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Bonaventura, doctor semphicus, ge- Dante Alighieri
nerál O. 5. l".. biskup z Albány, Francesco da Forli
kardinál Neznámýpoutník

Matouš ab .íquasparta, leho žák Hlas Beatrice
Opat kláštera del Corvo Sbory: rozmařiiců, poutníků, bratří.
Bratr Timotea dívek, nebeštnnů

i. část se odehrává na sklonku zimy roku 1274.
2. u 3. za časného jaru asi kolem roku 1300.

|. (';A8 r

(Cela Bonaventurovn v Paříži.Bonaventura nad svými traktáty. Z venčí, : velmi
blízko. doléhá k němu rozpustný zpěv lnko masopustní vese .

Sbor:
Mládí a krása, život a žár!
[ k\t'-tů nám 7voní polibků plcsí
Sloni-em nínn tryskne nclvčtší dar.
nldlobou nás lásku zaoloní dnes.
K radostem spčimc, život lest krátký;
rozkoší zelnč nevrátí zpátky
posvátné h_vlnnvnebeskýdl lnrl

(ZXČV Hc vuiuiulc, už tio-zní tltlt"clu. Jon hlasy nástrolů chvílemi vyniknou: diky.)
Bonaventura (povstávuic) :

('), by zřcli, v inkou propast spěje
všeho světu, hřídnl kolotání,
poznali by stíny umírání
na líci, lež rozkoší se směle.
Spaní-ili h_vzhoub) iiccn hrůzný —
leštč skunulo by slitování,
icště nad Noví by vzešlo Slunko pláni —
splněn byl by sen můi dávný, luzný;
můi dávný sen . . .

(Vstoupí zvolnn Matouš ab Aqi/asparta, žák Bonaventurův; slyšel poslední
slova mistmva):
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Mistře můi, odpust, že v tuto chvíli
v celu tvou vdíázím; příkaz tvůi volál

Bonaventura :

Mně odpust, milý, iest-li touha dnes
tak neodolná iinam, nd1l se vznáší,
ien maličko měi strpení &nes
svýdi břímě Sentencí, at nezaplaší
se rázem to, co duši naplnilo,
by k životu se, k světlu probudilo.

Matouš (zmaten).'
Mladá touha, která v srdci plane,
lehož dnové k západu se kloní,
bolem sžírá malomoci, pane;
pohled, země novým iarem \'oní,
berouc sílu ?. listí sellelého,
všude smrtí krůpěie své roní
věčnost v život světa zemdleného,
smím tě prosit, abys dnl mi znáti,
co se dotklo náhle srdce tvého:
kdybys světu nemohl iiž dáti,
k 5\ ómu i svýdi věrných žáků bolu,
co se tobě \“ zlatém snění lrnlí . . .
Mistře, poid, my dosníme to spolu.

Bonaventura (\'zrušcn):
.luk l))'dl ! dálek slyšel \“ Hut—íd! insnýdi
ohlus toho. co mně \ duši dřímá.
ink b_\di stanul \ niu'ldí diunkrůsný dl,
nd nidiž k nebi (.csla \edc přímá,
tak mne slmo noie k cíli nese
\ naděii u \ččně záře plese.

il latouš (rnduslnč):
Ncodolúš prosbě lásky moií,
\ím to. vím. své srdce sní—řmi zcela,
nnkloň se k mé oddanosti zdroii.
peruť snů, iež tobě znšumělo,
nudit" mne s tebou \'cdc \ krásně kroje,
kde liž \šedino po bouřích &boil
v setbu věčnýdi luhů míru zrale
(\ kde slám \'šedíny rány zhoií . . .

Bonaventura :

Nuž, synu, slyš, co snil isem k spáse lidu,
co nosil isem iiž drahný \“prsou čas.



dost poznav všedmu duší lidský/di bídu,
blíž vtáhnout ie, blíž v boží lásky ius.
Svět celý, nám iiž zievným stav se, leží
v mých Sentencídi, vše místo svoie má,
jak ctnost i hřídí svůi úděl řádem střeží,
dnes každý z vás již dávno dobře zná.
Co platno však, že Bůh nám sílu dává,
v úradků že isme vnikli svatyni,
k duší když lovu sil se nedostává,
cesty když není k srdcí ieskyni.
Nadarmo hlásá všedma věda světu,
pýše iak v pátádi věčné svržení,
závistí ztemní duše po svém květu,
hněvu však věčné, věčné zmatení
v zápětí ide, ink netečností diřadne,
lnkomství rodí věčnou nnzotu,
obžerný v hladu nstavičném vadne,
hýřilům plamen sžírá nahotu
v nezměrné hrůze, pro niž slova není.
—Kde však ie muž, ienž hlásal by to světu?
Al, což lid více |arou píseň cení,
iíž srdci dává iorulator vznčtu! ———
Kde najdu pěn—e,jenž by |)udm sloužil
u Icnž by \eršc kouzlem pře-mocným
i slávu nebes \ prostá srdce vhroužil,
h) lnannon, rosou hyly IlCIIlUt“ll)"l|l.
icnz'.nclekal by se však dčsm'- pouti,
iiž hrůzná hrána klotým otvírá,
\zpomínkn pouhá duši k smrti rlnoulí,
šílením mysl hříšnou rozdírá - ——
() synu. toho pčuc nyní hledání,
\idinon slyším mot'ný Ieho hlas,
kéž, l'ane, v žití sklonu s ním se Slllt*(lálll.
icnž z temnot vede v empyrea lnsl

(V dálky přt'lldmhovníni zrnka-nlrozprostřené záhlt-dí se llonuvcnturn. \lutouš
|)lížo|)řlstupu)r, (hfc promltnitl. \'toln slyšeli zpěv poutníků, lost H)průvod nr
r'lhlskupn pnrižskóho, loni so ulíírá kv kont'llu lyonskómu)

Sbor poutníků:
\ milosti své \edl isi lid, který isi vykoupil,
\ moci své isi ici nesl k svatému sídlu svóniu. .

(lixod.\\. IS.)
Provod kroky naše slitování,
z temnot smrti vzeidi spásy ráno,
zchnei, Bože, smíru putování,
osvícení budiž lidu dáno,
přikryi pláštěm hvězdné lásky Svoií



viny naše, které milost zhoií.

Matouš:
Dnes biskup náš se zbožným průvodem
se k lyonskému béře sněmování.

Bonaventura:

Mé kroky, mním, se nevrátí už sem,
my zítra vydáme se za svítání.

Sbor poutníků (vzdaluje se):
Bože, sílo naše, zůstaň s námi,
dll'ílň Tvá láska velké spásy dílo,
skutky Tvé nedit všem isou 'ríšílnznámy,
dei by jedno stádce Tobě žilo,
ieden lidský rod Tvou smrtí vykoupený,
ieden Pán a llůh náš všemi oslavený.

Bonaventura:
S touto prosbou v srdci též idu do l.yonu,
vc svýdi šerýdi dnů zvolném, tidiém sklonu,
úrndky zřím,synu. Páně vykoupení,
ale, ienž by zhnětl lidská srdce, není;
odknzem ti dávám, touhy v hrob-li složím,
nbys pilně pátral po tom muži lložím,
lehož zrak by změřil tůnč lásky, bolu,
Iemuž od věků by slávy uureolu
nesmrtelným vily svaté zpěvy lcskcm,
nuplnčné bčdou, tidiym ráiů steskem,
\znčruiící světy k hloubkíim meditací,
kde se slupka zrádná tíhou lásky ztrácí,
tam kde slunce isoucnn 7.lásky zdroie tryská
nepoznané rálc slitování (hysti'i
inko spravedlnost temné hrůzné tůní—,
této (hvílc myslí iuko umbry vůně
vidinu ide svatá ——-

Sbor poutníků (z velké dálky).
lllotlz'lme, () Pant-, slovu imčnu Tvého.
v svaté. touhy jásá milosti 'l'vé sen,
Hospodine, dárčc srdce statečného,
života dnes hynmem budiž pozdraven.
Slávu Tvoii všedma nediat díla pěií,
k Tobě duše prahnou, svatou poutí Spčií . . .

Matouš:

Mistře, slyš . . .



Bonaventura:
Touha má se prosbou lidu stává,
iménu Páně po vše věky sláva.

„.ČÁST
(V klášteře del Corvo. Opat shromážděn s brutřími, nasloudlá vypravování
hosta svého, jímž lest Matouš nb Aqunspnrtm)

Matouš:
Tak v Lyonč městě, prostřed sněmm'ání
mistr můj druhý odešel mně \; ráie;
ta touha svatá ieho umírání
tak zlatila iak mysl děcka báie;
mně odkazem ve d\vční rukou svýd1
odevzdal snění (hvil svýdl tcsklivýd'l.
Já na své ponli hledám muže toho,
co iiž isem prošel \' slzíuh kroiů mnoho —
nespatřím dosud p'riiíli ienž má,
ienž zahřmčl by iiž \“srdce zbloudilé.
Tak zílrá, olčc, 7p(-\un před iilí'ním
lá břímě odkážu dál nesu \ Řím.

()pal:
Dík, synu milý. žn luk (limou sr(|('ím našim Z\lčsl,
když S\čím: lížil lnký touhy plum. pak 1 Holín lcsl;
(“ož mohu \íc Ii k ponli I\('—nod požehnání dál?
Kéž ž'rílnc slunu- nnd líln sliny li0\('lll /áh_\ plát.

"ru/r '!'imoleo:

()lřc, žílrn I'l'nlítesro (lá l'orli
poselshí má (Ínnu do Hancnny,
něžná (lnšo ieho, \íš, ink horlí,
ink mu zrnky plnnou mníceny,
když se dílem (ln(hn podn udává:
v jeho slopč bude ('(-slu pravá.

Alalouš:

S ním pnidu rád b_\(hstopou prmou šel.
b\(h žrnkcm mým lčž pěnu n\idčl.
iímž \ slmném (.redu světa kon(in_\
Spoiit se mnií \ sonzulk iedin_\.

(Udcry zvonu k temnym hodinkám. Sbor se řadí, aby so odebral do chrámu.)

Sbor bratří:
Jesu, Redemptor omnium,
Quem lucis ante originem



Parem patemae gloriae
Pater supremus edidit.

Tu lumen et splendor Patris,
Tu spes perennis omnium,
lntende quas funduni preces
Tui per orbem servuli.

(Údery na bránu. Mlčení.)

Hlas (předbranou):
Přijměte poutníka uštvaného
a srdci jeho deite klid, jen klidl

Sbor bratří:

Aj, kdo jsi ty, nám ilnéno řekni své!

Hlas (předbranou):
Přijměte mne z vlasti vyhnaného
u přeiie, po čem vzdydiám: mír, jen mír!

Sbor bratří:

() porěz přec, ro iebe líží lukPl

Hlas (před branou).
Moe přijmčle, já ve svýdi prsou (hou'im
všedi vidio největší, již psal lidský dud1:
\“ ní pekla bouří věčně divá říš
o \" růži srčiln lioží plane iiš.

Sbor bratři :

'l'y básník jsi mi bludné pouli své?
A odkud ideš &jaké jméno lvé?

Hlas (před |)I'i-llil)il):
Na březídi mm Aron kolébka má stála,
h_uun) knih-níků mlodosl mnie ssúlu.
nyní matku rodná kruu'- \yliosliln
svou. jehož krev jen \' slávy srdce bila.
\ slávy \elikosl, již nmiku nepoznala —
Jsem Danie Alighieri!

()pat:
() veidi, duše zmučcná,..v „ „ , .
||z vyslvul nevdecny lld,
skráň, jež je slávou věnčcna,
lu míjí blaživý klid.



Dante (vstoupí do shromáždění):
Diky Tobě, Bože, za chvíli pokole,
bydi tak břímě úrndku Tvého k ráii nes',
nelze iiti v slávu Tvou nikdy bez boie.

Otče, tobě díky, ien psancem isem iá dnes,
který perly sbírat má z krve srdcí ran,
aby v září Troiice plály věčný v ples.

Spočinouti dei mi zde, lásky citim van,
každým ded'iem vyrůstá nový písně zvuk,
zvoní jasným lušcnim v První lásky stan,
nese vzhůru ke hvězdám zbožnýdi srdcí tluk.

Opat.
Íůstaň. pěvče, s námi, dům náš bude tvým,
neoddiázei od nás srdcem bolestným.

Sbor (odchází zn zpěvu) :
Qui templa caeli (:lnuditis
Sernsque verbo solvitis
Nos n rentu no\ios
Snlvi iuhcto, quaesumus.

l'rnctcptn quorum protinus
lzmguor sulusque sentiunt,
Snnnte menu-.s lnnuuidns,
'\uuctc nos \irlulilms.

punk-dní. \lnlnuš přistoupí k lit-lnu.)

ll'latuuš:

Srdrc nič buší od té divilc liž,
kdy pohled lvůi v mé duše padl hlubiny,
nndčic tlnční mírní dusnou tíž:
odkaz, ty. mistra splníš, pěvře. jediný.

Dante:
'l'vrda'i řeč tvá, ink rozuměl ii mám?
S bolem své pisně bloudit budu sám.

Alatouš:

Nebudeš, tak oheň tvá píseň bude trysknouci,
požárem, ink bouřemi, světem půjde slovo tvé,
něžnou dlani pozvedneš láskou srdce hasnouci,
k dílu tomu velkému mistr z hrobu tebe zve!



Dante:
() ziev mt iiž, co stelným srdci tlukem
mne tiše iimá, ač mi známo není?
Proč výše stále nad mé podtopeni
tvé slovo vzlétá, tím se mi víc ztráci,
čím větší moie po něm roztoužení.

Matouš:
S pokorou, iež sluší mému poslání,
zieviti d\ci tobě, oč isem v nocídt lkal,
odvrat' zrak svůi ll'lld'llý, at mi nebrání,
abydt touhy mrtvýdt v živýd't nepoznal.

(Dante se poněkud odvrátí)

()mšelý iiž kámen kryie dálný rov,
duše pustá bývá iesenní iak d\mura,
cítím v beznadějí často tíži slov,
odkaz, který mistr můi Bonaventura
v Lyoně mi předal drahým dědictvím,
od té divile žití cílem iediným!

Dante :

Štasten isi, tys mluvil k němu: ()tčel
. tastně dětství mě„ kdy v Santa (Írotte
Cesta lcho tkala zlaté dráhy,
duši mladou vodil v rajské prahy.
\iluv ien, mluv, kam toužil, ienž tutte blažil,
b_vdt iai za ním přiiíti se snažil.

i\latouš:

Po drahná léta můi mistr \ hrudi drahý nosil sen.
v němž festu zřel, ink k \ýšinám vzňatá srdce udnátlit.
ó, toužil tak, by zaplanul blaživý mu nad vše den.
odezv) lásk) přečistě \ srdcidt našidt šlchl třpyt.

\ t'tradk) boží m)stick)'d\ talů noi-i| se mu zrak,
cestu SHlll našel \idinnou, kráčel po ní samotcn,
čim \ít'tť láska planula, tcmnil \ir se bolu mrak,
iak bědně Ihr/.en. odtnítnut, la'tsk) dm jest opuštěn.

Zpěvy dlťc lid, tak volítval, \ dttšídr sttun) drítnalí
icn máti ie a rozzvučí Iiymnem \it) celý svět
pčvte mi dei, v němž ztaien) živl) Světa zpívaii,
mění se písní plamennou \ čirýdi dudtů blaha Iuět.

Marně isem hledal, odkazem co mi dáno v úděl můi,
nyní však zřím, iak k)ne mi z duše t\oii naděie:



tys onen muž, iímž ze hrobu uzří mistr sen žít svůi,
tvář země leskem jeho slz v slávě tve' se zastkvěie!

Dante:
() svaté i\lúsy, iestli kdy isem hlady
&zimou, bděním strádal pro vás v žití,
ted' odměnu thci, nyní čas ie tady:
By Helikon mi ditěl zdroi otevřiti,
mně pomoci svým sborem Uranie
do veršů dát, co těžko duši sníti.

(7. dáli Sbor bratři, leuž se vrací z nočnídmhodinek.)

Žalm XXXIX, 12—16:

Ty tedy, Pane, uevzdáliš ode mne
slitování svoie;
Milost tvá a věrnost sti'íci
bude mue uslmičuě.
Ncbot obkličuií mne zla,
kterých není počtu,
stihl) mue pokuty za mě hřídiy,
že očí nemohu |)ozd\ihuout.
\'íre iltll uežll mam na hlavě vlasů:
proto pozbýu'uu mysli.

llač mne, )aue, \“)svobodit,
hled. l'aue. abys mi přispěl!
:“ se Iardi a zahanbí všithui,
kdož dyduí po mě duši.
Kéž zpět odeldou mhaubeui
ti, iei. mt" neštěstí těší.
Kéž ihned odeidou s lmubou a studem,
kdož uuu" se posmíullí.

Danlt' (zamyšleu) -'
() bratře, daleko ie \auutí dutina mi tvého,
lak zpíval byti) rad píseň odkazu mladosti \ůdt—e.

\'alozpěv srdce s Ilohem v obletí osamělého,
však krví hoi'í dosud nitro mé milostnou prudce.
nebeské touhy příliš \olaií: .\lá lleturit'c!
dudiově příliš k zemi vzpínaii, vinou se ruce.

(_lhmlka. Sbor se blíží.)

Sbor (Žalmxun. 2-9:
Jako prahne ieleu po bystřiuáth,
tak dydití duše mole po Tobě, Bože.
Žizuí duše má po Bohu silném. živém.



Kdy přiidu, abyd1 se ukázal před Boží tváří?
Slzy mé isou mi pokrmem ve dne v noci,
nebot mi den co den 'í'íkaií: „Kde lest Bůh tvůi?"'
Na to vzpomínám a to si ze srdce vylévám,
kterak isem putovával na místo stánku
podivuhodného, Božího domu, s iásotcm,
s d'nvalozpčvy za slavnostnídi zvuků.

Dante:
Nemožno, dudi můi at se pozvedá, iasni se více,
roztržeu dosud, často zabloudí, zatouží v stíny.
předrahé svého lásky vzplanutí vzpomíná líce.

Sbor (Žalmxuv. 2-5).
Srdce mi kypí vzácnými (šity,
—báseň svoii včuuii králi —
iazyk můi rythlopiscovým perem iest.
Krásný isi podobou nad syny lidské,
rozlit ic půvab po rleth l\'()ilth,
proto ti požehnal Bůh na \čky.
()paš mečem má bedra reku,
ve sv(! kráse a \elebč v_vied,
úspěšně táhni vpřed a panuj,
pro pravdu, pro právo utlařovuuó,
neb tč há pravice úžasně pm edc.

Dante:
Nehodcn zpi\ at svaté odkazy pro svoie \ in) !

Sbor (k učinili sv |)anli- s \laloušt-m |)í'lpo)í):

(Žalm xuv. (FR):

l'i'eoslró isou střely tvoic,
národmó podlehnou ti.
do srdcí královýdi ucpi'álcl vniknou.
'l'růn 'l'vůi, Bože, je na věky \čkův,
žezlem pra'na ic žezlo l'\ó \lád).
\liluieš pra'no a odpor máš k neřesti;

' . o O .

proto to pomazal Ilospodm, Buh tvu|.
olcicm radosti \íc než tvé druhy.

Ill. ('ZÁS'I“

(.lllro v nádvoří klášterním)

Sbor (v dióru zpívá Matutinum):
lam lucis orto siderc



Deum precemur supplices,
Ut in diumis actibus
Nos sen—eln nocentibus.

Linguam reírcnans temperel,
ne lilis horror insonet,
Visum fovcndo contegat.
ne vunimtes hauriat.

Sint pura cordis intima,
Absistnt ct \'ccordia:
Carnis tcmt superbiam
Potus cibique parcilas.

UI cum (lies absccsserit
Noclcmquc sors rcduxerit,
Mundi per abstincnliam
Ipsi canmnus glorimn.

Dcu Pillri sil gloria,
liiusquc soli l"i|io,
Cum Spiritu Parnclclo
Num“ ul per mmm Silet'llllllll. x\lnen.

(\ yumupí \lntnuš. I prulčlší 'ill'illl) Dílnu—).

Matouš:

Nátlheruu iam wplnnul ('a-.Iýkral,
poutník-kú hůl má nikdy nero/kvete,
břímě su'- stále puncsu zas Haló,
"mini—cn,Ml'nrcn lidlý srdrc rál?

I);mlv:
