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Frant. Střižovský:
DVĚ SES TR Y.

Dvě sestry královské kdys rozešly se v nevoli.
a první snědolicí s okem iiskrným,

v němž plamen šlehá touhy po činu,
a druhá plavovlasá s modrým okem svým.
kde něha azuru má svoji otčinu.
Ta první panovnice s diadémem králů,
hlas jejíž slyšán byl ——ač obáván — vždy rád,
ta druhá zasněna a pokorná a v žalu,
vždy ochotna se komukoliv oběť dát.
Ta.první vědomím své pravdy výboiná
&cestou jistoty se k cíli beroucí,
ta druhá naivni svatosti a dětsky ctná
&k utrpení v duši s láskou horoucí.
Ta první zdraví dbalá, k svému osvěžení
vždy z nových zřídel, Bohem poskytnutých, pila,
ta druhá sluncem spokojena při léčení,
jak na poušti spíš, než-li, v světě, žila! -—

Dvě povahy, však steině urozené byly.
A rozešly se z žárlivosti spolu v nevoli.
Je rozdělila pomluva & klep.
A ony uvěřily. že to neboli,
ač každý uhádl, kdo nenislep,
že touží po sobě a že to byl jen vzdor,
co odloučilo obě srdce ta.

Čas leti iako raketa.
Sic mnohdy, když vše uvážily zase,

1



dlaň vztahovaly již již k smíření.
leč pomluvy tvář opět zjevila se
a srdce skepsí zahořela v starém plameni.

Tak nedůvěrou zmítány'| lásky zákonem,
jejž v hrudi sester nelze utlumit,
šly podle sebe stále kolébany snem,
že zvítězí kdys přece nad rozumem cit. —
Zeď věků šedivá a mocná hráze hor.
až v modrý azur čelem sahající,
let tisíc tak už mezi nimi stojí
a sestra sestře v oči pohledět se bojí.
neb výčitku by četla palčivou:
Proč nepodat si přes Ural již ruce
a touhou po objetí zmírat v muce,

roč kroj si vyčítati, pod nímž rodná srdce buší,
fež obě přece mají jedinou jen duši —

Brač nespoiit své cesty v jeden věčný cíl,y jeden ovčinec a jeden pastýř byl? — —

BRA TRIM:

Na horách. v pro astech. na Ilse polí
hroby jsou umrlýc bratří,
kteří kdys žill.
Záhada bytí, co živě nás bolí.
u nich již mínulu patří —
z Lethe již pili.

Chapali smysl své pozemské pouti?
Nedali zotročit vůli?
Kráčeli k cíli?
Nebo jak ohebné třtinové proutí
pod každým vánkem se hnuli,
neměli síly?

Života okénkem z Archy svě zřeli
Bumivou pěnu vln dole,
nahoře duhu. —
Uprostřed ohnivě peci zda ěli
chvalozpěv v záhadném ko e
ječících druhů?

Noci když mrákota stihla je v lese
zbloudivše v podrostu sítě
únavou lkali —



Do korun stromů, kde iméll le třese.
šplhali za světlem hbitě.
uzřlt ie v dáli?

Boiiště plnili rykem svých zbraní.
pancíře k ochraně měli,
duši však nahou?
Vaany vili kol vítězných slu-ání,
na troskách paiány pěh'
nadějí blahou ?

Domů se vraceli ke hře &vlnu.
záhad že rány v své hrudi
hoiili darmo?
Po denní práci své sedali v stínu.
Klid však. ienž tlžl &nudí.
tlačil jak ian-no? —

Pozdvihlí oči &Taiematvi zfeli?
Sluchem svým vnímali divy.
čichem se s ili?
K zemi se sílonili čely,
žili tep cítili tklivý
bezradni byli?

Volali &s úsměvem laskali děcko,
v chatu ie! vedla kol matka
a pllsnivou líci.
Ve zraku jeho zda uzřeli všecko:
na cestu, iež je tak krátká,
rozžatou svíci? — »



P.Vaclav Bělohlávek:

CÍRKEV KATOLICKÁ — PARADOXCWN

Zivé, učiněné paradoxon.
asnou nad ní pnlměml smrtelnici jako nad velkou sfinnnpgo

v egyptské poušti. diví se jí. že jest v čase a nejeví se přec poooodrc
bena zakonu jeho, všeobecnému zmaru.

Píší o ní s podivem dějepisci a srovnávají ji jako Macaulay ss : ' py
ramidou Cheopsovou, jež dle arabské báje přečnělaa přežila pot-tdcopi

Žasnou nad ní politikové, nebot ona. která se řídí princixip'pper
přesně monarchickým, snáší se, pokud na ní jest, s nejrozmamn'u'téj
umi útvary státními, s absolutismem stejně jako s konstitucí aaa! re
publikou. Jest jim na podiv zvláště též proto, že užili všech těěécchí.
státních torem jako nástrojů k tomu. aby ji zničili— avšak msawně

Diví se jí ekonomiste', jako Motesquieu'. který správně posttiřřehl
že křesťanství. jež má na zřeteli především život věčný, přeocceepř
tom blahobyt života věčného silně podmiňuje.

Jsou udiveni finančníci, kteří ji viděli průběhem tisíciletí něělkkoli
krát ožebračenu, že ji tolikráte zase spatřilibohatstvím zahrnmutu.

Jsou podivem naplněni válečníci, kteří v tisícerých bojích nmIOllll
se přesvědčili. že ona, kteráž hlásá lásku a pasivní ctnosti, [p)ifece
zároveň jest pramenem aktivního heroismu.

Podivují se nacionalisté. že ona všeobecná, internacionální., mtala
se ochránkyní národností a spoluzakladatelkou národních knullfur.

asnou filosofové, kterak jest to možno, aby při pomíjivosti “idejích
systémů nalezla se soustava. kteráž by velkeré intelektuálníí míči
vosti vzdorovala a nové a nové latky k útokům, věčně a mar-Jm! se
opakujícím. stále skýtala.

Podivuhodné stavba!
Předivná ve svém založeni, pravý div světa. provedený dvmnmáctí

rybáři; div pro ně samy. kteří jistě nesnadno dovedli si s pmčžáitku
představit, jak do rybářské sítě lze též zahrnouti všecka polluotlent
země.

Předivná ve své konstrukci. Vedle tolika božského jest v mí holik
lidského, že obojí k úžasu nutí; nebeské výsostné ctnosti swčttcův
a vedle nich propastné pohoršení i v nejvyšších institucích: wedle
nesmírné rozmanitosti dokonalá jednota, vedle jisté nutné spoluh
nosti neiplnější svoboda, svoboda synů božích, vedle základního
konservativismu jistý pokrok, vedle podstatné neomylně nezměmitel—
nosti v jistých mezích skutečný opravdový vývoj. _

Předivná ve svých zápasech a bojích se světem nechápaiwlm.
Často přemahána, nikdy přemožena; stále do hrobu odklizovánafa
stále z hrobu vstávající.

' Esprit des lois XXIV. 3.



Jeest jako ětressburský dóm ve Zlaté legendě Lonůellowově'. naoči!: ;za noční bouře útočí se svymi běsy Lucifer. R e e, chle, vell
iím, arazte kříž na věži na posměch nám vztyčený -—Ac my na
můžrezme. odpovídaii běsové. nebot se kolem něho tísni všichni svatí
strážžmt andělé. V marné buráceni běsů zněit zvony:

Laudo Deum verum,
plebem voco.
congrego clerum.

Slhrodte zvonyl — Ach. my nemůžeme. isou posvěceny. A zvony
lněill ::

Defunctos ploro.
pestem lugo,
festa decoro.

Rmzbiite obrazy, okna. zařtcl nachem a karmlnem. rozmetelte le
iako llístt podzimnll ——Ach. my nemůžeme. archanděl Michael hrozí
: každé okenice mečem plamenným. A zvony zněil:

Funera lango.

lulgťra tango,sal) ata pango.

Nmmiřte své blesky na kovové portály! — Ach. my nemuzeme.
spolltole a mučentcl zahaleni v plástlch tsm stol!u vchodu. A zvony
lnčiln

Exclto lentos,
disslpo venlos,
pacn cruentns.

Hannba. hanba. volá Lucifer; dále, dále. zde se nic nedokáže,
letu:.: s nosme zhoubu v krai . . .

Jelt tedy ! zahanbenlm běsův.
Jen plna lásky a také stále od milionůmilována a přece tu od

mlllomů nenáviděna. Ona, základní kámen světa — zároven kame
nem uirazul

Jeslt matkou. ink ii zobrazil nesmrtelnýml rysy Ftlhrich, obklopení
milultlcíml dětmi, a přece některé z nich ii opouštěil se zlořečenlm
a zaťatou ěsti.

Jeslt krá ovnou. lttto k nohám svůi hold uznání skládái Auguste
Comtae. přesto však ne řestává neisměšněiětm způsobem se klanět!
své Beatu-ici Clotildě. terá lest mu „Prozřetelností rozumovou".

Jeslt cestou rovnou, všem atmou, k spáse bezpečně vedoucí.
Hle, jak o takové cestě uměil 'dé krásně psáti:

' Tlhe golden Legend. Prologue.



„Jaké křivé, pusté. úzké, neschůdné cesty, které vedly ndddal
stranou, volilo si lidstvo. snažíc se dostihnouti věčné pravdy. lkkdidc
před ním byla otevřena celá přímá cesta, podobná cestě, kterráá a v
k velikolepé budově, ustanovené za sídlo králi. Nade víšěešecl
ostatní cesty je širší a nádherněiší tato cesta ozářena slutnncncei
osvětlená celou noc světly; ale lidé ubírali se vedle umív pusstctété ti
A kolikrát, byvše už poučeni rozumem sestoupivším .s nebesss, *.í
tom se uměli odchýliti od ní a zablouditi, uměli za b-ílého dlnnae |
iíti znova do neschůdných zákoutí, uměli zahaliti znovu drulh : ddri
oči slepou mlhou a vlekouce se za bludičkami, uměli doiiti až lkk p
pasti; potom s hrůzou se otázali druh druha: kde ie výchmodd. lí
ie cesta ?"

Tak o pravé cestě psal krásně Nikolai Vasilievič Gogol' —- .-ale
ironie! On. který ji tak jasně viděl, který se ií tak v Římě [pbřiřiblz
-—se jí minul ...

Jest bez odporu ohromnou nerozbornou lodí, po dvě tisícilíettítí m
ánem světa plovoucí a netonoucí. a přece mnohé sekty, ač ii vric'ddí.11
by na ni vstoupily, raději se na svých kocábkách na moře ooouší
&tonou. Ba přemnozí iednotlivcí -—individualisté — iaou iaďco ) on
námořník, iak ho líčíWilliam Cowper ve svém Zavrženém —- ' Ca
avay -— který za bouře smeten byl do moře a který se nlaaddarn
snaží lodi dostihnouti &naposled do hlubin klesá. Autor líčil ttuu sm
svůi vlastní osud — osud přísného Kalvínisty. Jak jest vám:,lpptal
ho ieden z příbuzných v poslední hodině: Cítím nevýslovné: ncoufi
ství, zněla odpověd.

Jest plna zvláštního světla. &přec od mnohých viděna iestt tteemn
pohybuie se ku předu a výše. a přece nazývána bývá zpáteíčmicícko
Jest plna slávy, ale pro to, co ii právě činí slávyplnou — Iitluirpgie 
iest u iiných plna potupy.

Jest drahocenná pro ty, kdož ii poznávají, iaku ona perla w ceval
geliu; u iiných, kteří nevědí, co mají. iest pohazovaným bezzcceznnýi
oblázkem.

Kdornzřeší tyto záhady, kdo vysvětlí zdánlivé tyto nesrovmailosh'
Kdo pochopí katolickou Církev ve vší ieií zvláštní podivuhodmoati
Jen ten. kdo ii miluie. Láska. Ti, kdo isou Církvi lhosteinmsítí neb
záštím odcizeni. nikdy ii nepochopí. Vede se jím tak, jako duérmom
Belphegoru a jeho přítelkyni ldololatrii“, když po prvé uizlffell'na
poušti v noci onen tajeplný oblak, na straně Egyptských tmaWý. m
straně Israelských světlý. kterýž vedl vyvolený lid do země 1288"
bené a kterýž byl nádherným předobrazem katolické Církve.). Do
voltež. abych směl celé ono krásné místo sem položíti:

ÍdoIoIaírie:
Jaké mové světlo jest to?
Zatím co noc bojácné tam

' Mrtvé dule. Rus.knih.X.str.2l2. " V autu Calderonověz La serpiente de metal.
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ztápí zlatostkvoucí slunce
\! stříbrnou číš — do jezera.
ono obzor ozařuje
průzračně &nádherně tak,
že již neschází dne tomu,
komu schází spánku těcha.

Belphegor:

Nevím; ač kdys byly doby,
kdy hvězd nebem šel můi osud.
toho světla neznám posud.
S ničím neide do podoby;
ze slunce se nezásobí
ani : luny v svitu svém,
. přec září v noci všem
pochodní.

Idolola ín'e:

Však. co to na
jest. když není onen ins
hvězdou. sluncem, měsícem?

Belphegor:

Na pomoc-li mysl zve si
v pochybnostech. iet se sváří —
pouěíroň -—tot dlouho září,
vlasaíicí —'-málo děsí.
Pak zas v mysl mrak se věcí.
: iehot chmur blesk vylětá,
ale líná věc je ta.
že vý! ieho iesí tak značná.

Idololaíríe:

Tak. co iest to? Ne blesk z mračna.
meteor ni kometa?

Belphegor:

Uznati to ze hvězdici,
z nebes dráhy někde hnutou.
za bludici vyšinutou.
za ztracenou oběžnící?
Než iest úvah těch se zříci.

'!



neboť hvězdy drahou spěit
beze změn; idou po koleii
chodem svým.

Idololaln'e :

Však ký to jas,
když ne oběžnice ias,
nebo bludice v svém reii?

Belphegor:

Jestli země výparem,
pak-li výplodem snad moři
soudtm tuto bludnou zoři,
vzduchu, ohně útvarem —
v iednom, druhém bludu jsem,
víc než iiní v tomto slepý,
iá, ienž iinak zrak mám lepý.

ldololalrie:

Nuže, rcl mi, iaký ies
jest to, když ne výpar as,
útvar ohně, přelud stepi?

Belphegor:

Nevim, neboť zde se vzdává
přemožena věda má.



Jaim Karatk:
V' DEN VÝROČNÍ.

Je v nebes Ráii koutek milý.
kde voní balšam s resedou.
tam moii drazí usadili
se hovornou dnes besedou.
Strýc Jan tu s bleskem ducha v oku,
strýc Josef. iak byl ruměuný,
můi otec, zmladlý o řad roků,
i tetky, vlídné stařeny,
ti všichni. kteřl člši bllnů
pozemských dávno dopili,
ted' usedli v lip vonných stínů,
jež v zlatý květ se rozvily.

Z nich nejstarší. řeč trochu pleta,
se právě k otci obrací:
„Dnes. švald'e. jsou dvě plná léta.
co po trudech a po práci
iste opustil dům rodný. milý,
a veden Smrtkou kostnatou
sem vkročil branou přes mohyly,
by žeň iste sklldll bohatou
za život tltý v bott báznl,
za děti. iež iste učil kůznl.
Hrob schránku poial ztroskotanou,
vy zde však zas tak horský buk,
jak když iste chodil na čekanou
v houůt smrkovou a v tlcho luk.
A proto, brachu, na oslavu
dnes ph'hneme si : kaltlkal"
Však otec vzdycha. klo ě hlavu:
„Kdyby tu byla Frantlš al"

Hned .,dolnt" tetka pohotova
mu ostře vyčtst levlty:
„Ty. Josel —r—ie sic škoda slova,
vím, že isi v stesku zarytý —
byls tuze zvyklý na Františku.
iak Marta v péči unylá
i když už měla sedm křtžků.
ien na rukou tě nosila.
Leč pro světců i světíc sbory
to věru není velká čest.
že na pozemské myslíš tvory,
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ien tesknotou se souže stále —
už Andělé si všimli tě,
že málo zpíváš k Boží chvále.
vzdychaie kdesi v úkrytě."

Však otec stále bude iednu:
„My přes padesát svorně leí
šli v parném srpnu, v mrazném lednu —
lze v máii věčném zapomnět?
Mou Františku víc nepomate
svět keikly svého mumraie.
Zde ieií místo — v obci svaté.
ien aťuž spěchá do ráiel“

Strýc Jan tu outek řeči chytí:
„Los lidský nelze urychliti.
Trp. vzdycbei, žalui. toužnč volei.
oči si vyplač do krve,
až v lampičce ií dojde olei,

ak se jí dočkáě te rve.
gen přei ií iestě řa u roků.
by setrvala na zemi.

ivola podvečerní sloku
ať dozpíva tam se všemi,
kdož přitulí se v náruč ieií.
když vítr duie mrazivo,
s ní večer v klubko navíieií
vzpomínek křehké předivo.
Ač světem divá bouře zmítá,
mír svatý v ielím přístřeší.
Tot hnízdo v houští ořelí.
iež ušívaný pták vděčně víla.
když po něm v letu střelena
&hbité křídlo zlomena"

V tom nebes Týn se zaskvěl v nachu
a k besedníkům anděl leíí:
„Již zhostěíe se země prachu!
Blíž k Tvůrci. pošetile dětil
Že Slitovníkem dobrotivým
vin vašich skvrna smazána.
před věčné lásky Bohem živým
s Cberuby pěite Hossanal“



Frramtišek Kašpar:
O'ČIŠTOVÁNÍ.

Teď si Jej vykoupila. ted' konečně jest ieií.
K chudobě přiznala se obětuiíc hrdličky.
k pravému svému šlechtictví. Slova starce zněií:
meč místo radosti, kříž střídá jesličky.

Jaké as pracovalo mlčení v ieií duši
o náhlém ztroskotání neilíbezněiěího snul

%ak oheň tiše pracuje. aniž v domě tuší.
až náhle vyšlehne trs rudých plamenů.

Však v tenkých stěnách radosti, ale ocelově
pevných se stlumil všecek žal &bohatstvím se stal,
proměněn v živé zlato. Při každém děcka slově
slast nitro pronikla, i žal se rozdoutnal.

Neb co by byla radost bez prudké žalu vůně?
Jak velká duše uvésti by mohla opoiné
nade vše veselí. jež by rostlo v ieiím lůně?
Bůh unese len bohatství tak přehoiné.

Neměl tak teskné chuti žal u nikoho. ryzí
radosti nekvetla tak nikdy : trní lilie.

eň očistce i nebe za živa Panna sklízí -—
až z krve pod křížem se plně rozvlie

samotná radost v srdci, iež silno je teď dosti
ii unést pokorně: teď teprv na vždy stane se
oporou šťastných srdcí i lékem pro žalosti,
Paní, iež dvojí říše žezlo ponese.



Dominik Pecka:

MANŽELSTVÍ ARMANDA HEINERA.

I.

Je pravda, že Armand Heiner se měl už dávno oženiti. Byl téměř
ve věku, kdy neodvratně se blíží čtyři poslednívěci člověka: brejle,
hůl, paruka a průtržní pás. Ale zcela starým také ještě nebyl. Dobře
měla stara jeho matka, kdykoliv mu připomínala, že se nesluší, aby
muž jeho věku byl neženat.

Na skrytou matčinutouhu mysli!Armand, když vstupoval do rych
líku před velikonočntmi svátky. Jel k matce. Zase o rok starší. Zase
vyslechne toužebně přání, usměje se mu, jak dětským nápadům se
smějeme. Armand Heiner zestárl o rok. Co na tom? Je-li ženat či
ne, jest to jeho věci. Řikali o něm, že nemá srdce. Říkali, že žije jen
svým výpočtům a statistikám. Armand se zabýval zdokonalením
přístrojů k měření elektrické energie. Divil by se někdo, že nemá
smyslu pro půvaby žen? Snad kdysi měl. V bledě tváři Armandově
každý mohl čísti, že myslívá na cosi, co marně za lanulo kdys.

A když už se rozjížděl vlak, zazářila venku řeznově slunko.
Pa rsky jeho si hledaly místo v temných koutech vagonů. A ještě
někdo si hledal misto. Hezká dívka. Dost starým byl Armand Heiner,
aby mohl říci, že byla hezká. Ačkoliv se nenadál, usedla naproti
němu. A přece bylo i jinde mista dost a dívka nebyla ve věku, kdy
se žen chytá zoufalství. Snad milovala místo u okna. Svlěkla hnědé
rukavičky, odložila malinkou kabelku, šátečkem rozetřela sraženou
páru na okně, ven se dívala, jako by ji opravdu zajímaly jen roz
puklé vrby podél trati. Armand stáhl nohy pod sedadlo a byl 8po
čátku rád. že dívku zajímají jen rozpuklé vrby. Ale divku zajímalo
také ještě něco jiného, jak se brzy ukázalo. Zajímala ji vlastnlkrasa.
Sňala klobouček a v zrcádku se shlížejíc opravovala si účes. Po
něvadž zrcádko bylo malé, otáčela hlavu všemi směry. Měla zlate'
vlasy a paprsky sluneční na nich ulpěly jasavě a chtěly je jistě roz
taviti v nejčistší amalgam.

jarem jde síla vzpomínek. Zimní den a jarní slunko. Polibek
věcí mrtvých a věcí nezrozených A mohlo by se ještě něco zrodili?
Něco rozkvésti? Něco z té mrtvé země živého vyrůsti? V duši Ar
manda Heinera se ozvaly vzpomínky a snad šly příliš daleko, až
k propadlištím radosti, nebot Armand Heiner nebyl lhostejným
k tomu, že dívka měla zlaté vlasy.

Mohlo by se téměř říci, že se mu líbily ženy se zlatými vlasy. Ale
to neznamena ještě, že by zlaté vlasy něčim byly. Vyslechneme-li
trpělivě člověka, jemuž se zlaté vlasy nelibí, můžeme snadno přijíti

názoru, že zlaté vlasy nejsou nic. Naše oči samy si tvoří,co se jim
libí a nelíbí. Vkus se mění. myslil si Armand. Je možno, že za rok
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le okouzlí žena a vlasy ebenovými. Je-li něco takového možno
iiných mužů, lze pak učeně říci, že mužové isou založeni poly—

micky. Ale, nač žertovati? Bylo by vhodněiší, zamysliti se poně
d nad osudem člověka, který ví, že zlaté vlasy nic neisou, a řece
řížádost cítiti vůni takových vlasů a domnění blábové, že ie iným
hlaz enim jich by mohl svě duši dáti nesmírnou rozkoš &učiniti,
nehladověla darmo. A kdyby tomu muži opravdu bylo dopřáno

hladiti zlaté vlasy, poznal by žalostně. že skutečnost nedostihla
ásy představ, a že v duši ie něco, čeho nelze ukoiiti ani tisícerým
hlazením zlatých vlasů. A poznal by žalostně, že zlatě vlasy nic
isou. Nic neisou tomu, kdo ie pohladil. A všim tomu, kdo ne. Jen
isa nedosažitelné živí touhu. Co pevně v ruce držíme. zevšedňuie.
Kdyby byl Armand řekl nahlas, co si myslil, iistě by byl zastrašil
;ku se zlatými vlasy. Nechtěl však zastrašiti divky se zlatými
isy. chtěl zastrašiti sám sebe. Uporným přemýšlením vždy dovedl
směšniti každý záchvěv něhy, iež se v srdci ieho ozývala. [ roz
dl se, že se nebude dívati na dívku se zlatými vlasy. Vytáhl
rapsy noviny. Rozvinul ie, aby neviděl divky se zlatými vlasy.
:bot dobře věděl, že pravou příčinou, proč zlatovlasé ženy isou

asné, iest on sám. [[

Vlakem iede Armand Heiner. Nečte novin, rotivně isou mn žur—
listické tlachy Drží jen noviny, iako by četl).Přemýšlí. Přemýšli.
y zesměšnil své srdce. () ženách přemýšlí, o ieiich kráse.
Jen z boku muže, kde v kleci žeber biie srdce jako chycený pták,
lže zazníti nový zpěv. Nebýti klece kostěné a tvrdě, dávno by
:těl za sedmero hor &devatero řek, .len : bokumuže rodí se sen.
n i linku muže rmlí sc ženu, mna iest oněkud nrčitěiší slovo
ž sen. Významem se neliší. Jen stupněm laha. Jen silou života.
na umírá, ale sen je nesmrtelný. Mic Beatrice, ale rodí sc (Šom
adia Divina.
de stojí! u rakve své milenky, véz, že nikdy nežila. Věz, že
ecko byla jen světelná hra. 'l'ys byl světlem. Plocha průmětná ie
inuta. A paprsky tvé letí do rázdna.
Krása ženy ie měsíční svit, si-li básníkem nebo dítětem, vidíš na
žsíci živou, usmívaiící tvář. Chocliš-li tři roky do školy, isi
')udrý dost &víš, že měsíček je mrtvý muž a věčný dlužník záře
mečui.
Na krásu ženy se nikdy nesmíš dívati dalekohledem. Ani ne drob
rhledem. A neilěpe nčiníš, nebudeš-li se vůbec dívati, Rozhodně
: nezkoumei. Jsi li psychologem. nechod, kde jsou ženy. Vlnité
*esyse hodí malířům, ale ne duchům analytickým. Chod sadem
piš básně, ale mluv jen dvě, tři slova se ženou, kterou miluieš.
danky isou kouzelný, dokud neisou rozluštěny.
íkává se, že středověk povznesl ženy úctou Marie. Ale. jak po

opiti, že v téže době asketi pokládali ženu za nástroi ďáblův?
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Madonna byla sen. Ženy byly skutečnost. Rytířství bylo útěkem
v říši snů. Ve středověku činili rozdíl mezi tím. čemu se kořili.a mezi
tím. co znali. Mezi snem a skutečností. Mezi ženami narozenými
z muže a ženami narozenými z ženy. Minnesiingři opěvovali ženy
narozené z muže. Mnichové prchali před ženami narozenými : ženy.

Ill.

Opět je doma Armand Heiner. Opět sedí ve své kanceláři. Od
nákresů pozdvihuje hlavu, do neurčita hledí. Nač mysli? Snad na
zlatovlasou dívku z vlaku. Ne. nemyslí na ni. Není tak směšný. jak
by si mohl někdo mysliti.

Vrátný Tittel přináší poštu.
,.Tittle. poslouchejte, jak už jste dlouho ženat7"
,. est roků, pane inženýre."
„No, a jak se vám daří se ženou ?"
Ochotně vykládá Tittel:
„To mají tak. íkám své ženě: Mám tě rád. ale mš-li tě někdo

radši než já, jdi si jen s Pánembohem za ním. Ja. pro jednu se
zřekne člověk všech."

„A když ta jedna není hodna, aby se kdo pro ni zřekl všech?"
táže se Armand.

„Jak myslíte, pane inženýre7"
„Myslím, když není věrna."
„Tím hůře, je-li věrna. Pak je jak hlídací pes. Kam jdeš, kdy pH

'deš. proč jsi tam pokaždé tak dlouho. cos mi přinesl, s kýms tam
yl, co ti říkal, koho jsi potkal — tak vám mluví. pokoje nedá, to

a ono chce. Nikam mne nevezmeš. kůoura, jde-li revident naproti
se ženou do divadla. eknu jí na druhý den: Pojď. Anči. u Bílého
jelena je v zahradě koncert. Ty bys jen utrácel. ona mi na to. pa
matuj. že máš rodinu. No, a tak to mají.“

„Muž je přece hlava rodiny," namítá Armand.
..l io," vzdycha vrátný. ..ale žena je krk, co se na něm ta hlavatoěí."
Vrátný odchází z kanceláře &Armand myslí na jeho slova.
„Tím hůře. je-li věrnm" Ano, tak to povídal vrátný.

IV.

VPraze je Armand. Nejde do hotelu.Přenocuje u vdané sestry Lau

tk. Laura je pokušitel. Vždy na něm nalézá znamky staromládeneckéz amenělosti. Nikdy ho neopomene poučovati o lepší cestě života.
Avšak Armand není z těsta jako její pan choť,který jiposlouchá

jako nějaký žáček. Armand neví ovšem o neslýchaných úspěších

Eaní advokátové. Za řeči nabízí švagrovi cigaretu. Váša chce uděti hrdinu anebo myslí.že Laura bude tentokrát milosrdné. a —bere
si. Laura se ušklíbne: „Kdybych byla věděla, jak málo se dovedeš
ovládati. nebyla bych si tě vzalal"
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„[ čerta lysého.“ mysli si Armand.
O osmnáct let ie Laura mladší než Váša. A přece vi ředobře

dobrá ta duše. iakou důležitost maii záclony v bytě pražs ěho ad
vokáta, a iak nehygienický ie zápach cigaretového kouře. A rovněž
vi vyžle to. že předni povinnosti muže ie ovladati se, to iest. poslou
chati svě pani.

A Armand, iemuž ie lehko zřeimý nemalý rozdil mezi mužem
ovládaným a ovládaiicim se. bere Laurin výrok za urážku pro sebe
a isa citlivěiši, než ieho něžná sestra se domnívá. vkládá svou ciga
retu opět do pouzdra, nebot nechce prositi milostivoupani odovoleni.

„Ty ien račiž kouřit," napravuje Laura svou chybu.
..Odpustte. milostivě pani, ale v tomto okamžiku mne přiliš doial

osud ženy, která se vdala z neičistši a neinezištněiši lásky. a po půl
letém manželství poznává. že je věčnýmzákonem připoutána k muži,
ienž se odvažuie kouřit bez dovoleni.“

A ukloniv se, iak se pHsluši muži, ienž se ovládá. odcházi Armand

z iidelny. V

V Paříži ie Armand Heiner, aby studoval radiotelefonii. Je v městě
světel, iak řekl Victor Hugo. Dnes by řekl: město benzinového zá
pachu. V Paříži ie. a podivno, že dosud mysli na dívku z vlaku. Na
divku se zlatými vlasy. Avšak neni slabochem. ne.Neniuž iinochem
z gymnasiinich let, aby snil o divce, kterou jen iednou v životě spatřil.
Ano. byly doby, kdy si umiňoval, že ien děvče naprosto čiste se
stane ieho ženou. Jaká blahovostl Avšak ro nedostatek žen toho
druhu nechce býti Armand pesimistou. i dobře. že tento genre
dávno už vyšel z módy. Ze všech zklamáni vyšel rozumovými úva
bami. l nyni, aby zapudil : duše obraz divky se zlatými vlasy a čistým
čelem, uvažuje. Poznava posleze. že iediným východiskem ze zača
rovaného kruhu představ jest: hledati ženu naprosto zkaženou.
Hledali ženu, iak iest, ne iak ii vytvá" obraznost.

Jednoho večera ide po boulevardu Madeleine. Vstupuie do jaké
hosi Musíc Hallu, což iest skoro totéž jako Moulin Rouge. Zasedne
ke stolu a poruči si pivo. Uprostřed sálu se tančí. Petites iemmes
sedi u stolů a popileii smetanu hledaiice. koho by pohltily. Dvě isou
zrovna naproti. Občas vypláznou na Amanda jazyk, aby upozor
nily na svoji Htomnost. Konečně přisednou. Chce se iich zbýti: „Je
ne parle pas ancais." vymlouvatse. „O vous parlez tres bien," od
povidaii. Chce zaplatiti a odeiiti.

„Vous n'aimez pas des petites lemmes ?" ptaii se.
..Non. — Allors, qu'est ce que vous aimez7"
Vstůva. aby odešel. Přinášeii mu však všecky podnosy se svého

stolu. V Music Hallu se plati podle podnosů. Přemlouvaii. aby zůstal.
„Vous perdez votre temps.“ pravi iim.
Tu mu odpovídá jedna z rozkošným úsměvem:
„Nous vous donnons notre temps etvous nous donnez votre argent.
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Armand uznává, že jest to dosti duchaplně řečeno, a už mu není
tak protivno zůstati. Vždyť chce poznati ženy naprosto zkažené.
To zdá se mu jedinou rozumnou věcí, kterou může učiniti člověk,
který marně hledal žen naprosto čistých.

Jen tyto dva druhy mne mohou ještě zajímati, pravil si v duchu,
cherubíni a nevěstky. Všecky ostatní ženy jsou nesmírně nudny.

VI.

Co komu do toho, předstoupí-li inženýr Armand Heiner před
pana starostu XIV. arrondissementu, aby za manželku pojal dívku
ne bezvadné minulosti, jak se přísně vyžaduje v jeho vlasti? Ne
2 milosrdenství pozdvihuje z prachu Margueritte Bolfrandovu, ale
z hrdého vědomi vlastni sily mravní, ježi vadnoucí květ dovede
k životu vzkřísit. Svět snad hledí na urozenost, bohatství a důstoj
nosti. Jiní si kupují ženy. Dříve otcové prodávali své dcery. to byl
věk barbarský, nyni otcové kupují svým dcerám muže. a to jest věk
civilisovaný. Armand pohrdá zlatem bohatých mlynářů a vilami vý
robců lahvového piva. Nechce míti se ženou závazků o nábytku ani
o autech, jež by dostala věnem. Chce ženu, ne která by milovala jeho
koberce &honící psy, ale jej samého.

A takovou našel. Margueritte Bollrandová je maličká v očích
světa. Svět bude zvídati, čí byla původně maitressou. Nad kal světa
pozdvižení láskou šťastně budou žíti Armand a Margueritte.

VII.

] kdyby nebyl Armand členem charitativních spolků, i kdyby
soucit s bídnými nebyl mu sportem. našli bychom ještě jiné pohnutky
v jeho duši, aby se oženil právě sdemimondkou. Talmovým zlatem
jcst obvykle manželské štěstí. Jsou-Ii ženy, které podváděií muže
ze smyslnosti. proč by nemohly býti ženy. jež nikoho nepodvádčjíce
se prodávají. aby se oživily? Jsou-li ženy, které si udržují milence,
aniž by je kdo nazýval nevěstkami, proč by nemohly býti nevěstky,
které se dávají vydržovati, aniž by koho milovaly?

Mužem vědy je Armand Heiner. Rok byl v Paříži, dvě léta bude
v Americe. Nemůže s sebou vzíti mladé své choti. Kašle příliš,ubohá
Margueritte. Doma ji zanechá. Odjede. Bude jí psát. Takto jí bude
psát: „Ma bien-aimée, toussez vous encore7" Ví, jak ho miluje
Margueritte. Armand odjede. Z Hamburku poslední pozdrav posle
Marguerittě. Spěchaje do přístavu rušným předměstím St.Pauli, kde
večerní chodec každým krokem potkává ženu prodejnou, máArmand
Heiner v duši, co by mu každý muž mohl závidčti, má v duli jistotu.

Kdo něco prožil, ví, že nejmučivějším citem je nejistota. Kdo by
jel na dva roky do Ameriky, zanechav doma mladou a krásnou
ženu, ženu se zlatými vlasy a čistým čelem. jak by mohl býti jist,
že mu bude věrna ? A neužírat se žárlivosti jak Othello a nezhynout
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nejistotou? Žárlivost je ostatně zastaralá tortura. Armand není
romantik. Básník také ne. Je muž kovu a chladných obrazců. Počítá'
s dantými veličinami. Margueritte je demimondka. Tot jistota. Mar—

ani-Me je žena. jež prodávala tělo. ale ne duši. Duše jeji je krásná.ilujíc duší dává jistotu. Žije nyni v hojnosti. A prodává se jen,
kdo má bidu. Margueritte miluje. Armand může jeti za oceán . . .

Vlll.

S hmkotem letí vlak do velikého nádraží. Praskaii kola po výhyb
kách. Okna řinči v kymácejieích se vagonech. Cestující si skládaji
zavazadla.

Spí v koutě muž rozumových úvah. Armand Heiner. Spís jistotou
muže,. jenž prošel celni a lékařskou prohlídkou. odjíždí na palubě
"Majestiku" do Ameriky. Slyší ve snu. jak rachoti jeřáby a chřesti
řetěz uhelných vlečníků v přístavu. Loď se rozjíždí ——— —

Milosrdně se k němu sklání neznámý pasažér: „Vašnosti. vystu
pujeme."

Divka se zlatými vlasy oblekši hnědé rukavičky s úsměvem po
dává Armandovi spadlé noviny. Jsou muži, kteří za takové úsměvy
dávají život.

Armand si protírá oči. Ano, je dosud ve vlaku. Dívka se mu směje.
A kde je Mar ueritie? Ach. to byl sen, Je opravdu stár. ubohý
inženýrArman Heiner, usne, ani neví. .liž stanul vlak. A odcházeji
všichni nevšimajice si probouzejícího se spáče. Odchází také divka
se zlatými vlasy. Neni ani času. aby se omluvil.

A kdyby ten prokletý vlak as oň o minutu se byl zpozdill Byl
by se omluvil. jistě by se byl om uvil. Omluvil by se divce se zla
tými vlasy, že před nl tak neslušně usnul.

A přece nel Siokrat nel
Nel
Vid yt to byl jen sen, všecko byl jen sen, vlakbyl sen,divka byla sen.

|i(dy'by bylo kdy. toto by řekl Armand Heiner divce se zlatýmiv asy:
„Vim zcela přesně. co skryto je ve vašem úsměvu, Jsem nedůvě

řivějši než klenotník, když kupuje drahé kameny. A třebas nemám
už. co bych ztratil, nemam v úmyslu sniti o vás této noci a nebudu
o nic ochuzen. nepotkám-li vás už nikdy. A promiňte, že se ne
omlouvám. Bojím se. že byste řekla: „Bože můj. staříl Proč bychom
neodpustili starému člověku, který zaspal své mládi7"



FrentišekOdvalil:
LEGENDA SVATOMOŘICKÁ.

Jak černá věž. v níž pěkná bílá
m6. holubička stan.
byl Mořic svatý, mul-ln černý.
vojsk římských kapitán.

Na hrdé hlavě chochol bílý
na černé přilbě měl
a v sladkých očích slunce iihu
s v duši sněžnou běl.

Je život boi. A Michal svatý
si voi svůj vybírá.
Je dobrý ten. kdo v boji biie.
a lepší ten, kdo umírá.

Legie thébská v poli stoií,
šest tisíc šest set šedesát šest.
„Kdo z vás ie věren císařovi.
vzdei bohům našim čestl"

„To ne, můi pane generále,
to není slovo rozumnél
Kde našel isi kdy statečněiších
nad druhy mě a mne?

César se může spokoiiti,
zde hlava má &pěst!
Však duši svou mám pro iiného
&pro něho tu čestl"

„A to ie pěknál Kam to spěie
kázeň a gloria?
Kdo stvořil říši? Kdo ii dní?—"
„To, pane, vím i júl"

„O mlčl Již vím, ten křižovaný
tvým bohem asi iestl“
„Ba iestl" dí Mořic a s ním mužů
šest tisíc šest set šedesát šest.

„O hrůza! Hrůza! Vojín římský
se bídnou babou stal l“
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„To ne. můj pane generála.
nic dlužen bych vám nezůstall"

„All, hlízol Již iste rozežrali
i naše voisko nádherné!
Nuž sekat. řezat, decimovat,
vyhubit hltzu téhož dne!"

Isekali — &zas &zase,
vžd desátý pad dll.
Však Boha-svého : bohatýrů
ni ieden nezradil.

Jak černá věž. když podkopánaf
tak svatý Mořicp
Z té věže bílá holubička
do Božích letí vrat.

Zůstala čista od tě doby,
co smyl ii Kristův křest,
až z bojů všech si nesla k nebi
palmovou ratolest.

A slavnému ee mučedntku
neieden staví chrám.
O iednom pěknou historli
chcl povědětl vám.

To není o tom v Olomouci
ní v Kroměříži as.
Bylo to kdesi v dálné zeml
v pradávný ieště čna.

V té zeml eště mnohý pohan
se mezi ll em kryl
(tak inka dnes -—však tehdy ieětě
ten pohan lepším byl ——).

Tož ieden kovář — taky pohon —
Helaistův pravý syn.
chtěl při té stavbě vydělat si
pár dobrých stříbra min.

Pobíiel pláty dubové brány.
ozdobnou koval mříž,
až v pekle : toho žalost měli.
však proč. to víte iiž.
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A tu se stalo, co se stalo.
On ve své dílně stál
a do železných rutů žhavých
horlivě bušil dál.,

A do práce své pohroužený
si zpival vesele,
&nepomyslel ani na to.
že byla neděle.

Pak hodil perltk. očí zdvihl
od díla svého výš:
tu stojí kolem kovadliny
neieden tovaryš.

Jsou také černí, popálení,
&oheň : nich ien čpí,
a : očt jako : výhně svítí
vítězství žádoucí.

„Ty do pekelné výhně půideš,
vždyť je dnes Páně denl
Tvůi obchod se svatým ie marný,
jsi v sít svou polapen "

A iiž ho tvou. iiž černý chumel
se k peklu potácí.
Tam čert ie čítá. kolik mu iich
se : lovu navrací.

..Hoi. holal Stůtl Vždyťie va. vlcel“
Kde se ten jeden vzal?
Byl černý též. však chochol bílý
mu na čepiči vlál.

Tu rozprchli se pekelnlcl
&svatý Mořic dě :
„Ty ďáble isi bez honpodáře
svůj účet dělat chtěl!

Vrátí se kovář od bran pekla.
neb neznal zákona,

a naged práci svoiivšeckana c ámě dokoná,

až umýt křtem do voiaka mého
pak vstoupí na nebi.
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Jel u nebeských legionů
kováře potřebí. ——"

Svým mečem švih &kol se nese
iak samých blesků zář.
V té záři uzřel mistr kovář
nejednu čldebnou tvář.

Ty všecky vtepá ve své mříže
a v chrámu nářadi.
než svatý Mořic ve své voisko
iei v nebi zařadí. — _

Mořici svatý, bohatýre,
dnes mnoho bludných iest,
legie celé — ó. kolikrát asi
šest tisíc šest set šedesát šest!

Jsou černi tak a opálení.
a sterý blud a klam
iim šeptá. že svou prací hříšnou
budují svatý chrám.

Ú zamlchel se mezi bludné,
až k branám pekla běž.
s vylrlml le sudbě trudné
a zlrestei pekla Iežl

\\WW
Šž/l/l\\
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STAVITELÉ ARCH-Y.“

Pročitám znovu úvodní slova zakladatele této»revue,.vepsaná na
první její straně : „Stavitelé Archy". Uvažuji o slavnostním jaksi pro
hlášení rozšířenéredakce na počátku r. 1918, kdy světovýzápas zvolna
překračoval svůj vrchol a v zamlžených obzorech rýsovaly se již ne
určité útvary nového světa. Listuji v jedenácti ročnících, u nichž už
zevnější úprava mluví zřejmě o změnách dob i lidí. A mysli sune se
mi dlouhá řada jmen i živých osob:

Stavitelé Archy. Dělníci i řemeslníci . . .
Kormidelník předčasně odešel, vyplniv den svůj.
A! jíní spravedlivě soudí. jak plula Archa, zvláště v dobách, kdy se

otřásaly základy světa. Kolika nebezpečným soutěskám se opatrně
vyhnula a kolikrát uvázla na mělčinách! Kolik ran utrpěla !A snad
také, kolik duší pomohla potěšili, posíliti i zachránili !

Díky vám, dělníci a stavitelé!
Snadjste se sami chvěli nejednou již obavou. že se zastaví ve své

plavbě nebo utone v propastech zapomenutí. Bohudíky, ne! Pravda,
ochablo několik rukou. umdlelo předčasně několik duší. Ale zato hlásí
se jiní, plní naději a mladistvé síly. Hlásí se ti. kteří vidí, že vzedmuté
vlny potopy valí se dosud světem a že jest proto třeba dále a ještě
usilovněji pracovati o stavbě duchovní Archy : království Božího v tu
ších lidských.

Náš list zůstává idále otevřen všem. které vede opravdová touha
po takové práci. A vítá zvláště ty, u nichž jest posvěcena božským
darem Umění.

Při tom ovšem nechce a nemůže býti orgánem výlučných uměleckých
směrův a škol, tím méně nějakých osobnich skupin.

Neuzavírá se novým myšlenkám, pokud neodporují zjevenéprwdě
Boží, ale nezomítá také pyšným chlapeckým gestem dobré trad'ce.
Chceme stavéti v duchu křesťanském a národním dále na zdrazých
základech zbudovaných našimi předchůdci, nebo! jsme přesuědieni,
že nelze beze škody přetrhávati násilně tato vniterná pouta jen proto.
abychom se pokoušeli navazovati je znovu na módně/ší výrobky :izt.
Chceme býti vděčni minulosti, ale také spravedliví. Bez sentinen
tality. ale luké bez nadutého sebevědomí. Víme dobře, že neiylu
bez nedostatků činnost Družiny Sušilov . tím méně t. zv. Katoické
Modemy, právě tak jako není a nebu e bez chyb naše ráce. Ale
právě vážné studium minulosti naučí nás hledati nových eps'íchcest
a uvarovatí se starých chyb.
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Tím ovšem není-míněno, že bychom 'se nějak uzavírali cizim myš
lenkovým a uměleckým proudům, jež mohou podnítili a zúrodniti
naši prácí. Budeme čerpati i dále : bohatých pokladů západních ka
tolických literatur, zvláště také : věčněživých zdrojů staré poesie cír
kevní, ale při tom chceme často obraceti zrak: k literařurám slo
vanským.

Vždy! k slovanskému východu hledí dnes západní katolický svět
i se svou nejvyšší hlavou sneobyčejným očekáváním. Veliká myš
lenka u n io n i s ti cká, jez"zapalovala nadšením mysli-našich morav—
ských buditelů, nabývá zvolna určitějs'ích a mohutnějších forem. Jest
možno, aby i naši básníci a umělci zůstali tu chladnými? A nevy
vstává tu také Arše nový vznešený úkol?

Archa jest si také plně vědoma tohoto úkolu. Znak jeho opisuje
na svou vlajku, když se vydává na svou dvanáctou pout: proto ji za
číná básni „Dvě sestry."

Nuže tedy, do radostně práce, dělníci i stavitelé Archy!

LITERATURA.
Z nejmladší oesie české. Tiskem i nákladem Ant. Okáč'e

v Brně-Král. Poi vydal své básně Alois Bo'hmve sbírce nazvané
Den. Bylo už řečeno, že vychází slunce nového společenství. že
přichází dea třídní vlády pracujících a utlačovaných. A krásně bylo,
že básníci pěticípé, rudě hvězdy měli soucit s vyzáblými chudáky,
roztrhanými žebráky a uhelným čoudem šminkovanými dělníky.
A krásná byla i radost těchže básníků, když nadšeně pozdravovalí
hučící davy revoluce. Ten soucit a tu radost vyslovuie iAlois Bůhm
v nerozsáhlé sbírce svých veršů, Novou není ani ieho láska k děl
níkům, prodavačkám květin, žebraiícím dětem. horníkům &námoř
níkům, ani ieho upřímná sprostnost, ani reminiscence : biblického
dělepisu. To známe iiž : poesie Wolkerovy a jiných proletářských
pěvců. Ale, i když to není nově, jest to dobře pověděno, dovedně
zveršováno, baladický zladěno. Lidé dobré vůle si více nežádaií.

Drulstvo PřátelStudia počalovydávati redakcí Jaroslava Durycha
Knihy mladých. Jako první svazek kolekce tě byla vydána Ivana
Suka sbirka básní „Sluneční lásky“. Básník „Slunečnich lásek“ jest
velikým dlužníkem slunce: odcizuie mu slávu ústřednosíi & svě
telnou moc, aby ií ozdobil svojí milou. Milá v obietí ieho září
světlem iasněiiím slunečního. A všecky zázraky. které sluncc na
zemi činí, dávaiíc světlo a teplo. oživujíc, co mrtvého, a robouzeiíc,
co zesnulého. činí pro milou básník. V iasu sluneční lás yi věci ne
živé ials loutky v snech dítěte se hýbou a dýěí,paprsky tančí, mluví
a vykřikuii, voda a slunce hovoří s básníkem, sníh se směie, skle
nička vína se bojí a stydí. Ale to už tu snad dříve bylo. To i“iiní by
svedli. Avšak i poimy, iež vynalezl filosofický věk, &iež byly dosud
jen skelety, abstrakcí zbavenými barvy a života. a strašívaly děsně
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v učebnicích dušesloví, i pojmy vstávají v jasu sluneční lasky jak
kosti ponížené a oblékají se kůží svou: myšlenky rozpínají náruč,
sedají si vedle básníka, hrst raket hází do výše radost, mlčení při
chází k milencům jak zasmušilé dítě. Všecko ožívá, všecko se vtěluje,
aby se účastnilo básníkova života. Slunce čistí vzduch, to víme. Kam
nechodí slunce tam chodí lékař Erotika dekadentního období byla
hnilobné a erversní. Zločinné vášně, priapické křeče, vraždící
sexus bylyhl>avními jejími motivy. Erotika sluneční je čistá jako
nebe za jasného dne, nehledá pseudomystických vznětů, ani se

neutlká do temnýÁcha plísní páchnoucích zákoutí barokních chrámů.Roste na slunci.A řece není vůbec barbarsky hrubá. ani zvířecky
krvavá. Je něžná a křehká až k nejzazší mezi koherence, upřímnáa
prostajakov písníchlidových,..č.. L "“ kvítečko
vání a šátečkování, ale povýšená &zušlechtěna finesami člověka spíše
měštáckého než přírodního.A hlavněpravdivá nejen vnitřnínehleda
ností a jasností,ale, dejme tomu,í maximovou pointou básně „Roz
chod“: „Tisíckrát krásnější je žena v objetí myšlenek a snů, než vo
bjetí rukou." Toje myšlenka hodnaiilosola, ne kteréhokoli ovšem, ale
na příklad Otty Weiningera. Básník neměl jistě v úmyslu zdůvodniti
cudnost své erotiky, když ji psal. Není úkolem básníků, aby něco
dokuzovali, Květiny také nic nedokazuii, a přece voní. Býti cudným
jest věc téměř tragická. Někteří severští dramatikové vyslovili ve
svých hrách požadavek, aby muž byl do sňatku čist jako žena. Byli
to velmi důmyslní mužové, důmyslnějši jisté než lyrik, který napsal
jedinou maximu o cudnosti. Lidem příliš kritickým a příliš exaktně
hmotou se zabývajícím bych ji napsal takhle, ovšem zcela nebás
nicky: láska roste čtvercem vzdálenosti. Vzorec: x _

Jako třetí svazek této kolekce vyšla čtyřdílné sbírečka Zdeňka
Kalisty: „Jediný svéť'. První díl je nadepsán „Rok lásky Boží“
a jest ohlasem lidových kalendářních pranostik, nepříliš umě
lým: zde se pokusil básník vllti roztavený křištál svého naivního
dost smutku v říkánkový kadlub. To je sice záslužné úsilí o zkratku,
ale zdá se, že osobnostní prvky nejsou dobře slučitelny s formou,
kterou si vytvořil lid pro své ustálené předpovědi a neměnné
zvyklosti. „Pohledy z daleka“ a „Jediný svět“ obsahují několik
teskných nálad z ciziny. v nichž ři metalorických zvláštnostech
(modrý smích) je patrna snaha po ezelstné přímosti a lidové pro
stotě. Čtvrtý oddílse končíbásní„Domov". Zklamanísvětem. obrazy
mládí, nenávratnast uplynulého -—tot stara ovšem motivace vnitřní
konverse,jejímž nedosažitelným zpodobením jest parabola omarno
tratném synu. Domov pozemský jest jen náznakem domova věčného,
a kdo příliš & marně miloval svět, moderni enfant perdu, lítostně
vyznává:

A do věčné dálky
vlnami měkkými domov tvůj roste —
co bylo, to neuzříš.
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Přes tichá pole dnes večerem do dálky cesty idou prosté —
domovem věčným ——
Bohu
i lidem blíž. Dom. P.

Jím Kar-nik, Červená a bílá. 1919—1923.Nové Město na Mo
rawě 1923. Str. 61. C. 7 Kč. — Nota. iíž u našich neimladších básníků
:kmro vůbec neslyšeti, zaznívá plně v této čtvrté knížce Karníkovč:
notu vlastenecká. Nesmíme ovšem při ní mysliti ns klinkavé veršo
vámí některých našich probuzenských i pozděiších básníků, ani na
lame, lrázovité deklamování z éry táborů &povrchního liberalismu

gásmě Kamíhovy vytryskly z lásky k vlasti. ale z lásky zúrodnčne
i pmdráždéné bolesti. Ze svého horského ústraní jako ze strážní
hlídlky pozoruie nebezpečné proudy. ie! strhuií národ a zvláště mib
dez omámenou vínem nenadálé svobody &lákanou sobech mi. no
svěcdomitými svůdci za bludičkami cizích podvratných ů. Vidí.
ink zvučnými módními hesly isou zatemňovány nebo docela vytr
hovaíny z jeiich srdcí staré dobré ctnosti a místo nich v stranických
brattrovražedných bojích rozpaluií se nízké pudy &dravé vášně.

Otčino moiel Vlasti! Svaté jméno,
je! veršem už prý ani v sloveno
být nesmí __nebot šků cem ve psí dáno
má kleštěmi být ze všech srdcí rvšnol
O, chtšl bych iako věštec Mickiewicz
svým hořkým veršem splésti na podle bič
&slova proměnili v žhavý plamen.
bych národ. ient ie prodeinými zmšmen,
v Tvou náruč bludných ze uletí
zpět, Matko, pHved nežli zhynou děti.
jet zavedeny v hrdlo Ihoucím hadem
. - hlel -—cizí kuběne se vrhly do obletí.
co Tvoie srdce zmítá lásky hlademl

Družlkou či dcerou bolesti bývá obyčeině satira. V ní tal“ zahrotil
Kamííll valnou část svých „hořkých veršů“. Znčií někdy nn pohled
tvrdě &drsně. ale tezko mluviti miluiícímu srdci něžně . jemně tam,
kde šllehú zrádce i „sršuíce fvsvé". Ostatně básník nevyšel-půd se

polemíilnmi a útoky, žalobami : steskyznoednou se do k: i hlubších příčin současných zievů. modlí seiu ozuie cestu ravč.
Není tto. pravda, moderní. ale Kurnik se iii ssi nevzdl staré 0 at
zoru. že i poesie má své poslání v národě. A skr.omný imho býval
vždy. nestaví se sní nyní na vysoký kothurn nei-kého „národního
všštcc“. Končí svůi Epilog:

Hoden-li verš chudý hony.
aspoň to mi zmírníbo
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před věky že husí chřány
zachránily Kapitol.

Mrazu dech když v noci duje
do závějí-příkrovu,
i vích slámy ukazuje,
kudy cesta k domovu. M.

Gabriel Ronaj, Ejhle člověkl Básně. Nákladem vlastním.Tis
kem Občanské tiskárny v Brně 1924. — Zdá se mi. že vlastni síla
nesporného talentu Ronajova je spíše v dramatě &v povídce, než
v poesii. Prožtvá jistě opravdově své nálady, snaží se poctivě vy
jádřitisvé často velmi pěkné myšlenky, ovoce svých meditací' ! svých
duševních bojů, ale nemůže dosud jaksi ovládnouti nepoddajné
formy, nedovede se zcela podrobiti přívalu slov a obrazů — a tak
znějí jeho verše často hodně mnohomluvně' ! tvrdě, tím tvrději, čím

',..-lv-t.= &uvědoměléprostotě veršové u mla
dých básníků. Také jednou udeřil Ronaj na jinou notu, v básni
„Mému budíčku", a jak jinak to již zníl Jinak mluví : celé sbírky
—-vydané obětavě vlastním nákladem — vážný, myslivý duch, jenž
trpí všelidskými bolestmi a chorobami, ale neutápí se v nich, nýbrž
prochází' jimi jako ohněm očištěn a obrozen. M.

Jindřich Š. Baar, Paní komisarka. Chodskýobrázek z doby
předbřeznové. Sebrané spisy beletristické, sv. [. Nákl. Českosloven
ských podniků tiskařských a vydavatelských. V Praze 1923. Str
460. Cena 30 Kč. —-Paníkomísarka -—Bož. Němcová, jejíž muž slou
žil v letech čtyřicátých v Domažlicích jest jen jednou z četných
podružných postav, jež v plňují tento obsáhlý obraz zaniklého již
chodského života a chods ých zvyků. A to jest hlavní účel posled
nthodíla Baarova: vyličuje tu podrobně svou známou již realistickou
drobnokresbou všecky zjevy selského života od chvíle, kdy pasáci
v časném podzimu vyhnali svá stáda na luka, až do okamžiku, kdy
po bujně prožitém masopustu přikleká všechno obyvatelstvo v kos
tele pro popelec. V druhém díle, jak oznamuje spisovatel ke konci,
vylíčí jarní období, v dalším pak patrně letní. Mimoděk vtírá se tu
srovnání s Reymontovým čtyřdílným románem „Chlopi"; k tomu
ovšem bude možno přikročiti teprve, až celé dílo bude ukončeno.
Ale již nyní jest vidětí. že i Baar pojímá aspoň částečně tato roční
období jako symbol lidského a národního života. Proto nepodává
jen národopisného obrazu, ale snaží se zachytiti také celé ovzduší
rozechvěné předbřeznové doby, jak se odfáželo v myslích chod
ského obyvatelstva. Buditelem národního uvědomění jest to hlavně
íarní administrator Faster, jehož postava je vlastně nejpevnější
kostrou celého obrazu. Spisovatell byla jistě sympatická již proto,
že mohl do ní vhodně i méně vhodně vložiti i leccos z „reíormních"
snah českého kněžstva. K některým dospívá Faster sám, k jiným
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přivádí ho — B. Němcová, jež s ním několikrát hovoří o poměru
českého kněze k lidu, o celibátu &zvláště také o Havlíčkovi a jeho
proticírkevních epigramech. Celkem jest Faster známým typem
osvícenského kněze nadšeného vlasteneckou myšlenkou, jenž pra
cuje mezi lidem obvyklými z ůsoby: besedami, časopisy. loutkovým
divadlem atd. Po stránce náboženské vidíme ho jen bojovati stroze
proti pověrám a pořádati vánoční slavnost — ovšem zase s postran
ním úmyslem. získati si přízeň lidu. aby dostal faru. Osobní sobecké
zájmy vystupují u něho i jinak často v popředí. Vlasteneckou čin
ností popudí proti sobě patrona, faru dostane jiný a Faster odchází
roztrpčen: je zklamán i nezdarem své osvícenské práce mezi lidem,
jenž se zabere vášnivě do sporu mezi sedláky a chalupníky, zapo
mene na besedy a knihy a vzruší se jedině divokým veselím maso
pustnlm. Tato trochu přitrpklá, trochu elegická nálada vane zvláště
z druhé polovice knihy Baarovy.V první polovici jsou některé po
pisné části trochu rozvleklé a unavuiící. což jest konečně údělem
všech podobných děl. jež se pokoušejí spojiti účel naučný s umě
leckým. Zato v jiných částech podařilo se spisovateli zkušenou
rukou vytvořiti opravdu sytý obraz, plný ruchu a života, dýchající
zrovna láskou k rodnému kraji a jeho svéráznému lidu. „Jana Cim
bury“ ovšem „Paní komisarka" nedostihuje.

Dr. Jos. Kratochvil, Přehledné dějiny lilosolie. VBrně 1924.
Str. 187. V poslední době rozvířili ml dší katoličtí pracovníci spor
o novoidealismus dra .l. Kratochvíla. ily ruch nemůže býti věci
nikdy na škodu, nýbrž spíše na prospěch. Jest známkou života a

octlvého úsilí o zdokonalení, zaplnění mezer. odklizení nedostatků.
kritika a výměna názorů však musí se pohybovati v mezích věc
nosti. vážnosti &úcty. Mladí bouřliváci vždy hledají nových cest.
nových cílů a forem prace, a bylo by smutné, kdyby tomu tak ne

bylo. U katolíka však rozumí se samo sebou, že při tom šetří affanické spojitosti. souvislosti s vykonanou již prací, nepřerve nasi ně
navázaných nití, nezačíná znova na vlastní pěst, jako by před ním
nikdo nic nedovedl. Katolík pilným studiem napřed si osvojí vý
sledky usilování předchozích generací a snaží se je organicky roz
!ířiti, rozhojniti, obsahověa metodicky obohatlti a zdokonaliti podle
vlastních sil a časových potřeb. Vydáním nového spisu dr. Krato
chvíl dává kritikům účinnou odpověď. Jeho přehled dějin íilosoíie
jest psůn jasně a zvláště po stránce metodické iest znamenitě zpra
cován. Karakteristika iilosoíů. škol. soustav a dob je sice stručná,
ale výrazná. Autor píše zcela nestranně, i když se nikterak netají a
nezastírá svého základního křesťanského stanoviska. Novoidealis
mus. jejž nadšeně zastává &v němž není ani stopy noětického sub
iektivismu nebo psychologismu. důrazně ve věci a stravitelnou
moderní formou vyvrací posice materialismu a positivismu a úspěš
ně razí cestu novoscholastice, novothomismu. Nic jiného nebylo a
není účelem nikoli soustavy. nýbrž směru myšlení. nazvaného no
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voidealismus. V literatuře o Aristotelovi měla býti učiněna zmínka
o Willmannově spisu. který sice má za předmětAristotela iako peda
o a. ale i pro filosofii má značný význam. rovněž poslední práce

illmannova o Pythagorovi. V soudobé filosofů rozruch ůsobí'
fenomenologické škola (Husserl, Scheler) a diskutuie se o peug
ierovi a Keyserlingovi, velkého vlivu nabývá Geyser. Adolf Vašek.

SLOVANSKÁ HLÍDKA.
Slovanská hlídka bude přinášeti

zprávyo význaěněiáícbliterárních. umě
lehkých i věeobecně kulturních zievech
ve slovanském světě, zvláště pokud maií
význam také pro naši myálenku. Není
to nic nového. nebot ,.Archa' činila tak
iv minulých ročnících. Odděluieme ien
tuto rubriku od ostatních, aby tak bylo
dosaženo větlího přehledu i iisté pravi
delnosti a soustavností. Pro přílilkrátkou
dobu. v níž bylo nutno vypraviti !. číslo.
a pro počáteční nesnáze i omezenost
mista, nebylo ovlem možno uspořádati
tuto čált tak, jak si ii představuieme.

Památce Krekové. S olek „Dr.Ja
nez Krek“ má podle svýc stanov mimo
iiné také povinnost v datl Krekovysptsy.
U publicisty druhu rekova. u osobnosti

nosti tak výslovně bezprostřední. pl'í
mé a naneivýle vystupňované, ie samo
zl'eimo. že se nemůže vážně pomýěleti
na posmrtné vydání celá ieit žně lite

Éní, nýbrž ouze na uspořádání větv0 či mealí o výboru.vněml se za
chytí a uchovaií pro potřebu lirlí ve
řeinostl ien věci charakteristické pro
autorův myllenkový vývoi a pak ty : ie
ho písemných proievů. kterými zasáhl
pronikavěli. rtspělněii nebo trvaleiivtom
či onom oboru své mnohostranná pů
sobnosti. Proto vydává také proielor
ivan Dolenec. kterému jmenovanýspolek
světil vykonání své ovinnosti. ian V 
brané spi dra J. E. lgeba. První sveze .
ienž vyle před nedávnem a ie věnován
Krekovu mládí, tedy nejméně známému
období tohoto slovinskéko velikána. na

Ěvidá, že pořadatel dokreslí čtenářiekův ortrét obsáhlými a důkladnými
úvody ! votopienými. iež jsou tím důle
Iitěiři. tím nutně'lí. čím těsněilí isou

svah-£ spojuiící ekovo literární dílos Kro ovým životem. neboť není pou
hou irází výrok, že ieho životopis ie
právě takpotřebným komentářem ieho
spisů, iako isou tyto nutným komentá

řem jeho životopisu. V prvém svazku
popisuje profesor Dolenec na základě

ělivěsebraného přehoiného materiálu
ekův rodný krai, jeho rod al(rekovo

mládí až do ukončení studií theologic
kých, tedy období od 27. listopadu 1865
do roku 1892. Vydavatel zdůrazůuie
Krekův selský původ. ieho veselou po
vahu. ale zároveň také iebo velice skorý
a trvalý záiem o otázky sociální už za
dob lymnasiiních. po nichž b byl nei
raděii studoval slavistiku. V ohosloví
uvedl své velké nadánlvsoulad s dis
ciplinou, ro niž neměl na gymnasiu
dosti smy u a odebral se na přání svého
biskupa do vídeňského Frintanea. aby
se připravil pro roiesuru theologie. Tato

studia dokončil ek tbeoloíickým doktorátem v květnu r. 1892. a e vídeňský
pobyt měl pro něho ieátě iiný důležitý
význam. Problém kapitalismu. ienž byl
u Slovince docela přirozeně oživován
záimem přislulníka národa chudého. ná
roda ohrožovaného německým kapitá
lem přímo na prosté existenci. obrátil
Krokova pozornost na mladé hnutí křes
tansko-sociálni. iet bylo za vůdcovství
Lueurova na mocném postupu. Krek ne
zůstal véak při pouhé kopii. nýbrž řelil
problém po svém a ve smyslu svého
národa. Poznav, Ie ie slovinská sociální
otázka ředevlím otázkou selskou,u 
zoráova . že ie napřed nutno hospo ář
sky pomoci selskému stav-u. Už tehdy
uvažoval Krek o svépomocných hospo
dářských družstvech. limiž pnzdéii tak
prospěl svému lidu. Ale nutno dodati. že
již také tehdy přemýllel Krek. ienž 0
vládal téměř vlechny alovanské jazyky.
o palčivé otázce iihoslovanské, ieiíž ie
diné správné řeáeni viděl ve spoiení
velkerýcb Jihos ovanů. Z literárních do
kladů uvádí Dolenec v tomto svazku 18
dopisů, tolikéž báení. dramatickou scénu.
6 povídek a 5 článků uveřeiněných pů
vodně ve „Siovenci“. Knihu zdobí sedm
vyobrazeni mimo originální titulní list
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k literirnímu oddílu. totiž obraz rozse
vače kráčejícího mohutnými kroky po
lem. obu-az. jehož výstižnou charakteris
tičnost zvysuje velkolepá přimočárost.

Dr. Bohuš vairaí.

Z luiícko-srbaká literatury Kato
lický bisník Józef Nowak, jenž přispí
val i clo Dvořákova „Týnu“. vydal v mo
derní knihovně „Dom a swět“ národní
drama „Swobody uiewjesta'h v ně
poutavě vyličuie boje polabských Slo
vanmá u ěmci.—Vtěže knihovněvy
lei překlad: ámých„Lužickýchobráz
ků" Adolfa erného, jež přeložil a ži
votopisem opati-ll prol. Ota az. —
Jako dalčí pžeklad z češtiny vyjde brzy
Masarykův spis „Slované po válce." Bude
jím zahájena nová knihovna „Slowjan—
ské Rozhlad" . redigovaná Vlad.Zmel
kalem a vy ávaná „Kolem cerbských
spísowačelow a řečníkow .Muaryků
sis. podobně jako dříve už „Novou

v“ropu , přeložil Jurij Wlčaz.

Slaviertícká knihovna pro!. V. A.
Francova byla po dlouhém jednání za

oupena minllterstvem lkolství a nár.
osvěty pro Slovanský seminář Masary

ov universlty v Brně. Obsahuje vzác
ná íla. zvláltě llterárně hlltotlcká. ze
vlach slovanských tečí a literatur. Bo
hatě je tu zastoupeno také píaemníctví
nalaho národního obrození. Duplikáty
: Francevovy knihovny doatane Zem
aká a universitní knihovna v Brně,

4

POZNÁMKY.
Karol Doatál Lntlnov. Poznámky.

jimiž L zv. pokroková novíny do rovo
díly smrt naleho básníka. byly ockde
zbarveny předsudky, nechutí i zjevným
neptátelstvím—včtlinou to zbytk neb
ovocem častých jeho „alér“ , polemik
. útoků. A byly někdy'| věcně nespráv
ná. ak např. uznaný literární historik

:"kritik. na němž'zemulý nejednou brou
allsvů , s etl si v"některých věcech VHulšostílla hmundem
Boulkoue — objevil totiž.S a Lutinov
sbíral japonské dřevoryty a překládal
Vordaguera a Mlok-ida. A vedle toho
prý tloulll . —mamonil.. .Pravda ovlem

jest. “ro Lutinovovipeněz nezůstalo:oběto všechno na umělecká díla a
nasvě ne-čotně literární podniky, ča

V Rusku byly zakázány Hlavní lite
rární správou včechny spisy básníka N
Gumileva. jenž byl dříve sovětskou vlá
dou popraven, pak včechny spisy Pi
semskěho a - F. M. Dostojevského. Za
kázané knihy se neničí. nýbrž vyvážejí
za hranice a zde se zpeněží. Za to
bude vydán Gogohlv „Revisor“ — po
prvé bez censurních škrtů. s nimiž do
sud hrán v celém světě. Vydání uspo
řádá P. P. Gnědič. jenž zrevidoval pů
vodní text a připojil literárně historický
úvod a poznám y.

Slavistickě revue "Slavín" vylel
právě po delčí í'estávce nový silný
svazek. obsahující řadu důkladných od
borných statí gramatických. literárně
hiatorických i kritických. Zajímavé je
zvláště Pátovo pojednání o českoslo
venake účasti v národním obrození lu
žických Srbů. Paulův článekosnahách

n:!ich buditelů zavésti časoměrnč záay do poesie jihoslovanské a stat

Chrzanowskěhoo nových élilologickýchpracích v literatuře polsé

..Apoltolát ". Cyríla a Metoda“
změnil letos ke svému prolpěcl'lu nelou
svuj zevnějlí let. ale rozšířil a prohloubil
také svůj obsah. jak toho líž nutně vy
žadoval významn úkol, 'emuž slouží.
Do dosavadních vou číso napsallplk
ně článk dr. Jouí Valica. Jaroslav Du
rych.dr. ndolllháněl,GlěbVerchovský
a j. Bohatá ie Hlídka uníonisíir—ká.

sopisy, knihovny l novi 7. A jak tyto
skončily, víme viichni. : nich luti
nov nezhohatl. dovede si nad v počítat
i literární kritik. Ostatně dědička jeho

anůstnloltl. Družina líterární a umělecá, podá o tom asi časem naší verej—
ností sama zprávu.

Básník S mnnd Bonlka o Karlu
Doaíaln Ln ovoví. Bylvěrným dru
hem n přítelem zesnulého. proto dou
láme že časem \ylíčí odrobněji svě
stykysnímaoavětlí ona leccos, co jest
dosud zvláčtě mlade generaci měně jaa
no. Zatím napsal pěkný článek do „Ha
náckých listů" ze dne 15.prosince 1913
„Pravdao K. Doatálu Lutínovovi“. Vz
míná tu mimojinéísvá návitěvyu to
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kara Březiny. Za hovoru přišli také na
Lutinova Březina počal náhle nadše
ně z paměti citovati verše jeho 2 „Po
tulného zpěváka:„ je svatá země,
zář-náje hvězdná dál.le moří,sněžek
témě. vzácný je svatý Grál! Luzná je
! vrahem sázka. božské jsou svaté mše
— však láska, láska. láska — láska je
nade vše!“ „Byly to doby nadšení a
krásy, mladické síly a svěžesti. když
počal Nový 'votl“ řekl mi řezi

. Bouška ukazuje tu také, že Lu—
tinov není dosud jako básník správně
ceněn. „Ani přátelé ho cele a dobře
neznají a nepřátelé nevědí o něm více
než cosi z některé aféry, jichž Lutinov
prožil celé řady. Když jsem před dvěma
roky 0 jeho abrahamovinách mluvil o
něm v „Katolickém domě" v Olomouci,
b | jsem svědkem velikých oslav a pře
p něný sál projevoval mu všemožné
pozornosti lásky. Druhý den na to se
děl jsem s Lutinovem v jeho pracovně
v Prostějově sám a řekl jsem: „Karle.
kdo z těch, kteří tě včera slavili. má
všecky tvé knihy? Kdo je četl. kdo je
častěji četl? Jak mi vysvětlíš. že tvá
nejlepší sbírka „Sedmikrásy“ nebo „Po
tulný zpěvák" není dosud rozprodána?
Dle těch oslav ve všech novinách ka
tolických soudil bych. že'má aspoň de
sateré vydání . . .7" Lutinov se teskně
zachmuřil a řekl: „Máš pravdu, kdybych

byl nepracoval ve spolcích, nikdo blyo mně nevěděl. “ Já ale řekl. „So
ky. to jsou tisícová jednotlivců. Kol;
: nich koupil sí tvé hásne. .7" U nás
třeba se státi módním, aby se knihy
kupovaly. 1 osoby vysoce postavené ne
znají. jak jsem se pře-vědčil přečasto. děl
katolických básníků. Pro koho jsme je
tedy psnli a vydávali'l" Družina literární
n umělecká vydá některé k tisku při

Bravené básnické knih l.utinovovy.oulcime. že trpké výtky jeho druha
ukáží se aspoň nyní neoprávněnýmil

„Žtvoříme, místo abychom žili.“
Tak stěžuje si také v právě vydané
Výroční zprávě Mallce Morava“ její
jednatel profesor H. Trauh. Tolik čes

kšch škol přibylo v Brně po převratě,o ecných, středních i vysokých, přišlo
sem tolik učitelůa roíeaorůiúředníků
„-a přece počet č enstva nemůže do
sáhnouti přes všechno úsilí tisíce. nadtož

aby jej překročil, jak byvalo v Maticidříve; ba počet spíše k esá v uplynu
lém roce bylo všech členů (: čestnými.

zakládajícími.
ežto loni |

Proto chází

bám. __oikdyg
datelé neujal:

Katolická
dílo preláta dr
vydávané Tlšlí
todějským v (

právě.:Iukončenčtyfid íl.yI 0
rozenosli, II. (
osobnosti,
0 Bohu vtělen
ný — má!
jící se přesnc
hem. zaslouží

Sence, kněžsklovala.A jest ji;
a v nemenší |
autora. že v ta
jiné podniky
dáno dílo tak
na zájem širol
nějaký měsíci
číslo „Apoštol
mají jeho odb
„Katolickou vi
tedy asi za 1:

Český Slow
vaný V. Kotrl
Podlahy. dos
56-58 k hes
také til lvlášl
C ril a Metod
ní ův a Dante
nuje náklad n
laha. Bohověd
ležité n důklm
cházeti stále ta
kdo z nás se

Novým ty|
veršovaná hra
hlávka) vydant
Pavlíka firmou
polci. Kromě :
pují tu lidé, n
duchového (an
čího a zvířecíl
stvo oslavilo s
Pána na svět.
kých s olků n
doucíc vánoc
poetickou hru.
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stmuptti s pravým náboženským pocho
parními

„,Blbl. ve verčlch“. V knihkupec
kýtch skříních upoutá vás tato knížka
svmu nepříliš vkusnou černobílou obál
kou: i titulem. Chcete si ii koupiti, ale
sotva do ní nahlédnete, spěšné ii vra
cíte: poznáváte obyčeiný socialistický
lkwár, oblečený tentokráte pro změnu
do veršů.. zcela neumělých anebásnic
kých. A po týdnu čtete i v„Lidových
novinách“ spravedlivý posudek knížky
Filivunov : „Mělké. všední řemeslné
verše o iblických postavách a příbě
zích bez iiiskřičkyhumoru a vtipu. Kníž
ka, lkterá'pe poučným dokladem ubohosti
volnomyšluenkářské agitace"

Ladislava Holman.. českého his
torilka, ienž zemřel v mladém věku iako
úředník knihovny Františkova musea
v Brně dne 3. listopadu 1903.vzpomíná
Arne Novik vřele saným článkem v 1.
číslo „Lumíru", Vyličuie duševní vývoi
svého osobního přítele. iak iei zobra
zuií zvláště ieho Deníky. sabaiícl od
studentských let až do předsmrtných
dnů brněnských Zmiňuie se taká o ieho
úzkoatech náboženských a mravních:
Holman sá.rn béře setu velice pateticky
a někdy až po masarykovsku přísně.
iako by na důkaz, že nečetl svého Tol»
otěho a Dnustoievskébo nadarmo a že
nestudoval m nepřekládal irancouzských
moralistů b-ez užitku. Ale i ilnak soudí
proiesor Novák, že byl Holman hluboce
nábožensky založen a že nikdy ne
zbyl osobního poměru k Bohu. „Zou ale
hovory s Otcem na smrtelné osteli |sou
u něho tak opravdové, že vylpčuií mož
nost pouhé pósy nebo stillsace. Byl sy
nem obce nábožensky velmí smílone,
asnad proto si dovedl zachovati rodinné
katolictví čiatěii než jeho druhové: po
b i vHradcl Králové,důvěrné studium

icklewiczc a Renana. silný sklon ke
kultuře románské učinily žáka Vanču
rova a Masarykova velice resistentním
proti nebezpečím cítěníamyálení pro
testantského ...“ Ukázalo se to také
vieho pracích historických na př.hned
v první větlí monografii „Husité a kon
cillum Basileiská vl. M3l-32". Holman,
žák historické ákoly Gollovy, nenechal
se tu svésti módními tehdy názory 0 du
chu českých děiin. Novák sám píáe.
.Anl myálenkový vliv prot. Masaryka.
ehož výklad národního obrození odmítl

v bystrérn článku o Dobrovském, ani
osobní styk s Denisem, ne hnulyh 0,
aby pozměnil své stanoviso ,iež bylo
snad podmíněno sklony kztolickými.
spíáe však ieště mocným estetický-m
živlem v povaze. 'Neirozsáhleiáí prací

Hofmanovouiest monofrafieAoMickiewiczovi, ienž b milý ieho srdci
svým sklonemkelegičnosti i svým po
svěcením náboženským. Jest obsažena
zároveň se zmíněnou prací o Husitech
na koncilu Basileiském vl. svazku ieho
Sebraných spisů. vydaných přáteli roku
904. oiman ie pochován na odlehlém

místě XXXlV.oddělení brněnského cen
trálního hřbitova.

Portret Jiřího Karáska ze Lvovic
zaiimavě kreslí v posledním dvoicísle
Frabáových „Literárr listů" osobní přítel
básníkův. dramatik a romanopisec Jaro
slav Maríq. Hovoří o ieho zevněiáím zie
vu i povaze, o jeho duchové osobitosti
i o látkách ieho literárních děl. Uka
zuie. že Karáskova sexuálnost iest vy
chýlena: erotická lhosteinost k ženství
iest očividně neien v ieho životě. ale
i ve vtech dílech. Tím mizí : ieho bás
nického světa takřka základní tón vle
ho umění. křižování a hui obou přiro
zeností. Karásek zná ien jednu notu le
iich vzájemného se stýkání: askesl, zrůd
nost a zločinnost. Z nedostatku živlu
ženskosti čilí z díla K. nesmiřitelný, stále
temněilí pesimismus: všecko uměnl to
hoto básníka iest povědomým stolkem
nad nepravidelným citovým založením

ieho osobnosti. BMMCkhsvět Karáskůvpřes vlecky vzácné vý onky a skvělé
výkvěty 'est celkem iednotvámý a ne
bohatý. illyne v řečiáíl stále steině úz
kém. lumí iednosteinou, pro chvíli zá
hadnou a opoinou udbou. ale časem
únavou iiž nepřekvapuiící. Jest to umění
povýlené, určené pro výiimečně silné
nálady vysoce vypiatýcb duchů. více ko
ření. než živná sousto. Proto nebude
nikdy Karásek básníkem národním. V po—
sledníka itolellčíJaroslav Mariasvědci
my z oso ních styků s Karáskem. s nímž
sedává často v kavárně. Nenápadný.
klidný člověk, nemající vněilího zn ku,
podle něhož bys hádal na básníka.
věk, ienž se snaží v adativledně, ale
ienž. zdá se, cítí strač ivou nudu se vie
ho. co musí žíti. i z lidí. s nimiž musí
mluviti. Jest zdvořilýbez energie. tichý.
nenáročný a neiménč spokoiený. mlu
ví-li se o ieho básních. Má! pocit. že

_
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si oddechne. octne-li se doma sám. a
že ie mu lhosteino věechno. co se děie
ve světě nebot ieho světem ie samota.
mlčení a zapomenutí... A přece ie v něm
zakleto všecko. co zavání ďáblem, pe
klem a zločinem. Přece se v něm zve
dá síla otřása'ící nitrem a ramenící
z hluboké ne ozírné tůně. Stralidelně
černě, strašidelné mlčelivě. Tento muž
je vyznavačem váeho, co se odětěpuie
od průměru & usazuje v neviditelněm
soumraku. Není výstředností, aby ee lí
ieho lačná žádostivost nezmocuila a po
svém nezpracovala. Vtom zřetelu ie duch
básníkův hrůzný do příiernosti. Jeho díla
to dokazuií. Co tu však rozhoduie, iest.
že váecko iedovate, zvrhlé. nepřiro
zená a smrtící nezbadateinýrn pudem
svého umění neien nezamitá a nepře
máhá, nýbrž váe to do nestvůrných roz
měrů rozkládá, zveličuje ien proto, aby
vývojem svého|edínečně řádaněho
tvůrčího zákona z chaosu z očínu ahří
chu vybředi sice potřísněný. s mok
vaiícími ranami. ale pak vzepial ruce
k díkům za rozkoš. ie! nemohla býti
evětěilí, něžněilí a trvaleilí, než když
se započala v močále. na němž nehybně
tkví černé lekníny rudých tyčinek..

Karel Čapek mladým epíeovatelnm
povídek napsalněkolikpravdivých slov
v „Lidových noviná chh" (10. února! 9.24)
kde ee rozhovořii o výsledku nedávná li

terární soutěže těhožlistu. Vytýká iiíapře—devlím velikou přemíru orofismu
něte mi" — praví — ,. r 6 tak hrozně
mnoho vašich povídek se zabývá láskou
a . . . eh. řekněme milostnou náruživoati?
Tahle nepokrytě erotická iednosměrnost
ie kulturně náramně pozoruhodná.
mnoze není tu ani etopy potom. že muž
má něiaká povoláni. ohání ee v životě
a vůbec zabývá se náruživé take něčím
iiným než „bílým tělem ženy“. a že žena
si klade ně ake morální meze. a! v lásce
nebo v ro ině. „Nuže, iá věřím. že nál
život není tak 'ednorměrný ani tak eticky
nezávazný jako vale povídky, a že ta
přenáramná erotičnost nekoření takda

lece v nepřirozeně pointem životě iakí
v nepřirozeně pointě literatuře. .Nevy
týkám vám. že toužíte. deime tomu „px
bílém těle ženy'. ale to. že řečeně tou
žení pokládáte u neobyčeině iiterárn
a poetické. To ie nepřirozený rozdl
mezi vámi a kterýmkoliv kominíken

L l l I J ll ] \. a mr : ,'
žádné slečně nebo paní. že chce b
matkou, ale zazlívám ii, že tuto potře
považuie za velmi literární a noveliil
ticky zajímavou. Tím se vskutku něrc
mravně poružuie, korumpuie se tím iílt
přirozenoet. A tady přechází literárrt
otázka v praktickou etiku . . .“ Ná adín
vyaokě rocento ovídek točí se ole:
rodiny. zde pou uie pek na mb
dobný ziev, iaký vidime skoro v cal.
moderní beletrii: Nevěra platí za liite
rárně zaiímavěiěí než obyčejná věrnmaí
rozvod za pozoruhodněiáí než manžiel

ství a pokulení za poetičtěiáí nenídeime tomu ovinnoet. „Kde ee v
tahle podivu odná tabule hodnot. to v
Bůh; ale bylo toho tolik. že mne iedm
povídka skutečně potělila romantickým
a neobyěeiným nápadem, že se dva mian
želé. nerozvedli přee hrozivou zápletku

sřakýmsihrněčkern mléka.A1e iinak.ani Mila nebyla v manželstvía oko
iena."To ie sice hrozná, ale hri inskí
to není: hrdinněiií by bylo. kdyb pan
byla v manželství spokoiena. akoví
povídka nedolia ani iedna. “ Dále

ek o povídkách ze žiuoía venkov

dlho, iimž prý obyčeině schází iednovenkov sám iledá se tu více zajíma
voeti na lidech nežli v nich. La neio
havněilí ohavuust u povidkáře pak pro
hlaluie senh'menfuliíu. „Chápeie--li se
pera. odvrzte od sebe vlechny nálady
eoumraky. zěeřelá komnaty & padaiícl
lieíi. Veřte mi,že to není k ničemu |
nic : toh lyne." 0 historických po

apek soudí. že le to vymíra

Lcí druh literatury mezi 250povídkamiyla ien ledna historická. Názory před
ního českého dramatika a romanopisce
zaaloulí pozornosti i naiich spisovatelů.
Proto hlavně lame ie tu zaznamen

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný“redaktor Lad. Zamykal.Tiakne Lidová tlakárna v 010



RočnikXII. Biloronl924 Číslo:-1

František Odvnlil:
MALÁ KŘÍŽOVÁ CESTA.

].

„ Pilátu.

Ty. lení dosud trplš na všech místech země.
ty. len! trptš v těch, kdož miluit té.
iá to neisem, ient tě nenáviděl temně.
já to neisem, ienž tě stíhal lttě,

iá to neisem. ienž tě hnul
před zavilý tribunal.
zrádce hledal & lid štval.
hlasem na té žaloval

já to neiseml Ale jak to povim lidem tém?
Mám si také mýti ruce s Pontským Pilátem?
Gestem tim se s Íarisei sešel Pilát na vždycky.
Byl to na ty um vsče výsměch cynický,
aneb duše rozpoténé omyl tragický?

Ale nel Tak z vin se mýti, žák tvůi nečinl.
Takovés nám nezanechal. Mistře, náčinl.
Vinen, vinen. stokrát vinen, tak iak Pilát byl,
tím že povinnost svou svatou dost isem nečinil,
vinen, vinen, stokrát vinen. Pane. vyznáváml
Vim. že tim na hříšnou hlavu krev tvou svolávám.
ale prosím. at mi není
k zavržení!
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Il.

Pán přijímá křiž.

Nesl ici iei dříve iiž.
„Kdo chce za mnou" — tak iai zval —
„vezmi na sebe avůi kříž!"
Teď se hrozně zievným stal.
Tys iei přivítal.

Starý oltář od Moižíše
v rozlcb býčí rohy měl,
(žalmista též o nich pěl)
ale já jsem nikdy spíše
nechápal iicb. až v ten den,
kdy isem iimí naznačen

oznal oltář roba .
ž tvůi rozpiatý

0. kdy záblesk duši daný
zievi mi. proč i můi kříž
ty a ty měl brany?

lll.

První pád.

První půd.
Nač povídat.
když rychle tak se dane?
Ale vstát. rycble vstát.
kHž zal vzít & utovat
: tebou, Kriste anel

lV.

Setkání : Matkou.

S nu, proč'l mi to učinil?
š bolem item tě bledule —“
Od ověd' žádná. Té otázky elovy
ta Rhtka také nedala.

Vidění praví. že tehdy iai klesl
na obě svatá kolena.
Před tebou stálo. před čím se kleká:
Matička bolem zlomená.
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Musí ty oči na vše hledět?
musí to ardce o všem zvědět?

Ba vše, vše muaí rotrpěti
upolečně s tebou, když obtížen všemi
atraatmi, iež zrály na bídné te zemi,
činíš ii matkou trpících dětí!
Tak tajemně ie uaouzeno.
„Co mně a tobě ženo7"

V.

Šimon.

Jak inte se tak sešli íen?
Ty po radostné práci. voně jarním polem.
poapícháš domů, kde iak vinný kmen
manželka čeká, a za starým stolem
Íak proutky oliv dvě tvé děti —

i ti naproti iiž nedočkavě letí?

Tu ti v ústret přichází ten druhý.
Nema nic iiž, než ten kříž.
Nemá nikoho. než lotry za soudruhy.
Nevyhneů se? Nevidí"

Ah, ty iediný má! ponášet
ten kříž, jímž spaaen bude světl

Šimone milý.
jak jste se tak sešli spolu?
Ty přec nejni : jeho apoltolů,
neiai : těch. kdož dí. že všechno opustili —
ano, vše — a nyní také Jeho!
Ubozíl Ú neauď stůdce rozběhlého,
budou! mnozí každým dnem
až do smrti Šimoneml

V|.

Veronika.

Kdys modrým kvítkem pokryl zem,
na blankyt smál se blankytem.

Pak vytržen na ladách acbnul.
a máčen zas, by odpráhnul.
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po dřevěných i železných
mučidlech přešel potom tích.

už v nový tvar ten modrý len
byl opředen. utkán. vybtlen. —

Šátečltu bílý, duše má,
za ňadry tiše uložená.

teď me rozkveť, rozviň ne.
na bolectnou Tvář přivíň ne.

a vtíckni ei ii ve tkáň lvoul
Ta bude věěnou divou tvou.

VII.

Druhý pád.

„Petře, ne ledmkrát.
ale aedmdecetkrát sedmkrtt
odpunttl bratru tvémul" —

Tobě vlak. ó Pane milý.
kataně neodpustili
.nl bolestný tvůl půd —
Komu lol ltm ubltžil?
A přec mnohý lil . blll

Jiní zdvihll —- ano — innd —
ale ink? A proto ien,
aby mohli křliovnt.

Ah ne. Pane. ledmhtětl
Lidé ——l kdyl zvednou ——
neodpuctt plně oni lednoul

Vlll.

Plačlct ženy.

„Blahonlaveně inou, které nerodlly'l“
Jaký úlu budí : úst tvých olova tnl
Před tebou se matka nutná ndovnln.
po tobě má býtl bědnú, proklatá?

Ah. jaký to rozdtll Dcerku Jah-ovl.
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matce syna vrátila. řka ii: ..Neplačižl“
Ruce tvé na dětských hlavičkách se chvěly —
a ted matkám „Plačiel“ díš?

Ne, všem neříkáš tol Ty isi spasit přišel!
Nemůže být nyní horším zrozeníl
Ne. ty neměníš se! V tobě rozdíl není!
Ale rozdíl hrozný v lidském snažení:

V těch. kdo milují. & v těch. kdo křižuií tě.
v těch. kdo dobrý strom. a kdo'nou bodláčí —
Ale kdo a čím ie na tvém soudčl
Slza nad tebou — ty praví! — nestačil

DL

Třetí pád.

Celý svět . ieho slávu
dival démon, abys hlavu
sklonil před ním iedinkrút ——
Lstivč — ale marnčl

Ah. co ode mne chcel za to.
že řede mnou v ruch . bláto
. “ takto po íf růt?
dali take marné?

X.

Svlečm a žlučí napá/sn.

Strhsvá roucho pustý kat.
Hnusná dá slávy ochutnat.
Tsk křižování řád to “dá.
Ale že činí to tak ráda
ta bestie. ít rovno není.
bestie v čovčku, ie! neiraděl cení
své zuby vlčí
na toho, který trpí a mlčíl

Tak křižování žádal řád.
Ale ty. Pane, chtčls to snsd,
snad mukou tou ísi plstil lék.
by vzteklosti své zbavena
byla ta v srdci schoulená
bestie zbabčlá.
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které vždy hleděla
na tom nejvíc mlčenlivém,
na svém Bohu živém
vylít svůj bídný & bezmocný vztek!

XI.

Přibíí na křiž.

Nač mám napřed myslit, Bože?
Na ty klouby vymknuté,
na ty ruce proražené.
na ty nohy přikuté?

Na ta muka. o nichž ani
učenci se neshodnou.
hledajíce bolným údům
polohu víc příhodnou?

Ale ne. nic nenaleznou
umem ani srdcem svým —
Bože skrytý, i tvá muka
zůstanou vždy taiemstvím.

Nejen že muk cizích moře
oimouti ie nemožné,

kdo netrpěl, nepochopí,
& kdo trpěl, zná ien své)

neien proto ——ale. Pane —
tak to říci mám?
Muk tvých hrůzu vymysleli
člověk, satan i — Bůh sám!

Xll.

Pán umírá.

Skončena jsou boie muka.
Dokonánol Dokonúnol

Že ještě bude trpět tvá ruka.
že bude trpět srdce tvé
v tom, kdo tebe miluje,
milionkrát po vší zemi —
toto přece dokonánot

hepohne nikdo slovy těmil
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Nemůže se změnit dtla plán!
Půídeme ien šlépěiemi,
kterými !el Pán.
vítězství ie již psáno!
Dokonánol

XIII.

Na klíně Matky.

Jak se k tobě přiblížiti.
když ti v klíně dřímá Syn?
Ab, jak ti ho změněného
vrací smečka našich vín|

Jak tvůi pohled. Matko. snéatí.
. 'ak námna tebe th7
J ee k tobě opovážit
a svým atudem nezemHt?

Utéct. iak Kain kdyni?
Ale kam le vrhnout ten?
Jak se k tobě přlbllžlti.
nežli take proměněn!

XIV.

Bait hrob.

Smutný pohřeb. kterým, Pane.
| tebou se zde loučíme.
Smutný, ale lmtfuitct.
Hle, ted tebe vložíme

do hrobu, jenž na věky by
nad pyramidy se stkvěl.
do hrobu, v němž nikdo : lidt
ani : bohů neležell

Jsou to srdce milionů.
Spočiň v nich. vždyt tobě ien
možný zázrak nad zázraky:
zůstat v nich i oživenl
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B. K.Bečvan:

NA SVOBODĚ.

Loučení na nádražích patřívá mezi okamžiky, naplněné trapnými
rozpaky. Rozloučili jste se doma se vší dojímavou obřadností a
jest vám-tuže proceduru zbožně prodělati v čekárně a ještě jednou
na peroně, když už vlak přijel.Zdvořilost vám nedovoluje odejíti,
dokud vlak neodsupí. Vaši drazí otevírají okno, a vy jim musite vě—
novati poslední okamžiky. Už si opravdu nemáte co říci, nutíte se
do žertů, nabíráte melancholicky tvář, vzdycháte, a vlak pořád nic.
Průvodčí se vesele baví — ovšem, do odjezdu vlaku zbývají ještě
tři minuty. Kontrolujete hodinky a posíláte vlak ke všem d'asům.
Nuda loučení trapnější nade všecky nudy. Máš dobré místo? (Tuto
otázku položíte ovšem v nějakém cizím jazyku.)Třiminuty upl nuly.
ale vlak stále neodjíždí. Tam vpředu ještě nejsou hotovi s balíkovou
poštou. Loudalové. Nějací opozdilci ženou se od pokladny a prosí
neartikulovanými zvuky o smilování. Konečně se dvířka zavírají.
ozvou se signály, průvodčí nsskakují do svých vozů a vláček, drahý
vláček se rozjíždí. Z vděčnosti jej olaskáte ohledem. Konečněl
leptáte vy i ti vaši drazí v okně. všem dellnitivní konec ještě
ani tu není. Nutno jíti tři, čtyři kroky s vlakem, pak s bolestnou re
signací zůstati stát, mávat rukou, nebo nejste-li členem protituber
kulosní lily. kapesníkem. Vlak ubíhá, zahýbá, milé hlavy odjíždě
jících mizí a my máme pocit úlevy.

Všecky tyto pocity prožíval pan rada Velísek, když po prvé pouštěl
domů svoji choť. Styděl se za ně, nechápal jich, ne oznával se, a

přece je se všemi krutými podrobnostmi prožíval. emohl říci, žey se rád ženy na tři dny zbavil. Vždyť si ji bral z lásky a ovšem
i s rozvahou, hodnou usedlého pětačtyřicátnlka. A přece měl dojem
jistého ulehčení, když mu její drahá hlava zmizela v živé stuze
poprsí, nachýlených ze železničních vozů. Luskl si prsty, usmál se,
a již ubíhal z nádraží.

Po půlročním manželství svoboden na třidnyl šeptalsi rozechvěnč,
zatím co si už už vykouzloval představu zlaté svobodičky. Ale žádné
milostné dobrodružství, žádný llám, žádná nezřízenostl Jen zcels
nepatrný návrat do krásného, mládeneckého života, jenom takový
odskok na tři dní do zavřeného rájel Smět si pohodlně pojíst. po
hodlně, beze všech ohledů lehnout, kam člověk chce, kouřit, kde i
zabahne, číst, jak dlouho jen možno, obléci se o své chuti, zkrátka,
povoliti všem zvyklostem nedávno ještě starého mládence.

Pan rada Velísek si vzal bohatou vdovičku z vážené rodiny. dámu
velmi distingvovanou &na všecky společenské způsoby úžasně dba
lou. Sám vyšel z chudičké chaloupky, protloukal se na studiích bez

omocí, a tak neměl valné příležitosti osvojiti si potřebných způsobů.
ikým nekontrolován choval se nenuceně, mysle, že srdečností po
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\wnhy vyrovná veškeré neobroušenosti, jichž si byl nejasně vědom.
A tak bylo mu již v době líbánek naslouchatí sladce šveholivým

[poznámkám drahé choti: ,
„Milouši IJak to zase jíšl Usta máš míti nad talířema ne půl metru

(mod něho. Slušný člověk dává do úst s předu, ne se stranyl Jest-li
upak si odvykneš srkat polévku! Nepodávej. miláčku,talířek děvčeti,
(animasi ho vezme sama. Kdo pak to třepe nohou, vždyt se všecek ná
lb'a'jytekotřásál? Myslela jsem, že si beru radu Velíska, a zatím sedím
Esajjakýmsi polykačem nožůl Moje máma nás učila, že se pecky u?

liivají na talíř, ale že s odkládají pomocí malé lžičky. Cukr se má
rát kleštíky,ne rukou. rnou kávu bys chtěl? 0 ne, holoubku,škod!

ttwému srdci. Ani ve snu! A s čajem se také brzo řestanel Pro Bůh,
Undo zase nechal v umývadle špinavou vodu? Ja můžeš brát límec
and včerejška? Kde máš, milouši, spinátko od kravaty? Po večeři
mvlleknout kabát a odložit límec? Ani zdání. Ještě pantofle a župan,
mne? Můj papá má osmdesát let, a dosud si nedělá takové pohodlí.
Mark se myješ ? Což pak vás neučila matka mýt ?"

.,Bodejt, měla na to při čtrnácti klazanech časl To jsme šli ráno
iimko husí garda k pumpě, nabrali jsme si vody do úst, a . . ."

„,Dost, dostl To si mohu představit. Nechci toho ani slyšetl
A zase frkáš? Jako hříbátka. Do smrti bych to přece nechtěla
poslouchat. Zítra půjdeš k ušnímu a nosnímu doktorovi. Máš v nose
unrčitě olypa. Vypálí ti ho a budeš mít pokoil. .

. .. rověče, ty jsi jako klát, ne aby mě olíbil, když otevře oči
r'aáno. A před spaním abych se polibků tak
lcouši, já se určitě s tebou usoužím . . ,"

Všecky tyto výtky a nářky nutno, mil? čtenáři, čísti bez tr kosti& omrzelosti, naopak, třeba do nich vožiti taktuplnou ně u. ú—
Iuměvnost káraiící matky a milenky. Pan rada přijímal všechna na
pomenutí s humorem, podřizoval se rád, ale druhého dne zapo
mněl na vše, a b lo nutno zase divokou vrhu osekávat.

Nedivme se tedy úžasně radosti Velískově, když na tři dny
ovdověl.

Však také prováděl úžasné věci. Služebná Pepi trnula, když po

Eříchodu mílostpánově z kanceláře přišla do jídelny pokrýti stůl."an rada seděl za stolem vysvlečen z kabátu, na nohou trepky a
před sebou stohy novin. Když jedl polívku, kapala mu se lžíce
na kolena, neboť při jídle zuřivě četl. Maso si předem rozřezal,
omáčku iedl lžicí, pecky z moučníku vy livoval na mísu, po jídle
za álil si dýmku a popíjel silnou černou kávu z pořádného hrnku.
K yž přečetl všecky noviny. díval se s úsměvem na tu ouší
před sebou a napodobě hlas vzdálené choti, kňoural: „Ale na oušl.
při jídle se nečtel A v takovém úboru zasednout ke stolu jako
nějaký zedník, ne, to je prostě úžasné."

Pochechtával se, třepaje nohou, až se všecko v jídelně otřásalo.
A mnoho jiných zbujností tropil. Frkal a chrochtal, až děvče po
lekáno přiběhlo z kuchyně, není-li milostpánovi špatně. Zastyděl
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se trochu a v rozpacích pomáhal odnášeti se stolu příbory. což
bylo ovšem něčím tak žalostným a nepřípustným, že proto ne
bylo ani jména v rodině, kde byl odjakživa přísný odstup od slu
žebných duchů. „Jsem také demokratka — organisovaná v národ
ní demokracii. ale se služebnictvem si nikdy nezadám. Je třeba
zachovat povýšenost. neukazovat sebe menší důvěrnosti, jinak nás
nemají ti lidé v úctě a dovolí si všechno...“ to bylo demokra
tické credo paní Zdeny, s nímž bylo těžko polemisovat. Odpo
ledne uběhlo panu Velískovi v bujných radostech slaměného vdov
ství. vykuřoval dýmkou všechny místnosti, ženin budoárek, lož
nící, knihovnu, jídelnu, všade si dělal všemožné pohodlí, zřejmě
pohrdaje zásadami a návyky drahé choti. Po večeři dal si brzy
odestlati lože. Pyjama. jež mu Pepi položila na postel. odhodil na
pohovku:

„Dnes nebudu strašit, sem s pořádnou noční košilíl" zahučel, ale
najednou jej začala opouštěti radost ze svobody. Už příliš zvykl
večerním intimnostem, než aby si po nich nezasteskl. Místo ne
klidného ženina šukání sem tam,místo mazlivého smíchu přiúpravě
noční toilety, místo škádlivých poznámek — hluboké ticho, pře
rušované jenom lrkáním pana rady. Kouřil půl hodiny v posteli,
ale i to ho přestalo bavit. četl chvíli román, ale odložil i ten.

Obrátil se k ženině nerozestlané posteli, přivřel oči, představil
si její ušlechtilou tvář v bílém nočním čepečku a zaslechl vyčítavé:

„Milouši, ani mne nepolíbíš na dobrou noc?"
Zdvihl se ustrašeně při této halucinaci.
„To víš. moje drahá blavičkol Jak bych nepolíbill A vůbec. já

mám prosit. abych tě směl políbit..." blábolil. živě si předsta
vuje svoji nejmilejší. „A nevím, nevím, jestli bys dnes moje po
líbení snesla, víš, moc jsem dnes kouřil. A to ty nemáš tolik ráda. . .

A také jinak jsem se tuze, tuze protí tobě provinil. Ani bys nevěří a . . ."
Pan Velísek snažil se usnout. Zhasl elektrickou lampu na noč

ním stolku a zaháněl všecky dotěrné představy svých dnešních
provin. Bylo mu z nich hořko a stydno.

„Co si o mně jen služebná pomyslíl Jak jsem potupil svou ženu.
nu ano. ženu. a ovšem i sebe. .. To moje drahé dítě v Malo
vicích je si jisto. že se zde ušlechtile chovám, ú lně v jejích ln
tencích. a já. .. ouvej. to mně to ichlo u srdce “

Sáhl si na ně a pocítil prudký tlu ot. Rozžal si lampu a uledl
poděšen.

„Ach, ovšem, zcela přirozené! V piji džber černá kávy a chci
klidně spát. Adié, spánkul To bu e nocl A zítra v úřadě, no.
Bože pomozl A vzduch je zde též trochu těžký. Není divu, : por
culánky kouřit v ložnici. jaký to nerozum. Velísče. Velísče, to máš
: té svoboděnky. Už se pro ni nehodíš, už je pro tebe prázdným
zvukem . . .“

Vyskočil z lože. rozsvítil nástropní lustr a otevřel zlehka okno,
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abay nepustil čerstvého vzduchu. Natáhl kalhoty, obul trepky &
prrocházel se. opisuje polokruh kolem postelí.

' do ruky podobenku ženinu s toiletnlho stolku, usedl s ni
melancholicky & šeptal:

„Ty dobrá, ty něžně přísná. spinkei v Malovicich dobře. Ať se
ti .zdá všecko jen přiiemné a sladké. To víš, já už dnes neusnu,
talbák. káva a jiné moie hříchy nedaii mně usnout. .. Co by ze
mme bylo, kdybys mne nevytrhla z mých nectnostll Byl bych o
diwinem, neholeným. naíeženým, : nevyžehlenými kalhotami. ez
pulků, ruce bez manikýry, nohy bez pedikýry —-isi při ní, dě
!átlko trochu krutá, ale nechťl — vestu bych měl vždy okspanou,
iedlen límec celý t den, frksl bych do smrti ne iako hříbě. ale iako
vyssloužilá herka. a smích byl bych kolegům &celému světu . . .“

„„Jen když to uznáš. miloušil“ pokyvovala žena s podobenky
russou hlavou. polopHsnč. pološelmovsky.

František Kašpar:
A ND ÉL É.

Vznešení nevtíravl společnicí
o bláto oživené pečující.
Nízkého :! láskou o atrujl vyšbl.
Jako by nebylo iic , tak jsou tiší.

Ve výšich doma ve vrstvě jak s odní,
v níž záři jako skvouci růže vocůi.
Do světa, kde vše rychle k stáři pádí,
vnášeil svoje nesmrtelné mládí.

Až věčného se dočkám rána jednou,
půidu jich zářnou řadou nepřehlednou
ink řadou zlatých buků, iež se vznití
v ieseni. tam. kde světlo věčné sviti.
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Vox:

PÁD VYVOLENÉHO MĚSTYSE.

Na rozdíl od jiných slavných městysů a občanů žili ve vyvoleném
městysi občané vesměs nejslavnější.

Obecné mínění nemohlo se klamati. Neboťobčané sami vzdávali
si vzájemně nejvyšší pocty a druh druha beze stopy sebezapření
okázale vynášel.

Vzniku i udržení slavné tradice valně napomáhalo. že vyvolený
městys byl obehnán čínskou zdí proti méně slavným vlivům cizím.
A že skromní občané zůstávali raději nejslavnějšími v městysi, než
by byli dojista mnohonásobnéji prosluli za čínskou zdí.

Blahobyt byl dokonalý, spokojenost obecná. soužití vzorné. Ba
ua památné schůzi občanů vyobcován byl : městyse člověk, který
se dopustil pouhé pomluvy spoluobčana. Protože o něm rozšiřoval.
že za svou slávu vděčí jen nadprůměrnému rozpětí obřích loktů.

A přece ——žell — idyla byla jen zdánlivá!
Zlý červ ješitnosti hlodal i na srdci nejslavnějších občanů. Říkal

ovšem druh o druhu: „Hle, nejslavnější |" — Ale při tom se neubránil
vtíravé myšlence. že zmíněný druh je vlastně nadutý hlupák. a že
ze všech nejslavnějším jest a zůstane jedině on sám.

Pokud vrozený a vychovaný smysl pro vzájemnou dvornost a vý
hody : ní plynoucí zachoval občanům dobrodiní přetvářky, usmíval
se nezkalený blankyt nad městysem ustavičným litrem.

Leč cynický osud určil. že mělo se státi to, co se státi nemělo.
a městys snesla se náhle podivná malárie. která zachvacovala

veškero ústrojí. Občané, kteří nikdy nezastonali, byli ojednou ra
něni slepotou. Jiní ohluchli. Jiní se belhali jako hlemýi i.Jiným tuhl
jazyk. že nesrozumitelné huhnali. A jiným mškl mozek, že veškerý
jejich projev slovné i písemné svědčily o naprosté nepříčetnosti.

Žel, že je inému lékaři ušlo, že pravou říčinou malárie byla
stinná zatuchlina bez vzduchu a slunce. do teré pohřbila městys
čínská zeď. Nad to pak byl nakonec postižen epidemií patrně ilékař
sám, neboť ve všech případech omezoval se bez vyšetření na pou
ho ouhý předpis rebubory.

; této i ostatních příčin nejslavnější občané zmalomyslnčli. Ba
nebylo nakonec pochyby, že bude nutno hledati pomoci za čínskou
zdí. Leč široko daleko nikoho neznali. Neznalí ani nejbližšího vů
kolního světa.

Rokovalo se dlouho do noci.
Marně.
Až teprve k ránu svitl temnotou obecné bezradnosíi spasný pa

prsek. To občan s obřímilokty vzpomněl si na člověka, kterého kdysi
vyobcovali za čínskou zeď a jenž žil nyní osaměle na okolních pa
horcích. Tvrdilo se o něm, že se vyzná v tajných vědách. Ba že je
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vne: spojení s temnými mocnostmi. nebot míval prý dokonce věštecké
osikxamžiky.

lBylo tedy usneseno všemi hlasy. aby se k němu neprodleně vy
psrravilo poselstvi s tímto vzkazem: Ačkoli z důvodů zásadních není
poiříípustno. aby se vrátil do městyse a byl přijat mezi nejslavnější,
tte rada občanů blahosklonně se usnesla nazvati umrlčí komoru
kr inehopoctě nadale jeho umrlčí komorou. poradi-Ii. kterak zažehnati
umailarii a zabraniti neodvratně zkáze městyse.

leyž tedy přišloposelstvo k tomu člověku.zastihlo ho. kterak se
diiěll v mechu na pokraji lesa. A kterak se zřejmou vážností vyiu
kunwal stéblem pěnové bubliny přes čínskou zed přímo na městys.

Občané tanuli v zsinalěm úžasu. Bolestné rozhořčení zadrhlo
jilm hrdla. lověk v mechu však, který neustával ve svém zaměst
mání. bavil se chvíli jejich rozpaky. načež řeklrozhodně: „Sper vás
kraitt,pánové. nepřicházíte-li, abyste se mnou vyfukovali bubliny. Dě
llajjíise dnes skvěle a vítr je nad obyčej přiznivýi“

„„Chceme se ovšem účastniti vaší ušlechtilé zábavy" — řekl po
czl'nwtlia nikoli bez patrného přemahánínejodhodlanější. ..Leč — ne
dlcolýkaje se vašich bublin ——zdá se mi. že důvod, který nás sem
přivádí, předčí závažnosti obsahu a rozsahu i vaši zajímavou kra
t_tOnc-hvíli.“

„Jedině takový důvod chova pro mne jakousi zajímavost" pro
hnudil člověk v mechu s úsměvem. ..Mluvtel"

Ubčané rozvazovali.
Vypravovaii o pi'ekot, skákali si vzájnmně do řeči, dovolávali se

vzájemného svědectví. bědovaii. zaklínali, slibovali a skončilijedno
hlasnou prosbou, aby svůj věštecký dar neváhal na krátko děti do
sxlužeb rodného městyse. S při ovědí o doživotních poctach (nebot
n posmrtné pocty v městysi nikomu nešlo) a se zvláštním zřetelem
k rlčí komoře.

Éověk v mechu si zapálil lulku na znamení nepatrného zvážnění
. řekl chladně: .,Tedy pánové: 1. Kromě svých bublin nemám k va
šemu městysi jiných vztahů. 2. Jak víte nejsem už dávno z nej
slavnějších"

„To by právě nevadilo" ——namítl istný posel. mrknuv významně
po ostatních. „Neboť ne vždycky nejslavnější bývají proroky.“

„Což budiž dokázánol“ —— odotkl samolibé člověk s lulkou.
„Vraťte se tedy a zbourejte obecní dům. Bourejte až do základů.
Najdete-li ak v rozkopaných zakladech návod, co dále počít. vzpo
meňte moll rady. Bourali-li jste však marně, dovolím vam, abyste
mne za trest přijali opět do kruhu nejslavnějších občanů za čín
skou zdí. a budete omstěni mnohonásobněl"

Tato od věd by v městysi přijata zprvu s pochopitelnou ne
důvěrou. e krajni tíseň zbavuje rozvahy. A tak tonoucí občané
chytili se nakonec krumpšěe. nebot neměli. čeho by ztratili. A bou
rali a bourali. přesto. že obecní dům byl právě nedavno v mezích
mírné moderny nově natřen.
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A ku podivul
Téměř pod základním kamenem skrýval se list. jenž obsahoval

asi toto poučení: Na východní straně stojí nad městysem vysoká,
opuštěná zvonice. Octne-li se městys na pokraji zkázy, necht nej
slavnější občan vystoupí do nejbližší dvanácté hodiny po nálezu

listu do nejvyššího Í;;atra zvonice a rozhoupá nad městysem dávnoumlklý zvon. Učiní- ' tak nejslavnější občan, městys je zachráněn.
Dotkne-li se zvonu však ruka nepovolaná, zkáza městyse je ne
odvratna.

Tuto zvěst ovšem ihned vybubnovali. A protože do nejbližší
dvanácté hodiny chyběla již jen malá půlhodina, očekávalo se
s obecným napětím. co se asi stane.

Leč nyní se dostavilo hrůzné poznání.
Nebot ježto se domníval každý sám o sobě. že je uznané nej

slavnější,Anepochyboval. že městys vyšle k němu prosebné po
selstvo: by se v Poslední chvili ujal obecné záchrany a v slavném průvodu vyšer ozhoupat zvon.

Tak čekali všichni doma plných dvacet minut.
Když však bylo již za pět minut dvanáct &nikdo nepřicházel,

vyřítili se pojednou všichni ze svých domovů a šíleným úprkem
hnali se ke zvonici. Z obavy, aby prolánní ruka nepřivodila zkázu
městyse.

Na planině před zvonicí došlo k první krvavé srážce, které
mnoho občanů padlo za oběť.

Leč vteřiny dopadaly jako rány kladiva.
Obrátili se tedy všichni náhle do zvonice a závratným vzestu

pem jali se ji ztékati.
Nastalo boží dopuštění.
Za nejhroznějšího spílání druh druhu podrážel nohy. občan ob

čana vyhazoval oknem. a tak se nakonec stalo. že z přenesmírné

změtenice mrtvých i živj'ch údů vypletl se jen člověk s obřímllokty, který právě v ho ině dvanácté stanul v nejvyšším patře.
Vítězné chopil se srdce zvonu, chtěje jím pohnoutí.
Opřel se po prvé, opřel se po druhé — marně. Krvavý pot

vyvstal mu na čele. Zdálo se, že srdce zvonu je kamenné. S nej
vyšším napětím sil uchopil tedy vzdorné srdce oběma rukama a
opřel se po třetí: Srdce se dotklo zvonu a zvon se zachvěl bo
lestným pazvukem.

Leč hrůzol
V tom okamženl zřítila se zvonice a pádem zasáhla čínskou zeď,

která s ohromným rachotem se sesula a nešťastný městys pro
měnila v Pompeje.

A v troskách věže ležel poslední občan s roztříštěnými lokty.
takže i jeho osud byl zpečetěn.

A tak o všech & po všech těch slavných lidech vyvoleného
městyse nezůstalo dějinám po hříchu nic. ano, pranic zachovánol
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Což by doialo i neiotrleisího cynika.
Ale člověk,který se toho času opaloval na slunci a zabýval

ste obvyklým vyfukováním bublin, přihlížel lhosteině ke zkáze
nměetyse.

A když pak si na znamení nepatrného zvážnění zapálil lulku.
řcelkl sám k sobě polohlssně: „Nebyl to asi ten neislavněiší. co
ztvronil. Ale konečně — byl tam vůbec někdo neislavněiši? — Ano
b\wl tam vůbec někdo slavný !?" . . .

Fnant. Boh. Děrda:
S MUTNÉ ODPOLEDNE.

Tak smutné odpolednel
Kouty světnice temné isou.
iako když smutek celého světa
za skříně si sedne.

l nebe smutně ie
a miliony slzí za nás vyleje.
smutna ie i ulice
a pes
sedící u dveří strážnice.
kde ze zločinu vyslýchsií ieho pána.
Radost těto země

Řro dnešek ie pochována ——ěž by aspoň zítra lěpe bylo,
z lásky. ctnosti & krásy se nám stěstí narodilo ..

Možná. že právě n
tancuie se někde Shimmy.
radost & smích
k mozku stoupá z pohárů růžových,
leč ení chvíle těchto radostí
neisou smutku uzavřeny.
nebo! za chvíli otevrou se dvěře
& manželé přiidou hledat svě zpustlé ženy.
aby přivedli ie zpět k svým dětem . ..

Dnes smutek táhne světem.
ale zítra,
doufáme se dočkat růžového iitrs.
iež přinese nám radosti
pryětící z lásky, pokory a ze
anikoli pudy a vážně ďábelsky se chechtniící.
iež ze salonů vodí nás k šibenici.
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Francis Jammes, přeložil František Odvalil:
KRČMA BÁSNÍKÚ.

Výiev I.
Šumoty jarní bzučí jako roj chrouatů v m6 hlavě a vedou m6 péro. [ stín je
azurový a oslňuje papír. Hle, tu za hlučnou bystřlnou sestupuje se straně Starý
bámíb, aby byl námětem mě komedie. Pomozte mi. mravenečct, zlaté pupeny.
zvonky krav. vínku. jenž se dotýká! meho praveho ucha! Vnukněte mi. co u

Starý básník řekne Šankýří, jenž sedí na lavičce přede dveřmi hospody.

Sta ' básnik. Měl byste na svou věsní tabuli místo toho bílého
koně dáti osla s utrženým uchem. iděl jsem onde jednoho tako
vého, vezl na vozíku posadu, v níž slepice kvokaly nakřaplým
hlasem zlata . . .

Šenkýř. Kdybych nebyl slyšel. že jste chudý duchem. dal bych
vás zavřít.

Starý básnik. Promiňte. Navykl jsem si na poesii.
Šonkýr'. Kašlu na vaše monology. Táhněte mi s očíl
Starý básnik. Tu je frank. Dostanu něco k anědku a nocleh?
Šenkýř. Když platíte, dobře. Vejděte. Posaďte se. Dostal jste v po

ledne na záda ten lij
Starý básnik. Byla tam díra ve svahu, tam jsem přebyl nejhorší.

Myslím, že tam cestař leckdy pojídá svůj krajíček. nebo tajíc si tam
zadkem vymele pelouěek. Dovolíte, abych tu k ohni pověsil svůj
batoh. je tam košile. aby uschla.

enkýř: Ten váš batoh je hodně děravýl _
Starý básnik. Je to batoh Esopa. který byl hrbatý a moudrý &

skládal bajky, Byl také Babrioa, ten simusel nasazovat smaragdové
brejle, &Jean de La Fontaine, který si obouval punčochy na ruby.
Nikdy jste ve svém traktýru nepohostil jejich velké stíny? Bylo by
se jim tu líbilo, poněvadž strop je začazený. A co by se byli nasmáli
tomu měchýřis rákosovou trubičkou, kterým dáváte klyatýr kravám.

Šenkýr'. Zakazuji si další takovou řeč. Tu máte talíř s večeří a
víno. Až se vám bude chtít spát. půjdete na seno na knnírnu.

Výjev II.

V koutku nad konírnou. v devět hodin večer. Čtverhranným okýnkem k jihu
vidět mlčenlivěho a třpytného Oriona.

Starý básnik. Není mi tu právě nejhůř. ve starých pytlech a slámě.
— jak miluji ty staré hvězdy. hořící tak čistě, že se zda, jak by
byly v hloubce jezeral ——Dobře, že jsem sezul střevíce. Budou se
zítra těžko obouvati. ale pálily mne. Je to zlé, cestovati touto dobou.
kdy země je napita jako jedna fiala. a kalhoty od ní ztuhnou a dřou
kůži. Za mlada jsem si tolik libovával tuto dobu úsměvných deštíků
a pupenců. kdy osení na poli je podobné chmýří housat, právě vy
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lezlých ze skořápky! — Ale je to bukač, ten šenkýřl Málem by mne
byl dal zavřít. A zvlášť ho dopálila ta zmínka o haikai-ích, víc ještě

neli nafůinápad nahradit koně na jeho tabuli oslem . . . Kdo to zdem uví
Stín Esopův. Neboi se mého stínu, který, jak uslyšel, že iei ime

nuieš, chtěl ti učinit návštěvu a o několik minut předběhl stín Ba
briův & La-Fontainův. Opozdili se v jasné noci, naslouchaiíce po
pěšinkách drobným výkřikům,iimiž prvosenky žasnou nad nahotou
hvězd. Mne, iak víš, nezaiímaíí tolik vášně, žijící v srdcích věcí; mne
spíše zaiímaií iiné vášně, žiiícína příklad v duši lakomce, ctížádovce.
břichopáska. A tak tedy isem, milý poeto, překročildnes večer práh
této umaštěné krčmy & pozval k tomu i své přátele, abychom na
vštívili slavného krčmáře. u něhož nocuieš. To není člověk jediný,
to iest bajka, či spíše mythus celé iedné skupiny lidstva; je to sou
stava, jako souhvězdí Ryb. Vah, Velkého vozu nebo onoho Oriona,
iehož velebnost proráží dnes večer rrnut tohoto okénka. Krátce ře
čeno. pouhé jméno Musy rozrušuie a ve veliké třesení uvádí celý
vnitřní mechanismus. se kterým souvisí jeho údy. Ale hle, tu isou
iiž druzí dva, kteří by ti o tom tolik mohli povídati, &my isme si slí
bili, že spolu s tebou, budeš-li chtiti. poškádlíme tohoto surovce,
který tebe, našeho bratra, nechává ležet na takové ztuchlině.

Síin La Foníaínův. K veselěmu svému záměru máme za pomoc
nicí neikrásněiší lunu. .leií modrý zrak proniká v tento okamžik do
neitainěiších dou at a spočítá i každý chlup králíků,

Stin Babrr'ůu. Bnešní noc podobá se neilasněiší noci mé vlasti,
kdy iaunové s hradou od medu lepkavou dupaiíce bubnuií a lišky,
aby modře zbarvily vnitřek svých idei, plnými plícemi vdechuií vý
dech bohyně.

Starý básnik. Ú řátelél Jako zvuk šalmaie se druží k bzučení
lyr [iako hlas kukač y do bzukotu včelí, tak srdce rné tluče v sou
zvuk se srdci vašimi. Kolik ie hodin?

Výieu IH.

Půlnoc. Každá nota slavíěí vytváří rosnou kapku. A iako v pruzích slunka tan
ěívš prach zemský, tak v modrých paprscích luny tančí atomy vod . Stín tří
baikařů idou za Starým básníkem, ienž vyled okénkem ze svého po řeší. on

po střeše a ukazuie ilm cestu,

Starý básnik. Zda se mi, že šenkýřovi leží nad kuchyní . . . Však
vidět světlo okenicemi, které nedovřeli. At některý : všs, stínů, jde
se napřed přesvědčit, než tam všichni vklouzneme. ie-li to manžel
skš světnice těch dvou kuchtilů.

Stin La Fontainův. Ba iel Jak chrápoul Chlévska lucerna, kterou
nechali hořet na zemi před ložem. osvěcuie v nočním stolku ucho
buclatěho nočníku. Především, než začne naše žertovné pomsta,
spoutám ie na rukou a na nohou.

Stín Babn'ův. Nebude to přílišukrutně? Čím ie svážeš?
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Stin La Foníaínův. Tim, co podobně bytosti nejvíc zraňuie. šla
houny rozkvetlého brčálu.

Stín Eso ův. Tys psycholog!
Stín La oníainův. At vaše stíny, Esope a Babrie, zatím se dívaií

oknem na to, co dělám, a počkají, až jim dám znamení, aby vešli.
Ty pak, starý poeto, iehožto tělo není ani neviditelné ani neslyší
telné. vlez vikýřem na vedlejší sýpku, a myší děrou ve stěně budeš
nás všecky tři vidět. isk si pohráme.

Výiev IV.

V ložnici hospodského se tři stíny rozestaví do koutů. Jeviště ie ošklivě, ale
okenicí plůče své ohnivě slzy oběžnice.

Šenkýř (probouzí se, omotán zkvetlým brčalem). Na toto! V lu
cerně hoří ieště svíčka! Stará šla na lůžko až po mně. mohla si my
slet. že lůi není zadarmo . . . Chrčí jak mlátička . . . Ale co to, že isem
tak omotan?
Pfetrhne května“ pouta. spustí nohy na zemí a táhne na nich llahouny až k lu
cerně. kde uvidí. že ie to brčal. který ještě slzí. poněvadž slyšel slavíka. A islr

to uvidí, vzkfikne:
Pomoc!

wenkýřka(vyskočíl. Co ie? Co ie ti? Co se stalo?
enkýř. Jsem obrostlý kvítím.

.enkýřka. Hrůza! Hle, ia isem také tak namaškařena! To nám
ten kousek udělal něiaký zlý čaroděiník. Dávno isem iiž podezřívala
našeho kocoura. A sousedka mi povídala. že v noci kalí víno, nebo
u starosty !alšuie le'stra. Včera isem mu naseksla. a tu on nas chtě!
pokořit, a proto už tohoto zlověstněho býlí.

enkýr'. Ale is nejsem hrd.
Šenkýřka. Dotekem tohoto kvítí se člověk, zdá se mi, dostane do

velké hanby nebo do velkého hněvu.
vnkýř. To cítím.

Stin Babríůu. Proč obviňuiete nespravedlivě Barvínek? Proč se
hněvate na tak krásné dílo bohů, na brčal. !ehož květy isou pětiboké
iako buňky plastu včelího a barva iako iasné denní oblohy?

Šenkýř. Vidíš. že to není kocour! Počkeil Tu máš, svině neviditelns'!
(Zuřivě šleha stín šlahouny brčálu.)

Stín Babriův, Vánek, iímž mne ovíváš, je tak milý iako dech dívky,
která by ráda loukla do plachet člunu, ienž přivádí ženicha.

enkýřka. Muži, tak se ti ještě nikdo neposmíval! To je čert,nebo
je jich několik. Bii!

Stin La Fontainův. Jednou Iris, by se zdálo
že je doma v raíi svém.
koberce své zmodřit dala
modrokvětým brčálem.

Šenkýř. Tot přespříliš! Tu maš! Tu maš zs svůi monolog, když
nemám nic jiného po ruce! (Nočník narazí na stěnu a roztříští so.)

1a
|\
(
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Stin Esopův.Načtlučešnádobí? Tato nádoba neměla právě hrubý
tvar, a přes ten účel, kterému iste ii podrobili, mohl sis vzíti příklad
: ieiího iemného polévání. Proč tě přivádí do takového vzteku prou
tek milé květiny ? Posbírei tedy ty rozházené korunky a dei je k těm,
které zdobí iiž tvou manželku.

Neodpírei již déle tomu, co božského v sobě cítíš, apodivui se těm
plátkům, které se podobaií samým očímJara.

Výjev V.
Na sýpce se Starý básník na vše to dívá myší děrou ve zdí. Noc míií a iaí'í
;azuf se chvěie v mlčení. které přerušuie občas tlukot slavíka. Kola starého

mechanismu světového se točí bez obtíží.

Starý básnik (sám k sobě). Jaká to radost býti při takovéto slav
nosti ducha, a iaká čest přináležeti — ovšem zcela pokorně k cechu,
který takto dovede obráběti lidský karakter a vystřihnouti z něho
znělku nebo baiku, iako švec vyřízne z kůže střevíc! Přátelství ta
krových stínů doiímá mou starobu, zvyklou iiž na hrubost chrapounů,
podobných tomu zde. kterého tou děrou vidím, jak slintá — takový
alimákl — po květech, které pocuchal . . . Ale hle, iiž si zase lehá
ke své důstoiné polovici .. . Přátelské stíny baikařů mlčí. Co ieště
zamýšlejí? Nemožno myslet, že obrazotvornost takových básníků
ll dá pokoi. Lucerna zhasla, ale velebné světlo hvězd stačí k osvět
lení té komedie.

Výjeu VI.
Zase v ložnlcl šenkýřově.

Stin La Fontaínův. Nyní, když zas ležíš, šenkýři, nemá býti ře
čeno, že isme byli nemílosrdni k tvé ženě a k tobě. Nyní to uděláme
tak: nebude se již stkvítí před tvýma očima, nýbrž v tobě bude
zpívatl ta příroda, která ani tak nenásledovala Orten do podsvětí,
iako spíše on sám ji tam vnášel ve svém srdci a hlasu. Snad lsl iak
živ na to nepomyslil, že tlukot slavíčí něco může znamenatl?Slyll

Šenkýř. Budete mlčet, zbabělí čerti!
Stin La Fontainůu. Milé bratrské stíny, buďme tiše, jak on si

přeje, aby mohl sníti.
Flétnový hlas vyrazí : leříkového křoví jako vodotryak. To le

Slavík. Noc tato lest iak iasný ostrov v milé době roční vrto
šivé, kde si děláme laskominy na to. uvidět liž pukat poupata.

Pří vstávání myslíme, že bude pěkně, říkáme to. Ale mráček za
pláče iak dítě a škaredí se na nás. . .

Nebo myslíme, že bude pršet, a není to pravda. Ale dnes jest
noc mírná jako bohyně a stíny velkých poetů viížděií do zátoky luny.

Hle, Eso , Babrios a Jean, iehož baika zurčí iako fontána.

enkýři Oni tě [ouěovali o srdci a o barvě brčálu? Kéž bych
:; tě naučil zvuku ásky. která ostříhá pramenů mého hlasu, Lásky,erá na panenská prsa vetkne kytku karafiátů, tak buinou iako po
libek na ústa.
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Slyšet výstřel.
Stin Eso ův. Ten mizerný bryndal vystřelil na slavíksl
Síín La ontaínův. Nebojte se| Puška bryndala nezabije slavíka.
Stin Esopův. Přírodo, ty velká máti,

na tvou šalmaj zapískati
nemůže se svini dáti.

Van tvůj, at již čechrá vlasy
nebo bouří mořskou hrá si.
duchu jen se echem hlásí.

Stíny mizejí.

Frant. Kašpar:
JEŽÍŠ.

Když nyní v žití plátky květů spadly,
&ponenáhlu roste ovoce;
vlas prokvétá. &chtíče těla zvsdly.
jinak Jej miluji &hluboce.

Muf. ——Ježíš je teď mojí duši blízký.
jenž pláče zřídka. nic se nesměje,
jenž venkov prochází a tiché vísky,
všech nízkých pracujících naděje.

Jenž polní kvítí cestou něžně laiků
& podobenství věnce uvíj,í
nad nivou. zralé obilí kde praská.
se zamýšlí. nad polní lilií.

A hlavně jenž se bratří nejraději
jen s muži drsných srdcí poctivých;
ti na dno srdce hleděti mu smějí;
před nimi tělo v slunce. roucho v sníh

proměnil. Duši svou jím otevírá,
sytí & napájí je tajemstvím.
Kéž druží mne k nim žhavá prostá víra,
jíž do vyššího mládí občerstvim.
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JJ'lan Kasprowicz. přel.Bedřich Beneš:
llÍJ STUDNICE SICHARSKÉ.

Díií Ježíš: Ženo. věř mi. že přicházího
ina. kdy ani na této hoře. ani v Je

ruaalemě nebudete se klaněti Otci.
Sv. Jan IV. 21.

Bůh iest duch, a ti, kteří se mu klaněií,
v duchu a v pravdě maií se mu klaněti,

. 24

A potom Judskou opustiv on zemi
zaměřil krokem ve svou rodnou stranu,
kde Nazaret spí, mir nad domky všemi.

Byl úpal těžký větru bez závanu —
dalekou cestou opouští iiž síla . . .
&pot už hoiný smáčí skráně Pánu.

A poli kráčel. prokleta iež byla.
to ústy Židů, Zákonu když slova
Samarských srdce byla opustila.

Šel a pot stíral, aby krůpěi znova
zrosila čelo; mdlnba tělo chválí.
že chví se ratolest iak olivová.

Však v očích Mistra sled dum těžkých znáti.
proč Zákon staví mezi lidi stěny
a jak viem společný hod přichystati.

Pak myšlenkami, cestou unavený
le těžce ke zdem sicharským ui blížil.
Na kámen cisterny sed' vyhloubeny.

A palmovník. hle, svoje listy snížil.
iako by rozpustil své dlouhé vlasy
nad tím, ienž zde se v božské dumy hřítil.

A dole koberce strou travin klasy
ohnivým zlatem slunce zalévány, .
a nad ním modré nebe rozpíná si

bez mráčků. iasné. safírové stanv.
průzračné iak studánka, clona hustá
iiž chrání břečtanová s každé strany.
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A zdálo se mu. že své božská ústa.
ba srdce vhroužil v ni a cítí, snlcl,
iak nadpozemským divem duše vzrůstá.

Tu z nevěrného města po silnici
: měděným džbánem na temeni hlavy
sem bosá žena kráčí ke studnici.

K nl Mistr obrátil se hned a pravi:
Mi dovol napíti se : džbúnu tvého,
v půl cestě jsem &žlzntm za únavy. —

Zdivena Samařanka slovy jeho
dí, vztahuilc nad džbánem ruce obě:
— Zda bude Žid pít : džbánu nečistého?

Vy v Jerusalem s m v každé době
na tuto horu Bohai eme ctlti,
ne v tuto stranu jesti iíh' tobě. —

On, zvednuv zrak. ienž vlru v srdci nití,
dl ženě hlasem. který zasněnýie.
hlasem. ienž plyne jak potůček v síti.

jenž v sladkém souzvuku se vůkol liie.
ink proud. když v tání led uvolní vody,
či biie tak. ink lidské srdce blie.

když rozletí se volně do svobody
a v nebe buší v sladkém uvolněni:
on také dí. — PHide, přijde chvíle shody.

Ne svaté zdi, ne tém Garizim hory,
leč lidský duch se ve svatyni změní
&ducha slavit budou duchů chóry . , .



Dominik Pecka:

RENÉ BAZIN.

Přijetí René Bazina do Francouzské Akademie dalo Ferdinandu
rumetiěreovi podnět k mohutně řečiproti naturalismu vůbec aproti

Eolovi. který ve své Zemi zobrazil život venkovský přílištemně.
zwlištně. Literární historikové nazývaií Bazina krajinářem [paysa
gti-te) a básnikem života rolnického, ale tím slovem není zcela vy
sttižen ani obsah ani rozsah ieho dila.

Bazin ie dítětem volné přírody. V předmluvě ke knize Contes
dle bonne Perrette, která obsahuie vz omínky na dětství, píše:
„“Děti, vám věnována iest tato kniha. Sěk, v němž iste, iest věk
radostný. Byl isem v něm dříve než vy. A těšil jsem se z něho
swobodněii a plněii než iiné děti. nebot isem měl štěstí, že isem
pnrotil část svého mládí na venkově. Dost malo isem se učil De
viíric illustribus, ale učil isem se, čemu se ve škole nevyučuie: viděti
meurčitý svět věcí a naslouchati, iak žiie. Mým obzorem nebyl
udi třídy nebo dvora, nýbrž lesy, louky, nebe, které se mění ink
hladiny minou, voda a uzounká říčka, íež se měnila podle nebe.
Mloii přátelé se nazývali mlha, slunce a soumrak, v němž straší

čllověka iebo stín, květiny, iichž dynastie isem znal lege než dy
mantie efvptských krůlů;ptaci.kteřípsali sva iměna způso em svéholertu. ro níci, kteří jsou mlčenliví a taiemní. Vz omínám si. že ně
ktteré dny má duše překypovala radostí, že by a tehdy tak lehká,
že se mi zdálo, iako by chtěla vylítuout & rozpl nout se v pro
stc0tu. Měl isem už žně a nevěděl isem () tom. čozděil isem po
znal, že bohatství dojmů, které lsem si tehdy shromáždil, ie za
sobou trvalou."'

Důvěrným soužitím s přírodou stal se Bazín už v mládí pozo
rovatelem. Zachytil ve svém velmi rozsáhlém díle krásu různých
kraiů, Vendée, Bretagne. kanálu La Manche, Alsaska.různých zemí,
Italie, Š anělska, Německa, Orientu, různých měst, Lyonu. Nimes,
Paříže, íma, Toulu, Strasbourgu, Nantes. Znal pevninu i moře,
bažiny vendéeiské, rozlévaiící se v zimě po celé rovině, rozdě
lené struhami, v nichž zvolna iezdí yoly statkář-ů,znal iam bre
tagneskě, iásaiící vítěznou žlutí kručlnek, znal tajemství Severního
moře, kde den ie v jisté roční době nesmírně dlouhý, kde ledový
vítr šleha neprůhlednou, nelesklou a nepěnivou hladinu, znal rů
ž0vý závoi, iímž zahaluje se Paříž. když pozoruieš s výšin Mont
martru východ slunce. Jeho oko zauial život rolnický. rybářský,
kamenický, dřevorubecký, lesnický. Vytvořilpostavy statkářů, sed»
léků. dělníků. vojáků; avšak nevyhýbal se městu: studoval život
dělnický, vykreslil tkalce, továrníky, šlechtice, obchodníky. preiekty,

' René Bazin, Contes de bonne Perrette.
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úředníky, důstojníky, modistky, učitelky. kněze; pronikl do zátiší
klášterního, aby vylíčil osudy řeholnic, do nitra Afriky sledoval
Charles de Foucaulda, „badatele v Maroku, poustevníka na Sahaře".

Svět nebyl dosti veliký jeho umění a život dosti složitý jeho
vášni pozorovatelské. Rozmanitost i mnohost, ruch velikého města,
tichá idyla zapadlé farmy. velikost i prostota lidských bytostí. mir
i vojna, anglický lord, německý důstojník, belgický řezník, římský
mnich — tot rozsah jeho umění vypravovatelského. Své názory
na umění vyložil René Bazin v různých přednáškách a konferen
cích. Souborně vydal je pod názvem: Questions littéraires et so
cíalesl a Pages religieuses.2

Román jest Bazinovi především dílem pozorování — une oeuvre
d' observation. Moderni doba vzdělala naše zření mnohými výsta
vami, obrázkovými knihami, divadly, návěstími,'filmy, cestováním.
V literatuře se zdokonalil básnický popis. — Sneseme popisy krajin.
jež by se zdály naším otcům nudnými; chápeme sousedství barev.
jež by jim připadalo nedobrým & nevhodným; strpíme, když se
na mnoha stránkách strakatt červeň, žluť, zeleň, modř a zlato;
chceme, aby postavy byly podány jasně. a jejich pohyb nás za
jímá znova tak, jako jejich psychologie. Slovem žádáme od spi
sovatelů celou hru, tělo i duši. Kdo píše, musí míti onen dar oka.,
bez něhož se obešlo mnoho starých spisovatelů, a to znamenitých,
a je pravdou, že nikdy v dějinách nebyla literatura tak blízko ma
lířství. Liší se od něho způsobem práce, ale vyžaduje těchže po
zorovacích schopností, téže krajní nebo malebné citlivosti. Dnes
by si každý mohl dobře představiti Piera Lotiho jako krajináře,
Pavla Bourgeta jako malíře interieurů a ortraitů, Daudeta jako
akvarelistu. Pavla Arena či někoho jiné 0 jako pastellistu. Tot
značný, dosud neukončený vývoj, který zničí, je-ll dovoleno pro
rokovati, román čistě psychologický. Tot šťastný vývoj, který nám
připomíná pravdu často zneuznávanou. že člověk není pouze duch
snivý a duše zahloubaná, ale duše myslící v těle činném a že duše
i tělo jsou obklopeny živým lidstvím a přírodou."

Dar oka okládá Bazin za potřebný pro každého moderního
spisovatele. Ytozumí jím vlastnost fysickou i duchovou, přiroze
nou a zároveň i nabytou, kterou z nedostatku jiného názvu jmenuje
darem oka.

„Nejedná se jen a oči, aby byly dobré, ne krátkozraké &ne
dalekozraké, aby viděly blízko i do dálky, přesně a rychle, a o dusi,
aby byla jasná & neměnila obrazu; darem oka nutno rozuměti
bystrost všech smyslů, zraku, sluchu, hmatu, čichu, neobyčejnou
vlohu zachycovati vnější jevy, jichž může umění užíti, sníž bývá
spojena zvláštní pamět pro obrazy. Kdo má ten radostn a bo
lestný dar, jest téměř jeho obětí. Nemůže se ubrániti pří 'N do—

' Paris, Calmann-Lévy. éditeurs.
' Tours, Maison Alfred Mame et fila.
* Questions littéraires et sociales 3-4.



jimů, přicházejících se všech stran. Vstoupí-li do salonu, zjevuje
se mu, sotva překročí práh, barva předmětů, jejich soulad nebo
mesoulad, jejich sestavení, jejich osobitost, jež z nich vychází, a
on ji může vyjádřit a bez námahy. Je-li představen ženě, zná
iihned odstín jejích očí, její pleť, účes, úbor ale e ještě důvěrnou
myšlenku, jíž nevyřkla. sotva slyšitelnou odpověďpduše která rychle
zmizela za oknem, &půvab, kterým působila, nebo kterým nechtěla
působiti, nebo který hledala a nenašla. Všecko se obráží v těchto
očích, všecko k nim sbíhá, všecko se do nich řítí v postupných
((brazech a ony podržují všecko.l

Věren svým zásadám žil Bazin s přírodou a uměl podivuhodně
vystihnouti její krásu. Jeho metafora, vždy živá a impresionistický
: lladěná, svědčí o bystrosti a bohatství drobných postřehů. Vě
moval jsem jí kdysi zvláštní studii.“ Dovede sloučiti představy,
mezi nimiž je propast; ženský hlas je mu ostrý jako tis,a hlas
:zzpívaiícího dělníka jest měděný a kolínkatý jako jasanový prut,“
zvuky klekání vybavují mu představu ptáků letících do dálky,"
ztrácející se tóny trubky mu připomínají slábnoucí jiskry rakety."
Teplo prší se střech, mlha obklopuje předměty,)'ako by je vatou
obložil. Zosobnuje rád přírodní zjevy, vítr, hvězdy řeky, hory.
Vitr donáší křik dřevorubců na svých studených křídlech." Vítr
Vyie: je to zvíře, které běží & jehož člověk nezabije. &——Vítr je
vlažný, vítr zpívá, již neúpí celý den. vane v přestávkách a za
stavuje se. aby líbal květiny."

Ani vítr oceánu, ani víír velikých hor tam jakživ nedovál,
aby si nezlámal křídel.Io Každý vánek, květ, strom poutá jeho po—
zornost. Dovede sáti po mnoha letech vzpomínku na tři stromy,

ke! miloval jako hoch," dovede psáti povídku o sýkorkách dorčho iaráře svatoiilemonskéhu,"-' o zlých krysách, jež ohavné řá
dily na sý ce otce Bussona,'5 vymysliti rozkošnou legendu o pil
vodu hracilu s obrázkem monstrance. " o vůni levandule. "'

Záliba v personifikací má základ v básnické individualítě Ba
zinově. Sám o ní praví: „Jen ti pochopí, co chci říci, jejichž duše
neustále těká a ze všeho, co ji vzrušuje, činí si osobnost."I

A jako 'e dobrým znalcem přírody, tak jest i hlubokým ozo
rov atelem lidského života. Tvrdí, že nikdo nemůže napsati do rého
románu, není-li mu aspoň třicet let.

„Nikdo nebude opírati, že román má býti především dílem
pozorovatelským. všem, spisovatel smí si zvoliti své prostředí,
své osoby, zápletku a rozuzlení svého dramata, ale jeho vyr
vování musí vždy podali jakýsi obraz a zdání skutečnosti. ku

' Questions littéraires et socialees 2-3. - ' Bazinův“popispřírody se stanoviskadulevědneho a uměleckého, Museum 1911. str ěe. - ' Lehle
uilěve.-'Surletard.- Leblě ui.lěve-"l.eblequilěve.-'Mšm
'une Vieillefille. - ' Contes de bonne errette. - '“ Donatíenne. - " Trois "obra.

- " Ls bollle aux lettres. - " Le raat. - " Le pois lleurl. - " Contes lie bonne
Perrette. - " Trois arbres.
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tečnost jest však směsí dobra a zla, a zla jest na světě více než
dobra. Což nepředpokládají zvláště tragické situace skoro vždy
nějakého hříchu, jehož jsou následkem? Což nerodí se city po
divu, bázně a nenávisti. jež spisovatel chce vzbuditi v duši čte
nářově, boje proti nejmocnějším vášnim, : rozporu mezi dobrem
a zlem představeného různými osobami, nebo různými snahami
téže osoby? Má řádný spisovatel právo a moc hledati jinde hlavni
pružinu & významnost svého díla? Rozhodně ne. Musi znáti zlo
a musí je říci. A tím liší se jeho povinnost od rodičů, kteří se
mají starati o dítě, aby nevidělo zla. Pohleďte, jak si v tom po
čínají: chrání je před nebezpečnou společnosti; na klíč zavírají
zasklenou knihovničku, zdržují se před ním nejen lehkých slov,
ale i slušných jinak hovorů, které by je mohly přiliš brzy poučiti.
jaký je život; pečují, aby jen znenáhla se obeznamovalo se zá
libami, city, ba i řeči věku. jehož ještě nedorostlo. Možno říci, že
ten malý bojovník jen postupně jest vyzbrojován. aby jeho zbraně
nezranily nejprve ho samého a že je dostává jednu po druhé.
jako synové dávných rytířů, podle dobrodružství, za nimž si může
vyjíti. Taková je povinnost rodičů. ale není-liž patrno, že není možno
jí bez přehánění a nebezpečenství pro umění ukládati též spiso
vatelům? Spisovatelé právem odpoví. že nepíši pro děti, že se
nemohou starati, jak staří jsou, kdo je budou čísti a že pod zá
minkou, že jejich čtenáři budou neznalí života, nikdo že jich ne
může nutiti, aby llčili život jinak, než je; řeknou ne neprávem,
že učinili mravnosti zadost, píší-li, co dobří lidé mohou k svému
dobru & užitku čísti.l

Baziu se nevyhýbal stinům života. Věděl, jaká ssedlina je na
dně lidství. Znal lidské srdce a černé zločiny, jichž je schopno.
Muž. který mnoho viděl, mnoho studoval. mnoho cestoval, pokládal
za svoji povinnost nezatajovati zla, které poznal.

V díle De toute son áme vylíčil zvůli bohatého továrníka Le
mariéa, který kdysi svedl chudou divku, a aby se jí zbavil, pro
vdal ji za svého dělníka Madiota. Manželé Madiotovi zemřelia
dvou dítek jejich, Henrietty a Antoina ujal se strýc Ěloi Madiot.
zaměstnaný též v továrně Lemariéově. Po třiceti letech věrné
služby zranil se při práci: ale Lemarié mu odepřel pensi. To je
zauzlení dramatu a podnět k pomstě, a tu vykoná na rodině Le
mariéově syn Madiotův, Antoine.

La terre qui meurt již sv m názvem prozrazuje tragedii smutné
země vendéejské, země ml a plískanic: ten kraj možno bud mi
lovati láskou Ponssainta Lumineaua a pracovati do úpadu, tě
šiti se na úrodu, které ta skoupá země nevydá, a tak přijíti na
mizinu — anebo ji opustitl a jít do krajů zámořských. nevyčer'
paných dosud umělým zemědělstvím, kde žeň je stonasobná, pra
cuješ-li tak úsilně jak ve staré vlasti ——anebo jít do města za

' Questions iittéraires et sociales, 144-6.

58



dlělníka, tam je aspoň jistý výdělek. Kolik lásky a jak silných tradic
je třeba. aby sedlák lnul k té ůdě, jež tak bídně mu splácí jeho
mámahu, kolik neuhasitelné na ěje musí míti v duši. když ví. že
všude jinde je lépe!

Donaíienne vypravuje o dvojímanželské nevěřeJeana Louarna.
Těžký byl život bretagneského nájemce na Ros Grignon: tři roky
byl už dlužen nájemné. Poslal svou ženu do Paříže za kojnou.
Kojenec pařížský zemřel a Donatienne se nevrátila. neboť se jí
zalíbil pařížský život. Zařídila si kavárnu „Ala petite Donatienne".
Luouarnovi byl zatím prodán exekučně majetek a on dal se na
práci v lomech v Gentioux a žil : ..iinou". Ta "jiná" jest malým
zosobněním veliké ..iiné". hříšné Paříže. jež zničila Lonarna &Dry
natienně. která přišla svým zdravým mlékem živit nedochůdčata
její, dala pohodlí & žádost očí a vzala čest. Jen cit mateřství byl
mocnější než její zrádné půvaby a vrátil Donatiennu dětem a
manželi.

L'Isolée líčí laicisaci pěti řeholnic, učitelek. které obětovaly svůj
život vyučování chudých dětí lyonských; čtyři světice a pátá na
cestě k svatosti jsou vrženy do víru světa. Jdou klidně, odevzdaně,
bez reptání. bez trpkosti. Neštítí se ani nejnižšího zaměstnání,
chtějí býti jen poctivě živy. Křivda sekularisačních zákonů vyjád
řena v stupňované krutosti jejich osudu: Justine se stane „ ro
meneuse" ve vznešené rodině. Leonide výpomocnou učitel ou,
Edwiga hlídačkou u dráhy. Danielle pasačkou krav, Pascale, nej
mladší. nejnezkušenější. služkou a pouliční nevěstkou &hyne vra
žednou rukou svého milence. l.a „loi“ avait triomphé. .,Zákon"
zvítězil.

Le blé qui leve je román naděje v náboženské obrození iran—
wouzského venkovn odcizeného Církvi. dělnictva zorganisovaného
v socialistických syndikát ch, nenávidícího vztekle pány a maji
tele. Scéna dřevurubců „četba v lese" sama ukazuje, jakým znal
cem mravního bahna a bídy je Bazin. e Bazin má smysl pro
nižší, animální stránku lidských bytostí, ukazují třebas lysionomie
dřevorubců, poslouchajících provolání pařížských soudruhů k ze
mědělským dělníkům.

„Jediným trhnutím beder vrhl se Supiat na kolena &natáhnuv
le a opřev () ruce, ležel jako hovádko před Ravouxem. Byla to
opravdová liška. která. ležíc na břiše. větří zvěř.V jeho řasách
očních plápolaly všecky chtíče. Tournabien přejížděl nožem po
chlebě, jako by jej brousil o kámen. Lureux. jenž by si revoluci
přál, aby nebyl nucen platit věřitelům. ři vzpomínce na ně se
potouchle usmíval. upíraje oči na zem. ezi těmito třinácti muži
se rozhostilo neuvěřitelné ticho. Myslili, že poslouchají. zatím však
Viděli.U každého z nich pučely tytéž slabiky v rozdílné, ale určitě
obrazy. Viděli bytosti z masa a kostí. majitele, nájemce. šaláře.
hajného, dozorce. obchodníka dřívím. samého nepřítele. Stížnost.
tak často němá, nabyla konečně jakési podoby. Radovali se, že
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vidí jasně, děl jim jejich cit. Poznavali se v nedopsané formuli,
došlé z Paříže. A pýcha : vlastní síly, vidění davů — již nemlhavé,
syndikátů, revolucí, plenů, spravedlností, odvet, nesmírné přesy
ceností jídlem a pitím, to vše jim křivilo nebo otvíralo ústa jako
k výkřiku: „Souhlaaímf'l

Jak zná Bazin bídu městskou. chudáky opuštěné v dusných
brlozích předměstských, hladovící a mrznoucí děti, jež sbírají po
ulicích kousky uhlí vytroušené : nákladních vozů, vysílené a sou
chotinami hynoucí matky. před časem zestárlé dělníky, ukazují
Mémoires d'une Vieille fille, paměti dámy, která svůj život věno
vala charitativní práci pro chudinu.

Mravní poblouzení ardesijskéko lamače Maieula Jacqueta, žijí
cího v konkubinátě s vdovou Phrosinou Le Flochovou, postavil
Bazin vedle intelektuálního poblouzení mladé učitelky Davidky
Birotové, odchované agnostickou, nezávislou morálkou slečny Hac
ninové. Hle, čím ji vyzbrojili pro život na učitelském ústavě: —
xistuje bytost nejvyšší? Jaká jest? Idea nekonečně abstraktní a

lidského života vzdálená. Vylučte hypothesy! Je třeba slučovati
opravdové a nutné ideje, jako jsou ideje mravní, s ideami nejis
tými? Proč bychom spojovali věci, které nejsou v žádném rozum
ném vztahu? Pak by se v nevážnost uváděla morálka. Chceme-li,
aby byla pevná, musíme sáhnouti k odluce metafysiky od mrav
nosti. -— Morálka jest ve svém původu zjev sociální. Závisí na
společnostech, na takové společnosti, která může odvrhnouti jisté
své staré obyčeje. . .?

Kdyby však se měly prakticky tyto názory uplatnit, bylo by
nutno schváliti cizoložství, objeví-li se ve velikém rozsahu jako
v Ardesii a řádné manželství zavrhnouti, jako jeden : „jistých
starých obyčeiů". Maieul byl by dokonce hrdinou, poněvadž živí
svoji souložnici.

V Gindolph l'abandonné vytvořil dva typy rybářů la manche
ských, Portelois & Bonlonnais. Portelští jsou vážní, opravdoví,

octiví, vérní svému povolání i starému kroji. Bonlonneští veselí,
ezslarostní, pyšní a zpanštělí, když zbohatli. Zamilovati se do

zjemnělé bonlonnesky je neštěstím pro racovitého a prostého ry
báře. To bylo neštěstí ubohého Glndo pha, nebol krásná Zabella
Gayolova jím opovrhla z ješitnosti & pýchy.

Světová válka dala Bazinovi látku k velikému románu Les nou-r
veaux Oberlé, v němž líčí osudy dvou bratří 1 Alsaska, Petra &
Huberta Ehrsamových, z nichž jeden bojoval ve vojsku francouz—
ském, druhý v německém, a hrůzy německo-francouzského i rusko
německého bojiště. Věrně opisuje všecko, útrapy v zákopech.,
život v polních nemocnicích„ pusté orgie německých důstojníků
v olské vile.

gak na přírodu, tak i na život hledí Bazin očima věrného a vše

' Le blé qui lěve. - ' Davidée Birot.
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tttranněho realisty. jemuž neunikne ani stéblo trávy,ajenž svým
ron-lím pohledem proniká a objímá svět v jeho tvarové měnivosti
.a barevné pestrosti. Svět. který popisuje. je skutečný svět, za
czlnycený v plném varu a kolotání. v ušlechtilostii hanbě. v kráse
& ohavnosti.

Jak patrno : dosavadního výkladu, má Bazin všechny vlastnosti
dobrého realisty: smysl pro vnější svět, lásku k přírodě, vlohu
popisnou, odvahu říci vše, i zlo.

Avšak čině totéž. co realisté. činí to Bazin podstatně jinak.
Příroda není mu cílem. nýbrž prostředkem; popisuje ji. pokud

je obrazem duše hrdinovy. Popis nemá svého účelu, aleje pod
„řízen duševnímu dramatu a dějověmu běhu. Pravda není mu totéž
co zlo. nebot realita obsahuje i dobro.

Příroda je tu. V ní žije člověk. hrdina. Vstoupiv do ní. jest jejím
vládcem. Ale není pánem svrchovaným. Jest jen hercem svého
dramatu hnaným vlnou dějovou.

Děj není nejvyšším činitelem. jest smyšlen a utvořen dle hlavni
iideje. a ta všecko oživuje & pohání.

Ani ta idea není nade vše; jsou hranice. za něž nesmí zalét
nouti; jest zákon, řed nímž se musí skloniti: Bohem daný zákon
mravní, jemuž pod ěhá každé konání lidské.

Týmž postupem. kterým jsem naznačil realistickou tvář díla Ba
zinova, odhaltm i tvař idealistickou výkladem () popisu přírody,
v ústřední idei románové, a o mravním zákonu, jenž ovládá všecko.

Naturalisté si libovali v dlouh'ch popisech. Zola opisuje na
dvou stech stranách zahradu.l U azina nenajdeme d ouhých po
pisů. V tom byl mu vzorem básník a malíř Eugene Fromentin,
jehož umění věnoval zvláštní studii.

,.Fromeníin pocho il přímým poznáním. že příliš důkladný popis
nemá místa ve velikém uměni, protože není lidský & pravdivý.
Račte na to chvilku mysliti. Jsme-li před nějakým sebe úchvat

něťím obrazem. třebas obrazem roviny Granadské. nebo Bosporu,ne o zřícenin Taorminských anebo jiným podobným, nemáme
z něho podrobného dojmu, jehož by nebylo možno jinak vyjád
řiti než potisknutým kusem papíru, nýbrž jsme vzrušení náhlým
překvapením a zasažení touhou zaplakati nebo zvolati: „Jak je
to krásnél" Před krásou nejsme rozbírači ani podrobnůstkáři. Jsme
a budeme vždycky primittvy a tři nebo čtyři prostě znaky doko
nale vystihnou v každém umění všecku vznešenost a poetickou
cenu toho krásného zjevu. Ostatek je více méně strojený. Jest to
výčet jednotlivostí. který jest zřejměplodem duševního úsilí; nebo
jest to pouhý sen, jenž se rozpíná & rozestírá křídla. Ale praví
umělci vědí, kde přestává láska duše. jež vidí; vědí, kde nastává
úkol básníkův a kde se končí cítěná a žitá poesie. &nepřekročí
jejích hranic."2

' La (aule de l'abbě Mount. - ' Questions littéraires et sociales 17-18.
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Bazin vidí v přírodě jen obrys, znak, podobu. Popisuje-li stromy,
at topoly, buky, moruše či vrby, mluví vždy jen o neurčitých
obláčcícb, chocholecb, klubkách, chomáčích, vějířích,dýmech. Na
příkla :

„Šedá koštata topolového lesa;"l „ostrůvky topolů;"2 „&člověk
mohl uhodnouti, kde jsou, jen dle chomáče topolů, jenž vzestu
poval se země jako dým."s „Nad krátkou zelení luk vystupovaly
ploty bezlistých topolů jako modré dýmy;"4 „růžový nízký dům,
jehož tašek se dotýkaly tu a tam větve jilmů, tichých vějířů, jimiž
hýbal letní vánek;“-" „olivy nasazené na pahorku na konci ale é
uličky se podobaly, třebas byla noc průhledná, velikým, do nebe
stočeným oblakům dýmu, skrze něž nebylo již viděti třpytu země
jako dříve;"6 „v řadě vysázené, do kulata přistřižené moruše vy
padají na rovných polích jako chomáče jisker;"7 „na prastarých
dnech lomů zvedaly vrby svá. zelená klubkafi"

Bazinovy popisy vystihují krásu velmi stručně, hutně, v mnoha
obrazech, málo slovech:

„Ponz d'Ordre byla pod vysokým nebem, jež se nepodobalo
vůbec boulogneskěmu ani havreskému. Místo těžkých mraků, pře
těkajících sluncem nebo deštěm, které stoupají a táhnou se do
modra Francie, bylo viděti ve stejné výši s vodou zoubkovanou
čáru slézové barvy, téhož tónu, která vypadala, jako by byla na
plátně namalována"9

„Vskutku, vlas Marie Limerelově vyhlížel, jako by byl purpu
rový. Měla vlasy kaštanové a skrytě ohnivé, s odstínem starého
jádra ořechového dřeva, poněkud zvlněné a spletené v korunu.
které světlo prozařovalo & měnilo v rudé zlato; člověk by řekl,

že mlá na hlavě korunu z podzimních kapradin anebo z mořskýchřas." "
Umělec nesmí býti otrokem, nýbrž pánem přírody. Podrobnosti

a skutečný vzhled věcí nesmí mu býti milejší než obraznost. Vlastní
příčinou, proč dlouhy popis přírody je v románě nepřípustný, jest
děj sám. Mnozí čtenáři, čtouce povídku, převracejí stránky po
pisné, aby mohli sledovali řerušený děj. Řekl by někdo, že tak
činí z nudy nebo z pohod nosti. Řekněme raději, že to činí ze
vkusu a dokonce, že opravují spisovatele. Popis, at jakýkoliv, musí
míti v románě nějaký důvod. A tím důvodem nemůže byti zase

nic Jiného, nežli skutečný vztah přírody & čl0věka... sme zpřízněni se zemí, která nás nosí. Všimněte si v téže
zemi lidí : roviny a lidí z hor, kteří svým bytím jsou upoutání
na skalnatou půdu, suchý vzduch, suchopár, veliké záření slunce
na vyprahlých pláních; a všimněte si zase lidí, jež život uzavírá
ve vlhký stín lesů; pozorujte, jak mění se tvář týchž dělníků dle
ročních dob a jak se vícekrát než jednou denně střídá barva

' Davidee Birot. - ' La ten-e ui meurt. - 'La terre qui meurt. - ' De toute

son ime. - “ Le četit cinq. - ' I.' solěe. - 7 Mémoires d'une vieilleiille. - *Davidée Birot. - ' ingolph l'abandonné. - '“ La barriěre.
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ieeiich slov & ieiich očí & řekněte. zdali trochu nepodléhame tomu
swětu, ieiž ovládáme myšlenkou? —-Zdali nepodléháme tomu kusu
swěta, v němž žijeme & iehož jsme neutvořili. aby na nás působil,
& také onomu neprostředntmu okolí, které jsme si vytvoř-ili:svému
dtomu, předmětům, iimiž ie vyzdoben, obvyklým stínům ieho zdí
& zábleskům ieho oken. a pak šumu, itmž nás život ukolébává,
hlluku ulice a náměstí. šumu vod, ševelu větru. dětským a žen
ským hlasům. milým hlasům. iichž se ucho vždy nedoslechne, ale
iicchž přízvuk ide vždycky k srdci, hukotu práce v sousední dílně,
ba i tichu noci, jímž se nese souznění ztichlých &zmatených zvuků.l

Pokračování

Sttanislav Boiar:
D'ÚM U OLŠAN.

Daleko za městem k lukám & Olšanům.
v samotu propadlý, zdánlivě mrtvý & tich
stoii ten dům.
Jak luka & truchlivou hřbitova zahradu
přikryl iei sníh.
nezieviv krásu mu rozkvetlých hvězd,
které už nedolétly sem.
skryl devatero neštěstí. devatero lidských běd.
devatero bolestných srdcí cest,
které se křižuit v něm.

Několik kroků le vzdálena hřbitovní zídka.
okna k ní za noci stále se přlbllžuit.
K nt ruce živých. od ní mrtv ch ruce,
k tmám bltž a zase k světlu ltže
marně se napřahuil.

'Questions littéraire! et soclalea 156.
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Josef Hanák:
BADATEL A SVĚTEC CHARLES

DE FOUCAULD.

Literární dílo René Bazina možno nazvati téměř apologií kato
licismu; svými romány. povídkami. přednáškami neustal buditi
lásku k němu. krasa katolicismu vyzařuje : nich jako paprsky
: brilantů. Tuto apologií dovršil knihou. vydanou r. 1921 s na

isem „Charles de Foucauld. explorateur clu Maroc, ermite an
ahara". Líčí v ní podivuhodný život Karla vikomta : Foucauldu.

jenž byl napřed světackým, nábožensky indiferentním důstojníkem,
potom cestovatelem a badatelem v Maroku a konečně po mu
čivém duševním boji stal se věřícím katolíkem. [ vstoupil do přís
ného řádu trapistů. v němž jako prostý bratr obyl ve Francii &
Syrii sedm let; dychtě však po životě ještě o říkavějším, opustil
řád a žil jako neznámý poustevník u Nazareta a Jerusalema. až,
dav se na naléhání přátel posvětiti na kněze, odebral se na Sa
haru. kde byl mezi mohamedánskými kmeny průkopníkem křesťan
ské civilisace. a tam za světové války zemřel Smrti mučednickou
jako oběť mohamedánského fanatismu.

Jest tedy kniha Bazinova psychologickou studií náboženské kriselnteligenta, jenž po svém obrácení ve e život plný hrdinského sebe
zapírání a téměř nadlidské obětavosti, a zároveň ivědeckým životo
písem badatele a světce, doloženým četnými citaty : jeho dopisů aděl.

Bazin má pro svého hrdinu hluboký odiv a sympatií. jimž se
neubrání ani čtenář jeho knihy. jež vyniká všemi přednostmi jeho
mistrného péra — skvělým slohem, hřejivým citem i psychologic
kým zdůvodněním. Kniha se čte jako poutavý roman. Poněvadž
bude sotva možno přeložiti ii celou. podzim v tomto článku aspoň
její obsah a nejpůsobivější úryvky z ní, doufaje. že si jej přečte
se zájmem každý, i ti. kdož bloudí na cestách skepticismu a he
donismu jako kdysi Karel : Foucauldu.

*

Karel Euřgen se narodil dne 15. září 1858 v Štrasburku. kdeotec jeho, rantišek Eduard vikomt : Foucauldu a Pontbriandu.
byl lesním inspektorem. Pocházel ze starobylé šlechtické rodiny.

jlejíž členové zaujímali vynikající místa v službách vlasti i církve.ak Bertrand de Foucauld zúčastnil se křížové výpravy s Ludvíkem
Svatým a bráně bo proti nepřátelům, padl v bitvě u Mansurahu.
Gabriel de Foucauld zastupoval Františka II. jako jeho vyslanec při
sňatku s Marií Stuartovou. Jan de Foucauld asistoval sPannou Or-!
leánskou přikorunovaci Karla VH.v Remeši. Jiní Foucauldové padli
v čele svých pluků na bojištích v Italii, Španělsku. Německu.

Z Foucauldů, kteří vstoupili do stavu duchovního. nejvíce vy
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nikl Armand, vikář svého bratrance Jana Marie du Lau, arcibis
kupa arlesského, s nímž byl 2. září 1792 zastřelen od revolucio
nářů v zahradě kláštera karmelitánského v Paříži.

Měl tedy Karel ve svém rodě vynikajici vzory. jimiž byl vá
ben k následování. V dětství se mu dostalo od matky zbožného
vychování. Když mu však roku 1864 oba rodiče zemřeli. ujal se
ho a jeho sestry Marie děd se strany matčiny Karel de Morlet,
plukovník na odpočinku. jenž jej přílišnou láskou a povolností
zhýčkával. Válka roku 1870 vypudila Morleta i s dětmi ze Štras
burku do Bernu. Po válce se usadil v Nancy, kde Karel navště
voval lyceum. V lyceu znechutila se mu soustavná práce. „Pra
coval-li jsem poněkud v Nancy" — napsal později svému příteli
— „činil jsem tak proto, že jsem se mohl za studia věnovati roz
Hičné četbě, jež mně dodávala chuti k studiu, avšak, jak víte, pů
sobila mně tolik zla." Tím zlem myslil hlavně pozvolné mizení
viry ze své duše, až ji v posledních ročnících ztratil nadobro.
Vinu toho připisoval po svém obrácení i svým indiferentním uči—
telům. Proto v dopise, jejž poslal svému bratrancovi, žádal snažně,
aby dal své syny vychovávati učiteli křesíanskými. „Neměl jsem
žádného špatného učitele, naopak, všichni byli velmi úctyhodni;
avšak tím působí neblaze, že jsou bezbarví, kdežto mládeži je
třeba, aby byla vychovávána dušemi věřícímia svatými a nadto muži
ve věcech náboženských obeznalými, kteří by dovedli odůvodniti
svou víru a nadchm uti mladé lidi pevnou důvěrou k její pravdě.
|Prosím, aby rodině stačila má zkušenost."

Vystudovav lyceum, vstoupil do vojenské školy v Saint-(lyru.
..V duši mě nebylo ani stopy () víře." napsal později a vyznal,
že po 13 let nevěřil ani v Boha. Dobu jeho studií na vojenské

škole vystihl Eenerál Laperrine v článku „l.es Étapes de la conversion d'un ousard“ těmito slovy: „Bylo by třeba bývalo vel
ikého důvtipu, aby někdo v tom skeptickém a požitkářském cho
vanci saint-cyrském byl vytušil nynějšího asketu a apoštola. Jsa
\'zdělancem (lettré) a umělcem, používal volných chvil, pokud to do
pouštěla vojenská cvičení. k potulkám s tužkou v ruce nebo k četbě
latinských a řeckých autorů. Co se týče učení a přednášek, ne
dbal jich příliš, spoléhaje na šťastnou náhodu, že ..nepadne".

Ze Saint-Cyru přešel roku 1878 do jízdecké školy v Saumuru,
kde bydlil společně s Antonínem de Vallombrosa, jenž byl po
krátké, ale skvělé kariéře také zavražděn na poušti. Jejich byt
se stal pověstným znamenitými hostinami a dlouhými karetními
partiemi, jimiž se bavili, jsouce jeden nebo druhý trestáni domá
cím vězením. U svých soudruhů byl pro své vzdělání, vtipnost
& upřímnost oblíben. Šatil se nanejvýš elegantně a kouř-il jen
doutníky určité znamky. Utracel tak bláznivě, že jeho poručník
jej dal pod soudní kuratelu. Podobně žil i v Pont-a-Moussoně,
kam byl jako poručík přidělen husarskému pluku. Pro výstřední
život nechtěl ho zde konečně nikdo ani na byt.
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Na štěstí byl jeho pluk roku 1880 poslán do Alžíru. V Setiíu,
kde byl osádkou, dostal se do sporu s plukovníkem, jenž nechtěl
trpěli, a y žil ve společné domácnosti s jakousi ženštinou. Bylo
mu nařízeno přerušiti s ní styky. Foucauld neposlechl, zažádal
o dovolenou a odstěhoval se do Evianu,'kde žil v nečinnosti. Na
jaře roku 1881 se doví o povstání v jižním Oranu, k jehož zdo
lání je povolán jeho pluk. Duch jeho předků v něm procitne;
ihned žádá za opětné řidělení k pluku, a když bylo jeho žádosti
vyhověno, vrátí se do žíru. Generál Laperrine, jenž se zúčastnil
také výpravy, vylíčil ve zmíněném již článku jeho chování za vý
pravy takto: „Za nebez ečí a strádání expedičních čet osvědčil
se tento vzdělaný světáE jako voják i velitel, snášeje vesele nej
těžší obtíže, dávaje stále v sázku svůj život, staraje se obětavě
o své lidi, takže budil odiv i starých Mexikánů v pluku. kteří
to dovedli posoudit. Z oucaulda ze Saumuru a Pont-á-Moussonu
nezbylo ničeho — jen malé vydání Aristofana, jež měl stále
s sebou, a trocha snobismu, jenž se jevil tím, že se vzdal kouření,
poněvadž si nemohl opatřiti doutníky své oblíbené známky."

Arabové na něj učinili hluboký dojem. Když bylo povstání po
tlačeno, umínil si k nim cestovaíi a je studovati. Žádal proto za
dovolenou, a když mu byla odepřena, podal demisi. [ usadil se
v Alžíru, aby se připravil na studijní cestu do Maroka, tehdy ne
důvěřivěho a mstivého.

Měl 24 let. Ja! se učiti arabsky & navazovati styky s lidmi,
jichž zkušeností by mohl použíti k podniku tak odvážnému. Byl
to hlavně Oskar Mac Carthy, knihovník bibliotéky v paláci Mu
stala paši. Především bylo třeba rozřeůiti otázku, jaké přestrojení
zvoliti na cestu. poněvadž Evropanu by bylo sotva možno dostati
se do této nepřátelské země. Naskytovaly se dvě možnosti: Buď se
přestrojiti za Araba, nebo za Žida. Mac Carthy radil přestrojení za

lda,a Foucauld uposlechl. Nyni mu bylo nutno studovati l hebrej
iíinu &židovské zvyky. k čemuž mu Mac Carthy doporučil rabína
Mardochra, jenž jej potom i doprovázel na cestách po Maroku.

Foucauld popsal tyto cesty v knize „La Reconnaisance au Ma
rnc", jejíž vypravování začína dnem 20. června l883, kdy přibyl
do Tangeru, Odtud se vydal dne 21. června na cestu, jež trvala
až do 23. května 1884. Cestoval v přestrojení rabína z Alžíru,
jenž chce poznati oměry & potřeby svých soukmenovců, Toto
přestrojení nebylo gez nepříjemností, obtíží a nebezpečí; v měs
tech musil choditi bos, jsa nezřídka terčem posměchů i kameni
Mohamedánů. Styky s marockými Židy, lidmi až na řídké výjimky
odpornými, byly na nejvýš protivné. Mohamedáni jej podeztrali.
že je křesťanem, & proto bylo nebezpečno činiti si poznámky.

Jak si počínal, aby unikl pozornosti, po isuje takto:
„Celou svou cestu jsem určil busolou a apesním barometrem.

Cestuie. měl jsem stále v dlani levé ruky sešit rozměru 5 cm?;
tužkou 2 cm dlouhou, kterou stále držela druhá ruka, zazname
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nával jsem vše, co bylo pozoruhodného, &co jsem viděl napravo
i nalevo. Zapisoval jsem podle busoly změny směru, útvary te
rénu, barometrickou výšku, hodinui minutu každého pozorování,
zastávky, rychlost pochodu a jiné. Psal jsem téměř každou chvíli
na pochodu, aniž kdo něco pozoroval, i když byly karavany velmi
četné. Jel jsem opatrně vpředu nebo vzadu průvodu, jsa chrá
něn širokým oděvem, aby nikdo neuviděl nepatrného pohybu mých
rukou. Opovržení, jež budí Žid, napomáhalo též k mému osamo
cení. Popisy i určení cesty plnily takto četné sešitky; když jsem
přišel do vsi, kde mně bylo možno dostati zvláštní pokoj. doplnil
jsem je a opsal do zápisntků, jež tvořily můj cestovní deník. Vě
noval jsem tomu spisovánt noci, neboť ve dne jsem byl stále ob
klopen Židy, v nichž by dlouhé psaní bylo budilo podezření. Noc
skýtalo. mně samotu i práci.

Daleko obtížnější, než určovati cestu, bylo konati pozorování
astronomická. Sekstant se nedá tak ukrýti jako busola, a přec je
1třeba časem ho použíti. Největší část výšek slunce &hvězd jsem
'.změřil ve vesnicích. Za dne jsem vyčkával okamžiku, kdy nikoho
mebylo na terase domu. Donesl jsem nastroje, zatím co rabín
Mardochej zůstal na stráži, maje rozkaz, zdržeti každého, kdo by
anne hledal, vyprávěním nekonečných historek. V noci byla práce
snadnější, neboť jsem mohl pracovati téměř vždy sam.

Venku za ochodu jsem učinil malo pozorovaní, poněvadž bylo
mesnadno na ézti samotu. asto jsem tak učinil tím, že jsem před
s-tíral modlitbu; poodešel jsem kousek, jako kdybych chtěl roz
jimati. jsa zahalen od hlavy až k patě dlouhým cicítem, jehož zá
hyby ukrývaly mé nástroje; keř, ska'la, pahrbek mě zakryly na
několik minut. Skončiv .,modlitbu" jsem se vrátil.

Abych nakreslil prolil pohoří. nebo uěinil náčrty topografické,
bylo třeba ještě větší opatrnosti. Sekatant byl záhadou, jež nic
meprozrazovala, francouzský rukopis skrýval tajemství; avšak ne
patrná kreiba by mne byla prozradila. Proto jsem pracoval na
terasách i venku samojediný, stále jen připraven, ukrýti papír
v záhybech humusu."

Tak povstal spis „Výzkumná cesta po Maroku". jenž je dílem
vědeckým po stránce zeměpisné, vojenské a politické a vyniká
neobyčejnou přesností. Foucauld píše jemně jako umělec, ale píše
stručně, chtěje posloužiti svým krajanům, až by je jednou povo
lalo marocké obyvatelstvo, aby chránili jeho majetek proti loupe
živym kmenům, chtěje posloužiti i misionářům, až tam jednou
přijdou hlasati evangelium.

A tento skeptický, lehkomyslny důstojník, tento jemný stylista
a malíř, tento slaveny badatel stane se v krátké době po svém
návratu věřícím katolíkem. První měsíce ztrávil téměřúplně v Alžíru,
doplňuje &objasňuje své poznámky z cesty. jež vydal o něco poz—
ději knižně v Paříži. Pobyl nějakou dobu i ve Francii a jednu
chvíli měl i úmysl se oženiti. Ale hlas pouště volal jel zpět.
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Dne 14. září 1885 odpluje do Alžíru a brzy potom napíše svému
příteli de Vassal, jenž dlel v El-Golea, aby mu opatřil 2 velbloudy
a 2 koně a najal arabského domorodce. Cestu. kterou vykonal,
nám naznačují jména oas Langhuat, Ghardaia, EI-Golea, Uargla.
Tuggurt. Cesta ohromná, pustými krajinami, kde třeba projíti mnoho
dní & prospati mnoho nocí, než se oslněným zrakům objeví ze
lená skvrna palem. Místo vesnic a měst, polí a lesů, řek a po
toků, jen písečné přesypy a kamenité pláně, vyschlá řečiště a vy
sychající prohlubně, kde mezi vrstvami solia vypařujícímise kalužemi
živoří cbomáče šedé nebo rezavé trávy. A přece Foucauld miloval
tuto poušť; často předjel i o 2 dny svého domorodého sluhu. živě
se tím, co měl v kapsách. V noci lehl si na zemi a dlouho pohlížel
na hvězdné nebe, jež je zde velebnější a tajemnější. Snad již zde
počala se náboženská krise, jež mu nedala usnouti, krise plná
otázek o Bohu, jež za nočního ticha silněji rozechvívaji duši. Ráno,
počkav na sluhu, vzal si něco potravin a jel dále. Procestovav jih
Alžírska od západu na východ, dospěl k hranicím Tunisu. Odtud
se navrátil dne 23. ledna 1886 do Francie.

Zajel do Nizzy ke svému švagru a sestře, u nichž si odpočinul
až do 19. února. Potom se odebral do Paříže, najal si malý byt
v ulici Miromesmil a věnoval se práci i společenským stykům.
Navštěvuje nejvybranější ařižskou společnost, jež se scházívala
u tety Karlovy lněs de oucauld, pravdané za p. Moilessiěra.
krásky, kterou dvakrát portrétoval slavný lngres. Seznámí se zde
s Ludvíkem Buffetem, jenž v 30. svém roku se stal ministrem,
a jeho bratrem Aiméem, jenž byl inspektorem silnic & mostů.
s Estancelinem vévodou z Broglie. Styká se s hr. Armandou de
Foucauld, hr. de Flavigny. vikomtesou de Bondy a j. Za rozhn
vorů o politice a náboženství pozoruje, že tito muži, kteří poctivě
vynikli svou prací &vědomostmi a jsou nesporně vyšší inteligence,
netají se svou náboženskou vírou, že tyto ženy, jež mu připo
mínají zesnulou matku, jsou nejen vzory duchaplnosti, jemnosti.
ale i zbožnosti. To vše mělo jistě vliv na umrtvený jeho nábo
ženský cit.

Návštěvy konal v uniformě; navrátiv se domů, odložil ji, oblékl
gandurah, obul tre ky z jemné kůže, zahalil se do burnususpo
sadil na koberec. Eše v bytě prozrazovalo člověka, jehož pied
kové vynikly v dějinách Francie a jehož snem byl Orient. Na
stěnách visely vedle rodinných podobizen, malovaných Largiliěrem,
akvarely a erokresby, zobrazující marocké krajiny, tu a tam byly

Eověšeny z raně a látky, jež si donesl : Alžírska. Knihovnaneyla velká, byly v ní však většinou knihy vzácně nebo přepy
chově vypravené.

Zde každodenně psal a tříbil knihu, 'ež měla jeho jménopro
slaviti mezi zeměpisci světa. Bylo-li tře a něco doplniti. odcházel
od psacího stolu do veřejné knihovny nebo k Duveyriěrori. bo
taniku, geologu & znalci orientálních jazyků, jenž také vykonal
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cestu z Langhuatu do El-Goley, vnikl do strašného neznáma Sa
hary až do území Azdiersů, neinepřátelštěišlho kmene tuareg
sílmého a napsal o tom knihu, iež mu ziednala zaslouženou chválu.
Nemoha sám pro nemoc cestovat a obievovat, stal se aspoň rad
cem těm, kteří pokračovali v jeho díle, a přiial srdečně ibada
“tedka marockého Foucaulda.

ll za této práce pokračovala v ieho duši náboženská krise, iež
zač-ala iiž za ieho pobytu v Maroku &Alžíru; časté výzvy k mod
llitlbě, jméno Allab, stále opakované v hovorech a spisech. oka
:za-.lost náboženského života mohamedánskěho, to vše mu bylo
*vý'čitkou: „A ty isi bez náboženstvíl" Jednu dobu, iak vyznal
:svyrm přátelům po návratu z Alžírska, obmýšlel státi se mohame
(danem. avšak rozum zvítězil nad citem.

Nicméně neklid trval dále a vedl iei k iakěmusi smutku. ieiž
medovedly rozptýlit ani zábavy. ani vědecká činnost, ani úspěch
a sláva. Tím, že pracoval, cítil se lepším, avšak ne takovým, iakým
by měl býti. isa mravně dalek těch drahých bytostí, iež viděl ve
své šťastné rodině.

etl mnoho; ve chvílích, kdy práce s pořádáním knihy o Ma
roku ustupovala do pozadí, otvíral spisy pohanských íilosolů &
hledal v nich odpovědi na otázky o duši, o cíli života. Byly u
bohé; nic mu neobiasnily, nic ho neuklidnily. Byl by se vrátil
kr naprostému skepticismu : lycea, ienž mu hlásal, že lidé ne
mohou pravdy poznati, kdyby společnost, s níž se stýkal, nebyla
otřásla autoritou tohoto závěru. Říkával si: „Hle, tito muži i ženy,
tak vzdělaní, tak poctiví, tak upřímní, přiiímaií víru katolickou a
ž.iií podle ní. Zaiisté ii studovali, & iá, co pak z ní znám? Upřím
ně. znám katolicismusT'

A kniha nevíme, která to byla z níž začal katolicismus
studovat, začala osvěcovati tohoto nevěřit—ího,ienž hledal pravdu
a krásu všady, kde jich není.

Jeho sestra, kterou něžně miloval &iež k němu přiiíždívala na
návštěvu do Paříže, ieho teta paní Moilessiérová &ieho sestřenky
tušily ieho vnitřní boj, mlčely však a ien se modlily, aby iei při
vedl k vítězství, k pravdě. Jednoho večera setkal se v saloně
své tety s abběm Huvelinem, jenž byl znám v rodině Foucauldů.
Tento velmi skromný a prostý kněz učinil hluboký doiem na
Karla & měl na ieho nábožensky vývoi rozhodný vliv. Proto iest
záhodno, krátce se o něm zmíniti.

Abbé Huvelin, bývalý vysokoškolák, byl v roce 1886 vikářem
u sv. Augustina. Ač měl teprve 48 let. vy adal jako stařec; hlavu
měl k rameni skloněnu, tvář vráskami roz rázděnu, chůzi těžkou.
Měl pověst světce, velmi četné styky a ieště četněiší klientelu
kaiícníků. Jeho soucit s hříšníky doiímal každého; chtěl ie míti
lepší. aby byli štastněiši. Návštěvy, iež přijímal, &korespondence,
kterou vyřizoval, zdály se býti nad lidskou sílu. Měl porozumění
pro bolest; at byla iakákoli, ubodl ii. cítil ii, rozptýlil ii, snaže
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se zbaviti ji jakési velebnosti, kterou ji obestřela slova Bosuetova:
„Bolest nám dodává půvabu“ Odpoledne býval tento veliký znatel
duši lidských doma; v jeho předsíni se tísnili lidé každého věku
a všech vrstev, Pařížané i cizinci. vcházejíce po ořádku do jeho
pokoje, přeplněného knihami. Ač byl povahy vese é, bylo jej často
vídat plakati; trpěl všemi těmi bolestmi. jež mu byly svěřeny.
všemi hříchy. jež mu byly vyznány, nebo jež tušil.

S tímto knězem vynikající svatosti setkal se tedy Foucauld
jednoho letního večera v saloně své tety; člověk nevěřící, jenž
špatně žil. octne se v přítomnosti muže. jenž nejen věři & svatě
žije. nýbrž je pln soucitu k slabosti &bídě lidske. Jen se pozdra
vili, jen spolu promluvili několik všedních slov, několik zběžných
pohledů; stačilo to však, aby si porozuměli. aby setkání stalo se
pro ně důležitou událostí. Foucauld jako by četl ve zraku kně
zově: „Nešťastný bratře, Bůh. jenž je láska. hledá tvou duši. aby
ji s asil."

l'lJeshledali se opět brzy, ale Karel nemohl na něj zapomenouti;
vlna milosti boží stoupala jako příliv v jeho duši a pudila jej za
podvečerních vycházek do chrámů, kde usedával daleko od ol
táře s jedinou prosbou v srdci: „Můj Bože. jsi-li. dej mně to po
znali."

A jednoho rána koncem října vidí abbé Huvetin přistoupiti ke
své zpovědnici mladého muže, jenž nepoklekl, nýbrž skloniv se

jen |pravil:.. ane abbé. přicházím vas žádat o poučení; nemám víry.“
..Poklekněte, vyznejte se Bohu & uvěříte."
„Ale proto jsem nepřišel."
„Z ovídeite sel"
Po lekl a vyzpovídal se z celého života. Po zpovědi se ho táže

abbé: „Jste lačný?" A když přisvědčí. posílá jej k sv. přijímání.
Karel s nikým nemluvil o svém obrácení. ale změna v jeho

duši vyzařovala z jeho oči i úsměvu, jevila se v jeho řeči i do
pisech. v nichž často pronášel jméno Boží. ivot jeho se pone
náhlu utvářel podle náboženského ideálu.

V té době se mu narodil synovec, jemuž je pozván za kmotra.
Odjede do Dijonu, pobude u sestry a ŠVGB" "čllOlÍll dní, &když
se navrátí do Paříže, pošle jim poděkování, jež je diktovano již
srdcem omládlým:

„Pobyt u vás byl velmi milý; možno mu učiniti jen jednu výtku
a to, že člověk je zahrnován takovou dobrotou; takovou láskou,
že se citi příliš sláb, aby vrátil tolik. kolik dostal. a bojí se, že nikdy
není dosti vděčen. ivot ve vaší domácnosti jest nejen nanejvýš

říjemný. nýbrž činí člověka láskou a klidem. jenž : něho dýchá
epším. Doufám. že se brzy navrátim. že za nedlouho něco na—

předuídaného mne k vám přivede" Pokračom'rJ.
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Jan Fr. Hruška:
BEZ VÍRY?

Ukázka z řady úvah: Proč jsem noodpadl a neodpodnu?

Kdykoii jsem za svých studií odcházel : domova. můj otec po
lnaždé mi Hkával: „Nespouštěi se Boha a Pán Bůh neopustí tebel"

To bývalo jeho poslední slovo při mém loučení.
Zapsal jsem si to otcovské napomenutí hluboko do srdce. Ale

když jsem potom jako mladý člověk mezi cizími lidmi šel za svými
p-ovinnostmi i zábavami, za užitečnými naukami pro příští povo
lání i za všelijakými marnými výmysly a blábovými hesly, vybleá
d-al pozvolna ten můj stručný zápis otcova napomenutí a lá ve
clhvíli jasné a klidné. rovnal-li jsem u sebe účty mravního pro
spěchu a neprospěchu, poznával isem s úzkostí &s odporem k sobě
samému, že v mém novém životě iest toho božího tak málo a toho
swéísky-Itdského tolik. že neisem ani hoden, aby Bůh držel nade
mnou svou ochrannou ruku a aby žehnal mému počínání.

V takovych chvílích malomyslnosti však vzpomínal jsem si na
otcovu radu a zaměňoval jsem si ji pro tu chvíli aspoň v přesvěd
čení: ..Nespouštěj se náboženství a náboženství neopustí tebe!"

Odkud se mi ten úmysl vzal? Co jsem s tím chtěl?
Náboženství zajisté jediné ze všech věd a nauk, jimiž se obírá

lidský duch. má nejen dosti světla, aby ukazovalo člověku pravou
cestu v labyrintu světa, ale náboženství Kristovo má od svého ne
beského Zakladatele nevyčerpatelný zdroj milostí, jež člověka při
jeho dobré vůli na této nebezpečné cestě drtí, sílí, chrání, osvě
cujt a posvěcují.

Sklíčen jsa vědomím nepravých myšlenek, slov i činů, neodva
žuji se v synovské důvěře pozvednouti duchovních zraků k Otci
na nebesích. Malomyslntm. ba zoulal bychl Tu však se mne ujímá
v zármutku mém náboženství, kterého jsem nikdy neopustil. Mluví
ke mně mluvou sladkou a konejšivou &ukazuje ml Chudačka bo
žího, sv. Františka Serafínského, světce a člověka, jenž snad ze
všech lidí nejvíce se přiblížil ke Kristu, ukazuje mi jej, jak se
v slzách rozplývá štěstím z horoucí víry, a při tom hlásá světu
jádro všeho učení Kristova: „Bůh jest láska !“

Oj. jaký živý pramen důvěry! Jak se hned v duši mé obrozuie
a zesiluje vědomí synovstvt Božího, jak s novým dobrým před
sevzetím pozbývám vší liché bázně, a jako Ztracený syn vracím
se k Otci, k Bohu.

A ještě jsem se nevzpamatoval : potěšení nad touto obrodou
duchovní, které se mi chvěje ve všech údech, a už zas nábo
ženství mluví ke mně. Vidím a slyším velikého Apoštola národů,
usilujícího o posvěcení duší křesťanských: „Nevíte-li, že chrámem
Ducha sv. jste?"
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Krátké slovo, ale velké slovol Dosti z něho mám domluvy i po
vzbuzení, abych vstal & šel a vyčistil starý kvas z příbytku srdce
svého. abych tam připravil Kristu Pánu večeřadlo bíle prostřeně
& ozdobené květy nejlepších úmyslů & po upřímném pokání pří
jímaje Jej hostem. abych se s Ním zavřel v komůrce srdce svého
a přesladkých hovorech se svým Spasitelem obrodil v duchu &
pravdě u sebe stálé sídlo Ducha sv.

Přijdeš-li, duše sestro. do jakýchkoliv jiných rozpaků &nesnad
ných otázek i záhad životních, v náboženství prvně hledej od
povědi a rady. jak si kde vésti! Náboženství tě neopustí, neo
pustíš-li ty je. a povede tě vždy zpátky k Otci, oznáš-li. že jsi
Jej sama opustila ať ze slabosti lidské. ať z nedbalosti, at i ze
svévolné umíněnosti. Neopouštěj se náboženství & nespustíš se
Boha. nespustí! se Pravdyl

ALKeltnerová:
S VA T B A.

Davy se tísnící
ři silnici.

gousedky pod íěrtochern ruce si hřeií,
děti se smějí
a skotačejí
a vždycky se ohlédnou silnicí šedou.
zdali už jedou.

Jedou!
Výskají —»blíží se jako sen . ..
ženich je rozjařen
Fábory na koních — na voze, červené, bíle
každičkě chvíle
nevěsta látek si přiloží na oči
a teď se otočí . . .
tu k tomu statku svě pobledle pozvedne líce.
co má ty barevné okenlce. —

A zas 'e veselo — veselol
Komu y se dnes nechtělo -—
sousedu i děcku ——
skočit si po sousedskul —
Sousedky hlavy seskupují —
sousedé vesele pokuřuií
& děti. vlekouce za sebou dřevěnou hračku.
nesou si po metáčku.

72



V. Svatobor:
KNĚŽS TVÍ.

Budoucím kněžím.

Nic nebyl jsem. můi Bože. prach ien hmoty.
ien popel shořelého světa, schladlé zemské kůry . . .
A cože z toho učinil isi. ó ty,
ienž velmocen jsi? Jen isí dechl shůry.
a prach se zvířil ve sloup člověka a ožil.
Ach, kdybys byl mne stvořil
ien křemenem snad a mne bílý zaklel do žil
skal černých čedičů neb buližníků.
ia bych byl spokoien tím losem a se tobě kořil
v tmách černých svítem bílých díků.

A kdybys byl mne rukou zázračnou sem
v luh země vsadil ien tak Ivanovu trávu,
dost měl bych na tom a pýřitým svým vousem.
tak měkce hedvábným, bych vlál ti na oslavu.

A kdybys byl mi dal ien malou : tvůrčích hřiven
plout s okem nehybnym a živ být vody lokem
snad iako pstruh neb iezerních vod siven,
věř. ia bych z hloubí vděčen byl — tím rybím okem,

A kdybys mne chtěl míti tou, iež blankyt brázdí
tak lehla kmltná stan tvů' vyčívaiíc pod výsostí
a odpočívá potom u chu áků na zdi —
věř, vlaštovlcí být, ia měl bych dosti.

Tys více však chtěl ze mne mttí
než stvol test travinný neb s bílou hrudí vlačťovlcel
Tys vynesl mne po všech stupních bytí
& na trůn kolébky mne složil kralovíce,
slz robě. člověka.

Co chtěl isi ce mnou
v te výši. Pane, před andělů obličeiem?
Co chceš? Tvé ruce proč mne nerozemnou
v prach, : něhož isem byl vzat isa hmot a živlů telem?
Vím. proč . . . Cos nedal z tvorů země nlžadnémn.
to božské ducha zlato, poznávání,
iež člověku ien hlavu věnčí v slavném lemu
iak koruna mu posazena v skraní,
tos mně dal, rozumněmu tvorstva zievu1
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a nad kolébkou, kde má bytost slabá
dltc spala, isí se skláněl touže po úsměvu
a po tom sladkém slově: Otče, abba.

Než to vše nestačilo tobě; chtěl jsi více.

Když odrost iaem a v života rei chvatný
byl s trůnu schvácen tlapou Lais lvice,
když bědný já syn marnotratný,
ienž zapomenul tebe otce, světa lačen
a koruny i roucha slávy zbaven, zedrán
a s blátem země míšen, v prachu vláčen
pak objevil se před tebou pln běd, ran —
tys v náruč zachytil a ieště vyzvedl mne výše.

Té lásky nesmírnél Mně pro ní není slova,
ii lidská ruka perem z kovu nevypíše,
k ní třeba pera : křídla cherubova —
Tys rychle v dům svůi pojal mne a pod závojem
svě slávy ukryv, sluhům velel: „S ěěte čile,
at znova neklesne nám pokušení oiem,
iei rouškou řioděite po hlavě i v týle
iak řilbou. předu pak i vzadu
hne spusťte po něm čisté roucho bez poskvrny
ink bílě vlny zpěněněho vodopádu,
lak bíl příval sněhu povětmý,
at odp aví rmut s něho vod i vichrů lázeň.
A obvažte mu bedra dnem z čistého lnu,
lenž značí sebevlády ázeň,
a prsa štolou, která činí duši volnu,
sval těla buiný poutaiíc. A do ruky mu
těž dette šátek s křížkem, obroubený

lllk ohněm, plápolavým zlatem prýmu,y uttral si pláče rmut i potu pěny.
Pak ornát oslavný mu vložte na ramena,
háv, kterýž dává v nebe vstup i členství,
plášt, v kterém hvězda, květ i perla drahocenná
se mezi sebou zábleskem prou o prvenství.
A korunu sem novou, lepší oné prvé,
tu liliovou, zlatou, s třemi cípy
At pozná dole svět, že on iest z Boží Krve,
at země hruda těžkým obratem se vtípí,
že on iest syn můi, iá Bůh troiiediný.
A nyní rychle s ním iiž k mému stolu.
on lačen, tam již čeká chléb můi ohostinný,
on žíznív, tam iiž víno hudby za aholul“



O Pane. co to činiš? Chvim se pod úlekem
viech děaů jako vězeň sklealý pod řetězem —
ty učiniv mne člověkem, mne činiš nadčlověkem,
mne činiš knězem.

Ach jak ti odplatim. cos učinil ty pro mne?
Tvůj kalich uchoptm & oslavím tvé iméno.
Ai, rootu. rootu při mši v rozměry již hromně
. tím v ruce kalichem až nebe pod Slemeno.
vždy víc a výš až ducha do zavrati . . .

Než -— liána jsem. vim to, o Strom ovinutá,
jež na výrortech květu kalichem se zlati;
Strom pohne se — a ona íeat již tknuta.
Ty. Pane. dechnei ien, a jak když v květu o pel
van zavadi, ia sesypu se — v prach a popel.

iFrantišek Kašpar:
.SVATÝ VOJTĚCH.

Drahocenně ieho ostatky itály tolik zlata,
kolik vážil .
Zač atál teho duch. bohatltvl lásky a víry . hoře.
vyaokost & hlubokost. dlouho-t & lirokort
vznelené duše?
Viude byl oramocen, doma, v Římě. na mlntlch.
pro svou velikost jako obrovaky orel.
lehož erutě pře-úhly hranice vlanti.
Dle ve ikoati zneuznáni
velikost ieho změfl
V tento kraj vtilkl svě etapy,
na Zelené Hoře hřadoval ten boleatný poutník.
Jako by z jeho slz, jimiž lkropil nu krai,
tesknota u nás na vždy vanula.
Stokráte lei iaem cestou. kudy kráčel.
taiemně vůben tudy itt zere a na.
Tak často na! isem na Zelené Hoře

pod velikzml ltromy bledě v krajočima zvl lýma
a bylo mi. iak by mi po rtranách etali
a formovali mou duši
Vojtěch a Jan.
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Jaromír Olivetský:
ZVONÍK.

Léta zvoníval u Panny Marie Karmelitánské. Řtkali mu proto
Karmelitán.

Karmelitán — vlastně Josef Kubát -— byl stařec asi sedmde
sltiletý. menší postavy, šedivých vlasů, obalených tváří a mod
rých očí V zimě v létě cbodíval v kolíbavých holinkách, v zimě
v létě nosíval huňatou beranicí.

Domácnost vedla mu jeho dcera Běta. Byl! vdovcem.
V poslední době doléhaly naň veliké starosti. Tři syny měl na

vojně — v poli. Chodíval proto za dne častěji na zvonici. Hledal
tam útěchy. Jeho srdce srostlo se srdci zvonů. Rozuměl jejich
zvuku jako nikdo jiný.

„Srdce mých zvonů jsou jako lidska srdce," říkával, „když se
radují, bijí prudce. když pláčí, teskně & dlouze."

Ještě více přitížilo jeho starostem. když se v posledním září
iověm týdnu roznesla tichým městečkem zpráva, že zvony budou
zabrány pro účely válečné.

„Ne, nemožno," vyvracel lidem. ale sám cítil v duši neklid,
novou starost. novou tíhu.

..Ptínjduse zeptat na latu k panu děkanovi," řekl si v duchu.ěe .

Kněz potvrdil jen pravdu toho. co se ve městě již vyprávělo.
A vida starcovo roztrpčení, jal se ho utěšovati: „Marná byla naše
snaha, abychom tomu zabránili. Okolntm městečkům již dávno byly
zvony odňaty? A s povzdechem doložil: „Teď je řada na nás."

„Ale co nám tu zůstane'P" A karmelitan podíval se zkoumavě
na pana děkana.

Tvář duchovního se zasmušila. Bylo zjevno. do jakých rozpaků
ho stařec touto otazkou byl uvedl.

Zamysleně přelel jednou pokojem a posléze. hlavy nepozvednuv.
sotva slylítelným hlasem pronesl:

„Umíráče ."
..Umíráček, jen umíráček.“ zahořekoval stařec a zdrceně klesl

do vyrudlého křesla.
„Tedy Donát. Bernard. Ranník, všecko ryč. Oh důstojnosti,

kdybyste věděl, jak je mi hořko.“ Tato posťadní slova, provázenástařec pláčem. byla zoufalým výkřikem Karmelitánova nitra.
Vlož hlavu do dlaní, ale pojednou ucítil. že na jeho rameni

spočinula ruka duchovního.
„A myslíte, Josele. že mně nikoliv?" promluvil kněz tklivým

hlasem a nachýlil se ještě níže nad Karmelitanovu bílou hlavu.
„Věřte, když večer posloucham u otevřeného okna klekání. pří
padá mi. jako by ty vaše zvony mluvily.“
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„To je právě to. důstojnosti,“ a Karmelitan se poněkud vzpří
mil, „mé zvony nejsou jen obyčejná kovová tělesa. Mé zvony
mají srdce, ta srdce mluví k lidem, & lid jim rozumí."

„Lid jim rozumí,“ opakoval šeptem kněz.
Tu se ojednou Karmelitanovi zajiskřilo v očích. Prudce po

vstal a edě duchovnímu do očí, pevným hlasem řekl:
„A lid jich půjde také hájit."
Toho pan děkan nečekal. Karmelitán, tichý a malomluvný zvoník,

chce hájit zvonů, chce pohuřovat lid.
„Ne, Josefe, co vás to napadá7" Šlechetný kněz cítil, že jest

jeho povinností. aby promluvil Karmelitánovi do duše, aby ho
varoval před ukvapeným šinem. „Což nevidíte, jak jsme ted' všichni
slabí a mali? Považte: Uřady, vojsko, policie, četnictva“

Něžně uchopil Karmelitana za ruku a vedl ho k oknu.
„Na stará kolena stihl by vás ještě krutý trest &kdo by nám

tu potom zvonil7“ Slova, pronesená třesoucím se hlasem děka
novým, zlomila v Karmelitanovi všechen vzdor, jenž v něm byl
před chvilkou vzplál.

Pravda. kdo by tu potom zvonil? Všecko je na vojně. A nikdo
nemá zvony tak rad, nikdo jim tak nerozumí, jako on.

Poněkud uklidněn vytratil se z děkanova šeřícího se pokoje.
Ale jakmile přišel domů a zasedl za stůl a uslyšel bít staré

hodiny. jež mu do domácnosti přinesla jeho nebožku žena. po
jala ho opět nová úzkost.

Zvony, jeho zvony, jež žehnaly celému kraji a vysílaly mod
litby k nebi. vezmou & nedělají z nich smrtící střelivo.

Takové myšlenky honily se Ksrmelltúnovou hlavou, a jak den
za dnem ubíhal, byly tim drásavější.

Celé hodiny nyní prodlel Karmelitán na věži. Uvažoval. pře
mýšlel. A zvonil dlouho.

Ráno Josefem, v poledne Donátem a večer zase Donátem. To
byl jeho nejmilejší zvon. Zvoníval jím o největších svátcích &nej
slavnějších pohřbech. Sádecký pan otec, jehož mlýn byl od měs
tečka dobrou hodinu cesty vzdálený, říkával, že za tichého ve
čera slyší hluboké zvuky Donáta i ve mlýnici.

A nelhal.
Za posvátného šera na Bílou sobotu, když se nesl hlas Donátův

nad poli a lukami k thVÝm lesům, jež jej pak ozvěnami vra
cely, zdálo se. že se chvěje celé země.

Karmelitan vložil vždy do rytmických kyvů všecku svou radost
nad Vzkříšením Páně. To bylo dříve. Ale ted. . .?

ozkýve zvon, provaz se mu pojednou vysmekne z ruky, a
místo jasného zvuku ozve se pazvuk.

A právě nyní by chtěl zvonit neikrásněji, aby se hlasy všech
zvonů vryly v hlubokou pamět lidu. A nemůže toho dokázsti.

Sužovalo ho to. Zdrcen. vracel se vždy domů a večer nemohl
dlouho usnouti.
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Tu noc na ůterek, kdy se měl se svými zvony rozloučiti, ani
oka nezamhou'

áno pak vstal ieště za tmy a neposnídav ani, šel na zvonici.
Zdálo se mu, že se dlouho nerozednívá. Otevřel okenice a za
hleděl se do délky. 2 černého moře počaly se ponenáblu vyno
řovati mlhavé obrysy lesů, luk, polí a vesniček.

Karmelitán se pohřížil v modlitbu. Nepozoroval ani, že se na
východním nebi objevila růžová štěrbina.

Teprve po chvilce,když se ze štěrbiny vyšinulo ohnivé slunce
a zatopilo svým iasem celý obzor, přiskočil, pln údivu, k oknu.

A jak tu stál se zážicíma očima, pocítil v stařecké hrudi mocnou
touhu: Vzkřiknout, zvolat do celého kraje, vzbudit všecky spící,
aby se naposledy pomodlili se svými zvony

Ale nevzkřikl, nezvolal. Jen zatáhl a Rannlk se rozkýval. A zase
se mu provaz vysmekl z ruky, zase zvon nedokončil své věty.

Karmelitán byl všecek neštasten. Cítil, že se mu ruce třesou,
srdce že mu biie prudce, iako by chtělo vyskočiti z hrudi. Dnes
má zvonit naposledy, a neide mu to.

Ale pomůže si.
Vystoupí na horu na trám, jenž tvoří vodorovnou osu zvonu,

a bude našlapávat, iako činíval kdysi za mladých e
A iiž stal na starém žebříku, již po něm vystupoval vzhůru,

iiž položil levou nohu na trám, ale tu se mu poicdnou zatmělo
v očích, obě nohy mu sklouzly a ruce, iež se chytaly trámu, ne—
dosáhly ho.

Karmelitán dopadl na kamennou dlažbu &zůstal ležeti na znaku
v bezvědomí. A když se po chvíli z něho probral, pochopil te
rve, co se s ním bylo stalo. Pokoušel se vstati, leč marně. Ani

hlavy nemohl pozvednouti. llmatal kolem sebe, hledaie něiaký
opěrný bod. Ruka nahmátla provaz, ienž od Umíracku volně
splýval k dlažbě.

Ale vtom okamžiku již prudký záchvat smrti počal třásti celým
ieho tělem. Trhal i jeho rukou, iež křečovitě svírala provaz, a
ruka rozkývala Umíráček.

Zaznělo několik přerývaných tónů. Za chvíli už se lld kupil
kolem zvonice, pozvedaie hlavy vzhůru a volaie: „Karmelitane,
komu to zvoníte7"

A když nikdo neodpovídal, vnikl zástup pootevfenýmidvefml
do věže a po točitých, vrzavých schodech stoupal na zvonici.

„Komu to zvoníte, Karmelitáne'l“ rozléhalo se celou věží.
Teprve, když zástup nedočkavců stanul pod zvon a uzřel na

dlažbě ležeti starce s krvácející hlavou a dobíjejícím sr cem, starce,
ienž pravou rukou v poslední chvilce života vytrvale trhá zvoncem,

vyčštlbz |ieho zsinalých rtů a strhaných zraků zřetelnou odpověď... o č
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NÁRODNÍ KULTURA.
Začíná se o ní obyčejně uvažovati nejvice tehdy, když se po

znává, jak jest ohrožena cizími vlivy. asopisy čtyřicátých let
minulého století jsou plny podobných článků. Do tichého. idylic
kého sadu naší poesie zavanul silný vítr nových, zá adních ideí.
Mladé duše studentů i budoucích kněží začínaly se s láněti s žíz
nivou touhou k lákavým zřídlům německé filosofie. Ozývají se
vyspělejší průkopníci nových směrů, ale hned čteme proti ním
také dlouhé varovné i podrážděné úvahy. Národnost a kosmo

Eolitismus. komunismus & naše společnost — o takových heslethovořilo se u nás živě už dávno před tím, než se ukázaly první
červánky skutečné revoluce.

V letech sedmdesátých a osmdesátých znovu se rozvlňuje uklid
něná hladina vpádem „kosmopolitů“ do naší literatury: a postra
šení uárodovci v Osvělě i jinde se brání vášnivě cizím proudům,
píši plamenné epištoly a burcují všechny vlastence poplašnymi sig
nály () ohrožené národní kultuře.

A dnes? V době. kdy netušený rozvoj radiotelefonie slibuje
jeitě těsněji sjednotiti ideově lidstvo, kdy mládež literární stejně
jako proletářská se opojuje hesly světového komunismu a začíná
si docela vydávali internacionální revue . . .

„lest jen přirozeno, že se ozývají také strážcové nevyhaslých
dosud ohňů národní myšlenky. Nemám na mysli těch, kteří vidí
v ní jen lehký štít politické strany nebo výhodný obchodní artikl,
ale ty. jimž jest opravdu zdrojem i podmínkou životní síly.

Mezi jinými uja se slova spisovatel Alois Mrs'íik v i. svazku
letoší ..Brázdy". ije skoro celý život na moravském venkově,
jemu věnoval své povolání i své literární dílo. A o něm také přede
všim hovoří ve svém článku. Připomíná fakta zřejmá konečně kaž
dému, kdo sleduje poměry na venkově. Městská kultura působí
tu zvláště neblaze. [ nejsvéráznější kdysi kraj moravský. Slovácko.
mění se rok od roku. zploštuje se, odbarvuje a stává se víc a
více prázdnějším & šedějším. Tak je s řečí, s krojem. s obyčeii,
mrav a vším. Co století budovala a na kulturní svéráznosti tvo
řila. ylo zničeno ve třech desítkách let mocí neviditelnou a ne
postižltelnou — vlivem měst a škol. V šedi světovosti tratí se a
mizívše tak krásně. jedinečné. svérázné. zajímavé a — slovanské.
Ještě při návštěvě Rodinově mohl tento světový sochař irancouz
ský.pohlížeje na slovácký lid. s podivem zvolati: „Tot staré Řeckoi“
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Dnes už ho neníl Že se slečinky o slavnostech oblékají do ns'
rodních krojů, to je dle Mrštíka jen protanace, ne ravdivost &tales.

o se stalo na Moravě, hrozí zvolna také Iovensku. Při po
mocné práci. jak dovozuje i dr. Procházka. neměl se stírati ná
rodní svéráz slovenského lidu, ale bylo bedlivě šetřiti jeho zvyků,
myšlení. jazyka. náboženství, lidových staveb a písní. Nebylo na
prosto třeba, aby se zlepšením sociálních a zdravotních poměrů
lidu vtrhla do Slovenska polocivilisace pražského okolí. Teprve
na slovenské vesnici cítíte, oč nás v echách a na Moravě při
pravila už slepě aplikovaná západnická civilisace. aniž konečně
dosáhla toho cíle, jenž jedině by ji omlouval &zdůvodnil: povzne
sení duševní kultury lidu a z ní plynoucího osvobození od soci
álních chorob & nedostatků. Ne samým chlebem živ jest člověk.
„Položlte-li na jednu váhu to. co jsme ztratili — národní píseň.
lidové stavby, přísloví,pořekadla, lidové povídky &pohádky, svéráz
typu tělesného. kroje — a na druhou to. co lid získal, nevím.
která miska bude těžší. A nejsem přesvědčen. že to, co náš lid
získal, musil získati jen za ztrátu svého svérázu & všeho pelu
národního." _

Co bylo takto ztraceno, ovšem se již nevrátt. Tvoří se a roste
nový život. Je sice šedější, ale za to jednotnějěí. Musí býti naší
starostí, aby nebyl nesen širokým roudem mělké cizoty & vše
světovosti, kosmopolitismu. který ubíjí národnost. Světová móda
není ještě kulturou. Naší kulturou jest a bude jen ta, kterou jsme
si vytvořili samí ze sebe a ze světové kultury přetvořili si kladné

odnoty po svém. po slovansku. po česku.

BONBONY Z OSTROVA BIM/NI.
Na samém konci Prahy je ku ec &když jsem šel kolem krámu

toho kupce — našel 'sem u ně o bonbony svého dětství. Vite,
takové ty atlasové po štářky. co se kupovaly za krejcar. za krej
car. s kterým jsme nevěděli. co bychom jenom udělali, abychom
dostali něco hodně dobrého a při tom bylo toho hodně. Už jsem
několik let neviděl těchto bonbonů svého dětství, ba zdá se mi,
že jsem jich neviděl od té doby, co mi bylo tak asi osm let. Koupil
jsem je honem (už je neprodávají po krejcsru). ale nechulnaly mi
tak, jako tenkrát, když byly pro mne kvlntessencí všech lahůdek,
Nebyly to patrně ony. Musím je ještě hledat. Ale obávám se,že
jich nenajdu. Nenajdu jich roto. protože je neprodává žádný ku

pec ——protože se vůbec nikde nevyrábějí. protože rostou v zemi.terá se jmenuje — ostrov Bimini.
Vy nevíte, co je ostrov Bimini? Neznáte tu krásnou Heineovu

báseň. jeho labutí zpěv o španělském konkvistadoroví Juanu Ponce
de Leon. který vyjel si se svou družinou hledat zemi divů Bimini.kde
pramení se voda věčného mládí a kdo se jí napije, nikdy nestárne?
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„Na ostrově Bimini
stálá radost jara kvete,
zlatí skřivánkové pějí
v azuru své: tirili."

A vy nevíte, že Juan Ponce de Leon také skutečně ten ostrov
mládí našel? Jak to říká Heine: Mezi tím co mládí hledal —
stárl stale, denně chřadl— vrásčitý a vybublý byl — přišel posléz
do té země: Do té země, země ticha: Pod stinnými cypřišemi—
teče říčka, jejíž voda —-—též má sílu bojivou: Leíhe je ta dobrá voda,
z této pii a zapomeneš všechnu bídu, všecky žaly, které jsi kdy vy
trpěl:

„Dobrá voda, dobrá zeměl
Tam kdo přijde, nevrátí se
nikdy: nebot jest ta země
vskutku pravé Biminil"

Neměl jsem nikdy zvláštně rád Heineho, pěvce Knihy písní, na
imponoval mi také ve svém duchaplném cynismu ——ale Heine
v žiněnkovém hrobě, kdy zpívá své vlastní zpěvy pohřební, zů
stal mi básníkem stejně milým a neznám krásnější skladby na téma
„ln morte iuventus", než je ,.Bimlnl". Ano, tam snad rostou
také bonbony našeho dětství, nejenom ty atlasové, nýbrž lty škro
bové, co jich byl plný kornout za dva krejcary. Jest marno hlo
dati je po světě, jest marno hledatl je u kupců & hokynšřů ——
takovou chut mají jenom v dětství, kdy všechny smysly reagují
na svět s radostnou naivností.

Jenom po napití : říčky [,ethe může býti obnovena tato chut,
jako tomu nasvědčuje i velký poutník záhrobím ,- Dante Alighieri,
velký poutník „ad Deum, qui laetíficat luventutem meam". ——Ale
kam až jsme se to dostali od těch atlasových, polštářových bon
bonů? Kam? Na dobrodružnou cestu všemi moři, všemi světy,
všemi myšlenkovými systémy »—na dobrodružnou plavbu na ostrov
Bimini, jehož dech mne pozdravil u předměstskěho kupce.

Snad se podaří někdy to, co se podařilo Ellně Makropulos, snad
se podaří i zmlazovací pokusy ——ale to vše se týká jenom těla
— nikoli zkušeností. Ale jenom tomu, kdo nemá ještě zkušeností,
chutnají atlasové bonbony tak krásně, že po druhé ie nalezneme
jenom na ostrově Bimini. Dr. Alfred Rich..

THEO TROPISM.

Klíčící život semen se obrací neomylně k slunci. Kořeny znají
přesně směr ke středu země. Obrátíš-li semeno klem dolů. otočí
se opět k slunci & kořínky obrátí se opět k zemi. To je du.
rostliny. Duše člověka není jiná. Mezi nebem a zemí je rozdělen
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život rostlinstva. Zvířata jsou horizontální. Rostliny jsou vertikální.
Prodloužená osa jeiich těl prochází středem země a středem slunce.
Páteř zvířat je tetivou zemské koule a protíná osu vegetací v pra
vém úhlu. Vzniká obraz kříže. lověk, král tvorstva. jest helio
tropický jako květiny. A není geotropický jako zvířata. Člověk
není bratrem plazů. jak chtěli dokázati učenci materialističtí. Spíše
je bratrem květin. jež kořeny sice v zemi tkví, ale vzrůstají ke
slunci. I člověk k nebi zvedá hlavu, zemí jsa živ, pohlíží k hvěz
dám, vyhnanec země. ve výškách hledá svou vlast. Rostliny jsou

Boetictější než zvířata. Snad proto, že jsou nám méně podobny.oesie jest skrášlená, povznesená skutečnost. Poesie jest únik od
země. umák větřící zakopanou zdechlinu není poetický. Ani ne
havran rozklovávající výtrusy koňské. Poesie je heliotropism.

eliotropism není jen biologická vlastnost rostlin. A také ne
pouze výlet básníka do nadsvětí. Jest touha po Bohu, touha, jež
zúžila chrámové lodi, zlomila oblouky jejich kleneb. touha prchnouti
: tohoto světa a zrušiti zákony země. Heliotropism duše. Idealism.

ldealism je smyslem dějin. Hrdinové dějin jsou konkvistadoři
země a konkvistadoři nebe. Alexander Veliký a svatý Bernard.
Výbojce a kazatel kroasády.

Je obsahem lidského myšlení. ldealism a jeho protiva materia
lism. Směry opakující se v historii filosofie i umění.

Poznatelnost nadsmyslna je největší otázka moderní filosofie.
A každé filosofie, Nemožnost metufysiky je souhlasné orakulum
všech nových filosofů. Smyslová zkušenost jediná hodná víry.
Jen věci viditelně existují. V ně věřl Jim se klaněil Pro ně žijl
Mimo ně vše je klam. A přece Apoštol nazval tuto filosofii ne
omluvitelnou, nebot neviditelné vlastnosti Božt od stvoření světa
se spatřují, jsouce poznávány z věcí stvořených. a to jeho věčná
moc i jeho božství. (|. Řím., I.. 19-20.) To je myšlenkový theo—
tropism, abychom poznávali Boha. Týž svatý Pavel oznal itěž
kosti mravního theotropismu. Zalíbení měl sice v zákoně Božím,
ale viděl jiný zákon v těle svém. odporující zákonu mysli. zákon
země. Jako je těžko vztyčlti ležící trám. tak těžko je pozdvih
nouti srdce k nebesům.

Heliotropism je život rostlin.
Theotropism je život lidské duše.
Umění. má-li býti lidské a životně, musí býti jako ty květiny.

Růsti k slunci. K Bohu. P.

LITERATURA.
Jose! Fořtol: Odpadllls. Román : doby současné. Vydal Josef Blmbaum

v Brtnicí. Str. 148. — Hrdina tohoto románu se proteovslry mění: zprvu mladý,
zbožný, básnicky založen kaplan na německé, zapadlé faře někde na bavor
ských hraniclch, potom s ministrátor bohaté fary maloměstské. salonní lev mln
vící mnoha jazyky. které ovšem nejsou dary Ducha svatého. nýbrž spíte pro
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jevy ducha světského. jsou-li na odiv stavěny s jinými nesvatými dovednostmi.
tancem, zpěvem. hrou na klavír. střelbou a jízdou na koni, potom komisionářa
obchodník, majitel mlýna. kandidát sociálně demokratické strany. tajemník vy
slanectví. konečně člen vatikánské mise v Rusku. Kdybychom chtěli býti přesní,
mohli bychom spočítati všecky proměn v životě Vojtěcha Slavíka, a kolik by
jich bylo. tolik bychom mohli žádati úvodů k nim. Zlomyslností nedůstojnon
obyčejného čtenáře — pro jiné autor neměl asi v úmyslu psáti »—by bylo snad,
kdybychom se ptali. proč se Vojtěch Slavík stal knězem, proč z kněze, žijí

cího v duchovních llbánkách, stal se knězem světáckým, Eroč se zamiloval doKláry Trykarovy. proč ji opustil. proč se chopil řetězové o obchodu, proč |.
zamiloval do Maruáe Lazičovy. proč zradil kněžský stav. a proč se nakonec
-dal na pokání. Není zajisté ani ve všedním životě možno. aby někdo dnes dě
llal to. a zítra bez příčiny zase ono. Jak by tedy bylo možno. aby kněz, který
:žije duchovně. který šel do bohoslovl nadšen studiem d'Aurevillyho, Hella, Blo a,
a který theologii studoval v mé. aby takový kněz se sřítil s výšin kněžské
vzdělání a svatosti bez vnitřního zá asu. bez výčitek, bez bolestných z ovědl.
bezpokusů o návrat, bez recidiv. a ta ka přes den se stal přídveřníkem knížecí
iaasnosti, ivihákem. chamtivcem, odpadlíkem. zrádcem vlasti. Pád kněžský není
věcí jednoho dne. A věcí, která by neměla svých dějin. také ne. Vojtěch Sla
vík je hrdina bez duše. Hrdina téměř marionetní. A proto bude sotva zaiímatl
ty. kteří jsou příliš velici. aby se bavili loutkami. Anebo ty, kteří nemaji dosti
obraznosti, aby v meziaktí obratné dějové stavby sami si dokreslili dučevní
přerody. Koho ovlem nebaví tortury trpící kněžské dule. najde v knize Foř
telově skoro vie. čeho si můžeme přáti. nejsme-ll milovníky psychologické pitvy!
bystré postřehy skutečnosti, dialog ani trochu prkenný. tu a tam úsečnou a
jasně ointovanou úvahu, důvěrný poměr k čtenáři, dobrou ekonomii vypro
vovate skou. Dom. P.

Čestmír Jeřábek: Zasklený člověk. Prosy : roku l921. Nakladatel St.
Kočí v Brně, 1923. Stran 'll. —- Dílo toto je básnéno se zavřenýma očima.
Jeřábek jest jedním z těch. pro něž svět vnějlí neexistuje. Misto obrazů scho
mata. místo lidí postavy. místo předmětné skutečnosti vidiny. Básnlku zceh
obrácenému od objektivního dění v životě a řírodě zdá se ovlem svět tenh
vitrinou žalářující touhy dule. Cítí se člověkem zaskleným. Cítí se vězněm

oha. Nechce býti jen nástrojem v ruce Boží, chce býti vědomým omocnlkem
Stvořitelovým, chce býti také trochu stvořitelem. VI, Ie Boha potře uje. Slepel:
hledající Boha dí: „Potřebujeme něčeho. k čemu bychom se mohli utíkati. Co
bychom ohli vzývatl. K čemu bychom se mohli modlitl. Co bychom mohli
ilúlovatl. emu bychom mohli věřlti. Co bychom mohli odkázatl těm. kteří přl

idou po nás Čím Žychom rozbili sílu těch čtyř temných stěn, jež nám čin!tivot vězením." -— el. nedobře chápe autor Boha. Místy to vy adá, jako by
božství. jež miluje i nenávidí. před nímž prchá a jehož hledá. by o mu jen mo
tonymií. Kdybychom do 'eho povídek místo Bůh ve sali scho nost ilvola. no
zrušili bychom nic, jen slovo. Pile Bůh, aniž by vě ěl, co je ůh. Není možno,
aby někdo, jsa pomocníkem a nástrojem Božím. cítil se zároveň vězněm a otro
kem. A umístuje-li Boha v těle, nechápu. proč vůbec o Bohu mluví; „Jsme děl
níky života i smrti. Jsme dlátem, jímž bůh vytesává skutečnost svých snů. Tě
mato rukama. řídícíma stroj. pracuje bůh. Tímto tělem, jež toužt po těle ml
lenky a ženy. hovoří bůh." o ováem není Bůh. je! ve světle nepřístupném
přebývá. Rozumím-li dobře. jest Jeřábkovo pojetí Boha pesimistický atheism.
ne zcela budhistický. béřeme-li na vědomí trochu té životní dynamiky a to
stálé braní jména Božího nadarmo. Bůh jest u Jeřábka jen slovo, nic více.

Prosy. onichž píšeme. pocházejí z expresionistické eriody Jeřábkovy. Neni

:rovážlivostí říci, že expresionism měl podezřelou po obnost s noetickým idoismem. ano. dnes už to není opovážlivostí, ale dnes je překonán. dnes, kdy
víme. že byl jen poválečnou konvulsí poraženého Německa. se usmíváme. v
douce, že i ti. kteří v duchu české tradice vsakujt do sebe kde jaký proto

stantský blud. vystřízliví ještě před západem slunce a s láskou obrácenců VFtvoří a nám daruji díla nepomíjející. Dom. .
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JIH Mah :Knim 0 čtení praktickém. Nakl. St. Kočí. Brno 1924. Str.
121. Cena 9'20: Kč. — Knížka jest ovocem nyně' čího Mahenova povolání, jemuž
se věnoval patrně s plnou láskou i horlivostí. .lako knihovník města Brna na
byl hojně zkuleností o stavu a nedostatcích dnešních veřejných knihoven. ale
také o jejich čtenářích. Hovoří o tom velmi zajímavě a dokumentárně v prvních
třech kapitolách. Není spokojen — a nemožno říci, že by neprávem ——s kni
hovnami „lidovými“, spolkovými i lkolními; jako ideál veřejné knikovny uka
zuje organisaci knihoven amerických. při čemž ovšem zdůrazňuje, že musí

vždycky vyrůstati z určitéhofrostředí a musí býti vedena určitým cílem. Různátrapná fakta o tom, co se es nejvíce čte a žádá v knihovnách a čemu se
neorientované obecenstvo vyhýbá. potvrdí jistě každý. kdo půjčuje knihy. Spi

sovatel dotzká se tu aspon zlehka řady otázek. o nichž bylo by možno paátidlouhé uva y a leckdy třeba řešiti třeba i jinak. Jest tuy třebas těžký pro
blém dětské literatury a s ní souvisící literatury dobrodružné Mahen. jenž se

de vyslovuje prádvem proti průměrné, banální „moderní (snad lépe módní)teratuře", nalézá důvod pro literaturu _napínavou". dobrodružnou. pokud
ovšem neosisvují lidské krutosti a zločinnosti: dobrá, napínavá četba odhání
dle něho iantasii dospívajícího dítěte od hranic pohlavního pudu a ve velko
městě znamená pro duševní život dítěte nový život, nové hodnot atd. Školo
meti hubují prý na tuto literaturu proto. že zdržuje „exaktní“ myšlení „_ „“ale .
ptá se Mahen, „což pak je celá struktura světového dění jenom samý „exaktní'
nesmysl? Stejně ostře staví se lulmajstři a čkolometi proti napínavé literatuře
také proto. že prý tam jsou ,.nemožnosti“. Ale což pak ví právě takový opa
trnický člověk. co je možné i nemožné? Tyto dny zrovna na př. broiil so
dalistický český list zase jednou proti Mayovkám. Hlavní důvod: May píše
o zemích. kde nikdy nebyli Byl Byron nejdříve v Rusku a pak psal „Mazeppu"?
Byl Dante v pekle? Byl Verne na měsíci? A knihy — studium knih nemůže
nahradili sutopaii7"

Druhá větáí polovina knížky jest věnována vlastnímu předmětu: jak se má
správně a plánovitě čísti a hlavně jak se má čtené zpracovatl. V krátkých ka

itoikách podává tu spisovatel praktické návody a rady. jak uspořádati domácí
knihovničku. zápisníky a rodinné knihy. vý iskyi výstřižky : novin. breviáře
a heslaře. marginálie, díspoaice. rejstříky ml a konečně psací stoly, kartotéky
a registratury. Pro starčí dulevní pracovníky jsou to ovlem známé věci — a
spisovatel také v úvodě poznamenává. že nepíle pro vědce. nýbrž pro. .čino
rodou rodinu" snaživých čtenářů, kteří chtěji myelit a tvořit. Ale konečně
i zkuleněilt naleznou tu nejeden pok a. jak leccos možno si zaříditi lépe. je
dnoduteji a praktičtéji než dosud. neal'znou tu i poukazy na různé nové cesty
a vynálezy. v nichž jsou zvláltě Němci mistry. Nad německé příručky z tohoto
oboru. často suché a nudné. vyniká Mahenova knížka živým poutavým st temi tím.
le dovede podněcovati k radostné duáevní práci. A v dnelní době dlužno i to
přičísti k zásluze.

Antonin Velel : Ltsty autorům a jiné dokumenty z českého literárního
života po válce. aki. St. Kočí. Brno i924. Str. 236. Cena 21 Kč. - Na jednom

místě praví autor sám o sobě. že ho od "ntnLlChripokusů veráových znepokojujtáledy poetického krásna. Zápast v něm a t.tk s básníkem. Bylo to ví
děti na jeho v loni vydané knížce ,.Z literárního “alba" , kde se pokoulel ři

blížiti význačné postavy nsčeho písemnictví í prostému — prý čtenáři ásnickou ormou povídky a pohádky, sau ítan tasie. Nebyly to ovlem iormy tak
zcela nové a originalni, ani v nalem písemnictví ne, a — upřtmně řečeno —
onen „prostý čtenář", ročetl- Ii si je ravdu, mnoho z nich nevyzískal. Není
také vynálezem Veselé o iorms listů, ci:: níž oděl své původně asivčasopisech
otiskované reieráty o knižnícha divadelních novinkách z poslední doby. ale

třes tc má právě pro naleho kritika nesporné výhod důvěrnějlí poměr taového písemného rozhovoru s autorem posuzované knihy, dovoluje nejednou
onomu vniternému básnickému „znepokojení“ popustiti uzdu mnohem více než
snese obvyklá forms literárního reíerátu. Jest tu možno vzpomněti častčíjídří
vějlích osobních nebo písemných styků, navázati na nějaký hovor, vylíčitivřeleji
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tvé „čtenářské doimy". po případě zapolemisovati si s některým názorem a
dáti přátelskou radu nebo výstrahu i vysloviti ostřeiáí výtku v naději. že
v důvěrné formě dopisu tolik nezabolí. A konečně, což iest snaadhlavní: i prů
měrný čtenář stráví takovou dosti obiemnou sbírku 44 listů snadněii než knihu
přesně vědeckých literárních úvah.

autoři. kterým Ant. Veselý takto píše? V listu Voitěchu Mixovi zmiňuie
se o nepříiemnosti. iakou prožívá kritik. setká- li se s kritisovaným autorem po
uveřeinění trochu ien upřimněiáího reierátu oieho práci. „Nic nemůže tak rychle
navzáiem odciziti si dva lidi. kteří před tím třebas denně se řáteisky stýkali“
(108), A iinde (86) přiznává, že ie trochu na rozpacích, má-i se rozhodnouti

ro vykladačský či apodikticky soudící a odsuzuiící způsob literární kritiky.
ždá se mi. že v této knize iest Veselý častěii vykladačem svých autorů; snaží

se pochop'itihrmyálenky ieiich děl, studuie stavbu románů i dramat, obiasňuie
ovahy hrdinů a zvláště rád srovnává s obdobnými z'evy iinými. gsiluie

však býti spravedliv m i tam. kde odsuzuje a thÝk á. ak u Karla apka,
v němž — na zákla ě ieho románů '—vidí jel-ip růměrný ziev. vtipi-néhoglolatora současnosti atd.. ale po poslední hře oplnuie svůiúsudek. Neivíce výtek
odnesla ovšem neimladáí generace. Pohlíží na ni hodně ske ticky. iak iest vi
děti z připoiených „několika proievů“ izlistu Jos. Horovia r. Gůtzovi. „Český
národ teprve z Vaří knihy s úžasem se dovídá. co se váechno událo v jeho
básnictví za poslední dva, tři roky. Máme tedy literární kubismus. vitaiistický
naturalismus a básnický expressionismus. Je to iiž sice váechno skoro minulost,
ale teprve Vámi vzkřílená k životu. Dovedete se podivuhodně nadchnouli

ro vle a metoda Vaáeho výkladu byla by schopna učiniti z nicoty hluboký
litický zážitek úplně dle potřeby..
„Listy autorům" chtěii býti ien dokumenty z českého literárního života po

válce, nepodávait tedy celkového ani nestranného obrazu ——iiž proto ne. že
tu chybí řada imen ne neimenlích. Ale oslouží dobře knilému. kdo se zaiímá
livěii \) naái neinováiáí literaturu a drivede čísti i mezi řádky. M.

Josei Svátek. Paměti katovská rodiny Mydlářů v Praze [. all. Naki F.
lopič v Praze 1924. tr. 287a 331._? Jan Staněk: Pod Mensteínem. Svatba na
Krumlově. Nakl. eskoslove ská akc. tisk. v Praze 1923. Str. 2il. -— Histo
rická povídka iest dle K. apka vymíraiícím druhem literatury. Snad ie to
pravda. ale en okud |de o spisovatele z\l. mladčí.Vprůměrnám naiemčienářstvu
vlak, pokut ne ylo pokaženo literaturou módní neb sensační. tiií dosud dávné
záliby. Ukazulí to živá nptávky po starých historických povídkách a romá

nech v knihovnách a muví o tom přeevádčivě novávvldánt takových spisů.
V. llenelHTřebizskř) Jirásek. Braun, Čečetka idou stále ohře na odbyt, steinčinto V. umss. Wie lace.

Take Svátkovy historické romány vycházejí iiž v několikátém v dání. Neni
to ovšem vždycky ieiich literární cena. iež iim pomáhá k rozlíření. ětáinu iich
napsal Svátek ro přílohu „Pražského deníku" . ieiž dlouhá léta redigoval. a
pul je hodně chvatně a tak napínal stále záiem svého četného čtenářstva. Měla
to býti iakási protiváha velmi tehdy rozlířených krvavých románů. Bohužel do
některých nahromadil Svátek tolik krvavých výievů. různých zločinů, intrik a
při tom neiednou i hruh ch útoků proti církvi katolické. že iemněiáí povaha
sotva snese takovou čet u. Také čtyřsvazkové „Paměti katovské rodiny My

lťů v Praze" . z nichž vyály první dva svazky v novém laciném vydání, ilž
celýmssvým rázem vyžaduií čtenářů silněilích nervů. Spisovatel vypravuie pestré
životní osudy zakladatele této rodiny, bývalého ma istra lékařství. na základě
skutečných zápisků a při tom do rovází ie dle své o ohyčeie velice životnou
kresbou celého ovzdulí století )( i. iež znal tak dokonale. Nevyhybá se ani
podrobnému líčení různých druhů muk, mučidel atd. Kdo snese taková dra
stické výievy nebo ie opatrně přeskočí, poučí se iistě nímavě o zvláátním
úseku naáich kulturních děiin. iakým isou poměry katovs ěho stavu. A pod

ým. trochu sensačním povrchem zachytí vážněiáí čtenář i iemněilí spodní
ton: lidský soucit k poníženým a neltastn ým.

Histtoxickým povídkám naleho literárního .aamouka“ rolníka Jana Staňka,
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nedostává se právě toho. co nás poněkud smiřuie aspoň s některými román
Svátkovými: životně dobové malby. Vypravuje sice dosti živě o násilnických
kouscích rytíře Jošta, popisuje v druhé ovídce turnaje. zaznamenává, co se
snědlo a vypilo při slavné svatbě krumlovského vladaře pana Viléma z Rožmberka,
ale všechno to jesti slohově tak bezbarvé nevýrazné a nudné, že se nám na konec
celý obraz rozplývávúnavné šedi. Snad jen beznáročného prostého čtenáře dovede
zaujmouti spádný děj první povídky a ve druhé příběhoneštastné lásce ušlech
tilého rytíře Ctibora ke starši ovdovělé sestře krumlovského vladaře.

BMarie ulit, Innocent-. Román. Zanzgličiiny řel. Karel Weiníurter. Nakl.B.Stýbloc v0Praze 1924. Kniha l. Str. 2702 llÍStr 21,8 20 Kč.
lii dosud hojně čtená a také k nám několikrát již v8překladech uve—denáAspi
sovatelka dovede jistě zaujmouti čtenáře rušným. často hodně romantickým
dějem i jemnou kresbou zvláště dívčích povah. Její Innocenta. dívka opuštěná
v nejútlejším mládí rodiči a vychovaná na osamělé anglické farmě, jestt
idealistky, jež si tvoří četbou starých knih i přemýšlením samostatné, trochl:
„emancipované“ názory 0 životních otázkách a jde pak evně za svým vy
tčeným cílem. přemáhá překážky. proniká jako spisovate ka a zachovává si
i v kalu t. zv. velikého světa svou ideální nevinnost. až konečně zklamána
bolestně v citech svého srdce, vrací se zlomena na duchu. zemřít do kraje svého
dětství. lověka neuspokoil zevní úspěchy, jeho života nevyplní ani nejtřpyt
nější rozumové zásady, stůně-li jeho srdce — tuto starou životní zkušenost chtěla
asi spisovatelka zohraziti ve svém někde trochu mnohomluvném románě. Větší
hospodárnost a úsečnost prospěla b mu zvláště tam. kde autorka vplétá do
hovorů názory orůzných otázkách. h nvně ovšem o lásce a manželství, ale také
o literárních poměrech v Anglii. o ženách--s isovstelkách atd. Na štěstí není
těchto odboček přece tolik. jak na př. ve „ trastech satanových“.

Jerzy Bandrowakí: Ltntang. Z polštiny přel. M. Nosková-Boczkowská. Nakl.„Obelisk“, Praha 1923. Str 208. Cena 6čK. -- lerzy Bandrowskl jest unás

horlivě překládán od té doby, kdy več.svém románě vylíčil boje našich leiiív Rusku. Ale bez této jeho poslední práce byla by se naše literatura zcea
dobře obešla. Cestu do tropických krajin asijských a různá dobrodružství v nich
vylíčil nám ienom Boh. Havlasa několikrát a po něm zpracovalo své zkuše
nosti i fantasie toliks isovatelů, že se začíná čtenářům tato exotika již pře
'ldat. A v románě Ban rowskěho dvojnásobně, poněvadž je tu spojena se zá
adami módního okultismu. s jakousi teorií o dvou duších v člověku. Mladý

Polák. neštastný i ve svobodně vlasti, jede na dálný východ za vidinou ne
známé malajské krásky, již vídá ve svých snech. Skutečně se tam s ní se
tkává podivným způsobem: jest všemi i jí pokládán za jakéhosi všeobecně
ctěného a ilovauáho muže, jenž před několika lety odtud zmizel. Byl to jeho
dvojník? C? spíše žil tam dříve skutečně jakýmsi iným životem. jejž prožíval
ve vlastí ve snu? Sud si o tom každý. co chceš. Ále jest charakteristické pro

rnlskěho spisovatele. že nechává svého hrdinu utíkati : vlasti pro osobnísti a nalězati štěstí teprve v náručí půvabné Malajky, která ho připoutá k sobě
již trvale. Co by tomu řekli vllci věštci polští, kteří posílali otčině své svaté
přísahy a poslední vzkazy, když umírali v cizině jako vyhnanci? M

V. Svatohor- Bělohlávek: Čtení o našich svatých ochranách. Praha 1923.
Cena 10 Kč. Tato knížka velepilného autora vyšla právě jako 1. číslo „Vš
rozvěstí", sbírky lidových spisů náboženských, kterou řídí P. Josef Gargela.
kaplan u sv. Aloise na Kr. Vinohradech. Vycházeti má čtyřikrát do roka. Jak
dílko Bělohlávkovo tak novou sbírku vítáme co nejsrdečněji: Bělohlávek svým
známým duchaplným a vybroušeným způsobem seznamuje tu čtenáře s dějinnými
takty ze života našich světců národních. Na základě věcnéhoahlubokého studia

staví nám Eřed oči svatost a velikost těch z naší krve, na které ke své hanběa škodě ta rádi zapomínáme. Oživne tu památka sv. Cyrila a Metoděje Lud
mily, Václava, Vojtěcha. Prokopa, Anežky & Jana Nepomuckého. Vřelá slova,
jimiž autor vzpomíná nevděčně zapomenuté sv. Anežky. přímo uchvacuií. Také
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hluboký dojem zanecháv čtenářiparalela mezi sv. Janem : Nepomuku a Janem
: Husince. Myslím, že Bělohlávkův názor na Jana Husa mělby státi se obecným
mezi českými katolíky. nebo! neubližuje katolické církvi a nedráždí Čecha. Je
spravedlivý, a proto usmiřuje, neuráží. neboli — aniž by co slevoval. J. Kk.

UMĚNÍ.
Pražské výstavy. V Domě Umělců vystřídá se každý měsíc několik umělců

se svými soubory děl nejrůznějšího druhu a nejrůznějších kvalit. Zdá se, že
kraaoumně Jednotě jakožto pořadatelce, jde s íěe o velký obrat. nežli o reelní

obsloužení obecenstva. Náležitý zájemupoutalak sobě ředevěímdexposr'ceZ. Rykra,mladého malíře, jenž v cházeje : kubismu proěel ohněm moderního umění po
slednich směrů a dostal se konečně na význačné místo, kde lze jeho posicl
posuzovati co nej Hznivěii. — Rykr opravdu asketicky. krvavě prodíral se
v tom ehluku uměěecké revoluce rozbíjejíci starý řád výtvarnického nazírání

p,odání Pochopil, že nové problémy prostorovosti. dynamiky, lormace, pla
stiky, optiky, jakož i nové úkoly linie, formy i barvy vyžadují si konečně
i cele nového umělce-výtvarníka, vládnoucího novými prostředky výtvarného
znězorňování a podřizujícího celý a unit techniky a mechaniky novým zákonům
konstrukce, komposice i výstavby gin jeho výstavě jsou poslední výsledky jeho
několikaletého usilování. Několik jeětě kubisticky rozkládaných zátlěí prozrazuje,
že umělec a kubisrnem súčtoval, když z něho si vybral věechna dobrá po
učeni, jak prozrazuje svými oslednimi obrazy krajinářskými a ii urálnimi. Tyto

podané ve smyslu objektivního optického nazírání pro jeden po led s jednoholediska jsou prostorově vybudované bez ohledu na zákony plolné perspektivy
& vyjadřuji neien věcnost, realitu v syrovém útvaru, ale i její vlastnost ah
straktní a jeji poměr i význam v hrozené souhrnnosti.Tak konečně i stránka
citová dostává se v produkci Ry rově k plné platnosti a náležitému významu.
Zde rozumový racionulism zasnubuje se opět : citovosti, aby umělecké dilo |a
kolto výtvor nikoli přírody a také nikoli jen positivni vědy a její mechaniky,
žilo svým sm slem lidskosti, to jest svým posláním k lidem.

Exposíce dclaua Radímakóho českého krajináře usedlého ve Francii. ne
poskytuje Hležitostl k rozhovoru, leč o mrtvém umění zestérlýcln Impresio
nistů. Věec na barevná pestrost. vlechno \isili vyvolati ilusi přirozenosti, vlechna
ta hravurnt technika malířská. nemohou dnes liž rozehřátí moderního člověka.
len! stejně v životě jako v umění hledá konkrétnost, pevnou stabilitu a tvrdou
reálnost l ve věcech abstraktních. lluslvnt impresionlsm dohrál svoji roli již
v 19. stoleti a všechny jeho vnady již nerozehíejí ani ducha ani srdce dne!
niho člověka. Proto návětěvníci procházejí výstavou Radlmského bez zájmu,
jako vytapetovanýnr sálem.

Dosti nečasovou jeví se komposice Božy Kvapilová, malířky, jež proěla starěí
Ikolou dekorativního umění s posláním uměleckoprůmyslovýma zůstala stranou
dalllho prudkého uměleckého vývo'.e Nicméně v jejím souboru jsou i díla ne
sleduilci výlučné cesty dekorativní o umění užitkového. a tato dávají poznati
hluboký umělecký ramen, z něhož umělkyně čerpá pro svoje nejintimnějěí vy

tváíenl v žánru po ádkovém a v osobitém žánru obrazů vnadných věcmi do—brými kvalitami a atributy ženského umé
Zvláštní pozornosti dožaduje se soubor :reseb K. Voflučky.Napadnou zejména

jeho obrazy staropražských ulic, ponurných a bizarně vzněcujicich lantasii mo
derního člověka, jenž zadívá se do jejich staré. výmluvné tváře. Votluěka jako
by zde znova prožíval epochy minulých stoletl, jako by znova od základů sta
věl jednotlivé domy a celééěéstl ulic, jako by evokoval minulý život. který zde
proiel v tolika obměnách a aby ho sjednotil s tím dneěním, tak kva ně a ner
voně probihajicím. aby ho jaksi zatižil, zmírnil jeho prudké tempo. yntetické

Ermtiedky varného umění Votluěkova osvědčují se dobře ina obrazechhluálních i tetárně výtvarnlckých podobiznách jako jsou podblzny Dosto
jevského a Smetany.



Soubor německého malíře Alfredo Kabina jest obrazem poválečné mentality
oněch kulturně pracujících Němců. kteří příliž žili : velkoněmecké politiky. než
aby její dokonalé ztrtroskotání mohli bez bolesti přežíti. Jejích pesimismus upa
dající ve ake si a cynismus nejhoršího druhu jest sice ne oprávněný, ale vy
lvětlitelný. ení ničeho radostného. ničeho posvátného, není autority světské
ani duchovní. není discipliny ani řádu,není lidství ani přirozenosti. není civilisace
ani kultury —-v těchto smutně groteskních kolorovaných kresbách . litogra
liích Alfreda Kubína. jenž sahái po velebných námětech Starého Zákona, aby
je surově usmýkal v blátě svého sprostného výtvarného žargonu

Soubor obrazů Boženy Jelínková v Topičově salonu ukazuje. jak mnohoslibně
dorostlo a rozvětvilo se umění české malířky v Paříži. Jest jeětě mnoho
vrchního v jejích obrazech žánru mondeního, společenského, rodinného a vů ec
sociálního ve smyslu dnešního, kolotajícího života, mnoho upříližněné snahy
mladého reportéra. Ale v tom je právě cena umění B. Jelínkové. že žije sou
časností. každodenním životem a dobrým průměrem moderního dnešního usi
lování. Mezi čtyřiceti sedmi obraz zde vystavenými lze vyhledati několik děl.
která doporučují umělkyní velmi obře a přislibují velmi mnoho.

Emil Pacovský.

Gralika mistrů barbizonské ěkoly (J. C. Corot, J. F. Millet a Th. Rou
sseau) na výstavě uspořádané v síni Mánesa. snad již ukončuje v Praze vý
stavní kampaň francouzského umění 19. století. Tak zvaní „Barbizonltí“ pro
sluli v převratu francouzského umění jakožto předbonici ve směru realismu,

lein- airismu a ozdějliho impresionismu. Byli arci přeodevžímmaliři a jejich gra
ackému dílu bylh věnována celkem' jen malá pozornost. jako dílu jen pomocnému
Nicméně v jejich četných gralických dílech jest vyjádřeno vlechno jejich vá
lnivé toužení po novém objetí Hrody výrazněji a často upřímněji než na jejich
\elkých malovaných plátnech. “Fc platí zejména o virtuosním koloristovi Coro
tovl. jenž v malbě upadl často až do manýry, stejně jako o Milletovi, jenž zase
krutě zápasil : depodajn m materiálem harry. Prostředí bažinatých lesů a pasek
iontainebleauských zavá ělo včechny barbizonské mistry na cesty romantismu
i když se domýlleli. že zmocnili se absolutně reality přírody. Ale zejménaz Co
rotových litogralií a jiných grafických listů poznáváme vážný poměr těchto
umělců k přírodě. Arci Corot jako krajinář byl z nich nejpřednějží. Jeho plein
atrísm & častý impresionism nejsou jen výsledkem nějaké přijaté doktríny.
ale jsou výsledkem jeho zralého. živelného rolnutíuměleckého přírody jakožto

objektu výtvarnického szracovánt a uměleckéhho hodnocení. A podobné shledáváme i v umění .l Milleta, jenž uvedl na scénu život venkovana a rolnlka
zbožně pracujícího na řsvém poli posvěceném modlitbou. Paříži. odchované ra
línovaným uměnlm mistrů rokoka, vyhovujících tak ochotně a dvorně vkusu
lellkomyslné !Iechty a měžtáttva — zapáchaly obrazy Milletovy hnojem. A přece
Jean Francois Millet jest nejpřednějším básníkem rustikálního života, umělcem
vysoko povzneteným nad realism nlzozunských mallřů rustikálního žánru a ni
kdo : potomních umělců nevytvořil díla tak monumentálně apothesujíclho selský
život, jako tento tak krutě druhdy vysmívaný malíř. Na výstavě umístěné jeho
gralické listy jednak reprodukují jeho malované obrazy. jednak jsou to samo
statné listy. které vlastní jeho velkou tvorbu doplňuji. Emil Pocousbý.

Pěvecký opolok Foerotor. Zímníkoncertmužského ěveckéhosboru. ,I'oershr“
v Brně měl takovou uměleckou úroveň, že bez jaké okoltv váhání můžeme na
sati: spolek "Foerster" jest nejkrásně' ží nadějí hudebního života brněnského.
roto upozorňujeme na tento spolek. znikl po převratu a nazval se jménem

misltra, jenž dal a stále dává české moderní literatuře sborové díla jedinečnt azí.krásy Mladémuspolku jméno„ Foerster“ není jen ozdobným itltem, je více:

hešlem uměleckým i mraa,vnim jak z celé jeho vážné činnosti jetěstím spolku je jeho dirigent Karel Vach, inteligentni hudeguik,osyn zaá

mého dirigenta prot. Ferdinanda ďacha. Pracuje ve sboru a rozmvlem jemnthopedagoga a s přícnosti pravého umělce. Pracuje zvolna, ale jistě. ýaledek jeho
poctivé práce byl na poslednim koncertě také hned zřejmý: výkon sboru ýe
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kvapil neien dokonalou. vzornou stránkou pěveckou, ale i odulevnělostí přednesu.
iakou zřídka slýcháme.

0 sboru sdruženi isou mladí inteligenti zdravých a lahodných hlasů. Tenoři
isou tu zvláště dobří. Všechny členy váže krásný druh kázně. lásk a obětavosti.

Spolek Foerster měl iiž mnoho zdařilých koncertů po městec moravských
a slovenských, v Brně stupoval velmi často příležitostně. Nyní vstupuie do
nového stadia činnosti: aždým rokem uspořádá v Brně dva pravidelně velké
koncerty a zúčastní se tak po době důkladných příprav uměleckého závodění

' ' Bf.s ostatními hudebními institucemi.

SLOVANSKÁ HLÍDKA.
Z literatury na Slovensku. Ačkoli poměry knižního trhu iaou všude ieltě

obtížně, až na poptávku po zboží sensaěním. detektivním &lascivním. přece na
Slovensku převrat uvolnil a posílil kulturní život. a tato ltastná změna ieví se
i ve zvýleně literární produkci. Ovsem naHkaií při tom slovenští vydavatelé
hlasitě na netečnost ke slovenske knize iak mezi lidem. který ie krmen ltva
Vými tiskovinami politických agitátorů, tak v inteli enci. zeiměna v té ieií části.
která teprve po 28. říinu si vzpomněla. že se zro la z krve národa. který ří
zením Prozfetelnosti ze tmy otrockého opovržení vynesen byl na světlo rovno—
cennosti. Tato „slovenská“ inteligence školou i módou navykla si výhradně knize
madarske a nemůže si dosud této záliby v madarsko-židovskě kultuře odepříti.

Oživená vydavatelská činnost vynesla na světlo denní také tři důležité a vý—
znamně publikace memoárově.

Je tu předem knlha rvního slovenského ministra dr. V. Šrobára: „Pamc'l'h'
: vojny a : vdunía". Kniha rozhodně zaiímavá iako proiev silné osobnosti. iak0u
Šrobár iest bez odporu. Dovídáte se z ní. že | slovenský lid přes vlecko usta
vičně balunucení madsronských notárů. učitelů i kněží. přece jen zachoval si
v odvědomí slovansk cit. který mu správně vnukl. oč běží ve voině světově.
S ovenský lud člksl ozákov, ako spasitela z iarma madarskei tyranie. eničky

krmily brnvčový dobytok pre nich. vyhráialy sa Madarom a madarónorn. súdy

súdily a zavleraly, lnternovaly. veialy a strlelali našich prostých ludí pre láskuk Rusom." Hůře se chovala slovenská inteligence, robůr íáe: „Neraz som si
uilal nad týmto stavom slovenskei inteligencis, ktorá v týchto historických do
btch zostala němá, hluchá, nshodná tel vznelenei úlohy. ktorá patrí v národa
vzdelaným vrstvám . . . Neraz som pocítil po styku se slovensk m ludom, že Iud
todulevue neodvlsleilí. slobodneilí. ako slovenská tntelllencia. aďarckě otroctvo

rustllo hlhlle korene do mysle, do zvykov. do citov vzdelaných trled. sko dolidu.“ Je opravdu bolestno. při omenoutl sl. iak právě tato za maďarského

úhsku němá . povolná vrstva vzdpělancůnabyla knráže po dni Břevratu a uplat—
Éuie dnes s_voie tehdy dřímaiící energii způsobem politování odným ——proticchům a vlastnímu státu. Za to radostno ie čísti výrok prostého Slovák , který
v kritické chvíli. kdy Tisza chtěl vynutili na Slovácích proiev proti echům.
vyslovil se na mikulálské poradě takto: „Ja, páni moii. radlei si dám ruku od

tlsl. skozy msl niečoho podpísat proti Čechom."Kniha robárova zůstane svědkem dokumentárním. Sneseno tu stručně vte.
co za války buda oltská vláda podnikala proti věrným Slovákům a zazname
nhy i kraině nebezpsěné kroky. které k osvobození Slovenska podnikli slo
vultí ředáci. ieltě dokud černožlutěmu orlu meč z pazourů nevypadl. Vedle
materi u lstorlcky velecenněho lze tu na několika místech nahlédnouti i do nitra
autorova. robár ieví se tu iakot pický odchovanec českého realismu. Svoie chudě
nábožen 6 credo lormuluie ta to: „Verim v duchovní podstatu človeka. zeme.
vonntrs. o ie osobný život. osobná láska, to snád' můžeme vede! a tušit. ale čo ie
život. čo i láska, čo ie Boh — toho sanikdy nedopátrame. nikdy nepochopíme."

Jako robár stejně hned od počátku války internován avězněn byl iiný vy
nllísiíct pracovník slovenský, Jan o'ak, s isovstel a učitel v Petrovci na Báčce.

.Ovocem ieho utrpení iest pěkná kni a „ písky : rukoicmsiva“.
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Jan Čaiak iest slovenský povídkář dobrého zvuku. Jeho realistická prósa ne
vyrovná se sice umělecké tvorbě Kukučinově. ale aspoň iedním dílem svým
zůstane Čaiak nesmazatelně zapsán v děiinách slovenské beletrie předválečné,
ie to ieho román „Rodina Rovesných“, ve kterém s iedinečnou věrností pro
poučení a výstrahu příštích generací životně zachycen zápas a utrpení roduvěr
ného učitele-Slováka, který jak se strany svých maďarských představených. tak
od zlomyslných a odrodilých spoluobčanů proživá mnohaleté martyrium. na němž
v knize nic není vymyšleno, vše skutečností odpozorováno. Čaiak dožil se v pro
einci roku loňského šedesátky. Jeho iubileum, i samotnými Slováky velmi zběžné
ien zaznamenané, u nás zůstalo vůbec nepovšimnuto. Jako by dosud byly bílo
zeieno-červené šraňky mezi námi & Slováky. A jako by dobrých a věrných slo
venských pracovniků byl nadbytek.

Také ieho „Zápisky“ zůstanou knihou dokumentárni. Čaiak byl vězněn ně
kolik měsíců iako rukoimi za pokoi v slovenské obci Petrovci, ležící uprostřed
srbského území bývalých Uher. Co kolem viděl a v nitru pocítilI zapsal obrat
ným pérem zkušeného beletristy. Zvláštní pozornost věnoval za své vazby svým
srbským spoiutrpitelům, inteligenci. duchovenstvo pravoslavnémui rostému lidu.
Bezvýminečně chválí u všech ryzí charakternost. Ani stopy podllzavosti nebo
ochoty ke zradě vlastního praporu, čímž mohli si těžký los ulehčit. nepozoro
val ani u vzdělaných. ani u neiprostšich. Je doiemno čistí, co potupy a malých
i velkých zlomyslností snášeti museli internovaní pravoslavní duchovní od svýc
madařských a židovských dozorců. Také ďábelské zlobé uherských Židů. kteří
za války z okázal ho vlastenectví přimo lili každému uherskému Slovanu do
tváře, věnuie tu aiak náležitou vzpomin u, které neradno pouštěti z paměti.
zvláště když mezi vlastenčícími Židy uherskými byli také někteří ieiich souvěrci
—- z ech. Při četbě Čaiakových zápisků máte doiem. že iste ve společnosti
muže zkušeného, širokého rozhledu. velké životní moudrosti, vroucí zbožnosti
pravověrného luterána. celkem dobrého člověka. s nimž na konec ieho poutavé
a obsažné knihy neradi se ioučite.

O třetím vzpominkovém dile, rázu už intimního. z péra pani Eleny-Maróíh 
Šoiíssovej, poiednáme přiště. Dr. J. Šli).

Slovinské časopisy na prahu nového roku. Neistarlí slovinský měsíčník

„L(ublianskiZuon“ zaháiil sviti “. ročník Otonem Žu nnčičem. který se zahýva delší dobu činností překladatelskou, iež sice dala iovincům mistrovsky pře
ložená dramata Shakespearova. Roatandova Cyrana a i.. ale znemožnila záro
veň na čas vlastni tvorbu neileplího slovinského básnika. Proto ie ieho ..Plalč",
lak nazval svůi prolog k dramatu „Veronika Deaeniška". který otiskl v prvém
čísle letošního „i.iublianského Zvonu". dvoinásobně milýmpřekvapenim: znamená

u ančičův návrat k vlastnímu uměui a je patrně dramatickým slibem do ne
da ekě budoucnosti. Z prosaických příspěvků prvých dvou sešitů zaiimá nejvíce
široce založený Šentpeter temparamentního Juše Kozaka. vedle něhož ustupuii
Golarova „Pastlrica Urlka" i Jarcovs ukázka z ,.Modiiteh" silně do pozadí.
Básnická sklizeň ie dosti bohatá. ale nepřináli zatím nic. co by se mykaio
dosavadnímu rámci ..Liubiianského Zvonu“. vytvořenému v osiedníc letech
|mény Fr. Albrecht. A. Gradnik. I. Gruden, St. Maican. St. osovai. F. Kozak,
a M. Pretnar. Literárně historické stati dra Priiatelia a dra Kidriče isou dosud
neihodnotněilíml příspěvky poučnými: prvá : nich „Miadoslovinci“ a „Mladá

v opa" ie vítaným historickým úvodem k jedné z posledních kapitol fléiin
slovinského písemnictví. druhá — „Fra Gregorio Alasia da Sommaripa' -—oh
novuie amátku mladého italského mnicha. ..iemuž bylo osudem určeno, aby po
kračova na podkladě katolickém a ve skrovném rámci v kulturnim poslání
slovinských protestantů.“ Hoině zaiímavé látky skýtá pojednání M. Dolence
o slovinském lidu v Dolním Kraňsku přede dvěma. třemi stoletími. Je už dávno
tradicí „Liublianského Zvonu“, že si všímá dosti pilně českého kulturniho ži
vota a že přináší ukázky z naší umělecké i vědecké literatury. Nyněiši ieho
redaktor, básník Fr. Albrecht (sám také překladatel z češtiny a slovenštiny).
tuto tradici ieště posiiňuie, nalézaie při tom potřebného porozumění i patřičné
podpory hlavně u mladší generace spisovatelské. iež měla z velké části příie- .
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žitost poznati nás a naši kulturu za studií v Praze. A tak se setkáváme v dru
hém letošním nešitě „Liublianského Zvonu" s Šaldovým essayem Kritika patho
sem a inspirací, přeloženým Fr. Mesesnelem

om r'n sveř'. iehož minulý ročník uhájil čestně krásnou úroveň posledního
desítiletí této dobré revue. nepřekonal bohužel dosud vleklé finanční krise a
bude letos vycházeti ien co dva měsíce, třebas v dvoiitých sešitech. Vněiší ú
prava zůstane nezměněna. po stránce obsahové chce redakce dosíci větší sou
středěnosti tím. že vyhradí iednotlivá čísla s eciálnim otázkám literárním &umě
leckým, o něž bude právě neivětší záiem. polupracovníci pro čísla věnovaná
literatuře, umění dramatickému, architektuře. hudbě a umění výtvarnému jsou
iiž získání. První číslo letošního ročníku nemá sice ieště tohoto siíbeného ied
notného rázu. ale celkem ie to sešit literární v širším slova smyslu. Především
se tu setkáváme s lvanem Pregeiiem, iehož nový román „Šmonca“ vyrostl z ná
rodního hnutí slovinského v třetí čtvrti devatenáctého století. Hlavní osobou ie
známý slovinský básník imon Jenko. takže tato nová beletristické práce Pre
geliova bude prvním větším litcrárním románem slovinským. Mezi ostatními při
sivateli beletristy nalézáme F. S. Finžaara. F. Bevka.AA.Vodnika. S. Maicna,

Jarce, M. Pretnara a J. Pogačnika. 0 části poučné napsal J. Puntar pěk
nou stat o podstatě a chápání uměleckého díla. A. Res bystré poznámky o |i
dové písni a Pregeli o slovinské kritice. lvanu Pregeliovi. čelnému spolupracov
niku .,Dom in svetu' a iednomu z neinadaněiších mladších slovinských spiso
vatelů vůbec. věnoval obsažnou a svěží kapitolu analytickou Fr. Koblar. menší
příspěvky literárně historické podali N. Zupanič a Fr Stelé. který uveřeinuie
také velice zaiímsvě rukopisné a kresilřské ukázky : literárních pozůstalostí
ivana Cankara a Antona Medvedn. Z malířů ie tentokráte zastoupen známý
mladý grafik B. Jakac.

„Mladika". již vydává ode dvou let známá Družba sv. Mohoriu na Prevaliích.
zaháiila 5. ročník. Vychází měsíčně za redakce F. S, Fiužgara. .lože l.ovrenčiče
a Petra Butkoviče a usiluie poctivě o to, aby se stnla \ltlhlýlll zábavně pouč
ným listem rodinným Nový ročník začíná lidový povídkář Fran Jaklié, jen!

nikdy neskrývá svůj živí zájem iidovědný a' historický. Tentokráte otiskuiehistorickou povídku „Pos ední (čarodějnice) na hranici", Menšími rósami při
ěli Anton Komsr. Fr . Bevk, Zvonimir Kosem a Ks. Meško. verši oža likovič,

:llože Jagodic. Janko Samec, Jovan Juranič. Kalia Slavomirov &Anton Boštele
tedy valnou věšinou nová jména. což ie příznačné a nikoliv bez významu.

Cizí beletrie ie zatím zastoupena pokračováním Benkovičova překladu histo
rické povídky A. K. Tolstého „Kníže Serebriani" a „legendami o Kristu" Selmy
Laierlólové, které překládá Maria Kmetová. Mezi články poučnými nalézáme
delší část přehledného poiednánl V. Stesky o slovinském umění výtvarném. za
límsvý článek Fr. Gralenaura o Macedonii. Pirievcovy obrázky literárně histo
rické. zdravovědné stati dra A Brecelie a i. Obsah doplňují četné zprávy a

pokyny hospodářské. politické a kulturní, iakož i veselý a hádankářský koutek.Iustrsce svědčí () dobrém vkusu a tak je oesporno, že by mohla pečlivě i ob
ratně redigovaná .,Mladika" vykonati dobrý kus průkopnické práce mezi lidem.
iemuž chce sloužiti. Poněvadž vycházi naprosto pravidelně _ což je dnes rm
Slovinsku nápadnou výiimkou —<soudíme. že iiž pevně zakotvila. čehož také
zasluhuie. Dr. Bohuš Vybíral.

0 nelmladštrn písemníctvt ruském napsal pěknou přehlednou stat dr Fr.
Kubka iako doprovod k malé anthologii. iiž přineslo ruské čislo "Cesty" (1924,
číslo 29-30). Je z ní patrno, že ruská revoluce byla plodná na básnická zrození
a přerod Vzrušená ieií atmosféra přirozeně nepřála ani románu ani dramatu.
Z mladýcli prosaiků neivýše vyniká Boris Pill-lak. autor několika svazků poví
dek. ienž z realistického vyprávěče andreievskébo typu vyvinul se v expresio
nistického psychologa. Ze starších spisovatelů řešil sviti poměr k revoluci
Alexej Remlzov, ienž v duchu své mystický tragiZké lyričnosti uviděl v revoluci
mohutný pohyb nelogicky důsledných živelných akcí (Vremennik-Denník). Prósu

Žlale za hranicí Alexei Tolsto Z. Gippiusová, ivan Bunin, Merežkovskii. B.lcev a i. Z básníků symbolistlů. ieiicbž vzrůst viděla léta předválečná. oslavil
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revoluci Alex. Blok, největší básník této epochy. Ve svých básních: „Skytkové“
a „“Dvanáct podal ideologii ruského nacionalismu amystickým závojem zastřenou
apotheosu pudového. barbarského a lidsky nešťastného období prvého teroru.

Nejvlastnějším ovzduším byla však revoluce pro ruský fuíun'sm, jenž s nar.!
šením uvítal dobu teroru a ničení všech bývalých hodnot, aby zapěl paradoxně
chválu proletariátu a kolektiva. Futuristé použili ruské revoluce sociální ke
svému pokusu uměleckému. kráčeli v zadním šiku útočících mas, aby zbořili
uměleckou tradici. Složili revoluci brutální hymny oslavné a synové buržoasic,tascinovaní Nietzschem =“" „mn.-al..: .
teorie jakéhosi literárně sociálního maximalismu. Z velké řady futuristů pokládá
Kubka za největšího Vladimíra Majakovskije, skladatele „Levého pochodu“.

Ze starších básníků přiznal se hned po převratu k sovětské revoluci Valerij
Brjusov, bývalý vůdce symbolistické moderny. Největší službu prokázal prole
tářskému umění tím. že shromáždil a uvedl do literatury mladé dělník, bás
níky proletářské. Tato skupina podala po rvé v ruské literatuře svět s h ediska
dělnického. Jejich poesie podobá se velini našemu novému básnictví (Hora,
Wolker) a má mnoho společného s Vildracem ve Francii a s expresionismem
německým. Ruská ves, zrevoluciovaná agrární reformou a válečnými i revoluč

ními zkušenostmi vojáků. vzkřísila se v oesii předválečného básníka oIV:/e.Klinieua a zvláště v nejmladším básníku selhké revoluce Serrgěii Jesení
S hlediska literárních dějin pokládá Kubka toto období (1917-1922) za uza

vřené, toto uzavření však způsobuje jen stránka tematická. Poesií revoluční
jest tato literatura jen tím, že se zabývala revolucí, ii opěvovala, nebo prostě
popisovala. Jinak není toto období uměleckým přelomem. Navazuje jednak na
symbolism. jednak na luturism. Užívá jednak metod naturalistických, jednak po
pírá naturalism a buduje nový utopistický svět ideové představy (expresionisml.
Opakuje -- nezávisle na západních vzorech unanimism a naturism (primitivism)
Tvoří novou poesii [. zv. třídní, proletářskou a zhmotňuje na jedné straně svět du
chovní (monism materialistický). na druhé straně však současně zduchovňuie
hmotu (monism spiritualistickýl Jest v ní věčné hledání, zmatek a touha po
náboženském prohloubení života. Jsouc po stránce sociální valnou většinou
oslavou komunistické revoluce. dochází v nejlepších představitelích literárních
k ruské. mystické lormě duchovnlho socialismu. Vycházeiíc z lnternacionalismu
proletářství. dospívá k nové. šší íormě nacionalismu, umělecky pak postupuje
vývoj od rozbitých forem a i eí k novému klasicismu, k čistě linii, architek
tonice a duchovní spolupráci všech činitelů kulturních.

Ke stati Kubkově připojuje svou úvahu o nové ruské literatuře také Mir.
Rutíe. Zdá se mu. že : nejmladší poesie ruské mohutné proniká hluboké nd
boienské clíěnl, mystické chápání revolučního procesu a smyslu lidského utrpení.

tím co ruská revoluce politická u sociální utkvěla v extrémním materialismu,

ruští básníci hledají její druhý smysl, jejl smysl duchový. “jenž by ji vykoupil
z Éjích omylů a otevřel jí novou a jasnější cestu do buoebylo by záslužno, aby také některý z našich mladýchukatolických literátů
sledoval rozvoj nové ruské literatury? [ v tom by byl kousek práce pro uniil

POZNAMKY A ZPRÁVY.
Krlse umění. Aby někdo byl uměl

cem, jest především třeba.aby byl člo
věkem nerušené, takřka děts é obrali
vosti a přirozeného cítění. V ecku byli
nejlepšími básníky potulní rhapsodi s
arkadští pastýři. David, pěvec Hospo
dinův, byl pastýřem. Bývali i takoví
básníci, kteří žili výhradně svému umění.
Moderní doba řinášíadává mnohoin
teligence, mnoho vědy, mnoho filosofie.

mnoho hluboké analysy a břitké výmluvnosti. Za stara jediný člověk mohl ob
sáhnouti veškeré vědění lidské -—nyní
budoou na universitách zakládatlstolice
pro historické bádání o Napoleonových
milenkách a zřizovati ústavy pro výzkum
mravenčí symlilie. Za stara nic neodvá
dělo člověka od něho samého. Při vší
moderní vzdělanosti a civilisaci pustne
lidské srdce, moderní člověk myslí v po

92



inz-nech. nikoli v obrazech. stává se by
tcosrtí více intelektuální než emocionální.
Mmdernt člověk nemá kdy býti člově
kcenn. neřku—li umělcem. A proto máme
blátaásníky. ale ne poesii. máme verše. ale
IMO ásně. P.

Gilbert K. Chesterton se stal ne
dlawno katolíkem. Svůi obdiv ke kato
litclaému kněžstvu vyslovil už dávno ve
n\vamácti kriminálních novelách nazva
nyýc-h „Nevinnosř otce Browna“. Je to
řasdaa romantických, poeovsky hrozných
a dlůmyslných historek, ieiichž hrdinou
'e lcněz Brown. evalný doiem činil otec

Irovwnna první pohled: „Malý kněz po
do)boalse příliě těm východním hňupům:
mděl tvář tak kulatou a tupou. iako ta
koyvý knedllk : Norfolku, oči měl razd

Ginko Severní mořea měl několi hně
dý'rclh.do papíru zabalených zavazadel.
iežž naprosto nebylsto pobrati.. .Jeho
zvllálětní směs esseckě tupostia rostotý
svtěttce bavila Francouze. Xpřřece

překonává tento nepatrný kněz znalostíidlslaé duěe i neislavněilího detektiva
iramcouzskěho Valentina a Kristu získává
neiivětětho zločince světa Fiambeaua. Ne
nl ta po prvé, co kněz ie hrdinou zlo—
ělnlecké historie. Roku IBBUuveřeinil
llmilio da Marchi román „ll cappella
dell prete. Ustřednl ostavou díla iest
kněz prostého ducha (ronAntonin Splno
Má bystřeiáí oko než vyletřuiírí soud
covvéa uhodne pachatele záhadného zlo
činvuv Santaiusca. barona Coriolana. Vy
IstIuiící soudce Mariellini pronikne věc
zcela náhodně: baron v záchvatu lílen
stvl nám svůi zločin před ním vyznává
Don Antonio vlak prohlédá záhadu ts

Lemným vhledem světce v lidské nitro.terý autor nazývá sospetto. Je pochyb
no. ieou--li dlla isko Chestertonovo a de
Marcbiho sto, aby změnila běžnou před
stavu lidí světských o lidech svatých.
Snad stačí říci. že isou cenným přís ěv
kemk sychologii světců. lidé odii ltili
svaté. řioděli ie podivínstvím a zvlált
nostmi. proměnili ie v anděly. odevzdali
llm nebe a sami zůstali na zemi. Uěinili
ic bytostmi neznalými vášni a nepřístup
nými pokuěením. ()dlldětili ie. aby iich
nemusili nasledmati P.

Bůh Mussetův. Čteme-li některá
Mussetova dramata. přesvěděu'eme se,
Ie Musset dramatikem nebyl. edovedl
vyiádřiti iiných.Jeho dramata |sou lesklé
hříčky. bez zápletek. bez charakterů.

Selhaio mu. měl-li se vžíti v radosti a
žaly svých osob. Znal ien sebe a uměl
vyiědřiti'len sebe. Lyrické ieho dílo mož
no nazvsti pohřebním zpěvem mrtvého
božství. Diderot prý řekl: Bůh není. ale
bude. Musset iako by pravil: Buh byl,

ale není. Nebyla b to ani psychologická,ba ani iinguistická záhadda,
někdo ptal. mě je snadněiěí říci.y'buh
byl, nebo Buh bude. nežli říci: Bůh není.
Bůh značí Jahve, ten. který iest. Říci
tedy: Bůh není. iest tolik. jako říci: ten,
který iest. není. Snáze vlak se řekne!
ten, který byl, není, nebo: ten. který
neni. bude. Ony dva snadněiěí výroky
upírait Bohuminulost a budoucnost. onen
nesnadný mu věak upírá isoucnost. P.

Literarni nemrav. Zvláltnímzpůso
bem zachází s cizím maietkem Jou!

emla,autor knihy., Z místrova odkazu“,
ovldky z oper Bedřicha Smetany. Oděl

beletristickým rouchem děie vlech oper
Smetanových. aniž by slovem se zmí
o autorech. kteří psali libretta. To přece
snad Sabina. Wenzig i Krůsnohorská za
sloužili. aby tu bylo vděčně vzpomenuto,
že oni nesmrtelnému mistru poskytli
cenný slovní podklad k zhudebnění —

a p. Žemlovi příležitost k laciné Jslákvz.

Slnlt st zapamatovali. V 9. čísle
..Přllomnosti' v debatě o prostituci na

Baal býval ministr zdravotnictví dr. LProchúz a toto:, „My lékaři a hlavně
sociální hygienikové. když chceme ně
které věcl domyslltl do gruntu, dostá
váme se do vod zatroleně zpatecnických.
a často i do nebez eěné blízkosti —
k Pánbíčkovi a k clr vim. Zviáětě když
musíme volat na pomoc morálku —
čemuž se jinak rádi vyhýbáme" Na výěl
nách svítá. Kdy doletí světlo - až k uči
telstvo ? J. Kb.

Petr Bezruč — moravským sepa
ratistou? Básník, jenž řadu let se od
mlčel, promluvil znovu malou brožurou.
vydanou roku 1923 v Brně pod pse
udon mem Kuba Sfopěrunlk. Brožurá
zapa la úplněhez pověimnutí. poněvadž
nikdo nevěděl kdo e autorem. Nyní te
prve píěe o ní básník Ad. Veselýv.. Pří
tomností" (číslo7l.SSisek obsahuie dvě
poiednání. První., oravská zem a mo
ravská řeč“ ie článek výhradně iazy—
kový a utočný. Jeho hrot iest obrácen
proti „západním Slovanům“, iak posměě—
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ně říká „pánům z Čech", kteří podle
ieho soudu hanobí lidovou řeč morav
skou a zavádějí přílernosti a nestvůr
nosti. Své spravedlivé rozhořčení vy
ůsfuie k rotestu proti pražskému cen
tralismu. grahal dle něho iiž svou po
lohou hodí se špatně za hlavní město
republiky. Je přesvědčen, že Slovensko
i Podkarpatská Rus dosáhnou autonomie
v rámci republiky. a volá: „Kdo vymůže
autonomii v zemích moravských7“ Ba

silá na konec střelnou modlitbičku:
odlímet se: Prahy chraň nás, Jezu

Kriste, m moravití hříšníci, my sepa
ratistél“ ruhé poiednání „Republika
před svatým Petrem" iest palčivou sa
tirou namířenou zvláště proti titulům,
iakými se hemží republikánská společ
nost. Ještě štěstí. že brožuru napsal
právě — Petr Bezruči

Alois Mrětik o náboženských spo
rech. Včiánku ]. čísla .,Brázdy". oněmž
s. zmiůuieme na jiném místě, piáe autor
„Roku na vsi" takto. „Pokud ide o zá
pasy náboženské. tu mám velmi za zlé
těm. kteří vedle iiných naěich těžkosti
na venkově ieltě zviřuií spory nábožen
ské a církevní. na které isme už iednou
krváceii a div nevykrváceli, a tak při
spívaií ne ke kulturnímu vzrůstu, ale ke
kulturnímu zmatku."

Umělecká kritika u nás.Již něko
likrát byly učiněn pokusy, aby kritika
hyla zahrnuta v olast umění.Jak do
padly. otom píle Josel Kodíěek v „Při
tomnostl“ (číslo 8). Velmi důležitá sou
část umělecké kritiky b la spatřována
v tom. že kritikové poěaali psátl vzietně
a obrazně. nabrali vždy ze liroka de

chu a oplnvali inetaíorami, libovali siv dialozlc zařazovali kritický akt do
prostřed krailnomslhy. nálady a doietí
ailustrovali takovým : ůsobem slavnou
assai Oscara Wilda „ rltik umělcem".
Tato snaha hlavně u nás pozdvihla váž
nost krltlky. vyvolala také cennou péči
o slovesný výraz, avásk měla také ná
sledky nebiahéi vytvořila tak protivný

omhalt a metalorické keiklířství, že
každý hloupý Ikolák se topí v těch „vál

nív chýclpliácích dojmů“ a ostatních naneřestech, iež z prostého ú
kolu anslysy tvořily nebet yčný úkol a

znemravnily (při Lstém obohacení) kritickou ohlastiazy ovou,že musíte, ble
daiíce ůvodní smysl slov. zkoumati ie
na z adní tón a pravdivou nosnost.

Znemravňuiící kritický argot, simuiuiící
vzlet i ironii. tak u nás zdomácněl že,
iim trpí i kritikové. kteří uměií říci lec
cos dobrého.

Zničtt tradici? V ]. čísle „Disku",
orgánu Devětsilu. který chce býti mluv
čím nového proletářského umění, volá
autor článku „Obraz“ po zničení tradice
a historie. Kdyby prý nebylo historie.
byl by světoněkolik století mladší. „Od
strar'lme mrtvoly, nebot zapáchaiíl Ne
konservuime mrtvěl“ Proti tomu uvádí
Jan Slavíček ve „Volných Směrech“
(číslo 10) názor samého L. Trockého. Ne
souhlasí s radou iuturistů, aby stará in
dividualistická literatura byla hozena
přes palubu proto, že sestárla a že svým
individualismem od oruie kolektivní po
vaze proletariátu. raví: To, co dělník
vezme u Shakespeara. Goethea,Pulki
na, Dostoievského. tot především složi
těiěí představa o lidské osobnosti. ieiích
váhích a citech; hlouběil a pronikavěii
pochopí ieií sychické síly— celkově:
obohatí sel K dále zdůrazňuje: Prole
tariát nemůže počítl se stavbou kultury
nového slohu, nepřibere-li a nepřizpů
sobl-li si prvky starých kultur. Bez zna
losti neidůležitěiěích mezníků minulosti
není pro novou třídu pohybu vpředl

Zsčítl znovu? S ilneho stanoviska
obírá se otázkou zničení tradice také
kritik Antonin Veselý v nově knize
„l.isty autorům". Mluví k dnelnl mláde
ži, která se domnívá. že právě dnes iest
neinaléhavěiši potřeba začítí v literatuře
od začátku. Je to tak svůdné! Vypěs
tovati nový básnický iazyk a odhoditl
mezi musealní vetel ten. který se vydal
ze svých barev, vynaléztl nějaký nový
útvar odpovídaiíci nově době a řede—
vlím dáti literatuře rozmach síy, po
citu z toho ltěstí, že nale tvořivost se
může rozlévatl bez vlech zevních pře
hrad, vyboiovati nově krásy. nové hr
diaství. novou velkost přiměřenou situ
aci osvobození. „Ale protřeme si oči
z těchto vidinl Pochopme. že žiieme
na zemi, v osvobozené sice vlasti, ale
ve světě velmí starém, s lidmi. kteří

proievuií tytéž vážně iako před válkou
Hřed mnoahvěky. Kíantasiím novéhodíprávě naznačeným nemáme dosud
opory v slibných zievech a vedle no—
vých úkolů čekaiících nejen na iednot
livce, ale na celé enerace. které iich
dorostou; isou tu ' oly staré, nedokon
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. -ené. opuštěné. A právě tyto staré, ne
! tokončené. opuštěné úkoly tvoří vlastní
: aah poimu slova tradice. . ." Minulý
vťývoi naší literatury vyžádal si obětí
právě od neivětších zievů: Máchy, Ne
ruidy a Vrchlického. Ta obět přinesla
swé ovoce. A bez obětí nedospěie ani
unie mladá literaturaknovým úkolům.
iezž ii čekaiíl

Ke kulturnímu bou. Článek H. Madl
muayra \! 2. čísle „Lumíru“ vzbudil znač
nou pozornost na obou shanách. iimž
ie:at adresován. V denním tisku lidovém
bylo o některých ieho místech iiž dosti

osáno, ale doporučuieme'jej k úvazecelý.výtky, iež činí dnešní církvi u nás. ne
isou vždy zcela oprávněny, ale poslouží
aspoň ke zpytování svědomí. A spiso

vatel má iistě nejlepší umyli.:kd žvolák inteligenci odcizené cír edeite
so mýlit nedostatky církve viditelnél..
Více se skoro musíme diviti, že zlořádů
ve středověku nebylo ieště více a že
církev i v takovém prostředí uskuteč
nila mnoho velkého a dobrého. Těmi
zlořády a mravní bídou ie vinen člověk

eprincip a ideie. které ho chtěií
ušlechtit. .IZd by byla |nteli ence v tá—
boru církve vl Itelné a omá ala živou
\“častí realiaovati ieii | eál, kdyby cír
le'v měla také opravdu duchounl kněze.
tu by iistě vypadala iinak.. Nehledeite
toiik. co vás dělí, hledejte, co vás spo
Iuiel Snad bude mnohé naše čtenáře
zaírnali. že autor článku. povoláním ain
ve ní rada v ministerstvu veřeiných pra
ci, ielt rodák : Bystřice pod Hostýnem.
»—-Také „Národní myšlenka“ přinesla
článek od K. Vaňka, ve kterém se autor
horlivě zastává náboženství ; tvrdí o něm,
že má důležitou úlohu v životě zdravého
národa, a píše při tom slušně a snášen
llvě také o katolicismu.

Bible česká., velké dílo vydávané
Dědictvím Svatnianským v Praze. blíží

svému ukončení. Právě vyšlý dvoi
:ešit 51 58 obsahuie dokončení proroct
vl Ezechielova. celé proroctví Danie
lovo. ()seášovo, Joelovo a část Amosova.
Profesor dr. Heiěl do rovází iak oby
ěeině svůi dokonalý básnický překlad
četnými zajímavýmipoznámkami, vnichž

roaSuie i na neinověiší literaturu. Nákla ný a důležitý podnik zaslouží iistě
hoiné podpory a zvláště mnoho nových
odběratelů. — Současně vydává Dědic
tvi Svatoianskě Písmo sv. NovéhoZák 0

na také v kapesním iormátě. aby tak
bylo možno co neivice ie rozšířiti. DV!
vydání isou iiž rozebrána. nyní právě
vyšlo vydání třetí. Značným darem svě
tícího biskupa dra Antonína Podlahy.
ienž 0 celý tento podnik získal si ne
hynoucí zásluhy. bylo možno snížiti
cenu této úhledné knížky. čítaiící 290

an. se 6 Kč a cenu dru
části (Skutky a listy apoštolské. 656 str.)
s 10 Kč na5 Kč. Kdo zakoupí obě časů
naiednou. obdrží ie za 7 Kč. Tato velmi
nízká cena přispěie iistě k novému roz
šíření Písma sv. (Adresa Dědictví iesti
Praha IV 35

Protoaor Jan František Hruška,
jenž začíná psáti pro., Archu" řadu ná:
boženských uvah „Proč isem neodpad'l
a neodpadnu", ie přes svou trvalou cho
robu neúnavné činným. iak ukazuií ielm

ráce v _Cestě“, ve „Zvonu“ a „R01
vě“tu. i samostatně nedávno vydani

knihy chodských baiek a pohádek. Svou
hluboce zbožnou a roziimavou povahu
proievil neikrásněii knihou modliteb
„Hořící kcř't Doporučuieme |i vřele naši
katolické inteligenci. Výtěžek knížky
iest věnován na opravu kaple, kterou
s isovatel-laik postavil před lety iv.

rokopu ve svém rodišti.

„Svatý Tomáš Akvinsky'“. K oalavi
Ioílského iubilea sv Tomáše vydal právě
pražský ., ivnt“ ěkný sborník i.ivod
ních i cizích studií. Redakton rJos.

Krlin má tu vedle příkladů mordlitabsv. Tomáše, enc kliky Pia XI. a patrná

i hibitograiických částí delší životopisu!článek a staí „O některých ctnostec
Tomáše-světce". Pozomosti dále zaslouží
studie dra J. Fali norského. „Sv. Tomáš
Akv. iako kaute ", dra J. Míhliha „Sv.
Tomáš a Bible“. P Cyr. Jože „Poměr
sv. Tomáše k iilosoiii staré a nové v po
iett absolutna“. dr. AI. Kudrnou/tého
„idea Boha ve iilosoiii a životě svateho
Tomáša". P. Suchomela „Obroda tomis
mu vnové době". dra A. Fuchse„ Svatý
Tomáš iako básník". 0. A. Tichého „Sva

tý Tomáš ahudba“. Ign. Hykeda ,šUčenísv. Tomáše a řád kazatelský". J.S Bo
říty pokus dogmatického osvětleni pří
tomnosti Kristovy v Neisvětáiší Svátosti

dle zásadktomistické iilosoitte a článekEm Sou „V hlubinách života".
Z cizíchuko borníků přispěl P. Noble

článkem „Psychologické sáhla? výchovy dlo morálky av. Tomáše'
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valin .. Opsychologil“.Tomale“ P. Gar

rí on-Lagron50..„Prvnídaný poznatek in
teiííencepo e sv.Tomue".J Maritaín„Sc olasticka filosofie a matematická

sika". Sborník doplnuie proiev. arcib.
& Fr. Kordače. nový překlad hymnu

„Chval Sione Spasitele“ z péra dra A.
Fuchse a některé drobně i časově stati.
Us ofidůní není zrovna neileplí. ale
re aktor se omlouva na konci krůtkostí
doby. Jest si ien prsti. aby sborník,

Enž si vyžádal iistě mnoho práce. byloině studován nalí adou generací
a rozlífil tak znalost životního díla ve
likěho světce, filosofa i básníka.

Nové nakladatelstvi vyrůstá zvolna
v nevelkém městečku na západní Mo
ravě — v Brtnici u Jihlavy. Mladý, sna
živý knihkupec Jos. Bimbaum nezalekl
se obtíží. s iakými ie za dnešních po
měr-ůspoieno vydávaní knih. a vystoupil
odvážně na veřeinost hned troiím smě
rem: v oboru zábavné četby dal Foř
tclův romůn „Odpadlík“; : na oženske
literatury tiskne právě krasne dílo Fou

ardovo „ŽivotJežíše Krista" v překladu
Dominika Pecky; neičileii pak, iak se
zda, bude si počínati na poli ochotni: 
kého divadla. Zak: útkou dobu dal
ve sbírce „Lidové divadlo" pět
.,Fabiolu". již dle románu Wiesemanova
zdramatisoval básník Grebač-Orlov a
české v daní upravil L Kučera dvě
hry Jar. treita:veselohru..Mistr ašidlo"
a výpravnou hru. ,Pohadka mnie"; ied
noaktovku AL Z. Mirského „Pohádka
ieiího života“ a drama z ruského ob
chodního života ..Marnotratník" od Ni
kolaie Sem. Leskova v překladu Ant.
Vlkové. O některých z nich přineseme
ieltě posudky. Doufáme, že naši spiso
vatelé, kteří dosti často nyní marně hle
daií nakladatele pro své knihy, naleznou
v p. Bimbaumovi ochotného pomocníka.

Vblan! Jana Klinika„v onvy'
ročnl“ v ]. čísle na str. 9. v posledním
odstavci za veršem „Leč ro světců
i světlo sbory" vypadl fade£,.iež věnčí
palem ratolest".

leladun Družiny literární a umělecké. - Odpovědnýredaktor Lad. Zamykal.
Tískne Lidoví tiskárna v Olomouci



RočníleI. Dubent924

Dr. Allred Fuchs:
POSLEDNÍ PAPEŽOVÉ A UNÍONISM.
Přednáška konaná :) Olomouci při oslavě dvouletého jubilea

pontifikátu Svatého Otce Pia XI.
Coelestis Urlm Jerusalem
beatu paris visiu
qune ('elsn de vivenlilmn
snxis ml astra tollerisl

Před neisvětěiším momentem mše svaté, než Kristus sestoupí na
oltář. pronáší církev cllvalozpév andělský: „Svatý. Svatý, Svatý“

l:,oavátné trisagion. Toto trisagnon jest uvozeno slovy prelace.prelaci církev Boha velehí " nepronáši žádné rusby. Jenom
na svátek svatých apoštolu jest iedinú výiimka. 'Fu cílkev prosí:

Ut greřem Tuum Pastor acterne non deseras. sed per heatnsApusto oa Tuus continuo protectione i—ustodias, ut iisilem Rec—
toribus gubernutur, quos operis Tui vicarios eidem contullisti
praeesse pastores „Abys stáda svého věčný Pastýři neopouštěl,
ale skrze svaté Apoštoly je střežil neustálou ochranou, aby bylo
řízeno týmiž správci, které isi ustanovil jako náměstky svého
díla, aby byli pastýři," Církev neustává se modliti za sjednocení
u víře, aby všichni jedno byli, aby byl jeden ovčincc & ieden
pastýř. To jest podstata snah unionistických.

Unioniamem v širším smyslu tedy rozumíme snahu po sjedno—
cení všech křesťanských církví, křestanů všech denominací. V už.
ším smy-lu rozumíme pod uninnismem snahu siednotiti alespoň
tři veliké církve episkopální. totiž. katolickou. pravoslavnou, angli
kánskou. V neiužším smyslu rozumíme pod tímto hnutím snahu
o sjednocení církve katolické a pravoslavné. poněvadž maji spo
lečnývěroučný podklad. Na rozdíl od církve anglikánské neztratila
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pravoslavná církev nikdy apoštolské posloupnosti, má pravoplatně
osvěcené kněze a uděluje svým věřícím pravoplatně svátosti.
ravoslavné nesmíme považovati za heretiky. nýbrž toliko za schi

smastiky. rozkolníky. nebot pod pojmem .,schisma" rozumíme
rozkol, porušení jednoty církevní tím. že některá část věřících
se oddělila od církve. různíc se co do ústavy a řádů církevních.
nikoli co do dogmatu. Takovým schismatem bylo odloučení církve
východní v roce 1054 za Fotia & Caerularia. Roku 1453 dobyli
Cařihradu Turci. Od té doby až do dnešního dne klesal stále
význam cařihradského patriarchátu, kdysi tak hrdého a odle
posledních zprav byl prý patriarchát dokonce angorskou vadou
rozpuštěn. Od dobytí Cařihradu Turky nastu uje v jeho dědictví
Moskva. Petr Veliký podřizuje církev státu. &astává caesaropa
pism. soustředění moci světské a duchovní v jedné osobě. I to
dnes padlo. Není již cara, nastalo již schisma ve schismatu, roti
starobylé církvi pravoslavné staví sovětská vláda svoji ..Žlivou
církev". Vždy znovu opakovaly se pokusy o unii. Vždyť rozkol
nenastal z důvodů věroučných, nýbrž z důvodů politických a roz
por věroučný byl vyhledáván ex post. Již na sněmu v Lyonu
r. 1274 byla naděje v unii, ale zmařili ji patriarchové cařihrad
ští. Roku 1439 vyjednával za pontifikátu pa eže Eugena lV. ki—
jevský metropolita Isidor na rozkaz cara aasila o sjednocení
církví na sněmu florentském a bylo docíleno i částečných úspěchů.
Když však měl v Moskvě býti vztyčen nad chrámem Nanebe
vzetí Panny Marie latinský kříž. tu poštvaný lid tomu zabránil.
Plyne z toho jedno poučení. e totiž nemá se zbytečně bráti
orientálům jejich starobylé symboly, které nikterak nenáležeií ku
podstatě náboženství. Roku 1596dva Jesuité P. Antonín Possevin
a Petr Skarga zahájili jednání v Brestu () unii florentské a sku
tečné devět diecésl přistoupilo k unii. Myšlenka unionistické má
i svoje mučedníky. Roku 1623 zemřel mučednickou smrtí arcibis
kup Polocký svatý Jozalat Kuncewicz a asi 100 kněží. lza Ka
teřiny ll. a za cara Mikuláše ll. byli katolíci vražděni. [ arcibis
kupa Cieplaka, uvězněného bolševickou vladou. i popraveného
preláta Budkiewicze můžeme pokládati za mučedníky unie. Jed
nání o sjednocení církví bývá často srovnavano zejména v tisku
liberálním s jednáním Svazu Národů. Běží prý sice o chvalitebný,
ale jinak abstraktní pacifism, úplně bezkrevný. který nevybočuje
celkem 1 mezi vyjednávání u zeleného stolu. Na tyto námitky
lze odpověděti poukazem na mučedníky unie. Sotva by se za
dnešních poměrů našel mučedník pro Svaz Národů. ldea unie věru
není ideí bezkrevnou; jest dobře zpečetěna skutečnou mučed
nickou krví. Bolševická vláda se domnívala, že popravou Bud
kiewiczovou pohřbí misijní dílo v Rusku. Docílila však pravého
opaku. Způsobila jenom, že nedůvěra. která dosud byla mezi
katolíky a pravoslavnými. roztála u vědomí společného utrpení.
Za carského režimu byla snaha po unii krutě pronásledována.

98



Vadil jí antagonista mezi Rusy, Rusíny a Poláky, živený jak vládou
ruskou. tak i rakouskou. která všude, na severu i na jihu říše
čenichala za těmito snahami panslavismus. Velký biskup Chorvatů
Strossmayer to byl, který inspirován myšlenkami encyklik Lva XIII.
vytvořil slovanský program unie v tradicích cyrilometodějských.
Nalezl zejména mnoho porozumění na Moravě v cyrilometoděj
ském hnutí velebradském. Mariborský biskup Slomšek založil
první bratrstvo svatého Cyrila a Metoděje. jehož úkolem byly
modlitby za unii. Papež Lev XIII. rozšířil svou encyklikou „Grande
munus" kult svatých věrozvěstů Cyrila &Metoda po celém vzdě
Janém světě křesťanském (rok 1880). Encyklikou ..Praeclara gra
lulationis" potvrdil práva siednocených Orientálů na východní
ritus a zaručil jeho nedotknutelnost. Uvádíme z celé řady takt
ienom několik významných událostí, jež svědčí o tom, jak po
slední papežové pod orovali unionism. Roku 1881 založena byla
v syrském Bejrutě grientální Akademie, roku 1893 byl konán
eucharistický kongres v Jerusalemě, kde došlo ke sblížení s Orien
tály. Nástupce Lva Xlll. Pius X. zřídil čistě řecké biskupství v Ca
řihradě roku 1910, roku 1912 v Hajdu Doroghu, Rusínům ve Spo
jených Státech zřídil východní sjednocené biskupství ve Filadelfii,
\! New Yorku, v Kanadě a ve Winipegu. roku 1912 dovolil. že
katolík latinského obřadu smí, je-li k tomu rozumný důvod, vy
konali svaté přijímání i podle ritu východního, kteréžto ustano
veni jest již pojato do nového kodexu. Velmi důležité kroky pro
unii byly učiněny za papeže Benedikta XV. Papež tušil správně,
jaká asi nastane po válce konstelace, a dovedl se na ni připra
viti. Již za války poslal na ř. do Ukrajiny apoštolského visitá
tora s úkoly studijními. Dvě diiležité instituce děkují tomuto papeži
za svůj vznik. .lcst to Orientální Kongregace a Orientální Aka—
demie v Římě.

Kongregace jest zhruba řečeno vatikánským ministerstvem. Až
do Benedikta XV. podléhali OrienláIové s Římem sjednocení
Kongregaci Propagandy. Roku 1917 byli tcdy Orientálové pod
řízeni kongregaci samostatné. Předsedou kongregace je sám papež
a kardinál jest jenom jejím tajemníkem. Tedy podobná organisace,
jakou má svrchovaně důležitá kon regace sv. Ollicia. Kongregaci
je přiděleno 11 kuriálních kardiná ů, asesorem, čili vlastním se
kretářem jest orientální biskup. Kongregace má 24 konsultorů obou
ritů. Kongregaci podléhají osoby, kázeň i obřady Orientálů. Před
její lorum náležejí i záležitosti smíšené, totiž záležitosti. jež se
týkají latiníků i Orientálů. Tato kongregace má vůči Orientálům
tytéž plné moci jako mají ostatní kongregace vůči latiníkům, to
liko ve věcech věroučných a soudních podléhají i Orientálové
sv. Officiu, jemuž podléhají i ve speciálních otázkách manželského
práva, pokud se týkají t. zv. Privilegium Paulinum. S žádnou
jinou kongregací nemají Orientálové co činiti. Svědčí to zajisté
o tom,že Svatá Stolice přikládá otázce unie důležitost svrchovanou.
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Jest samozřejmo, že chceme-li získati východní rozkolníky, musíme
předevšim věnovati pozornost výchoďanům s námi sjednoceným
— uniátům.

Druhou, neméně důležitou institucí jest Orientální Akademie,
studijní ústav, určený především k tomu, aby se na něm vzdě
lávali latintci, chtějící působiti mezi Orientály. Na ústavě ,však
mohou studovati i Orientálové, ba dokonce i schismatikové. Ustav
byl nejdříve ve starém Pallazzo dei Convertendi na Borgu &nyní
jest v Biblickém ústavě ve via Pilotta. Byl s ním spojen proto,
že biblický ústav má velmi bohatou knihovnu &museum, týkající
se On'entu, takže tyto pomůcky jsou dnes oběma ústavům spo
lečné. Přemístění se stalo dne 14. září 1922 listem .,Decessor
noster“. Na tomto ústavě ůsobt i český profesor, totiž P. Spáčil
S. J. Kurs trvá dva roky. eho učební předměty jsou tyto: pravo
slavné bohosloví, patristické bohosloví, východní liturgie, východní
právo církevní. východní právo občanské, politické dějiny Vý
chodu, dějiny východních literatur, orientální archeologie a dějiny
umění,východnizeměpis a východní řeči,totiž ruština, řečtina.staro
slověnština, syrština, arabština. koptština. arménština a ethiopština.

Nyní jest třeba věděti, kolikeři jsou uniaté & kolik jich asi je.
Dělí se celkem na čtvero hlavních obřadů s jazykovými podod
děleními.

1. Předně k nim náležejí Armén.-'. Jest jich asi 100.000 duší.
Jejich patriarcha sídlí v Cařihradě, ale má titul patriarchy kili
kijského. Mají 15 biskupství a arcibiskupa ve Lvově. Jejich právni
poměry upravil papež Pius lX. konstituci ,.Reversurus" ze dne
12. června 1867. Jejich patriarcha je volen biskupy apapež po
tvrluje volbu. Synnd navrhuje terno. 0 provedeni voleb pečuje
Orientální Kongregace. Mají svůj vlastní ritus a liturgickým ja
zykem jest bud spisovná arménština nebo staroarménština. Maji
v Evropě i v Asii několik klášterů benediktinských arménského
ritu. Tito mniši se nazývají Mecliitaristé, podle svého zakladatele.
Kláštery ty jsou skutečnými útočišti kultury tohoto pronásledo
vaného. od Turků systematicky \'yvražďovaného národa, který
jest prvním národem, jenž přijal jako celek křesťanství. V těchto
klnšteřích jsou arménské tiskárny. galerie obrazů arménských
umělců a nalézají tam útočiště četní arménští uprchlíci, kteři jinak
těší se velké pozornosti při charitativních akcích papežových.
Jeden z nejkrásnějších jejich klášterů jest klášter San Lazaro
u Benátek, klášter uprostřed moře, s bohatými sbírkami a za
hradami, který uprostřed mořského vlnobití jest skutečným sym
bolem osudu tohoto národa. V Římě mají kostel na viu Giulia
„St. Biaggim"

2. Uniáti' ritu koptského mají patriarchu od roku 1895, Čistě
koptského ritu užívá asi 22.000 duší a mají 3 biskupství. Patri
archa je volen jako u Arménů. Residencí patriarchovou je Ale
xandrie & liturgická jejich řeč je koptština. Dále jsou Kaptové
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ethiopští v zemi Neiušově. Jest jich asi 3.000 duší. Jejich liturgickým jazykem je abešština. Jsou s ravováni latinskými apo
štolskými vikáři a papež Benedikt X . jim zřídil v Římě kolej.
která jest za Vatikánem ve Fondamentě; mají kostel zasvěcený
sv. Michala. Jsou to černoši. Kdo v Římě ponejprv viděl v kle
rikách Indy, Číňany, černochy. teprve dovede si udělati náležitý
pojem o světovosti církve katolické.

3. Dalším starobylým orientálním ritem jest ritus řecký.Dělí se
na několik jazykových pododdělení. Ritus čistě řecký obsahuje
asi 73.000 věřících. Mají v Evropě biskupství v Hajdu Doroghu
& světícího biskupa v Cařihradě. K témuž ritu náležejí také Italo
albánci v jižní Italii a na Sicílii. kde mají řadu far a světícího
iskupa. U tma mají znamenitý klášter Grotta Ferrata, obývaný

Basiliány. Klášter má skvělou knihovnu a velmi vzácný rukopisný
archiv a jest zajímavo, že v tom klášteře udržel se původní staro
řecký ritus v takové ryzosti, v jaké ji nedovedla zachovati ani
sama pravoslavná církev východní. Kolej a chrám mají ve Via

abuino.
Ritus řecko-rumunský má 4 biskupství s jedním metropolitou

& jeho věřící nalézají se na územi maďarském a rumunském,
jest jich asi 1 milion. Liturgickou řečí jest rumunština a jazyk
církevně slovanský, kostel mají v ímě ve Via Coppela.

Velmi důležitý je pro nás ritus řecko-rusínský. jednak roto,
že k němu náležejí částečně obyvatelé naší Přikarpatské lgusi a
za druhé proto, že při unionistických snahách právě oni padají
na váhu, nebot užívají téhož ritu jako pravoslavní thorusové a

ravoslavní Ukrajinci. Jest jich asi 3 a půl milionu. Maji arcibis
upa ve Lvově & jest jím známý unionistický pracovník prelát

Szeptickij. Jejich litur'aie je řecká. jazyk staroslověnský. V tměmají chrám v Santa aria ai Monti. Lvov byl považován za 0
pěrný bod unionistickýrh snah před válkou a za války. Dnešní
politická situace však způsobila, že nastal mezi Rusíny a Poláky
takový antagonism. že sotva bude možno vycházeli při těchto
akcích ze Lvova. Svědčí tomu mezi jiným nedávná neslýchaná
internace metropolity Szeptickěho. Když na janovské konferenci
bylo jednáno se zástupci sovětské vlády o možnostech charita
tivní akcc v Rusku, bylo se strany ruské vlády přímo vysloveno
přání, aby misionáři nebyli Poláci. Tehdy si toho všiml zejména
veškeren francouzský tisk, který vyslovil obavu, aby do Ruska
nešli misionáři němečtí a nestali se tak průkopníky německé ak
tivity v Rusku. A tehdy ve francouzském tisku bylo již pouka
znváno na Velehrad a jeho unionistickou tradici, jakožto na bu
doucí opěrný bod při cestě na východ.

Ritus řecko-bulharský užívá liturgie řecké. jazyka staroslověn
ského a má v Macedonii a v Trakii na 13.000 příslušníků. spra
vovaných dvěma apoštolskými vikáři.

Pokračování.
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František Střížovský:
CESTY LIDSTVA.

Cesty lidstva z dálek minulosti
tratící se v bahnech s moskity,
znamenaně prachem bílých kostí
bratří, kolem kterých kněží s levity
šli a nevěděli, že je láska zákonem —
cesty křivolaké, jak by vedly snem,
cesty po skaliskách těžce běžící,
cesty široké a na bulvárech ústící,
křižovatky, na nichž o půlnoci
kouzla stroií pekel přetaiemné moci,
cesty výprav k divům polárním,
cesty zkumně v lidských niter kraie,
blín kde kvete, bolehlav kde zraie,
kde se zdvihá ze spáleništ dým,
Jeremiáš ien kde, kletbu cítě. lká,
cesty veřejně i taině chodníčky,
které noha v spěchu přes záhony tká,
na nichž bzuěíce se pasou včeličky,
cesty geniů i trubadurů vědy,
cesty lidumilů, kteří léčí bědy,
všechny cesty, které duchy dělí.
po nichž v různé cíle věky spěly,
v jedinou se s oií cestu
ku věčnému ěstu,
v cestu Pravdy kvádry vydlážděnou,
v cestu Víry chládkem zastíněnou,
v cestu monumenty ovroubenou,
monumenty Božích apoštolů.
monumenty Výkřiků & Bolů,
monumenty Hledání a Snahy,
monumenty těch, kdož byli vrahy,
vrahy myšlenek, iež proto z mrtvých vstaly,
vrahy citů, ktere zalásaly
vzkříšeny a živy v prsou umrlých,
monumenty těch, jimž platil smích
rozumných a mocných toho světa.

Po cestě té ů'de nepřehledná četa
ze všech pokolení, národů a ras.
V ieiich duši iediných se ozve hlas
zázračně & v iitřní bdění čas,
kdy se z Města zvony ozvou ke klekání,
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hymnus přetaiemný širou světa plání.
iako hukot moře velebný.
Při něm zmlkne Sirenv zpěv šalebný.
který dosud lidstvo vodil v blud.
Při tom zvuku narovná se každý úd.
s adne únava & zrychlen bude krok.
\rduchu vyroií se melodie dávných slok,
které duše zpívávala, dokud svět byl rái.
Před očima vstane nepoznaný krai,
bratrství kde pravě místo slunce svítí,
dlaň kde dlani trhá věrné lásky kvítí,
druh kde k druhu uctivě se sklání,
iako klasy vánkem, jímž je milování.

Na konci té cesty čeká velechrám
s bílým veleknězem na schodišti z žuly.
Věky nepřehledné věrně stoií tam.
nedbá víchrů. iež kdy kolem duly.
Zaperlí se v oku slza ři shledání.
zachvěie se blahem sr ce v hrudí.
svaté lásky šíp je na vždy raní.
duch se lako ze ma náhle vzbudí,
až se ozve po Oběti svaté
z hrdel milionů slavné Tedeuml ——
Ponížené kostil Zaplesáte
všedse po únavách v Otcův důml

Vladimír Soloviev, přel. Otto F. Babler:
MILÝDRUHU...

Milý druhu, nevidíš-li.
že ie všechno, co tu zříme.
ienom stín a ienom odlesk
toho, co my nevidíme?

Milý druhu, neslyěíi-li.
že ten !umot neskladný ie
ienom ozvuk znetvořený
věkověčné harmonie?

Milý druhu. necítíš-li,
iedina věc opravdova
že ie tady, co dvě duše
sobě řeknou beze slova?
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František Dohnal:
[MMA C ULA TA.

Z cyklu „Maria“.

Můj bílý lekníne.
jenž zkvetls nad vodami
a v kráse bezaíinné
tak avítíš věků tmami,
tvé krásy kouzlem zpit
zřím zas & zas v tvůj svit,
můj květe nad vodami.

Hle, všechno. všechno kol
vod černých zalil příval;
tvůj jenom bílý atvol
z těch vod se k nebi díval
a v ířpyíný hvězdný jaa
tajemný jakýa hlas
tajemnou píseň zpíval.

A čekal, v květnou běl
až krůpěj z nebe akane
a v íaju lidských těl
kdoa Velký z lůna vstane,
ten dávných věků sen.
před věky přislíben,
z leknínu lůna vstane.

Pak vzplůl ten velký den . . .
Tajemný Velký přišel . .
Víělil ae věků cen:
: leknínu lůna vyšel . . .
Však bílý čistý klín
neztehnul žádný stín:
: čiaíého čillý vyšel. . .

Můj bílý zázraku,
můj kvčte nad vodami,
nad nocí přízraků
ty svítíě stále tmami
jak bílé luny jaa.
jak démant bájných kras,
můj kvěíe nad vodami. . .
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Dominik Pecka:

RENÉ BAZIN.

Ale kromě toho obecného vztahu k přírodě jest v díle románo
vém dbáti vztahu zvláštního, vztahu jednajících osob k přírodě.

„Aby člověk vnímal a si pamatoval každou podrobnost, : níž
se skládá krajina, k tomu je potřebí schopností, které nazvu vý
lučnými. A prochází-li ten člověk lesem & nezdržuje se v něm
a zvláště, přináší-li si cizí náladu, která rovněž zabírá jeho po
zornost, jeho pohled bude změněnajeho vidina už nebude též."

„A o to se právě jedná, když spisovatel přivede některého
hrdinu svého románu na lesní mýtinu. Ten hrdina tam nepřichází,
aby maloval. Byl nám už představen. Jmenuje se Jakub a byl za
milován; jmenuje se Albert a pláče, že ho opustila nejlepši pří
telka; jmenuje se Dominik & peněžní tíseň mu činí nesnadným
odstup jmění — který jest nutný, nebot stáří se blíží. Známe jej
& zajímáme se o něj, poněvadž bychom rádi věděli, jak vyvázne
: nesnází, do nichž ho uvrhly jeho vášně nebo životní osudy. Není
nám lhostejno, co soudí o krásách přírody, ale jest nám to ved
lejší. Zastaví-li se však najednou z čista jasna na mýtině, kterou
lsme si představili a odtrhne-li se od svých snah. lásek, pomst a
snů, aby zevrubně a s trpělivostí malíře a odborníka pozoroval
přírodu, nechápeme ho & neshodujeme se s ním. Nikoliv, prav
dě odobnost, řirozený vkus žádají, aby vidina románového
hrdiny byla vi ina zvášnivělá, to jest, aby byla v přímém vztahu
s vášní, jež zmítá srdce. Bude viděti jen ony podrobnosti, jež
mohou dáti potravu myšlenkám, jímž je oddán v té chvíli: jen
svou trpící nebo šťastnou duši bude viděti v přírodě, do níž ji
vylévá; nevšimne si přesné křivky. v níž zatáčí se cesta do lesa,
nebo v níž je nhnut větrem strom. ale ihned povstanou v jeho
duši porovnání, s co v sobě podrží buď jako výsměch nebo soulad,
bude mír nebo divokost, nebo svěžest, nebo chmurný smutek toho
zákoutí přírody. Konec konců nepřestane býti hercem dramatu,
jehož tajemství chceme znáti.

Dlouhý po is v literatuře jest vůbec pochybený, poněvadž není
slučitelný s ějem. To platí stejně o popisu lesa jako 0 po isu
nábytku. Rámec, v němž se osoby románu pohybují, nesmí ýti
propracován odděleně za vlasním účelem, nýbrž jakýmsi lidským
způsobem a jako doplněk hrdin. Nejrealističtějším a nej ravdivěj
ším umělcem —-realistický zde ve smyslu jako blízký s utečnosti
— bude spisovatel, který vzbudí dojem, že věci jsou trvale při
tomny, který jim dá účast na životě a který v jejich prospěch ne
zabere pozornosti, která má stále viděti & sledovati duši."l

' Questions littéraires et sociales 159—61.
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Duše je tedy nejvyšším důvodem a,:ákonem deskriptivních částí
románu. Vše ostatní, krajina. dům, nábytek jest jen nutným do
provodem & rámcem vnitřního děje. Bazin se liší právě tím od
uaturalistů, že středem umělecké ekonomie učinil duši. Neklaní se
přírodě. Ví, že vrcholem přírody je člověk a pro člověka že uči
něno je všecko, co učiněno jest.

Popis jest jen pomůckou. Popisem chce Bazin ilustrovati nitro
svého hrdiny, líčiti jeho sen. který se vznáší nad vlnami řeky
iv korunách stromů, zpívati píseň jeho smutku, jeho nadějí &lásek,
V románu „Z celé své duše" vypravuje o lásce rybáře Štěpána
LontrelakJindřišce Madistové. těpán jede jednoho dne ráno po
vlnách Loiry &pohlíží k oknům své milé. uvidí-li její drahou hlavu
za bílými záclonkami. Loira šumí a směje se na okraji člunu. „Ano
i voda má svůj lásky čas. Záblesky ji proletovaly všemi směry.
Podél příkrých břchů táhly se plamenné, slézové pruhy, jež ne
byly odrazem ničeho a jež by člověk mohl považovati za stopy
duhy ponořené do proudů. Kolem byly pískové hroty, z dálky
bylo slyšeti lehký smích, postup zlatých, rozptýlených & znovu
utvořených vln, jež se vynořovaly z hlubokého řečiště jako nar
cisové věnce. Široké, bílé plachty, podobné zasněženým polím, mí
jely jediným pohybem. Jinde pohřížovaly víry své pně z krou
ceneho stříbra až do bahna hlubin. Všechy lesky splynuly, pro
razily si cestu a prchaly k moři.".

Co jiného líčí tn básnik těmi duhovými. zlatými a stříbrnými
lesky, než láskou planoucí duši těpánovu?

Bazin vychází ze skutečnosti. Pozoruje. Studuje. Pozoruje pří
rodu. Pozoruje život. Ale tak jako příroda jest mu jen pomoc
nicí, tak i život a jeho věrné vypozorování jest v umění Bazinově
jen přípravou k něčemu vyššímu. Člověk, obdařený schopností

ozorovati, shromáždí si brzy množství obrázků, zachycených
eckde na cestách životem, náčrtku to ovšem neúplných, zlom
kovitých, neživotných. Je možno sbírati takové obrázky soustavně
a účelně. Ale obyčejně chovává si umělec v aměti řadu postřehů
učiněných nazdařhůh, nevěda, užije-Ii jich k y k uměleckému dílu.
Hrdinové románu jsou zpravidla starší než zápletka. která je sku
pila a dříve než vstoupili do díla literárního, čekali v zákoutí duše
nebo v poznámkovém sešitě aodtud je vyvolala veliká síla, která se
nazývá ideou, přistoupila k nim a řekla: Tebe chcl, ty budes žítil

„Idea se objeví; má tvůrčí sílu; pořádá, skládá, s životní svrcho
vaností se pohybuje mezi rozptýlen mi a mrtvě ležícími prvky
díla. Musí míti neobyčejně jistý poh ed, nebot jejím úkolem jest
najíti v hlubinách vzpomínek rysy téměř zapomenuté a přivésti
je na světlo. Proč tyto? Proč ne jině, bližší, svůdněiší snad? Nechte
jl. Nezmýlí se. i když se nikdy neroz akuje. A táte-lí se mne,
jaká síla jest to, jež působí tak svo odně a ta rychle, řeknu

' Ds toute son Gmc.
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wám. že jest to prostě pravda, kterou chce spisovatel zdůrazniti,
slituace. kterou chce vyložiti. Jak idea vznikne v mysli. jsou již
šiiršíobrysy románu určeny. Pudově takřka naznačuje všecky předni
úilohy, povolává hlavní osoby. A ty osoby přibíhají tak jak jsou.
metvárné bytosti. daleké ještě úplného života. Jsou však určeny,
aby žily. Trochu života už v nich je. Idea je pozdvihla. Staví se
vedle sebe a proti sobě, tvoří nástin dramatu jako loutky, které
bychom postavili na jeviště. aby představovaly budoucí herce.
A to není vše. Rámec, krajina. dekorace jsou již narýsovány.

Určité ovzduší zahaluje ten vznikající malýl svět. A možno říci.že v podstatě jest román dílem okamžiku.
To jest úkol ducha při tvorbě románu: spořádati látku, která

jest již připravena. Druhým úkolem jest zaostřiti, prohloubiti po
vahy, sestaviti scény. vytvořiti vedlejší osoby, jichž idea nevyvo
lala Tento druhý úkol neni ovšem dílem okamžiku, vyžaduje
dlouhé práce a mnohého přemýšlení.

V promluvě ke katolickým umělcům řekl Bazin: „Pravý umělec
je velikým pracovníkem. V žádném umění umění není improvi
sace a jako v mravním životě, tak i v uměleckém jsou lítost &
opětný začátek obvyklými podmínkami pokroku. Nemluvlte. jak
někdy slýcham, o rozkoší malovati nebo dlabali nebo rýti nebo
paáti nebo kreslitl plány: to jsou slova lživá u chvastavál Rozkoš
je ve vidině, ne ve výkonu, který je vždy nižší)-'

Důsledkem tvárné a výkonné snahy' umělcovy jest ovšem. že
postavy ze skutečnosti se mění.

„První typ osoby. vzatý ze skutečného života. může zůstati po
:nutelným, přece však je zjinačený, Neřekl všech slov,klcrá mu
spisovatel klade do úst. činy, ktere koná, nebyly všecky jeho činy,

třeba každý z nich je určen lořikou plynoucí 7, pozorování Zápletka sama, je-li dobře prove ena, ruší množství všedních & ne—
významných činů; zjednodušuje osobu, a to jest účinek umění;
uvádí ji do situací, v nichž zůstává věrna zvolené povaze, ale
nikdy v nich nebyla, a možno pouze říci, že by v nich tak ne—
obstála. A to ukazuje, že není naprostého realismu, že není v ro
mánu docela pravdivého obrazu skutečnosti; že díla toho druhu
jsou většinou díly obraznosti. Vzor žil a žije snad dosud; celý
jeho temperament a mnohá stránka jeho povahy přejdou do knihy:
ale celá skladba má cílem přeměniti člověka v osobnost a po
drobnosti. které jej doplňují a zároveň jej přetvořujíj"l

Tuto dobu umělecké race nazývá Bazin dobou lásky, periode
d' amour. neboť jen laska má tvůrčí moc.

„Tyto bytosti. jež mají žííi. musí býti milovaný. Je nutno zto
tožniti se s nimi, trpěli a radovati se s nimi tak, aby mluv:ly a
jednaly skrze naši duši. kterou ovládají. Nemohly by v nás dlouho

' Questions littéraires et sociales 67—B.
' Pages religieuses. 210—
' Questions littéraires et sociales. 75.
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přebývali, aby se ten zjev neukázal. Jejich rostoucí život napl
ňuje dům jako dorostlé děti. Napřed byly pouhými obrazci, po
lotvary, v nichž dřimala křehká duše, nyní se rozvíjejí, mluví, u
stalují se a tak cítíme, že hodina činného života je blízko."1

ldea vznáší se nad chaosem odpozorovaných podrobnosti &
mrtvých modelů, idea je řadí, oživuje a přetvořuje osoby, jež jsou
vhodny ji vyjádřiti. Bazin nemá však v úmyslu měniti skutečnost.
Naopak, jeho uměleckým snem jest zobrazili skutečnou skuteč—
nost, nejen nižší, ale i vyšší stránky života, nejen zlo, ale i dobro,
nejen hmotu, ale i ducha. Jest ovšem nesmírně vzdálen omylu
naturalistů, kteří myslili, že jen ohyzdnost & zvrhlost je pravda.
Praví-li Bazin. že spisovatel má znáti zlo a říci je, mohl by se
někdo domnívati, že je naturalistou. Záleží ovšem na tom, jak
rozumíme formulím: Něco jiného jest líčiti zlo a něco jiného jest
pokoušeli se o apothesu zla. Něco jiného jest nezatajovati zla a
něco jiného podivovati se zlu. Naturalisté snažili se namluviti
světu, že neřád &špatnost je pravda. A když se jim to podařilo.
namluvili světu, že neřád &špatnost je krása. Směr naturalistický
přivedl umění takřka k pádu. Bazin ukázal, že pravou vlastí u
mění není stín, nýbrž slunce,

„Kdybych měl soudili irancouzskou školu naturalistickou, ne dle
jejich zásad, v nichž je mnoho pravdy, ani dle díla toho neb o
noho spisovatele, nýbrž jako souhrn knih, které se dovolávají na
turalismu, řekl bych, že jeji hlavní literární chybou bylo, že ne
znala skutečnosli; ukázal bych, jak se protiví pravidlům pozo
rování a upřímnosti líčiti v člověku jen pudy, potlačovati duši,
vysvětlovali mravní svět z příčin neúměrných následkům,zazdt
vati všecka okna, jimiž člověk hledí a vždy bude hleděli k nebi,
byl byl sebe více skličen bídou. prací, nemocí a vlivem prostředí.
Neboť ta okna, jimiž modlitba vystupuje a naděje sestupuje, budou
na světě vždy."2

A na jiném místě píše:
„Volnost říci vše, neexistuje. Vím, že ji hlásá celá škola spiso

vatelů, kteří tvrdí, že umění nemá zákona, že nemá studu a že
nemá nebez ečenslví. Můj náhled je zcela opačný. Myslim, že
umění je po robeno mravnlmu zákonu, jemuž se nemůže vymknouti
žádný projev lidské činnosti, a že jest mu podroben tím spíše, že
dílo umělecké jest poučení, příklad, vliv a rada bližnímu. Myslím,že
kniha jest velmi plodná sila, bud pro dobro, bud' pro zlo."-'l

Dokončení.

' Questions littéraires et socisles, 76.
' Questions littéraires et sociales, 84—5.
' Questions liítěraires et sociales, 146.
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Jan Vinař:
VYKÁCEN Ý LES.

OHoví Kosatíkoví.

S Bohem bud', sladký můi koute lesa,
ia ve tvé náruči sníval tak rád,
s Bohem buď, neb už varhany tvoie
nikdy ia nebudu slyšet hrát,
s Bohem bud' !

*

Jak je tu smutno . . .! Cosi tu sténá,
iako by skryta kdes plakala žena
trpící hladem a mrazem . . .
Ty nevíš . . . Ty už nežiieš . . .
Povalili zde na zem
vysoká těla tvých vonících stromů .
muži, iiž přišli sem z blízka i z dáli,
& při té práci si zazpívali,
až se to rozlehlo po údolí,
ale mé srdce bolí, bolí
při pomyšlení,
tebe můi sladký lese že není,
a že tu při tom vraždění tebe
z dýmek svých kouřili a že se smáli,
u že tak vášnivě obiímali
ženy, iež při práci byly tu tež . . .
A ohněm v iamách vy állll
l tvoje kořeny, lese mi ý,
konec ie, nikdy už nevstaneš . . .l

Dnes
je mrtev už les,
ienž rostl tu, sílil tu po mnoho let,
leiž slýchal sumět praděd & děd
tvůi, dívko, iež tu ideš kolem
tím bílým zimním polem.

Aspoň si vezmu ten dřeva kus,
který ti lidé vytrousili,
co mně a lesu tak ublížili,
aspoň ten maličký kousíček stromu
vezmu si domů,
zapraská, zasvití v krbu mém,
plamenem zapláče, zazáří,
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slzy mně potekou po tváří
v praméncích žhavých
jako ty plameny
a budou tř ytit se
jak drahé ameny . . .

*

S Bohem bud', sladký můj koute lesa,
ia ve tvé náruči sníval tak rád,
s Bohem bud', neb už varhany tvoje
nikdy iá nebudu slyšet hrát,
s Bohem bud', slavná ty gotiko jedlí.
pod ieiíž klenbou tak rád isem vždy stál
& toužíval
v duši mít svatý, vážný klid.
a v tváři slunce i ve tváři hvězd.
ve tvářích květů a všeho. což iest,
iasně vždy zřit.
jak svítí rellexem září všech zář.
světlo všech světel:
Boží Tvář!

Marya Konopnicka. přel. Otto F. Babler:
ZAVÁLVÍTR...

Zavál vítr čirým světem,
mával listím, mával květem.
zavál vítr lánem roll,
odnes všechno, co nás bolí . ..

ejl . . .

Oi, ty neměl bys lé moci,
kdybys nesel z černé noci,
z černé noci, ?amračene.

nad hlavím jež se nám žene. ..el

Oi. ty neměl bys té síly,
kdybys nevál od mohyly,
od mohyly na rozcestí,
tam kde leží naše štěstí. . .

Heil. . .

110



Eugene Demolder. přeložil František Odvalil:
MARNOTRATNÝ SYN.

Podzimní večery Kampiny vzbuzují hodně těžkou melancholii.
Zmrzačelé duby roztrušují po zemi a po březích zimornřivěho
moře uschlé listí; břízky bělají se večerním stmíváním. Tu a onde
bdí skupiny jedlí jak zlověstní strážcové nad vřesovisky, jejichž
nekonečné pláni sotva trochu rozmanitosti dává smírné věžka,
postavená v dálce pokánim nějakého horkokrevněbo zemúnka,
nebo písková duna, pravý to prs této pustiny ryšavé srsti divoké
zvěře -— a na které černá zeleň kručinek a hložin vyráží jak na
těle chumáče chlupův.

V pustinách těch neslyšet ničeho a podobá se, že člověk nikdy
nedýchal drsnou vůni těchto nevzdělaných plání. Pyšné potmě
šilou hrdostí a kousavou panenskostí. přes ten květ vřesu, který je
někdy. ale jako by proti vůli, zkrvácí červenými ranami. jsou kra
jiny ty zasvěceny němotě své povahy, skoupé i na nejčistší las
káni. Jistě jsou v hlubinách této země tajemstvi, zahrabána tam
věky odpornými, & vrstvami vzduchu věčně bezhlasými rostlin
stvo nechce z toho oblakům zievit ani prvních slabik.

Tato melancholie se ještě přiostřuie v listopadové večery, kdy!
vřes se pokrývá zvláštním tajemstvím mrzntého zapadu.

Horizonlem se táhnou mlhy ve ziialovělých rubáěich, aby po
jaly v sebe těleso nebeské, jehož mírání plní úzkostí pláň a ještě
víc zraňující činí její zamlklost. (% nic, úplně nici Ani rolničky
koní, táhnoucích výmoly písku poražené sosnyl Ani Alěkot sů
ze dvorůl Klekaní s věží přiliš vzdálených nepronikne do těc to
proklatých končin.

A hvězdy bojí se osvítit strašně schůzky čarodějnic. Nebot
když satan si chce vyvolit místo za dostaveníčko pro své milo.
stenky, pak právě zde bude míti nsstláno. aby je zde povalil.
pro pliživé svě milkování, na těchto pustých polích, uprostřed
halall oněch nocí bez ozvěny. Bludičky uprchnou diskretně na
hřbitovy vsí, jež spí v pozadí tohoto kraje. istě jedle se zabalí
tmami. & po krajině hole a otřelě roztočí ďábel svě osmdesáti
letě Kallipygy, své bezzubé Sibylly. neb mladé nahé čarodějky
svých orgií.

Nebot to jest země zlořečená, odkud oráč uprchl. znamenaje
se křížem. zjistiv, že jest tak prokleta, země bez útrob, již ne
pokřtilo gesto rozsévače, země. kde putují jen spěšné sluky a ha
vrani. Jest to step divoká. kde poutník si pospiií. domnívaje se
v koutech rozmrzelýcb lesův slyšeti saturnalie barpyjí, pokouše
jících divně jeho duši.

*
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Jest tomu již hodně let, v dušičkový večer vyzáblý &uondaný
Norbert usedl na vrchu jedné z oněch dun, zabloudivších do
vřesovišt oné Kampiny, kde on teď platil groši potu zálety let
minulých.

Sedlák, v jehož službě pásl vepře, dal mu kus černého chleba,
řka: „Vezmi plášt nebožtíka starého pastuchy & žeň vřesovisky.
Nyní jest doba, kdy padají žaludy."

el, s duší více hořkou než onen chléb, jímž ho sedlák skoupě
odaroval. epice ze staré liščiny mu zakrývala uši, a v jeho
radě, jež vyrážela na kůži, obtahující jeho líce, ranni mlha ro

zestřikla své perly. Kráčel, opíraje se o velikou hůl, a prasata
běžela chrochtajíce, s rypáky v mrtvém listí, a válela svá břicha
v každé kaluži cesty.

Pán půjčil také Norbertovi veliký nůž, aby mohl pokrajovati
svůj zatvrdlý chléb, ale také aby mohl brániti svého stáda útoků
vlkův, a selka mu dala svěcenou větvičku proti strašidlům. Vsu
nul nůž i větvičku za pás, udělaný z hadru zpola vylínalého rouna
beránčího.

Pachtýř odotknul:
..Dvě mí e za poslední vsí najdeš ve vřesovišti dřevěnou boudu,

směrem hvězdy pastýřů, večernice. Okolo té boudy rostou duby,
jež mívají hojně žaludův. Zůstaneš tam pět dní s na večer peč
livě zavřeš vždy prasata do ohrady, již jsem tam pro ně zřídil
z jedlových prken."

A Norbert se vzdálil z chatrné kampinské vsi, kam ho byla
přivedla jeho toulka pod nešťastným nebem, aby se stal ve dvorci

prasatníkem bez velikého platu. Hnal podle kostela. kde ve vlhkéodi hlas nějakého zpěváka vyz ěvoval zimou zkřehlým venko
vanům Dies irae. Pak uzřel hř itov, kde čerstvě rozrytá půda
v prašivém trávníku a čerstvě ohoblované kříže svědčily () bolu
vesnice, a kde prchavé ozdůbky byly položeny na rovy bez nád
hery & bez paměti. Pak naskytly se mu pod ořešákem, vyvěšené
na velikých kamenech, které prý bývaly pohanskými modlami
(nebot písčitá Kampina neposkytuje ani mramoru ani žuly) —
výnosy místodržitelovy, ukládající daně chudákům & opatřeny
nádhernými pečetěmi, které však již výsměšně smyly deště, ja
kožto poddaní, kteří se nebojí trestu.

Bytosti vysílené souchotivou půdou, která se zdá sdílet o svou
divokost s těmi ubožáčky, lopotícími se na jejich svazích. obje
vovaly se podél vepřovicových zdí svých zbořenin, roztroušených
kol kostela. Ženy uvnitř těch chatrčí očima plnýma malátnosti
obzorův, jimiž se ty oči hrabaly, dívaly se na nevděčnou cestu.
kde kuřata hledala nějaké kořisti. Bled hoch s nedůvěřivým po
hledem, podobný geniovi těch smutnýc krajův, pésl podél cesty.
tich abez pohnutí, jako kdyby nechtěl probudit zemi svého spánku.
Pln hořkosti těchto obrazův dospěl Norbert dun,jež mu označil pán.

*
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ó, srdcervoucí večer dušičkovýl Kdyby aspoň smuteční zvony
toho jitra udeřily o dunu svým umíráčkeml Zvony, jež přece mi
nulá léta bušily na srdce Norbertovo jako ranami kladiva, zatlou
kajícího rakev bytosti milované, zvony sem zaznívajicí tam odtud.
kde slunko tragicky zapadá jak úděsný výkřik ve vřesovištích.

Ale nicl Norbert poslouchá. Mlčení říká věci hrozné. U Iné
mlčení syčí šepoty, jež velikým prostorám nebe & pláně po sts
kuií myšlenky skličující, pod nimiž pastýř cítí, jak mu ramena
klesají a hruď vymírá úzkostí. V takovou chvíli se cítí tak osa
mocen v nedružných dálavách, že by krve za to nacedil, aby
vdechovat mohl vůni rašeliny, pálené pod venkovským ohništěm,
aby uvidět mohl světlo pod střechou obydlí.

Ale nic. Slunko zapada ve svém nachu, lhostejno jak císař před
otroky země, neznepokojujíc se pastýři a vřesovišti.

Břizy nehnutě stojí večerem a chystají se ukrýti v sobě to

nošní mlčení, jako by poslouchaly nějakého hrozného rozkazu.IC.

Země a rostliny vyhražují hlas svůj Bůh ví kterému žárlivému
uchu temného tyranství, jež jediné činí si nárok na důvěru bo
lesti i resignované radosti těch polí.

Hned, jakmile ještě slunko stáhne těch několik svých oštěpův,
jimiž zraňuje torsa mrakův, mučených západem, jakmile ossměh
jedle zhasí poslední blyskotky své večerní modlitby zdat no
vyvstane bez slova veliká siinga, zakrývající hvězdy, s očima
bez ohně, s drápy bez lesku?

Tato bezměrná truchlivost zachvátila srdce Norbertovo &zvolna.
rukama obezřelýma. aby neopomenula ani koutečku bytosti jeho.
zavinula ho hořkými závoji. macecha pokrytecká. Držl Himi ho
rečný bulsám toho večera, vdechuj pelyněk těch bylin, jež Ii
ošklivíš, okus bolehlavu a kolokvintu tohoto nebel At jest to
kvasem tve tesknoty () tomto dušičkovém večeru! Jako čaroděj
nice těchto vřesovišt, zavař v kotlíku své duše všecky plaché
\ůně stepil Hoď clo zloplodné té šťávy všecky popudlivé plody
melancholie jez česáš na stromech těchto končin. At výpar těchto
lektvarův, trpkých solí, potáhne zármutkem zřítelnice tv ch oči,
a ať mučivé ty jíchy, upražené v tvé kostře, probudí v to č my!—
lenky opuštěnosti & beznadějnosti. které by tě tím více přesvěd
illy. že zde, v těchto písčinách zhoubného neštěstí, isi jako si
rotek sveho nebe.

*

Slunko se najednou ponořilo do hlubiny kraje. —-Jako by
bylo chtělo v bahně močálu uhasiti svou hořící kitici. A noc se
stále víc snášela. Světlo zvolna mizelo jako unaveně svými krva
výmiláskamis oblaky a ty stoupaly lenivě k bezbarvému zenitu.

Mráz doléhal a Norbert se třásl v děravěm plášti, jejž mu
pachtýř hodil na ramena. Živil se onen den zbytky černého chleba
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a trochou kaštanův. Bloudil pod duby v celku trpasličími v očích
Brabantana, jež pouštěly své žaludy do špinavých kaluži, kde se
shlížely trosky jejich listoví. Vepři chrochtali. Courali se bahnem,
řvali vztekem, když je Norbert lehkým úhozem hole chtěl po
hnat ke stromům, a masité frkšní jejich rypákův bylo spolu se
zvláštním padánim žaludův do vln jediným zvukem, jejž pastucha
slyšel od pěh' dnů, co přihnal k podzimním hodům své soudruhy
zamaštěných štětin.

A Kolik trpěl — on, pocházející z niv, kde žně jsou zlaté
a kde sladké lučiny sahají hebkým chmýřím své pastvy až k ve
menům jalovic —»v této zemi sešlel Listy přišerných křižovatek
se mu zdály střenkami nožův, a hnisající houby jedlin, číhající
jak loupežníci, jako by chtěly mu naplivnouti svého jedu do cesty.
Ta země přece chtěla odepříti obživy lidem a on už kolikrát pro
rokoval, že tu musí zemříti s ironickým přijímáním písku na ho
rečnatěm jazyku a s hroznými jalovci, krvavícími jeho čelo.

*

Tu, pod kupolí onoho velikého chrámu bolesti, kde hvězdy
hořely svíčkami, sosny lýtvaly kadidlem a mlčení bylo knězem
zasvěcujícím, viděl Nor ert dvorec brabantský (není-liž Kampina
země přeludů7), kde řekl kdysi k otci:

„Dej mi díl dědictví po matce, nebot se chci podívat do světa."
ten večer zvon oné krásné vsi brabantské hlaholil, hlaholil

všemi tóny modle se za všechny ty, z nichž on pocházel, on, ne
vděčný pastucha vepřův, pocházející z rodu počestných usedlíků.
Zvon, který klinkal k jeho křtu, zvuky tenkrát stříbrnými &flét
novými, rozbíjel nyní dlažbu náhrobků, aby jako trouba posled
ního soudu vzkřísil kostry mrtvých, kteří přicházeli se tajemně
posadit u krbu o tomto jedinečném večeru.

Tam ted' právé slunko zapadalo; byl ještě pruh světla na obzoru.
v kuchyni starého dvorce olejové lampy, plamínky širokými,

mírnými a mateřskými jak jazyky krav, rozlívaly čadivou záři.
Plamen se někdy protáhl nárazem větru do dveří, a pak zatan
čily stíny na velikých zdích. Hodiny tikotaly jak jiné večery, ale
dnes jejich zvuk byl nějak hluboký, a lidé se zachvěli při pras
kotu, jejž vydala jejich dubová kostra, začernalé pod perutěmi
časův, jež přicházely starými hbitými prsty pohánět raiiie ciier
níku. Veliký měděný Kristus, rozpjatý nad komínem, byl nějak
víc obětovaný, na jeho zmučených ramenou, beránka hříchy sní
majícího, vystupovaly zkroucené nervy a tělo mělo žebra bez
masa.

Všichni pacholci a služky byli shromážděni kol podlouhlé lo
vaňské pece a otec Norbertův, patriarcha té rodiny, s nohama na
kozlíku, hovořil o zemřelých, a druhý jeho syn, Hubert, kouřil
mlčky, opřen zády o stěnu.

Pokračování.
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Frant. Boh. Děrda:
TĚŽKÝ DEN.

Těžký den
nad zemí rozprostřen.
lidé znavení
& země tvrdá ie,
iako by rodila jen kamení.

A přec bohatá doba žní
iednou přijít musí.
i den.
kdy tvrdé mozoly
iiž nebolí
& půda rozoraná
úrodného rána
zavoní chlebem.
pod modrým nebem.
iež přes noc hvězdami se odivá.
skřivan zazpívá
& kvítí v polích lavoní
pod nvčií roaou ranní,
aby všichni věděli,
že práce
přináší ien boží požehnání . . .
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O NOVOU PROSU.

Není pochyby, že současná prosa, stejně jako poesie.l prožívá svou krisi. Neníto' jen móda. není to jen touha po změně ustálených literárních útvarů. beztak

hodně již rozmělněných dlouhým užívání:-nl;yA nejde konečně jen o formu: revoluce zasahuje až k jádru umělecké tvo

7. románů a povídek rředellých generací hovořil k nám především individuallsm autorů. Byli tu realistéi deka nti, symbollsté. impresionisté atd. a všichni
skoro viděli svou slávu v dokonalé pitvě lidských duší. do nichž často vkládali
své osobní city a nálady, bolesti i radosti.

Duše lidská jest obrazem Božím. A kdo jej dovedl odhalili v plné jeho kráse,
kdo jej uměl znova vytvořiti a vdechnouti mu život, přiblížil se jistě k nejhlub
Ilmu zdroji pravého umění.

Bylo tu ovlem nebezpečí: odhalovaly nejednou své nitro duse pylné a prázdné,
jež se chlubily světu svými malichernými citečky a bolnůstkami; duáe slabo!
ské. které se sice dovedly vzepříti třebas i Bohu a zákonu, ale za to se roz
plývaly ohansky před novou modlou — ženou

,.Umddllné duse" Garborgovy dobře vystihujíl.lkam zavedl lidstvo i literaturu
proud přepjatěho erotismu, zakalovaný stále novými a ipinavějáími přítoky
: nekonečných bažin lidských vážní. Margueritova „Garconka“ jest jen malou
ka kou : něho, trochu drzejší a smrdutějlí, ale přece jen kapkou.

est div, že přichází reakce? Duchovní rozvrat poválečný se všemi svými
důsledky ji jen uspílll.

Projevuje se u všech národů nebývalou zalibou v literatuře dobrodružné. Co
dříve přílil úzkostliví * mládeži, jde dnes ví—
tězně celým světem. ()horu, kde dříve vévodil Verne, Wells, london, věnují se
dnes i ne řednějůí umělcii Claud Farrěre, Pierre Benoit, Paul Adam, Louis
Bertrand, l;:ichari. Victor Selalen. Randeau a j.

Tento dobrodružný a exotický směr nové prosy vítá radostně také přední
kritik a teoretik nalí mladé literární generace lfr (iotz (Kritika 1924, čís. 2-3).
Ukazuje, že exotické romány jsou bez erotiky anelio je tam erotika jen nepa
trnou složkou životního proudu. jako třeba bouře je jen nepatrnou složkou pří
rodního života. Zato proudí v nich mužný, akční, neseníimentáluí duch, jenž
se uplatňuje v dějích plných mocného chtě í civilisačního, kolonisnčního, príl
myslného a obchodního. „Zvěcněli jsme. život je nám dnes více než pouhá
možnost erotického lílení. Pohlavní láska, jež byla jediným smyslem lidského
Gvota, je vžd více stlačována do pozadí 'ako pouhá jedna složka života, jenž
má tolik jiných ukolů, plánu, potřeb. " „liení pochyby. že je už svrchované
na čase vychvátiti poesii : výlučného opojení ženou, jež okouzluje, mučí, pod
vádí a za se vrací, nebo! to jsou děje po větáině privátní a věčně stejné, a že
je nutno obrodlti poesii tím, že v ní pronikne prostý a jasný pohled na nejzá
važnějlí skutečnosti světového života, určovanými kolektivními racovými váš
němi, pudy a snahami. A neméně je důležito, ab na místě romantické válnt
erotické se konečně v poesii uplatnila tvůrčí my! enka lidská, jež vždy mocně
přetváří realitu a zlldátuje přírodu —a uká zati člověka v rozmachu této tvo
ř'lvé činnosti, jak heroicky zápasí, jak silně odstraňuje překážky, jak se obětuje,

ab těm, kdož Eujdou po něm, usnadnil cestu."
Kinohem radi něji mluví o těchto nochh úkolech pros člen U. S. Devětsilu. Karel Schulz v l. čísle nového bměns ého internacion ního listu „Pásmo'.
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Dle něho nová prosa tvoří užitečně hodnoty zkratkami života. iest lidské a velko
ryse lyricka. rozbíií literární. konvenční názory na svět. staví na místo roma
nové perspektivy perspektivu kina a přeiíma výraznost moderní techniky. in
dustrie a íilmu. iie sensací, žurnalismem. dobrodružností. erotikou. varietniml
atrakcemi, plakátovou skutečností. detektivkami. indiánkami. sportem, kinem,
vynálezy. music-bully. Sensační literatura kolportůžní, statečnost hrdinů Londo
nových či Bret Har-tových. lyrika cestovních prospektů iest krésnéičí než osudy,
nesnáze a bolesti onanisuiících se hrdinů M. Barresa. Andreieva, Arcybaševa
. Dostoievského.

Hrdinové naší doby isou: hasiči vrhaiící se do plamenů. radiotelegratisté to
noucích lodí. horníci v kolmých čachtach, lékaři v iníekčních barácích. inže
nýři s dělníky. stavící podmořské a horské tunely, piloti atd.

Z prosy nutno vymýtiti psychologisovaní, kresbu individuality. malomocen
ství. bolestínství a nahraditi to lyričností. kolektivitou, aktivitou, energií . . .

Styl dobré prosy ie stručný, telegraticky dramatický. Formou ieií ie báseň

v Brose. nikoli povídka nebo roman.ředchůdci nové prosy isouz de Foe, Rabelais. Cervantes. Ch. Louis Philippe.
J. Verne. Twain, Rimbaud, Bret Harte. J. London. Jerome, Klapka. Moderní

roaaikové: Vančura. Erenburg, Blaise Cendrars. Radiguet. Cocteau. Apollinaire,

Šlarcel Fabri, Jaroslav Hašek. Vlichni ostatní isou .,! atní rosailgivé'ť Z nalich isou výslovné uvedeni isko ieiich typy: Čapek-C od. utte. rámek, Ka
rásek ze Lvovic. Olbracht a i.

Tolik ieden : neimladěích. autor románu „Tegtmaierovy železárny" a knihy
básní i prós „Sever -Jih -Zůpad -Východ". kde se pokouší uplatniti novou estetiku
——zatím ovšem s nepatrným zdarem.

Kdyby se podařilo mladým spisovatelům vytrhnouti naši proau : dekadent
ního erotismu a esimismu a povznésti ii na výsluní opravdové životní radosti
a síly. vykonali y iistě dobrý očistný čin. Ale k takovému činu sotva pove
dou zkratkové iormulky a prosté napodobení cizích vzorů. Již nyní limzí iiin
nemalé nebezpečí: zpnvrchnéní myšlenkově a nová modloslužba hmotuřské ci
viliaace.

Ani exotislnus na trvalo nepomůže: íantasie příliš napínana ae unaví. a pak
ieií křídla, zatížena beztak smyslnosti, tak často a snadno zanáleií ducha místo

do čistých výlin do nezdravjch tůní . ..Potom. věříme pevné. řii e zase ke cti věčně žlvý zdmi i předmět pravého
umění: lidská dule -— ngraz Boží M.

TRPÍCI ZENSTVÍ.
Při nedávném iubileu J. S. Machara bylo vzpomenuto dobrých i spatných

atrůnek ieho básnického díla. Myslím, že ony knihy, v nichž se aklonil soucitně
ženě zrazené a ponížané, maií větčí cenu než všecko ostatní, co napsal.

V knize „Zde by měly kvést růže" (1894) zobrazil lyrický i povídkové nčkolik
dulí ženských, Iicllž život byl zhudlalen, iichž touha po lásce a pochopení zkla

mína. K motivům této knihy se vrátil později cyklem verlovaných povídek.. ivotem zrazeni“ (1915), ldeově se řadí k těmto obrazům ženského utrpení
l román proatitutk . která si zoulů nad nemožností návratu k čestnému životu.
.Magdalana" (1894 .

ovažuii za aprůvno. nevyhýbá-li se literatura uěmčtům ženského utrpení
vůbec a prostituce zvlůlté. Jest prostituce neivétlím utrpením a ponížením ženy.
Byla! žena stvořena pro dítě a nikoliv pro muže. Dítěti ma býti matkou, muži
ien oporou. Dítěti děrkyní života. muži ien družkou života. Mateřství a prosti
tuce isou protčičky. Matkou učinil ženu Bůh. prostitutkou lidé.

„Ma dalena" ma ovžem analogie ve světové literatuře. Alexandre Dumas se
pokusí ve své „Důmě s kaméliemi" rehabilitovati kurtisůnu. Poučnů ie Zolova

Nana", „Bubu z Montparnaau“ Charles Louis Philippa svědčí o veliké zna
lbati prostředí.
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Těžko říci, jaký ma či nemá býti roman Eroctitutky. Naturalísté sbírali doku
mont prohrabovali sociologizl, politické spodůřství,ctntlst1ky. Chodili domských kaváren, seznamovali se s Hměřeným počtem starých nevěstek.
účastnili se týdenní prohlídkyza saných)ženltln. To je třeba spisovateli. který
za důležité pokladů vytvořiti takové či onaké milieu. Na milieu konečně ne
záleží. Záleží n e:tí

Dumas chtěl rembilltovati. napraviti omyl, Zola a Philippe říci pravdu. Ma
char pohnoutl k soucitu. Trojí pojeetí.

Ani to ani ono nepokoučí, abychom mu dali přednost. Zldné : nich není ssl
čiře artistní a každé se zrodilo : určité mravní koncepce lidské společnosti.
Není sice úkolem umění, aby dávalo mravní naučení světu. ale jest jeho úko
lem, aby povznášelo, jinak by bylo rozkladné a protilidsk

Troií pojetí může i dále míti prostituce v literatuře. Napravílí omyl společ
nosti. které pokladů prostitutku za bytost zavržení hodnou. Označuje ji olkli

vými jmény,bsype kletby na její hlavu a činí ji Azazelem svých neřestí. Jsounevěstky z Ale jsou také nevěstky ze smyslnosti.Ženy, které se nazývají
nevěstkami, bbyl'y' imi učiněny od mužů. n — zvrhlé a nevěrné — které se
nenazývají nevěst ami, učinily se jimi samy. oto aktivum budiž relativníomlu
vou onohop s'.va

Říci pravdu. l básník. znaiící opravdu život, bude věděti, že prostituce je sice
zlem, ale nikoliv nejhorším. Prostitutka není nemravné ale jest obětí nemrav
nosti. Prostituce není nemravnost, ale jest nemravnostl výsledkem. Vřed není
nemoc. ale jest nemoci příznakem. Ale i kdo tomu nevěří, růd přizná, že horlí
jest. rodůva- li muž svou duil, než prodává-li žena své tělo. Bernard Sha
napsa tři hry a nazval je hrami nezabavnými: „Widowers' houses", „The
Pilanderer" a „M.rs Warrena prolesaion'ť V nich zobrazil a ztepal současnou
nemravnost a duševní prodejnost moderní anglické cpolečnosti. V předmluvě
k těmto hréni píle výslovně: „Nyní neodsuzujeme toliko žen, které at dovole
ným či nedovoleným způsobem se přidržuil „živiielů", aby těžce ncetrédllymls

marne množství prodejných mužů, nalé říklad dramatiků a novinářů, k nimžnáležím i já, máme i řady právníků, a,řů duchovních a plochých politiků,
kteří denně užívaií svých neivyllích alchnpnostt,aby zastřellsvé pravé smýllenil
proti tomuto hříchu jest hřlch ženy, prodévailcl své tělo na několik hodln. přílil
všední, aby zasluhoval zmínk nebot bohatí muži, kteří nemají mravního pře
svědčení, jsou v moderní společnosti nebezpečnějlí než chudé ženy, které ne
mají nevinnosti. „ [The three un leasant playl, Tauchnitz ed., l9H, p.82.)

Vzbudíti soucit. Naprostl rehabilitace není možna. Relativní nno. Nazvali
chudou dívku prostitutkou, protože zneužila krásných darů, které ji Btih dal.
Jiným dal Bůh krlsnějlí dary, vědění důvti výmluvnost, aby jimi pozdvihli
padlé a k pravému poznlní přivedli zbloudplé. A ti-li svých darů znoužlvaií,
větlí mají vlnu. Jest úkolem umění zpodobitl utrpení dívek zaprodaných za
lantročených, často nevinně svedených, zoulalých aneřtastných. Vysvětliti, byt
ne omluviti. pocho ltl, byt ne schvllitl. Noodsoudltl, ale soucit míti -—jako
Spasitel, ÍGM Maa aleně odpustil a ženě cizoložné řekl: „ eno, kde jsou ti,
kteřl žalovali na tebe? Nikdo-liž tě neodsoudíl? * Ani já tě neodsoudím. Jdl
a více nehřel." (Jan 8, 10-11) Dom. P.

LITERATURA.
Josol Bnrtulkn: Velikonoc.. Sbírka veršů České Budějovice 1923.Stran

28. Nákladem autorovým. — Milosrdenství činí básník věcem nepatrnýma ne
viímaným. Lampa, zrcadlo, květina, kamna, kniha, světnice, ulice —předměty,
které vidíme denně, prosí o smilovůní a pozornost Denně je vidíme, a přece
jich nevidíme. Cestujeme s červenými baedeckery, mlátírne se ve vzlonech,
abychom něco uviděli, a jsme-li duchaplní, píšeme v hotelích po přetnídt'lvce
cestovní leuilletony, ab chom pověděli světu, co jsme viděli — a nevíme. kolik
krasy bylo ve věcech, které' jsme opustili, abychom něco uviděli. lvčodní věci
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aou.krácnyi úzký obzor človeka hledícího oknem do ulice' je vzrušující.Krása
včcí všedních nenrnřela. ale spí. Třeba ji probudit. A to je malý zázrak. To
každý nedovede. Lampa na příklad není nic zvláštního. A přece. dotkne-li se
jí čaroděj — básník kouzelným proutkem. zjeví nám svoji krásu, vždyt zlatí
naši chudobu. jest radostí jedinou večerních myšlenek:

Lampa.
moudrýma očima

myšlenky večerní vyjasůu
stínítko kolem ní jako růžový obliáček pluje

avše cnhny nás s životem uamiřuje.
A v jedenáct hodili
lampa naklání hlavu

a vypouští duši.
l my hlavy na ramena nakloníme.

jenom duši nevypustíme.

A kdo odhalil slávu všednosti. prosté & chudé. myslí dštinnou, buď nám vítán
jako bratr náš a křestanl Máme oýti jako maličcí. Trochu bláta a hromádka
písku nestačí—liž k hře života? Kdo by se užíral touhou po věcech tajemných,
jež možnosspatřiti až za ostrovem Thule? Poselství básníkovo je trojí: první
lásky. druhé chudoby a třetí pokory. Stůl jeho je plný radostí poledních, ma
minčín úsměv je nejdražší věcí na světě. včely se rojí, akáty kvetou, a tak je

bohat v chudobě. A z bohatství svého a štěstí nám dává sbírku verši) Pom. .

Otokar Ne odlý. Malířov dojmy a vzpomínk z Ceylonu a Indie.
2. vydání. Nák dení Františka borového v Praze 1924. tran 304. Cena 28 Kč. <
Od roku l916. kdy vyšla první vydání knihy malíře Nejedlého, b Io u nás
napsáno mnoho spisů o dálném asijském východš. naší legionáři ne o zajatci
dostali se zatím bezděky do krajů. kam dříve en velice zřídka zabloudila noha
českého člověka, a kdo z nich umél trochu vládnouti perem. neopomenul vylíčltl
ové dojmy a vzpomínky. Ale přesto kniha Nejedlého upoutá vnímavého čtenáře
l dnes. A nejen snad svými poplsy nesčetných dobrodružných příhod a neo
čekávaných událostí. jež zažlli dva přátelé-malíři ve dvouletém putování na
dalekém východě: kdn četl některé nadšené Chvalozpěvy na tropické kraje a

zvláště kdo zná posledné tu zmíněný román J. Bandrowského,„.linlanř" nnlezne
v kniZe našeho malíře zajiínavý protějšek: psycholoqicky všrnč kres ený rozvojčeského člověka. jenž teprve v cizině se naučil vá! ti si vlasti a uvědomil si
svůj žlvoíní cíl.

Rozmrzen asi nepochopením v našich domácích poměrech odejel skoro úplné
bez hmotných prostředků jen s „vírou v náhodu" na Ceylon. aby tam hledal
prostředí neporušené přírody V ní chtěl 'ednnk „malířsky růst. . urychlit a
ujasnit své barevné zájmy v místech přilé avéjších," jednak také trvale se v ní
usadit a oddati se o samotě jednoduššimu i lepšímu životu. „Pryč od lidíl Pryč
od civilisace i polocivilisecel Žádné nebezpečí není větší než zůstat v prostředí,
které by nás utročilol“

Ale zatím na Ceylonu & později v Indii přesvědčuje se krok za krokem. že
marné utíká z Evropy. poměry společenské a mravní nalezá ještě horší než
doma [zvlášté ponižující kastovnlctvt), a přirozeného. civilisací nedotčeného
žlvota. o jakém snil. vůbec tam neníl V nejzápadnějšlch džun lích. kde měl
býtl nejstarší lesní národ Vádů. nalezá jen Angličany a gramo on vyhrávajíct
píseň z Dolarových nncezen. Malířství samo neživl a pro jinou práci jest
nadbytek domácích lidí. 5 velikou vytrvalostí a sebepřemáháním chápou se oba
přátelé mnohdy až nesmyslných podniků, trpí nejvetší bídu a hlad a uvědomují
si právě při největším rozmachu indického náboženského nadšení. že jsou tam
jen cizinci. „Jak je to lepší u nás v echáchl“ volají nejednou. V srdci se ozve
neodolatelná touha po vlasti. „Cítil jsem. kam patřím a kde mám hledat domov
svůj.. .Stále více jsem si ujasňoval. že jsem tu pouhým divákem cizincem.
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Chápal jsem tu ponejprv, co jest vlast, se kterou člověk bezděčně srostl. Nej
horěí vzpomínky minulosti byly mně milejáí než sebe krásnějlí přítomnost. ..
Už jen jediná vroucí tužba ve mně žila: dostat se domůl“ Cizina. sama v sobě
umělecky bohatá a přece zdobená pozlátkem anglické civilisace, naučila jej také
vážiti si domáci kultury. „A věděl jsem již, který úkol má býti svatý každému
českému umělci: Být užitečným národu a vlasti, nebot to je jediná půda. ve
které naše práce může býti plodná, protože jsme z té půdy vyrostli"

Vedle osobních dojmův & vzpomínek vypravuje spisovatel jako mimochodem
také 0 místech a městech. kde žil, 0 mravech, zvycích a lidech. které poznal.
se zřejmým úmyslem poučiti i pobaviti čtenáře. Zde všude. a zvláltě tam. kde
líčí krásy tropické přírody. znáti vnímavého malíře umělce, jenž má zvláště
vyvinutý smysl ro barvy a vidí. co jiným očím zůstává větlinou skryto. S |i—
terární stránky bylo by sice možno vytknouti tu a tam nějakou neobratnost,
méně pěkné rčení. ale autor sám to as cítil a omlouvá, se, že „za cenu u řím
nosti mohou se přehlédnout! všelijaké nedostatky". A upřímnou jeho niha
skutečně jest, třebas leckde něco jen napovídá.

ak také jen zdaleka na jednom místě naznačuje svůj náboženský názor.
„1 bez těch církví a různých vyznání dovede být člověk pokorným před čímsi
VytěímJ' Tak si praví. když sleduje nesmírný chaos mravů a zvyků a rozma
nitých náboženství v indickém městě, kde se projevuje náboženský život nejvíce
v pouličních demonstracích; pod vlivem domácích pohanských vyznání zdají
se mu i tamější katolické pobožnosti býti vy očítány na neivětlí co možná
efekt, který má zachvátit vlechny sm sly člověka jiného vyznání. Ale dle vleho
nestarsl se autor říliě o tyto katolické pobožnosti: Itčí odrobněji jen svou
návštěvu tanečních obřadů při pohanské slavnosti na Cey onu. M.

Zdeněk Nejedlý: Bedřich Smetana. „Ars", sbírka rozprav o umění. svazek
1. Nákladem společnosti „Orbis“. Praha 1924. Strana 67. Cena 6 Kč. -—K jubileu
Smetanovu vydal dr. Zd. Nejedlý velké monumentální dílo i sbírku svých
menlích statí. Spisek, jímž 'est vhodně zahájena nová knihovna roz rav z o
stetiky. shrnuje stručně výsledky dosavadních jeho studií smetanovs ých. Jest
určen, tak jako celá knihovna „Ars“, širším vrstvám české inteligence, roto
přirozeně nezabíhá do podrobností, nedotýká se sporných otázek. ale ta 6 se
nespokojuje pouhým životopisem mistrovým a rozborem jeho skladeb. Vyličuie.
jak zvolna si razilo pravé slovanské umění cestu ostatním kulturním světem.

než se mu podařilo odstraniti nes rávnýl zapadni názor na ..nacionáiní“ slovanskou hudbu; kreslí prostředl čes tého udebniho světa. z něhož vylel Smetana.
i kulturní ovzdulí šedesátých let, v nichž dozrávala jeho díla; na konec pak
stanovi umělecký a národní v znam Smetanův. Jeho velikost a nesmrtelnost,
jakož i důvod, proč dnes jeho íla jdou vítězně takřka celým světem. vidí právě
v jeho lidské prostotě. v optimistickém životním kladu :! jasu. jehož nedostatkem
trpěla hudba 19. století. Spisek Nejedlého, proiožený ll obrazovými přílo
hami. byl vydán v opravdu pěkné typograiické úpravě dle návrhu Jana Ks
plického. Možno se 'istě právem těáiti na dalli svazky této sbirky, redigované
osvědčeným odborníkem drem Hoh. Markaiousem a slibující řadu spisů z oboru
iiiosolie umění, užité estetiky. estetické výchovy. iniormační řehledy a mono
graiie o významných zjevech a osobnostech domácích i cizích. Boh. J.

Jaroslav Hloušek: Bedřich Smetana. Jeho život a dílo. Osení, svazek 63.
2 vydání. Nákladem F. Toplče. Praha 1924. Stran 120. Cena 9 Kč. —Spisek
řiloulkův, jehož 2 vydání uspílilo jubileum Smetanovo. jest určen předevěím
mladým čtenářům. V 13 kapitolách líčí postupně hlavní období života mistrova
a při tom seznamuje hned s jednotlivými díly, oceňuje je nejen po stránce
hudební. ale uváděje také v porozumění obsahu. Spisovatel zpestřil vhodně své
vypravování úryvky z textů, z dopisů Smetanových i citáty našich básníků.
Knížka jest ozdobena podobiznou a 6 obrázky, Boh. J.

Louis Dnmnr: Delalttstě. Román. Přeložil Jos. Koupil. Díl [. Stran 264.
Cena 17 Kč. Nákladem F.Topiče, Praha 1924. — Nový válečný román Dumurův
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iest — aspoň v I. dosud vyšlěm díle — mnohem iemněiší než dřívěiší, před
třemi roky Arn. Procházkou přeložený a hodně sensační román „Nach Parisl't
Tam ve formě vz mínek německého důstojníka internovaného ve Švýcařích
vylíčil hnusné řá ění německých voiáků mezi obyvatelstvem ři pochodu na
Paříž i několik výievů z bojiště. zde pak odhaluje -- prý na pod adě skutečných
událostí — iiný způsob německého boie roti Francii: iest to podivuhodně
organisovaná služba vyzvědačská, ieiiž středisko ie ve výcarsku. a s ní spoiená
ideová, hlavně pacifistické propa anda, iež podniká útok na Paříž. Právě v tomto
mírovém hnutí vidi spisovatel o omný podnik zbudovaný Němci k demorali—
saci Francie. Duševní pracovníci. kteří mu zasvětili své síly a volali po míru
za každou cenu. stali prý se právě svou poctivosti a idealismem horšími, ne
bezpečněišimi zákeřniky než skuteční zaprodanci. nebot vpadali prý vlasti.
vedoucí válku, vzad. lámali ieií odpor, zasěvali do srdcí odezříváni, sklíčenost
a vzpouru a tím přímo i nepřímo pracovali k porážce.— szývá ie proto „de
iaitisty", strůici porážky. Breviářem literárního deiaitismu stal se dle něho Bar

ussův "Chen."
Do tohoto hnutí zasahuie v románě mladý dánský učenec Harald Arendsen.

ienž pevně věří ve vyšší poslání %ermánskěho ducha v celém světě. Jest totyp ..idealisty", ienž konečně neby a není řídkým a ienž se tak právě hodil
ke skrytě ironii irancouzského autora: universitní docent. ienž horuie o vědě
a humanitě. zakládá revui mladých umělců. ale při tom stává se otrokem své
smyslně vášně ke krásně vyzvědačce. bere bez výčitky úplatky z rukou ně
meckých generálů a prozrazuie iim důvěrně hovory svých osobních přátel. Jen
iednou ozve se v něm na okamžik pochybnost. ie-li ieho iednání čestné, ale
hned ii zapudí: vždyt pracuie pro Německo a humanitu zároveň a ve válce
jsou všechny zbraně dobré...

Ostatně autor se neobirá mnoho nitrem svých postav. Chtěl ien ukázati
obratnou zákulisní hru Nšmecka s ideovým prouděním válečná doby a ieií vliv
na pařížskou. zvláště vzdělanou s olečnost, kde nemalou úlohu hrály také ženy
vyzvědačky. tanečnice atd. Zachytí tak živě a lastick celý myšlenkový i mravní
zmatek těchto vrstev za neidusněišího ovz uší, ia se asi ievil nadšenému
irancouzskemu nacionalistovi. Více než hovory o voienských situacích, zprávy
o růsných intrikách a nezbytně iiž erotické scény zauirnou vzdáleného inteli
gentního čtenáře postavy některých mladších i starších irancouzských básníků
a umělců, iež spisovatel postavil do svého románu _, někdy v poněkud iiněm
světle, než iuk isme zvykli na ně pohlížeti. M.

Spity Frant. K. Křona. Svazek ill. Pod hnnáck m nebem. Nákladem ()b
čanské tiskárny v Brně 1924. Stran 320. Cena 10 č. 7— Je stále zřeiměii. že
redakce souboru spisů Křenových se dostala do dobrých rukou. Fmi. Jos.
Vévoda. osobní přítel předčasně zesnulého spisovatele, ujal se svého úkolu
:: opravdovou pietou u s důkladnou znalostí celěho liierámího díla, rozptýleného
dosud z velké části po ksiendářích, časopisech i novinách anebo v různých
dávno úplně rozebraných sbírkách. Uspořádal vhodně tyto vesměs drobné
práce podle obsahu ve svazky, iež opatřil novými přiléhav mi tituly: „2 ha
náckých gruntů a mlýnů" ll.), „Veselé hanácké příběhy" (l .) „Pod hanáckým
nebem" iest 'iž titul, iehož oužil autor sám pro malou sbírku svých povídek
ve „Slezské nntce“. l'ořa atel shrnul tu 20 raci většinou vážněišich námětů,
ačkoliv i v nich často zůstává Křen zdravým umoristou. ienž se snaží ridendo
dicere verum. Po stránce umělecké vykazuií \ tyto obrázky známé iiž přednosti
t nedostatky od-daněho žáka Kosmákova. dobrého pozorovatele a obratného. ale
málo ukázněněho vypravovatsle; Velmi často utkvívá ien na zevněišku. ale
z každé stránky ie patrno. iak miloval svě kraiany i s ieiich vadami a směšnostmi.
Změnili se iistě za těch 20—35 let. odhodili a ieště odhodí tak mnohé. co ie
svérázné odlišovalo od iiných kmenů. a proto budoucí kulturní historik rád
sáhne i k životným. iadrným obrázkům Křenovým. Na ieiich hanáčtinu zvykne
si brzy i prostý čtenář, iemuž :: počátku trochu vadi. Dlužno také s povděkem
uznali, že spisy isou vydávány rychlým tempem a v ceně neobyčeině mírně:
20 tiskových archů slušně úpravy za 10 Kč! "
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Klitschko de la Grange: Vestálka. Historická povídka : ]. stoleti křes—
íanstva. Z vlaáského přeložil P. Sark. Navrátil. 3. vydání. Nákladem Občan
lké tiskárny v Brně 1924. Stran 299. Cena 15 Kč. — Starší. dnes ii i ve své

vlasti skoro lzapomenutý spisovatel historických ovídek z prvníc dob křehaských bly k nám uváděn čilým a literárně vchěělaným raihradským benedik
atinemP .Sark. Navrátilem (1840—1899).Mathonova „Zábavná bibliotheka" byla
před 54 lety zahájena právě řekladem .Vestálky", po něm ak přišel překlad

.Lodníka Tiberského" a „Poafedníchddnů Jerusaloma“. Zniclli)„VVes ošlaneivětáí obliby, iak svědčí toto 3. . Nevyniká sice zvláštními uměleckými
kvalitami. nevyhoví tomu. kdo se zacal zmodernisovanými historickými romány.
ale přesto má dosti vlastnosti. je! vysvětlují ieií úspěch u lidových čtenářů:
ie to zvláště poutavý děi. líčící obrácení vznešené a krásné Veatálky Kornelie
za pronásledování Domicianova. dosti sytá malba prostředí a kulturních poměrů
: konce prvního století i několik význačných postav. ieiichž povahy dovedl
autor učiniti čtenáři tympatickými neb aspoň vzbuditi živý zájem o ně. — Nové
vydání iest asi věrným přetiskem vydáni dřívěiáích. Tato iinde snad dobrá
konservativnost zde nebyla na místě. nebot dnešní čtenář leckdy klo ýtne o něiaké

: užívání vyěléslovo. ale zvláltě o nesprávné rřechodník „Juvena, píěíc o něm“—-takových a podobných iorem užívá přek datel zceřa důsledně. M.

ARCHIV LITERÁRNÍ.
Několik dopisů Fr. Zgody-Křena. Podává Alois Dostál.
Laskavostí příznivců české katolické literatury doetalo le mně do ruky několik

dopisů záhy zesnulého splsovateleakněze moravského Fr. Zgody, ienž psal pod

escudomynem Křen a iehoi Sebrané spisy právě vycházeií za redakce Josefaévody v Občanské tiskárně v Brn
Z těchto dopisů. kteréb ly zasílány z Duban u Vrbátek na Moravě do okolí

kanovníka Beneěe Metodablžuldy. podáváme úryvky, pokud by veřeino-t zaiímaly
. pokud nebyly důvěrné. Některými statěmi by se cltil ten onen nemile dotčen.
proto byly vynechány.

Křen si chtěl občas ožalovati, ostesknouti. činil tak kanovníku Kuldovi.
také Moravanu. Obracerse na okoi tohoto vzácného přítele, neboť tento. ink
mámo. byl pracemi literárními mnoho zaměstnán. ztrácel zrak, posléze oslepl

docela a potřeboval někoho. kpdo by mu předčítal. Duch iehu pracoval stále allieratoru dobře orozuměl a ra
Vyměňovali sl knihy. které vydali, posílali si dary a iiné měli styky vzáiemné.
Z dopisů těch poznáváme poněkud povahu Křenovu. ieho práce. vtip (některé

inou verřovanél, iak bl zaměstnán, k přírodě lnul il miloval. Jsou tu i f'ehoiadnání s listy. do nich! psal, eiesky, nebylo- li hned vytíitěno. co poslal, zv áii

"orli'lh rád dodával práce po částech, což se zase redaktorům pochopitelněaoí no
Vidíme. že neměl ani finančně v letech těch na růžích ustláno. že honorář

ioho byl nepatrný. že se nacházelli ve íinanční tísni. Rád psal také po ha
náácku a vysvětloval některá rčení.

Ale stěěute si na nervosiiu. která ho tísnila i na jiné choroby. které ho
nutily, aby navitívil lázně. pero z ruk mu vyráiel osléze v poměrně

dém vlku přivedly ho d hrobu. ilo jeho zů oa ebrané upíry budou
nejenom Hanákům. ale viem echům milou četbou.

Dubany u Vrbátek, 12. listopadu 1896.
Velectěné Slečnol

Teprv nyní černí černou potirám papíru blánu věrnou. ač jsem tak měl
učiniti už dříve
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Kaiieně se biiu v prsa. uznávám svou nevděčnost a negalantnost. ale ta ha
nácká náturn holt ie trochu divná a „než se Hanák rozkevo“. tož to trvá akoro
tak dlouho. že by se i nejstarší panna mohla provdati v tom čase; ale iak
se Hanák „rozkeve". tož to potom hučí a bouří a víří iak mohutný prou'd
vodopádu Niagary v Americe.

l vzal isem tedy arch papíru prudce. abych perem vylil city svého srdce.Upřímně psáno. člověk by ani nevěřil, že ten náš Vyšehradský „tatíček“
sietarý ešět nyní v pozdním věku dovede pustiti tak iasne ilskry do toho ny

llčiJšihoosladkoshnilého proudu našeho národního života!perprná pravda všecko, co veršem neidp. kanovník podává a mně to

přiJůsacláčHzněiší nad Jablonského „Moudrost otcovskoutatnš se o tom rozepíšu co neidřlve v „Hlasu“ pod čarou.
Vldp. kanovníku že vzkazuii na všem se dobře míti, uctivý u.zdrav : Hani.

František oda (K. Křen).

II.

V Dubaneeh u Vrbátek. 14. srpna 1897.

Jedu v pondělí (16. srpna) do Uher. na Pováží. kde „hore Váhom, dole
Váhom duha vodu piie“. ku známému laráfl- Slovanu. Mednanskému : Mádůan a
tož se musím důkladně obrniti, aby mne ts maďarská cháska nepohltila a proto
tedy zatím končím. a až přiiadu : Uher. tož si dovolím a povolím sanína

pa ír veliký iak vrata do hanácké stodoly a sošlu ie na posvátný yšahrad.
ěsoce důstoi. .kanovníku neihlubší oprav ovou úctu mou i všech dobrýchlidi anáků. Chu ák, stařaček starý. snad ani neví. iak ho mail lidé všude rádi.

Ill.

V Dohanech 13. Nina l091.

(Dopis opravdu veliký na čtyřech stranách půlarchových.l

Jel isem : posvátného Velehradu domů a pak asi za týden na Slovensko.
kde hore Váhoma

Krásná le ta naše Vltavu. ale Váh, tea slovenský Váh ie pravou řekou
vody svatucúdné

Voda čistá, (asná. takže vídšti až na dno (ako do srdce a duše nevinného
ditšle.

Kraiína čím dále do hor. tím malebneiší a v 'l'určanském sv. Martlnš
slavný Vaianský, básník perla. to vše človška Slováka ..rozkéve", Všecko všude

pln; poezie až na tu zotročilost Slováků a dotčrnost a špínu židů a arrogancliana arů.
Uiíkal isem z Uher a nezastavil isem se spíše až v Olomouci v „Národním

domě" na dobrém plzeňsé
Navštívil jsem též na Slovmenskukněze- spisovatele Medůanskšho, šlechtice

: Medného. Má v lstebníku vedla Trenčína statsček a !iie tam iako potentát.
Zvali mne íéž letos k tomu siezdu stoupenců „Noveho života".
Nyní ta naše llaná vypadá iako hladce vyholená tvář a smutno ia všude

a neveselo a ienom sem tam vážná kývá prutem hanácká palma. vrba. -—
Když přede dvěma lety vyšla v .,Kron ce Slezské" v 0 avš (redaktor JUDr.

Sláma, poslanec říšský) sbírka nekterých mých leulletonx, neb [ to ani iedan
iediný časopis český. konservativni. co by se o mnš zmínil, e psaly o mně
— .,NárodníListy" a dověděl isem se o tom tepgv ažzas zúst— Moravana.

To píšu ale ienom tak mimochodem. Vědyt i o našem „Kukátka-iť V. Kosmákovi nevěděli ve veřeinostl česke v echách skoro nic — ani kněží. až

tePprvvloni přinesl o něm feulleton časopis český. v rouše ovšem německém„ o

d lg nás 7ileni ani iednoho města a iedne dědiny. aby Kosmáka neznali lidéo Hi i
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Co kněz? Katolický, český kněz? Kdyby za nyněiěí doby vlasti a národu
hvězdy s nebe snesl a kdyby se pro národ dal na nudle rozkráieti. neuvěří
se mu a sice proto, že je knězem. českým knězeml a proto ne-vlastencemll
Hořko vzpomínati.

K. Křen.

IV

V Dubanech u nás 29. října 1897.

Měl jsem kázání pod širým nebem (v Němčicích). vzpoměl isem i Vyše
hradu posvátného. vzpoměl isem Hanákům našim f Sušila a našeho milého
stařečka Kuldu, jak ve svých posledních spisech dává naučení křesťanským
rodinám. Jmenoval' )sem jména obou, citoval jsem verše obou a lidé poslouchali
— a plakali (Úryvky z kázání).—

Prochodím Afriku i Ameriku. Máme totiž u nás dva díly polí, kde říkaií,
že je to Afrika a Amerika. Chodím tam skoro každý den podél potoka našeho
Blaty pod vrbami. Sednu do trávy pod vrbu. opru záda o vrbu. kouřím. a )ak
po nebi ubíhá mrak za mrakem, tak myšlénka stíhá myšlenky. mravenec se ani

' neohlásí a uštípne )ak ostrá kritika, a tudíž iaký div, že i ten Křen v novi
nách časem štípne.

Přestanou procházky po mezi a zůstane mně pouze mů) mládenecký budoar.
a nezamrzne-li i inkoust v kalamáři a nepodraží- li papír iak cukr. tedy 1 papír
zůstane a kousek té péra ocele a budu psáti i v zimě do novin dále ! jinam,

bvyklý pozdrav).

V.

V Dnbanech to je iako u nás. 9. prosince 1897

Ráčila Jste mně laskavě ku přečtení zaslati dp. far. Halouzky nové dílko,
totižto životopis Medňanskéh o. Dp. farář Halouzka psal životopis Medňan
ského dle toho, co mu sám Mednanský napovídal. Kněží i laici o Medňan
ském smýšleií v Uhrách úplně iinak. A isou to kněží i laici vlastenci! Než
su to

Našemu tatíčkoviSám.Kuldovi nesáhá Medňanský v ničem — paty.
tomu stařečkovi starému. ieiž dle rčení upřímného našich moravskýchpValachů
s vroucí uctú obtúlá divoký hanáck ý Křen

Veliký pozdrav iak svatý Hostýn a vroucí jak zřldlo Karlových Varů.

Vl.

U nás 8. března 1898.

Jako lidé péra bezstarostní stoiim u okna v neděli postní, hledím oknem.
)ak spanile prší, iak by city lily se to duší; vrznou vrata. v blátě vážně ai
ta vidím kráčet Lišku policaita. Vyhlédne koknu. rukou obtulí opatrně velkou
ákatuli, zatuká a už svou hlavu shýbá. béře ruku. uctivě )i líbá. úsměv se mu
starou tváří rozlil )ak svit slunce v září:

„Jož som tade.
Nevím-le -— bode —.“
Jak obyčeině dal se do výkladu
a třel si prstem svoii starou bradu.
Rozpoznal isem dle toho. že věru dost
napiata ie ieho známá zvědavost.

můi hned ku kapse mo)í klesl,
z kapsy isem pak vyňal ,.fl“edrmes
a na zabalené škatuli
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rozřezal isem špagát veipůli.
Policait se dívá: „To je od děvčetel“
Já mu na to.' „A! to nikde neřeknetel“
„Je to všecko hezky vešévany,
lebo ie to zrovna malovany.
„Vidíte. tak dovednou ie iehla' .
:Moie stara be tem ani nehla
Dež má o kabátu kromflék přešet,
moaím ii napřed hodně nahřešet.

olt me sme jak na te voině kmáni,
oílicíři só velební páni.“
Po dědině chodil a vykládal všude,
že do nové knihy panáček psát bude.
Zkrátka do večera věděli už věeci,
že panáček dostal z Prahy vzácné věci.
Tak isem se dal, hled'te, veršů do skládání,
snad Vám pro zábavu a též pro zasmání.
V kalamáři inkoust když i mocně pěnt
věřte, že vždy Křenu do paaní tak není.
Pravdu pověděti isem vždy všude toužil,
tak vzácného však isem nezasloužil.
Píšu to tak letem,
iak myšlenka světem
atíhá lidské dráhy
: Hané až do Prahy.
V úctě a a
píšu se tu
tak ink čiatá voda

Pokračování.

ozdravem vřelým
řenem celým

Frant. Zgoda.

POZNÁMKY A ZPRÁVY.
Vzpoura autorů. Myslím. že není

divné, isou-li někteří básníci nespokOo
ieni se svými kritiky. (Jar. Durych, „Roz
mach" č. 3., K. M. Čapek- Chod, Cesta
ae! 35—36.) Nikdy neiame apbkoien'l
. lidmi, kteří o nás říkaií zlé věci. V po
iem kritiky se ostatně vkradla příhana.
Zkritisovati někoho znamená v běžném

amysluazhaněti někoho, nasaditi mu oslíhlavu avyčísti mu blbatví. To ie zne
užití. Tím méně omluvitelně. uvážíme- li,
že neapravedlivá kritika. by! bylo zřeimo,
že ie taková, vždy poskvrňuie & zne
hodnocuie dílo posuzovaně'| ieho tvůrce.
Kritiky maií své čtenáře. Ovocem kritik
neapravedlivých mohou býti předsudky.
Slova kritika se užívá též v nepravém
a nemístněm smyslu. Literární referent
atví není kritika. To bývá obřadně při-:
hrádkovaní. směšné rádcovatví a vůbec
prokrustovská násilnost. Žádná recenze
nemůže býti adekvátním vystižením díla.

mění
v poimech. Recenze ie obyčejně pou

uví v obrazech, bibliogratiev

hým záznamem, někdy sice obšírným.
zřídka ale hodnotícím a dokonale vy
ltihuiícím. Skutečná kritika se u nás
velmi málo pěstuie Jeiím oborem ne
isou jednotlivci. Jeiím úkolem není o
ceňovati každ umělecký ziev. Klasicky
ii definoval atthew Arnold: ritika
iest nestranná snaha osvoiiti si a šířit!
neilepší poznatky a myšlenky světa.
(Essays in Criticiam. 1., 67.1 Dom. P.

Básnikovy konce. Bylo to řečeno
iiž několikrát, že a generálním inspek
torem zemřel básník Machar. Po iubi
leiních oslavách prohlašuie mu to znovu
hodně otevřeně iménem mlade pokro
kové generace Mil. Matoušek ve „Stu
dentské Revui" (1924, č. 3). Vzpomíná.
čím iim kdysi Macha: byl. „Jeho knihy
veršů a íeuilletonů dostaly" se nám do
rukou v době puberty, v tom rozpuku
smyslů,sil a schopností; my rázem jsme
si zam ovali ieho životnost, prudkost,
statečnost, ieho biiící věty a verše, ieho



nenávist k českému maloméštáctví, hlup
ství a tmářství. Jeho knihy byly nám
výhledem do nových obzorů. Razil jimi
u nás cestu novým myšlenkám, dusil.
podlamoval. rozleptával všechno. co dala
nám šosa'cká výchova našich rodičů a
zpitomuiící(|) působení katolických ka
techetů, připravov nás pro život a
volal naše mládí na cesty své, na cesty
odboje. Byl naším miláčkem. Měli
jsme ho tím více rádi, čim v našich
okresních městeěkách ho počestní ot
cové nenáviděli a čím více páteři,
katolické a vlastenecké noviny sršely
vůči němu záštím a zlobou" Jistě zají
mavé přiznání. v čem viděla mládež sílu
a poslání básnika Machara! Pak není
ovšem divu, že je tolik zklamal, když
se dal na zjevnou cestu po proudu a
vzal na sebe parádní uniformu vysokého
vojenského hodnostáře. ozdobenou ne
sčetnými vyznamenáními. „Starý jestřáb
unavený. opelichaný. změnil se v do
mácího kura, hospodáři opakovaného
a hýčkaného... J . Machar zapřel
svou dobrou, požehnanou minulost. O
pustil plodné a prosté dělnictví svého
básnického a kritického poslání a dal
se do služeb něčeho, co kdysi potíral,
co nenáviděl a učil nenáviděli celou
bytostí, stal se okrasnou figurou měš
tácko-vlastenecké a vojenské společ
nosti s problematickou činností. Kdysi
znamenal boj. práci. dnes není nic než
— okrasa, štukatura přilepená na zdi,
která je sice udržována v pěkném. čis
tém stavu, ale časem přec jen oprýs
kává a jednou bude shozena jako něco
zbytečného. . . Dnes není prostě básníka.
Je jen vysoký hodnostář, který kdysi
básniL Takové jsou konce Machh.ara Za
přel svou minulost, po balvanech, jimiž
ji zasypal, stoupal ke slávě, poctám a
ke svému konci." Pravda ovšem jest,
že Machar přestal býti básníkem již
dávno před tím. než se stal hodnostá
řem. A nebyl jím zvláště v oné části
svého literárního díla, jíž dusil a roz
leptával „šosáckou výchovu rodičů" a
působení katolických katechetů. Spra
vedlivá budoucnost i to jistě uzná.

Úpadek M. Maeterlincka. Autor
„Pokladu pokorných" octl se v posled
nich letech úplně v zajetí okultismu.
l do češtiny byly přeloženy n ní dva
jeho spisy z tohoto období: elitě ía
jcmsíui“ a „Neznám' host“.Prvníznich
jsou vlastně populárně psané dějiny

okultismu od nejstarších dob až po naše
d::y. Rozlišuje tu tři velké proudy : starý
okultismus (indický, egyptský. perský,
chaldejský, židovský a řecká mysteria),
esoterismus židovsko-křestanský spolu
se středověkou kabalou a konečně mo
derní okultismus: teosolii, spiritismus a
metapsychiku. Celé dějiny jsou mu dů
kazem, že okultismus šel vždy vedle ná
boženství. nebot prý se snažil řešiti nej
vy í otázky cestou přirozenější a vě
dečtěiší(?). Kniha sama působí na toho,
kdo znal Maeterlincka dříve, smutně.
Spisovatel se tu prohlašuje pro úplný
agnosticism. Lidem prý se nikdy nedo
stalo nadpřirozeného zjevení. Bohamůže
poznati jen Bůh sám. marně ho hledáme
mimo nás, poněvadž je jen v nás. O tom
jedná Maeterlinck obšírněji v druhé
knize „Neznámý host“. Zavrhuje tu jako
nevědecké a zbytečné dosavadní dvě
metody okultismu: teologickou, dle níž
prostředníkem mezi námi a „druhým“
světem jest Bůh, a spiritistickou, jež
chce k tomu míti netělesné sférické
duchy. Nač prý hledati netélesné by
tosti mimo nás, když medium žije v nás?
Tímto mediem jest naše — podvědomí.
Vědomí čili intelekt jest dle něho určen
pro praktické potřeby tohoto světa;
podvědomí však, jako část kosmické
duše. jest orgán určený k poznání pravé
podstaty vesmíru, kosmu. Ale toto po
zn'ání pod silným tlakem intelektu a in

se uplatniti jen ve velmi řídkých a proto
dnes abnorm níc záblescích, které
k nám přicházejí jako neznámý host
z neznámých krajin. Kdyby naše pod
Nědomí nebylo potlačováno intelektem,
neměli bychom tajemství. byLlibychom

nn7rm iL , všech.
no přínio, intuitivně. Úlohou nové vědy
bude zkoumati ony mimořádné záblesky
podvědomí. prodlužovatj je a tak osvo
boditi tyto mohutné schopnosti genia
vesmíru. které spí v nás všech. Od oka
mžiku. kdy se to podaří uskutečniti,
budou se datovati opravdové dějiny lid
stva... Tato nauka je zřejmězávislá na
Bergsonovi. jenž přesně vymezuje pud
a intelekt. Maeterlinck vyvozuje odtud
hlavní svou zásadu. že je možné obcování
podvědomí s podvědomím naše pod
vědomí že může míti —jako částka kos

: m.'ckě duše — styky s podvědomím dru
. hých lidí. čímžse snadno vysvětlují okul
=tislické zjevy, jako zjevení mrtvých' [ ži

vých, psychometrie. znalost budoucnosti
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atd. Na konec však i Maeterlinck do
znává, že odhalení všech tajemství a

VŠULII'

nu snahu o pokrok a vedla by k věčné.
neplodné letargii — k Nirvaně.

Co se dnes čte? Jiří Mahen v „Kníž
ce 0 čtení praktickém" věnuje této o
tázce celou zajímavou kapitolu, dolo
ženou statisticky hojnými doklady : br
něnské městské knihovny i odjinud. Nej
čtenějším autorem byl Ohnet. šel přímo
: ručky do mě . „ ál Paříže“ čten
na př. v 34 nedě ích 39krát. „Poslední
láska“ 28krát atd. Po něm přijdou lan
tastické a dobrodružné romány Haggar
dovy, „ aroděj“. „Kleopatr_a". „Prsten
královn "n „Ru Eva". spisy Art.-ybu

ševovy, umazsovy,Kupn'novy.Marliílové,
Landon0.2? ských autorů nejčtenější byl ohradník-Brodský. (průměrná
číslice je 26 čtenářů). pak nvlasa a
Klostermann (11-15 čtenářů). Hojně čte
no také Šrámkova „"Tělo & „Stříbrný
vítr", „Turbina' K. M. Čapka-Chada
a Haškův „Švejk“. Málo se čte: Rais,
Svoboda, Dostojevský, Tolstoj. Pfleger,
Holeček. Světlá, Třebízský, Ruská kni
hova vůbec. Sova a Machar. Machara
čte se nejvíce „Magdalena". kdežto
nejpoetiětější jeho kniha „Třetí kniha
lyriky" nebyla žádána nikým. Z Jiráska
četlo se nejvíce „Temnmno“ :: „Husitský
král", kdežto několikasvazková díla, na
příklad „"Bratrstvo . polovina čtenářů
vůbec nedočetla. Neruda se nečte skoro
vůbec: z průměrného počtu 1025 ná
vštěvníků knihovny žádalo Nerudu jen
0'4"„. kdežto Haggarda nejméně 250/„l
Podobně se skoro nečtou: Preissová.
Mrštík, Němcová. Lier, Herites. Arbes,
Šalda atd. atd. Nečte se poesie, dra
mata ani odborná literatura. Masaryko
vých 8 spisů našlo jen 19 čtenářů. : nich
nejvice malý spisek „V boji o nábožen
ství" (S). Tato statistika. jež v celku
souhlasí se zprávami jiných knihoven.
jest jistě dosti výmluvná, zvláště když
uvážíme. že hlavní část návštěvníků br
něnské knihovny tvoří úředníci a stu

ntí — A odpomoc? Mahen odpovídá
několika otázkami: Není naše literatura

řih'š pouídka'řská? (Rais. Jirásek atd.)
glení naše povídková literatura přiliš
šedivá? Není naše románová literatura
málo odvážná? Proč nemáme také svoje
udatné české detektivk ? Proč máme
jenom švandy Venouška olejše'Přllavní
vinu pak dává české škole, jež prý je

pořád příliš šedivá, nedovede vésti k po
rozumění líísbásní a dramat a připravuje' iteraturu.
„Lidé umějí trochu legere (čísti), ale
nevědí. jak intelligere (rozpoznávat, chá
pat) Neumí se číst s tužkou v ruce.

tenář jenom percipuje. Po nějaké du
ševní „stransposici" není ani stopy."
V těchto slovech jest jistěmnoho pravdy.

Dvě nové korporace slibuje uvésti

v život 5%olečnost sv. Cyrila a Metodějev Praze. a valné hromadě konané dne
24. března (v Křestanské akademii) že se
právě projednávají bylo oznámeno. sta
novy nové „Duchovní akademie Jež/muy“
na vydávání knih při Společnosti. Ja
kýeh, o tom se zpráva blíže nezmiňuje.
Dále zřizuje prý se při Společnosti na
popud přednáškového kroužku a na
přánínejdp. arcibiskupa Kordače Ústředí
přátel thomisticko- scholastické lilosotie
a theologie pode' jménem „Akademie sv.
Tomáše Akvinskáhď. Z ráva doufá, že
se potom rozvine ve 'polečnosti čilý
vědecký a literární ruch. Byloby opravdu
nejvýše žádoucnol Všeliiakých ústavů,
korporací a společností, jež mnoho sli
bovaly, živoří u nás již až dost. a ne
bylo by radno rozmnožovati je novýmil

Kdo jest blíže Kristu7Vřadé svých
pěkných úvah „Věčné evangelium“ píše
Rud. . alý v posledním čísle „Kri
tiky“ (1924. č. 3.) o poměru svobody a
osudu dle názorů Kristových. Bůh ne
předpisuje lidským duším osud Bůh ne
předurčuje některé duše ke spáse a jiné
k zatracení. nýbrž vysílá všechny lidi
do života s touže božskou milosti: dá
vaje všem lidem dostatečnou dávku ro
zumocitu, aby mohli ve svých podmin
ka'ch poznati jeho vůli a jíti správnou
cestou za štěstím Bůh jim plně pone
chává na vůli. chtějí-li se touto cestou
opravdu též hráti nebo ne. V životě
každého jednotlivce jde právě o „boží
služebnictví“. & nikoliv o lolsíojovské
„mužictví“ nebo jiné schema — o to
jde, jak sloužiti Bohu za všech okol
ností :: v každé formě a nikoliv o '.o,
jak popříti sama sebe. „A proto neje
nom slředověké kláštery. kde někteří
mnichové kopali, mýtili, sázeli, zatím
co druzí hráli. zpívali, psali a malovali
— každý „podle možnosti své". ale
i ten „kejklíř matky boží". který k po
ctě Panny Marie před oltářem prci. edl
svě nejkrásnější kejkle — byli Kristu
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vlastně mnohem blíže než Tolstoj, když
lál „neužitečnérnu“ umění a vě ě.

Slnnečko optimismu ——
nách. Do !. trojčísla „Národní nKul
tury" , jejíž redakci převzal po Rud. J.
Maléém dr. Ant .Uhlíř, napsal V. Klo
fáč úvodní článek „Socialism realistický
a etický". Je v něm zajtmavo. jaké

y udílí celé československé žur
nalistice. V chovává prý národ jen pe
simisticky. polemiky, ošklivé výtky, ú
vodní články brání se a útočí, denní
zpráva samá krádež, loupež a podvod,
soudní síň totéž — ne. tak nelze ná
rod zdravě vychovávat. Národu jako
jednotlivci je třeba slunéčka optimismu,
víry v obro a ve vítězství sprave
dlnosti. Všímati si také toho, co krás
ného & dobrého se v národě děje, psát
o tom. losovat to. netgnorovat obě
tavost ělníka, který pro nás umírá
v dolech, a lékaře-učence, který umírá
nakažen ve své laboratoři nebo u lůžka
nemocného, relerovat o všech nových
hnutích v nařem lldu, o ušlechtilé čin
nosti jednotlivců. nezapomínat na dobré
věci literátů a umělců, ueumlčovat nic. co
dobrého a pěkného děje se i za hra
nícemi ——— oh. toho je mnoho a mno
ho, o čem třeba psát . . . Víme ovšem.
proč právě nyní, v době ošklivých „alér".
do nichž je nejvíce zapletenajeho strana.

posílá senátor Klolláč tuto výlzvu českéžurnalistice. ale ievvní mno o pravd.
Každý poctivý a ullechtilý člověk, otrá
vený četbou deníku, touží už po čeratv
vém vzduchu. A třebas ! po sluníčku
optimismu.

Masarykův Naučný slovník byl re

klamními zprávami slibován již pro
podzim r. 1922. Mělvyjítivó svazcích za
vrchní redakce Em. Rádia. Odstanovené

lhtžtyuplynulojiž l '/, roku —ao slovníkuzmníky. Teprve nyní legionářská re
vule „Přerod“ (1924. rozrszuje. co
se stalo. Doálo ke čllronllliktůn'njednak
s nakladatelstvím „"Kompas, jednak
s částí redaktorů. Důsledkem toho bylo.
že prof. Rádl odstoupil a vedení se do
mohl Zd. Tobolka, „jehož jméno v této
souvislosti velmi překvapuje“. „
rod" ukazuje'! na jiné nedostatky: Není
jednotného vážného vedení, nebot schází
úplně ústředí slovníkové kanceláře, kde
by byla umožněna dohoda mezi spolu
pracovníky a redaktory, není ani schůzí,
v nichž by byla povinná návštěva účast
níků slovníkářských prací, a konec
konců rozdělení prací pro jednotlivé
redakční rady není vyhovující,poněvadž
se neděje podle osvědčeného ideově
odbornického měřítka. — Také Ottovo
nakladatelství slibovalo vydati již r.
1923 dva díly doplňků ke svému Na
učnému slovníku. ale zůstalo také jen
při slibu. Ostatně snad by bylo na čase
uvnžovati také u nás o nové taktické
lormě slovníkové. tak ab byo možno
dále doplňovati nedostat y a mezery,
vznikající přirozeně pokrokem vě
i vlech ostatních oborů. Každý slovník

ři své dneání uzavřené tormě za ně
olik málo let zastará.

Slovanskou hlídku bylo nutno pro
nedostatek místa odložltl do budoucího
čísla, podobně jako okračování článku
Josela Hanáka „Ba atelasvětec Char
es de Foucau "

mna,; Smil—Jinými?6555. - Odpovědnýgamma; znam;
Tiskne Lidová tiskárna v Olomouci.



Adam a Sancto Victero, přeložil dr. Alfred Fuchc:
HYMNUS KE CTI

NEJBLAHOSLAVENÉJŠÍPANNYMARIE.

_
Salve, Mater Salvalm-is,
vas electum, vas honoris.
vas caeleslis gratiae:
nh aeterno vas provisum,
vaa insigne. vas excisum,
nmnu Sapíenliael

Salve, Veni—n'sacra Pnrens,
"05 de spínis spina carens,
llos spineti gloria!
Nos spinelnm, nos peccati
spina sumus cruenlalí.
sed Tn spinae nescial

l'urta clnusn, lnns hortorum,
cella custns unguentorum,
cella pigmentaria:
cinnamoni calamum.
mvtrham, thus et balsamum
anperans fragrantial

Salve, decus virginum,
Mediatrix hominum,
aalutis puel'pera;

Zdrávas Malku věčné spásy,
vyvolená nádoba isi,
nádoba isi milosti:

ťředurčené boží dílo,leté upraveno bylo
rukou Boží moudrosti!

Zdrávas Matku ()lce světla,
bez trní isi z trnů zkvetla.
růže, sláva šlpkovil
My isme šipek, iehož trny
vbodly v duše krve skvrny,
kdo však běl Tvou vypoví?

'l'ys vchod zavřený, zdroi sadů,
skříň, iež skrývá léků řadu.
koření pak vzácný skvost:
balzámů a vůni všech,
skořice a myrty dech.
předčí Tvoje líbeznostl

Zdráva buď, isi panen ias,
prostřednice lidí, nás.
z Tebe vzešel spásy květ;
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myrt'us temperantiae,
rosa patientiae,
nudus odoriferal

Tu convallis humilis,
terra non arabilis,
quae iructum partu:-jit.
bs campi, convallium
aingulare lilium
Christus ex Te prodiit. |

Tu caelestis paradisus
Libanusque non incisus
vaporans dulcedinem:
Tu candoris et decoris,
Tu dulcoris et odoris
babes plenitudinem.

Tu es thronus Salomonis,
cui nullus par in thronis
arte vel materia:
ebur candens castitatis,
aurum fulgens cbaritatls
praeslgnant mysten'a.

Palmam praelers singularem
nec in terris habes patem
nec in caeli curia:
laus humani generis,
virtutum prae caeteris
babes privilegia.

Sol luna Iucidius
et luna sideribus:
sic Maria dignior
creaturis omnibus.
Lux eclypsin nesciens
Virginia est castitas:
ardor índeiiciens
immortalis Charitas.

Salve, Mater pietatis
totiusque Trinitatis
nobile triclinium,
Verbi tamen incarnatl
speciale maiestati
praeparans hospitiuml

Ty jsi myrta střídmosti,
růže trpělivosti,
vůni nardu šiříš v svět!

Konvalinka pokorné.
ač jsi země neorná,
vzácný plod jsi dala nám:
Ty jsi polní květina,
lilie jsi jediná,
z Tebe Kristus vzešel sám.

Ty jsi z nebes daným rájem,
libanonským svatým hájem.
šíříš sladkost kolkolem:
v plném jasu, v každém času,
tisíc hlasů, Tvojí krásu,
hlásá plným hlaholem.

Šalamounův trůn jsi jasný,
není jiný trůn tak krásný,
látkou ani uměním:
úběl sloni — čistota je,
zlato stkvoucí -—lásky taje
hlásá slovem obrazným.

Palmu nosíš přede všemi,
nemáš rovné na té zemi
ani v nebes Výsosti:
slávu lidstva pokolení,
neboť v celém tvorstvu není
kdo by Tvé měl přednosti.

Slunce svítí nad měsíc,
měsíc hvězd je jasnější:
a tak také Maria
nad tvory je vzácnější.
Světlo, jež se nezatmí,
to je Panny nevinnost,
zář, která se stále stkvt,
to je věčné lásky ctnost.

Zdrávas Matko milující,
jež jsi byla pro Trojici
převznešený útule
ale pro vtělení Slova
Tvoje pohostinství chová
jeětě zvláště cenný vdčkl
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O María, stella maria,
dignitate singularis.
super omnes ordinaris
ordines caelestíum:
In supremo síta oli
nos commenda uae prolí,
ne terrores sive doli
nos supplantent hostium.

In praecinctu constituti
Te tuente simus tuti.

erficaces et versuti,
uae cedat vis Virtuti,

dolus providentiae.

Ad Te, Pia, suspiramus,
si non ducis, deviamus,
ergo doce, quid agamus,
post hane vitam ut vivamus
cum sanctis perenniter.

O Maria, Mater Die,
salus omnis nostrae speí,
Tu nos lac, qul sumus rel.
beatae Dei laclel
Tecum lrui Iumine.

Jesu, Verbum summi Patris.
serva servos Tune atris,
solve reos, salvu gratis
et nos Tune clarltatis
configure glorlae l

Matko, bvězdo oceánu,
v Tobě ctíme svatou Pannu,
jež má Bohem hodnost dánu
nebeštany předčicí;
nejvýš v nebes trůnlš říši,

řimluv se, ať Syn nás slyší,
by nás chránil ve své výši
před nepřátel pravici.

Seřazen náš šik se brání,
chráněni jsme, když nás chrání
ruka Tvoje bez ustání,
ochotni jsme, odhodláni.
lest se ctností přemáhá.

K Tobě jde proud našich vzdechů,
bez Tebe vše bez úspěchu.
jdeme k Tobě pro útěchu,
bychom po posledním dechu
se svatými mohli žlt.

Matko božího ty Syna.
k níž se naše naděi vzplná,
nás, jež ttžt hřích & vlna,
přlveď před tvář Hospodina.
vypros v jeho světle stan.

Věčné Slovo od všech časů,
sluhům Matky své dej spásu,
kaitcl veď v nebe krásu
a je v světla svého jasu
přlpodobni k slávě svél
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Frant. Kašpar:
RÁJ LES Ú.

Zdá se mi, že znám lesy víc než lidi;
svým životem isem do nich zcela vrost.
Hle, vonné mlází iako tmavá kytka
zrcadlí v ře'ce svojí spanilost.

Kolikrát večer v smrčín hořké vůni
jsem koupal svoii duši znavenou;
na iaře iako probuzené děti
malátné ieště kštici zelenou

šuměly sladce; ieiich velká těla
v podlísek hvězdách voní v pasekách.
Vzpomínám dlouhých letních odpolední.
šept nekonečný v korunách iak táhl

Znám kouzlo lesů, kdy v nich vichr hučí,
když blesky protíraií temnotu,
když v dešti pláčí; hory za podzimu
když oděií se v modrou tesknotu.

Že drahé jsou mi, do chrámu jsem vzal ie;
iiž neisou pohanské. isou svěceny;
ted' vyšším žitím ve varhanách žijí
a v iiné zemi chytly kořeny.

Co přijaly kdys od slunce a větru,
přírod Boží všecka lsiemství,
ve hla olu svém dávají zns Bohu,
duše se hlasem jejich svaté chví.

Zelenou byly řekou zapomnění,
víc lshodiíi smyslům uměly;
ted' došly svého ráie: s písní duší
v jediny hymnus aby šumčly.



Josef Hanák:
BADA TEL A SVĚTEC CHARLES

DE FOUCAULD.

Začátkem roku 1887dokončilrukopisy obou svýchknih — „ltinérai
nes au Maroc" a „Reconnaissance au Maroc" ——a dal je do tisku.
Začaly ho docházet tiskové korektury. jež daly mnoho práce učenci
tak pečlivému, jenž chtěl, aby jeho dílo bylo dokonalé a úpravné. a
proto dbal i maličkosti. Obě knihy vyšly ke konci r. 1887 a na za
čiátku r. 1888. Uspěch jejich byl u odborníků i neodborníků, doma
i v cizině, veliký. „Zeměpisná společnost" v Paříži vyznamenala
F'oucaulda zlatou medailí, a jeden z nejkompetentnějších soudců,
amglickýučenec Budgett Meakin, napsalo „Reconnaissance au Ma
roc": „Jest skutečně radostí, probírati se těmito nádhernými svazky,
jezžvypravují o nejdůležitější a neipozoruhodněiší cestě, kterou kdy
podniklEvropan v Maroku. Žádný moderní cestovatel se neblíži anu
dc Foucauld ani přesností pozorování, ani přípravou cesty \fedle
dila jim vykonaného byly pokusy jiných cestovatelů jen dětskými
hříčkamiJ'

0 knize se píše v časopisech. mluvíse o nívsalonech. mladý badatel
jest chválen, jeho sláva se šíří.jest zahrnován blahopřejnými dopisy,
přátelé, činíce si jakýsi nárok na slavného kamaráda. přicházejí s po
chvalou a dotazy: „Ano, můj zlatý, tot úspěchl Ostatně velmi oprávně
nýl Kam zamíříš nyní? Jsi nám i sobě povinen novými výzkumy."

Foucauld vlak nebyl z těch, kteří veřejně hovoří o svých plánech.
Nyní, kdy Bůh jej přijat do svých služeb, neradí se s lidmi, nýbrž
s Ním. Jemu chce věnovat všechny své síly, všechnu odvahu a
vytrvalost. Nezspfe vědy, bude jí dále sloužiti studiem neznámých
zvyků a řečí; poznává však, že darů, jež dostal od Tvůrce, pou
žije nejlépe, věnuje-ll sebe, své ráce, svou trpělivost, a bude-li
třeba, i svou krev Jemu, aby li e v této oddanosti tvora poznali
svého Tvůrce. Na tento úkol chce se připravit cestou do Svaté
země. pozemské vlasti vtěleného Boha; půjde se tam modlit do
samoty. jež ho neustala vábiti.

Začátkem listopadu r. 1888 navštíví své příbuzné v Nancy,
oznámí jim, že ztráví několik týdnů ve Svaté zemi, a rozloučiv se
s nimi, vstoupí v Marseilli na loď. V prosinci jest již v Jerusa
lemě a vánoce slaví v Betlemě. Potom čint na konci vyjížďku do
Nazareta, jenž zvláště jej k sobě poutá. jak patrno z jeho do
pisů. Opoustí město, aby se zase do něho vrátil. Toto bílé město
s vyhloubenými a klikatými ulicemi dojímá jeho kající srdce, vlévá
mu lásku k životu skrytěmu, okornému. Zde mu stále tane na
mysli slovo abbé Huvelina: „ aš Pán zaujal tak nízké místo, že
mu je nikdo nikdy nemohl uloupit." Vzpomínka na Nazaret dala
asi směr celému jeho potomnímu životu.
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Začátkem března r. 1889 vrátí se do Paříže. Od svého obrácení
jest puzen k životu řeholnímu, jenž může nejlépe ukojiti jeho
touhu po samotě. Jest však tak mnoho řádů, jež všecky vedou
k dokonalosti, ale cestami odlišnými, rozličným povahám přimě
řenými. Kterou se dáti? Která by nejlépe svědčila jeho povaze?

Aby to poznal, odebere se téhož roku do čtyr ústraní. O vel
konocích jest u benediktinů v Solesmes, o sv. Trojici odejde do
Grande-Trappe, dne 20. října vstoupí do kláštera Notre-Dame
des-Neiges, kde ztráví v rozjímání celý týden, a konečně v 2. po
lovici listopadu zavítá do Chamartu, kde za vedení jednoho otce
jesuity uvažuje o svém řeholním povolání a výsledek těchto úvahl
oznámí potom své sestře slovy:

„Včera jsem se vrátil z Chamartu, kde jsem učinil rozhodnutí„
na něž myslím již po tak dlouhou dobu — vstoupiti k trapistůma
do kláštera v Notre-Dame-des-Neíges. Kdy? Není to ještě sta-'
noveno, poněvadž musím uspořádati rozličné věci a zvláště spě-—
chati k vám, abych vám dal s Bohem. Nebude to však trvatii
příliš dlouho. Až tam odejdu, oznámím, že jsem odcestoval, aniž
prozradím svůj úmysl, vstoupili do řehole."

Jeho dni ve světě jsou sečteny. Dne 11. prosince odjede k šva
grovi de Blic a sestře, kde pobude týden, vrátí se do Paříže.,
odstou í své jmění sestře a potom chudobný opouští Paříž.

Pře odjezdem dne 14. ledna 1890 poslal své sestře na roz
loučenou tento list: „Na shledanou, dobrá Mimi; zítra odjedu
z Paříže a po zítřku k 2. hodině budu v Notre-Dame-des-Neigea.
Modli se za mne, jako já se budu modlit za Tebe a Tvé . . ." Když
odjížděl, spatřil jej jeden z jeho přátel ke svému velkému úžasu
na střeše omnibusu. Pozvánky &dopisy na adresu vikomta z Fou
cauldu zůstaly bez odpovědi. což při známé jeho přesnosti pře—
kvapovalo. Pálrají o příčině a dovědí se, že odcestoval.

Bazin navštívil kášter Notre-Dame—des-Neiges a popisuje jej
takto: „Jest zbudován na vysoké planině pohoří Vivaraisského
v pusté krajině. Když se vystoupí na tyto větrem šlehané. nízkým
vřesem oděné hřebeny, jež obklopují klášter, nevidíme kolem
sebe do nedozírna než vrcholky s chudičkou zelení téměř stejně
výše, vzpínající své útesy k světlu, oddělené od sebe fialovým
stínem roklí. Na těchto výšinách nent takřka usedlostí; jen jedna
nebo dvě s trupem zavalitým, se střechou stlačenou, jež 6 měsíců
snáší sníh a bouři. Přijtžděl jsem po hřebenu cestou, jež se poněkud
níží; automobil vjel do stromořadí, jež vroubí dva lesíky mladých
jedlí & buků, a když pojednou vyjel ze stínu, uháněl znova ve
slunci & širých prostorech. Přede mnou v půli úbočí tyčil se kláš
ter : bílé žuly, se stodolami. stáji, skle y. Háj, zasazený mnichy,
pokrýval stráně pohoří, a údolí mezi věma velkými lesy bylo
jako veletok, vlnící se zralým ovsem a žitem . . . Ve výšce 1.100 m
zbudovali mniši světlé opatství, kde mluví jedině zvon, kam se
uchyluje cistercijská práce a pokoj."
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Zde tedy Karel vikomt z Foucauldu vstoupil dne 16. ledna 1890
do noviciátu a o svátku sv. Albericha oblékl trapistský habit,
přijav jako prostý irater jméno Marie-Alberich: Jeho život
v noviciátě vystihují nejlépe dopisy, a proto podám z nich několik
úryvků. ,.Daří se mně stále dobře A jak je mé duši? Lépe,
než jsem očekával. Dobrý Bůh mně dopřává v samotě a tichu
útěchy, jíž jsem se nenadál. Jsem stále s Ním a s těmi, jež miluji.
Toto spolužití s tím, co jest mně na nebi a na zemi drahým, mně
skýtalo útěchy, ač zcela nevyplnilo rázdna; ale sám dobrý Bůh
mne za prvních dnů podporoval . . . ěřte mně, že hmotná stránka
života mne dosud nestála ani stínu oběti. Až dosud jsem donášel
větve, dělal guirlandy pro stálé uctívání, zametal chrám, cídil
svícny; nic těžkého, jak vidíte."

Dne 18. února píše: „Chovají se ke mně velmi ěkně, s láskou,
plnou něžnosti; v klášteře vládne velká láska. ám zde tolik
příkladů, že třeba prositi Boha, aby mně byly k užitku." V pondělí
velikonoční píše: „Co se týče mé duše, jest zcela v témž stavu,
'ak jsem psal v posledním dopise; jediný rozdíl je ten, že mně

ůh pomáhá ještě více. Podporuje zároveň mou duši i mé tělo;
nesnáším ničeho, On nese všecko. Byl bych velmi nevděčen k Otci
tak něžnému, k našemu Spasiteli tak laskavému, kdybych vám
neřekl, jak mne drží ve svých rukou, zahrnuje mne svým mírem,
vzdaluje ode mne zmatek. zapuzuje smutek, chce-li se přiblížiti.
Tento stav je říliš neočekávaný, ab ch jej mohl jinému přičístí
než Jemu . .. odlnky, mše sv., mo litba, při nichž vypráhlost
mně bývala tak trapná, jsou mně — přes nesčetně roztržitostl,
jimiž jsem vinen -——velkou slastí. Ruční práce jest mnu útě
chou a nepřetržitým rozjímáním. protože se jí podobám našemu
Spasiteli"

Co se týče duševní práce, četl sv. Bernarda, učil se zpaměti
žalmům. věnoval hodinu sv. Písmu. četl abbé Fouarda, Bossuela,
Následování, život sv. Gertrud & spis sv. Terezie. U svých
řádových bratří zanechal památku člově a ke všem úslužněho,
velmi zbožného, k sobě velmí přísného, slovem, světce. Mnich,
jenž byl sekáčem a pasákem, vyjádřil se o něm Bazinovi: „Viděl
jsem jej každý den; nikdy nikomu neodepřel služby, byl krásný
jako druhý František Assiský."

A přece, ač se cítil v klášteře Notre-Dame-des-Neiges tak
spokojen, opouští jej dne 26. června a odchází do kláštera v Akbesn
v Syrii. Co jej k tomu vedlo? Snad touha po samotě ještě větší,
po zátiší ještě vzdálenějším. Spěchal na východ, jejž tak miloval,
aby tam byl ještě chudší, aby byl blíže oně zemi, kde Syn Boží
trpěl a pracoval, aby řinesl v oběť i svou lásku k rodné zemi
a říbuzným, věda, jak. mu bude bolestné, je opustiti.

en před svým od lutím z Marseille jim píše: „Vidím se na
lodi, jež mne zítra o ese, a zdá se mně, že pocítím při každé
vlně, jak jedna po druhé mne bude unášeti do dálky, zdá se mně
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že jedinou mou útěchou bude myšlenka, že každá jest krokem
blíže ke konci života."

A když plavba se blíží konci. načrtává na lístek papíru slova,
jež jsou opravdovým výkřikem tesknící duše: „Zítra budu v Ale
xandrettě, kde se rozloučím s tímto mořem. posledni páskou. jež
mne oji se zemí. kde vy všichni dýcháte."

Ak es je malé město v Syrii, nedaleko něhož si trapisté z Notre
Dame-des-Neiges zřídili prostinský klášter. zvaný Notre-Dame
du-Sacré-Coeur. jako útočiště pro sebe, kdyby byli nuceni opustit
Francii. Okolí kláštera vzdělali tak, že pole dává krásnou sklizeň
obilní, zahrada skýtá hojně zeleniny a z vinic se vzácnými druh
révy sbírají již koncem léta hrozny na znamenité bílé víno; avš .
přílišná vzdálenost obchodnich středisk téměř znemožňuje prodej'
úrody. Kromě prací polních obírají se výchovou sirotků katolic
kých rodičů.

Zde tedy pokračoval bratr Alberich v noviciátě. Jak trávili
každodenní život, vylíčil své sestře v dopise ze dne 3. čer-'
vence 1891.

,.Tážeš se mne na můj klášter a na naše zaměstnáni; jest nás:
asi 20 mnichů i s novici & bydlíme, jak vidíš na fotografiích.,
v dosti prostranných barácích. Jest zde dobytek, krávy. kozy..
koni, osli, vše, čeho je třeba k velkému hospodářství. Bydlí zde:
na 20 katolických sirotků od 5 do 15 let, 10 až 15 dělníků-laiků
a konečně hosté, jichž počet je rozličný; víš, že mniši vynikajíí
hlavně pohostinnosti. Učiníš si dosti dobrou představu o našem
životě z četby Montalembertových „Mnichů na západě". Jest tu!
však rozdíl; mniši, o nichž mluví Montalembert. vice studovali..
obírali se více než my pracemi, jako spisováním knih. Naší hlavnzl
prací je práce polní; toť rozdil mezi řádem sv. Bernarda, z něhož
jsme vznikli, :: mnichy starobylými. Tak na podzim sklízíme vino
a vzděláváme pole, v zimě řežeine dříví. na jaře okopáváme vinice.
rejeme, v létě sklízíme seno i žeň. Předevčírem jsme skončili žně.
Jsou to práce venkovanů, práce duši nesmírně prospěšné; za
městnávajíce zcela tělo, ponechávají duši možnost modliti se &
roziímati. Mimo to tyto práce nad pomyšlení obtížnější pro toho.
kdo jich nikdy nekonal, skýtají takový soucit s chudobnými.
takovou lásku k dělníkům a rolníkůml Člověk tak dobře chápe
cenu kousku chleba, pozná-li sám, kolik stojí námahy. má takovou
útrpnost s každým pracujícím, Sdíleie s nim jeho práce."

__45 :wm'/



B. K.Bečvan:
JAK JSME CHTĚLI BRÁNIT SLOVÁKY.

Z knihy „Moje “den".

Moc pěkné chvíle jsou v životě kaplanově, když dostane dekret,
že je přesazen do kraje, kterého nezná. To je shon po katalogu
kněžském. S rozzářeným zrakem zuřivě se listuje: Brumov. Bru
nnov . . . Dekanát: Valašské Klobouky. Kolik přifařených obcí? Dě
kuji ěkně:Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Bilnice.Sv. těpán,
Sv. šidonie ... Čítají se kilometry do škol, počet obyvatel, troj
řřádkové dějiny místa, třetí řád. růžencové bratrstvo — dost, dost.
Obraznost kreslí kostel, kaplánku. počítá se hotovost, zda stačí
ma stěhování, a už není stání v německé,průmyslové obci,kde kaplan
mepř'irostl k nehezkému lidu, se strašným dialektem, a ovšem ani
liid ke kaplánkovi, který ne a ne se naučit pořádně německy.

Pro moji dobrodružnou povahu byl takový skok do nových
poměrů dalekosáhlou událostí a dodnes vzpomínám velmi rád na
tříletý pobyt ve stínu zřícenin brumovského hradu. Zvlášťneza
pomenu nádherných cest do přespolních pěti škol. Dvakrát do
týdne jsem vzal v jednom dnu Návojnou, Nedašov a Lhotu —
& vracíval jsem se pozdě večer domů. Dvě hodiny tam, dvě zpět.
A dvakráte do t dne Sv. Štěpán a Sv. Sidonii ——kamž jsem do
razil za lně tř1' odiny dobré chůze podél řeky Vláry a pak po
děl potoka, jenž je hranicí mezi Moravou a Slovenskem, rozkoš
nými údolími, s obou stran chráněnými lesy, za zpěvu ptactva
v létě, a hukotu bystřin a šumu lesů v zimní dobu. Moji před
chůdci mívali kolu nebo koně. Já se kola odjakživa bál a na koně
jsem si netroulal,a tak jsem šlapal kilometry s nezvyklou u mne vášní.

Každá z těchto cest měla pro mne svůj zvláštní půvab. Partie
Nedašovská byla mně návratem do valašského života v celé téměř
neporušenosti adesátých let minulého století. Tady stál přede
mnou ještě Va ach v bílých gatích, červené vestě a vysokém ši
ráku, Valach bezmála patriarchální, s písněmi í pláčem, ctnostmi
i hříchy. Kdežto Vsacko i Rožnovsko už dlouho bylo nivelisováno
——uchoval si tento kout svůj ráz. Snad působilo zde sousedství
Slovenska ——trenčínské stolice, nebo sousedství Slovácka od u
mic počínaje. Nevím — oni sami snad toho též nevědí. Bylo mi
první čas, jako v Kuldově valašské pohádce.

Když jsem šel po prvé do školy v Návojné. přivítala mě ty
pická valašská náves s dřevěnými nízkými chalu ami o malých
oknech, pečlivě zabedněných. Vyběhly dvě, tři ro ky s putnami
k potoku, ale zmerčivše mne, mžikem se vrátily a schovaly se
za vrátka: „Však víme, víme, proč mi nechcete přejít cestu s prázd
nou putnoul Abych neměl neštěstí! Nebojte se, nebojím se ani
zajíců, ani prázdných putýnekl" Zahýbaje na pravo, kde jsem
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tušil ve zděné boudě školu. polekal jsem se. Ze tří chalup valil
se hustý kouř všemi skulinami šindelové střechy. Tak, místo školy
budeš hasitl a neuvažuje moc, zatloukl jsem na okno: „Lidičky,
střecha vám hoří nad hlavou! Kde jste kdol" — Z chalu y vy
běhl osmdesátiletý děda s dlouhými vlasy až na záda. kázal
jsem mu kouř, honící se po střeše: ..Hořítel" Ale dědouš se za
mračil a zavrčel: „Už aj ti panáčci si dělajú z člověka bláznal"
Zalezl do chalupy & práskl za sebou dveřmi. Současně přihnala
se od chléva rozesmátá robečka: „Ale to my, panáčínku, nemáme
komína a tož kúř si hledá cestu jak móže — šindelama." Šel
jsem do školy zahanben svatě si umíňuje, že se po druhé neunáhlím,
i kdybych viděl po střeše oheň tancovat.

Ale podivné uvítání nebránilo, abych se necítil ve valašském
údolí jako doma. Procitla ve mně valašská duše, trochu pobytem
na Hané, na Lašsku a na Němcích uspalá. Na vzdor všem pe
dagogickým zákazům, užívat ve škole dialektu, vyprávěl jsem si
vše s malými i velkými o našemu. Nezapomenu nikdy přátel
ství děcek ke mně. Vědě o se, že je v Brumově a všady za Bru
movem zle, že není co jíst. Městští lidé z okolí navštěvovali tento
dřive nevšímaný a opovržený kout horský a prosili o chleba, va
jíčko a trochu mléka. „To tak, aby aj panáček trpěli ve válku
hlad. Dyt bysme sa moseli stydět před světem." A tak v každé
třídě mě čekalo několik červených uzílků. Sjakou něžností a jakým
citem & ohleduplností mi odávali Valáškové svoje dárky, černý,
zdravý chléb, ovčí sýr, jablíčka, ořechy, v zimě kus špeku. jitr
nici, oškvarky, bai med. Nemohl jsem nepřijmout, byl bych za
rmoutil děcka i jejich matky, a což bych se nepřiznal — nezka
zilo se u mne nic. Nesa domů uzlíčky, připadal jsem si jako žehrák,
ale v těch dobách slovíčko hrdost se škrtalo. Také ironické otázky
hostů, kde to vlastně bydlím, ve spíži nebo starožitnickém krámu,
mnou nehnuly.

Cesty do škol ve sklářských koloniích Sv. Štěpánu a Sv. Si
donii působily již tísnivější náladu. Jako bych se ocitl v jiném
kraji, Cizí živel nnstěhovaného dělnictva dávno zatlačil valašský
ráz několika málo starousedlýcb rolnických rodin, Před válkou
dobře placení, dělali pány, v kočáře iezdívali do Brumova, iidaIi
jen nejlepší, tropíce si posměch z hloupých Valachů. Za války
stály obě pece vyhaslé, muži na vojně a opuštěné rodiny, od
kázané na chlebové lístky, trpěly úžasnou bídu. Na Valachy hle
děli už jako na plány a zvláště s touhou &závistí hleděli na Slo
váky, kteří daleko netr ěli té bídy jako na Moravě. Dobytek tam
nebyl vybit, mouky by o dost — nebot Maďaři nedopustili, aby
jejich země byla tak zpustošena rekvisicemi jako ubohá Cislaj
tanie. A také hranice hlídali proti Moravě tak žárlivě, že bylo
hrdinstvim něco propašovat. Ale i toho se odvažovalv dělnické
ženy, vlekoucí se jako stín. Děti mi omdlévaly ve škole : kou
sek chleba a jablko ze štastněišího valašského koutu vyluzovaly
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mahubených tvářičkáchpřeštastný úsměv, jehož nikdy nezapomenu.
Když přišel převrat radost z něho byla zatlačena jásotem ze

narušení hranic. Myslelo se, že zásoby na Slovensku jsou nevy
čerpatelné a že celé vlaky mouky a slaniny zaplaví chudé mo
ravské kraje. Dostavilo se ovšem záhy rozčarování, nebot dozor
na .,hranicích" byl brzy ještě více zostřen a slovenská dobrota
najednou ukázala zuby. Ale první dny bylo bratření se Slováky
upřímné. Přáli jsme jim, že už nejsou „pod Maďarárm'", plechovou
tabuli maďarskou na hranici s pyšným Magyar Ország jsme vy
tvali, podupali a hodili do Vláry. Na pískovcový čtyřmetrový
branečník už naše síly nestačily.

Ale najednou do všeobecné radosti jako by uhodilo. Nádražní
telefony 2 Teplé poplašily stanice ve vlárském průsmyku a hrozna
zvěst šířila se krajem.

V Bilině hnala se od starosty vysoká kostnatá žena s bubnem
na náves a hned u kaple jala se zuřivě bubnovat. Uměla to lépe
než muž, jehož službu zastávala poctivě po celou válku.

„Od obecního úřadu sa na vědomost dává, že Němci střílajú

v Tepléi : kanonů na Slováky At aa hneď kaBždzv raví na
pomoc a vezme sebú, co sa dá, cepy. motyky, hra ě. ečekajte
na oběd, nechajte práce a honem na pomocl"B um, bum, bum.

A jako splašená hnala se na konec Bilnice. Tož' jsme vyrazili.
Je pravda, moc nás nebylo, chla i ještě se nevrátili : vojny, „ze
lený kádr" pracoval pilně na po ích, doma byly hlavně ženské,
ale přece se nás nasbíralo asi 30. Každý měl nějakou zbraň,
: které se arci nestřílelo Kvapili jsme zaprášenou silnicí, jako
by do Teplé neb [ dobré čtyři hodiny pěšky. Než jsme se při
hnali k poslední bi nické chalu ě, naše voje značně prořídly. Ja
kěsi ostudné v střízlivěnt začat0 nám schlazovat hlavy. Báli jsme
se druh před ruhem přiznati se k směšnosti pomocné výpravy,
až staříček Fojtík se ozval:

„Na mú milú, sme my enom blázni, až blázni! Co my s cepem
a motykú proti Němcom? Veď oni střtlajú z kanonú, a my na
ně jak na polní myšil"

S pocitem úlevy podívali jsme se druh na druha a rozesmáli se
„A ten náš starosta je šak také baran. Dá vybubnovať takovú

hlupotu... A sám zostane za pecú. Proč sa s nama nevypravil
: motykú na Němce7"

,.Tanu, musí doma bránit vlast .
„Ja ——břuch ——a né vlast . . ."
Sedli jsme si pod lípu u cesty, utírali jsme si pot a posmívali

se navzájem.
Ještě téhož dne jsme se dověděli pravdy. Německý vlak s dělo

střelectvem ženoucím se domů. zastavil v Te lé a situace byla
vskutku několik minut hrozivá. Dostavila se vša rozvaha na obou
stranách, a Němci, také sytí bojů, rozjeli se ne sice na Bagdad,
ale na Berlín.
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V.Svatohor:

ZABITÝ PASTÝŘ.
Duchovní hra o [ děisfvu.

Osoby:
Mistr, dobrý pastýř. Ain. věštkyně.
Ariel, král hrůzy. Pnstevci (12),

Synové pouště (6).
Dějiště: 0618 na poušti.

Výiev I.
Joudal & Kalcb, pastevci.

Zpěv. (Za jeviltěmJ

přijď k nám, Pane.
pastýři dobrý,
cestu si urovnej
přes doly, hory.

Josafat.
Slyšíš, Kalebe? Již jde všecka čeleď
naproti Miatru pastýři. tak dlouho želanému.

Kaleb.
Ovšem. Josafate. Hned bych se za nimi rozběhl
jako náš věrný Pozor, kdybych tu neby
uvázán místo něho, abych u stanu hlídal.

Josafal.
A já bych se rozlelěl na nožkách gazeliných.
které jsou rychlé jako holubí perutě.
kdybych nebyl postaven k ohništi.
Hoř, ohýnku. vař ——paf & peč & smažl (Prikladu

Zpěv. (Za jevištěm)
Přijď, jak jsi slíbil,
nnvůh'v své milé,
vždyť jen tvým slovem tu
čeleď tvá žije.

Josafat.
Jisté nebudou dlouho naň na kraji 11pouště čekat;
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poobled'. nebe a země se zdají si tam tak blízké
ialko dva rty k nedočkavému polibku semknuté.

Kaleb.
Vlím, že přijde, neb nám to slíbil.
Pamatuieš, ink pravil, když od nás nakrátko odcházel:
Syynáčkové, maličko & neuzříte mne
a opět maličko a qute mne.

Josafat.
Amo. bratře!
Jak by nepřišel! Aspoň se podívat.
ialk se nám daří v novém povoláni.
Old sítí & Iodic na iezeře nás poslal nem
za Jordán do oázy pouště arabské
& tak z rybářů nadělal pastevců stád.

' iistč pHide se podívat,
zdla mu rybky na suchu nepolekly.

Kaleb.
N-emožná věcl
Zde právě jsou ve svém živlu.
Klolemkol v písku poultě umřel sice všechen život.
aloe zde na náse vře a kypí. hrá a tryská.
Věř, isem tu tak blazen, že si připadám sám
laika utřlbrná rybka, která se z iezern blaha
do vlahého vzduchu vyhazuie.

Zpěv. (Za ievlllěm)
Ú přilď & poupěi,
miláčku vůdce.
po tobě zdvihúme
oči i ruce.

Hlasy. (2. iovlltčmJ
Vltei, vítej náml Buď zdrávl Buď pozdraven!
Požehnaný. ienž přichází. Hosannal

Oba (Josafal a Kaleb).
Již ho vítali! Již lest tul Hosannal
(Zpěv to blíží. za zpěvu vcbtzí průvod: Mim putýř obklopen devíti pastevci.)

Zpěv.
Vltei. ó vítej,
postav si tu stan.
a námi tu milostné
na věky zůstaň.
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Výiev II.
Předchozí, Mistr pastýř a devět pastevců.

Pasteuec I.
Jsme, ane, na míctě v ležení.

oh e — ten oheň zde pod palmou
všecky nás sjednocuje. tot krb
naší pastýřské rodiny. Ten hořel nám tu
za dlouhých i krátkých nocí.
a my kolem něho stuleni jsme si povídali vždy
jen o tobě, že přijdeš. A tys nyní tu
Buď vítán, ani nevíš, jak já nejstarší ze všech
'sem příchodem tvým zrovna omládl.

secka starost o stáda se mne s sdla
a jsem lehký jako nebeský okřídllnec.

Mistr.
Jho mé sladké jest & břímě lehké.

Pasíeuec 2.
Zajisté, Mistře — a tu lehkost a sladkost povinností
pocítili jsme teprve zde; věř, ač služebník,
připadám si jako král v tomto zeleném království
a má berla jest mi žezlem.

Mistr.

Nuže, počni jím vládnout.
šlastně pokračuj a kralujl

Pustevec 3.

Jakých díků si zasloužlě, .
že jsi nás uvedl sem jako do rájel
Jsme tu jako otcové naši na cestě z Egypta
v Elim, kde bylo sedmdesáte palem.

Pasíevec 4.

Vystoupím na palmu a uchopím ovoce její
a mám chlé .

Pasíeuec 5.

A skloním se k prameni
a mám víno.

Pasteuec 6.

' Hospodin Pastýř spravuje mne
a ničeho se mi nebude nedostávati,
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na: místě pastvy mne usadil.
nad vodou občerstvení vychoval mne.

Pasteuec 7.
Seadm studnic tu máme, pane, & iakýchl
Tco jsou studnice vod živých,
které jako by tekly s Libanu.
Hned v té rvní, která se tu roztéká v jezero,
kompáme je látka čerstvě zrozená.

Pasíevec 8.
A v jiném zdroji se zas umýváme,
kdtykoli prach pouště usedne nám na těle,
& plavíme v něm i ovce ke stříži.
Věř, iako sníh. padlý dnes v noci na Libanu,
iest rouno ieiich.

Pasíevec 9.
A v ostatních zdroiícb,

které jsou jako stříbrné nádoby. smaragdy obkládané,
naypáiíme ovečky i sami piieme.

Misír.

() pijte, přátelé, a hojně se napílte, neimileišíl

Zpěv.
Víttei, ó vítej.
pomtav si tu stan.
. námi tu milostné
na věky zůstaň.

Pasíeuec 1.
Ano, ano! Dobře iest nám tu býti.
Chceš-li, postavíme ti tu stánek.

(K ostatním.)

Bratří, doneste rychle : našeho stanu-plátno.
Ondřeji, kolíky, Jakube, provazyl
Pospěštel

Mistr.

Počkeite ještě!
(K pastevci l.)

Nikoli, služebníče dobrý & věrný.
nestav na světě stálého, věčného stánku;
na zemi stan života se slunce východem postavíš
& se slunce západem je zdvihneš.
Zde isme ien příchozí & odcházející.
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Já přišel jsem, bych zase odešel.
Kam, víte i cestu víte . ..
Ale nemluvme o odchodu nyní při samém příchodu
a nermutme se. — Povězte mi raději, synáčkové,
jak se vede ovečkám mým;
znám tvoje a znají mne moje.

Pasíevec ].
Buď bez starostí o ně, panel
Pasou se pokojně nedaleko a jeden z nás,
Judaj. jest u nich. — Však hle, tu přichází.
z jeho úst, doufám. uslyšíš jen samou radost.

(Vchází Judaj.) Pokračování.

Frant. Boh. Děrda:

VLAŠTOVIČKY.

Vlaštovičky,
ptáci věčného jara,
chalupa stará
čeká vás
i chlév s dřevěnými trámy
a kravka
hovicí si na hromadě slámy.

Vlaštovky.
ptáci věčného jara,
nemající domova
ani rodné země,
nemající odjezdu ani přistání.
táhnete světem jako cikáni
& vaše křídla
vždy toužící a neklidná.
jen tam vás nesou.
kde jarem hýří krajina ——
a člověk lákán chudobnými žněmi,
vždy smuten
potácí se po té šedé zemi . . .
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Dominik Pecka:

RENÉ BAZIN.

Tyto zásady vyslovil Bazin. mluvě o knihach určených mládeži
a lidu. Ale nahled. že dilo umělecké nesmí odporovati mravntmu
zákonu. platí zřejměpro umění vůbec. 0 díle lidovém praví Bazin:

„Každé dílo lidové, a můžeme říci, že každé dílo velikého
umění jest dílem výchovy a vzestupu. Může býti mravně lhostejné.
ale musí aspoň osvěžiti duši krásou. ulehčiti jí břemeno života,
vytvořiti chvilku radosti a pokoje. A pravý svůj úkol splní. vy
koná-li více. povznese-li člověka. učiní jej lepším. přivede jej k sta—
tečnosti. k oběti a k Bohu. Nikdy nemůže oprávněně míti cílem
ponížení lidství.l

„Spisovatel má především vyjádřiti, nebo nechati prosvítati v díle
svém zdravou konklusi. Nepravím konklusi optimistickou; nepra
vím oslaviti vítězství dobra nade zlem, kterého bohužel nevidíme
v životě vždycky. Myslím pouze. že kniha bude dobré, když čte
nář, zavíraie ji. živěji cítí osobni nebo společenské nebezpečen
ství hříchu nebo bludu, který spisovatel popsal, anebo když jas
něji pochopil vznešenost a nutnost mravního zákona. jehož dbáti
jest jako člověk povinen. Není-li tomu tak a popuzuje-li kniha
člověka k odboji, spatřují v napsaném díle jen daremnost, jíž není
možno omluviti žádnými umělými důvody. nebot umění nemůže
býti protisociální, protilidské. musí ploditi pokrok, povznáěeti dusi:
sice jinak jest jen nebezpečenství tím větší, čím větší jest nadaní
spisovatelovo."2

ádné dílo Bazinnvo není bez naděje. Umírající země je kniha
rozvratu: synové Toussaiuta Lumineaua zrazují rodnou ůdu. Mi
Iejší jim město & cizina. Mnietníci larem vendéeiskýc jsou na
mizině. Ale „umírající země" symbolisovaná tragickou postavou
Mathurina Lumineauu, jenž hyne na své yole za mrazivé noci,

ude milována znovu. to cítíme a věříme, když čteme. co si šep
tali ve štěpnici pacholek Jean Nesmy a jeho milá Rousílle Lu
mineauova. A nevěrná Donatka pohnuta listem své dcery Noemi
opouští město hříchů a vrací se k svým povinnostem manželky
a matky. Elle commenca de travailler. Počsla pracovati. Hle, vy
kou ení. světlo. lekcel

Sadký zjev Davidky Birotové proměňuje Maieula .lacqueta.
milence Frnsinina, v člověka dobrého a zaplaěi navždy mlhy jeho
života. Stane se mu spásou ..pro tento svět a také pro onen“.

Opuštěný. zrazený & potupený Gindolph, když vidí milovanou
dívku v náruči jiného. svírá ruku v pěstě k pomstě, ale ozve se

Questions littéraires et sociales 146.
" Questions littéraires et socinles 146-7.
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v něm lepší hlas: Pro Krista se nepomstíml Zjevení krásné Nor
mandky utěšuje jeho žal a vlévá novou víru v život.

1„Z celé své duše“ je drama msty za dávné křivdy, aleje řešeno
smírně oběti Henrietty Madiotové, jež vstupuje do kláštera, aby
z celé své duše sloužila chudým: „Je serais servante des pauvresf'

!( Bohu má vésti umění. Ano. Několik duši hledajících Boha
vylíčil Bazin. Učitelku Davidku Birotovou, dřevorubce Gilberta
Cloqueta, anglického šlechtice Reginalda Breynoldse a poustev
níka Sahary Charlesa dc Foucaulda.

Problém Davidčin je nábožensko-mravní. Nemožnost pravdy
na Bohu nezávislé. Zajimavo jest, že román její dal podnět k za
ložení sdruženi katolických učitelek s názvem „Les Davidées",
Davidky. Jedna z členek napsala, vyličivši zhoubnou výchovu
v učitelském ústavu:

„Bůh ve své dobrotě bděl nad námi. Dostala se nám do rukou
kniha René Bazina: Davidéa Birot. Tato kniha nás po adla za
srdce. i jsme nezakoušely týchž úzkostí, necítily v so ě stejné
touhy jako ona? Nebyl jeji učitelský život obrazem našeho? Po
divovaly jsme se ušlechtilé duši Davidky Birotové, jejímu vědomí
mravní povinnosti vůči žákům, její oddanosti třídě, jejímu útlému
svědomí. prázdnému všech hmotných zájmůI její touze žíti podle

ravdy, její statečnosti, které nezdolává žádná obtíž. Byly jsme
hluboce dojaty & cítily jsme v sobě přání, abychom připodobnily
svůj život jejímu & naplnily jej pokud možná láskou, skromností
i statečností. Tato touha podobati se Davidce, „neznámé ženě,
scho né dobra" , byla prvnim krokem k Bohu."]

Gibert Cloquet, dřevorubec, člen syndikátu, vdovec, jedinou
dcerou opuštěný, soudruhy zbitý, člověk osudem pronásledovaný
& vášněmi i v pozdním věku zmítaný. našel Boha v exercičním
domě belgickém Faijt-Manage. Obratně a padně mluvil kazatel,
muž náramně veliký & tlustý. Měl duši lidu a kdykoliv se od
mlčel, zdálo se. jako by bylo slyšeti jeho srdce. které pokračo
valo v řeči: „Miluji vás. drazí chudí, & můj život náleží vami"
'l'e rve po noční rozmluvě s jezuitou odhodlal se pokračovati
v uchovních cvičeních, jež začal jen ze zdvořilosti k svému pří
teli, & večer. když ulehl, robral znovu slova kazatelova, jež ho
dojala, pokračoval až dosáhl rozhřešení ode všeho. co v jeho ubo
hém životě odpuštění potřebovalo. A když se vrátil do rodného
kraje k staré své práci, živá radost byla v jeho obrozeném srdci.
„Neseide mi na tom," řekl, „že budu zůstávati u jiných lidi, ne
sejde mi na vedru, na zimě, na únavě nebo smrti: mé srdce na
bylo míru. Jsem stár a přece, hle, šťasten popprvél"2

Reginald Breynolds studoval. Studoval dějiny an likánské církve.
přemýšlel o přepodstatnění, zkoumal příčiny soeiá ních nedostatků

„Lidově li " ze dne 2. února 1922. čís. 27.
'Le blé qui ěve
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swé doby. Odvážné vyslovil své náhledy ve společnosti dílem
skre tické a dílem církevnicky zaujaté:

„&evím. z jakých pravd se skládá plná pravda. a nevím jejího
jména. Avšak vidím nyní jisté věci, jichž jsem si nevšímal. Pro
nnne má otazka náboženská přednost přede vším, nejen v právu,
alle i v obecném životě, v životě každého člověka. On, vždy On
vjysmívaný, popíraný. uctívanýl Nikdy nebyl více přítomen na
tomto světě. Jméno Ježíše Krista se nevyslovuje tak často jako
v jiných dobách; jest mlčky zahrnuto v nejmenších činech. jest
zde, v lásce nebo v nenávisti. Nemyslíte, že to nové drama kal
varské by se mělo skončiti slavným Zmrtvýchvstáním?l

Názor. že anglikánská církev není pravá. projevil při hostině.
oítcem pořádané tím. že odepřel pří itek na její počest. Tak vstou
piila přehrada mezi otce a syna. řesvědčení o mravní přítom
nosti Kristově na světě přivedlo jej k víře v reální přítomnost
jeho v Eucharistii. S příbuzným svým Feliciánem Limerelem pro
bděl noc v basilice montmartreské a zúčastnil se adorace chu
dých. A zlaté. zářící ostensorium s bílou Hostií uprostřed vlilo do
jeho vyprahlé a po pravdě žíznící duše paprsek života a síly.
úsvit nového dne. Stal se katolíkem a odešel navždy do ciziny.
ztrativ lasku bolestné raněného. milujícího. ale nesmiřitelného otce.

Charles de Foucauld byl poručíkem čtvrtého husarského pluku
v Alžíru. Pro nevázaný život musil opustiti vojenskou službu.
R. 1888 zúčastnil se však v pravy proti Bou—Amanovi,prozkou
mal Maroko &proslavil se. božnost musulmanská v Africe i kře
sťanská v Paříži naplňovsla ho závistí. že neměl v srdci pokoje
jako lidé věřící, Seznámil se s pokorným a zbožným knězem
Auvelinem, obrátil se jeho vlivem a zasvětil svůj život Hohu.
Vstou il do Trappy v Ardéche. Touha po poušti a samotě ho
přive la do syrského kláštera Akběs. Byv vysvěcen na kněze.
odebral se na Saharu. aby se věnoval péči o vojíny a evangeli—
saci nevěřících. Apoštolovul na různých místech Sahary až do
světové války, kdy také na Sahaře vyhlásili turečtí emisaři svatou
válku. Zradou domorodců byl de Foucauld vydán Turkům a za—
střelen r, 1916.

ldeu usmíření. mystického vztahu mezi hříchy jedněch a od
říkáním druhých vyslovil Bazin v románu L'lsolée. R. 1901 ze
mřela ve vyhnanství Marie-Anna z řádu usmiřitelek, neteř Ba
zinova. V předmluvě. kterou napsal k jejímu životopisu. bolestně
vz omněl řeholnic, vypovězených do ciziny. Kolik jich zhy
nu o steskem. útrapami cest, nezvyklostí nového podnebíl Mnohé
trpěly křivdu ochotné a obétovaly své utrpení za spásu hříšníků.
Napsal o nich: „Ony jsou výměnou a výkupnou cenou za ne
sčetné potupy a ničemnosti. Jsou zdrojem štěstí těm. kteří je za
vrhují: jsou jejich nepoznanou nadějí a jejich smířením; obnovují

' La harriěre.
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stále ideál života řeholního; chrání národy před tresty stokrát
zaslouženými a tomu, kdo věří v Boha, vysvětlují milost zmrtvých
vstání, jež byla učiněna Francií, národu v jádře křesťanskému a
bohatému na světce,l I nešťastná sestra Pascale. l'isolée. osamo
cená, nejmladší z pěti sekularisovaných a ve světě rozptýlených
řeholnic lyonských. stala se obětí za hříchy světa. Modlily se za
ni čtyři starší sestry, obětovaly za ni své ponížení a ústrky, jež
trpěly ve světě. Chvěly se o ni, mladou & nezkušenou. Svět ji
strhl. ..Neoddala se zlu dobrovolně," psala o ní sestra předsta
vená, „vrhli ji do něho: nespravedlivé zákony ji vyhnaly na ulici a.
násilím ji znovu vydaly nebezpečenstvím. před nimiž prchla; byla
ubohou zvěří, kterou psi a psovodi štvou z lesa a nahánějí
lovcům.2 Modlitby sester byly přece vyslyšeny. PaScale se po
kusila vybřednouti z bahna a utéci od lidí, kteří ji zkazili, ale
její milenec ji dohonil a probodl. Klesla s výkřikem: „Miserere
mei Deusl“ K pohřbu jejímu sešly se sestry naposled a nad je
jím hrobem se modlily.

„Za družku, jejiž tvář, pohled, slova a slabost, vždy o pomoc
volající jich nikdy neopustila; modlily se za děti své školy, nyní
rozptýlené & zajisté méně milované, za obyvatele čtvrti, za chudé,
za bojácné, jež kdysi posilovaly, za odbojné, jež uklidňovaly, za
cizí bolest, jež je bolela, protože jí neznaly s neutěšovaly; potom
navazujíce na dny a hodiny, modlily se za ty, kteří, chtíce či ne.
chtíce, ze zloby. či jen ze slabosti a z neznalosti božského a
bratrského života, byli příčinou tolika neštěstí."H

René Bazin je básníkem skutečnosti. Je básníkem přírody. Avšak
příroda není mu cílem. nýbrž jen pomůckou. Zrovna taki osoby
románové, ač jsou ze skutečnosti, nejen pouhým jejím odlitkem.
nýbrž podrobují se měnivé a tvořivé síle hlavní myšlenky. Dílo
umělecké musí se shodovati s mravním zákonem, musí povzná
šeti a očistovati člověka, vésti jej k Bohu.

azin vychází z reality, ale není jejím otrokem. Přírodu pod
řizuje duši hrdinové, hrdinu idei, ideu mravnímu zákonu Bohem
stanovenému.

Oblaky jsou symbolem umění Bazinova. Vystou ily ?.kaluži, raso
viůt,kanálů nečistých měst. Ale jsou čisty. Rmut a al zůstal na zemi.
Lehce &vítězně sevznáiejí ve výšináchpřekonávajíce zákony hmoty.
Negravitují k zemi. Přece však se neodcizují zemí. z níž vyšly.Vracejí
se k ní v křištálových kapkách květnového deště, aby ji zúrndnily.

' Mme S, S., Une reliaíeuse reparatrice. d'apres son journal et sa corros

pordanctlz. řvec une prélace de M. René Bazín. Paris 1913. Perrin et Cie.. ' so ée.'l.
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Jan Vinař:
MAR KE TA.

Povídka.

Čekala duše má na slovožzlho 12.9.

Radost rodičů z narození Marketina byla jim zkalena jednou ne
nnilou věcí, která je nemile zrsňovala. Hned po porodu bylo shle
dláno, že tvář dítěte je silně podlita krví. V prvých dnech života
dlěvčátka utěšovali se rodiče, že snad tato krvavost tváří jejích
zzvolna vymizí, ale lékař, kterého se otázali, sdělil jim trpkou
pravdu, že zbarvení dívčina obličeje jest neodstranitelno. A že
ami samo sebou nevymizí nikdy. Matka dítěte dala se do láče,
když jí muž vyřizoval, co slyšel od zkušeného lékaře. „ďbohá
mioje dceruska . . .I" stěnala matka a nebyla k utišení. „Neplač,
Blažena, rodívaií se matkám děti se strašnějšlmi vadami, rodívají
see děti s pokřivenýmt údy, s němými ústy, která ani často vzkřeku
memohou ze sebe vydati, &rodívají se děti slepé, kterým není do
piřáno za celý život spatřiti světla Božlho," —--tak utěšoval muž
svou plačící ženu, ně i jeho nitru seděla jakási nezapuditelná
hiořkost.

A přicházeli sousedé, aby navštívili matku a obdivovali dítě.
Vcházeli do světnice s rozesmátými tvářemi, ruku podávali matce
ležící na loži, načež nachylovali se k dítěti, jež vedle ní leželo.

matka pozorovala, jak při pohledu na krvavou tvář dítěte se
obličeje jejich stahovaly náhle v jakýsi trpký s soucitu loý výraz.
A když hosté potom zraky obraceli jako by tázavě ll matce, vl
děli, jak stékají po jejím obličeji od očí lesknoucí se slzy velikým
proudem. „Ach. roč pláčete, paní7" tázali se. Matka slzela
a neodpovídala jm. Snažili se ji utěšovati a pravili: „Nu . . . proč
byste naříknls, drahá paní; mrzí-li vás ono rudé zbarvení tvářicek
dcerusčiných . . . tu buďte ujištěnn, že to zmizíl" -—„Nezmizí . . .
jakživo nezmizí . .. řekl lékař . . ." pronášela se vzlykotem smutná
matka. „Moje ubohá . . . Marketu . . . moje . ., drahé . . . sladké .. .
dítě . .. smiluj se nad tebou Bůh . . ,“

A hosté odcházeli z domu mnohem smutnější. než přišli.

Malá Marketa rostla.
„Proč mám tak červený obličej, mami7" — tázala se matky,

když už začínala choditi do školy. „Moje spolužačky mají tak
hezké bílé tvářičky . . ."

„To ti —-přestane . . . ," řekla Marketě matka, ale bylo jí ve
likou silou se přemáhati, aby se jí z očí uevyřinuly slzy. Dosud
trpěli jsme jenom my . . . uvažovala matka . . . nyní počíná se
hoře i tomu nevinněmu dítěti . . .
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Několik dní nato přišla malá Marketa ze školy s velikým pláčem.
První spatřil ji otec, který sázel v malé přídomní zahrádce do
země krokusově & tulipánově cibulky, aby zde přes zimu odpo
čívaly a z jara potěšily Marketku vypučevšími kvítky.

„Co se stalo, dítě, proč naříkáš ?" zeptal se jí otec a vzal ji
do náruče, přitisknuv ji laskavě ke svým prsoum. Děvče se chvělo,
knihy vypadly jí ted' z ruček, pouzdro s tužkami třesklo o zemi.
„Proč pláčeš, co ti udělali? Marketka! Nu tak. .zpově mi.

„Oni. ." začala hovořiti, ale nový záchvat pláče udusil další
její slova.

„Nu tak . . . ub'š se . . . a řekni mi . . . moje dítě!"
Oni... se... se... mněsmáli...Děcka se mně..."

„Kdo . . . která . . . a proč se ti smály.
„Oni se mi teď víc a více. smějí.. .Anka. .se mi smála . . .

Anka . . . Anka . . . ona říkala.. .že mám.. že mám červenou...
hubu . .. tatinečku . . .l" trhaně a se vzlykotem mluvilo dítě.

„Proč bys plakala. . co ti je do nich. . neplač.. .pojd', jdi
do kuchyně . . , maminka ti dá rohlík & přijď sem za mnou do
zahrádky . . . pomůžeš mi sázet

Otec postavil dítě na zemi, Zdvih! jí knihy & ouzdro na sací
potřeby. Marketa setřela slzy se svého červené oobličeje, který
se teď pláčem jako by ještě více rozhořel. A její očka se teď
podívala radostněji na otce.

„Ty sázíš?
„Sázím krokusy a tulipány,“
„To bude krásné .. . Počkej . . . já hned přidu .
A Marketa vběhla za matkou do kuchyně — —

*

Léta plynula, všelicos se v městečku událo a změnilo. Marketa
vychodila školu. Všelicos se změnilo, jen rudé krvavé zbarvení
dívčina obličeje zůstalo stále stejné. A hoře dívky bylo čím dále
palčivější a vážnější. Nebyla to již dětská naivní uraženost pro

osměch spolužačck, byl to mnohem větší smutek. Její přítel
kyně počínaly okoučeti sladkosti prvých dívčích lásek, prochá
zívnly se za večerů vrbovou alejí podle řeky s náladovilými hochy,
kteří je bavili svými ležerními hovory, často však i moudrostmi
zplozenými jejich životními iilosoiiemi, jež prohlašovali za roz
hodně konečné & v zrálě. Jen Marketa nebyla 5 to k sobě při
vábiti žádného mla íka, nebot ejí vzhled jaksi odpuzoval &její
hovor neměl dostatečné mladické veselosti. V jejích slovech ozý
valy se záchvěvy její rozbolavělé, uraženě, zklamané & často
i zoufalé dušš.e

ravdovou přítelku měla vlastně jen jednu. Byla to Běta, za
braOciJíkova dcera. Svěřovala se jí se svým hořem, které jí tak
neúprosně spalovalo nitro.

„Och, Běto, jak jsi krásnál" — pravila jí kdysi Marketa, když
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seděly jednoho nedělního odpoledne na břehu řeky. Břízy zvolna
ase kolébaly na protějším břehu větrem a vlaštovky obletovaly
tsvým švihavým letem řeku, ze které se chvílemi napily čisté říční
\vody ..Och. Běto. jak jsi krásná! Ježíši můj, jak jsi strašně.
lkrásnál Ukaž se. . at si líp prohlédnu tvoje bílé čelo. bílý
mosík . . . bílou . . . tak běloučkou bradu . . . A ty oči tvoje, Běto.
za ta líčka . . . jak jsi krásná. Běto. jak jsi krásná . . . Ty ani nevíš .. .
me, ty to nevíš, jak jsi krásná . . . Já to vím, jenom já to vím. “
lBěto, já, já . . . protože toužím po tom, abych . , . Ne, abych byla
lkrásná, ale abych byla podobna ostatním .. . lidem . . . Aby se má
ttvář svou barvou aspoň podobala té nejvšednější lidské tváři,
jiakou má děvče v mém věku . . . Och Běto . . . jak jsi štastual"

„To si myslíš. že bys byla štastna. ale zas by byly jiné věci.
A ostatně . . . co by ses trápila .. . to není taková tragická věc,
Marketol"

A přece Marketu nebylo lze takovými slovy utěšiti. Její smutek
lbyl mnohem hrubší. než aby těchto několik narychlo vymyšle
mých slov její družky mohlo zmírniti její hoře. Nejvíce trápila se
mad tím, že toto hoře bude ji provázeti po celý její život, že ne
bude moci tohoto života tak bezvadně se súčastm'ti, jako ostatní
mladé dívky. které si svým zjevem už otvírají dveře k budoucím
radostem. To se jí právě zdálo nejtrpčím. že její duše touží dál
a výš, ale tělo nedovoluje jí onoho vzepětí. Časem bylo jí
utrpením už vycházeti za dne mezi lidi, kteří zas a zase roze
bírali ve svých myšlenkách její nemilou tělesnou vadu. Cítila se
ve dne jako by uvězněna. Kdysi vyjela s otcem do velkého města.
Seděli v restauraci. U vedlejšího stolu seděli dva mladí muži.
Zpozornvala s bolestným úžasem, jak si dali lokty znamení a jak
se pohrdlivě usmáli. Pak odcházela s otcem. A jak se vzdalovali
od stolu oněch mladíků, zaslechla Marketa, jak jeden prohodil:

„To by tak byla nevěsta£3ro iilhavýho Vaška. hergotl|"Krev stoupla Marketě hlavy. všecka se roztřásla, již chtěla
se rozběhnouti k těmto dvěma mužům a říci jim, že .. že.
že je to příliš hrubě.

Ale otec již otvíral těžké restaurační dveře & vycházel ven.
Šla za ním.

el k pokladně koupit jízdní lístek.
Ona zatím čekala () odál mezi hemžícím se davem.
Vysoký sloup tu byl? polepený jízdními řády. U tohoto sloupu

Marketa stala. A tu spatřilaoorět nedaleko ony dva mladé muže.kteří dřív seděli v restauraci.. akýsi muž s plnovousem přistoupil
k nim. Tvářili se uctivě a blaseovaně. Hovořili s ním. Pak jim
podal ruce; a zvlášť onomu černovlasému, který. jak teď Marketa
poznala dle hlasu jeho. pronesl před chvílí ta hrozna slova o ní.
potřásal pán dlouho rukou. Pak odešel od nich. Nesl v ruce
kufřík světle žluté barvy. Urovnal si skřipeca pohlédl na nádražní
hodiny. které visely vysoko na stěně vestibulu. A v té už zase
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běžel komusi vstříc. Silný muž iakýsi kráčel proti němu. Podali
si ruce. Zastavili se právě u sloupu, kde stála Marketa. takže
slyšela dobře jejich slova.

„A kam vy račte ?“ ptal se silný pán.
„Na malou vyjížďku. .dvě stanice. ., máme tam rodinu.

ane kolego, Už bych vás byl asi dřív tady viděl, ale tam ti
hoši mne trochu zabavili. respektive iá' pe.Moji abiturienti letoší.
Jsem na našem ústavě letos třídním v oktávě.

„Tak to jsou vaši studenti, hled'me, jaké tam máte silné mladíkyl“
„Dost slušná třída je to letos. Zvlášť tenhle černovlasý...

velmi inteligentní muz . . . Nu. ardon. musím k pokladně ještě . . .
Profesoři se rozešli. Otec Nťarketín konečně ve frontě u 0

kladny postoupil' už hodně daleko. a za chvíli vracel ses listky
„Tak jdeme, Marketkol Za deset minut vlak jedel"
A Marketa s otcem vyšla na peron. Sedli do vozu. Marketa

tvářila se iaksi zdrceně.
„Boli tě něco . . .7" zeptal se otec.
Zakryla si oči rukama.
„Jak ie to . . . všecko . . . strašně . . . divnél To ie hrozna

nespravedlnost . . ."
Byla velmi vzrušena. Jeií srdce tak prudce bušilo, že ii v hlavě

zaznívaly jednotlivě tepy jeho iako údery něiakým kovovým
předmětem

Otec vzdychl Sáhl do kapsy. vytáhl noviny a zabořil do nich
své oči. *

Kteréhosl dne seděla Marketa v pokoii u otevřeného okna.
Matka byla v zahrádce, kde něco vyšivala, otec kamsi odešel po
práci. Bylo jaro. v zahradě kvetla jabloň a malá broskev. Z ne
dalekého lesa ozýval se vytrvalý kukaččin zpěv. Marketa četla
iakousi knihu básní. Hodiny svým cvakáním rušily naprosté ticho
světnice.

Když Marketa po chvíli vyhlédla oknem, spatřila dívku. která
šla nedaleko ieiich domu. Hedvábným slunečníkem stínila svou
hlavu. Bylo to iakesi cizí, Marketě neznámé děvče asi stejného
s' ní věku. Bylo nevýslovně krásné. Více se nedalo () nt říci.
A tato krasa neznámé dívky jako by [) la zabolela Marketu;
znovu & prudčeii roziitřena byla rána v Klarketině duši. Byl to
velmi prudký dojem. byl to náhlý pocit, podobný bodnutí ostrým
rozžhaveným hrotem. Marketa byla vzrušena iak nikdy před tím.
Veliký lomoz rozšílíl se teď v íeiím nitru, strašný vzdor naplnil
až po okraj jeií duši. Připomněla si všecky dosavadní ústrky a
posměchv, iv.-žil bylo snášeti pro její lysickou chybu. Vzpomněla
prvých bolestí. kdy jako školačka vracela se s láčem ze školy.
provázena škodolibými výkřiky rozpustilých holek),zvláště divoké
spolužačky Anky, vzpomněla surových slov onoho mladíka ve
velkém městě, vzpomínala dále a dále, a její nitro bylo víc a
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wíce rozdrásáno. Vypoulila oči. přiblížila se k zrcadlu, že se ho
ttakřka dotýkala špičkou nosu. Zatala pevně zuby, jako by chtěla
překousnouti čirozdrtiti cosi strašně hořkého &jako kámen tvrdého,
svaly jejiho krku a ieiího krvavého obličeje se křečovitě stáhly.
lkrev stoupla it k hlavě. Marketa nenávistné pohlédla do svých
očí v zrcadle. Ruce se ii třásly. Jednu ruku zdvihla a v tom —
wší silou udeřila ztuhlou pěstí do plochy zrcadla . . . Sklo zařinčelo
& sesypalo se na zemi . .. Bylo to příliš veliké rozechvění. iež
zachvacovalo v tu chvíli mladé děvče. Tu pocítila, jak v ieií
ruce cosi zateplalo. píchlo . . . A iiž krev vyřinula se z ieií ruky
& tekla velikým proudem a potřísnila .ieií šaty. červeně zbarvila
koberec . . .

..Co isem to . . . udělala ... Ty můi Ježíšil" — vykřikla a
vyrazila ven za matkou. *

Jednoho dne byla Marketa sama doma. Poiednou bylo zaklepáno
na dveře a vstoupil starý kněz, ieií někdejší katecheta z obecné
školy. Přišel navštívit otce. Protože ho nezastal doma, chtěl se
ihned vzdáliti. Ale Marketa ho zadržela, neboť to byl moudrý
vážný člověk, který už kdysi ii utěšoval, když byla malým děv
čátkem a plakávala pro posměch spolužaček. A ted zase slzela.
když mu vyprávěla o svém trpenl.

„, . . kdybyste věděl . . . iak sem tehdy byla rozrušenal Mysllla
isem, že začínám šíllt . .. bylo to strašně . .. to neví nikdo ..
to neví nikdo... Bylo to podobna hrozné závisti . . . a přece,
proč bych ne řála cizím dlvkám jejich bílých tvaří'H"

Kněz hledě vážně před sebe a naslouchal ieií řeči. A pak se
tal utišovati ieií rozhouřenou duši. Jeho hlas byl tak sladký iakn
kdysi, když vyprávěl o narození Kristově, o pastýřích, o třech
mudrcích, o zlatě. kadldle a myrze.

a kdyb se vám stalo zas někdy, že by takový nepokoi
a takové. taková vzpoura zabouřlla ve vašem nitru. . , modlete
se| A uvažuitte o tom, že jsou větší a vyšší krásy nad krásu
těchto našich proměnlivých & pomíieiících těl, Uvažuite o tom.
že je kdosi. kdo neposuzuie naši krásu a naši hodnotu iako

Eovrchní lidé podle postav a tváří. že ie kdosi, kdo si žádá víc.do naslouchá ienom hovorům našich srdcí. a proto buďte klidna.
Cesty všech lidí neisou steinyl Krásy všech lidí neisou steinyl
O tě větší a vyšší kráse uvažuite, a není možno, abyste se
neuklidnila. Není možno. abyste v této povýšenosti nezačala
podceňovati trochu onu krásu lidí, která záleží v pěkných ústně
vech, růžových llclch a naučených elegantních pohybech
Není možno . . .I" ——hovořil kněz, a it se zdálo, že klečí v tu
chvíli ve zpovědnici a toto vše slyší ieií dřevěnou mřížkou. Jeií
oči se roziasnily. Kněz odcházel. Tiskl it ruku. Tak teplá byla
ieho ruka.

Vážnost & upřímnost slov starého kněze uvědomovala si plně
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Marketa teprve v následujících dnech. Uvažovala vskutku o věcech,
o nichž jí doporučil uvažovati. A čím déle řemýšlela takto. tím
byla přesvědčenější o jejich pravdivosti. X o jejich léčivostí!
Mnohem pokojnější bylo ted' její nitro, rodiče byli též klidnější,
když viděli, že se děvče méně trápí. A počínali se dohadovati.
že to způsobila jistě ona tehdejší návštěva Pátera Otomara za
jejich nepřítomnosti.

„Hledala jsem vždycky východisko ze svého hoře. a teprve teď
je nalezám. Běto |" — řekla své přítelce. „Nechala jsem zoulalosti
a nastoupila jsem jinou cestu. Vždyť to bývalo strašné. když já
takřka šílila a křičívala, když jsem byla sama doma: proč se
rozlíla tato červeň právě po mě tváři, proč nemám krví třeba
zalitá zada, lokty, nebo své prsy? Zanechala jsem. Běto, vzpoury
a nastou ila jsem cestu pokory a odevzdanosíi. Je tak krásný
den. poj . půjdeme loukami. lesem, k řece. budeme zpívat . . .!
Běto . . . budeme zpívat . . .l"

Fr. Kašpar:
MÍR.

Q

Jak od ran bojiště se krajina
uzdraví, šírem květy přikrytá,
barevnou náplastí, tak počíná
duše se klidnít boji rozrytá.

A více: v duší uschla nádhera
vsech. které mládí oblažuií. něh.
Za růže jitra nachy večera.
Mír tiše. měkce pada jako sněh.

Teď aleje a keře vynikly,
zříš. jakou roli hrají v krajině;
když luh i pole v sněhu zanikly,
procitly k nové žití hodině.

Jaké to čerstvě nové zjevení:
v samotě -—víc — být samotou jak les;
v ni padá každý vzruch a v mlčení
strne jak peníz. v pokladnu jenž kles'.

Je zprvu teskno. Tolik najednou
míru, a ticha širošírá pláň!
Však znenáhla když tužby usednou,
duše tu stojí volna jako laň.
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Eugéne Demolder, přeložil František Odvalil:
MARNOTRATNÝ SYN.

Pořikejme dva Zdrávasy & dva Otčenaše za mou ženu Marii
Josefu, která zemřela před pěti roky jako horlivé křesťanka v této
světnici, kde od té doby spí její kolovrat. Modleme se."

Sedlák udělal pak veliký kříž svou suchou ravici. ..Poříkejme
dva Zdrávasy & dva Otčenáše za mého otce ikuláše Jindřicha.
jenž .zemřel před dvaceti pěti roky, zasažen bleskem při bouři
u milířů na poli zavrženců. Modleme se."

Domácí drmoliii modlitby, zčernalé od hroudy ruce majíce na
klíně sepiaty. Jejich šepot byl žalostný a skloněná čela se zdála
někdy dotknuta vlekoucími se rubáši těch vracejících se, již se
tu vznášeli, vyvolání, kol krbův, kde se vyčerpával kdysi jejich
život. Tyto vzpomínky se nesly jako žalmy hlasem nízkým a drsným.
jak se sluší při styku s těmi. kteří jsou již na onom světě.

..Poříkejme dva Zdrávasy a dva Otčenáše za moji matku Ka
teřinu Gertrudu. jež umřela před dvaceti osmi roky na tomtéž
loži, kde potom má žena duši vydechla, rovněž jako horlivé
křesťanka. Modleme se."

Zvon zněl pořad vyzváněnim truchllvým a zvolným; snažil se
sesbírat nářky rodin z celé vsi, ctnkaiící vyslanec přímluv za
zemřelé.

Tu vstoupil do dvorce farář, celý černě oděný. Posadil se na
několik okamžikův, jak to činíval o tomto výjimečném večeru
pod všemi doškovými střechami, a s gesty mystickými a okem
zamlženým mluvil o těch, kteří jsou v očistci.

dyž skončil svou sladkou katechesi, vstal zas vážně a posadil
si svůj třírohak na hlavu. Starý otec mu otevřel dveře a nebeský
vzduch vplynul do kuchyně, uvaděje v pohyb světla lampiček a
pohazuje tak stíny čeledínův, již povstali při odchodu knězově.

erný šat farářův rozplynul sladce ve tmách a jedině požehnání
jeho ruky, kynoucí na rozloučenou, spolu s jeho dobrým pohledem
bylo znáti \! kuchyni, zatím co zvony vyzvaněly do noci silněji,
zduchovněně tím večerem duši, a pastýři, jenž se ubíral k jiným
krbům, dělaly průvod nadpřirozený.

Starý otec zas začal:
..Poříkejme dva Zdrávasy & dva Otčenáše za mého bratra

Jana Gislěna. jenž skonal před třemi lety jako dobrý křesťan.
Modleme se.'

„Poříkejme dva Zdrávasy a dva Otčenáše za mého prastrýce
Antonína, nebo! jeho duše bezpochyby potřebuje modliteb."

A jiní byli ještě takto vyvolání, staří, o kterých si Norbert
vzpomínal. že je vídal kdysi v prvních letech dětství ohřívatl
své kosti u krbu.
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Ale slyšel také, jak otec mluví s hrdlem sevřeným — ano,
slyšel to v té noci kampinské přes dálavy, zbožné o tomto
výročí — slyšel, jak mluví v slzách:

.,Poříkejme dva Zdrávasy a dva Otčenáše za mého syna Nor
berta, jenž zemřel pro nás o posledním jaru a jehož duše se
potuluje po světě!"

A slyšel šepot rodiny, jež se modlila, jež modlila se tiše ve
dvorci brabantském, kde krávy měkce zabučely, jako by chtěly
potěšit své pány o tomto svátku zemřelých. Ano, on slyšel ten
šepot — on na to potom přísahal —- tu modlitbu šeptanou za
svůj vlastní pokoj. Poznával příbuzné hlasy, jež začínaly liturgii
za jeho hříchy a jež přes dálky dovolávaly se lásky srdce jeho.
A slyšel také, ano slyšel, jako by stál u paty chvějící se zvonice,
jež se otřásala zvoněním za mrtvé, slyšel svůj vlastní umíráček.
umíráček, jenž lkával při skonu jeho blízkých!

*

Ale noc se rozhostila úplně. Vrať se ke svým sviním, chlapče!
Hle, měsíc vychází : jest zde šilhavý; přichází špehovat tvou
práci, snílku! Jeho ciferník, zčervenalý od žárlivých mrakův, tí
připomíná hodiny práce.

Ten licoměrník nebude jísti mlhu, jež se tu vznáší. Mlhy zdejší
jsou příliš hořké! Postříbí-íje jen mrazem a sovy si budou troufati
v této padlé nádheře.

Okusíš hned rozkoší nocí, pro které jsi rozházel do rukou
nevěstek dukáty svých otcův! Hle, ta pěkná lucerna, vysměvačná
a bledá! Slyš, slyš jen, ty, který trpíš mlčením, slyš smrtelné
výkřiky ropuch, hltaných nočními dravci! Prohlédni si v té černé
skříni mrazné košíky. jež ti nabízejí souhvězdí. Jdi shlédnout do
lesknoucí se tu kaluže svou tvář, přizpůsobenou slavnosti tohoto
vecera

Norbert zvolna sestupoval s davy, chvěje se zimou ve tmách,
& tápaje, nohama ve vřes se bořícíma kráčel k své boudě z jed
lových prken.

Praví! si:
,.Zhřešil jsem. Zhřešíl jsem proti otci. Vášně, jež vysílají z jeskyní

mé duše pohledy šakalí, ty vášně dravé jsem zapřáhl do vozu
svého života. a spřežení to zničilo všecka srdce, jež mne milovala.
Jest mi zima. Mám hlad. Ale zhřešil jsem. A poněvadž můj otec
se za mne modlí, a poněvadž plakal nad duší mou zavrženou
v tento den dušičkový, vrátím se tam, k Teruatku, do Brabantu.
Půjdu a ohřeji své zkřehlé prsty u plamenův krbu. Půjdu a
vyklopím do svých útrob medovinu pacholkův. Půjdu a skřížím
své ruce před otcovským žehnáním. Zítra při prvním zásvitu
zaženu svině svému pánu, pachtýři. Odvedu mu jeho nůž, vět
vičku hospodyně a plášt starého pastuchy. Opustím tyto kraje
příliš drsné, jež hltavě vysušují mé tělo. Nestojím již o toto nebe,
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tížící mou hrud. Tam, ah, tam je vzduch něžný. Veliké koně
statku zvoní podkovami o půdu."

Norbert přišel k ohradě, kde přes noc odpočívali vepři. Klopýtl
přes jedno ze zvířat. jež vztekem zařvalo.

Zápach hnojůvky ho chytil za hrdlo. Jeho váhavě kroky se třely
o cecky rozvalených sviní — a on se položil na vlhkou zem,
v boudě skromnější, než jsou boudy drvoštěpův lesa soigneského.

*

Ráno, když byl odevzdal pachtýři šaty a pokořující odznaky
své protivné služby, dal se kampinskou cestou, jež vede k Brabantu.

Listí hojně padalo se stromův. Které ještě nespadlo, mělo žlutou
barvu nemocného zlata. Jedině jedle hučely hluchým basem temnou
a zdrženlivou zelení svých jehliček v bezkrevné symfonii ne
šťastné země.

Zasmušilé pláně, plné mrzutosti, táhly se před poutníkem. Blativá
půda, sužujíc kotníky chodcovy, mstila se za hanbu, že jest
šlapána.

ó jdil Vrať se ke svým jalovičkáml Ale napřed vymáčej
břečku našich neschůdných cestl Bloudi po záludných chodnících,
které se najednou ztrácejí, zapadej do rašelinišť nebo do roklí
plných mrtvého listíl Ty nepřejdeš již kručinkami a tvoje zvláštní
stráž nebude již večer hlídat na vřesoviskáchl

Norbert si brzy musil vyžebrávat chleba. Klepal na dveře
dvorcův, a psi vlkům podobní, uvázaní u dveří stájí, vylí na jeho

zubrřženou tvář. Ve vsích si o něm říkali:.. u
Norbert nestačil říkati:

k „Jsem křesťan jako vy. Jsem marnotratný syn, jenž se vracíotci."
Ženy se odvracely, krčíce rameny, muži vraštili obočí.
Nějaký stařec mu řekl:
.,Ah, ty jsi marnotratný synl Proč jsi tedy rozhazoval své zlato

nevěstkám? Proč jsi pil víno? V očíc tvých vidím pohled za
vržencel Jdil Tebe není dobře večer potkat na pokraji lesal“

A Norbert jedl kořínky, žaludy a kaštany. Krutě poznal vlhká
humna v rozpadlých stodolách, kde v noci spával. Smutné kouty
velikých cest, díry vyhloubené v písku, pelechy žebrákův a
pobudův byly mu udřenému útulkem, kde upadal v horečný
spánek s prázdným žaludkem, slyše zpívat andílky ráje, z něhož
byl vyhnán. Někdy se ho zmocňovalo zoufalství před rozlohami,
kterými měl ještě projití, než dojde rodných polí. Mlýny černého
dříví, velmi řídké v těchto krajích, mu z horizontu, do něhož
trčely, hlásaly:

„Přijdeš & umřeš u nohou tohoto kříže, jejž ti zde vztyčuji
k pokání ve tvém smrtelném zápase."

*
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Ale v Ternathu v Brabantě jako by se léto nechtělo ani skončit.
Vzduch byl po těch pahrbcích neustále příjemný & atmosféra
našla vždy ve čtyřech koutech světa ještě nějaké laskání, aby
je přimíchala větrům, jež si hrály s listím pozvolna padajícím,
podobným pěknému zlatému pláči.

Starci říkali:
„Tot letos výjimečný listopadl"
Bylo to také pro něj líbezné poledne, ono poledne, kdy otevřela

se d[LředNorbertem krajina. kde rodina jeho od staletí vzdělávalaPůd
Nebe bylo hebké, hedvábné modří,kterou šeď oblak šperkovala

zvolnými proužky. lehce se vznášejícími ke slunci. Trochu dál
obláčky jak z vlny vyvolávaly představu pasoucího se stáda, a
zářivý zenit ozařoval jak zasazené drahokamy bílé větrňáky,
rozhozené po krajině.

Byl čas, aby marnotratný syn zas vdechoval rodný vzduch.
Tváře měl vpad é, nohy pod ním klesaly. Vydechoval horečný
pach násilných pochodův, jeho plet byla jako měď, a jeho očima
již proráželo světélko, jež osvěcuje pohledy zvěře & tulákův.
Opíral se o hůl, ulomenou v dubině. &jeho sešmathané střevíce
i jeho rozedraný šat nechávaly na svém děravém povrchu schnouti
plívce, jež má pro ubožáky bláto cest. Byl jako to listí hříčkou
větrův. Deště jako megéry bez slitování šlehaly tohoto ztraceného
odchovance roviny. Příroda se mstila na tomto tuláku za to. že
potupil pluh a brány. Jeho ruce se ještě třásly bojem proti
horizontu, proti nocím. proti vichí-icím. & jeho dlouhá & špinavá
brada, vrásky jeho čela a hořce stažená ústa mluvily o tom. že
řvoucí atmosféra jeho pouti hlodavými větry nočními a stykem
s půdou, na níž jeho kosti se dožebrávaly marně poshovění, mu
přidala třicet let stáří.

Kráčel ke své vsi cestou, na jejímžto okraji se červenalo pár
vrbových prutův. Tyčky chmelové, svázané do svazkův, posévaly
úbočí pahrbkův hnědými kužely, a čerstvé osení v očekávání
sněhu pokrývalo pole jemným povlakem jasné zeleně. Domky.
hojně rozházené krajem, přetínaly červení tašek & doškovými
střechami zkřehlou zeleň rostlinstva; venkované, chtějíce utrhnouti
poslední brukve, vozili je na trakařích k svým chýším. „Vzpo
mínky noci dušičkové jsou již rozplašeny" — řekl si Norbert.

Nikdy neviděl přírodu tak krásnou. Jeho horečnatým očím
opožděná kvítka jetele vzrůstala nádherně v číše rubínové. Zvuky
zvonův hlaholily na brány jeho unaveného srdce andělským
vzkříšením.

„Ale já jsem zhřešil," řekl. „A pod těmito došky, jež vypěstily
mé srdce. bydlí bytosti. které mi klnou. Ah, ano, zhřešil jsem!
Má země se zdá mne vítat Ale to jest jen přeludl Jest jeden

pral-naco!'nějž se uhodíml Mráz mého odchodu jej učinil tvrdšímna
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Stoupal cestou, bíle dlážděnou, kde vzduch byl proniknut vůní
zimostrázavou. Na vrchu úbočí svítila kovárna svým radostným
plamenem a její cihlové stěny se šedaly paprskem slunce opravdu
démantovým. Silný kůň a blysknavým zadkem byl právě v práci,
a zatím co učeník tahal veliký černý měch, aby rozdmýchal
oheň, kovář okouval koně, a jeho kladivo znělo jasně při vchodu
do vesnice.

toho koncertu, jejž tu slyšel Norbert!
Západ se ohlašoval, tak blahodárný, celý obestřený růžovím,

a šum klidného venkovského života stoupal do vzduchu.
Norbert počítal známé zvonice v dáli; viděl zas po obzoru

houštinky stromův, jež tak často pozorovával, a kam chtěl, jak
o tom dumával jiná léta, jít trhat květy a koupat se ve vodě
pramenův.

V této zemi, tak dobře známé, tak důvěrné Norbertovi jako
vlastní duše, marně by se pokoušel večer vzbouzet tajemství.
Nebe nemělo pro něj již zamlklosti a cesty neústily k hádankám
pouště.

O toho zázračného koncertu! Hle, dvorec celý bílý, jenž se
usmívá mezi jabloněmi sadu. Hle, stáj a konírna! Hle, štěkot
důvěrných psův!

Ah! Ti, kdož v pohádkových krajích nalezli poklady báječné
v hloubi údolí legendárních jmen, kteří objevili princezny usnuvší
v hloubi lesův, plavci, kteří přistali k ostrovům, pokrytým chrámy
a paláci — ah, všichni tito náhlí objevitelé zázrakův neměli duší
vzrušenějších než Norbert, když zas spatřil v brabantském večeru
obydlí, k němuž tolik dní putoval! Světlo již hořelo v jednom
okénku. Krávy, za nimiž kráčela služka, vracely se. brodíce se
mrvou dvora. Vyplašovaly kohouty a slepice, kteří ostatně také
již típajíce, skákali po žebříčku, vedoucím ke kurníku, zatím co
holubi se slétali z dálky k věžičce holubníka. Lučiny kol kolem
usínaly a měď západu svítila na jejich zelenajícím se lůně.

Ú toho zázračného koncertu!
A hle, tu náhle sám starý Mikuláš Josef se objevuje na návsi.

Kráčí zvolna. podoben dobrému patriarchovi, a kučery bílých
vlasů unikají zpod soukenné čapky. Opíraje se o hůl, kterou přes
den ukládával blízko třmenů, udidel a sedel, pověšených na
zdích kuchyně, vyšel se přesvědčit okolo dvorce, zda se dobře
zavádí dobytek do stájí.

, to! ovšem byl on, který o dušičkovém večeru řekl:
„Modleme se za syna mého Norberta, jenž pro nás umřel

posledniho roku a jehož duše bloudí po světě !"
Ano, to byl on, a Norbert si povšiml, že od jeho odchodu

mnohem rychleji pokračující staroba sehnula záda otcova.
Ale zatím co země se chvěla pod polibkem onoho pokojného zim

ního večera, celá poseta chýžkami, &zatím co červené slunce se
hrouzilo v západ, otec se zastavil, vida svor ratolístku, vyhublou
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jak tyčka chmelové, zdivočelou jak vlk po dvaceti dnech váric
— a s otevřeným náručim spěchal k němu.

A když syn padl na kolena, řka: „Otče, otče, zhřešil jsem:
proti nebi a proti tobě; nejsem již hoden býti nazýván synem
tvým" — tu otec ho objal, zavolal služebníky a řekl jim ta slova.,
tak krásná, že svatá Písma je zapsala na svatou památku lidem ::

„Přineste rychle nejkrásnější šat a oblecte ho v něj, dejte
prsten na prst jeho a obuv na nohy jeho; přiveďte tučné tele &
zabijte je; jezme & bodujme, poněvadž hle, syn můj, který byl
mrtev, zase ožil; byl ztracen & nalezen jest."

Sundali s trámů kuchyně pořádné půlky slaniny, které tana
visely. A bílá těla kuřat, která byla zabita a oškubána na oběd
blízké neděle, bnědla na ohništi, a kapaiící tuk oživoval plamínky.

Zatím pacholci běželi do stáje, poslouchajíce rozkazu pána,
aby zabili tučné tele, rozsekali chutné maso a upekli je na
plamenech ohniště.

Kameninové džbány se naplnily čerstvým pivem ze sklepa a

stal? Mikuláš Josef podal kuchařce klíč, řka:„ di s lampou do malého sklípku a vezmi pár lahví vína
burgundského & řines je pozorně. “

Ale starší syn, kterýž byl na poli, vracel se a když se přibližoval
k domu, viděl všecka okna osvětlena jak o tědrém večeru.
Zavolal si služebníka a tázal se, co by to bylo.

Služebník řekl:
„Váš bratr se navrátil, a otec vas zabil tučné tele, že ho zas

uviděl živého a zdravěho."
Hubert se rozmrzel a nechtěl vejíti do dvorce; otec vysel a

začal ho prosit.
Hubert odpověděl:
„Hle, tolik let vám sloužím a nepřestoupil jsem nikdy žádného,

: přikázání vašich, a vy jste mi nikdy nedal kůzlátka, abych
pohodoval s řáteli svými Ale jakmile přišel s n vás, který
promrhal statek)svůj s nevěstkami. dal jste pro něj za lt tučné tele."

Ale otec odpověděl
„Synu, ty vždycky se mnou jsi, a všecko, co jest mé, jest

i tvé; ale bylo třeba vystrojit hody a vesellt se, poněvadž bratr
tvůj. jenž byl mrtev, zase ožil; byl ztracen a nalezen jest."

Tu Hubert vesel. Večer se snesl na chýše. A jedna staruška
veská, která předla u okna svého u olejové lampičky, tvrdi, že
viděla v tom okamžiku anděla, jehož vlečka přinášela s sebou
stříbrné drobty Mléčné dráhy, jak se snášel nade dvorcem.
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Dr. Alfred Fuchs:
P'OSLEDNÍ PAPEŽOVÉ A UNIONISM.
Přednáška konaná v Olomouci při oslavě dvouletého jubilea

pontifikátu Svatého Otce Pia XI.

Velmi starým ritem jest ritus řecko-melchitický-..Melchité“ na
zýrvají se křesťané podle hebrejského slova „melek", jenž zna
mená král a říkalo se jim tak proto, že následovali stanov chal
cecdonského koncilu, za nímž stála císařská autorita. Jest jich na
160.000, mají patriarchu a 12 biskupů. Patriarcha má titul patri
anchy antiochijského, ale sídlí v létě v Damašku a v zimě v Ale
xazndrii. Má jurisdikci pro Jerusalem. Potvrzuje biskupy klerem
voilené, světí je, přijímá od nich slib poslušnosti papeži. Má právo
svmlávati synody. Ritus je řecký s obřadní řečí arabskou.

4. Čtvrtým ritem je ritus syrský. Věřícíritu čistě syrského maji
aítriarchu v Mardině, který má titul patriarchy Antiochijského.
ají 8 diecésí asi s 25.000 dušemi. Liturgie a řeč je syrská; patri

archa je volen biskupy a potvrzován papežem. V Římě mají kostel
v Santa Maria in Cam o Marzio.

Ritus syrsko-chaldejský má patriarchu titulu babylonského, ale
patriarcha sídlí v Mosulu. Mají 12 diecésí s 45.000 dušemi. Mají
ritus syrský a řeči chaldejskou a jejich hierarchické poměr upravil
pa ež Pius lX. bullou „Cum Eclesiastica" z roku 1869. osul je
veEni zajímavý pro každého badatele v otázkách náboženských,
nebot se tam nacházejí zbytky nejstarších křesťanských sekt,
z prvních století po Kristu. Toto území jest dnes ne ovšem pro
tyto otázk náboženské, nýbrž hlavně ro svoje petrolejové pra
meny pře mětem značné rivality angle-llanwuzské. Francie, ma
lÍCÍ mandát nad Syrií, a Anglie, jež má mandát nad Palestinou,
jsou stejně na číhané na mosulský petrolej. Přirozeně, že oba
stát hleděly učinitii misie předbojníky své expanse. Vatikán vlak
nik y nestrpí zneužívání misií k účelů politickým a jedna : pří
čin přeložení lyonského ústavu do .Říma a zákazu zakládati
nově misijní společnosti v blízkém Orientě má říčinu právě
v těchto světově politických otázkách, ve kterých obě strany sna
žily se získati ro svoje světově-politické a světově-hospodářské
cíle i Vatikán, terý ovšem nikdy nepoustí se zřetele nestrannost,
již přikazuje zájem čistě náboženský. Nicméně jest historie misií
v blízkém Orientě ukázkou. že Vatikán dlouho není a nebude
politickou quantité negligeable, jak si u nás myslí mnozí primitivové.

Ritu syrsko-maronitského používá celý národ Maronitů na Li
banoně, jehož příslušníků je asi 350.000. Patriarcha titulu antio
chijského sídlí v Bekerki na Libanoně. Je potvrzován tmem, jinak
má rozsáhlou pravomoc nad svými biskupy, má právo svolávati
národní koncily, ukládati daně, atd. Je mu podřízeno 9 biskupů.
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Křesťané ritu syrsko-malabarského používají syrsko-malabar
ského jazyka jakožto jazyka liturgického análežejí k nim křes
tané tomášští ve východní Indii. Jest jich asi půl milionu a jsou
spravování apoštolskými vikáři. Nejasné pověsti o těchto křesťa
nech vedly bezpochyby ke známému středověkému okruhu legend.
o křesťanském císaři Janovi.

Tak vypadá tedy rozdělení dnešních uniátů. kteří podléhají
Kongregaci pro Východní Církev. Pro nás přirozeně jsou nejza
jímavější Slované ritu řecko-rusínského, kteří jsou nejnadějnější
oporou unionismu. Ovšem bude třeba především velmi mnoho
vzdělávací prace mezi nimi, aby oni sami pochopili. jaký mají
význam. a zejména bude třeba odpolitisovati všecky otázky,
které dnes jsou mezi pravoslavnými a uniaty na Přikarpatská
Rusi. Bude jistě také třeba určité úpravy otázek církevně
administrativních, aby právě do tohoto území lépe mohly pronik
nouti vlivy velehradské. Velehradská kolej byla roku 1919pape
žem Benediktem XV. slavně potvrzena a udělen jí titul koleje
papežské. Dne 21. května 1920 povolil týž papež na některých
místech a v některé dny liturgii v jazyce sturoslověnském a již
od roku 1918 organisoval pomoc pravoslaví proti násilnostem bol
ševické vlády. Nynější papež Pius Xl. nepřestává věnovati unio
nistické otázce značnou pozornost. nebot ona tvoří význačnou
část jeho světového programu. Pax Christi in regno Christi. Jeho
sbírky pro hladovící Rusko dosáhly sum, jdoucích do milionů.
Papež poslal do Ruska pomocnou misi. lenů mise je 13, úřed
níků ruských ttlumočníci. písaři. inspektoři, skladn'íci, kuchaři atd.)
1.700. Všech stanic centrálních je 6: Moskva, Orenburg na Urale,
Rostov na Donu, Krasnodar v Kubánsku, Eupatoria & Djankoj
na Krymu. Svatý Otec vydržuje pomocí této mise v Rusku po
krmem. oděvem atd. 124.440 osob; tato mise má 701 ústavů. t. j.
kuchyní, nemocnic, asylů a sirotčinců, které vším opatřuje. Mise
působí takto: na Krymu vydržuje 39.000 dětí a 6.853 dospělých,
v Krasnodaru 14.340 dětí a 6.545 dospělých, v Rostově na Donu
6.000 dětí a 5.000 dospělých, v Moskvě 24.417 dětí a 1.400 do
spělých, v Orenhurku 20.000 dětí a 500 dospělých. Zásilek po
travin nejnuznějším posláno 2.500. Výlohy za rozdělené oděvy a
obuv 2300.00" lir, za léky 1 milion lir. Tyto číslice značí činnost
mise za 6 měsíců. Ve válce řecko-turecké při dobytí Smyrny roz
dal papež strádajícímu obyvatelstvu 800.000 lir.

Arménským uprchlíkům v téže válce bylo vydáno 150.0001ir;
kromě toho vzal Svatý Otec do svého zámku Castel Gandolfo
400 arménských sirotků s 50 sestrami, které uprchly z Armeniel
Polovina dětí je nekatolických.

Poslední dobou vydržuje papež 800 dětí řeckých uprchlíků
v Selimii v Malé Asii, uprchlíkům v Cařihradě věnoval 100.000
lir. To jest akce čistě charitativní.

Není však téměř ani jediného diplomatického projevu Svatého
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Otce, ve kterém by nebyla zmínka o ruské otázce. Dne 7. dubna
1922 zaslal Papež Pius XI. dopis „Con vivo piacere“ arcibiskupu
jarnovskému Msgru Signorimu. List týká se janovské konference.
na níž bylo. jak známo, jednáno neoficielně s ruskými zástupci
o možnostech misie v Rusku. 29. dubna 1922 dopis „Il vivissimo
diesidesio", zaslaný kardinálovi Msgru Gasparrimu. v němž opět
nabádá konferenci ke smíru a upozorňuje na hladovicí Rusko.
9.. května 1922 zaslal Pius XI. memorandum konferenci janovské
o Rusku. v němž žádá tuto úpravu náboženskou; svobodu svě
diomí, svobodu kultu a ochranu církevního majetku. Ne jenom
finští. ale i řečtí pravoslavní stali se předmětem diplomatických
imtervencí papežských. Tak zaslal Svatý Otec dne 24. září telegram

-emalu Pašoví s prosbou, aby šetřil života uprchlíků. 3. prosince
1922 zakročil u Venizela ve prospěch prince řeckého Ondřeje a
ostatních obviněných. aby života jich bylo ušetřeno. 14. května
1922 zakročil v Moskvě ve prospěch patriarchy Tichona a nabídl
koupi kostelních pokladův. 15. května 1923 zakročil po druhé ve
prospěch preláta Butkiewicze a patriarchy Tichona u bolševické
vlády. Do kapitoly diplomatických akci Vatikánu, týkajících se
uuionismu, náleží zajisté i návštěva anglického krále Jiřího V. a
královny Mary ve Vatikáně dne 9. května 1923 a nedávno o
hlášené smíření s dynastií rumunskou a konkordát s .lugoslavií.
která již ve smlouvě italsko-jugoslavské získala znovu od Qui
.rinálu slovanskou kolej s ilyrským kostelem na Via Ripetta,
San Girolano dei Schiavoni. Prohlášení sv. Efréma, patrona syrské
církve. církevním učitelem náleží rovněž ku projevům pozornosti
uníatům a zejména ovšem encyklika () sv. Josaíatu Kuncewiczovi:
.,Eclasiae Tuae" ze dne 12. listopadu 1923, v níž jsou naznačeny
programové směrnice unionismu, pokud se týká Slovanů. Syste
matická pozornost jest věnována rovněž ruské emigraci, které
byla vysvěcena již několik biskupů a která má kostel v ímě
na Foro Trajano. Na den svatých Tří králů, kdy církev slaví
památku klanění se mudrců od východu Kristovi, celebruje se
v římském kostele San Andrea della Valle mše svatá ve všech
čtyřech východních ritech. Dnes jest unionistickému problému
věnována řada časo is'ů i vědeckých prací. na Velehradě samot
ném jest Academia glelehradensis, jež vydává vědecké spisy. tý
kající se unionistické otázky. Pravidelné unionistické sjezdy. jejichž
duší býval zejména zesnulý blahé paměti arcibiskup Stojan a
v jehož tradici pokračuje i nynější arcibiskup olomucký. těší se

Eozornosti celého světa; pro říští unionistický sjezd. jenž se máonati v červenci t. r., bylo slí eno vyslání apoštolského delegáta.
jakmile bude Svaté Stolicí znám program. I nynější Nuncius Msgr.
Marmaggi již za své činnosti v Rumunsku byl znám jako pro
pagator unionistické myšlenky a při svěcení nového arcibiskupa
olomuckého pronesl řeč, ze které bylo vidět. jakou důležitost
přikládá Vatikán Velehradu, blahodárné činnostitamějšího misijního

163



sijního ústavu a zvláště Apoštolátu svatého Cyrila a Metodějie.
Jest řada věroučných pravd. které máme s Východ'any společníé.

Zejména důležité jsou ovšem společné svátosti a především společmá
oběť eucharistická. Co však nás v praxi nejčastěji spojuje, jezst
snad kult mariánský. přes některé odchylné věroučné názory.
Jest řada společných poutních míst, řada společných milostnýcch
obrazů, takže právem mohl pronésti nynější pražský papežslký
nuncius za své visitační cesty v Rumusku ku pravoslavnému iu
čenci slova: „Maria sit tibi vial"

Těmito vztahy není ještě vyčerpán problém unionistický umí
z dálky. nebot obsahuje ještě jeden velký komplex, totiž kompliex
problémů anglikánsko-protestantských. [ tato otázka stala se v poo
slední době velmi akutní, zejména pro četné konverse anglikámů
: řad t. zv. vysoké církve „High Church". Po posledních konfie
rencích v Malines kardinála Merciera s vynikajícími Anglikáiny
došlo alespoň k lidskému sblížení, jež ještě sice neznamema
sjednocení, ale disponuje pro ně srdce. Mezi Anglikány a katolílky
existují zásadní rozpory věroučné, přes zevnější podobnosti iri
tua'lní. Roku 1896 prohlásil papež Lev Xlll. bullou Apostoliiae
curae anglikánská svěcení za neplatná, poněvadž Anglikáni nemiají
apoštolské posloupnosti. Co se pak týče snah protestantský'ch
o jakousi církevní koalici, ta jest pro církev katolickou nepvři
jatelná prostě proto, že takováto koalice by nutně spočívala na
věroučných kompromisech. A tento komplex otázek nemá pro
nás význam tak bezprostřední, jako sjednocení s Východem a
proto můžeme přestati jenom na tomto stručném náznaku.

Otázka unionistické otvírá nám však i široké perspektivy kul
turní. Neustále častěji ozývají se hlasy, že Západ již nemá vlastní
kultury, že žije pouhou civilisací. Západní civilisace má též pfe
vážně technický, mechanický. Západ stůně svojí pochybovačností,
svým hyperkriticismem. Vyskytli se již i pesimisté, kteří hlásají
zánik západní kultury a srovnávají situaci dnešní Evropy a Arne
riky se situací pohanského íma než přišlo křesťanství. [ tehdy
že byla civilisace značně vysoká, ale i tehdy že byla již pode
mleta skepsí, neměla duše. Nebylo společné víry, svět klaněl se
všem možným bohům, pěstoval všechny možné exotické kulty
a pověry a na konec zvítězila nad touto složitou civilisací prostota
neučených rybářů galilejských. I když nesdílíme pessimlsm ta
kového S englera, nebo Coudenhove-Calergiho, přece jenom jest
jisto, že apad bez Východu zůstává torsem, tak jako zůstává
torsem Východ bez Západu. Obě strany si mají navzájem co dát.
Arnošt Hello to kdysi formuloval dvěma slovy: Práce a klid.
Západ je racovitý, ale ztratil velmi mnoho z rozjímací schop
nosti. Výcl'lod zná umění klidného rozjímání, ale nedovede orga
nisovat práci. Západ vytvořil velkolepý systém scholastiky. cír
kevního i světského práva, umění renesance, technickou civili
saci. Východ zůstal přisvé kultuře byzantské a svém novoplatonismu.
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Za touto byzantskou hieratickou ztrnulostt skrývá se však 11
žasná hloubka vnitřního prožívání náboženského. Novoplaton
ská mystika, jež tvoří podklad východní theologie, vede do
úžasných hloubek filosofických i psychologických, jak tomu na
svědčuje na př. hluboká introspekce Dostojevského a jiných
ruských autorů. Rus nedovede s myšlenkou koketovat. Dobře
napsal Dostojevský, že Rusa myšlenka srazí na kolena, přimáčkne
ke zdi. My dovedeme o myšlenkách apartně debatovat a vymlu
vtme se z nich v kavárně. Rusovi stane se myšlenka osudem.
Dovede jej učiniti hrdinou i zločincem. I bolševické pojetí mar
xismu jest toho dokladem. Východ ještě není vůči myšlenkám
skeptický. Této východní vroucnosti potřebuje rozumový Západ.
Jeho jednostranná chytrost musí býti vyvážena východní mou
drostí. Oba světy se nedoplňuií pouze hospodářsky, nýbrž i kul
turně. Bez této kulturní synthesy jest navazovánírn styků po
stránce hospodářské a di lomatické budováním domu od střechy.
Hloubka východní mystiky musí prohloubiti hloubku západní
intelektuality. Není pochyby o tom, že tato kulturní synthesa musí
býti především provedena na půdě náboženské, která jest zá
kladem veškeré kultury, tradice, od abecedy počínaje s uměním
konce. Západ musí poznati krásu & hloubku východní theologie,
koncentrované spíše k Synu Božímu, jakožto k Věčnému Slovu,
na rozdíl od Západu, který věnoval spíše pozornost Kristovu člo
věčenství. Západ musí pochopiti krásu východní liturgie. hymnologle,
ikonogralle. zkrátka celého tohoto světa úžasné citové hloubky.
Hlava Západu musí býti doplněna srdcem Východu. Dobře cha
rakterisuje duši Západu i Východu v prvním čísle nového ročníku
..Archy" František Střížovský verši:

..Dvě sestry královské kdys rozešly se v nevoli.
Ta první snědolící s okem jiskrným,
v němž plamen šlehá touhy po činu,
a druhá plavovlasá s modrým okem svým,
kde něha azuru má svoji otčtnu.
Ta první panovnice s diadémem králů,
hlas jejíž slyšán byl — ač obáván — vždy rád.
ta druhá zasněna & pokorna a v žalu,
vždy ochotna se komukoli v obět dát.
Ta první vědomím své pravdy výbojné
a cestou jistoty se k cíli beroucí,
ta druhá naivní svatosti a dětský ctná
a k utrpení v duši s láskou horoucí." —

Není pochyby, že obě sestry mají pro sebe navzájem uchystány
bohaté dary pro okamžik, kdy se smíří. Kdy nadejde tento oka
mžik? Těžko říci. Ale krásně praví ve svém listě „Ut omnes
mnm sint" kardinál Mercier: „Bůh nežádá od nás úspěchů, nýbrž
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práci“. Podle lidského úsudku jest dnes pro unii řada příznivých
podmínek. Ale i kdyby jich nebylo, musíme býti Bohu vždy
vděčni, kdykoli nám popřeje míti velikou myšlenku. Každá velká
myšlenka posiluje především nás samotné. Unionistické myšlenka
jest takovouto posilou pro československé katolictví, nebot hnuti
cyrilometodějské je něco nám vlastniho, s čím může český národ
vystoupiti na mezinárodním foru církve. Není vyloučeno. že již na
' říštím obecném sněmu křesťanském snad uslyšíme více o unii.

poslední době vyskytl se rozpor, jak pracovati v ruské emigraci.
Zda pomoct jednotlivých konversí, či zda pomocí propagace unie,
to jest připojení celých církevních komplexů is hierarchií. Podle
našeho názoru obojí cesta jest správná a nevylučují se obě cesty
navzájem. Jest ještě celá řada jiných, podružnějšich otázek a
správně bylo řečenona posledním unionistickém sjezdu, že hlasatel
unie musí míti mnoho vědomostí, mnoho pracovitosti a mnoho
pevné vůle. Těžko je předpovídat b doucnost. Zajisté i tu platí
slovo Písma: „Nebo kdo poznal mysl áně a kdo byl jeho rádcem.
a kdo rve dal jemu, aby mu bylo odplacen07“ Positivní úspěchy,
jak v konversích, tak i v získávání přátel um'e lze laznamenati
denně. Těžko jest ovšem prorokovati, kdy okamžik sjednocení
nadejde. Podle lidských výpočtů nastává pro unii plnost času.

nad nebude dlouho trvat. co i národové Východu budou po
hlížeti do íma s těmi city. které vyjadřuje tak krásně starobylé
latinská píseň poutnické:

Urbs aeterna. Urbs beata
supra petram collocata.
Urbs in portu satis tuto.
de longinquo te salutol
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SRDCE A RADIO.

V Londýně byl nedávno radiový koncert. Do zvuků hudby zazníval všakmeustále tichý. ale pravidelný tlukot. Protože ilo prévěo nějakou melodii
iLazz-bandovou, při které nejsou neobvyklé nejrůznější „hudební nástroje“
ond lenochu židle až po revolver, nikdo těmto zvukům nevěnoval zvláštní po
nornosti. Ale i při pianissimu klasické skladby neustával zníti tento tichý. ale
vytrvalý tepot. Teprve později se vysvětlila. co to bylo. To tlouklo — lidské
slrdce. Přenáleli pokusné radioaparůtem i tepot lidského srdce v Americe. Tam
zza oceánem tlouklo srdce člověka a my jsme to tady v Evropě slyšeli. Když
sli to uvědomíme. snad zajásame nad triumlem techniky a snad se naleznou žur
malisté, kteří nám napíší články o tom, kterak moderní technika sbližuje lidi
tak. že slyšíme tlouci jejich srdce přes oceán. Ale byl by to omyl. My slyšíme
silce jejich srdce, ale nevíme, čím ta srdce trpí, co ta srdce milují. a nevíme-li
ho o srdci člověkově. nevíme o něm nic. Rytmus srdečního tlukotu. který může
z.achytiti technika, je zajímavý snad jenom pro lékaře. Technika dovede sblí
žiiti vše. co je vnějií, ale nedovede sblížiti nale nitra. Viděli jsme to za války.
Nikdy snad neb la technika pokročilejší. Ale na těch nejr chlejších automobi

lech člověk vozll již jen hsvoji smrt. Strojem byl zotročen člověk, podob ně jakoten čarodějův učeň byl by býval malem zhubeu koštětem. které sl oživil, nebo
jako by byl toubbi low malem stal se obětí svého Golemu. Technika dovede
zmenliti vzdálenosti mezl lidmi. dovede způsoblli, že se ta nale zemička scvrkne
na docela malinkou kuličku. Budeme si tak blízko, že budeme slyiel tlouci své
srdce. Ale opravdu jenom to. Budeme naslouchali tlukotu srdce bližního. Ale
to nebude žadnou metaforou. V rodinách vedle sebe budou žíti lidé. kteří ne
budou xtejně věděti nit. o tom, co se děje v jejich srdcích. Sblíženl vnějsl nim
má nahradlti sblížení vnitřní, .lsme příliě pyůni na tuto svojl civilisaci a jsme
proto v nebez ečenatví, že stavíme babylonskou věž, věž zmatení jazyků, kdy
sice budemessyleti tlouci svoje srdce, ale nebudeme sl rozuměě.tl

Na to, aby si lidé rozuměli, není otlebí složitých radiových aparátů. Je po
třebí chvllky tichého umlknutí a setkéní čtyř očl Takovělo dorozumění v ml
čení a setkání čt ř očí je nejlepší telegralií a radiolonií, jež ještě nikdy nebyla
předstižena n nebudeD Duševní lluidum, jež proudí z oka do oka, když si ty oči
rozumějí. není ani elektrické, ani magnetické, ani se nedá měřit energeticky a
zachycovat v aparátech. a přece ono to jest. které jest nejvnitřnější a základní
silou. jež činí : lidstva lidstvo. Slyšeli jsme llouci americké srdce. ale nepro
nikli jsme tajemství pohledu amerického oka, a proto je nám Američan tak za
hodný, ink nám byl před objevem radia. Technlka moderní je velkolepá. Ale
leckdy by si člověk zazpíval. „Pořád mi dávají. co se mně nelíbí. pořád mi
dbají co já nechci."

hežijeme již v osmnáctém a devatenáctém století, abychom sdíleli optimism
těchto věků, abychom opěvovali sami sebe a aby každým naším druhým slovem
bylo „Excelsiorl“ Jsme příliž proniknuti moderním vědeckým relativismem. Až
budeme chtít vědět, co děje se v lidských srdcích, súhneme spíše k nějakému
středověkému mystikovi nebo k románu Dostojevského, než k radiovému apa
rátu nebo k Róntgenu. Poslechneme si hudbu. Ale takovou. do které nezaznívá
vnější rytmus srdeční, nýbrž takovou. která dovedla zachytiti něco z jeho rytmu
vnitřního. Dr. Allred Fuchs.
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MUSY VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ.
Všem čtyřem knihám,' o nichž tuto bude řeč, je světová válka základem

velmi významným. Veršům Veselého a Bsdnářově prvotině byla pozadím a
rámcem. druhým dvěma živnou půdou jejich myšlenkového a citového ob
eahu. Jásavý ultalism Veselého, který tryská. sílí opojením krásy a mi
lostné vášně a žhne žízní smyslů, válkou takřka zůstal nezdolán. Až do
stránky 53 ze všech 81 je to jediný „úžas a radost básnika ze všech věci
a jevů na světě“. podávaný iormou výkřiků, apostroi. glos a výkladů, mo
nologů a dvojzpěvů vnitřního přemítání tvarů a tvorů, větru, milenců, „barev
ných skvrn“ technika a písařky na stroji, slunce. tance, krásky. manželů, roz
koše (=: uduice věčnosti), tanečnice. Co chvíli tu lyrik propuká v hymnus života
(str. 30). je pln optimismu a vervy, chla ecké až kurážnosti. dětské mazlivosti;
mateřství a otectví jsou mu nej ššími uchovými tvary smyslné rozkoše, jejím
odhmotněním a vykoupením. Je o vášnivé zahledění se v krásu světa, který

nic neví o krvi a hladu, se vybíjí výčtem příměrů .proslovených kopulí a doplňkem (vzor: slunce je veliký hanácký pecen) a ve e až k iormé. běžně u nej
mladší lyriky české, t. j. rozkladem myšlenkového souboru v prvky pojmů a
vjemů (20, 21. 26, 27) přetvořiti pouhý smyslový vjem. Na stránce 53 a násle
dující nasazují oba pěvci duet. muž a žena, kantilenu tormovanou zkušenoetí
války, zasněnírn se nad smyslem života, nad osudem národa. ale jen na vteřinu,
pak hymny tělesného s lynutí, popisovaného, interpretovaného a ucíívanébo
v prvním díle knihy, na ývají zvnitřnění a opodstatnění v intimní lyrice, kde
autor nově jako štastný otec se vyrovnává se základními jevy své zkušenosti,
s jarem. vegetací, rodinou, smrtí, nekonečnosti a Bohem. Jeho rozpustilé opo
jení tu pl ne verši, které pozbyly přílišné a roztěkané hovornosti a ač je v nich

stále táž ohatost rýmů zhusta sdruženšch, tím, že tu k povrchu vystoupila základní směrnice celého proudění řádu uchového, přestávají býti im rovisacemi
a kypivýml arabeskami. Ovšem, jednoho tu nelze postřehnouti, hlu okého zá
sahu bolesti. at osobní, a! hromadné, jako jedinečného posvělitele Života —
vína na Život — krev božíi Tak někde mezi 51 s 53 stránkou bylo b třeba.
hledati takovou žádoucí metamorlosu už per analogiam, poněvadž dosu každá.
válečná lyrika se musila s tím principem zvnitřnění vyrovnati.

V tom směru je kniha Bednářova pravým opakem lyriky Veselého. [ v ul
čteš na konci zpovědi oplodněné a slehnuvší ženy ve jménu života a tvůrčí
povinnosti, i v ní v závěru jsou čísla, hledající ideové zdůvodnění tělesnému
splynutí muže i ženy. ale autorův život prošel eklem války, lyrik viděl
mrtvoly zvířat a lidí. zničení krajin a měst. a jako (!oue'k. jako muž přemlíavý a
soudn' ptá se po smyslu toho všeho a hlavně po hodnotě vší té spousty krvš
prosá lé. Odtud je u něho snadný přesun k revlsi ceny a účelu všech kultur
ních statků lidstva válkou zbloudivšího. Bednář sl přináší v lyrický svůj postoj
jako Veselý značnou pohotovost postřehovou, s dostatek zkušenosti citových .
smyslových. ale válka jej naučila přemiiaii. on ke vjemu hned přibodne son
dou dumy a rozboru lana, a tím se chrání před smyslovým o ojením, tím se
činí způsobilejším vni uoutl strašlivosti a hrůze věcí a dějů na ořen \ičelnosti
a ceny. Tím však také ujde osudu všech. kdož intensivně smysly živí v horeč
ném prostředí, které napína celé lidství. rozumové. volně i citové. osudu ho
vornosti povrchní a popisné. Bednářově analyse pak neujde nic z vnější zku
šenosti, osud Ruska. smysl války. živí e mrtví, osud národa. za'atců. ženy zs
jatcem obtěžkané, symbol pitvy. osud boleVeckých obětí. význam ole'í, přístavu,
slepecké práce, zvířat, dávajících léčivé serum, tvůrčí práce, ozems ostl všeho
lidského podnikání. Neúchylná cesta úvahy krajně soustře ěné s nebojácné
tu vede k jednotným postřehům: Právo dát právu. zrození Člověka k bratrství
národů, Dum spiro, spero. víra v odplatu, at nikdy již neteče lidská krev,

' Adolf Veselý: On 0 One, milenci. Lyrika z válečných let, vyd. Bsrvlč a No
votný v Brně. — A. M. a: Pozdravy. Vyd. Komun. knihkupectví a nakla
datelství. — Zdeněk Kalista: Zápasníci. Petr a Tvrdý, ed. Atom. — Jaroslav
Bednář: Lidská tvář. Vyd. R. Hudec.
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pracovat pro štěstí člověka, dušemi srostli'jsme se zemí. raněné lidství volů naie
čiiny. Tím nabývá meditativní raz Bednářovy lyriky ceny vnitřního osvobození
a hledání cesty k chápaní cílů lidské práce jak hmotně tak duševni i osudu
zvvířecího a je potvrzením, že lyrikovi by obecný svět idei a osudů lépe jako
mjysliteii svědčil než intimní osudy jeho srdce a rodinného štěstí. jež. nazíréno
zoorným úhlem obecnosti a t iěnosti. pozbývá lehko jedinečného tepla osobního
iyrrismu. Za nejlepší čísla knyiiy, jejíž verse nechtějí míti v sobě nic : poho
néěho veršovění. jsouce zhusta vylamovůny : ložisk přemítání a utrpení a ne

vžžddyzbaveny strusky zemité. která“nedovoluje broušení nebo přebrouěení. pokllé“dům básně Moioděčno. ll. díl ěDum spiro, Poiedne. Bolevec. Slepci a
zwlúětě Vykupitelě. kde novost “zánětu byla přesvědčivě přenesena ze zdánlivé
lyvrovosti a hmotnosti ve vrstvu všechůpající lidskosti slovem pinýma sporým
a kde je zachycena žádoucí cesta z materialismu — ostatně poctivého. vnitřně
prrožitěbo — k duchovosíi.

Touto je cele prostoupena knížečka Kalisíoua. V ní za vževládnou šedí ži
voita lasky zbaveného, za nehybností světa, o níž se mluví v prvních dvou pró
záich (Ruce milenců a Zápasníci) žije drobný úsek básníkova ráje srdce. kde
větci ——není jich věru mnoho. které připouští lyrik ve vroucím napětí svého
cittu — se odzemltují. odhmotiiuji jakousi neznatelnou. zcela tichou prací cito
vé':ho prolnutí. kdesi na venku. u matky autorovy, blizko ročních změn. které
jsem klidnou. smutnou hrou, v jejímž středu lidé skoro němě uskutečňují boti
lásku. V té ožívají osudy druhých. V tomto světě. vybudovaném : nejpokor
nčjjltch míst Kristova učení. toho Krista. jejž Kalista v krásné próze uprostřed
sbííreěky Armádní bubeníci staví v čelo pluků vlech trpících jako Bílého gene
rélla (viz k tomu Blokových Dvanácti). není řevratů. mst. nenávisti. pěstí. děl
albajonetů pěticí ých hvězd a rudé barvy 0 je vypře ení bílé vlajky mirn.
vyjpředení. jehož klidný. pouti cestujícího podobný postup ——ostatně symboli
smvaný rózou O cestě na umavu lbezděěnou ironií věnovanou Pítovi, dravému
dmhroonci msty třídníl * vrcholí ve větě zvěčněni a odzemltěni: l'ro léskn
buržl budiž požehndno úrodě pokojet Smyslový svět Kalistův'skrovný už v jeho
prwní sbírce. tu barevně a tvarově sa jeltě zjednodušil tím, že se lyrik
pomořil v nitro věcí a postavil vžudu místo jevil smyslově bohatě vypra
vemy'ch své duchové vise, ! si jsou místo jeho věcnosti. hromudnosl místo in
díwidui a několik stardaríniclh s mbolů o nula/or misto překolnó :'omčnliuosh'

Itnyslouěho vnímáni. V číslech Fonořenj domov. Temní chodci, [ okna. Podzilmni růže, Blazen. uč není všude pru ké vůně pravého písňového vína lyri
ova vzoru K. Tomana, jemuž sbírka věnována, je řece uzavřený dojem heb

kélho a vlídného zasnění. něčeho, co ti připomene pěv sotto voce. zvuk hodně
vzdálených varhan, tu modrou barvu, kterou má obálka knížky

A může- Ii barva oba'lková býti zvučným doprovodem obsahu. není tomu tak
u iedi obalu knihy Pilovy. V té je výzva k boji na každé stránce. k boji. aby
pornstěny byly křivdy spáchané bohatými na chudých a stvořen dokonalý svět,
jehož ruský předobraz je Pišovi posilou a vírou. Tato Píůova třetí edice lyrické
mě jednotnou intonaci a zajímavý reire'n modulační. Autor cítí, kterak jej jeho
mladé mužství mocně iaknk ženě, k radostem soužití s ní. k idyla, kterou by
bylo lze nazvati s J. Horou. básníkem téže víry, jako' 2 Pila, rájem srdce, ale
Pila zmruzuje každou takovou choutku přísným pouk cm na utrpení proleta
riútu. jehož osvobození vyžaduje mstivě socialni revoluce. Té touží se Pitti jako
Seilert činně, s puškou \ ruce zúčastnili a odtud několikeré snění o chvíli.
kdy ležet bude na neudviděném kamení městských ulic těžce raněný. Představuje
si onen vybojovaný ráj poněkud a překvapuje to u autora Bojů. Soudu vý
zev dvojnásob —příliš jednoduše a naivně (str. 44: krůAmy jak svatyně k při
jímaní vlech budou otevřeny). ale v té důslednosti. s jakou při každém požitku
a počitku, at je to dno. venkov. dívka aí(.laska Praha, jaro. jitro. samots,ly 
rik jako jeho přítel Wolker v Těžké hodině si nejprve uvědomí utrpení děiné
třídy a pak se zříká oddnti se oněm radostem bez výhrad. je kus mravní askese.
kterou lze respektovati i tehdy. když není nejasno, že mladistvý básník“je svou
vidinou komunismu opojen tak,že na příklad v básni, věnované památce dvou
hlasatelů třídního odboje. Karla Liebknechtn a Rosy Luxemburgově, propadl
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neipustží trázovitosti a planosti výrazově & že necítí, kterak větou: neodpouští

groletariátu bůh. ie v úplném rozporu se svým ideálem vyiádřeným na straně 16.íla )e lyrik výřeěný. nemá nouzi o větu. o retorické znásobení pocitu tam.
kde bys čekal osvobozující zkratku, ne--li pomlku, ieho verte se roztěkaií, ale
též roztěkaií do šířky, v níž se taví pevně kontury nutně u nepísňových útvarů
ieho skladeb. Píáa nemá daru lyrické samomluvy. „tal k někomu mluví a aby
tomuto skutečnému nebo imaginárnímu partnerovi bylo vše )aano. neáetří epitety
a parafrází iedné a téže myšlenky, čímž ona bezprostřednost obrazová. tak cenná
a častá v díle Wolkerově a leckde i v Píáově Nesrozumitelněm svatém. řídne
a se rozplývá. Slovem: vadí mu mnohomluvnost u lyriky zvlášť osudné. neide--li
o chorický, březinovský. monumentální útvar ieií. v němž by vidiny, postoie a
scěny byly ty y obecně a váelidskě výčtem plných velikolepých zkratek vy
budované. Va í mu snadnost přirovnání, přivěšovaných jako dekorace, která
ničí konstruktivní čistotu myllenkově formy. Zhusta by zámlka, metafora míst

ciírovnání pověděla víc o intensitě lyrického požitku. Za nejlepší pokládámo.
Posouzeně čtyři knihy isou dobrými svědky toho, jak se lyrické talenty staví

k vněiáímu dění. První dva nezhrdll rájem světa, osobním átěstím, třetí dospěl

aamoiářskěho a pokorného pohledu. čtvrtý Erotestuie. hrozí. chystá se. Tím iedána do budoucnosti míra trvalosti takovýc básní lyrických. t. i. celků, 'ehož

obsah ie zvláště citlivz vůči rozkladným silám času. Připultme. že ani u ie nohoz uvedených čtyř lyri ů není osobní jejich uznáni fikci a pózou, že každý z nich
má neiživelněiáí vztah ku předmětu své radosti a boleati, že iortissimo inu

u Veselého. činorodé mužně zamšileni Bednářovo. pokorný a málo mluvící nnKalistův a velkoryaě aliby a hroz y Píáovy neiaou hyperboly a licence poetické.

mllovnost barevných. zvučntch a těžkých slov. tam, kde ie lyrický iazk neibřitáí, neihlaaitěiii. neihroze něiáí ie odpovědnost před časem neivětáí ot ců
aiedek přímočárěho rozdělení lásky a nenávisti. zloby neschopné říci váenu,

co vyide proti ní od nepřátel, to úžasně slovo Březinovo. Dělníci moiiŽeIinia.

LITERA TURA.

Aloia Čáp: Boleatí moíe a te'ich. Verše. Treti svazek edice Šlě ěie živatav Přerově 1924. vytiskla lidová takárna v Olomouci.Str 75. myli! lal
sbírku politických verlů a věnoval ii lidově straně. Nebyly tak mocný. ahc
byli pro ně odvolali dávně rčení. že píseň politická ie píseň otldivá. ítl ::
mečem slova o lkolu i chrám. biti se za spravedlnoat a pravdue ováem čemá
a slavně. A nikdy ne beztr koeti a zklamání. Nikdy ne bez oleati a zralý.

alem ztvrdne a uzavře se ůvěřivě srdce. a ten. )enž byl horlivým Tyrtscem
olkllvého zápasu za krásně myšlenky. připadá si v areně atranichl iako [laclá
tor. ienž maie umříti. pozdravuie mocného Caesara.

lm neení nlc ztraceno. Nálady. reflexe & nepolitické spostroty se zrodil) ve
ltrunách lyry politicke. A bolestně zazněly ty struny:

Kdybych zachytil bolestí všecky.
) tloukly 0 mají znaveně hlavy.
iak v noci bezeeně
se zvolna promí ,
kdybych natáhl bolesti avoie
jak na honale struny.
a svou bílou rukou do nich sáhl.
iá vím, že byste všichni zaplakali.

Boleeti Ivě i cizí vyalovuie tu básník veršem většinou uvolněným. z němž
myálenka vždy inaně vyzařuie a v němž se slovy neplýtvá. Cenná jsou dala
ryze intimní lyriky, a možno právem souditi. že tomuto básníku ieat na lindu
ruch věednosti. denní úporná námaha v duchovní správě. zápas o každou luáí
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díltěte ve škole. jenž vybičoval jeho kněžskou věrnost k vášnivému nadšení
i lk sebevědomě zaujatosti. Svatý hněv proroka, povýšenost nad životem a svě
term. oddanost !( Církvi, pohrdání dušemi plazivými a vzletu neschopnými.
boojovné odhodláni jsou vysloveny v několika mocných básních trochu patetického
a vzrušeného toku, jenž může svésti k přecenění v době,kdy jest módou pře
cctňovati básníky. Této křivdy nechceme činiti autoru, o němž jest jisto, že ča
sezm předstihne i očekávání těch. kteří ho přeceňovati nechtějí.

JPetr Klička. Ši kový keř. Básně. Třetí vydání. Praha 1924. Nakladatelé
Kwasnička a Hampť — Přátele ryzí poesie dojista potěší zpráva. že dávno
ronebraná sbírka prvotin Petra Křičkyvychází právě v novém, již třetím vydáni.
jen-nuž péčí nakladatelů dostalo se velmi vkusné úpravy. Křičkova kniha objevila
se po prvé v dusném a pro literatuiu mrtvém roce 1916. Byla uvítána se zdvojenou
ratdostí. Jako básnický projev nového, ryzího a silného talentu stala se svou
siaivnou básní „Medynia Glogowska“ vznešeným protestem české duše proti
krvavému tažení Gennánského světa na Slov

lPetr Křička je vzácná duše básnická. Směrimjeho čisté lyriky charakterisovati
lze: jeho vlastním dvojverším: .,Ke stupňům božím vroucně se schviti něžnou
rsttolestt. " Nemysleme při tom zrovna na středověkého mystika. Lyra básníkova
zwučí záchvěvy srdce současného člověka, ale to srdce a zvláště duch je oži
vujjící je vpravdě anima naturaliter christiana. Najdou se pro to doklady i v druhé
jelno junácké sbírce „Bílý štít“. A dojista iv knize třetí, „Hoch s lukem", která
se právě dotiskuie a doplní sympatický prolil básníkův několika hlubokými ry
lnuenium Křičkovo je zajímavou synthesou tří kmenových prvků moravskýc
Ottec básníkův byl z Malé Hané, matka z českomoravskěho omezí na Novo
můstsku kde básník u děda byl vychován. sám narodil se v Relči na Valašsku.
Prmto celá Morava ovažuje ho za svého a sleduje s láskou jeho tvorbu. Křička
pělstuje nejnověji také prózu humornou a ironickou. ze které ozve se časem
labyrik, jehož ostří řeže do živého, vedena & oprávněno autorovou mravnl
nplravdnvoslí. J. K

Jaroslav Durych: Hadi květr. liásně v prose Vydal lr. ()bzina. Vyškov,1924. 72. -- Vyslovuje nevys ovené. Jako nový Adam jde přírodou, ab
znůvals :-I.zobrnzil věci stvořené. Slova byla původně onomatopoetická. love
byla původně napodobením věcí. Kdo první mluvil lidskou řečí, b 1 největší
básník a největší .nudřec Dnes mají slova úbytě. Jsoujen vyzáblými. abstrakrl ll
losuiickěho věku vymořenými stín Pouhými zvuky. vnější asociací připouta—
nými k představám. Prutu jediné sovo nestačí aby zobrazilo krásu věcí. Ani
sto jich nestačí. neumí- II umělci z hlubin vyvážiti bytnost věcí, jejich podstat

nou krásu. a zobraziti jí nc dle Envrchu a domnělé skutečnosti, ale dle meta—íysické a symbolické esence. A yt to bylo smetiště, i v něm je krása na ovlsm
přeludová které je třeba malířům, ne příjemná, lllul'é! hledají labužnícl. Ve
svých básních vytváří Durych nový mýtus obyčejných věcí. Via dovede ově
děti, co je zmije, liška, vrána. kůň. zhasínající svíce, bodlák. Zná i lidi: ěcka
s hračkami spící sturce, prostitutku. V díle jeho plesá ponížené a oživuje za
pomenuté. Možno o něm opakovatt. co řekl isden íilosoí, který uvažovalo [e
nialitě. Ein Mensch ist um so bedeutender. je mehr alle Dirige iiir ihn hedeutsn.

Kdysi nám zpívali básníci o rytíři Cidu. O lidech velmi silných nebo velmi
krásných. A luyli na světě samí ilusionisté. kteří myslili. že krásu je obálkou
věci. Ne, krása jtst bytnost věcí. A tu krásu najíti ve věcech. které se ne
lesknou, jest téměř tolik. jako vytvořiti ji. Kdo přečte. přesvědčí se. Dom. P.

František Kubín: Básníci revolučniho Ruska. Studie o moderní ruské
lyrice. Lidová knihovna Aventina sv. 2. Vydald r. Ot. Štorch- Murien. 1924. Str.
liJ. Cena 10 Kč. — Ve Slovanské hlídce 2.-3. čísla přinesla.. Archa“ přehled
ný obraz nového ruského písemnictví dle článku dra Fr. Kubky v „Ceatě".
Mladý básník, autor předválečného .,"Slunovratu . uveřejnil také v jiných časo
pisech několik studií o význačných zjevech moderní ruské poesie Ne iejicch
sbírkou. ale spíše výsledkem jest tato knížka. Autor v šesti kapitolách sleduje.
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ink působila revoluce na starší básníky a zvláště iak v ieiím ovzduší vyrůstaly
a vytvářely se nové proudy uměleckých snah. Pomíií rozsáhlou činnost emigrace.
iež by iistě zasluhovala zvláštního poiednání. a oblrá se ien básníky. kteří sku—
tečně v Rusku prožívali revoluci — hlavně ovšem dvěma neivýrazněišímiz Alex.
Blokem a Andreiem Bělýrn. Své úvahy bohatě prokládá ukázkami ieiich tvorby.
takže knížka je zároveň iakousi malou antologií neimladšího ruského básnictví.
dosud u nás skoro úplně neznámého. Z těchto ukázek iest nejlépe viděti sku
tečnost. na niž autor poukazuje v úvodu: že tytéž nové formy a nově myšlenky
vyvěraií skoro současně z půdy různých národů. Kol Ruska byla několik let
duchovní blokáda, ale nezabránila rozvoii týchž myšlenek a směrů, které v téže
době pronikaly západní Evropou. A druhá příznačná věc: celým básnictvím
ruské revoluce zní iakési iuciferské rouhání; ale když opadiy vzbouřené vod .
pěvci se utišuií, stávají se soucitněišími a vraceií se od opěvované hmoty
světa duchovního. „Důsiedný materialism přinesl obrození spiritualismu. Důsledná
mezinárodnost nový, hluboký nacionalism. Nad troskami naturalismu, iehož
vlastí byla země Dostojevského, vlaií znovu světlé prapory ducha . . ." M

Otakar Bystí-tna: Hanácké tlgurky. Čtvrté vydání. s obrázk Oldřicha
Lasáka. Vydal lgnác Hofírek, Olomouc 1924. Stran 270. Cena30 č. — Není
iistě třeba psáti mnoho o knize tak známě, iíž čtenářstva samo vyslovilo do
statečně uznání a pochvalu. Na první pohled je to kniha iadrného a zdravého
humoru, ale ve skutečnosti chce více než' len pobaviti a rozesmáti. Ne nadarmo
předesílá ií spisovatel úvodní úvahu o Hanácich -—ne dnešních, ale o těch.
iací bývali před 50—60 let 7—úvahu zakončenou povzdechem. Kdo pozná lia

áka za 501et7 Shrnul o ni dodatečně to, co dříve tak životně zachytil ve
svých rázovitých figurkách hanáckých strýců — a tito mail v celém díle iiy
dl-inově, podobně jako Kfenově i Vyhlídalově, nepoměrnou převahu nad mlá
deží, iež školami. četbou atd. ztratila iiž většinu bývalé hanácké svéráznosti.
Ani u svých strýců neustrnul však spisovatel jen na zevněišku, nespokoiii se
účely dialektoiogickými, ale dává často nahlédnouti hluboko do nitra lidu. PH
tom nemoralisuie. nechává své ligurky, aby se proievovaiy samy s nenucenou
opravdu upřímnosti. iež nezastírá ani četných povahových vad. Ale i když cel
kový obraz oněch bývalých Hanáků není vždycky zrovna neiutěšeněiší. působí
dnes po mnohe stránce přece ien iako idyla ze starýchd obrých časů.
spisovatel má i vzácný dar vypravovateiský, iehož neposlední dobrou stránkou
iest hospodárnost a úscčnost stylu, potěší iistě a osvěil ieho kniha zase mnoho
nových čtenářů, zvláště když byla vydána v tak pěkně úpravě s obrázk
známého malífe-Hanáka. 51

Václav Řezníček: Naše zlatá matička. Díl 1. Empire. Díl li. Bouřky. Ze
mědělské knihkupectví A Neubert. Praha 1923. Stran 392 a 416. Cena Zl a

Z prvních dvou částí iest iiž zteimo. že spisovateli nešlo o dílo ryze
umělecké, nesené jedním proudem děiovým. iak iest tomu třeba v Jiráskově
„F. l„ Věku". Jsou to děiiny Prahy 19. století. vbudovaně jako mosaikavý
obraz z velikého množství drobných kaménků. pos íraných s nesmírnou iistě

ílí a složených někde s větší, někde s menší obratnosti. Uvěfíme snadno pro
hlášení autorovu v úvodu, že pracoval () svém díle ——50 le tI Z dávno zapn
menutých, za adlých knih a novin, z archivů, dopisů i z osobního vypravovali
snesl tu všechno, co se nějak váže k výraznějším pražským osobnostem a zdá
lostem i k iednotlivým místům a budovám.Na hodně viáčnou nit historie Fran

lka Klíče, narozeného právě na rozhrani století, navazuie zcela volně asko

nečnou řadu drobných časochh příhod í děepisných a místních vzpomínek.živých hovorů i dlouhých uva po isů různých zvyků, pověr, slavností 1úryvků
ze současných spisů a zvláště z te deiší prostonárodní poesie: z lidových iiar
marečních ísniček. Z neiedně kapitoly, zvláště v první části. vans na nás

opravdu mira vůně staropražských ldl Ve druhé části zsiéhaií iiž do klidnéhopražského života ohlasy válek napo eonských a sdaií těžké stíny vilečrých
následků, zvláště ověstného finančního krachu. Zl: spisovatelů 'e tu pevněvy
kreslens postava ŘIBmCYlOVGv posledních letech života i Jan eiedlý se svým
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..lHlasatelem Českým"; ke konci ob evuje se v ne právě nejlepším světle do
mýllivý a „rejpavý“ student Václav ltanka. M.

"J. P. Jacobsen: Niels Lyhne. Z dánštiny přeložilViktor Šuman. Českoslo
vcenskě podniky tiskařské a vydavatelské, Praha 1922. Stran 236. — Nemnoho
můžeme říci o osudech Nielse Lyhnea: leda, že se znavil stálými rozběhy za
šttěstím. až všecko na konec bylo dutě, bezcenné, rozervaně a zmatené. patný
milovník. íř beze cti. atheista bez pathosu. Člověk, který chtěl býti básníkem,
když minuy bouře pohlavního zrání, a který ani sebe nedotvořil v určitý po

ový ráz, zůstav snílkem, severským Oblomovem, takže blyo třeba pro něj
vjynalězti zvláštní smrt na poli válečném. nebot k obyčejné smrti byl příliš měkký
a pasivní. Miloval několik žen, dovedl zspo nati nn dávná pokoření. ale
i vzplsnouti pro novou krásu. jež ho vzrusila. těstí nikomu nedal. nebo! ne
byl zcela čestný a jeho svědomí nebylo čistě. Vsichni mu umřeli. i ti, které
měl rád, i ti. jimž pokazil život. umřel ničím nebyv ani jiným. ani sobě. Téměř
zajímavější než Niels Lyhne jsou ženy, které miloval: paní Boyová, sestřenice
Fnennimoro. manželka Gerda. Jsou to ženy trpící láskou. Milovány ne pro sku
te:čnost. ale pro lantasii, ne, jaké jsou. ale jakými si je mužové představují.
Dvresurou jest jim láska mužů a nespravedlivým trýzněním, ponižuje je hvězdné
l'OlUChOa svatozář, jimiž je přizdobuie obraznost milujíctch. Nechtějí býti milo
vůny pro to. čeho nemaji & čím nejsou. Víra mužů v čistotu ženy jest jim po
tentilou něhou. a jak by ne, když se přesvědčují že muž jednou rukou pozveds
ženu k nebesům :: druhou ji ničí a pomižj

Jacobsen je básníkem marných ilusí. nemožných lásek. zklamání. utrpení a ne
věry. Hodnoty. z nichž druzí žijí. víra a láska, jsou v jeho díle jen barevnými
střepinami. iež potěáí oko, ale ceny nemají. Syntesa života, plodná práce mu
zůstávají neuskutečnitelným přeludem. Je dalek toho. aby něco kázal. Jest ne
včrcem, ale nevěří ani ve svoji nevěru. Názory na svět maji svou (enu v ži
votě, praví dr. Hiervlld. lidé. kteří umírají, nemají názorů, a maií-li |e. záleží na
tom pramálo. Pomůže to někomu. zemře-II s tím čí oním nnzorem?

le dobrým zpytatelem duševního dění vznětlivě prožívaného s dovede slo
vem zdobným. na obrazově příkrasy bohatým. vyjádřlti neklidný sled myálenek

ci,tů vnikaje v ne 'tajněiáí jejich záchvěvy a odstíny Byl tedy v/orein n.-no
hým. kteří chtěli překonat! naturalism. Dom. P.

N. G. chn'lovsklj: Několik let na vsí. Přeložila Anežku Louko
tová. Nákladem eskos ovenKskýchpBOlekůrttskařsk ch s nakladatelsk ch, Praha1923. Stran 279. Cena IBK ro dskýi Jací byl. Román.
Nákladem týmž. Praha 1923.čStranB3122“Cena 20 Kč »-—Větálna venkovských
obrázků a povídek Garlnovýcll jest rázu autobiografickěho Spisovatel, dříve
železniční úředník. koupil si na venkově statek & začnl tam hospodařit podle
moderních metod. Nadien reiormátorskými myšlenkami. chtěl býti zároven uči
telem s otcem mužíků, hledí zlepliti jejich hospodářství, omáhá jlm všemožně
vznááí ie duievně. jeho žeena vyučuje selské děti - a e pokus žalostně ztros o
távů. nenáviděn od bohatllch sedláků, ne ochopen lidemi úřady, bolestně zklamán
a hmotně skoro zničen, vrací se zase do sůžby n dráhy. Přece mu vlak íě( || několik
let na vsi přineslo užitek: naučil se znáti duái a životruskěho mužíka. A ětelne-li dnes
jeho líčení toho pověstného selskěho „hladu po půdě“ a touhy po volnosti.
selské nenávisti k pánům. podezřívavostl. neústupnosti. lenosti a různých jiných
dobrých l ipatných vlastností — chápeme lépe tak mnohé z toho, co se stalo

v Ruskku v posledních letech. A po tom viem. co vytravuje o svých nezdarech,
oceníme pak tím více v několika přiooiřenlýchpovíd ách jeho lásku k selskěmu
lldu: nezatv'l'dllvuse proti němu. nez ale hledá dále. jak by bylo možnopomoci mu mrs hospodářářky. Tak řproniká z mnohých povídek neznstřeně
uálechtilá tendence. dosti blízká yzásadám Tolstojovým. ale jinde nezapře v sobě
Garin jemného básníka. jak' jej známe z jeho nejlepší povídky „Těmovo dětství".
Není tu ještě onoho nezůživněho naturalismu. do něhož upadl později ve svých
„.Studentech"

Podle výkazů venkovských iměstských hnihoven je dnes B.Brodský nejčtenějlí'm
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českým spisovatelem. Viděti z toho znovu zřejmě. že průměrné obecenstva:
jde za sv i zálibami :: nenechává se vésti kritikou, která plodného autoru
pomíjí mlčením, nebo ho odbývá pohrdlivě jako velkovýrobce románů. procm
vaných chvatně. bez uměleckého posvěcení. s povrchní psychologií. Třeba see
již smířiti s faktem. že velká většina čtenářů hledá v knize především zajíma—
vého napínavého děje, chce viděti před sebou postavy. které by si mohla zat
milovati, o jejichž osud by se mohla Cl“ěti a na konec se potěžiti jejich štěsi
tím — a jest jí lhostejno. opakují- li se tyto postavy šablonovitě a vykazuie- ili
psychologie v rozvoji děje slabiny a sem tam i nemožné akoky. V posledním!
románě zakryjí je aspoň částečně zajímavé osudy muže, jenž vypuzen v mládlí
nelítostně : rodného města. zbohatne nálezem démantů v Africe, koupí si doma
zámek a velkostatek a vyléčí se pak z nenávisti k městu druhým pobytem nía
africkém démantovém poli. Několik životně kreslených postav, k tomu trochlu
romantiky. trochu erotiky. marného svádění hrdiny i jeho žeeny. na konec smlít
s malou dávkou mravní tendence -—to! celý Brodský. jak si jej oblíbily širokié
vrstvy dnešního čtenářstva. M

P. Jan Petr Plnamontt S. J.: Město velikého Krále. PřeložilProkop Holý
Upravil V. H. Brunner. Karmel. sv. 2. Vydalo Družstvo Přátel Studia v Praze
1924. Stran 167. — Pěkně přeložený spisek italského jesuity druží se vhodnlč
k výborné knížce blahoslaveného Ludvíka M. Grigniona z Montfortu „0 pravé
pobožnosti k PanněM arii" . vydané týmž nákladem. Spisovatel chce roznítiti čte
náře k úctě Panny Marie. kterou pokládá za zvláštní znamení křestanství nl—
áeho věku. za božské símě, které Pán ve své prozřetelnosti uchoval ro náaS.
abychom nebyli zcela zavržení. V řadě rozjímání o ctnostech a milostec Matky
Boží předvádí jejím ctitelům viditelný. smyslový ředmět, totiž její svaté Srdce.
načež odle osvědčených příkladů připojuje některé praktické úkony pobož
nosti. onoříme-li se do četby, cítíme již po několika stránkách, že všechna
tato rozjímání vyvřeln ze srdce pře lněného něžnou i lamennou láskou k sv.
Panně. ale při tom také ukázněné o. zkušeného duc ovního vůdce, jenž se
chrání přehánění a nasládlostí a má vždy na paměti konečný cíl každé po—
božnosti: zdokonalení člověka. přetvoření lidského srdce podle ideálního vzoru
Srdce Mariina. K tomu ováem nestačí zběžná četba v denním shonu: zde je třeba
samoty a mlčení. rozjímání a cvičení Boh. J.

Frant. Pukl: Vývl? rozluky církve od státu v Evropě. „Časově úvahy".svazek 293. adec rálové 192í. Cena5 6. Autor v informativní brožuře
o 127 stranách kraíkými rysy vystihuje vývoj rozluky církve od státu, a rávně
hledá její řlčiny v atheistícké lilosoíii 11.a 18. století &odhaduje její cí: „od
padnutí oI Krista a Jeho Církve. odkřestanění lidské společnosti". Splszkle
psán jasným živým slohem. látka čerpána z nejnovějších pramenů zpracováda

přehledně. Pro praktickou potřebu k přednáškám možno jej dobře doporuůiltil. Š

POZNAMKY A ZPR'AVY.
Ukoly dnoáni katolická htstorto.

Nát mladý a neobyc ajně pilný historický
badatel P. Ang. eumann, au ustínián
: Brna. jenž koná nyní historic ástudia
v Paříži. upozorňuje ve „VíkěstnkuSpo
Iečnosti sv Cyrila a Metoděje“ (1.324&.
].lnu několik naléhavých potřeb v tomto
oboru, Pokládá především za neprosto
nezb tno, aby se katoličtí pracovníci vě
novah dějínám protestantismu, a to tak.
aby měli zvláštní zřetel ke katolickým
apologetůma k činnosti Církve po stránce

positivní. Tím se dovede nejlepe čdit
| . l u . |_ 1.- - . . kíe

ré velmi rádo a zhusta předvádí toliko
útoky jinověrců na nauku katolicksu,
ale spisy katolických obhájců vědomts
umyslněignoruje. Tím jest obraz celd'lohaut ! “-A 1,2.
pochopen. nebo! se podává'jen na idio
věmpodkladě jedné strany, což nedosa
čuie. — V otázce záchrany církevních
památek jest autor pro to, aby se u ráa
nic nesvěřovalo musejím. nýbrž Abyse
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Eřřlkostelích klášterních. biskupských aaapitolních pořídily menší. obecenstvu

Křřístupné sbírky. Liturgické památky přimstelích venkovských soustředily by se
pak v diecésním museu, s nímž by pa
bwl spojen řádný diecésni archiv. Tento
měělby býti vybudovánvkaždé diecési.
poněvadž farní archivy na mnohýchmís
tetcb pro nedostatek místností a pocho

ettnth ynou, ne aspoň nemohou dosti

slcoužiti katolické apolořetice a historii.Navrhuje proto, aby by a sestavena ka
tollická archivní rada z profesorů církev
nítcb dějin. archivářů a knihovníků kor

raoxracíduchovenských. jakož' | : kněží ailků. o nichž je známo, že majío věc zá
jeun.Tato rada pracuje nh rh na zřízení
diecésních arvhivů. jejž předloží ke
sclhváleníčs episkopátu. —-PodnětP. A.
Naumanna jest jistě zcela dobřeuskuteč
nlttalný a záleží toliko na povolaných čini
teliích. aby nezůstal — jako tolik jiných
dolbrých návrhů - zase jen na papíře.

Propagace katolická literatury.
V ttémže článku dotýká se P. Neumann
stanré naší bolesti. ukazuje na několika
dolkladech, že vcřeinostjak naše tak cizí

init přilišnedostatečně inlormovánu o díeczh katolických spisovatelů. Na ř. v lo
vadtské „Revue de l'histolre ecc ésiasti
quc“, iež přináší recense prsti všech
národů evropských, pokud souvisejí s dě
jlumml církevními. iesl česká literatura
zastou ena jsu loskotovým spisem
o Kri ul S lsjest ovšem rázně odsouzen
Palmierlm fako výplod úplného bezvě
rec tví. Cizina by patrně ráda relerovaln
o našich historicích, ale nemá nikoho
kdo by elím zpravodajům nebo časopi
sům dodával materiál. Bylo prý by tedy
dobře. kdyby se jim posílaly recensní e
nmpla'ry.. o ovšem zůstane asi ještě
dlouho zbožným přáním. vždyt pan nu
tor sám si před tím stěžuje. že o jeho
práci „Z dějin bohoslužeb v době husit
ské“ nebylo reterováno skoro v žádné
čelné katolické revul. Proč? Poněvadž
mnozí naši nakladateléavydavatelé po
kládají asi dosud zasllánt recensních vý
tisků za zbytečnou ztrátul Přitom ovšem
chtějí. aby seojejich knihách psalo stě
žují si na „umlčovánl". poukazují závis
tlvě na to. že ten onen časopis přinesl
reíerát o knize vydane nakladatelstvím
na právě vysloveně katolickým. týkají.
že se mu tak ělá re ldams atd. uv'íme
tuipro domonostra: relerujemev, Arše“
spravedlivě o všech knihách. jež byly

redakci zaslány kterýmkoliv nakladate
em; ni o rozumný nevidí v tom přece

úmyslné reklamy, tím méně pak bude
žádati. aby si redakce nebo recensenti
sami kupovali nové knihy. o nichž třeba
referovati. Že některé katolické podniky
jsou tak .,kavalírské". že ani samému au
toru nedají jediného volného výtisku, jest
bohužel také pravda! Jak jsme ještě
v těchto věcech pozadu za cizinou. na př.
jen za Německem! Mám právě po ruce
dva známé katolické měsíčníky: „Hoch
land" a „Stin-unender Zeit". \ obou se
znam spisů redakci zaslaných zaujímá
několik drobounkým tiskem potištěných
stran, ale vedle toho každý sešit přináší
v přílohách velké množství nakladatel
ských inserátů o knihách. časopisech atd.

e to v době „úpadku“ ěmecka. ale
nakladatelé patrně poznali, že peníze vě
nované na takovou propagaci literatury
nejsou ztraceny.

„Smlouva nakladatele s redakto
rem.“ Pisatel literární besídky v „Na
šinci" při 1 rávě o změně.v redakci „Ar
cby" napsa. žel) la uzavřena smlouva.
dle níž zaplatí re aktor pokutu 300 Kč,
nedodá- li zavčas rukopisů. nakladatel
pak pokutu 3000 Kč.nevypraví-li tiskár
na zavčas číslo. Tomu. kdo zná trochu
poměry, byloovšem hned jasno, kam pl
satel tímto besídkovým žertem mitll
Poněvadž „Vlast" v dubnovém čísle přl
iímá jej vážněaponěvndž snad také jinl
čtenáři nepochopili pravého smyslu.pro

lašujl —-aby se také pro budoucnost
netvořily nepravdivé legendy - že o
podobné nějaké smlouvě nebylo nikdy
ani řeči. l bez ni zajisté vyplní obě strany
svoupovinnostklistuajeho odběratelům.

Masaryk a Dostojevskij. Zajímavě
srovnává oba tyto lilosoly J. Hromádka
v úvodním článku „Masarykova sborní
ku" Přiznává. že dellmtlvnéjšl soud bude
možno pronéstl teprve tehdy. až budou
známy Masarykovy studie o Dostojev
ském. Ale již nyní jest viděti. že Masa k
přes všechnu zálibu pro Dostojevské o
analysu a kritiku moderního člověka jest
rozhodným jeho odpůrcem, ano nníipo
dem. Třebas jeho rozbory moderní se
bevražednosti nesou zřejměstopy Dosto
jevského knih. rozchází se s ním zvláště
v otázce náboženské. Dostojevskij volá,
ab v sobě rozdvojený člověk navrátil
se u prosté víře ruského člověka.ruské
pravoslavné církve. Pravoslav-í jest mu
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realisací Kristovylásky, Kristova ducha.
Masarykova zbožnost a víra jsouurčeny
západním ovzduátm a západní křesťan
skoutradicí. Neuznává však zjevení.Jeho
víra jest vírou rozumovou. Jeho zbožnost

ncnry
si zracionalisoval náboženství a člověka
učinil jeho centrem. Dějinné křesťanství,
i západní katolictví'[ protestantismus.'je
náboženstvím spasení ivykoupení, ná
boženstvím, kde je Bůh počátkem, stře
dem' [ koncem, člověk je Božím tvorem
a předmětem Boží spasitelné rady. Ma

kovu křeatanství chybí podstatné
složky křesťanské.a proto jeho nábožen
ský vliv byl poměrně velmi slabý. Citítc
zřetelně,žesámnedošel náboženské' jis
toty a bezpečnosti, že nedal odpovědi
těm, kdož hledají opravdu náboženskou
bezpečnost. A Dostojevskij zase neuto
nul zcela v pravoslavné tradici a mysti—
ce, neutišil pravoslavnou věčnou, zjeve
nou pravdou svých úzkostí. Hledí do
Evropy: kritisuje ji. ale též obdivuje,
hrozí se jejího katolictví, protestantismu
i socialismu,ale cosi hokníbez přestání
táhne, Hledá oporu v lidové víře, pomoc
v pravoslavném Kristu a radost v pravo
slavné lásce ——ale karamazovská nevěra
hlodá na kořenech jeho bytosti. Vášnivě
touží po štěstí věřícího srdce, bouří proti
nevěře západního člověka — ale ve chví
lích nejvyslího rozpětí sám „buntuje"
proti Bohu."

„Masarykův sborník", jejž zahajuje
tento ilromádkúv článek, začalo vydávati
tiskové a akladstelaké družstvo ča. le
gionářů „ in “(Praha il., Vojtěšská 11)
za rcdnkceV i(.Škracha jako čtvrtlet
ník pro stunzliumKživota a díla T.G .Masa
ryka. První iestiarchový svazek ukazuje
již dosti jasně program a metodu nového
časopisu. Z článků zasluhují pozornosti
jestě práce Frant Fajlra „Masarykova
Íllosoíie a demokracie“ a Josefa Tvrdého

,M.Vlivypositivistické a BrentanovMasn kovy myslenkyndějinách íi oso
íie“. |lydruhhé části otiskuje „Sborník"
dva soudobé projevy Masarykovy, pak
jeho dvě starší, dnes již neznámé práce,
mezi nimi zvláátě pojednání o menších
spisech Renanových. Jos. Svozil odává
pak vyňatky : dopisů Masary ových

moravským bohoslovcům (Al. Spisarovi
s Jos. Svozilovi), o nichž byla zmínka
již také v katolických listech. Doufáme.

udeme moci přinésti časem v, .Ar
chivu literárním" doklady. osvětlující
tehdejší poměry takés jiných stran. oj
ně živého materiálu poskytne asi dalčí
rubrika „Kritikovéa odpůrci" . jež zatím
otiskuje jen ne příliš říznivou kritiku
Masarykov knihy o usku, napsanou
r. 1914 N. rockým. Bude-li „Sborník"
dbáti vždy objektivnosti a nenechá-li se
strhnouti k nedůstojnérnu byzantinismu
a servilismu, bude míti jistě značný vý
znam pro studium nejen života Masary
kova. alei celého posledního období na
šich kulturních dějin.

Literární boje rozviřují už dva či tři
měsíce hladinu pražského života. Jsou
nechutné jako vždycky. když se od zdán
livě ideových otázek přeskočí na pole
osobní azvlášt když se stane jejich stře
dem ——F. X. aida. Tentokrát se vytasil
autor „Bojů o zítřek" sneltastnou teorií
prohabilismu, když Ferdinand Peroutka
a Joseí Kodíček vytáhli proti němu dáv
néobviněníKaráskovo, žev „Literárních
Listech“podpseudonymyPtáčníkaKunz

něEadal prý z osobní msty bezohledněterě spisovatele, zvláátě Vrchlického
a Mráttka, o nichž pod vlastním jménem
psal jinak: činil prý tak i Saint Beuve;
nebot kritik nemusí prý býti heros sni
muccdník a má rávo vyhnouti se nepří
jemným následkům, které by pro něho
v úřadě nebo ve společnosti mohlo niti
riskantní a špatně honorované řemeslo
hledače ravdy z proieae. Na obha
jobu Šal ovu v vstal rázně jeho spolu
pracovník v ., ritíce" dr. Ot. Fischer,
jenž slibuje vydali své polemiky v této
věci jako samostatnou ublikaci, A také

aida oznamuje v ,. árodním Oslo
bození“, že na odzim vydá v sano
statné knize po názvem „Juveniia"
soubor svých recensí : let 90.. ie!
otiskoval v „Literárních listech“, „Roz
hledech", „Nalí době", [,umíru“a jirde
Bylo by opravdu na čase, aby se traýná
aféra objektivně vysvětlila, a to tak, aby

nebylo třeba utíkat! se k nebezpečnímu—prohabilismu.

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal
Tiskne Lidová tiskárna v Olomouc



Frant. Odvalíl:

ROZMLUVA SE SVATÝM.

Kolik věci ztracených
poručil bych Tuhé, svatý Anlnnínkul
Ale pod kapuci slyším smích:

..Nestuií to za to. synku
nám to však a vím, že těm.

kteří stojí prostřed žili.
může hodné těžkým hýli.
co je pouhým snem
'l'edy pnvězl Pěkně si tu,
tak iak ()klípá se tito,
snup po snnpu proberem

lluse -—() Svatý, víš,
draho jsem je vždycky platil
žalno myslet ale již
všecky isem ie ztratil

,.lluse? Hm! Škoda. žel!
Proto jsi tak zesmutněl?
A to chceš být filosof.
chytaie se takých slov?
Ilusel Máš za ně pravdy dopátráníl"

Ano. Kámen mudrců. Tvrdý však & raní!
Nepotěší života. Zbývá umírání —
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„l'lleďme. smrt! A trochu iiná.
nežli k iaké ruce vzptná
František — Ty. toužíš po ní?“

Ah, ink lákavě mi zvoní
zvonkem vysvobození!

„Řekni zvonkem proměnění!—
Nu. to neihrozněištm není
toužit tam, kam nutno ilt.
Co být musí. líp ie chtít —
Tedy smrt! — Však poslechni:
Jedna cesta vede k ní.
Kdo chce cll, po kterém touží,
zdaliž nemá cesty chtít?

Žestou ke smrti jest — žít!'vot, smrt — tak velkým není
rode ten — a tím více bledne
těm, kdož s obým usmíření.

ivot. smrt v moudrosti jedné —
dvojí gesto, jedno dílo —
nutno steině vděčně vzítí —
Vlastně se nám podařilo
smrt : problému vyloučiti!
Nemyslíš?
Zbývá tedy: pravda, žití —
Znáš ta slova,
svatá slova Ježíšova,
Víš, co před né položiti?
Cesta —"

Ah, to! právě! Cesta! Kříž!
A když ten ie těžký příliš —

„Ale, bratře, co tak kvuli?
Což se trochu nemodllš?
Nepoznal lsi. neucítil,
že tě často sám On chytil,
když isi klesal iiž ?"

Pravda. Svatý! Ale, žel,
tobě se to lebce řekne!
Jezulátko milé, ěkné
na srdce isi tis out směl -—
blaženě a zadumaně
hledí! na ně, ienom na ně —
nh. to iístě netížilo —
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„Ale milá duše chora.
co ty všecko víš!
Myslíš. že vždy lehké bylo?
Mám zavolat Kristofora? —"

Ne to nemusíš |

František Střtžovský:
NEJKRÁSNĚJŠÍ DAR.

Neikrásnčišl dar. ieiž dals nám, Pane,
život ie, je naše narození,
za ně dtky vzdávat nepřestane
naše oběť. nase práce denní.

Milost nad milosti. jimiž daří
nús Tvá láska. lsou ty svaté taie.
ieitcht rozluštění lidské duchy sváH
mládlm věčným viry, skepse, bále.

Pravdu hledati. ó iaký úkol králů.

kteřídnových dobývail zemí,ravclu nalézti —- ie štěstí ve pHvalu
ť Bohu zamtřiti perutěmi

Našel jsem Tč, Pane, prsvdo svatá,
kořlm se & pfekypuil dtkem.
Dei len, al má duše cestou chvúta,
kde by Tebe měla společníkem.

Milost dej, at dar, ieiž dals nám. Pane,
——naše narození. naše byti ——
oslavou se Tvého Jména stane
čistou, prostou, iako luční kvttl. ——



František Hanzelka:
DIALOG MÁJO VÝ.

Ženich: Ma milá, poznal jsem tě v máji. V máji se scházíme
s těmi, které s námi ůidou celým životem. Pamatuieš na onen
večer, kdy hvězdy st y tak blízko nad zemí a kdy stromy usínaly
pod jejich polibky? Ten večer byl můj! Pak isi přišla ty a vzal
jsem tě za ruku, poněvadž konvalinky voněly tak prudce. že bys
byla upadla na kraji lesa a zaspala zpěv skřivánků.

Nevěsta: A já isem tě políbila na čelo. abych tě poznala v davu
dělníků. kteří každého večera se hrnou z brány továrny v mod
rých halenách a které čekaií těhotné ženy a děti pobledlých líci.

Ženich: Čekala isi mne opravdu, opřena o pilíř,na němž usychal
břečtan a brala isi konvici z mé ruky. abys mi ulehčila tíhu večera.
A ti, kteří šli za námi. smáli se tvým očím a tvému smíchu a mluvili
jako blázni.

Nevěsta: ] na silnici isem Tě očekávala. Tam, kde stály nevěsty
s prsteny a zlatými náramky a točily se za tebou a žádaly tvých
ůsměvů & tvých polibků a obietí. A ty isi ie míiel a řehlížel sho
vívavě ieiich sametové šaty. A pak iame šli spolu lesu.

enich: Ovšem. Naše cesta byla cestou milenců a pod našimi
zraky vyrůstaly růže &voněly. A potom isme přišli k bráně raiské.
která byla zavřena. Klepal isem, ale ty isi strhla moii ruku a řekla
iai. že třeba se vrátiti, abychom přišli včas domů.

Nevěsta: Nemohli jsme, víš dobře, otethi brány rajské. poně
vadž isem této noci musila podělovati děťátka. která matky opustily
a ieiichž otcové utekli. aby zapomněli na ieiich životy. A byl mezi
nimi leden hošík. který měl červené vlasy a smutné oči a řekl mi:
„Milá paní, až vyrostu, ůidu hledat maminku, abych it odě
koval. protože mi dala z atý peníz, když jsem ii ieitě nezna . Ten
peníz mi vzal strýc. Je přísný & must mne často trestati. aby
maminka na mne nezapomněla"

Ženich: A pak za dva dny toho chlapečka poslali do města a
divoký kočí iei řeiel a umřel v nemocnici. Tenkrát isi plakala, ale
ia 'sem se těšil? protože vím. že je andělem.

)Vevěsla: Ale nenašel maminku! A nemohl it poděkovati.
Ženich: Sejdou se jistě v máii na zelené louce. ale -——
Nevěsta: Ale hošík bude rosíti Pannu Marii, aby mu vrátila

maminku, a ona se slituie. odlila jsem se včera, aby Maria byla
matkou těm opuštěným.

enich: Nyní, má drahá, poněvadž kaštany kvetou a lípy voní,
budeme chystati svatbu, aby nás neopustila Vůně Milosti až do
smrti

Nevěsta: Vyprala jsem své bílé šaty, koupila jsem zavoi a tobě
kytici, nemám. co bych více připravila. Družiček isem nemohla
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naiíh', protože všecky se rozběhly do polí a dnes již ie pozdě. ne
bude možno je svolati.

Ženich: Neboj se, má drahá! Včera jsem potkal děvčátka. která
hledala listky iahodí. Pozval jsem je & přijdou na svatbu oděná
nevinností. s čistými dušemi a budou nás veseliti svými zpěvy.

Neuěsía: Ach, těším se. až je uvidím!
enich: Ano, uvidíš je, až půjdeme k oltáři Božímu. abychom byli

spojeni Láskou a Milostí. uvidíš děvčátka v bílých šatečkách, :; vě
'nečky ze sedmikrásek a pampelišek; uvidíš hošíčky, kteří chtěii
poděkovati maminkám, uvidíš maličká, nepatrná stvořeni, která
jsou požehnáním světa. Uvídis' i svůj, tisickra'le viděný, sen!

Nevěsta: Poid' milý můi, pojd rychle! Máiové slunce zapadá, skři
vánci skláněií se pod hroudy, motýli složili křídélka do kalichů
liliíl Poid'. nebot už ie čas, připraviti se ke svat ě

Ženich: Zaiisté, aby nás ráno slunce zastihlo na cestě ke kostelu.
Půjdu. abych připravil si oblek &vyměnil něco peněz pro žebráky.
kteří nás budou provázeti ke kostelu.

Nevěsta: A nyní tě políbím, abys na mne vzpomínal, & pomod
lím se, poněvadž ie nám třeba Božího požehnání

Ženich: Hle, první hvězda! Má milá. nevěstu má, dobrou noc
a Bůh tě provázeil

F. Sologub, přel.Otto F. Babler;

OTEVŘÍ BRÁNKU. . .

Otevři bránku svou
a vy dl před sad, obeidi íei :
Nekidné časy jsou ——
nelehnl. neusínei; posečkei.
neb snad že v tuto noc
i tebe někdo zavolá.
Pospíěíě-li mu na pomoc?
Vyideš. když tma ie dokola?
Což možno vůbec spat?
Jen považ: venku. půlnocí,
se tě chce někdo dovolat;

$. sám & zemdlen nemocí.en vyidi ku brankám
& vrhni vůkol svítilny las;
byt měl bys zahynouti sám.
jen toho. který volal. spas.
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Dominik Pecka:

PROBUZENÍ JARA.

I.

Muž, o kterém vám budu vypravovati, byl mladý a hezký. Hned
si můžete mysliti, že to bude povídka pro dívky. A myslíte-li si
to, jsem rád. V povídkách pro dívky jest totiž dovoleno vypra
vovati smutně věci o smutných lidech.

Jmenoval se Marian Hladík. Ustanovili ho učitelem na menši
nové škole v kraji velmi zapadlěm. Tam dávají lišky dobrou noc,
jak říkají lidé žijící v městech, která mají aspoň čtyři tisíce oby
vatelů. Bylo to v zimě a kraj byl v mlze. Všude ticho. Jen se
stromů se'utrhující zmrzlý sníh chvilemi zavzlykl, do sněhu padl
a na osled zašeptl. Marian šel na své nové místo. — Co přede mnou?
mys il si. Hory či lesy? Dvorce osamělé v tahle rovině? Vsi na
úpatí pahorků viničných?

Nic neviděl, jen sníh, do běla se přelévající sníh. Konečně ve
šel do vsi. Nikdo ho nepřivílal. Ze zeleného domu vyšla stařena
se slaměnkou, Za vrátky zaštěkli psi. Z mlhy se vyhoupla věž
a soumrak ho doprovodil ke dveřím chrámovým. Byly zavřeny.
Plíseň provlhlých zdí, hniloba rzi &zvětralé vůně starého incensu
vala průlinami vychozených veřejí. Ve věži buchalo kyvadlo ho
din jako mocné kroky neviditelného chodce, a gotickými okny
prošlehovala červenavá záře věčné lampy. Zeptal se kohosi, kde
je škola. Kdyby tam byl mořský břeh a loď k odjezdu připra
vená, jak Jonáš by byl ujel. A bllá. dusivá mlha zimního dne
byla jak břicho velryby & vyvrhla ho konečně před nevelikou
budovu, na níž bylo napsáno SCHULE.

ll.

Ubytoval se ve vlhké, třízemní komůrce, kde nebožtík Oberlehrermlval přes zimu bram ory. V prvním poschodí bydlila lda Zá
višova, obvodová učitelka ručních praci. Mateřsky se ujala Ma
riana, „Pro začátek aspoň budete mým hostem," řekla. Ida byla
stará panna. Marianovi se ani nezdálo, že by bývala někdy mladá.

e by bývala měla vlastní zuby a že by je byla měla všeck .
I když — srdce, které měla Ida, bylo vlastní její srdce. A bylo
to dobré srdce. Neboť, když ho pozvala na svačinu, projevila
hned starostlivou něhu ženy, která má jediného syna. Zdálo se,
že vše, o čem promluví, nebo nač pohlédne svýma šedýma očima,
pro to slovo a pro ten pohled se stává jejím synem, byť to byla
mrtvá věc. Měla své bibeloty. alba, fotografie, rámečky, výšivky.
Má je každá nevdaná žena, když zestárne. To jsou neškodné
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věci. A jsou-li milovány, nezradí. Jsou věrny. Nelhou. Proč by
iich nemohla míti žena, která iest opuštěna na světě?

Vyběhla na dvůr pro trochu dříví. Když se vrátila. měla ve
vlasech sntb. Ve světnici tál a stékal ii v kapkách po líctcb. Da
val ii dětinnou radost z nepatrnosti a krásu kaiícnice. která se
směje svým neskutečným slzám. Při chvatném stroient kávy byla
rozzářena štěstím. že slouží někomu. že smí někoho učiniti svým
děckem, přecpati piškoty a umazliti pobídkami a úsměvy. Kdyby
byl Marian popularisatorem přírodní vědy a chtěl. jak mnozí činí.
převésti život na formuli. byl by si asi myslil. že Ida vlastně
uskutečňuie utaienou obětivost neuskutečněného mateřství. Možná.
že by ií křivdil. Ale nekřivdil it. když si řikal v duchu, že v jejím
hovoru ie mnoho titěrnosti. Dovedla se dokonce smáti i věcem.
které nebyly vtipny. Ba, chvílemi se zdálo. že se směje, a nevt
čemu. Lidé, kteří se směji. jen když je něco k smichu. bývait
plni předsudků. A bezpředmětný smích bývá známkou dobrého

srdce. lll

Ze slušnosti si prohlédl Marian výšivky a podobizny. Předsttral
obdiv. To také ze slušnosti. A z téže slušnosti se neptal, koho
představuie podobizna v rokokovém rámečku nad divanem, Jen
povídkáři isou tak dnt. že se na vsecko vyptávaií. A když se
nedovědt, vymýšleli sl, co nent pravda. Nad divanem byla tedy
podobizna mladého muže. Nic není snadněišt pro ovtdkaře iako
přimysliti k takové podobizně vhodný děi. Podobizna mladého
muže v bytě staré panny dá přece tušítl román lasky, lda měla
ráda mladého muže. lelž představovala podobizna. A oněvadž
zůstala starou pannou, zdá se,že mladý muž si vzal iinou. %yla tedy
lda zcela obyče nou starou pannou. Každá stará panna ie obyčeiná.

Přišel. odele . Tak to bývá.
Před mnoha lety, bylo to prvniho máie, stala lda za dubem.

V duši si přála, aby mladý muž. ichož uni imenovati nebudu. šel
s ní na konvalinky. A řece byla k němu obrácena zády. neboť
byla tenkrát svéhlava. ladý muž si zapálil ošklivé ci éro a vy
padal velice domýšlivě. Chtěl asi, aby lda přišla až němu a
po rosila ho hezky, aby s ni šel na ty konvalinky. A kdyby lda
ne yla bývala pošetilá. byla by šla k němu, byla by se klidně
a jasně na něho podtvala, byla by se zasmála ieho pyšnému a
panovačnému postoji. podala by mu ruku a stiskla. Prohnula by
se trochu v zádech a dtvaiíc se na něho po očku. žehla by svým
úsměvem lebo masku tak dlouho. až by roztála. A pak by byl
s ní šel na konvalinky.

Ticho a mdlo bylo pod dubem. Ptačí křídla leskala ve výši
iako mokrá plachta. do níž duie vítr. Kukačka Eukala kdesi da
leko. To b la pohádka lásky. Byla smutná. Clgaro hořelo a mladý
muž odeše Nevratil se nikdy.
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IV.

Provlhlá byla komůrka, v níž bydlil Marian Hladik. Topil na
hnilými trámy, jež zbyly ze zhořelé školní kůlny. Ani když nohy
na kamna dal, necítil valného tepla. Po několika teprve dnech
se mu podařilo aspoň syrovinu toho žaláře vysušiti.

Neveselý byl život Marianův na vsi. Nemohl se smířiti s nudou
& blátem německé dědiny. Ani Idiny úsměvy. ani její nesporně
znamenitá káva nebyly mu útěchou. Byl to ostatně velký kon
trast: Marian a Ida. On mřel steskem po rušném městě a ona
pletla punčochy. On psal přátelům jak Ovid : Pontu a ona ne

četli?alani novin. ena přiměřeně zklamaná & muž nepřiměřenězo al.ý
Z kukly ukryté někde ve spárách okenního rámovi se jednoho

dne účinkem tepla vylíhl motýl. Kamna mu nalhala jaro. Uvěřil
a zrodil se

ivot má své zákony. Je zákon, aby při tolika a tolika stup
ních tepla se vylíhl motýl. To je slepá poslušnost Poslušnost až
k smrti. Marianův motýl se vylíhl k zahynutí. Buď aby zmrzl,
kdyby jej pustil. bud' aby se umořil hladem, kdyby ho nepustil.

myslí! si Marian, že zrození tvora může býti žalostným omy
lem a nezodpovědnou hříčkou přírody. A bylo mu hrozno po
mysliti, že by i člověk takto mohl přijiti na svět. Neboť, kdo se
nás ptal, než jsme se narodili. chceme-li býti lidmi?

Možná. že šťastným lidem značí motýl radost, myslil si Marian
dále. Mně značí marnost a marnost. Jen několik dní žije motýl.
Několik vůní, několik kapek medu — toť celý život. Jak motýl
je člověk. Chvíli poletuje. Chvíli je šťasten. Radost je krátká,
utrpení dlouhé. Neštastní lidé jsou neštastni pro své představy
o štěstí. Nevěděli, jak je krátké. Myslill, že sladkost je věčná.
A není vůbec štěstí na světě. Jest jen opojení. Jen honba za
kv.ěty Jsou jen chvile. A ty míjejí Slovem štěstt označí člověk
nepřítomný stav, touhu a útěk z trudné skutečnosti. těstí je
kladným výrazem nespokojenosti. Opakem neklidu. Štěstí je vlastní
stín člověka, tím delší, _čím slunce je nižší, tím tajemnější, čím
bližší je západ Štěstí jest jen slovo. len přelud. Snad am to ne. Nic

Potom ještě uvažoval, co činiti s motýlem. Pustit či nepustit?
Jest pro něj jen smrt. llladem nebo mrazem. Smrt hladem a mra
zem je dlouhá smrt. Rozhodl se, že jej polije benzinem, až zna
ven usedne na stůl, a zapálí

V.

Ida zaklepala. Proč nejde pan učitel k svačině?
ekl jí, čím se opozdil Ukázal jí motýla.

...Odsoudil jsem jej k smrti. Vlastně ne, chci den uspíšíti jeho
smrt. Odsoudil se sám tim, že se zro
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„Je přece hezký," pravila Ida. „& chce se mu žíti. Chce se mu
medu.“

„Proč ne?" zasmál se Marian.
„Chudáčekl“
„Každý. kdo chce žíti, ie chudáček. Ikdyž je to člověk. Slunko

rmu svítí a on ie ve sklepení. Schne marnými touhami. Umírá.
A co ie život. slečno? Umírání. Člověk se rodí, aby umíral. Jako
tten motýl.“

„Jste hořký, Mariane.“
„Možná. ale pravdivý. Proč myslíte, že se rodí člověk? Aby

umíral“
„Ne — aby miloval."
Rozesmál se suchým, řezavým smíchem. Ale Ida byla velmi

vrážná. Otevřel lahvičku s benzinem.
„Ne. to přece nel" zvolala lda. A vzala motýlka do dlaní.
„Musí umřiti. Není mu přece pomoci.“
lda ustoupila ke dveřím.
„Deite mi ieil" vyhrkla.
Usmál se té bláhovosti a uc al lahvičku.
Ida odešla s motýlkem a arian byl sám. Venku pršelo a

stmívalo se. V troubůch zpívala voda a v kamnech bručel ohen.
A všude bylo prázdno.
l v duši Maríanově.
Na kávu už nesel. Styděl se. U kamen seděl, hlavu o stůl

opíral.
Byl sám. Bez motýla. Nebyl hoden, aby se u něho zrodil, Život

burácel kdesi daleko. A byl silněiší než smrt,

Vl,

"l'ato povídka není ani zdaleka tak špatná. iak se zdá, ačkoliv
ie to povídka pro dívky. Je to povídka o iednom velmi smut
ném člověku. Řekl jsem hned na počátku, že Marian byl hezký.
mladý muž. Dodatečně pravím. že to byl též zaiímavý muž. Kdo
v tomto veselém světě dovede býti smutný. kterak by nebyl za
iírnavy? Hezkým jsem ho nazval ze slušnosti. Z ohledu na ideály
mladých dívek. lda, mohl by si někdo mysliti, že není v této po
vídce k ničemu. poněvadž stará panna nemá co činiti s ideály
mladých dívek. Co prožila v mládí, jsem vypravoval hlavně z dů
kladnosti, abych totiž objasnil. proč se stala starou pannou, proč
měla tak dobré srdce, proč měla soucit s motýlkem, & iaká ii
tedy přísluší zásluha. ač ho nezachránila způsobem právě poe
tickým. Ten způsob isem zamlčel. ale prozrazuii aspoň nyní, že
iei krmila cukrovou vodou, dokud nebylo venku teplo.

Co prožil Marian v mládí, isem nevypravoval z opatrnosti.
Kdybych to byl vypravoval, zůstal by sice mladým a hezkým
mužem, ale přestal Aby býti zajímavým mužem. Vím ovšem. že
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mladé dívky, které poslouchaií tuto povídku, se budou na mne
zlobiti. že jsem nepověděl o Marianovi, byl-li kdy zamilován či
ne. nosil-li aspoň v kapse podobiznu mrtvé milenky či ne, a tak
dále. Prosim o prominutí a vysvětlují: Marian se nikdy nesetkal
&tou, kterou by miloval. Nemohl se s ni setkati. Leda náhodou,
iako se s ldou setkal náhodou. Dvě náhody v povídce, kde všecko
ie odůvodněno, a kde je dokonce řeč o zákonech života, by bylo
trochu mnoho. V životě jsou náhody. V povídkách o životě nikoliv.

Ještě iednou: v životě jsou náhody. A proto vy, kteréž se na
mne zlobíte, máte krásnou naděiil Doufeitel Jednou z jara, až

Édete třešňovým sadem, kde všecko bude iasně a vonné, &kdemotýlci se budou třepetati v slunci, náhodou potkáte toho, po
němž touží srdce vašel

Josef Bartuška:
SKLENICE.

Na mém stole stojí sklenice
: bílého skla a modravého,

kterou malovala smutná dělnice
s celou bolestí života sveho.

Šedými barvami list namalovala
a teprv si vzpomněla,

že by tam také ráda růži dala.
ervené barvy však neměla.

Hledala, hledala,
ruce spiala,

na bílé čelo křížek udělala.

Vykvetla růže na ielí bluze,
života smutného červený květ,

a na ielt oči. které si kousek oblohy nosily
a které se za milým rády točily,

ten neičerněiší motýl sedl

Proto mám rád tu sklenici,
šedivé bolesti podobenství,

nikdy nenaplněnou
a přece plnou

tovární dělnice truchlěho ženstvt.



lPaul Verlaine, přel. Otto F. Babler:
SLYŠTE TUPÍSENSLADKÝCH VZDECHÚ.. .

Slyšte tu píseň sladkých vzdechů,
jež lká, by vám se zavděčila.
Je nevtíravá a ie čilá
jak čeřící se voda v mechu!

Ten hlas vam známý byl (i drahý7)
leč zakalený nyní sténá
iak bedna ovdovělá žena,
však má i ieií hrdé snahy,

a pod dlouhými svými Máří,
jež v podzimním se větru chvčií,
ukrývá a ardci zievuie li.
Pravdu. íež iako hvězda září.

Ten hlas, ted' poznán už, nám praví.
že dobrota na! život čistí,
že z nenávisti, ze závisti
nic nezbude. až smrt vše ztaví.

Prostotě jenom hlásá spásu.
ie! ničeho už nežádá si,
zlatou avatbu chválí a krásy
klidného štěstí bez zapasu.

Vyllyěte hlas ten vytrvalý,
. tím prostoduchým chvalozpěveml
Nic není duli dražším zievem,
než ilné duši mírnit žuly.

V očistci duše trpí bědy,
bez hněvu unáší muka spáaná.
a leií ctnoat. ó iak ie iaanál . ..
Slyšte tu píleň sladké vědy.



Josef Hanák:
BADA TEL A SVETEC CHARLES

DE FOUCAULD.

Přeješ si. abych ti popsal jeden z našich dnů. Vstáváme o 2. hodině
rano. spěcháme do kostela, kde pobudeme 2 hodiny. recitujíce
hlasitě ve sboru žalmy — matutinuma laudy; potom 1 až 1'/2 hodiny
je volné. chvíle. v níž čteme, modlíme se. kněží pak slouží mši
sv. K půl šesté hodině jdeme zase do chrámu a opět recitujeme
žalmy — primu — a jsme přítomni společné mši. Potom jdeme
do kapituly, modlíme se několik modliteb, a představený vykládá
odstavec řehole; dopustil-li se někdo nějaké chyby, obviňuje se
veřejně a dostává pokání — není obyčejně přísně, ani trochu. ——
Opět volný čas tři čtvrti hodiny k četbě nebo k modlitbě. Říkají
se zase žalmy ve sboru — terce. Potom k 7. hodině začne práce;
představený ji každému ukládá při odchodu : terce. Pracuje se
až k 11. hodině, recituje se sexta a o půl dvanácté se jde do
reiektáře. Po jídle se jde do spárny a spí se do půl druhé. Potom
je nona. Nato přestávka k soukromé modlitbě nebo četbě, O půl
třetí nešpory. po nich práce do tří čtvrtí na pět. O 6. hodině
čtvrt hodiny modlitba, o čtvrt na sedmou večeře, otom chvilka
volného času. 0 čtvrt na osmou předčítání pro ce ou společnost
v kapitule, potom kompletář, zpěv Salve a o 8. hodine spánek."

Rok noviciátu chýlil se ku konci, a bratr Alberich měl vykomti
profesi. jež stanovena na svátek Hromnic r. 1892, Učinil ji
v řítomnosti opata Martina : Notre-Dame-des-Neiges, jenž z.le
byl)právě na visitaci. Den nato napsal nový proles: „Od včerejška
náležím zcela našemu Panu. K 7. hodině jsem učinil sliby, k 11. 120
dině mně ustřihli několik kadeří. potom mně oholili hlavu. pore
chavše jen věnec vlasů. Nyní uenáležím již. nikomu... Člověk
cítí a rád by nekonečně cítil, že náleží zcela Bohu a On že nál=ží
zcela nám."

Obdiv k němu rostl. „Zdá se nám, že náš bratr Marie-Alberch
jest mezi námi andělem; jen křídla mu scházejí." pravilo ném
opat Martin a po svém návratu do Francie jmenoval jej ve zprtvě
o své návštěvě v Akbesu, podané v generální kapitule. mezi tění.
kteří by se hodili za řadně su eriory. To jej znepokojilo tak,že
napsal P. Huvelinovi: „Budou-' mně mluviti o studiích, vyloztm
jim. že vroucně toužím, abych zůstal až po krk v obilí a dřově
a že se mně nanejvýš protiví vše. co by mne odvedlo od tolDto
posledního místa. jež jsem přišel hledat, od tohoto opovržení,do
něhož si přeji více a více se pohřížiti po příkladu našeho Pina.
Avšak se podvolím."

Rozkaz. aby začal se studiemi bohoslovnými, přišel někilik
měsíců po profesí a za učitele byl mu dan superior Iazarstů
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: Akbesu P. Destino, bývalý protesor bohosloví v Montpellieru.
Studium, jak napsal 21. května 1893. jej zajimalo, zvláště stu

dium Písma sv. Přesto však brzy potom oznámil Ludvíku
: Foucauldu: ., tm dál, tím více se mně libí půvaby samoty, a
pátrám po prostředcích, abych se mohl do samoty ponořiti co nej
hlouběji.“ Z těchto slov je patrno, že toužil po životě ještě přis
:nějším než byl v řádě trapistském. Když jeho klášter přijal nové
ikonstituce řádu cistercijského, napsal svému příteli: „Jest to velmi
;zbožné, velmi přísné. na všechen způsob velmi dobré, ale není
lto chudoba, kterou bych chtěl. neni to opovržení. o němž jsem
:snil; mé tužby po této stránce nejsou splněny."

Získal si lásku svých bratři i představených a přece zamýšlí
yzdáti se tohoto přátelství. zmizeti ještě úplněji než v syrském
lklášteře. Oblrá se úmyslem založiti kongregaci, jež by se blížila
jjeho snům. jeho vidině nazaretské. Řeholi, již by se řídila tato kon
gregace. nastiňuje takto.

.. Žiti, jak jen možno, tak. jako náš Pán, žtti jen praci rukou,
mepřijlmati žádného daru. sledovali doslova všechny jeho rady.
memíti ničeho, dáli každému. kdo požádá a nic nežádati zpět.
ulskrovniti se, co nejvice možno. spojovati s praci mnoho mod
liitby, tvořili jen malé skupiny. rozšlřiti se všady v zemích nevě
tlctch nebo zapadlých. kde by bylo tak sladko rozmnožiti lásku
a: služebnlky naseho Pána Ježtšel"

Clll. že jsou to ideály řllišvznešené. požadavky přilišpřlsné, proto
nám se chvěje báznt: „. sa v loďce. hrozlm se, vrhnouti se do moře."

lše o tom P. Huvellnovi, jenž je tlm zneklidnén. Chce jej
udrželi u trapistů a odvrátili od jeho úmyslu, a proto mu dne
29, ledna l894 radi: „Pokračujte ve svých bohoslovec—„kýchslu
dilch aspoň po jáhenstvl. pečujte o vnitřnl ctnosti, zvláště o nej
hlubšl pokoru; co se týče zevnitřnlch, cvičte se v nich v doko—
nalé poslušnosti řehole &svých představených . . . Ostatnl uvidime
až později. Mimo to nemate vloh naprosto ne „-vésti jiné.“

Plynuly dny & měslce. & blížilo se páté výročl jeho jednodu
chých slibů. Dne 2. února l897 bylo třeba bud učiniti slavné
sliby. nebo opustili řád. Jeho duše byla stále trýzněna touhou po
životě odřtkavěištm. „Velmi žlznlm. abych konečně vedl život. jejž
hledám po 7 let, jejž jsem vidél & vytušil, kráčeje po ulicích na
zaretských, po nichž šlapaly nohy našeho Pana, chudého řeme
slníka, ztraceného v opovržent a nízkosti."

Radce jeho abbé Huvelin, dal k tomu souhlas, a bratr Alberich
mu poslal řeholi kongregace Menších bratři Ježíšových, jak se
měla nazývali. Očekával. že mu ji schválí. dostal však od ověd
zcela odmltavou: „Vaše řehole je naprosto neproveditelna. apež
otálel dáti schvaleni řeholi irantiškánské. Byla mu příliš přísná.
A této řeholil Abych vam řekl pravdu, poděsila mnel Žijte u brány
nějakého kláštera v opovržení, jak si přejete. ale, prosím vás, ne
pište řeholel“
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Bratr Alberich poslal tedy generálu trapistů do Říma prosbu,
aby mu vymohl od papeže dispensi od slibů. Ale generální su
perior mu nařídil, aby se odebral do kláštera ve Staneli v Africe
a tam čekal instrukce. Alberich poslechla odplul tam v září 1896.
Zde mu bylo rozkázáno jíti do Říma a studovati bohosloví. Po
drobil se i tomu, avšak studium mu činilo potíže. V listopadu
osobě píše: „Jsem starý ignorant, bez cviku v latině, a jen s velkou
potíží sleduji přednášky."

Den 2. února 1897, kdy měl učiniti slavné sliby, se blížil. Na
radu P. Huvelina jich neučinil, nýbrž odebral se do františkán
ského kláštera v Nazaretě.

V řádě trapistském ztrávil 7 let a měl jej po celý život ve velké
vážnosti.

Přístav v Jaffě, ubíral se pěšky do města, po němž tak toužil
a přišel tam dne 5. března. Týden nato psal svému bratranci
plukovníku Ludvíku : Foucauldu, jenž byl rávě jmenován attaché
v Berlíně: „Jsem usazen v Nazaretě . . . obrý Bůh mně dopřál
nalézti zde ——pokud možno — dokonale to, čeho jsem hledal,
chudobu, samotu, opovržení, nízkou práci, naprostou skrytost,
dokonalé. jak jen možno, následování toho, čím byl život našeho
Pána v témž Nazaretě... Klášter tra istský mne povyšoval,
chystal mne život studií a důstojnosti. roto jsem jej opustil a
volil skromný a skrytý život Boha, dělníka nazaretského."

V klášteře františkánském žádal, aby byl přijat za sluhu. Po
něvadž žádného nepotřebovali. byl doporučen představené kla
ricek, jež jej přijala za sakn'stána a posla. Chtěla mu přiděliti
byt zahradníkův, on však to odmítl a zvolil si za příbytek boudu
z desek asi 100 m od kláštera vzdálenou, v níž slamník &vlněná
pokrývka mu byly ložern a křížek s několika obrázky a knihami,
jež mu byly darovány nebo půjčený, jedinou ozdobou. Již nebyl
řeholníkem, ale žil jako řeholník. vykonny slib čistoty &chudoby
a nazýval se bratrem Karlem z Ježíše. Jeho rodové jméno ne
zůstalo utajeuo; byl poznán jedním Íratrem, jenž si jej pamatoval
z první jeho návštěvy v Nazaretě, kdy byl ještě vikomtem z Fou
cauldu. Tak mu uplynul v Nazaretě rok 1891 a jaro 1898. Před
stavená kláštera zmínila se v do lse představené klarisek v Je
rusalemě Alžbětě o ochotněm slu ovi, jenž se odívá jako chuďas,
mluví jako vzdělanec & žije jako světec. Tato obávajíc se, aby
klarisky nazaretské nebyly snad oklamány nějakým dobrodruhem,
představenou žádala. by jej poslala do Jerusalema. l byl vybíd
nut, aby donesl do .lerusalema dopis. Ochotně poslechl a puto
val tam pěšky.

Představená Alžběta přesvědčila se z hovoru s ním o jeho
vzdělán! a svatosti a ponechala jej nějakou dobu jako sluhu
v klášteře, kde bydlil v podobné chatě jako v Nazaretě. Pozo
ruiíc jeho zbožnost & dokonalost, radila mu důtklivě, aby se stal
knězem. Když se brzy nato vrátil do Nazaretu, uvažoval o této
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íradě a rozhodl se podle ní iednati. Oznámil to i P. Huvelinovi,
iienž s ním souhlasil. Aby tedy mohl uskutečniti svůi úmysl, opustil
;začátkem říina Palestinu a odplul do Francie.

Proč nyní toužil po kněžství. před nímž se kdysi chvěl bázní?
'Chtěl jako kněz zanésti svatou Hostii do kraiin neiodlehleiších
a tam se ií klaněti. Připluv do Francie, zaiel nejdříve do Paříže
lk P. Huvelinovi a potom do kláštera Notre-Dame-des-Neiges.
íOpat Martin ihned požádal biskupa vivierského Msgra Bonneta,
aby přijal Karla z Foucauldu mezi kněžstvo své diecése. Tento
žádosti vyhověl, čímž umožnil jeho posvěcení na kněze, k němuž
:se měl připravovati v klášteře Notre-Dame-des-Neiges. Než se
tak stalo, navštívil na krátkou dobu ím, potom své příbuzné a
koncem listopadu zavítal opět do kláštera, kde mu udělil opat
Martin nižší svěcení. Na podjáhna byl posvěcen dne 22. prosince
ve Viviersu; rovněž na iáhna v sobotu před smrtnou nedělí a
lkonečně i na kněze dne 9. června r. 1901. Den nato konal
první mši svatou v klášteře Notre-Dame-des-Neiges.

Kam se nyní odebere? Neiprve myslil na Nazaret, ieiž tak mi
lioval. Rozhodl se však pro země, jež měly větší nedostatek kněž
atva. „Ve svém mládí isem prošel Alžírsko a Maroko. V Maroku,
velkém jako Francie, 0 10 milionech obyvatelů, není jednoho
kněze; na Sahaře, sedmkrát větší než Francie a lidnatěiší, než
.. kdysi myslilo, ie několik misionářů. Zdá se mně, že není opuš
těněišího národa tako národové těchto zemí."

Na počátku září rozloučil se tedy s Francií :; lul do Afriky.

Zastaví! se v Maison-Carrée, kde si vyžádal od síra Livinhacaplnou moc pro iižuí část Oranu, navštívil své přáte e v klášteře
ve Stanell a vydal se na cestu do Beni-Abbesu. Proč si zvolil
tuto oásu za místo svého apoštolování? Protože zde nebylo na
400 km žádného kněze a protože ticho pouště a hvězdné nocí
byly tak příznívy roz ímání.

Přibyv do Beni-Ab esu, byl iako bývalý důsto'ník přiiat od po
sádky co neipřátelětěii. Ihned hledal místo pro ka li &příbytek;
pomocí voiínů postavil z kamenů a ne álených ci el poustevnu
! kaplí, střechu zhotovil z prken & po r ] ii rákosern a palmo
vými listy. Jsa zručným malířem, ozdobil kapli obrazem Spasitele
a iinýmí obrazy.

Co se ká obleku, nosil bílou ganduru, ozdobenou napředu
srdcem a řížkem z červené látky. spiatou řemenem. na němž
visel růženec; na nohou měl sandály &na hlavě čapku, s níž splý

va? na záda bílé sukno, chránící šíji proti úpalu.as si rozdělil iako v řeholi trapístské, věnuie iei modlitbě a
práci. Kolem poustevny si zřídil zahradu, v níž zasadil palmy,
olivy, fíkovníky i révu. K donášení vody za veder až 500 vel
kých nestačil sám a roto si najal dva domorodé pomocníky.

Svou laskavostí a s romností získal si brzy voiíny, kteří, isouce
vzdáleni od rodin a vlasti, byli ieho přátelstvím tím více doiati.
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Ale i domorodce vabila svatost a vlídnost „francouzského ma
rabuta". asem přijímal pozvání důstojníků k obědu, zvláště za
vítal-li do Beni-Abbesu saharský velitel, tehdy plukovník Laper
rine, jeho přítel, s nímž si dopisoval 40 let, nebo generál Lyantey,
nyní maršál a člen Akademie francouzské, nebo nějaký učenec,
poslaný sem vládou na studijní cestu. Usedl si na poslední místo
a odpovídal jen, byl-Ii tazan, zvláště mluvilo-li se o poměrech
marockých. jichž byl uznaným znalcem. Jinak mlčíval : obavy,
aby se nezdálo, že je vychloubavý.

Strava ho Stála 7 franků měsíčně, oblek a prádlo mu daroval
klášter Stanelský. Z příspěvků, jichž se mu dostalo od příbuz
ných, od důstojnického sboru, od Bílých otců a jiných dobrodinců,
podporoval chudé a vykupoval otroky: „Chci navyknouti všechny
obyvatele, křesťany, mohamedány, židy, pohany. aby mne pova
žovaly za bratra. Začínají nazývati můj dům khauna, t. j. bratrství,
& jest mně to milo."

Co bylo jeho četbou? Písmo svaté, Následovaní Krista, sv.
Terezie. BV-Jan : Kříže. Nejraději roziímal pod širým nebem.
„Co je zde podivuhodného, jsou západy slunce, večery a noci.
Večery isou tiché, noci tak jasné; velebné nebe a nesmírné ob
zory, hvězdami ozářené, jsou tak klldné a tak dojímavě opěvují
mlčky věčno. nekonečno, nadpozemsko, že bys ztravil celou noc
v tomto rozjímání; avšak zkracují je a vracím se před svatostá
nek, nebo! zde, v tom skrovném svatostánku, jest něco více. Vše
zůstane ničím u přirovnání s Miláčkem."

Toužil po pomoci jiných kněží, nebo aspoň sester sv. Vincence
z Paula. „Jsem hluboce zarmoucen, vidím-li potulovati se děti
bez zaměstnání, bez vyučování, bez náboženské výchovy. Utulna
by zde vykonala tolik dobra . .. Několik milosrdných sester by
za krátko s pomocí Boží zíekalo Ježíši celou tuto zemi."

Na mysli mu stale tanula společnost „Menších bratří Božského
Srdce .ležllova", o níž snil již v Palestině, společnost řeholní,
klaněiící se dnem i nocí Eucharistii, žijící v chudobě a práci. jež

by nekázala evanqelium slovy, ale učila je poznávali. jemu seobdivovati a je miovati životem modlitby, láskou a chudobou.
Chce ji rozšířiti po skupinách všady, kde možno, chce, aby Eucha
ristie u BDžské Srdce — světlo světa -— zařilo ve všech zemích
pohanských. M ělenka velkolepá, ale příliš „andčlská". Proto jeho
touha se neus utečnila; zůstal opravdu „hlasem volajícího na
poušti".

Roku 1903 se mu naskytla neočekávaně říležitost, sloužiti ná
boženskou útěchou francouzským vojínům, bojujícím proti vzbou
řivším se domorodcům. Berberské kmeny jaly se napadati frau
couzské posádky, roztroušené po Sahaře jako ostrůvky v moři.
V polovici srpna ohrožovalo 6.000 bojovníků vesnici Taghit, do
níž se uteklo i několik kmenů, jež byly pod francouzskou ochra»
nou. Kapitán Susbielle mohl proti útočníkům postaviti jen 470

s
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mužů a 2 děly. Utoky, iež trvaly od 11. do 20. srpna, byly ví
tězně odraženy. takže nepřítel byl nucen ustoupiti. Obránci však
měli 9 mrtvých a 21 raněných.

Ale nebezpečí bylo ien oddáleno, poněvadž marabutově ne
ustali blásati „svatou válku". Vzbouřené kmeny napadly dne 2.
září 32 km na sever od Taghitu francouzskou četu. iež se sta
tečně bránila. Ranění ——počtem 49 — byli dopraveni do Tag
hitu. Když o tom došla zpráva do Beni-Abbeau, vydal se P. Fou
cauld ihned na cestu. urazil za den a noc 120 km a ráno k 9.
hodině dospěl do Taghitu. Zde se věnoval zcela posluze a útěše
raněných a teprve 30. září vrátil se do Beni-Abbesu.

Pokračování.

Josef Bartuškar
NEMOCNÁ DÍVKA.

Do bílé postele ulehla tělem,
s přeamutnou písní v hrdle onemocnělém.

Za čtyřmi zdmi růhledný den,
neiprostší zas lená krása
prudce se dere do oken.
A tak dívka přlvíra oči,

celá světnice s iednou výkladní skříní,
mění se v hlučné ulice.

točíc se jako na kolotoči.

Vydechla dívka po prvé,
na oknech záclonky sedly.

vydechla po druhé.
červeně květiny do běla zbledly,

vydechla o třetí
a vyplul ob áček bílý

a ten laskave ruce ven vypustily.

Světnice osaměle.
nemocná dívka oněměla,

poslední bíla květina
vykvetla : ieiího čela
a ieií nevyplněný sen

na nebe vstoupil.
v obláček proměněn.
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V.Svatobor:

ZABITÝ PASTÝŘ.
Duchovní hra o I de'isfuu.

Výieu 111.
Předchozí a Judaj.

Judai.

Vítej, Mistře.
(Chladné k Mistru)

(K ostatním.)

Myslíte radost jako zde u vás;
zde slyšeli samý zpěv — vy si prozpěvujete,
oheň vesele zpívá & pištl & zabitý beran v něm.
Vám se mluví lehko o radostech,
ale mne jste nechali smutného & hladového u stád,
abych jen ušima lovil vaše prozpěvy
& nosem vůni z ečeného berana
a za vás za všec y obíhal na kraji oásy,
aby se stádo do pouště uerozuteklo.
Pěkné zaměstnání! Hrozili šakalům jen holi
:: hyenam holou pěstí a třáati se

řed chrupem ještě hrozněišlch šelem.
ravě dnel odkryl jsem stopy obrovských llap,

víísknutých krvavě do písku jako královské rudé pečeti.

Ostatni.
(Vzruienij

Král hrůzy? Ariel? Lev? Koho rozaápal?

Judaj.
Ano lev; patrně se pustil nem a pahorků na obzoru,
které jsou modravou obrubou na žluté sukni pouště.

Ostatni.
Lev I Ariel | Béda !

Juda/'.
A nejen to;

thromy nelétají samy — jlou jako supové,roužl jich vždy několik pospolu.
Ukázala se na našem zeleném území
tlupa neznámých. podezřelých lidí.
U pramene. kam jsem zašel napojit ovce,

194



leželi líně v chládku; pozdravil jsem ie hlasitým pokoiem.
sotva odpověděli nedbale kývnutím hlavy.

Pustevec 1.
Snad bludní synové pouště odněkud,
kteří žijí z lupu.

Pasteuec 2.
To iest divné.

posud se tu, co isme zde, neukázali.

Judai.
Ale přítomnost ieiich iest iiž citelná:
ztratila se iedna ovce.

Pasíevec I.
Myslíš, že ii uloupili?

Judai.
Nevím; možná. že ii rozsúpal lev,
protože zůstavoval krvavě stopy.
a možná také, že se ien zatoulala.

Mistr.

.A tys nešel po ní? Tva po ní se ani neohlědl?

Juda/'.
Ach, pane, ledna ovce sem. iedna ovce tam,
co na ní seidel Přece nevydá se pro ní
do takového nebezpečenství. i ísem ee měl
o ni rvát se lvem neb ieden se šesti lupiči?

Mistr.

Dobrý past ř dává život za ovce svě,
ale náiemní a kterýž není pastýř.
i-ehož neieou ovce vlaetní.
vida vlka. en ide, opouští ovce a utíká,
& vlk la & & rozbání ovce.
Náiemní pak utíká. nebo nájemník iest
& nemá péče o ovce. Já isem pastýř dobrý.
půidu nám za ovcí svou ztracenou.

Ostatni.
Ty pane?

Pasíevec [.
Nikoli, nikoli, pane, ale iá,
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jemuž jsi na prvním místě svěřil ovečky své.
Zdaž jsi mi nena ázal:
Pasiž ovce mé, pasiž beránky mé?
Ty sám usedni a odpočíň & posilní se pokrmem.

Mistr.

Můj pokrm jest. abych činil dílo své.
Mám! i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčince.
i ty musím přivésb'. & hlas můj slyšeti budou.

Pasíevec 2.
Tedy aspoň mne vezmi s sebou.

Pasíeuec 3.
A mne. pane. tet.

Jím'.
Také mnel Mne! Mne!

Pasíevec 4.
Nás tu všechny!

Mistr.

Synáčkové moji. vy všichni půjdete,
ale na hlídku k stádu. Bdětež »—
nebot nepřítel váš, lev řvoucí.
obchází hledsie, koho by pohltil.
Zn ovcí ztracenou půjdu jů sám.

(Odchází)

Pasíevec 5.
Pojďme i my. abychom zemřeli s ním.

(Odcházejí vlíchní i Judsi, ač nerad, jde poslední

Vchází Ariel vleku za ruku vzpírajícl se Aln.l

Výjou [ V.
Ariel . Ajn.

Ariel.
Jsme na místě. sličná Ain.

Ajn.

Ráda bych věděla. proč mě. Aricle, sem vodíš
do takových dobrodružství a tak násilně
proti mé vůli.
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Ariel.
Protože isem tvůj pán.

Ajn.
Nebylo mi lépe a bezpečněii
tam na poušli v osamělé jeskyni.
kde jsem sedávala jako bohyně
na troinoži nad puklinou v zemi
vdechuiic omamné sirné páry. —

Ariel.
To byl můi horouci dech —

Aín.
& věštlc kmenům pouště,

kteří zdaleka pustými roklemi přicházeli
a žádali na mne světla budoucnosti:
zda zitra se nerozvčtH černý Samum
a nezaaype hrobovým pískem jeiich výpravy;

Eroč velbloudice zůstávail ialové nebo doil krev;dy půide pouští osamělá karavanu.
aby ii oloupili . .. Ai, co zlata mi nanosllil

Ariel.

'I'y isem ia lí posilal i se zlatem.

Ain.
Tak jsem tam blaze iako kněžna zlatého kužele
vladla. všecky nitky těch lachých, divokých duší
iako szi v rukou spřada Ic. -—

Ariel.
Ale konečky té sze lá třímal v rukou.
ia, Ariel. ieiich Pan a nezapomeň. i tvůj.
Tys navždy moye -— nevzglrei se.( hee ii ohiatiJ

Ain.
Nedotýkei se mne. odllupl
Tvůi dech lest iako žhavý Samum Arabic.
lvůi dotek iako lava probuzených sopek v Hauranu,

Ariel. [HnčvlvěJ
Tak se mi odměňuieě?
Chtěl isem tě odvéati z oněch pustin,
kde ien stesk iako šakal vyie
a hrůza iako hyena chrochta.
a zavésti tě sem do této sladké zahrady,

197



do oásy. kde by tě palmy jako služky královnu
svými vějlři hebce ovivaly.
kde by ti zdroje a jezera své hladiny
jako zrcadla před obličej nastavovaly,
abys viděla a poznala královnu tohoto ráje.

Ain.
Mlčl Kam ty vkročtš, tam je po ráji.
Jak jen dechneš na vody, zasyči
a rozhult se v sloup páry, kterou pak větry rozvěji,
jak jen upřeš své plamenné zory na květy a palmy.
zprahnou a rozsypou se v závěje šedého popela —
a ráj jest obrácen zase v poušť . . .

Ariel.
Ano. ale ten mocný oheň. kterým vládou,
je slávou mé bytosti. Přece víš.
že jsem kdys na počátku všeho stvoření
jako Lucifer-Světlonoš zapaloval svou pochodní
hvězdy jitřnt.

Aín.
Ach ano, to bylo kdysi,

to bylo i pro tebe 'itro, ale dnes jest noc:
tehdy to byl jiný oheň, nebeský,
nyní však hoří v tobě oheň —

Ariel.

Nekaž jako bohovědec a poslyš.
Tázala jsi se mne prvé, proč tě sem vleku,
ale nepustila jsi mne posud ke slovu.
abych ti odpověděl. Bláhová ženo,
myslíš. že stojí bezpečně tvá trojnož nad propasti
a tvůj vladařský kužel nad kmeny ou té,
které spoutáváš jako mocná čaroděj & Hzt pověr a lži?
Neslyšela jsi dnes zpivat? Nerozumtš sťwům ..hosanna"7
Nevtš. kdo přišel sem okázale vítán od vetřelců.
cizích pastevců, kteří mi zabrali kus mého územi?

Ain.
Nu a kdo? Přihnali sem před nějakým časem
pastevci stáda odněkud a tu se u studnic utábořili
a vltajt u sebe dnes báču. Až vypasou všecko,
odtáhnou jako vždy.

ArM. O ženo, stvoření nemysllci,
tvé jméno jest bezhlavostl Ten, kterýž sem přišel dnes
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neechci ho jmenovat — jest mocnější čaroděj
neež ty i já. On vykouzlil zde v mé pustině
poouhým slovem palmy — řekl, & učiněny jsou —
z lkořene náhle se vypial zte ily peň
& urozehrál se k modrému nebi listů korunou.
Onn řekl, a z vyprahlé skály vespod vytryskl proud vod
jakko : oka, ranou dotčeného. slzu.
Onn jest to, jenž lidstvo i zemi chce vyrvati
méému zžírajíctmu ohni a pustinu přetvořiti v ráj.
Han. zde počal již své dílo.
Mýyslíš, že tato oása jest jen obyčejná

plřřírodní zahrada v poušti? Jak se mýlíšlíšíš, co znamená ons, co v ní těch sedm studnic
s \vodou živou, tryskající do života věčného?
Víšš, co těch dvanácte jeho pastýřů.
višš, co jeho ovce? Ha. mysli, mysli —
& |představ si ho velikého. nesmírného.
nand peklem, zemí i nebem vysokého.
& [představ si jeho království na zemi místo mého,
jakk roste. roste přes pouště i vzdorné skály.
rosste přes nebetyčné hory a propastí plná moře,
& [pal-: se třes () své panstvíčko v pustině
B “' duších pověrečných svých lidiček,
jakko já se třesu () svoje

Ain.
Nu. co na tom?

Decjme tomu, že ty jeho palmy se rozrostou
a nastíní valný svět a že to jeho rozplozené stádo
pobkryje oblakem bílých roun hory. doly ——
nělikde přece zůstane kout pouště pro mne
& ttobě vžd zbudou. když nic jiného.
tvmji černí hozli-azazelové, které ti obtížené hříchy
lsreuel v den smíření do pouště posílá

Ariel.

Nejpounívej sel Nepopuzuj mnel

Aín.

Pověz mi tedy.
co vlastně tu ode mne chceš, a mluv ne tak básnicky.
ale: za to rozumněji. zdá se mi,
že máš víc než jednu hlavu; nemám-li já žádné,
jak: ji pravil. máš ty jich za to nejméně sedm.

Ariel.

Chcci krátce toto: Ten příchozí Mistr pastýř musí zhynout;
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bude zabit. a ty mi k tomu budeš nápomocna.
Protože. jak víš, iá nemohu přímo sám na něj.
toliko pomocí lidských nástroiů,
zvolil 'isem tedy tebe. Kam nemůže ďas, nastrčí —

Ain.
vím. co chceš říci; pěkná to poklona pro mne —

Ariel.
někdy také mladou. hezkou. Ty moje spanilá,
zůstaneš tuto & jako zbloudilé cizinka
uvedeš se tu u jeho pastýřů a při tom budeš pátrali,
zda tu zůstane delší dobu u nich,
a kde by bylo neilépe o samotě ho postihnout.
Mám iiž v záloze na číhané tlupu loupežných synů pouště.
ale iest iich malo na dvanáct ieho li í,
kteří ho miluií a iistě na život i na smrt ho budou bránit.
Snad se ti také podaří
některého z 'eho pastevců si naklonit
když ne vdě y, tedy zlatem, iehož jsem ti hojně popřál.
Máš s sebou?

Ain.
Ach. což o zlato!

Ariel.
Já zatím pospíším k té tlupě;
lidé pouště daií se lehko podráždit

roli cizincům, kteří se iim tu v oáse usadili,
Eatím na shledanou. Učiň. co iaem pravil -——
znáš mne — znáš lva Ariela

[Odchůzí hrou.)
Poiračova'ni



DVĚ ŽIDOVSKÉ KNIHY NABOŽENSKO
FIL OSOFICKÉ.'

Spekulace nábožensko—iiiosoiická v žalostném úpadku. Zvlálte příslušníci
aápadního židovstva často se zamýšleií nad budoucnosti židovského náboženství
na západě. nebo! monotheism západního židovstva tone až po krk v mělkém
osvětářství a liberalismu. Duái moderního žida snažila se charakterisovati řada
spisovatelů a přesto ii nevystihii. Není divu. Vždyť ie iiž sporno. co židé
vlastně na západě jsou. Jsou národem, či pouhou koniesl, isou kastou, nebo
pouhým „konsensem" (Spengler) či roste sociologickým zjevem sui generis?
Jaké isou v nich tvůrčí možnosti? „Esto iest. že negativní vlastnosti židovské
jsou nápadnčilí, než positivní. Moderní židovstvo vyznačuie se předevžim sklonem
k ironii. skepsi. Na druhé straně však nelze upírati. že nikterak řídkým typem
neisou ani židovští ianatikové neznaiící míry ve své oddanosti určitému sveto
vému názoru. Weiniger označuie žida iako skeptika. který pochybuie o svoii
Vlastní skepsi. Nižší typ žida cití tuto svoii skepsi a nevěra iako převahu, iako
vtip. který zná ienom on V lieineovi iest mnoho z této nižáí skepse. Vylží typ
žida však touto nevěrou hluboce trpí. Podobné iormuluie židovský problém
v některých svých románech i Wasserman a zeiinena Mariin Buber. který se
domnívá, že tato skepse bude přernolena návratem židů do alestinské vlasti,
Podle jeho názoru žid, který po celá staleti nebyl rnuiatni em půdy, nýbrž
toliko ieiim náiemcem, u kterého se ieho ráce nevznááela nad určitým Čtvercem
země, musi býti neoddaným chladným s e tikem, nebot nemá pevné ůd pod
sebou. Jeho celý duievní život visí ve vz uchu. Ale takto nelze žit. ná radu
za prosté radosti poklidného života člověka v půdě vlasti zakotveného má
podle liuluera Žiti v náhradu athos, rozepětl rukou po Ahaoiutnu. 'i'i ne stále
ahasversky do budoucnosti. .cst nadán motoricky, nikoli sensornž. Idovský

pathetik, at iiž ie mystik, iilosoi. reiormátor socialistafomáhá si pathosem zosvoií ske se. Nižtim typem takto založeného druhu ii í iest vlak i židovský
obchodni . i ea budoucnosti se u něho vtéiuie v peníze Ale i žid konvertita,
kterýžto typ se vyskytuje stále častěji mezi moderními židovskými intelektuály.
přemáhá propastnou hloubku svojí vrozené skepse podle iormole „praestet iides
supplementum sensuum deiectui". Židovská konverse tohoto druhu je konversí
kat'exochen. ink kdesi praví i Leon Bloy. Velmi správně napsal i Max Brod
ve svém hluboce spekulativním „Pohanství, křesťanství & židovství", že dávno
minula doba, kdy se židé dávaií křtít jenom pro dobré místo. Taková sebe
vražda pražského novokautovce Maxe Steinera, ienž ii spáchal jenom proto, že
nemohl dospěti víry, i sebevražda Weinigerova mluvi inz kem zvláště poučným.
Re resentuie opravdu daelní židovstvo negativni pól re igimity?

áme řed sebou dvě knihy židovských autorů. kteří se snaži ze smetí a
zmatku, d)o kterého upadlo moderní židovstvo, zachraňovati kladné hodnoty a
nkázati ie svetu. Jedna ukazuie na mystické hloubky chassidismu, kdežto druhá
věří v „druhou religiositu" a v obnovení, odmítaiíc pesimistické prognosy
skeptiků. První kniha iest „Erotik der Kabbala". kterou napsal M. D. Jiří
Langer, druhou napsal karlovarský rabín dr. Ziegler a nazývá se .,Das magische

'M D Georg Langer: Die Erotik der Kabbnla. Nakl. Dr. Josei Flesch
Praha.'t92l3. Prof. dr. J. Ziegler: Das magische Judentnm. Nakl. W. M. Kaufmann,
Lipsko, 1923.
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Judentum'. První z obou knih'je positivní. druhá spíž. apologetická. Jiří Langer,
jenž nejen studoval. ale také s plnou životní oddaností lprožil náboženský životvýchodní orthodoxie i chassidismu, ačkoli je původem ažan, ukazuie nám ve
své erotice Kabbsly základy. na nichž spočívá židovská mystika. jež tolik

lodnila i spekulaci křesťanského západu. Jejím podkladem, jako každé mys
aky vůbec, jest Eros, spiritualisovaná láska. S podivuhodným interpretačním
talentem dovede nám autor na základě svýcch znalosti psychoanalysy. moderní
filosofie a literatury ukázat. kolik všelidského smyslu jest v podivných formu
lacích starobylých textů kabbalistických. Analogie, jež uvádí : literatury křes
taaské. východníi z písemnictví novodobého (i Otakara Březiny seLIdovolává).ukazujírubl-intve

hloubkách a ve výlinách zahloubání selidé sbližují Kapitoly o problému metlifysickésynthesy pohlaví. jak' je znalsi ndělů

jako androa'uů). polarita & zápas erotický. výklad sabbatianského hnutí natěchto pod adech, terminologie Zoharu. číselné a písemné mystiky a mystického
erotismu řeči nauky o vyšších světech a Seíirotech, zákonu serie. souvislosti
komplexu smrti :: lásko němž vykládá i moderní psychoanalysa. výklad ele
mentu nového a podvě omého náležejí k nejhlubším stránkám, jež znám v moderní
náboženské literatuře. Autor podává i ukázky poesie této duáevní sféry a dvě

Ieglendy, jež ukazují do netuáenžch hloubek náboženské zkušenosti a prožití.cela jiného rázu iest kniha lerova. Dr. Ziegler navazuje na hojně disku
tované názory Spenglerovy o záni u západní civilisace Spengler uvádí kromě
celé řady jiných preganatních formulací a lormulek' | tu. že západ měl tři kultury:
apollinskou. laustovskou a magickou Kultura apollinská jest kultra řecko
tímské antiky. Kultura tato nezná dalekých obzorů, nezná romantického roztou
žení, jest prostorově omezena a partikularlstnl. Faustovská kultura naopak jest
zahloubána do hlubin lidského já, do áirých dálek. Jejím dílem jest romantism.
Magická kultura jest kultura, jíž je svět temnou sluií. ozářenou toliko shora
božským světlem. Jest obrazoborecká. protože božstvu ieií se vznááí příliž
vysoko. tíhne ke světovému misionálství a nahražuie národnost konsensem.
'lato kultura iest typickou kulturou národů východních a obráží se podle

žpenglera i v prvotním křesťanství jež vlak v Evropě přijalo prvk laustovslre,idovstvo jest vlak typickým zjevem této kultury magické. ře Spenglera
kultury žijí, rostou i stárnou a lné vzájemné jejich porozumění jest nemožn.
Spíáe než u nenávisti ras. mělo by se spíše mluvit () nenávisti kultur. Dostoupí--ll
ul čítá kultura do stadia pouhé skvělé vněiáí civilisace, tot případ. kdy stará kultura
jest rostoupena utvary nové kultury mladé. Takovouto kulturou již se vyživlí
jest penglerovl i kultura židovstva, která vyznačuje se ske sí, protože smysl
toho, co se děje v hloubi kulturního světu ptlsluáníků mla áích úív rů. jejim
přísluinlkům uniká i tehdy. chtějí-li upřímně na ní spolupracovati. idovstvo
proálo svými ltsdiemi romantiky a relormace již dávno. když tyto smě ' hýbaly
západním ktestsnstvem. Proto přihlíželo k nim bez účasti. pouze c ladným
intelektem. Poněvadž vtak etará židovská kulturní psycho iest svým založenmi
magická, směřuiíc ka světové missi, obral sl žid ze západní civilisace toliko lo.
cn jest na ní mezinárodního. úpadkového. Tomu jedině rozumí (Zajímavo jeit,
že u nás dokazoval laroslav Durych v senli článků o židovské utzizce nemésě
přesvědčivě pravý opak. Vytýkal západnímu židovstvu. jistě nikoli neprávem.
že vůbec nestojí o proselyty a nedělá propagandy, že jest tedy v sebe uzavřenou
kastou a tedy aristokracií a nikoli náboženstvím.) Teprve dnes, kd evropůá
a západní kultura vůbec stává se pouhou civilisací. iest podle Speng era možno
sblížení mezi židy a západním světem. ale toto sblížení jest právě počátkem
konce. Není to sblížení u víte, nýbrž v nevěře. To by byla asi stručná reprodukce
těch Spenglerových názorů. proti nimž staví dr. Ziegler svoje these. Ukazuje na

základě velmi hluboké znalosti | židovského písemnictví, že Spenřler přisvévelkéerudici přece jenomneměl o židovstvu dostatečných znalostía vys ovuje některé zá
sadní námitky proti koncepcižidovství jakiipodal Spengler. Což není na ptíklad so
nism typickým romantismem moderního žida ? Jest opravdu židovstvo již venkuu:
svého náboženského stadia? Dr Ziegler ukazuje nejenom na chassidism, ale ina
židovskou touhu po pevném bodu, po vyváznutí z dnešní skepse, na židovdrý
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nnessianism. DrZiegier popírá vůbec mngičnost židovské kultury a ukazu'e.

ktterak Spengler iednostrunné zdůrazňuie určité stadia židovských děiin,aayurdržei svou ormuiaci o magickém židovstvu. Zejména ovsem odmita ieho lor
miulku o uiturní nenávisti" uvaděie řadu dokladů. svědčících proti ieho
imrmulaci. ( idovské cizornilství, etc.) Dr. Zie ier není ovšem iediný odborník
v určitém oboru kulturních děiin, ienž vys ovuie svoie námitky proti příliš
smělým koncepcím Spenglerovým a osvobozuie tak čtenáře od těžkého kultur
níího pesimismu. který kolem sebe líří Spenglerův spis. Jistě isou tyto parti
kiultirní analysy Spenglerova díla daleko užitečněili, než apartní salonně--čaiové
dcebaty diletantských velkých perspektiv. Dr. Ziegler nelormuluie nikterak
ie='dinou formulí kulturní úkol židovstva. Varuie toliko před lormulacemi, iež
iStOtlblýskavýml poiopravdami. nebot oiopravda iest často zhouhněilí než celé
ie.ž. Velmi přesvědčivě zní zeiména od)mítnutí Zieglerovo okud se týká Spen

gierovy formulace dvoiího židovstvpt, alestinského a exilové o, res. diasporového.iboií ma organickou souvislost. Po ud se týká pesimismu. týkaitcího se libe
rúiině nevěreckého židovstva západního. sdílí oviem dr. Ziegler Spengleruv
pcsimism úplně. Nicméně vlak iest si vědom toho. že čím hlubií ie propast
skepse. které zit adní židovstvo propadů, tím větiiho náboženského pathosu
může se státi ie notiivý ieho příslušník schopným. nalezne- li svoii Ionnu reli
ginosity. neboť podle slov Weiningerových ie člověk tím větlí, čím více v sobě
přemohl, iak nasvědčuie \ historie neivětěích apoštolů &světců. Dr. Alfred Fuchs.

LITERATURA.
Dr. Jaroulav Hruhan: Dantův „Polom-ký ré|“. Studie k ieho estetice a

metaiysice. Kniha vylla za podpory Cyrilo-metoděiského S olku Tiskového na
Velehradě 1924. Str 108 v Dante iest básník křestanský. Fedy básník středu.
Eatetik, zpytuiící odstatu ieilo umění, muže stanovili ten střed s jistotou tím
vltlí. dovede- li iako Hruhan vyletřiti. iak působilo staré umění mosaikélní neh
současné skulptury na ieho tvorbu, riovede-li zhodnotiti ieho ob aktivní vnimaní
přírody, obiasniti poměr k světcům a iiiosoíům křestanským. lhledatí hudební
prvky „Božeké komedie' &iiné analogie a vztahy historické a kulturnl, aí nesporné
at ion pravdě odolmé. takže iest zřeimo, že veiehésen Dantova iest lice
spintn se svou dhhou, vyrůstnilc ze svého prostředí, ale též synthesou kultury
starověké i ltředověké, synthesou osobních vidin, tužeb nůhoženlkých i poli
tických, světa vnitřního | vněilího. ideálu i skutečnosti.

Philosophia ereunis iest lilosolií středu. Střed" mezi subiektivismem a ob

Lektivismem. B udaři isou iednostranní. Pupíraií bud' svět vnitřní a nadsmyslný,ud svet vnější a resiní Věčná filosofie hlásá střed mezi ldealismem a realismem.
individualismem a kolektivismem. optimismem a pesimismem immanencl a
transcendencl.

Podobně možno říci, že ars pereunis iest umění středu a rovnováhy. Die
Jenna Paula iest ideál vyrovnání světa vněisího a vnitřního v duli umělcově.
Helio dí, že úkolem umění iest idealisovati skutečnost a realisovati ideal. Harmonický
rozvoi vloh nápodohivých. iež zachycuií vněiií svět. i tvůrčích. iež vyiadřuit svět
vnitřní. rovnovdha tradice ! invence, dule [ těla »: tot ars perenuis.

u harmonii měl asi na mysli Crispolti. iehož cituie autor na konci. když

Eruvii. že v „Božské komedii" má reálne : idedino volání tak nedostižené, žedyž ona vzléta. zda se, iako by všichni ostatní idealisté se ploužili po zemi.
a když ons etane na zemi, iako by vsichni realisté chodili po chudAc

Autor sice netvrdi. že by tento „pozemský rái" zůstával nezměnitelný'm kú
nonem velkeré tvorby umělecké pro věechn věkybbudou ale myslim, že

významné iest výsledné mání ieho krésnýcl: úvah, že iauko etické hodnoty,tak i estetické maií ohie tivní zaklad.

Dr. Allrěd Fuchs. Novina-. „Věevěd",knihovna ?isu populárněvědeckých.Sv. L Nákladem Českoslovanské akciové tiskárny v ruze 1924. Stran 36. Cena
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3.50 Kč. — Ve čtyřech kaacritolách své nevelké. ale obsahově velmi bohatéstudie dotýká se autor sna váech otázek, jež souvisí s povoláním a činností
novináře. Jest tu řada bystrých postřehů psychologických a sociologických
i množství praktických poznatků, jejichž zdrojem bylo jistě nejen studium od
borné literatury, ale i dlouholetá vlastní zkulenost. Třebas na jednom mistě
poznamenává. že jeho úkolem není moralisování, přece evné mravní stanovisko
jej nejednou nutí pronášeti zásadni pravidla morální, když na př. zdůrazňuje
potřebu charakteru a osobního přesvědčení i mlčelivosti. když poukazuje na
stralnou odpovědnost novinářovu. na řadu mravních nebezpečí atd. Zajímavé
jsou takéstr ánky, kde autor vysvětluje různé typy žurnalistů. nebo kde hovoří
o novinářském slohu a jazyku, o otázce diletantismu a ámokovství, o požadavku
zruáeni novinářské anonymity a seudonymity. Živý sloh a leuilletonistická

forma činí jeho knížku přístupnou aždému. kdo má zájem o noviny a jejiil;tvůrce. .

Henry Ford: Mezinárodní žid. Světový problém. Se svolením autorovým
přeložil Bovary. Dva díly. Nakladatel B. Kočí v Praze 1924. Stran 252 a l99.
Cena 15 a 12 Kč. —-Autor knihy. známý americký myslitel a továrník, pravi
na jednom místě. že u nežidů panuje náramná ostýchavost při veřejném rozboru
židovské otázky —-snad ze zděděné snááenlivosti. ale také z nevědomého

pocitu nesnází s tím sgojenýcb. Má pravdu. u nás bylo vydáno již dávno předválkou dosti spisův a rožur, které poukazovaly na vzrůstající moc židovstva
a vyličovaly jeho nebezpečí pro ostatní národy, ale snad pro svou formu a
snad i pro malou průkaznost nenalezly dosti viry. Po této stránce spis Forduv
svou důkladnosti mohl by vykonatl u nás mnoho dobrého. Je psán věcně a
klidně nepracuje domněnkami ani vleobecnými frázemi. nýbrž doloženými
fakty. Dokazuje jasně válečnými i poválečnými událostmi : Ameriky. Ruska
i Německa, co konečně jest již dávno známo a před čím tak rádi zavítáme oči.
že totiž židé ovládají svět. zvláltě obchod a průmysl, tisk a politiku. divadlo
i módu. Jejich dilem jest jed liberalismu i hesla „pokroku“ ve vědě i ve vý
chově, snahy o pohlavní svobodu. kult nahoty, zneužití lilmu a váechno to,co
tolik demoralisuje dneáni pokolení. Podkopávají viru, nahrazují ji hmotařskými
tužbami, uvádějí do špatné pověsti duchovenstvo, nebot v jejich programu jest
nejsilnější nepřátelství proti katolické církvi a zvláátě proti papežskému úřadu.
Po celém světě pod orují energii podvratných hnutí. nebot sou vždy nepřáteli
nežidovského uspoř dání věci. . Kniha Ferdova nutí nejednou k přemýlleal
nejen uváděnými iakty. ale' 1 některými nadhozenými psychologickými a mravními
otázkami. Boh. J

Jan Vrba: Svitáni a svět. Básně. Vydal a vytiskl Frantilek Obzina ve
Vylkově 1924 jako 5 svazek Edice Obzinmých tisků. Str.6 _, Z pesimismu.
jenž nelilí ravdy. lži a lásky. hledá básník vysvobozeni. Noikdonevi,co život
přinese: jedJn0u jistotou jest bol a denní klopotn. | příroda. zřená s láskou a
zpytována důvěrně. jest mlčícím a teskným obrazem básntkových úzkostí, hvězdy.
zapadající slunce i píseň větru podzimní mu hovoří o tajemství tápání a zmaru.

zda se mu. že věc se rodí pro pokoření a bolest, která jako spodni tón
zakleta je v každé nepatrné třiáti a vládne nade vlim.

Ač mučen pochybnostmi a tuáenimi smyslu života má dosti odvahy, aby

thlédl tajemství v tvář. rocítila rotrpěl svoji samotu. Ponese-Ii bol svůjrdinně, douiá, že vytuáí lízkost Bo a
vůj úkol poznává: trpěti a soucit mítl se vlim na světě. s tím, co živoří

i s tim, co radost čeká soucit míti. neboť na bráně světa je psáno: Vejděte
sem vlichni, kdož jste zatraceni. a nečekejte nlc.

Sbirka má krásnou architektoniku a jest vlastně melancholickým, v triptych
členěným dramatem duše. Tedy ne ouhá sbirka, ale básnická sbírka, možno
říci s emiasí. Panteistický přídech s oro vsech 'ejích náladovýcb obrazů jistě
by ji učinil jednotvárnou. kdyby autor nevládl měkkým, plynulým výrazem
slovním a nevynikal jemným smyslem pro přísnou kázeň myšlenkové | strofické
stavby. Dom.
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Mal-ye Konopníckaz Písnlěkv. Z polštiny řeložilOtto F. Babler. Nákladem
vlastním. V Olomouci 1923. Stran 39. -— ylo by opravdu ákoda. kdyby
nesčetné již básnické překlady našeho pilného spolupracovníka zůstaly roz týieny
v časopisech a novinách. Ukazuje to již první. obětavě vlastnim n adem
vydaná sbirka. v níž podává výbor z drobných ísní největší polské básnířky.
Tyto písně jsou ovocem nejšťastnějáího jejího ogdobí, kdy překonala rvotní
vilivy cizích vzorů. zanechala nepravého mysticismu i lrázovitosti a při onila
se celou svou duši k lidu a jeho poesii. Nezpívá o lidu. nýbrž a lidem. Tlumoěí
jeho radosti, ale mnohem častěji steaky a bolesti. křivdy a žaloby smutných.
trpících srdcí. Nenapodobuje lidových písní. ale tvoří. A má při tom v plné
míře nejcennějáí dary pravého lidového básníka: melodičnost. plastičnost a
prostotu. P. Bablerovi podařilo se většinou velmi ltastně zachovati tyto před
nosti pisni Konopnické. V jeho překladech znějí i nám tak mile a přirozeně,
že litujeme skoro. že jich není ve svazečku vice. M.

Jtndř. Š. Baar: Osmaětyřícátnici. Díl. ll. románu „Paní komisarka". Ná
kladem Československých podniků tiskařských a vydavatelských v Praze 1924
Stran 487. Cena 30 Kč. —Zdá se, že spisovatel poněkud změnil původní plán
svého velikého díla: druhá část nepodává doaud toho. co slibuje titul a co
bylo oznamováno na konci částí první. Práce vzrostla asi autoru pod rukama
více než s čátku zamýálel. Se stejnou epickou liří rozvinuje před námi dalli
obrazy cho ského života, tak úzce spiatého s přírodou i : dobami církevními.
Sleduje krok za krokem, jak jeho rodáci prožívali půst a zvláště poslední tři
dny sv. týdne. svátky velikonoční, křížové dny a svátky svatodulní. Ale při
tom vidíme, že tyto náboženské zvyky a pobožnosti jen vyjimečně dotýkají se
poněkud hlouběji citu chodských sedláků. Nejle ti z nich. Král. zachvívá se
chvílemi lítostí nad dlouho trvajícími spory s chalupníky o lesy i touhou po
křesťanském smíru. po vzájemném pokoji a lásce. Ale venku ři pohledu na
divukrásné lesy začíná k jeho duál lnluviti zase tajemné jejich kouzlo a cítíme.
že spor o ně brzy vyvrcholí. Láska k půdě a svobodě jest " nich nejvybái
pohnutkou: vz lanou hněvem proti novému iarář-i,když o vzkříáení místo nich
nesli nebesa chalupníci. a pozdvihnou se přímo rebelantaky proti němu, že
o křížových dnech zkrátil poněkud obvyklý průvod a nepokropil některých
polí . . Jejich náboženství je zvykové, povrchní, jest jen jakýmsl posvěcením

přírodních z'evů a spisovatel jistě ne bez. bolesti vyslovuje svůj názor, ke"ke konci vk ádá do úst knězi Fastrovi v rozhovoru a B. Němcovou: ... vé
povinnosti náboženské vykonávají ted Chodové obřadem katolickým. ale těmto
s nům svobody a přírody nezaryje se do duše žádná koniese Mají jakási své
v astni náboženství, pohanství smiáené s křestanatvim. plné pověr a nábožen
ských zvyků. a kdo bude chtít vypliti tento koukol. ten jistě vytrhá s olu
i plenici, jak jsem se sám o tom přesvědčil. takže je strach. aby se Cho sko
nestalo jednou krajem úplně nábožensky lhostejným a netečným. i tato druhá
část Baarova díla jest oslavou chodské lásky k přírodě. Neni to jen kronika
jarních prací, ale také ne unylé poetické opévování přírodních krás: cítíme.
váude, jak důvěrně s ní spisovatel žije. jak ji s láskou chápe a zvláště, jak
rozumí jejímu vlivu na selskou duái, na povrch až hrubou. ale uvnitř nejednou
tak něžnou a citlivou.

Václav Řezníček: Naše zlatá matička. Díl třetí. Svítání. Stran 552. Díl
čtvrtý: Kniha Chotek. Stran 425. Zemědělské knihkupectví A. Neubert. Praha
1924. Cena 35 a 26 Kč, » Básnickěho posvěcení. jímž Baar dovedl rovanouti
své líěeni chodského života a stmeliti uměle různě jeho prvky. ne ostává se
dílu ezničkovu. Jako v prvních dvou svazcích jde mu i e hlavně o zajímavé
příběhy a dokumenty k celé kulturní historii probuzenak ch let. Některé ka
pitoly jsou jimi zrovna napěchovány, někdy v souvislosti ne hned a ne zcela
pochopitelné. zvláště tam, kde spisovatel sám označil své kapitoly váeobecný-rni
názvy, na př. Směska. Páté řea deváté. Novinky a pod. Kapitoly rázu více

Roučného jsou vystřídávány osti často i takovými. v nichž přichází ke slovuezníěek-beletrista, a tu již neomezuje se jen na „Nail zlatou matiěku", ale
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uvádí čtenáře třebasažažpod Krkonoěe a vypravuje přiběhy o záletné vévod
kyni, o věeličkách a mladém kaplanu atd. Nejvíce pozornosti ovšem věnuje
osobnostem ze světa literárního a divadelního a křisi tak mohou postavu a
mohou událost, o níž dnes málo kde již vi. Nejčastěji setkáváme se tu s Hankou.
jehož povaha jest dobře charakterlsována nesčetnými projevy i činy. s Nejedlým
i Jungmanem. Palackým. Tylem. Klicperou atd. Vedldle nich vystupuje tu i mnoho
postav kněžských, sym etických i méně sympatických. Dlužno uznati. že spi
sovatel se enaži osvětl)ti je vždy spravedlivě, tak jako i velkery tehdejší
církevní poměry. k jejichž dějinám je tu sneseno mnoho zajímavě látky. Připo
mínám třebas činnost opata Mil. Griina. děkana Matěje Rčsslera. biskupa
Hurdálka. K. Vinařického, arcibiskupa Chlumčanskěho a j. Oba dva posledni
svazky přes různorodost a neúměrnost jednotlivý svých složek vystihují
v celku dobře ovzduěi let dvacátých a třicátých v echách. kd začal i do
lirlich vrstev lidových vnikati svity nových myšlenek a záro ky bu oucich
velkých události. M.

Marte Walovská: Kdyni život. dnes pohádka. Nákladem Jana Laichtera
na Král. Vinohradech 1924. Stran 167. Cenal 2Kč. -- Jimavá, milá knížka.
tak jako jsou milé vlecky upřímně psané knihy vzpomínek na Mastné dětstvi.
Vyvolala ji asi k životu smrt dvou autorce nejdražlich bytostí. prosté, staré
služky. jež pod svým drsným hanáckým zevnějlkem chovala zlaté srdce, a
strýce Petra. potomka polského hraběcího rodu Walewskich. přesazeného na
Moravu a pak i do Čech. Je to od inelní postava dobrého, vzdělaného, umění
milovněho muže. jenž z oslulnosti otci zůstal svoboden a věnoval věechnu
lásku svého bohatého sr ce příbuzným i věem potřebným a trpícím. Oba tito
tak od sebe rozdilni a přece stejně ušlechtilí a upřímně zbožní lidě prozářili
dětská léta spisovatelčina a jak sama ke konci doznává. působili a působí dosud

na velkero jeji jednáni. Vedle nich je tu ovšem i mnoho jiných osob. jež "Jivybavily v mysli při vzpomínkách na pohádku dětství „ v neposlední řl ě
i klálterní sestry. v jejichž ěkole byla vychovávána. Nezlehčuje jich. jakto již
bývá často zvykem. a také o ostatních náboženských dojmech ile slulně. ba
někde skoro vřele (mýlí se ovšem, soudi- li. že byla nějaká sv. orciunkule. je
to,jak známo. slavnost lrantilkánská 2. srpna). teme—li tyto vzpomínky na svátky
vánoční, slavnost Božího těla atd.. je nám vždy u řimně lito děti odcizených
životu náboženskému. o kolik jemné poesie (\ ko ik nejkrásnéjlich vzpomínek
budou. ubohé. ochuzenyl M.

Gerhart Hauptmann: Kaciř eoannký. Přeložil Karel Kraus, Cin. tiskoie &
nakladatelské družstvo československých legionářů vPraze1924. Str. Oi. Zde
učiněna žena bohyni. Tentokrát bez záminek, ač zbožnitelem je knlěz. Bez zá
minekI nebot Francesco Vela, který jest hrdinou tohoto vypravování nikde
netvrdi. že si nalel milenku aby se mohl etáti le lim křesťanem. Po marných

bojích podlehne Eůvabům krásné pastýřky, po lehne, ne že by křeshmtvibylo špatně a po anstvi dobré. podlehne prostě neodůvodiiuje avého pidu
prolicelibátnimi traktáty. jak čini kdož k činům svým dodntečně hledaji
přiměřenou iiio-oiil, podlehne usi tak jako Adam podlehl Evě. dceři Boží ženě.
jejímž nemilosrdným rukám je odevzdáno nebe i peklo Vyhnán věřícími
: chrámu prchá na hory a žije tam s Agatou Scarabotovou jako přírodní

člověk. Fastýř koz n ďáblův eremita Což jest rozumnájái osud než zvolildvojník rancescův z Mirbeauova románu Abbé Jules, jenž jako podivínský a
trochu ěernokněžnický deiicient v měěiáckém prostředí vyžívá své zvrhlt pudy
. své veliké jmění odkazue prvnimu knězi diecěse. který o jeho smrti se ožení.

us poctivosti pkém. pria ickém relieiu auptmannově labvá

antlklerikálni diale tika činí knihy o o adlých kněžklch nevýslovně nuln1mi.Neni ji v této knize. Francesco je volen spiěe jako paradigma. zoubršně
odříkání. jako iolie pro hymnus plodivých sil přirodních. jak je fallickým kulem
ctili pohané. Sily ty jsou ovšem dílem Božím. jsou dány tvorstvu kz: clově
života a samy o sobě nejsou ani mravn y ani nemravny. Dobře. slavi-N'jeuuněni
Ale i když nesmýllime manicheisky. víme, že síly ty jsou vlastně' jen odleskem
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indlividuálni perenni v řádu čirých duchů. a že ie chybou. lllVí-l-Í ie umění.
zamlčuiíc iméno ieiic Původce a slavi-li ie. iako by se Bůh neievll člověku
avčidomím, ale pohlavními ůstroii. Dom. P

A\, Gílntherová: Světice a leti blázen. Román. Z němčiny přel. K. Herman.
Nakladatel Lad. Šotek Praha 1923. Str. 540. — Jediné dilo německé básnířky.
chotti evangelického theologa, mělo prý ve své vlasti nebývalý úspěch. A možno
tomtu plně věřiti: je! román básnickou oslavou toho, čeho se tolik nedostává
dnešnímu světu a po čem přece neustane toužiti lidské srdce. věčně klamané
a věčně trpící. Je zcela proniknut vědomím vyěěího. božského prvku, utaieného
v lidské duěi a vyzařuiíciho neikrásněii ve chvílích těžkých životních zkoužek:
tu se rozlévá vysokým plamenem lásky. iež sice ztravule tělo, ale duii pře
tvořuic v odivuhodný nástroi božské milosti. Takovým nástroiem v rukou
Božiích ieat rdinka. o ředená v románě váemiiemnými půvaby německé romantiky.
V mlládi iakýsi před: aelský andílek. dítě básnik, nad nímž se vznáěi stále něco ta
iemměho. slavnostně něžného. obdařena darem iakéhoai iasnovldectví, přetvořuie
všechno po svém, přetvořuie si i vyučováni náboženství. Dětské sny o nebi a o službě
Krisltu nahývaii pevněilí formy. když po krátkém ětaetném manželství s milo
vaným umělcem tragickým osudem iest upoutána na smrtelné lůžko: uzrává
hrdiinskou láskou k maceže. iež ii chtěla zastřelit, a přivádí k Bohu i neklid
néhm ducha svého manžela, jenž mu dosud stále unikal, i iiného umělce. ienž
tonull v prázdném volnomyělenkářstvi. .. .le trochu zdlouhavá v románě tato
centra dule k Bohu a jde tak trochu mimo hranice evangelického církevnictví:
uměllec ieltě ke konci nerad vidi návštěvu kazatele u své ženy a radí příteli:
„Nedovol nikdy knězi. aby nahlížel do tvé zahrádky. až se iednuu ožení.. . .
Zahond starý církevní klíč. nebeskou bránu neideá i bez něho . . .“ Ale i kato
lický čtenář nalezne tu nejeden psychologicky zajímavý moment a neubrání le
silnélmu náboženskému cltu. ílmž iest provanuto toto dílo. Někde ovlem 'est
této cilovosti a něžnosti až přilil mnoho, některé kapitoly isou dost rozvle lé.
ale i tu v iednotlivoltech lze znáti vlude ieumou ruku opravdové básnířky. M.

SLOVANSKÁ HLÍDKA.
Publikace „Učitelleká tiskarny" v Lublani: Nnuýuýlmr mcíA. M. Síomlka.

vynlkeííciho biskupa lavantinského, miláčka slovinského nám a, vylel tako Vl. sva
zek sbírky „Slovenskí punlhiínpisuieiji". o niž iemepsali po prvé vi. čísle Xl. roč
nlku „Archy". Jako vlecky ostatni doeavadni svazky, ie i tento uspořádán Franelu
Eriavcem IP. Flerem. Zahaiuie iei téměř devadesátiairánkový životopis, ienž vy

kládá prostzm. iasným a vřelým slovem o Sloměkově mládí, o ieho činnosti zadoby, kdy yl v duchovní správě i na stolci biskupském s o jeho významu lite»
rárnlm a vychovatelakém. nezapominaie ani na stránku čistě lidskou. Slomlek
icneikrásněilím typem národního buditele :dokonalý člověk,veliký a skromný. ener
gický a dobrotivý, bystrého postřehu a neúnavné vytrvalosti. Jen tako muž
mohl získati bezvýiimečně srdce velkerého svého lidu, ien takový se mo l státi
učitelem svého národa a oblíbeným ieho spisovatelem. Arci: od těch dob, kdy
učil mladý Slomlek celovecké kleriky slovinštině. od těch dob. kdy byl vzor
ným Iknlním dozorcem a zároveň spisovatelem vzácných slovinských učebnic.
od těch dob. kdy mu dávala Vídeň až. přilil na ievo. iak nízce smýělela oieho
požehnané práci pro slovinaký národ. se změnilo velice mnoho. Slomlek. na
rozený r. 1800. odpočívá iiž přes áedesát let na mariborském hřbitově. slo
vinské tkolstvi. k němuž kladl první základy, ie dnes na úctyhodné výěi. vy—
budováno vlemi směry a dovršeno universitou. zpěv. ieiž tak miloval. l isern—
nictvl. inmuž oddaně sloužil. vyěly už dávno : uzoučkého okruhu, proni ly do
celého národa a chlubí se docela iinými květy než před 90—80 lety -—ale
pietní ruce pořadatelů dovedly : bohatě literární tvorby Slomžkovy vybrati
ieětě velice mnoho básní. baiek, povídek. črt ze života ákolního i rodinného.
životopiných obrázků. ukázek : kázání atd.. které iistězauimou plně myslimládeže
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rostého čtenáře. jimž jsou určeny. Po tomto obsáhlém (na 270 stran |) výboru
uillchtilé četby následuje 40 stran poznámek a vysvětlivek, které jsou pořa
datelům sbírky' jenom ke cti. Obrázkovou výzdobu tohoto svazku obstaral átastně
akademický malíř Maksim Gaspari, vystihnuv a zdůrazniv správně národně vý

chovného ducha tvorby Sloůžkovy. jenž byl dobře znám i starší generaci českékterá ráda ze Slomákn překlaádal.

oveň jest sev nám zmíniti o dvou jiných svazcích téže významné sbírky.
Jeden z nich -— —ťřiná.ií Simona Jenka vybrané spisy pro mládež
a má v čele zdařilý portretvnbásniů v od malíře Frana Stipolováka. jemuž připadl
úkol vyzdobiti tento svazek sbírky „Slóovenski pesniki in pisateji Obvyklýživotopisný úvod zaujtmáátentokráte4 6stran a vysvětluje mladému čtenářstvu
poutavým a milým slovem lidský i básnický úděl Simona Jenka. jehož písně,
sentimentální i bujné, bývaly majetkem celého národa, v němž z valné části
trvale zakotvily. at už jako charakteristická marseilésa nejmenáího jihoslovan
ského národa (i u nás váeobecně známě „Naprej zastava Slave“) či jako itastný
výraz rozcitlivělého srdce. Proto se dostalo v tomto výboru plným právem také
největáiho zastoupení Jenkově lyrice (44 str.) Ukázky epické a výpravná próza
jsou omezeny na neimenái miru (H a 26 str.) Knihu uzavírá 14 stránek pečli
vých vysvětlivek.

Daláí svazek. věnovaný vybraným spisům sos: a Stritara, přihlíží přirozeně
velice silně k ědtské poesii Stritarově. : níž vyCrali pořadatelé skutečně snad
jenom věci nejlepší. Vic než desetinu celé knihy věnovali básním a básničkám.' ji

miž se vracel zestárlý básník k goesii dětství. dále jsou tu zastoupeny bajky.přístupnějáí básně Stritarovy : do y jeho nejkrásnějších náběhů k umění cv

ropské výáe,fragmenty próz výpravných. pokusů dramatických a konečně iukázky
estetické činnosti Stritarovy krodává toto poslední vydání jehož se sedmaosmdesátiletý spisovatel ještě doži mládeži všestranný obraz bohaté činnosti
autora, jenž prvý po Prelernovt vnesl do malých a mladých začátků slovinského pí
semnictví odvahu. sílu & vzlet pravého uměleckého ducha. Úvodní sedmdesáti
stránkový životopis a bohatév světlivky na konci knihy svědčí o obvyklé péči
pořadatelů. Stritarův svazek vyz obil ilustračně známý malířSabaŠantel, který ten

tokráte vhodně zdůraznil charakteristický ráz tohoto výboru: jelhoposláni mezimládeži a prostým čtenářstvem. ——Na konec dvě oznámky. . ve svazcích.
() nichž iest mi dnes relerovati, podávají se z ve kých beletristických praci
obsah a samostatné ukázky, nikoliv ted celá práce v libovolném zpracování red
akčním. proti čemuž jsme se v posudku o prvých třech svazcích sbírky „Slo
venski esniki in pisateiji" tedy asi neozvali bezvýsledně. a za druhé: na uaái
poznámku () ilustracích jednoho z prvních svazků této sbírky dostalo se nám
od pořadatele p. Fr. Erjavce vysvětlení, že každý svazek bude ilustrován ji
ným malířem. takže celá sbírka bude representovati nejenom přední slovinské
literáty. nýbrž také všecky čelnější malíře.

„Učlteliska tiskarna" v lublant. jež vydává tuto klasickou sbírku ro mládež.
vydává take hojně knížek pohádkových. i'o shírce pohádek českýc a po Er
|avcově vydání pohádek srbských následovaly rychle za sebou dallí dva svazky
dobré dětské četby. Jeden "..nith zůstává na půdě domácí. druhý vlak čerpá
až z pohádkového lrohntstvl uejzazšího východu První se nazý,vá ,Narodnv
prouljico in legendě" a přináši pěkný. látkové zajímavý aslohově dokonalý vý»
hor :. péra známé lidové spisovatelky Monice Komnnané, druhý,. „Kita ke na—
rodne prlpouedlre', je od čilého publicisty Frana Eriauce, jehož překia sezna
muje tentokráte slovinského čtenáře s docela novým světem iantasie Povídek
činsk ch. Obě knížky postrádají obrázků, jež mají v pohádkových snihách
nem ý význam. ale jsou zato v ohledu graiickém vypraveny s dobr m vkusem.

Dr. Bo už Vybirai.

Slovinská vydavatelská činnost v Italii roku 1923nebyla tak botntá jako
roku předcházejícího, jak svědčl přehledná zpráva, uveřejněná v Jadranském
almanahu na rok 1924. Přičinu toho nutno hiedati předeváím v hospodář

ských roměrech italských Slovinců. které se stále zhoršují. Mimo to trpi vydavate ská činnost slovinská v ujařmené oblasti velice tím,že nakladdelě ne
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vládnou větším kapitálem a knižní trh že neni řádně organisován. takže ne
vyhovuje vlem potřebám a požadavkům. Celkem zaznamenává citovaná : rávs
na nových vydáních roku 1923: básnické sbírky 2, knih zábavné prósy 7. ihy
divadelní 4, čili dohromady 13 knižních novinek písemnictví krásného; dále '!
kals.l.omdářů 10 knih obsahu poučného a náboženského. 11 publikací hudebních
a 4 školní učebnice. konečně 12 časopisů a 9 novin. Vyšlo tedy roku 1923
v Itailii celkem 45 knižních a hudebních novinek slovinských a 21 revuí a novin.
: nic:hž vycházely jedny denně a iedny ob den a skoro všecky ostatní ien jed
nou týdně. Dr. B. V.

ARCHIV LITERÁRNÍ.
Několik dopisů Fr. Zgody-Kiona. Podává Alois Dostál.

Vll.

V Dubanech 19. března 1898.

Pravda. dlouho' jsem nesplnil svůj slib.
Vinu má tiskárna stěmi Strýčkovými rozumy. Tiskárna má hrdé jméno„ Ná

rodní" a tak mně to všecko „nenárodně“ s chybami otiskli. že až hanba.
Sám jsem všecko korrigoval a přece tolik tiskových chybl
Nestalo se mně to ještě nikdy a nakladatel P. se zařekl, že už jakživ nedá

zmíněné tiskárně něco do tisku.
To ten druhý spisek. „Pod hanáckým nebem" vypadá jako panna.
No tož je po tem.

Račtež. rosím, oba s isky laskavě přijati na památka.Podpis jakub Stavěl e vlastnoruční podpis strýčka saka
Jmenuje se Stavěl. u nás mu říkají po hanácku Stavěla a já jsem mu dal jméno

Časek. Když se podepsal, říkal jsem mu. že knížka pojede až do Prahy a strýc

měl radost. Vill

V Duhanech 20 května 1898.

Všecko verte, rád a ochotně dělám, a jenom psaní tuze nerad pít
„l)et je estě čas " říká Hanák pohodlný a že jablko nepadá daleko“od kmene.

máte příklad pádný na mně.
Nyní jsem se tedy řece jednou „rozkéval“. sedám tedy a plo ——Počal jsem

psáti ne román. ale obraz ze skutečného života: „Hanácká princezna'ť
Z vrbového dřeva nebude nikdy cedr a ze mne už nikdy člověk dle modernich

nových předpisů moderní.
V národních písních povídá kalina:

„KKde jsem rostla, tam já stojim.
Rostla' jsem já na dolině
na té drobné jetelině. "

A já jsem vyrostl na Hané pod těmi našimi vrbami. Dvanáct dlouhých let
mne nožem vědy a umění na studiích kultivovali, a jak vidíte. to hanácké dřevo
zůstalo. jest a bude vždy tím prostým hanáckým dřevem. upřímným ku každému.

(Pile s bolestí o ztrátě kanárka. kterého mu kočka sežrala)
Chytnu si cvrčka. ten mně bude volati nyní to své bolestné a přece zal

konejáivě: trp. trp
Odpusťte, je to |,tak psáno pel mel, páté přes deváté.

lX.
V Dubanech 14. června 1898.

Za vzácný až z Prahy dárek.
jakým v pravdě ten kanárek,
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měitež zatim mnohé díky . . .
A! tak dím. ty ptačí díky
toho pěvce opeřence
zpěvu ti! tak předou tence
a tak lahodně a jemně.
že žal vůecek mizí ze mně.
v kaplance už zas ie párek.
totiž iá a ten kanúrek.

Včil za.: kousek řeči nevázaně. Náš známý policaít & listonol „Liška“ přišel
minulou neděli ráno po deváté hodině k nám na faru. Dal pozdrovenl a hned
upustil: Velebně pane. ne že beit tak nebo tak, ale tode vam cose neso a je to
prě v tym pták a pré až : Prahe a prě vám to posylá, šak již nevím 10 mino
(iméno), ieden pan kanovník. Jakžev sem neco podobnyho nenesl. natož nevim.
co to bude.“

(Dvě strany osmerky o knnúrovi &vzpominkč na starého.) Vychoval isem Ilho od malička a se mnou snášel slasti i strasti ooperatorakě. administratorské
a za: kooperatorské.

X.

V Dubanech 17. července 1898.

Hněvůte to ovšem na mne trochu.
myslite u, ly Křene lenochu,
co iii nemu anl ipetky zdání,
že měl plati na Vyiehrad psani?
Ano. věru. za omněl iaem na to,
až _!atlěka" al>ovavzácné zlato
plně luky. plné dobroty
vehnalo mě verlu do noty.
Voduchu ne nyni verlem kradu
pln obuv a pln tě! stara-tl.
učInIm-ll timto za doatl

Hanlin k pouvútnému Vylehradu.ěl isem posud dekadentní nudu.
olepllm ae a už hodným budu!
opoal ium u! to „pro iodno slova".

dA-llPán Bůh. budu po“ na novo.
za to. le milost nalunu

u Vu ro „Hanickou princeznu".
,N“ omov". len! lásce prané učl.

první atlakne ii ve avěru nlručl.ak mad půide : ruky do ruky.
nebo do kritiky do mukyl
Bude'ako čerstvěmam mince,
ai tl ledl urna nvěho čupr prince.

Scdnu ke stolku, namočlm péro a drum ie jak rybu udlcl. přiido-ll ryba —
něiakl myllenka. hodící te na papír.

Sedlm, pěro držim & na nic a bílý papír iak b se mně smál: doHo
ti k. Ale-poň neponkvrnli mou bělostnou. Co včil

chplr ve svém dramatu „Richard "L' důvl krlll tullm do úst alova:
„Koně, koně, Ivě království (dům) la koně.'
Co včil? Myilénku, myllěnku, ienom aěiakou myllbnku v te trudné n

mračene době podzimu“ A kdy! myšlenkaneila a nella, lel item il do bla
podzimního. bn pouledně už dmního hledat myllenok.

A nalol ioem ii.
Vracím se okolo páté hodiny domů a ltréc Čhek lll zrovna od nás: fas.

Rko. skeče. vith via od nh. Strěc na to: a kde ae toláte. takové nečs?
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lícem na procházce. — Strěc se mně podlvale na zameraščen (zn
bláceně) bote eiiž belo zle.' aleštte, ve ste krom poevěceni. abech vám neoblěžel,
přece ienom tróbelal Det dež ie takově čas, nende ani ženich za nevěctó :
ve se bloncáte (touláte) po celnice iak be doma. Dobrá. povídám si, už máš
myšlenku. Když ie bláto, nechodí ženich za nevěltou.

Několik dní po té jdu do školy a potkám z přitažené obce děvče. Kam
idei, Žofko? do mlýna. A co tam? pozeptat se. kdy' )im panantáta mlynář
semele. A i,ak Iko. co ten Josef? Chod! k vám? Baflže chodi. Ale tu
nedávno jal: b lo tolik bláto a dopoledne pršelo, u vás iietě nebyl? „Ale
bel, lhat nebo o Ženich si musi nevěsto e v blátě vechodlt e dyščo veplalnt. "

A ty falešný strýce Čáskul
Hned ink isem přišel ze školy. vzal |sem strýce ..na hexamente“ a povídám,

vy lagramente, vy iste mně povídal, že v blátě nechodi ženich za nevěstou
——a pěkně nechodil

Strýček ee usmál potutelně: „Ale. panáčka. det ete mě eště neveslechle.
Povidal sem, je pravda, že ženich v blatě za nevěstó nechodi a to ie pravda.
On za ňó nechodi, ale zrovna skáče a otěká. aby tam bel spiš! Natož lhal
isem vám?"

Strýček ee uamáli znovua šli potměšile iako kuna do gruntu. a iá jsem měl
po krásně myšlence, z níž by byla mohla býti povídka, že ženich nechodi
v blátě za nevěstou

Náeleduie zpráva o biřmování. obhaiovánt arctbleku a proti novinám.
lezsku, o něž se nikdo neetará. o llkovlvl. o Wurmovi. 'legrovlatd. Dopil.

žádá, aby byl ovažován za důvěrný).
Těší ne dle ISOosmá k:a

„Až zahučt hrom.
oděie se strom
listem zeleným,
květem červeným."

a iá budu zdráv — tož potom už listoiislě přiiechám do Prahy.

Xl.

V Duhanech 23. března 1898.

A potom když země a nehe zmrznou “U".(„ má se rozehřátí Brdce, kalamář
a pero?“)A má rozmrznoutli Křen(Proslaznpuiceni' , " ' ' „Í ..l'llegendeBlitter').

XII.

V Duhanech 28. ledna 1899.

Katalog duchovenstva naši dtnecese dosud pro rok 1899 nevyšel. Jak vyide,
ochotně & rád poššlu

Ll'opisz misslel.už ačlná obraceli v N. Už není tak liberálně katolickým a to se mně

ltbt. Dh've naše liberální noviny : iakýrnsi zvláštním gin-stem ce dovolávalylistu N. nyni mail pted nlm úctu a to ie \ellký pokro
S pozdravem vldp. kanovnlku.

Xlll.

V Dubanech 28. února 1899.

Poaýlám katalog ne se zlatou ořlzkou, ale vázaný.
Tu posledně (26. února) byla výborová schůze iednoty Našeho Domova.

Jsa ve výboře musil' lsem ieti do Olomouce a tam při plzeňském a při havanně
viržince vylákal na mně P. Věvoda tu Hanáckou princeznu do rezidence

aššeho Domova. 15. března se obievt iistě.
Mám též rozepsáno „Sedm slov Krista Pána" v obrázcích a iá vím. že by
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se to líbilo. ale když iá isem nyní buď veliký ienoch anebo hypochondr a
nebo co, sám nevim a nic nedokončím a včecko mne mrzí a nevím také, proč.

Je to taková doba přechodní anebo iaká, sud“to Pán Bůhsám

Budu psáti dokončení Desatera božích přikázání. abych to inohl udativ objemné knize. na radost či žalost naší literatury.n

Založili ismdena Brněnsku nový rolnický katolický časopis „Selské Listy"íšu zdarma: „Jak ieli strýček ásek do Brna." Převzal isem redakci
katol. umoristického kalendáře. Do Slezské Kroniky připravuji nový spisek
a tož práce dosti a dosti.

Odpusťte. že Vám toto píšu až do omrzení Jak se Hanák rozpovídá. tož
to někdy nemá konce.

XIV.

V Dubanech 13. dubna 1899.

Nakladatelství Vilímkovo mě žádá o mou podobiznu a životopisná data.
Posýlám ptp. Viiímkovi zároveň s tímto podobiznu a data životopisná, pak
co isem už napsal a nyní ieltě minim vydati a více nic, aby si neřekli: ni,
ni. iak se ten panáček chválí. Dopis nakladatelství končím tím,že snad
vldp B. M. Kulda počle nakladatelství rnou biografii i kritiku. Tolik iaem
na sal ptp. Villmkovi.

GPPraze mne neznaií, ani mých knížek & mého působení a mé povah

to včecko tuáím a za to mám, patřík bioqlaii' . má-li už vůbec někdo býtipublikován a malován pro neičirčí kruhy ím. že ráčíte býti zřitelnicí oka
našeho .,tatíčka" a ieho pravou rukou

čte mu laskavě tento ddopis i přiložené ptečísti, a že iei snažně a pěkněprroslm v uctivoati, aby die psané autobiograíie mé Vám nadiktovati ráčil
několik řádků o mně pro zmíněnou illustrovanou „výstavu".

už se mně ani do psaní nechce při takovém mizerném počasí. Kolikráte
sednu. vezmu péro a povídám si: Včil napíčel do novin to anebo to. Začnu.
podívám se na oblohu a už ie po dobré vůli a po náladě. Už budu mít letos
to let beze dvou. ale tak darebáckého iara isem po své paměti ieltě nezažil.

XV.

V Dubanech Ji. května 1899.

Za laskavě zaslané knihy dp. íaráfi i mně račte veledtist. P T. panu
kanovniku vyřídili aale upHmné a vroucí: „Pán Bůh zaaapltl

Snad staieček dobrý si myslí. že lidé na oči za omlnail? Jak by Tněli amohli. když každou chvíli „pfekvapí“ českou vefelhost něčím novým
Po smrti Kosmákově isem psal redakci H.. aby mně poslali ta číala, kde

počal Kosmák uveřelnovati povídku „Studoval na kriminálf že se pokusím
o okračovánl a dokončení.

edosiai isem ani odpovědi.
Psal isem po druhé a zase nic.
Psal isem po třetí a tu mně konečně milostivě : redakce sdělili. že prý

Kosmák povídku teprve začal. a že těžko pokračovati a kdesi cosi, zkrátka
isem morální ko anec

ondíte. psával isem 0 H. už hned iako bohoslovec a pak iako kněz akom
zdarma íeuilleton a člálůy uvodni úplně zdarma. Když bylo s il. zle,aám

vdp. Dr. kanovn Pospílii mně psal. ienom něcop počletey třeba o strýčkuČásku, a iá isem jak na komando poslal. Sám vd kanovník Pospítil mně

nabídl od H, ročně 100 zl., když “?““ do nedělního a čtvrtečního číslanějak íeulleton. Dle úmluvy isem každého čísla dvakráte týdně psátl

nemo !, poněvač isem posýlal deiáí povídky na čtrnáct dní i na celé čtvrtletí do každého čísla a tím jsem dělal více, než sem byl povinnen. A co ise
za to měl? To jediné. že isem musil slavnou a ministrací každého půl roku

o těch smluvených 50 zlatých zrovna prositi. Ano prosili a pak msě L.::odepsali. že nemaií a iávim bezpečně a iistě, že druhým, zvlážtě lai
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platili decko hotovými a znamenitě. Psal isem iim také. že delší povídky se
mně daří ienom tehdy, píšu-li pokračováni, tedy ne abych zaslal hned všechno
naiednou. Oni, že to nejde, a že nic neuveřeiní. dokud to nebude zasláno
celé .Tak mně, ale od jiných přiiimail všecko. A iak H.. tak se mně odvděčil i N.

A tož nedivte se. že konečně člověk pérem uhodí.
vypsal ceny. nehlásil jsem se a nic isem neposilal. V H. nyni mail skoro

každou neděli pod čarou „Literární tácky." Nahoře nápis „Noviny pro lid“
a pod čarou učenost ro professora university. U nás mně už čtenáři H.
říkaií. že co to H. po čarou píše. že tomu nerozuměiíi Měli pravdu a proto
isem mlčel.

Neivíce mě zabolelo a bolí posud. že mě H., ten H.. kteremu isem v ieho
těžkých dobách pomáhal. odkopl k vůli lidem. kteří si dali krásný název.

Co se týká ,h,Českěho Alba", ie to po mém soudu až příliš — chlebařske.
Vím. proč mně psali z redakce o podobiznu a data životopisná. vim to. maie
totiž za to. že to zásluhou Vaši, ale přiznám těž upřímně. že by mě ieltě
více těžilo, ltd by v Ottově Naučném Slovníku byla též zmínka o mně. Je
to. snad si bu ete mysliti. neskromnost a slávy chtivost. Nei Je to pouze to.
aby si snad těž nás kněží všímali. co perem racuieme. Než to ien tak
mimochodem. Nyní tuším právě tisknou literu „"lg.

XVI.

V Dubanech 24. srpna 1899.

Za laskavou a milou vzpominku děkuii a děkuii těž Pánu Bohu. že isem
zdráv stále' ako křen. ale času málo a to proto: edne slabe chvile »-inačinec
má slabě chavíle — isem převzal redakci nové 0 humoristického kalendáře
„Král Ječmínek" a myslil isem. že se příspěvky pohrnou iak veliký "vsi
a bouře a zatim akom odnikud nic. a co dollo, nebylo k ničemu. tož
|sem psal sám a hledal a prosil a sháněl. až teprv nyní konečně tak to mám

trochu pohromadě a už se to tiskne a maluie a tožu až to vyide. teprv sioddychnu. Však Vám ten kalendář na památku
Nas sex|zdu N. |sem neby l ——s latine r.ád Ti adí upánové počínaií hlásali

iakýsl divný a divoký socialismus. (Ostatní důvěrně)

XVll.

V Dubanech iB. Hina 1899.

Konečně přece už ten „Král Ječmlnek" vyhlédl : iečmene a honem za
tepla Vám na památku dovolulí si poslali první exemplář. ovlem navázaný. po
něvadž lame měli s tim „hanáck m králem Ječmínkem" malěr.

ěl už dávno vyiíti ——s ne lo dosti textu a tož mu.sil iaks
poznáte, dáti někte svým ieulňetonům : dřívěilích letIniiný „titul“ a do
plnil' sem. co se

Bu oucí ročník. dá- li Pán Bůh zdraví. bude míti vlecko původní. nově a
lpásovně.

S tiskem isme se také opozdili, ted ieitě vazba kalendářů — a tož isem
ch rychle první a máte tedy hanáckého krále na Vylehradč královském.

trace ieltě dosti sluhě padl. Račte si vlimnouti illustrace k básni

Sv. “ge chao pak k básni „Paní war ovská" a k písni hanácké: Jak se žev„vzapom
lllustroevalkandidát učitelstvíl Obrázky k „Paní Twardovskě“ se snad ne

budou zamlouvati pro mnoho černě a pro neiasnost. Maloval malíř tmavou
krčmu polskou a tudíž ta neiasnost.

[ilustrace k pisni hanácké ie vzácným napodobením mistra Aleče.
Též v „Načem Domově“ máte od naleho illustratora často obrázek k ná.

rodnim písním. Druhý Aleš. eská Revue“ (odebírám) se mně velice líbí až
na tu titulní illustracil [Popsána s humorem).
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XVIII.

(Přání k Novému roku.)
aa“. „ alinec

ae naiednou na mnes

V Dubanech 12. produce 1899).

„eNu Domov", „Selské Hluy" a už za: kalendu— takksypalo, že nemohu skooro ani na „luít".
(O konsekraci arcibiskupa Skrbenského v Olomouci.)

XIX.

(Neudano datum, all roku 1900.!.)
Pravda, užitečno,
vrátit všecko brzy,
neb če mrzí.
Ale je to těžko.
sestro, mila eiko,
když ma člověk práci.ažsevníuž

(Vrací památník.)
ztraci.

amím-li prolití o něco. Veledůoatoinýpan kanovník ma ilstě snad ielttěněiakou svou podobiznu. a tu že
se svým od iaemlaakavě poslati ráčil. poněvač ieho poo

(O votb“ .)

oprosím uctivě a cPěkně by mi nějakovublzny potud nemam.

Dr. toian protel i při volbě do zemského sněmu. Je to kněz Boží. prol
katolický Juda Makabeiaký. Okolo dra Stoiana otáčí se viecko u nas

Poatavou vysoký. pravý obr, věda, výfečnoat a vlaatenec a duší . tělenn.

Co toto pí , dívám se stále oknem, nenesou-lii : pošty : Vrbatek telegram.zvolen-ll P. evčík a dr. Hruban. nall kandldít
„Ut Morava vstává, pouta si strhává, " pěie bésník (dle slovenského: „Uli

Slovensko vstúva. púta sl atrhava.")

XX.

O novém arcibiskupovi.)
í'itel ke mně n“ policait,

Trouba
: Prahy ! atolo cigar &

V Dubanech ll. ledna 19000.

le poiade do Prostěiova a že co Brý íomiuhostlnskému (kolegovi redaktora Hlasu) alum Jarku, počkoite.
tam tyto dva doutníky a řekněte. že iaou od vld

olicait roztroubil po celé dědině.
dvě neco do Prostěiou pod iodrl" Každý si cht—ěl

elle. nuu
kanovníka Kuldy : Prahy.

anaček dostal od knížepůma

smlsnout ,.knížecích". iak se domnívall doutníků a to! tak isme iich v bami
Bolí u.ži.ll Pokračování.

POZNÁMKYA ZPRÁVY.
Duchovní hry, dříve tak oblíbené,

okouší se obnoviti básník P. Václav
ělohlévek (V. Svatohor), neileplí na!

znalec a překladatel poesie Calderonovy
Navrhuie v „Orelská osvětě“ (č. 2—3),
aby naše spolky o poutích nebo 'iných
slavnostech na poutních místech neb
i u osamělých kostelíku, lesních kaplí,
tedy na místech. kam se lid rád shro
mažďuje. hraly pod širým nebem bez
kulis, iak dříve bývávalo, duchovní hry,
které by pomáhaly vniterně pokřes

tanlt lld nevěrou : lahočen. Vl, že na
zbudovAní zvlaitní o dlvnda pro ni
bolenské hry, jako maií v Mariacelll,
nelze zatím pro velký naklad pomýšleti,
chce to tedy rovéstí po slovanaku

roatěil a také lidu iistě mileil. — Ne:básník nezůstává ien při návrhu,
snaží se hned svou bohatou hfivnou

řispěti k ieho brzkému uskutečnění.
napsal iii pro Svatou horu hru „Koru
novace Krále Pokoie", pro St. Boleslav
„U zíraccného ra'ie“. Pro ostatní kraie
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pak je myšlena hra ..Zabííý asíýř“. již
přřinááí „Archa“. Družina literární a
umělecká vydá ii pak také ve zvláštním
otiisku. Doporučujeme vřele našim vy
spuělým spolkům. aby se ujaly pěkné
mwšlenky našeho básníka." a vtělily ji
brzy v ušlechtilý čin. Bude tím jistě
poivzbuzen k další práci na tomto za
ne-dbaném poli. A pouti a slavnosti
naišeho lidu, jimž tak často hrozí ze
avčtačení, získají tak dobrý prostředek.
aby se staly zase tím. čím mají býti.

Ustřednt knihovny katolické. Br
němská "Hlídka" (1924. č. 5.1poukazuje
na starý a vždy smutný zjev. jak se
zní:—há"' "'f '_ ' " “ ' „ ru
de se jak po tarářil" Nejhůře odnesou
to obyčejně knihovny a jiné předměty
ráz-.u osvětného. ak se dostává mnoho
cenných památek po kněžích do rukou
docela nepovolaných. jež mnohdy o ně
ani nestojí. mnoho přijde pak vůbec na
zmar. Psalo a rokovalo se o tom již
časlto. ale celkem nadarmo. A přece
nebylo by snad tak nesnadno uskutečniti
také u nás dávnou myšlenku ústředních
knihoven. archivů a musel v sídlech
biskupských jak o tom ostatně psáno
tu již posledně. Dalo by se ještě nyni
mnoho zachránítil A tím více vykonali
pro budoucnosti

Jeětě Masarykův slovnik naučný.
Za nedlouho poté, kdy jsme otiskli
ve 4. čísle některé pochybnosti o tomto
v lkém podniku, vydalo nakladatelství
„ s. ompasu" ospekt se seznamem
spolupracovníků a se éstránkaml ukázek
takstu. Slovník tedy vyide, třebas značně

opočděně (první svazek s písmeny Aaž jeltě v roce 1924), ale pro mnohé
bude asi značným zklamáním. Podle
prospektu bude to „lidová encyklo
pedie vleobacných vědomostí“. „prak
tická na vědě založená encyklopedie
podaná v duchu československém, slo
vanském. pokrokovém. demokratickém
a sociálně spravedlivém". Bude míti
na mysli hlavně „čtenéře z lidu". a
proto „sloh článků bude co možná
přístupný prostému čtenáři“. Přiložené
ukázkové stránky nepovídají dosud
mnoho o rázu Slovníku. Více by mohl
snad říct seznam spolupracovníků. Je
tu dosti zvučných jmen. ale jak již také
„Kritika“ vytkla, v celém seznamu ne
najdeme českého historika (kromě J.
Bldla. jenž pracuje ve slovanských dě

jinách) a nenajdeme také ani jediného
literárního historika českého. Literatura
česká, ani stara ani nová. nemá tu jedi
ného odborníka. stejně jako otázky
z vědy literární. Tím méně ovsem pře
kvapí, jak se redakce postarala o zpra
cování otázek náboženských a církev
ních: Je tu pro ně jen jediný odborník,
Dr. Jos. Hromádka. prot. Husovy bo
hoslovecké fakulty v Praze. Poznámek
jistě netřeba.

Proč se zakládají nové časopisy.
Většina časopisů trpí dnes nedostatkem
odběratelů, mnohé vážné revue jsou
udržovány jen s velikými obětmi. a
přece vznikají stále nové a nové list :
těžko věru vypočísti všechny, jež by y
založeny jen v letoěím právě uplynulém
období. Některé z nich ovřem nesou
již v sobě zárodek smrti a sotva se
dočkají druhého ročníku, ale za to
oznamují se již n í pro podzim časo
pisy nové. Odku tento nezdravý zjev.
jenž namnoze také zaviňuje pasivitu
podniků starších? Na jednu z říčln
ukazuje „Nsěe doba" 1924. č. 7.. Po
zoruie okolnosti. za ia ých u nás do
cházl k zakládání nových časo laů. a
shledává. že na dně všech úvodů
skutečných I předstíraných je naře česká
čl slovanská neanálenllvost. Někdy „sta
ří" nechtějí přlpustlt ke slovu mladé.

jindy „mladí" ae nechtě'í hlálíti k svlýmučitelům neb aspoň pře chůdcům ; ve ml
zhusta zde hraje rozhodnou roll osobni
jelltnost. nezdvořllost. at na ran'
těčll; kteří už časo ls mail. at. těch.
kteří nový zakládají. řirozenáa zdravá
rozdílnost v názorech se u nás trant
komicky přehdní. a splmvatelé se po
koušejí namluvit sobě l čtenářům, že
„není spolupráce možná". Ve skutečnosti
jsou to doslova papírové hradby. a
člověk zdravého rozumu vidí. že není
věcného důvodu. proč b ten neb onen
dobrý článek nemohl ýt uveře'aěn
v 'lném časopise. kdyby právě ne ylo
úzkoprsého kllkařatví, atranictví nebo
osobní ješitnosti. závisti a strachu před
lepším . . .

Blbllotllská čaaoptay neměly dosud
u nás dosti pevné půdy, ale z četných
pokusů je patrno. že se knihomilství

řece ien vzmáhá. Nejstarší : nich.
radáčův „Kníhomol'. ukončil právě

4. číslem poslední zdlouhavě vycházející
ročník 1923—24a oznamuje. že novým
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ročníkem změní — iako iiž dříve ně
kolikrát — svou tvářnost: přestane
vycházeti v ob čeiném vydání a bude
vydáván ienom biblioíilsky na vybraném

papíře a s grafoickýmipřílohami, za ročnípředplatnea OKč. — Bibliotilii chce se
věnovati nyní také „Sborník sběratelů
ex libris" . jenž se chystá zaháiiti právě
druhý ročč.ník — řetí časopis začal
vycházeti nedávno v Brně. Je to „Bi
blioíil“, vydávaný dříve jako orgán
moravských knihomilů soustředěných
v „Grafickém klubu": pro malý záiem
byl na čas zastaven. až nyní iei několik
nadšenců obnovilo s programem pod
statně rozšířeným: chce zahrnovati celou
oblast knižní výtvarné kultury. V red
akčním kruhu isou prof. Coufal, prol.
Kolaia. M. Helcelet, A. Sáňka a .
Fosek. V l. čísle má E. Dostál studii

o úpravě knih ve středověšu. doprovázenou reprodukcemi. a A. Skáň článek
o krásných tiscích ze Staré Říše. Ve
stati „Bibliolllství a nyněiší knihy“ se
zdůrazňuie, že pravý bibliolil musí si
vážiti iak obsahu, tak i provedení
knlžního. a nespokoií se s pěknou s
vzornou vněiáí úpravou knihy. ale s cha
bým obsahem. neb naopak, s cenným
a důležitým obsahem a povrchní ne
dbalou úpravou.

Dr. Jose! Kratochvíl v dal právě
svůi dávno při ravovaný důkladný spis
„Filosofie sířar iho věku", nástin liloso
lických meditací středověkých (Prom
bsrger v Olomouci r. 1924. stran 306).
Podrobněilí posudek () něm přineseme
pozděii. Jest iistě vzácnou u nás událostí,
že spis sotva z tisku vyšlý vyide brzy
také v německém překladu dra Pavla
Freunda nákladem Akad knihkupectví
Emila lleima současně ve Vídni a ra
tíslavě. Totéž nakladatelství vyžádalo si

ovolení překladu „Přehledných děiin
ilosoíie". iež vysly letos v Brně. Ang—

lický překlad kapitoly o děiinnem vý
voil české íilosoíie vyža'dal si také prof.
Seton Watson (Scníus Wiator) pro svou
„Slawonic Review".

Lidové písně na Slovensku. Jak
oznamuie dubnové číslo „Slovens ch
Pohíadů", mápísňovýarcbivMatice lo
venské v rukopisech 20.245 textů lido
vých písní. dosud neuveřeiněných.z če
hožneivětší částie zpozůstalostiAndreia
Halaáa; kromě toho má 4950 nepubliko
vaných dosud nápěvů, zvláště ze sbírky
Bela Bartóka. Matice Slovenská pokra
čuie v dalším soustavném sbírání. k ně
muž pověřila Karla Plicku.Sebral dosud
asi1500 ísníiná ěvů.0bsírněiáíz rávu
i s ukáz mi po &ve Sborníku atice
Slovenské. —Z těchto výsledků iest vi
děti. že na Slovensku iest ještě mnoho
nevyčerpaných pokladů prostonárodní
poesie.

Goethova „Fausta" v Kolárově
překladu dávati ieátě nyní nemožno
nazvati iinšk. než zbytečností. Jak ye
viděti znevkusných obrázků, nevedl na
kladatele (J. L. Kobra) záiem literárně
historický. ale spíle obchodníčili iak se
říká. popularisaění. Ale „nnáálid" dlvně

si asi pochulltnána drsných neohrabanýcil1864
na př.: „Zde stoiím ted ubohý troup —
iak dřív. nevěda víc o kloub. ——Nazván
isem mistrem. doktorem; a tak vodím

nik ouhorem ——školáky již desátým roem — semotam za nos matným kro
kem. lsemt ovšem mudr na váechny

tayskop doktory, mistry písařeapopyTYn—se vydává ve velml nákla
vniiií výpravě v době dy mnohá
opravdu klasická díla. na př. Dantova.
isnu dnelnímu čtenařl nepřístupnal

O rave. V minulém čísle v překladu
hymnu Adama a Sancto Victore stalo
se mi překladatelské nedupatření, ie!
opravuii: Omylem isem řeložil „con
vallis" slovem .,knnvnlin a". Opravená
strofa má znlti takto:

Údolí Ty pokorné.
díle země neorná
vzácný plod isi dala nám.

Dr. Alfred Fuchs.

Ná_klademmůružlny literární aumělecká. - Odpovědnmíýredaktor Lad. ZamykalTiskne Lidová tiskárna v Olomouci



V.Svatobor:

ZABÍTÝ PASTÝŘ.
Duchovní hra o ! děilfvu.

Výjev V.
Ain sama

Aín.

Jdi, nedmihlavl netvore se Ivím tělemya í měl na aždé hlavě po koruně,
iai pekelná lelrna & marně se pokouštš
ie na srdci mém položit.
Pravda, jsem tvoie, nebot isem ti
podala pověrou & lakotou prst
" lys uchvátil celou mou ruku,
ale mé srdce ještě není tvoje,
to se ještě posud brání jako svobodná pevnost.

(Divá se na prsten a náramek.)

Hal ten zlatý prsten zásnubu hlásá na prstě
mé otroctví a zde zlatý náramek zvěstuie na ruce

Fouto mé ohavné poroby. Pryč s tim prstenem!ryč s tím náramkem!
(Odhazuie ie)

Kéž bych mohla všecky závazky pekla odhodit
neicn obrazně v těchto odznacích. ale i ve skutečnosti!
Běda. zatím jsem & zůstávám podrobena

Babobtdným službám; jeho děs posud straší mi v žilách.roto vykonám, ač nerada. čeho na mně žádá,

grad chvile mé svobody není daleká.přijď, má avobodo, avoboděnko.
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přilétni volným ptáčkem zpěváčkem nenadále,
taki isi mi odletěla. .

(Rozhlíží se.)

Uaednu into a počkám, přiide-li sem kdo.
Na ohništi, hle, nedopečený osud skopec.
Nechali všeho a na kvap od ěhli;
iistě některý z nich se sem vratil

(Useda na kámen a přtklúdů do ohně.)

Vý ,'e v [V.
Předchozí a Judai.

Juda/'.
Přece iaem unikl ieiich slídivým pohledům.
At si ien páni bratři hlídait sami,
mně voni iiž zdaleka pečený beran,
iako mně nevoni tuhá služba.

[Zpozoruie Aln. která ned! poodvrácenaJ
Co to? Některý : nich mne předběhl,
anad měl tytéž chuti iako ia.
Toa ty, Joaalate?

[Aln se obrat! k němu hůl.)
Ai, to ženal Pokoi tobě, Evol
Jak sem přicházlš, kdo iai?

Ain.
Pokoi i tobě, Adamel Cizinka zbloudilé v poušti
uledla tu u opuštěného ohniště,
viděla, že oheň ieat povyhaalý
& maso nedopečeno & že tu potřebí ženské ruky.
Promiň, pane, amčlostí.

Judaj.
Zda se, že umí!

dobře a čile svou věc.

Aln.
Jak bych neuměla,

když iaem po léta věrně sloužila bývalému pánu;
ten mne napřed ole oval zlatem přízně
a obkladal dary lá y, ale nyní ie konec všemu.

Juda/'.
Máš, ubohá, asi podobný osud a Hagarou,
kterou praotec Abraham na konec vyhnal na poušť.
Jak aluie tvůi pán?
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Ain.
Ariel.

Judai.
Má jméno po lvu. A ty se zveš?

Ain.
Ain.

Judai.
Divné iméno. Ain tot oko.

Má! 0 ravdu sladké oči iako oloupané mandle.
Ale ře nu ti napřed, že mi je nadarmo
rosebně nabízíš — iá neochutnám.

Ěde nemůžeš. nesmíš zůstati, ženo; vzdal sel

Ajn.
Vyháníě mne? Ach kam půidu?

Judaj.
Kam tě tvé sladké oči ponesou;
nad těmi se íistě někdo někde ustrne.
Náš pan a mistr nemá rád ani mandlí očí,
ani broskví líci ani datlí rtů, ale duli.
bezbarvou a neviditelnou; také my.
lebo služebníci, opustili isme své manželky.

Ain.
Tvůi mistr lest iistě dobrý;
hle, do lakěho ráie sem vás všechny uvedl,
a vy ho za to vděčně asi mílulete;
slyšela jsem vás zpěv, jak iste ho vítali.

Judaj.
Ú iest dobrý, tuze dobrý.
ale jeho láska má iednu vadu.
že totiž miluie svě ovce víc než nás pastýře;

právě při uvítání se| Bůh ví kamledat iedně ztracené ovce — iest to rozum? —
a nám hladovým nakazal hlídati stád —
je to citelnost k nám? Ani isme se neměli kdy naiíst.

Broto jsem zaskočil sem na kousek berana.ostem & chudobou. nechci říci bídou —
tím nás krmí. Velebí stále ien chudé;
„blahoslavení chudí" — to jsou ieho denní pochvaly
místa řádné mzdy. vyplaceně stříbrem nebo zlatem.

(Spatří odhozený prsten a zdvihne M.)
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Hle, co to? Leskne se to iako hadi šupin: na slunci —
zlato, prstenl

(Obracl iei na ruce.)

Ažlutý drahokam. snad topas v něm
hazi svity jako lvl oko v noci.

(Navléks si iei rychle na prst a ohlíží se dále po zemi.)

Takové krásné věci bývají rády pospolu,
neiraděii v družněm pokladu.
Ha. tam se cosi žlutá v trávě jako ztracený chomáč
ze srsti zlatého psa. šakala.

(Zdvlhú núxamek a obtěžklvů iei.)

Náramek! A těžký! Nejméně pěti uncí ztíží
iako kdysi pramateře Rebekky.

(Navléká si iei na úpatí.)

Kdo to tu ztratil? z nás nikdo. Či snad Mim?
Ten iistě ne. i bludný syn pouště,
[ pič. který ku ce pře adl a oloupil?

i snad ne dollonce Eliezer, služebník Abrahamův,
když se tudy za onoho času ubíral se snubními dary
do Haran vyhledat nevěsty ——

Ain.
Nedobfe hádáš; ty isem zahodila ia.

Judaj.
Col Žasnu nad tvými slovy.
Ty že bys byla zahodila? Jak iest možno.
aby někdo zahazoval zlato?

Ain.

Nediv se tomu; měla lsem ho vždy dost ve službě
flzně pánovy, & dnes mne netěší.

Za odila isem ie.

Judaj.
A iiž ho nebude! chtít nazpět?

Ajn.

Nikdy; pohrdla isem jim i tím, od koho pocházelo.

Judai.
Nechápu tebe. Měla isi více si vážit
svého ětědrěho a bohatého pána;
iistě má víc než rozdal iako zlatonosný potok.
Já na tvém místě bych se byl iinak k němu měl.
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Ain.
Zkua to, můžeš k němu vstoupit do služeb,
poznáš ho pak záhy venkoncem
Ostatně není daleko odtud.
bude asi v kočovné tlupě synů pouště.

Juda '.]
Vím o ní. zahlédl iaem ii tu.

Ain.

Má nějaký :por : vašim Mistrem o tuto oáau;domluv se nám. a on ae ti iistě
za každou službiěku královsky odměn! jako mně.

Judai.
Zlatem?

Aín.
Bezpochyby. a kdož ví, snad i iinými věcmi.

Judaj.
Ženo, hned bych tě za tu radu zobllmal a zulíbal.

(Alu untupuioJ

,Ale neučinim tak. neboil |,e
nebot to. co na ženách ! na tobě miluii,
llž mám tuto.

(Libi pntan | nlrnmek na své ruce :: ndchlzlJ

AI'TI. (Vol. u nim.)

Což kouuek berana. není libo?

Juda/'.
Ani pomyšlení! Můj pokrm ielt tuto.

(Znova lklšnl ústa k zlatu & odejde.)

Výiev VII.
Alu sama.

Ain. (Chodí lem tam nepokoině.)

Blůbovec, co jsem id zahodila. on sebral,
mě okovy a pouta. aby se do nich sám navlékl.

ele cítím, že se mně značně ulehčilo.zlato ie těžké. velice těžké.
devatenáctkrat těžší nežli voda,
těžké jako viny. které představuje.
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Avšak jiná věc jest, co bude nyní se mnou.
Poslední rozkaz ve službách dosavadního pána
jsem vykonala a nehodlám se již k němu vracet.
Zde však nesmím zůstati, jak pravil ten lakota pastýř.
neboť jejich Mistr mne prý nepřijme.

ch, propast mne vyvrhla & země nepřijala.
ekelná sluj mne vypudila, rajská oása vyhání.

Břipadám si pod nebem tak opuštěna.
tak ztracena . . .

Hlas Místrův. (Za jevištěm : leva.)
Ovečko má ztracená, kde jsi?

Ain.

Jaká to sladká slova jako včely právě vylétlé
: plástu medul Jaký to hlas úst medových!

ch. jak jsem se rozkoší zachvěla
od hlavy až k patě a až do hloubi duše.
Žádná větev se tak nezachvěje.
když nebeský pták zpívaje na ni usedne.
žádný květ na stepi, tichý a opuštěný.
kdy se ho dotkne rty šepotavý vánek.
Kdo to? Snad to ten neznámý dobrý,
jenž vyšel hledat. co se bylo ztratilo.

večka ztracená jsem také já.

Hlas Mishův. (Za jevištěm asi uprostřed.)
Ovečko ztrscenál

Am.
Smím se mu ozvat?

Smím mu vběhnouti na oči?

(Pl-ohlíží svůj 1evnějlek.l

Nevím ani. jak vypadám. zda se mi však,
že hrozně. neboť byla jsem po celý čas
v té čadive símé jeskyni málo vycházejíc.
Ach, sem nějaké zrcadlo!
Podej mi je nebe, podej mi je moře neb země.
at se shlédnu, jaka jseml

(Ohlíží se.)

Hle, tam studánka pastýřů! Jak se skví
jako uslzené oko v řasách.

(Bw |: ní.)

Studánko. studánka. přijmi můj obraz
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a nepolekei se. nerozvlň sel
(Pokleků & dívá se.)

Závraí jímá mou hlavu. temnem ieskyně
osud zastíranou. myšlenky mé se iako páry choulí.

Elrůzal Dým usedl na licích mých sazemi
a vlasy mé zakvetly sírným květem sraženým.
Studánka. dei vody. oko země, dei slz
k obmytí a občerstvení mému.

(Omýva se.)

Ach, jaká svěžest!
(Díva se do vody znova.)

Símý květ setřen;
líce zbělely jako lilie
& růže dávno zašlé zarděly se na nich.
Hlava se mi jasní jako noc vycházející zorou.

[Vstávtl

Cítím sladkost nebeského světla,

(Rozhlíií se.l

vnímám taiskou zeleň palem slávy,
(Vzhlllí k nebi.)

a zrak můi se nese po nich výš a výš.
kde koruny lelich se blažené rozechvívaí,
ach, ach. pociťují rozkoš nebeského blan ytu.
A slyším zpívat. Pěií to andělé či lidé?

(Pastýl'í zpívaií na budce.)

Zpěv. (Z. ieviltěmJ
Blažení pastýři.
s nimiž lest dobrý pán,
ve dne vam napíal nad hlavou
oponu slávy modravou.
v noci pak hvězdný stan.

Hlas Mísírův. lla iovílíčm : prava.)
Ovečko moie, kde isi?

Ain.
Pospíčím.

poletím iako na křídlech
ptáče vytržené : ptáčníkova lepu,
přeběhnu hory i pahorky jako srna pouště.
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která se vyrvala z na.!tknutého oka —
isem ieho. a On bude můi.

(Rozběhne se, ale náhle se za:-szt.)

Ale běda, běda — — — Nebude!
Nebude můi, ani iá ieho.
Jako ostrá iehla proielo mi hlavou pomyšlení:
On bude přece zabit. On zhyne,
Ariel mi to přec pravil. & ió., a 'a —
ve své slepotě ísem sama na je o zahubu
ziednala proradného pastýře!
Co isem to učinila!

(Chytl ne za hlavu.)

Ale snad mohu mu dáti výstrahu —
ano. naleznu-li ho včas . . .

Hlas Mish-úv. (z. ieviltěm.ale iu daleko.)

Ovečka moie. ozvi se pastýři svému!

Ain.
Tu isem!

[VzH-lkne, rozběhne se. ale vtom se il do cesty postav! Artem

Výiev VIII.
A|a : Ariel.

AríeL
Ani na krok dál! Zpátky!
Jeětě jsem tu mezi vámi ia.

Aín. (Coume hrůzou.)
Běda. Ariel!

Arial.
Ano, Ariel, krů! hrůzy.

Jest vidět, že mne ieětě znáě.
Co je tt?

Áín. (V úzkostecb . rozpacích.)
Nevím sama.

Ariel.
Ale ia vtm! Jaké to změna s tebou —
ani tebe nepoznúvam — tvé líce. černé sice kdys,
ale krásně, někdo ltbailctmi rty přebarvil na růžovo.
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Ha, zradal Co ie . rozkazem,
který jsem ti dal stran pastýřův?

Ain.
Vyplnila iaem jej a hořce toho zelím.
Však již ti jistě onen zrádce pastýř zpravu podali

Ariel.
Co je se závazky, které iai ke mně vzala na se?
Co pouta úmluv mezi námi. co dary?

Ain.
Odh-odila isem ie.

Ariel.
Jakým pravem?

Ain.
Právem srdce, které nikdy nebylo tvoie,
& právem svobodné & nyní iiž pevné vůle.
která iest nedobytnou hradbou jeho.

Ariel.
Ty tedy se mne odříkáš?

Aln.
Odřlkám.

Ariel.
| veškeré vysoké slávy mé?

Am.
Odříkám.

Ariel.
[ všeho jednání se mnou?

Ain.
Odeam.

Ariel.
A ty tedy raděii věřil tam v toho?

Ain.
Věřím.

Ariel.
I v ieho království?
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Ain.
Věřím.

Ariel. (Čím dále. tím zuřivěiiJ

A chceš býti na věky jeho?

Ajn.
Chci.

Ariel. (Ledové : výsměá'ně isko syčící had.) .

Tedy si idi k němu a s ním spolu zhyňí
(Ain klidně odchází.)

Výiev IX.
Arto! sám.

Ariel.
Hs ha hal Půide místo na svatbu

na pohřeb mu. Již je všecko zařízeno.Mámk tomu dnes o důvod víc
On musí zhynoutl Neboť i kdyby má věčná zášť,
kteráž od počátku. od mého pádu s nebe.
mnou občas iako čtvrtodenní zimnice lomcuie.
mne k bohovrsždě nedráždila,
tedy horečka žárlivosti, která dnes

rudce vybuchla v sopce mého nitra.
Běda tomu. kdo blíž neb dál v dosah tohoto výbuchu
vkročí, at svět to. ať ieho Původce.
Uhožák pastýř dobrýl Plačte & bečte iii napřed,
ieho ovce, & znete předem ozvěnamí nářku pastviny.
Nezhyne-li v lávě mého hněvu zde,
tedy iístě v Samumu mé pomsty
na zpáteční cestě. až se bude pouští vracet.
To bude záležet na jeho vlastních lidech,
kteří ho zradili, kde mu neivhodnělí připraví hrob.
Pravil aspoň Judsi. že mi včas oznámí mílto.
Vlak tu právě přichází —<
& lil s tlupou mých lidí. synů pouště.

Výlov X.
Ariel. Jidál s bedulní.

Judaj.
Hledáme tě, pane, abys nás rozsoudil
s sám rozhodl.
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Ariel.
Přicházíte vhod, čekám ván.

Co máte?

Judaj.
Nemůžem se sjednotit o místo.

na kterém ti má být vydán Mistr pastýř.
Já myslím, že by bylo nejlépe hned zde.
kdežto tito myslí. až prý se bude vracet —
na poušti.

Syn pouště [.
Zajisté že na poušti.

protože tam jest bezpečno; poušť mlčí.
lověk se okolí, su i, šakalové & hyeny

uspořádail hned po řebnl hostinu.
a zbude-li něco ohlodaných kostí,
pochová to v pllečných závěilcb Samum.

Syn pouště 2.
Ano — a pak — a to ieat hlavni —
on se bude mi vracet tak. ink byl přišel, samoten
& zde by měl dvanácte statných obrancův.

Judaj.
Počítá! nesprávně, ien ledenáct.

Syn pouště 2.
Tedy iedenact » a na. ielt jen šest.

Ariel.

Počttáě opět nesprávně „_ sedm přec.
či ia iaem nic?

Judai.

Pozoruieš, pane,
že návrh tvých lidí ieat podáván holou boiácnoatl.

Ariel.
A té věru není třeba, kde inem ia.

Judaj.
Právě proto navrhuji [: činu zde toto mato;
sem iiatě teď večer. až nalezne svou ztracenou ovci.
naide-li ii vůbec, přiide si Mistr odpočinout.
Ostatních se netřeba báti, nebot isou poatraěeni lvem.
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kterého isem iim hrůzšplně vypodobil.i těmito lidmi pouště. udou iiatě —
aspoň většina iich u stád na hlídce.
Mimo to isou — iako pastýři vůbec —
lidé pokoiní & nestateční.

Syn pouště 2.
Soudíě tak podle sebe. hrdina?

Judni.
A budou také velmi sesláblí.

otože po celý den sousta nepožili,
llntkukazuie tamto skopec upečený & nedotčenýl
aby se pak nepoatlili, předeideme je v tom my.

Ariel.
Výboměl Učíntme tedy vše podle tveho.

Judaj.
Velké vyznamenání pro mne.
a doufam, že podle něho bude i má odměna.

Ariel.

Již ld vzal odměnu svou; vidim prsten
na tve ruce a ženaký náramek —
to zlato iest ode mne, darované kdys Alné.

Judaj.
To nelze, pane, do mé mzdy počítat,
nebot Aln ie zahodlla
& it le šťastně nalezl. Zaiisté, pane,
že nebude! nkrblit odměnou —

Syn pouště !.
Hle ltuého lakotu. káže čertu () štědrosti.

Ariel.

Bud ubezpečen mou nevyčerpatelnou velkomyllnontt.
Abyn viděl, jak umím odměňovat,
zde malá ukázka, malý zúvdnvek.

(Snímú ul : hrdla ukrytý zlatý let!: : velí ici lu krk Judnlovn

Juda/'.
Ach, pane. neinem hoden . . .

Ariel.
Vím; dobře si iei však schovei.
bude! ho možná ieště potřebovat.
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Judai.
Diky, pane, ponížené diky!
A nyní již slunce zapadá za vlnami pískového moře
a jeho paprsky se s korunami palem na dobrou noc
do červena líbají. proto myslim,
abychom se tu někde v zástromí ukryli
a byli pohotově. Vzhůru tedy. bratři,
a nezapomeňte na berana.
by konečně došel svého osudu.

Synové pouště.
Buď bez starostil

(()brscojl se k ohnlltl a ve mžiku rozebírají s Jldaem pečení; pak se uklízejí
do úkrytů, Ariel s nimi.)

Výíev XI.
Mistr pastýř a tři přední pastevci.

Mistr. (S ovečkou na ramenou,)

Přece jsem ji nalezl.

Byla zaběhlá až v poušti. JižsLs_yemmyslíl,že bude někde rozsúpúna. a c těl jsem se obrátit,
kdy! se ml ozvala : hluboka jako z podzemí.

Pastavec 3.
A kde byla?

Mistr.
Byla za adla v skalní rozsedllně

a zapletena rounem o uschlóbo křoviska

Paslcvec [.
O. co jsi zkusil pro nil

Pustevec 2.
Námah. hladu a žízněl

Pastevcc 3.
A přece se usmlváš.

Mish.
Nedivte se;

víte sami, jaká jest to radost nalézti zbloudilou ovci.
Vldyt pro ni zanechává pastýř devadesáti devíti ovec
aspěchá za ní jedinou, a když ji nalezne.
vloží na ramena svá & pak teprve
běží s ní k stádu ostatních raduje se.
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Raduite se i vy se mnou, nebot jsem nalezl,
co bylo ztraceno.

(Pouští ovci na zemi a Indii ii.)

Pustevec 1.
Ale, pane. iai umdlen.

občerstvi se napřed a odpočiň

Mistr.
Napřed vy, synáčkové; pamatuite si na sebe,
však iste od rána nic nepoiedli.

(Paatevci idou k ohništi.)

Pasteuec 3.
Ohniště ie prázdnél Rožeň holý!

Poslanec 2.
Sotva tu zbylo něco pohozených kosti.

Pasteuec !.
Snad někteří z našich si sem zaběhli.

Poslanec: 3.

Nikoliv. byli jsme všichni u stád stále.
a nikoho iaem neviděl itcti.

Pasteuec 2.
Snad tedy šakalové.

Pasteuec 1.
Ti idou ien \! noci na lup.

Jsou však tu iinl šakalové, denni.

Judai mluvil něco () nepřátelské tlupě lynů pouště.(Tllell k druhům.)
Hle, náš Mistr zbledl &zeomutněl.

Mistr.
Synúčkove. nemýlíte se; ieště maličko,
& přiidou ozbroieni meči & kyii.
Bili budou pautýře a rozprchnou se ovce stáda.

Pasteuec I.
Budeme tě bránit. Mistře. Hle, tu mcčl

Mistr.

Všichni vy se rozprchnete ode mne.
všichni mne opustíte.
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Pfasfevec 1.
Byť i všichni tebe opustili,.

lá tě nikdy neopusttm. Hotov isem s tebou i umřít.

Pustevec 2.
Neměli bychom snad zavolat sem ostatních?

Mistr.
Nechte iich venku. ale sami tu usedněte.
Pozůstmňtež tuto a bděte se mnou.
Smutná jest duše má až k smrti. Kalich bolesti.
který mám piti, ieat iii vrchovatě nalít.
Já poodeidu maličko a modliti se budu
k Bohu.. Otci nebeskému. Ovečku mi opatruite.

Pastevci.
Učintme. tak pravlč.
(Mi-tr puvodchazl stranou; pastevct uvátt ovečku, uudail na zemi a uaínailJ

Mistr. (Klače ikonou.)

Otče nebeský. děkuji tl, že. mi dal ovečky tyto,
abych ie paul. Tvoie byly, a tys mi ie dal.
a neiaou ze světa. Kd by byly ze světa.
miloval by svět. co leho' ieat.
ale že nenou ze Iveta. ale ia ze iveta
vyvedl ie na pastvy zelené. proto ilch svět nenávidí.

Hle, ilž se bouří a spoLuie : peklem.iii nastává oběť má a ych za ně položil život svůi,
a obětnl kalich můi iect Hpraven.
Ach, ink se ho hrozlml gtče můj,
nechat odejde ode mne kalich tento,
ale však ne lak ia chci, ale jak ty.

(Vstane : ide k splclmJ

Spíte? Tak-li iste nemohli iedné hodiny
bdlti se mnou?

Pasteuec ].
Odpust. Pane,

očl aale byly obttženy únavou.

Mistr.
Bdčtež a modlete cel

\Duch zaiisté hotov íeat, ale tělo slabo.

(Odchází stranou a modlí se po druhé.)

'Otče můi. znova prosím za ovečky své:
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ne za svět prosím, ale za ty, kterés mi ze světa dal.
Již nebudu na světě, neb idu k tobě.
Otče svatý. neprosím, abys ie vzal ze světa,
ale abys ie zachoval od zlého.
Zachovei všecky. které jsi mi dal. ve iménu svém.
A nyní se ti zcela odevzdávám.
Otče můi, nemůže-li tento kalich minouti mne.
než abych iei pil, staň se vůle tvá.

(Jde k spícím, ale nebudí iích.l

Spí. . . Spčtež tedy iiž a odpočíveítežl
(Odchází po třetí stranou a modlí se.)

Otče, neprosím však jen za ovečky své.
ale i za ieiich pastýře. Zachovei ie
ve jménu svém, aby byli iedno jako i my.
Když jsem byl s nimi. já jsem je zachovával
ve iménu tvém; kteréž jsi mi dal. zachoval isem.
a žádný z nich nezahynul. než syn zatracení.
Posvětiž iich v pravdě.
A já posvěcuii sebe samého za ně.
Otče — přichází hodina ——bud vůle tvá.

(Vstane a budí spící)

Vstaňtežl Ai. přiblížila se hodina,
a Mistr váš vydán bude v ruce hříšných.
Hle, přichází. kterýž mne zradili

[Vlichnl tH pastýři vyskočí s výkřikem)

Judail
(Vchází Judai s tlupou a Arielem)

Výiev X".
Předchozí. Judai. Ariel. synové poultč.

Judaj. [Polohlasnčk tlupě)
Kterehokoli políbím, ten! iest, držte ieil

IK Hluku.)

Zdráv bud, Mistřel

Mislr.
Příteli. nač isi přišel?

Políbenírn zrazuieš svého Mistra.

Pasíevec [. (Tasí meč a doráží na jednoho : tlupy.)

Ha, za to ať políbí člověka zrádce tento-meči
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Mah-. (K pastevci t.)
Obrat meč svůi do pochvy v misto ieho.
nebot všichni, kteří meč berou,
od meče zahynou.

(Putevec !. upouští meč a dává se na útěk . ostatnimi dvěma.)

(K tlupě)
Jako na lotra vyšli iste s meči a ky'ii
iimat mne: vždyt isem mezi vámi
kráčel sám v poušti. & neiali iste mne.
Co chcete?

(K Melayu

Co chceš?

Ariel.
To. co jest moie

Tato oása iest maietek můj & těchto synů pouště.

Msir.
Proč by byla tvoie & ieiich?

Ariel.
Protože pou" iest moje i ielich
: všecko, co v ni jest. tedy i oása.

Mistr.
Ach, znám tebe. pokučitele & lžipúna světa,
třikrát kdys odbytého. Tehdy na poušti lsi přistoupil ke mně
a dávala mi všecka království světa.
lesuiio padne budu se ti klnnčti.
Oviem tehdy rozdával (si z cizího, jako dnes si cizi vlastnil.

Ariel.
Poušť ie mým Hbytkem, knihovně zapsaným.
nebo! v knize ih, v Písmu psáno o mně,
ie bydlim se svými druhy na mistech pustých.

Syn pouště 2.
Hle, Ariel ie zbožný advokát. zná Písma!

Mistr.
Že někdo někde bydli, tim ieltě nemusi být vlastníkem.

Ariel.

Oása ie synů pouště; což maji mit
chudí lidé ien samý pisek s kamen?
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Mistr.
Jsi ieiich pán, kterému se dobrovolně poddali,

sroč iai jim nedal lepšího zůstávanl?& isem si tuto oásu v poušti světa sám vykouzlíl,
však víš — vyvedl prameny ze skal a palmy vznesl
a svým pastevcům jsem ie odevzdal i ieiich ovcím.

Synfpous'lě 1.
Myslíš, že ty ovce isou všecky tvoje?
Každá ovce, která se : tvého stáda zatoulá na poušt,
iest synů pouště, nebot propadá právu pouště.

Mistr.

Divné to právo; chceš snad říci bezpráví pouště.
čili krátce loupeži.

Syn pouště 2.
Nikoliv. nikoliv,

tot naše svaté právo. které nás chudě živí.

Syn pouště 3.
Ta tvá ztracená ovce je naše.

Mistr. (Chápe 0ch do náručí.)

Nikdy vám ii nevydám.
Jest moie na věky. Raděii život položtm.

Ariel.
Tedy zhyňl

Ostatni. (Kyii ns Místn.)
Ano, zhyň. zhyňl

(Mistr klesá s ovečkou v náruči mrtev: hlava zůstane o ks:-nen opřena a nad—
zvednuta.l

Judai. (Prohlíží zaražen prolitou krev.l
Ha, krevl Co iste to učinili! Krev!
Běda mi. zradil jsem krev spravedlivou.

(Zahazuie prsten i náramek.)

Krev jest na tom, vezměte si to —

Ostatní.
Co nám do toho, ty vizl

Juda/'. (Salma i s hrdla zlatý řetěz a chce iei také odhoditLl
] toto.
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Ariel.
Nezabazui, budeš ho potřebovat.

Judaj. (zoufale.)
Ano. máš pravdu, běda mil Tot osidlo.
na kterém se oběsím.

(Ubtha. múvaie zlatým řetězem. VaEozaflí ievlltč a. otevře Kalvarie s třemiKříži,i oby v dali.)

Synové pouště. (Lekaií se.)
Ha. co to? Kříže v dalil

Anal.
Nelekeite se.

tot zrcadlení vzduchu. řelud pouště.
který se za chvíli rozp yne.

Syn pouště ].
Ú nikoliv,

Tot naše neblahá budoucnost. náš trest za vraždu.
už nás dopadne spravedlnost — kříže lotrůl

[Viíchnl sa daií na útěk kromě Ariela)

Arial.
Zbabčlcil
Jenom la tu zbyl, král hrůzy. Arlel.
abych slavil nelvčtlí od věků vítězství.
Zde leží u nohou mých zabit Mistr astýř, král včkův.
Pomstěn můi dávný pad s hvězd ne eských.
Zdvilmi se. Aricle, zdvíhní se na trůn. s neho! tento se sříttl.

Za podnož nohou mKoh skloňte, palmy, své hlavy.hory svá bedra. duc ové nebes své perutě.
Knížectva, Mocnosti, Síly sva čela.
Panstva, Trůnové. Cherubové, Serafové sve koruny.

[Zahřmění v pozadí a blesk.)

Ha. to není vzdušný přelud —-(strAvoráJ
blesk do mne siel s kříže prostředního —
cítím ránu smrtelnou * —- — (Potůcíse ven.)

Výjev XIII.
Aln.

Zpěv. (Za ieviltem zpívaií tesklívě pastevci.)
Na kraii pouště
v zeleném háií
zabili pastýře -—
Pán Bůh bud' a namil (VcházíAm)
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Aín.
Smutně zpívaií pastevci . . .
Zpívaií něco o pastýři v zeleném háji.
Proč tak smutně zpívají
Odešel snad iiž ieiich Mistr?
Ja jsem ho marně hledala všude.
ač jsem oásu i poušt sběhala.
ieho jsem nenalezla..

(Zpozoruie : povzdálí iei letícího)
Ai. tu iest,s
Jak ie krasný jako zapadlé slunce.

(Jde blíže)
Ale co to? Krevl— Krev se rozlila

purpurovou svatozáří po zemiolem iebo bílého obličeie. Je zabit.
(Stoií ztrnule a nuloucbd. jak pčiíJ

Zpěv. (Za ievíltčmJ
Lupiči z pekla
přišli naň s mocí
vyrvat mu : náručí
ztracenou ovci.

Ain.
Ach, běda mi. ia isem byla také s iebo vrahy
dříve spolčena. žel. že item nemohla
včas ho varovatíl

Zpěv. (Za ievllíém)
Nebyla to však
ztracená ovce.
bylss to sama ty,
ztracená duse.

Aín.
Ano. ano.

ia hříšná, ia ztracenál

Zpěv. (z. ieviltěm)
Nebyl to pastýř.
byl to Pán Ježíš,
nebeský Pán Bůh sám.
v kterého věříš.

Ain.

Ježíši, pastýři dobrý,
v tebe věřím, tebe miluji..
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(Padá mu k nohám : sklání v boří hlavu k zemi; pak rychle vdává . trhá
kolem květy a báli ie nul.)

Míláčku duše mé,
kvítim pokryii tvé rány, všecky rány,
které iai přijal za mne. Neikrásněišl natrhám,
neivonněišl, rozmariny pouště, lilie háje . . .

(Zatím. co orla bází květy, dopčvuil pastevci.)

Zpěv, (Za ieviitčmJ
Zabít tu leží,
k pohřbu ho chystei,
umývei slzami
kvltím ho postel

(Vcházeil putevci; Alu le uchýlí stranou nl krok. aby ii nepozorovaliJ

Výi ev X [ V.
Ain : pastevci.

Pasteuec 3.
Ach, bratři, bratři, tu leží.

Ostatní.
Zabitl Zabitl

Pasteuec 2.
On umřel, & hle, ovečka ie live.

Ostatni, (Padnil na kolena kolem nbltůlzo. iodnotlivč mluvi.)

Putýf dobr umřel, aby ovečky žlvy byly. ——
Náš dobrý ialrl - -Ráno isme ho vltall,
. nyní se | nlm loučíme. —

Pasteuec !.
Vetaňle, odneaeme ho & pochováme
Nainácnčill, nelvonnělšl, neitiššl hrob ve skále
mu připravíme, aby odpočinul v pokoli.

Zpěv.
Pautýři dobrý,
odešlý náhle.
komun tu zanechal
ovečku v tale?

(Zpívailce 2 sloku ““?“ llo; za nimi se pHpoiuie na krok vzadu, vodoucvočku, hofem zlomená Aln[n.]

Za ní ili umřel,
ona int tvoje,
na mické pastviny
vezmi ii k sobě.

Konec. — Oponn padá.)
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František Hanzelka:
GENI US.

Rostl genius, až vyrostl. A když vyrostl, stal se učitelem mládeže.
Ale protože byl genius &genius nemůže žtti v ovzduší škatu'lkově
normálních lidí, proto myslil, jak by se odtud dostal. Ividčl. že
mládež pustne a že ieií výchova je špatná. Nadávalo se na učitele
a vychovatele. Jedni právem. poněvadž viděli a cítili zkázu, a
druzí. protože se to zdálo moderním. Každý chce poněkud ku
předu. l řekl si: „Nebudu spolupůsobit ke zkáze mládeže |" A za
hodil schválené učebnice a ředepsané osnov a odešel, nebot
cítil, že iei posedl duch velikosti. Nazvali ho bláznem, ale zdaž
bude míti někdo jiný odvahu zříci se chleba a státi se geniem.
iehož duch je sice neobsáhlý. ale iehož finance možno na prstech
počítati? A přišel druhý na ieho místo a lahodilo mu, že může
své školácké nápady saditi do srdcí :: duší malých učenců, nebot
si vychovával armádu.

Ale genius odešel do ústraní a předsevzal si relormovati svět.
Ne tak po profesorsku na základě vytvořených metod &didaktic
kých vymožeností, ale tak, aby všichni malt byli zapálení velikým
duchem. A zápasil & strádal a trpěl, ale byl povznesen nad
ostatní a časem počali si iei vážiti. Nikdo mu sice nepodal skývu
chleba, poněvadž zaiisté genius se nestará o tak praobyčeiné
věci, ale jeho spisy budily rozruch. [ tepal převrácenosti lidské
a byl šťasten, že ie nade všecky povznesen. Jeho slovo mělo
sílu škrábnutí lva do tváře, na kterémžto místě zůstává krvavá
skvrnu, u nikdo neměl odvahy přiblížiti se 'eho osobě. Citljví
lidé považovali ieho šleh za smrtelný a zanec ávali díla, iakmile
bylo po něm hozeno ieho lví slovo.

Aby tendence byla dokonalá. sluší připomenouti, že genius
nezměnil ničeho na svém vnitřním přesvědčení. Věřil-li dříve,
věřil nyní ieště více, modlil-li se dříve, modlil se nyní dvoinásobsě,
u nenáviděl—li dříve malichernost. nenáviděl ií n ní důsledně
dvoinásobně. Ponoříl se v mystickou krásu někol' a nadšenců
všech věků a všech národů a nemohl pochopiti, že svět ich
nechce pří'moutí v té loríně, v jaké byl! podávání. Nepomyllil
nikdy. že y byl smrtelně raněn, kdyby se tak stalo. nebot co
bude : genia. až bude geniální společnost. národ, stát a celé
lidství? Ale genius v to nevěřil, neboť měl k tomu vážné
příčiny,

Rostl obyčejný člověk, až vyrostl. A když vyrostl, stal se
učitelem mládeže. [ viděl, že mládež pustne, a že ieit výchcva
ie špatná. Ale protože v něm nebylo ani za mák geniality. umnil
si pracovatí vytrvale jako soumar, aby poměry změnil. I nenadával.
ale vzal, co se podávalo. a když viděl, že to není dobré. po
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hřát literu duchem srdce svého a duchem své víry a vyrůstala
mu generace. o níž mohl říci více než řekl Valdštýn o svých
Pap enheimských. Byl lákán, aby usedl po vykonané práci &oddal
se ubokým meditacím význačných synů současné i minulé
Francie, Anglie a Italie, když viděl, že matka Germanie posílá
k nám jen prostřední & nejmenší ze svých synů. Ale viděl bídu
kolem sebe a slyšel umírati duše. A poněvadž se mu zdálo, že
je potřebí dělníků Božích, kteří by zaryli svůj pluh ne v kamení
a pustou pláň, ale v roli posetou hložím, kopřivami a trny, za
nechal filosofování a meditací a oddal se práci docela obyčejné.

A tento odstavec nyní je tak hrubě prosaický. že nezaslouží,
aby byl zařazen do beletrie, mánie-li na zřeteli doslovný vý
znam toboto slova, ale poněvadž jsme psali jedno, píšeme i druhé.
Obyčejný člověk shromáždil dospělou mládež ve spolku a řečnil
jí, ne jako Cicero nebo kterýkoliv z těch, jichž řeči ještě dnes
se pitvají na stolech politiků a tribunů lidu, aby ztratily na své
kráse, ale jako docela obyčejný prostý muž z lidu, který mluví
| rukama ztrnul ma. ale se srdcem hořícím. Mluvil a nabádal.
aby v nich žil ristus. A více. Shromad'oval je ke zpěvu a psal
na linkované archy noty a zpíval s nimi a hrál. A opět ne zpěvy,
které při svém zrození byly určeny pro vyvolené. nebo hudbu.
která potřebuje k chápání elektriuk y ozářených divadel. ale prostě
písně zapadlých muzikantů, ktaři tvořili, aby se to líbilo lidu.
A cvičil divadla, hledaje podivuhodným způsobem oněch, ktera'
e nejen líbila, ale v nichž nacházel i zrnka pravdy a moudrosti.

žel. že obyčejně ona zrnkn byla v hrubé skořápce a ne ěkném
šatě. Ale lid nemiluje etikety. A když viděli jiní. že obyčejný
člověk je skutečně dot-ela obyčejny, neltětcí se ani v šatě od nich,
nabyli odvahy &přicházeli k němu, aby jim psal žádosti o podpory,
smlouvy, vyplnoval daňové archy &vůbec sestavoval všecky ony
věci, které na nás uvalila pokročilá civilisace, ale s nimiž si kolikrat
neví venkovský člověk rady. Ano, když poznali, že pěkně píše,
přicházeli, aby jim opsal jen kusy jednotlivých těchto prosaických
věcí, aby byly pěkně před úřady. A obyčejn člověk vše to dělal
bez reptání, jsn rád, že může pomoci lidu. dyž pak shlédli, že
má knihy, prosili, aby jim je půjčil. [ myslil si člověk obyčejný,
že teď přišla chvíle, kdy by mohl rozšiřovati genialitu. [ půjčoval
jim knihy světoznámých geniálních autorů. které byly výslovně
určeny pro lid. Ale, že" Přicházeli s nimi, majíce je čisté a pečlivě
zabaleny v černém papíru od cukru a vyhýbali se odpovědi.
zda ne jim líbily. Obyčejný člověk, který přece však nebyl tak
obyčejný, poznal, že jich vůbec nečetli, nemohouce jich chápat.
[ dal jim jiné, které neměly sice pečet geniality, ale byly jim
pHstupné. A četli je & poznal, že cítili s těmi. o nichž se psalo.
A možná, že se i modlili za hrdiny těchto povídek. tak jak se
mluvi, že stalo se v Polsku s jedním z postav Sienkiewiczových.
Obyčejný člověk byl spokojen, neboť věřil,že lid jest uchráněn zloby.
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'
A znova nemusime připomínati, že veškeru svou práci konal

v duchu katolické církve, aby ji zachránil duše, na něž se číhalo,
aby byly vevlečeny v zkázu. A v noci, když už druzí spali (&
možná i geniově), usedal u stolu a četl s posvátnou úctou spisy
slavných mužů, kteří také dávali recepty. jak třeba vésti lidstvo
k Bohu. Protože však byl člověkem obyčejným, nemohl užíti všeho
toho, ale byl jist, že nutno pracovati s poměry. eň se mu dařila
a děkoval Bohu.

Jednou pak se stalo, že se sešli oni dva lidé. Není možná jinak,
než dle zákona, že protivy se scházejí. Obyčejný člověk byl po
hledem na genia přiveden z míry. Nebyl zvyklý dívati se tváři
v tvář lidem, kteří měli pověst čehosi velikého. Ale genius nijak
nebyl jtm překvapen, Byl zvyklý obcovati s obyčejnými lidmi,
poněvadž bylo osudem určeno, že ne každý může býti geniem.
A konec konců byl rád, že mu padl do cesty člověk, který měl
pověst člověka obyčejného, ale jehož přece doba vytáhla ze západu
dědiny a postavila jej () stupínek výše, k radosti pracujících a
k jeho vlastnímu žalu. Obyčejný člověk přešlapoval nepokojně,
asi jako laň, na niž uptrá svůj pronikavý zrak lev. A genius se
pásl na jeho rozpacích. Pokora je sice křesťanská ctnost, kterou

i feniově vysoko stavějt, ale když srdce překypuje satirou azv účtě srdce genia, kdož odolá? A konečně satira & pokoral
Obě mají tak neurčitě hranice, že nepoznáš, kde se míchají, či
kde se končí jedna a začtná druhá. A obyčejný člověk toho
teprve nepozna.

l zachtělo se geniovi satiry a_s graciěsou své kastě vrozenou
(neboť každý genius je aristokrat) udělal z obyčejného člověka
skolometa a podprůměrnou postavičku, která se tetelí v nepatrných
obzorech, poněvadž její křídla jsou těžká, aby vzlétla. Bylo to tak
ducha lně a tak jemně, že lidé zůstávali v obdivu, říkajíce 8 po
vzdec em a závistí; „lnu. geniusl"

Ale náš obyčejný člověk, kterého měla ona satira zničiti, byl
najednou jat pýchou i zaiilosoioval si. (A to nedělávall) „Ejhle,
genius si všiml mě ubohého. nepatrného! Jaké to čestl Skutečně,

jest cosi více ve mně, než prostá obyčejnostl Lev pohladiláisíkaA třebaže pohlazení lva zanechává vždy stopy jeho ostrých rúpů.
je to přece pohlazentl A konečně, Bože můj, jak by mohli růsti
geniové. kdyby nebylo obyčejných lidi?"

touto větou načisto uspokojen kráčel domů, přemýšleje ú
silovně, zda se mu podaří zazpivati s mužským sborem Smetanovo
,.Věno“. Nebude to příliš těžké?



Josef Bartuška:
VĚŽ NAD MĚSTEM.

Nad střechy domů. kostelů, továren,
jak maiák nad mořem : kameni,
do závratné výše se vypiala věž,

iež město za noci hlídá & ve dne sni.

Nad hodinami
vrabci zrobili hnízdo : peři a slámy

a na vrcholu
celý den hledi & v noci volá dolů

hláaný, který bdt nad všemi rodinami.

Černá věž nad městem evně stoii
a nad ní oblaky visi : včzdami,

život proudící ulici věž klidně mine,
ion žebrák s děravým kloboukem tady odpočine

se avoii němotou a ranami

Vu město 0 atruie,
ink ntrúžný maják Edi po staletí.

na věž k hláanemu nikdo nevutupuie,
lemu len hvězda nad hlavou poletuje,

na věž chodi ien milenci; děti,
aby své taly a radoati v tichu Il mohli pověděli.

šW'W/č„
%/l\\\\\
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JanVinař:
MLUVÍCÍ BARVY.

Bílá.

Jsem barva íilijl a barva nevinnosti. Jsem barva čistého srdce.
Jsem výrazem neposkvrněnosti Srdce Ježíšova a neposkvměnosti
Mariina Lůna. Jsem vyjádřena něhou dětské duše a zářením
dětského těla. Jsem barva duší všech svatých Božích a všech
světic a všech čistých paniců a anen. Jsem výrazem čistoty
jarního 'itra a čistoty rosy. která se eskne na travách a v kalíšcích

lůvěšů. 'sem barva jasu. Ale jsem též barvou mdlobné a smrtelnée osti
Červená.

Jak mohl bys nevěděti, že jsem znakem síly, když víš, že jsem
barvou krve? A prot jsem barvou života. ivota a síly. Ne
není života bez síly. %ivot ——tot síla. Život — tot oheň. Život
— tot krev. Krevl ženy. vy studnice krve a štědrě dárkyně
krve a života, zda nejsem i vaším znakem, ja, nachová barva . . .?
Jsem na to hrda, že jsem znakem krve. i té krve nejsvětější,
která kanula po tváři trntm korunovaněho Krále, která tekla
: jeho pravice, : jeho levice, : jeho prave noh , z jeho levé
nohy, 1 jeho boku. Jsem barva krve, ale jsem i barva vášně. a
hněvu a boje a vraždění a lásky, ale opět jen proto, že jsem
znakem krve a že při višní, hněvu, boli, vraždě a lásce tak
mnoho krve šíleně proudí a vře, syčí a teče, stříká a zpívá . . .

Zeleň.

Ratolestí a stromy a lesy. Stojaté vody s vodním rostlinstvem
a skřehotem žab . . . Břehy porostlé vlasy trav . . . Kam půjdeš,
kam půjdeš, abys mne nepotkal?

Modř.

Jsem na nebi ! v zrcadlech vod . . .
Na dalekých horách s mlhami smíšena zářím. . .
Jsem v očích lidí . . .

Žlutá.

Viděls mnou zbarvenou tvář smutně se loužícího člověka?
Co tí řekl, když ses ho tázal, proč jest ta sklíčen? Nepravíl

tobě: jsem smrtelně churav. anel Viděls obličeje žen clastajícíchse roditi? Žen obtižených pody a žijících trpělivě na ' or jich?
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Ale viděla i tvář nevěstky, ieiíž noci jsou tak, kruté . . .? Viděla
aepiaté ruce mrtvých v rakvích . . .? Viděla staré hromičně svíce . . .?
Viděla též iarní louky ae zástupy podbělů . . .? Viděla čajové
růže . . .? Tak sladce voníl Viděla záření oken za nocí v zapadlé
vsi. . .? Za těmito okny se často tak tiše a oddaně umírávál
Tak tiše . . . To viděls mnel

Fialová.
Velikonocel
Muka Páně!
Ach, ia svíttm ornátem knězovým v neibolestněištm obdobi

roku církevního. v hodinách, kdy u stodol & u lesů zbarvuii též
vonící fialky a ty ie trháš. a donášíš domů. abys jimi ozdobil
kříž. Jsem barva bolesti a trpělivosti v trýzních. Jsem bam
světla blesku. Jsem barva znamení, která se stala, když Jeli!
Kristus na kříži vypustil duši . . .

Černá.

Je černá noc a je černá duše tvá. člověče. který „se opili!
vínem. v němž iest chlípnoat“ a který nerozumíš. která iest vůle
Boží. Černá ie tvá duše . tma noci je vůkol :: ta duše tape a
bloudí temnotou noci. To temn tou hříchu & nevědomosti. Neb
nemá tvá duše iitřního Světla! ivot ie světlo a smrt le tma :

zmrthchvstání ie světlo. A nebe ie světlo. A peklo eat věčdnoc. Kristus |e vítěz nad černými temnotami. Jest umen de
Lumlnel Smutek lest černý a slzy isou mnou zbarveny. Ale
v neičerněiiích temnotách modllteben a kláěterních cel a kaplí
iest mi tak strašně bojovati a bránit! se, abych nepodlehla. Abych
nepodlehla? Ach, vždyt tu bývám vždycky přemožena , .. Ph
možena neviditelným světlem. které je tak zázračně, tak neko
nečně krásně a mocně!



Adam a Sancto Victore. přeložil dr. Alfred Fuchs:
MARIÁNSKÝ HYMNUS.

Ave. Virgo sin ularis.
Mater nostri Sa utaris,
quae vocaris stella maris,
stella non erratical
nos in huius vitae mari
ne permitte naufragari,
sed pro nobis salutari
Tuo semper supplica.

Saevit mare. tremunt venti,
fluctus surgunt turbulenti.
navis currit. sed currenti
tot ocurrunt obvia:
hic sirenes voluptatís,
draco, canes cum piratis
mortem paene desperatis
haec intentant omnis.

Post abyssos nunc ad caelum
řurens unda iert phaselum,
nutat malus. iluit velum,
nautae cessat opera:
contabescit in his malis
homo noster snimalis.
sed Tu. Mater spiritalis
pereuntes libera.

Tu. pertusa caeli rore,
csstiiatis salvo llore,
novum tlorem novo more

rotulisti saeculo:
erbum Patri coaequale

corpus intrsns virginsle
fit pro nobis corporale
sub ventris umbraculo.

Te prsevidit et elegit,
qui potenter cunctn reglt,
nec pudoris claustra ireglt
sacra replens viscera:
nec pressuram nec dolorem
contra primae matris morem

Zdravíme dnes svatou Pannu.
Matku spásy. Bohem dánu.
věky zvánu oceánu
hvězdou, která nesvedel
Matko, v moři toho žití
nedei trosečníky býti,
rač se prosbou přimluviti,
iež nás k spáse dovede.

Zuří moře, vichry vyii,
roudy vln se bouřně liií,
od se stále cile mlil,

tolik zla il vyšlo vstříc!
Siréna tam láká slasti.
drak řve, pirát zbrani Chrasti,
duše chvl se nad propasti
douiaiic i zouiaiic.

Do propasti loď se schýlt.
v tom ide vzhůru. vlny šllt.
stožáry se přelomily.
ink má plavec Hdit lod?
V této zkáze nedohledné

lsvec lidský hrůzou bledne.
& Tobě. Matko, zrak svůj zvedne:
Ty nás. Panno. vysvobodl

Rosa nebes z tebe záři,
lilie květ dt Ti z tváH.
Hle, lit novým květem daH
Matka naše hříšnou zem.
Slovo s Otcem téhož bytí,
v tělo Panny chtělo vilti,
chtělo ro nás tělo míti
skryto snny životem.

Ten, ienž všecko v světě vidi,
který mocně světy Hdl.
zvolil si Tě ze všech lidí
bez poruchy čistoty:
Bez úzkosti. bez bolesti,
pramatce iež bylo snésti,
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pariendo Salvatorem
senaíati puerpera.

0 Maria, pro Tuorum
dignitate meritorum
au er choroa angelorum
au limaria unice: _
lelix dies hodierna.
qua conacendia ad aupernal
Pietate Tu materna
nos in imo reapice.

Radix sancta. radix viva,
lloa et vitia et oliva,
quam nulla via inaitiva
invit, ut fructificet:
lnmpaa soli. aplendor poli.
qae candore praeea soli.
nos commenda Tuae Proli,
ne diatricte iudicet.

ln cons ectu aummi- Regia
ais puailli memor gregia.
qui tranagreaaor dalee legia

raeaumit de venia:
udex mltla et benignua,

iudex iugi laude dignua
rela apei dedit plgnua
crucia lactua hostia.

Jeau. aacri ventria lructua,
nobll inter mundi lluctua
ala via. dux et conductua
liber ad caeleatia:
tene clavum. rege navem.
Tu, procellam aedana gravem
portum nobla da auavem
pro Tua clementia.

zrodila Jsi světa Štěstí
Syna Boha, Panno. Tyl

0 Marie. poklad celý
zásluh akrýváš krásou skvělý,
pro který iai nad anděly
povzneaena iedinál

taatný dnešní den a sladký,
kterýma vešla v nebe statky.
ahlědni na nás a láskou Matky
a nebe. kde Tvá výšinal

Kořen živný iai & nový.
réva a strom olivový,
květem iai, ienž neobnoví

Ělod. ien když iei nutí pyl:emi avitem, nebi třpytem
záříě iaaně nad blankvtem:
Synu Svému a lásky citem
poruč nás za aoudu chvil!

Před Tím, ienž má světa vládu.
ochranou buď svému ltúdu.
které. ač má hříchů řadu.
řec chce apáau adíletll

goudce mírný, dobrotivý.
chvály hodný. milostivý,
naděie dula poklad živý,
na kříž šel iai k obětil

Jezu, alyš nás pro Marii.
když se vlny na nás llil,
vůdcem buď, když vichry vyií,
veď nás, kde se nebe akvíl
Ty drž ruku nad kormidlem,
ienž jsi v bouři klidu zřídlem.
veď nás v přístav a věčným sídlem
pro své milosrdenství.



Julius Kaden-Bandrowski, přel. Otto F. Babler:
ROZNAŠEČKA NOVIN.

Dešt nesl se úkosem, šplouchal do okapů, plival do stok, sypaie
do očí mokré jíní. Vysoko nad svítilnami & 'eště výše nad domy
protahoval a houpal se iako třepotavé rnra no komárů. Tímto
deštěm, rozestlaným mezi nebem a zemí jako hustá náplň vlhka,
províiely se rozeškubané vločky sněhu.

A tyto vločky vítr bral na blány ledových křídel, metl. hnal
a svíiel ie bez přestání do víru . ..

Zdálo se, že nad celým městem se neženou pásma větru,
netáhne proud chladu, ale že kdesi vysoko nad domy, zapletený
mezi věže kostelů, uvízl obrovský netopýr . .. Ulicemi třepotá,
po náměstích blány trhá a černá svá křídla nemůže vtěsnat do
ulic a na nárožích o hrany domů ie láme, trhá &tře.

Lidé cbvátaií, pospíchaií . . .
Vozy elektrické dráhy vlekou se za sebou iako plamenné hou

senky, na zatáčkách v mlze zvoní. řekl bys, že to v nich uštvaná
srdce zvoní . .. Kočáry uiížděií na všechny strany a koní ani
kol v blátě neslyšet. Jako opožděné karavany sunou se tiše a
bázlivě. Tu zase kolem davu proiížděií auta, ti těžcí brouci
města, rozsévaitce na všechny strany lepivě hroudy bláta. Každou
chvíli rozestupuie se zástup. aby uvolnil cestu povozům. Jen co
minou, pokrývá a zatahuje se špinavá cesta opět černým mra
veništěm lidí.

Z ulice do ulice a na náměstí, s náměstí na náměstí, poděl černě
stěny domů rovně se táhnou šňůry svítilen. Plynou, tvoří hvězdy,
splétait &rozvazuií se, a vítr ie zasypává, kalí kouřem komínů . . .

Středem toho města, vyběhnuvši z úzkých, iak by hladam stís
něných uliček. běžela kvapně, bolestnou myšlenku v sobě nesouc . . .

Doma zůstaly děti. A tyto děti nezdály se jí ani dětmi lidskýml,
ale hromádkou isklat vlaštovčích, hladem & zimou sehnaných
do iednoho kout u. Ta hromádka připadala it iako iedine zkřshlě
tělo s několika bledými, rozevřenými ústy — ústy hladových. ..

. ty vlaštovka. miláčku, iež létá! mezi nebem a zemí. svižně

a črěšně, co tobě to znamená, vyžile svá pisklatalověk zatím, ač mu práce ruce pálí, ač se mate neustálým
spěcbem, ač se mu nohy běháním prohýbaií, ač hruď chce vy
trvati a nemůže, ač skráně buší kladivy tepen, ač srdce bile
divoce iako zvon na poplach — člověk zatím, ač klesá, nestačí . . .

Přiběhla ieště včas . . .
V čekárně, na lavičkách podél zdí, seděly ieií soudružky s upnco

vanýma rukama, stahuííce si široké šátky na prsou. Vyměnlly
mezi sebou tu a tam slovo stesku, navzáiem se obdarovaly
vzdechem ——až se poiednou otevřely dveře tiskárny.
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Do široké, pevně zástěry dostala každá umluvený počet čísel
novin.

Přivázsly si šátky přes prsa, iak ien která mohla, &haidyl...
S nebe se leie na hlavu — čím ii ien zastříti? . . . átek.

hřeiící hruď ubožačky, trochu pomáhá, přece však vlhkost splývá
po těle a chladí studenými vlákny . ..

Boty už dávno se rozgraidaly a hlasitě cvachtaií po dláždění . . .
Světlo. jež se v blátě odráží — to je sám blesk nožů. pod

nohama pohrávaiících . . . Ne odlesk, nože samotné isou to. ostré,
ukrutně. po nichž ubohy' člověk kráčí ——na nichž si konečně musí
pořezat chodidla . . .

Vždycky má strach, že se zpozdí & nedoběhne dolů do města
do agentury na pouliční prodej. Vbibá řadou z domu do domu,
: chodby do chodby. z dveří do dveří. Přidržuiíc se zábradlí,
přebíhala vysoká, tichá schodiště, každou chvíli únavou se za
stavuiíc.

Schránky na dopisy na dveřích isou iako chladné, nenasytné
huby. Vsuneš do nich, do otevřených, cár papíru &letiš dále...
Ale isou horší, zavřené... Těm musíš pozvednout víko, iako
tvrdý ret, & pospíchei dálet Namrzlé prsty poraňuií se o železný
ret & bolí, balík novin táhne a tíží . , . '

když isi už vše roznesla, utíkei dolů, do & enturv. chytni
svuu část, postav se iako živý sloup na křižovat u ulic a volei:

„Hvězda, as. Den, Večer, Posledni chvíle.“
Lidé il mí'elt, nezastavuiíce se, nekupuiíce, iako by neslyšeli.

Sebrala pos ední své síly a poslední dech. Zástěra, zatěžkaná
papírem, iako pila se ii zařezávala do boků. Ulehčivši tedy tíze
& podpíraiíc ii rukama, dále křtčeln do čtyř deštlvých stran
světa:

„Hvězda, Čas, Den, Večer, Poslední chvíle."
Sníh tiše hladil černě střechy domů a jako bledě pápeří honil

se ve větru po stěnách.
Co to tam v těch novinách stoií? . .. Písmenka. odpočinutá,

kulatá a tlustá .. . Papír -— mákem posypaný.
le přece to lidé neberou pro spaní — ale ve dne na čtení .. .

A. čtou se ta slova. pěkným písmem pověděná ——čtou se...
„Hvězda, Čas, Den, Večer, Poslední Chvíle" ——volá dále, pře

šlapuiíc s nohy na nohu.
Myšlenky se jí roztěkaly . . . Zdaleka, na konci dohledu, u štítu

velkých domů hrdý nápis, napsaný na temně hloubce nebes
světelnými písmeny . . .

„Hvězda, Čas, Den. Poslední Chvílet" —
Hlas se ii náhle přerval. Volání uvizlo ií na rtech. Těžká

myšlenka utkvěla ií v hlavě. Ze všech sil iala se roznášeěka
naslouchati té myšlence . . . Cítila. že se v ní nadzvedaií obrovská
písmena a chtějí utvořit nápis . . .

Popsána isou iimi okna i dveře. sloupy elektrické dráhy,
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kostely . . , I ona sama nosí v zástěře natištěných slov jako máku.
Všude samý tisk . . .

A ieií nešťastná chodidla, iež uháněií blátem, to jsou dvě
k věčným dostihům odsouzená písmena . . . A píši. tisknou vtom
blátě jediné slovo: Hladl

en nápis iim moci vrhnouti na domy. provléci jej všemi

dveřmllilt;?"nápim ieiž její chodidla vyšlapávaií po celý den:a . . .

Frant. Kašpar:
L E TN Í NO C.

Za svítání šel isem po neděli.
Zvuky hudby teslmě za mnou zněly.
Ještě na všem kouzlo svátku leží.
Anděl ticha, zdá se. kraj ten střeží.

Z údolí, zkad dýěe vůně sena,
iako z člěe duše roztoužená
iitrem zbylou sladkost svátku plic.
Jaký mtr se celým krajem liie.
'ako sladká předzvěst milování!
&' tdi se změnil tichý smutek plání.
které jako zdelit člověk iindy
těžce ilit; dneska stih' jsem llndy,
lesy. kře. ink žlil samy sobě
nevydány dne a lidi zlobě.



Josef Hanák:
BADA TEL A SVETEC CHARLES

DE FOUCAULD.

P. Ch. Foucauld toužil již dávno po tom. aby rozšířil svou apoš
tolskou činnost dále do středu Sahary mezi Tuaregy, kteří nebyli
tak fanatičtí jako Arabové a tudíž křesťanství a civilisaci přístup
nější. l připojil se dne 13. ledna 1904 k velké karavaně, kterou
doprovázelo 50 vojínů. Po 18 dnech cesty dorazil do Adraru,
kde se setkal s velitelem Laperrinern, jenž mu poskytl místnost
ke zřízení kaple a podporoval jej všemožně. Chtěje studovati řeč
tuaregskou, pokládal za nejvhodnější místo k tomu oasu Akabli,
kde stále meškají tuaregské karavany. „Obyvatelstvo této krajiny,
jako Maroka. mluví více berbersky než arabsky, starou řečí se
verní Alriky. kterou mluvili i Kartaginci. kterou mluvila i svatá
Monika, jejíž berberské — ne řecké ——jméno. znamená královna."

Dne 14. března opustil Laperrine s P. Foucauldem Akabli. maje
v úmyslu dospěti až do Tombuktu. Přerušil cestu, poněvadž mu
tamnější důstojníci oznámili, že nespadají pod jeho pravomoc, ná
ležejíce do oblasti Nigerské, Na zpáteční cestě setkala se dne 12.
června vý ra va Laperrinova s karavanou poručíka Roussela, k níž
se připojí P. Foucauld a cestoval s ní, obiraje se dále studiem
tuaregštiny, do níž překládal evangelia. Ač obyvatelstvo je ne
důvěřivě. pokládal je přece za méně ne řatelské Franwuzům než
Araby. Poznal však, že ještě nenastala v odná doba. aby se usadil
mezi nimi trvale. a proto se vrátil do severní Sahary.

Dne 20. září dospěl do ln-Salahu, odkudž pokračoval v cestě
sám, jsa provázen jedním domorodým vojínem a zastavil se všady.
kde spatřil stan nebo podzemní chýši. V Timimunu, „četně obyd
leněm, bohatém, jenž by mohl býti středem úspěšné misie". se
zdržel tři dni, pobyl krátce v El-Golee a s ěchal do Ghardaje
ke svému příznivci, apoštolskému prelektu ahary P. Guerinovi.
Tento, nemoha se ho dočkali. vyšel mu vstříc a setkal se s ním
v Metlili; byl rozedrán, unaven, podoben žebravérnu derviši, ale
z jeho oči a úsměvů zařila radost. \! Ghardaji zůstal od 12. listo
padu do vánoc, odevzdal P. Guerinovi překlad evangelií do tua
regštiny & nastoupil cestu do Beni-Abbesu, kam dorazil 24. ledna
1905. Důstojníci. vojáci. nemocní i žebráci jej uvítali s největší
radostí. Koncern ledna přijel na inspekci generál Lyantey. Jaký
dojem na něj učinil P. Foucauld, vyprávěl generál Bazinovi asi takto:

„Obědval jsem s ním a důstojníky v sobotu. Po jídle zpíval
fono rat rozpustilé písně. Pozoroval jsem jej a mysli! jsem, že
odej e. Neodešel a usmíval se také. Druhý den v neděli 0 7.
hodině byl 'sem s důstojníky přítomen mši sv. v poustevně. Jak
byla ubobál Byla pokryta rákosem, ozdobena obrazem Krista.
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malovaným na kalikotu. Za oltář sloužila deska; svícny byly le
chové. A řece nikdy jsem neviděl sloužiti mši tak. jak ji s ou
žil P. de l'Eoucauld Myslil' jsem. že jsem v Thebaidě. Jest to jeden
z nejhlubších dojmů mého života!"

V Benni-Abbes zotavil se poněkud po cestě. ale za krátko byl
vyzván plukovníkem Laperrinem, aby se jako misionář odebral
do Hogaru a pracoval mezi Tuaregy. jejichž řečí mluví a píše
: kněží téměř jediný. l opustí chudičkou poustevnu, kterou tak
miloval. aby zapadl ještě hlouběji do pouště. Svému příteli, veli
teli Laersixovi píše: ..Ty'jsi na vrcholu slávy, a já na dně studny.
mě místo však je snadnější a příjemnější. Jsem tisíckrát radši
v Hogaru. nebo na písčinách, než v Alžíru. , jak je samota dobra |"

Cestu na své nové působiště konal s kapitánem Dinauxem,
velitelem ln-Salahu, jejž provázeli čtyři cestovatelé. z nichž jsou
známější badatel a zeměpisec E. Gautier, geolog Chudeau a spi
sovatel P. Mille. Tento se vyjádřil Bazinovi 0 P. Foucauldovi
takto: ..Ubohý P. Foucauldl Všichni jsme poznali jeho cenu. Byl
to muž podivuhodný. světec — chcete-li -—odstínu orientálního.
Milovali jsme jej. Svou neobyčejnou láskou k poušti budil náš
úsměv, takže jsme o něm žertovné říkávali. že se mu zdá býti
tramvaj příliš sousedskou."

V Hořaru se usadil v Tamanrassetu, horské vesnici asi o 60obyvate ích. kde si zřídil podobnou kapli a poustevnu jako v Beni
Abbesu. Prvni mši svatou zde sloužil dne 7. září 1905; měl v \i

mšslu zůstati zde rok a na podzim r. 1906 se vrátiti do Beniesu a tak střídavě působiti na obou místech, Kolik mravní
síly bylo třeba k pobytu v Tamanrassetu mezi kočovnými pas

tevci. loupeživlmi bojovníky a zotročenými černochy, kde nemělčlověka, jenž y byl s ním spřízněn původem, vzdělaností. ná
boženstvíml

V květnu r. 1906 čeká návštěvu svého starého přítele Moty
linského. jenž chce s ním ztráviti léto a studovati s ním tuareg
stinu. Teprve dne 3. června o svátcích svatoduěních přichází „to
zlatě srdce, jež pomůže. abychom učinili Tuaregy svými přáteli".
P. Foucauld má velkou radost. že Motylinski jest ochoten od
povídati mu pri mši sv Za jeho tříměsíčního pobytu práce lin

gvistické velmi pokročily. „Chystám mluvnici. slovník tuaregskorancouzský a překlad úryvků bible. Vše dobře jde a doufám,
že bude skončeno ve dvou nebo 3 měsících."

Začátkem zaří odebrali se oba přátelé na sever a rozloučili se
v EI-Golee. P. Foucauld navštívil potom Beni-Abbes, kde jej

ižrancouzi přijali nad vše pomyšlení a domorodci nad vse očeváni“.
V této době nalezl konečně pomocníka; byl to mladý Bretonec,

jenž pobyl 3 léta u Bílých otců, 3 léta u zuavů a zatoužil po

moštolské práci na poušti s P. Foucauldem. Jmenoval se bratr'chal. Tento popsal své dojmy a příhody, jež zažil s P. Fou

250



cauldem, vylíčil jeho život, plný lásky k Bohu a svátostnému Spa
siteli. plný sebeumrtvování a touhy po mučednictví, plný pokory
a skromnosti. plný práce a chudoby a své vypravování, dýšící
úctou & obdivem k němu, skončil slovy: „Bylo mně velmi milo,
hovořiti s P. Karlem : Ježíše. jenž mně za příliš krátkou dobu,
kterou mně bylo dopřáno ztráviti s ním v důvěrnosti, dal tak
mnoho krásných příkladů všech ctností. Byl jsem jeho prvním a
posledním žákem a prosím Boha, abych, pokud stačí mé síly, byl
jeho následovníkem"

Bratr Michal se vrátil na sever a P. Foucauld zase osamél.
Hluboce jej zarmoutila zpráva, kterou mu poslal plukovník La

perrine. že jeho přítel a spolupracovník Motylinski dne 2. března
1907 zemřel. Nedal se však tím odstrašiti, pokračuje v lopotné
práci vědecké i apoštolské, jež hubila jeho tělo. Píše o sobě:
,. našem stáří je vždy něco, co zvoní; jest to otcovské napo
menutí s výše . . . Nemám již ani zubů. ani vlasů a mé oči do dálky
dobré, jsou z blízka slabé." Jeho zdravotní stav budil vážnou
obavu i u plukovníka Laperrine, jenž v únoru r. 1908 dvakrát
o tom píše apoštolskému preiektu P. Guérinovi. Na naléhání přátel
do řál si poněkud klidu a lepší stravy a zotavil se tak,že mohl

olzončit své linguistické práce. P. Guérin a P. Voillard jej nutili,
aby je vydal pod svým jménem, On však toho nechtěl připustitl,
vymluuvaje se P. Guérinovi:

„Pokud se týče podepsání mého jména na práce jazykozpyíné.
mé smýšlení zustává nezměněno Co namííáte s P. Voillardem.
bylo by snad správné. kdyby šlo u nějakého Bílého otce. neplatí
to však o mně, poněvadž jsem si zvolil život skrytý. Jen to mne
přimělo napsali tyto práce a přichystati je k tisku, že uveřejnění
jich může přinésti velký užitek, aniž budu jmenován.“

V létě r. 1908 se zotavil nadobro, takže plukovník [,aperrine
napsal o něm P. Guérinovi: „P. Foucauldovi se vede dobře; září
zdravím a radostí. Dne 29. června pí'ijel do mého ležení v čele
jízdné čety tuaregské. Jest mezi nimi oblíbenější než kdy jindy.“

Jeho sestra jej stále v dopisech zvala, aby navštívil své pří
buzné & známé ve Francii. [ jeho otcovský přítel abbé Huvelin
mu napsal: „Mé srdce velmi touží, abyste učinil .,malou" cestu
do Francie — at a Tuaregy nebo bez nich a spatřil svou ro
dinu." Uposlechl výzvy a o vánocích opustil Tamanrasset. Po
zdržev se nějakou dobu u Bílých otců v El-Golee u Maison
Carrée, přistal v Marseilli, navštívil Paříž. Nancy, Notre-Dame
des-Neiges, Toulon a Grasse. kde se setkal se svou sestrou a po
třech týdnech zase spěchal do své Afriky.

Když se navrátil do Tamanrassetu, nalezl svou poustevnu zvět
šenu a opatřenu vojenskou postelí. kterou dal sem na velbloudu
dopraviti jeden mladý důstojník. P. Foucauld přijal dar s díkem,
domnívaje se, že po únavě cesty může si na ní odpočinou

I jal se pokračovati v jazykozpytných a národopisných pracích,
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snaže se je dokončiti, ..aby mohl potom tím nerušeněji sledovati
jediný cíl ——stýkati se více s lidmi a věnovati se modlitbě a ná
boženské četbě“.

Jeho snahy nebyly bez úspěchu; začátky civilisace počaly se
jeviti v Hogaru, a domorodci, dříve k Francouzům, zv áště k dů 
stojníkům, nedůvěřiví a nevlídní, stávali se přátelštějštmi. Jak možno
si získati jejich důvěru, vylíčil P, Foucauld doktoru Hérissonovi,
jemuž byl doporučen za rádce.

„Jest třeba býti k nim prostým, přívětivým. laskavým, je mi
lovati a dáti jim cítiti, že je milujeme, aby milovali nás. Jest třeba
neurážeti se jejich důvěrnosti nebo nenucenostl, býti lidským, pří
větivým & stále veselým. Jest třeba ustavičně se smáti, [ při vě
cech nejvšednějšíchž já, jak vidíte, směji se neustále a ukazují
svůj chatrný chrup."

Dr. Herisson doznal, že P. Foucauld byl duší Hogaru a že
i plukovník Laperrine neučinil nic bez jeho rady; domorodci měli
jej v takové vážnosti, že jej volali v rozepřích za soudce.

Rok 1910 byl pro něj neblahý. Utrpěl v něm dvě bolestné
ztráty; dne 14 května zemřel ve věku 37 let P. Guérin, byv
udolán námahamí života na Sahaře, a dne 10. července abbé Hu
velin, jeho rádce o 24 let. Kromě toho přítel jeho, plukovník La
perrine dostal velitelství pluku ve Francii, takže se s ním v Ho
garu již nesetkal.

Čím se těšil v hlubokém svém zármutku? Když dchstalzprávuo smrti P. Guérina, napsal P. Voillardovi: ..DobrýB ůh vám a
mně uložil těžkou zkousku. Vy jste ztratil velmi dobrého syna a
já velmi dnhrého otce, ale jen zdánlivě, nebot jest nám blíže.
než kdy jindy Nikdy snad jsem si na omysh'l, že mne nepřežije
a spoléhal jsem na jeho přátelství, jako by se mně hn nemělo
nikdy nedostávati. Cítíte prázdno, jež mne zanechává jeho od
chod. Ježíš zůstává; budiž veleben za všel Budiž veleben za to,
že povstal k odměně našeho tak drahého P. Guérina, budiž ve
leben také za to, že nám jej ůjčil na několik let."

Podobně truchlil nad smrtí . Huvelina. avšak i v tomto bodu
povználel uslzené zraky k nebi. aby tam nalezl radostnou, ne
pomíjejíct útěchu: „Ano, Ježíš nám stačí; kde jest On, neschází
nám nic. Byt i nám byli sebe dražit ti, z nichž vyzařuje jeho od
lesk, On zůstává vším. Jest vsím v čase i věčnosti.“

A ři odchodu plukovníka Laperrina z Afriky, svého přítele
od m ádí, zapomíná zcela na sebe a na svou opuštěnost a má
na mysli jen jeho práci pro velikost Francie v Africe vykonanou
Louče se s ním, shrnuje jeho koloniální působení v tato slova:
..Od svého 21. roku, až na nevelká tři léta. žil v Alžírsku, Tu
nissku a zvláště v Senegalsku, Sudanu a na Sahaře. On získal
Saharu Francii proti ieii vůli, dávaje tím v sázku svou kariéru. ..
Vynasnažil se nad miru; všemu, co podléhalo jeho rozkazům,
vlil čilost a činnost podivuhodnou"
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Počátkem r. 1911 navštívil opět Francii a po měsíčním pobytu
vrátil se v květnu do Tamanrassetu. V létě velká sucha v pu
dila většinu obyvatelstva : roviny Ahagarské do hor, kde ylo
trochu trávy pro dobytek. I P. Fouc'auld ie provází jako potulný
pastýř duší a zřizuie si poustevnu s kapli v Asekremu ve výši
2.900 metrů. „Jest to pěkně místo pro klanění se Tvůrci. Přijď
sem království Jehol Jsem ve výhodě, že mám kolem sebe mnoho
duší a že jsem na svém vrcholu velmi osamělýl"

Začátkem prosince vrátil se do Tamanrassetu; obyvatelstvo
místní i sousední bylo následkem sucha ve velké bídě. i snažil
se je udílením almužen podporovati co neivíce.

Roku 1912 zdržoval se ponejvíce ve své poustevně. isa schý
len nad bednou. iež mu sloužila za psací stůl; chtěl dokončiti
tuaregský slovník. ieiž mínil poslati René Bassetovi. aby iei vydal
pod iměnem ieiich společného přítele Motylinskěho. Poiednou byl
však v práci přerušen vážnou nehodou; za letního vedra byl u
šíknut zmiií. Téměř vždy bývá takové uštknutí smrtelně. Dozvě
děvše se o tom domorodci, přichvátali & nalezli svého dobro
dince v bezvědomí. Ihned iali se jej léčiti po svém; ránu vypálili
žhavým železem. stáhli mu svalstvo. aby se ied nerozšířil do ce
lěho těla. a když mdloby nepomíiely, přikládali žhavé železo na
chodidla. Konečně se vzpamatoval. Byl však nanejvýš sláh &dlouho
nemohl ani studovat, ani chodit.

Zotaviv se z ušknutí i jeho .,lěčení“, pokračoval v práci vědecké
i civilisační, iež přinášela i ovoce;Tamanrasset se stává iedním
ze středisek Hogaru a poměrně kvetoucí obcí. Mnozí domorodci
si ostavili úhledně domky a : kočovníků stali se rolníky.

Eoncem dubna roku 1913 vydal se na cestu do Frunciesmla
dým domorodcem Uksemem; navštívil svě příbuzné a přátele. mezi
nimi i Laperrina. ienž byl nyní velícím generálem v [. oně. Tento
iei vybídl. k společně cestě do Al a výcarska, což .Foucauld
přiial. V stoupili v srpnu k moři lbdovců, zastavili se v Chamo
nixu, Be lortě, Lucernu.

Po návratu z cesty vykonal ještě několik návštěv u svých zná
mých. zvláště u biskupa Msgra Bonneta ve Vivíersu, do lehož
diecěse náležel. Pobyt ieho ve Francii trval tři a půl měsíce; byl
to neidelší ieho pobyt, jako by tušil, že je poslední. Před od lu
tím napsal dne 28. září své sestře: „Jen za výilmečných o ol

nostl ztráví misionář tak dlouhou dobu u svych, aby si odpočinul.Dobrý Bůh dal vzniknouti této výiimečně o olnosti cestou Ukse
movou. Děkuii Mu za to z celého svého srdce . . . Tobě také dě—
kuit, jakož i Raimundovi a tvým dětem za příiemně t dny. iež
iste mně připravili & za Vaši svrchovanou laskavost k ksemovi.
laskavost. iež působila ieho duši tolik blaha . . . Apoštolát dobroty
ie ze všech neilepší.“ Pokračování.



Arnošt Czech Czechenherz:
OPUŠTĚNÁ KATEDRÁLA.

V kamenných lomech na sta rukou láme, drtí skálu
a na sta dlát z ní v přepodivných tvarech kouzlí divy.
kariatidy, draci, d'ábli rostou pod kladivy,
sochaři tesají tu štíhlé slou y na oltáře,
seratů cudná těla, mučedníků svatých tváře.
Ve městě lidé staví ku cti Boží katedrálu.
Přechází dílo věků z ruky otce v ruce syna,
tesařů, kameníků černě hemží se tu roje,
lešení, lana, páky, jeřáby a kladkostroje
skří ají, hučí velkou symfonií, práce hudbou,
v c aosu lidský výkřik zmlká neúprosnou sudbou
a člověk připadá tu jako pouhé stěblo, třtina.
Umění zasvěcenci touží po svých šťatných ránech,
tu básník štětce tvoří Madonny zjev s Jezulátkem,
obrazu odhalení bude pro lid zbožný svátkem,
tam zvonař lije zvony, které budou vyzváněti,
volati živě, mrtvých želet, mraky rozháněti.
Zří architekti vše, jak nakresleno v smělých plánech.

Konečně zvonů hudba nad střechy se nese vzhůru,
pobožný lid se jako moře rozpoutaně vlní,
varhany hlasu hromověho prostor chrámu plní,
záplava světel u Madonny s .lezulátkem plane,
ze zraků Matky Boží svaté potěšení vane.
Te Deum slavné zní jak píseň saraiínských kůrů.
Nad lesem mramorových vížek léta tiše plujl
a s se dívá barevnými okny v chrámu trakty
na velké bohoslužby, skvělé historické akty,
církevní sněmy. haeretiků soudy, tajné rady,
odcházet vidí v drahěm rouše patriarchů řady,
zří bílé sargofagy, andělé kde hořekují.
Je svědkem němých slibů, předsevzetí, vnitřních sporů,
jak ze srdce se na rty derou mužům, ženám, dětem,
a kazatele slyší horlit na hřích jdoucí světem,
na zlobu, která v okna šeré katedrály šlehá.
Když v svitu věčné lampy půlnoc na oltáře lehá,
noc slyší černých mnichů žalné, monotonní sbory.
A katedrála stojí jak tvrz nedobytná v boji,
jak maják světlonosný v rozbouřeném oceánu,
na jehož zeď se vlny ženou silou uraganu,
na poplach prudce bije srdce rozhoupaných zvonů.
Kdo myslí na modlení v dnešním, jarmarečním shonu?
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Hlas mnichů zaniká, iak volání kdes ve příboii.
K nebesům věže. ruce dvě se pozvedaií obra.
Dnes den svůj slavi rod geheny zavržený Bobem,
symboly zla, iež vykouzleny katedrály slohem
kariatidy, 'dravci. d'áblí s pošklebkem zří dolů
na světců, mučedníků. panen zlatou aureolu,
na apoštoly lásky, míru. odříkání dobra.

Čas míií. Zvony zase zahlaholí, světla vzplanou
a zbožným lidem zašumí zas stará katedrála.
Což touha v duších milionů marně by ien hřála,
což setba dobrá žeň by nevydala požehnanou?
Hle, Kristus umučený na lid s kříže dolů zírá.
iak děl by v lásce své: Kdo ve Mne věří, neumírál

František Střížovský:
KDO BY ZA ZLÉ MĚL...

Kdo by za zle měl,
kdyb unavený člověk sobě pohověl

osa iv se v stínu na silnici.
raka soumar vždy se lopotící.
sundal s síle iařma tíseň,
zanotoval sobě se skřívany píseň,
píseň svolí, svého srdce tep,
pot si utřel s tváře. vedrem slep.
pobroužtl se v sebe.
cítil úsměv nebe.
až by na hlavu se snesl sen . ..
Vůkol rudě pohssíné den.
Osvěžuiícího spánku okamžik
tiší v duši živě touhy křik.
Protesty už všechny oněměly.
Oči duše. která věčně bdí.
nocí bezměsíčnou hvězdy uvidí.
Zdá se ilm. že hvězdy rostou.
že se blíží hnány silou prostou —
až. hle. ěirě plochy panorama stoií.
Kraiiny. hle obraz vystupuíe divem.

ivot víří na ní v kolotání živém.

Vidět lidi divných tvarů, v divněm kroii.
Stero fosforečných očí
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k němu tázavě se točí,
fantastická ústa mluviti se zdaií,
ruce v zoufalém se gestu rozpínaií,
& ač slova v přepodivné řeči zněií.
přece duše sobě rozumějí, “
cítí, otázka že táž i tu i tam v nich kvílí:
Jak bychom vás. bratři, pochopili?
Ve vesmíru na světech proč kolotáme?
Jaký společný cíl všichni máme?
Co z nás bude, až se večer náš nám skloní?
Proč. když odcházíme, oko slzu roní
Za hrobem zda vůz iiž Eliášův čeka?
Či chmur nových nezbadané temno leká? —

Náhle v těchto úvah malomocný bol
zavzněl kole 0
kovový zvuk harfy mystické
kdesi : nedohledné dalky sférické,
Sideričtí lidé padlí na kolena. —

S očí člověku snů padá plena.
Probudí se na silnici ráno.
Slunce vychází zas. jako malováno.
Z vesnického kostelíčka jasně zvonek zní.
Kolem hošík spěchá mínístrovat na ranní.
Usta ieho hlasitě se modlí „Anděl Páně".

Člověk zaslzí & hlavu uchýlí v dlaně.
Hochem rozluštěnu hádanku má bytí
ale nemá síly, iako děti žítil ——



JUDr.Otto Stehlík:
PŘÍSPĚVKYKESTUDIÍMO P. V.ŠTULCOVI.

1.

Žádost P. Václava Štulce o povoleni k vydání „Blahověsta“ : r. 1846.
(Archivní drobnůstka.)'

P. Václav Štulc byl již r. 1846 známou osobou v kruzích ducho
venských a vlasteneckých ro svou píli, neúnavnou horlivost a
vyšší snahy ve správě duchovní a svou práci na poli církevním
& svými básněmi a překlady : polštiny. Získal několik stejně
smýšleiících spolubratří a hodlal s nimi vydati církevní časopis —
tedy nový literární podnik. Každá novota narážela ovšem na velké
obtíže v době Metternichově. všemohoucí byrokracie germanisující
a ioseíinsky smýšleiící tomu nepřála. už proto ne, že to byl časopis
slovanský a ieště k tomu kněžími vydaný. Ale upřímná a rázná
přímluva arcibiskupova přece ien ovolení prosadila. O všech ob
tížích & průtazích nám daií zevrubnou zprávu archivní akt mi
nisterstva vnitra. z kterých je též tato drobnůstka čerpána. . tulc

odal žádost o povolení ..Blahověsta" přímo k zeměsprávci. arci
knížeti Štěpánovi; o dlouhém vyiednávání byla žádost konečně
příznivě vyřízena. žní doslovně:

Vaše císařská Výsosti!
S hlubokou úctou & neobmezenou důvěrou odvažuie se co

neiposlušněii podepsaný. octěn důvěrou několika svých du
chovních s olubratrů přibnžiu se Vaší císařské Výsosti, aby vy
prosil od í mocnou ochranu pro věc. která se mu zda míti
po neizraleiší úvaze nekonečnou důležitost a nelv daínělší nl
sledky pro duchovní spásu veškerého slovansky m uvicího oby
vatelstva Čech, Moravy a Severních Uher,

Předmětem této jeho ůctyplné prosby jest: nejvyšší povolení
k vydání náboženského katolického listu nedělního pro náš nú
rod (lidl. Aby důvod k podporování prosby, jeho duší takřka
vynucené Vaší císařské Výsosti rozvinul, pokládal by co neípo
slušněii odepsaný sám za smělé osobování. kdyby ne právě
tímto bylo dáno ospravedlnění ieho kroků.

Především dovoluie si v neihlubší úctě odepsaný s nepo
kryteckou upřímnosti a neiprostosrdečněiší ůvěrou. ku kterému
každého vybízí všude tak skvěle osvědčená &ze dne ke dni se
vznešeněii ievící lidumilnost Vaší c. Výsosti, zde slavnostně u

“ Za laskavou pod oru vyslovuií zde úřednictvu archivu ministerstva vnitra
včele s panem ředitelem. ministerským radou JUDrem a PhDrem Lad. Klimo
nem svůi povinný dík.
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jistiti. že ho nevede žádná jiná pohnůtka k tomu počínání než
nejvroucněiší láska k svým bližním & svatému náboženství. jehož
vyznavačem a sluhou býti štěstí má. spojená s pravou věrností
a příchylností k našemu otcovskému panujícímu rodu.

Z lidu zrozený. mezi lidem od svého mlád! žijící &po několika
let účinkující poznal nejuctivější žadatel poměry a požadavky
našeho lidu. A tu ho již často pohnul pohled k slzám. když musel
přijinakhluboké náboženskosti našeho lidu spozorovati tak mnohá
znamení doby srdce naplňující tesklivou obavou, že by mohl ná
boženský smysl, pravá živá víra Ježíše Krysta z myslí všech tříd
pozvolna vymizeti, kdyby se na každý možný způsob nepracovalo
proti všemu víře se hrozivě protivícímu. Není zde místa, abych
vyjmenoval příčiny tak mnohých jevů; jedno však podepsaný
nemůže zakrýti, že se mu zdá býti rozšiřování účelných, nábo
ženských spisů důležitým a tu itam ne ostrádatelným prostřed—
kem k zachování a oživování lásky Enašemu svatému nábo
ženství. Láska ku čtení je našemu lidu jako vrozená; u něho
se dědí dobrá kniha jako drahá pozůstalost od rodu k rodu.
Za nového rozmachu české národnosti. rozprostírajícího se pod
otcovskou ochranou našeho milovaného panujícího domu, roz
množuje se denně očet kněh. nalézajících u všech tříd národa
nejživější účast. Ačkoliv to srdce každého lidumila jen potěšiti'
může. tak nemůže přece zcela potlačiti smutný pocit pozoruje,
že se příliš málo vzdělává pole písemnictví nábožensky povzná
šejícího a křesťanskýsmysl povzbuzujícího. kdežto naše omiádlá
literatura šťastně a utěšeně pokračuje v poesii a prose. Tak
vychází 7 časopisů' v českém jazyku. z nichž každý má značné
čtenářstva dle svého způsobu. Není však mezi nimi ani jediného,
který by si byl vzal za účel ohled na náboženské požadavky.
Nejdůstojnější konsistoř v Praze sice vydává od řady let boho
slovecký časopis za redakce nejdůstojněišího pana kanovníka
F'es'iny:2 tento však má jen za účel, aby přispěl k vědeckému
vzdělání duchovenstva, a může právě proto jen nepřímo lidu
prospěti. Kd by se tedy náboženský moment při rozvoji lite
ratury zane bával, a kdybychom se co nejhorlivěji nesnažili.
abychom vedle pokroku v různých vědách rozšiřovali současně
radostné přesvědčení o výtečnosti křesťanství a o vysoké ceně
naší svaté víry. spočívající na neochvějných základech pravdy
a abychom učinili víru jako pravý a jediný pramen naší spásy

' Byly to: Květy, Česká Včela, Pražské Noviny. Časo is pro katolické du
chovenstvo. Přítel mládeže, Posel z Budče. Pražský Posel Tyl). Promyslný Posel
(Amerling),

' Václav Michal Fauna rytíř : Čehorodu (1182—1859), spisovatel, národní
buditel a neúnavný církevní pracovník od r. 1832 kanovníkem svato-vítským.
Pilně a s úspěchem redigoval v letech 1832—47 Časopis pro katolické ducho
venstvo, v letech [835—57 zřídil Dědictví Svatoianské. v roce 1844 založil jed
notu k dostavění svato-vítského chrámu a pracoval v různých spolcích. Vydal
již tenkráte kázání a jiné církevní spisy.
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cennou, milou a drahou mysli lidu: pak by se nikdo nesměl
diviti. kdyby tato víra. i když ii nic jiného nezkracuie, v té míře
mizela. v iaké iiná odvětví vědění rostou a se jim daří. O co
zřeiměii ukazuje se potřeba po periodickém spise náboženského
obsahu, uvažujeme-li vliv, který vykonávaií literatura ciziny a
různá hnutí doby též u nás. Jak iest velice nutno. aby se rozšiřo
valy iasné a správné poimy o náboženství. víře &cnosti, aby se
zaplašovaly & úplně odstranily předsudky a bludy všeho druhu
věrným, živým a strhujícím líčením oblažuiící síly a pravdy učení
Krystova. aby se víře odcizené mysli pro ni znovu získaly. všudy
vzbuzovala a oživovala věrná příchylnost a láska k víře, a takto
se proti přibývaiícímu a valícímu se proudu zvrácených. po
matených a nebezpečných časových názorů postavila hráz hro
zící povodeň zastavuiící a zlomícíl V hluboké úctě podepsa
nému iest sice příliš dobře známo. že imenovitě škola a kaza
telna na sebe vzaly svatou povinnost, aby to vše vykonaly.
Ale tím méně mu ušlo, že dnes zvláště periodická literatura
se stala řečnickou tribunou a dosáhla moci, která i sílu slav
ných kazatelů v účincích velmi často řesahuie a rozšiřuje ná
zory a mínění i tam, kam nevnikne sovo kazatelny.

To vše cítí každý pravý přítel trůnu avlasti—každý věrný
syn naší svaté církve, a proto se iiž od let všude ozývá touha
po listu snažícím se, aby vyhověl náboženským požadavkům
všech tříd lidu. Náš Ncidůstoiněiší vrchní pastýř a arcibisku '
co neimilostivěii prohlásil. že hodlá takový podnik na kaž
způsob podporovali, iskmlle ien doide povolení takového listu
ze strany naší otcovské vlády. Nikdy před tím bylo většího
oprávnění, aby se hledělo tak radostné vstříc vyhovění tohoto
vytouženého přání, jako nyní. kdy Vaše císařská Výsost jako
zástupce Vašeho Veličenstva, našeho neimilostivělšího císaře a
otce země. s moudrosí a vše vynakládaiící láskou bdí a se
stará o blaho věrných echú.a kde se snaží Vaše Výsost iako
Bohem zaslaný zachránce, aby vyléčil tak leckterou ránu na
šeho národa.

S těmito pocity odvažuie se v hluboké úctě podepsaný. aby
ve jménu několika svých duchovních spolubratříapřátel sdělil
svá & jejich vroucná přání s Vaší císařskou Výsostí plnou dů
věrou, a vkládaie s radostnou důvěrou a srdcem isoucím si
vědomo neičistšího a bohumilého úmyslu. přání o neimilosti
věiší povolení náboženského časopisu pro český lid všech tříd
v milostivě ruce Vaší císařské Výsosti v pokorné úctě. osmě
luie se a přikládá co neiposlušněii návrh zamýšleného českého
náboženského nedělního listu. Lichotí si, že Vaše císařská Vý

' Arcibiskup Joseí Schrenk svobodný pán z Notzlngu a Etmatíngemu (zemř.
r. 1849), veliký lidumil a tolerantní. byl Štulcovi velmí nakloněn, iako l ieho
nástupce kardinál kníže Schwarzenberg.
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sost uráčív tomto programu zpozorovati důkaz, jak v hluboké
úctě podepsanému a jeho přátelům leží na srdci náboženské
povznesení &vzdělání jejich křesťanských spolubratří &jak ve
lice se jím vznáší před očima důležitá potřeba četného národa.

V plné úctě podepsaný. vyslovivše pln důvěry drahou na
léhavou prosbu a vroucné & nábožně přání své duše Vaší cí
sařské Výsosti, osměluje se, aby hleděl vstříc vyhovění své
pokorně prosby a se v nejhlubší úctě podepsal co

Vaší císařské Výsosti nejoddanější
Václav tulc.

kněz církevní a duchovní správce
v ústavě slepých Sv. Rafaela.

V Praze. dne 14. ledna 1846.

K žádosti byla připojena přílolilla.obsahující program „Blahověsta". o čemž se zmíním poz
[Viz Archiv ministerstva vnitra' (bývalý místodržitelský archiv)

lasc. 16/36 praes. ad čj. 9242 z r. 1846.1

Vida Jerajeva. přel. Otto F. Babler:
PÍSEN MATKY.

Mladosti kde vadne Svit mi. slunko. svit mi
záhon růží tvých? oknem do síně,
Hoj. kde zmírá nápěv rost mi, dítě, rost mi
písní mladických? v péči matčině!

Za devátou horou Uspává tě píseň.
zaplál hvězdy let . . . kolébavý zpěv:
Zhasla v jasném slunku Dala ti tvá máti
hvězda mladých letl srdce teplou krev;

dala růže tváří,
květy prsou svých . . .
Hřej mi slunko hřej
záhon růží mýchl



Jan Valoušek:
SIBÍŘSKÁ POHÁDKA.

Bílý a sypký sníh pokrýval rovinatou step a nezměrné ticho
prostírala se do nekonečna. Sem a tam ojedinělé háje bříz. pod
tíží sněhových vloček, se skleněnými hlavami zdají se býti po
hříženy v modlitbu. Vůkol nezříti živoucího tvora a step zadumána
pohádkou, již nelze slovy vylíčiti. Avšak záhrobní ticho je jen
zdánlivé. Ze spoust sněhu vyčnívá sotva viditelně nejhornější
část k sobě přileplých chat,jež tvoří ves. Zde. na pohled v neživoucí
vsí, žila pohádka v opravdovém rouše. Až do doby. kdy rozlehlo
se těmito končinami: Mírová vojna, nescházelo ani ..Stolečku.
prostí-i se“.

V těchto chatách. zapadlých pod sněhy. stoleček prostíral se
denně, v létě i v zimě, kolikrát kdo chtěl za den, nezkrácené.
beze strachu, že bude vyčerpán.

Taková je Sibiř. nejtemnější. nejhroznější kout světa, při jejímž
jméně husí kůže na těle naskakuje. A přec všecky zkazky ruského
světa s dobrým či zlým zakončením prohánějí se tu na koni.
Měkká duše slovanského lidu ve své příslovečné skromnosti ne
posílá jich do cizího světa, však by jim ani nerozuměli. Dědí je
potomci, kteří ve dnech radosti nebo smutku hojivý balsám
vyndávají ze svých sunduků . . .

*

Malý Nikolka o jednu radost měl více. když do otcovy chaty
v sibířské vsi Troickoj vešel d'ad'a, běženec z kraje. kde již
několik měsíců zuří válka, na Sibiři dosud nezdomácnělá. Ozvěna
teprve kráčí do sibiřských vsí v rozedraném plášti a v ještě
bídnější obuvi.

..Zdravstujtě.“
Vzájemný pozdrav sblížil dva pracizí lidi a Nikolka velikýma

očima pozírá na příchozího bez údivu. jakoby tohoto ďaďu kdesi
již viděl, a on přichází jako nějaký známý v hosti.

„Posad' sel zamrzl jsi" praví Michail Ignatěvič.
Běženec usedl na lavici blíže ohromné pece. jež zabírá čtvrtinu

jizby, provanut milým teplem, jež line se světnicí. Z toho zdroje
sibiřského dinamo, jež za dlouhé zimy vyvěrá bez přestání.

inka Michajlova Fodora zastavila vřeteno a vítá prostými
slovy přibylého.

,. ivi u nás, v naší chatě, dokud ti vhodno."
Od těch dob Nikolka vešel v přátelství s ďad'ou. Mužík Michail

Ignatěvič zřel ve svém jediném synu. pětiletém hošíku, veškeré
blaho a štěstí. Bledolící Sibířan, jako květina. na kterou nikdy
nezasvitlo slunce, tak roste Nikolka, o něhož se bála nejen Fodora.
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ieho matka. ale tím více otec; vždyt tímto stářím všech 9 dětí
iiž iim pomřelo a všem sousedé pořadím kopali iamku. ielikož
hrobníka na vsi není. Poslednímu přišla řada na samého otce
Michaila Ignatěviče. Hrozný osud stíhá mužíka a jen na hlavu
Nikolky dostalo se mu 15 desiatin úrodné země sibiřské. Ženy
mužíků, sousedů ve vsi Troickoi, dávno iiž tuší, že Michail do
pustil se zlého činu a Hospodin trestá iei odnímáním dětí ve
věku, kdy radost z nich neivětší.

V den. kdy přišli běženci a plenní na ves, přástku měli v chatě
Čugrinova. Tatana Urbišovna zcela iistě družkám přisvědčivě
tvrdí. že i Nikolka zemře. „Šestého roku nedočká“.

„Jak to můžeš věděti. Tatan07“ nedůvěřivě praví Sira Ču
grinova.

„Jak to mohu věděti? Nic tainého. Michail ani Fodora ne
vychová žádných dětí. Já i Michail isme z černikovské gubernie.
Na Sibiř se dostali před lety, iá s Čugrinem, on s Fodorou. Již
tehdy kolovaly nepěkné zprávy o něm, že v gubernii zařezal
astrachánského kupce, otce 10 děti, pro 100 stříbrných rublů. Za
to byl vypovězen na Sibiř. Naše ves, Troickoi, přijala Michaila
do svého středu. chatu si postavil neispíše za krvavé peníze. ale
požehnání nemá. Z deseti dětí zbyl mu iediný Nikolka, nedochůdče.
Není to otužilý Sibířák, mezi dětmi si ieště nikdy nepohrál a za
celou sibiřskou zimu nepřekročí práh chaty. Platno to nic nebude.
Deset dětí ztratilo otce. deset dětí ztratí otec, by ieho vina byla
smazána".

Posledni syn Michaila Ignatěviče. Nikolka, ie iakoby zázračné
dítě. Celý den ieho útlé nožky vězí v barevných pimách (druh
obuvi z velbloudí srsti), jen v Moskvě takové vyrábějí. Nikolkovo
tělíčko zahaleno v kaftanu z domácí látky, rukou Fodořinou vy
robené. Pobíhá jen po lavici kolem břízového stolu a z iapanské
dřevěné čašky piie čai. Michailova iizba má dvě okna na náves.
Jedno je větší, druhé ie mnohem menší. Ráno bývaií obě zamrzlá
a když hospodyně zapálí v peci, roztaií.

Nikolka spočítá všechny saně, co iely kolem, zná koně sousedů
po barvě i dle jména & přec každý mužík koní má několik. —
A když d'ad'a na lávce vzpomíná posledních měsíců. zasmutněl.
Tichounce Nikolka až k němu se přiblížil. ručku malinkou iako
nemluvněte položil d'aďovi na rameno.

,.Nesmutni".
V tom slově bylo tolik kouzla, že by i ledové srdce roztálo.

Nikolka obrátil se k matce Fodoře.
„Mama, d'ad'a bude náš."
Zakalilo se d'aďovi oko, pohlédl na chlapce, pohladil ieho vlásky.

ústy mu proklouzlo.
„Anděl strážný tebe opa i."
Zima dostoupila vrcholu. Dálavé ozvěny na desítky verst nesou

se ze stanice sibiřskéželezné dráhy. Sireny lokomotiv iako by prvním
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signálem jara byly veselejší. Slyšeti zacvrlikati domorodce vrab
čáka. který byl kdesi ve střeše až dosud schoulen. Slunce, jehož
až dosud jakobynebylo, pojednou jednoho dne vyrazí do přiměřené
výše. Rozhlédlo se: „Aj. již déle nenechám ji spáti. Milá Sibiři.
zahřeju tě, abys poznala, že ne tvá zima je pánem v tvém domě,
ale i já mám zde co poroučeti."

ad'a vylákán tímto zjevem vyšel z chaty, rozhlédl se. I Nikolka
hnán pudem předzvěstného jara uchopí d'ad'u za ruku.

„ ojd', Nikolko, vstoupíme tam na seraj, za stoh sena, o nějž
se slunce opřelo."

„Ú. jaká to krása," zvolal chlapec.
Přes nedozírnou step kůra starého sněhu leskla se jako zrcadlo.

Zem ještě umrzlá a dopadající sluneční paprsky nemají na ni ještě
vlivu. V závětří na seraji bylo nevýslovně krásně a ďad'a stal se
také dítětem.

Potom již přišlo rychle jaro a Nikolka doprovází d'ad'u pro
cházkou na step. Na stepi usedli na koberec sibiřských květů. zří
k modré obloze, jež vysoko klenutá bez jediného mráčku. Pojednou
ve sférách jarních proudů vznáší se král ptactva — orel, netuše,
že naň číhá smrt. Zavzněl výstřel. orel ve výši zakolisal a jako
letec v padáku klesal k zemi. Zelený pažit zbarven teplou krví
mocného dravce, jenž kradl u osady Troickoj pasoucí se jehňata.

Svěží vzduch ovanul Nikolkovy bledě tváře, až zrůměnil. Michail
a Fodora trnou strachy. zdali Nikolka přečká kulminační bod
smrti svých 9 sourozenců.

Úad'a dovolil si požádati mužíka, by svěřil jemu Nikolku aspoň
toto léto, „Bůh zná, co z toho pojde ?" praví flegmaticky Sibířan.

..Tázal jsem se Altajského věštce. co bych měl počiti, bych
zachránil svého následníka s 15 desjatinami. Ambarov. důstojný
stařec bílé brady, zadumal se nad mým přáním & řekl mně toto
tajemství:

Neříkej vše. co víš, ale vše věz, co mluvíš.
Netrať naděje. když se zle děj
Zas dobře bude, až zlé pomine.
Ještě je Hospodin živ.

Co tomu říkáš, ctěný muži?"
„Ambarov mluvil prostou pravdu a nedá se nic proti tomu

namítati.“
„Nu, já však chtěl věděti osudy Nikolkovyf'
„O nemožných věcech mysliti, sama sebe šáliti."
„Také tak mluvíš. jako Ambarov."
„Nelze jinak. Než však, záchrana Nikolkova je ti nade vše,

rád bych věděl. je-li to pravda, že již 9 dětí v útlém věku jsi
ztratil?"

Mužík sklonil hlavu. „Ty pravíš."
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„Jaká je příčina smrti tvých dítek? Snad zatíženo tvoje svědomí
činem, za který tě stíhá trest7"

„Sud, zdali mě nečistá síla zachvátila. Zabil jsem kupce, otce
10 dětí, pro 100 carských stříbrných rublů.“

Nastala dlouhá pomlčka. — Mužík i dada hlavy skloněné.
Michajlovo přiznání dad'ovi sevřelo hrdlo. tělem zamrazilo, nebyl
schOpen slova.

„Co mám tedy činiti. bych zachránil Nikolku7"
ada pozvedl skloněnou hlavu, upřel svoje zraky na mužíka

Michaila Ignatěviče. jakoby se chtěl přesvědčiti, že tentýž mužík
má tak zatížené svědomí.

„Co máš činiti? Kde jsou děti kupcovy. kdo je živí, kdo se
o ně staré?"

Michail byl překvapen těmito otázkami.
„O tom jsem ieště nikdy neuvažoval "
„Netaž se věštce Ambarova, neříkej mi, co máš činiti. Běž

rychle a vyhledej děti kupcovy. Vezmi je pod svůj dozor, starej
se o ně a k jednomu tvému dítku přibude 10, takže svých 9
zemřelých nebudeš ostrádati."

„Zachráním tak ikolku7“
„Ovšem že zachráníš. Bude míti bratry a sestry. jistě mu to

v chatrném zdraví prospěje."
Michail lgnatěvič vyrazil dveřmi na dvůr, zapískal na koně.

Koně přiklusali, dal na ně postroj. duha překlenula siváka, nej
lepšího běhouna. Ještě jednou se vzchopil, poceloval Fodoru a
Nikolku, kteří udiveně zírají na počínání Michaila Ignatěviče.

„Na peci je pytel sucharů, vezmi je, Fodoro, a dej je do
tilegy," a již uháněl, hledati děti, ieho rukou zabitého kupce.

Uplynulo léto. Fodora sama pokosila senoseč. Chléb byl na
účastku zralý a pracovních sil nebylo, by včas byl sklizen &dán
v komoru. ad'a, kolík měl sil, vypomáhal při sklizni, veda Nikolku
vždy za ruku do zralé již přírody.

Sibiřské slunce podezřele se kalí, ranní mlhy činí kraiinu ne
výslovně smutnou. Zima se blíží milovými kroky. Jsou dny, jež
jako předzvěst čehosi hrozného usedají na lidi chmurou. a lidé
chodi jako mátohy, bezradně a chvatně činí přípravy k zabezpečení
zimobytí v útulné chatě.

Michail Ignatěvič dosud se z cest nevrátil. Fodora starostmi
zkrušená za bezesných nocí vzpomíná manžela, kde asi je &zdali
ho nepotkala neštěstí.

Zima tluče na dvéře, chata ještě neobhrnuta vrstvou hlíny, by
nepromrzla.

„Kde jen světem se toulá7"
Tyto úvahy stíhají Fodoru ode dne ku dni. Jednoho večera

zastřela se obloha olověnou barvou. k půlnoci počalo sněžit a
ráno, když Nikolka nahlédl z okénka do návsi, spatří otce Michaila
lgnatěviče v tilege. jejíž kola těžko se točív čerstvě napadlém sněhu.
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Za okamžik stál povoz u ohrady. Z chaty vyběhli Fodora,
Nikolka a dád'a. Fodora i Nikolka vrhli se na mužíka. celují jej
& d'ád'a otvírá dřevěnou bránu.

„Ach", zvolal d'ad'a udiven, „hospodář nejede sám ?"
Na tilege pod houní leží schoulen hošík, může býti vrstevník

Nikolky.
„Čí je to dítě?" zvolala Fodora.
„Astrachánského kupce", praví Michail.
„A kde máš ostatní?“ táže se d'áďa.
.,Odrostli. Někteří slouží ve vojště, jiné matka vypravila za

příkladem otce za obchodem. Toliko Vasil — Benjamin jí zbyl
v domě otcovském."

„Nebráníla matka dítěti?"
"Ne.“
„Podivno."
„Právě jsem přijel k jejich domu, když ji mrtvou vynášeli &

bátuška říkal smuteční žalmy."
Fodora ani ďad'a více se již netázali, uchopili Vasila. zanesli

jej do chaty. Nikolka udiveně zírá, matka jemu praví:
„Zde tvůj bratříček"
Chata Michaila Ignatěviče rozhlaholila se radostnými hlásky

dětí, vyjasnila se tvář mužíkova. Fodora omládla. A když venku
sněhová vichřice duje přes kalence slepených chat. nejblaženější
chvíle prožívá rodina Michajlova.

Mirra Lohvickaja, přel. Otto F. Babler:
ZDE VĚTRU STON. .

Zde větru ston a lšepot chmurných dum& bezradnož .
A kdesi žár a moře tichý šum

a slupka teplý svitl

Zde vijavice jenom zasténá
a v bědné srdce tne . . .

A kdesi myrta, myrta zelená
a růže bělostné!

Zde v myslích o životech radostných
nám míjí pustý čas . . .

A kdesi stále krása. štěstí, smích
a veselí a jas



Jan Fr. Hruška:

PROČJSEMNEODPADL A NEODPADNU.
Další článek : řetězu soukromých úvah.

Nad mým ložem visí malý, prostičký obrázek v prostém rámečku,
na němž vyobrazen Spasitel u poslední večeře a pod obrazem
připsáno známým, určitým písmem kněze Václava Šandy, mého
učitelenáboženstvína trhanovské škole: Upomínka na první sv.
přijímání slavené v chrámu Páně v Trhanově 18. dubna 1875.

Ten obrázek se mnou putuje za mým ,povoláním už od let
studií a je mi nejmilejší památkou z mého dětství.

Často mi naň přijdou oči a vzpomínám s elegickou touhou na
onen významný svátek, jemuž není rovna v životě křesťana.

Jaká to byla novina, jaké pohnutí, & jaká zostřená bdělost
nad námi ve všech našich starodávných domácnostech, když jsme
doma ohlásili, že se nám začnou ve škole přípravy na zpověď
a na první sv. přijímání. Jaké úsilí a jaká vytrvalost potom hor
livého kněze, když nám s vlastní skalopevnou vírou & svatým
nadšením vykládal o obou svátostech. Naše škola byla přeplněná,
chlapci. vyrostlí většinou volně v řírodě, těžko se dávali při
učení udrželi v kázni. Ale při těclito hodinách náboženských
bývalo hrobové ticho, nikdy nebylo třeba někoho ze spolužáků
na omínati.

rali nás tenkráte ku převážnému tomuto náboženskému obřadu
školáky dost pokročilé, já dovršoval desátý rok, jiní byli ještě
starší. Z domova 1 ečlivé výchovy rodičů byl jsem již hezky
pokročil v známostech náboženských, znal jsem zejména přehledně
příběhy Starého i Nového zákona, jež jsme měli doma v pěkných
obrazových vydáních. kde mi každý obrázek byl znám do nej
podrobnějších rysů. Věděl jsem. že je mezi lidmi mravnost a ne
mravnost, že musí člověk bojovati proti hříchu, ale neznal jsert
dvou velkých a vznešených schopností srdce lidského a to ka
iícnostisevšíjejíočisíujícíkrásou,adobréhopředsevzetí,blaho
dárnou silou táhnoucí k dobrým skutkům. Tato dvě mohutná hnuti
probudily mi v dětské duši první církevní výklady o sv. ZPOVČdl
s večeří Páně.

Tenkráte teprve pochopil jsem a takřka prožil vlastní vnitřrl
účastí podobenství „O ztraceném synu" a () „Milosrdném Samari
tánu", takže se mi oba ty příběhyzdají nejkrásnějšímibásněmi světa.
Ano, vždyt jejích básníkem je sám Ježíš Kristus.

Od té doby vyvstávaly v duši mé dojmy před tím neznámí,
nebo aspoň neuvědomělé a to upřímně kajícnosti nade vším z mé
minulosti, s čim nemohu býti spokojen před tváří Boží a vůči
božské dobrotě, kdykoliv skládám starosti dne a uvažuji 0 od
povědnosti za duši nesmrtelnou, & dále dojmy z radoatné touhy
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a pevného předsevzetí do budoucna. že chci jíti tou cestou, kterou
označil Kristus slovy. jež směl říci jen On sám: Já jsem cesta,
pravda i život. Tyto dojmy, tyto, řekl bych, utajené schopnosti
duše, od prvního svatého přijímání otvírají mi vnitřní. mravní
zrak a pomáhají — i když o tom nevím — rozhodovati mezi
dobrem a zlem a tak i v životě společenském zachovati si čisté
ruce a dobré jméno.

Vzpomínám si na tomto místě, jak tutéž pravdu krásně a ná
zorně vyjádřil Komenský v básni „Labyrint světa a ráj srdce".
když poutník hledaje štěstí ve světě, zklamán byl všude až
k zoulání. ale tu „Krista našel." to jest kajícností a dobrým
předsevzetím vrátil se na cestu života. Jak katolicky tu Komenský
myslil i cítill

Ale vrátím se k naší školní přípravě k prvnímu sv. přijímání.
Jedna matka přivedla mezi nás chlapce slabomyslného a polo

hluchého, již přerostlého. který do školy nechodil. Náš kněz ujal
se ho se vzornou svědomitostí a pracoval s ním při nás i po
nás, aby pochytil a porozuměl aspoň hlavním poučkám a pod
mínkám sv, přijímání.

Nezapomenutelno zůstane nám všechněm. jak tuto péči církve
posilovali vlastní pečlivostí a pozorností vůči nám ve všech do
mácnostech. kam jsme tenkráte hned za přípravy jen vkročtli.
Lid věřící vesměs vírou prostou, ale živou. díval se na nás jako
na šťastné vyvolence, jež čeká hostina andělská. A teprve v sám
den slavnostil

Neměli jsme zvláštní okázalé nádhery na šatech, dost bylo,
když se i nejchudší rodiče postarali, aby měli děti své řádně
ošaceny. Většinou měli jsme ovšem šaty nové. ale prosté a někteří
spolužáci dostávali teprve první boty. Neměli jsme ani svíček
ani kytíček. zato nám všechněm i našim starším plál zraky
radostí : očistěných dušiček a touhou po Večeři Páně. byl nám
v tom ve všem vzorem náš horlivý učitel náboženství. jehož hlas
při oltáři a každé hnutí oka svědčíly, že mu jde dnes o věc
nejvyšší. Když před samým přijímáním přerušil obřad krátkou

gromluvou a obrátiv se k nám začínal vroucně mluvit na slovapasitelovn: Nechte dítek, at jdou ke mně, nebot takových jest
království nebeské rozplakal se všechen kostel radostí. nám
dětem do té doby neznámou. A byl ten náš kostel v pravém
slova smyslu natlačen, ačkoliv nebeská hostina naše dála se při
první mši svaté, kdy bývalo nejvolněji. To z ohledů knězových.
aby školáci : přespolních obcí nemuseli tak dlouho lačněti.
A i z každé té vzdálené osady z každičké rodiny. která měla
dítě při rvním sv. přijímání. hleděl býti přítomen vznešenému
obřadu. kdo jen mohl. Bylot to po starém řádu věřícího lidu
svátek a vyznamenání celé rodině.

Proto také bděli nad námi po celý den naši starší. a to se
stejnou pečlivostí a právem svoji jako cizí. abychom žádný po
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sv. přijímaní ničím se nepohoršili. Zděděna uctivost k obřadu
památnému stupňovala se až v úzkostlivost, že nám v ten den
bránili. abychom neplivali na zemi. abychom nechodili basi,
abychom si odepřeli i všechny dovolené hry. Zato jsme museli
iodpoledne do kostela na požehnání. které bylo závěrem slavnosti
a na které nás jako své miláčky doprovázela houfně celá obec.

Kdykoliv se zadívám na obrázek. prostičkou památku, na ten
památný den, prožívám znova všecky ty krásné a vznešené
do'my neislavněiší chvíle svého dětství a tu vidím & cítím:
Kdybych nic jiného neměl, pro památku prvního sv. přijímání
nikdy bych se nemohl odloučiti od své církve. v níž jsem se
narodil a byl vychován a v náboženských pravdách vycvičen.

Jovan Dučič. přel. Otto F. Babler:

Z „JADRANSKÝCH SONETÚ.“

Rohatý se měsíc zaplet' do větvoví
kaštanů těch starých. Noc ie modra. světlá . . .
V zahradě tvé spí už každá růže zkvetla.
na pařezu tlustém svlačec sobě hoví.

Leakla mračna táhnou, mlčky, kam až —--kdo ví?

deuch ie němý. ztuhlý, ale plný světla.elestí ien cypřiš. z travin vůně vzlétla,
na něž liie noc své těžké. drahé kovy . . .

Plachty ani racka není v mořské pláni;

mír ien groudí nebem, fialovou bání -—sen mé ědy všechny uspává a tilt . ..

Leč až slunce : rana znova ozaří je.
opět procitnou a vyidou ze svých skrýší
na výsluni teplé, iako černě zmiie . . .



EMPIRICKÁ ESTETIKA.'
Nejprwe cituime: „Empirická estetika nikdy nemůže se domnívati, že vynalezla

kámen umělecké moudrosti. že našla pravý arněr uměni, jejž by směla umělcům
vnucovat-ti.“ (Strana 38.

Nechtěiimež rozhodovati. má-li b ti estetika vědou empirickou či ne. V moderní
době. co není empirická. není vě ou. Jelikož estetika má ambici býti autonomní
vědou. imkou jinakou by mohla býti než empirickou? „Každá empirická věda

ťfedpoklládá napřed hotová íakta, jimiž pro estetiku jsou umělecká díla. Předíhati jim může kritika. jež usuzuje o životnosti nebo neživotnosti uměleckého
díla pH iieho objevení se, ta viak neusuzuje o tom : názorů estetických. nýbrž
opile : paralel čerpaných : dějin umění.“ (Strana 38.)

á ee tedy. že omplrická estetika je naprosto neužitečna. Nemá, co by
umělcům rodila, nemá, co by od nich žádala, čeká, až co oni vytvoří. aby to
učinila předmětem avěho zkumu. Jest relativní a sterilní. Neprorokuje. Nic
neschvaluje. Nic uezavrhuje.

Poněvadž umělecká díla jsou stále jiná a nová, musí i empirická estetika býti
stále jiná a nová. V nově době vloudil se v poiem vědy znak měnili u. Stalo
se to vlivem okroků věd tírodních: a jako přírodní nazírání ne podstatně
mění. tfelhaaz tolemaeua - alilal —-Einetein. i vědy nepřírodní touží míti ve ltttu
pokrok a změnu, ale konečný úspěch té žaloetně a klamné ctižádosti je roven
nezdaru osla : báje. leuž chtěj. získati lásku svého pána skočil mu na záda,
jak vídal činiti psa, s nímž loakal se pán, byl viak zbit. Nuže, empirická estetika
iest věda měnící ee. Nemůžeme ee tedy na ni odvolávatí, nemůžeme se od ní
poučitl. ovna ien snslyauie. „budi zájem o otázky umělecké :: vzlmzený pak
zájem dále zvyáuje, čímž povzbuzuje pozornost u myslivost vnlnmtulň uměleckých
děl". (Strana SB.)

plrická estetika je mlčící vědu. Němé božstvo Můžete plnkati. smáti se,
hledati. lrpětl. klen-lati se -——mlčí. Zbabělá věda. Budí zájem (| otázky umělecká.
ale nerozhoduje jich. Ví, že její poznatky za sto let nebudou pravdivy, snad
za deset let. za rok už ne. A co nebude pravdou za rok. není ravdou ani
dnea. Emplrtcká estetika pochybuie aama () sobě: „Toto poznání t. i., osobní
i dobové individuálnoetl v umění) zdá se býti pro možnost estetiky přímo
zdrcuiící. Je-lí umění stále jiné a iině, v každé době a v každém národě. pak
snad musí si každá doba a každ národ vytvořitt i svou eatetiku7" (Strana 32.,

Fechner se domníval. že esteti a apekulativní (shora) je předčasná, protože
předpokládá tak pevnou, bezpečně danou soustavu lilosolickou. abychom se na
ul mohli . naprostou ilstotou spolehnouti a pak z ní estetiku dedukovati. Dues
vlak prý takové soustavy 'altě nemáme, a proto ani epekulativní estetik na
ni zbudovatl nemůžeme. .. ůžeme ovšem jíti v tom ieltě dále a říci, že ta ově
aoustevy filosofické neien nemáme. ale také nikdy mttl nebudeme. :: protož že
epekdatlvnt estetika je i v každé budoucností uemožna." (Strana 21)

A z toho závěr, že opravdovou vědou 'eat toliko estetika ennpirická.
Pozornostl zasluhuje předevlím náhled hecbnerův. že totiž absolutní estetiku

je možno vyvoditi : absolutní soustavy íiloaoílckě. Nábledu tohoto Nejedlý ne
vyvrací. Vyvracl vlak možnost absolutní filosofie. Bez důvodů oviem. Chce

' Otakara Hostínakěho „Estetika“. Napsal Zdeněk Nejedlý. Díl 1. Všeobecná
estetika. V Praze, nákladem Jana Laichtera. Díl II. doeud nevyžel.
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estetiku bez filosofických tzedpokladů: s.le estetika empirická má právě nejpovážlivější předpoklad, s s: Stat pro ratione voluntas. Chce míti estetiku
vědou samostatnou.

K estetice jako nauce o krásnu bude se zajisté obraceti umělec s otázkou.
jak tvořiti. Nejedlý: „Základní otuázksestetická zajisté nezněla původně. co jest

krásna? nšbrž určitěji: jak se dělá ten neb onen určitý předmět. aby bylkrásnýT'j trans 40.)

Poněvadž ale estetika chce býti vědousamostatnou a empirickou. považujeza zbytečno na tyto otázky odpovídati: ím více se estetika stávala vědou,

tím více zanechávala tyto graktické otázky literatuře paedagogickě a obracelase k cíli čistě vědeckému ez ohledu na užitečnost její práce pro uměleckou
praksi“ (Strana 40.

Dle toho atří v pojem vědy mlčeti. i když se někdo ptá. A patřík to
v pojem vědayempirickě. jest podivno, že na příklad lékaři, jichž nikdo ne

odezřívá, že by nebyli empiriky. se odvažu í svým pacientům předpisovatl
rěky. Analogicky by se mohlo mluviti o empiric ě etice. Etika je nauka o dobru
Má nás pčou co máme činiti ačeho se varovati.

Kdybypbyl Nejedlý etlkem, prohlásil by především, že etika je nezávislá na
metaíysice, že je vědou autonomní, empirickou. jež zkoumá a řadí lakta, že
nemá nic ontologického. normativniho, omezujíc se na analysu vědomí mravního
a sociálního Pojmy dobra a zla, ráva a povinnosti by prohlásil za ouhé iluse.
Tak vskutku učí empiričtí etlkově A. Bayet (I a morale scientilique, aris 1905),
Francesco de Satlo (L'attivitA pratica e ls coscienza morale. Firenze 1901)
A poněvadž lakta. to jest. jednání lidské, se mění. a náhledy o dobru a zlu
byly v různých dobách a u různých národů různě, prohlásil by těž, že etika
je věda relativní. Možná. že by po způsobu Biichnerově studoval zprá ce
stovatelů o mravním životě cizích národů, a kdyby zvěděl, že negři ve výb'hodnt
Africe neznají lásky k rodičům, anebo že lndové v Kambodži s Annamu po
kládají za mravní pravidlo vždy lháti a nikdy nemluvitt ravdy, měl by do
konce doklady pro relativnoat etiky. stejně asi závažně jako má pro relativnoat
estetiky, když si nedovede vysvětliti, proč je nám cizím liturgické umění starých
Indů nebo Dantova „Božská komedie" , nebo když na doklad měnlvosti estetických
názorů uvádí, že středověk neuznával terce za konsnnantní. novověk věa
uznává, nevěda snad, že středověk nemohl pokládati tercl za konsonantní prostě
proto, že se držel kvintověho ladění pythagorejského. dle něhož nváem terce
není konsonantnt. n kdyby ladění to podržel l novověk, že by i novověk si
dosud souhlasil se středověkem. A konečně by stanovil, že 'ako každá empirická
věda. tak i etika předpokládá hotová fakta. to jest, činy idskě. ředbthati že
jim nemůže, a proto na otázku, co je dobro. že nemůže odpově ěti, to že je
věcí pedagogiky, etika že je věda a jako věda že nemá co činiti s životem,
zrovna jako estetika nemá co činiti s uměním. Slyámez „ aloba, že estetická
věda nepomáhá umělecké praksi. iest pro úplně odlilný účel vědy a umění
stejně lichá. jako žalovatl na jabloně, že na nich nerostou hrulky." (Strana 38)

Empirickěho etika se nemůžeme ptáti. co je dobro. Odpoví nanejvýli iluss.
Emplrlckěho estetika se nemůžeme ptátl, co je krásna. Byla by to otázka zcela
nevědecká.

Jednoho dne mluvil Ernest Hello s jedním naturalistickým malířem v aínt, kde
byla vystavena vlecka jeho díla. Spatřlv jakýsi zvláltě oákltvý obraz, jenž byl
namalován a realistickým úsilím napodobit! skutečnost, pravil umělci:

„Proč jste si vybral tento model? Pokládal jste jej za krásný7" ..Kráanýt“

odpověděl mu malíř. „Co' a krása? Vizděl jste už krásu? To jest jako bat a mimluvil o Bohu. (Le Siecie. Paris.! O.) ňom. P.

PODIVNÉ ŽIVNOSTI.
Kdo si přečetl Chestertonův „Klub podivných žívnoatí“, jistě se zamysltl nad

tím. kolik vlastně podivných živností na světě je. Napadlo mne to nedávno
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v cirkuse při pohledu na ěaáky. Jistě ie i v tomto oboru značný pokrok. Ale
vtipy augustů isou neustále steiné. stále maií tutéž pomoučenou tvář. stále
nebe vrážeií a pletou se mezi produkuiícl se artisty a ie to iistě podivné po
myšlení. že ie to ieiich řemeslo a povolání. A všímáme- li si blíže. každou chvíli
)řiideme na takovou podivnou živnost. V modré ieskyni na Capri. předměty.
ltteré se ponoří do vody. dostávaií pod vodou zvláštní stříbřitý lesk. Z toho
povstala tato živnost. za 6 lir vrhá se iakýsi chlap do vody. aby ukázal, iak
ie v ní stříbrný. Uvážíme-li. co cizinců navštíví v sezoně modrou ieskyni. vidíme.
iak dobrá ie živnost býti pod vodou stříbrným. Jiná podivná živnost: četli' |sme
nedávno v „Soudní síni" , že iakýsi klenotník ěidil systematicky poiiátovnu tím.
že se dával" iiktivuě okrádat a platil určité lixum svému stálému .,zloděii". Velmi
podivnou živností bylo také iistě staročeské „kožtéřství vína“. Koětéř vína byl
člověk nadaný obzvláátě iemným iazykem. iímž rozeznával neomylně rozličné

druhy i ročníky vín a byl tedy iakýmsi kpřísežným znalcem.Neipodivněiěí živnost iiž znám. ie však myslím ta moie; žurnalistická. Pro
měňování života v papír. péro. inkoust. resp. v stroiové písmo. Cokoll na světě
žiie &se hýbá. se nám proměňuje v záminky ku psaní článků. Kožtéřství událostí,
(loimů pod iediným zorným úhlem: Zítřeišího čísla novin. Ve své moudré knížce
„Z denníku žurnalistova" má Peroutka grotesku, v níž vypravuie o lásce s i
snvatele ke spísovatelce, která se ztroskotala o to. že v neivzruřeněilích chvílích
odskočil brzo ten, brzo onen. aby si udělal poznámku do svého literárního
notesu, iaké to bylo. a tím se připravoval o velkeru bezprostřednost a hloubku
zážitku. Jako se Midasovi všechno měnilo ve zlato. tak se spisovateli věechno
proměůuie \ literaturu. v články. Podivná, podivná živnost. milovaná i ne
náviděnál

V podstatě je podivněičí než váechny podivné živnosti Chestertonovy od
maiitele „Agentury pro dobrodružství a romantiku" . až o soukromého soudce.
Obsahuie vlastně vlechny tyto živnosti v sobě: ! živnost Pro osionálníhoZdržovače
Je to řemeslo proměnlivé a přece stále steiné, řemeslo vyžaduiící nivě tolik
blaseované chladnosti. iako neustále naivní zvědavosti. Ostatně každéépnvolání
ie v podstatě podivnou živností, když se nad ním zamyslíme liž proto. že
naipodlvněiáí věcí na světě ie život sám. Dr. Alfred Fuchs.

LITERATURA.
Petr Flug-l: Strak na vrbě llumuresk a satiry. Praha 1924.Stran 323.
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nákladem eskoslovenských odniků tiskařských a vydavatele ch v Praze.

K letnímu období vyslalo dla světa iedno z neičile řích pražských naklada
telství řadu knih, iežvysi nečiní velkých nároků uměleckých ale chtěií předeváím

lehce pobavitl své čtenáře Petr Fingal pražský novinář, ienž obstarává patrnébesídky a nedělní přílohy denních listův zna sám v doslovu nedávné své
shírk „V roli života" . že iedinou ieho sna ou bylo pobaviti čtenáře zábavnými
příběhy. Takovými zábavnými příběh vyplnil iíž přes tucet svých sbírek.
z nichž tato poslední iest asi neinbsáhleišíď le v ní sice dosti čísel. která by
sotva kdo nazval humoreskami nebo docela satiramí iest tu několik až řílil
vledních příběhu a drobnokreseb z venkovského | městského života, ale ce kem
vyhměl autor svému nevysokému úkolu mnohem lépe než ve svých dřívěiáích
knížkách. Hojně nové látky poskytly mu vz omínky na válku i poměry po
převntové. ale často také vrací se ieátě k obvyklým tematům humoristů:
slabůstky žen. nesnáze zamilovaných. zálety starých pánu, kvartýrské a studenti,
divadelní zákulisí, obecní volby atd. Nechybí ovžem ani iarská hospodyně. iaž
prý pronáshduie okrokového učitele, že místo „ruku líbám" il pozdravil „má
ucta'. Méně iiž chápeme. proč z ničeho nic zatáhl sem „otce iezovity". ieiichž
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zásluhou prý „historičtí nečlastníci v mučírně natahováni byli na skřipec 099).
Ani ve slohu nezapře autor novináře. Nejlé e se čtou příběhy o dětech a
některé vzpomínky o spisovatelích a umělcích.

Duáanova kniha jest obsahově jednotnějěí, ale také jednotvárnější než Fingalova.
Druží se těsně k předešlé sbírce autorově „Krev se nezapře“z vystupují tu zase
známé figurky starých, na oko drsných fořtů i mladých, zamilovaných adjunktů,
žertovných mlynářů i vychytralých krajánků, pytláků. strýců atd., vypravují se
různé rozmarné příhody . taškařice, místy ělehnou se lidské oletilosti a slabůstky.
ale všechno je zcela neškodné a řekl bych skoro „nemo erní“: ícelé ovzdulí
těchto humoresek dýchá vůní starých zlatých časů, kdy se lidé dovedli ještě
opravdu : chutí zasmát a neotravovali si společenský život neplodnými poll
tickými hádkami a nekonečnými „debatami". A tak snad mnohý umělecky
nenáročný čtenář se knihou Dulanovou skutečně pobaví. Více ani spisovatel
nechtěl.

Také Brodský v posledním svém románě nesleduje vyššího účelu. Sáhl zase
do svého oblíbeného statkářskěho prostředí, ale bral si tentokráte hrdinu
málo sympatického: slaboiský, nestálý, vlude nespo ojený snílek, jenž se náhle
zamiluje do mladé vdovy. ale nechá se brzy švagrem pohnouti ke sňatku s bo
hatou statkářkou a za krátký čas docela expedovati bezmocně do Ameriky,
aby nepřekážel v záletech. Teprve tam se naučí pracovati. získává zase protl
své vůli lásku dcery Íarmářovy a žení se s ní, když po krátkém „posledním
pokušení" provede rozvod s první manželkou a zavraždí svého sobeckého
lvagra. Jest možno. aby takový nerozhodný. jemně přece vychovaný snílek
zavraždil člověka tak zcela chladně, bez nejmenších výčitek svědomí? Zame
rikanisoval se tak brzy? A vůbec vypadají američtí larmářl —-katoličtí lrové —
tak jak je líčí autor -——Opilci. rváči atd.? Soudí tak lehkovážně o manželská
rozluce a o prostředcích. jlmiž možno si tu pomoci? Jako ve viech svých
románech pomíjí spisovatel i zde úplně náboženskou stránku svých osob. vyhýbá
se každému takovému projevu i tam, kde by byl zcela jen řirozeným důsledkem
povahy — a snad ani netuái, jak je tím k vlastní ikodě ochuzuje a zpovrchílujel

Spisy anglického romanopisce J. Goodwina. jež jsou v poslední době hojně
\: nás překládán . náležejí k lepěímu druhu t. zv. napínavé. skoro detektivní
četby. jnk je mě asi na mysli také Chesterton. když vyslovil svůj známý soud
o detektivkách. V .. ené pavouku“ kreslí typ moderní velkoměstské iarlstánky,
věátkyné. která dovedně využívá vlech vynálezů nové vědy. aby lákala své
oběti, obetkává je obratně svými pavučinami. vyasává llnančně l mravně a podle
potřeby i vraždí. Na konec padá vlak sama do nástrah. jež líčila jiným. a
nevinní vítězí. Román není bez mravního jádra, místy zau'me líčením londýn
ských poměrů. dovede udrželi zvědavost v napětí až do once »—ale to jsou
také vlechny jeho přednosti. Pro čtenáře slaběích nervů jest i zde přílil těch
intrik a zločinů s celým doprovodem moderních seusačních procesů. Boh. J.

Karel Scheinpllul: Vůz u lesa. Povídka. Nakladatel F. Topič. Praha 1924.
Stran 51. Cena 4.20 Kč. —Joaal Svátek: Posledni Budovec. Román za
11. století. Nakl. týž. Praha 1924. Stran 328. Cena 12 Kč. —Scheinpflugova
povídka je sice psána původně pro mladé čtenáře. als svým živým. poutavá
vypravovaným dějem zaujme a osvčži ! dospělého. Zachycuje pěkně úzkost
kramářských dětí, které jsou nuceny bydliti několik dní samy va voze u lesa.
když jejich rodiče byli náhle zatčení pro podezření z vražd . A z úzkosti
i : vědomí zod ovědnosti probouzí se v neistarlím děvčeti hrdinka. jež u
stará s podlvu odným mateřským a přece tak dětský přirozeným uměním
a mladší sourozence až do chvíle, kdy se rodiče ltastně vracejí. Svátkův
román vyiel o prvé právě před 30 lety v „Matici lidu“ a nese na so

včechny známky, autorovy tvorby, jak tu nedávno byla o nich řeč. Hrdina.vnuk známého áclava Budovce, popraveného 21. června 1621. sotva si získá
sym ntií čtenářových. Byl pro souboj k vůli své záletné ženě potreatán pranýřem
na taroměstskérn náměstí a vyholtěn ze země, začež vzplane válnlvou touhou

pomstě. Dá se do služeb Francouzů proti Habsburkům, najme sbor žhářů,
klhří pálí v Čechách města i hrady. a dostane se s nimi až do Prahy, kterou
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dává dne 21. června 1689 zapáliti; rozrazen a zklamán sám se před zatčením
zastřelil. Spisovatel snaží se sice vy čiti svého reka jako vykonavatele pomsty
apravedlivé, ale na konec doznává sám, že poslední Budovec musil zh outi,
poněvadž se krutě prohřešil proti odvěkému zákonu světa křesťanského: omsta

náleží jedině Bohui Novinářský způsob Svátkovy tvorby znovu připomínajíněkteré zmínky o jesuitech i nedůs ednosti a rozpory. zvláště v odůvodňováni
děje; tak na př. na počátku se tvrdí. že se Budovec vášnivě zamiloval do
vypočítavé krásky a pojal ji za manželku přes výstrahu svých přátel; ke konci
však se praví, že její otec donutil Budovce ke sňatku přímo svými vyhrůžkam .. .
Jinak má i tento román dosti vlastností. jež vysvětlují úspěch spisů Svátkových
u průměrných, nenáročných čtenářů. hlavně napínavý děj s celou řadou silných.
vzrušujících scén. Boh. J.

Bernhard Keller-mann: 9. listopad. Román. Druhé vydání. Přeložiii Alois
P ikryl a Karel Kraus. Vydalo tiskové a nakladatelské družstvo čs. legionářů
. in" v Praze 1924. Stran 425. Cena 33 Kč. 7—Louša Dumurz Detaitilt..
Dtl Il. Přeložil Josei Kon il. Nakladatel F. Topič v Praze 1924. Stran 307.

Cena 19 Kč. — Román ellermannův jest zajímavýmefrotějškem Dumurových„Deiaitistů", o jejichž prvním díle jsme tu nedávno r erovali. Oba svým : ů
soberu zachycují náladu hlavních měst, Berlína a Paříže. ve chvílích. kdy várku

řekročila svůj vrchol a události kvapem se řitily ke konečnému rozhodnutí.% Paříži vzniká, podporováno němec ou agitaci a německými penězy. hnutí ro
mír za každou cenu; francouzský romanopisec vidí v jeho vůdcích jen slaboc y.
pesimisty. strůjce porážky i zrádce vlasti a nechává na konec svého hrdinu.
neutrála. dospěli k poznání. že se klamal ve svých názorech o německé po
výšenosti: francouzský nacionalismus zůstává vítězem. Kellennann. kdysi válečný
korespondent u štábu německého korunního prince. souetředil svůj děj, roz
čiánkovaný na veliké množství neklidných. nervosně črtaných scén. jen na

Berlín. Zde vidime jako v zrcadle celý úpadek Německa: dokonávaiící Žlebu
generálů i utrpení invalidů, pusté hýření zbohatlíků, důstojníků a všelii ýchohrodružek i neskonalou bídu strádajících zástupu. A z toho vieho rodi .
nevyhnutelně zprvu iuntastické myšlenky o odplatě. sny o novém světě s lepll
budoucnosti, kdy nebude rozdílu tříd ani národnostních bojů, kdy nastane
shratřeoi všeho lidstva. A za touto ideou. jež připravovala půdu revoluci
z 9. listopadu. stoji zřejmě i autor sám. Je mnoho bolesti v jeho líčení německého
úpadku. mnoho trpkých výčiiek společenským řádům ve výkřicích takového
Ackermanns i mnoho naději v novou budoucnost socialismu Nebudou či nebyl
již zklamány? J

H. De Balzac: Voršila Miroultová. Román. Přeložila R. Thonnvá. Na
kladatel Fr. Obzins ve Vyškově na Moravě 1924. Stran 211. Cena 24 Kč. »
.,Voršils Miroučtova" je článkem mohutné „Lidské komedie" Balzacovy a patří
do cyklu „Scény ze života v provincii". Do malicherného měštáckého prostředi.
k němuž cítil Balzac vžd pudový odpor a jež tolikrát zesměšnil ve svých
románech, postavil tři vzdělané starce, nekonečně převyšující své okolí: lékaře.
kněze a advokáta, kteří společně vychovávají hrdinku románu, sirotka Vorlilu.
Po letech však dorůstající dívka stane se sama vychovatelkou svého hlavního
ochránce: svým ctnostným životem, v němž se jeví nejkrásnéji účinky nábo
ženství. přivede lékaře, nevěřícího voltairiana. zase k Bo u. Ale součaaně
nastává také huuený boj nedočkavých. chamtivých dědiců proti lékaři a jeho
chráněnce. Vášnivá houba po penězích. nelekaiící se ani uejpndlejšich prostředků
a zločinů ——tot Balzacovo oblíbené téma. jehož tolik variací nalezneme
v „Lidské komedii". A jak již měl zostřený smysl pro lidskou ne ravost. vylíčil
také zde s celým svým realistickým uměním řadu postav oněch „dědit—ů"a
jejich pomocníků mnohem dokonaleji a lastičtěji než jejich ctnostné protějšky.
Dobří ovšem na konec vítězi. jemná. kře ká hrdinka dochází štěstí v manželství
s milovaným mužem. její protivníci. když byla odhalena a potrestána jejich
zloba. se obracejí a spisovatel. známý svými často si odporu'ícíml nám
v otázkách náboženských. vzdává hold nevystihlé božské Prozřetelnosti. Tak by
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působil román dojmem ryze křestanským. kdyby v něm nehrála značnou roli
také záliba Balzacova ve zvířecím magnetismu. Hájí ho nejprve tvrzením. jež
před sto lety právě b lo v módě. že prý totiž magnetismus byl „oblíbenou
vědou Ježíšovou a je nou z božských mocí daných apoštolům", a pak použivá
různých jevů této „vědy“ k výkladu duševních pochodů i k rozuzlení vlastního
románového děje: hrdince zjevuje se v magnetickém spánku zemřelý lékař a
prozrazuje jí spáchaný zločin se všemi podrobnostmi. což přivodí náhlý obrat
celého příběhu . . . Žádá si tedy román vyspělejších čtenářů, kteří si vysvětlí
stanovisko autorovo a ocení také i přes těžkopádný sloh nepopiratelně umělecké
hodnoty tohoto zajímavého. u nás dosud neznámého díla: má dosti stran. jež
nesou zřejmé stopy práce geniovy. M.

Hnat Chotkev č: Horské akvarely. Z ukrajinštiny přeložil a úvodem
opatřil Rudolf H ka. Nakladatel Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze
1924. Stran 103. Cena 5'50 Kč. »—-Překladatel podotýká, že svým překladem
zamýšlel dáti našemu obecenstvu ve formě beletristické poučení o nepatrném

Žarském nárůdku, jehož část přebývá také na Podkarpatské Rusi — o Huculech.'vot, povahu i přírodu této svérázné větve ukrajinského národa zachycuje
autor ne sice všestranně — toho úmyslu ani neměl _, ale přece tak. že dovede
vzbuditi zájem i lásku k tomuto lidu. S nemalým talentem básnickým i ma
lířským odává celou řadu obrázků z divukrásné přírody v poříčí Čeremoše.
jež bez ěky nutí i jej. člověka odchovaného moderni kulturou. skloniti se
v modlitbě před mocí Boží. „A nyní tu na vršku já, slepý mravenec. pocituji
potřebu modliti se . . . Tam dole vští ili mně, že Boha není. Já však zde na hoře
musím říci, že jest to nepravdoui á cítím Bohal Ve věčném ničení a věčné
tvořivosti cítím Bohal Ve věčném zlu a ve věčném dobrul .. ." Miluje proto
bory. jež dovedly lépe odolati ničivé síle moderního ducha než jejich obyvatelé.
Trpce žaluje autor na kulturu' jež porušila duši těchto dětí přírody. „Nebylo
nám lépe bez vaší kultury ?" »—volá. „My žili jsme snad v temnotách a nevěděli,
že země jest kulatá a rok že má dvanáct měsíců. my však radostně zpívali
jsme na Vánoce koledy svému Bohu. krásně pořádali jsme svá svatební veselí,
pokojně umírali. My b li jsme negramotnými. za to však nikdo nepředvolával
nás k soudu. nám lehčeji bylo s naší negramotností než s valím ialelným
věděním . . . Proč zkalili jste naše žití, oholili a znelvařili naše hory. posváděli
nale děvčata, rozliýřill naše mladé ženy? Není nyní upřímnosti mezi lidmi.
vesnice chiuhl se svedenýnii. židé nás veimali v dluhy, navykli pijanství . . .“
A svou knihu končí spisovatel teskným pohledem do nedaleké budoucnosti.
kdy kultura docela stráví huculskou patriarchálnosl: „I)o museí seberou vsle

Elišky a rohy na prach a přivezou vám na výměnu obleky tovární v'roby.museích nastaví voskových děvčat s valimi účesy. mládencú s tremiitaml
v rukou, s tupýma, harven ma očima a oloupaným nosem; etnograiově zapíší
každou vaái průpovídku. o ionograiu zachytl melodii ilujery . .. Jen když
budete platiti daň a v každé vesnici budete míti četnictvo . . '" llle, rub oslavo
vané moderní kultury! A přls ěvek k otázce. :) níž nedávno „Arc-ha" přinesla
úsudek Aloise Mrštíka: Náro ni kultura| M.

A. S. M. Hutchinson: Když zima přicházi. Přeložil Dr. Karel Koschin.
Nakladatel Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze 1924. Stran 444.
Cena 25 Kč. — Román octivce, 'akých i v An Iii jest asi pořídku, snad roto
také dočkal se tam ve dem letec padesáti vy áníl Odm slíme-li si ně teré
zvláštnosti anglických poměrů. jest i nám hrdina zcela bIíz ým a sympatickým.
Jest sice spisovatelem učebnic, společníkem iirmy pro školní a církevní potřeby.

ale 'inak '$ to takový samorostlý iiiosoi. jací bývali dřtve začasté i na nalemven ově. jedné věci se však od většiny líší: ačkoliv rád o všem v samotě
uvažuje a bloubá. nedopracuie se nikdy určitého přesvědčení. oněvadž má zvyk
dívati se na každou věc a na každý zjev ne a jednoho hle iska, nýbrž hned
s několika. To mu pomáhá cbápati všechno, nalézati i v odporných zjevech
jádro pravdy a přenésti se přes věci, nad nimiž by si jinak snad zoufal.
Nedovede nikdy mysliti tak, jak myslí jiní lidé. posuzující všechno jen s osob
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ního, jednostranného stanovlska, a proto není divu, že se dostává přes svou
ústupnost do sporu se svou manželkou a konečně i s veřejným míněním. Ale

po velkém utrpení, když se zdálo. žeouž zima přichází, dostává se mu : milujícíhoženského srdce naděje na nově jar

Román je rozdělen odle tří ženských postav. z.:'nichž každá svým : ůsobemzasahuje do života hr inova. Ale zklamal by se.k do by dle toho a sna i podle
titulu hledal v knize nějakých sentimentálních milostných historií. Láska Sabreova
je vždy mužná. Manželský slib pokládá za závazek čestný, jehož neporuší. Ado
jeho hovorů vložil spisovatel hojně nevšedních myšlenek. jež povznášejí román
vysoko nad obvyklou zábavnou četbu a přes to neubírají ani v nejmenším na
životní pravdivosti zajímavého hrdiny. Po zkušenostech za světové válk při
chází Sabre také k otázkám náboženským Uvádím tu aspoň malou u ázku
2 názorů tohoto anglikána o poměru dnešního člověka k Bohu. Je přesvědčen,
že jen víra v „starého Boha" může uzdraviti dnešní společnost, řítící se ve
zkázu uctíváním nového boha materialismu; ale věk. jenž poznal bezdrátovou
telegrafii a dovede létali ve vzduchu, nespokojí se již starou formou. „Věř m1,
onen balvan. jenž leží na dně duše každého člověka, to je hlad a touha po
jiné stravě. než je všechna tato marnost světská. A naší kněží to vědí, avšak
místo aby mu podali to, po čem on tolik touží ——světlo. světlo — místo toho
zvou ho k tancům a radovánkám a účastní se jich sami. ab mu dokázali. že
církev není onou strnulou pagodou. nýbrž dovede jíti s duchem času. Ale co
je to vše platno, když on vše to si může opatřiti i mimo církev. a to mnohem
lépe. Světlol světlo! On touží po světle! A páteři chodi mezi lid. pijí s ním
pivo. dívají se s ním na zápasy v boxu zpívají s ním v chantanech. tančí s ním
při jazz- bandu a říkají tomu oživování náboženství životem lidu. Říkají. že tím
pozvedají srdce lidu k Bohu, kdy mu ukazují. že náboženství nezatracuje veselí.

Ale človělě neuzná nikdy za Boha toho. jenž dovolí. aby se člověk k němupovznesl. lověk by se nikdy nesíaral o to. čeho jest nucen se zíicl. kdyby
věděl, že tak činí k vůli něčemu neocenitelně vznešenému. To však nyní není.
Světlo. světlol --—to je to. čeho je mu třeba. a čím dále se mu ho nedostane.
tím klesne hlouběji " Zajímaio, že podle nedávných zpráv je tato Hutchin

sonova kniha na lí'eílni místě mezi oněmi l0 kníhaml, které 'v posledních letechdosáhly největšího úspěchu a rozšíření v Americe —- pon na pátém místě
Papiniho „Zivot Krístův". U nás dosud —-Ohnct. Haggard a Brodský.

ARCHIV LITERÁRNÍ.
Několik dopísů Fr. Zgody-Khna. Podává Alois Dostál.

XXI.

(O vísltaci.) V Duhanech 17. května 1900.

Je Vám asi s podivením, že nyní v H. ode mne ale není? Dívím se těž.
Poslal jsem jim tam pokračování „Desatera Božích příkázání v obrazech".už
3 neděle je to a oni dosud nic. V lonl' jsem jim musll pohrozitl samým knlže

maby mou zásilku nvelejnllilll
Kdykoliv bylo v H. slo. to mě našli a prosllí. abych honem něco napul

(sám vldp. kanovník Pospíšil mně psával) a nyní když něčí pomocí dostávají
tuěnou subvencl, už Kfena neznají a nebo táž možná. že už peátí neumím a
pak bych jim kHvdil.

Sedím. sedím, sedím
a škaredě hledím,
že máj a že tak chladno
a tu rýmu dostat snadno!
Lípy se již zelonají.
nosy zimou rozkvétají.
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jako vi: je nebo
v ruce zebe, zebel
Kdyby : hrobu vatal ted Mácha.
tekl by. i _kýhoďacha?
Lásku ěl item ve av_ěmmail,
o alavtťu zpíval v háj:.
eď vlak srdce Maltou vzeplů,

když jsou v můii kamna tepla.

XXII.

V Dubanech 24. ledna 1901.

R., čaaopia „'dynamitov'ý a pod roulkou katolicismu a kněžství trhů a pod
lamuie kde kterou autoritu a (piantelě) zapomínait, že chtěit též iednou lbýil

umoatatnými a boří el užn temdmoultš
agávě'e|sem ukončil korrekturu II.díl trýě. rozumů. Pošlu hned, ink to vyn'deůvěrné.

XXIII.

V Dubanech ll. dubna 1901.

[O duchovní opravě v poalnt době.)
0 peníze neračtet mltl inad něiake etaroetl. Jak lsem il.! dee paul. 'nem

pollětěn ve Slavii nn l.000 zl. a aplitky řadně platím každý měaíc, i se
ete, libo-ll, každou chvíli u zmíněné banky Iaakavě pfeavědčitl.

. laem však po celou tu dobu byl na literárně činným. dokáže Vám kalonda! _Ječmlne kde skoro polovina pracl bude ode mne. Té! item v přl
kladech alož'll (Sedm elov Krt-tu Pěna na křtil). tak to bylo po celý svatý pust
v ,Moravnnu" (časopla.který vydlva n“ neidp. arcil) ) otiskovlno a té! leuil
lotony do jiných novin.

[Stltnmt na odatrkovlnt ]
A toi tak to máte na tom avětě. Co od me nemoci v novinách vyllo. to

inom cam nepsal. ale diktoval, poněvadž mě potud deli! paant unavulo a
rolčilula :: toto je rvnl delll paanl. na které „cm se odvatil. Dp. hral mual
ietl v květnu do Tleichenhallu a ia, až Ie mu. budu-ll mlti něiaký (roi,
muatrn na aleapoň na 14 dnt do Luhačovic.

XXIV.

V Dubanech li. dubna 1902.

Doltal iaem tu zlou modern! nervoaltu. Neni to vlaatně nic a ie to přece
hrozne. Člověk ma atale iakýll nepokol. Mun tleaou ae nohy, ruce. lak pra
vinni mu to hrozně oclt. mě to obyčeině popadne, mam-ll tutti mil evatou
u hlavního oltůte id c y přlide myilenkul „iak půldel po atupnlch dolů.

npadnal". a ul u člově celý třoaema ui le zle a aotva ie po mli natě, ut
inkhJ uťal io po utrachu a povIll mně ietl nn llh anebo do .němiakýcl:studených koupeli. ale tětko ieti.

hůř!golůnero learn už tak dlouho nepsal, leda do „Ječmínka“ v r 1903 Až budu
zdravum, naplin toho více.

XXV.

V Dubunecl: 9 bferna 1901.

O „lknreděm“ počaat na Hané -—-o poměrech na Proatěiovaku.)
.pracuie taině do rukou 11de a k tomu účelu založil ěnopia, Str“ na

e" . tkde deva tupitt a [plnit] církev ! kněze kutollckě v každém číslo.sou unie v životě poepolitěm poměry amutněilí iak v té Bott přírodě
počátkem března 1190.
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A eco říkáte na ty diákuray v R. o našem neidp. arcib. [Oimiitzer Zeitung"
Vyálkubou něiakou větu nebo kratší stat a už „ukřižuite“ ho. toho arcibio

kuťa. (Důvěrně ]et_onamá býti u nás katolický siezd český v Kroměříži a německý v Olomoucl.
Už vrioni dal neidp. arcib. umělecky opraviti onu síň v zámku Kroměřížském.

kde v :. 1848—49 zasedal památný sněm. Tam bude bezpochyby ta schůze.
Jsem :s naším panem děkanem zvolen za děkanství do výboru toho siezdu.

Náš nově imenovaný kanovník Dr. Pospíšil. ie Hanák rodem, duši a tělem
a našimec. veliký postavou i srdcem a přesvědčením, Pokračování.

POZ NÁMKYA ZPRÁVY.
Valná hromada Družiny literární

a umělecká bude letos poprvev Brně

l;" iubileiním katolickém siezdu v sontu dne- 16. srpna. Bude take poně
kud ..iubnlleiní“. nebot letos ie tomu
10 let, cm Družina vstoupila v život -
hlavně zlsluhou čilého a podnikavěho
redaktora Lad. Zamykala. ienž ii už
dlouho před tím svými články při ra
vovai půdu. Souotřodlla brzy s oro
vlechn katolické spisovatele. vydala iim
ve své nihovně IS knih, větáinou dnes
rozebraných. a konečně přQaia a roz
iltila ..Ar'chu". Vleobecnou poválečnou
krisl. iet zásáhla vice méně viechny
vážné literarní odniky aspolky. úmr—
tim předudy l tnýml neblahými udá
lostmi byla v posledni d bě ieií cin
nost značně ochromena. oiem letnlí
valné schůze bude také poradili se
o nových cestách, lak tuto činnost oži
viti, roztiřitl a povznésti, aby se Dru
žlun utaia zase tím, čím ii loií budo
vatelé chtěli míti. Jednou z těchto cest
bude probudili pro Druilnu a ieií pod
niky větll záiem nail katolické veřei
nusíi. Vhodnou tíležitostí k tomu bu
de právě oiezd atolíků, při němž 'ed
na sekce iost věnována otázkám ite
rárnlm. Je proto 'istě !ádoucno, aby
se nutt sptaovatele oině súčastnili siez
du. zvláltě když Brno svou polohou
iako ltřod republiky usnadňuje viem
centu. Kdo přes to nebude moci dostaviti

'? osobněamá záiemodallí rozvoi Dru
iedhateli do Olomouce nebo snadi red
akci „Archy'. Přesná doba schůze a o
statni bude leltě oznámeno v denních
listech. Tedy na shledanou v Brně!

Výstavu katolická literatury, kte
rou dle nanesení poalední valné hro
mady v Praze měla uspořádat! Družina

literární a umělecká. bylo nutno od
ložiti na pozděiái dobu. Podnik ieat iiltě
obtížněilí. než se navrhovatelům pr
votně zdálo. vyžadoval by značných li

nančních oběti. iež iaou nyní nad a yDružiny. a hlavně také de lí vědecké
přípravy, ab výstavu okutečně vypl
nila své po: ání »? nebot šlo při ní
neien o novou literaturu, nýbrž to
o památk celé naší minulosti. zvláltě
: dob m 0 nebo 'en iednoltranně do—
sud prozkoumaných. Proto b lo na čer
vencové výborově schůzi ružlny n
sneseno pracovatl v dohodě s oatat
nimi naálml přisluán'ml korporaceml
k tomu. aby výstava yla uskutečněna
v rámci svatováclavských oslav v iu
bilelnim roce 1929.

thorárnt pozůotalolt K. Dootála
Luttnovn převzal spisovatel a redaktor
Ferdinand Chýlek. aby tak ,.Druiině
literární“ iako dědičce bylo umožněno

platiti některé legáty. To iest ono
Rohatstvi't které zesoul dle pomlu
vačných úst zanechal. ndnikavý F.
Chýlek vydá rozebrané i dosud netil
těné básnické spis Lutinovovy. Jako
první dílo vyidou leta 'lž marně hle

ané „Orlí lanláry", oplněné celou

řadou nový—h čísel z posledních letbásníkovýc . Nale veřeinost ukáže ilatě
svou vděčnost a úctu nezapomenu
teinému vůdci tim, že brzy a ve vel
kém nákladě rozebere ieho básnické
opisy iako neivzácněiái ieho odkaz a
tak mu pomůže vybudovati i pro bu
douci generace neitrvaleiií pomník. —

hatá a namnoze velmi vzácná a
důležitá korespondence Dostálova zů
stala ováem maietkem Družiny. Bude
arci potřeba delli doby, než bude od
borně zpracována a podle možnosti u
veřeiněna.
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Výsledek románové soutěže bude
oznámen asi v měsíci září. Značné
množství i obsáhlost došlých prací způ
aobily, že členům iury, přetíženým ještě
iinými povinnostmi, nebylo ani řysicky
možno vsechny romány ve stanovené
době přečisti a posouditi.

Akcí pro znovuv budování Ma
riánského sloupu v raze, již byl dán
určitěiší směr na ustavující schůzi Li
dové akademie v Praze r. 1922 a ieiíž
protektorát převzala Družina literární
a umělecká, bylo usneseno na poslední
výborové schůzi ponechati pražským
činitelům. Družina má před sebou jiné
bližáí úkoly a nemůže se rozptylovati
a zatěžovati akcemi. iež přece jen pře
sahuií obor ieií působnosti.

Básnická kniha Aloise Čápa „Bo
lesti moje a ieiich". kterou i nale stří
zlivá kritika v „Arle", „Hlídce" atd. velmi
vlídně uvítala, dočkala se neobyčei
ného úspěchu u naáeho katolického o
becenstva: v měsíci bylo rozebráno ].
a 2. vydání, nyní pak se již rozesílá
vydáni čtvrté! Tento u básnické knihy
řídký úspěch iest iistě radostnou útě
chou autoru. ale také viem, kteří son
di přílil pesimisticky o naáem čtenář
stvu. Jest ováem nepopiratelnou prav
dou. že ieho záiem o krásnou a zvláátě
básnickou literaturu silně poklesl » 'e
to ostatně ziev dnes všeobecný __ ai

rávě proto iest dnes více než kdy
llndy otřeba tento záiem znovu bu
ditl, u ržovati a posilovatl: agitaci o
sobní, přednáškami, recitacemi, literár
ními nkademicmi a pod. Neilepáim pro
středkem ovlem zůstane silné literární
dílo samo, jež si dovede prorazltl cestu
k srdci čtenářů a dotknouti se v pra
vou chvili ieitch strun. Proto nemalo
myslnět. nezouiat. ale tvořit, tvořit, tvo
Htl A to i tehdy, neni-li ůsp ch tak
mimořádný jako u druhé knihy ápovy.

Durychovo drums „Svatý Václav“
bude míti premiéru v odzimní sezoně
Městského divadla v lomouci a pak
i v Praze. První krok oríginelního bás
níka na scénu bude iistě sledován a ve
likým záimem nali veřejnosti. A snad
doide potom pováimnuti i ieho krásná
dramatická báseň „Svatý Voitěch", vy
daná „Dobrým Dílern" ve Staré li.

Pohledem do moderní dni., neklid

0

né. skepticismem otrávenéa přece po
pravdě toužící, iest kniha Václava Wein
zettla „Víravnové době" (vylla nákladem
Borského a ce v Praze- ižkově
1924). Spisovatel se rozešel s nábo
ženstvím, horií ve zvláštní kapitole pro—
ti věroučnému ,.dogmatismu" všech cír
kví, ale ie přesvědčen také o nedo
statečnosti vědy zvláště filosofie. která
nepodává pevného celkového názoru
světového: snesl tu celou sbírku svě
dectví a výroků neipředněiáích mysli
telů všech dob, teří se navzáiem po
tírají . . . Snaží se utéci z tohoto zmat
ku, snaží se všemožně uniknouti i po
hodlnému empirickému skepticismu a
pokouší se sestrojiti z prvků viry me
talysické nový světový názor, který by
svou etikou sociálního cítění prostupo
val veškeren politický i kulturní život.
Na pomoc si béře iilosoiicky s vědec
ky odůvodůovanou víru v Boha-Stvo
řitele, ale upadá iiž v základních poi
mech do nesnází a rozporů. Drží se
zákona příčinnosti, zavrhuie rozhodně
determinismus, ale také věří ve stěho
vání lidských duší i do tvorů méně
cenných . . . A tak z celé knihy. která
chtěla přinésti útěchu duáím znaveným
skepsi, vyznívá na konec zase ien nový
zmate ,

Vořeíné knihovny poákosuíí lito
ratlu'n. Tuto stížnost pronesli skoro
souhlasné severáti spisovatelé, kteří ko
nali počátkem měsíce června svůi dru
hý siszd ve Stockholmu. Za důvod uvá
děli, že čtenáři přestávaii knihy kn
povati, když si ie mohou téměř zadar
mo vypůičovati; o kromě toho učí prý
se hltali knihy lehčího obsahu a vác
liiakého braku, kterých by sisami ns
kou iii, ale v knihovnách mali k nim
sna no přistup . . .Něco pravtiy na tom
iistě iest; ale řes to nelze zásadně
odsuzovatl kni ovny. zvláátl takové.
které knihy skutečně kupuií a nevy
žebrávaií na nakladatelích. knzhkupcích
s spisovatelích. Bez knihoven nebylo

:? možno mnohý spis vůbec vydati,e na druhé straně také převižlé čálii
právě neihorlivěiáich čtenářů zs střed
ních vrstev stala by se dnes knihu ro
svou drahotu skoro nepřístupnou. ří
činy, proč nastala taková Všeobecná
stagnace na knižním trhu. tkvěíí hlou
běii -— vždyt u nás je dost obecních
i spolkových knihoven. které si stěžují,
že lidé a zvláště mládež noclce si kni
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by není zadarmo vypůičovati . . . Peč
livýrm vyběrem knih předeido se dru
hé niámitce. že čtenáři hledaií v knihov
nách braku — ostatně zkušenost učí,
že spousty nejhoršího braku prodaií se
za dlrahe peníze ne kni ovnám. ale
právě iednotlivcůml ldeálem opravdu
vzděilaněho člověka a každého milov
níka knih zůstane ovšem vždy — vlastni
knihovna!

Proti záplavě překladů ohradil se
velmi ostře týž siezd ve Stockholmě.
Jest to stará bolest spisovatelů všech
menších národů, kteří nemohou kon
kurovati s velikými světovými litera
turami. A zvláště když k tomu přistou

[" zištnost mnohých nakladatelů, kteříiez nstychu vrhaií na knižní trh pře
klady knih sensačních. vyhovuiících
(invůvm i iácí a úpravou. Sjezd sever
ských spioovatelů zjistil, že překlady
vyráběii pro nakladatelské spekulanty
zvláště venkovští učitelé, a žádal vlá
du, aby překladová literatura byla o
drobena ochranné státní dani. — ge:
překladů ovšem neobeide se kulturní
VÝVOi žádného národa a nebylo b
zdrávo omezovali ie ,.cly“. iako snad
dovoz ohilí nebo líných výrobků. zvlá
ště když ie tu ii! podmínka autorského
práva ku překladu, Jest však i u nás
potřeba většího výběru a účelné orga
nisnce řekladaíelaké race, jak se po
ní už. Mno marně vo á.

<

Nově iormy nakladatel-kótu) pod
nikání začínaií se zvolna u latňovatl
také u nás. Kupovaly-Ii se říve kni
hy po sešitech za 32 hal., dnes v pi
suit se suhskripce na celá velká díla.
na př. na Sebrané spisy toho či onoho
spiaovatele »» ovšem již mrtvého a
„uvolněného". Jiným způsobem je své
pomocná družstevní organisace. zmo—
dernlaovaná to myšlenka našich
ných ..dědictví": na podíly nebo roční
příspěvky dostávaií členové vydane spi
sy za cenu více méně sníženou. Jest
tu na př. naše podnikavě ,.Družltvo

přátel studia" a na širším základě vyudovaná vydavatelatvo „Družstevní
práce", let má na dva tisíce členů a

dává pro ně letos i zvláštní čaaopis
', ,. ulturní z ravodai“. Vedle toho vzni.
| ka'l v posle ní době pokuty o podobné

vo něorganieace t. i. nevázaně podíly neb

gřínpěvkz. Jde tu většinou o publikacei_bliolils é, iimž má býti zaručen pev

ný kmen odběratelstva. Také Artur
Novák začal vydávali sbírku vzorných
tisků nazvanou .,Sto" K. Janský
„Stožár“. Podle nich založil nyní Jos.
Hladký na Král. Vinohradech novou
sbírku „Kruh 1000“.Ročně vyjde v ní ien
iedna kniha v 1000 výtiscích, pro čle
ny volného Kruhu za cenu o třetinu
nižší než v knihkupeckěm trhu. Prv
ním svazkem ie „Sedm legend“ Kelle
rových v novém řekladu našeho mo
ravského básníka dř. Beneše-Buchlo
vana. Kniha iest v zdobena více než
20 dřevoryty Karla ěmce. Naši čte
náři budou ovšem na prvním místě
podporovati rozvoj Družslva přátel stu
dia, iež hledí při svých publikacích ne
ien na dokonalou zevněiší úpravu. ale
hlavně na vnitřní hodnotu i na potře
by katolického čtenářstva. Toho ovšem
u ostatních uvedených tu podniků není.

Co se dnes neivice — knpute. U
vedli isme tu nedávno podle spisku Ma
henova statistiku z veřeiných knihoven.
kteří s isovatelě isou neivíce žádání s
čteni. ýsledky podobných statistik jsou
ovšem vždy jednostranné. poněvadž u
kazuií ian záliby oněch vrstev. které
čerpali svou duševní stravu : knihoven.
Bylo b třeba ie doplnili statistikou toho.
co se liupuie v knihkupectvích. l'okus
„ to učinil „Kulturní zprnvodni".časo
pis vydávaný „Družstevní prací" v Pra
ze ille ieho zpráv získaných v odbor
ných kruzích knihkupeckých šln eivíce
na odbyt kniha „Dobrý voiák gveik“.
které se v tilklo iii 35 tisíc. lloiněisou
kupovány níhy .lana Vrbya K. . ap
ka-Chuda.Ve|mi četné a stálé odběrn
tele má „literatura“ erotická a detek

tivní. Hned po ní přiidou populárnícrřirodovědeckě knížky, pak sešitová vy ání
Beneše-Třebízského a Svátku, nový sou
bor spisů Nerudových a díla Jiráskova.
Uspěch msií iilosoiické spisy F.Svobody
..Utopie“ a ..Stezka“. Zaiímavé isou zprá
vy o české Americe. Kdežto dříve čeští
Američané obiednávali poměrně dosti
našich knih. neex eduie se tam nyní
téměřnic. Jen několik stovek ..Šveika". ..

„Umělec památky". pěkné
sbírce. vydávané od tímto názvem na
kladatelstvím F. 'lPopiče v Praze za re

akce dr V. V. Štecha. vyšel ve 2.
vydání 6. svazek věnovaný rodnému
městu Smetanovu Litomyšli. Čtyřicet

obrÍ'AI' ' „| ' IRA- fl.: L :
ků podává názorný obraz stavební kul
|:.
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tury města vzniklého ze starodávné o
sady na Trstenické stezce. jež se zmohlo
po založení biskupství litomyšlského a
zkvétalo za panství Pernštýnů, jejichž
honosný zámekddosud mu vévodí. Věcný
informativní úvod a atručné poznámky

napsal 'iný líto—myálskýrodák.2profesorArne ová. ovnět ve vdání
vyšla obrázkov_á monografie pořa atele
sbírky dra V. V. Štecha „Mistr Jan Hus
ve výtvarném uměni“. Ve 40 obrázcích
na křídovém papife snaží se shrnouti
včechny poznatky o podobě Husově:
je z nich zcela jasně patrno a autor to
také ve svých věcných poznámkách ně
kolikrát zdůrazňuje, že na nejstarších
podobiznách a v duchu české umělecké
tradice jest Hus zobrazován věci jako

něz bez vousů. Nové, nehistoric é po
jetí Husa bradatého vzeálo : němec ého
protestanství a s ním přišlo i do ech.
„kde zatlačuje záhy měkčí představu
Husovu : domácí půdy vyrostlou..
Toto rychlé podlehnutí domácího typu
cizímu pojetí je pfízn čné pro rychlé
áífcní protestantství v echách a zani
kání starého husitství. Češi nepovaěují
již Husa za tvůrce a střed své církve,
ale za předchůdce Luterova. “.Zohec
nělého protestantského typu přidrlují se.
jak známo. i novodobl čeátí umělci.

Slovnik českých vazeb a rčení. Jan
Matin. profesor akademického .; mnasia
v Praze, začalvydávatlvnakladatelství
J. Svátka v Praze druhé opravené &
rozmnožené vydání svého Slovníku, kde
v abecedním pořádku jevylolen význam
a ukázány správné iormyčesk ch va
zeb s rčení Jest to jistěv sle ek pil
né dlouholeté práce, jít oplnil svůj

rvnt mnohem skmvnějáí s is na pod
ladě nei ovějlích provider a námětů

v „Nalí ečl" s četnými doklady ze
spisovatelů novějlích i starlích a : řeči
lidová. Dilo jet vychází v salitech po
Kč 1'90 a zaujme asi 300 stran, bude jistě

grospěinou pomůckou írueologlckou arusičskou pro studenty i pro učitele.

Baarův román „Paní Komlaarka"
byl poctěn v úmrtní den Václava Be
nele Třebízského cenou, udělenou Sva
tohorem : odkazu kiecanského kaplana.

Porota učinila své rozhodnutí jedno
mys ně.

Dopisy Křenovy, otiskované v Ar
chivu, literárním. byly přijaty četnými
přáteli zesnulého velmi vlídně. Správně
ováem bylo vytknuto v Načinci, že

. zasílatel vynechal některé části tý
kající se osobních i časových poměrů;
názory dávání korespondenci jsou
rozličnéoavřeckdy hřeáívá se opravdu
neáetrností, ale u Křena píšícího staři
čkému Kuldovi byly anad obavy namnoze
přece jen zbytečny. A jako dokument
doby měly by i tyto jeho projevy svou
cenu. Humornou, veselou povahu Kfe
novu v celé její nespoutanosti ukáží
nám dopisy psané spisovateli Janu
Vyhlídalovi a připravené již do tisku
pro daláí čísla Archy.

Nové knihy. Ingeborg MariaZSick:Z ovzduáí klálterního. Povídky.Z dán

átoinyďfelotil O. S. Vettl Nakladatelirnbaum v Brtnici. Strana 176.
Cena 10 Kč. — Bernh. Keliermannl
Yester a Li. Historie touh . Přeložil
Alois Přikryl a K. K aus. N ad. drui
stvo čsl. legionářů .. iu" v Praze. Cena
15 Kč. — Josel Kota: Třetí rota.
Román. Naklad. týž. trana 723. Cena
57 Kč. — Vlctor Basch: Hlavní problém
estetik. Přel. Jindř. Hoiejli a Mil.
Trapl. aklad. .,Orbis" v Praze. Strana
51 Cena 4 Kč. —Jos. Svátek: Paměti
katovské rodiny Mydláfů v Praze. Díl lll.

s a Topič v Praze. Strana 317.
Cena 12.60 Kč

Samostatný ottisk duchovní hr!
„Zabitý tutýf" vyjde v nejblillicnech. Ja o nutný dodatek pro herce
budou k němu fipojeny nápěvy dvou

císní z péra ll. Dostála-Lutinova .. Kudra. Doporučujeme k hojným ob
jednávkám.

Z redakce. Vydáváme prázdninové
dvojčíslo Archy hlavně proto. aby du
chovní hra Svatohorova mohla
ukončena a snad jeětě v prázdninách
někde provozována. Daláí 9. číslo vyjde
zase pravidelně 15.

Nákladem Družiny literární a umělecké. -Odpovědný redaktor Lad. Zamylul.
Tiskne Lidová tiskárna v Olomouci.



Ročnilel. Ziři1924

František Střížovský:
CESTA K OBZORU.

Jak na větvičce v mrazu ptáci schoulení,
tich zástup oněch ie, kdož osud pochopili,
a hrůza mrazivé. iak smyslů mámení,
iim : oči poznáními rozšířených kvílí.

To vědomí, že isme ie spolu úkolem,
ieit -' bědal » » kdo by nenaplnil věrně cely!
Neb vzata bude nám kdys íaío zem
& iinde nestihnem', co vykonat isme měli.

Jsou oči íaiemné kdes na nás u řeuy
& sleduií směr myšlenek a našic činů,
ač obří s cesty zpět nás tisknou rameny,
nám neSpIněny úkol těžkou vkládá vinu.

Cíl ukryt nám, však zříme jasně červánky,
lneh tělo nesneslo by celé Slunce slávy),
a cestu značí rozlušíěné hádanky,
ieí ozařují, iako svatozář, nam hlavy.

V krok společný si zlaďme chůzi k Obzoru
a práce budiž písní k oslavení Pána.
K nám cestou přidruží se v svatém hovoru
dav bratří v nočním bdění dočekavších rána.

Tak po raméncích z řeky vzroste veletok,
ienž zapfaví iak Nil niv světa širá pole,
je vlahou napojí & až se skončí Rok,
_žeňúrody se sejde Boží ve stodole.
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JanKarník:
ROMANETTO JANA SLADKÉHO.

I.

Byli blízkými krajany Jan s Pavlem. oba zdraví, ste ilí synovtě
drsného kraje, kde je osm měsíců zima a čtyři chla no, a kde
táhlé pomezní hřebeny rozdělují vody k Černému moři a do Baltui.
Tam v krajině zelených lučin s potoky zurčícími v olšinách, s tema
nými skvrnami borovin a modravými pásmy lesů smrkových).
v nichž jako by pravěké ticho číhalo zakleté u skrytých studáneki.
stávaly jejich dětské kolébky. Ale nejsouce z jednoho místa. pal
znali se až po maturitě v Praze. Jan Sladký počínal studovatti
medicínu. o rok starší Pavel Samohrd byl již druhý rok posluchačem
fakulty filosofické.

PH studentské večeři v uzenářské jídelně se poneiprv setkalli.
Přilnulik sobě záhy. nebot neviditelnými tykadly svých důvěřivýc:h
duší snadno vycítili, že mají oba souhlasné sklony a lásky.

Oba stejně milovali Prahu i svoje rodiště ve vzdálené pahor
katině. Navštěvujíce společně památná i posvátná místa měst
pražských a osvěžujíce si vzpomínky na osudné události. jichž
jsou ona věkovitými pomníky, hořeli oba láskou k národu. jeíž
nedovedli děliti ve vrstvy a třídy vzájemně se nenávidějící. jak
činili už tehdy mnozí z jejich kole ů, zlákáni agitací internaci
onály, tehdy v letech devadesátých () Čech úspěšně importované.
Milovali národ celý. všecky jeho složky jako dědice a pokračo
vatele společných předků, kteří tuto vlast budovali a za ni krváceli.
Na svých večerních outích šerými uličkami malostranskými a
úděsným tichem zakletých náměstí kol maltézského kláštera
vzpomínali s nostalgickou trýzní na ztracený domov, kde té chvíle
podzimní větry lomcovaly borovicemi. ohýbaly břízy a jeřáby
u silnic. a kde v tišších závětřích lučnatých žltbků chundelatý
dým pasáckých ohňů plazil se po hnědých zoraninách. V krvi
zděděné po maloměstských hospodářích zvedaly se vlny směřující
zpět k opuštěné půdě otcovské. Oba hoši si přiznávalifiak by
jim bylo milo té chvíle vraceti se s rodnými bratry po celodenní
topotě k domácímu krbu. kde pod nízkým stropem kouřitt se
bude : mísy na prostém stole rodinném. Oba se těšili, že o

studiích půjdou působit na venkov a někam blízko domova. a h
molálidčastěji vraceti se v místa posvěcená stopami a prací svýcpra ě G.

K stejným touhám družily se i souhlasné bolesti. Ač oba se
živou účastí osvojovali si všecky duševní proudy. širokým řečištěm
tekoucí ze všech čtyř síran světových do žil národa novot od
jakživa lačného. sledujtce s radosti, jak práce v české vědě se
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:prohlubuje. jak české umění směřuje stále k vyšším metan: a jak
ocelá kultura probuzeného naroda organicky vyrůstá z žirné prsti
sstaleté tradice. přece jen s bolestí znamenali. že se zmocněným
rruchem osvětovým ruku v ruce pokračuje materialisace životního
názoru v inteligenci, že „chůva milá" ——náboženství. stává se
přežilým zpátečnictvím nebo dětskou pověrou. a že tyto neblahé
zjevy, ronikajíce do lidu. zaviňují úžasné sesprostačeni života
m bezo lednou nadvládu živočišných pudů. Čím více bylo : řeč
mických tribun a valnou většinou tisku sočeno na církev, ve které
ciba moravští hoši vyrostli, tím hlouběji byli přesvědčeni, že se

'vdí matce, prohlašované za macecbu. tim vroucněji cítili, že
krořeny jejich pevné víry tkvějí hluboko v jejích bytosti, takže
ani nejratinovanější útoky nevěry ani nejdrzejší blasiemie nedo
vvedou v nich otřásti žulovými základy pečlivé výchovy v kře
sitanské rodině. Věděli, že náboženství. chránic jich před vý
sitřednostmi. do nichž mnozí druhové střemhlav se vrhali. vede
je cestou dobrou, že tuhá kázeň Desatera přivede je do bez
pnečného přístavu. ,

Kdo z obou přece jen někdy zakolísal, byl Pavel. Utoky, jimiž
moderní skepse útočila z universitní katedry. byly přílišmnoho
stranné a vytrvalé. takže ostatni druhové šmahem podléhali
soustavnému podemílůní zjevených pravd zdánlivě neomylnou
autoritou vědeckou. Rozrušenému jinochu, jemuž bořila se pevná
půda pod nohama, v kritické chvíli duševních zmatků znamenitě
posloužila na pohled nepatrná událost, jakou byla jediná veřejná
přednáška básníka Julia Zeyera, kterou tento veliký a zneuznaný
genius uctil památku svého přítele Vojty Néprstka. Ani Pavel
ani Jan dosud nikdy plachého samotáře neviděli. ač náleželi mezi
nejoddanější jeho ctitele. dovednuce celé odstavce jeho kouzelné
poesie cltovati zpaměti. Proto když vodňanský eremita odhodlal
se jedinkrát vystoupiti před pražskou veřejnost, uvítali to oba
přátelé 8 nedočkavou radostí a byli z prvních, kteří onoho dub
nového večera zauiali místo ve dvoraně staroměstské radnice.
Krásný projev Zeyerův stal se oběma ohromným zažitkem &
několik básníkových vět zůstalo jim v duši pro celý život. Proti
atheismu Náprskovu hájil tu Zeyer šetrně ale mužně svoje opačné
stanovisko. „Bůh nepotřebuje našeho uznání, a naše víra v něj
a láska k němu je především štěstím našim." Ze pak téměř
současně přihlásil se Julius Zeyer výmluvným dopisem mezi
spolupracovníky „Nového života". usilujícího svěžlmi silami o ob
rození katolického ducha v národní kultuře. utvrdilo Jana i Pavla
v přesvědčení, že cesta. které se přidrželi. není hodna zavržení,
když duch významu Zeyerova po mnohém bloudění a úzkostlivém
hledání rozhodl se konečně kráčeti po ní k cíli všeho pozemského.

ak ve vzorném souladu plynula jim dvě krásná léta univer
sitní. Oba hoši vzájemně se doplňovali. Jan zavedl Pavla do
piteven, kde na oválných stolech z růžového mramoru vyložena
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byla nemocemi a životní strasti zmučená těla bez duše. Pavel za
to často zval a bral sebou Jana na výklady ve fakultě filoso
fické. Snažil se takto zachrániti moravsky měkkou bytost Janovu
před materialistickou drsností, jaké mnozí medikové propadávají
z nepochopení svého povolání, které snadno stane se honbou
po zlatě, není-lí povznášeno idealismem křesťanské lásky. V po
šmourné síni starého Klementina za zimního smrákání sedával
medik Jan vedle přítele Pavla, oba se zatajeným dechem na
slouchajíce melodickému přednesu Jaroslava Vrchlického, rová
dějícího uchvácené posluchače pralesem Božské komedie. hodili
společně i na výklady Gollovy, jemným sarkasmem vtipně koře
něné. Jako by zlata ukrajoval, pronášel duchaplný historik úhledně
tvořené věty. V tomto ironiku tajil se však také rozený poeta.
Projevila se to nejkrásněji v populární přednášce o Mickiewic
zovu Wallenrodovi. Učenec, jehož silou byla jindy kritika, dovedl
uchvátiti srdečnou vroucností přednesu a vzletem lormy, když
vykládal očarovaným posluchačům činorodý nacionalismus polský,
lásku k svobodě a lásku k vlasti až do krve vylití, čímž vším
jako elektrickým napětím nasytil polský básník svoje velkolepé
dílo, jehož nezapomenutelný verš — zrada je zbraní otroka ——
stal se o mnoho let později bezděčným heslem českého odboje
proti nespravedlivé říši krátkozrakých Habsburků.

Emauzsk' kostel s hymnickými melodiemi mnichů přísnou askesí
produševně ých, vycházky na Strahov, kde uchvacovala oba
přátele touha po rozjímavém životě v tiché cele ři důvěrném
obcování s drahými básníky a tváří v tvář velebě lradčanského
panoramatu. nedělní mše ve svatovojtěšském kostelíku, kde mla
distvé duše až k slzám dojímaly akordy Skuherského „O salutan's
hostia", řinoucí se při konsekraci jako zpěv andělů s kůru do
svatyně červnovým sluncem prozlacené, zimní odpoledne trávená
společně v těsném pokojíčku nad skripty nebo za dlouhými stoly
universitní knihovny. když v bytě bylo zima a na uhlí peněz
nestačilo, večerní procházky třídou tehdy Ferdinandovou, kde
střílely o obou hoších, kráčejících davem s odvahou i půvabem
křepkých efebů. modré i tmavé zraky velkoměstských krasavic -—
to všecko sdružovalo Jana a Pavlem v nerozlučnou dvojici. Ačkoli
tento svazek Amisa s Amilem trval pouze necelé dva roky,
zanechal v nitru obou sto y tak hluboké, že ani mnohaleté
odloučení nedovedlo je vy aditi, ba nedovedla je rozrušiti ani
smrt, která včera mezi ně vstoupila.

Ano, za ranních hodin včerejšího jarního dne zavřely se na
věky tmavé zřítelnice věrných očí Janových, muže sotva ěta
třicetiletého. Samoten v kupé železničního vagonu a vzpomí ami
přemožen jede Pavel z místa, kde působí jako gymnasijní profesor.
do rodiště Janova. aby nezapomenutelného druha vyprovodil na
cestě ke hrobu.

*
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Udolím svěže rozzelenalým s trávníky pokropenými hvězdami
sedmíkrás a sasanek prodírá se vlak za znenáhlého stmívání ku
předu. Pavel zavírá oči. Rytmický rachot kol duní mu pochmurné
jako údery na bubny černým suknem zastřené. Poslední jaro
strávené před lety' s Janem v Praze, provoněné kvetoucími akáty
& šeříkem. rozvíjí se před ním v řadě vzpomínek.

Všední dny ubíhaly oběma přátelům v přednáškách a při do
mácím studiu. ale v neděli vyjíždělo celé hejno veselé mládeže
do okolí na místa památná nebo půvabná. Byla toho času v Praze
také Janova sestřenice & bydlela v rodině, jejíž dvě domácí
dcery záhy se s ní spřátelily. A tak pod spolehlivou ochranou
laskavé mateře podnikaly dívky s oběma přáteli a několika
druhy přizvanými ručně a veselé výlety drahou nebo parníkem,
při nichž pořádány lukuiské hody s máslem, sýrečky & řídkým
pivem venkovským, se hrou v kuželky nebo tancem pod stromy,
vždycky za vítané součinnosti nevyčerpatelného veselí a koketerie
celkem nevinné. byť i sem tam ukradenému polibku ostražité
oči pani Zlatníkové nedovedly zabrániti.

Za těch příjemných výprav prvně povšimnul si Pavel. že Jan.
ještě loni náramný tanečník a bavič prvotřídní, v druhém roce
studia zhusta straní se veselého kroužku a vyhýbá se přímo
děvčatům. _iimžjeho temnolesklé zornice zažehávaly u srdéčka
plamének milostného toužení. Pavel dobře se pamatuje, že toho
roku hned od velkonočních svátků býval Jan divně rozteskněn
a roztržit. že řítel dříve sdílný & průhledný, pojednou uzavíral
se do sebe. hůisa sám : lidí dotěrných. usilujících za každou
cenu proniknouti v skryté zálivy cizího nitra. spokojil se Samohrd
ná ovědmi, jimiž Sladký časem odůvodňoval svou zamlklost.

gehdy, počátkem čtvrtého semestru medicínských studií. přisel

Jan poneLprv do styku s nemocnými. Poslouchaje kolegium o lékařském po lepu a poslechu. vídal na klinice tváře chorobou a
bolesti utrápené. a v jeho nitru ozvaly se pochybnosti, zdali
dobře volil, když odhodlal se celý život věnovati žalostnému
styku s největší bídou lidské přirozenosti. Přiznával se, že se leká
života. který má býti ustavičným svědkem lidské bolesti a jehož
úkolem bude den co den bojovati s hořem až příliš často ne
přemožitelným. A hned dodával, že přece jen měl poslechnout
maminky. která od jakživa si přála : něho míti kněze. a jež jen
zřejmě zklamána a na otcovy domluvy smířila se s Janovou
medicínou.

Narolik utrpením roduševnělých a horečnatým ruměncem
zkrásnělých tváří mia ičkých souchotinářek. které na klinice do
kailávaly svůj hořký los, pronásledovala Jana dnem i nocí.
5 úporností stále rostoucí probouzet se v něm odpor proti studiu
vědy, která vůči těmto obětem předčasné smrti zasvěceným byla
dosavad málomocnou.

Za květnových podvečerů chodili oba přátelé na Petřín. kde
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pod zelenými klenbami zpívali sbory opeřenců nad městem, jež
dole jako by zlatým prachem posypáno planulo v paprscích slunce
sklánějícího se za gigantické Hradčany. Odtud zamířili k tichému
Strahovu, jehož sličné věže při každé cestě nábřežím vábily je
k místu niterného povznesení, kde Bůh nejmilostivěji sklání se
k člověku. Veěli do chrámu zrovna na večerní pobožnost. Když
po svátostném požehnání sestupovali k hlučnému městu zasněným
Uvozem, zastavili se u zdi strahovské zahrady. Tam jednoho
dne svěřil Jan příteli. čím srdce jeho přetékalo.

„Pavle, seknu medicínou. Není pro mne to krvavé řemeslo.
Den ke dni určitěji to poznávám. Ondyno zavedl mne starší
kolega ponejprv na chirurgickou kliniku. Sám byl jsem zvědav,
jaký dojem na mne učiní. Hned v síni zarazila mne dotěrna vůně
karbolu a chloroformu, dusila mne k zalknutí. Potom ovšem
uchvátila mne Maydlova přednáška. To je veliký člověk. Impo
nuie každému. i na otrlé mediky působí přímo velebně. Ale
jakmile začali s přípravou k operaci, zmocnil se mne nepokoj.
Desinfekce rukou lékařů, chřestění nástroji, narkosa nemocného,
to všecko stupňovalo mou úzkost v mrazivé strnutí. Všemožně
jsem se přemáhal, ale když profesor řízl do živého a vysoko
tryskl pramen rudé krve, poroučel jsem se do mdlob a ze sálu
mne vynesli"

Pavel se jen usmál a namítal, že takovým způsobem začínal
svou drahu nejeden medik, který potom vynikl jako odvážný a
chladnokrevný o eratér.

„To všecko, avlíku, připoustlm 7— ale ze mne už doktor
nebude. Nemám na to povahu. Pohled řes Vltavu na výšinu od
kupole Karlova k minaretové věži sv. Kateřiny. To je labyrint
lidské bíd . Nemocnice, anatomické ústavy, porodnice, nalezinec,
klausura c oromyslných — všude nářek, utrpení, bolest a hniloba
smrti."

Jan se odmlčel. Oba naslouchali chvílí dvěma kosům, z jejichž
hrdel ozývalo se hvízdavé duetto čisté intonace. Potom medik
pokračoval: „A nyní ohled tam. odkud zaznívá tato milostná
večerní píseň. a výš, k barokovým cibulkám našich milovaných
věží strahovských. Z oné skupiny budov jde na mne hrůza, tato
druhá mne vábí & slibuje mír a tiché blaho v blízkosti Boží . . .
Seknu medicinou. Půjdu do bohosloví... Maminka bude mít
radost,“

Pavel byl zaražen. Nerad by ztratil nejlepšího přítele, nerad
by v Praze osaměl, ale cítil, že Janovo kolísání má vážné dů
vody. Nicméně pokusil se udržeti Sladkého při dosavadním studiu.
Ukazoval na záslužnost lékařského povolání, které poskytuje tolik
příležitostí k oběti a povznáší až k heroismu své vyvolence,
velebil nové cesty vědeckého badání, slibující jistý zdar v boji
proti nakažlivýrn nemocem, chválil operativní úspěchy. Jan při
tom mlčky kráčel večerním šerem malostranských uliček.
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Několik dnů nato navštívili oba přátelé výstavu ruského mo
dernis Sáši Schneidera. Viděli tu kus opravdového úsilí o nový
umělec ý styl. ale také mnoho křečovitých gest, která přimo
odpuzovala. A přece se zatajeným dechem stanuli konečně před
obiemným plátnem, iehož suiet ie doial do hloubi duše. Je skončen
Posledni soud. Jidáš vrací Kristu třicet stříbrných, mzdu ceněného.
Bezedné moře slitovné lásky zračí se ve sklonu nadzemsky lí
bezné tváře zrazeného Mistra . .. A když z výstavy odcházeli.
obrátil se Jan ieště po úchvatném obraze a šeptal Pavlovi: „Toto
ie můi Pán Ježíš! Půidu za Nim."

Ten čas šel vítězně světem Sienkiewiczův román „Quo vadis".
Také Jan ho četl vzrušeně a bylo mu tak blaze, iako dvěma
učedníkům na cestě do Emaus. etba oživila v něm krásnou
představu Krista. Boha-člověka, jak Ho znali apoštolové, iak Ho
v duchu videli a nad život vlastní milovali křesťané v katakombách.
A znovu utvrdila Janův úmysl.

Ještě několik iarních večerů putovali rozkvetlými sady v Praze
i blízkém okolí. Jedenkráte vyhledati opuštěný hrob svého kra
iaua G. Pilegera Moravského na košířském hřbitově. Kvetly
zrovna bezy a celý hřbitov iako tichá zahrada tonul v sladkodeché
vůni a v iasu slunečním. Tam. opřen o železnou mřížku básní
kovy mohyly, vytasll se Jan a doplsem, kterým rodiče svolu'í.
aby přerušll dosavadní studium a vrátil se domů. Pavla zabole a
vyhlídka na nezbytné loučení, ale už přítele nepřemlouval. Nežli

odešli od hrobu Pilegrova, v iímavém smutku hřbitovním &obastěží taiice hlubohé oietí, slíbili si přátelství na život a na smrt
— tak už mládež ra'da plýtvá slovy i city velikými.

.

Dospěv sem ve vzpomínkách. sáhl profesor do kapsy svrchníku.
odkud vyňal svazeček přítelových dopisů. Vzal ie na cestu, aby
si ukrátil chvíli a v mysli obnovil bleduoucí obrázky někdeiších
styků se zesnulým. Hned v prvém listě sděl0val přítel, lak mat
kou vřele. ale otcem chladně byl uvltán, protože tatínek s no
vým úmyslem říliš nadšen nebyl, kdežto matka ieho přese lání
s radostí uvíta &. V dalších dopisech plýtval přítel hymnickými
licněml červnových půvabů domácí přírody a také několik suchých
lesních konvalinek bylo přiloženo. Jen iako mimochodem“ mihlo
se dvakráte dopisy iméno černooké Toničky. která v domácnosti
Sladkých toho času sloužila při kuchyni.

Nastaly prázdniny a také Pavel vrátil se do svého rodiště.
Záhy byl strhnut do prázdninového ruchu. Hiezdem studentů
v malém městečku rozvířeného. Hrálo se divadlo, pořádány výlety
a akademie, holdováno tanci. Pavel jako vždy horlivě se všeho
sůčastnil. Bylo mu sice nápadno. že Jan nepřichází ho navštívit.
co v Praze přislíbil slavnostně. ale sám v reii studentských taš
kařic pozapomněl na přítele. Jan konečně se ozval stručným do
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pisem překvapujícího obsahu. Změnil svůj úmysl. Vrátí se buď
k medicině nebo půjde na učitelství. Nový obrat sliboval vysvětliti
ústně při nejbližším setkání. Kdy to bude, otom se nezmiňoval.
Na slohu dopisu i na rozechvěném ísmu bylo lze vyčisti, že list
byl napsán v duševním rozrušení. otom odejel Pavel na dva
týdny ke strýci na jižní Moravu a když se vrátil na sklonku
prázdnin, uslyšel ze sousedního města vzrušující novinu.Vdomě
přítelových rodičů zastřelil čeledín služebné děvče, a sice ne
šťastnou náhodou. Jan ani ne sal, ani nepřijel.

Když pak počátkem října amohrd znova jal se pravidelně
navštěvovati šedivé kobky klementinské, marně čekal Jana Slad
kého. Místo něho konečně došel dopis z Olomouce. Jan stručně
sděloval, že vstoupil do semináře. Pavel otevřel ve vzpomínkách
tehdejší dopis a četl slova celkem záhadná: „Zahajuji s tebou
korespondenci nikoli dopisem, který jsem pro tebe skládal celý
týden před odjezdem. Nepošlu ho, protože dnešní moje nálada
je jiná než byla tehdejší. Byl jsem tehdy sláb, dnes jsem silen,
dříve jsem reptal, dnes dovedu snášeti trpělivě. Na nic se neptej.
Mezi námi arci se ničeho nezměnilo."

přece cosi zůstalo mezi oběma druhy. co dosavadní lásku
téměř bratrskou znenáhla ochladilo, ač s počátku dopisovali si
horlivě.

Zatím co vlak drnče a supaje blížil se městu, kde Jan Sladký
svou krátkou pout dokonal, otevíral Pavel list za listem. Téměř
všecky byly z prvého ročníku bohosloví. Jan se tu roz lýval
chvalozpěvy na rodný kraj, steskem po domově, nedočkavou
touhou po krátkých návštěvách rodného hnízda o svátcích výroč
ních. Nezatajll ani jednotvárnost nového života. na nějž těžko se
zvykalo pražskému medikovi. ()stýchavě zmiňoval se iokrutém
boji. jaký občas rozzuří se v jeho nitru, když opuštěná minulost
znova a znova zvedá se z hrobu, vyhrožujtc, že není dosud mrtva,
že nemůže být zapomenuto, co na dně srdce pochováno. Ze
jména dopis psaný Janem v prvé Sylvestrovské noci, ztrávené
v tíživém tichu semináře. obsahoval řadu hořkých výčitek roku
právě skonávajícímu za to, že pisatele oloupil o všecku radost
mladosti, přiděliv mu bolestný úděl odříkání. lntensivnější život
náboženský nedovedl tehdy ještě zakalený obzor Janův rozjas
niti sálavými průhledy k vyšším hodnotám. Mnohým přítelovým
žalobám Pavel ani nerozuměl. asto se mu zdálo, že z péra pří
telova už už vyřine se překvapující vyznání, zatím co list useknut
jako by násilně a úmyslně. Jenom tolik Pavel dobře poznával,
že Jan těžko přivyká tuhé kázni alumnátu, ač věřil přítelovu 11
bez ečení, že chce býti dobrým knězem a že to také dokáže.

orespondence vřele zahájená uvázla však hned po prvých
velkonocích. Jan se tehdy vrátil z krátké návštěvy rodičů těžce
dotčený pověstmi, jaké o něm šířily tlachavě tetky jeho domova.
Ještě nyní po letech zabolel Pavla obsah listu, který mu tehdy
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oslal uražený Jan, domnívaje se, že Pavel studentům : rodiště
ganova vyzrazuje obsah intimních listů přítelových. Učinil prý ze
zrazeného druha romantického hrdinu, který je hrozně neštasten
& dojista uteče : alumnátu, kde už dokonce provedl nezdařený
pokus o sebevraždu — jak vykládaly jazyky jizlivé i zlomyslné.
„Byl jsem rád, že se už usazují vlny veřejného mínění, jež jsem loni
bohužel vlastní vinou dostatečně rozvířil — nebylo přece třeba,
aby uklidněnými pohnul nejlepší můj přítel a nechal mne znova
smýkati ulicí maloměstské sensacechtivosti.“

Ukvapený tón Janův do duše ranil Pavla. který tu obviněn
byl zhola nezaslouženě. Dovedl sice obhájiti svou čest, která
nepředhazuje důvěrné city přítelovy na ospas zvědavcům, ale
vobapolném oměru zůstala přece pova 'vá trhlina. Nemohly ji
ovšem setmellti sensační pověsti, jež ze sousedního města došly
konečně i k uchu Samohrdovu. Dle nich k nemalému pohoršení
všech počestných sousedů zamiloval se Jan Sladký o osledních
prázdninách do služebného děvčete v domě svých ro ičů, které
potom žárlivým čeledínem bylo zastřeleno.

Pavel nebyl lehkověrným, věděl, jaka monstra dovede vybajiti
klepavá horlivost maloměstské, nicméně z několika záhadných
stesků v listech přítelových usoudil, že s Janem přece se cosi
událo, co zatajil před druhem nejdůvěrnějším. Tato přítelova
nedůvěra zabolela ho ještě více než nedávné odezření, Výsled
kem bylo vzájemné odcizení. Dopisování vazlb, až konečně se
omezllo jen na visitky, posílené k jmenlnám.

Zatím čas letěl s neúprosnou setrvačností. Nadcházel konec
Janova pobytu v alumnatě.

Tehdy byl Samohrd už na své prvé suplentské štaci. V rvých
dnech července překvapil ho dopis od Jana Sladkého. Zně takto:

Drahý Pavle!
Za 24 hodin mam býti knězem. Čistím srdce svoje pro Bož

ského Spasitele a nalezl jsem starou ránu, hnisající dosud. Bolí
——prosím, odpuštěním utiš bolest — pálí, uhas plamen. Zapo
meň, že lehkomyslně — snad zaslepen závistí — : ůsobil jsem
Ti hoře, uevděkem a podezírántm splacel Tvoji ásku. Nedo
pust, až přistoupím k oltáři, abych uslyšel přísný hlas: Jdi,
smlř se nejprve s bratrem svým & pak teprve přijmu oběť
tvou. Zapomeň na chvíle zarmutku a vzpomeň na dny radostné,
kdy přátelství nás hřálo. Apřines mi odpuštění k nám do ...,
k tomu dni, kdy po prvé obětovati budu o ět Nového Zákona,
Přijed, bratr Tě uvítá s otevřenou náručí. eká tě jistě. Primice
bude třetí neděli v tomto měsíci. Zatím tě pozdravuje a líbá
tvůj Jan Sladký, diakon.

Jakou radost způsobil Jan Samohrdovil Rázem se v duši ro
budilo všecko, co je k sobě kdysi poutalo, promluvil rodný si,
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jemuž nyní oba byli odcizeni, ozvaly se společně lasky. poesie,
uměni, tužby Slovanstva, čemuž všemu Pavel zůstal věren. snaže
se horlivě i mezi svými studenty vzbuditi zájem o tyto hodnoty.
Nitro Janovo davno už bylo mu knihou zapečetěnou, ale v tom.
že zavolal naň v nejvážnější chvíli života. cítil Samohrd také při
znán! se k stejnému praporu.

Ochotně a rad v určenou neděli spěchal Pavel do Janova
rodiště.

Jaký to byl tehdy čarovný denl
Červencové slunko plýtvalo roztopen m zlatem. obloha klenula

se jako nad rájem slavně a milostně. ela pahorkatina, po dešti
svěže zelená. voněla medovou vůní jetelů a smrčin. zrající žita
v jíti-ním vánku žíhanými pruhy se vlnila. Pavel kráčel polní pě
šinou a uchvácen svěžím ůvabem nedělního rána hlasitě reci
toval verse Březinovy. ne ávno vytištěné:

Zde kroky zastavím a zraků zbožnosti a vzpláním
nad krajem. jemuž požehnals. svou duši rozestru:
a v modlitbě své uslyším. jak země zpívá zráním
ve světů mystickém, tvou slávu hřmlcím orchestru.

Jan přivítal Pavla záře radostí. V bratrském objetí děkoval mu
pohnutě také za Myslbekův kruciiix, jejž profesor poslal říteli
darem k primici. Také všichni domací byli příchodem Pav ovým

otěěeni. Světnice kvítím bohatě věnčena hostila už četné pří
buzenstva. Byli tu rozěalní měšťané. slavnostně naikrobené městky.
ale také mládež, která v obřadné napětí přinášela veselost mládí
jako stříbrné trilky skřivánčí.

V sněhobílé říze a skvělém ornátě připadal Jan Pavlovi jako
světec. S nelíčenou úctou patřil Pavel na přítele. Cenil obět,
kterou přináší Jan. zasvětiv mládí a krásu svého života službě
Božl ——dle slov: Regnum mundi et omne ornatum saeculi con—
tempsi propter amorem Domini mei Jesu Christi.

Přlllo duchovenstvo & děkan. důstojný kmet. vyzval rodiče.
aby požehnali synovi na pout kněžským životem. kde dnelníra—
dostné Hosaanah často bude vystřídáno výkřikem zloby: Ukřižujl

A tu otec, ještě statný muž, objímá syna jako při loučení.
žehná jeho krásné hlavě a propouřtl ho k oltáři se slovy: „Bůh
dal, Bůh vzal, budiž jméno Páně pochválenol" Matčina slova
v slzách se rozplynula. Ještě dnes cítí Samohrd mrazivé roze
chvění oné osvatné chvile. řadu let vzdálené,..

Následov o deset let. ve kterých aspoň jednou do roka oba
přátelé se sjeli, aby znova se vždy přesvědčili druh o druhu, že
duše jejich nesevěedněly a že každý na svém místě se šlechet
ným úsiltm slouží ideálům vlasti a církve dle známého hesla Su
šilova. Před rokem překvapila Pavla bolestně zpráva o Janově
těžkém kloubovém revmatismu. Když přítel Jan, marně hlsdav
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úlevy v místech lázeňských, vrátil se konečně se stigmatem
blízké smrti v náruč ovdovělé matky, umínil si Pavel. že ialcmile
školní povinnost dovolí. ihned Jana navštíví. Ale smrt byla Pavla
rvchleiší. —

Dříve než vymanil se Samohrd : přediva sladkobolných vzpo
mínek. bylo mu vystoupiti. Byl u cíle. Sevřela ho hrůza před
shledáním se ztuhlým přítelem v rakvi uloženým. Poplalenč bu
šilo mu srdce známou cestou k domu. odkud před lety provázel
Jana ke msi primiční.

Jarní večer sklánčl se nad město, vysoká věž rudé krytiny
sotva už v soumraku se rýsovala nad tichým náměstím.

Pokračovánl.

Frant. Kašpar:
OLŠE.

Toto jsem viděl v čistém letním dnu
iak svétečně by v koupaném:
na obloze iak na kvetoucím lnu
se tvrdě zeleň olií rýsule,

však měkce v rybníce se zrcadlí.
Sní v klidu na vle odevzdaném.
Houf ptáků přilét'. v olše zapadli
nádherným elegantním povzletem.

Strom každý zpívá nyní pěvců stem,
Zpěv náhle ztlchl. Všichni ptáci
se zvedll, zas tím krásným povzletem
se celé množství Ietíc prohnulo.

Básníka takto písně navštíví;
opustí náhle v horké praci,
by echo z čvu, vzletu zářivý
sen kouz ', sladčí vzruchu prvního.
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Jan Fr. Hruška:
PROČ JSEMNEODPADL ANEODPADNU.

Další článek : řetězu soukromých úvah.

Kdysi před lety přišel ke mně učitel z trestnice na Borech, jenž
byl zároveň knihovníkem, žádat o radu, které nové knihy by měl
koupiti pro trestance. To byla ovšem pro mne otázka vážná a těžká
zároveň. Odpovídám upřímně, že jeho čtenářů neznámaže tudíž
mohu mluviti o věci. jen jak si ji představuji. Nadhodil jsem, že
především třeba činiti rozdíl mezi čtenáři sčetlejšími a neuče
nými. etba má je oboji vysvobozovati z tisnivého vědomi, v čem
jsou. ale má je i mravně povznášeti :: napravovati. Na stole mi
právě ležel výborný cestopis francouzských misionářů Huca a
Gabeta po íně a Tibetu. Podal jsem mu knihu do ruky. tu že
bych hned doporučoval. a to proto. že vedle zajímavých zpráv
o tak vzdáleném světě dovídá se čtenář o stavu vzdělanosti.
o otázkách mravních a ovšem také o náboženství, zejména když
tu jasně vysvítá převaha křesťanství nad pohanstvem.

..E. jak je v titule misionář, to bych knihu našim lidem marně
.vnucoval." namítal host. „Máme tam také některé knihy jednající
o náboženství, ale ty oni už znají po deskách a žádný z nich
mi takovou nepřijme a přijme-li ji, nečte."

Na tuto příhodu jsem si kolikrát vzpomněl. když vídávám, jak
u nás nejen příslušníci davů. kteří se ve vzdělání nedostali k vyš
šímu rozhledu po rozdílnosti a prospěchu četby, ale zejména naši
inteligenti štítl se zdaleka knihy. jež dost málo by nutila ku
přemýšlení o poměru člověka k Bohu. A přece nemůžeme tuto
velkou otázku ze života jediného člověka škrtnout. přece víme.
má-li náš život býti v dokonalé shodě s učením Kristovým. že
k tomu třeba duchovní potravy, prýštící z pramenů, které způdy
evangelia vyvěrají. Nevytýkám nikomu nic. Bože chraň. ne. ale
tu nezdravou pravdu si musíme při ustiti. že v této věci vše
obecná výchova naše není správná. á sám šel jsem si tu v ži
votě poněkud jinou cestou, svou vlastní. a kdo mě na ni zavedl,
byli moji rodičové »——díky jim »—a byli nám dětem vzory vtom
jak otec, tak matka. Otec stál na Bibli, Ta kniha jeho je mi nej
vzácnějším dědictvím po něm. Znal z horlivé četby skoro z a
měti velikou Franclovu Postillu, která se u nás čítala kaž ou
neděli a svátek nahlas, a měl i jiné knihy náboženského obsahu.
Matka, více citová, měla nejmilejší četbou soukromou ivoty sva
tých. Již toho názvu se mnohý jistě lekne. Proč? Protože právě zů
stávají při tom názvu. obsahu nemajíce a nestarajíce se nikdy o něj.

Však mne v mladých letech. když jsem se naučil čísta sháněl
i pročítal kde jakou knížku, jež mi tenkrát padla do ruky. matčiny
Životy svatých nikterak nelákaly. Ale má matka měla svou původní
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a dobrou metodu, kterou mne i k této četbě přivábila. Pamatuji
se, jak mi dala čísti výňatek ze života kteréhosi světce, jenž se
rád bavíval ochočenou koroptví. To bylo jako pro mne děláno,
neboť jsem rád ptačil. Jindy mi ukazovala na sv. Krištofa, jaký
to byl silák. Nechtěl sloužiti leda neisilnějšímu a tak se dostal
do služby Bohu, že převáděl & přenášel lidi nuzné přes širokou
řeku. Síla tělesná nám chlapcům chodským byla nejmilejší tužbou
a cílem všech našich společenských her a zábav. Jak by se mi
takový svatý nebyl líbil? A tak jsem bezděky brával Životy do
ruky častěji a častěji, vyhledával jsem v nich napřed místa, která
více bavila, až mne znenáhla uchvátily vyšší krásy, etické, mys
tické. asketické, vznešeně lidské.

Také dnes. kdy už mám za sebou největší díl života ztráveného
v práci vědecké a činnosti vychovatelské, když z povinnosti musil
jsem pročísti celé stohy knih vědeckých i uměleckých, dobrých
i špatných, s klidem a obnovenou touhou začtu se do této dávné,
oblíbené četby své matky. Nic mi nevadí, že ii podceňují nejen
většina křesťanů podle jména. ba i mnozí kněží, naučení bráti
život lehce. Naproti tomu mám zadostučinění. že právě v těchto
knihách hledali krásu i velikost lidské duše vynikající duchové
světového jména, zvláště básníci. Mimochodem vzpomínám, jak
si právě z této staré četby vzal náměty k novým znamenit m
básním Jaroslav Vrchlický —--Legenda o sv. Prokopa, sv. Ju 'e,
sv. Zita. Hilarion a j. Byl jsem naplněn zvláštní úctou k našm
dávným předkům, po nichž nám již z doby Karla IV. zůstal i
voty svatých, když jsem, srovnávaje, se přesvědčil, že velký Jrch—
lický měl předlohu staročeského Hilariona, starým neznámým
básníkem tak dokonale vytvořenou, že v hlavní stavbě básně
nemusel mnoho měnítl. A co jmenovaný už Julius Zeyer? Vzpo
meííme jen tří jeho skladeb, v nichž zachytil tři rozdílné, od sebe
daleko vzdálené světy křesťanské nejušlechtilejšími květy rozdílné
kmenové náboženské vroucnosti: Kronika o svatém Brandanu.
Alexej, člověk boží, Pod jabloní. Literatura světová vykazuje ce
lou řadu slavných jmen. nejen básníků, ale i vědců, filosofů, pe
dagogů a sociologů, kteří s údivem s úctou začítalí se do životů
křesťanských světců. Co v nich půvabu přcrozmanité legendární
poesie, jaká to přebohata snůška mohutných obrazů a vzorů nei
ušlechtileiších lidskych ctností!

Dalším důležitým krokem a velkým osilněním bylo mi, že
jsem již v polovici studií gymnasijních ostal do ruky nevelký
s is, ale nedoceněného světového významu: Kem enského „Ná
sedování Krista". Ta opravdu „zlata" kniha st a se mi od té
doby věrným řítelem a rádcem, jenž mne neo ustil podnes.
na prahu stáří. lgo smrti spisovatelky Růženy Svobo ové četli jsme,
že Kempenského kniha byla vždy na jejím nočním stolku. Věřím
rád. Jest ona v tisících a tisících výtiscích rozšiřována také v ná
rodě našem už od ranného probuzení. A uvědomíme-li si, že
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tento spis byl po Písmě sv. přeložen do největšího počtu jazyků,
můžeme si představiti, jaké blahodárné oslání pro mravní po
silu a náboženské povznesení má toto slirovné literární dílo po

kortého mnicha, pravého a platného reformátora nesčetných srdcílids ých
Kempenský vedl už mě dále, abych v záplavě světské četby

zábavné i vědecké občas si hledal zdroje duchovní, nové anové

a tak rozdílné, mnohdy překvapujícíhob obslšuhu,že bych se jichjinak nikdy nebyl dohledal a ano-li, nebbyl ři nich vytrval.
Pro příklad vzpomínám tu středověkého mystika Ruysbroeka,
jehož rozjímání o pokoře naplnilo mě úžasem. Znova a znova
jsem je musel čísti, nechtěje svatému muži ani věřili a zároveň
nemohu nevěřiti. Dnes vděčně uznávám, že tento malý traktát
dodělal u mne to, co matka má s pečlivostí začala: povznesení
nad všechnu marnou chválu cizí i nad bláhové nápady vlastní
samolibosti

Těžko bych dále vypočítával všecku svou duchovní četbu,
kterou mi kdy nadhodil čas, přátelé, někdy i zloba lidská, ze
jména nepochopitelné zdravému rozumu a s ořádanému srdci
útoky těch, kdo víry nemají a jiným ji berou. řesvědčoval jsem
se touto cestou životní, že bez duchovní četby — rozuměj bez
stálé četby, obnovované a občerstvované novými spisy povola
ných a vyvolených jednotlivců, kteří stojí na výšinách jako bdělé
Kristovy stráže, jsem si jist, že bez této opovrhované, až i ne
náviděné četby pravý křesťan za nynějších rozvrácených stavů
v „úpadkovém lidství“ obstáti nemůže, ano mám za neštěstí, ne
dostane-li se věřící k takové duchovní posile vůbec, nebo ještě
hůře, sám-li si ji v předpojatosti & tuctové lhostejnosti odmítá a
zavrhuje. Takový ovšem nemá a nemůže míti řádného nábožen
ského rozhledu a vzdělání o tom, čemu věří a čemu má věřiti,
nedovede posoudili ani rozsouditi, co před jeho tváří k vlastnímu
jeho pohanění nevěřící učení církve vytýkají, a nemá sám dost

evného základu, aby na něm bezpečně stavěl svůj život podle
ána Boha. Jak snadno klesají takoví na neuvědomělé matri

kové katolíky, jsou-li kněžími, stanou se z nich nájemníci, kteří
utíkají před vlkyl

Ale jak vésti dnes katolíka obyčejné víry, zvláště pak mlade
pokolení, kterému se právě otvírá svět se všemi jeho lákadl,
k soustavné četbě duchovní? Vzdyt rubem civilisace poklesa
naše doba v kultuře dobré do té míry, že slýcháme překvapující
a velmi vážné nářky na upadající veřejné mínění. Dnešní doba
prý nejen nechce číst spisů s podněty mravoučnými, ale pomalu
se štítí knihy vůbec jako tam tl trestanci knihy náboženské. Přes
všecku nynější rozpoutanou marnotratnost při vysokých cenách
na všecko prý mají lidé peníze ——tak čtu právě — v „Literárních
Rozhledech" — jen ne na knihu. Bývá prý jenom v Praze na
30.000 diváků lootbalových. Bývají plny kinematograly a třebas na
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představeních ceny velmi pochybné, bývá plno ve varieté. Co
tam se dává, na to upozornil nedávno kritik v novinách velmi
svobodného ducha: „Ženichové měli bysi odplivnouti před ne
věstami, muži před manželkami, které se chodí na takové svinstvo
dívat." Spočtěte ak ien ve velkém v mysli všecko vstupné za
jedinou neděli! istě že by se za ten peníz rozprodal celý ná
klad několika dobrých knih. Ale prý se už ani nekupují ani
ty lákavé, v nichž spisovatelé i nakladatelé, a! už z vlastní zá
liby a povahy, ať : vypočítavosíi povolili osudné ústupky nemo
rální zvůli, zeiména dráždění pohlavního pudu. na úimu pravých
hodnot krásy & dobra. Psal mi kdysi o tomto úpadkověm zievu
přítel. povoláním lékař: „Naši moderní spisovatelé 'ako by už
neměli iiné látky pro román, kromě pohlavního aktu. ekněte mi.
co bude z mládeže degenerované a denervované takovou četbou7“
Nakladatelé k těmto chybám autorů přidaií iečtě svou, postaraií
se o křiklavou frivolní obálku, aby prý šla kniha na odbyt už
podle vněiěku.

o-lí všecko uvážíme, nemůžeme neuznati. že ie zle. Je zle a
snad bude ieště hůře, podle toho. iaké zásady i prakse vycho
vatelské u nás zavládly jako bez rozumu a míry. Místo do kos
tela v neděli a ve svátek školní mládež ie voděna po výletech,
výstřední učitelé a spolky sami k tomu svádějí. prý, aby se dě
tem dostalo osvěžení v řírodě. Budižl Ale děti si ie naidou bez
vásl Chcete-li se lím obgtovati a vésti ieiich zábavu v přírodě,
dost času na to po službách Božích. až by dítě vyslechlo slovo
Boží, pomodlllo se za sebe i za rodiče, zazpívalo by si společně
se staršími věřícími nebo aspoň vyslechlo kostelní hudbu a zpěv.
Kromě neocenitelných účinků etických,o něž ie útlé dětské srdce
takto zkracováno, získalo by potom i v přírodě, nebot přišlo by
z chrámu mezi byliny a květy vnímavější pro jejich krásy. O tom
není pochyby podle základních zákonů psychologických i este—
tických. Variatio delectat _, změna činí duši vnímavěiší.

Dále : nových čítanek školních vypouští se kdeiaký článek
s tendencí náboženkou nebo mravoučnou, ba škríá se úzkostlivě
__ o šíleného bludu »—slovo Bůhl Takovou výchovou k nápravě
nedospěiete, naopak, za ní přiide úpadek veřejně mravnosti &
rozvrat společenský ieště větší, musí být ieětě hůř. aby bylo lépel

Nesmíme však a nebudeme se spouštěti my věřící naděie, že
nastane zas obrat k lepšímu. Musíme věřiti, že lidstvo může jen
na chvíli v dobrém couvnouti, ale nikoliv vrátiti se od pravého
pokroku zpět do tmy a zkázy. Bude lépel Ale povinností dobrého
člověka iest podle sil svých a podle postavení svého přikládati
ruku ku pomoci, !thi dobro. potírati zlo.

V duchovní četbě hledeime osvícení a posily k tomuto úkolu
těžkému a čestnému. A budeme se radovati. iák se při tom

pšohloubí všecko naše náboženské nazírání a iak zvroucní naše: ožnost.
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František Hanzelka:
MÚJ PO HŘEB.

Byl nevlídný podzimní den.
když poslední hroudy dopadaly,
když odzpívali „De protundis"
& když se stromy děštěm rozplakaly.

Potom se ublrali domů
pod deštníky a pod těžkými plášti
: divili se tomu,
že umřel inem tak mlád.

S oblohy : deštěm ělehal chlad.

A mnozí si oddechli
a mnozí se radovali.
že mne už pochovali.

„Byl hodný člověk. ale trochu divný.
měl mnohý nápad roztodivný
& trochu prudký byl."

„Ba, kdyby žil,
nic nebylo by lépe.
Mnohé on ve svých řečech lepe
& za mnohé ne bil.
Za mnohé.
A mnohé
zranilo lebo srdce strohé.
nu, ili už jsem mu odpuntil."

„Pracoval ze všech nil.
vlak celý život málo
se na oči slunce smůla
:! mnoho
toho
co nedozrálo."

„Ba, věru. nic se nezměnilo
& nic se nezmění
& druzi inou zas na řadě. —
Jen trochu aby se ieště vyčasilo.
ie mnoho ráce v ieaeni
a brzy třeba připraviti
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al zprávy |: valné hromadě."

A mnozí Ii oddechli
a mnozí se radovali.
že mne už pochovali.

A nebylo tu pláče ani vzdechů.

ni kondolencí gro útěchu.ni věnců. ani vítí:
vždyt druzí hon na na řadě
a brzy třeba připraviti
ní zprávy !: valné hromadě.

A nebylo tu modlení
a nebylo tu kvílení
a alz nebylo zřítí.
Jen mnozí elaatnč povzdecbli,
že budou mít přec klidné živobytí.

Tak ieem ee díval za nimi.
až všeci hřbitov opustili.
co tu na pohřebě byli.
A díval IIem ne za nimi.

A pak item ae vrátil zpět
a chtěl leenn usnout
a na vše zapomnět.

Však na hrobě mem přece ledna duše zbyla
a za mne Otčenáš se pomodllla

La poznal lsem H a obtíží,dyž očí zvedla ke kříži.)

Ta iedna duše milá.
která se za mne pomodlilal
A co se stromů kapky padaly,
ií a očí slzy stékaly
a pak tu hlínu, ie! mne kryla,
ta amutna ústa ieií políbila
a ruce udělaly kříž.

[ přistoupil isem blíž.

A tu, iež jediná tu zbyla.
má duše po
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Josef Hanák
BADATEL A SVĚTEC CHARLES

DE FOUCAULD.

Dokončení.

Po návratu do Tamanrassetu pracoval dále o svém slovníku.
V jeho deníku čteme: „& května 1914. — Začal jsem psáti na
čisto úplný slovník tuaregsko-lrancouzský. 31. července. — Tohoto
večera jsem na 385. stránce slovníku. 31. srpna. — Jsem na
stránce 550."

Pojednou i do Hogaru pronikla zpráva, že Německo vy ovědělo
Francii válku, zaplavilo Belgii a učinilo útok na Liége. deníku
Foucauldově zrcadlí se vlastenecké jeho smýšlení i dojmy. jež
budily v jeho duši zprávy z bojiště. Proto uvedu aspoň několik
karakteristických záznamů. Dne 11. září. — patné zprávy; ustu
pujeme na celé frontě před většími silami. Němci obsadili Brussel.
Dne 15. září. — Můj duch i má modlitba jsou na frontě. Dne
24. září. ——Stále se ustupuje; vláda přesídlila do Bordeaux. Dne
12. října. Vítězstvíl Velké vítězství. jež se zdá rozhodným. Němci
zatlačili naši armádu od severu až na Marnu, ano až za ni; od
8. do 12. září svedena bitva na celém toku Marny, bitva hlavní,"

1 v Hogaru bylo se obávali útoku stoupenců Turecka a Ně
mecka. Z Tripolska snažily se tam proniknouti ozbrojené čety,
emisaři byli posláni do Sahary. aby hlásali proti Francii „svatou
válku". P. Foucauld, přesto, že mu hrozilo nebezpečí, zůstal na
svém místě. maje dále pro všecky úsměv a pomoc, Geuerálu
Laperrinovi napsal. neměl-li by se také odebratj na bojiště jako
kurát neb ošetřovatel, dostal však odpověd: ..Zůstaňtel"

Uposlechl a sledoval : dálky strašný zápas své vlasti a od
věkým nepřítelem. Jeho dopisy z té dob dýší vlastenectvím a
pevnou nadějí ve vítězství. O vzniku vál y a jejím cíli je téhož
mínění jako ostatní jeho krajané. Dne 21. října píse: „Jest to
válka za svobodu Evropy proti Německu, Průběh války ukazuje,
jak jí bylo třeba, jak jest moc Německa veliká, jak byl čas, zlo—
mlti jho. dokud by se nestalo jeětě hrozívějším. Průběh války
dokazuje. jakými barbary byla Evropa na polo ujařmena a jak
je nutno, definitivně odejmouti národu sílu, jíž zneužívá tak ne
blaze a způsobem pro druhé tak nemravným a nebezpečným.
Německo a Rakousko chtělo válku a zasluhuje ted , aby ji mělo;
doufám, že dostanou ránu, jež je uvrbne na s etí do nemo
houcnosti, jiným škoditi."

P. Foucauld očekává pro Francií z války i morální užitek. Dne
12. března 1915 píše generálu Laperrinovi: „Jako Vy, i já doufám.
že z velkého zla. jakým je válka. vzejde velké dobro jak ro
duše ve Francii. kde vidina smrti vzbudí vážné myšlenky a gde
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konaní povinností za nejtěžších obětí duše povznese, ie očistí,
je sblíží s Tím, jenž je dobrem nestvořeným, je učiní způsobi
lejšími, přijmouti pravdu a statečnějšími, odle ní mi: tak i pro
naše spojence. kteří sblížíce se s námi, s liží sei s katolicismem
& jichž duše, jako naše, se obětí očistí; tak i pro naše nevěřící
poddané, kteří v zástupech bojují na naší půdě. naučí se nás
znáti, s námi se sblíží & jejichž u římná oddanost povzbudí
Francouze. aby se s nimi více obírali než v minulosti a lépe je
spravovali.“

lve válečnémrozruchu nezapomíná prací vědeckých.Dne 2.srpna
1915 píše: „Můj milý Laperrine. děkuji za Váš dopis ze dne
14. června, jejž jsem dostal včera večer. Jsem velmi šťasten. že
jste zdráv. Dobrý Bůh Vás opatruj a chraň Franciil Vedu obvyklý
život na oko ve velkém klidu, ale duch je s Vámi a s Vašimi
vojaky. Po stručném tuaregsko-francouzském slovníku ukončil jsem
a k tisku přichystal slovník obšírnější. Začínám pře isovati k tisku
básně. Zdá se mně podivným. v tak vážných do ách tršviti dni
opisováním básniček."

V lednu r. 1916 píše: „Nikdy jsem tak nepocitoval štěstí. že
jsem Francouz, jako nyní. Víme oba. že je mnoho běd ve Francii;
avšak v této válce brání svět a příští generaci proti morálnímu
barbarství Německa. Po prvé opravdu chápu křížové války; jako
tyto. tak i válka nynější zachrání naše potomky před barbar
stvím. Jest to dobro, jež nelze dosti draze zaplatiti." ,

Dne 15. května 1916 napsal svému švagrovi de Blic: „Uplně
vítězství je nutné, jinak by bylo třeba začlti za několik let znova
a snad za poměrů méně výhodných. nebot Bůh nás patrně chránil. ..
Co by bylo z latinských národů, kdyby zvítězilo Německu?
A jaké svoboda by zůstala církví, kdyby triumfoval německý
císař? Spojenci bojují nejen za svobodu světa. ale i za svobodu
církve a za zachování křestanské morálky ve světě."

Těší se, že jeho kolegové ze Saint-Cyru. Mazel, Pétain. Man
dhy. Sarrail prokazují vlasti tak dobré služby. Biskupu vivierskému
Msgru Bonnetovi oznamuje v pondělí svatodušní: „Tělem jsem
zde & zůstanu zde až do míru maje za to. že jsem tu užítečnější
než jinde. Ale jak často můj duch jest ve Francii na frontě, kde
jest asi v této chvíli boj prudčí než kdy jindy a v úzadí. kde
tolik rodin oplakáva to, co jim bylo nejdražší, nebo je ve smrtel
ných úzkostech. Domorodé obyvatelstvo kolem mne je klidné &
věrné. jeho chování je znamenitě."

dyž R, Bazin napsal do cho de Paris článek Le plus grand
service. v němž nastínil úkol misionářů. poslal mu P. Foucauld
dopis. v kterém vylíčil. jak hledí získati domorodé obyvatelstvo
a je pozvolna připraviti ke konversi. Uvedu iej aspoň částečně,
poněvadž nám osvětluje jeho činnost misionářskou: “ '

„ iji tak, abych byl co možná. nejpřístupnější těm, s nimiž se
ltýkám a prokazoval jim všemožné služby. Jakmile si zjednálp
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důvěru, mluvím vždy. nebo téměř vždy mezi čtyřma očima 0 do
brém Bobu. stručně, podávaie každému to. co může snésti: útěk
před břichem. vzbuzení dokonalé lásky, dokonalé lítosti. dvě hlavní

ázáni lásky. zpytování svědomí, povinnost tvora mysliti na
ha. na posledni věcí atd.. pokračuie pomalu, opatrně. Jest

velmi málo osamělých misionářů, kteří konaií tuto pří ravnou
službu. Chtěl bych, aby iich bylo více. Každý farář v írsku.
Tunisu nebo Maroku, každý vojenský kněz, každý zbožný ka
tolik mohl by jim býti. Vláda zapovidá světským kněžím anti
musulmanskou propagandu, propagandu veřejnou. více méně
hlučnou. Avšak přátelské styky s domorodci. maiící za účel
sblížiti pomalu. iemně. tiše musulmany s ieiich křesťanskými přáteli,
nemůže nikdo zakázati. Jak krásné poslání pro mladší Francouze.
kolonisovati území africká. ne aby se tam obohatili, nýbrž aby
tam učili obyvatelstvo, milovati Francii. vštěpovali mu francouz
ského ducha a zvláště pečovali o ieho věčnou s ásu . .. Neu
činime-li z těch národů Francouze. vyženou nás. Francouzi se
stanou jen tehdy. stanou-li se křestany."

Dne 1. září 1916 píše generálu Mazelovi. veliteli 5. armády:
„Kout Sahary, : něhož ti píši. můi drahý Mazele, ie stále klidný.
Jsme však stále na ozoru, poněvadž agitace Senusitů v Tripolsku
stále se vzmáhá. aši Tuar ové zde isou věrni, mohli bychom
však býti napadeni z Tripols a. Proměnil isem svou poustevnu
v pevnůstku ; nic nového pod sluncem: pozoruie své střílny, myslim
na opevněné kláštery a kostely 10. století. Jak se vracejí staré
věci a iak se zase obievuie to, o čem isme myslili, že zaniklo
navždyl Svěřili mně šest beden náboiů a třicet tučnic, iež mně
připomínaií naše mládí. . . Jsem rád, že máš pod svým velením
našeho statečného Laperrina; přeil si, abys iei dlouho podržel.
Jest to ieho zásluhou. že máme klid v alžírské Sahaře; moudrost
i ráznost ieho působení a nesrovnatelná památka. iiž zanechal.
inou příčinou věrnosti zdeišího obyvatelstva. iež iest pokládáno
za z urné.

Z e překlad modlitby : 9. století, jež byla ravděpodobnětí
káns a zpívána častokrát v remešské katedrá e: Všemohoucí a
věčný Bože. jenž ili zřídil řtši Franků. aby byla ve světě ná
stroiem tvé svaté vůle . sHvy a záštitou tvé svaté církve, provázet
vždy s všudy svým nebeským světlem snsžně rosící syny
irancké. aby viděli, co třeba činiti pro rozšíření tvé o královttví
na světě a aby stále rostli v lásce a statečnosti a tak vykonali.
co jim tvé světlo zieví.“

P, Foucauld nezapomněl ani na představenou nazaretslrých
kladsek, iež se s nimi utekla z Nazareta na Maltu a dne 28. li
sto adu 1916 poslal tt dopis. v němž se chvěle všechna ieho
l a k S asiteli s vlasti. všechna teho zbožnost a oddanost.

Pile ií: ., rancie zůstává ——fřu zevnělšek ——Francii KulaVelikého, Ludvíka svatého a olnny d'Arc; stará duše národa
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zůstává živa v naší generaci; světci Francie prosí stále za ni;
Bůh jí ochotně skýtá dary. a národ sv. Remigia a Chlodvíka
zůstáva národem Kristovým . . . Tím, že náš Pán vyvolil Francii
za kolébku úcty Božského Srdce a zjevení v Lurdech. dal zřejmě
na jevo. že uchovává Francii její důstojnost prvorozenství.

Mohu pravidelně sloužit každodenně msi sv. Mami jiné štěstí
— Svatou Zásobu ve své malé kapli. Jsem stále sám. Časem
mne přijdou navštívit Francouzi. každý 30. neb 40. den vidím
některého na cestě.

ijeme v dobách, kdy duše silné cítí potřebu modlitby. V bouří.
'ež zuří nad Evropou. cítí člověk nícotnost tvora a obrací se
k Tvůrci. V lod'ce. zmítané vlnami. obracíme se k božskému
Mistru a vzýváme Toho. jenž jedním slovem může dáti vítězství
a učiniti na dlouho velký klid. Vzpínúme ruce k nebi jako Mojžíš
za bitvy svých krajanů a tam. kde je člověk bezmocný. modlíme
se k Tomu, jenž může vše. Před velebnou Svůtostí jest člověku
tak blaze v přítomnosti Bytosti, když vie stvořené tak jasně
ie blízko nicotnosti. Modlete se. veledůstojna Matko, za ubohé
nevěřící, kteří jsou kolem mne a za jejich velmi ubohé misionáře.

vámi modlím se za Francii."
P. Foucauld jako by tušil blízkou smrt. jež jej stihla [. rosinca.

Za jakých okolnosti byl zavražděn ? Stoupenci Turecka enusové
se s ojili s tuaregskýml Azdžery a ohrožovali i Tamanranat.
P. oucauld se mohl sice uohýliti do pevnůstky Motylinského
nazvané tak na památku jeho přítele od pluk. Laperrina. když
sám ze skromnosti odmítl. aby byla nazvána jeho jménem “
avsak chtěl vytrvati na svém místě a život svůj položlti za své
ovce, V noci dne 1. prosince obklíčila nepřátelská četa asi 40 mužů
jeho příbytek. Byl mezi nimi i jeho známý, EI Madani. jenž
přiatoupil ke dveřím a zatloukl. Na otázku P, Foucaulda, kdo je
a co chce. odpověděl, že je : pevnůstky Motylinského. P. Foucauld
otevřel dveře. Azdžerové ihned vrazili dovnitř. vyvlekli kněze
ven a svazavše mu ruce vzadu. nechali jej pod dozorem muže.
ozbrojeného puškou. P. Foucauld poklekl a modlil se, zatím co
vzbouřenci vynálell potraviny, pulky. střelivo, sukno &j. Pojednou
ozvalo se oplainé volant: „Arabové — t. j. hlídka z pevnůstky
Motylinské () — sou zde|" Všichni spěchali v tu stranu. z níž
se ozval pokřik. ozpoutala se střelba. [ ctréžce P. Foucaulda
namtřil pušku a vystřelil u jeho hlavy. Sluha P. Foucaulda. jenž
byl nedaleko od něho hlídán dvěma Azdžery. pozoroval, že ani
nehlesl. ani se nepohl. takže se domníval. že není ani raněn;
avžak po chvilce viděl. jak z jeho hlavy se řine krev. jak jeho
tělo se pomalu chýh'lo. až adlo na zemi. Byl mrtev; koule vnikla
do pravého ucha a vysla evým.

Za střelby byli usmrceni i dva vojíni z pevnůstky Motylinského,
kteří. ubírajíce se vedle, chtěli ze zvyku pozdraviti P. Foucaulda.
Vzbouřenci oloupili kněze o vsecko a hodili jej do příkopu. jenž
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byl kolem domu. Potom jedli a pili celou noc; z rána usmrtili
ještě jednoho vojína, jenž přišel z pevnůstky navštívit P. Foucaulda.
Teprve k poledni opustili s kořistí Tamanrasset. Po jejich odchodu
pochovalo domácí obyvatelstvo kněze i vojíny v příko u několik
metrů od místa, kde byl P. Fnucauld usmrcen. — 'Ta nám líčí

tragickou událost sluha jeho Pavel.roč byl P. Foucauld zavražděn? Byl obětí „svaté války“.
kterou hlásali Senusové proti křesťanským Francouzům. Povstalci
chtěli se zmocniti zbraní a střeliva, snad se domnívali, že u něho
najdou i peníze. Původně měli sotva v úmyslu jej usmrtit, po
něvadž bylo pro ně výhodnější, ponechati si jej jako rukojmí.
Příchod dvou vojínů, na něž se jali vzbouřenci stříleti, dal podnět
strážci P. Foucaulda k výstřelu, jímž byl zasažen: Snad náhodou?
Sotva, neboť mu byl příliš blízko. Mohamedánský fanatik, obávaje
se bez pochyby. aby ,.nevěřící" nebyl vojíny vysvobozen, jej
raději zastřelil. Stal se tudíž obětí mohamedánské nenávisti ke
křesťanům, a proto jeho smrt, jak soudí Bazin, třeba pokládati
za smrt mučednickou.

Až dne 23. rosince bylo možno kapitánu La Roche navštíviíí
Tamanrasset. yhledal hroby, do nichž byli uloženi zastřelení,
dal na nich zvýšiti vrstvu hlíny, na rov P. Foucaulda dal po
staviti kříž a viem vzdali vojenskou poctu, protože zemřeli za
Francii. Potom prohledal příbytek; vše bylo rozházeno, roztrháno,
částečně s áleno. Nalezl zde tyto věci: 4 saně svazky slovníku
tuaregsko-Francouzského, 2 svazky tuaregsťých básní. psací po
třeby, koloniální přilbu, polní lože, teploměr a několik zapečetěných
dopisů. Z předmětů bohoslužebných byly nalezeny modlitební
knihy, růženec, křížová cesta, jemně nakreslené perem na del
tičllách, dřevěný kříž s pěknou kresbou těla Kristova. V písku
nalezl kapitán malé ostensorium se sv. Hosíií. Očisíil je, zaobalíl
do lněného plátna a vzal je potom s sebou do pevnosti Motylin
ského. Jeda na velbloudu. dal je před sebe na sedlo a urazil
takto 1 Tamanrassetu do pevnosti 50 km Bylo to první procesí
s Božím Tělem na Sahaře. Avšak co se sv. Hostil? V pevnosti
byl poddůstojník. bývalý seminarista. jenž zůstal horlivým kato
líkem Umluvíli se, že vzbudí dokonalou lítost a přijme sv. Hostil.
Kapitán navlékl nové bílé rukavice, vyňal z ostensoria sv. Hostil
a podal ji poddůstojníku. jenž ji, kleče, přijal.

V prosinci r. 1917 navštívil Tamanrasset general Laperine a
dal mrtvolu P. Foucalda i tří vojínů exhumovati u pohřbíti na
místě vhodnějším. na kopci asi 200 m vzdáleném. Generál shledal,
že tělo sv. kněze bylo dosti neporušeno, takže bylo lze poznati
podobu jeho tváře, kdežto z arabských vojínů zbyly jen kostí.
[ byl pochován tak, jak byl zavražděn, kleče, s rukama vzadu
svázanýma, ovinut rubášem; stalo se tak proto, aby nebylo nutno
zlámati jeho údy. Na jeho rovu dal generál vztýčiti větší kříž
z červeného dřeva, jejž možno již z dálky spatřiti.
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Tak odpočívá v srdci pouště. kterou tak miloval. velký badatel.
velký kajícník. velký světec. velký průkopník křesťanské civili
sace na Sahaře.

Svou knihu. plnou obdivu a zanícení pro P. Foucaulda a jeho
snahy. končí Bazin modlitbou, z níž tryská tak vroucí zbožnost
a oddanost jeho věřící a milující duše. že nemohu vhodněji za
končiti svůj článek než jí.

„Pane Ježíši Kriste, mezi námi dlící. zavítej i mezi dav ná
rodů a kmenů na nás závislých. Jediná záchrano před smrtí, Bože
živý. přived k sobě duše musulmanskě. tak dlouhou dobu v bludu
Opuštěné. A proto dotkni se napřed srdcí naší Francie, v podstatě
misionářské, dosud však ještě nejisté & ne říliš něžně matky
milionů alrickýcb & asijských poddaných. Tvůj sluha Karel z Fou
cauldu ukázal nám cestu; on snášel jejich pýchu. jejich zatvr
zelost a často i zradu. On se Tě za ně tolik naprosil; byl mnichem
bez kláštera. učitelem bez žáka. kajlcníkem. jejž udržovala v poušti
naděje na lepší dobu, jíž se neměl dočkati. Zemřel v soužení.
Pro něho měj s nimi soucitl Učiň chudě lslamu účastníky svého
bohatství & odpust jim jejich příliš dlouhé lakomství vůči pokřtě
nýln národůml"

*

Poznámka. V dodatku uvidí R, Bazin spisy K : Foucauldu, tištěné i ruku
plsně, Tiskem vylla tato jeho vědecká díla;

Reconnaissance au Maroc, XVI a 495 str.. 4 Íotogravury. líll kresbu. r. 1888.
Atlas, 20 listů v měřítku ! 1250000.
ltlněralres au Maroc v Bulletin de ld Soc. de gěogn de Paris, í. 1887.
Péčí Generální správy Altlrska vyšly tiskem r. l9lB-20 dva svazky Dictlonnire

abréré touueg—lrancnls; táž vydává tiskem postupně i jeho rukopisy. týkajícíse ! ololls a poesie berberské.
Z výmlmnějiích učenců a spisovatelů psali kromě R. Batina () P. Fouclul

doví tltox
Gěněral Lapertine: Lea étapes de la conversion d'un houzard :) Revue de

cavalerle |. I .
Augustin Bernard: Un saint hang-als le Pere de Foucauld, Paris 1917.
Týž: Un hěros lrnnqais le P. de F, v časopise Je sala tout 1917.
Jean Lelranc: Le Pěre de Foucauld v čas. Illustration 1911.
E. F. Gautier: Deux Al ěrisns v Revue de Paris 1919.
René Basset: L'oeuvre u Pěre de Foucauld v Alrlque lrancalse 19l'7.
R. Chudean: le Pere de Foucauld v Annales de geo raphle I9l7.
Uvádím to na svou omluvu. že delším článkem 0 . de F. jsem zabral

v „Arle“ poněkud více místa; muž takového významu pro katolicismus a vědu
zasluhuje čestně vzpomínky i u nás.

_
Willis
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San Junn dela Cruz:
LA ETERNA FUENTE.

Que bien lé yo In fuente. ue mana y corre.
aunque en de noc e;

Aquella etema fuente. que está eecondida.
que bien né yo. do tiene su manida.

aunque en de noche.

Sé que no puede ser coea tan bella,
y que cieloe y tierra beben de elle,

aunque en de noche.

Bien se que melo en elle no se bella,
y que nanuno puede vadealla,

aunque en de noche.

Su claridad nunca es obacurecida,
y aé que toda luz de ella en venida,

uunque en de noche.

Sé ser tan caudalosaa aun corrientea,

que infiernos. cielo: riegan, I'. lan gentea,aunque en de noc e.

El corriente. que nace de esta íuente,
bien se que es tan ca az y omnipotente.

aunque es e noche.

Aqueata eterna fuente está eacondida
en este vivo pan por damo- vida.

aunque es de noche.

Aqul se está llamnnda ú las criaturae.
y de esta agua se hal-tan. aunque & obscuru,

porque en de noche.

Aquesta viva fuente. que deseo,
en este pan de vida yo la veo.

aunque ea de noche.

304



Přel. Otto F. Babler:

VĚČNÝ PRAMEN.

Já pramen dobře znám. ienž tryská. teče.
ač ie to v noci.

Ten věčný pramen, jenž tu skrytý plyne.
iá dobře vím, kam proudy evoie !ine.

ač ie to v noci.

Vím. že nic nemůž' být tak překrhného.
že nebeea i země pijí z něho,

ač je to v noci.

Vím i. že dna v něm nelze zřítí,
že nikdo nemůže iei přebroditi.

ač je to v noci.

Jan ieho neumí nižádná tma příští
& všechno světlo : nebo jenom prýitl.

ač |e to v noci.

Tak mohutni ye eho proludi.ieiž Hdl.že pekla. ne e 0 lévái
učí ie to v nocli.Cl

A roud, ienž z toho pramene se rodí,
ve ke, vlemohoucl olly vodí.

ač je to v noci.

Ta věčná řeka. jež tu plyne skrytá.
ta v živém chlebě života nám skytů.

ač je to v noci.

Zde věčně všechno tvoratvo vábit bude,
by pilo vody té. ač tma je všude,

neb ie to v noci.

Proud živý. po němž prahnu neskonale,
iá v chlebě života iei vidím stále.

ač ie to v noci.

305



Jan Vinař:

DCEŘINA KONFESE.

].

FORS CRESClT

Ano. draha matka. byla doba, kdy jsem cítila, že mohutním. že
rostou den ze dne mo'e síly . . .-Když jsem vdechovala, kráčejíc
pod širým nebem, sla ký vzduch plný aromatu, jímž jej prosytilo
jarní kvítí, matko, byl to tak silný dojem, byl to náhlý pocit strašné
síly, strašně schopnosti zmocnili se vsehol Fysicky i sensuálně,
matkol Všecko bylo moje! Všecko bylo moje. všecko se mi kla
nělo. všeho jsem dobývala pro sebe. Navštěvovala jsem hvozd
za naší řekou. Usedala jsem do lesní vysoké trávy, ruce pod hlavu
jsem si podkládala, dívala jsem se ke korunám stromů, kde zpí
vali ptáci, a kde rohlédala modř nebes . .. Dovedete si před
stavili. matko, ja & rozkoš naplňovala moje nitro? Moje síla
rostla a rostla, moje srdce bušilo prudce. moje náruč rozpínala
se lačně. moje oči ssály lačně. moje prsa a ústa a celé tělo,
celé tělo bylo jedinou velikou. nevýslovnou, neuzavřenou touhou!

Chtěla jsem vše ——a nevěděla jsem. čeho si vlastně přeju.
Byla jsem jakousi velikou vládkyní, b la jsem tak volna, všecko
jsem tak jasně chápala. všecko mi bylo písní a hudbou, všemu
jsem rozuměla. každému šelestu trávy. každému vzkřeku volavky
nad močálem, a utrhla-li jsem kvítko kdesi H řece či u jezera,
zahleděla jsem se na zelený kopec a na olliaky a pila jsem se
strašlivou dychtivostí vůni toho květu, jako bych jej chtěla zcela
stráviti a zmocniti se ho tím neiúplnějším způsobem.

A tehdy . . . tehdy potkala jsem na širé cestě svého života člo
věka. který byl až po okraj naplněn stejnou. snad ještě mocnější
lačností a já . . . ja se připojila. matko. k tomuto muži. oheň k ohni
se připojil a zaplal jedním hrozným plameneml . . . Muž onen přl
cházel denně v podvečer pod starý javor u jezera a my zapo
mínali docela. že existuje jakýsi Bůh, nebot na! „bůh“ byl zcela
jiný. A tehdy, matko. nastalo u mne

Il.

OPOJENl A ZRANĚNll . ..

Ano. zraněni, matkol Neboť pocítila jsem pojednou tak proni
kavou bolest ve své duši. že jsem mysllla že podlehnu její pal
čivosti . . . Rána zela ve mně a prýštila z ní krev hořícím pra
menem. -—Jak zvláštní, matko. že tehdy, ukončivši svá školní
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studia & učte se pilně cizím řečem, četla jsem právě román kte
réhosi anglického mistra, nadepsaný: The period of the treaaon.
Ano, drahá matko, byla to vskutku doba — zradyl Byla isem
zrazena . . . sama sebou! Zrazena — zraněna . . . Och. nemám
slov pro toto svě kruté zranění, abych ie vypověděla, nebot nelze,
myslím, štětcem slov vypodobniti ani kalného, fragmentárního re
flexu této strašlivě moii rány .. . Matko! moie matkol Ke komu
měla se obrátiti v takové situaci, v takové period of the treason
vaše iedina ztracená dcera? Na čirameno měla položiti svou těžkou,
horkou, pološílenou hlavu, na čí prsou měla zavzlykati a po čt ňa
drech měla nechati stékati své hořkéslzy. ne-li po ňadrech, : nichž
pila kdysi sílu? Čí rukou měla se nechat hladit po vlasech, čími
rty se nechat zlibat? O matko, vy tak dobře víte, iak ísem sví
rala tehdy vaše slabouěkě tělo. abych se ho zachytila a nepadla
v zoufalost, vy víte, maminko, co dní a co nocí, Bože, co nocí
roplakala isem, všecka se třesoucl Tehdy volala isem, že pro

klínám toho svého „boha" a že se vracím ke skutečnému Bohu,
že se vracím do náruče Ježíše Krista. že se vracím k Němu, navždy
k Němu & k Jeho svaté Matcel. . . Navžd , navždy . . . A kdy
bych se snad někdy odvrátila přece od Je o tváře, že to budu
šílená, že to bude iednání člověka zbaveného rozumu a aby mně
to nepřičítal za vinul Volala iste lékaře. rnatko . . . Ale mé nitro
se ani na okamžik neutlšilo, dokavad mne nenavštívil Lékař zó
zračný -*- .la dala se tehda na cestu

lll.

PUKÁNt

A všecko vyměnilo se kolem mnel Nemohla isem viděti lesku
iezerní hladiny, nemohla hlouběji vdechnoutl. pohleděti do dych
tivých mužských očí, nemohla isem poslouchali šumotu lesa, zpěvu
ptacta, hučení řeky bzukotu hmyzu nad lukami, nemohla ochut
nati aromatu rozvitého kvítí, abych nebyla tím vším upomínána
na temnoty minulostíaabych nebyla uvržena silou této reminis
cence v nové a nové paroxysmy svého šílenství, matkol

Dříve... zmocňovala jsem se :; rozkoší všehol
Nyní. .. zmocňovalo se vše mne, iako by s chutí mne rozdrtitil . . .
Byla jsem tlačena jakousi neviditelnou nohou. podobnou snad

[)avidově. iež tiskla k zemi Goliášovo obří tělo. ..
Třetí rok spíte, matko, na hřbitově našem, který má nápis Quo

vadis & který iest porostlý vysokými žlutými diviznami . .. A ia
k vám hovořím, jako ych kladla ieště teď hlavu na prsa vaše
a chtěla se dáti hladiti vaší rukou . ..

Já vrátila se k Bohu a požívala pak dvakráte týdně ieho tělo
a šeptala vždy s knězem, klečíc u stolu stolů a hostiny hostin:
Domine, non sum digna . . .!
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Od doby mého pokání byla mi tato hostina jedinou slasti. Tělo
moje sláblo ode dne opojení & zranění . . . Slábla jsem &trpěla,
mníko, vy to víte. Ale tušila jsem. že Bůh nespokojí se za moje
hříchy. jimiž jsem ho pomáhala přitloukati na kříž, s pokánimi.
která mi ukládal můj zpovědník. ale že bude íresíatil Čekala jsem
stále, že už — už do sdne na mne napřažený meč Jeho ravedl
nosti. A vskutku chtě mne jímHospodin prokláti. Vskutku :htěl, aby
nejenom svědomí moje mi vyčítalo &stálé obžaloby vznášela na mne,
On chtěl. aby stale mi po boku chodila živá bytost, jež by mi připo
mínala pád můj do propasti hříchu . . . Vite to, matka. jak jednoho dne
jsem porodila bytost onu. která se teď na mne usmívá, ale po jejíchž
úsměvech vycházím : pokoje na chodbu, kde je tak chladno.
abych nechala odtěci slzy svych očí, abych íu vzlykala &chvěla
se a volala: Pane, smiluj se nade mnou! Dej mi, abych pokorně
brala na sebe svůj kříž, tak jako brals jej Tyl A chceš-li . . .
utěš mnel Jsem slába. tak slaba. Ježíši Kriste, že sotva se vle
ku... A až k smrti je smutna moje duše. .,

Joseí Bartuška:

SEN. (LidulceJ

Po nebi pluje Velký Vůz a Orion.
: věže se snáší večerní zvon.

dem úsměv.
milencům polibek

přináší každý jeho ton.

Na krumlovskych aleiích
zvoní hvězdy a sníh,

a na tvé dlanl se mění
v křehkost květinek sněhových.'

Až odpluje Vůz s Orionem
po okenním zákoně květinověm,

přilětnou dva andělé
a všechny hvězdy

s nebe a básní
položí u hlav tvé postele.



Svatý Alfons (1696—1787), přeložil dr. Alfred Fuchs:

VZDECHY K PANNE MARII. In BMVaffeclus

Visne. Maria, scire quid optem?
Te pius opto cultor mare,
Teque per aevum cernere coram,
ne mea. quaeso. despice vota.
Tuque vicissím prode. Decora.

ůrode, Benigna. quae Tibi reddam.na — cor ardens — est mihi gemma,
hanc Tibi dono. munus amor-is.
Munus at ipsum Tu rapuisti,
cum Tun pn'mum vulnera sensi.
Ergo, Maria. sum Tua praeda.
hanc trahe Tecum, Mater, ad astra.

María, chceš-li zvědět, co žádám?
Zbožný jak ctitel milovat Tebe.

na celý věk Tč před sebou zřítí.ezhrdei. prosl_m. zůsliby rn mi.
Ty opět dei mi. Přeslavnů anno,
dei m], o Dobrú. co lá dtm Tobě.
Drahokam ieden — hořící srdce
mám a dům Tobe, inka dar lásky.
Dsr ten vlak sama vzala ili sobě.

“o prv. když inom viděl Tvé rány.uie, Maris. jsem Tvole kořist,
dones il s tebou. Matko, až [: hvězdám!

Frant. Boh. Děrda:
POLEDNE.

Ubrusy pokrývají stoly,
ink Mont Blanc bílé sněhy.
Smich.
Radost.
Nčhy.
Vše k jednomu si sedá stolu.
Dvanáct dětí.
dvanáct apoštolů.
A uprostřed té krásy
maměnks šedivá.
Marta povždy pečlivá . . .
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POUHÁ PUMPA?
Mechanisace světa pokračuje. Svět míry a váhy se zmocňuje života měrou

netuůenou. Mnozí ieitě dovedou přes toto rostoucí mechanísování svtts vypo
slouchati z něho hudbu slěr. mnozí od tohoto světa utíkn'í do romantické mí
nulosti. Jiní dovedou poslouchati chvění lidského srdcea' je o tlukot i uprostřed
rachotu strojů. Vědí dobře. že se srdcem divno hrát, a že i když dovedeme
tlukot americkeho srdce přeněsti do Evropy pomocí radiových vln. že mu tím
o nic lépe neporozumíme. A jsou to opět optimisté, kteří úmyslně si zastírsjí
oči před neproniknutelnou záclonou podstaty života & elibuií nám. že vědá
vn'kne do světa. který jest pro ni zapečet ěn.

tenáři se možná pamatují na náá íeuilleton „Srdce a rsdio". Vzpomenou si.
jak jsme se hrozili straállvé mechanlsace, jež řes svou obratnost není s to,
'aby přiblížila člověka ke člověku. Než denní listy přinálejí zprávu. jež ještě
více nás přibližuje do světa Čapkova ..RUR". Zpráva zní:

Chce nahraditi srdce strojem. Tento podivný? pokus hodlá uskutečniti jistý
lrancouzský učenec. Konal již pokusy s morčaty. u nichž se mu podařilo v —
jmutě srdce nahradit! elektricky poháněnou pumpou. Nyní žádal, aby mu bylo
dovoleno pokus opakovati na člověku, zločinci, odsouzeném k smrti. Našel se
již dokonce jakýsi vrah. odsouzený na smrt, který se sám pro tento pokus na
bídl. Výsledky pokusu -— bude- li vůbec možno jej provést! — sou ve Francii
s napětím očekávány; význam eho je dalehosáhlý. poněvadž se emenlí úspěch
opravňuje k domněnkám. že lělrařská věda dospěje tak daleko, že v určitých

přápadech bude schopna odstraniti a nahradití nejduležitějlí orgán lidského těla.sr ce
Jest nutno ovžem míti na paměti. že je okurková sezona, kdy se podobné

vynálezy jenom r0|í Ale již to. že zpráva mohla být třeba jenom v nytlenl.
je charnkterlstickým znamením doby. Srdce nahrazeno strojem. Nevi Ite vtom
hrozný symbol. ba řekl bych přímo mene tekel pro dneiní kulturua ciVíIisacl?
Srdce není již srdcem. srdce je pouhou pumpou, kterou bude možno mhradítí
mechanickým surogátem. Jste si tlm. pánové. tak jisti? Jste tak naprosto jístl
tím. že není třeba více, než napodobiti mechanismus srdce. aby byl tenh orgán
nahrazen? Nechci mluvitl o tajemně životní síle, kterou dosud ještě véda ns—
objevila a která nemůže být nahrazena žádnou silou mechanickou. Jscu |elíě
jiná imponderahilio. jež lehce přehlédneme. Uneánívědě je dobře znám mecha
nism oka. Ale přes to. že víme. že oko skládá se ze sítnice. rohovky.cuhovky
atd, atd. nevysvěílíme jednu jedinou věc jež je vyjádřena příslovím: Uko do
srdce okno." ím to je,že zahledíme-li se do některého oka, zajásá nám dule.
máme pocit štěstí. bezpečnosti, radosti. kdežto jine oko nás odpuzuje? Nezdá
se vám, že v tom oku jest ještě něco více, než jeho mechanismus? Stu'á sym
bolika kladla do srdce lásku, rozum. Věda to vyvrátila, Klade všecko to do
hlavy. Ale novější badánl nám opět ukazuje, že sídlo duševních schopmsií 'est
po celém těle a potvrzuje některé poznatky stare řysilogie Pliniovské. dení
v každé části těla ještě cosi impondersbilního, co nelze vyčerpati pouhm: kon
struováním mechanismu? Jest přímo odivuhodno. jak některé star: teorie
jsou dnes rehahilitovány. jak na příklad) učení o vitamínech potvrzuje ituě lí
dové názory :) výživnosti některých potravin, proti nimž se donedávm příkře
stavěla biologie ovládaná materialistickýml chemiky. Je srdce opravdi pouhá
pumpa? Snad jednou, až bude dokonale svět mechanlsován budeme opětšpend—
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iíůkem hrabat staré teorie . poznáme, že toho. co se vymyká výpočtuavědě.

bylo na světě přece ienom víc. než mohla nale lkolská moudrostAlgd F bne s.

PSYCHOLOGIE KRÁSNÁ.l
Je známo. s iakým důrazem zaváděii a háiili moderní psychologové učení

o troistránkovitosti konů dule vních. Učení to mělovlivt též na oi vědy este
tické, iak svědčí dílo pařížského roiesora estetiky Viktoree._Eaaa1

Critique au.r l'ésthétique de Kant“ (1896), v němž pod vlivem tehdeilího velikého rozmachu francouzské psychoogie vůbec, zkoumání citů. aíektů zvláltě,
zalei příliš daleko a položil cit na počátek estetického dění.

V ro ravě „Le maltre problěme de lésthétigue" . uveřeiněné v „Revue phiiosophique" 1921 a vydané nyní ve sbírce AR pod názvem „Hlavní problém
estetiky“ opravuie své staré mínění. pravě, že předmět musí býti neiprve nazi
rán rozumově. a ak teprve se může státi zdroiem estetické záliby. a poctivě
přiznávaie. že v íle počatém ve dvaceti adokončeném ve třiceti letech, přiřkl,

iak se slušelo na ieho mládí citu [Fiihien, feeling). ieiž dosud “ukládán podstatný prvek estetického aktu. úlohu tak převážnou,že mu uni yintelektuální
*řunkce estetické činnosti.

.lnk patrno a přiznáno. zavinili trichotomisté mnohé vědecké omyly, vymys
livte kromě rozumu a vůle ieitě třetí mohutnost duševní, cit. A přece není cit
nic iiného. nežli splynutí smyslového žádání a vůle. ide- li o týž předmět. Cit
tedy nemá zřcimě toho významu v dění estetickém. iaký mu bývá ř'isuzován.
Foriuáiním charakterem krásna iest s hlediska křestanské lilosoiie h avně rozu
mový názor, přes to, že i někteří křesťanští estetikové přisuzuií citu první místo
v estetickěm dění. na př. .i. Jun mann S. J. [Das Gemíjt, l'reib. i Bl. iBBSl.

Větiina vlak myslitelů křestans ých sv lomátA. ..sv Bonaventura, sv. Fran
itišek Sal.. Stiickl, (:utberiet, Peach. Reiustadier, xietmann. učí souhlasně, že
lkrásno se vztaltuie předevlím k mohutnosti poznávací, z jiných Leibniz a Kantv
dle něhož iesí krása „subiektivní účelnost v představě předmětu bez účelu",
čili shoda předmětu s rozumem bez ohledu na účelnost veci

Co pravi Busch na počátku své rozpravy o povaze estetické koutem lace a

Éeilm rozdilu od ro7umnvého poznání, icai zřejmé Rozumí se samo schon, že
steílckě nazírání se neděje v iasných poimech, to jest zailsté věcí iiiosolie

vědy vůbec, nýbrž děie se neprostředuím stykem, sloučením předmětu a po
ávací mohutnosti. V rozumovém poznání prncu|eme s prvky obecnými. zaiímá

ás to, co ie mnoha bytostem spoiečnu. rozkládámea takřka níčíme předměty
bytosti. aviak v koutempincl estetické se ubýváme individuí všímniice si toho,

o int jedinečné \ ediné bytosti.
Dále stanoví Basel-| oblast citu v dění estetickém, a to na základě zkušeností.

e rozvol lidský záleží v postupuiícím převládání života intelektuálního nad ži
otem citovým Tímto rozvoiem byl cit upoután upodřízen rozumu, obor před

v se rozšířil na úkor citovoaii, a tak vzniklo vlastně dvoií vědomí, „iá" c
cí. původní a „iá" poznávaiící. nabyté. Při zřeul estetickém pak neběží, jak

ylo řečeno, o podstatu bytosti, ieií poiem. o obecné ieií l::ky'l iežisoukiís oečny s bytostmi obdobnými. činnost intelektuální iest ve ml rychlá a krát A,
po ieiím zániku se vynoří city. utiskované ve stavu poznávání, acelá příroda
dává do zpěvu. ohybu a tance. roměňuie se vnás, a to iest akt po výtce
etický, v cítění (Einíůhlung), ie|ž Such ve svém „EssailCritique sur l'ésthé

quod eKant" nazval sympatickým symbolismen
Tentokrát klade cit na správné místo vdění estetickém. totiž na místo od
dné. Co praví o povaze estetického aktu. není ovšem nic nového. [ ti. teří
ásno vztahuií k rozumu. přiznávaií citu iakousi formální úlohu v nazírání na
ásno. na př. M. Kůnzle, ienž tu úlohu spatřuie v „bezpoimovém. bezprostřed

' SVihtor Bosch, Hlavní problóm estetiky, přeiožiiiJindřich924HořeiěíaMil. Trapi,S. sbírka rozprav o umění. svazek 2.. Orbis, Praha1924.
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nímeplynutí předmětu a podmětuv poznávací mohutnocti“.(Ethlk und Ánthetik,

Fretb. i. Br. 1910, S. |5.33)NověJeest jen jméno. které tomuto aktu ject dáno.totiž sympatický eymbolismus. stliže jsem se nemýlil." díBuch ke konci své
rozpravy, „máme tu rozleáení problému, který jsem nazval hlavním problémem
estetiky. Rozřelení to spočívá v tom, že množství citu, ktere provází včechny
projevy naleho normálního života. které vlaknnormálního stavu je potlačeno
naií intelektuální a volitivní činností. uvolňuje se ve ctav-u cstetickěm a pro
jevuje se v celém svém nekonečném bohatství, protože při kontemplaci uniká
nejen chmurněmu a bezútěánému žaláři pojmů. nýbrž i svěráku kategorickěhn
im eratívu.“

ento problém jest vlastně problém psychologickýmikolív estetický. Vlastním
úkolem estetiky jest odpověděti na otázky. co se nám líbía jak se nám to líbí.

Otátázka, proč se nám to líbí patří do gsycholotile a též do lologíe. A roztelení problemu toho. jak je podává Such vý adem o uvo nění citu, sotva
ane uletl'eeno námitek, uvážíme-li. že ve smyslu řeáení toho by na příklad

dítě. u něhož žívot intelektuální jeětě nepotlačuie života citového, nebylo scho no
estetické libosti, poněvadž uvolnění citů nemuže nastati. takže by se mu lí ilo
bud' vtecko nebo nic. A tomu odporuje zkaženost. Dom. P

KRÁSNÁ LITERATURA KA TOLICKÁ
A JEJÍ POTŘEBY.

Když mně byl svěřen pí'i sjezdu čs. katolíkůvBrně referát o této otázce, bylo
mně jasno, že s'ezd sám nemůže tu mnoho vykonatl aby odstranil celou řadu
nedostatků tak tlživě pocítovaných všemi, kteří milují nalí literaturu a přeji si
jejího rozkvětu. A víme ostatně, jaký osud mívají takové ínejkrásnějí propra
covaně sjezdové resoluce: kollk jsme jich již slyleli a četli — a výsledek?
Slovo dozní a vlna valí se dále svou cestou. není-lí tu jednotlivce, který by se
jí ostavil v cestu a změnil silou své práce a Ivě osobností její směr.

ež měl jsem naději, že aspoň něco pí'ece by se dalo udělati. Ne nové li
terární směry. jež nás konečně nespasí. Ne ně'akě velkorysé teěení hlubokých
otázek. jež snad na okamžik uchvátí několilr jedinců. ale ostatek vyznt na
prázdno. Ale aspoň drobná průkopnická práce v „llrukých“ vrstvách. na něž
je konečně odkázána vlechna literaturaa k nimž každý autor vydávající knihu,
obrací se s jakýmsi nedůvěřivým pohledem: Jak mne ijmou? Otevře se ta
těžko zbadutelnů Lei-ně.aby přijala strně mého ducha? gochop i mě a uznají že
jsem z nich vyěel a k nim se vracím. abych promluvil svou vlastní řečí?

Není dnes nlknbo tajno. že tyto vrstvy zvykly namnoze na jinou řeč. ()čí .

nervy ruzechvčií se jim nejspíše jeětě rchaixmi obrazy lilmu. Tiché hodinkyklidu navěží jim příjemně radiová ro ukce chtlvým zvědavým smy-him. jež
nemohou ve skutečnosti prožívati rahý a bujný život velkoměstských salonů
a barů, nabízí se náhražkou sta kníb. lákajících svůdnýml obálkami a uslnuií
cích lantastickým i naturalistickým líčením eroticky dráždivých příběh|).

teď jlm nabízeite krásnou literaturu —-katolíír koul V městských knihov
nach leží často bez užitku spisy těch jež jsme zvykli pokládat! za klasiky naáí
literatury. Jsou vydány v důstojně. někdy až luxusní úpravě, mají stigma „po
krokovosti" přece tam zvolna tlejí v prachuz zneapolnutí... A ak ;jhtějte.
aby šly na odbyt knihy autorů vysloveně katolických! Už tím jest jim vtisknutaí



tele? Že l starším uznaným našim autorům plní se stolky rukopiey beletriatic
kých praci? — nebot vydávati knihy vlastním nákladem sotva si dnes může
ob čeiný amrtelník dovolitl.

roto isem pokládal za vhodno zdůrazniti ve svém relerátě kulturní a vý
chovný v'ýznam krásné literatury a ukázati nutnoet, aby ve všech vretvách ka
tolických byl zase aoustavně buzen a stále otivován klesl záiemoušlechtilou
četbu, na ř. přednáškami o apiaovatelich a ieiich mech. esídkami a recita
cemi, aka emiemi atd. Třeba věnovati zase větší péči knihovnám apolkovým
i obecním, aby se tam dostávala ien hodnotná dila i katolických spisovatelů.
Ovšem rozvoi naší literatury vyžaduie. aby katolíci nespoléhali jen na knihovny.
ale aby si zvykali zase také aami kupovati knihy a předpláceti časopisy; ien
tak bude možno oživiti pokleslou činnost vydavatelskou a umožniti lepší, spra
vedlivé honorování episovatelske tvorby.

Otázka episovatelakeho honoráře není iistě ien otázkou chleba. Souvisí neien
ae špatnými vydavatelskými poměry. ale i se skutečností, že se u nás často li
terární činnost podcenuie oproti činnosti politickéaapolkové: pokládá se mnohdy
ien za osobní iibůstku. za koníčka nebo za iakýai druh sportu—atakové věci
se z ravidla nehonoruii. .. Nechápe se však. iak to spisovatele ve vlastních
očícť ponižuie. ie-li nucen domáhali se spravedlivé odměny za svou práci, a iak
mu to odnímá důvěru v sebe a chuť k další činnosti, když se mu vtírá stále
myšlenka: nemáš nadání. tvá práce za nic nestojí. otilkll ti ii jen : miloati.
protože zadama... Pak věru není divu, že tak mnohý. ienš pěkně začal,brzy
rozmrzen zahazuie péro nebo odchazi iinam, kde ho spíše uznaií a ocent . . .

Je to snad také iedna z příčin, proč máme v poslední době právě v beletrii
málo dorostu, takte se obievuie i iakási stagnace. Zavinily ii ovšem také vše
obecne poměry posledních let. Katoliclsmus u nás octl se v boii na několika
irontách. A tento boi ohltllakoro všechny síly mladého, beztak zdecimovaneho
kněistva i laické kat ické inteligence. Není to snad ien politika. ale také u
morná. velice stítená duchovní správa, škola, spolky atd.: tak mnohý talent b i
iimi odveden od literární činnosti. ie! přece vyžaduie nezbytně iakéhoai kll u
a koncentrace \ . .

Proto iaem ve svém referát! vyslovil také “dost k cirkevnl vrchnosti. aby
více nel dosud umoiňovaia zvl, mladým knčšlkým pracovníkům dalšívzdčláni
a usnadňovala 'im literární činnost, ieiíž výsledky |aou přece také důležitou
snučástkou moíierní pastorace. Siezdový výhoi však tento bod pliiaté resoluce

lkrtl, anad : obavy. že by se to zdálo zasahováním v práve církevních
vrchností . . .

Otázka potřeb krásné literatur katolické není ovšem rozřešena tšmlto nč
kolika vlce praktickými oámšty. bude dobře. přia čií-li k tomu také int. kteří
mali o včc livý záiern. Novým myšlenkám & návr tim oakytne „Arc a" rád.
místa Proto hlavně jsem tu aspoň kuse vzpomněl siez ovšho referátu.

Z LITERATURY NA SLOVENSKU.
Oavobozené Slovensko ulošilo ai také za naléhavou a neodkladnou povinnost

vydatl co neidřtve soubor literárních prací ových předních apieovateltl i sptao
vatelek. Nutkala k tomu neienorn vděčnost k autorům. kteří práci celeho ši
veta zaavčtili udržování duchovního plamenku v národě ae všech stran ohro
šenem, nýbrž i akutečná potřeba dobrých knih. ieš by bylo lze iako du
ševní chléb vloiiti do rukou lidu ve chvíli, kd ! mu 0 dl otrocke okovy.
Došlo k vydání nabraných lpisů Terezie Vausové. imrovy- Míčové, Ondreje Ko
" i Eleny Morófhy-Šolíóaové.

ako třetí svazek díla paní Šoltésove' z'evila se kniha, která znamená sku
tečne obohacení kulturního pokladu celé 0 národa čeakoalovenakého. Jeií titul
„Moje deti. Dva životy od holisky po hrob" naznačuie už dostatečně. co ie ieiím
o aa em.

Elena Maróthy-Šolíéaooá (nar. r. 1855)náleží ke generaci Hurbana Vaianského.

313



V ieiím stěžeinim romaně „Profi rúdn“ (1894) ozvaly se podobné zvukyamyi
lenky iako v „Suché ratolesti“ urbanově. Tatáž obratné kresba prostředí. týž
břitký osten proti odrodilcům. tatáž idealisace povah. Jsouc zrozena die vlast
ních alov „z otcov zo tůrovho svetlého táboru“. ve svém románě toužila po
obrození slovenského zemanstva. Zcela iiného rázu je kniha „Moje deti". Jsou
to za lsky matčiny.kterů za čerstvé pamětivietech 1879—1885zaznamenávala
celý aleidoskop drobných denních příhod ze života své dětské dvojice. Vznikla
z této mosaiky kniha cenná jak po stránce umělecké tak i vychovatelské, psani
klasickou slovenštinou. zachycuiicí s rozkolnou prostotou dětský žargon l hu
morné napady. Pečlivě studium procitaiící dušičky dětské se všemi sklony k dobru
izlému podůva tu moudra žena, od které mohly by se učiti dnešní matky.
kd by o výchově uvažovaly tak svědomitě jako tato vynikaiící Slovačka.

ieovatelka ie luterěnka a výchovu dětí vede ovšem duchem náboženským.
Knihu možno bez rozpaků doporučiti všem inteligentním matkám katolickým.
Hle, iak vážně pohlíží autorka na svou úlohu:

,. ivot ie pred nimi (t. i. dětmi) a viem, že v ňom čakaiú ich všeliiaké taž
kosti, priekory. nez ary a žalosti ——a ia nemám moci zachránil ich od toho.
odstránit im to z cesty. Jedina pomoc ie tu: dobre ich vychovat, spr vnemu
rozhladn priučit. k životu ripravit a proti jeho nerestiam ich otúžit. i sa mi
to podari?. .. Ked ma na ídu pochybnosti o svoiei vychovatelskei schopnosti.
i vidím, že výchova detí ani inde nedari sa hladko. podla žiadoati a snahy ro
dičov, utiekam sa o pomoc tam. kam sa ludia so svoiíml vyillmi, nehmotnými
žiadosíami v neodbytnom popude obraci e: Bože, Ty sám mi omáhail"

S ovenské knihy těžko razí si centu do ech a na Moravu. Kéž y vážné kniha
pí oltésové aspoň mezi Slovenkami vykonala svoie důležité poslání! —

Potěěitelným úkazem ie. že nastala potřeba nového vydani spisů Hurbana
Valanskóho. Vydani předválečné ie rozebráno a nového uiala se iirma G. Be
žova v Trnavě. Pořidůní celého díla. které vyjíti má během rok „svěřeno prof.
Jos. Škultétymu. z iehož péra vyide také životopis Vaianského. kultéty ie nei
lepěím znalcem života i díla Vaiaaského. co on o nich napíie. bude mííl cenu
dokumentární a neocenitelný význam pro poznání autor i doby neitěžiího li
tisku. Vaianský ie skvělý stylista a poutavý romancier. eskému čtenůři. který
není na slovenčlnu : klý, lze ho neilépe odporučiti “ako brůnu. kterou bez
obtíží lze proniknoutivk půvabům slovenského nářečí. ldřiiomie Vaianakým l
Ionkově bohatý a duch venkoncem křesťanský. Dr. J. šv.

LITERATURA O SLOVINSKÉM UMĚNÍ
VYTVARNÉM.

Literatura o alovinském uměni výtvarném doznala poslední dobou tak
neob čelně značného a významného obohacení. že zasluhuie zvltltní pozornosti.

..Zřorm'k zn umctnostno zgodouínď, ionž už od druhého ročníku přihlížel
stůle více k uměleckým zievům a otazkům doby nověiií. řestal býti od intol
ního roku pouhým orgánem přltel etarěho výtvarnictví soviaakého a atal se
ovým čtvrtým ročníkem uměleckou revui. na níž mohou býti Slovinci prhem
hrdí. Vedle dosavadního redaktora. roiesora děiin na lublaňské unlversittdn
lzidora Cankara, je letos druhým re aktorem univ. aeistent dr. Francé Mesu
nel, ienž studoval v Praze a sleduie bedlivě umělecký ruch výstavní i publi
kační v naěí republice. což dosvědčn'e i Zborník. Nový ročník Zbornika za
haiuie stat o malíři Antonu Ažbetoví 1862—1905),jeho! mnichovské lkola byla

vhledavůna hlavně Slovany; : echů na př. byli jeho žáky Ludvík Kuba. Ford.elc, Pelikůn a Emil Pacovský, který také do uvedené stati přispěl kapitolou
o Ažhetovi malíři a učiteli. zatim co dr. Mesesnel sepsal biograiický úvod, R.

Jakoťič obiunil počátky Ažbetovy školy a dr. Priiateli a malíř Sternen un—řeini' ze svých pamětí důležité a charakteristické drobnosti ze života Ažlní
tova. Po srovnlvacím poiednlní Cankarově o třech slovinských obrazíct bo
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lestné Matky Boží, na nichž je patrný vliv Agostina Carracciho. nlsieduie pak
oětptstudie : novějčích dějin slovinského umění. totiž první životopis Jožeia
Petkovlka (1861—1898),jakož'| seznam a charakteristika jeho dochovaných prací
od Marijsna Mnrolta. V druhém sešitě letošního ročníku nacházíme pak vítané

vzpomínky Ferdy Vesela (' 1861), jedinohoze starších slovinskýchimpresionistů.s cennými dodatky Stankn Vurnika.d ale pečlivou studii Viktora Steaky 0 ma
iíři Janezi Potočnikovi (1752—1817) a výstižnou črtu Mesesnelovu o Venu Pi
lonovi, jednom z nejmladších a nejsiibnějěích slovinských talentů. Mimo četné,

vesměs ltastně vybrané a dobře režroduk ované obrazy doplňující vlecky tytočlůnky, charakterisuje no směr borniku také umělecká příloha k prvému
sešitu [V. ročníku. totiž ., en" ,krůsný originalni dřevoryt vysoce nadaného

kové a konservatorovy. reierůty výstavní a kritické. drobné zpráv a bo ata
bibliografie. důležitá hlavně tím, že zaznamenáva pečlivě vlecky j oii důle
žité statě a zprávy žurnalové. Mimo to bývají ke každému selitu přiloženy dva
archy iiroce založené a velice svědomité umělecké topografie Slovinskazpera
nadšeného a houževnatého pracovníka, lublaňského konservatora dra France
Stelěho. Dosud vychazejici první svazek — věnovaný uměleckým památkům
soudního okresu kamnického — vykazuje už dnes deset archů. Přes vysokou
úroveň textové časti a vzornou vý ravu části obratové je předplatné na Zbor
nik velice mírné -——ročně pouhýc 70 dinarů — takže je i po této stránce
důrazně upozorniti na tuto jedinečnou revui jihoslovanskou.

Narodna galerija v Ljublani v dala před časem ]. knihu krásné publikace
„Slovenska moderna umeínost". ato rvní kniha je věnována malířství, k ně
muž při líži přibližně touže mérou ja o stala výstava lublaňské galerie, to jest.
bratry ubici. znamými též o nas účastí na výzdobě pražského Núrodniho dl
vadla. zachycuje přechod od starlí generace. jejíž díla jsou převuaou větlinou
povahy náboženské seznamuje pak s předními sistupci slovinského realismu.
zdůrazňuje poté veliký v znam impresionismu. jenžb ldosti dlouho vlastním a

kdiným projevem siovins ého malířství a ukončuje řranem Tratnikem aG. A.osem. jejichž práce jsou již předzvěstí nových snah umění dnelka. Uvodní
slovo k tomuto svazku napsal dr lzldor Cankar. Nizorně (třebas velice stručně)
vysvětluje tu tento duchaplný tak Maxe Dvořáka vývolevropského výtvarného
umění v minulém století. kdy každému silnému novému vědeckému lajmu nebo
objevu podlehly též zájmy a snahy umělecké, zvláště výtv,urnlcke vysvětluje
tak podstatu ednotlivých směrů evropského malířství 19. stoletía ljilíuje jejich
slovinské průkopníky a přívržence. Po tomto nesporné vzorném úvodu nasle
dole za stručně informu ícím seznamem 27 reprodukci nejznlmčjlich a nejcha»
rakterističiě čich slovins ých obrazů onoho období. Mimo mistry výle uvedené
aalézůme : e: ivana Frankěho. Antona Ažbet , Josipa Petkovlka. lvanu Ko
hilcu, Ferdu Veselal Ivana Grohar , llenriku anilovou. Rihard Jakopiče.Ma
tiju Jamu. Matiiu Sternéna. Petra mitku. ivana Vavpotiče,Salu antlaaFrance
Klemenčiče. Reprodukce provedl velmi zdařile známý vídeňský závod M. Jaiié,
takže tvoří tento svazek Slovinského umění velice dobré albem, ilustru'ící a
v světluiíci první údobí slibného vývoje nového malířství slovinského. Kdyby-
chom směli vysioviti nějaká přání pro případné 2. vydání této záslužné publi—
kace, přimlouvaii bychom se za dvě věci: aby as oů některé reprodukce (hlavně
prací impresionistických, Trataikovy a Kosovy. teré po tom přímo volají) byly
provedeny barevné a aby se dostalo úvodnímu textu vkusněišígraiické úpravy.

Prvního vypsani celých dějin slovinského umění výtvarného se podiai dr.
France Stelě. Jeho práce vznikla hlavně ze dvou příčin: jednak po ní volalo
autorovo povolání. které ho donutilo, ab bohatý materiál. s nímž se setkava
denně jakožto konservator. utřídil a zhminoiil podle určitých zásad a směrnic.
jednak ii vyvolala otázka slovinskosti ve výtvarnictví, otazka. jejíž důležitosta
naléhavost ozřejmila hlavně Historická výstava malířství na Slovinsku konana
v Lublani o prázdninách roku 1922. Dr. Stelě napsal svůj umělecko-historický
náčrt původně pro revui „Dom in svet". kde chazeiiminulého roku. a pro
knižní vydání se spokojil jen podřadnými doda y a změnami. nevydavaje ho
jeětě ani dnes za dílo deiinitivní. nýbrž prostě za sbírku materiálu a namčtů
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pro vědeckou diskusi. Je sice nesporno — a vyplývá to jak z věci samé, tak také
: okolnosti, že slovinský umělecký histon strádá dnes ještě celé řady před
běžných prací průpravných a je takřka e odkázán sám na sebe — je tedy
sice nes-porno, že Stelětův „Oris zgodovina umeínosh'pri Slovencih" vyvolá živou
diskusi, ale přes to je tento „kulturně-historický pokus" prací naprosto vážnou,
důkladně promyšlenou, jasně koncipovanou a svědomitě provedenou. takže má
plný nárok. aby b | zván první a to dobrou příručkou dějin slovinského vý
tvarnictví. Autor s eduje napřed značně podrobně památky starých uměleckých
slohů na Slovinsku, určuje jejich stáří. vzájemný poměr, autora nebo školu. : níž
vyšl atd., sk se obirá s vřelým zájmem moderním uměním slovinským, 'ehož
předvnlpře stavitele řilébavě charakterisn'e, načež končí stručným zo ová
ním zjištěných zákla ních loktů (závislost ovinského umění na proudec umění
evropského a na domácích poměrech. podstata jeho slovinskostl a pod.) a po
ukazem na vůdčí úlohu umění architektonického v naší sociálně cítícl době a
v blízké budoucnosti. Vývojová linie je nalxreslena pevně. příklady a doklady
ieou voleny štastně, zaráží jen. že se nikcle nemluví o poměru umění slovin
ského k vzorům a vlivům východním. Ved e 175 stran textu (v nějž je ostatně
také zařazeno několik ilustrací. hlavně z oboru stavebního).má Stelětův „Oris“
68 obrázků ve zvláštní části na konci knihy; mimo několik reprodukcí umělec
kých děl téměř nejnovějšího data jsou tyto přílohy věnovány starým a nejstar
ším uměleckým památkám na Slovinsku. poněvadž se může autor aspoň po této
stránce odvolávali na předběžnou práci. t. i. na publikaci lublaňské galerie
0 moderním slovinském malířství. o které jsme mluvili výše. Ačkoliv je celá
Stelětova kniha provedena domácím závodem (vytiskla ji lublaňská Ju oslovan
ska tiskarna, která také pořídila všecky štočky), jeipo stránce graiic é velice
milou novinkou. Vydala ji Nova založba v Ljubljanl a stojí ouhých 60 dlnarů.

Br. Bohuš Vybíral.

2 NOVÉ ČESKÉ LITERATURY.
Dominik Pecka: Molin Boži v Tmi. Nákladem Družiny literární a urně

lecké v Olomouci 1923. Stran 223. Cena 15 Kč. — Naše kritika. až na dvě

výjimky, dosud mlčí o knize Peckově —<patrně jen proto, že vydavatelka nezaslala redakcím obvyklých rccensních výtisků. A e bylo by nespravedlivo pro
autora. jenž již svými duchaplnými a svéráznýml studiemi a essayeml vzbudil
značnou pozornoet naší literární veřejnosti. aby tak jeho beletristický debut
byl umlčen, Nezapřel ovšem ani zde svého meditativního. hluboce vzdělaného
ducha a přeplnil některé kapitoly úvahami. jež vyžadují přemýšlení a odstra
šují proto průměrného, povrchnlho čtenáře. ale učinil tak jistě vědomě. poně
vadž mu nešlo jen o zevnější románový děj. ale chtěl především vystihnoutl
vniterný boj a obrat v duši mladého kněze. jejž hrozila strhnoutl do propasti
čistá. jinak přátelská. ale přece jen pozemská láska k ideální dívce. Bojem a
utrpením obrozen, vrací se hrdina ke svému povolání ke vznešené službě
Matky Boží. jíž se nedotklo trní hříšného světa . . . Autor použil obratně růz
ných lorem, aby vyjádřil psychologický rozvoj takového přerodu kněžské duše.
a ušel tak nebezpečné jednotvárnosti. Přis ělo k iomui několik životně zachy

cenlch ostav . především postava hlavní 0 hrdiny, o němž po několika stranác na ývá čtenář přesvědčeni, že není jen vymyšlenou a uměle stylisovanou
loutkou. — Kniha Peckova zaslouží, aby byla ho'ně a pozorně čtena i laiky:
dává nahlédnouti do nitra dnešního kněze a dotý á se při tom vážnou, opravdu
nevšední často formou i věcí, jimž se obdobné průměrné romány obyčejně
vyhýbají. M.

Jooei Koptn: Třetí rota. Román. Obálka a ilustrace Viktora Nikodéma. Vydal
„Čin“, tisk. a nakl. družstvo čsl. legionářů, Praha 1924. Str. 723. Cena 57 Kč.
—Spisovatel Kopta vyrostl teprve za války, vlastně za zahraničního našeho od

boje, jemuž věnoval. tuším, iiž čtyry knihy polobeletristické, polonaučné. Četl
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ium před dvěmalety toho„Úsměvnad hrobem"líčící putování nanho voiíns v dál
ném východě a snažící se zachytiti v iemných náladových obrázcích „duil'
dnešního Japonska. Podle této knihy sotva by tehdy kdo soudil, že se mladý.
více lyrický autor odváží tak brzy na rozměrnou románovou akladbu, iakou
iast „Třetí rota". Postavil si v ní veliký a nesnadný úkoli předvést! názorně a
zároveň v iakakésrm dramatickém sepětí celý děiinný ivniterný vývoinalinalich
ruských legií Zvolil siktomuiednu iednotku velkého celku, třetí rotu, o níž sámna
iadnom místě praví, že si vytvořila svou od jiných poněkud odliěnou tvářnost,
sviti určitý profil. poněvadž musila žíti často ien ze sebe, na vlastní pěst. Rota
má svého dobrého vůdce, rotného Suka. v románě zřeimě poněkud idealizo
vanébo, má i několik výrazných a psychologicky zaiímavých stav. iež autor
kreslí vesměs pečlivě a s patrnou láskou. lidsky shovívavoui chybámaěpat

nostem. Nezakrývá těchto stinných stránek. třebas drsnak io zřeimo a konečněi přirozeno. že vzpomínky okráěltly leccos. co v skutečnosti vypadalo
poněkud iinak. Básník-legionář Jeřábek (patrně R. Medek), ienž zauiímávtéto
legionářské epopeii ledno z vůdčích míst. sám i na zborovském boiilti myslí
hned na literaturu a slibuie, že o tom bude sát: „Už ien roto. aby se s tím
člověk pomazlll.Každou hloupost si zapisuji. aždá drobno a ie tu krásná..."

Když tehdy. iak teprve dnesl
Ale iepřes toto idealisování. vysvětlitelné konečně někdy i ohledy umělec

IŠZmi v románové skladbě IKoptové mnoho dokumentárního. čeho v ostatnídobné literatuře legionářské není. Tak ie to velmi zaiímavě vylíčen poměr
prvních legií k domácímu obyvatelstvu na ukraiinské vsi a ak i ve větěím
městě ve chvílích, kdy byl svržen car a prohláiena revoluce. obrým příspěv

ksm k revoluční ps chologii iest také obšírný popis romantického p o'ektubásníka Jeřábka- Me ka a umoristy Jar. Haška. kteří se pokouěsli v l'Kliievě
vytvořiti 'akěsi bratrstvo mstitelů. apak poslední dva díly. vyličuiicí cestu třetí
roty do \)ladlvostoku, smrt rotného Suka a smutně bloudění pozůstalých až
k Uralu.

Množství iiných scén a episod sice často zatěžuje román rostránre umělecké,ale svým způsobem přispívá k autorovu cíli: zachytili ceý. často hodně roz
běhlý proud zahraničního odhoie. A že spisovatel nespoko uie ae ien zevněiě
kam. ale hledí vniknouti vždy i do lidských niter a vysti nouti ieltch odraz
v řeéech. často „iadrných" a „chia ských“, ie četha ieho románu užitečná i po
iiné stránce: vysvětlíme si u naáicl: legionářů leccos čeho isme snad mnohdy

nechápuli také tí'ahas podobné, řeknžne: hyperbolické myllenky, iaké serodí v duši básníka leiáhkn při schůzi ethoslováků v Kiievě. když srovnává
„syna kočího : Hodonína" se „Synem tesaiovýma pokorné děvečky Páně“ M.

Dr. Václav kamenně Dědeček Druhékvglaní. Náki Zeměděl.knihkup.ANeuhertvPrazeStr.527.C17 Kč -lkPopea titanová.Paanattnkazvaísč
ného trhu. llustr. K. Rélink. Nákladem týmž. Praha 1924. Stran 224. Cena 15 Kč.
— Na první ohled je patrno, že „Dědeček". jehož první vydání z roku 1914
vůbec uepřiěr na knižní trh, vznikal souběžně se stěže ním dílem Řezníčkovým

' — : „Naší zlatou matičkou“. Jest tu táž metoda :: podobný cíl. třebas časově
i látkově omezeněiěí. Středem učinil si tu ušlechtilou postavu zámožného s ro
zumného sedláka Ducháče z Poúpí a vypruvuie ieho osudy od mladých let až
do chvíle. kdy iako dědeček od celého kraie milovaný skončil ělastnou smrtí
svůi požehnaný život. Ale tento událostmi niiak zvláště bohatý děi, ie spisova
teli ien pevnou nitkou, kolem níž si řádá celou kulturní historii české vesnice
minulého století až do sedmdesátých let. Zvláštní úlohu hraií tu převraty. iaké
způsobil Veverkův vynález ruchadla, pak zrušení roboty, ohlasy revoluce, válka
v Italii a konečně válka rakousko-pruská. Jest tu i specialita Řezníčkova: velké
množství iannarečních a lidových písní a odrhovaček, většinou dávno dnes
ztracených, někdy dosti násilně do vypravování zatažených. ale přece svým
způsobem charakterisuiících ovzduáí doby. Hlavní postavy isou kresleny obvyk
lými u Řezníčka prostředky, ale přece evně a s láskou — všude cítíme, že
spisovatel měl před očima skutečné osoby. iež znal sám nebo ze vzpomínek
iinýc.
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Také Popelka Bilianová sáhla do minulosti — ovšem s úmysly ještě nesko
nale skromnějšími než autor .Dědečka' .Vypravuie o starostech a radostech
rozšaíné pražské „drůbežnice“ Katinky. ieiíž postavu vybrala si asi takézdět
ských vzpomínek a umístila )i do první polovice minulého století. Při tom po

učuje své čttalenářkyo některých památnostech tehdeiší Prahy a změnách. )akése s nimi staly, a hlavně ovšem o tehdeiší pražské češtině. Tyto své trochu
iednotvárné výklady zpestřuie tím. že uvádí hrdinku i do Brna, na Zelný trh
a nechává ii srovnávati poměryi iazykové rozdíly obou měst. Není to sice vžd
přesné — podobně iako ilustrace Rélinkovy (Petrov neměl tehdy věží a pak
ten Špilberk |) — nechává ii také ieti do Brna přes Olomouc! — ale čtenářky.
které si patrně oblíbily autorku rozsáhlé skladby., Do panského stavu",pochut
naií si snad také na iadrných úslovích pražských drůbežnic a doimou se předob
rým srdcem paní Katinky i ieiím příběhem o ztracenémanalezenérn synu.
těch zbytečných uvozovacích znamének bude se snad i iim zdáti přece ien
příliš mno 0 M

Bernhard Kellerman: Yester a Li. Historie touhy.Přel.A. PřikrylaK. Kraus.
Nákl. „Činu' .tisk. anakl. družstva českoslov.legionářů v Praze 1924.4.Str.l 188.
— Henri Ginstermann, hrdina této historie, ie básník a muž klečící před ženou
a prosící ii, aby mu vtiskla hluboko. hluboko na hlavu trnovou korunul lásky.
ač ie to postoi poněkud zastaralý, iako by vystřižený ze sentimentálních. pod
prostředních novel německých, Henri Ginstermann ie básník. žiiící zprvu o sa
motě v podkrovní iizbě. a šaty nemálo odřenými, tobolkou prázdnou, milující
ostýchavě & na vzdálenost slečnu Schumacherovu.byt sezdálo na první pohled,
že ie prost takové fantasie, poněvadž původně nepokládal ženy za lidi doko
nalé pro jejich neuiasněnost, nedostatek tvořivosti, předsudčivosta ieiich radost
z lesklých tretek. Zžírá se nesmyslnou touhou setkati se se slečnou Schuma
cherovou a pomoci ií v ieií chorobě. Tento Ginstermann ie cudná. milování
i soucitu hodná bytost. škoda, že příliš slabá. aby uchvátila své štěstí, bila se

za ně a nepřipustila. aby nenávratně ťrchlo rychlíkem iedoucím kamsi k iiha.Vznešená, ryzí a bolestná erotika kni Kellermannovy rozvlní srdce laskavou
něhou a vzbudí snad i reminiscence z yl-lugovýchBídníků pro podobnost Hen
riho Ginstermanna s Mari de Pontmercy a Bianky Schumacherovy s Cosettou.
Při této podobnosti iest ienmlitovati. že Henri a Bianka nenašli svého světce
jako Marius a Cosette. který by“)e vykoupil a který by vytvořil ieiich štěstí. Dom.P.

Ingeborg María Slck: Z ovzduší klášterního. VydalJosef Birnbaumv Brtnici.
Stran 174.—Řada příběhůbudlegendárně.buďrealistickyzbarvených. leckdeishu
moristickým podmalováním, iež bychom mohli umístiti někde v poříčí Innu nebo
v severní ltalii. krajích bohatých na kláštery i ieiich poetické zkazky. Děie
jsou spíše niterné než vněiší, vypravované s trpělivou a něžnou hloubkou psy
chologického poietí, motivované křesťanskýmiideami odříkání, oběti, smíru a lásk .
Překlad ie moravsky iadrný, v některých výrazech novotářsky groteskní. Dom. ř'

Leonid Andre ev: Noční rozhovor. (Císař Vilém ll. a zaiatec.) PřeložilMi
chail lnževatkin. akl. Josef Birnbaum v Brtnici 1924. Stran 38. Cena3' č.
— V drobné črtě. napsané hned na počátku r. 1915, pokouší se Andreiev za
chytiti postavu císaře Viléma v době,kdy byl op0)en slávou prvních vítězství
německých zbraní při známém pochodu na Paříž. Zvolil si k tomu dosti zaií
mavou scénu; císař v dobytém právě belgickém městečku trápen nespavostí,
káže přivésti k sobě )ednoho inteligentního belgického zaiatce. aby se s ním
pobavil při sklenici šampaňského. Los padne náhodou na ruského revolucionáře
vyhnance, jenž iako profesor práv vstoupil dobrovolně do belgického voiska.
Rozhovor těchto dvou tak rozdílných mužů.velikášskěho německého imperátora
a k smrti odhodlaněho ruského revolucionáře. konaný v noční samotě při zá
pachu krve a spáleništ a za doprovodu vzdálené hrozné hudby děl, iest pěk
nou ukázkou dialogickěho a psychologického umění Andreievova. Scéna vrcholí
v okamžiku.k dcycísař unaven usíná a zaiatec chápe se nabitého revolveru,
aby iai zase odložil: na několika málo stránkách, )ež následuií po probuzení
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císařově. je výborně vystižena celá povaha Vilémova i smýšlení předválečnéruské inteligence. aspoň té části. která šlo do války „bít Prušáky" M

Hu o Salnsdšrásná Barbora. Novely.PřeložilJan Grmela.Nakl.A.Král,Praha
1924. tran 93. Cena 7 Kč. — Pražský německý básnik byl vždy sympaticky vítán na
šimi literáty pro svou lásku ku Praze, k českým dějinám i k české kultuře. minulého
roku právě byl uveřejněnypřátelské dopisy J ar.Vrchlického, jenž rád překládal Sa
lusovy básně. švě ze čtyřnovel. jež překladatel shrnul do této sbírky, ukazují nej
lépe. co zvláště zajímalo německého autora v českých dějinách: romantické
milostné příběhy takových vášnivých dívek. jako byla krásná Barbora se svou
láskou ke králi Zikmundovi nebo známá lazebnice Zuzana. zachraňující krále
Václava. A z českých dějin přechází básník hned do staré Florenme. aby tam
vyzvedl postavu bohatého. umění milovného Žida a jeho krásné dcery. v níž
nesmrtelné dílo Michelangelova probouzí neznámé touhy. A končí moderní le
gendou o poustevníku Christoforovi. íilosoíu. jenž chtěl hlásáním soucitu vy
koupiti svět. Básník nežádá jistě. aby se o jeho novelkách hlouběji přemýšlela:
působí hlavně jednoduchou, křehkou linií svého stylu, jíž dovede výrazné za
chytiti chvění zvláště ženských srdcí i náladu středověkých měst. Že historická
přesnost je mu vedlejší. je patrno mimo jiné třebas : poznámky o sv. Janu
Nep. a o papežích 15. století. M.

G. Ponal-d: Život Ježíše Krista. Z francouzského přeložil DominikPecka.
Nákladem Josefa Bimbauma v Brtnici na Moravě. 1924.Stran 520. Cena 24 Kč.
-—Překlad slavného Fouardova díla, jež se dočkalo v originálu do roku 1913
dvaadvaceti vydání. nebyl vyvolán snad nedávným překladem Papiniho „Života
Kristova": byl hotov před 7 lety— lmprimatur biskupské konsistoře brněnské
má datum 11. ledna 1917 — a jen těžké vydavatelské poměry zavinily. že se
octl v našich rukou teprve nyní, kdy se ho ujal mladý snaživý nakladatel —
na moravském venkově. A to ještě překladatel byl nucen— jak poznamenává
na konci — vynechati mnohé poznámky a citáty z různých děl exegetických,
jimiž oplývá originál. Tím ovšem dilo samo. hledíme-li k jeho vlastnímu prak
tickému účelu. nijak neutrpělo. ba spíše získalo na přehlednosti. Ostatně jeho
přísně vědecký ráz jest i tak patrný každému. kdo zná trochu příslušnou lite
ratuuru. A vystiihne jej zvláště, kdo četl dříve duchaplné, básnicky stylisované
kapitoly díla Papiniho. Italský konvertita mluví pohrdavě o .,vrátných vysoké

itiky“. o „oleji učených lamp" atd., přiznává že chtěl býtii zde umělcem. že
pustil častěji uzdu výmluvnosti.neboí psal zvláště pro ty, kdo' jsou mimo dům

Ěistův, kteří nikdy nevstupují do kostela, ale někdy jdou ke knihkupci. Ostatní,
kteří zůstali spojeni s dědici apoštolů. prý jeho slov nepotřebují.. .'Ale je pravda.
že i věřící křestané potřebují utvrditi a posilniti se ve víře, chtějí se spoleh
livě poučiti o různých otázkách a záhadách nebo si obiasniti chybnosti, jež
se z četby nebo z přednášek vedraly do duše: pro ně dílo I?:uardovo bude
bohatým zdrojem poznání i náboženského a mravního povznesení. zdrojem. jenž
neiiskří tolik barvami a různými jinými půvaby. ale za to utišuje žízeň duše
trvaleji. Ostatně i styl francouzského učence má své přednosti a krásy. jež p.
překladatel snažil se také vystižně tlumočiti. Záslužnému dílu možno jen přáti,

aby se dočkalo brzy druhého vydání v dokonalé zevnější úpravěťiPřispěje k tomujistě veliká láce knihy, při níž nakladatel sotva počítal na výdělek. M.

ARCHIV LITERÁRNÍ.
Několik dopisů Fr. Zgody-Křena. Podává Alois Dostál.

XXVI.
V Dobanech 28. července 1901.

(O .Rotvoji“ (důvěrné), o kněžích, coelibátu atd.)
Od p. preláta a kov. ryt. Mayera mám několik rukopisů Kosmákových.
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Pen Pneiit měl ze to. že inou to vlecko Kounicovy původni práce .

inou to výpisky, přehledy e ien něco puvodniho.Něco z toho na ukhku.

„Vrelednicef

1.

Mezi bilou mořekou pěnou,
co se to tam kolibň?
Růže-ii to kyne.
či to iebut pl e.
či to vile přellbú?
mezi bilou mořskou pěnou . . .

li.

Ach to krásní divka leží.
oči mrtvé hlídei
ku obloze krámě
. ty vlny řaeně

vodě pleveii
Acrtem Iu-hná dívko leti.

Ty můj Boie dobrotivý.
hle tem poupě Levité.
vlny ze ni lenoul
S utopenou ženou

plyne ditě zabitey můi Bože dobrotivý!

[V.

A ne ieii bile čelo
ieko smutný, truduý een.
eedia černá káně
věltic pomstu Půně
ve etrelii loudný den.
na to ieii llé čeloi

nebo německa :

„Vom Kreuze kam die Liebe,
die Liebe itihri zum Kreuz:
o tune ee mit Liebe
und werde selbst ein Kreuzi
Nicht suche hier ciel Gliickee Liebe;
und so echiiigst du clu „Ach" an'e Kxeuzi

Dein Věnculev Ko

ii. Hine

To pul die p. pneiete řeči Kosmák v nuneč. době p. praeleiovl a

to bezpochybš u něho (u p. preeietel, poněvedl je ne pepiře ilechticlcýviec no nepořádku. poliut 0 do Hlasu.
Vyeocep.d kenovnlku úctu e uctivý pozdrav iuknvě vyřiďte a un:

u vhodně.?přečtěte mu celý ten dopin.
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XXDL

V Dobnnecb 9. července l901.

(Koreepondenční lístek.)
?

Jedu prěvě : Olomouce

co bnněckě buině louceez voničky nn klo e.
Vedle nklůním blevu k: chlebu,
ink voní : rolí — : cbucble to
zde mito plemo. kdoe
volů nn mě ieko kon.

Nebyl to koa. bylo to kodce,
načo poitovní poellce
A iú: pro vlecky tiny.
. kde mlh hliiůny?

A to! kletybondlu milouvzpomínu
viem zn dopimící

povděčen Křen.

XXX.

U na v Dobnnecb 26. “H 1901.

Pán Bůh zaplní ze vlecko. ze ty kníěky vld. k ovnníku.
Dp. íulř nll, lemu! item l výtlek odevz el. yl tune rld íó poctě n

vekuuíe vldp. kuovníku ucíívý dík. Pul by něm. ale ne Heně to mlíe tak.
ink u nčne kopeíl I' po. íoě ěočl (ie ml.) ykelclý na poll od Bolíbo tina
do pozdního večera. epn ie Hnnlkíl hlnvní element poněvnč :. ní hodně
peněz. —

Do Neě. Domov. inemu omněl mistni pokrečovůní. no vlak ío do prosínce dokončím . v těch Hru ícb te ět
(Důvěrně o lllíu Rozvníl & usoblclLúl
A včll poínhem na to moie it. hl n ní tak tuto nepíůi do novin. ie teké

ío, ěe ium mul iíným tě! íníínkem. čo item zde lít na íl'ínlctý rok, to!
mim rok co rok na krku plno malých i velkých dělí uboiíbo pohlaví. Vy
chovel inom po to let. etudenly : eludentky. ted mně to dolů-M. blbí co po
zkoulkách o splnění “ě prosby Očenůěe. : íož. včll. paničku, pli, iezdl. pros
s kloboukem v hrsti. aby dostali nějake místo a íen chce to nato chce to u
lol : toho někdy at hlava brn »—a kapsa těž. ale proto nic. ien když pollu
do světa kousek katolíckě lnílellgence. Bez toho sí na mne po čase nnl
nozpomenou.

[Náuleduií příklady.)
Minulý čtvrtek, tedy právě týden isem do H. poule! hnnúckou čríu „Pod

iuďrem" & pou
Změníl isem evůi těle lloh: : golhickěbo do románekóbo. be hodně ro

měnekěho. Jů za to nemohu nebo! na Haně ie přísloví: „To nó špatní
íarníci, dež ei .nl penúčka kněze) nevekrml'ó.“

Kalendář Ječmínek Nro ll poiede co nei Hve do královské residence na
Vylehrad & lll. díl etrýč. rozumu ie v tisku

toi co eiče včei? Ja abecb nezapomněl na ten kalendá!- n co ale mně
nema ostatníma věcnmn poslale. So temo rád, že ale to poelele &temo pnno
derekíórovi. co složele le pěsníčke & lebo noto na ně že zkezoio moc pěkny

pozdraveni e dež le neznáme. Mně :le nevíc lěbi „Ukolébavke".A to! na a tot: :: tot svěch páral ov tak ioi iednó zavírám. Vám věecko
dobry vinšoio. ink to Pámbu sám chce a udělá o dobře se mňěíe (mňěte ::
měile. Písmena ee taková výslovnost vyznačitl nedá. snad ul tak: miěte) : na
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mě nehde zpominlte. del se pso octívě a hrzky a tak hrzky pozdraveni
zkazoio Vám a všeckěm Vu Fr. ngoda-K .Křen.ček.

Dopisnice : 5. ledna 1902 zmiňuie se o 111.st „Strýčkovýchčroznrnů".
(S dobiznoul. Vymalovali mě bez meho vědomí a poslali mně toho plno.

lggpisnice z 28. března 1903jedná o „Sedmi slovech Krista Pána“ \!obrazech.
(Tez s podobiznou. bez podpisu.)

XXXI.
V Dobanech 30. září 1903.

Do Brna isem iel k vůli svému s olužúku a kraianu ?. Ryndovi. faráři ze
sv. Pavla z Ameriky. Četl isem v alu. že do Brna přiiede a tož isem tam
iel. Jinak bych tam nebyl býval iel, poněvadž mšm posud. ovšem v menší
míře. interní neduh a ieště kousek té zl- nervosity, kterš da Pán Bůh. snad
přec 'ednou pomine.

Někdy mam chut ke psaní, sednu. píšu a hlava se mně točí, pero z ruky
vypadá a iak sama píšete. že nemocí na mně neviděti (dle fotografie na
dopisnicích). je to pravda, ale skutečně jen"a

jsem po celou poslední dobu nozahšlell,dosvědčí Vám „Ječmínek“, ieiž
laskavě na památku přiiati račtet, ink iei zaroveň stímto posýlšm

sou tarn mé práce posud neuveřeiněné, tedy : brusu nové.
Bolí mne, že nemohu tak mnoho do novin a časopisů pašti. iak jsem psšval

dříve. Cítím to po stránce hmotne. Leč co člověk uděla? Všecko u Panm

Boha. B iújsem v Brně veselý. ale co to všecko pomůže. když není člověkúplně z ra v.
Co isem se iš aaiezdil. nařečnil. napsal, často i přes půlnoc psal a co

z toho mám? Nemoc. sklíčenost atd.
Dokud nebyl Prostěiov naš. dokud byl tedy v rukou německých. často |sem

ze školy bez obědu přímo přes pole vandrmal o hladu dědinu od dědiny.
Prosil isem o povozy. přemlouval, chválil, prosil. agitoval. platil — a co
z toho mám?

Jak se co šouatlo a nevěděli, co a iak. mě vždyck našli. všecko isem
udělal ochotně a rad. i s kazatelny isem do toho hřměl. oma, iinde i v samém
Prostěiově a nyní? Horko vzpomínali.

Dovolím si napsali ieaom toto
V Prostěiově býva od dávných dob velika pout na svátek povýšení sv.

Kříže. tedy v září. Seide se tam po tři dny na tisíce lidu. Byl isem vyzvšn,
abych tam měl kazanl. Tehd byl Prostěiov ieště v rukou německých. Měl
isem kázání na slova: „Hei šlovnné, ještě naše slovanská l'eč žiie.“

Výsledek byl. že by mě zrovna na rukou nosili naši lidé. Kdyš mě však židé a
němci žalovali. že prý isem pobuřoval na tom kazaní. nezaltal se mne
: našich Intelligentů nikdol

Ptlčlněntm nyněišího neid Arclh., který byl tehdy ieště kancléřem. nehl
isem souzen. ani odsouzen. ha ieště pochválen a dostal isem synodalíe. teh y
neobvyklé vyznamenšnt.

Boiovall icme, pracovali isme, vítězství isme měli. dobyli a nyní?

šaHnašeuintelligence u! als ani znštt nechce
Poslední dva tři roky u! Klena neznaií,
Tož tak je to, a pak iaký div. že je člověk nervosuím.

V Dubanech 6. listopadu 1903.
(Zprávy o poměrech \! arcidiecesi. útocích proti arcibiskupovi v novinách „Pozoru".l

Pozdrav z Luhačovic 24. dubna 1904.
(Díky za dar.) Zítra dopis plachtový. Křen.

Potud dopisy, slíbený ..plachtov'ý' už mezl nimi nebyl. Snad iich bylo více,
ale ztratily ae. Ještě div, le ilch bylo tolik zachovšno.
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POZNÁMK YA ZPRÁVY.
Družina literární a umělecká ko

nala svou výroční valnou hromadu v so
botu dne 16. srpna 1924 o 5. hodině
odpolední při sjezdu katolíků v Brně.
Učaatnilo se jí 20 členů a hostů. Poně
vadž předseda družiny K. Dostál-Lu
tínov zemřela místo ředseda inž. Vilem
Bitnar, redaktor v raze. se vzdal. za
hájil valnou hromadu kanovník žet
redaktor Světlík z Olomouce, který při
vítal přítomné a konstatoval, že valná
hromada byla řádně písemně svolána.
Dr. Jar. Řehulka z Olomouce. podávaje
zprávu předsednictva a výboru, vzpo
mněl zasloužilého předsedy K. Dostála
l.utinova, jehož památku uctili přítomni
povstáním. Omiuvii pak ne řítomného
churavého jednatele Fr. ečeřu-Stří
tovskěho a pokladníka Lad. Zam kata,
který je na dovolené v cizině. ísto
jednatele přečetl Em. Macák, člen vý
lmru, jednatelskou zprávu. v níž byla

vylíčena činnost Družiny za Eoslednídvě léta; hlavní věci z ní yly již
v „Arle“ nznámeny.Zprávab lajedno
myslně schválena. podobně jako zpráva

pokladní, kterou poaal za nepřítomného pokladníka dr. ehuika. Bylo z ní
patrno. že velkeré jmění Družiny jest
uloženo hlavně ve značných zásobách
vydaných knih: 'eiich rozprodej a vzrůst
odběratelů „Arc y" umožní Družině do
stáii viem závazkům. platiti důstojnější
honoráře spolupracovnikl'lm a plnili
další úkoly. iež ji čekají. Bohužel, že
pro kvup u nedostatek času, zaviněný
jinými ajezdovými pracemi. nebylo mož»
nu (lůklndněií projednali tyto věci a
pnríldill se o dalším postupu. Zůstane
to tedy úlohou výboru. do něhož na
valné llromaděb lljednomyalně zvoleni:
Předsedou Em. Klusák, místopředsedou
dr .lur. Řehulka, pak dosavadní členové
výlmru, totiž: inž. V. Bitnar. Lad. Za
mykai. Fr. Večeřa-Střížovský, Boh, Ky
selý, P. l'lrob, Fr. Světlík. dr. Frant.
Hraclmvaký. nově Dominik Pecka.

Řada katolických spisovatelů,
zvláště mladších. není dosud organiso
vána. Má-li Družina literární a umě
lecká plnili účinněji svě úkoly, jest tře
ba. aby všichni naši literární pracov
nici stali se jejími členy a aby přiz
nivci přistupovali hojně za členy při

spívající. Nečekejte. až budete vyzváni.aa račte se přihlásili sami! Členský

příspěvek zůstal dosud týž. jaký b ]
stanoven řed 10 tety — totiž 5 č
ročně. — aěte nám těž oznámiti. o čem

racujete. nebo jaká díla máte hotova.
ude tak často možno předejíti tomu.

aby o těže věci, na př. 0 témže přo
kladě. nepracovala několik lidí součas=
ně a tedy zbytečně. A leckd bude
snad i lze nalézti pro hotová a na
kladatele. jehož někteří spisovatelé
marně hledají.

Naěo Dědictví. V tiskové sekci katol.
sjezdu v Brně po přednálce p. kanov
níka Světlílra o koncentraci našeho tis
ku oznámil zajímavou a důležitou zprá
vu p. proi. Ant. Bartoš. jednatel Dě
dictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně:
Bylo zahájeno jednání, aby se sdružila
brněnská Dědictví s Dědictvtm svařo
iuns 'm v Praze. — Toto rozhodnutí.
které o jame si již dávno přáli. dlužno
uvítati radoatně zvláště n í, Finanční
pohromou. jež stihla vlechlly podobně
ústav . i vleklou hospodáhkou a knižní
krlsl yia činnoat obou Dědictví ochro
mena. někdy skoro znemožněna - k ne
maiě !kodě zvláltě nalehu venkov
ského lidu. jemuž každoroční podíly
býval vedle kalendáře skoro jedinou
pravi elnou četbou. Sdružením obou.
v dějinách nalí národní kultury tolik
zasloužilých últavíl. bude možno sjedno
titi iinanční i duchovul síly. povznésti ú»
roven vydávaných spisů a snad i rozlířttí
pro ram, jak toho vyžadují potřeby no
vě. oby. Pak bude možno podniknoutl
take rozsáhlejší akci, aby Dědictví
vniklo zase do všech vrstev naleho
lidu a ůaobílo v nich jako před 10
i více et (Svatojanskě bylo založeno
r. 1830, yrílomelodějskě r. 1850) A

šnad najdou se i dnes takoví moderníeb. Kubinkové. kteří pochopí význam
dobré knihy a učiní si životním úkolem
získati spoienýmDědictvím tisíce nových
čleoůl

Promonstrát Jan Bohumír Dlabač
vydal před více než sto lety (r. 1815)
první slovník hudebníků. žijících nebo
zrozených v echách: Allgemeines hi
storisches Klinstler-Lexikon fiir Bčhmen
zum Theile auch iii: Mihren und Schle
sien. Od té doby nenalezl se u nás,
v národě hudebníků, nikdo. kdo by
pokračoval v nedoceniteině zasloužilé
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prácí vlasteneckého kněze. Upozor
ňuje na to i referent .,.Nár lista"
srpna 1924). vybízeje věechny bude::í
kruhy a instituce české, aby se ujaly
takového dila. „Nabýti premonstráta
Jana Bohumíra Dlabače. nebýti jeho
úžasné pile a horlivosti. s niž po celá
desítiletíp životopicná data abíral. a jeho
patriotického zápalu, neměli bychom
doeud vůbec žádného biograizického
slovníku hudebnilio'ť .Neměli bychom
i mnoho jiných věcí. nebýti — ato
lických kněžíl

Masarykův sborník. Druhý svazek

hoto1_čtvrtleMtniku ro studium životaaciiiaT . G. ka.vy dávaného za

reclakce V. K. lgacha vYlegionářllký'mnaldadatelstvim in . jest věnován
z největší části otázce poměru M.
Kantovi a pak k náboženství. Zaha
juje jej stat prot. Rádia o vývoji Masa

ových názoru na Kanta: v první
době Masaryk skoro lmahem odsu
zoval učení Kantovo. jež mu bylo
nesympatické svou metniycikou nedosti
prý kritickou. Později vtak změnil ra
dikálně svůj soud: byl-li mu : počátku
Kant jen překonanou veličinou. jed
ním : leplích lilosoiů, stává se mu ve
opise „Rusko a Evropa" největlím ro
ro em budoucnosti a jediným lé em
pro neltastnou alovanskou říči. Po
jednání Rádlovo jest doplněno v rubrice
„Síarlí ráce" otiskem hlavních Mass
rykových projevů o Kantovi. zejména
známým jeho sporem s proi. Maretem. 
Poměru Masarykova k náboženství do
týká se članek drn Fr. Faiira o Ma
sarykově iilosoiii demokracie a hlavně
stat pražského Němce Fritze Kolische
„Náboženské vyznání Masarykovo" ' v o
bou je sneseno a roztříděno množství citá
tů ze známých spisů i méně známých čián 
ků Masarykovýchhlavně ováem:.brožur
„V boji o náboženství" a z „Amerických
přednálek".Vlechnyvlastnějenobjasáulí
! různých stránek známé celkem Ita
noviako Masarykmo, jak 'e formuloval
již v úvodní studii l. svaz u prof. ro

mádka & jak jsme.:' je tu tehdy takécitovali. Takovým lňkem jest také
zapadlá přednáška dNČs kova o Aug.
Smetanovi (z r. 1901) a iskuse o vě
deckém náboženství (z r. l906],j
Sborník otiskuje vedle iných starlich
i soudobých projevů. jakož' i pro nás
zviáátě zajímavé dva dopisy psané olo
mouckému bohoslovci AI. Spisarovi

8

(: r. 1895 a 1896). Doporučuje mu ke
studiu některé katolické i nekatolické

opisy německé a praví: „Právě katolcilcismus je vzorem pro totoúsilí (o jed
notu).a sám myslím, že na mne kato
iicism právě s těto od samého
dětství působil. Chápu dobře, že chcete
a musíte 'ít cestou 'inou nežli já jsem
lei a nechtěl bych lián: proto ničeho
doporučovat, co by Vám mohlo překá
žet . . .“ Dosavadní dva svazky Sborníku
dávají naději, že redakce ve sbírání
pramenů ke studiu života a díla Mana-»
rykova chce postupovati opravdu věcně
a nestranně: uveřeiňuje i nepříznivé
úsudky a při polemických článcích otis
kuiei články odpůrcovy. Na jednom
místě pak (ctr.18'll přimo vybízí také
katolík ke spolupráci a praví: „M
rykův borník chce usilovat o loyální
diskusií meziideovým: půrci." Ováem
ject otázka, mo-houlí míti takové diskuse
také nějaké kladné. praktické výsledky.

Literárnt články ve student-kých
kalondář'ich dlužno vítati tím radost
nějl. čím více v dnelním studenstvu
ubývá zájmu o literaturu a lásky ke
knize. Tak známý Villmlnlv Kalendář
siudensfua (Praha. !. 20.. za9 Kčjvedle
množstvídrobných praktických článečko
ze všech oborů. jež mohou zajímali
studenta. a vedle statí o ítkovi vě
nuje otázkám literárním hued několik
pojednání. Při velkeré stručnosti vy
siižný je článek „Základy z nauky
o básnictví", rozebírající rostředky
umění básnického, Proi. l.. lťrokel se
stavil přehled nejvýznačnějáích literár
ních jubileí našich i cizich spisovatelů.
od jeiicbž narození nebo úmrtí uplyne
letos nebo 11 řelrok 25. 50. 75. 100.
125 atd. let. lánek, doprovázený slul
ným a v celku správným oceněním
jednotlivých autorů. získal i) na prak
tické ceně, kd bylo u áno také
bližlí datum jubilea. Nedostatek jest

ťoněkud vyrovnán tím, že v zápisniovém kalendariu jsou vedle význam—
ných dat historických hojně zastoupena
také data literární. Třetím literárním
článkem je nekrolog básníka Jiřího

Wolkera, do lněneý.podobiznou a čtyřmiukázkami jehov
Mlaááíe,ai stálcr.vůícezdokonalovaný

„Kalendář katolického sludenslva“ [Br
no, r. ctránce literární předstihl
letos značněosvé předchůdce. Vedle piet
ních nekrologu K. Dostála-Lutinova,
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draeaJSdláka draA.C. toiana.
vedle iilosolického článkudraK. ernoc

„Generace a de nerace' a na
bádavé etatl Ant. Al. uránka „Proč"
přináěí článek dra Jos. Kratochvíla
„Významstředověké lilosolie pro dnešní
dobu" , k němuž je pro hlubší studium
připojena bohatá bibliografie cizoja
zyčné literatury o středověké lilosolii.
Svůj informativní úkol dobře také vy
plní článek Joa. Valoulka „Přehled no
vé katolické literatury beletristické'Z
třebas se do něho vloudilo několik ne

řesnoatí neb 0 hl. tak na př. mezi

atolické historické povídkáře :očítátaé Slováka, jenž přece vy aljen
opia bitvy u Slavkova. a Fr. Čečetku.

renž sice začal před mnoha lety svoulterární činnost v katolických publika
cích, ale brzy odeiel jinam; větlina
jeho historických povídek je psána
v duchu liberálním. někde přímo proti
katolickém. Durychovy „Panenky“ jsou
básně. Jan Karník vedle uvedených
knih vyd sbírky „Večery u krbu“
[l912) a ,. ervená a bílá" (1923) —-než
uznávám, že v takovém náčrtku těžko
žádali úplnosti. alačí. vzbudl- li v našem
studenstvu žlvějil zájem o krasnou li
teraturu katolickou. .lest ho jistě už
potřebal

PsalV. BenaI-Třeblzský dramata?
Je to sice již tará otázka, ale nyní se
k ní vrátilo, „československé Divadlo"
(c. ll.). Gustav Eim napsal po smrti lie
ueáově, že se v jeho pozůstalosti nu
lézají dvě nebo tři dramata historická,

a podobné zprávy obievll se také v některých žlvotopíaech- Jokonce' is te
mat těchto dramat: iedno rý je z do
liy čřemysla Otakara. dru e : válek
husltsk ch. třetí z let Jiřího :. Podě
lirad. ejdůvěrnějií přítel Beneáe-Tře
bízakého P. Kačer však prohlásil. že žád
né hry nenapsal. ačkoliv to sliboval, když
byl přímo vyzván Národním divadlem a
jinými přáteli. Mluvil o tom. že napíše
hru ..Karlltejnský purkrabí". ale neměl
v poslední době. kdy byl všemi časo
plsy a literárními podniky žádán o plí
npěvky, ani tolik času, aby se mohl
věnovati práci pro divadlo. A patrně
cítil sám, že jeho malá znalost divadla
a literární schopnosti nestačí na drama.

Tolslo) — velkým zničitelem Rua
ka. Tak nazývá jej vlastni syn ——Lev
Lvovič Tolstoj, jenž žije nyní s osadou

ruských uprchlíků v Paříži.Vydal knihu
„Pravda o mém otci“ . v níž se anaží

očlsumamáúu své matky, obviňované
nepřá že byla příčinou traglckéhokonce autora o)ny a míru“ : ukazuje.
že matka se zajímala živě o literární
tvorbu otcovu („Vojnu a mír" mu sedm
krát opsala) a že roztržku zavinili jeho
učedníci, kteří atarce zcela opanovali.
Lev Lvovič nesouhlasil s otcem již
dávno. jak patrno z povídky „Chopi
novo praeludium'h v níž vystupuje protl
názo vysloveným v „Kreutzerovč
sonatě“. Otec byl pragmatista, ber ao
nián. syn je poaitlvista. realista inte ek
tualista. Prohlašuje nyní. že západní
vzdělanost ho zachránila z objetí tol
stojismu, jehož zhoubné následky poci
tuje n rávě celé Rusko — nebot

Tolstoj, by dle něho diáchovním vůd

pochopill a přijali jenom jeho negaci.
užili ieho metod k účelu výlučně ma
teriálnímu a nepochopili nikdy jeho po
sitivně křesťanskou nauku. Tak se stal
proti své duchovní nauce bezděky ve
likým zničitelem Ruska. A je také sku
tečně uctíván od dnešní ruské mládeže
která v procesí putuje lt. jeho hrobu;
Jaanaia Polnaia b\la znárodněna a
vlechuo tam punccilánu nedotčeno stej
ně jako pokoj v Astanmu kde zemřel.

Joseph Conrad a polská literatura.
Vlechny polské listy věnují odborná
články i vřelé vzpomínky zemřelému

an1lickému spisovateli. jehož románstay se již majetkem vienh světových
literatur. Poláci jsou ovšem nejvíce lirdl
na to, že jejich krajan získal si slávu
jednoho : největlích současných romano
pisců právě v oné )- áné n mocné

Annálii, ve které žijí a tvoří takovivla aři pera jako Shaw, Galsworthy.
Kipling Hardy. Chesterton. Ozval) se
oviemihla k.terévytýkaly.žžeC-onrad
Korzeniows i opustil ujařmenou vlast
a zanesl svůj talent llaatnéjšímu národu.
Ukazovala se na to. že dlouhou dobu
vůbec neměl styku s Polskem a když
r. l9l4 přijel po prvé zase do Krakova.
znal : celé nové olské literatury jen

„Popioly“ eŽeromského a Tetmaierovuanno .Teprve za pob tu vZa
kopaném začal horlivě čísti pola é knihy.
z nichž nejvíce si cenil s isy Pruso
a Wyspianského, v posle ní době phrk

ával si zasílali včechny významnější
novinky a projevoval velikou radost, že
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ieho sebrané opisy inou vydávány také
olsku a že ie tam uvedl neivětlí

lWoodarní prosaik polský -—St. Žeromski.
romski věnoval také onradovi" Wia o

moséi liter. č. 33). v níž se snaží vysvě
tliti vývoj episovatelův : rodinných
tradic, zvl. : dědictví iebo otce, málo
známého básníka Apolla Korzeniowekě
ho. Celý život autorův ie mu pak dů
kazem neobyčejně silné vůle: iako
l7letý chlapec utekl : rodné země.
vrhl se na cizí lodi a pustil se sám
v cizí moře. byl lodníkem, důstoiníkem,
konečně velitelem korábu. ako do
spělý člověk rozhodl se tvořiti v řeči,
iež mu byla cizí za dnů mladosti — a
stal se prvořadým prosaikem, stylistou.
mistrem v te řeči, tak neobyčejně vy
spělé za dlouhlou řadu století. Ve svých
znamenitých pracích vypravoval lidem
usedlým ve světě. proččutekl : otčiny,
co prožil uprostřed vln nekonečných
oceánů a co viděl na dalekých
břežích. Jsou to novověké la ysvěk
který obhlédl za svých iílenýc ymladých
let zemskou kouli s mnoha stran, roz
manitě osvětlenou sluncem i měsícem.
který se prodral neidivoěeiáími kouty
přírody a spatřil vselikou divost, lotrov
ství i nečte-tí člověka. Moře bylo snem
ieho dětství a moře bylo neizákladněi
áím obsahem ieho epopeií. Ve všech
ieho neilepáích útvorech mořeie scénou,
na níž se pohybuií tragické, smělné
nebo neltastně stíny herců. Tento cizo
zemec první prý oveděl Angličanům
——námořníkům od) staletí —- čím iest
mnře. Vypravoval iim legendy. iichž
neznali, vyslovil neitainěiií city, taiem
atví srdce, srostléhu z mořskou plavbou
7——s lodí. Některé olské hlasy vytý
kaly, že spisy Conragovy nemaií vlastně
nic charakteristicky polského. Proti tomu
uvádl eromskl \isudky kritiků anglic
kých: tito sami ukaluií na jakousi
temnou, neznámou. vědomě ukrývanou
slovanskusí duse spisovatelovy, na vliv
mateřské mluvy, která zvláátěa rozhodně

ůsobila na výběr výrazů, rytmus, o
razivost. na sílu, odlišnost a plnost

anglické prósy Conradov , Tak na pří
klad kritik Richard Curie, autor velké
studie o tomto spisovateli. připisuiící
druhému období ieho tvorby význam
tak rozhoduiíci. že ie přirovnává vý
znamu práce mistra mistrů, Gust. Flau
berta, pro prózu francouzskou, píáe:
„Hudebnost prózy Conradovy není už

iedině rozvoiem a rozěířením snah an 
lických. to iest vůbec nová melodič
noet — romantická. taiemná. uchvacuiící
hudebnostiine rasy. ." neikrásněiěl
a nei od' vuhodněiěí dílo Conradovo
poklá á žeromski román ..Lor Jim':
ie tu vylíčen rozvoi svědomí ve vniterně
mučírně ducha, pudící člověka s míeta
na „místo, s moře k moři, ze zátoky do
zátoky, : průsmyku na skalní výspy
v oceánu, vždy s touže starostí na čele
a s touž mukou uvnitřf Do češtiny
b ] přeložen první román Conradův

obrodružství Almayerova“ (vyšeluTo
piče) a „Očima západu" (u Laichtera).

„Svatá Jana" Bernarda Shawa,
kterou chystá také pražské Národní
divadlo pro novou sezonu. byla skoro
enthusiaetlck přiiata v Americe a ak
i v Anglii. S aw nazval své dílo„ ra
matickou kronikou v 6 obrazech s e i
logem". Je také skutečně plodem i
ltorlckých etudií a není v něm ani
stopy po onom pohrávání ' historií,
iakěmu jsme u Shawa zvykli (..Caesar
. Kleopatra" azvláltě „KateřinaVelká').
Od první chvíle ie zřeimo, že Shaw
áetři vznelenosti vybraného tematu, ke
své hrdince pak chová se velmi vážně,
skoro s úctou. Z celé hry ovlem vane
známý málo říznivý soud o středověké
církvi a ieiích představitelích, ale přece
nevyznlvá tak iizlivě iako iindy Dávný
Shaw, iiskřící paradoxním dlalogem a
koussvou satirou, obievuie se neivlce
ve 4. obraze. kde se rozhoduje v ani
Iíckem táboře o tom. co učiniti s hrdin
kou. Vrcholem ie 6. obraz -— scéna
soudu nad Janou v Rouen. Epilog ve
lormě vidění ve snu odehrává se v zámku
krále Karla V". ——o 30 let pozděii.
Vystupuií tu všechny dříve iednailci
osoby nebo jejich duchové. Zievuie se
Angličan XX. století, ienž přináší : rávu
o kanonisaci Jany. Diskuse vtak. yl-li
by ieit návrat na zemi žádoucí, má

výsledek zápornl: ná! svet prý senehodí k tomu a y na něm Žilisvatí
Tento e ilog iest ty ický pro poslední
období šliaw ovo ——idakticko- -resoner—
ské: osoba Whrdinky |ztráci se tu ú lně
a umělecká stránka díla tím trpí. ení
také dostatečně motivována vůdčí ieho
idea: ink skromná a prostá venkovská
dívka. tím, že ií připisuií dva zázraky
(že čísi slepice snesla neslýchané mnoho
vaiec a že vítr změnil směr ve chvíli
příznivé k útoku) — stává se vůdkyní
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svého národa a mučednictvím pak i svě
tici. Málo dramaticky ie vystiženo ná
boženské a sociální hnutí. které povstává
ioiímvlivem. Za to chválí kritika mistrnou
a přesvědčuiící charakteristiku hrdinky,
zvláště ve chvílích, kdy se roievuií
ieií čistě lidské city vedle úpně nad
lidské síly. — Za'ímavo. že také známý
německý dramatí Georg Kaiser napsal
novou hru o Panně Orleánské. nadepsa
nou „Gilles a Jeanne“.

Francouzi Ýraceii se k realismu.
Tak tvrdí moderní. německy i francouz
sky píšící básník. často překládaný na
šimi neimladlími v „Hostu“. Ívan Goll
v zaiímavém článku „Mezi Pařížem a
Beriínem". otištěném v časopise „Der
neue Merkur“. Kubismus iest dle něho
mrtev. Pro Francouze ostatně nebyl
extasí. n brž spíše askesí. ro ieiich
koloristic ý temperament byl ášterním
postem po opoiivých třpytech impre
sionistů: deset let modlitby a pokání.
Dnes vůdcové dávaií se na out hledat
nového výrazu. Realismus. němuž se
vraceií, iest ovšem nový, transponovaný
nadreaiism. Nemá ieště mnoho děl. A pů
sobí naň zvláště < italie. Tamní noví
dramatikové - Pirandello. Rosso di San
Secondo přibyli časněii do Paříže
než do Berlína. italská komedie na
nmlll od expresionistů čer á svou
dramatičnost z faktů, ne ze sov.
skondesovaná. ne přímá prostota sou
časné architektury, nýbrz rozesmáiá
a nedbalál Kolem cynických úst těchto
dramatiků hraie bez ustání úsměv Směil
se & vědí. že život ie smrtelně smutný.
.isuu plni trpkosti a vědí, že se tím nic
na světě nezmění Nič-ehonebrati vážně
" 7 toho, co iest lidské. zemské, vytvá
teíi umění: tot Paříž. Všechno bráti
()říliŠ vážně. přesedati. létati v kosmu.
“IP-ii. by se na konec padlo &přereže
nými křídly: tot Berlín.

P.

Literární styky mezi Německem a
Francii Vytvářeií se dnes velmi živě.
Němečtí spisovatelé rozieii se po v
ro ě -— víme, že několik iich bylo také
v raze ——a mnoho iich přebývá v Pa
říži, kde píší také francouzsky (ivan
Goll. René Schickele) a řekiádaií pro
Francouze německá díla. nalost iazyka
francouzského v Německu neobyčejně
vzrostla, francouzské deníky. spíše tak
řídké. isou dnes všude hledány. Jest to
ostatně vysvětlitelno, uvážíme-li, že se

z Francie vrátilo přes milion zaiatců.
kteří se v zaietí naučili franzouzsky.
V Berlíně isou cpeciální francouzská
knihkupectví a letos vyšlo tam několik
vydání sebraných spisů francouzských
slavných autorů i monografie o nich.
Tak se zvolna a přirozeně aspoň na poli
kulturním vyrovnávaií dávné rozpory.
.,

Sanguis Martyram. Román Luisa
Bertranda ze života prvních křestanů
v severoafrické obci pod velikým bis
kupem sv. C priánem, přináší v ně
meckém pře dě vídeňská Reichspostz
Český překlad z pera dra Fr. Odvalila
iest iii skoro dva roky připraven k tis

u. .. Doufáme. že aspoň v ietoší nově
sezoně setkáme se s ním na knižním
trhu! Francouzská kritika uvítala ro
mán velmi nadšeně a stavěla iei po
bok Sienkiewiczova Quo vadis a Walla
ceova Ben Hur.

Souborná dílo Miloše Martena
vydá nakladatelství Ladislava Kuncíře
v Praze. Spisy obsáhnou 10 svazků:
1. Nad městem. 2. Cyklus rozkoše a
smrti. 3. Akord. 4. Kniha silných. 5,
Pohádky a básně 6 Coriigiana. 7.
Essa e a kritiky literární. B. Essa e a
kritiky v lvarně. 9. Polemiky. íO. i'Yrag
menty. šechny budou vydány přesně
podle rukopisů :: mnohými opravami.
které autor sám provedl po prvním
vydání svých spisů. „Cyklus rozkoše a
smrti“ byl jím ú lně přepracován. lukic
bude i pro zna ce novinkou, podobně
jako básně a pohádky a mnohé essaye.
které tu budou vydány pu prvé : rukopi
sů. Letos vyjdou tři svazky v pečlivé gra
fické úpravě a !: kresbami akad. malířky
Zd.Braunerové, iež stojí iislě neiblíte li
votnímu dílu Marteuovu. Nakladatel vy
pisuje právě výhodnou subskripci do 31.
Hina 1924: normální vydání za 225 Kč.
vydání na ručním dapíře za 450 Kc.

Josef Vdchal dokončil nedávno svúi
kuriosní „Přírodopis strašidel" a nyní
připravuie nové podobně dílo: „Knihu
o krvavém románu“, vyzdobenou ukáz
kami starých dřevorytů i původními
dřevoryty autorovými a doplněnou sou

isem t. zv. krvavých českých tisků.
niba vyide. iak u Váchaia iiž obyčeiem.

ien v 15 výtiscícb.

Spisy Fr. . Uena v rychlém
tempu dospěly 4. svazku, v němž po
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řadatel prot. Jos. Vévoda shrnul 18 po
vídek a črt zežlvota rázovitých a Klenov-i
i ostatním spísovatelum : Hané
milých hanáclrýchstrýčků. Obálkatohoto
svazku. jenž má 349 stran a stojí tl Kč.
'est ozdobena pěknou kresbou prot.
l(arla Tomana. Připojujeme se k přání,
jež bylo již jinde také vysloveno. aby
u jednotli ch prací byl aspon vseznamu
udán rok, dy byly prvně otištěny. Tim
celé pečlivě uspořádané dilo' jen získá.

Chesterton o „Nebožakékomedii“
hasičského. Poláci pokládají Ches
tertona za jednoho ze svých nejlepších
zahraničních přátel. A nyní se radují
zvláště z předmluvy, kterou uvedl do
anglické literatury překlad arcidíla Kra
ainského -—_Nebožské komedie'. Ches
terton srovnává v ni svým originelním
zpusobem jisté živly v dějinách ang
lických a polských. ukazuje zvláltě,
že podstatnou příčinouúpadku polského
státu v ts. století byl oeucný běh ze
vnáiáich poměrů, jimž neby o možno se
ubránili. Analysuje pak dílol'írasinského,
zdůrazňuje zvláště jeho harmonickou
koncepci a ideové hodnoty. „Celou
báseň ovívá hluboký duch křesťanský,
subtilní a nezlomný." Básník projevil
v ,.Nebožské komedii" imponujíci his
torickou intuici. která umělecky vytullla
bollevism a současně předvídals úlohu
semitského živlu v největší světové re
volucí, přes to, že ani historie revoluce
irancouzské uni dějinyevropských hnutí
za svobodu nemohly po této stránce
poskytnouti básníkovi nějakých zkule
ností. Chesterton oceňuje také umělecké
hodnoty „Nebožske komedie" a nalézá
v ní řadu významných prvkll dnelní
moderni literatury.

Nejnovějáim dilem Chestertono
vým iest iha u svatém lrantilku
: Assisi. v němž spisovatel vidí nej
věuiho světce váech věku. Můžeme se
jistě těšiti, že se dočkáme brzy jejiho
překladu v chystaném souboru děl
Cbestertonových.

Nejúčinnější způsob boje proti
6 atná literatuře zahájilipolští katolíci

oznaňsku. Nenaříkaji jen v novinách

a přednálkách na mravní zhoubu, jakou

působí seneační, irivolni a pornogra'cká literaturavlirokých vrstvách, ale
předkládají hned dobrý protilék těm,
kteří jsou neblíže nebezpečí moderní
otravy. Jde hlavně o takové čtenáře,
kteří sahají ke knize z dlouhé chvíle
— ve vlaku. ě, v sadech atd.
Známé velké nakladatelství Ksiegarnis
áw. Wojciecha v Poznani začalo na
dávno vydávati zvláitní knihovnu p. n.
„Chwila wywczasu“ : jsou to lehké,
veselé, laciné a zajímavé knížky. ne
vyhýbající se ani sensačnim, ale vždy
slušným a rozumným pracím, knížky“
které upoutávají pozornost také svou
obálkou a vkusnou úpravou. V dosud
vyllých svazcích je zastoupena litera
tura francouzská (Goblneaul, vlašská
(Fogazzaro), anglická, německá, madar
ská, hédská i japonská, a to i takovými
drobnými dily. jež uspokojí nejpřísnějlí
požadavky. —Unásjest dosud tento obor
ponechán úplné podnikům. jež z něho
těží obchodně i mravně — proti nám,

Nové knihy. Orlov-Podlipovský.Mu
čednictví lásky. Historická hra v 5 jed
náních. Nakl. Jos. Birnbaumv Brtnici.
1924. Str. 52. Cena6 6.Kč -——V.
lina: České duchovní řády za rozmachu
husitské bouře. Druhá přehlédnuté a
rozmnožené vydání. Nákladem Družstva
Vlast v Praze 1924. Selií l. stran 80
za 3 Kč. —- Jos. Hronek: Kněz v čes
kém národním obrození. Populá é vzdě
lávací knihovna, sv. 2. Nákl. cskoslo
venské akc. tiskárny v Praze 1924
Stran 45. Cena 4 Kč. —-l'roí. l'r Spl

Co soudí mnozí o Antikristu.
Éesky upravil Jos. Syrový. Naklada
telstvím týmž. Stran 41. Cena 7 — Jan
Malín. Slovnik českých vazeb a rčení.
Set, 2- 7. po l'90 Nákladem Jana
Svátka v Praze 1924. 7— Jan Vrbai
Vysoky sníh. Nákladem Fr. Obziny ve
Vyškově. l924. Stran 296. Roland
Dor eles. Probuzení rtvých. Přeložil

rn. Čupr. Vydal „ in" , tisk. a nakl.
družstvo čs. legionářů v Praze 1924.
Stran 2 . Cena 26 Kč. -——Francis
Carco: tvanec. Přeložil Stanislava Ji
lovská. Nakladatel týž. Stran 136. Cena
14 Kč

NáklademDružiny literární a umělecké. -Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tiskne Lidová tiskárna v Olomouc



Svatý Bonaventura, z latiny přeložil dr. Allred Fuchs:
ZPĚVY NA ZDRÁVAS KRÁLOVNO.

ZDRAVAS, Panno, za iitra, jež iai hvězdou vzplála,
iež pro viny ošklivé pravý lék iai dala.
téšitelkou lidt všech nešťastných se stala,
útočištěm hřtšntků. ici iai draka skláln.

KRALOVNO Ty královen, Dtvko, Panno čistá,
jedinečná Matko, Ty zrodila iai Krista,
Božtm svatým palácem svatých písem místa
zovou Tebe, u které pomoc naše jistá.

MATKU Mll,()SRDENSTVl tak Tě nazývuit,
také Matkou milosti, nebot dobře znait.
že jsi Krále počala, ve kterém se tait
pramen našt očisty, o niž lidé lkait.

ŽlVOTE & pravdo Ty, jež jsi cesta pravá,
Ježíši, ienž zrodil ses z Té, iež neustává
býti Pannou okornou, ikdyž Bůh it dává
hodnost, že tu dtlo své “ Nt dokonúvá.

SLADKOSTI všech sladkostt, plode požehnaný,
Beránkem ienž Božtm iai. narozeným : Panny.
který vlnou krve své lid již zaprodaný
hříchu omyl, přemohl mocné pekla brány.

A NADĚJE NAŠE isi přesvaté Tv Panno.
Jesse větev kvetoucí, jak prorokováno.
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na níž rosa nebeská sestouplila rano.bílá jako padlý sníh, iak o obě psáno.

BUD ZDRAVA o červánku, iam hvězdo jasná,
která jako lilie na oli isi krásná.

otři viny. oddal bllid. pokušení časná.
Boží pomoc vypros nam přímluva Tvá spasna.

K TOBĚ zříme v bídě své, do Tvého hle, klína
svoie žaly skladšme. aby naše vina
do ekla nás nevedla, iež se o nás vzpíná,
svo odně ať doídeme cestou 'Fvého Syna.

VOLÁME Tě, lasky žár zažíhá nás prudký.
zbožně k Tobě vzdycháme, poslyš naše smutky,
v myšlenkách isme hřešili, když nám světa půtky
pokušení poskytly. vyhlaď zlé též skutky.

VYHNANÍ isme v cizině všichni vyvržení.
pro hřích prvních rodičů pro nás slávy není,
: ráie slasti vyhnáni, bědně vyděděni
ienom Tvoií dobrotou zase obnovení.

SYNOVÉ hle. vzdychaií, hledí k Tvému Synu,
ienž svou prací vykoupil svět ze hříšných činů,
u adaií znovu v hřích. ale shladí vinu

voie prosba. kterou Ty vzneseš k Hospodinu.

EVY hříchem stihla nás pokuta a vína.
bez radostí člověk žil. v pasti hříchů hyne,

o Evě pak přišla. hle, Panna. Matka Syna.
který smyl hřích člověka, po něm! smrt se vzpíná.

K TOBÉ stale volaií. kteří slouží Tobě.
k Tobě všichni vzdychaií v toho světa zlobě.
útěchu Tvou vzývaií. Matko. v každé době,
Ty ie míle vyslyšíš, přivíneš ie k Sobě.

VZDYCHÁME již v láči, hle, pro svá provinění,
věrně předkládáme i svoie utrpení,
v Tebe důvěřuieme, Matko, nad níž není,
že nám vpravdě kaiícím ziednšš odpuštění.

LKAJlCl Ti pravíme: Hřešili jsme znova
dobrovolně, odpust nám, Matko Ježíšova,
v Tebe důvěřuieme. o Rodičko Slova,
dei nim ze svých pokladů, iež Tvé srdce chová.
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A PLAČlCl bolestí ctíme Tebe živě,
světlo našim srdcím dei. Matko. milostivě.
očisti je od kalu, dei nám dobrotivé.
bychom s Tebou žili kdys na nebeské nivě.

V TOM SLZAVÉM světě. hle, plném temných tvorů.
plném hříchů. plném vin, zlobných lidí sborů,
ieiichž skutky nákazu šíří rovny moru,
kteří péčí zločiny hnusné do úmoru.

UDOLÍ, kde nestačí slzné roudy celé.
když lid všechen, starci. 111d jsou i zbožní vřele,
protivník. hle. odevšad syny světa smělé
táhne ve hřích, ve propast. až ie zničí celé.

PROTOŽ obrat mysl nám k svaté svoií líci.
zdvihni kleslé. posilni všechny klesaiíct,

ty, kdož. bloudí naprawg. vlechny hledniícíiistou cestou k sobě ve , odměn doufaiící.

ORODOVNICE o slys, k Spaslteli světa
obracet se s prosbou svou. kéž tam duch Tvůi vzlétl.
za nás vlechny, bčdný Ild, iehož smutná četa
ví. že z lásky mateřské odpuštění zkvétá.

NAŠE stala neděle vždy se ještě množí.
Matko. Panno, každý z nás k Tobě žal svůi složí,
bys nám městem hrazeným byla, obec Boží.
nezraní nás hříchů hrot, ieho trní. hloží.

MILOSRDNÉOČI st ()BRAT !( NAM, 0 ma,
když jsme v dobrém nesvorni, zlu chcem přednost dáti,
svorní isouce ve špatném, nechceme se kátl,
těla utlum svůdný žár, ienž neustal pléti.

A JEŽÍŠE, který icst POŽEHNANÝM PLODEM.
ukaž nám. ink vskutku iest, iak se svatým zrodem
z Tebe kdysi narodil. b byl doprovodem
těm. které sám zachrůn před smrtícím svodem.

ŽIVOTA, hle. TVĚHO stan, stan byl S nsitele.
prsou Tvoiich požíval. když dlel v llds ém těle.
rány způsobily mu děti lsraele.
na smrt pak jej vydaly v zlobé zatvrzelé.

NÁM PO PUTOVÁNÍ TOM UKAŽ Syna svého.
dei nám pravou ochranu srdce mateřského
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a až bude velký soud, tehdy ubohého
kaiíeníks vysvoboď, orodui za něho.

O MILOSTIVÁ jsi Ty, Tvoií lásky taie

Eřevyáuií všechnu slast, dcero Adonaie,vět isí čistý panenství, vedeš k branám ráje,
slasti panen, lásky šat isi pro věčné kraie.

O PŘlVĚTIVÁ isi Ty. stále lásky dbalá,
jediná ses důstojná Krále věků stala,
Panno moudrá. ozdobo svatých neustálá,
Ty isi neilíbezněíěí apoštolů chvála.

0 PŘESLADKÁ Matička: Co ie sladké více?
Nad med sladká. bez hněvu, bílá holubice!
Vypros. Matko milosti. bychom boiuiíce
odolsli úkladům. spatřili Tvé líce.

PANNO MARIA, kéž Syn v slávě neskonalé
vsem. kdož toto budou číst, v mysli Boha dbslé
ctíce Tvoii památku k Tvoií věčné chvále,
odměnu dá v nebeské slávě neustálé.

Frant. Boh. Děrda:

POUTNÍCI.

Z dalekých krajin vyšli.
Krby opustili.
Byli rostl a roztomill.
Víra ořels iim ns osmahlém čele,
vpředu nesli symbol Spasitele.

Z dalekých krailn vyšli.
Byli prostí & roztomilí.
Třikrát slunce pozdravili.
Chléb postním lídlem byl
od třetího rána.
Ale než po čtvrté se zšeří.
k oltáři kleknou
jako k hořícímu keři,
k nohám
samého Krista Pána.

332



Jan Karník:

ROMANETTO JANA SLADKÉHO.

ll.

..Nuže s Bohem v kraji časném.
ale tam —-na shledanou!“

Poslední verše pohřebního sboru dozněly a na ověnčenou
rakev rachotiia prst sypaná zarmoucenou rodinou i doiatými přáteli.
Ještě na hřbitově rozloučil se Pavel s Janovou matkou a příbu
zenstvem. vyslechl o ětovně díky za laskavost, kterou zesnulému
prokázal účasti při po bu a pohlédnuv naposled směrem ke hrobu.
spěchal ze hřbitova přímo do vlaku.

Nesl sebou taiemství přítelovo. Hned ráno před pohřbem.
iakmile poodstoupil od rakve Janovy. iehož vyhublá, pergamenově
ztuhlá tvář téměř ani se nepodobala sličněmu zievu přítelovu.
jak žil v proiesorově paměti. sdělila s ním matka Janova, že její
drahý zesnul v nemoci denně na Pavla vzpomínal. často jeho
dopisy čítáva a, když bolesti polevily. i veselé příhody z mladosti
oběma společné vypravoval. Cité, že smrt stoii u hlavy, udělal
pořádek ve svých apírech, rozdával milé knihy i obrazy, a potom
ii. matce. odevzdal) zapečetěný dopis se slovy: „Tento list psal
isem Pavlovi ten týden před vstupem do semináře. Ale neposlal
isem ho. Dnes toho lituii. Kdyby ho byl Pavlík četl, byli bychom
si v následuiících letech lepe rozuměli, Pavel zasloužil ode mne
více upřímnosti, nežli jsem vůči němu proievil v té kritické době.
Proto tehdy ke mně ochladl a lá, cítě dobře. že ie vina na me
straně, hledal isem ii u něho . .. Přijde-li Pavel na můi pohřeb.
a on přilde, odevzdejte mu to, maminka"

Dále nemohla stará paní pro pláč. Také Samohrdovi zamžilo
se v očích. když třesoucí se rukou přiiímal odkaz řítelův,

Aby ve vlaku nebyl příliš vyrušován, usedl do £uhé třídy a
byl rád, když v oddělení seděl pouze židovský cestujícl, pohřižený
horlivě do německého deníku.

Sotva se vlak pohnul a v oknech mihaly se iednotvárně tyče
telegrafního vedení. řivřel Pavel na okamžik oči. aby v paměti
oživil přítelovu podo u : let, kdy psán byl dopis dnes doručený.
Záhy zjevila se mu růžolící tvář Janova, jeho jiskrne oči temných
duhovek, přímý nos iemných chřípí. sytě rudé rty s hustým
chmýřím pod nosem, v úsměvu ukázaly se dvě řady bělostných
zubů. Fešný. veselý. dobře ustroiený medik. Potom otevřel dopis
a četl obsáhle vyznání:

Drahý Pavle. iediný příteli!
Napsal-li básník, že není tak bídné lásky. aby neměla upo
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mínek, nepochybuji ani vteřinu, že moje bědná, nešťastná láska
bude mne ve vzpomínce trýzniti až do hrobu.

Jak vidíš, vpadám zrovna in medias res, a Tobě překvape
ním div tento list z ruky nevypadne. A řekneš: vida toho
potměšilcel Prožíval romány — pokrytecký svatoušek —- a
slovem se o nich příteli nezmínil! Ano, můj milovan Pavle, bolí
mne samotného, že teprve dnes, když už se svou lás ou na věky
jsem se rozloučil a kdy už také loučím se s možností jakékoliv
milostné reprisy, vyznávám se Tobě a otevírám rozbolněné
nitro, ačkoli vím, že by se mi tíha milostného tajemství byla
snáze nesla, kdybych i v této srdeční záležitosti byl tě učinil
svým důvěrníkem. Sám nevím, proč mlčel jsem tak zarytě,
vždyt přece, znaje Tvé smýšlení, nemusil jsem se od Tebe báti
výsměchu za to, že předmět mé blouzm'vé lásky společensky
nedosahoval výše naší maloměstské smetánky.

Za důvěru dříve odepřenou budeš dnes odměněn. Co bych
ústně byl prozradil několika slovy, to Ti tady obšírně vypíši
od počátku až po konec, který byl hrozný. Dopadl jako těžký
balvan mezi závaží, když jsem vážil důvody, mám-li vstoupit
do theologie nebo jinak se rozhodnouti.

Srdce mé je toho dosud plno, tímto upřímným vyznáním
chci se zbaviti nesnesitelného břemene ——ale také položili
náhrobní kámen na vzrušenou kapitolu svého života.

Můj milostný a bolestný roman začal před minulými Váno
cemi. Pamatuješ se na naši cestu z Prahy na svátky, víš, co
jsme zkusili. když jsme s povozem Tvého otce pustili se ze
žr „cké stanice do nepředvídané iujavlce. Za chvili uvázl vůz
až po nápravu v závějí a my ak skoro celou cestu klusali,
prošla avajíce čerstvý sníh pře valachy. Už se simívalo, když
jsem Tě v našem městečku opustil. Nepodařilo se mi Tě pře
mluvit, abys u nás přenocoval & teprve za denního světla
dorazil ty dvě hodiny zlé cesty.

U nás v síni bylo už tma jak v pytli. Oklepal jsem pří
mrazky a otevru do kychyně. U lotny klečelo děvče dosud
mi neznámé, přikládajíc do pece. eště nesvítili, jenom plamen
z otevřené výhně ozařoval obličej, který děvče obrátilo ke
dveřím. Snad tu spolupůsobil i rembrantovský šerosvit — mne
spanilost dívčí tváře přímo zarazila. Ušlechtilý ovál obličeje
snědé pletí, s nízkým rovným čelem a havraním vlasem vpro
střed stezičkou rozčísnutým, pěkně modelovaný nosík, od jehož
kořene na obě strany rozklenuto husté obočí. a od ním hlu—
boké, čisté oči, jejichž bělima v tom ostrém osvě ení modravě
iosioreskovala. Pamatuješ na Kaulbachovu „Pohadku“, jejíž
reprodukci přinesl Světozor? Taková podivuhodně půvabná
hlavička patřila na mne od plotny.

„Vítám vás," zaševelily pěkně zvlněné rty 'ímavým altem a
v rozpačitém usměvu zoubky zasvítily. Hleděl jsem na dívku
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s estetickým zalíbením, nehýbaie se ani ode dveří, dokud
matka do kuchyně nevstoupila. Od ní isem potom uslyšel. že
dřívěiší služka od kuchyně onemocněla a musela odeiít k rodi
čům. „Tomuto skřítkovi zrovna se tatík po druhé oženil. tak
šel s radosti z domu." Teprve pozděii isem zvěděl. že nebožka
matka Toniččina přinesla si dcerku ze služby v Brně a že
pro ni potom. když se vdala. mnoho zkoušela od muže. Ani
děvče doma rái nemělo. Zájem spanilou tvářičkou probuzený
ovšem ienom zmocnila tato celkem všední romantika.

Děvče mělo pěkné způsoby. krásnou prostotu v pohybu
i řeči. Záhy isem vycítil. že : velikou ochotou mně posluhuie
a že se ieií černé oči kouzelně rozhoří, kdykoli ii oalovím.
Už pro toho hřeiivě roziasnění dívčina líbezného obličeje oslo
voval iaem ii častěii, než bylo potřeba. Však si toho naše
opatrná maminka brzo všimnula a mezi čtyřma očima mne
vyplísnila, abych se s děvčetem tak nemaloval iako se slečnou,
že si potom bude moc o sobě domýšlet.

Nevrlá slova matčina ovšem můi zaiem o Toničku ienom
podnítila. V duchu jsem si navykl nazývati ii Psychě, doiista
toto, že pružnou postavu očividně ovládala vznětliva duše,

lliiž každé hnutí prozradilo se ve výrazných rysech obličeie a
ieětě více v stale neklidných zornicích.

Ach ty oči _ očil vy mých žalů zdroiel Když se děvče
nad prací sklúnělo, iako by kdosi stahl knotek v lampičkách,
krotce upínal se k vlední robotě. Ale len jsem vkročil do
čelednlku a syché plaže se po mně ohlédla ——zasršely ze
zornic takové trsy iísker. že mne až blahem zamrazilo. Jeií
pohled mne celoval. třeba že isme dosud spolu důvěrněišíhn
slova nepromluvlli.

Však brzy k tomu došlo. Proslapávala si čerstvým sněhem
cestu na roraty, když jsem ii kus před kostelem dolel. Ptám
se, jak se ji u nás líbí. A z děvčete hned vyhrklo, ted že
tuze __ ..ale než iste přiiel. bývalo mi smutno, už isem myslela.
že nezvyknu". Ve mně srdce divnou radostí zabulilo. Ale dosli
nás iiní chodci a více jsme už spolu nemluvili. l.eč od té chvíle
každý pohled, který jsem zachytil. uiištoval mne, iak ráda,
ráda mne vidi!

Nezapíram. že i moje oči vyzrazovaly jí city stejně horoucí.
Městské slečinky najednou pro mne neexistovaly. Kruh přátel.
v němž rád isem se pobavil. ztratil pro mne půvab, zanedbával
isem i kamarády ze studentstva a ien s nechutí nechal isem
se přemluvit. abych účinkoval při silvestrovské komedii.

Svátky ubíhaly za horlivé výměny výmluvných pohledů. Jen
stěží utaioval isem svoie city před domácími a ien násilně
dovedl isem se řemoci. abych k milované Psyché choval se
s náležitou chla ností. přiměřenou k podřízeněmu děvčeti.

Obapolně a nezadržitelně napětí citů musilo se konečně
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vybíti. Stalo se to o silvestrovském večeru. Ps ché mi nesla
v uz ku do divadelní šatny, co isem potřeboval e svému vý
stupu. Přišli jsme první, ve tmavém zákulisí nebylo dosud živé
duše. Vzal jsem ií uzlík z rukou & odnesl do šatny. Psyché
neodcházela. Čekala. Věděla, že se dočká. Dlouho nečekala.
Přesvědčiv se, že mezi kulisami není nevítaných svědků, vy
kročil isem k místu, kam touha lákala. Poskočila mi vstříc a
beze slova vrhla se mi do náruče. Ovanul mne horký dech a
malinově sladké rty přissály se mi na ústa. Potrvalo chvíli to
rozkošné opojení. Teprve kroky na schodech přinutily nás
k vystřízlívění.

Od toho večera hořeli isme oba touhou po polibcích a s ne
vyčerpatelnou vynalézavostí vyhledavali isme příležitost, aby
chom znovu okoušeli ovoce k první sladkosti právé dozralěho . . .
V Praze potom až do Velkonoc těšil isem se den ke dni na
shledanou s milovanou Psyché a sám dnes nechápu. proč jsem
se Ti nesvěřil se svým velikým taiemstvím.

Konečně isem se dočkal velkonočních prázdnin a za večerního
šera za sadem ještě neprobuzeným znovu drahou Psyché jsem
obeimul. Potom přišel krásný, dubnový den s doiímavým
půvabem mladičké, světlé zeleně trávníků & křovin. Uklízely
se louky. Také Tonička pracovala na vzdálené louce za lesem.

Vlahým večerem, prostříbřeným skřivánčí písní a zalitým
purpurem skvělého západu, šel jsem dívce naproti. Na lesní
pěšině isme se potkali a jako dvě děti za ruku jsme se vedlí
cestou k domovu. Pamatuji. iak isem se ustavičně nachyloval
před obličei drahého děvčete. nemohu se nasytiti hlubiny stu
dánkového pohledu. Zapomněli isme na celý svět. Vtom Psyché
uskočila iako hadem uštknuta. Náš soused vykročil z houštiny
s uškou na rameně.

ěděl isem. kolik uhodilo. Teď nás dostanou všecky klepny
do pradla. Kompromituiící novina donesla se ovšem k uchu
i rodičům. Zhrozili se nad mým poblouděním a měl isem doma
peklo až do odjezdu. který isem urychlil. Odeiel isem smuten
a v nitru rozvrácen. neboť jsem matce přislíbíl. že na Psyché
zapomenu a o příštích prazdninach ani se ií nedotknu. Cttil
isem, že slibuji mnoho. čeho nebude možno dodržetí, a ieště
více mne skllčovala zrada, které jsem se takto slabošsky do
pustil na ubohém děvčeti.

Ale -— pro Bůh — co jsem měl dělatl? Postavila se ml
do cesty jako zeď nezlomnú vůle rodičů. kterým jsem vděčil
za každé sousto chleba. zněl v uších přísný zakaz, jemuž
rozum dával za pravdu. vždyt bylo nemožno domyslíti, k iakým
koncům může vésti láska k služebnému děvčetí — a stranou
mé cesty iako smrští smetena trpěla tichá, bezbranné, osiřelé
Psyché. ochotna rozeiíti se s celým světem a skočit pro mne
do ohně. Tento duševní rozpor se zřeimou beznadějností marné
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lasky. vzrůstající nechuť k medicinakěmu studiu s touhou po
ukončení neklidné plavby, za které hrozilo mravní a snad
i existenční ztroskotání. naděje v zakotvení zmítaného člunu
v hlubinách víry. důvěra v bezpečný asyl uštvaného ptščete
u stop kříže. a také dobrý úmysl pracovati ke cti opovrhované
Církve — to všecko se sloučilo v rozhodnutí. že udělám všemu
kolísání rázný konec a vstoupím do theologie.

Jak víš. na týden před Božím Tělem jsem z Prahy odejel
s pevným odhodláním a s písemným svolením rodičů v kapse.

mutně milou matičku Prahu opustiv. o tesklivém rozchodu
s přáteli v náladě zasmušilé jel jsem na oravu. Rozloučil jsem
se nejenom s Prahou, ale i se všemi líbeznými dary života,
po kterých ruka lačně již sahala. Doma jsem byl dobře uvítán,
ačkoli tatínek choval se ke mně zdrženlivě, Psyché do světnice
ani nevkročila. jistě po matčině příkazu, a ja se úzkostlivě
vyhýbal čeledníku. Po celý týden okem jsem ji nespatřil. snaže
se při tom všemožně udusiti matnou lásku, která jako jarní
vody bouřlivě mi srdce zaplavila.

Nápor pevné vůle však brzy ztroskotal. Hned o Božím Těle
pocítil jsem nový a krutý říval milostné touhy, dosud s jakýms
takýms zdarem tlumené. Ylž byl průvod u posledního oltáře.
Tři jeho stěny ze svěží chvoje smrkové, propletené všemi
květy zahrad, klenou se tu v kapli ze živé, vonné zeleně,
Červnové slunce ražilo s výše zenitu, ale u oltáře ve stínu
zámecké budovy byl Chládek líbezný. Stál jsem za břízkami
mezi zpěváky a maně rozhlédl se o zástupu kolem oltáře,
Náhle ucítil jsem bodnutí u srdce, no y se pode mnou zachvěly.
div jsem nezavravoral, Můj pohled střetl se s úžasnýma očima
mé nešťastné (lívčiny, klečící opodál. Oblakem kadldlové vůně
hleděl jsem zlrnule do těch bezedných zornic, jimiž lozechvěná
bytost odevzdávala se mi na milost & nemilost, Veta bylo po
mém klidu na řadu dní. Nicméně chtěl jsem zůstati tvrdým
k sobě i k děvčeti & přísnou kázni znova zvítězili nad pobou—
řeným srdcem.

Zatím u nás budil nemalý rozruch můj nenadálý příjezd &
přerušení studií. Záhy stal jsem se zajímavým hrdinou rozto
divných pověstí. Proskočila už také městečkem zpráva, že chci
do alumnatu. &všecky zdejší slečny —- i ty hezké — vyslovovalv
mi na potkaní svou lítost, což ovšem na čas lahodllo mé ješitnosti.

as plynul, žně se blížily. U mne pak vracely se nové zá
chvaty v bušné lásky a nebývalou prudkostí. Matka, uklidněna
mým roz odnutím. stala se důvěřivější a nezlobila se, ani když
jsem se co chvíle otočil v čeledntku. A tak znova roztoužené
pohledy se utkávaly &nebylo dne, aby nesčíslněkrát nevyznaly
si lásku oddanou a bezmeznou. Záhy ovšem nespokojili jsme
se jen mluvou očí a rozhořená nitra zatoužila po objetí. Došlo
k nim za kouzelných večerů v polích za zahradou, kde v opojné
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vůni zkosených jetelů a zrajících žit den co den za hustnoucího
šera jsme se nalézali, abychom po sladké závrati nekonečného
objetí rozcházeli se s ujištěntm nepřemožitelné lásky a se
slibem. že zítra se tu zase shledáme. A potom celý den byl
jenom očekáváním večera. Toulal jsem se s přáteli, čítal Ler
montova, Vrchlického a Machara. na budoucnost jsem nemystil.
na alumnát zapomínal.

Pojednou vystoupila mračna nad tichým blahem naších večerů.
Zdi mají uši a na malém městečku i stromy mají oči. Dostali
jsme se znova do lidských úst a babky u nás podělkující
horlivě nás přetřásaly. Sám jsem jednou, nádenicemi nepozo
rován. vyslechl. jak se Toničce“ posmívaly, jaká by „z takovej
žluvy“ byla paní doktorka. nebo jest-li by si troufala na faru
za kuchařinku. když prý chci „jít na panáčka". Jenom jedna
byla k ubohé Psyché milosrdnější. Proč prý by nemohla chudá
holka udělat štěstí — „vždyt jsou tady ještě toho pamětníci.
že delektor ze zámku vzal si Eliášovu pastvicu za ženu". Také
maminka přišla nám zas na stopu & nastala znovu tuhá per
sekuce s domlouváním a výčitkami. které konce nebraly.

Ale na tom ještě nebylo dosti. Chudákovi Toničce rozkvetlo
nenadálé štěstí v nové lásce __ píšu tak. ač srdce mi při tom
krvácí. Zahleděl se do ní —- také náš čeledín a začal ji do
těrně pronásledovati obhroublými něžnostmi. Ted bylo teprve
zle. Třebaže děvče nezavdalo nejmenší příčiny. prožíval jsem
pravé peklo žárlivosti. Ale Francek byl dotěra a úmyslně před
mýma očima obracel se k Toničce svými telecími výlevy.

V takových mukách převalily se žně & prázdnin ubývalo.
Po celý čas nevycházel jsem z krutého rozčilení. Situaci vy
vrcholil náš kapla'nek, když se mi na potkání vysmál do očí,
abych do alumnátu raději nechodil. ze mne že by mohl být
jenom „páter Vyklouz". <—-„Ano, ovšem, jak se říká: kdyby
nebylo Hanaček, byl by ze mne panáček"

Slova zněla jízlivě a trefila do živého. Jejich ironie vydrá—
ždila můj vzdor. Rázem spadla se mne lethargická nerozhod
nost a já pevně si umínll, že práh semináře nepřekročím. Ale
ani na medicínu se nevrátím. At žije kantořinal V te mi kyne
za nedlouho vlastní krajíc a tolik samostatnosti, abych mohl
milovanou Psyché odměniti za ústrky, jež pro mne vytrpěla.
Ožením se s ní kdesi ve vesnickém ústraní.

Hned jsem si také předsevzal, že příští neděle, až se tatínek
večer vrátí z koroptvího honu — to býval v nejlepší náladě
— svěHm se mu se svým úmyslem a v pondělí se přihlásím
u okresního školdozorce o místo, Zle o ně nebývá. Jen abych
už byl vysvobozen : kolyse. která se mi stala nesnesitelnou.

A tak se blížila první zářijové neděle. která měla o mém
životě rozhodnoutí. Léto umdlévalo a vysoké stonky slézových
růží v zahrádkách věštily už příchod zádumčivé jeseně. Ale
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dny byly stále horké, třebaže už žloutlé listí vzduchem smutně
šelestilo . . .

Pakli tě už, milý Pavle, znudila četba této jednotvárné po
hádky, měj ještě okamžik trpělivost. Blíží se finale, jemuž
dramatického spádu neodepřeš.

V sobotu řed osudnou nedělí ještě jsme se s Psyché sešli
pod lípami. řissála se mi žhavě na ústa a přivinula tak, že
cítil jsem každý úder oplašeného srděčka. Štkavě mi šeptala,
že už si pajmáma od anoc jedná děvče jiné. A bude konec . . .
Však ona ví, že já na ni musím zapomenout. vždyt slyšela,-že
chci byt knězem. Škubl jsem sebou a vyhr ]: „Nikdy knězem
nebudu." Ale Psyché pokračovala zimničně: „Všecko marno.
] když knězem nebudeš, musíš na mne zapomenout. Sama ti
půjdu s cesty, protože tě tak neskonale miluju. Tobě se otevře
celý svět, daleký & široký — co na tom, že mně už nic v něm
nezbude. když ty mne opustíš."

Ne řisahej při luně měnivě — praví Romeovi Julie, ale já
přisa al za noci měsíčně ohnivě i horlivě, že svého miláčka
neopustím, že ji zůstanu věrným, byt bych se proto s rodiči
navždy rozešel. Rozvrat v rodině -— to ji zalekla. A hned mne
prosila, k tomu že nesmí dojít — měla mou matku ráda, ne
chtěla by jí takovou bolest způsobit. Odiede na službu do Vídně.
Když už ona musí být nešťastná, nechce neštěstí celé rodiny.

'l'o vítězila u Psyché na chvíli chladná rozvaha. Ale po novém
objetí uchopila mne vášnivě za ruku: ..Poid'. .lene, hleď, rybník
je nedaleko . .. Kolem krku se chytneme, oči zavřeme —- a
víckrát nic nás nezabolí." Jako beze smyslu padili jsme k tiché
hladině, V pusté hlavě ještě včas se mi rozednilo: Co šílíš?
Zítra chceš vykročiti pevnou nohou k novému životu, odhodlal
jsi se žíti s Psyché a pro Psyché proč tedy, pomatenče,
chceš se vrhnout do vody?

Strhl jsem dívku do své náruče & stíraje polibky slzy s pla
noucích tváří, vymlouvám šílený úmysl: „Není příčiny k zou
falství, Stanu se učitelem a za dva, tři roky v odlehlé osadě.
kde mi toho nikdo nebude zazlívati, přivedu si tě pod střechu
jako milovanou ženu, svou Psychě, na vždy svou a na světě
jedinou."

Tato slova a naděje jimi vzbuzená měly na Psychě úžasný
účinek. Děvče háralo vděčností, sálalo láskou. Nevědouc, jak
lě e se mi odvděčiti. chtělo se mi dáti v plen. Její dech pálil,
k yž se žhavými polibky štkavě se mi nabízela: „Vezmi mne,
vezmi, ráda se ti dávám... Za svou upřímnou lásku všecko
zasloužíš . . . Nemám ničeho jiného . . ." A mne rozvaha opou
štěla. Nad oběma vítězila vášnivá žádost, ve kterou rázem
svařily se všecky touhy dlouho krocené. Té chvíle ozvaly se
nedaleko spěšné kroky bosých nohou. Nějaký kluk běží od ryb
níka. Odstoupili jsme o krok hlouběji do tmy. Drobná, sehnutá
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postavička k nám cupitala. Henýšekl Můj spolužák z obecné
školy. tělem i duchem zaostalý dobráček. otloukaný pasák
sousedových ovci. Vkročil jsem mu do cesty a roku mu podal
ve vděčné radosti, že tento bosý deus ex machina přispěl mi
k vítězství nad sebou samým v okamžiku neiosudněiším.

Henýšek zahučel: „Pochválen —." a když mne poznal. ho
vorně mi ověřoval: „Byl sem u maminky (žebračka v chudo
binci za rybníkem). chudacek stůne. mam stlach. aby mně
neumzela, co a bysem si tady pocal bez ní . . .“ A houkavě
pláče chvata k ulici: „Musím za vovcsma, aby se pantata
nezlobil."

Vysvobodíl mne : posedlosti. Už jsem věděl. že nepodlebnu.
Neporušena odejde Psyché z mého obiett. S čistým svědomím
předstoupim zítra před otce. Bez poklesku zápasiti budeme za
společné štěstí.

Rozešli jsme se s opětovnými sliby nezlomné věrnosti, které
marně lidé by se v cestu stavěli. Jenom smrt může nás roz
loučiti.

Neděli nato byl isem iako na iehlách. Otec po obědě
!! puškou odešel. ia pak. abych získal duševní rovnováhy k roz
mluvě, na kterou isem byl odhodlán, šel isem s kamarády do
lesa. Když jsme se k večeru vraceli. už cestou isme zvěděli,
co strašného se doma přihodilo.

Psychě byla mrtva . . .
K páté hodině vrátil se otec z lovu a postavil pušku v síni

do koutu. Kdosi ho zavolal zpět na ulici. Tonička přicházela
té chvíle ze zahrady do dvora. Vtom vstoupil čeledín do síně
a chopil se všetcčně pušky otcovy, Dveřmi do dvora otevře
nými spath'l Toničku. Snad chtěl děvče ostrašit nebo si zahrát
na lurianta. proto na ně zavolal: „Ton a, ia tě zastřelím."

Také hned střelil. Puška byla nabita. Moie ubohá Tonička
padla bez hlesu. Jen květovaná halenka nad srdcem rudě
zamokvala.

Bez citu, zkamenělý stanul isem nad mrtvolou. S mou jedinou
láskou vykrvácela tady celá moie mladost . .. Od toho oka
mžiku nebylo již pro mne pochybnosti. že se pohřblm v alum
nátě.

Víš tedy všecko. Doufám. že nehodíš po mně kamenem.
Milosrdný Bůh, který Psychě povolal tak nenadále od stolu

života. kéž přijme pokornou obět mého mladí za proviny lid
ské křehkosti, které ulpěly na její duši a kterých nestačila
od ykatil

ozítří zavře se za mnou brana semináře. Ave crux, spes
unical Vynasnažím se, abych se stal dobrým knězem. Ale na
svou Psyché zapomenout nedovedu. třeba jsem si to ieště na
počátku tohoto dopisu hrdinsky umiňoval. „Opuštěný chrám
je pořád chrám. uvalena modla — pořád bůh,“ dt Lermontov.
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Nezapomenu nikdy na ieit bytost sladkou a vášnivou, ochotnou
obětovati mi všecko. život, duši ivěčné spasení . . . Byla stvo
řena z ohně a medu a životem hozena na smetiště, kde isem
ii obievil. Nikoli pro ieií štěstí a ke své nekonečné bolesti.

Bolest mou pochoptš Ty. můi na zemi přítel iediný. Kdykoli
se mi zasteskne, listem Tobě si ulehčim. Spoléhám na Tvé přá
telstvi, že přijmeš moje zoufalé nářky trpělivě. Bůh tebe chraniž
všeho zlého, co mne potkalo!

Život se mnou zahrál divnou hru. Otevřel mi čarovnou
zahradu. ale nechal mne státi ien na prahu. Snad bych nebyl
v ní našel štěstí, 0 iakém isem prahnul. Snad iv ní skrývaly
se zmije. Nevim. enom vím, že. když jsem chtěl do ní vkročiti
a okusit sladkého ovoce. zavřela mi vyšší moc před očima
bránu a rachotem výstřelu, který zasáhl živé srdce mé ubohé
Psyché, dnes už ien tiché. nezapomenutelné vidiny . ..

*

Zde končil dopis. který Ja napsal. ale neodeslal. Proč. toho
Pavel už nikdy se nedozví. i snad opravdu záviděl tehdy Jan
Pavlovi, že zahrada života tomuto zůstala do kořán otevřena, a
pro tuto bezděčnou závist snad na přítele i zanevřel?

Skládaie list, objevil Pavel na poslední straně řadu veršů tužkou
Janem připsaných. Byly ze Zeyerových „Pamětí Víta Choráze".
iež obievtly se v časopise, když už Jan třetí rok trávil v kněžském
semináři. Svědčily o tom, že týž veliký básnik, lenž kdysi mužným
proievem své křesťanské duše podepřel kolísající viru Pavlovu,
také pro Jana měl hluboká slova útěchy, ro ieho srdce bolestí
zdrásané. v němž časem iisté kalné vlny zk amané touhy bouřlivě
se zvadaly, když už zdánlivě všecko bylo mrtvo a pohřbeno pod
černou klerikou.

Stálo tam drobným. úhledným písmem Janovým:

Pro hříchy tvého srdce, v němž se záští
a závist rozpoutaly. tvého srdce.
iež nesvatou ie uchváceno láskou
a žádostmi — mé srdce probodnuto
iest hrotem kopí a z mé rány tryskl
lék tobě. voda, která oheň hasí
tvůi nesvatý. a krev ro vykoupení
tvých hněvů vášnivýc . pro vykoupení
tvých smutků . . .

..Salve. anima Christiana |" ovzdechl Pavel za mrtvým přítelem.
Zatím už vlahá iarní noc roz enula se nad kraiem. S nahořklou
vůní rozkvetlých jeřábů a třešní pohladil otevřeným oknem va
gonu Pavlovo čelo lichotný vánek. Jeho líbezný dech tam venku
v kraii jarní mízou rozvlaženém znova našeptával té chvile tisícům
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mladých srdcí opojnou píseň lásky, přenašeje se s hravou lho—
stejnosti přes hroby, které tento pralidský cit za dlouhé věky
navršil ve všech končinách země. proměňuje ji jedenkrát v ráj,
ale stokrate v slzavé údolí.

František Hanzelka:
PLÁPOLAJÍCÍ CHEN.

Poskakuie jak v tanci velikého sálu
tisíce dvojic. A do chorálu
ubitého větru, sténajícího u plotů
a zachycujícího se na zlaté špičky hrotů
kostelních hromosvodů. zní její dech.
jenž v tisíci sladkých úsměvech
letěl kol mojí zmučené hlavy,
jak buclatých andílků čiperné davy.

A ona sílí a vzněcuje plameny žhavé,
jediným kynuttm paže mění je v démanty drahé,
v rubiny poznání duše a těla,
kdy ústa vznícená a touhou vřelá
ončmí údivem Božího jara.
které jak nebe a země je stará
vždy v nových vrací se květech
a v úrodou nasáklých letech.

Panenské srdce její je plničko květů.
toužících v radosti vydati světu
úrodu sedmi úrodných let:
pel dívčí proměnit v med.
v bolesti vyvařit milostný vznčt
a : jasavým úsměvem pohledět
do tajemných dílen stvoření.
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František Leubner:
BALADA.

Z knihy „Můj kantor život".

Dul do rohu a volal, až nevolal & netroubil —
rytíř bloudil se psem, v lesích zabloudil.

Zapadlo slunce, Skal chvoinaté svahy
vlhly do modrých par nad potoka iečíclmi prahy,
nízko nad černou vlnou nehnutých borovic
vyplula stříbrná měsíce polovic,
u pusté haldy milíře červený plamen
ze syrových větví se vinul ramen.

Pea poštěkal & zmlknul únavou;
bloudící sednul k tulákům čtvrtou postavou.

V tiché jarní noci. hvězdy nad hlavou.
rytíř, žebrak. Anděla, Odraný Život kat
čekali k íitru. slunce na návrat.

Dumall, mluvili, dřímali, budilí ne na.
Rytíři akuhral žebrítkův hlaa:

..E-i. pane, panel Vzal oaud na mě hrubý brual
Jsem ve psí ted, ač druhdy alchumlaty lamulul.
Co dál, co dál? Slib nelkoupě a uiile ——
znam tí perpetuum mobilel"

Anděla zvedla oči onněně:
„Snad tlukot ardce. ač není-li : kamene."

()draný Život unmál se mu trpce:
„Či tulakovy nohy, iichž netlačí měkké krbcel“

Pan rytíř vzdechnul ke alovu:
..Mne : neznáma ien vyveď, v den a k domovul"

„Což o to heil l čáp : konopí ae vymota.
Já však znám a uvařím elixír ti života!
Jen slib a bohatou pak otevři mi dlaň!
Té zubaté-li ae nevyaměiel. mne pak haňl
] kámen mudrců ti naidu. oper mě das,
pohlédneš i Bohu v oči, Jemu na zámraz."
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Rytíř nedbal. ale po Anděle
bloudily mu oči. tu úkradím, tu směle,
a zavistivě hleděl na okapu,
ienž kolem plných už boků kladl ií tlapu.

Tulačka . . . A jméno má z lásky po andělu
i bez ceichu bílé čelo do úbělu,
ač pod srdcem iistě už plod : odrance,
snad magistra Angela, snad šibenic mumšance.

Pan rytíř v myšlenkách i příznatí se bál.
zda s ní by rád se vrátil, či s ní sám bloudil dál

Vždyť naň ani nepohledne. Věrně. oddaně
!: svému tuláku se tulí v ieho ochraně.

Odraný Život pohrozil mu pěstí:
..Bloudící toužile. sám si hledej štěstíl
Ja ie našel v komoře út něho práva
a moudrá hlava konšelů I.hud' : toho červu zdrával
Za bábu čaroděinou smlsnouti si na těle vnučky?
Ei, se ale ou Justicíí hreite, vy pani, žmučkyl
Za babu lžozlovou pykei prý beruška Anděla,
že za laskavec v záňadřl studem se zarděla;
mně až potom učarovala.
když jí má pěst košilku s těla drala.
My z mučírny, s hradby, řes doly. přes hory
do lesů mlčících svatební komory.
Hoi. bludný ryttři. sám domů se vrat.
kdo lsem teď nad tebe, právu mě zradl

drsný ivot ——a bez řemesla kata.
anděla bez křídel — a svět — rái dokořán vrata|“

Pan rytíř vzdechnul poznovu:
„Mne vyved' : neznáma. v den a k domovul
Ty hmzíš. Ona mlčí. Ty. lsmule, slibuieš.
ia bloudím —--ale kdo se mnou ideš7"

„My bloudíme světem, ty do světla bludným kruhem.
ien kdo chodí sám, bud' bloudícího druhem.
Nebude jasněii, když o bloudícího méně.
a trudu kdes nazbyt, i v cizího blaha iměně.
A svět má-li srdce, tluče týmž dál tlukotem
nad puklou o pravdu hlavou i nad těhotným lásky životem."

Svítalo rano. Kde: tokal tetřev do ticha;
na steblech metlice. do květů kalicha
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rosou se perlily noci dechy;
na kraii lesa pial srn hlavu na poslechy.

Se psem hledal rytíř cestu k domovu.

Tuláci iinudy — kam? Na prácí, pohovu?
Do temných brlohů zvěře, k blažených duší ostrovu?

Vždy! kolkolem iest lesů co hlubokých moří!
Oblohou nad nimi den se zlatově on,
co oni o holích veslech do modrých hustin se noH.

Jen žebrák se obrátil po rytíři.
[ nad ním den se do běla žtřt.

Krok, blud & krok: Lučina domova se pod zrakem šlřt.

Doběhl Žebrák: „Ač isem Vás obelhal — -—-"

„Poiďl Neslibui, nemlč. nehtozl A zdráv se dobelhall"

Frant. Boh. Dčrda.

PILOT.

Země,
trplsllčl mraveniště.
S výie dolů se podíváš
a potom lí slunci výš,
ie! na obzoru hoří
až do samého nebe.
S Boheml
Jsem Eliáš.
podléhúm své touze
na ohnivém voze.
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lvan Cankar. přel. Otto F. Babler:
MÉ POKOJE.

Vzpomínám na své pokoje se stejnou srdečností jako na své
telkyně a milenky. Na vás. milenky, vzpomínám nyní. když se

oučím od poslední. Nedouíám už ani, že ještě kdy ohledím na
ten stůl. tu židli, ty stěny; mám těžké srdce, aby se ůh slitoval.

Jsem člověk onoho starého druhu. přikovaný k hroudě. ne
rozlučný od domu. Když se sedlák loučí, je mu u srdce. jako by
ho četníci svázaného hnali vesnicí; ponížen je bez moci a naděje.
Rád by se ohlédl, rád by ještě pohledem pohladil svou bílou
chatu. ale stydí se.

Na mnohá vrata jsem zabušil, mnoho milých přítelkyň stlalo
poutníkovi. A na každou zvláště vzpomínám s úsměvem a s uta
'eným povzdechem. Jako přítelkyně, ba jako milenka je člověku
holá stěna na níž v hodinách osamělosti psal své tiché myšlenky,
ty. s nimiž se jinak nikomu nesvěřoval.

Z daleké minulosti mne šeptem ozdravují dětské sny, první
bolesti, ranné naděje, přeranná zkfamání. Chudý okoj je jako
by slzami pokropený; i samo srdce by mi pukalo ra ostí a dojetím.
kdybych ted překročil jeho práh. Vím, že jsou všechny ty hole.
vlažně stěny, od stropu do odlahy popsány žhavými slovy, jež
by zůstala. i kdyby se sesura všechna omýtka a jichž by ne
amazalo aní nehaěeně vápno. Ke zčernalěmu stropu vzhůru zíraly
očí, jež byly tehdy ještě jasně a zšíra otevřeně. jeětě poznáním
nezakaleně. Jejich čistý pohled je ještě tam, světlý a nezne
svěcený jako blahoslavená svátost, Šeptají slova, ba mluví nahlas,
pláčou a kvílí; slyším vzdechy, utajené od pokrývkou, vidím
tvář a na ní úsměv, jeětě zrosený neoschlými slzamí. Mladost
štíhlá a bílá, vstala od smrti ověnčená svatozáří dlouhých a
hrozných dnů. jimž byla matkou.

Mladý student putoval světem od stanice do stanice. Málokterá
: těchto stanic byla veselá, málo bylo slunka, ještě měně pří
větivosti ———lásky téměř vůbec ne. Ale ty temné. zatuchlě pokoje,
plně jedu a plísně, kleteb a slz, žijí v upomínce jako blahoslavená
chrámy, čistě radosti, smělých snů & bezkonečných nadějí. ! když
ty stěny bývaly pokropeny hnusem a utrpením od stropu do
podlahy, napsal jsem na ně, co bylo nejskr tějšího, nejkrásnějšího,
nejvěrnějšího v mém srdci; a to zůstalo. letbu odnese vítr,slza
se osuší na víčkách; ušlechtilé slovo. šeptem pronesené. zůstane
věčně; kdokoli tam bude spáti & probudí se v noci, uslyší slova,
jímž orozumí jeho srdce.

To ě. můj vídeňský pokojíku, přede všemi nejkrásnější pozdraví
Každá rudá růže na stěnách, na stropu. je jako žhavá myšlenka,
nikdy a nikomu nevypověděná. Už byly mě oči zšira otevřeny,
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upřeně hleděly do hrůzy, již nazýváme lidským životem; už bylo
mě srdce potřísněno a zraněno, pilo z kalichu, jejž nazýváme
nádobou milosti; už má duše zakusila bolestnou slast hrdosti,
opojný hřích ctižádosti. trpkosí zklamání. Za vidinami hnaly se
mě sny, samy vidiny; až po hvězdy a ještě za ně letěly myšlenky
na slabých perutích; a klesaly znaveny do zdrcenosti a zou
falství. Kdo tehdy sčítal mě kroky, kdo viděl mě zataté pěsti,
mé slzy ? Kdo všímal si mého, bolesti a hněvem zkřiveného obličeje,
kdo slyšel sladká a hrozná, zbožně prosebné a rouhavá slova,
jaká srdce mluví jen tehdy, když pocítí, že je uzavřeno samo
v sebe? A kdo byl svědkem nejvyšší radosti a nejčistší lásky,
tak všeobsažně. že se hanbila před světem? — Ještě jednou
bych tě rád spatřil, ty má milá řítelkyně. jediným pohledem
bych tě rád ještě jednou poHadHrKdyž si na tebe vzpomenu,
vím, že jasněji vzplanou tvé stěny, že se zticha zachvěií rudé
růže. Stůl, na němž jsem psával, ještě voní čajem a doutníky;
kdo za ním sedí, pozvedne hlavu, zaposlouchat se, pohrouží se
zamyšlen do nejtiěěích hlubin své duše.

„Zde žil člověk!“
A neznámý bratr tiše pozdraví neznámého bratra . ..
Mé pokoje nebyly domovy, byly stanicemi. Poutník má jen

jediný domov. Na ten myslím nyní, kdy se znavcn &zcela oddán
loučím od své poslední staníce. Srdce ve své neomylně hlublně
pociťuje. že je to poslední. Je ozdní noc, stěží. že by jeětě
někde byly otevřeny dveře. Ra ostně bud pozdravena vděčně
blahoslavená poslední přítelkyně! Dlouze & těžce budu spát, zlě
sny budu mít; tehdy budu spát doma.
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Jan Fr. Hruška:

PROČ JSEM NEODPADL A NEODPADNU.
Další čldnsk z řsíčzu soukromých úvah.

Když jsem se před lety dostal na své nynější stanoviště v službě
školské. stavil jsem se kdysi po své denní práci na Otčenáš ve
Františkánském kostele. Přišla mi té chvíle touha prohlednouti si
klášter. Vstoupil jsem na ochoz a tam pod starožitnými strop
ními malbami a obrazy upoutaly mé zraky dva výklenky ve zdi.
znázorňující cely dvou bratří asketů chudého řádu. překvapující
těsností a nepohodlím. Mezi oběma výklenky stojí zpovědnice.
Zatim co jsem prohlížel tento zjev ze starodávného života mniš
ského. za úplného ticha a osamění, kdy slyšel jsem jen své
vlastní kroky, šustlo se mi něco ve zpovědnici. Odstouptm. dívám
se — ve zpovědnici sedí kněz těhož řádu, modlí se své hodinky
a při tom čeká na kajícníky. Vstoupilo mi hned na mysl, že toto
místo je k tomu stvořeno zvláště pro kajícníky. kterých se milost
boží z nenadání dotkla, takže najednou se v nich obrací všecko
smýšlení a hledají jedinou cestu: ke zpovědnici a k svátostnámu
Kristu. Ale takoví vyhýbají se zrakům ostatních věřících. Zde

iim šírkev podává pomocnou ruku, aby se nemuseli nikoho štítitani át.
Toto moudré opatření spojené s přísným konáním řeholní po

vinnosti v určitých hodinách, at sem kdo řijde s břemenem
svých hříchů nebo nepřijde, dojalo mne ve mocně a mile.
Chodil jsem potom na své Otčenáše k Františkánům častěji a
také jsem se na tomto odloučeněm mlstě několikráte zpovídal.
Brzy ak mě připoutala k tomuto kostelu, kde vládla nejen
irantiš ánská pokora a chudoba, ale i čistota a pořádek, kázání
dvou kněží, z nichž jeden byl pravý pokorný s n pokorněho
světce Františka a druhý naopak vábll a překvapova neobyčejným
rozhledem a všeobecnými vědomostml, takže se za ním pod
kazatelnou scházeli i lidé vlažní. zejmena tak zvaná inteligence,
trpělivě snášelíce leckdys i výtky proti převrácenustem moderní
společnosti, jež zhusta platívaly nám všem.

Mé sblížení s tímto kostelem připravilo mi pak ještě jiné
překvapení a to nad míru milé. Chodíval jsem na svou pobožnost
do kláštera denně, a to v rozličných dobách dne, kdy mě třebas
jiná cesta vedla v tu stranu. A tu jsem vypozoroval, že od rána
do večera — kostel je totiž otevřen celý den — není chvíle, aby
lidé nepřicházeli sem před svatostánek, at už se svými strastmi
a starostmi, ať s radostmi. Nikdy za dvaadvacet let. co do toho
kostela chodím, nestalo se mi, abych tam nenašel lidí. hledajících
pro svou modlitbu samoty, a aby nepřicházeli jiní, než odejdu
sám. Kdyby se vedly záznamy o těchto návštěvnících, dospělo
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by se ku řekvspuilctm číslům. A to isou lidé. kterých nikdo do
kostela ne ont, nikdo do pobožnosti nenutí. leda vlastní ieiich
vnitřníhlas. dokazuitct pravdu vznešenou. řečenou sv. Augustinem:
Duše lidská iest křesťanská od své přirozenosti. Není-li šlechetné
& krásné. že ctrkev katolická, iediná v této soukromé tužbě po
dává pomocnou ruku? Vždyť není iedno jediné takové místo
k takové pobožnosti v skrytosti. v duchu a pravdě!

Jaromír Olivetský:
IN MEMORIAM.

Matce.

Tvůj život vroucí láska osvětila.
Tvé navždy ozářila celé Bytí;
it mladou dusi mou isi zúrodnila.
i| svlažovalaa hořkost mého titt.

A nadčit mých pěstovalas kvčty
v m cb sadech Mladí. Plody |th kdyt zrály.
u! s lanlla ses k zemi, chladnouc lety,
vlak zblodlé zraky radostí Tt vzplaly.

Mé provázelas tužby modlitbami.
mou víru stllla isi požehnáním.
klesailc sama žltt pod ranami,
idouc trudnou cestou a trpkým odříkantm.

Života odzllh vrásky vryl Ti v čelo
a v sr ce zavál bolest. bolest velkou;
iak větrem .scbváttl vetché Tvoie tělo.
a Ty ses stala tichou trpítelkou.

Žel, zmlklo srdce neidrailtho bití . ..
Vlak nevybasly velké lanky zdroie:
iak ohen posvátný a věčný svítí
: taiemných dalekv temno duše moie.
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Dr. Alfred Fuchs:

MASARYKA IDEA CYRILOMETODĚJSKÁ.

Masaryk náleží mezi několik málo předníchmužů českého národa.
teří se odvážili iormulovati národní program veliké koncepce.
ině to. musil se vyrovnati svým způsobem i s ideami protichůd

nými koncepci své. Učinil tak zejména tam, kde šlo o problém
náboženský. neboť proti liberalismu vždy hlásal důležitost nábo
ženského problěmu. Střetl se i s ideou cyrilometodějskou. Přisvém
známém pojímání české otázky ji musil zamítnouti. Náleží mu však
zásluha, že ji s rávně zařadil tam, kam patřila: na půdu katoli
cismu. Odmítl eiinitivně její liberální. povrchně vlastenčící sko
řápku. jíž ii obklopovalo zejména tehdejší mladočešství. Co jest to
idea cyrilometodějská?

ldeou cyrilometodějskou rozumí se obyčejně program sjedno
cení všech Slovanů u víře. Jest pochopitelno, že tato idea jest
spojována se jmény slovanských věrozvěstů. Svatí Cyril a Metod
přinesli křesťanství : Východu, křesťanství a tradicemi byzantskými.
východními. křesťanství. jehož základnun laděním jest mystický
novo latonism a svět ikon. zásvětný pohled upřený ke Kristu:
ne ta ke Kristovu člověčenství, jako spíše ke Kristu, jakožto Věč
nému Slovu. k tajemnému Logosu. Z dějin je nicméně známo. že
oba bratří soluňští uznávali autoritu papežovu a podle ní se spra
vovali. I na naší půdě odehrál se zápas mezi křesťanstvím vý
chodním a latinským. Definitivně zvítězil Západ v náboženství.
v kultuře, v civilisaci. Přesto však obracely se u nás zraky vlas
tenců často k Východu. k mocné a veliké mátušce Rusi. Nikdy
se český národ sice vážně neodchýlil od své zá adní orientace.
ale přesto lze zaznamenati stadia východnictví allspoň teoretic
kého. Že toto východnictví bylo přenášena i na ole náboženské,
je samozřejmo. Všechny tyto orientace a modi kace byly vklá
dány i do ideje cyrilometodějské.

V letech 1863. 1869, 1885 byly na Velehradě konány slavnosti
na tisíciletou paměť slovanských apoštolů na Moravu (863), smrti
svatého Cyrila v ímě (869la smrti svatého Metodě e (885), Na
těchto oslavách měl účast všecek slovanský svět. ja katolický.
tak pravoslavný; ale i veřejnost nábožensky indiferentní spatřo
vala v tomto jubileu slavnost kulturní a slovanskou. Vroce 1885
také setkáváme se ponejprv se jménem Masarykovým v souvis
losti s oslavami cyrilometodějskými. Jubileum toto b lo Masary
kovi příležitosti, že dal podnět k vydávání památek náboženského
vývoje, podnět to. který tehdy ještě nedošel splnění.

Dr. Josef Pešek sděluje ve článku „Masarykův podnět k vy
dáván! památek náboženského vývoje" ve sborníku „T. G. Ms
sarykovi k 60. narozeninám“. (Praha 1911, Grossmann a Svoboda,
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str. 112—116): Bylo to nejspíše začátkem roku 1885. kdy „Aka—
demick spolek“ svolal zástupce čelnějších spolků pražských. by
se ura ' ', jak důstojně oslavili slovanské věrozvěsty Cyrila a Me
toda. Běželo o to, by národ český podal důkaz. že chopil ve
liký kulturní a národní význam apoštolů slovanských. Při té pří
ležitosti zvolen hned zatímní komitét. který se doplnil „představiteli
různých korporací“. Tehdy dal Masaryk návrh pro zřízení „Spolku
na vydávání písemných památek náboženského a církevního vývoje
národa českého“. Pešek parafrazuje Masarykovo zdůvodnění ná
vrhu takto: „Chceme-li dokázan'. že pochopili jsme kulturní význam
našich apoštolů slovanských. způsobem různým můžeme na jevo dáti
city; tužby a myšlenky své. jež v roce tomto ovládají nás vzpo
mínajíce, co před tisíci lety C '! a Metoděj pro nás učinili. Mohli
bychom pout vykonati do Ve ehradu. můžeme slavnosti jiné po
řádati. snad i přednášky a tak podobně, ale všecko to nezdá se
mi býti výrazem dosti případným toho, co bychom cítiti a mysliti
měli. A proto navrhuji. abychom v upomínce na věrozvěsty naše
založili spolek na vydávání písemných památek náboženského a
církevního vývoje národa českého. Shromáždění tak vzdělanému
nepotřebuji se šířiti o důležitosti takové oslavy. Je na snadě. že
takto věcně i historicky dosah slavnosti letošní velmi dobře a
trvale označíme." Masaryk při tom ovšem neměl na mysli snad
onu činnost. již koná od r. 1910 „Academia Velehradensis" vy

dávající sbírku „Litterae Slavorum Theologicae". Nešlo mu o dofmatické. rávní a rituální památky cyrilské a hlaholské. ani o cí e
unionistické. Věren svému názoru náboženskému akcentoval již
tehdy především nutnost vydávali české spisy, týkající se retor
mace, ovšem nikoli výlučně. Pešek poznamenává pod čarou, že
snahy ředchůdců llusových i Husa samého byly připínány na
řecko-slov nský ritus, který podle některých starších názorů se
udržel v čechách od dob cyrilometodějských; Matěj : Janova

ruhlašován za obhájce řeckého ritu. jak dokazoval na příklad
lžalousek ve článku „O historii Kalicha v dobách předhusitských"
(v programu malostranské reálky 1881). Nutno říci hned, že Ma
saryk názory 0 této kontinuitě v „České otázce" výslovně a obšírně
zamítá, jak ještě níže uvidíme. Spolek Masarykem navrhovaný, jak
sděluje dr. Pešek, nechtěl se však nikterak bráti snad směrem
protikatolickým, vždyt ve spolku b li i katolíci. Prof. Kalousek
na sal o věci v .,Osvětě“ 1885: „' endence nějaká náboženská
ne o protikatolická, jak se tu a tam : neznalosti myslilo. při vy
dávání těch spisů nebude. Naznačeno je to již v provolání spol—
kovém, ježto uvádí jména spisovatelů obou nebo vlastně tří stran.
jejichž spisy vydati spolek sobě přeje . . ." A dál vykládá: „Jde
o vydání pramenů k historii náboženských sporů v echách. Spolek,
jenž se k tomu cíli ustavil. nic jiného podnikati nechce. Pramenů
těch potřebují badatelé historičtí a theologičtí. Ovšem těch pra
menů jednou vydaných bude moci užívati historik český i německý.

351



přítel i nepříznivec národa čeakého a rovněž tak bez rozdílu budou
jich moci užívati theologové katoličtí i protestanští i pravoslavní."
Spolek pro nepřízeň okolností neměl dlouhého trvání a zůstal po
hromadě necelé tři roky. Vylíčení jeho krátkých osudů nenáleží
již do rámce této studie. Podnět, který Masaryk dal, nasvědčuje
tomu, že oslava slovanských věrozvěstů, světců CyrilaaMetoda
byla mu podnětem k vážné vědecké organisaci a že odkaz cy
rilometodějský nechápal povrchně ve smyslu tehdejšího libera
lismu.nýbrž u vědomi, že otázka náboženská je nejvážnější otázkou
pro člověka i národ. Náboženské hnutí musí býti řízeno motivy
náboženskými. Učely politické mohou hnutí takové jenom zkaliti.
Proto obrací se Masaryk již roku 1891 proti přijímání pravoslaví
ze vzájemnosti slovanské. Nazývá tento směr nejasným a nepro
myšleným, odporujícím programu Havlíčkovu a Palackého. [„Ně
kolik úvah o slovanské otázce," Čas 1891, 670.j

Krátké zmínky o takovém pojímání ideje cyrilometodějské a ze
jména důrazné odmítání názoru. jako by byla nějaká přímá sou—
vislost mezi cyrilometodějskou tradicí a českou reformaci, nalézáme
passim. ve formě krátkých poznámek ve všech spisech Masa
kových, týkajících se českého národního obrození, náboženské
otázky a zejména české reformace. Souvisle a programové na
lezneme však Masarykův názor na otázku cyrilometodějskou
lormulován v „České otázce“. (Str. 166 — 182) Chceme-li znáti
názor Masarykův na ideu cyrilometodějskou. musíme si nejprve
reprodukovati celý tento passus z ,. eské otázky“. Pokud se
Masaryk o tomto problému zmiňuje ve spisech pozdějších, ne
neodchýlil se, jak uvidíme. nikterak od názorů v „České otázce"
lormulovsných.

Masaryk především velmi důrazně se obrací roti mínění, že česká
otázka náboženská jest toliko otázkou slovans ého obřadu. Ti,kdo
si žádají toliko slovanský obřad, jsou v otázce náboženské pouze
pasivními indiferentisty. „Obřad jest podřízen dogmatu a cenu
i váhu má jen pro toho, kdo přijímá dogma, kdo přijímá celého
ducha toho neb onoho náboženství.“ Masaryk obrací se proti mí
nění, jež vyslovily tehdy „Radikální Listy".jako by obřad byl pouhý
hokus pokus. Obřad je objektivním výrazem náboženského života.
Staví se tím po bok umění, nebot vyjadřuje viditelnými symboly
vnitřní touhy. Obřad znamená celý styl. celou kulturní sféru. Oh
řadný rozdíl mezi Západem a Východem je tedy rozdílem celých
kulturních světů. Komu je lhostejné náboženství, tomu musí být
lhostejnýi obřad, třeba by pokládal náboženství za politický nebo
národní prostředek.

ále pak se obrací autor „České otázky" proti starému omylu,
jako by pravoslaví bylo nějak blízké svým duchem české refor
maci. Kdo srovná dogmata církve pravoslavné a učení Husovo,
pozná hned ten ohromný rozdíl. Husova nauka jest západaická,
wyccliíovská. Není příkladu, že by byla na Husa a ostatní refor
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mátory působila východní theologie. Není kontinuity české re
formace s církví Metoděiovou na Moravě. „Cyril a Metoděj byli
prostě katolíci ve smyslu své doby. v níž východní a západní
církve nebyly ieště zievně rozpoltěny . . . Hus zná i církev vý
chodní. ale velmi rozhodně drží se církve katolické. Papež skar
dínalové neisou mu sice katolickou, apoštolskou církví. Kristus je
hlava církve. Avšak papež má autoritu Petrovu. okud se neod
klonil od zákona Kristova pravé hlavy církve." eiméně ovšem
má už učení Husovo podle názoru Masarykova s olečného s ideo—
logií ..cyrílometoděiství" mladočeskěho. se svo odomyslníctvím.
Masaryk uvádí historicka fakta pro potvrzení svého názoru. že
východní obřad říše velkomoravské nemá nic společného s re—
formací. Shoda mezi pravoslavím a reformací ie čiře negativní,
shoda v odmítání íma.

Masaryk správně —-iak ukazuie pravě zkušenost z poslední
doby — popírá sice historickou kontinuitu pravoslaví a západu,
ale uznává. že tato idea může býti siednocovacím heslem pro
s oiení církve západní a východní, dovolávaje se i synody lyon
slžé a florentské. Ukazuie na siednocovací snahy mezi pravoslav—
nými a anglikány a německými starokatolíky a na pravoslavnou
propagandu ve Francii. na čemž ie neilépe vidět. že tyto snahy
neisou slovanské specilikum, nýbrž součastí problému širšího.
..[)armo mluvit o náboženství, kde se přestává na planém novi
nářskěm demonstrovanť' Církevní slovanský lazyk pomáhal hlu
hoce věřícím Slovanům, ale nepomohl by lidem indiferentním.
„Naši liberálové poslechll by si několikrát staroslovanskou mil
a bylo by po staroslovanštině." Dokončení.
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Joseí Bartuška:
K MAMINCE.

Z knihy „S hvězdami a lidmi“.

Běžíš. hrozně běžíš, abys byl do večera doma. Tma tě dohání
& chytá za kabát. Uškubneš. přitáhneš kabát k tělu, myslíš si:
Maminka už v kamnech rozdělals. bílý ubrus, jako čerstvý obláček
leží na stole. porculánové koflíky poledními zvonky cinkly.

Myšlenku ti přibiie strach ostrými hřebíky do hlavy. Ohlédnout
se boiíš. že by tě někdo mohl zastavit a zabít.

chotně se pobratřuieš se všemi věcmi, is těmi podezřelými.
Zkratka, boiíš se.
Potkam-li někoho — zašeptaš — poprosím ho, aby mi řekl.

ide-li kdo za mnou.
Cesty ti tím rozhodnutím ubylo.
A vskutku. za chvíli ide proti tobě člověk. Dívíš se. jak ide

tiše a každým krokem iako by rozšlapl něco živého. co ještě za
ním bezmocně se vzep

PHide k tobě. vidíš? v2každé dlani jedno oko nese, Bůh ho
ale otou ranil, že mu, pyšný, za ně nepoděkoval.

Bo rana ho tma zabiie ——myslíš si a běžíš, iako by ses při
každém kroku spálil.

Rodný dům širokou zdí se ti v oči opřel ——i ia snad oslepnu
— lekneš se. Kouř pokoině stoupá vzhůru. iak by byl mléčnou
drahou s tisícem červených hvěžd.

Dosahneš vrátek u zahrady, odemkneš zamek, iako bys otvíral
zámek u ložnice krásné jedné dívky, zavřeš.

Nahlédneš oknem do iizby.
Na bílém obláčku leží matčiny ruce iak křídla anděla. sestra

klečí u kamen a klaníc se ohni, smolné dříví mu předkládá.
Vidíš červený plamen. iak radostně na tebe letí. marně sestnu

zdržovan. Ve iménu bílého obláčku zabušíš na dveře a veideů.
Ani se neohlédneš a usneš hned u dveří. teplem a mládím io

lika věcí kolem přemožen.
Nevíš ani. že tě matka do postele uklada. Zda se ti, že se driíš

bezpečného bílého sloupu. který roste od země k nebi a u ke
rého tma tě nuabiie.

To matku kol krku obiímaš.
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' Vilém Bitnar:
LITERÁRNÍ LISTOPAD 1924.

l.

Vposledních letechřadavýznamnýchpracovniků vrůzn choborech
katolické kultury dožívá se šedesátých, sedmdesátých, a i osmde
sátých let svého plodného života a poskytuie tak vhodnou příležitost
k narýsování hrubých půdorysů své vědecké či umělecké činnosti.
le zaiisté žádoucno. aby se zavčas zachytilyaspon obrysy některých
životních děl mužů, ieiichž psychologické portrety v záimu celo
národní osvěty budou jednou musit vyleptati biograiové, dýchaiící
v říznivěiším pracovním ovzduší.

geden z takových pilných a nevtiravých pracovníků dožívá se
rávě 1. listopadu svých šedesátin. Je to konsistorní rada Josei

Vévoda, ziiící iako pensionovaný gymnasiiní profesor ve Vyškově
.lubilant narodil se 1. listopadu 1864 v Rychtářově u Vyškova a
po maturitě vstoupil na podzim 1883 do bohosloví v Olomouci.
kde byl též 1887 vysvěcen na kněze. Byl pak katechetou na reálce
v Rýmařově, nadačním kaplanem v Nové Ulici u Olomouce, pro
lesorem českého gymnasia v Olomouci a byv imenován konsis
torním radou, odešel do pense, kterou tráví zahrnut pracemi v ha
náckém Vyškově. Vévoda očal literárně pracovati iii v bohosloví.
Učastnil se pilně práce v bohoslovecké „Literární iednotě" olomucké
a svoie prvotiny uložil do brněnské revue „Museum“. Především
byly to lyrické básně. které tvořil z nutnosti svého cituplného nitra.
Debutoval cyklem lyriky „Z různých veršů" (Almanach bohoslovců
nlomuokých 1886) a básněmi ..Z ranních dojmů" (Museum 1887),
Mezi básníky. které pilně studoval, náležel tehdy roslavený něv
mecký tvůrce eposu ,.Dreizehnlinden" . Friedrich Vlllhelm Weber,
z něhož ve čtvrtém roce bohosloví četl několik překladů Avšak
k přetlumočení celé velebásně se neodhodlal. zato pěstoval svoli
původní lyriku přírodních nálad & vlasteneckých vznětů. již po—
sléze vydal souborně ve sbírce „ Vzdechy a popěvky“ (Krnov 1888).
Literární kritikové v „Literárních Listech" i „Literární Hlídce" přiiali

rvotinu způsobem. který skromného a nedůvěřivého autora nadchl
E druhému vydání téže knížky vlastním nákladem (Praha 1892).
Zatím však iiž otiskoval nové verse v pražské „Vlasti" (1889), ve
svém vlastním listě „Náš Domov". v revui „Obzor“, v časopi
sech „Květy Mariánské". „Anděl Strážný“, „Zahrádka svatého
Františka", „Našinec“ a iinde. Také Vévoda súčasth se ruchu
mladé literární generace let devadesátých a přispěl do almana
chu „Pod íedním praporem '(Holešov 1895)sociálně zahrocenými
básněmi. Vyšehradský kanovník, buditel Beneš Method Kulda.
iemuž byl almanach věnován, odvděčil se Vévodovi ve své knížce
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„Dikůvzdáni“ (Praha 1895)případnou děkovaci básní, v níž dob;.
vystihl živly ieho lyriky. lásku k Bohu a církvi. vřelou lásku k vlasti
a zálibu v přírodě. Zatim stal se Vévodův básnický pseudonym
Josef Jasanovič tou měrou známým. že se odhodlal vydati knižně
hrst vlasteneckých veršů ve rospěch českého matičniho gymnasia
v Zábřeze, pod názvem „ a ohrožené půdě“ (Zábřeh 1901). V té
době hoiné jeho básně v rukopisech i v časopisech rozptýlené
sdružovaly se mu v několik sbírek. které nazval „ asovým prou
dem". „Stopami světců" (legendy) a „Pro dětské hlavičk “ (verše
pro děti), jež však neodhodlal se podnes vydati tiskem. Ja značný
vliv měly ieho prosté, nehledané verše na mladé talenty. prozra—
zuie zpověď Antonína Travěnce v „Novém Životě" (1896).Vévodův
záiem o poesii proievil se posléze krásnou anthologií umělých iná.
rodních básní o Bohorodičce. kterou sebral a utřídil pod názvem
„Matka Boží v české poesii“ (Olomouc 1913). Současně počal sbí
rati materiál k podobnému výboru básní a zvonech a iiných mo
tivech. k jejichž dokončení bohužel nedošlo.

Souběžně s tvorbou veršů vyvíielo seiVévodovo pouídkářsíví.
Mladý autor žil v tvůrčím ovzduší kosmákovském a sledoval o'

zvolal vývoj svého přítele Zgody-Křena. Počal psáti své drognépovíd y ovlivněn oběma lidovými realisty a ieho debut v tomto
oboru slovesném. povídka „V ohni zkušebném" (Almanach bo
hoslovců olomuckých 1886). je ohlasem ieiich rázovitých vypra
vování. Kult obou zamilovaných svých autorů pěstoval i v „Našem
Domově“, pozděii přistou il k nim izáiem o Gabrielu Preissovou.

Knižních edicí Vévodovic povídek dosud nemáme. ale již dávnoseskupil íe ve dvě sbír y nazvané „Z našeho okolí" a „Z mla
dých pamětí". Vévoda ujal se i záslužného díla sebrati a vydati
roztroušené a namnoze poloztracené povídky Zgody-Křena, iež

očal v srpnu 1923 vydávati v Brně nákladem Občanské tiskárny.
yío „Spisy F. K. Křena“ obsáhnou deset svazků, z nichž až dosud

vyšly povídky „Z hanáckých gruntů a mlýnů" (Brno 1923l, „Ve
selé hanácké příběhy“, „Pod hanáckým nebem" a „Příhody ha
náckých strýčků". S povídkami Vévodovými těsně se stýkaií i jeho
četné síaíi národopisné. rovněž roztroušené v časopisech. a velmi
hojné články životopisné o českých i cizích spisovatelích. umělcích
a učencích. které lze naiííi v ..Našem Domově" anonymně. pod
šiirou J. J., nebo podepsány. Tyto stati isou hledány literárními
historiky pro spolehlivý a jinak ne řístupný materiál. Vévoda se
pokusil i o literární kritiku ve Vychodilově „Hlídce literární“.

Velikého významu získal si v české literatuře na Moravě Vé
vodův obrázkový a zábavně poučný časopis pro lid „Náš Damon/'.
Vévoda poial úmysl vydávati vedle pražské .,Vlasíi" a brněnského
,.Obzoru" list obrázkový a lidový. lehož katolíci dosud postrádali.
Jeho přičiněním ustavila se 1891 v Olomouci „Jednota Našeho
Domova“ a již 1. ledna 1892 počal vycházeti „Náš Domov" jako
čtrnáctideník. Jedenáctým ročníkem 1902 přeměnil se list na mě
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síčník a jako takový vychází od 1908 podnes v Brné nákladem
Občanské tiskárny. Vévoda jako redaktor stal se ravým otcem
všem mladým básníkům i povídkářům křesťanské o smýšlení a
v devadesátých letech stala se čísla jeho „Našebo Domova" pra
vým dostaveníčkem nejlepší společnosti literární. Počet spolupra
covníků. které Vévoda během třiceti let ve svém listu soustředil.

řesahuie daleko číslo 200 a jsou mezi nimi lidé nejvzácnějších
kvalit. Dílo Vévodovo není ovšem skončeno a jeho literární dílna
vyškovská uchystá nám jistě ještě nejedno milé překvapení. Pře
jeme mu k této práci zdraví a všeho zdaru!

František Zybal:
PODZIMNÍ PÍSNĚ.

I. HŘBITOV V HORÁCH.

Na starý sešlý hřbitov Steak divný ležel kolem
jsem v horách zabloudil. jak šel bys tichem skal.
kdy! podzim rudé listí a vítr nade hroby
do trávy rozhodil. tajemné naříksl . . .

Z. STARÝ PODZIM KRÁL.

Starý podzim král srdci bolu. o loučení.
na housle si hrál, po němž návratu již není.
Starou písen, plnou lkání O vášních, je! v srdcích vřely.
o zmaru :: umírání. () láskách, jež udumřely . ..

3. ZÁRIJOVÁ NOC V HORÁCH.

.lsou opuštěny stráně, Pruh dlouhý mlhy šedé
šel v stáje dob tek, se táhne údolím
na jedli dříme áné. & mésíc závoj přede
po cestách zármutek. svým sviíem umrlým . ..



KATOLICKÝ PÉVEC KÁZNĚ A SPORTU.
Zrodila jej nová Francie. Pomohla jej vychovati válka. Vyhhla Henriho de

Monthcrlanía ze studií. naučila jej pohlížeti vážně na život a vycvičila jej v přímé
kázni těla i duše. Pokračování života v zákopech nalezl pak ve aporíu. A aport.

jenž uchvátil mladé pokolení celeho snad světa a na nějž my starší tak častore táme jako na škůdce literatury. probudil v něm bássnik

rancouzaká kritika již uznává. že Henri de Montheriant, 27letý autor dvouknih novel a básní („Le paradis ž l'ombre des epees“ a „Les onze devantl a
porte dorée“l jest v literatuře zjevem novým, přinálejícim rvky plná síly a
svěžesti i podivuhodné zralou iormu. V prvních bálních překvapuje často ne

řijemnč apotbeoea brutální. tělesné sily. ale pak ee již autor zvolna mírní a
brzy začíná hledčti na sport . vylřiho stanoviska: vidí v nem skolu nejen iy
sické zdatnoati. ale i mravní kázně a symbol vaiterneho života apiatčho neú
prosnými zákony.

Touha po dokonalosti. snaha o krásu těla a krásu duáe — to je zdroj cele
dosavadni tvorby Montberlaniovy. Nic není ho tak vzdáleno jako pesimismus
těch. kteří neumějí než si stýskati do života a jeho běd nebo nařikati na zkaženost
dnešní doby: básník jesi pln vitčzné důvěry v život a neustává hlásati. jak vážný
ie náš věk a jak jen pevná vůle človčkova rnuei vykovati jeho dokonalost.
K tomu jest dle nebo třeba předevšim kázně a pořádku. „Nepořádek je kvasem
puwchnnali". sport je pak lkolou pořádku a discipliny i ochranou slabých před
žpainými náklonnostmi. .Iinoch Montheriantův jest pln rovnováhy' | úcty k před
pisům. dovede jim podrobili svou vůli, je). ne utužuje v poslulnoati a ve vytrvale
snaze dospěti vytčeneho cile: jest pln uhne, který oživuje nejen jej. ale přelévá
se i na celou skupinu druhů. Je-Ii život a jeou-li lidé k nemu nes ravediivi.

řemůže je, podrobí si je stále vétži dokonalostí. čistotou a sebevlá ou.
Jak viděti. nemá tato nová poesie nic společného s poesii oné skupiny mo—

dernich báeníků-vitaiistů, kteří pohanský opěvují život jen pro jeho umyalové
radosti a v nejrůznčlllch variacich opakuji sve „sladko je žítil" 7. dila Mont-r
heriautova vane s ite dech přísné vážnosti, jež nezapomíná ani při nadšení
vzbuzeném pohle em na výkony zdraveho a krásného lidského těla. že iivot
není požitkem. nýbrž průpravou k nejvyáli dokonalosti- o u.

Henri de Montherlant nikde nezapirá že toto vyllí hledisko na sport je
především výsledkem jeho „ katolicírmu. Nejednou stavi řlmský katoliciam

rroti křesťanství romantickému a zvláště proti všelikým jeho protestantocýmormám. V katolicismu objevuje nejlepší lormu kázně a pořádku. jež umožnuje
človčku ovládnouti dokonale sebe sama. Při tom odsuzuje Montherlant posl.dní
etapu vývoje svého mistra M Barrbsa (jeho román „Oronte“j a ida za Maurrraem
a Lassenem dělí a priori svět na dvě části: přijímá „Tibre“, t katoliásm
římský, obrození. tradici, klasiciem. nacionalism -— a zavrhuje ,. ronte" t.j.
alexandrinism, mesianism, byzantinism, reformaci. francouzskou revoluci. ronan
tism. humanitarism a jeho výtvory: liberalism, koamopolitism a bolševism.

Toto rozdělení jest ovlem hodně libovolné — a také v katolíci-mu básníkovč
je jeltě dosti prvků. jež sotva lze nazvati katolickými —jako na př. jeho názor
na válku. Ale tomu jsme již u Francouzů zvykli. 3. J.
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Z NOVÉ ČESKÉ LITERATURY.

Dr. Joset Matocha: Problém osoby. Filosofická úvaha. Čáetl lVývoi
problému osoby v děiinách filosofie. Strtran 56.56Nákiadem vlastním ' Olomouci
1924. — Osoba ie svéprávná s rozumná podstata. Problěm osoby není nic
iíněho než problem podstaty. Positivistě ovlem považui í podstatuzs psychologický
klam, pravice s Tainem, že nejsou podstaty. nýbrž jen fakta a zákony. totiž
ie a ieiich vztahy. Hmotnou podstatu prohlaěuií za přelud vytvořený smysly

ůsledně i podstatu duchovou za přelud vytvořený vědomím. ač to odporuie
issně zkuěenosti, nebot ve svem vědomí rozllluieme mezi ievy, iež míieií. a
sub ektem. ienž trvá. Problem osoby je výmamný zvláště v etice. nebot není-li
oso y, neni mravní zodpovědnosti. Autor věnoval této otázce záslužnou pozor
nost a opíraie se o iilosoiii svateho Tomáše chce ve své úvaze háiltl existenci
podstat s troiího hlediska. ontologického. psychologického s etického. Žel. kniha
přítomná obsabuie vlastně' yen úvod k úvaze samé. totiž děiinný přehled problěmu
osoby. v němž autor vykládá poiem podstaty ve iilosoiii před Aristotelem, nauku

Aristotelovu. svatých Otců. scholastika & konečně osobnostní teorií veAgosoi'hmoderní. m.

Dr. Josel Kratochvil: Filosoiie středního věku. Olomouc 192-1.—-Přítomná
kniha dn Kratochvila ie v naší literatuře první publikací. která podává sou
horný obraz děiln středověké filosofie. Jak sutor přiznává vznikla poncnáhlu.
Je to práce 20 let. ieiímž základem byly četné monografickě studie rozptýlené
po našich revuích a částečně i knižně vydane. Účelem knihy ie .zduchovnění
a povznesení ěeskěho života“. Nechce být pouhou informací. ale nkazuie. že
„ve středověké iiiosoiii le vlastní podklad moderního myllení. že neznsti středo
věkého myělení značí neznali sebe. nebo! středověk dosud žlie l v nás i kolem
nás". Základní problém illosoiie. roblěu- víry a vědy. byl ve středověku řelen
sub spec-le aetsmitstls nát-miens y. tak isko velkerá skutečnost přímo byla
nábožensky cítěna.

Filosollí středověku dělí auto: na patristickou, která vrcholí ve sv. Au ustinu.

iehož illosolie i; meteiysikuu Nového Zákona. iiiosolil scholastickou, iež osáhlav systému sv. omále Akv. sveho vlestranného rozvinutí. a konečně tilosoiii
entischolsstickou. representovnnou averrolsmem Slgera : Brabantu a Jana
z andunu.

lilavní význam celeho s isu oviem tkví v kapitolách o lllosoiii scholastické.
Scholastlka ie směr iiiosolrcký. který se nese „k rozumověmu vysvětlení Hrady
a vesmíru z posledních příčin. Viechnn vzepětí lidskěho ducha spěie k veli
lmlepě syntene. k harmonií vědy a víry". Scholastlka není tedy ian iilosoílckou
metodou. není ani ienom ltlosolií křesťanství Ona ie systemem tak samostatným

s vlestranně protEracovaným iako některý“moderní systém iiiosofický. Spisovatel
ukázuie ' iednoíEchh kapitolách, ink scholastika pronikla celý soubor vědění
a myllcni současné o věímaiíc si psychologie, přírodních věd, etiky ipoliliky.Spis ie psán iasně a, což ie hlavní ieho pře ností. přehledně. Nechť naide u naší
inteligence tolik porozumění. s iokoulásk ou a orozuměním pro středovck byl
psán. Jest do ilstě míry i přáním autorovým. a ylby v tichu pracoven prome
ditován - vždyt podtitul zní. nástin iilosoiických meditací středověkých Lod. Š.

Josei Hronek: Kněz v českém národním obrození. Populárně vzdělávací
knihovn sv. 2. Stran 45. Cena 4 Kč. Dr. Allrod Fuchs: Siednoceni

irkvi nionismns.) Teže knihovny sv. 3. Stran 31. Cena 3 Kč. Nákladem
eskoslovanskě akc. tiskárny v Praze 1924. -—Hronkův spisek ukazuie znovu

známou. nepopíratelnou. ale přece ien často zapomínanou t přehlíženou sku
tečnost. že česká vlastenecké kněžstvo b lo hlavním činitelem naleho národního
obrození. Autor opírá se o vědecké výs edky předních českých badatelů o této
době a také se ilch ěastěii výslovně dovolává. takže ieho vývody působí pře
svědčivě na každého rozumného čtenáře. V iednotlivostech bylo by ověemmožno
některé kapitolky s prospěchem doplniti, iině zase dalo by ee říci stručněiia
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úměrnějilvlaltě maceěaky — v poměru k jiným — jeet odbyta stat o vlastenecké
činností moravských kněží. Sulilovi na př. jest věnována 'en všeobecné dvou
řadkové zmínka. kdežto Puchmayerovi plné tři strany; o Fr. ravdovi v 11řadcích
vypravuje se i o tom. jak vstoupil do literat a jak dostal svůj pseudonym;
bahovoří se ve 13 řádcích také o V. Benešrlřebizském. jeho! činnost přece
již nespadá do neroúrodního obrození — jinak by bylo třeba uvésti jeětě celou
řadu jiných spisovatelů z let sedmdesátých a osmdesátých. Nedopatřením u
n Herbenova romlnu „Do třetího i čtvrtého pokolení“ letopočet 1919 — vyielt
jiz r. 1892. Než tyto nedostatky dají se snadno napraviti, a pěkn psané kní kn

lní jistě i tak svůj úkol. daný již pro ramem sbírky.
vygpisek redaktora ,.Popuiérně vzdělévací ihovny" dra A. Fuchse není otiskem
jeho studie „Poslední papetové a unionismus“. známé z letolí Archy. třebas
ovlem řeiilha z ní některá data. Osvětluje celou nejvýl důležitou otazku
s hledis mnohem čirlího. V přesně logicky rozčleněných kapitolkach určuje
předeviím pojem a význam unionismu, načež vyličuje poměr mezi katolictvím
a východem i různými jeho rity. ukazuje i kulturní význam snah po sjednocení
a zvlaltě také význam ideje cyrilometodějské a velehradských sjezdu a věíml

si konečně i obdohnšch pokusů unionistických v církvích protestantských.zvláště v Anglii a ve védsku. Spisek. doplněný vhodně odkazy na nejnověji!
literaturu. zasvěcuje stručně a zcela věcněi jasně do otazky. která dnes zajimé
celý vzdělaný svět, a zaslouží jistě. aby byl hoině čten i rozliřov B. J.

Jnn Vrba: Vysoký snih. Obrézky z přírody. Stran 290. Vydal Fr. Obzina
ve Vyikově 1924. — Z častých toulek lesy a lukami, z odborných znalostí
iadrně, „pravodatnťm siivosti. z důvěrného soužití se strom, zvěří, ptáky a
hmyzem zrodily se mno é přírodní nálady. autor ie takřka den ové zach coval.
kdykoliv se mul z vychlzk, čekané neb lovu. Kdo umí takto s hla ovýma
očima chodit řírodou. vyni aie nejen bohatými vědomostmí zoologickými a
botanickýml, e lé! violiou pozorovatelskou a popisnou. odhalí oviem mnohé
tajemství a neznamou krbu i v nepatrném úseku haltravského pasma. Dralinovské
hory a postřehovských rybníků. zvlaitě nelení- li se mu vyjiti třebas l do mrazivé
a nebezpečné vtnice sněhové a tam se podivovati zápasu lesa s přísnou tíži

sněhu a kolektivní odolnosti vysokých, navzéiem přimerch korun stromových.Kromě těchto jedinečných pozorovéní obsahuje kniha rbova řadu drobných
loveckých příhod. vypravovaných tu s procítěnou něhou pravého milence přírody.
tu s mysliveckou povídavostí. zahrocených někdy nůladovou nebo iilosoiickou
reflexí. Poctivý a nenhilný realism Vrbových črt. pro-tota a bezpečnost lícně
získaly mu mnoho řétel zvlaltě mezi těmi. kteří po Mpavých dilresich espre
sionismu zatouřili syleti o věcech opravdovských. Dom.P.

Jan Vyhlidall Veselé obréaky : Hané. V tiskl a vydal Frant. Obzina va
Vylkově i924. Obalka od akad. malíře Petra Iltělky. Stran 184. Nová kniha
neúnavnéhn opravdu spisovatele nezapře. ie jest rodnou sestrou jeho četných
starlích shlrek a zvláltě nedévných Hanlckých humoresek'. ilustrovaných
Petrem Pičtělkou. Shrnul do ni skoro půl kopy příběhů a obrizka. jet svým
dějem nebo svými dobromyslnými lidskými ligurkami charakterisujl veselejlí.
rozmarnějěi atrtnky hanseke povahy. Některé jsou atarlího datta. jiné vznnyikl
již v prostředí vliačném i povélečném. Mnohé mohly ae pfihodlti i kdekoliv
jinde -—hanlckého růzu doděvé 'lm jen jadrna hanacké mluva. Leckdy ovlem
vkreslíl autor do „veselých obré &" i řadu oblíbených svých ,.nérodních do
kument0“, jež dokazují, že mms stále oním bystrým ozorovatelem svého
lidu, jakým byl od očatku své literérní činnosti. Am . eří jsme se zrodili
z jiných moravských enů. moleme skoro zAviděti H ům takových Vyhlídalo,
Bystřinů, Křenů, Hlavinků atd. M.

Roland Dorgsiss: Probuzení mrtvých. Roman. Přelotil dr. EmanuelČupr.
Obalka Véclava Malka. Ro inové knihovny „"Proud sv. 6. Stran 280. Cena
25.10: — Francis Cuco anec. Roman. Přel. Stanislava Jílovski. Obalka
V. Malka. Téže knihovny lv. 7. Stran 136. Cena 14 Kč. Vydalo tisk. a nakl
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družetvo če. legionářů „".Čin Praha 1924. — Dorgelčeův mmln je v první hd!
obrazem, někde přímo kritikou velikého dila. jež podnikla Francie bnedpo
válce. vybudování krajů zpustošených válečnou líticí. Uprchlíci vracejí se do
svých rodných míst, jež stěží poznávají. bydlí v různých děrácb arozvalinách.
muži se vytvohti : trosek trochu lidské přib a sami bezmocni čekají na
státní pomoc. Přichází . množetvím dělníků viec možných národností — ne
scházejí ani nail krajané — ale také s množstvím vleli'jakých spekulantů a
přiživníků. kteH hledí neltastníky jen vykořistiti a dovedou obchodonli
| s mrtvolami a těžili z láaky pozzcůslalý

Autor je zřejmě dojet bídou trpících vdov, dětí a opultěných rodičů těch,
kteří vykrváceli za vlast, jest nejednou pohnul jejich nezdolnou důvěrou v život.
a proto odsuzuje tím ostřeji všechen llendrlán, nepořádeki hbma . jakých
se do ouitěly francouzské úřady. Ozývá ee tu v něm nejednou ž sta. jenž
poznaalviechnu tu bídu hodně zblízka a volá k zodpovědnosti ,jkdo
máhali rozmnožovati. Ale žes to ani zde nezapírá velkého umě ce a citlivého
básníka. jak jej známe z evěných křížů". Je to nejlépe patrno z výrazné
kresb množství zajímavých typů mezi domácím obyvatelstvem i ve spoustě
přistěhovalých lidí a zvláště z obou hlavních postav: mladého stavitele a jeho
ženy, vdovy po padlém kyrysníkovi. Autor vylíčil tu a neobyčejně jemnou

psychologií vývoj výčitek svědomí v duši ullechtilébo muže, jemuž m členka,že zabra místo mrtvého. ba že ho klamal již za jeho života, stane se obtížným
přízrakem. Snaží ee odčinili svou vinu tím, že se obětuje matce zemřelého.

pomáhá jí blednti jeho mrtvolu a dospěje tak daleko. že hledí již na svou ženujen jeho očima. Tak se mrtví probouzejí a - —
Dorgelěsův román jest dobré. umělecky bodnomtnéa mravně povznášející dílo,

uhož překlad dlužno jen vítali. Mluví : něho láska k nett aslným, aonclt
!: opuštěnými rodiči padlých vojínů a odpor proti velké nlčitelce lidského
Ilěslí válce.

Historii bolestně probuz ého a až skoro k zoulalelví utlvaného svědomí ve
vylil jeltě mířej-eslromán,. tvancc" . jímž jest o prvé uveden do nalí literatury
mladý lrancouzlký spisovatel lrnncís (arco Isemaluje pro svůj í'íhěh lirokábo
rámce krajinného i dobového jako llorgeles, nezabírá do roudh vypravování
množství osob a eplsodlckých lakl. ale soustřeďuje se váece na jedinou událost.
jež změní zcela směr života d\ou nepatrných lidí. pekařského dělníka a po
uliční holky. Dělník zavraždí » uoci bohatou domovnici Nikdo ho ani nepo
(lezí'íva, jan holka, jež chodívá někdy kou il si u něho pečivo, vyluňl něco
Jemným citem pochopí l neltěslí jeho uie, již vábí jakési nevysvětlitelné
kouzlo proudící z onoho zločinu u jeho nás|ledků. To v ní vzbudí touhu obětovali
ae ubohému neluladěmu již muži a odvrátili ho od toho. aby nepodlehl zcela
onudnérnu vlivu. Zdá se jí. že tím objevila cíl. smysl životu pro své bídné byli
a cítí se tím jakoby vykoupena od svého ponižujícího řemesla.

Ale váechua její útěcha nedovede ulehčiti trvale tíhy zločinu: doléhá na dělníka
stále krutěji & budí v něm strach a hrůzu, jež ochromují jeho činnost, malou
mu rozum a vyhánějí konečně od něho i dosavadní nezitlnou těšilelku. V osa
mocení dochází konečné poznenáhlu k lítosti, uvědomuje si v plné síle příáernosl
avého zločinu a žtván výčitkami svědomí. hrůzou před sebou samým, jde hledat
sve společnice Sotva ji nalezne. padnou oba do rukou trestající lidské spra
vedlnostl.

Malá komůrka pekárny. blízká hospůdka a kousek pařížské ulice jsou jediným
déjlltěm tohoto románu dvou lidí ttvaných tajemstvím zločinu, jenž v srdci
opovrhované žen vzbudil na čas obětavou soustraet — o lásce nelze to vůbec
mluvili —ale p ji zaplalil hrůzou výčitek evědomí Těžká chmura visí ned
těmi dvěma dušemi, v jádru dobrými. jež ve svém utrpení marně hledají klidu
_. a chápete hned při četbě, proč se tak marně a bolestně štvou. nikdo z nich
nevzpomene ani jedinou myllenkou na Boha, na dětelví a tichý venkovský
kostelkí — z podzemní komůrky vpadají hned do hospody nebo bloudí bea
nadějně lemnotami ulic. v nichž patrně není chrámu s mlčenlivými zpovědnicemi
— a je--li, tl ubožáci ho neznají. poněvadž load nikdy neslyšeli o Bohu.

Smutná, neradostná kniha. A přece nemožno odepříti autom uznání za to.
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jak dokonale s velikou životní pravdivosti vystihl nejjemnějlí psychologické
pochody takových zavržených bytostí. vraha a prostitutky, iza to. že si počíná
neobyčejně umírněné a taktně: jedinou větou často odbude scénu. na níž b
si průměrný realista pochutnával zálibně celou kapitolou. ll

Jako b Wasser-mann: Golovin . jiné povídk. ASutorisovanýpřeklad Hedviky Velemínské. Nakladatel B. Kočí v Praze 19 4.8 an132. Cena 12 Kč.
Jak ob Wassermann stává se také u nás oblíbeným autorem. jak možno souditi
z toho, že se oblažu'í skoro současně překlady několika jeho románů a novel.
Tři povídký, jež pře datelka spojila v této knize. nejsou sice arcidíly. ale
ukazují dosti dobře příčiny úspěchu nevěedního spisovatele. Vybírá si z proudu
současného života zvláště silné, ps chologicky zajímavé povahy a předvádí je
ve stručně načrtaných a přece dobře vystihujících situacích. jež pak vrcholí
ve scéně dramaticky naplaté a často až překvapující. Takovou je na př. scéna,
kdy Golovin. typ vzdělaného dobrodruha. jenž se stal bolševickým velitelem
a vlastně lupičem, setkává se v podkrovní světničce s prchající statečnou ruskou
šlechtičnou a : útočníka mění se v rytíře i proroka. Nebo ve druhé novele
okamžik. kdy ruská llechtická dívka octne se v podezřelém hotelu s těžce
raněným revolucíonářem. odsouzeným na Sibiř. aby ho tak zachránila. A ve třetí
rázovitý německý sedlák. zasažený až k zouialství vědomím, že prohrál svůj
život, když vychoval zkaženého syna. Jsou to vesměs malá dramata lidského
života, při nichž spisovatel nechává leccos jen tušiti a snaží se vlemožně i ve

svém stylu vyhýbali se obvyklým způsobům realistické drobnokresby. Překladzdá se však příliš chvatným a zv áátě jeho čeština vyžádala by si hodně oprav. M.

Marcel Prévost: Andělé strážci. Román. Přel. Joseí Koupil. Obálka od
J. Loukoty. Nakladatel F. Topič v Praze 1924. Stran 403. Cena 25 Kč. —V-ý
chovný román, jaké začal sáti nedlouho před válkou oblíbený. často ovrclmí
a lehce írivolní autor „Po opancn". Změnil se značně. když si uvě omil ve
zrslejlím věku různé choroby současné francouzské společnosti a zvláltě ne
dostatky a chyby ve výchově budoucích pokolení. „[ es auges ardiens". vyčlí
r. 1913„byli prvním dílem takové výchovné románové trilogie. „ nděly strážci"
jsou tu míněny soukromé učitelky a vychovatelky. jimž zámožné francouzské
rodiny rády svěřují své děti. zvláště dívky. Jsou to z největší části cizozemky

_ Angličanky. Němky a ltalky. Dívky různých povah a schopností. vytrženy
povoláním ze svého společenského a rodinného prostředí. přesídleny z otčiny
do dalekých krajů mezi lidi úplné cizí nejen srdcem. ale i rodem a mravy —
přestávají žíti morálkou svého mládí, v honbě za leplím osudem přicházejí
lnadno na scestí, podléhají lkodlivým vlivům i příkladům, začínají nenáviděli
zemi. jež je živí. mstí se vlemožně svým pánům. do jejichž rodinných tajemství
mimoděk vnikají. a působí pak zhoubné na své okolí. zejména na svěřené sobě
děti. jimž měly býti „anděly strážci“. Nejvíce temných barev snesl autor na
Němku. jež je zloduchem ostatních, svádí kuplířsky nevinnou svou svěřenku
i jejího. ne již ovlem nevinného otce. a pak na Angličanku. jež svým démo
nickým vlivem přímo odloudí dceru rodičům. Ale při tom je dosti spravedlivý.
aby uznal. že i mezi těmito cizími vychovatelkamí jsou někdy vzory ctností
a že větří vlnu mají samy francouzské rodiny: otcové. kteří často pronásledují
a svádějí vychovatelky, a matky, jež -- nejsou ll římo cizoložnicemi jako
Emmelína —--počínají si přivvběru učitelek nejvýl lehkomyslně. Mravně neivýáe
stojí v románě ženy, jež hle aji opory pro svůj život v náboženství. Zdůrazňuje
to ostatně výslovně i sám spisovatel, když končí voláním po tradičních, starých
ctnostech ženy jako občanky. manželk a matky. ctnostech, v nichž vidí obrození
hynoucího národa. Ještě jasněji to řekl ve svém dailím. dosud nepřeloženém
románě „lettres á Francoise- maman“ 1914, kde přijímá za svůj názor Julia
Lemaitra: „Vychovávejte děti v náboženství svých otců. Nezaseiete-li v duli
dítěte náboženství. tu jeho místo zaujme předsudek nebo sektářství. Nedáte-li
dítěti náboženství. učiní to snad někdo cizí. a to způsobem protivným valí
idei. Vychovávojte tedy děti ve víře otcův a začněte tento výchov náboženský
časně . . .
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Ve.Frencti byl román Prévostův brzy po vyiitt zpracován také v divadelní
hru. lež prý ee těšila v Paříži neobyčeinemu úspěchu. Přispčla k tomu iiatč
i časová. morálnívi nacionální tendence. U nás nemá iiž román takoveho vy—
mamu,' tak'ie upoutá čtenáře neivíce ien podrobnou kresbou proetředi zá
možných francouzákých vrstev, zpohodinělých v nečinnosti a v honbě za zábavami.
Ani tu přes eve moralistnt horlenl nezapře autor ikoly, z níž v letech 80.
vyšel, a metody, iež m'uziednala tolik obliby zvláště u ženského čtenářstva.

ARCHIV LITERÁRNÍ.
Humor Karla Křena v dopleech. Podává Jan Vyhlldal.
Když v únoru (16) 1907 Křen v Dubanech dokončil svou pozemskou pout,

K. Dostál-Lutinov napsal do prostčiovského časopisu o něm posmrtnou vz mínku,
v níž dotkl se i Křenových virlinek a piva. Pantáta Ant. Ječmínek v 1.0 odicích,
čtouce tento nekrolog. zarazili se při te virtinkové zmínce a slzy vyhrkly iim
: očí a proneell: „A to! ani kóeek té citátky a sklínky piva nepřeií chudákovi
za to. co se pro nás napsal. aby nás v trampotách a sóieních rozebral. pro
drahnil . . . Tak odpiácí svět!"

Slovy těmi dobře charakterisována příchyinoat čtenářů k han. humorietovi —
Křenovi. Jak lid lnul ke Křenovi, tak on až přespřílii miloval Henáky. přehlíte'e
zhusta ieiich stíny; za své „spisby", iak rozmer-ne říkal svým obrázkům. málo
mu nakladatelé mazali medu na každodenní chlebíček. ha naposledy ici odstrčlll

a on Hanákům přece psal.
Křen byl Ietor živé. rozmarné. vtipem ien střel a házel ieho střely na vle

strany; zřídka k y byl vážně naladěn. l v dopisech ievl se takovým, témeř

viichny. ie! od náho chovám, překypuií humorem. Na dotvrzení eiov uvedemeně leté.

(Křen byl r. 1889 na larmaku v Nemčlcích |:. H.. tam se mu tak líbilo. te
napsal do ..Hlasu“ oslavný podčámík na Hanáky „Na |armaku“. Pisatel techto
řádků, bytem tehdy v Dobromělicích, v obrázku s tým! nápisem v „lilaeu'
přiváděl na pravou míru ieho chvalozpevy o Henácích. Křen potom poslal
tento list :]

Can'ssime!

Nemohu po replice Vali v "Hlasu" „na iarmaku" nepsáíi Vám několik
slov, : nicht každé hy tatarem bylo. nad výsost přeii si ze erdce gruntu.

Přilel Jste na mne lak kdysi Dunden na králodvorský rukopis s velkou
učenosti velmi a sláva Vám, antoi — inter nos — isem skutečně čekal na
něco podobného po má „iarrnatečni'“ práci, či po mém iarm u a vězte, le
mám z toho radost ze tisíc rénskéch. ie se mi podařilo tak dobře velíčku
položili, poněvadt b ste jinak 0 Sobě nedal věděti

Co isme psali, psai jsme, a že každý z nás trochu té pravdy povldči. kdo!
by popíral.

To je tedy ad vocem Vaieho skutečně „tretného“ na iarmaku editio li.
Numero 2. Konečne po dlouhá době dvou let isem doetai : "Hlasu“ 20 zlatých

rak. mčdé a tak mi iakýsl kraian : redakce píle. prý na roůaz Druhtva a
zwiálte Dra J. Poapllila, a abych prý na ně nezapomínal.

Tož to vytahuiete klapk Svých očí. co? Za práci dvou let 20 zl. Není to
zrovna ma otratnost red čni?

lnu my eái ee i s málem epokoiíme. ien kdy! nás nebiií. Snad se tam ti
ptnt ustrnuli nade mnou. když Jete napsal, že i na Hané není má kapsa ieksi
v r chttku a ie-li to zásluhou Vali. to! dělám před Vámi poklonu.

o isem Vám chtel tedy ocelí svého pera vrýti do papíru tohoto blány.
Nro 3.: Od Benediktinů isem už doetal skoro celý honorář a zalátal itn

částečné díry v kabát! me existence.
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Nro 4.: Až Vm ua napadne, tož mi plěte, kdy přiiedete do Proetěiova
ne plk a koroptve.

Sum ee Vám na včem dobře mltl přeie cum ealute in Cbr. J. a
V Dubanecb 7. září 1889. Frant. Zgoda.

Il.

(Křen odpovídá na upozorněni, že by měl I:při pozor děti na svou banáčtinu,
stěžuje ai na malý honorář.)

Pfůtelu milý!
Ono ae to lebce řekne: tak a tak - a ne tak. mila brachu, tuze těžko ee

to plěe, zvláště mně. Nedržim ae totiž onoho „nonum prematur" atd.. nýbrž
zapdtm ai faifku, aednn. vezmu lěatro pa Iru, pču, dům do kupertu, naptěu
via ětadt brn a ie to. To by muail míti č ověk trpělivost slona : korekci a
přepisovánim a nello by to od fleku.

Ale oetatně kya ty band za upozorněnou a věřte. isem tomu skutečně rád.
že Jste na to i ono poukázal, no und dann. že vidím, že Jste vtom hanáckém
koutě tam na mne přece načlato nezapomněěl.l

Haneeky paett |e náramně zle. ale ne od žaludku :; [blolímanakými kapkami.
V každé dědině ee mluvi iinak a třeba tu ucha neitainěiěibo šplcla, ab
člověk postihl věecky ty odatiny výalovnostl téže hlěeky. když už aim szvu
výalovnuet často auplně měni, ue pak člověk tlačivěl dva roky taitonakou
(německou) půdu ne tak lehce dovede se zu vpraviti v tu neli heněckou
mluvu. Ergo nemějtež Vy et Conaortea trápení z toho. quod !cripei. lide
lcrlpei bona a radě i pokynu dobrému a přitelakému ochotně i rad
otevru vrata ucha l erdce evéo

Ceteto quin teď ve av. poutě centu nach Proa--nic ledniakt. tož lo necháme
až po Velkonocl

Dnes totlžto 20. března (ve čtvrtek) iedu do Němčlc za. iednou ae podivat
na zněmě. Nebyl sem tam už tak v trnky rok. Ale věřte mně, tim paanim
do Hlasu ai člověk nevydělů akoro ani na apir. pěro, lnkouet a poětovnl
známky. Od záři lonekěko roku iaem toho ťa datn už načmůral doatl a dali
mně za to -— 15 rýnakýcb.

Je to nlrod. co?
Ale povidtm ah non penna. nad unus —a pilu děla k vlastni a anad'| druhýchler
'fožl- tolik Vám pilu atramento per chartam ln charltale. Věm ie tam beil

o ni zabrouette někam do aouaedatvi. ale uneralne aedi etele doma. nntol
.eěmlel nllkam k aoueedum neeiede.

lalumni"a pozdravem ardečným oeculoque lraterno V“
20. července 1890 p. Franz.
Laeta leetal a vydatný mrakutl

cu(Křen pozvěn na ,."koledu do bullkěbo „Jednoty ev Joeela“ ,aby přednlčel,
kyl'Ly obdarovaly, „"kolěčem a podaly mu tHkořeny křenově, evlzaněalovan ou trlkolor

Plútelu milý |

.,"Hultn měn: doeud ne v žaludku. ale v krku. Bylo mně raději poeleti Tl
v neděll na Boží Narozen! telegram, že mtm blan iak rozvrzanů harmonyka,
a že tedy nebudu moci přiletl. Že ete to vlak už rozpovčděll v novinecb,
tož ieem ei povideli Francku, poie ei. mudll

tož teen: lel -—a mrzi mět „duu dl
Tak iete mě tam krtaně přivítali a dali iete mně takovou čest ve apolku
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upřímněpo henůcku a co ieem Vám dal za to je? Trochu v chrapotu chrap

tivých myllenekl Chreptím doeud a to proto," le jakna něco vleze,tak lehko to s něho nealezel A tož: mVůmu tun udělati báječně
křenovsky hhnou řeč . one zatím uvezla v krkul Krhu jste viděli pouze
na mé oluměělb čunařeea bLječnost'jeemvlviděl jl eam na Vaší báječně upřímně
pozornoetil Bud tak dobrý, příteli milý a přečtl to všecko. co ptlmv
apolku ev. Josefa a vyřid viem milým téhož epolku členům upřímný ode mně
honácký pozdrav a panu předeedovi — že vzkazují. až ten Křen bude míti
v pořůdkn a bez chrapotu krk. aby mu p. předeeda udělal nn ír perem
ěkrk, a Křen do vlaku řrk a než bye okem mrk, bode Křen v ě městě
a po iekovně ceetě ve spolko o Vás bode mnět řeč jek ženich má k nevěetě.

Dali jste mně u Vůl buchtul
a hned jaký velký ruch tul

Chudobě Pin Bůh oplatí!

Dele ste mně e tře kose křeno
ve alovanekě pnntle. to zpomeno
— ni eo doma! Jo! je pozdě!
A tož at to čkně rozdě

růce. at 'oi v legraci:
dec e bo e hodní anácíl

A toi. chcel-ll & uznll-ll. tak to těm dobrým lidem přečti. pozdrav je jeětě
eemjednouvlechny. . ajůj

V Dubanech 31. prosince 1898.
Tvůj upřímný

Ft. Zgoda-Křen.
panáček hanickě.

Dokončení.

POZNÁMKY A ZPRÁ VY.
Drnlína ltterěrní a umělecke ko

nala po valné hromadě svou rvní vý
borovou echílzi dne 2. října \! lomoucl
za účastí 6 hnít (Bittner. dr Hrachov
ský. Masik, ehulka, Večeře-Střílovský
a lamy al). .vednatelem zvolen opět

Vačeřa-Slííiouskýa okladníkem
.Předeeda.poaalpak zprů

vu () výsledku románový loutna. je!
byla aDruilnou r.
podAno celkem ll tomino. mezi nimi
dvě velmí obslhle trilogle. Jedna po
vídka (heslo „Volenov"l nemohla býti
přljata do eoutěte. poněvadž nevyho

e podmínce o rozsahu (nejméně 20
allow/ých archů). Tříčlennů jury na
schůzl dne 18.1dří v rně rozhodla se
po bedlivě úvaze podati výboru tento
nůvrh, jen! také schvúlen. První cena
nebude udělena. druhů a třetí cena
bude sloučena a odměněna tři relativně
neileplí romlnova díla. „Svítání“. „Du
lemo salk" a „Krieteřl“. Když otevřeny
obálky. semenno. ie autorem první prú
ce jest dr. Front. Odvalíl, druhé dr Jar.
Hrubcm a třetí Ant. Hrůza. První dvě
vydá aamn Družina. vynienaií ee pak.

...
O

roetředkovela u katolických nakla
dabull vydlníromlnullrůzova, jakož'| —
budou- ll el ovlem autořl přiti -—ostatních

tací, jimi neb lo možno udělítl odměn
ůěkterů vlak ude nutno před vydl
ním přepracovatl. —--Dale jednal v bar
0 otdzce archivu a mueea hotel/c 'ch
spisovatelů. Jest nejvytlí čas, aby se
v této věci přešlo konečně od slov ke
skutkům, nebo! jeat jlato, te prodlévá
ním ztrácejí ee nim stlle :: nenhratně
duležité často dokumenty a památky.
Poněvadž zatím pro linanční potlže ue
motno pomýlleti na zřízení samo-tat—
ného musea v místě, kde by bylo nej
lépe přístupno bedatelům i veřejnoeti.
uaneseno s povděkem přijmouti ochotu
knihovníka arciblekupeké knihovny
vKroměřííl p. drn Ant. Breitenbachera.
jeni chce věnovatl této věcl zvlaštní
oddělení kroměřížského archlvu.B\1de
tun uložena předevlím obeehli a důle
iltů kores ndence K.Doettle-Lutinova.
Vlichni člfnově Družiny l její přltelě
vezmou zajlstě myllenku mueea za evou.
nebo! jen všestrannou ochotou e sou
člnnoetí bude moho zíakatla od zkazy

365



nchrániti. co pro iednotlivce nemámnoh- ..
soustředěnoa vědecky'dy ceny. ale

uspořádáno bude míti veliký význam

pro budoucí badatele v děiínách naliultury. Nejedná se ovšem jen o pa
mátky po zesnulých. ale i o různé do
kumenty k životu a k dílu současných
spisovatelů Přesný program další ráce
v tomto směru bude podán v lisgopa
dové schůzi výboru, načež Družina za
báii účinnou akci. — Výbor obiral se
pak revisi členské matriky Družin a
rozhodl. že za dnelnich poměrů. kdy
ie tak těžko výdati zvláště básnickou
a vědeckou knihu. netrvá na původní
podmínce. že totiž za činného člena
může býti přiiat ien spisovatel který

V vydal samostatnou. knižní publikaci.černčlenům budou zase pravidelné za
ailtn siožni lístky na zaplacení člen
ských přispěvků. Přiieti několika no
vých členů schváleno. — Na konec ied
náno o otázkách. o nichž se v poslední
době rozhovořili někteří členové Dru
žiny v denním tisku. Positivni návrhy
přinálí vlastné ien článek Fr. Hanzelky
v „Naliiinci" Výbor iest iistě povděčen,
že se nale česká veřeinosi začíná ži
věii zaiímati o naže literární poměry.
[ uvitá s radostí každý nový podnět
ikritiku třebas nepříznivou, ale dobře
miněnou a spravedlivou. Jeátě raděii
hy vlak uvital -—pomocnou a obětavou
ruku! Nebo! přizneime si upřimně: ná
vrhů a námětů, „co by mělo být", „co
by se mělo udělat" —— bylo u nás
vždy s dostatek. ale hůře ie. když ide
o ieiich uskutečnění. Ne že by nebylo
lnad dobré vůle, ale konec konců při
ide se k poznání, že i k té neiideál
užili činnosti — ba k této průvě neivice

jest potřeba penězi Družina nevy
dávnla knih. které táhnou liroké vrstvy
čtenářstva a z nichž obyčejně nakla
datelé těží. nýbrž větáinnu taková prá
ca svých členů. jež by iinak nesnadno
nalezly nakladatele. A vydala zvláltč
velike nákladné dílo o Dantovi. jež
bylo na polo darem odběratelům a také
počátkem těžké finanční krise, : niž
se nemůže Družina dosud vzpamato
vati. Než tuto hospodářskou strtnku
celé otázky. bez jejíhož ita-iného vy
řešení i neikrásněiií plány „iniciativ
ních“ lidi nutně ztroskotaii — tak iako
ztroskotala větlina velkých snů zesnu
lého K. ostála-Lutinova — osvětlí
v ..Arle“ pokladník Družiny Led. Za
mykal. Po mém soudu ie správněilí ne

oslůovnti veřeinoeti velkolepým' plány

také Družině úkolů. li! nále
žeii vlastně institucím lidovýphóvným
_apolitickým, ale za to iiti pevně krok
za krokem za neibližlími ctly: taková

:
EI

'výtrvalá, třebas méně hlučná práce vy
nuti si časem iistě úspěch i uznání
k- ní zveme včechny, kteří: máií záiem
o rozkvět nalí literatury.

Osobnichpolemtknemnímv, Arie“
pěstovati. Vim sice. že rbudí zájem a
zvědavost u mnohých čtenářů, kteří
jsou zvyklí tomuto způsobu boie : novin.
vím, že ie to i iakousi reklamou pro
list — mnohé ien tím hlavně si „po
mohl“ — ale výsledek? Roztrpčení.
neláe a a pak i nechuť k vážněiši

práci. Viděli isme to nellépe právěetoáího roku, kdy'se obievilo v nalí
neveliké literární obci tolik osobního
halteřeni a planých sporů, že se to
omrzelo kdekomu „Archa“ iuko orgán
Družiny chce sdružovat: včechny nale
spisovatele k vážné práci. Neni-li ně
který : nichs okoien. zná iistě forum,
kde může up atnitl své výtky i svá
průva. Takovým forem není žistě na

ř.ilustrovaný týdeník. ienž s katolickou
iteraturou neml nic společného a iehož

čtenáři obrovskou větáinou sotva kdy
slyieli o Družině — tak iako zase ka
toličtí spieovatelé zvěděli o věci teprve
: liberálnic listů. které s velikým

gustem citovalyc celé odstavce z článkuhá—anikat]. R 0 ie v něm správného.
to isme cítili dávno vlichni. Ale bylo
třeba těch osobnich útoků. lež beztak
se zakládaii z neivěttí časti jen na
nedorozuměnl nebo i na zievných o
mylech? Dnuiám pevně. že časem se
uklidní rnztrpčenl p autoru, iehož si

osobně vážim a iemuž sem svzm posudkem v l. čísle .,Arcli " nua přece
neublížil a že pak tune možno po
hovořiti si o některých zásadních otáz
kůch celého aporu věcněii :: klidněii
než dnes. A Iavně, se vzáiemnou
upřímnou důvěrou a Iáskouí

Pamětí Frant. .l, Vaváka, iež vydává
proi. Jindř. Sko ec nákladem Dědictví
svatoianského v Braze, vylel po 6 letech
nový svazek. Obsahuie události z iedi
ného roku 1801. jimž se končí třetí
kniha Pamětí. neirozsáhle'či ze vlech
sedmi dílů. Většinu svaz u zauiimaií
Dodatky. v nichž neúnavný a neivýl
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bedliv'ývydavatel otiskuie množstvínově
nalezených, dříve neznámých dokladů:
neivíce iich ie z daru akad. malíře Ládi
Nováka, ienž pocházeie sám : Vavákov
ské přízně nalezl r.1911 na půdě tru
hiici inou listin a památek z bývalého
maietku Vavákova. Prof. Skkopec v do
siovu vděčně připomíná. že tento svazek
mohl vyiiti jen vyhradni zásluhou ndp.
biskupa dra Ant. Podlahy, ienž za ochuze
né Dědictví svatoianské sám obětavě pře
iímánákladna daláítísk Pamětí.od nyněi
tka ovšem vydávaných v počtu výtisků
daleko meněím. Jest si opravdu přáti.
nb toto důležité dilo octio se konečně
úplné v rukou čtenářů. Cena svazku
ie 10 Kč, ro členy Dědictví' jen 8 Kč.

—Totéž ědictví žádá nás za ozná

mení, že v dalo právě kapesní vydáníPísma sv. RZ také ve vkusných a
pevných vazbách. celý Nový Zákon za
20 Kč. Evangelia samostatně za 10 Kč,
Apoitoiář za 14 Kč. Adresa Dědictví
svatoianského iest: Praha-iv. Vikářská
ul. 15. 35

Český Lid, sborník pro studium lidu
československého. vydávaný nyni nakla
datelstvím .lana Svátka v Praze. zahá
iil právě svůl iubilelní. pětadvacátý
ročník. Z [. člsia iest patrno, le zůstává
sice věren svým dobrým a osvědčeným
tradicím. ale přes to ohialuie v č ánku
svého neúnavnáho redaktora dra eřtkn
Zíbrta iakousi modernlsací. změnu do
savadního programu: uznává. le třeba
iei rozěiřiti s vhodně přizpůsobili ny
neiíím poválečným poměrům. Dnes _,
praví dr. Zíbrt nestačí heslo studia
národopisného, lidovědnéhn (etnogra
iického, iolkioristickébo). Dnes lámou
si hlavu učení i neučení, co vlastně

lnumená loik, lid? Ddborhici v l..Angiiiroziiluii studium lidu liolk) vůbec 
muuní se tím slovem ueien lid ven
kovský. n brž i lidé v továrnách. v tech
nickýchs užbách, lid řemeslný. živnost
nici atd. —- a studium lidu selského

zvláště. Hlásí se tedž novat družka dospolečné práce. Dr ibrt neví dosud.
lak by ii po česku pojmenoval —--mo
|derni ieli obháicl a liřitelé poimenovaii
ii názvem „sociograiie". Moderní soci
oiogie &sociograiie. rozkvět věd psycho

ioůických. změněné názory o původutury lidové. názory zbavené fanta
stických sentimentaiit. rozvoi právních
teorií i praktických zkušeností ze soci
ální patologie. vývoi národohospodář

ských zájmů — věe to nezbytně a ne
úprosně předpisuie změny ve sběru a
studiu látky národopisné i'lido'vědné.

r. Zíbrt neslibuie ovšem, že změní
program úplně podle cizí moderny. chce
i dále vraceti československému lidu.
čeho se zbavil bezúčeině. : přinucení.
módou, vlivem cizoty a veikoměstské
kultury. pokud |e to v rámci přirozeného
moderního pokroku přiiateiné a udrži
telné. Ale iest přesvědčen, že nesmíme
zavlrati oči před skutečností dnešních"
změněných poměrů. kdy poiem „lid“
značně se rozáířii a iinak upravil .

Vedle historického a proqramovehočlánku Zíbrtova přináší !. čís o srdečné
přípisy Ai. Jiráska a Primusa Sobotky,
pak řadu zajímavých a pozoruhodných
statí: Renata Tyrlová píáe o kroužku

„České chaiulpy" na Jubileiní výstavě,dr. Vladimír rancev o domnělé české
pisni v překladu Puikinově, remonstrát
Cyril Straka o stračideinýc pověstech
ze Strahovských letopisů. J. S. Baar
vypravuie. iak K. Erben sbíral na Chod.
sku kroie pro národopisnou výstavu

v Moskvě. Florian Zaplešai popisuievětrnémlýnynaliané losei rbasioven
ská kotúlky atd Sborník Českého Iídu
zaslouží plné podpory nalich ústavů
i iednotlivcu Ročně stojí 56 Kč.

Nová romány : dob naleho ná
rodního obrození. [ yiická, věčně
milá doba našeho obrození ukazuie se
stále iettě dobrou živnou pudou pro
krásnou literaturu A čtenáři uiýraní
přiběhy dnelních znervnsněiých a u
padkových hrdinů nechávají sc rádi
přenááeti do ovztiuáí naplněného vůni
probouzeiícíbu se národního jura a
oživeněho světlými postavami těch, na
které učili isme se od mládí polliižeti
! neivětši úctou i láskou. Tak ietoái
iubileum Smetanovo pohnula asi zná
mého historického spisovatele (lm Jus
íina Prááka. ienž se věnuje občas také
beletrii. aby napsal románek ze života
B. Smetany p. t. „Kařinka Smetanova“.
Po způsobu liráskově snaží se autor
v příběhu uilndé lásky umělcovy ke
Katince vystihnoutLi podrobné celé 0L.?„takže
se setkáváme s celou řadou naáich bu
diteiů. hlavně s Palackým. s ieho tchá
nem Měchurou. proi. Zeitbamrem.
Vinařickým. proi. Sedláčkem a i. Knihu
vydává v sešitech o 1'90 Kč nakla
datel J. Svátek v raze.
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Dále do mínuloeti uvádí roman Karla

Dewettra „Světla buditeiů“.lleižilímzačalovydávati nakladatelství Jos.
v Praze s ilustacemi Oldř. Cihelky.

SpisovaJtel aravuie osudy mladéhohrJdlny ana řiltana. do nichž zasahuje
také čistá láska . uch
mayera k mladičké Lucii Lomové a
oeývaií se velmi často ménaDobrov
ského. Krameria. Pelcla, bratří Thámů,
Neiedlých a iiných buditelů z doby po
oselinské. Román Dewettrův iest určen

hlavně dospívající mládeži.

Karel Sezima po delším odmlčení
přihlásil se novým románem „Dravý
žlvel“. ienl začal právě vycházeti ve
Vilímkověknihovně. Jak se zdá z prvního
uvazku. ozývá se v něm hojně vzpo
mínek : dětství, : idylického Polabí a

ak z lesů podbrdských. Jakmile román
bude ukončen. přineseme o něm relerát
v literární rubric

Chrám Matky Boží Hřed Týnem.Pěkná monograiie Kami Novotného
lla ve 2. vydání iako druhý svazek

šliměleckých památek“, vydávanýchákladem F. Topiče v Praze. Ve zhul
těném úvodu podává Novotný historii
památného chrámu. ient ic tak úzce
epíat s nalimi děiinami. i vývoi ieho
umělecké výzdoby. iii pak ilustruie
40 obrázků. opatřených stručnými infor
mativními oznámkami Je to milá n
cenná knížka.

..Argna", Pod tímto názvem začal
vychazetl redakcí in!. Vladimíra Von
dráka a nákladem Středoevropské vý
atřiikové kanceláře čsl. nový časopis.
ienž bude příznivě uvítán mnohými
dulevními pracovníky. Přinálí ednak
bibliografii. iednak stručné výta y vě—
deckých a pozoruhodných článků ze
věech novin a časopisů které vycházeii
v nalí republice. a v neiblíělí době
také : větlích zahraničních novin. Tak

má býti zachycen a roztříděn bohatý
materiál. nloiený v časopisech a no
vinách. který větiím dílem přicházel na

yisou seřazeny dle těchto
hlavních“oddílů: národohospodářství,
lkoiství, vědy technické, zerněděletví,
lékařství, umělecký průmyal, vědy pří
rodní. historie a geografie, vědy právní,
filosofie a náboženství. siezdy a výsta
Dlužno ien iitovati. že „Argus“ vylučuie

ze svého prgřramu bibliografii článkůliterárních. evím, z iakých důvodů.
Neubraia by tolik místa a přiěla by
jistě velmi vhod mnohým. kteří na
iiných oborech nemají tolik záimu. A ne
máme ií dosud. třebas bylo podniknuto
iii několikpokusů.„Ar us".ienž vychází

vakrát za měeíc v raze (Smíchov.
Smetanova 2), stoií čtvrtletně 28 Kč.

“Nové č.:;optsy těžko ze dnes uchyzačal letos v zimě vychá
zeti měsíčník skupin mind ch literátů
„Svit“ (původné ový ivot"l, ale
uvázl při 3. čísle. Podobně brněnský
orgán Ilné neimladčí skupiny mezinárod
ně orientované „Pásmo“ vydalo dosud
ien tři čísla. poslední na zeleném papíře.
Stejného rázu v Praze vydávaný ..Disk"
nedostal se přes první číslo. Nevede
se ovlem o mnoho lépe ani starlím
časopisům. ie! isou skoro vesměs vy

d;vány : velikými obětmi. Pražský

2

.ivot" v l. čísle nového ročníku do
znává vehrině. že A. doplácí naň
ročně 20 tisíc Kč. A akom současně
("tu v Lid. Novinách ve zprává—h „Ze
světa iilateliatú'. m se právě platí za
starorakouské orazítkovane známky: na
př. známku s razítkem městu Bílska
má cenu 3tislce Kč. 3krcicarová známka
s přetiskem ..Bruck" dokonce 15 tisíc
Kč! lláíi několik set Kč za známku
iest u váánivých iiiatelistů zievem zcela
obvyklým. Kolik asi věnuií tito a jim
podobní lidé kteří mail zase iiné a snad
leltě dražit ..sporty" ——na knihy a
časopisy?

N—ákiademDružiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad.Zamykai.
Tískne Lidová tiskárna v Olomouci



RočnikXIl. Liatopadl924 Činloll.

František Kašpar:
MR TVÁ.

Vim. v ieií duši měl isem druhou existenci,
mé druhé iá tam plálo ve všech ctností věnci.
bez kazu, krásné, jak jen láska vytvoří,
blankytně zlatě z dálky zřené pohoří.

Umřela ieií schránku tělesná, však věřím,
že duše ieií vzala ku věčnosti dveřím,
co nesla v sobě neičistšího za živa:
tail i můj obraz msou věčnu ohřívá?

Záhada taiemnál Když. prvu! žal už minul
a smrti vzdálen ieií zjev mi nový kynul
z muk ieilch; zdálo se mi, že mou horší část
odnesla sebou jako černý 1 úlu plést.

Bolestným pokáním mé viny omývala,
bych začal nový život, za mne umírala,
lítosti vděčné plna ie má leskná hruď:
O Kriste, pro svá muka milostiv lí bud'l



Dr. Alfred Fuchs:

MASAR YK A IDEA CYRILOMETODĚJSKÁ.

V „České otázce“ jsou uvedena i historická data o ideji cyrilo
metodějské: V době starší podobně jako Jeroným i jiní viděli
mezi husitstvím a církví východní shodu; ti také se domnívali.
že byla kontinuita mezi busitismem & církví Metoděiovou. Husité
v 15: stoleti vyjednávali s Cařihradem o spojení, ovšem marně.
l v ruských kronikách se vyskytuií mylné názory, jako by bylo
bývalo na západě pravoslaví násilím potlačeno. Masaryk omlouvá
tyto these nekritičností tehdejšího badání. Bylo to ienom proti
papežství, co obé spoiovalo, tedy shoda negativní. Positivní
souvislosti nebylo. Bíleiovský 1537 viděl shodu a souvislost utra
kvistické církve s církví Metodovou v tom, že prý se večeře
pod oboií udržela od Metoděie. Stránský přijímá neien konti
nuitu. nýbrž tvrdí, že církev moravská byla pravoslavná. Toto
mínění přešlo i do německé protestantské literatury. Kriticky
psal o těchto kombinacích Gelasius Dobner, který háiil slovanský
obřad i katolickou ravověrnost věrozvěstů. Dobrovský v pojed
nání „Řecký obra v slovanském iazyce v Čechách" odmítá
názory německého protestantského spisovatele Schmidta přeit
maiíctho baiku Stránského. Masaryk ukazuje. že to ..co naši.
nyněisí domněle pravoslovanštt zastanci ideie cyrilometoděiské
s takovým hlomozem hlásaií iako spásu národa & Slovanstva,
to iiž před sto lety hlásali němečtí pastorové", Dobrovský při

ouůtí toliko, že by český iazyk &české písemnictví bylo získalo.
kdyby Čechové byli přllali slovanské písmo atd. Avšak toho
nebylo. Dobrovský pokládá za absurdní. že by byla bývala
církev Metoděiova pravoslavná. ím více se vzmáhala u buditelů
rusolilie. tím více se upíraly zraky i k slovanskému obřadu.
Otázka náboženská ustupovala vsak zřetelům národním. Tak věci
rozuměl Marek. Ruská církev zdála se být Jungmannovi právě
tak slovanská iako samoděržaví. Kollár budoval celý svůi názor
na humanitní filosofii. Neviděl v církvích iednotícího principu a
doulal v literární vzáiemnost. Za relativně neileplí pokládal
protestantism. Palacký nepřipoiil se nikterak k těm. kdož volali
po slovanském obřadě. Palackému byla otázka bohoslužebného
iazyka vedlejší. Neslučitelnost pravoslavné a české životosprávy

o stránce náboženské a církevní po ruské cestě v doslovu
..Radhosti“ vyslovil a odůvodňoval. Od oruie mínění, že by se

obyčej přijímat pod oboií od věku Meto ěiova potaií byl udržel,
dokládaie, že mnichové sázavští a podobně svatý Prokop byli
římsko-katolickými. Novější nasi historikové kontinuity naší re
formace s církví Metoděiovou rovněž ne řipouětěií. Havlíček byl
vždy proti zneužívání náboženství k úěe ům politickým a proto
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nemohl ani videjí cyrilometodějské spatřovati pouhý prostředek
k národnímu růstu. Přál si církevní jednotu mezi Čechy a varoval
před náboženskými roztržkami. Proto se dožadoval reforem církev
ních. Napsal: „Sjednocenost ve víře je skutečně největší blaho
pro národ a zkušenost učí. že roztržky ve víře hubí všechnu
i politickou sílu národů." Při tom zamítal Havlíček naprosto
ruskou státní církev. Povrchní liberalism potomní změlčil i ideu
cyrilometodějskou. Sladkovský přestoupil k cirkvi pravoslavné,
domnívaje se, že takto plní ideu cyrilometodějskou. Nešlo opět
o náboženství, nýbrž o program a prostředek politický, proto
také tento postup selhal. Národní strana svobodomyslná přijala
cyrilometoděiství do svému programu. Masaryk nazývá přestup
Sladkovského olitickým salto mortale. Sladkovskému. typickému
svobodomyslníkovi, zdál se protestantský katechismus příliš or
thodoxní a pojednou přijal katechismus vyznání. jež nejvíce se
lišilo od jeho názorů. Vážné to memento pro povrchní svobo
domyslníky. Po Sladkovském hájena ie idea cyrilometodějská
v této ,. * * ' ' ' * " ' „www—„č b.“Luky rozředěnélor—
mě i tiskem svobodomyslné strany. Dr. Grégr prohlásil. že domáhati
se bohoslužeb slovanských má býti jedním z hlavních odstavců
programu. jež sleduje strana. Má to býti hrází proti Němcům.

] se strany staročeské hlásána v téže době idea cyrilometo—
dějská. Dr. Rieger vyslovil se roku 1887 dopisovateli ruského
listu pro řecko-vychodni obřad a staroslovanský církevní jazyk.
Zůstavá však v církvi katolické. ale přeje si, aby se český národ
dostal k ímu do poměru dnešních uniátů.

Masaryk konstatuje se vším důrazem, že idea cyrilometodějské
může mll smysl jenom pro véi'lri katollky nebo pravoslavné. Právě
vývoj poslední doby, kdy cyrilomn-todějství stalo se prostě slo
vanským úsekem světové ideje unionistické, dává Masarykovi za
pravdu. Masaryk praví: „Ve světle docela jiném za to jeví se
idea cyrilometodějské, jak ji hlásají její přívrženci uvědoméle
katoličtí. Mutově stojící určitě při církvi katolické mají historické
pravo i vsecky věcné důvody hlásat tuto ideu. Stejně má se věc
s církevníky pravoslavnými, pokud totiž lze připustit, že v době
Metodějově rozdíly církve východní a západní byly již vyvinuté.
třebaže církve nebyly ještě delinitivní roztržkou samostatně or

Eanisované. Ujasnění tehdejšího poměru obou církví vyžadovaloy dosti nesnadný historický výklad o vývoji dogmatu a správy
církevní na Východě a Západě; pro nás v echách však stačí
jistý fakt, že církev Metodějova byla poslušna papeže a že

apežové v zemích našich slovanský obřad zaváděli a zrušovali.
Einými slovy: [ církev tak zvaná Metodějova se slovanskou bo
hoslužbou byla katolická. římská, ne východní; obřad byl vý
chodní, ačkoli nevíme, do které míry." Masaryk tedy přiznává
toliko věřícím katolíkům & pravoslavným „plné historické právo
hlásat ideu cyrilometodějskou". Přiznává jim i právo věcné. Kdo
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stoji skutečně na půdě církevní a náboženské, ten má právo
domáhat se i určitých rituálních změn, jsa si ovšem dobře vědom.
že jde jen o cosi vnějšího a nebude v obřadu vidět všelék, jako
liberálové.

Masaryk zmiňuje se i o sjednocovacích snahách cyrilometo
dějského kněžstva moravského a poznamenává. že se tyto snahy
třištily o pasivitu hierarchie a nepřátelství vídeňských vlád, jež
v těchto snahách čenichaly panslavism. (Doklady o tom, jak dovedla
katolická vláda rakouská stavěii se proti snahám papeže Lva
HII., rvního novodobého propagátora unionismu mezi papeži.
jak v Ylhrách dovedla potlačovati i sebe nevinnější projevy kultu
slovanských světců. a jak šikanovala proti vůli kurie slovanské
glagoláše v Dalmacii. jsou dokumentárně obsaženy na ř.ve známém
spise Crispolta Crispoltiho: La poiitica di Leone III.) Masaryk
vzpomíná snah M. Procházky a Sušila, cyrilometodějských slav
ností velehradských a tradice. jež tu vznikla, snah národních ne
přátel tuto ideu potlačit. a sporu Hóiiier — Clam Martinic.

Pro svůj vlastní názor rozhodně odmítá cyrilometodějskou ideu,
vida v ni pouhý výstřelek politického romantismu. Ukazuje, jak
v jejím jméně byly dokonce vyslovovány fantastické požadavky
politické, jako autonomie říše velkomoravské, aid . . . Pro liberály
ide při ní 0 pouhé citlivůstkářství, o kolísání mezi skepsi, nevě
rou. reiormaci, pravoslavím a kaiolictvím, o náboženské dekadent
stvi. jež utkvívá na pouhých zevnějšich symbolech. Jen věřící
katolíci a pravoslavní směji se k ní hlásit. Rok po vydání „C. O."
1895 vrací se v „Naší Době" o ět k této otázce řadou článků
nazvaných „idea cyrilometodějsťá", kde navazuje na některé
tehdejší bezprostřední aktuality. ale v celku nemění svých názorů.
vyslovených v „ eské otázce".

Ke svému výkladu ideje cyrilometodějské vrací se Masaryk
i ve svém „Rusku a Evropě“. [Praha 1919. Laichter. [. Str. 348.1
V analyse slovanské zbožnosti poznamenává, že Kirjejevskij se
domníval. že husitství si zachovalo vzpomínky na pravoslaví a
v leččems že je připomíná. eským Bratřím připisuje dokonce
pravoslavné učení o Trojici. „Seznámíme-li se přesněji s církev
ními dějinami" vw píše Masaryk -— „musime ohořit tyto iluse.
ačkoliv ještě ozděiší slavianoiilové se snaži' u nouti českou
reformaci mno em příměji na církev východní s ma ým \is ěchem
i kdyb slovanští apoštolové Cyril a Metoděj byli šířili na oravě
učení byzantské" ——Masaryk připomíná. že pravoslaví samo
o sobě není ničím typicky slovanským. vždyt ravoslavnými,

přísllušníky cirkve východní jsou i neslované, jako na příklade ové.
Tento správný postřeh Masarykův uplatnil se v ideji cyrilo

metodějské i na ioru katolické církve. Nabyia i na této půdě
teprve významu, až když stala se součástí problému světového,
součásti otázky unionistické. jež se netýká nikterak jenom Slovanů.
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Velehrad jest pro Slovany tím. čím jsou Arménům kláštery Me
chitaristů. pro Syry kláštery Assumptionistů. atd. atd. Toliko
jedna věc se změnila od doby Masarykových formulací názoru
na ideu cyrilometodějskou v .. eské otázce“. Hnutí cyrilometo
dějské pozbylo své o osiční příchutí. kterou mělo za Rakouska.

Vídeň, ani od ní 0 vislá hierarchie. cyrilometodějství nepřála.
ha z Maďarska máme doklady o tom. že biskupové mařili i kult
svatých Cyrila a Metoda, jakožto „panslávských svatých“(l]
Bylo to výslovně proti intencím kurie, jež již od dob Lva Xlll.
spatřovala v slovanských tradicích. v uniátech, ve výchoan
ritu most ke sjednocení s Východem. Lev XIII. doporučuje kult
světců Cyrila a Metoda všemu křesťanskému světu a zaručuje
ráva východního obřadu. Pius X. organisuje hierarchii Orientálů,
]enedikt X_V.zřizuje pro Orientály zvláštní kongregaci, zakládá

Orientální Ustav. na němž mohou studovati ipravoslavní. a Pius XI.
pokračuje v těchto akcích všemi směry. Problém sjednocení kře
stanstva stává se po válce aktuálnější než kd jindy. jak svědčí
i snahy církve anglikánské. presbyternich cír ví amerických a
švédsko-lutherských alespoň o církevní federaci. není-li dobře
možno doufati v ekumenickou jednotu. Jistě že všechny tyto
snahy přispívají k lidské i náboženské toleranci. neboť chci-li
někoho získat, musím se k němu chovat šetrně. Dobře věc
formuloval po konferencích s Anglikány kardinál Mercier. když
napsal, že přátelství a láska ještě není jednotou, ale disponuje
k ní duše. [ idea cyrilometodějská nabývá na mezinárodním toru
katolicismu tohoto významu, jak svědčí zejména průběh posledního
sjezdu velehradského, za který se postavila Kurie s celou svou
autoritou. Tu jde () nesporný úspěch československých katolíků
na mezinárodním toru celé církve. Velehrad není již ústředím
tolerovaněho hnutí oposlěního. Tamní kolej missljní v roce 1915
zřízená jest od roku 1920 kolejí papežskou. (Při této příležitosti
bych si dovolil vysloviti nesouhlas s Masarykovou poznámkou
v ,. „eské otázce", že Jesuitům byl dán v roce 1890 Velehrad
proto, aby ideu cyrilometodějskou potlačili. Jistě, že jesuitský
řád nejednal nikdy proti intencím papežovým. Po vydání ency
kliky Grande munus 1880 Vatikán již stál za ideou cyrilometo
dějskou, třebaže rakouská vláda. Poláci a Maďaři dělali obtíže.
Naopak ——Jesuité propůjčili propagaci této idee celý vědecký
aparát, jímž disponovali, a tak se děje dodnes. Členem tohoto
řádu jest i dnešní nejlepší znalec problémů unie P. D'Herbigny.
Je ovšem pravda. že svého času v moravském kleru samotném
byla oposice proti myšlence předání Velehradu Jesuitům a že
obavy, jež naznačuje Masaryk v .. eské otázce". byly skutečně
vyslovovány i v kruzích katolických)

Masarykova formulace se ukázala správnou. Idea cyrilometo
dějská byla domyšlena a prohloubena toliko na půdě katolicismu,
kdežto v táboře liberálním se ukázalo, že nebyla ničím jiným než

373



náladovou součástkou tehdejšího horování. namnoze dosti planého.
V katolických kmzích stalo se cyrilometoděiství součástkou ideje
opravdu světové, ideie unionistické. Idea unionistická není iiž
pouze problémem slovanským. Uniáty jsou ekové, Arméni,
Syrové a Koptové a všichni isou obklopeni Výchoďany nesied
nocenými. Idea cyrilometodějské iest pouze slovanským úsekem
celého problému. Cílem idee unionistické není Panslavia, nýbrž
Panecclesia. Společný dogmatický podklad a vzáiemné uznávání
apoštolské sukcesse je hlavní ideovou základnou unionismu s pra
voslavím, jak ií rozumí církev katolická. Jedině tyto snahy jsou
vhodným rámcem pro cyrilometodějskou ideu.

Cyrilometoděiské millenium velehradské v letech osmdesátých
slavili katolíci i pravoslavní současně. Dnes rozpadnutím caesa
ropapismu v Rusku a ještě řadou iiných okolností nabývaií unio
nistické snahy nové aktuality. právě v úseku slovanském. Není
zde místa rozváděti otázky vyhlídek unionismu: účelem tohoto
článku bylo ukázati. jak Masaryk v boji proti náboženskému
indiferentismu a liberalismu dovedl vyloupnouti i cyrilometoděi
skou ideu z obalu povrchního vlastenčení & ukázati ieií nábo
ženský obsah, třeba nikterak nebyl ieiím stoupencem.

Synthesa kultury západní a východní, latinské a byzantské na
poli náboženském ie dnes do značné míry problémem bytí a
nebytí evropské kultury. Jde o to, aby Rusko se nestalo před<
boiníkem Asie v Evropě. nýbrž opět předboiníkem Evropy v Asii.
Jde však i o to, aby přeintelektualisovaný Západ byl do lněn a
oživen duchem východní vroucnosti.l ldea cyrilometodčis a není
iiž otázkou naivního „slovanského křesťanství", či bohoslužebného
iazyka. nýbrž součástí velké myšlenkové koncepce. v níž všecky
tyto akcidentální Hvlasíky stávaií se tím, čím maií býti: pod
řízenými činiteli. o poznal odpůrce Masaryk svého času lépe,
než mnozí povrchní stoupenci. Za toto čisté třídění duchů
mohou býti Masarykovi vděčni i českoslovenští katolíci.

' Tomuto roblému Ruska a Evropy, syntheae západního racionalismu a ruské
v' . věnov Masaryk zeiména již svoii studií o Kirieievském. při čern! pfiímá
cri-kem Klrie'evského charakteristiku Západu a Východu, ale odmítá ieho my
sticism. — ež tyto široké perspektivy vymykaií se iiž : rámce této stidie.
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Svatý Bonaventura. přeložil dr. Alfred Fuchs:
MARÍA - BRÁNA ZAVŘENÁ.'

Tu es porta. quae clauditur.
apertionis neacia,
de qua propbete loquitur,
hominum nulli pervia.
qua Dei sapientia
ingreditur. egreditur,
semota violentia
per egressum non irangitur.

Virginitas est ianua.
uae caelis fulgens altius.

gaeli non lin uens ardua
Messias, Dei' ilius,
conceptus est exterius
carne tectus exigua.
corpus sumens periectius
ex Te, Virgo praecipua.

Sicut sidus perluitur
infuso solis lumine,
ex eo lux emittitur
sine sideris fragmine.
sic sine carnis crimine
Christus in Te concipitur,
ex Te manente Vitgine
super naturam oritur.

Hle brána, na niž zámek dán,
již nesmi nikdo otevřit.
prorocký zápis o ní sún:
Ji nesmi žádný člově jit.
Moudrosti Boží šel ii svit,
ii včel & vyšel nebes Pán.
nechtěl Bůh zámku ublížit.
když vyšel. nebyl odmykán.

Panenství ona brána iest.
iež záři nebes do výšin.
Ač neopustil Hši hvězd
Messi“ lidu. Boži Syn.
vykonat chtčie spásy čin
chtěl naše lidské tělo nést.
sestoupil proto ve Tvůi klín
Panno, Již předni dána čest.

Tak jako sviti světlo hvězd.
když slunce hvězdu ozáH,
iež aniž porušena iest,
přec zemi svitem obdaři.
tak čistoty své nezmnři
Tvůi život, ač smi Krista nést.
dáš život nebes Vladaři,
Jenž zázračně měl : Tebe zkvést.

' Srv. E:. 44.
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Dominik Pecka:

KŘESTAN A LUPIČ.

Pamatuji si, že sextani a septimáni mívali z latiny ředitele Šil
bana. Říkali mu Křesťan, poněvadž rad moralisoval. V přezdisku
tom se tajil osměch. Pro osobu pohrdali zásadami. Křesťanbyl
ošklivý: kdy oliv napomínal, potahoval kalhoty. V neděli kon
troloval, mají-li všichni zpěvníky. Pro participiální vazbu dělal
kázání půl hodiny. Nikdo si nebyl před ním jist. Kára! vždy.
Spokojen nebyl nikdy. Když uměli, vytýkal, že apouškují &ne
rozumějí věci. Když neuměli, pozval si je na o poledne a týral
až do tmy.

Uměním bylo přijíti do ředitelny. Šel student, u dveří zůstal
uctivě státi a nesměle řekl svou prosbu. Křesťan se ptal so
kraticky:

„Mám dlouhé uši?"
Student se chvěl a mlčel.
„Mám uši až ke dveřím ?“
Pochopil a přistoupil k psacímu stolu. Křesťan vstal & od

strčil ho:
.,Synku, pamatujte si. když někam přijdete, zůstaňte stati v uctivé

vzdalenosti l"
Student odměřilvzdálenost mezi dveřmi a psacím stolem, rozdělil

na polovici a postavil se doprostřed. Druhý, prvním poučen.
zaklepal, vstoupil a šel zrovna do prostředka po koberci, který
byl příčně položen.

.,Synku, pamatujte si, že se špinavými botami se po koberct
nechodíl"

Synek si to pamatoval a pověděl to ostatním synkům. Když
už si to všichni pamatovali, začal Křesťan:

,.Synku. pamatujte si, že ten koberec je tu na to. aby se po
něm chodilo a neodřely se arketyl"

Dlouho trvalo, než se naša zlata střední cesta: jednou nohou
po koberci, druhou po parketůch. uprostřed zůstat stát.

Nadaně žáky Křesťan pronásledoval. Chtěl, aby věděll naprosto
všecko. Když nevěděli, spustil moralistní souvětí začínající se
ltstulovým a:

„A synku, sedněte si, a vy jste nadaný, a vy se spoléháte na své

nadání, a neučíte se, a vy jste lenoch, a kdo nepracuje, at nejíl“Všecka tato a vyslovova v naříkavé, čtvrttónové kadenci, a
při každém bodal tužkou do vzduchu, jako by na neviditelnou

lochu připichoval všecky neřesti ubohého synka, jemuž se třásla
kolena a svíralo hrdlo k zalknutí.

Nejsmělejší koncepci zlotřilosti pronesl Křesťan nad Jožkou
Novotným, že neuměl obsahu nečtených zpěvů Aeneídy:
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„A sedněte si. synku, a iá už vím. jaký vy iste, a vy si myslíte,
že se nemusíte nic učit. a vy iste nadaný dost. a vy byste se
mohl učit, kdybyste chtěl, a vy přiidete na universitu, a vy si
myslíte, že to tam také tak půjde, a vy se mýlíte, a takovi lidé
iako iste vy tam nic nesvedou, a oni se neučí, a oni propadnou
" zkoušek. a bývaií : nich ztracené existence. lupiči a vrazil"

Jožkovi se zatočila hlava. Nikdy netušil, že zločinci, o kterých
se psalo v novinách, by byli mohli býti hodnými lidmi, kdyby
byli bývali znali obsah nečtených zpěvů Aeneidy.

Když Křesťan odešel ze třídy, byl Jožka hrdinou dne.
„At žiie lupič a vrahl" křičeli septimáni a slavně ho nosili

kolem lavic.
Jožka byl neinádheměiši exemplifikací Křestanovy vychovatel

ské moudrosti.
Po maturitě neměl tedy Jožka odvah něčim býti. Byl spíše

odhodlán nebýti ničím. Když přiiel do grab na práva, měl jen
dluhy a housle po otci. V inserátech hled ' hráče pro kina &!
šantány. Šel a hrával v Alhambře od desíti do čtyř. Dopoledne
spával, odpoledne zašel někdy do přednášek. Když se hlásili
druzí ke zkouškám, přihlásil se také. Myslil, že propadne, ale
nepropadl. Nezačal ani potom věřiti ve svou existenci, ačkoliv
mnozí dobří lidé ho pokládali za velmi pořádného člověka, protože
nepil a nekouřil. S přiměřenou dávkou mateřské přecitlivělosti
mluvívnla s ním bytná o své dcerce, nebot platit obstoině. Do
bromyslně končíval takové rozhovory uiištěním, že slečna Fíny,
či jak se imenovala, se listě dobře vdá. Byl výrok velmi o|o
vičutý, ale upřímný. nebot Jožka rád věřil v existenci druhých
právě iako nevěřil ve svou. Universitní profesoři byli snesitelní
v tom aspoň. že mu nic neprorokovalt a vůbec se nemíchali do
ieho budoucnosti.

.lužkovi nešlo ostatně nikdy do hlavy, jak se mohou lidé starali
více o druhé než o sebe. dyž dělal poslední zkoušky, by
profesoři téměř zdvořilí. ač se jevil milovníkem zásady, že mlčeti
je zlato. V duchu se také podivoval nepřetržitosti & obratnosti
jejich otázek: vypadali, jako by věděli mnohem méně než on.
Tak podivní mohou býti lidé.

Potom hned b la voina a Jožka také na ni šel. Fínynka plakala
& bytná mu udě ala na čele křížek.

A to byla hned existence:
„Co se Křesťan nastaral, čím budu," ornyslil si Jožka neiednou.
A že uměl na skřipky hrát & nik y nebyl smutný, měli ho

voiáci rádi. Ve špitálech to ieňtě ušlo. Kdo byl při dobytí Pře
myšlu. dostal medaili. Kdo ii pak nenosil, byl zavřen. Potom byl
zase puštěn. A kdo měl dohled na baráky a nebyl tam, když
přišel obrat, byl také zavřen. Potom byl puštěn. Kdo uměl ma
ďarsky kltti, dostal se do vagonu, když bylo zle, kdo neuměl, byl
bóhmischer Hund a mohl zcepeněti. To byla tedy voina čertovská.
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Ke konci byl hlad: menáž, jenom zelí a řepa. Řekl "klukům" ,*aby
někde něco sebrali k té zelenině. Šli a ukradli prase. V té pa
mátné chvíli se splnilo proroctví Křestanovo: Jožka se stal lupi
čem, ovšem tak nevinným, že z toho povstal jen jistý druh slávy
mezi „kluky", a o život napřišel nikdo leda to prase. Tak to šlo
dále. Kadeti v zákopech spávali na předepsaných zásobách čo
kolady, aby jich někdo neodnesl —-Jožkovi .,kluci" jim je vytahali
přece, div, že jich za to nepostříleli. A když bylo po té psině,
dali si všichni kokardy a jeli k mamince. Jožka ne. Neměl už
nikoho. Na korse, kde zevlovával jako student, viděl' jen neznámé
tváře, v kavárnách vysedávali sportsmani & milovníci kulečníku,
v divadle se hrály klasické opery. Poněvadž nikdo o něho nestál.
zarputil se tak nelidsky, že nešel ani na ples akademiků, a po
zvánku ozdobenou léerickou dívčí hlavičkou hodil do kamen řka
suše: kindrbál.

Bylo mu někdy smutno. I chodil na otcův hrob a jednoho dne
navštívil jednu velmi starou přítelkyni své nebožky tety. asem
měl úmysl vstoupití do akvaristického spolku. Tyto allury byly
zcela nevinné a dají se vysvětliti jedině tím, že Jožka zatím nabyl
pevného postavení, čili existence. Tomu rozuměime dobře: Jožka
neměl povahy, aby si místo hledal. Na štěstí byla místa všude.
a tak se stalo. že místo si našlo Jožku. S tím nemálo souvisela
návštěva, kterou Jožka vykonal u oné velmi staré přítelkyně své
nebožky tety.

Z vojn si přinesl Jožka suché lámání v kříži. Doktori ho po
sílali do l3íštan Jednou v létě poslechl a jel. Kura nebyla zlá
Nikdo ho tam neznal, & večer pohodlně mohl poslouchat cikán
skou hudbu.

Kdysi večer šel po mostě přes Vah. Proti němu kráčel muž
s bílým kloboukem a prošedlým vousem. Nepoznal ho hned. Mužů
s bílými klobouky a prošedlými vouzy bývá v lázních dostatečná
zásoba, Také bývá o ně slušně postaráno. Nač si jich tedy všímati.
Ale ten muž nebyl obyčejný lázeňský muž s bílým kloboukem

a Erošedlymi vousy. Byl to Křesťan. Jožkovi se zachvěly nohyv olenou a on bezděčně vyšlápl pravou nohou mimo chodník.
chtěje vyhnouti a stydě se prchnouti: nevěděl ani, že jde zlatou
střední cestou jako kdysi po koberci v gymnasljnl ředitelně.
A poněvadž v té chvíli vůbec nevěděl, co dělá, pozdvihl klobouk,asi
jako před strážníkem, když se ho ptáme, kde je to a ono náměstí,

Křestan se zastavil, ale Jožky nepoznal.
„Znáte mne7" ptal se
„Jsem, prosím, Váš bývalý žák," vykoktal Jožka
„Těší mne velmi, mladý muž
Jožkovi by bylo přirozeněji zlaznělo, kdyby byl Křesťan řekl:
„Těší mne velmi, synku."
Ale ochopil lehko, že synkové se časem stávají mladými muži.
Mladpý muž očekával také, že Křesťan začne potahovati kalhoty
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a zpívati svá čtrttónová a, ale Křesťanpotahoval vestu a intonoval
svá souřadné souvětí půltónovým e.

Hovor byl s počátku abstraktní, to jest, mluvili o chladných
srpnových dnech, 0 lázeňských lékařích, o radiové emanaci,
() taxách kúpelného riaditelstva a o polských židech.

li potom alejí starého parku — starý muž a mladý muž.
„Mladý muži, jsem zřejmě potěšen, že vás vidím. Vždy mne

těší, vidím-li takového mladého muže, svého bývalého žáka.
Připadá mi, že vidim výtvor svého ducha. etl jsem, že velikým
jest uměním tvořiti obraz nebo sochu, ale větším tvořiti charakter
žáka. Jak Pygmalion z řecké báje hledím vždy se zálibou na
každého mladého muže, který byl mým žákem."

Poněvadž tato slova starého muže byla příliškrásná, považoval
mladý muž za dobré mlčeti.

„Quem dii oderunt, hunc paedagogum lecerunt" dí přísloví,
mladý muži, ale pravím vám, že býti vychovatelem je známkou
vyvolení. Učenci jsou obmezeni svými retortami a odbornými
časopisy, ztajeni ve svých laboratořích, prosekturách a archivech.
Ale vychovatel nese světlo oznání, vede na cestu pravé lid
skosti a otevírá bránu věd. voří též charakter. mladý muži, a
proto jest úkol jeho velmi zodpovědný. Jako dobrý zahradník
musí štěp duše ke kolu pevně přivazovati, výhony ořezávati.
uschlé ratolesti ulamovati. Kázeň, milý mladý muži, jest hlavní
věc. a té musí vychovatel své svěřence naučili. Ovládání &sebe
zápor — tot první a nezbytné předpoklady životního úspěchul
A pak neochvějný základ mravnosti výchova vůle, dnes, žel,
tak zanedbaná & zapomínanál Kladl jsem na ni vždy největší
váhu. Mohu vám upřímně říci, že dosavadní způsob studia u nás
pokládám za zcela ochyhený. Dnešní škola vychovává pouze
rozum, nikoli vůli. (činiti rozum skladištěm vědomostí z počtů,
dějin. přírodopisu & jazykozpytu —-to není ještě výchova, To je,
prosím, jenom vzdělání. Na sjezdech profesorských stále to při
pomínám, Profesoři mnoho zavinili, nejednu ztracenou existenci
mají na svědomí, poněvadž vzdělávali, ale nevychovávali. A že se
nemýlím, potvrzují mi úspěchy a kariéry m ch žáků. Tři z mých
žáků jsou, prosím, universitními profesory. ád se dovídám, jak
se moji bývalí žáci v životě uplatnili, a myslím. že to není ne
skromnost, počítám-Ii to též za svou zásluhu. Doufám, že mi
promlnete, otáži-li se - -—

Mladý muž předešel vychovatele vůle, řka bez pýchy:
„Jsem, prosím, úředníkem finanční prokuratury.“
„E. e, e. v které hodnostní třídě?
„V deváté hodnostní třídě, třetí stupeň, A kategorie.
„B, to gratuluji, mladý muži, upřímně se z toho těšíml Aniž

bych vám chtěl lichotiti, mohu vám nyní prozraditi. co vás se
týče, byl jsem vždy přesvědčen, že si dobudete zajištěné existence
a čestného postavení v životě.“
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A starý muž tiskl mladému muži ruku velice vřele, nebot
mladí muži vždycky ho naplňovali hrdostí, zrovna jako synkové
ho naplňovali nespokojeností.

Do té doby Jožka nevzpomínal v dobrém na Křesťana. Ale
živou přítomností dobrého teoretika se v mlhy rozplynul šedivý
obraz š atnébo praktika z dob minul ch. Poslední odlesky za

padlrjícího slunce se ztopily v lesklé ladině tichého Váhu. Rozeš ' se.
Toho večera s úsměvem usínal Jožka ve svém hotelu. Viděl

Křestana, jak potahuie vestu a jak mu vibrují hroty prošedlých
vousů. Tiše uslnal, neboť po křestansku odpustil Křeštanovi jeho
křesťanství, a nic tudíž nemohlo rušiti jeho pokojného s anku,
leda by das měl prsty v té historii. V tom případě totiž by měl
ředitel ilhan hezkou, asi osmnáctiletou dceru a modrýma očima,
a byl by ochoten dáti ji bývalému lupiči za ženu.

F. B. Děrda:

U DUNAJA.

Na peruíích ísně milostné
prlmáš cikáns ý
až ku stropu své housle zvedá.
A dole pod kavárnou
Dunaj.
zář měsíce bledá
a ramen
pů oční si zpívá sloky.

Čí jsou to kroky?
To žena akas bosonoha
na hedvá vln
postříbřený třpyíem hvězd
dítě položila.
Vodník z hlubin vystupuje.

Stín stesku se rozprostře!
v září zrcadel,
mollové tóny riméš hledá.
jak by zalyka se
po tónech lapa do hlubin,
a dole
nad Dunajem
k nebi se vznáší Cherubín.
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František Střižovský:
MALÝ PYCH.

I malý pycb,
i všední hřích.
když duši přeletí, iak stín.
vždy ulpí tam. jak stopa slin.
a Milost oslabi
a zředí ieií fluidum.
Tot trn. ienž v ráně tkví,
a doušek hlínu rtům:
Tvé slovo nemá váhy své,
tvůi pohled doimem nepůsobí.
i gesto zklame, prostřed zlomené.
Tvé nadšeni. iak volání je v hroby,
ink iuny paprsek.
ienž nehřeie a žití nedává.
Je roub, ieni zaschne. obvaz-li se smek,
ie duté bláboiení, bengšl, únava. — -—

Dávno budeš v hrobě spát,
nad tebou důl budou iura kvěst a léta zrát.
v pfedurčenýcb parabolšch světy kolotat.
Někdeiši tva cesta po silnicích země

Eodobat se bude drahám zhaslých hvězd,tere neviděny v tmách, tak v prsti sémě.
života pi'ec nesou v chladné hrudi zvěst:

minuleho s kulturami generací svých,budoucího. který vzei e : probuzených iich.
si se Boli vůle činem na nich stane. —

Člověk životem zas novým vzplane.
Hříchy. kterým sloužil kdysi,
spravedlnost znovu vzkHsi
iako biřice & svědky epoch zapadlých. —-———

Zázrak poznávání. vůle privilei
děkovůním naplň tebe. v duši piei.
aby chlebem voněla tva cesta.
liliemi kvetly tvoie šiěpěie,
v pokání by žíní oděia se města.
na náměsticb ieiich až se hlas tvůi zachvěie.
k soudu hlas a k obrácení.
k Boží vůle naplnění.
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Vilém Bitnar:

LITERÁRNÍ LISTOPAD 1924.

II.

Ctyřlcet let u lývé třetího listopadu od chvíle, kdy František
Doucha zemřelDIBS—tPv PrazeuMilosrdných bratří.Popisovati život
a literární dílo Douchovo nemělo by zde smyslu. Literatura o něm
je již značná & čtenáři „Archy" najdou v příloze její, v „Archivu
literárním", mnoho látky k seznání významu tohoto „druhého
tichého genia". Odkazují je na nejnovější trojčíslo Podlahova
„Českého Slovníku bohovědného“ (díl 3, str. 592 nn). kde dr. Josef
Vraštil otiskuje výbornou monografii o Douchovi a uvádí nejdů
ležitější literaturu. Myslím však, že bude užitečno, když zde
otisknu znamenitý. dnes téměř zapadlý a polozapomenutý ne
krolog, který Douchovi napsal Jaroslav Vrchlický v pražském
„Lumíru“ (1884, 512), obsahující vše, co lze podnes říci podstat
ného o jeho velikém, katolickém předchůdci. Vrchlický praví
doslova: .,Neunavný pracovník opouští nás na sklonku bohaté
dráhy životní, a cit, který při tom svírá srdce, jest vedle vděčného
uznání k práci vykonané spolu citem velkého soucitu a hluboké
lítosti. Jestli kdy celý život cele věnován byl jednomu velkému
cíli, byl to zajisté život Douchův, jiná myšlenka než literární
práce nevstou ila v čistou. ryzí jeho duši, Při tom nepoznal ra
dostí & nezažil, darův, jež život podává. Chorobné zdraví jeho,
chatrné ústrojí tělesné a ři tom chudoba skoro apoštolská spojily
se, aby jeho celý život tyl řadou & řetězem stálého odříkání.
Jako poustevník žil ve své celi u Minoritů. jako stín se vláčet
ulicemi pražskými. navštěvuje občas různé redakce neb knihku
pectví. & přec jaké poklady vědomostí. jaká klenotnice ducha a
citu tajily se pod tímto neuhledným zevnějškeml A při tom
nezastavil se v kruhu myšlenkovém jisté doby, nýbrž kráčel
s časem spolu. četl všecko. znal všecko. ač v poslední době
velké bolesti tělesné i Iekturu mu nesnesitelnou a trapnou činily.
1 to maličkost. že dostav křeč písařskou, naučil se psali levou
rukou, a písmo jeho bylo energické. stejné. pevné. ano někdy
skoro i kaligrattcké. jest jen nov m svědectvím, jak láska k lite
ratuře přemohla u něho všecky o tíže, jak během času dostou ila
té výše ideální, že pomáhala mu heroicky snášeti trapný a bo estí

plv život. _elkou a obsáhlou činnost Douchovu lze rozděliti na tyto
skupiny: i. práce poetické, 2. vychovatelskéa 3. sběratelské.
V poetické prace zahrnujem ovšem též jeho překlady, které tvoří

Bodstatnou část jeho činnosti básnické. Však i o původních básníchouchových dlužno se zmíniti a to tím více, že jsou dosud ne
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oceněny. ač tají v sobě velký poklad lyriky didaktické, plné
pravdy a moudrosti životní. Básně tyto nejvíce blankversem

sané a v různých listech rozptýlené (Lumír, Květy. Světozor,
lahověst) stály by za souhrnné vydání. jet v nich lyrik Doucha

zcela svým & individuelním. Upozorňujeme naše firmy naklada
telské na tyto básně a uvádíme jen z paměti některé z těchto
nejlepších rhapsodií: „Až umru", „Jen jednou“. „Meěet a chram“,
..Koruna" atd. Vedle této lyriky vážné hnula se občas v Douchovi
perná žíla satyrická. & jeho některé básně tohoto rázu jsou zna
menité. I v baladě v duchu prostonárodním vynikal. Hlavné byl
Doucha zdárný pěstitel formy a můžeme říci. že on byl jedním
z prvních. který těžké a při tom kouzelně krásné formy západ
ního písemnictví uváděl do poesie naší. Tak tercina. sestina,
gbazel, decima, tenzona, rondeau. sonet, sicilian a jiné našly
v něm pěstitele, jehož vytříbený vkus dovedl danou kostru formy
vyplniti štavnatým obsahem. Úplnou sbírku básni Douchových
jesi si dlužno poesie naše, nebo! ať ve formě at v obsahu po
dával Doucha vždy věci pozoruhodné a závažné.

Těsně s činností poetickou ůvodni jde ruku v ruce jeho ne
smírná činnost překladatelská. Bouche byl po Jungmannovi první.
který poznal důležitost cizí poesie pro nás, a který toliko v rozšíření
obzoru hledal sílu a razvnj, &ne v úzkostlivém se uzavírání před cl
zínou zdi čínskou. Díky jeho znalosti jazyků moderních i jeho
klasickému vzdělání byly mu otevřeny všecky poklady poesie
cizí a on z nich čerpal neúnavně rukou stále otevřenou. Sha
kespeare jako Ariosí. Puškin jako Petrarca, Dryden jako Dante.
Cumoens jako Shelley. Thomson jako Hugo, Byron jako Kleist.
leull jako básníci lužických Srbů, vše mu bylo domácí, ze.všeho
vybírala jeho umná ruka to nejlepší. A všecky tyto poklady jsou
uesebríany, rozptýleny a vydány v zapomenutí v nejrůznějších

('asorisech Tu přistupuje na literaturu naši druhá povinnost sebralins'ec _v r01plýlené Douchouy překlady básnické a vydali je v díle
„illzem, monumentálním, které by bylo bohatým zdrojem basni
ckých vzorů clzícb & spolu nejlepším pomníkem jeho neúmorné,

Eožebnané činnosti na tomto poli. Vydání toto by bylo „Svatooru" úlohou nejčestnéjší, nebo pochybujem, že by při nynější
apatii k poesii vůbec a cizí zvláší', se odvážil některý nakladatel

k podniku tomuto. Znajíce netečnost kruhů našich. vznéšíme sKoluk ..Svatoboru" tuto prosbu. majíce za to, že vydání díla to oto
by bylo nejlepším pomníkem Douchovým. Vynikají! překlady
Douchovy věrností až úzkostlivou, svědomitostí & při formální
správnosti jazykem přesným & ryzím.

Ponechávaiíce vypsání jeho činnosti vychovatelské a sběratelské
v nejširším slova smyslu listům odborným. zvlášť pedagogickým.
jakož i bibliografii podrobné vyčtení jeho jednotlivých děl &dtlek.
skládáme naposled hold hluboké úcty vytrvalé energii. železné
píli a neúmorné činnosti vzácného ducha tohoto. stavíce jej za
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světlý říklad generaci mladší i všem, jimž láska k literatuře a
práci uchovat stala se potřebou a vlastním iádrem i cílem

životním“ *

V druhé olovině letošního listopadu uplyne třicet let od napsání
výzvy Čes 'm básníkům katolickým, aby se súčastnili almanachu,
věnovaného vyšehradskému kanovníku Kuldovi. Vzácný tento
dokument literárně historický otiskuieme zde doslovně: „Drazí
přátelé! Staříčký Nestor naší katolické a české literatury vůbec.
básník "Legend" Beneš Metod Kulda, sídelní kanovník vyšehrad
ský, postižen byl po nesmírné a požehnané práci celého života
svého velikým neštěstím — téměř oslepl. Z posvátného zátiší
svého však dosud živě sleduje každý nový ziev literatury naší.
každý verš vyšlý z katolického péra. dávaie si vše ředčttati.
Drazí přátelé, učiňme radost stařičkému pěvci a budite ' našemu,
vydeime společnou praci knihu svých veršův a věnuime ii oslep
lému básníku. Bude to skutek piety, povinné vděčnosti synů
k starému tattčkovi našemu, bude to zároveň dílo representuitct
celou soudobou katolickou poesii českou. Na vysvětlenou podo
týkáme: l. V knize, iež bude míti tvar anthologle, maií býti
zastoupeni všichni básníci čeští bez rozdílu stáří, povoláni, známi,
i dosud neznámí, jen když to vskutku básníci isou. -— 2. Básně
ty nemaií mtti rázu příležitostného, nikoli, kdo chce učiniti radost
drahému nám všem kmetu, af mu dopíše sáml, necht každý
básník pošle věci nové, dosud netištěné, a sice takové, aby v nich
celá ieho individualita básnická byla patrna. — 3, Látka je
každému volna. Nemusí to býti pouze poesie duchovní, může to
býti lyrika nebo e ike, může to býti plod iakékoli školy. ien
když je to umělec ', kdyžje to vskutku báseň a když neurážt
ani víry uni mravů. —- 4. Uvod ke knize i báseň dedikačnt na
píše Sigismund Bouška. -— 5. Básně zašlete do Vánoc na adresu:
Sigismu d Bouška O. S. B., kooperátor v Machově u Police nad
Metují. echy Přidej každý tato data: a) čas a místo narození,
b) nynělšt stav. c) názvy tištěných knih nebo hotových prací
v rukopise. 6, Redakce bude přísná a ne filme ničeho. v čem
by nebylo patrné umění. Žádáme tedy všecky básníky v ieiich
vlastním zájmu () svědomitou autokritiku. —»—7. Kniha vydá se
ve větším nákladě k účelu, ieiž ustanoví velezasloužilý oslavenec
sám. Heslem nám budiž jeho výrok: ..Měime se všickni rádi,
slučuime se v lásce Kristově a v lásce k národu svému milému."
— Za více stejně smýšlejících: Sigismund Bouška O. S. B., Adam
Chlumecký, Xaver Dvořák, František Kyselý, Karel Dostál Lutinov,
František Skalík, Sigismund baron Uttenrodt.

Tuto výzvu otiskla pak v podobě ,.Zaslána" Vychodilova
brněnská „Hlídka literární" na obálce sešitu prosincového 1894.
Výsledkem výzvy byl almanach Pod jednim praporem, který vyšel
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v Holešově 1895, a v němž básně avoie otiskla 51 čenkých
spisovatelů. Almanach stal se úhelným kamenem mladé čedič
literatury katolické, kterou od roku 1896 representoval měulčnlk
„Nový iont.“

Silvin Sardenko, přel. Otto F. Babler;
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV.

O vy jste dvakrát mrtvy,
vty hroby izraelské.
Utěcha nitádná k vám
nepřijde trhat kym.
Nentoíí na vás kříže,
a naděi mezi prachem
je v zemi zakopána.
A Mater Doloron
na vašich rovech není.
by se noudtem ětkala
: nadči měla s vámi.
Jen pyramidy chladné,
jen uloupy rozbourané
ltoil při řadách vašich.
ink na pohořeliůtl
roz adlé zdivo pusté
A ak hlu proroků zní
cypřišů vaůich iumot:
Jerusaleme. obrať se
k Hoapodinu svému!
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KRITIKA.
Právě zemřel Anatole France: je známo, že upíral kritice schopnost objek

tivního soudu. Psáti kritiku bylo mu jen příležitostí mluviti o sob.ě Kritik
ravdu vyjadřuje toliko skutečnost prožívanou, nikoliv skutečnost skutečnou.

?ri'tika zcela objektivní by se obmezovala leda na přirovnání díla k velikým
vzorům nebo na aplikaci estetických zásad. Umění mluví v obrazech, „plá
barev vějířem a v tónech burácí". působí římo na smysly. kdežto kritika mluví
v pojmech a obrací se přímo k rozumu. Xni obsáhlou monograiií se nepodaří
vystihnouti rovnostně a dokonale vlastností uměleckého díla. Kritikové si po—
máhají v těchto nesnázích mluvou obraznou a snaží se oeticky vyjádřiti dojmy
jež v duši jejich vzbudilo dílo umělcovo. Tak vzniká kritika impresionistická.
| o ní platí slovo Maeterlinckovo: děs que nous exprimons quelque chose nous
le diminuons étrangement — slovíme-li něco. zvláštním způsobem to zmen
šujeme. Mimo to je třeba věděti. že každé dílo umělecké obsahuje nezvažitelné
kvality. jichž se nepodaří žádným beterogenním postupem zpodobiti.

Učelnějlí je snad přem šleti o úkolu kritiky Její metoda může býti jakákoliv
Dle Hella jest úkolem iterární kritiky hledat! v díle ideu a ve spisovateli

člověka (Le Siěcle. 252). Pokusím se říci. jak tém slovům rozumím. Je zřejn-o.
že to hledání musí býti řízeno určitými principy. A že ty principy dlužno čerpali
z hlubin pravd náboženských a íilosoiických.

Hledsti ideu a hledati člověka znamená hledati typ. Vlastnosti mohou býti
ošklivé. ale typ je vždy krásný.

Ukazujlc vlastnosti díla a s isovatele může býti kritika slušná, zdvořilá.
přátelská, nadšená, jsou ll vastnosti dobré. hanlivá. krutá, nenávistná. ne»
milosrdná n výsměiná. jsou—livšpatné

Ale ukazujlc ideu a člověka jest kritika \ždy laskavá, milosrdná. moudrá.
ltědrá a sladká.

Ukazujíc vlastnosti zjištuje, posuzuje a koná dílo spravedlnosti.
Ukazujíc typ poxznáší a koná dílo lás

patná kritika tedy může býti bud nespravedllvá, chválí-li se, co zasluhuje
hany. nebo haní- ii se. co zasluhuje chvály. bud planá. praví- li se prostě, jak
to je napsáno ale nepraví se. jak by to napsáno býti měl.

Ne \šecky druhy špatné kritiky jsou stejně neoblíbený. Zřídka si stýskají
spisovatelé na planou. Neradi se dávají poučovati. domnívajíco se. že znají
kámen moudrosti A mnozí opravdu jej znají. To jsou ti. kteřt pálí své rukopisy.
kteří zatracují. co vytvořili. věčně jsouce nespokojeni sami se sebou. To jsou
ti. kteří mají dar autokritiky. Autokritika ovšem není vždy známkou výtečnosti
spisovatelské aspoii ne v tom smyslu. že by spisovatelé nemající autokritiky
nemohli býti spisovateli vynikajícími. Kritika, pokud jast jejím úkolem učiti a
povznášeti. zvrhla se, žel. leckdy v mentorování a jalové žvástání a zavinila
špatnou pověst teorie. Teorie je znalost typu. Předchází skutečnost a razí jí
cestu. A přece, cokoliv se objeví v rouše teorie, šmahem bývá zavrhováno
jako bezcenný a nezodpovědný výmysl.

Kritiky nespravedlivé jest neoblíben jen druh zá omý. totiž hana. Tato ne
obliba není věcí výhradně literární. n brž lidskou vůbec. Nikdy nejsme spokojeni
s těmi. kteří nás haní neprávem. ovedome- li jim odpustiti. jsme šlechetni.

Jsme- li pak někdy nespokojeni i s těmi. kteří nás haní právem. jsmeDsměšrřil.cm.

386



RHETORIKA.
Na pražském kongresu pro sociální politiku v Praze bylo opět možno o

zorovati řečnickou kulturu iednotlivých národů. Slyšeli isme řečníky s vyspě ou
a pathetickou rhetorikou zemí románských, chladně věcnou výmluvnost anglickou.
vážnou a poněkud těžkopádnou na kvádrech složitých souvětí stavěnou rhetoriku
německou a měli isme příležitost srovnávati ii s řečnickou kulturou naší. Lze
celkem potvrditi starou zkušenost. že v našem veřeiném životě je celkem málo
řečníků vyslovené špatných. V době převratu, kdy mluvil každý u každého
pomníku isme dokonce mohli pozorovati, že český národ ie národ po této
stránce značně talentovaný. Ale to vše není řečnická kultura. Naši lidé mluvi
dobře. pokud mluví tak iak iim zobák narostl. Ale stačí poslechnouti si většinu
našich herců. většinu našich členů parlamentu a srovnsti ieiich výkony : řečníky
národů románských. abychom viděli rozdíl. Je ovšem pravda, že při řeči záleží
velmi mnoho na osobním kouzlu a na temperamentu řečntkově. vě_cislyšené
vypadají iínak než věci tištěné. Jest známá zkušenost. že napsaná řeč ztrácí
často všechen půvab. Ale přes to jsou řeči, iež neztratily svou krásu po
staletí a iež iest možno vždy a znovu přetiskovati v čítankách islovesnostech.
iakožto vzory rhetoriky. která iest a zůstává uměním. Našemu cítění by byla
ovšem vzdálena rhetorika írancouzská. která by se nám zdála vždycky trochu
theatrální. Ale čemu bychom se měli na ní naučit. iest péče, s iakou zachází
řečnlk s mluveným slovem, aby se neztratila ani iediná zvukova hodnota. Naši
řečníci čtou málo básně, iako vůbec umění recitační iest v žalostném úpadku.
Kdyby naši politikové neměli tak daleko ke krásné literatuře. iako většinou
bohužel maií, ak b také řečnické kultura vy adala iinak. A nakonec několik
slov o našich azate ích. Budu upřímný: Kd koli isem tázán v Praze 0 něiakém
dobrém kazateli &nekáže-Ii právě pan opat voral —--posílám vždycky tazatele
na německá kázání k svatému lgnáci, a činil isem to ještě raděii. dokud býval
v Praze ?. Camelli S. J. Ne že bychom neměli v Praze mezi našimi českými
kněžími dobré řečníky. ale i neilepší mezi nimi mi připadaií iako dobří řečníci
pro schůze, ale nikoli pro kazatelnu. Kazatelna iest řečništém, kde řečník ie
od posluchačstva vzdálen. iest vyvýšen. iest oděn iinak než posluchači. a to
vte působí, že jeho řeč iest 'aksi iiž předem obiektivisována. že může mluvit
tam quam potestatem haheus. oto prostředí, tato obiektivisace svádí velmi snadno
k lulclnému pathosu & ohlas a ozvěnu Iirokých prostor kostelních ke Špatné,
prolahovaná deklamaci. V Německu mail pro ilstý způsob rhetoriky výraz
„Pastorsndeutsch". Kdo slyšel nekdy v Berlíně protestantské kazatele, vl hned.
co si má pod tím představovat. [Ahs iist aaaine unahgentiihme Flicht. aaber sie
wird aaahngenehm . , .l l u nás si skoro každý seminář, skoro každý řád vytvoří
svou deklamační tradici a mohu říci. že častým posloucháním kázání b ch si

\, Praze trouíal ieuom podle spádu i'cči. aniž bych kazateže viděl. ihne konstatovat, káže-li na př. dominikán nebo redemptorista. e lze se vyvarovali
vlech svodů falešného pathosu a při tom zachovati onu objektivitu. které ka
zatelna vyžaduie. viděl jsem na Velchradé ve skvělém kázání P. Habeše T. J..
|ež pronesl k bohoslovcům. a v promluvách P. d'Herbigny. Kazatelna by mohla
velmi mnoho přlspétl ku povznesení řečnické kultury, nebot místo samo iest
velmi vhodným prostředím pro formu vpravdě kultivovanou.

Ničím neprokážeme iazyku mateřskému takovou službu. iako tím. že dame
vyniknout melodií řeči. onomu spádu. který má každý iazyk vlastní. podle
krásných veršů. iež věnoval českému iazyku Vrchlický:

„Ty v „Hospodine pomilui ny“ svatá,
Ty věčně živá v písni Václavově.
Ty studno něhy. krásy v každém slově.
Ty nehasnoucích vznětů výhni zlatál“

Co dovede spád řeči. isem vidél předloni na siezdu soc.-dem., když k českým
dělníkům mluvil írancouzsky Vandervelde. Poslouchali ho pozorné, ač mu nerozu
měli ani slovo. Když domluvil. říkali. že ač nerozuměli. že se to poslouchalo tak
pěkně. „iako písnička“. To dokáže dobrá deklamace. Dr. Alfred Fuchs.
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Z NOVÉ LITERATURY SLOVINSKÉ.

Prvnlm sonbornýmp řehledem výtvarného umění Slovinců. Chu-vatu
a Srbů je „Zfodooína umstnosh' pri S ovancih Hrvah'h in Srbih“, kterou napsal
Dr. Josip Ma av dala Narodna Galerija v Ljubljant jako i., vkusně vypravený.vazek své Knji ce (Ljubljana 1924. vel. B“. 139 str. a 40 obrazových přiloh).

ž'e neběží o dějiny v pravém slova smyslu. jak by bylo možno usuzovati z titulního
slova Zlodovina. seznalh nad d)" čtení předmluvy, kde autor zdůrazňuje, že
mu neběželo ani o rozbory jetn otlivých uměleckých pamatek, ani o podrobnýpopis celkového vývoje. nýbr oúhrnný přehled uměleckých snah a jejich
projevů. tvořících důležité odvětví kulturního života jmenovaných národů. Obírůě-li

knihou důkladněji, poznal. že jí chybí dokonce i nejcharakterističtější
rys jakýchkoli dějin vůbec. totiž vřelejěí osobní poměr autorův k látce. diktovaný

oním žkým a věestranný'm zájmem, jenž nikdy neulpíva na povrchu, nýbržsměřujeuv deky k samému jadru. k poznání podstaty a kausůlní souvislosti
dějinných žia tů. aby ei ujasnil nejenom jejich druh a časovou poslou nost.
nýbrž i jejich vlastny!smysl a hodnotu. Znalost předmětu a příslušné literatury
'. arci prvním předpokladem každých dějin. ale bez dostatečných popudů
hloubavé myeli a bez vřelého zaujetí dějin nevytvoří. Tyto řůdky, jež předesiltm
a jimiž vysvětlují jeho nadpis. chtějí prostě osvětliti povahu práce Malory.
chtějí ji označiti pravým jménem, ne snad odcoitovat nebo odsuzovat Nebot
jako přehledně příručka umění Slovinců. ghharvatů a Srbů je cena jak ho
hatstvím pečlivě sneseněho materialu. tak jeho vhodným us ořůdůním a konečně
i četnými r rodukceml a přehledy příslulné literatury. .žrovna jako politický.
tak prožíval nali jihoslovanltí bratří, jejichž převážná čht dnes žije s lečně
v království SHS. až do nedávna i kulturní svůj život roztříštěně. kaž ý svým
vlastním způsobem, diktovaným pestrou různosti zeměpisných podmínek a CllthO
vlivu. Jejich životní zůjmy byl přílii různorodé. aby daly vyrůati jednotnénu
umění celonůrodnímu místo něěholika, namnoze značně rozdílným uměním kine
novým čl dokonce oblastním. Proto si rozvrhl Dr. Mal svou latku vředsvtím
s hlediska zeměpisného a probírá ji ve skupinách: Slovinsko a C arvttsko.
Dalmacie s Přímořím a konečně Srbsko. Bosna a Hercegovina. V každé z těchto
skupin seznamuje pak autor čtenaře napřed s architekturou příslulné oblasti,
poté s její plastikou. dále s malířstvím a konečně s odbornou literaturou Uméni
první oblasti Slovinskaa Charvátsku »—ležící na nejzazším severozápadu jiho
elovanského územi, podléhalo nejvíce vlivům evropského zůpadu. bylo poměrně
jednotného růzu a z jeho starších a nejstarěích doh se dochovalo' jenom nemnoho
památek; nebo! Slovinsko. ležící takřka na samém prahu Italie. trpělo velice
cizími nájezdy a netěiilo se nikdy dlouho olitické samostatnosti, Charvatiko
úpělo od ranami vpádů tatarských a tureckých a obě země byly lenem ů
pornýc bojů vnitropolitických: hnutí náboženských sporů panovnických sellkvch
povstání atd. řlojnějií a namnoze velice cenné umělecké pamůtky jsou teprve
2 období gotického. krásné stopy zanetliul po sobě siuéi liarokotý. V dilhé
oblasti - v Dalmácii a Přímoří »—se vyvíjelo umění uvodně v duchu kiasicktho
umění římnkého, bývalo téměř stůle oplodňovůuo vfivvy italukýml a neuzuiinjtc
se ani před uměním Cařihradu. tvořilo řirozený most mezi zůpadem a východcm.
Četně dochované pamůtk jsou jednak dokladem vytříbeného vkusu genericí.
které je vytvořily. jednal vděčného pochopení a úct pokolení pozdějith,

kteraLeeopatrovala až po dnelek. Třetí ohlasi - Srbsko, šosna a Hercegovina——odle la v umění vlivu Cařihradu, ale nestala se prostě jeho doménou. piobže
rbové navázali stejně plodné styky s vysoce vyspělou kulturou orientaln'cli

klášterů křesťanských a od století XIV. také s neméně zajímavým uměním

;Zchodu mohamedůnskéhd. V moderním umění uplatňují se mimo to i ' étolasti umělecké m !ienky a snahy evropského západu. Jak vidno. jsou i po
stránce umělecké jihoslovanské země velice zajímavé a upoutají plně nezerom
zajem uměleckého historika, nýbrž každého přítele umění. .Textové přillíží
Malova kniha k umění jednotlivých oblastí dosti stejnoměrně . je v jádru dmře
a rychle orientující rukovětí. shrnující pečlivě a jasně dosavadní výsledky sně
rodatných vědeckých badání. Ale tím je už také naznačena její slabé stránsa:
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přlllěná stručnost a nejistota v odstavcích o osobnostech a projevech poaledních
uměleckých generací, pro něž nenatel autor dostatečných studií průpravných
a vyplňuje řádky prostými seznamy jmen s atributy, které jsou často buď příliž
vleobecné anebo nevystihují podstaty. Tento nesmírné nepoměr hodnoty Malovy

v partiích o umění starém a novém je bohužel jeětě patrněij v části
k.::-ikzkové.která novodobé umění vůbec ignoruje. A ta'k je a bude sice prvnim
přehledem. k němuž se možno s plnou důvěrou obraceti pro základní znatky
o starém jejich umění, ale na dějiny — a to úplně — výtvarnictví lovinců.
Charvátů a Srbů se zatím teprve těšíme. Dr. Bohol Vybíral.

Sebrané S tsy F.X. Finžgara. oblíbeného vídkáře a lidového dramatika.
vydávané lubl,aůským nakladatelstvím Nova zaoožha. dospěly před nedávnem

k iV. svazku. jenž řinááí v novém otisku dvě větáí ráce A„výpravné vydanépůvodně v revui „Bom in svet". Prvá : nich „[Šklo něha" ——novela
uveřejněná po prvé r. 1913. je mistrně nakresleným obrázkem z venkovského
livota. Starý a ři to Ivěčně nový motiv vroucí lásky dvou prostých srdcí,
která nejsou dítkami Štěstěny. dal autom hojně příležitosti. aby s pravou umě
leckou dokonalosti a účinnou přesvědčivostí vylíčil kus psychologie a mravouky
svého lidu. Kd ž čeledín Janez sezná. že nemá dosti síly. abyč čekal na svou
milouAAknču doma, odejdde do Ameriky. aby neúmomon prací a úzkostlivou
letrností zkrátil dobu bolestného čekání; je vlak už pozdě aby tím uchránil
svou nevěstu trpkého hoře, jímž piatí za chvíli poblouzení: oběma jest vypíti
kalich utrpení až do dna. Čistota srdcí a evnost povah napovídají váak tím
hřejivějlí štěstí v budoucnosti. Ačkoliv je lužka Ančka na a s touže láskou
k slovinskému venkovu a přesto. že je Finžgar zrovna tak de ikátním vyprávěčem
jako největší slovinský umělec toho směru v novějií době -—t. j. ivan Tavčar
ve svých posledních pracích. hlavně v .,Podsimním kvítí" vyvolalo prvé vydání
Finžgarovy Ančky velký rozruch a stalo se iedmětem čelných a namnoze
i dosti ostrých úvah o tom, co je umělci dovolirno a co nikoliv. Dnes. po desíti
letech, nebude snad ani na Slovinsko nikoho, kdo by vážně odsuzoval tuto
téměr klasicky čistou a jemnou práci, která byla svého času revolučním činem.
jímž zúčtovai vynikající spismatei s překonal-rou tradicí, osvobodil slovinskou
katolickou literdrní tvorbu od nesnesitelných pout a umožnil následovavli ge
neraci téměř netulený vývoj :: rozmach v. . l ,.váední povídka bez konce"
jak nazývá Fiužgnr črtu. .Smčnla ale ne'(Potkali sel - vyšlou původně v „Dom
in svetu" r. l905 e milostný příběh z. venkova. .linoch a dívku poznávají
teprve prvním oprav ovým zklamáním a odloučením cenu života a sílu lásky.
vzniklé náhodou na venkovské poátě. a když se rozcházejí. jdouce po prvyé

světa za povoláním, splátsjí jim sudičky nitky společné budoucnosti . ..
l'rostotě motivů odpovídá plně Finžgarův rostý jasný a živý sloh, dosahující
místy klasické vyspělosti Typickým plík adem jeho avéráznosti inohou býti
Jonezovy a Ančěiny dopisy (v prvém čísle IV svazku), které charakterisuií
iinžgara zrovna tak dobře jako na říkiud ivana Cankara nezapomenutelné
dopisy v jeho povídce „O dvou mladých lidech", která i příbuzností motivu
i sugestivní mocí své dikce svádí přímohk srovnání. Dr B. Vybíral

Publikace Gorickó Matice na rok 1925. Čilá matice italských Slovinců
rozesílá právě své letošní ublikace, Je to především Vl. ročnik jeilho oblíbeného
kalendáře, redigovaného )r. Andrejem Pavlicou a dosahujícího každým rokem
\ylái úrovně. Letošní ročník je věnován výhradně poučení a valnou jeho člist
zabraly vhodně volené a dobře informující příspěvky Dr. V. Šarabona. na ř.:
Jugoslavia. Světové události r. 1923. Zemětřesení v Japonsku r. 1923, Vel o
britská výstava. Veletrhy. Světový poltovní svaz, Peněžní krise dříve a nyní.
Možno—li komunismus uskutečniti atd. 1 ostatní příspěvky se obírají všeobecně
zajímavými událostmi a osobami. at už domácími či cizími. Tak je tu vedle
čiánsčku o zavražděném poslanci Matteotim stat o Tut-ankh- Amonovi. o kalifátě.
o výletu na Mars, o hrách olympských. o severní točně. o automobilismu &
lecčems jiném. Obrázků není v tomto Koledaru za navadno leto 1925 mnoho,
ale za to jsou všecky reprodukce dobré. .Jako obvyklé vydány i tentokráte
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ke kalendáři knižní přílohy. Uměleckou cenu má z nich Mlada Zora, výbor
lidové epiky slovinské. uspořádaný Fr. Bevkem, který se snažil oživiti památku
nejvýznaěnějších a zároveň lormálně nejlepších básní toho druhu. Hodně ne
náročná je však druhá příloha. totiž Aloise Carliho-Lnkom'če „Poslední dni
V.Akv'llel“ historický román : V. století. přeložený Jožou Lovrenčičem. Třetí
příloha konečně je z oblasti života náboženského. Je to Svatý František Xaver
ský. apoštol lndiánů a Japonců. krátký životopis : pera Dr. A. Pavlice. Ubírajíc
se za vzorným příkladem Družby sv. Mohorja a snažíc se, aby pronikla s
knihami i do nejchudších chat a tak oživila a sílila národní vědomí slovinského
lidu rozesílá Gorická Matice všecky publikace na rok 1925 za pouhých 5 lir.

Dr.B . Vybíral.

Z LITERATURY CHARVÁ TSKÉ.
Památco velikého slavísty Vatroslava Janice věnoval záhřebslsýčtrnác

tidenník „Vljenac“ 12. číslo svého druhého ročníku dne 16. července 1924.
V úvodním článku podává Dr. Stjepan Bosauac řadu okladů charakterisujícíc
Jagiče jako vysoce významného recensenta. Půl třetího sta obšírných odborných

posudků a přečetné drobnější kritické zprávy a poznámky, které ulkládal vesvém proslulém Archivu, jsou stejně důležity jako zajíma J.agic bl nejenom
výborným odborníkem, znalcem. nýbrž i vynikajícím učíte em a vyc ovatelem.
byl nabádavý podporovatel. kde běželo o věc dobrou. ale vystoupil ihned
s šetrnou výstrahou nebo i s příkrým odsudkem. jakmile toho bylo zapotřebí.
Jeho jedínečnému zájmu 0 celý soubor otázek slovanské minulosti a přítomnosti
neunikla snad ani jediná hodnotná literární novinka z tohoto oboru a jeho
bystrý & praktický duch se hned se vším vypořádal. Jagič vytvořil zvláštní
druh vědecké recensex přehledně shrnul látku posuzované prace, zdůraznil její
jádro, rozvedl, objasnil nebo zkorigoval všecka důležitější její místa. ukázal na
další problémy toho kterého předmětu a podal svůj vlastní úsudek způsobem
naprosto jasným a čistě osobním, takže je každá jeho recence zároven odleskem
jeho svérázné osobnosti. Bosanac v bral si pro svůj článek předevšim
recense ilustrující .lagléův .„poměr k některým zajímavým zjevům literatury
charVátskě. - V druhé stati podává lir. Franjo Buřar řehledný obrázek .la

gdových let studentských (hlavně na základě brozury bulharského slavisty Pavlareškoval v třetí Dr. Vellmir Deželič několik drobných příspěvků k Jsgičově

biolgalii (úřední kvalilikace po zkušebním suplentském roce. historie Jagičovaodc odu : gymnasiiní služb. jeho zájem o charvátský životopisný lexikon atd.)
Pak následuje zajímavý vý lad dra Franje Fauceva, jenž světluje návrat

mrh e'ho Jalióe do rodného Varaždínu nepřekonatelnou láskou Kyajkavců k rodnéhroudě; do umentárnt stat Stj. lvšiča o poměru Jaglčuvě k záhřebskě universitě
\ době jejího založení a vybudování; čtytl dopisy dru P. Karliěovl. charakterisuncl
pisatele (Jalléel jako pozorného učitele, dohrého člověka a vtele ( ítícího Slovasa:
zpráva prol. M. ltešetara o Jaglčových nedokončených, ale přes to velice cenných
Pamětech a konečně stručný záznam o poslední poctě Ja lěoví ve Varaždínš.
jakož i o Jagičově poprsí, plaketě a pomníku od prol. R Va dce Celek doplňuje
vhodně sedm ilustrací. Cena tohoto pěkného zvláštního čísla, jež doporučuji tet
ným českým žákům Jaglčovým, je velice mírná: 12 din Dr. B. Vybíral.

Kulturní Slovtnnko zobrazené Slovincí je název 7. a 8. sešitu 10 knihy
čelné záhřehskě revue „Nova Evropa', která již vydala hezkou řadu setitů
věnovaných nejrozmanitějším aktuálním otázkám. Úvodní slovo pražského unl
versitního profesora M. Murka shrnuje stručně nejdůležitější data slovínlké
minulosti. zdůrazňuje jazykovou samostatnost jeho národa, kulturní vyspělolt a
úlohu při budování nové kultu v společné jihoslovanské vlasti. Srovrňní
postavení Slovinců v království S S s ostavením Slováků v naší republice je
zásadním omylem. závěrečné věty úvo upak jsou nááadně mlhavé u porovnání
s jasnou přesvědčivostí Murkova slova" v prvých o stavcích. Temperamentní
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dr. J. Glonar přispěl markantním nástinem vývoje vědecké kultury slovinské
a vyzdvihl správně význam university lublaňské. prot. A. Uženičnik vylíčil
důležitost vi pro slovinský národ a dr. Polianec podal přehledný obraz alo
vinakého iko ství v SHS. mimo skolství odborné, o němž reieruie prot. M. Presl.
Povahu staršího slovinského umění výtvarného obiasňuie obsahově i tormálně
dokonalá úvaha lzidora Cankara. iež ie také novým potvrzením správnosti
Malova stanoviska při po isu umění Slovinců. Chorvatů a Srbů; vřelý článek
o umění lidovém a pro 0 rodu lidového umění napsal dr. Mantuani; moderní
slovinské malířství pak představuie hlavními ieho representanty. vlivy a směry
dobrý vývoiový náčrt z era dra Mesesnela. Dr. Mantuani ie ieltě zastoupen
statí o slovinské lidové hudbě a zpěvu v době starsi. zatím co vývoj nového
hudebního umění na Slovinsku pěkně vystihl skladatel A. Laiovic. O posledních
[eneracích literárních podal (víc registruiící než charakterisuiící a hodnotící)
přehled dr. ]. Graienauer. dobře iniormuiící kapitolu divadelní napsal Fran
Albrecht. Poslední dvě stránky této publikace, která ie novým vítaným pří
spěvkem k dukladněilímu oznání sympatického bratrského národa. vyplňuje
báseň Aloiziie Gradnika o „ ovém osení" a dra I. Preglie „Slovo o slově“. pět
tluchaplných glos k Slovinské legendě. Celkem representuie tento dvousellt
„Nové Evropy" 64 stránkový sborníček trvalé ceny a prodává se za 16 din.

Dr. B. Vybíral.

Z NO VÉ ČESKÉ LITERATURY.

Alois Ča£:A m tsm. ho zabití. Hra. Nákladem Šlě ěií života v Přerově 1924.Vytiskla Li ová tiskárna v Olomouci. Stran 80. — Děi 'e položen do r. 2021.
Náměty eschatololickě isou vábivé i bez pracných k'oleirtaneí proi. Spluga.
poněvadž. iuturum exaktum věcí předvídaných a předpovídaných připoultí vol
něilí rozlet ohmznosti než předmětná skutečnost ledé přítomnosti nebo Isré
minulosti. Autor zachoval tradiční dekoraci bensonovskou: výlln vědy přírodní.
nbrovitost státních celku. eskamotáž s elektřinou, pronásledovZní a esoterism
ktesianství, reidy Antikristovy, Koncepce dramatu ie založena spíle na těchto

ustálených představách budoucnosti než povahových vlastnostech iednaiícíchosob, a tak dramatis personae mluví vlastně za ce ek a bylo by zbytočne na
příklad ptáti se po psychologické pravdivosti ieiich charakterů. ač v dramatě
platí úsloví, že každý ie svého ltěstí strů'cem a ač ie dovoleno l indetermlnistům
pokládati konání lidské za proiev pova y. Neilépe ie vykreslena meiistovská
postava 'l'wardowskiho. podivno isst ovlem, proč ieho deklamsční postal 'e
občas rulen triviálnostmi nepotřebnými a neodůvodněnými, leda že by měly
dosvědčovati přívlastek lurn a. který mu dává Sturz. nazývaie ho táž poétem
n lilosulem. Podobný nesou ad je v povaze France, který se v prvním obraze
jeví laku neurvalý a sprostý chlap vyhdzuií'cí nezVané host' a mající chut ilm
!mály I.přerážeti. mluvící surovou hantýrkou a nadávaiící kolo nátů a rampouchů,
& V třetím se něžně mazlí s Ruhertkem uazývaie ho drohátkem, iediňátkem :
kotátkem. Zdá se tedy, že by bylo těžko řevésti děi hry na povahový po
tencial jednaiících osobni zbývá toliko oddati se mu a hledětl, 'ak se řítí
mohutně a scénicky účinně. ha ohromivě, aby ve třech obrazech zpodobil
ubohost ateigmu: v prvním se oslavuie Sturz, vynálezce omlazení, vítěz nad
smrtí. nový Bůh -— v ieho triumf zazní válečný křik: Asie vypověděla Evropě
válku; v drmhám touží žena Sturzova po dítěti. ač obievem omlazovaci metody
se staly díík—yzbytečnými; v třetí mře lidstvo morem. mře i ltěstí Sturzovo.
Robertek, iodiné dítě. nakažené polibkem bývalé milenky Sturzovy. a zoufalí
manželé volnií Chiriho. Antikrista. aby vrátil dítěti život. ale křesťanský kněz
Joksen ho vymítá a zvěstuie Boha. ienž iest láska a milosrdenství. Za kulisami
tohoto děie iest Bůh. Proievuie se válkou. touhou po dítěti a morem. Sturz ie
zástupcem lidstva a podléhá v odboii proti Bohu — činí, což lidského inst.
lodí a řed tváří smrti ie bezmocný. nebot smrt ie neistrasněilí zbraní Boží.
mrt ie ná překáží, aby se lidstvo nenazýyalo věčným a neklanělo se sobě.
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Bůh iest absolutním pánem přirozeného řádu, života'| smrti. trestá prometeovské
tužby lidstva. naivně hrdého na svou vědu. očekávaiícího od ní rozluitění vlech
záhad světa. věřícího iysikálně-chemickým domněnkám o podstatě života a
upomínsiícího, že nikdy nemůže přírodní věda vypátrati první příčiny a po
sledního účelu, oněvadž ieií poznání není nepodmmíně.né

Ač položeno db budoucnosti.ipoestdílo Čúpovo ve skutečnosti dramatem lidstva
současného: douialo ve vědu, ale věda ho neukoiila, pyěnilo ae ieiími vynálezy,
ale vynálezy zmnožily smrt. Ne iací budeme, ukazuje básník, ale iací inne.
Antikrist iiž je mezi námi a v každém z nás. Lidstvo bez Boha ie ubohé a
nešťastné —tot skrytá psrenese díla, iež má vysokou hodnotu neien uměleckou,
ale i náboženskou a mravní. Dom.P.

Miloš Marten: Nad měetem. Dialog. Díla Miloše Martena av. ]. v úpravě
a s kresbami Zdenky Braunerové. Vytiskla „Graiia“ a vydala nakladatelská
společnost„ Rozmach“ v Praze 1924. Stran 45. -—Soubor spisů Martenových byl
zaháien velmi vhodně dílem, v němž básník ve chvílích všeobecné úzkonti
o český národ vyslovil zhuátěnou iormou dialogu svou víru ve vítězství národ
ního ducha, volného. vědomého, vykoupeného : předsudků nesprávně chápané
historie, osvobozeného zvláště z otroctví německo-protestantské negace a skese

Chot zesnulého napsala k celému souboru úvodní slovo, v němž velnu špěraěvystihuie linii vniterného vývoie Martenova od knihy „Cyklus Rozkole a mrti
přes „Knihu silných" až k „Akkordu“ a tomuto dialogu. Ukazuie, iak rekon
valescence po těžké nemoci uvedla iei z cest věčně ziitřené negace na cesty
kladu, kde nalézá novou duchovní naděii a vůli přemoci chaotick dnešek a
kde se mu pak zievuií velké životní hodnoty: katolictví a náro. A tak to

vyslovuievvdialogu i básník aám úaty Allanovýmit „Jako vy byl isem marný.hořký -psanec v svém nitru více nežli v světě, který isem obviňoval. Ale teď
ie mi vůle. řídící světy. samozřeima iak tiché vtení slunce v zraiících klasech
— i v mé krvi Jsem člověk který překonal chaos. Trpím, ale není pro
mne zoulalsíví. Bloudlm, ale vyznávám neúchylně řád vleho a v něm své rávo,
úděl, který mně ie vyhražen..." Tento úděl básníkův bude nyní ohdá
zvýlenou měrou konali dále v českých duáích ieho dílo. vypravené naklada
telstvím tak pietnč se sourodou výzdobou Zdenky Braunerové. A řiide chvíle.
kdy se lní i konečné vidění básníkovo. iež také malířka zobrazi a na titulním
listě: nad) Městem řiti se s výle iak blesk proti voisku neviditelného nepřítele
archanděl smečem —-iinoch či žena. změněni v tryskniícl oheň, v ohen boiovného
zápalu a vítězné vůle, a nesoucí hrozbu ďáblům kteří v Městě sídlí, slib a
naděii uvězněné dule, která v něm žiiel M.

lPetr Křička. Hoch s lukem. Nakl. Kvasnička a Hampl. Praha i924. Cena5.l(č ——Konečně vylln dlouho čekaná třetí kniha lyriky Křičkovy. Básníkuv
iliž ustálený proiil proievuie se charakteriatlckými rysy i v nové sbírce. Klička
ie lyrik vzácně čistoty a mužnosti citu. dosahující střídmým výrazem přímo
monumentální krás a ryzosti verse. Hraje na stříbrných strunách iímavé písně
lálky k domovui lidem, podávaie tentokráte i několik baladických čísel.
vyrostlých z domácí půd a : neileplí tradice v tomto oboru básnické tvorby.
Vážná kritika česká i dola" znalci z pražských Němců vítaií Křičkovu knihu
vesměs s ochvalou a zařazují básníka ve vzácný rodokmen. Neruda — Sládek ——
Klička. £. při tom s podivem, že literární dotace moravské země, která letos
vyznamenává i literární embrya rázu Vítězslava Nezvala, neví o Petru Křičkovi.

v jehož žilách přece proudí neisladží lyrismus moravské větve českého nyní?:

lFrant. Čech. Květy samoty. Nakl. Fr. Šukka v Král. Hradci. 1924. CenaK.č —-Jednou : neizdařileiáích prací unie 0 plodného a oblíbeného po
vildkáře ie tento román lesní samoty, ve kterém utkávaií se osudová pásma
čtyř mladých lidí, známých a životně kreslených postav naleho venkova. Jako
všecka díla Čechova má i tato nová kniha zdravé etické jádro a iest ink zaií
mavým obsahem tak vkusnou íormou k tomu určena, aby byla hoině čtena a
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rozšířena. Proto na ni upozorňujeme knihovníky všech katolických knihoven
a ubezpečením. že se čtenářstvu zavděčí tímto poutavým a dobře vypravovaným
románem zasloužilého autora. J. Kb.

Dr. Václav Řezníček: Naše zlatá matička. Díl V. Probuzení. Stran 352.
Cena 22 Kč. Vydalo Zemědělské knihkupectví A. Neubert v Praze 1924. —
l po smrti dra V. ezníčka je vydáváno jeho veliké dílo stejně rychlým tempem.
Praha a celý národní, literární i společenský život v ni zrcadlí se nám tu tím
zřetelněji, čím více blíží se autor novější době. V V. díle zachycuje léta třicátá
a počátek let čtyřicátých. kdy se začalo probouzeti národní uvědomění i v širlích
vrstvách pražského obyvatelstva a projevovati se i společensky hlavně v diva
delních představeních a „českých balech". Jako v předešlých dílech vy isuje
i zde mnoho současných událostí. jež se dotýkají Prahy neb o něž byl v raze
živý zájem. hlavně pak si všímá význačných osob ze světa literárního. jež jsou
přirozeně vůdčími nositeli a áiřiteli národní myšlenky. Tak vystupuje . ll. Mácha
se vým „Májem" jako protějšek neklidného K. Sabiny, Fr. l.. elakovský
s „ eskou Včelou", mladý básník Karel Tupý se svým vlasteneckým nadšením
l vniternými rozpory. právník Fr. L. Rieger. vychovatel dr. K. Amerling, maltř
.los. Manea, praktikant V. V. Tomek objevuje se v zajímavá roli náruživáho
tanečníka a cestovatele, V. llanka zase jako módní elegán a osnovatel různých

letek. Do podrobností ličuje Řezníček zejmena postavu i činnost lidumilněho
kněze a v chovatele B.Všolzana. jehož. názor staví roti většině tehdejšího
pražského něžstva. a pak i mládí a počátek kněžských let lilosola Aug. Smetany:
již z této charakteristiky možno hsuzovati na jednu z hlavních příčin pozilějsiho
Smetanova odpadu. Jako v předešlých svazcích jest i zde vypravování Řez
níčkovo propleteno různými více méně dnes neznámými písněmi n časovými
deklamacemi. 3. J.

Jan Vrba: Selská p vldky. Str. .i21. Cena 24 Kč. Boh. Zaliradulk

grodeký: Za srdcem. směv m.. Román . Str. 345 Cena 22 Ix'r Náklademeskomoravakých podniků tisk. a vydavatelských v Praze 1'424.» l'rávě před
10 lety vydal J. Vrba svou první knihu. sbírku básní „Radostné zaslíbent". Od
té doby bibliogralie jeho spisů dospěla k číslu 25! Plodnost autorova stále
stoupá. zvláště v poslední době: kdežto v prvních třech letech spokojil se jednou
knihou za rok. vydol v loni již tři a letos dosáhl rekordu snad v cele česk.
literature: šest knih. mezi nimi dva velké romány. sbírku básní a dvě knihy
próa . . . Byl-li „Vysoký sníh". o němž to posledně psáno, pokračováním několika
podobných dřívějších sbírek „()hrázků z přírody“. doplňují „Selské povídky"

Leho větlí román z chodského života. zvláště „Dolinu“ a „Boží mlýny". l tnresil rázně. tvr é. neoblomné povahy chodských sedláků. kteří jdou pevně za
svým cílem. věrni svému rodu jako na př. Br chta v „Nčmkyni". paličatí ve
svém sudičstvl jako ob_a mlynáři v povídce , „eranl", nebo _zase odpoužtějíct
na dětskou rosbu provinilé ženě jako Velečka v ..Rozsevači". ' je|lc rodu
jen! i selka ostlová v ..Mamonu". jež neustoupí od za očaté práce, i když
musí tvrdě bojovati a nedůvěrou, závistí a odsudky celěťo svého okolí, vyrve
statek ze zkázy, povzneae jej neobyčejně pro svého syna, aby se na konec
dověděla. že syn adl ve válce Válku zasahuje skoro do všech těchto venkov
ských příběhu. ně tere přímo z ní vyrůstají a zachycují její ohlasy i účinky
na mravní i hospodářsky život chodské vesnice. Jsou to oviem zjevy. jaké byly
i vlude jinde: včímavý pozorovatel a obratný, rutlnovaný beletrista, jakým Vrba
beze sporu jest, dovede : ních těžiti a kombinovatl ještě dlouho, a přece pod
tímto povrchem zůstane utajena jeltě tak mnohá záhada lidského nitra. jež se
neosvětlí — řívalem slov a vět.

Talent Vrh v jest ovlem mnohem obsáhlejií a rozmanitějií než B. Brodskěho,
s nímž jinak soutěží v plodnosti. Právě poslední svazek spisů Brodskěho ukazuje ná
zorně. že autor již dávno vyčerpal zásobu svých námětů i svých románových
hrdinů a zdání novosti budí jen tím, že mění dekoraci a přetvořuje různá více
měně podružné a nahodilé okolnosti. Oba romány majípodobný a u Brodskěho tolik
rát již využitý motiv: dobrý muž octne se pod vlivem dvou žen; na čas podlehne
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prudce útočné, smyslně vábivé síle a panovačné vypočítavosti iedně. aby pak
amán nalezl pravě životní štěstí u ženy druhé. jemné a ušlechtilé. Je tu zase

oblíbené prostředí autorovo: lesníci a panátí úředníci, statkáři a továrníci. A dvě
postavy dobrodružných, vášnivě smyslných žen daly mu příležitost vylíčiti hodně

odrobně milostné ieiich svody a někdy až příliš smělé útoky k získání muže.
ge to patrně také iedna : příčin. proč isou spisy Brodského v některých vrstvách
s takovou zálibou čteny. M.

René Baztn: Sňatek slečny Gtmelové, ptsařky na etrolí. Přeložila V.
Vaněčková. Vydal Josei Birnbaum v Brtnici a vytiskla Humana v Letovicích
1924. Stran 82. — Překladatelka předesílá tomuto dílu úsudek Romaina Rollanda.
ienž nazývá Bazina nevyrovnatelným vyprávěčem. ienž vyniká úsměvnou i sou
citnou ironií, hravým humorem. prýšticím se z čistého srdce. volné duše a in
teligence převysoké, bystrým pozorovatelem neiprchavěilích záchvěvů lidských
srdcí. Bazin iest ředevčim ozorovatelem. V tom má Rolland iistě pravdu.
Pozoruie takřka o.zásoby chycuie plynoucí život, studuie sociální postaveni
různých tříd. dáváose představovati dělníkům. kněžím. obchodníkům, modistkám,
učitelkám, řeholnicim. Rozmlouvá s nimi 0 ieiich povolání. Dopisuie si s nimi
0 těžkých bolestech života. Vyproluie si od nich zápisníčky a deníčky. V paměti
uchovává slova, tváře, osudy. ostavy. Přiiimá dojmy. nevěda, kdy iich bude
potřebovati. Ale když přiide idjea, dle ní sdruží, v volí, řetvoří a sestylisuie,
co ziskal mani. To pak činí naprosto suverénně ne ol dokonale zná svět svých
postav i když ie to těžko zbádatelný svět ženský. Proniká svět modistek a
tvoří Henriettu Madiotovu [De toute son imel. Proniká svět učitelek a tvoří
Davidku Birotovu. Svět venkovanek, iež přicházeií sloužit do Paříže, a tvoří
Donátku. Svět řeholnic a tvoří Paskalinu iL'lsolée). Proniká svět bankovních
písařek na stroii a tvoří postavu Evelyny Gimelovy. hezké a statečné divky
pařížské, pílící na stroji v bankovnim domě Maclarcyů. Své nastávaiící ltěstí
po boku čackěho poručíka Moranda vidi ohroženo pozuáuím svého původu:
zví, že lest dítětem nemanželským, iež bylo městskou sociální péči svěřeno pani
Gimelové. Morand ie sice odhodlán opustiti voisko : lásky k livelyně. ale dobrý

Klukovnik Ridault napraví věc Evelyninu i svou pomoci staré legendy o nezáonném otcovství svém: legenda se zdárně šíři mezi dámami pluku. tak že se
všechny tělí na návliěvu panl Morandově, a mimo to doide až k sluchu mi—
nistrovu, takže Ridault ie náhle imenován brigádním generálem. Zaiiumvosti a
předností novely jest kresba bankovního ovzdulí. s okouzluiici pravdivosti isou
zpodobeny družky Evelyniny; ieiich žárlivosti, posmělky a předcházení nad
řízených úředníků sou podány právě s onou soucitnou ironii a hravým humorem.
iimž se podivuie i'lomainRR.olland A v erotice Evelynině nalézáme právě tolik
opravdovosti a cudnosti, kolik nechutné sentimentality a nepravé citovostl isnie
zvykli viděti v běžných povídkách ze života úřednic. švadlenek a předměstských
krasavic. l'řekládaii Baziua není snadnou sytý ieho slovnik, barvitost a určitost
popisu dění duševního i přírodního isou často mimo možnosti nali řeči, ieiíž
těžiltě ie spíle ve sloveae než ve iměně podstatném. řekladatelka vlak ukáznla
dovednost nadprůměrnou a snahu hodnou podivu. by! někd s uzkostlivosti
zbytečnou zachovávala některé zvláitnosti irancouzskě lraseolbgie, na přiklad
minulý čas ve větě vedieiáí, ie- li sloveso věty hlavní rovněž v čase minulém.
což nesouhlasí s duchem ěeliiny. tedy: madame Gimel devina que sa iille ne
riait plus — paní G. uhodla, že se ieií dcera už nesměie, ne nesmála, nebo:
i'ai vu u'il était a moitié blessé __ viděla jsem, že je skoro uražen, ne že byl
uražen (kniha vydaná na pěkném papíře a v úpravě velmi vkusně činí čest
nakladateli i tiskárně. Dom. P.

Jules Barbey d'Aurevtlly. Bezeimenná historie. Stránka historie. Piel.
dr. Ota Dubský. Upravil V. H Brunner. Vytiskl F. Obzina ve Vyškově. Vydala
nakladatelská společnost „Rozmach“ v Praze 1924. Str. 135. —' „Ani dábelrká
ani nebeská ." tak uvádí s isovatel svou „bezeimennou historii'. A přece
ani ona není bez démonických vlivů, iež dovedl Barbey d'Aurevilly tak neo
byčejně bystře vysiopovati i v zažloutlých listech zapadlých děiů, že L. Boy
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právem ho počítá mezi rozené ikonoiraiy a historiky Zia. Démon osamělýchnocí posedne potulného záhadného apucína, ienž po 40 postních dní káže
výmluvně o pekle a věčných pravdách a sám pak řinese peklo do životu
dvou zbožných. iei hostících žen: spáchá na mladič é dceři zločin. o němž
neštastnice při svém náměsíčném spánku neměla ani vědomí: tak rozvrátí lásku
i klid matky a dcery a tuto přivede k tichému šílenství a konečné' ] k ponenáhlé
sebevraždě. Sám zemře kaiícně iako trapista. za to nešťastnou matku. zanícenou
to iansenistku. posedne démon nenávisti. ienž ii neopustí ani ve chvíli smrti.
„Stránka historie" vyličuie příběh hříšné lásky mezi bratrem a sestrou. Spiso
vatel sám přiznává, že iiž pomyšlení na ni vyvolává v něm hrůzu a okouzluie
tak mámivým a nebezpečným kouzlem, že činí duši. která ie pocituie. také
hříšnou. Jsou iistě duše. které Zlo poutá svým démonickým kouzlem. Autor
„Dábelských“ b i iednou z nich. Ale bránil se tomuto vlivu a když psal své
příběhy hříšnýc. chorobných vášní. neměl iistě úm slu okouzlovati čtenáře

mámivou ieiich ovůní. iež potřisňuie a inlikuie čistou uli. i kdyby nevkládalněkdy na př. ové „Bezeimenné historie" morálních úvah a poznáme
přece při její četbě nejednou se zachvěie dule iakousi taiemnou hrůzou před
záhadou zločinu. —-Obě áce vyšly před lety ve Staré Říši vpřekladech Jos.
Floriána. Nový překlad iepv celku pěkný. ale některá místa jsou podána u Flo
riána výrazně i. M.

A. Milna: Tajemstvi červeného domu. Román. Přeložil Karel Klaus.
Obálka Václava Malka. Románcvč knihmny „Proud“ sv. 8. Stran 232. Cena
22'50 Kč. Vydal “Čin" v Praze 1924. — Mladý anglický básník a dramatik ie
k nám uveden touto praci, tuším, po prvé. A představuie se zcela sympaticky.
Titulem. obálkou. děiem i celou zevněiši formou napodobuie metody detektiv
ních románů. ale ve skutečnosti se jim s jemnou ironií i s tichým humorem —
směie. Liči případ záhadné vraždy. Vyšetřuie ii policie, ale vedle ní na svou

gest dává se do práce takovy detektiv-amatér. ienž se svým přitelcm děláherlocka. Autor na těchto dvou postavách dobře vystihl. iak svůdnéi nakažlivč

ťůsobi detektivní četba právě v Anglii tak zdomácnělá. Počinaii si neohyčeméystře, objeví více stop záhadného zločinu než olicie, utkaií z nich celé pásmo
dohadů a různých kombinaci, ale na konec překvapí je neivice sám vrah svým
doznáním. iehož nečekali oni a iehož se nenadál ani čtenář ač ie zcela prosté.
psychologicky úplně oprávněné a daleké veákeré iantastičnosti. oblíbené u lite
rárních „dctcktivli“. A tak působí román Milneův i mravně zcela iinak než
pověstné iietektivkyr třehus se autor samozřejmé vurule všelikých uvah a
spiáe iemným humorem prosvětluie pochmurné ovzduli zločinu V celé stavbě
románu i v břitkém často a duchaplném dialogu ie znáti obratného dramatika. M.

V. Martinek: Petr Bezruč. literární studie Druhé vydání Stran 15l. Vydal
A. Perout v Mor. Ostravě 1924. Knízka iest druhým doplněným nebo nové
inrmulovaným vydáním studie napsané k Bezručovu iubileu r. 1917. Vytryskla
iistě z hluboké úcty a lásky k hásniku, jenž tak jedinečným z (isohem vyjádřil
vetkeru bolest i zoufalý. hořkým pesimismem prosycený vzdbr utiskovaného
Slezska. Autor nechce býti kritikem. ale spíše ien vykladačem Bezručova díla,
lei pokládá -- přes nuvěilí více příležitostné pr0|ev y -- za uzavřeno a defi
nitivně vyvrcholeno „Slezskými písněmi". Proto líčí především národní a soci
ální poměry. z nichž „Slezské pisně' vyšly neien iako otřásaiící dobový dokument,
ale také iako veliké. zákonné. básnické dílo. Charakteristika a výklad tohoto
díla ie středem studie. Martinek staví se tu proti některým mylným výkladům
a zdůrazůuie zvláště, že Bezruč není básníkem lidovým iako třebas Chamrád,
nebot proievuie váude uvědomělou péči o básnickou skladku i napiaté úsili
iormové. Básně Bezručovy maií své vnitřní rozčlenění a svou vnitřní dynamiku ryze
osobitou řeč i rým, obsahově pak znamenaii nový druh národnostní a sociální
poesie u nás. Autor zaiímavě ukazuie. iak vedle výkřiku hromadných bolestí
chvěie se v nich i molový nápěv zahořklého stesku osobního: vzpomínky na
dětství a motiv odmítnuté lásky. Osvětluie při tom Bezručův poměr k ženě a
dotýká se stručně i icho náboženského názoru, vysloveného ve známých verších:
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..Z duše mi prchla víra. Hřích oko zkalil a stáhl mi rty. Bůh nežiie ro mne.
i v pochmurněm přesvědčení. že nebyl dán porobenému lidu od gaba. ale byli
vyvolán v život vzdorným démonem. .Histo rickým vývoiem Slezska | po otci
zděděnou iazykovou citlivostí obiasňuie Martinek známý Bezručův se aratismus
a vášnivý odpor proLi západu, zvláště proti centralistické Praze. Vel le náčrtku
„občanské podoby" záhadného kdysi básníka snaží se v posledních statich
určiti ieho místo ve vývoii našeho slovesného umění i vliv ieho poesie na
národní život slezský. inkož i ohlasy u Slovinců a lužických Srbů. Vhodným
doplňkem studie iest několik obrazových příloh a zvláště řada básní, iež nebyly
pointy do „Slezských písní". Jsou to většinou příležitostné verše a iakýsi
„botanický“ cyklus, ienž kdysi vzbudil pověst. že Bezruč chystá básnickou
knihu .Hcrbář". Martinek však pochybuie. že by k tomu kdy došlo. A poddle
ukázek ie patrno, že sotva by již zvětšila slávu tvůrce „Slezských písni'.' M.

Dr. Alois Kolisek: Andrei Hlinka. Str. 32. Nákladom vlastným. V Brati
sla. e 1924. — Věrný druh a pomocník vůdce katolického slovenského lidu
napsal k nedávnému ieho iubileu do studentského časopisu „Rozvoi“ delši
článek. ieiž nyní vydal ve zvláštním otisku. Obírá se v něm ien druhým obdobim
života Hlinkova. totiž dobou ieho martvria v letech 1906--—i9i8 Toto omezení
odůvodůuie jednak tím. že chce psáti ien podle pravdy a vlastní zkušenosti.
iednak žádosti redakce zmíněného časopisu. aby na Hlinkovi ukázal dnešnímu
studentstvu, kolik musili „roduvěrní“ Slováci tr ěti za Maďarska. a aby mu dal
vzor neohroženého předpřevrutového vlastence. bohatého materiálu dokumentů.
|aký má pro toto období snad ýediný dr. Kolísek, vytvořil bez zbytečné slovni

řitěže iasný, názorný a přesvědčivý obraz dlouhého Hlinkova hoie a utrpení.
ti z nás. kdo před lety sledovali pozorně celý ten nevšední zápas, naleznou

tu dosti nových, neznnámých a zaiímavrch odrobností. Z každé řádky pakvane k nám upřímná přátelská lásku, či |, lať autor v úvodě řiznává. „nei
vniterněiší, téměř krvav záiem". Spisek, doplněný sedmi ohráz y. přijde iistě

v odkkulturnímu histori u i každému, kdo se zaiímá o vývoi věcí na Slůvens u .

LIDOVÉ DIVADLO.
Čilé nakladatelství Joseia lširnbauma v Brtnici podialo se iiž řed 2 roky

úkolu. k němuž se předni katolický tiskový podnik v Praze odhodlal teprv
letos- zřídilo pro naše spolková ieviště zvláštní knihovnu pod názvem „l.ldové
dlvadlď. Dosud ohlásilo 25 svazků. z nichž některé isou dosud v tisku.

Svazek 1 Fab iol.a Hra : doby ronásledováni křestanů v to obrazích. Dle
Wilemanova románu zdramatisovalqg. Grebdč-Orlov. Volně přeložil a upravil
Ludvik Kučera Str. 88. Cena 5 Kč. -—Hra pracována iak autorem tak řeklada
telem . patrnou láskou hodnou vzácného předmětu; než bohužel latí o ni
známé pravidlo. že z dobrých románůhývaií obyčeině —<slabé divadelní hry. Děi se

oro vůbec nepředvádí dramaticky. nýbrž se pouze -—-často ien mezi 2 oaobami

kládá. nlězklerě dialog isou pravými akademickými rozpravami. Tolikoe nání 8.. (řipomínaiícím odobné ve hře „Ve znamení kříže) a lá. isou
ná ělly k podlání( rsmatick ému. muva' ie vytříbená, ale u všech osob stejná,
proto u většiny nepřilehavá. v kati sí nebylo ve starém tmě zvykem. Překlad
ie celkem až na některé maličkosti pečlivý a správný; důsledně chybně užívá

po komparativu spooiky iako místo než.H,ra maiíc ibm iednáni (Iucus a non
luceodoi), vyžaduie často (tZkrát) změny ieviště. 10 nebo dle návodu překla
datele aspoň 7 různých dekorací, čímž se, třebaže isou některá (8. a 10 ) iednání
jen o 3 nebo o 2 stranách, provedení hry na s olkových jevištích iistě prodlouží
na 4 až 5 hodin Hra končí doiimavým anachronilmem. kostelních zvonů se
počalo užívati te rve v 1. století (ne iiž za Konstantina). Ne-li jako divadelní hru
doporučulsrne .. abiolu“ přece k bedlivému čtení iako stručný výtah výtečné

hy Wisemanovy.
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Svazek 2. Mistr Šídlo čili Jak se ty ko yta ro ily. Fraška se zpěvy o 3 jed
náních. Napsal Jar. Streit. lludbu složil R. .; vadil. tr. 72. Cena 5 Kč. ——Žertovná
hra. jež nejen pobaví, nýbrž i poučí. Mistru idlovi „nepatří sice pomalu ani
leden hřebík v chalupě; všecko to sežraly kartařky. hadačky a špiritisti"; řes
to však nechce přivolit k sňatku své dce Andulky s Toníkem, synem chu ého
krejčího Jehličky. Dobromyslný mlynářrhotouček. znaje pověrčivost idlovu.
přiměje ho. by citoval ducha zakletého ševce; ten že mu zjeví, jak zbohatne.
Cttovaný duch (přestrojený mlynářský chusník) přislíbí Šidlovi rojení kopyt, ale za
ruzných podmínek, z nichž nejhlavněiší. že dá svolení ku sňatku Andulky
| Toníkem. Kličkem. který při rojení kopyt se najde. otevře Šidlo poklad
uložený na dvoře Jehličkové. totiž krabici s listinou. na níž napsáno ponaučení:
„Pracovitost, šetrnost a střídmost jsou poklady, nad něž vzácnějších není. Cesta
k nim vede věrou v Boha a ne v uchy.“ Hra má tedy vtipný námět i dobrou
tendenci a prozrazuje osvědčeného spolkového divadelníka. Spád hry je sice slabý.
ale při rychlém tempu docílí hra přes to účinku. etné písně (jedna z části
slovenská) jsou celkem přilehavé. méně však jejich nápěv (alespoň, jejž jsme
slyšeli). Podtitul hry dal by očekávati text v nářečí. ale jen strážník Křópal
mluví (nepřesnou) hanáčtinou. Výkřiky .,Šmárja, Mária. Ješmaria“ se na katolické
jeviště nehodí. Jinak hru doporučujeme.

Svazek 3. Pohádka máje. Pohádka o 4 jednáních se zpěvy a tanci. Napsal
.Ior. Streit. Hudbu složil R. Zavadil. Str. 64. Cena 5 Kč. ——Učinná divadelní hra,
do rá divadelní pohádka s myšlenkou náboženskou a národní. Prostý venkovský
jnnák Slávek rád by vysvobodil zuboženou českou vlast. Obrací se kleče
vecer 1. máje u její kapličky ——k Panně Marii o radu. Táž se mu ve snu
zjevuje a přislibuje. že mu v pohádce ukáže. kterak se drahé vlasti navrátiti
může mír a štěstí. A. pohádku tu Slávek — ve snu — jako hlavní hrdina
prožívá: osvobozuje dle rady a za pomoci královny vil Máji. jejích družek a
tr )uslíků přes velké obtíže a nástrahy zakletuu dceru krále Dobroděje. princeznu
Vlastu (Čechii) z moci zlé čarodějky a uvádí jl zpět jako královou do ech;
než Maja posílá Slávka na hranicích samého k národu s poselstvím, že se
Vlasta k němu se štěstím trvale navrátí. vrátí-li se národ k svornosti u pocti
vnsti. Probudiv se ze ma, k jehož konci se mu zjevuje zase Panna Maria.
zdůrazňujtc podmínky blahobytu v českém národě, zvěstuje Slávek sv m jej
hledajícím rodákům poučení z pohádky. dle něhož vsichni slibují se zac novati.
„Pohádka máje" značí velký pokrok oproti „Mistru Šidlnvi". jsouc psána při
Ielmvým slohem, větáinou lahodnými verti (a snad i nápěv ]) " majíc dolu-un
dramatickou stavbu (až na to, že lid nemluví vc shorul), (lyiucílíjistě znat-ného
účinku. Doporučujeme hru vřele.

Svazek 4. Pohádka jejího života. Hra o [ jednání. Napsal Alois Z. Míraký.
Str 16 Cena 1 Kč. - ázvem „hra“ naznačil již autor sám. že nepodává ani
veselohry ani čino- neho truchlohry; jeho brn není vůbQC dramatiCky ZPFHFD'
váno, je spíše sentimentální idylou, líčenlm cílů a nálad. Dcera touží po zemřelé
matce a nepoznaném otci. Teta sděluje jí osudy matčiny pohádku jejího
života --- a snaží se ji nadchnouti k odhodlání. by prožívala jako pohádku
vlastního života „žíti pro dobro. působiti dobro, v jnsňovati oči chud ch a
uholiých". A zasnoubení její s mladým lékařem a sh edání s otcem pohá ku tu
slibně zahajuje. To vle je krásně. vzletně. skoro až blouznivě řečeno. ale
(lramatlcké zápletky v tom není. Ostatně dobrými mluvčími podána, může
..Pohádka" přes to -- a mladého posluchačstva ——docíliti účinku. Rozhodně
se nám však pro katolické jeviště nezamlouvá, že hrdinka hry je — nemanžel
ského původu.

Svazek 5. Mamotratnik. Drama o 5 jednáních. Napsat Nik. Sem. Laskov.
Přel. Ant. Vlková. Str. 100. Cena 5 Kč. -— Chmurný obraz ze života ruských
obchodníků (továrníků) na rozhraní doby. kdy „v Rusku nebylo nic (v ohledu
právním) nemožno-"“. Řídě se jeltě tímto názorem. snaží se „první člověk
v městě“ Kňazev pomoci si ve svých nesnázích a nekalých záměrech. Má!
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spiatiti značnou sumu, již jako bývalý oruěník Molčanovův sobě přivlastnil,
a ačkoli ledeaátník, touží po Marině. adé ženě Gualarově. Molěanov, třebaže
v mládí promrhal část jmění, sleduje. ujav se řízení svého závodu, jediný v měltě
dobre snahy, chtěje mimo jiné dělníkům zvýšiti mzdu. Svým vlivem, získaným
podvody, úplatky a terorem. dává Kůazev, sám pravý mornolratník, Molěanovacelou
obcí prohlásili marnotratníkem a sebe ustanovili nad ním opět poručníkem a jako
takový jej káže dopravili do blázince. Neitastník odtud uniká, zapaluje svůj závod,
od něhož chytá i dům jeho utlačovalele, a sám se popáliv, umírá; Kňazeva a jeho
druhy udává sice jeho tajemník v Petrohradě, ale ..pro ně, marnotratníky národa,
není ani soudu ani svědomí"; umírající Marina, jež se otrávila, aby unikla Kňa
z'ovýmchtíěům. oukazuie „ničemně soudce" Molěanovovy „k soudu nebeskému“.
Drama ledy mohutné koncepce (dotýká se i sociální otázky), ale ní!má několik
silných výjevů, je celkem rozvláěně, dramaticky neúčinné. Dialo ie těžkopádný,
unavující, v českém vydání snad z části pro nedokonalý pře led (s ruským
úslovíml. Provozováni hry vyžaduje vyškolených herců; na katolickém jevilti
bylo by nutno několik nevhodných slov a narážek škrtnouti.

Svazek 6. Mučednlctvi lásky. Historická hra v 5 jednáních. Napsal Orlov
Podlipovský. Stran 51. Cena 6 Kč ——Autor této hry vytkl si úkolem před
stavili návštěvníkům divadla velký zápas prvotního křesťanství a římským po
hanstvím; vylíčiti jim vznelenost křesťanského a podlost pohanského nazírání na
život; uvědomili jim, jaké oběti bylo přinááeti křesťanům za pohanského
pronásledování. Hlavním konkretnim představitelem křesťanské myllenk učinil
vhodně slavného mučedníka sv. ebestiána. Autor snesl k vytčeněmu cíli hojně
příhodné látky; čerpal — s malou odchylkou — : legendy jmenovanéhosvětce.
: dějin pronásledování vůbec a i : Písma sv. Látka však bohužel není podána
dramaticky; toliko důvody konlliktu -- kromě náboženského. učinně i důvody
politický a erotický — jsou před diváky _ěkolika výjevy realisovány. jinak se
děj nepředvádí, nýbrž většinou vykládá. etně dlouhe monology a dialogy jsou
dokonce hotovými přednáškami o časových poměrech etc„ pronášenými toliko
k informaci obecenstva. Několik výstupů je jen zevně spojeno slovy; .,Slyšim.
kroky, někoho přicházet" Vadou je také, že se dávají pronášet \'íce osobim,
ba i lidu s olečně celé věty. Mluva je uhlazená, ale ježto se v ní nečiní při
jednotlivých osobách rozdílu, je u většiny příliš vysoká. Než přes tyto nedo
konalosti hra „Mučednictví lásky". jež nejednou scénou a i výrazy připomíná
mámou působivou hru „Ve znamení kříže", '.:ailsté upoutá mocně posluchače;
uplatní se i tu výrok 'l'ertulliánův, že dule lidská je přirozeně křesťanskálh
dopatření na str. 31 („Nebraňtejim, by vážili sobě věčného života méně [místo
více! než pozemskělm"j opraví si zajisté každý čtenář sánnPrelekíŘíma sezlle
legend jmenoval Chromatius a císařský důstojník, jak v textu hr někdy uve—
deno. llikostratus (manželka 'l'ranquillinova Marcia a žalářník Klaudius) Do
poručujeme hru spolkům, jež maji dobré herce a zásobu starořímnkých úborů.

V textu her ve vtech svaLcích [nejvíce v č.2.. 3.a6.l jsou četná chyby protl
pravopisu n inter unkcl. jež asi dlužno připsali na vrub tiskárny (ač (lllsledni se
opakuje „ode mn . beze mně. na mně (spoléhat) a podl) Nedá-ll se snad z Jě
iakě příčiny korektura řádně provésti. bylo by záhodno při mil“ na hrací
opravy aleapoil aojhruhlích chyb, rulících ěaaio i lmyal vět. O álka mohla by

býti pevnější (jako při čísle i.). nebot divadelní knížky samozřejmě mnolílfotrpí. .

ARCHIV LITERÁRNÍ.
Humor Karla lřena v dopisech. Podává Jan Vyhlídal.

lV.

(Křen-redaktor žádá příspěvek pro Prombergrův kalendář „Jeěmínek".)
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Milý Janku Janíčkul
Ne sice voňavý hřebíčku. ale mohl bys mně zavonět v tom Jačmínkovu

políčku, totiž v tom kalendáři Ječmínku na rok!
Co myslí! a tro“i“? Už to abíram, aotva rok 1900 — otvtra hubu. a rad

bych měl v II. Ječmínku víi tak samy čupr práce a ty to také tak dovedei.
a umíš. & tot roaím Tě bez špůau a do opravdy. napič mně, do kdy by.

mně mohl nčiaiý potilati iph.Honorař kraloval:ýl
Totiž potahnem na toho krale Ječmínka. ale něco bya přece dostal v ko

runově měně.
Tož mči rozum & nebud a odepib, co a iak.
S pozdravem Tobě i viem Tvůi

V Dubanech 30. prosince 1899. Fr. Zgoda—Křon.
panáček.

V.

(Křen urguie příspěvky do Ječmínka a oznamuie. co ukládá . . .)

Přatelu milýl
No šak ie řece du o Sobě vědět. Už iaem na tu Tvou epištolu čekal iak

na matku . tr u.
Tot 'enom něco pošli. třeba i slezským dialektem. nerad bych bez Tebe

pultil ečmínka ll. do světa.

Budoucí neděli mám plk Spřednálku) v kat. spolku v Koietíně. ale iak
bude takovl rochvist (vlil že ..promc.llviut"byl nalim předkům Jupiterpluviua?) Sne., to! budu lapětldo

Jsem právě v porodu a novou povídkou. pro „N“ Domov". Buda míti nlzav
„Měto le dobře v domě tom". „Hanickou princeznu" ni ale po třetí dopiauil

.J'ak byl cigán advokátem" na to budelm
Il(„Jak byl leůn advokůtem" vyklidal mnč vl.ladnu v Dubč ieden misalonúř.)

Tot teda na Ječmínka nezapomeň a polli brzo něco na ozdobu ieho
krllovakéhn roucha, aby z každého laldu vytryakoval iadrný humor. Pozdrav
vati církev a jsem ! pozdravom Tvůj do smrti neidelí

V Dubanech 1. února 1900. Fr, Zgoda-Křen.
panáček.

Vl.

[Křen una pisatele těchto řádků do Lobodic.)

Pmeiu milýl
Vilaie Tě našeho tu do děkanství. dei
udeluii Tvému panatví a Te Církvi Vlasti
Lobodické manatvt. dlouho zachoveei
Dei Tí Pán Bůh zdraví a ia isem Tvůi vidycky
v tomto naiem kraii. iak i tento den

V Dubanech Il. března 1903. Křen.

Vll.

(Křen děkuie ve verších za prezent a poslal své dvě knížky.)

Přátelil milýl
Rád isem. že čilý a ia též čil
Jsi v každé době. poaýlam To ě
Děkuii Tobě ' adventní době
za prezent milý cihle hned obě
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Křenovy knížky. tak všude a tak „velce“,
pro vážné, smíůky. Tys pérem pichl do Slezska
Jsme věru oba a dei Ti Bůh a nebeska
iak už ie doba Svou milost v noci. ve dne,
otroci péra a když Tvé péro : ocela.
a v šlí siéra zrezaví časem docela,
nec a na: taki at nové v ruku sednel

Vlak Kéž zásluhy Tvé ocení
taliianský Perosi narod. jenž v Slezsku vzkříšení
nemá ani Ambrosi- Tvým pérem pilným slavil
aaského co v sobě, A Tobě, milý Janičku,
chválen však ie v době dei Pán Bůh neien trošičku,

dekadence leč dlouha leta zdraví|

V Dobanech 5. prosince 1903. Tvůi u Hraný přátel
goda-Kren.

Vlll.

(Křen otvrzuie „spisby“ pro Ječmínka, iest zván v maaopustě na „koilihy“
do Lobo ic, aby nebyl .,peciválem" a přijel.)

Přáteiu milý I
Stvrzuii Ti pří'em spisby slovy,
Promberger pak splatí příjem kovy.

Letos to všecko dám do Ječmínka na potvoru druhém. Už mně pcslali:
Dostal Ai.. Zakoucký, Anderllk, Koltai — sami zlatí páni

CoTTi musím bez lmaichiu tuto pověděli, tož Tvé lpúay se v kalmdlři
tuze zamiouvaii a kdekdo si se mnou přeie, nby Tě Pán Bůh při zdnvem
humoru zachovati rt

Tož tob y tak byl první dll této mé spanilé apiltoly. anžto druhý se ob'evuio
tobě čtoucimu takovým, že ia nemaie svého vlastního potahu niiak a nikterak
se přimknouii k úmyslu k Tohě ieti dosud nemohu a po dráze děiaii už do
lohodic cestu skoro kolem hanáckého světa ! této strany tof divným bylo
by na divy. a věru že Pán Bůh nil milý a dobrý snnici- ii da. tož ii obcstřav
m piece a co nad tim a pod tím ieat a na pravu i na levo, kožicilem lřeině
dobrým, k Tobě do náruči bratrskochrabrě na saních vletím : radosti plech-iu
barvy čínsko-iaponlké lístek. dnpisnice zvaný. iak slovutný Harto! nazvaliei
sám. otec ieho i kmotr kře-iný.

Počínaie epištoly této část třetí, nemohu než misně olizovati iazyx H
Tvem slovu „kohlihy“,na které péro 'lvé, smočené ve studnici přlblle
látky, zve mě tak vůbivě silno. Mili bývalý roi. Dr. lan Korec, nyní vBml
městě na svem chiehě chlebící nám v dulevěě n!.přednalky ba co dím. \ýxlady
pěkné a k rozumu přiltnpulicí maie. nevahal častěii opakovali ono Leibnitzovol
„Jsou vůně, kterých necítíme, jsou harmonie ve siěrůch nebeských ktzrtch
nealylíme a dobře ie nimi" Vzpomlnky tě ae dobíraie navazuii na slova to
dle misaionůřů Huga a Cahela ono budhistické „Qui mane padne hum lil"
— o drahocenný květe lotosu. že ako nad tu Leibnitzovu větu i ten lotoau

květ drahocený ie dílo ruky epaniětinktumn tedy, ěili „kobii"h.Palackký o tam sice nepsal, ale mám nasilno usebe, že Lib-le
poslala iistě Přemyslovi — koblihy, koblihynčziatité, pěkně ",kulatě nmžonů

na masnotě srdeční lasky. Neodolal- li Přemysl, mohl bych ia? Sud nim aproto při/edu! Tím pak ogikou nevývratnou přechazíme po mostě důmyslu
ku slovu „peciva|“.

Vždyť slovo to neisouc původu nikterak slovanského. anobrž latině \od

děllluiící ie konglomerát slov latinských tří a to. . nastoi : nadivno leku| suc u.
Pecival Pec— v.ni
Pac — ie zkrůcenina „peccator“ =hřílníče.
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i -— ie imperativ od ire —- iid
val — ie imperativ od valere měi se do.bře

A tož sumárně vzato. hřltnlče. i|di. měi se dobře!Je z nás kdo bez hříchu? Nenll
Je na eci dobře? Jel
Ergo adivko. nad vilu černý issněii isem Ti vyložil po studiu dlouhém

krátke slovo ecival" a já vím, že Ty čta to. bude! dle Ovida:
unm qui fo vis ignibus ictus, vivit et est vitae nescius ipse mne."

Viozeá.to mrkáš. že ten Křen ieitě nevyvčtral.
Předposledně pak vyřiď ovým domácím „Lárům“ můi nad moře hlublí a

nad Vesuv vroucněiál pozdrav a posledně i Ty budit silen, zdráv i .dobriak obr duchem i tělem a Pán Bůh milý a dobrý Tě iiv a opstrui.
péro už sednl rez. smyly iei vody Luhačovské, iak vidi! : této me několik.
dllné epištoly klassicke.

Da-li Pán Bůh. tož přiiedu iiatěl
pozdravem Tvůl

V Dobanech 24. ledna 1905. Křen.

Vzpomlnnie si nyní. že hluie! si do mála honoráře. posýlám Ti tuto 3 dukáty.
ink mně ie kdysi poslal slovutný Kulda:

...“-on..

Deus omnipotens Te . ducat, ),.
.... an..

...ooio...

angelus Custos Te con- ducst,

“n...-'

..“-na..

et in pnlrlsm roelnstem Te re— ducnt.

“Ones"
*

Posud nemáme obllrneillho životopisu K. Křena. Bylo by záhodno nel ieho
známi & přátelé pomrou. sby takový sepsán byl. Pan prof. Jos. Vévoda, který
upravil ieho spisy druhe do tisku a za žlva se snim stýkal, byl by neileplm
ieho Iivotoplscem l„životopis mohl by le připoilti k pollednlmu svazku ieho
nebrnných spisů.

POZNÁMKY A ZPRÁ VY.

Hravý'fooetismun místo boiovneho, Hontu" Autor rolramováho článku B.tendenčn básnictvl proletářsko-ko- václavek char erlsuio nový směr vi

munistickeho ovládl mladou nail bás- tou. id už svou podiv-noučeltinou dostinlckou genernci, ie! po uplynutí mo- ukazuie lvůi původ ! „Nalehnuvle vd
rnvske „theráml nkuplny" s pražským kerou lvnu vnimacl uchopnosti nn přl
„Devětsllem“|druiilnsevnovemročn1ku tomnou dobu. obievlli . utvořili novou
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intensivní poetičnost. jež byla zcela ne
známa v morbidních a znehodnocených
básních včerejlkai"

Přeměna proletářckáho umění
vpoetismus, za jehož tvůrce se po
kládá u nás Karel Teige, byla přijata
v literární veřejnosti se stejným ironic
kým nebo shovívavým úsměvem, jako
nedávné mnohomluvné oslavy komunis
tických ideí. Tak na př. iegionářský

sovatel Jos Kopta. autor„Třetí roty“.
ukazuje v „"Přerodu (č.10), že tento
nový směr básnický ve skutečnosti
davno tu již byl, jenže tehd básníci
_Devětsilu" jej zavrhovali ne o se mu
posmívaii.Tak jak se jeví nynívjeiich
útvarech. jest poetismus jen ukazatelem
cesty. která odnikud a nikam nevede.
Jest bez lilosoíické orientace: je to
vlastně jen diietantský. praktický, vkus—
ný s chutný eklekticism. Jest bez apoš
tolátu a bez hiublích úmyslů: hra krás
ných slov a kombinace představ. Chce
udělati ze života velkolepý zábavní pod
nik. excentrický karneval. harleklnádu
citů a představ. opilé iilmové pásmo.
'"oetismus jest dopis, milostný rozhovor,
xmprovisace ilámů. rauserie, íantasie a
komika. lehká hra karet vzpomínky,
bá ečná doba. kdy se lidé smějí: týden

arvách. světlech a vůních. Co jeětě
schází k obnovenému artismu? Malič
kost. a Teige ji doplňuje: poetismus je
bez závazností a následku. ve svém
louhrnu jest toto nové umění uměním
livotn. uměním žíti a užívali a musí
býti konečně tak samozřejmé rozkotné
a dostupné jako sport. láska. víno a
vlechny lahůdky. Rozebíráme- li je po
drobněji. seznáme brzy, že před básníky
Devět-lin“ byl největším poetislouVrch

llcký a po něm eumann. Poetism'lel
aův nepřichází první. aby nastolil vládu
isté poesie. skvící se v nesčíslných

lormáchi lilm. aviatika. radio. sport, ta
nec. cirkus a musichall, poesie nedělních
odpůldnů, výletů. zářících kaváren. lá
zeňských promenád a opojných nápojů,
ale také poesie ticha a noci. ididu a
míru tu již byla — jenže ji tehdy dneění
poetisté posílali útrpně na odpočinek . . .

Oči-tu me inakladateli slibujepro
vésti dr. Ot. torch-Marien pomocí or

ýanioace knihkupecko . nakladatelské.
Literárních Rozhledech" (Hien 1914)

clánku „Nepřáátelé knihh" přibíjí na
pranýř počínání mnohých hlavně praž

ských nakladatelů, kteří vydávají vlell
jaké „příběhy nevěstelr'a ..hlehkýc díí
vek“. případně různé „dějiny lásek'
s obálkami obyčejněmastnými„půvab'
tučných krasavic. doporučují je slib
podrobného líčení nejchoulostivějiích
okamžiků vášní s rozkoší &při tom la
risejsky v reklamách prohlašují. že tím
demonstrují jejich zhrublost a tedy —
umravňují. Podobných spisů vyšlo u nás

již tolik, že bx“celý národ musil býti,.umravněn" Pisatel,sám
známý nakladatel. ujiunšíuje,že ve veliké
části nakladutelstvaiknihkupectva jest
již živelní odpor proti této rozplemeňu
jící se jedovaté houbě. nabývající zvláště
v poslední době značně povážlivého rázu.
Jsou rý to většinou pováleční přivan
drovsrci, kteří cítili jakousi konjunkturu
a využívají nyní jakési nesmyslné po
válečné mentality části obecenstva. Proto
prý organisace zakročí proti takovému
zaneřáďování knižního trhu, „Mákně
mu nejblíž aví sama nejlépe. kdy říci.
až sem a dost. Snad se dožijeme v te
věci jistých řekvapení." Je to jistě
dobrá cesta. leccos snad zamezí ale
sama jeětě — nestačí. Již proto ne, že
právě nejhorší zoněch nakladatelů ne
jsou členy organisace. Nejlepáím lékem
zůstane vždy- —mravní výchova ohe
censtva: nebude-li odbytu na takové
zboží. nebudou ho také nakladatelé vy
dávali a zrovna se předháněti, jako se
děje právě nyní. A poněvadž se jedná
hlavně () dospívající mládež. na niž po
čítají při svých obchodech, bude koneb
ně nutno uspíšiti dávno slibovanou zá
konnou ochranu.

ké stížnosti proti některým ka
tolic ým nakladatelům, zase hlavne
plažským. vyslovil nedávno v ,.Nalinci"
dr. Fr. X. Novák. l'odal zvlastních svých
zkuleností několik dokladů. sk dove
dou hodnotitl zvláitě vědec ou práci
katolických spisovatelů a těžltl z ní pro
sebe. V mnohém směru je celý článek
názornou ilustrací toho. o čem jsem nlu
vii na katolickém sjezdu vBrně. Ado
chází k témuž důsledku: Nebude lépe,

dokud nebude mezi katolíky -—a nejdetu jen o „lid“ — větáího ztjmu
o obrou literaturui

Jak pomoci dobré knize? Novou
ělnou cestu ukázala Hezinova árma

?flumpolci. Minulého roku vydala na
lemu básníku a dramatikuV. Svabho
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rovi (Václ. Bělohlávkovi) duchovní vá
noční hru ..Z růže kvítekl" a věnovala
il svým odběratelům místo obvyklých
vánočních čl novoročních dárků. ka
lendářů ap. Při tom nezapomněla, iako
někteří nači nakladatelé. ani na autor
ský. ovsem trochu nezvyklý honorář . . .
_Aletos řevzala k témuž účelu celý
naklad ie o dřívěisích básnických racl.
Nemohly by tohoto říkladu násle ovati
ilné nase firmy? olik tisíc dobrých
knih by se tak rozeělo každoročně mezi
obecenstvo, iež by ie přijalo iistě ra
dostněii než včeliiaké ty bezduché a
bezcenné ,.prémie"l A iak by se hned
živě pohnul nač zmrtvělý knižní trhl

„Bílá Hora“ Arnočta Dvořáka byla
odsouzena s uměleckého stanoviska
skoro všemi pražsk mi kritiky— věru.
málokdy bývá úsu ek kritiků tak sou
hlasný. iako se stalo v tomto případě!
Arnošt Procházka v listopadovém čísle
„Moderní Revue" vytýká při tom i sprá
vě Národního divadla, že zvolila právě
„Bílou Horu" jako slavnostní večer
v Den svobody. „Chceme stále ieltě
raděii se opáieti brečtivými vzpomínka
mi na národní neltěstí. nežli se vmě
(ovali vítězstvím a silou k novým vý
lmiůlu? Zdá se o ravdu. že ie nám
nevolno na svoho ě, že isme se vžili
do úlohy utlačeného a hněteného, že
isme se s ní sžíli téměll nerozlučně.
Marně říkali, že Bílá Hora ie výstrahou.
nepomůže, iako nikdy žádná výstraha
nic nenapravila a nezachránila. Jedi
něho ie nám třeba - podněcovadel
včehodruhu k vůli k moci. k intenslvní
činnosti dobyvatelské ve vsech oblastech
lidských . . ."

Může spisovatel ří své umělecké
tvorbě použítí svýc vědeckých zaa
lostí? O této otázce rozhovořil se
v „Cestě“ (č. 4. a S.) K. M. Čapek-Chod
v polemice a F. X. Šaldou a F. V. Krei
čtm. Podle Šaldy nesměli prý hy pou
žili svých apriorních vědomostí odbor
níci z povolání, na říklad historikové
(Winter), lékaři ( réval). železničáři
(Liet), profesoři středních !kol [Guth
Jarkovský). vojáci (Medek) a sta iiných.
ale vlichni by musili získávali tyto vě
domosti teprve _, tvorbou. Jak by byly
vznikly Wintrovy dosud ieětě nedoce
něné skvos iako „Kampanus". „Pa
nečnice" a iiné, kdyby nebyl svých zna
lostí k nim získal apriorním archiválním

studiem. kdyžtě přece ie zievno, že od
tud vynesl neien své náměty. ale i styl,
ano i iazyk svých beletristických prací.
takže isou to vlastně mosaiky sestavené
: kaménků a střípků získaných v archí
vech. čímž ospěl k neičarovněišímu
půvabu historické ovídky.v pravovn
né řečí ieií doby. Jak vedle ně o vypadá
Třebízský. který použitých vědomostí
nabýval tvorbou ? Anatol France nikdy
by neb lnapsal na př. svou „Rotisserii'
nebo .. e puits" bez předchozích. vě
decky hlubokých studií o kultuře scho
lastické a renesanční. Zvláště „Studně
sv. Kláry" nasvědčuie. že svých vědec
kých poznatků tu použitých nezískal
te rve tvorbou, nebot každá část tohoto
cyklu jest uvedena citátem historického
pramene. z něhož če al náměty. Musil
znáti svou vědu i Flau rt. třebaže nei
prve poial myčlenku ..Salambo" a pak
teprve vykonal k ní svá důkladná studia.
Steině tak Zola. Tolstoi, Remains Roland.
Stendhal, Balzac a. Annunzio. nemluvě
ani o Verneovi, B. Prusovi. Wellsovi u i.

Literárně historickou ročenku bu
dou vydávali. iak oznamuje „Zvon“ lč.
b.). společně III. a IV. třída České a
kademie věd a umčnl v Prue, Ročenka
má systematicky uspořádali a oživili
různé důležité věci zapadlé od dob pra
huzenských až po nale dny. Po bok ji
má býti postavena zvláátní memoárová
knihovna, která b přinálela vzpomínky
a paměti členů akademie.

Jules Remains. slc|ué laku tudu ji
ných módních francouzských autoru. byl
k mím v posledních letech uváděn skoro
hromadně » nekriticky vynáscn ke ško
d! lc ších spisovatelů domácích i cizích.
V ..bgoderní Revui" (listopad 1924) o
hrací se proti tomuto zjevu svým způ
sobem Arnolt Prochůzka u přil'ežlto'stl
Romainsovy komedie .,Knock" čili „Tri
uml mediciny", iež dávána na Městském
divadle vinohradském. „llbtihá',beuuhá
satira na lékaře &ieiich aumění: takhle
možno sesmčlniti cokoliv a všecko. Ne
hybná. docela statická . . . llloupá lraáka.
přiiateluá někde na předměstí nebo na
pouti (?), vyžadující krkolomné a leg
rační souhry, hrubých lprý ů,kopanců
a políčků iako v laikovině. ert ví. proč
naši mladíi „mladt“ k nám přináseií ta
ková arcidíla nedovednosti a nevkusu.
Vedle toho iest opravdu Štolba nebo
Svoboda chlapík. . ."
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Nové dvé románová lmthovn za
čne v neibližií dobé vydávati nak ada
telství Lad. Kuncíře v Praze pod názvem
„Románová knihovna Rozmachu" a „Hu
moristické romány Rozmachu". Obě
budou vycházeti v týdenních sešitech.
V témže nakladatelství vyšel právě
neiskvěleisí r mán G. K. Cheslerlona
..Anarchista tvrtek" s 22 kresbami
Zd. Kratochvila (za 20 Kč). Týž malíř
ilustruie řadu překladů nových, u nás
dosud úplné neznámých Chestertono
vých románů. Toto vydání bude zahájeno
knihou „Muž, ienž věděl příliš mnoho".
Možno se na ně právem těšiti.

Vybraná splay Svatopluka Čecha,
jež nedávno ohlásilo nakladatelství F.
Topiče v Praze. byly právé zahájeny
„Knihou humoru". Podnik možno ien
upřímné vítati, iiž proto, že se iím
oživí památka předního naáeho klasika.
dnes iiž i na středních školách tak
často zapomínaného. a zdravé iádro
ieho díla myllenkově i umělecky nei
bohatší. zbavené méné hodnotných
prací, vnikne zase do llrlích čtenář
ských vrstev. Douláme, že výbčr bude

opravdu dobrý. nebot je v ruěou vynikaiícího znalce a životopisce echova
prot Ferd. Stre'čka. Nové toto vydání,
iež vychází ta é v sešitech pekné
upravy (po 2'40 Kč)obsáhne 10 svazků,
v nichž se budou pravidelné střídati
básně a rosa v tomto pořadí: [. Kniha
humoru. |.Déiepravnéepopeie. lll Kni
ha novel. lV, ldyly s báchork versem.
V. Výlety pana Matěie Broučka a spol.
Vl. Básnické povídk . Vll. Kniha vz o
mínek. Vlll. Básnic é cykly. lX, 'ři
rolnánky. X. Kniha básní.

Spisy Frant. Karla Křena v sou
borném vydání Vévodové dosáhly kon
cem Hina pátého svazku. iehož obálku
zdobí vkusný lept Tomanův „Prosté
tovský žudr" : Jiráskova nám!-tí. Tam
docházíval častčil Křen. ienž byl kapla
nem v Dubanech. a čerpal slovní í vácný

materiál 2 t. zv. „gróntovni knihe". do

níž zalšisoval bývalý maiitel starobyléhodomu . K. své dialektologické postřehy,
iak ie skytaly návštevy venkovanů v pro
slulém záiezdném hostinci. Všechny črty
Křenovy v tomto svazku isou věnovány
životním osudům strýčka Čáska. jenž
byl známým sedlákem v Dubanech
pravým jménem Jakub Stavěl — a pa
třil k oné specii hanáckých držitelů
půdy, iíchž nemá už Haná Záslulia Kře
nova tkví hlavně v tom. že zachytil ge
neracím budoucím mizící Hanou s je
iími světly i stíny. Zvazek šestý vydání
Vévodova přinese spolehlivý rejstřík
vzniku i dosavadního otiátění všech pra
cí v prvé polovici souboru.: Tím stane
se edice základem pro literární zhod
nocení Křenovy tvorby.

Co se chystá v naší literatuře.
Náá vážený spolupracovník spisovatel
Jan Kurnik připravil do tisku sbírku
svých starsich i novčilích beletristických
prací a vydá ji po vánoclch nákladem
Občanské tiskárny v Brně. Tamtéž vy
'deieátě řed vánocemi nová větáí sbír

a povídlk spisovalelky Mario Alfonsy
pod názvem „Na besedč"; určená hlav
né mládeži, iakož i zaiíniavé vylíčení
první poválečné české pouti do Sv.
země : péra ieiího vůdce Václavu Otty.
Spisovatel dr. Antonín Kodýíek z Brna

vydá v Praze svůl velklý román „Záhadavéčnosti“. dr. Alfred 'uchs pak soubor
svých překladů málo známých církev.
ních hymnů. : nich také naáe revue

řineala řadu ukázek. Básník Jose!
gartučka chystá shírku svých prós
„S hvězdami a lidmi".

Htlalre Belloc. iehož „Marie Asto
ínetta" vysla nedávno nákladem lad.
Kuncíře v Praze, v dal nový díl ových
Napoleonských stu llí „Kampaň 1312
a ústup od Moskvy". Obievuií se tu
zase vlechny přednosti geniální tvorby
Bellocovy. spolené v tomto díle . ne
obyčeinou znalostí vojenské techn'ky

Niíl;.i;.'.; Brn—n;;'šÍéŠú—ní'fěníéi'ečiščÍ_ód'pšvědÍý—ŠessííŠr—ííí z—míyííi
Tlskne Lidová tiskárna v Olomouci.



Ročnllel. Proolnecl924 Chien.

František Odvalil:
ROMANCE BETLEMSKÁ.

Odkud ten vitr zbláznčný leti?
Jakou to divnou přinesl zvěst?
Rozčeřil vody a ohmoždil sněti,
sběhl lit tisic da ekých cest
a letí, šumí, výskál
Poalechněm zblízka!

Větry:
Kde je ta saluš, len podivný chlév?
Ten, který silnou oprutí drží
nad mořem a stržt
nás, větrů všech.
divoký běh,
ten pustil nás náhle & zalíbil sobě

- ubohé robě ——
složit se v kolébku z chatrných dřev—|
Smtme dnes všecko, seč sily isou
hola hou »—
můžeme strhnout ten ubohý kryt
a v moře kdes iei pohodit.
můžem své vitězství syčet & výt
hola hou! »——hola ——hou! ——

Kde ie ta stáika pod skalou?

Ahl To je on, to poupě bílé? —
Co tolik lettš, ztřeštěný?
Zde zmírntme let šílený
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s zahnem u skaliska . . .
Ú pohled! poslyšl — Máme čas. —
A nálad trochu sladší hlas,
ať jako šalmai pískál

Sněhy:
Jakých to vločků křídlatých sbor
vletěl v nás bílý. mlčící chór?
Veliké. zářivě oblohou letí.
slávu a pokoj je slyšíme pěti
na cestě s nebeských horl
Je-li to pravda, co píseň ta hlásá?
Ten, který sítem nás na zemi střásá,
příkrovy tká & rubáše spřádá
a závěie sype s ledovce skládá
a lavin hroby v údolích. —
Ten pustil síto : rukou svých?
Nuže, pak všecky dohromadyl
My, nicotky — však myriady ——
v tíži nasíle neskonale
sedněme vlady a Iehněme věady.
at rozmáčknem to hníldo malé.
v němž schoulil se jak ptáče ——|

Ah ——to ie on, ienž pláče?
To on. ienž v hrsti sena leží?
Nuž zlehka. zlehka. bílé družky,
& měkce letme ——kmit n kmit
kde možno se ien zachytit.
složíme se mu na podušky.
tak kyprě & tak svěžíl ——

Bědy:
My těž isme něco, jakkoli isme zvány.
my, nedostatky, bědy, bolesti a rány,
: třebas bičem dosavad
isme byly v cizí dlani,
ten bič dnes z ruky oné pad --—
a zvrátí se i na nil

Ze smečky naší rokleté
iá první v tělo ítěte
smím zarývat své drápyl
I pán náš. stav se člověkem,
ať zví o ánu prokletěm.
ienž kaž é tělo trápí.
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Ja první idu. ia řednost mam
ien počkeite vy ruzí tam,
však na vás doide takyl
Já první začnu hrýzt & rvát —
isem hlad — isem hlad —

Ah. to ie on — ten maličký? —
Já. ienž vše vážím & vše smím,
ia, jenž se nikdy nestydím —
ia před ním klopím zrakyl
Ah. vzpomínám. čím sám isem byl.
než had mne v ráji otrávil.
než naplnil má ústa rmut —
že byl jsem zdravý “cit & chut,
a tím zde zas chci býti!
A dítě to ——má Matičky
prs čistý chutě pltil

Zvířata (osel):
Nuž. také my se rozběhnčme.
když svitla volnost neznámá!
My také něco dovedeme:
ty. bratře vole, rohama.
a la. lenž spolkl moudrost mnohou.
ia zase neill zadni nohou.
(proto též o a -— yhá. yha —
isme v čele stáda, iež se zdvihů,)
Kde ie ten pán, ienž odměřovsl
všech požitků kdes miru nám?
Prý ve stáji se kdysi schoval,
a v žlábku, v dosah nasich tlam . , .

Ahl To je on? Jak zimou chví se.
až dointo ie srdce mé ——
Tož, bratře vole, onáhlí se.
my teple na nei ýchnemel

Člověk:
Ze vetřelec ten vstoupil sem
& prestol svůi chce vstavlt
do říše mě a na mou zem
a koruny mne zbavit?
Hvězda? -— O. zdrav ai kraloval
ve bledé HS' hvězdl
Písma? — . at ien hlodú dál
mol mrtvou ieiich zvěstl
Já tolik jen se po nich ptám.
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co si! si na něi usoukám. —
Prý dítě. — Nuž. a! hledají
mí špicli — mám iich dostl
A žoldáci ať konaií

nk avoii povinnost.
0! iediné. co mohu chut:

zahubit. zničit. zardousítl

VÁNOČNÍ STAROČESKÁ.

Spiewass malemu dietiatlm
(w) przisnem powiganku.
kdiz strogisa twrdau kolibku
cztnemu pacholatku,
nineg nineg roztomileg
Gezisai apanileg,
nineg nineg atokrat mileg
Synaczku rozmileg.

Níneg nine?| me dietiatkoulicžne pac olatko

nine: nineř Gesulatkonlneg nem uwniatko
nineg nineg me holatko
nineg nebeake paniatko
nineg nineg Gesulatko
nineg me paupatko.

Nineg nineg mnie przemileg
o kmente przedraheg
nlneg nineg ze wszech mileg
Gezlasi spanileg,
nineg nineg me dielialko,
nineg nebeske paniatko
nineg nineg pacholatko
rozkossne paupatko.



Vilém Bitnar:
JESLIČKOVÝ LYRIK JESUITSKÉHO

BAROKA.

Česka vánoční lyrika století sedmnáctého. onoho u nas téměř pří
slovečného věku „temna". vypučela ze stvolu živeného čtivami

roudícími z mnoha kořenů. Upadek českého jazyka básnického.
rev'tcíse zejména od poloviny 17. věku. nedal zajisté dozrati ani
bezvadným plodům české lyriky a epiky vánoční. avšak nebyl
přece nikterak tak hluboký. jak se obecně soudí. Hlubší a oddané
studium poesie doby protireformačniho baroka objeví mnoho dosud
skrytých pokladů ideových a mnoho vroucích vztahů k staré. do
mací i cizí kultuře básnické. Překvapi mira informovanosti tehdej
ších katolických spisovatelů o současné básnické tvorbě křesťan

'ských literatur evropských. Literarni sycholmiinajde v tehdejšílyrice i legendární epice tolik důvěrných vztahů současně i dávno
minulé kultuře náboženské, tolik nově ražených básnických obrazů
a metafor. že se mu duěe jesuitského básnika objevi náhle jako
složitý problém vědeckého badání. Literární historik zjistí tolik
látkových liliací, že mu tato podceňovaná doba poskytne řadu ná
mětů k mikroloaickým monograilím. Myslím, že posléze oběma
zcela jistě zmizí se rtů pohrdlivý úsměv a že se jim udsudek
,.temného" věku objeví právě tak neudržitelným předsudkem. ja
kým byl do nedávna onen o „temném středověku".

K zajímavým básnickým hlavám H. věku náleží i český jesuita
Fridrich Brideil'us, narozený 1619 ve Vysokém Mýtě.1 Dosavadní
bibliografické přehledy jeho spisovatelské činnosti zmiňují se o jeho
katechismu katolickém s novými obrazy v nově na světlo vydaném.
v němž se najde i oddil „Křeslanské učení veršemi vyložené" (Praha
1680; uvádějí básně ..Toužení srdečné Absolona" a „Duše v očistci
skrze Absolona vyobrazena tvář Otce nebeského viděti žádá", jakož
iněkolik písni o očistci, vesměs v sborníku, vydaném až po jeho
umrti (Praha (1694), Velmi zběžně bylo až dosud referováno ()bás
nickém sbomíčku, který Bridelius vydal pod názvem Jesličky (Praha
1658)a jenž odle odtitulu obsahuje „staré, nové písničky, v nově
narozenému ráli ristu Ježíši Bethlemskému za dar Nového Léta
připsané."2 Sborníček obsahuje cyklus čtyř písní „Rorate aneb
písně adventní“; originelní báseň v útvaru „psaní ku Panu Bohu"
pod názvem „Rozjímání o nebi v noci na jitřní Božího Narození"

* Nejúplnějlí monografii napsal o něm až dosud Antonin Podlaha do „Čes
kého Slovníku bohovědného" (2, 1916, 496). Drobnějsí zprévy najde! u Jung
mana. Jirečkn, Zíbrtn a v publikacích o české protireformaci.

' Sborníček je velmi vzácný tisk, nalézající se v p ažské knihovně Národ
ního Musea. Byl mi zapůjčen ředitelem knihovny drem čeňkem Zíbrtem k studiu.
začež mu zde srdečně děkuji.
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% nápěvemjz cyklus jedenácti písní „Písně vánoční o narození Synaožího". určené k zpívání .,starodávní notou"; cyklus vánočních
písni nadepsaný Vánoční budič s devatenácti novými ná ěvy.
písňovou směs Rozkoš vánoční s jedním nápěvem; píseň „žbvitej'
k nám Dite' milé“ s nápěvem; báseň „Slavicek vánoční“ s nápěvem;
báseň Druhý slovíček rovněž s nápěvem; báseň „Hlas labutí Si
meona starce sešlého“ bez nápěvu & posléze cyklus čtyř písní
Katechismus, z nichž druhá je opatřena novým nápčvem.

Tohoto bohatého zdroje barokní lyriky jesličkové nebylo dosud
využito. Jediný Josef Jireček všiml si zběžně dvou básní již v lednu
1881, ale jejich ryze barokní ráz se mu tehdy nelíbil. Od té doby

adl sbomíček zase v zapomenutí, až mi jej ředitel eněk Zíbrt
::btdl pro pražskou „Jesličkovouvýstavu" 0923). Podrobný rozbor
llétobásnické sbírky zde podati nemohu. rád bych však upozornil
aspoň na jednu báseň, která je zajisté pravým unikem české bás
nické literatury 17. věku.

Jedná se mio báseň Slavíček vánoční. v které jsem při studiu
zjistil překlad slavné latinské básně středověké. známé i v moderní
naší poesii pod jménem „Slavíček Svatého Bonaventury". Nesnad
uou tuto básnickou skladbu, obsahující 90 strói čtyřveršových, roz
měru trochejského &daktylického, sytě rýmovanou podle schematu
aaaa, parafrásoval český jesuita v polovině 17. století s úzkostlivou
přesnosti tímtéž rozměrem a práci svou si ještě znesnadnil tím, že
užil ve všech čtyrech verších rýmů vnitřntch. Uvážíme-li, v jakém
stavu zuboženosti nasel Bridelius svůj rodný jazyk ve chvíli. kdy
se odhodlal v záchvatu tvůrčího nadšeni tlulnočiti po česku světcovu
mystickou píseň o verších jako by z bronzu ulitých, nelze nám ubrá
ntti se obdivu.

Mane vel diluculum hominis est status.
ln quo mirabiliter homo est creatus.

ora prima. quando est Deus incarnatus,
terciam dic spatium sui incolatus,

zpívá středověký básník v žulové řeči své cirkve a český básník smaží
se dostihnouti smyslu jeho veršů, aniž by se ubránil vlivu měkce čes
kého ovzduší. které dýchal a jež na nás dýse podnes : jeho převodu:

0 první slyě hodině v tom čase vtělení,
o veselé novině, též i narozeni.
Do betlémské jeskyně všel Jednorozený.
ta! jeho přítelkyně. leží obalený.

Ap ak se již sune stróta za strótou a duči naši roltná sttaro
česká nálada jesličková, srdečné zpívání o Ježíčku, rent zanechal
svoji říšia zvoliv sobě skrejši přišel o půlnoci. Duše lidská. uvažžujíc
o zázraku Vtělení,
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s pláčem řka prozpěvuje: Ú studně milosti,
kdo Tě tak obaluje v plenky chudé dosti,
kdo Tě tak navozuje odejít : hojnosti?
Vim. kdo Tě přinuceje: Vroucnost s pobožnosti.

Ú Dětátko mé milé. není Ti rovného,
šťastný, kdo této chvíle může libat jeho
tvář, tělo. ruce bílé. těšit maličkého.
ach, všechno rozmilé. hltdati milého.

Nemohu Tě. rozmilý. s žádným přirovnatil
Však to Dětátko kvllt, kéž mohu libati.
kterak bych neměl síly s plačlctm plskati.
chtěl bych rád každou chvili na službu mu státi.

Ach. nemoh' jsem, běda mně. milého hladiti.
s plačicim též náramně své slzy vylití.
outlé tělo lahodně v svém lůnu nositi,
\: kolibky milostně své obydlí míti.

Zda mi se. že maličký to by mně propustil,
'ak obyčej dětinsk , směje se, připustil,
dybych splakal. s zičky také by své spustil.

zavřel milé očičky. hřtchy by odpustil.

Přestastný toho času kdo té slavné Mati,
Opustiv světskou chnsu moh' přisluhovsti,
bych denně moh' tu krásu jen jednou libati
půjčil bych svého hlasu. počal kolibati,

Rad bych Pánu zstopil tepličkou lázničku.
vody b ch dost natočil, zahřál b ch vaničku.
ns služ u bych přiskočil, v pral ych pásmičku,
vysusil i přístroji! Malému kssičku.

Soudtm. že z těchto několika slok. vybraných : počátku básně.
vyzirá na nás určitá lysiognomie českého člověka barokového ob
dobi, který přes mocný vliv své latinské předlohy. přes zřejmý
násah vánoční lyriky jesuity Fridricha von Spee &veršů Silesiovy'ch.
zachytil do svých na podiv plynných veršů 1jesličkové kouzlo ryze
českých Vánoci.
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Adam a Sancto Víctore. přeložil dr. Alfred Fuchs:
NA DEN NAROZENÍ PANE.

uv NATIVITATE00mm.

Splendor Patris et figura
se conformans homini.
potestate. non natura
partum dedit Virgini.
Adam vetus tandem laetus
novum promat canticum,
fugitivus et captivus
prodeat in publicum.

Eva luctum vitae truc tum
Virgo gaudens edidit
Nec sigillum propter illurn
castitatis perdidit.

Si crystallus est humecta
atque soli sit obiecta
scintillat igniculum:
Nec crystallus rumpitur,
nec in partu solvitur
pudoris sugnaculum,

Super tali genitura
stupet usus et natura.
deficitque ratio.
Res est inelfabilis,
tam pia quam humilis
Christi generatio.

Frondem. ilorem. nucem sicca
virga roiert. et pudica
Virgo ei Filium.
Fert coelestem vellus forem,
Creatura Creatorem
Creaturae pretium.

Frondís, iloris, nucis, roris
Pietati Salvator-is
congruunt mysteria:
Frons est Christus protegendo.
Flos dulcore. nux pascendo
ros coelesti gratia.

Vzhlede Otcův, Září. Synu
podobu isi lidi vzal.
ne přírodou, v divů činu
Panně porodit isi dal.
Adam starý zase iarý

"nový pěje chvalozpěv,
dříve iatý prchal klatý
teď iiž zase vyjde v iev.

V pláči Evy život zievt
Panny Plod iiž v početí:
Dohrotivá nepozhývá
čistoty své pečeti.

Je-li křišťálvybroušený.
slunce svitu vystavený
světélkuie iisker žár.
Má tim křišťál úhonu?
Tak Ty v zrodu úkonu
čistoty máš plný dar.

ad ttm zrodem Panny iasné
ad i Přiroda, hle, žasne,

rozum stane v diveni.
Nelze věc ni vyslovit.
Pokory i lasky svit
v Kristově ie zrození.

Listí, květ i mandle roste
z větve suché, vláhy prosté:
To ie : Panny zrození.
Rouno nese rosu s nebe.
Tvor hle, Stvořiteli, Tebe,
Jenž Jsi cenou stvořeni.

Listí, květ a mandle, vláha:
nameni, z nichž napomáhá

každé bystřít duše zrak:
List ie Kristus. chrání v žití,
květ ie slasti. mandle sytí,
v rose milosti je znak.
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Cur, quem Virgo peperit,
ludaeis est scandalum?
Cum Virge produxerit
aicca sic amygdalum.
Contemplemur adbuc nucem :
Nam prolata nux in lucem
lucis est mysterium.
Tn'nam gerens unionem
tria confert: Unctíonem.
lumen et edulium.

Lux est caecis et unguentum
Christus ae ris et fomentum
piis animali us.
O quurn dulce sacramentum
lnenum Carnis in frumentum
convertit ftdellbus.

Quos sub umbra Sacramenti,
Jesu pascis in preesenti.
Tuo vultu setin!
Splendor Patria coeeterne
nos hinc transfer ad paternae
cleritatis gaudia.

Pohoršentm Židům byl
z Panny Spasitele vznik.
vždyt se květem obalil
dávno suchý mandlovnlk.
Nyní mandlí pozorujem:
A když o ní uvažuiem.
světlo nejdřív znamená:
Troit jednotka ii chrání.
Tre užitků: Pomazání,
světlo, pokrm v sobě má.

V Kristu slepým světlo vzhořl.
pomazání, kdož isou chořt,
živočichům tepla dar.
Jaká svátost je to skvělá,
rostlina dá hmotu Těla.
aniž změněn chleba tvar.

Ty, ienž ve Svátosti stínu
zde nás paseš. Boží Synu.
ey! nás zřentm ne Svou tvář!
Lenku Otce od věčnosti.

třenel nás kdys do radosti.de plá věčná lesu zář.

Angelus Silesiue, přel. Otto F. Bahler:
NOVOROCNL

Rok starý. lení je teď už brzy ukončen.
ten bude minulým tl vskutku tehd jen.
kdyt novým člověkem ses opět v obu stal:
ne-ll, pak ve starém ty žití budes dál.

>..mm
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Dominik Pecka:

STR OM Y.

B lo to v zimě, řed druhou nedělí adventní.
z'ečer prochodil farář Petr, protože se připravoval na kázání.

Jako nerozlučný druh s ním chodil temný stín jeho postavr, po
tapetách se plazil, na pohovce se svíjel. Hodiny tikaly &v karmech
hručel veselý oheň.

Tematu nehledal Petr dlouho. V homiliích adventních ozývá se
hlas volajícího na poušti. Hřmí íariseům a saduceům, kteří ttíkali
budoucímu hněvu, hrdě se prohlašujíce za syny Abrahamovy a
přece nechtějíce přinésti ovoce pokání. — Již zajisté přiložena
jest sekera ke kořeni stromů: každý tedy strom, který nenese ovoce
dobrého, vytat a na oheň uvržen bude (Mat. 3.1

Prvni myšlenky zabzučely jako včely vyletující z neviditel
ného úlu.

„Kaž pokání. Mluv o úpadku mravů v dnešní společnosti l'dskě,
o rozvratu rodinného života, 0 zkaženosti mládeže, varuj před ná
strahami světa," bzučela jedna.

„Ne, to je laciné: naříkati nad světem a jeho svody — koho tím
obratíš? To je veteš starých duchovních řečníků, kteří lkali nad
zrádným a zkaženým světem, ale svět se radoval a zůstal světem."
bzučela druha.

A jiná:
„A ak, kážeš-li o svě ě, všichni tvoji posluchači myslí na svě

aouse y, nikdo na sebe. ím budeš výmluvnější, tím budou škodo
líběiší. Až řekneš Amen, oddychnou sl spokojeně: Ten jim dal |"

A opět jina:
.,Zajistě, musíš mluviti určitě, do duše, aby to každý vztahoval

jen na sebe a na konec mohl si říct: Ten mi dall"
Poslední myšlenka už neopustila faráře Petra. Začal chodití rych

leji, a zdálo se, že jeho stín ani nestačí za ním běhati po zdech &
napodobovatl jeho pohyby. Na konec se zaatavil, rozhodně mávl
rukou a přísedl ke atolu, aby si poznačil hlavní myšlenky svého
kšzaní:

Dominica ". adveníus.
Strom neplodný -—kořeny zapustil hluboko, rozkošatil se široko,

ale ovoce nepřinesl. Bohaté listí, mocné větve. Dobrou zdí chráněn,
v zemi výborné zasazen, pečlivým sadařem ošetřován. Tys ten
strom! Potem svým a krví svou tě svlažoval tvůj zahradnlk: svá

tosti, jež jsi přgímal, zda nemají působivosti své ze zásluh Jehoutrpení a smrti A přece ovoce na tobě nenašel. Dle světa jsi žíl,
vjeho rázdnotě a marnosti, ne dle Krista. sodomským a nlnivet

mgude lehčeji v den soudný než tobě, nevěstky a celníci tě
předejdou do království Božího. Promeškáš- li čas milosrdenství
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Jeho, nic jiného ti nezbude, než aby ses odrobil Jeho spravedl
nosti. Veliká jest Jeho láska, ale přísný eho soud. Nenašel bys
člověka. který by v zahradě trpěl planý strom a nechal. aby mu
zbytečně vysiloval půdu. A kdybys člověka takového našel, pochy
boval bys.je-li rozumný.Všelikýstrom,který nenese ovoce dobrého,
bude vytat a na oheň uvržen. To je spravedlnost. Po laskavě péči
neúprosně odsouzení. A čímvíce lásky bylo vynaloženo. tím tvrdší
bude soud. Zachvěj se a pohled do svého nitra. jdi chodbami tma
vými vzpomínek až v rajské zahrady dětství a počítej dary, které
jsi přijal z štědrosti Boží. Počítej laskavá napomenutí matčina. po
čítej naučení vychovatelů, počítej příklady lidí s ravedlivých, které
jsi viděl a slyšel. To byla péče božského zabra nika o tebe. A po
hled nyní do svého srdcel Jak daleko jsi prvotní slávy a nevin
nosti svých dětských letl Jak pusto je v duši tvé. jak planá je víra
tvá. jak hluchá tvá zbožnosti Jaké plody jsi vydal za všecku péči.
kterou ti věnoval Bůh? Stromem jsi planým. a vyprší-li čas shoví
vánt. ne jiný osud tě čeká než bys sám určil stromu. který ovoce
ne fináší.

dyž dopsal. zamnul si ruce, jak dělávají lidé. když se jim něco
podaří, vstala chodil zase po světnici, aby si v paměti srovnal.
co napsal:

„Tys ten strom | To pronikne srdce jako šíp. Tyl Mluvím k tobě.
ne ke světu, ne k tvým sousedům. k tobě, výhradně k tobě. aby.
myslil na své hříchy, abys je poznal a vyznal. Učení lidé tomu říkají
rellexe. Poznej sel Tys ten strom. který nenese ovoce."

Farář Petr byl nyní jist. Pohleděl na odestlanou postel. Po:deunl
lo otě lákala a svítila bílými povlaky. Domodlíl se breviář a šel spal.

ebyl ut mlád. Byl ve věku. kdy se tepleji oblékáme a kdy nejsme
spokojení se svou slutkou. Kdy se stáváme samotáři, ztrácíme
kouzlo osobnosti a odpuzujeme stařeckou zkamenělaatí. Měl,pravda.
mnoho na starostí. Opravy kostela, sbírky na arhsny a na zvony.
transakce válečných půjček, spory s pachtýři. škola už ho netěilla,
a v chůzi mu vadila tlouštka. To již nebyl ten Petr. který před
dvaceti roky přišel, muz síly a zdraví. Časem viecko hyne. VI!
stárne. jen duše kněze nikoliv. Aspoň by neměla. Denně se sílí při
tají oltářním Tělem &Krví Kristovou. Denně přistupuje ke stupňům
oltáře chvějíc se citem nezmarné mladosti:

d Deum. qui laetiticat iuventutem meam.
A přece ten cit nikdy není tak jásavý jak při rvnt Oběti. Již

nikdy se duše nezastkví jasem neomystskě slávy. il nikdy neros
kvete bílým jarem rvních mší.

Minou lěta. Vsec o se změní. Co bývalo lesklé. je pokryto plísní.
Co vřelo nadšením. je chladné jak opuštěný krb.

Je zima v duši.
Farář Petr nes al dlouho.
Zvonec : chodby vřískavě mu zazněl do snění. Zprvu jediným

trhnutím. Potom přestávka. Ticho v domě.
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Druhé trhnutí, prudčí, netrpělivější. Pak třetí, čtvrtě, řada netržitá.
jako na popplach.

Škrtnutí sirkou. Pohled na hodiny. Půl dvanácté. Venku vánice.
Koně v sněhu, Svítilna v mlžném oparu noci.

Dva muži v kožištch. To' jsou lidé z Horní Louky.
Zaopatřování.
Povinnost.
Je trpká, když je nebe beze hvězd. Když do kostí proniká

studený vítr: neutečeš mu, neukrčtš se před ním. Když vrže sníh
a jak přišlápnuté hádě sípá. Když dvě hodiny iedeš v saních tmou
a sněhem. A dvě hodiny zpět. Běda, už nejsi mlád. Ústa tvá jsou
plna nevole a urputného dětinství. Jako by zhasl oheň tvé láskl,
jako bys nechtěl konati, cos povinen, tak směšně mluvíš sám k sobě
ohlékaje šat duchovní, běda, už nejsi mlád, Petře přemilý.

A zvonec zní zrychlenými údery. nepravidelnými a příáernými.
Sníh a noc. Koně jdou pudem. Nezmýlí se ani tak snadno jako

člověk. Sníh je krásný na korse, když dámy přivítají před nim
víčka zářících očí. Sníh je krásný na horách, na jejichž úpatí kvetou

laně trnky, zatím co vrcholy jako hlavy beduinů rouškami zaha
reny vzdorují slunci. Sníh je však zrádný za temné noci. když jedeš
tichem a samotou. Koně odfrkuií. Saně se nahýbají &kolísají. Ve
dvoře umírá žena. Smrt dýchá do sněhu a navívá propadlistě. Smrt
je sestrou sněhu. Srovnáva' vše. Ukrývá vše. Navštěvuje této noci
starou ženu l hraběte Kinského. Ke všem lidem je stejně zdvořilá.
Nelekne se červených lampasů. Srovnává. Nikoho nevymine. Jako
sníh ___místečka nevynechá. Dolíky vyplní, zavěje úvozy, nasype
měřicky přesnou rovinu. Cesty nevidět. Smrt nenávidí cesty. Cesta
je život. Sníh je pavučina smrti, která se rozestírá nad krajem.

Jenom stromy ukazují směr.
A přece jsou mrtvy.
Jsou stromy, které nepřinášejí ovoce.
A jsou stromy. které v zimě sp
Omrzlé jejich větve jako kostrbstě ařáty kostlivce klátt se větrem

v zoufalé bezútělnosti. Zád' rozjetýcg saní vráží do jednoho z nich.
Krátký vzlyk, chřest čirých střechýlků ulomených nárazem —-pláč
zmrzlými slzami. Takto se sluší na mrtvě, aby pískali. Neb kvas
lets minul již. Byl jen pro chvilku:

Petře, tys ten strom.
Tě noci myslil farář Petr na své mládí. Dříve než tarníkům. kázal

sobě. Krátké bylo jeho kázání:
Petře, tys ten strom.
Byl zarmoucen a tiskl k srdci hursu se svátostným Tělem. Jak

dítě se odprošoval svého Spasitele.
Jeli středem silnice. Kraj byl bílou pouští. Jen dle stromů jeli.

Nebýt jich byli by ztraceni. A byly to mrtvě stromy. Petr se opět na
ně díval, jak se objevovaly v záři svítilny.

A Pán, který ho vyvedl na poust, aby ho naučil reflexi, byl
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laskavý. Nevydal ho tam pokušením ďábelským. ale zjevil mu
krásné tajemství mrtvých stromů u cesty. Ač nežijí. jsou značkami
života a vedou bezpečně. l v zimě vydávají ovoce spásy.

A Petr se modlil:
„O Pane, který jsiCesta, Pravdai Život, zestárlé srdce své otvírám

této noci, své srdce mrtvé a vychladlé: učiň je jak tyto stromy,
l když odkvetlo, ikdyž zledovělo, dál a! vydává květy lásky a ovoce
pravdy k útěše živých i mroucích l"

Frant. Boh. Děrda:

CHTĚL JSEM BÝT

Chtěl jsem být oceánem,
jenž světy
s veškerým
bohatltvtm
&tajemstvím
nosí na ramenou.
ele vím,
že jsem jenom mořskou pěnou,
tančící
s křepčící
na modrých růžích moře
v jasu slunečního mámení —

ohem.
erly učitel na dně motel
““V

září vás v mořské tůní.
ale to všechno nestačí
na zmírnění lidských běd —
Chtěl jsem být oceánem.
jen! jedním okem
Vidímiliardy hvězd
a Vdruhém oku
jasem spitém

OCEÁ NEM.

mu slunce září nad rovníkem ——
chtěl jsem být oceánem.
jenž u vonných břehů
obejme se s nejkrásnější světa

ženou.
ale vím,
že jsem jenom mořskou pěnou
tančící
a křepčící
v slunečního jasu mámení
a smrt bílá
hrob mi tesá du šedého kamení »»
Chtěl jsem být oceánem
&svět na mohutná
zvednout ramena.
ale vím.
že jsem jenom mořskou pěnou,
jež o skálu roztříští se jednou
a pod žhavými

pagrsky slunečnímiv ílý promění se dým
a vznese se k nebi
k szurům modravým . . .
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Jetřich Lipanský:
CESTA KE HROBU ARCIBISKUPA

ARNOŠTA Z PARDUBIC.
Prolog ke knize „Pouíntkovy poznámky".

Na cestu vytušenou a zřenou po tři léta v snách vydal jsem se
o svátcích svatodušnich roku 1914.

Bylo sobotní jitro, trochu mlhavé a kalné a na topole před mými
okny zpíval už kos &v polích zvučeli cvrčci.

Toho jitra bylo všechno radostné a svěží, nadějné a jakoby ne
umírající. Jak daleká byla ta poslední dvě léta života!

Na okraji luk ohlédl jsem se ještě jednou z ět na kvetoucí kaš
tany a jabloně, jež skrývaly průčelí našeho omu. mizícího stále
víc,a vic v stromové zeleni.

Utlá stébla třasivky a lipnice chvěla se mírným venkem a na
nízkých lučních travách, prokvetlých zlatými pryskyřníky a růžo
vými kohoutky, třpytily se dosud rosné krůpěie. Ze šípkových keřů
vylétali — hřmotně a poplaěně —-zpěvní ptáci ze svých hnízd, jež
si ustavili nízko a ne dost bezpečně.

tuto dobu vycházeli z domu osamělí poutníci a po polních stez
kách, plachých a pustých jeětě minulou nocí, ubírsli se ke svato
jsnskému kostelu ardubickému. Teprve u zvoniček a u kiížů,na
rozcestích, připojil, se k samotnému chodci druh a třetí a pospí
chajíce společně. zapomínali na přírodu kolem a v ružovali se zne
nahla každý ve své myšlenky.

Většinu těchto poutníků, žel, rovázely jejich obvyklé denní
starosti a bolesti a neopouštěly jic , sotva jen na nějaký okamžik,
jak sami vyznávali. Neslt své břemeno i do saského území a nedo
vedli zbavlti se ho ani na dobu svého putování, nebot příliš byli na
vyklí na jeho váhu. Temná myšlenka na jejich chmurný stav nebo
na vlastnictví, k němuž lnuli s dětinskou oddaností, nebo na někoho,
kdo jimpůsobil bolest — zastírala iim krásu a radostnost májové pfí
rody a ltěstí i radost isoucnosti na tomto světě. Když atřili na
zelené. vlnící se pole, nemohli mysliti než na ta sva po e a často
s obavou, jaká bude úroda a také ceny. A lesy s rozkvetlou marin
kou míjeli s písněmi na rtech i v svižnějším tempu. Některé ženy
trhaly svěží, vonné stonky mařinky na zimní čaj.

Před svatojanským kostelem uvítal nás hlas zvonu. Zdálo se nám,
že je to hlas slavnostní a jaksi jiný než jindy a že celý ostatní svět
je dnes družnéjší, usměvavějěí a radostnějsí, nebot radost byla
v našich srdcích. Tak jsme si byli navzájem velmi vzdáleni i velmi
blízcí. Stáli jsme před kostelem, rokujíce o cíli své cesty a sdělujíce
si své letmé a kratochvílné myslenky. ale mimo to skrýval každý
žárlivé v hloubi svého srdce nějakou touhu nebo myšlenku, iíž by
nevyslovil za nic na světě. Každý byl zamilován v svůj sen a chvěl
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se, aby tento sen nebyl zmařen poznáním. jako by tušil mnohý
z nás. že jediný pohled nebo nějaké slovo rozptýlí ty naše sny,
v nichž bylo skryto tajemství naši touhy, a pak že nám zůstane jen
pouhá zkušenost a zřejmé, žalostné vědomí cíle a hotovostí.

Hloušek lidí tedy. sešlých se všech stran kraje. umínil si z roz
dílných příčin a důvodů, putovatí do cizí země do kostela -—to je
cosi podivného a trochu i záhadného — pomyslíme-lí, že jen něko
lik jich věřilo vskutku tomu, co vyznávali nebo co se vyznati ostý
chali. Nikdo z nich nebyl zcela spokojen se svým stavem věcí.
Každému buď něco chybělo. bud' jej cosi tížilo. Buď si chtěl tedy
něco vyprosít nebo se něčeho zbavit nebo si něčeho přímo vydobýt
a vyzískat.

Když jsme odcházeli k nádraží, neurčitost nadějí dráždila dosud
naše mysle matnou sladkostí nejistoty a očekávání. Byla před námi
ještě daleká. dlouhá cesta a za ní nás očekávalo tajemství ctlel

Do vlaku vstupoval jsem s lítostí, která stíhá člověka milujícího
své přeludy a klamy &vědoucího zároveň, že je miluje. A ještě teď
znameném ozvěnu té symbolické poutí vykonané na rozhraní pat
náctého léta životní cesty.

Ve vlaku někteří horlivější a odvážnější zpívali a hlasitě se modo
lití, jiní se usadili v ústraní & mlčeli. Vůdce, jenž opatroval kříž
ověnčený papírovými růžemi, zkoušel zatím nápěvy písní. které
určll ro příští večer a jitro.

V ladsku jsme se musili rozloučit. Oni šli ještě mnohem dál,
k dosti nevkusným kaplím rozsetým po návrší Vambeřic.a mne
vedla cesta k dvojvěžatému kostelu Panny Marie, v němž tlejí kostí
arclbiskupovy a kde na věčnou věcí památku jsou uschovány rohy
dvou volů, kteří prý bez průvodu dotáhli jeho mrtvolu až do města.
v němž. prožil své mládí,

A pak návrat : ětl Hlouček n ých poutníků mne dostihl v horo
vičném lese. dale 0 za městem. Ii jaksi rsdostnějí než dee. nebot
pospíchali domů, k svým rodinám. Mezi nimi však hledaly Iné učí
unu jedinou paní, melancholického výrazu obličeje, jež zdála se býti
l těch lidí, pro něž není nikde spočinutí, neboť v jejich srdcích bývá
placho a teskno, a zavítá-li tam, jen jako by letmo a pohostinsky,
štěstí a klid, nalézají je nepřípraveny a zadumány nad propastí
vlastní beznaděje, překvapují je v zmatku a hoří a zanechávají jim
opět nový zmatek a nová hoře. Čím více stárneme. potkáváme ta
kových lidí víc. ale nikdy ne mnoho. Potkáváme je pouze, poněvadž
nikoho nevyhledávají. ale stále víc a víc unikají a mizí zvědavým
zrakům. až zůstávají posléze nezkušení ve své vznešené, teskné
samotě. Anebo po dlouhém bloudění životem zastavují se náhle a
shledávají roztříštěné životní naděje a trosky dnů s otázkou. co
počíti než se připozdí, a náhle pak proměňují svá prvá rozhodnutí
ve skutek.

l'Iledíval jsem na ní se skrývanou úctou a čekal, až sama pro
mluví. Ona však promluvila vždy jako s dítětem. něžně a laskavě
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&obyčeině něco vyavětluiíc. A i ieií hlas byl průsvitavý a iemný
jako by v souladu s celým ieiím zjevem.

Po dlouhém pochodu dopadli jsme znavení na trávník před ná
dražím náchodským. očekávajíce příjezd vlaku. Tehdy isme se
a paní K. rozloučili pro vždycky.

Ona našla věčný odpočinek v zemi, po níž my dosud putuieme.
Ne, mý it nezávidime místa věčného odpočinku. Ale pro ony chvíle,
kdy nás upozorňovala na létající, pestré motýle a na bílé, drobné
kvítky v mechu, žiie dosud v našem srdci. pro ony chvíle a pro její
žal ii dosud milujeme.

Cesta ke hrobu arcibiskupovu, podobná více snu než skutečnosti,
zbavila mě iedné krásné iluse o světě a o lidech. Ale zda nemusí
člověk neustále zaměňovati, na úkor svého štěstí. iluse za zkuše
nosti a sny o kráse za skutečné události?

Marie Kavanová:
VĚČNA LAMPA.

Je věčný život. Luhy pokosené
svůj dorost vidí často umírati,
vlak kořen zdravý novou lilou žene,
krána si zue na nich bude hráti.

Láska ví všecko: Lampa v podvečeru
zkrhněla dívem nových meditací.
rozlila vůni v lmutku tklivém beru,
nový čas měří. lldaký den se ztrácí.

Olej le nalit, že přetéka nitro,
by plamen čiatě dýchal modlitbami
a “oči! pře. noc, než zuvitne iitro.
poutníkům lvítll ceotou za horami.



Josel Bartuška:
BÁSEIV Z KRUMLOVSKÉHO PARKU.

(PřííeIíJ. ŽemličkovíJ

].

Den modry v řece odplouvá.
hra barev dubových sní ve vodotxysku.
teď zlatá rybln v bazénu si hrá
se stínem ve stříbrném písku.

A v mírném žáru podzimním
mušketýr sivý usíná.
zní lesní rohy nádvořím,
tot zní tu píseň milostná.

A dívka plavá usmívá se.
snad usne velkým štěstím svým,
za altánem se stádo srnek pase
s islenom lestiparohým.

Tu hvězda vodotrysku nelvýl letí,
hlas dívka slylí v srdcí svěm
a od ní lze se dověděli
o loubí : vína v parku krumlovskěm.

ll,

Tot město na skále. o němž sním,
hlas zvonů poledních doznívá v lesích,
vlaštovek pár tu usne v listí podzimním
a mráěek na nebesích.

Po modrě vodě v nádrži.
lak barevně hvězd listy plovou,
s navečer kdyz nebe k zemi klesá,
ty hvězdy vstoupí na nebesa
&mění se v páru opálovou.

A v parku krumlovském zs hradem : kamene.
u iiřín stane dívka plavá.
snad aby : dlaní tady pila,
snad ab hvězdy z vody vylovila
anebo v astní srdce své.
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Až den se nachýlí a dívka plavá
na sen svůi tady vzpomene,

. na hradě v šeru přeíde Bílá paní,
jen usměie se. pokyne ií dlaní
a zmizí v hradu z kamene.

*

Tu sen a hvězda splynou v iedno,
vzdech mírný zazní tu,
vy, dívko plavá. tiše spěte,
vy ze spaní se dětsky usměiete
na hvězdu stříbrnou
plovoucí na dně bazénu.

Jan Vinař:

VZPOMÍNKA NA DĚTSTVÍ.

To bylo dávno . . . Jinak tváře plály
a věci jiné vířily nám hlavou.
My tvář ísme měli stále usměvavou
a příliš často divoce se small . . .
Za seíhy iarní iúsavč isme žili
a lasali ve žhavých horkých žních
i na podzim. A prvý zimní sníh

“skotem vždy isme pozdravili.y milovali ohnivě svět celý.
svým křikem oživili pole, lesy
a doma se slepici každou lame si
báječně rozuměli.
Co. Bože. íslemsíví den každý pro nás měli
Co sladkých odhalení lichi
A za večerů kral když vlecek ztich'
a na loži když duch na! osamčl.
tu prvý. dětský rozum rosíl v nás
a prvý ozýval se srdce hlas . . ,
Bože. ty víi, to bylo dávnol



Josei Valoušek:
POK UŠENÍ.

(Úsek za života studentova)

Za krásného letního večera seděli v zahradní besídce a Ochvíli
vzmšeného rozhovoru, plného slibů a přlsah, ponořili se o a mlčky
do vzpomínek na první doby své mladé lasky. '

Teprve čtyři měsíce trvala, třebas se znali již delší čas. On stu
doval ymnasium v blízkém městě, ona chodila ieště do čtvrté mě!—
tanky. la dcerkou úředníka a skoro ieětě dítě. Oba byli v tělocvičě
ném spolku a tam se také sblížili. Po iedné spolkové schůzi zasedli
k čacíhům, když se mu při řeči svěřila, že by se šachu ráda naučila.
Při hře si jí lépe povšiml a tak se mu zalíbila, že vyhledával častěii
příležitost ke sblížení. A na velikonoce už si k ní přišel pro po
mlazku, za iednoho večerního doprovodu vyznal ií svou lásku a od
té doby nastal neikrásněiší čas ieiich života. 'as, ieiž básníci opěvuii
v tisícerých ísních a na něiž snad nikdy nezapomene lidské srdce.

Ve chvílích plných úsměvů a štěstí rozezvučela sei ieho poetická,
vsím krásným nadšená duše k několika básním, opěvuiícím celou tu
zúvratnost neskonalého štěstí první lasky: když se vrscíval opoien
polibky z večerních schůzek, sedával ještě dlouho nad svým stolkem
v září žárovky a bílé lístky papíru začernaly se pod ieho perem
řadami veršů, vytrysklých z ieho štěstím zpívaiícího srdce.

Ted vzpomínali na to vše v tichu večera, prosyceného vůní do
zrávajícího ovoce. On měl už zítra odeiet do Brna na universitu,
kam se dal zapsal na filosofii. Volal ho nový svět, lákala ho per
spektiva nového a iístě krásného života mladého akademika, ale
při tom tížil ho také smutek nutného rozloučení.

A Máňa? Svěřila se mu před chvílí se svými obavami, a přes
všechny ieho vášnivé sliby a přísahy nemohla se zbavili úzkosti, že s_e
." Vtom velkém světě odcizí. že ve víru velkoměsta na ni zapomene.

A úzkost iako balvan zavalila ii tím tíživěii, kd ž po posledním
dlouhém polibku osaměle a všecka vzrušena uchýlila se do své
SVčtnlčky. Stanula chvíli nepolmutě u okna, svou malou, pěkně
modelovanou ručkou podepřela hlavinku o okenní ram a zamyšleně
lll'ala do letní noci . . .

Potom rozsvítila, vytáhla ze skříně malou, tenkou knížečku a
usedla s ní ke stolu. Byla to první sbírka ieho veršů, kterou ií
připaal & o pouti daroval. Otevřela ii a hned na prvním listě se
zastavila. Pod zámečkem rodného městečka, na titulním listě na
kresleným, četla nápis:

Když láska duši šla . . .
Své Máničce z lásky věnuje Karel.

Štastný úsměv přelétl ieií smutnou tvářinku a smutek z lící a
úzkost ze zraku prchaly čím dál tím více, jak obracela list za listem
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a četla jeho verše, vytrysklě z hloubi milujícího srdce. Dlouho přes
půlnoc seděla nad milou knížkou. jež jí vrátila klid a naději.

Ale ne na dlouho.
S počátku psával jí často dlouhé dopisy, v nichž dovedl tak vřele

hovořiti o své lásce a o své veliké touze po ní. A když pak přijel
na Dušičky domů. zdálo se jí ještě. že její úzkost byla zbytečna.
Karel se nezměnil.

Ale již vánoce ji zklamaly. Vyprávěl jí o životě v Brně, a zrak mu
při tom planul živým vzrušenim. Stále měl na mysli jenom Brno a
o její život. 0 to, co dělala za jeho nepřítomnosti, jevil málo zájmu.
A hned po Novém roce odejel. Prý už začnou přednášky &pakprý
se dal zapsat do tanečních hodin. po vánocích je nejživější sezona,
škoda jí zanedbat . . . Zabolelo jí. že tak rychle od ní spěchá, a po
téměř chladném rozloučení si hořce zaplakala . . .

Na velikonoce pak vůbec nepřijel.
Dárek. který mu vyšívala na pomlázku. oplakala a nedodělaný

uložila do skřině. Začala se s těžkým srdcem Ioučit se svou prvni
láskou a jaro přivítala se slzami v očích.

*

Karel zatim v Brně zvolna zapomínal. Volný. nevázaný život

akademické svobody ho o ojil. Veta bylo po fymnacijní kázni. Nikdose ho nezeptal. studuje-£. nikdo ho nenuii chodit do přednášek.
nikdo se ho neptal po úkolech. Jeho mladá hlava zpila se tou svo
bodou, která ho uvedla na scestí. Zprvu chodil řádně do řednáěek
i ílně studoval, nedovedl ihned vyjet z kolejí dosavadni o života,
.lŽ jakmile se seznámil a několika lehkomyslnými koledy, stával
se jeho docházky do přednášek nepravidelnými a ke knize zaucč
málokdy, Dal se zaplati do tanečních hodin, kde našel novou, doald
nepoznanou zábavu. Bylo tam tolik hezkých. veselých děvčat. tik

lehce se s nimi bavilo. že za krátko spadla s něho vlecka ostZChavrsta tanečních hodin se nemohl ani dočkati. A jedna z těch ezlryrh.
veselých děvčátek nastrážila na něj svoji sít -—a chytla ho.

Upoutala jeho pozornost hned v prvé hodině. Byla to vysold.
ltíhlá brunetka. jiskrných. sugestivních očí, z nichž srlelo thin
jiaker. zapalujlcích v prsou nebezpečnýžár. A co ho překvapilo: bylo
tam tolik studentů. hezkých a galantních hochů ——a ona řece mi
více vyhledávala jeho společnost, ač se s ní zprvu ne ovedl nl
bavit. a nebyl ani zvláštním krasavcem; ale blažilo ho to. lahodio
mu, že taková velkoměstská krasavice dává mu přednost před íěnl
uhlazenými kavaliry. A brzy se seznámili důvěrněii. B la poštou)!
úřednicí a bydlela na Starém Brně, blízko jeho bytu. ak se stah.
že ji z tanečních několikrát doprovázel. Při poslednich hodinllh
tančil jenom výhradně s ní. takže brzy platili za známost a maí
z kolegů mu záviděli, což ho k ní ještě více připoutalo. A chodivíli
spolu i po ukončení tanečního kursu. Čekával na ni večer př-d
úřadem a doprovázel ji v záři plynových lamp dolů po Pek-isté
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ulici k jejímu brn. Když pak se otevřelokrásné jaro, chodívali dáleza město. do lsárek nebo po Vídeňské až za ústřední hřbitov.
Zprvu se bránil mocnému pudu. který ho k ní táhl. a často uzřel
před sebou v duchu hořce vyčítavý zrak Máničky — vzpíral se, ale
nadarmo. Den, dva dny odolal, nešel za ní, třetího už zase čekal.
'l'y její sálavé oči, z nichž člehala tak démonicka síla, ty ho k ní táhly.
Užeji a těsněji dovedla ho připoutavat do sítě svého kouzla a moci.

Začal se braniti tomuto kouzlu teprve tehdy. když se časem pře
svědčil, že Olga není dívkou. o jaké snil.

Zprvu se přetvařovala.skrývala svou duševní nízkost a prázdnotu
a jen zvolna ka ala mu jed do duše — až když viděla. že ho úplně
ovládla, odhodil; lesklou masku a zjevila se mu v celé nahotě své
sobeckosíi. ješitnosti a malosti. Tak cynicky dovedla mluvit o všem,
co mu dosud bylo svatým. tak zlomyslně dovedla se posmívati
všemu. co stalo vysoko nad její nízkostí. Cítil. že by s ní nikdy nebyl
šťasten, s jejími volnými názory nedovede se smířiti, neboť měl
příliš hluboko zakořeněna v srdci touhu po krásném a vznešeném.

V takových chvílích cítil instinktivně, že se od ní musí odtrhnout.
aby ho nestrhla s sebou do kalu a špíny.

Byl to jen špinavý nános na jeho duši ——jadro zůstalo ještě
sdravél A čím více objevoval v ní bytost nízkou a lehkou, tím
čistější a vznešeněiší jevil se mu obraz jeho Máničky a cítil čím dál

více, ak těžce se grohl'ešil na té čisté. idealni duči. Chvílemi byl by
plakn lítostí [ han ou . . . *

Bylo prvního května, krásný jarní den. Umluvlli se. že si odpo
ledne vyjdou někam za Brno. Přišla si sama pro něho do jeho bytu.
To byla u něho o prvé. Bez vyzvání usadila se v lenošce a zvědavě
rozhlížela se pokojem. Nad jeho lůžkem zahlédla obrazek jeho pa
trona. Cynlcky se usmála:

„Prosím tě. Karle. snad se také nemodlíě každodenně tam k tomu
na stěně? To sla tam dal ale nepravého. Měl sls tam dát sv. Aloise,
uchrance paníců. Jeho přímluvy bys potřeboval — nemyslí! ?" a
znovu se rozesmála.

Ten smích ho až pálil a řezal v duši, tak nepříjemně se ho dotkl.
Svračtil čelo a ledové odvětil: „Prosím tě, nemluv o takových
věcech.“

Žaraztlo it to trochu. ale zase slídivě jezdila očima po světnici.
Vtom zahlédla na nočním stolku loto talit ve vkusném. umělecky

řezaném rámečku. Sífelhbítě po ní si la a Erekvapením vykřikla:..Eihle. holkaí A pak se tváří, jako by byl ůhví jak svatým mla
denečkem !“

Byla to fotografie. kterou mu dala Mánička při loučení po
prázdninách.

A ona zatím už četla v rohu odobenky: „Svému Karlovi — Máňa
8. září 1922." Učklíbla se a že cynický:
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„Nějaká venkovská husička od vás, že ?“
Karlovi při těch slovech vstoupila krev do hlavy. Hlava se nu

zatočila a z mlhy dvě Maňčiny hluboké oči vyčítavě se naň zadívdy.
Bleskurychle přiskočila vzkřikl: „Ukažl Nejsi hodna zírat v bn

čistý zrakl" — a chtěl jí podobenku vytrhnout. Uskočila rycHe,
dřevěný rámeček zapraskal jí v rukou a podobenka přetržena ve
dvi letěla mu k nohám.

„Zde máš tu svou světici," — jizlivě se zasmála.
Karel stal 'ak socha. Prsty se mu křečovitě stiskly v pěst, rika

se automatic y zvedla, pocítil náhle takovou nenávist k ní. že by
ji byl udeřil v tvář. ale v zápětí pocítil zase takový odpor a hnu.
jako by před ním stal odporný hmyz . . . Vztáhl jen velitelsky nku
ke dveřím a zasípal: „Ven, bídnice l“

Vrhla na něj pohled plný opovržení, zasykla: „Hlupakul“ —
a zmizela . . .

Chvíli stál bledý a nehybný, oči upřené na roztrženou podobenku.
Potom se rychle shýbl, zvedl obě půlky, políbil je, vsunul do náprrní
ka sy, vrazil si klobouk hluboko do čela a vyšel ven . . .

[Šel dlouho krásným májovým od olednem. ale nevěděl. kudy
ide a kam. Slunko svítilo. ptáci zpívali, první jarní květy voněly —
toho všeho neviděl ani neslyšel, ničeho nevnímal, neměl zprvu
jediné jasné myšlenky, šel jako bez života.

Až asi po třihodinné cestě začaly se mu vraceti myšlenky, počal
si pomalu uvědomovali, co se vlastně stalo. A první pocit, který se
dostavil, byl pocit nesmírné úlevy, jako by mu těžký kamen spidl
s hrudi. Pocit byl tak sladký, tak ho blažil. že mu bylo, jako by
vyvázl z velikého nebez ečí.

do toho pocitu mih e jako blesk spadl druhý. Vzpomínka na
Máničku, na tu krásnou idylku první lásky, pocit radosti, že není
ještě vše ztraceno, pocit naděje, že se zase ty krásné chvíle navrátí. . .

Ani si neuvědomoval, že se už stmívá. Octl se kdesi u železniční
trati, nevěděl vůbec, kde je. el poděl trati nemysle na to, kam se
dostane. Konečně zableskla se světla __ poznal, že jest u nhřanského
nádraží. Od Brna hučel přijíždějící vlak . . .

Jako blesk projela mu hlavou myšlenka, ten vlak že jede k nim,
aby vsedl do něho a jel k Máničce. Jakýsi vnitřní velitelský hlas ho
nutkal, aby iel a ze všeho se Máničce vyznal, ta dobra, něžná duše
že mu odpustí a že se zase vrátí ten krásný čas bývalého
štěstí. To štěstí že už je na odletu. aby je zachytil silnou rukou.
dokud je ještě čas a že už je opravdu nejvyšší. . .

Koupil si lístek, vsedl do vlaku a jel. Náhodou byl v kupé sám.
Sedl si k oknu a oddal se cele radostnému pocitu, že jede ke své
Máničce, že se úplně odpoutal od toho démona, který ho strhoval
k sobě do bahna. A jeho láska k Máničce, která doutnala jako
jiskérka na dně srdce po celou tu dobu brněnské známosti, vyšlehla
nyní novým, očistným plamenem. Cítil. že jeho láska prodělala velký
křest ohně, ale že z něho vyšla očištěna, vzpružena a posílena.
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Věděl, že po té velké zkoušce, kterou mínil podstoupit, nebude
už potřebí druhé, nyní že ho už v ieho lásce nic nezvikla. V duchu
sestavoval si kaiícnou zpověď pro Máničku, sliboval si, jak ji odprosí,
ničeboonezataií — a byl přesvědčen, že mu odpustí. vždyt ho měla
tolik ráda a snad ieště má a veliká láska dovede mnoho odpouštět.

Ami se nenadál a vlak zastavil v konečné stanici. Hbitě seskočil
a lahodným maiovým večerem kráčel k malému domku, kde bydlil
předmět ieho touhy. V zahrádce už kvetl jasmín a rozvíiel se šeřík
a těžká jejich vůně plnila vzduch.

A v té chvíli si vzpomněl, že ie dnes prvního maie. Srdce mu
mocně zabušilo, krev se mu vehnala do tváře a úzkost sevřela
hruď . . .

Rozrušen přeskočil nízký plot, jako to o prázdninách tak často
dělával. &stanul v zahrádce pod ieiím okénkem. B lo otevřeno . . .

A iak svit měsíce padal dovnitř, uzřel Mani u klečící před
obrazem Matky Boží. Jeií tvář byla v měsíčním iasu bledá iako
padlý sníh; s rukama na prsou křečovitěsepiatýma a rozpuštěnymi
vlasy zdála se mu andělem.

Stanul ve stínu iako přikován . . .
Vtom iako zaúpění ozvalo se z ieitch úst:
„Vrať mi ho zpatky, Panno Přesvatá |"
Jak ostra dýka proielo mu to hrudí a horké slzy silným doietím

vyhrkly mu z očí.. .
V té chvíli pohnulo se cosi v icho dusi. Odnesl si z domova od

matičk náboženské vychovaní, ale teď v Brně, sveden příkladem
svých kolegů. zapomínal na své povinnosti, na kostel, na Boha.
.A nyní, když viděl klečet svoii Máničku před Bohorodičkou a rosit
o jeho návrat — iako by iakési světlo rozžalo se mu v duši, ia (»by
protrhlo tu hustou mlhu, která ii v poslední době iako hustým zú
volem obestírals. a na dně ieho duse silným akordem ozvala se víra,
víra, že dnes ieho kroky vedla ta mocná Panna, k níž se zde ta čtstá
duše modlila. A vděčný ieho pohled zalétl ke zčernalému obrazu
na stěně . , .

Po chvíli zaťukal jemně na otevřené okno. jak to kdysi za letních
uačerů dělával. Trhla sebou, ohlédla letmo k oknu, ale hned zase
odvrátila hlavinku a sáhla si b ou ručkou na čelo.Jistě se domnívala,

tože to jenom přelud, že se jí ienom zdálo, že někdo kle e.aťuksl po druhé a vystoupil ze stínu až těsně k oknu. yskočlla.
zadívala se v okno, v tom však zazněl iebo tichý. úzkostí a touhou
chvěiící se hlas: „Msničkol"

Střelbbitě octla se u dveří, obiala ho vunivě kolem krku a dlouhý
polibek zahořel mu na rtech.

..Přeces přišel,“ ienom vzdechla a hlavinku přitiskla na ieho hruď.
„Maníčko draha, isem ti dlužen vysvětlení“ — neiistě ozval se

po chvíli mlčení.
Jemně vyvinula se mu z obietí a odmítavě zavrtěla hlavinkou:

„Nic mi neříkei, nic nechci slyšet; ienom když tě zase mám. ienom

427



když isi use můi a už mým zůstaneě . . .“ a zase se k němuoddaně

l,Vzaliei:!ílhlavinku něžně do svých rukou a beze slova vtiskldloulhýpolibek ků na bílé ieií čílko A v očích stály mu slzy..

Oton Župančič. přeložil Otto F. Babler:
PODOBA.

Ú kéž bych proniknul až ke své podobě!
Kéž bych ii uzřel jasně před sebou!

Temná je uvnitř ve mně temném.
celého protíná mne, celého probods,
roztahuiící se ve svůi růst . . .
A uvnitř hmotám ii.
celou svou bytostí, slepec hmatsie.
a rostu s ieiím růstem.
s ní spolu bloudě.
sám nevím kam . . .

Ú kéž blch proniknul až ke své podobě!Kéž by li uzřel před neboul

Hle: Není-li člověk isko strom.
ienž rostl by ze svého semene,
ze svého středu na čtyři strany ———
ale bile ie! vichřice
s větve mu čechrá &zkřlvuie,
že zanechá své čtyři směry
&nemůže ke své podobě ? . . .

Ú kéž bych pronikl až ke své podobě!
Kéž bych ii uzřel před sebou!

Je: Kdo od počátku šel za cílem,
kdo cíli až do konce zůstal věren.
&celý se pozved ve svůj růst:
takže, když konečně ruce rozepne
iako muž. který přesune se v den.
měše tkáň věčných snů,
ukáže nám svou podobu: kříž . . .

O kéž bychom pronikli až ke své podobě.
i já i ty, národe můil
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LIST ZAPADLÉHO VLASTENCE
PŘÍTELI STEJNÉHO SMYŠLENI.

Tesklivá mnota. ve které prožívám tyto nevlídné listopadové soumraky. klade

mi péro do ruky. abych ti. můi mllený. iedenkráte |:) dellím čase otevřel zassvoie srdce s ieho trudy a starostmi. Také s olestmi — na ltěstí ien
literárními. Těmi lidskými. soukromými. týrati tě nehodlám. Ty ienom Bohu po
laluii. — Sleduies se mnou starostlivě po třicet let křehkou rostlinku naseho
krásného písemnictví. pokud. rostouc pod mraky a 1 neeúrodného suchopáru,
sloužiti se snaží křesťanské kultuře. v národě českém tolik ohrožené. odstrko
vané a nenáviděné. Pozor-uje! současně se záimem nepopíratelný úspěch politické
organisace čeakých katol íků. ale isi při tam také pěvně přesvědčen s mladou
generaci, která to loni pěkně formulovala v „Životě' článkem Doležalovým, že
český katolicismus v národním životě teprve tehd získá tolik váhy, co mu
právem náleží. až dílo ieho vynikajících dělníků prokáže se pozoruhodnými kul
turními úspěchy. úspěchy. iimiž rozmnoží poklad kulturních hodnot celonárodních.

Nevím. milý příteli, isou——list tohoto mementa vědomi všude tam. kde by b ia

možnost kulturnímu snažení býti ětědrzlm mecenááem a nezbytnou oporou. dáse mi žr- děie se mmlm chyb a mno o se zanedbává v horečném shonu po
„narnonpasiíeiném" hlasovncim materiálu. Pohled na případ Durychdu. O tom
není sporu. že od poslední periody života Zeyerova neměli čeáti katolíci ve svém
středu hlavu tak talentovanou, ha řekl bych přímo geniální, básníka tak živelné
omptivnosti citů i myšlenek, nad to ieltě pn'ihoice tak odvážného a lermiře
tuk obávaného jako ie právé Jaroslav Durych. A tento po mém rozumu sti-tečný

hogovník Boží a uznan tvůrce dramat o sv Vojtěchu a sv. Václavu (Kvus naBo eslavé) iako uepoho iný musil odeitti 1 Pruhy Ačkoli věřím, že iillt, v Imroku
zasněný ()lomouc může básníku býti úrodněiěím prostředim než řllil hlučná
Praha s lotrovskýrnl peleáemi literárnlch kaváren, nicméně mne ho i. že tu silný
kulturní dělník podlehl politickému absolutismu. Nemyslíš, že by líná olitická
strana bvia doveilin lépe si vážiti ublicisty tak útočného a pro ideál toli mužně
riskuiicí o? Ovšem: genus irritu ile vatumi % ale zrovna proto má se s geni
álními lidmi iednati v . ' '". f ' a * ' ' ' “ jim i strohé výstřed
nostl, bez kterých věru není geniality. Škodu, žo básnik s vinnými zanevřel
i na nevinné. Jak těžce postrádám ieho jméno v letošní „Aráe"l\'zpomeň

ieho prací v loňském ročníku. l=„DritžičkyBosých poutníků a předem iehn velkolepého Lotra na pravici —<a ochopís mou bolest nad tím. co isme ztratili
teď slova o Odvallloul. Radost i bolest naiednou. Radost z jeho dosavad

ního díla. které snese ahsolutní měřítko a vyvěrá vždy z horké aktuality ná
boženské neho národní, : díla, které doiista átastně vyvrcholí románem Svítání.
tak uetrpělivě očekávaným. Fr. Odvalil ie jedním z našich neivzdělaněilich a
také neipilněiších literátů. Nuže ——tento Odvalil : Velké Prahy. která dosud
byla iebo působištěm. odeilti musil mezi Němce do Mikulova, iako hy Praha
už byla kulturními dělníky katolického směru saturována a musela přebytek
vypovídatl do vyhnanství. A katolické veřeinosti ie lhostejným osud vynikaiícího
spisovatele

Poslední bolest týká se Biínara. Byl'|sem nedávno po delší době zas na okamžik
v Praze a vyhledal ho v ieho domově. Má : pracovny přímo královský ohled
na Hradčany, aniž b za tuto iedineěnou a každodenní podívanou plati sebe
menit přirážku na činži. 0 ieho domácím archivu vypravoval mi kdysi S. Boulka
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s velikým obdivem. Nuže, spatřil isem konečně toto dílo pětadvacetileté věehlí
pracovitosti na vlastní oči.

Sám dobře víl. že Bitnar ie z lidí, kteří myllence křesťanské kultury v národdě
českém obětovali blahobyt a pohodlí. Proto iame si ho oba vždy vážili. Alrle
teprve. když isem spatřil ten nepřehledný a přece přehledně uspořádaný litee
rární materiál, kde s pravou vědeckou metodiěností látkové připraveny jsou celtlé
děiiny katol. české literatury a z ostatní literatury vybrána, excerptována &
připravena hoinost temat pro katolíka důležitých a zajímavých. poklonil iseom
se s nelíčenou úctou muži, který v tichosti a v poměrech nepříznivých vykonaal
dilo tak imposantni. Dvě rozsáhlé stěny předsíně sousedící s Bltnarovou pracovnoou
vyplnuií vysoké police, ve kterých v lepenkových krabicích abecedním pořádkenm
připravena a částečně iiž zpracována isou neidůležitěisí hesla. Rád věřím. že ieen
za ty krabice platil 300 Kč. Vyvolíi si namátkou kteréhokoli autora. Bitnar sáhnne
po škatuli a za chvíli můžeš zvěděti podrobně ieho životopisná data, váeckco,
co sám napsal a vydal. a také co iiní o něm usouditi. Všude téměř přiloženna
obsažná korespondence. Ale ten archiv není ieitě všecko. V pracovně nalezzá
se také ohromná knihovna. Váecky literární složk jsou tu zastoupeny a mladlií
katolické písemnictví je tu kompletně. Při stěnác v ulicích. na stolech. ppo
židlích i na podlaze řady knih a iolianty celých ročníků. evycházel isem zúdlvvu.

Hled. říteli, kdyby tento ná! pracovitý Bitnar našel SVél'IOMecenáse v tté
neb oné Eorporaci. která by mu umožnila beze starosti věnovati se práci literárnni.
co by mohl pro obnovu katolického ducha v národě vytěžiti z materiálu task
pečlivě a obětavě sneienéhol A zatím slylím — od ilných — že i ieho dosu
vadní existence ie ohrožena a že se s ním neiedná tak. iak by pro své záslulňy
a vykonanou práci zasluhoval.

O tom vlem jsem myslel cestou domů, v duchu vida před sebou čiléhco,
ochotného. mladicky svěžího Bitnara. Povldám si, bude iednou potřeba tal-ké
o něm napsali slovo uznání, když on tak horlivě a s matematickou přesnosili
hlásá zásluhy jiných. nevynechaie žádného výročí ani iubilea. Vlak to iistě někd'lo
učiní k ieho padesátinám. Až k padesátinám ? To by asi se ieátě dlouho načckaal.
Arci leta letí. 'e to už zatrápeně dávno. co isein ho iako iinocha poznal we
vinohradském ár. domě 0 předetavení intimního ieviltě. Sám byl isem tehdiy
student. Nahlédněme do „ eské l ", uvidíme, kdy je narozen. Cole“ Dme
ii. dubna i874. Nastoitel Toto iubli?um jsme tedy propáslil

Pamatuiel, příteli. iak slibně vkročil Bitnar do literatury? Jeho kniha báslní
„Biblické rhapsodie" vzbudila tehdy obecnou pozornost a radost :. nnvélho
talentu. Bohužel. Bitnar iako poetn záhy se odmlčel a řadu let věnoval prosaiclké
atrolařině. Ale neuvázl ii ní. Už před dvaceti a více lety začíná ieho rozsáhllá

ráce redakční. Začal v ,. ovém Věku". potom redigoval „Modiiace“ a „Obrozeníí",
isty. iež směru nalemu byly ke cti, ieliknž obsah byl vybraný. V nich ismu

také počátky díla Durychova. Po válce uial se Bitnar „Archivu literárního" le
„Arle“ a uložil v něm řadu svých studií. Není také poslední ieho zásluhou. že
kolem ..l.ldov ch listu" shromáždil a v prvých dvou letech také ltastně udržzel
Iirok kruh ulturních pracovníků, kteří byli novému listu doporučením s
chlou ou. Ostatně. nač tito vlecko vypisuii. když ty sám dobte to váeclko
aleduiel a nyni také ve .,Dnu" čítá! Bltnarovy literární ieullletony se zálmerm.

Tolik práce a tak málo uznání! Ani té papírové slávy k padesátinám se mu
nedostalo. Nu, napravma to aspoň spolu cestou soukromou. A přeims mu dodatečně
hleznélm zdraví a ocelových nervů. když už, rolhodnuv se sloužit ideálu, zvoílll
životní cestu trnitou . . . Jan Kamíílz.

VZPOMÍNKA NA MILOŠE MARTENA.

:'( |\,rydlálriáÍsouborného díla Milole Martens isko by oživly dávné vzpomínkyz o m .
Několik letních prázdnin ztrávil mladý student Miloi Marten se svými rodiči

u dědečka v Dívácích. Dědečkovým hnmnem protékal zurěící potůček . stála
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tam kohta isblon milenka, pod ieiimž chladem ak.rývala le chaloupka . vin
ným aklepem. do něhož dědeček vcházel několikrát za den k taiemnému počináni.

Dědeček byl pamětnikem let osmačtyřicátých a velebitei starých,mizašlýchčanů. Proto ani stará stodolu v humně, lhrbená a klonici se až kzzmie, o niž
výamčvačni lidé řikali. že ie uvázána na řetěze, neuměla doiiti za ieho života

podstatné změny.Nevim iaký viv na Martena mělo toto okoli, ale vime, že rodina byla zbožná
a otec četné rodiny před iidlem povstával k cpolečně modlitbě.

V květnu roku 1898 byl Miloň Marten ae evými sourozenci pozván na ava

tebni veselí svému bratranci. Tehncllšbyl se timánem. Jistěi tato avatebni přiležitost zavdala přičinu k tomu. že dičký en mohl učiniti k novomanže um
proslov, ienž byl hoden samotného duchovního správce. Proalov uchvátil neion
svatebčany,aale celá vel o tom mluvila.

„Tot kazatel. ktereho ilme ieltě neelyleli. "
... .Rodina ie ltati církev. Děti isou ozdobou každého epolečenekěho

útvaru a na nich se buduil nové světy s novými myllenkami, Žežnikdy nestárnou,
iako ustavičně poznávání avě moudrosti božakě attd..

Léta iinožská uběhla. ma mater a ieei ovzduli uvedla do afěr pochybnoeti
i takove, iež dovedou napsat! „Knihu lilných'

Větry duii a mohutné stromy iako loutky le ohýbaii a vználeii mezi nebem
i zemi. Kamb liže? V sopce to kypi a vte. nahromaděné látky hrozi výbuchem.
Konečně se z kráteru prodirá láva přirozenou celtou. ukládá ee na úpati a
pozbývá ničivosti.

Neni iiaé pravdy. ion ta jediná. která se imenuie Bůh.
Milo! Marten těžko chápán ve svěm ok,oli zvláltě od generace ltarlich.

A přec brzy, leil brzy p_tváciodletěli, listi opadalo aámysl. dute čiatá.
iež echon a vzácných činů.
dožlak %ohu dozaiilta.
tam, kde neni stinu, J. V.

ČEST ČI POVINNOST?
Se cti, která ve své ryzosti a \ pravém amyllu ie možna ien mezi lidmi živá

viry a poctivého charlakteru, byla před válkou rováděna nechutná hra. Pravr,[rotelkni tanec tob v důstoinickě uni ormě. iehož podlosti znalo co 6
arniconni měato, bllnuccmk háiiti svou voienakou čest zbrani v ruce. BI 0 ne
estným podvěati někoho ze ziskuchtivocti a obohatiti le takto na ieho úkor. hebyio

vlak načeltnýrn podváděti radu děvčat nebo žen lživými sliby. vetřitl ee do rodiny
a rozruliii ieii manželský soulad. Nebylo závady a netr ěla tim čeetnost těch,
kdož se obohacovaii na účet obce, atátu u spolků. Podaliro- li se iim zbohatnoutl
takto. byli cteni »: vážení. jen když dovedli proplěati se řetězem para rafh
trestního zákona. - Za války a v době poválečné přestala hra se cti.
. adl a větlina těch kdož alpoň na venek lnažili sa ieviti aa lidmi čestným.
avia se nepohodlné přetvářky. Viděli ve avěm okoli tolik vzorů a to vzorů
ctěných a vážených, o nichž orgány iich strany přinážely dithyrambické články,
ač známa byla yeich nečestnoet vleobecně. že ie přimo svádělo toto milieu. aby
ae podrobili vleobecné módě. Tato praxe se uiala a tná dosud. Důaledkem
iaitm ie loučaaná otrloet, nedbaiici větžinou ani soudu veřeinoati ani soudu
tre-tniho. Zmizela dvoiakoet význau čeat a wuěuně čest stala ae len poimem
ali iako onud. náhoda. ltělti a p. l“zenittedy utala ee něčim čiatá abetraktnim,
není tedy závaznou a neurčuie směru iednáni velmi mnohých lidi. Pozbyla tim
ceny. Dla návrhu Sudermanova měla by býti nahrazena povinnoati. Jett ovlem
otázkou, neprováděii-li by lidé i . timto slovem, vážným pro život i závažným,
ateinou eakamotáž, jako se cti. Za vlády egoismu, kultu mamonu a za neilstoty,

v niž děie se taičmnýkulproces přerodu společnoeti, nelze ae zbavitl těto obavy.(A. Kovařík v lověk Elea.
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ZTRACENÉ TALENTY.
Spisovatel Gamma má v !. čís 2. roč. časopisu,. Člověk" pěkný článek o tom,

iak ročně přichází na zmar veliké množství talentů a snad i geniů proto. že
nebylo iim prostředí a poměry příznivy, aby se mohli rozvinouti. Jako příroda
marnrnotratně nakládá a miliony květů : iara. které mohlymíti plody. tak je i mnoho
květů lidských, které nikdy nedozraií. Kolik — tak píše — geniův a talentů
zahubí příroda v zárodku, aby dozrál v plod genius a talent iedinýl Zdá se
našim očím lidským. že iich hyne příliš mnoho k vůli tomu jedinému. A jak
už isme chtiví mistrovat, tak rádi b chom mistrovali i velikou Mistryni nero
zumnou. Nepřemistruiem ií nikdy? (; každé lidské duši, i neibídněiší, ie skryta
vzácná iiskra Boží. Nezahasitelná. nezahladitelná. Jen ie třeba ji hledat, roz
dmychávat. Ale, kdo z nás v životě aspoň iednou, iedenkráte doopravdy. s vášní
: vroucností ial se hledat v člověku vedle sebe iiskřičku Boží? Kdyb chom
toto veliké umění znali a provozovali ie nehledíce na své obtíže. ústrky. szmánl
a posměch sousedství— kdybychom do toho hledání uvedli soustavu a věnovali
mu aspoň setinu technickeho důmyslu, který vynakládáme na hledání rud a

—iaké úžasné věci bychom as vydob li : lidstva?
Viděti : takových ukázek, iak moderní č ověk od kolektivismu vrací se opět

k a ivi ualismu a začíná zmocněně chápati, co církev hlásá od doby svého
kvání. a neien hlásá. nýbrž také větěpuie: lásku ke každé iednotlive duši
lidské, ieiíž cena vykoupením vzrostla do nekonečna. Efes.

2 NOVÉ CESKÉ LITERATURY.
J. Š. Baar: Posledni sond. Román. Sebrané spisy beletristické. evazeek 111.

Stran 380. Cena Kč 25'-—. Českomoravské podniky tiskařske a vydavatelské
v Praze 1925 — Po dvou úplně nových svazcích („Panl komisařka“ a ,. sma
čtyřicátníci') zařadil Baard o svých sebraných spisů tento starší. cenou eské
akademie poctěný a dávno iiž rozebrananý ro s nímž přirozeně spoiil hned
ieho druhý díl „Na děkanství'. „Poslední soud" náleží k neizraleiáím pracím
spisovatelovým a svým napínavým. tragick iímavým děiem i psychologickou
přesností v kresbě výrazných selských povali povznáěí se nad řadu iiných kde
převládá živel popisný. Postava bezcitně tvrdé, svárlivé a vášnivé Mankyn Po
razilová. kteráv prvním díle přispívák smrti svého muže, zavražděného bratrem.
a ve druhém svou přemrštěnou, zrůdnou láskou a panovačností í lakotou ničí
štěstí vlastního syna-kněze — iest vylíčena s takovou hroznou. až nelítostnou
důsledností, že utkví čtenáři snad navždy v paměti. Oba romány končí se vlak

krásně křesťansky smiřlivým ak.ordem Aýpsychologická tvrdostostněkterých vá!němi zotročených. ač v iádru ne spatn vah, ie zladěna také vroucím
tónem iímž Baar dovede líčiti svůi rodný ai nebo žal a bolest iemných.
citlivých lidských srdcí. M.

B. Bečvářová: Na panství knížecím. Stran 104. Cena Kč 150. Nákladem
V. Kotrby v Praze 1924. — Zdá se. že celá dosavadní tvorba mladé spisovatelky
žiie ien : osobních vzpomínek. V první své knize ..“Dávno (1920) vypravovala
události z vlastní rodinné kroniky, příběhy pracovitého děvčete z maloměstské
rodiny. iež se po různých útrapách provdalo za hodného panského lokaie
Bečváře. A také většina drobných próz eto druhe knihy čerpá náměty z ovzduší

„itéhož asi knížecího zámku v iižných chácb. kde sloužil dědeček Bečvář:
akautorka na iednom místě pomamenávázzťrožila iako dcera bývalých herců.„geniálních tuláků'. tři leta dětství v onom outí naučila se tam za příkladem
tamněilích lidí „obdivovati slávu a lesk staré šlechty“. Při stálém stěhování

měla vlastně žádného domova. a když po letech probudil se ií v duál stesk
po tom. co jiní lidé nazývaií domovem. zaiela si do oněch míst a nalezla tam
—-zhastnnitcí slávu a lesk bývalé staré šlechty a několik dávno mrtvýchii gurek.
Vykreth ie tak, iak ožily v ieiích vzpomínkách: panský lokai. oddaný iako
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pes rozmařilému princi, vniterně vyrovnaný, stálými kříži stíhaný stařec. kněz.
jenž se uiímá lidu proti zlovůli panských úředníků. bába kořenářka, lehkom slní,
hýřivi princi se svými milenkami, pytlákova dcera zbožůuiící až k sebeo ěto
vání mlynářoova syna, steině jako operní zpěvačka svého šlechtického milence,
a celá řada iiných. Vztah autorčin k těmto oživený-m tigurkám iest jaksi důvěr
něiát než byl v první knize. tam jako by utonula v slyšeném materiálu babič
činých vzpomínek s celou přítěží vedleilích podrobností. malicherných příhod.
panských pletek i kuchařských znalostí, kdežto zde prodírá se iiž více k nitru
— iistě i proto, že neiednu bolest svých .,ligurek“ prožila také sama. I formálně
isou tyto prózy dokonaleiší, děi ie soustředěněilí a styl vytříbeněičí. Přemíra
citovosti není ovšem knize ku prospěchu. ale pročteme-li pozorně několi

pbosledntch stran, pochopíme konečně i ten elegický tón, ienž ii skoro celx;o estirá.

Josef Jahoda. Nemocné lásky. Vydal F. Lukavský v České Třebové 1924.
Stran 137. Cena KččS'l — — Rozličovati povídkáře dle námětů. které si volí.
ie čkolometské. V noticce, kterou zasílá nakladatel, může na příklad Josef Jahoda

ýti nazván genristou. maiícím ostrý hled, citlivý sluch a plastické, lolkloristicky
tříbené slovo. Vypravuie nám drobné příběhy z venkovského a maloměstského
života. obrázky 2 denní skutečnosti, proievuie smysl pro příznačné sy prů
měrných charakterů a vystříhá se iakékoliv neobyčeinosti. Pozorná ie o láska
k všednosti se prozrazuie tu člechetným soucitem. tam dobrotivým a chápavým
humorem. a svědčí, že ieho poietí života ie spíše citové a náladové než m £

lenkové, a také že ieho souvislost s dřívějšími pěstiteli drobné kresbysJoečenské u nás |e zcela reální. Ovšem takové malé město, iak |e pisuie J oda.

město se známými t pensistů,Púředníků. kupců a složek, ývalo. aled nes
už není. A tak co uymrudy na říklad ie realiamem, v knížce Jahodově i?se mohlo nazývati anachronistickým ldylismem. Dom. .

H. Uden (Dr. Jaroslav Hrnčkah Z drahých řad roků. V šesti ?ěvícho knězi Prokopu Holém. Vydal J. Snaidr v Kladně 1924. Stran 101— erčem
tupým a neohrabaným, pro bídný rým bídně tepaným, nesouvislým a myšlenkově
rozbředlým zbásnil autor některé episody ze života tábor-itského vůdce Prokopa
Holého: odchod z kláštera, první úspěchy válečné, příběh s třešněmi u Naum
burku, iednání v Basileji. skon u Lipan. Této horlivosti verčovnické schází neien
básnické nadání a tvůrčí vzlet, ale vůbec schopnost iasně něco pověděti. schop
nost. která le nazbvha' ! v neinaivněičítvorbě slovesné. Dočístiknihu le mukou.
Podstoupil jsem ii ien z povinnosti referentské. Dom. P.

Adolf Brabec; Hledači s.l.-ta. Historické povídkzsyz českého iihu. Stran 247.Cena Kč 18'— ákladem Jana Svátka v Praze! isovatel se v posled
ních letech specialisoval na historické povídky :92dsob-vll:daříl rožmberských.
hlavně pak posledního z nich — proslulého Petra Vo : Rožmberka. Mato
ovlem své nevýhod , jimž se ani Brabec nevyhnul: snad psal tyto povídky
původně do různých časopisů a pokládal za nutno uváděti v nich vleliiaké
poznámky a vysvětlivky historické, čerpané asi často z místního archivu —
nyní pak v souborném knižním vydání opakuií se podobné vložky, poněvadž
se týkaií většinou týchž osob. několikrát. což ien ruší beztak málo urovnaný
styl autorův, A opakuií se i povídkové náměty, hlavně v příbězích o krásných
milostnicích stárnoucího. věčně zamilovaného vladaře. Jinak ovšem iest v knize
plno romantiky. jakou mají rádi mnozí zvláště prostí čtenáři — a pro takové
asi Brabec především psal: alchymista, podváděiící vladaře a pronásleduiící
svou láskou ieho „řraucimor“. katův syn, zamilovaný do šlechtičny a nucený
ii popraviti, rytíř s umrlčí hlavou. odvržená cikánka atd. Zná-li spisovatel
podrobně ovzdučí doby posledního ožmberka. dává za to na ievo podivnou
nevědomost. když ve druhé povídce zabloudil trochu dále do minulosti, do dob
husitských: zdá se, že ani neví, kdy žil Hus — nebot hrdina povídky. ienž se
[dle str. 48) narodil r. 1436 pravuie na str. 62 iiž iako 22letý student
přičlý z Prahy, že kaple betlemzká iest uzavřena, že Hus právě uiel : Prahy.
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káže na venkově, učení mistři na něj vrčí a recnní. že se opovažuje psáti
knihy výhradně české atd. Ba dle autora každý by soudil. že již tehdy byli
v echách — jesuité: zmiňuje se totiž v téže povídce o čarodějnicích a po
věrách a podotýká k tomu zcela vážně, že „pověrčivost byla živena hlavně
zásluhou jesuitů" [53). Což opravdu neví spisovatel „historických povídek“, že
jesuitský řád byl založen a přišel do Čech více než o sto let později? Zdá se.
že ne, nebot podobné nehoráznosti tvrdil již v předešlé sbírce „Bílá paní“. Po
Beneši Třebízském, Jiráskovi, Wintrovi atd. jsou Brabcovy povídky také umě
lecky zbytečným anarchronismem. M.

K. J. Erben: Ruské a polské pohádky. K vydání upravil dr. cFrantišekKrčma. vyzdobil Cyril Bouda. vytiskla Lidová tiskárna v Olom Vydal
LadislavKuncířvPraze 1924.Stran 161.Cena Kč 27'—. —Slovenské oohádltyll.
Slovníčkem & vysvětlivkami opatřil dr. Al. Gregor. Vytiskl FrantišeE Obzina ve
Vyškově. vydal St. Kočí v Brně 1924. Stran 144. Cena Kč 10'60. — Letoší před
vánoční sezona ohlašuje zrovna několikeré vydání Erbenových pohádek — jistě
nejlepší důkaz jejich nestárnoucí svěžesti a vzrůstající obliby. Nakladatelství
Kunciřovo doplnilo tímto svazkem dva dřívější díly, jež obsáhly ohádky české
a jihoslovanské. Vydání uspořádané zkušeným odborníkem drem Řrčmou předčí
úplností a kritičností textu všechny dosavadní výbory, řízené většinou úmysly
zcela jinými než literárními. a ukazuje také, jak uboze byly zkomoleny některé
Erbenovy pohádky v dnešních školních čítankácl.. . Také obrazová výzdoba

Boudy, spokojující se jednoduchými kresbami při iniciálkách jest velmi milá
a odpovídá zcela duchu jednotlivých pol:.ádek Vzorně typograficky vypravená
kniha potěší i dos ělěho milovníka lidové poesie a krásných tisků.

Kočího vydání „glovenských pohádek" jest vedeno již účely přísně školskými.
tak jako celá sbírka .Pranven", řízená sekcí moderních filologů při brněnském
odboru Ustř. spolku čs. profesorů a přinášející díla českých a slovenských
klasiků Proto jest opatřeno hojnými vysvětlivkami, dosti obsáhlým slovníčkem
méně známých slovenských výrazů i literárně historickými poznámkami. týka

geh-ni se hlavně sběratelů a sbírek lidových ohádek slovenských, jmenovitěavla Dobšinského. Kniha při veškeré jednoduc osti pěkně vypravená tiskárnou
Obzinovou ukazuje mimoděk. jaak málo dosud známe poklady Slovenska. ač se
jinak sháníme pilně po pohádkách celého světa. B. J.

G. K. Chesterton: Anarchlata Čtvrtek. Přeložil dr. Jiří Foustka. Vyzdobil

Zdeněk Kratochvíl. Vytiskla Lidová tiskárna v OlomouciKVydala nakladatelskáspolečnost ,.Rozmach' v Praze 1924. Stran 222. Cena č'-20 — Hlavním
tematem detektivky jest zl )čin jakožto pozoruhodný výkon,čjako čin metafysicky
krásný. byt ne mravně dobrý. Ovzduší detektivek jest romantika současnosti.
Podivoval-li se Wilde renaissančním zločincům. kteří milovali krev, jako jiní lidé
milují červené víno, kteří v kostky hráli o vlastní duši a ve smaragdové číši
podávali jed svým protivníkům, můžeme si to vysvětliti zálibou v dekoraci .
historickém k.ostýmu Současné však zločiny. pokud v nich vyniká aíla vůle a
důvtipu, maji nemenší hodnotu estetickou, objektivní ovšem. Holmesovství.
hledání & honění vrahů jest zhrdinštěním a zosobněním rozumové a volné vý
konnosti. Chesterton jest obhájcem i tvůrcem detektivních novel. Svého Anar
chistu Čtvrtka napsal r. 1908. Nalézáme v něm všecky rozkošné i brutální
motivy detektivních povídek, zejména motivy kriminální a justiční. souboj po
licie s anarchisty. důmyslné škrabošky, tajemné otáčecí stoly. šílenou jízdu ve
fiakrech a automobilech. To však jest jen plášt nadskutečné subjektivnosti.
která jest v pravých detekti vkách věcí neznámou a zapovězenou. Básník Gabriel
Syme jest hrdinou zvláštního příběhu. Bere na sebe úkol íilosofa-policist —
úkol ten se liší od úkolu obyčejného detektiva. Obyčejný detektiv halí
z hlavní obchodni knihy nebo z deníku, že byl spáchán zločin. Filosof-detektiv
chodí na umělecké live o'clocky. aby tam odkrýval pesimisty a stopoval původ
myšlenek. jež dohánějí lidi k intelektuálnímu fanatismu a intelektuálnímu zločinu.
Zločinec pouze mění svět: ale zlý filosof je chce zničiti. Syme pronikne do
schůze anarchistů. pronese tam buřičskou řeč a jest zvolen do sedmičlenné

434



Centrální Rady Anarchistů. President Rady sluje Neděle, ostatní členové mají
jména týdenních dnů. Syme vystupuje pode jménem Čtvrtek. Ve skutečnosti
jsou všichni členové Rady tajnými filosofy-policisty, avšak považujíce se vzá
jemně za anarchisty honí jeden druhého. dokud se nepoznají. Potom všichni
společně honí Presidenta. avšak ani on nenl anarchistou. Závěr tohoto dobro
družství jest ovšem filosofický a trochu symbolický: rozhovor šesti filosofů za
tichého večera, který si vysloužili mukami a statečností. Honili jeden druhého,
pravda, honili vlastní svůj stín. plníce tak bezděky hluboké tajemství života,
jenž je krásným životem jen jsme-li tak dobrými a udatný-mi lidmi jako dynamit
níci, a v němž boj a utrpení jest skutečností. štěstí však pouhým snem. Dom. P.

Francis Carco: Nevinni. Román. Přeložil Jindřich llořejší. Obálka Václava
Maška. Románové knihovny „Proud“ svazek 9. Stran 199. Cena Kč 21'—. Vydal
. in“ v Praze 1924, — Autor „ tvance", o němž jsem tu nedávno referoval,
sestoupil v .Nevinných“ ještě hlouběji do nejspodnějších vrstev městského
života: do neřestného světa pověstných francouzských apačů. Není to již
psychologická studie. v níž dopodrobna sledoval důsledky zločinu v duši
osamělého, v podstatě dobrého člověka. ale spíše realisticky kreslený obraz
ovzduší, v jakém se pohybují a vyrůstají duše takových ubohých lidských tvorů.
jako je mladistvý apač Milord a jeho milenka. Autor snesl mnoho dokumentární
látky. aby ukázal, jak tu působí rozvrácené rodinné i společenské poměry,
chlapecké nadšení pro vynikající zločince a zvláště také poslední válka. Snad
proto nazval své hrdiny „nevinnými' a vyzvedl i jejich lepší stránky, které si
oba uchovali v onom moři mravního bahna. „Vy jste stále na půl stvořený ze
světla a na půl ze stínu". praví mladému apačovi anglická spisovatelka, jež
studuje jeho povahu pro svůj román. dává mu peníze. ale při tom sama je
perversní a na konec hyne rukou jeho milenky: apač zastřelí pak milenku

i sebe. .Nešfastné oběti podivnéhohlpodzemního světa pařížskýchbarů a různýchjiných doupat. světa, jenžsi vytvořil svou zvláštní „morálku“. jenž žije pro
animální divoké rozkoše, klidně loupí a vraždí, aby se po chvíli znepokojil
nějakou pro jiného bezzvýznamnou záhadou. Tedy snad nbozí. ale .nevinní"7l
— Překladatel básník J. Hořejší měl asi těžkou práci se žargonem francouz
ských apačů; pomohl si tím. že jej přizpůsobil mluvě pražských Pepiků —
i s těmi německými zkomoleninami. M.

Marcel Prévost: Helenka. Román. Přel.Jos. Koupil.Francouzské knihovny
sv. 7. Str. 261. Cena 16 Kč. Nakladatel F. Topič v Praze 1924. — Jest to
jeden z prvních románů Prévostových. jenž valně přispěl k oblibě mladého tehdy
spisovatele („Chonchette" 1888). V úvodním slově autor poznamenává. že jej
napsal na žádost své choti: chtěla po něm román, jenž by byl cudnou lícní.
Mladí romanopisci jeho generace opustili prý román ve vlastním slova smyslu:
líčí lidi. kterým se celkem nic nepřihází, nebo se věnují podrobnému rozboru
psychických činů. Proto se pokusil o román skutečně romantický: o líceň,
v níž opět se scházejí obrazotvornost a skutečné zorování, o líceů, v níž
zajímavost byla by právě tak v samotné tabuli j o v malbě charakterů a
prostředí.. „Helenka“ obnovuje skutečně vzpomínku na dávné romány. jejichž
hrdinky žily opravdu svou velkou ušlechtilou lásku. pro ni opuštěly otce.
vzdávaly se štěstí a když bylo třeba, obětovaly i své nejmocnější city a vstu
povaly do kláštera. Není divu, že v rukou zvláště ženských epigonů takové
G. Sandové podobné příběhy záhy zplaněly nebo se utopily v sentimentalitě:
M. Prévost zachraňuje jej aspoň svým stylem i pro ty dnešní čtenáře. kteří
mají rádi poutavý. někdy až vzrušující děj a jímavými scénami a romantickými
zápletkami. Splnil také, co slibuje v úvodním slově: není tu stopy po frivolitdch.
v nichž si později někdy liboval. M.

Arnošt Weiss: Nahar. Roman tygra. Autorisovaný překlad Jana Grmely.
Obálka a perokresby P. X. Procházky. Knihovny _Brána" sv. 6. Nakladatel
A. Král v Praze 1924. Str. 168. Cena 25 Kč. — Není to román zvířete, jak
jsme je v posledních letech často čítali v různých překladech, jak se oň nedávno
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také u nás pokusil na př. Vrba ve své „Bažantnici“, ale spíše podivná jakási
Íantasie, polo básnická, polo tendenční. Olga. na útěku zastřelená. šílící, vraždící
nevěstka z 1. dílu tohoto románu („Zvířata v poutech“) byla proměněna v Nahar,
mladou právě zrozenou tygřici na jakémsi tropickém ostrově. V tomto _blaženém
zakletí' nastává jí nový život. v němž se probouzejí a rozvíjejí všechny dravé,
divoké pudy. upoutané dosud v člověku vůlí a rozumem neb aspoň míruěné
ohledy povrchní civilisace. Je to a počátku touha po krvi a rozkoš divokého
vraždění slabších. později pak hlavně chtivost smyslů. nikdy neukojená vilnost,
jež pohání Naha: a naplňuje i celé ovzduší Weissovy knihy jakousi těžkou.
chorobně jitřící vůní. Autor' je nesporně básníkem, jak svědčí množství lyrických
pasáži této knih , dovede kratičkými. úsečnými větami zachytiti sugestivně
náladu tropickýc nocí. tajemný život pralesa i atmosferu bujnébo přístavního
města, chystajícího se k divoké rozkoši zvířecích zápasu -—ale při tom všude

cituje především temné, nezkrotné síly pohlaví.. .Nevim o něm nic bližšího.
:? při četbě měl jsem stále dojem. že takhle může cítit a psát jen člověk.
v jehož žilách proudí těžce smyslná semitská krev. Teprve v posledních částech
pročištuje se ovzduší mateřskou láskou stárnoucí tygřice a zvláště jejím bolestným
utrpením. když dokonává po nerovném zápase v areně před očima rozvášněných
davu. za sebou — dle slov básníkových — usmíření zvířete a člověka —
a před sebou nové oživení: „Nahan kroužící ve vyššímkruhu proměněného
života, nezničitelná.. . nová bytost nového dne." Snadímtedy symbol? Ne, spíše
podivný pokus o básnické zobrazení — metempsychose. M.

LIDOVÉ DIVADLO Il.
Svazek 7. Jar. Streit: Mikuláš a čert na námluvách. Mikulášskáíraška

o 2 jednáních se scénou pro rozdávání dárků. Hudbu složil A. Ptáčkovský.
Str. 60. Cena5 K.č -- Příležitostnábra: předehrakslavnoatní nadílceooblíbených
mikulášských zábavách. Samozřejmě tedy v ní vystupuje štědrý dobrodinec
myránskýa ovšem i jeho černý průvodce. V jejich úbor se ustrojí 2 junáci a
vylákaií autoritou své podobynna matce svých lásek svolení ke sňatku; používají

tedy zjevu sv. Mikuláše k provedení lsti. Přidiěclitlkatol. světci na jevišti podobnýúkol (v legendě sprostředkuje sv. Mikulášs etakés ila,tky ale hmotnou pod
porou nevěst) nezdá se nám býti vhodným. scvětce důstojným. Autor to asi sám
pociťoval. proto volil název hry prostě „Mikuláš“. Též nelze s katol. stanoviska
schvalovati. kladou-li se jednajícím osobám do úst vyložené Iz'i.Zneužívání jména
Božího (pro Boha ani „zaboha“). byt jen narážkami [Šmaria) nemá taktéž s kat.
jeviště zaznívati. To jsou ovšem výtky s hlediska náboženského. Jinak hra
případně pobaví, ačkoli celkem prostinká zápletka — připomínající namnoze
zápletku v „Prodané nevěstě" — se příliš rozvádí. Četné více méně zdařilé
vtipy najdou také — u jisté části posluchačstva — ohlasu, ale divadelní hra má
působiti ne tak slovy jako vývinem děje. situací. —-—Ke hře připojená scéna
mikulášská (veršované proslovy sv. Mikuláše jako dárce. čerta a anděla) je celkem
dobrá, přispěje k pravé mikulášské náladě.

Svazek 10.Alols Stan. Novák: Za uměním. Drama v 5 dějstvích. Pokračování
činohry „Farské tajemství“. Str. 77. Cena 5 Kč. — Autor dotýká se otázky. zda
zklamaná žena může nalézti za lásku k muži náhradu v lásce k umění. a odpovídá
na ni hrdinkou své hry kladně. Koncertní pěvkyně Kyriljukova zřekla se do
brovolně. aby ho zachránila, svého muže hraběte Orlovského. dokonce i jeho
jména. Je tak považována za bývalou milenku hraběte, přináší tedy v obět také
svou pověst. ale nalezá, nepodlehnuvši v těžkém boji o život, v umění uspo
koiivý účel svého dalšího života. Teprve. když se stala smrtí svého řádného
muže volnou. svoluje ve sňatek (jí již dříve nabízený) s jeho svakem. de
autor látkutu býval zpracoval v románě. balýv by se mu, soudíme tak dle dic
v četných dlouhých rozmluvách a aamomluvách. zajisté zdařil; méně zdařilo se
mu drama, v němž není dbáno zásadního pravidla: Méně slov. více dějel Než

436



hra přesto zajisté upoutá, tím spíše, že má přes naznačené vady přece i nejeden
dramaticky působivý výjev. Doporučujeme drama však předně pro jeviště městská.

Svazek ii. Alois Stan. Novák: Zraněná srdce. Hra v 5 dějstvích. Díl první.
Str. 79. Cena 5 Kč. -—Zraněná srdce náležejí samozřejmě jinochu (chudému
mládkovi) a dívce, jejíž otec (bohatý mlynář) brání jejich lásce. určiv dceři.
b stala se „paní". za ženicha panského sládka. byť skoro třikrát jí staršího.
lJa úpěnlivé prosby matčiny dcera se k oběti té odhodlává. Nepatrný tento děj
rozvádí se málo dramaticky po 5 jednání. Hra končí se tím co mělo býti jejím
„rozrušujícím momentem“ (sr. na př „Maryšu"); pravá zápletka nasleduje teprve
v druhém dramatě s jiným názvem. Mluva v této hře se správně — až nápadně
— liší od mluvy ve hře „.Za uměním'; pro některé osoby (na př. úvodní mo
nolog) je však přece příliš květnatá. Doporučujeme hru pro jeviště a herci-začá
tečníky, ač na druhé straně slabý děj vyžaduje herců dobrých.

Svazek 18.A.N.Tolstoj:Knkaččiny slz .Komedieve-íjednáních.Přel.Michail
lnževatkin. Str. 52. Cena 5 Kč. — Ruské i.v hry účinně sehráti jsou s to, pravil

jistl kritik, jedině — ruští herci. Na výroku tom je zajisté mnoho pravdy. Jsouíá povaha a ruské poměry naprosto odlišny od životních poměrů a povahy
evropských národů západních. že plně je vystihnouti může právě jen Rus.
A jmenovitě to platí jde-li o dramata Tolstojova. V nadepsané komedii neřeší
spisovatel nějakých hlubo ch záhad -— ien název hry zůstane asi většině
posluchačů záhadou. Zápletka zbudována je na nedůvěře milenky k milenci a
na vzájemné nedůvěře manželů, kteří se po delší přestávce setkali. Jeji ch
sblížení. resp. usmíření přivadí básník jemným. důmúmyslným. ač ne příliš dramaticky
účinným způsobem. Nesnadnou však činí hru úsečný dialog, jenž často jen na
věc naráží. ji napovídá a proto vyžaduje přesného navazování a vpadáni mlu
vících. Proto lze hru doporučiti ien vyškoleným hercům a městským jevištím.
Překlad je celkem správný a plynný.

Svazek 22. Lev Urvancov: Věra Mirceva. (Trestní záležitost.) Přel.Michail
Inževatkin. Str. 97. Cena 6 Kč. — Překladatel předesílá svěže přeložené truchlohře
svého rodáka delší úvod, A lze jeho slovům plně přesvědčiti. že „Věra Mirceva“

mozoruhod ným dramatem líčícím bez obalu život vyšších petrohradskýchnaznačuje podtitul hry. jde o trestní záležitost: o vraždu vyššího
érou. ženou taktéž státního hodnostáře. Zastřelila jej. svého

milence. když se mimo nadání přesvědčila. že nestojí o ni. nýbrž o její penízea když hrozí pro ni zootuditi i jejího muže. Je to nad míru působivý.d
tický. vzrušující moment. I jinak je stavba hry provedena přesně dle dram
pravidel: vytýčen též moment tragický a moment posledního napětí. Tragickou

vinou hrdinky jest jeií zarputilé mlčeni. že se nepřizná ke svému činu a ženechá pod t.í ou nevypátrané vraždy trpěti oddaného přítele avého zastřeleného
milence. Konečně však zmučena výčitkami svědomí přiznává se přece ke svému
provinění. To děje se teprve v předposlední větě dramatu, takže hra poutá
mocncně až do samého konce. Některé výjevy se sice rozvádějí široce. čímž trpí

Boněkud spád hry, ale jimi vystihují se hluboce jednající osoby psychologickyama předpokládá ovšem dobré herce a hodí se předně pro jeviště městská:
i na těchto pak dlužno místo o nekalých operacích lékaře (str.15) škrtnouti
nebo změniti. — V této řadě her není tolik chyb proti pravopisu a inter
punkci jako v prvních 6 svazcích, ale přes to ještě dost. hlavnězázájme na „mne.
mně a mě“působila i zde zase někomu (autorům nebo sazečůml obtíže. K

POZNÁMKYA ZPRÁVY.
Na konci ročníku nemohu než po- jest také. že „Archa“ mohla vycházeti

děkovati vřele všem váženým spolupra- téměř zcela pravidelně. Douiáni pevně,
covníkůmapříznivcům. jejichž zásluhou že zůstanou jí věrni také v novém
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ročníku. iehož ]. číslo bude vydáno
po u možno nejdříve. a vynasnaží se
získati ií nové přátele a odběratele.
abychom' |i mohli zdokonaliti a rozšířiti

Lackéieií rozsah. Letos pro nepříznivéměry vydavatelky, jež v minulých
lpetechdoplácelaznačnésumyna,.Archu".
a pro těžkou situaci, iíž trpí všechny
vážné časopisy, bylo nutno omeziti po
někud ieií obiem a vzdáti se obrazových
příloh. Ale přes to ročník 0 440 str.
není iistě drahou knihou: trochu lepší
román mnohem menšího lormátu stoii
obyčejně také tolik, ne-li vícel Horlivou
spoluprací všech přátel překonáme ča
sem. a Bůh, motně i jiné dočasné
nesnáze, aby „Archa“ a s ní i ostatní
naše krásná literatura spěla k novému
rozkvětul

„Našlnec“ oslaví počátkem ledna
své šedesátiny. Také naše literatura
vděčí čilemu olomuckému deníku &
hlavně ieho dvěma posledním chel
redaktcrům Fr. Světlikovi a Lad. Zamy
kalovi, za mnohý dobrý podnět i za
hoinou podporu všech ideálních snah.

Když v iinýcha našich listech literárníru rika ýva — a bohužel někde
dosud iestl — ubohou odstrkovanou
popelkou, v „Našinci“ bylo pro ni vždy
dosti místa — od čaroui v úvodních
článcích. Pravidelně literární a umělecké
besídky. sané dříve K. Dostálem-Luti
novem, .Bitnarem anyní B. Konaří
kem, byly vždy s oblibou vyhledávány
a se záimem i užitkem čteny. Zvláště
mnohovykonal. Našinec" pro propagaci
našichrevuí:„ Meditací“a nyní,,yArch
Jest tedy jen příkazem spravedlnosti,
aby také redakce „Archy“ iménem
naší sphovatelské obce vyslovila ke
vzácnému iubileu uznání a dík &záro
veň přání, aby „Našinec“ zůstal i v bu
doucnosti naší literatuře tím, čím byl
zvláště v posledním dvacetiletí: volnou
tribunou, ochotným podporovatelem a
vlivným hlasatelem literárních a umě
leckých snah!

Družina literární a umělecká v 0
lomoucl konala svou 2. výborovou
schůzi ve středu. dne 26. listopadu
tohoto roku za přítomnosti osmi členů

boru. Panem předsedou Masákem byl
podán podrobný rozvrh akce musea
katolickýchspisovatelů. Účel ieho nebude

pouzepietní.nýlbrž'!literárně--hist:rický.

dokumenty listinné, rukopisy děl ti
štěných i netiátěných, podobiznyl loto
graíie osob i míst. které maií vztah
k autoru, nebo ieho dílu. autografy,
památky věcně. všechny spisy( dané),
archiv kritik. životopisných čl“.v-ků no—
vin a časopisů at. ealisovat se bude
tento podnik tím. že se předně dá výzva

o „Archy“ a do novin pro veřeinost.
aby se tyto památky uchraůovaly, žijící
spisovatele se vyzvou, aby o tyto věci
svě se postarali. aby se dostaly na pravé
místo [„Družině" v Olomouci). elné
naše kulturní spolky: Matice cyrilo
metoděiská a Společnost sv. Cyrila a
Metoděie budou vyzvány, aby se spojily
s „Družinou“ v kuratorium, které y
péči o tyto věci si vzalo na starost.
Jako iakýsi zaklad Musea katolických
spisovatelů bude vydána příručka „Slov
nik o katolických spisovatelích“ k 10.
iubileu „Družiny". po případě vyjde
tento slovník iako příloha „Archy". p '
mírném zvýšení předplatného. Do příští
schůze bude dodán seznam hesel od
A až D (vypracovaný panem inženýrem
Bitnarem a předsedou Masákem). —
Dále mluveno o zřízení fondu pro lite
rární práce katolických spisovatelů,
kteří při rozdílení cen ze zemské nebo
státní dotace systematicky bývají pře
hlížení. Usneseno, aby se imenoval
„Fond K rl tínoua“ z piety
k zemřelému vynikaiícímu členu a před
sedovi „Družiny". Pan předseda Masák
složil prvních 1000 Kč pro tento fond
jako základ. Výzva k našim kulturním
korporacim byla už v novinách uve
řeinčna. Kéž by se brzy sešel slušný
obnos, aby s udílením cen se mohlo
brzy začiti. — Mluveno též o novém
ročníku „Archy", jenž bude nově typo
graíicky vypraven. Budetaké podniknuta
propagační akce k rozmnožení počtu
odběratel. Ve volných návrzích pan
inženýr Bitnar promlu' o chystané
výstavě svatováclavské v Praze roku
1929, která bude míti také oddělení
krásné literatury. Navrhuje. aby se
„Družina“ nabídla, že uspořádání tohoto
odboru obstará. Pan inženýr Bitnar upo
zornil dále. že příští rok v lednu má
neidůstoin. pan biskup Podlaha 60leté
iubileum. Bude vypravena pietní číslo
[druhé] příštího ročníku k uctění tohoto
jubilea. Nato schůze skončena. F. S.

Fond Karla Dostála-Lutlnova. Pro
ony naše čtenáře, kteří nečetli provo
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lání uveřejněné v lidových denících,
otiskujeme je také na tomto místě: Ja
ucííme ama'íku K. DosiáIa-Luíinova.
Dne 29. listopadu uplynul rok od chvíle.
kdy tak neočekávaně od nás odešel
náš nejpřednější pěvec a neohrožený
průbojník katolické myšlenky — K.
Dostál-Lutinov. Cítíme stále bolestně
tuto těžce nahraditelnou ztrátu. Vzpo
mínáme jeho četných plánů. jimiž chtěl
přispěti k rozvoji katolické literatury
a kultury v našem národě. ružina
literární a umělecká, v níž zesnulý tolik
pracoval. míní uctíti památku svého
vůdce činem, jenž zajisté nejlépe vy
hovuje jeho duchu: usnesla se založiti
zvláštní fond, jenž by nesl jméno bá
sníkovo a z něhož by byly každoročně
v den jeho úmrtí udíleny katol. spiso
vatelům ceny za nejlepší literární díla.
Není to myšlenka nová: kněží buditelé
i jiní vlastenci. jimž ležel na srdci rozvoj
české literatury. zakládali podobné na
dace při Svatoboru :| Č. Akademii.
Dnes ovšem dostává se z fondů zalo
žených katol. kněžími odměn nejednou
i spisovatelům zjevně protikatolickým.
Katal. spisovatelé jsou skoro důsledně
pomíjeni také při rozdělování lit. cen
.státních i zemských. Fond K. Dostala
Lutinova má jim tedy býti tím. čím jsou
ostatním spisovatelům ceny udělované
: četných nadání jiných: odměnou za
vykonané literární dílo, projevem uznání
a tím i npruhou k nové horlivé činnosti.
Doufáme pruh. že celá naše katol.
veřejnost, jež před rokem dala na jevo
tolik úcty a lásky !: zesnulému pěvci
a jež má jistě také živý zájem o rozkvět
katol. literatury. pochopí význam tohoto
podnětu & přispěje k tomu. aby mohl
býti v nejbližší době uskutečněn. Obra
címe se zvláště k zámožnějším jednot
livcům, k našemu Orelstvu atd. Dary
budtež posílány pokladníkovi Družiny
šéíred. Lad. Zamykalovi v Olomouci. -—Ze
širší naší veřejnosti první se přihlásil se
svým darem (200 Kč) nadšený podporo
vatel katolické literatury Dr. M. Hruban.
Doufám. že v lednovém čísle budeme
moci oznámili již celý sloupec jmen.
nebot nechce se mi věřiti. že by zesnulý

-Lutinov neměl více přátel a
ctitelůakatol. liter tura více obětavých

]GuVDO'
viuách malomyslně naříkati na její
„upadek". po případě udíleti laciné
rady, co by se mělo udělat? A na své
básníky vzpomeneme jen tehdy. když

jich potřebujeme — k politické řeči,
pochodové písni nebo slavnostní reci
taci?| Je žádáno příliš mnoho. když
stavím jako nejbližší úkol. do druhého
výročí smrti básníkovy sebrati aspoň
25 tisíc Kč. aby v den 3. výročí mohla
býti udělena již první literární cena |?

Rukovětkatolické literatury české.
o níž jednáno na poslední výborové
schůzi Družin . jest potřebou již dávno
pocitovanou. oláno po ní zvláště tehdy.
když v Novákových „Přehledných dě
jinách literatury českéé" (1913) a tím
více v jiných podobných dílech objevilo
se množství nesprávných dat o našich
spisovatelích i literárních podnicích.
Básník Mil. Javorník dobře tehdy po
znamenal v „Našinci“ (1914), že jest
vina také na naší straně. „Měli jsme
se již dávno postarati o literární pří
ručku se životopisy katolických žijících
beletristů. aby lit. historikové měli
spolehlivý a přesný pramen o ruce.“
Malýpokus oto učinilpo letech .Biínar:
v „Kallendáři kat. studentstva" (r. lV
Brno 1920)otiskl „Schematismus žijících
kat. spisovatelů" , jenž přes svou struč
nost a neúplnost prokázal mnoho do
brých služeb. Bitnarovým dílem bude
také zmíněná rukovět. založená ovšem
na podkladě mnohem širším. než navr
hoval kdysi M. Javorník. Přinese v a
becedním pořadí zcela přesná data
životopisná i bibliograíická o každém
našem spisovateli i liter. podnicích.
časopisech. knihovnách atd. jakož ipří
slušnou literaturu. Tak doplní až do
nejnovější doby starou Rukovět Jireč
kovn . bude nejen spolehlivým prame
nem lit. ale jistě'| velevítanou
příručkou všem. kteří mají zájem o naši
literaturu a nemohou se často skoro
nikde dopíditi bližších dat o našich
spisovatelích — ani v „ eském slov
níku bohovědném“, jenž v dosavadních
sešitech vykazuje právě v lit. věcech
značné mezery a jehož dokončení se
nedočká snad nikdo z nás — tím méně
v jiných příručkách, na př. v Pallasově
„Slovníku literárním“ nebo v nejnověj
ším Frabšově „Slovníku českých spiso
vatelů“ Frabša otiskuje zcela nekriticky
většinou jen to, co mu spisovatelé sami
o sobě napsali.. ,kdo se tedy nepři
hlásil — jako na p.ř Durych a mnoho
jiných — ve Slovníku neníl Přesná
metoda &dosažitelná úplnost bude jistě
předností naší Rukověti. Vydání tohoto
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důležitého díla. jež bude zároveň pod
kladem pro museum a archiv katolické
literatury. možno za dnešníc poměrů
uskutečniti jen tím. že bude přikládáno
po částech jako příloha „Archy“

V.Bělohlávek-Svatohor, jedenzna
šich nejvýznamnějších spisovatelů. pře
sídlil do Prahy. Stal se knihovníkem
v Křižovnickěm klášteře u Karlova
mostu. Konečně ocitá se na místě, které
mu dávno náleželo. a Praze přibyl horlivý
dělník na vinici Páně. eden z těch,
kteří nehledají ani slávy. ani zisku, ani
lichocení. ani hodností. a kteří proto
jsou tak vzácní v těchto hamižných
časech. Přejeme mu, aby mu na novém
působišti zdraví tak sloužilo a práce

tak šla od ruky jako za jeho poblyčtkuna Moravě.

Petr Kí'lčka má do tisku připravenu
knihu próz „Suchou jehlou". Bude to
humor i satira.

Jan Spáčíl-Žeranovský jest dvacet
let mrtev. Známý profil literární Moravy
málem by vymizel z paměti našeho
občanstva. Proč? emáme ani soubor
ného díla ani životopisu. nemáme jediné
studie. která by vážně osvětlila jeho
literárn y. zápasy. vítězství 1pád.

Mladý oktaván s úspěchem překládáVittoriu Colonnu. slavnou b Jaro
slava Vrchlického, v níž kongeniální
umělec opěvá nesmrtelnou lásku Michal
Angelovu k Vittorii Colonně. Na dvacet
zpěvů doplněná skladba byla vydánau Piersona v Drážďanech. Překlad mi
strný avěnován Janu Kubelíkovi. Pře
kladatelské umění projevil Spáčil [ ne
dostižným stlumočením Herediových
Trolejí, knihy. jež jediná povznesla
autora na křeslo ademie francouzské.
0 knize té je možno dočísti se zají
mavých zpráv v Lemaitrově knize Les
Comtemporains. sv. ll. na str. 49—65.
K překladu blahopřál Spáčilovi Jaroslav
Vrchlický. v listu praví, že by sotva
byl podal překladu lepšího. Jan Spáčil

Žeranovský byl epigonem našeho vel
kého básníkk.a O tom svědčí' ! posmrtná
sbírka jeho básní „Výáe a propasti" .
vydaná u Otty r. 9091. Mimo některé
delší translace nemáme ani [eu.illetonů,
jichž napsal Žeranovský tolik do „"Hlasu.
„Politik“, „Ratibora“, nemáme ani ha
náckých črt, kterými postavil se Spáčil
v první řady průko níků transkripce
hanáckého života. neEyI-li vůbec první.
Kniha „Samó ti.hó“ kterou věnoval
autor svému příteli S. K., jest již 12 let
rozebrána, o korespondenci rovněž nevi
veřejnost. Nejznámější jest asi Spáčilův
překladV. HugovaTorquemady. Přejeme
si však míti celé dílo Spáčilovo. dílo
básníka, jenž patříknejlepěím na Moravě.
Doufáme, je 20. výročí jeho smrti. jež
připadne na 9. leden 1925, u e me
mentem plnění povinnosti k české obci
literární. Podniku zdar!

František Skalík, nadaný básník a
jeden : pořadatelů almanachu .P
jedním praporem" . zemřel před 201ety
(10.prosince 1904).Zanechal dvě původní
básnické knihy (. Sursum corda“ 1893
a „Bůh a svět" 1898) sbírku aíoristic
kých výroků o nejsv. Svátosti oltářn
[„Jiskry eucharistické“ 1894)a v cm

Élisech ukázky překladů žalmů. básní
W Longfellovaa zpracování„ Pověstí
sv'u"Grál jež poj iod své

Slovean sti. Po smrti básníkově vydal
„Nový vot" jeho zápisník : doby. kdy

znal svou nevyléčitelnou chorobu a
řipravil se zvolna ke smrti („Moritu

rus"]. Pro budoucí ročník „Archy“ máme
připraveny do tisku zápisky Skaltkovy
: dob studentských, zajlmavé hlavně
psychologicky ro vývoj vážné povahy
autora hluboké ihy hymnických zpě
„Bůh a svět", ale příznačné také pro
ovzduší. v němž vyrů generace

pozdější „Katolické moderny“. Zápiskypřispějí jisté k oživení a uctění památk
talentovaného básníka. jenž odešel tak
záhyv 37 letech svého života) a tak
záhy vyl zapomenut.

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tiakne Lidová tiskárna ' Olomouc:


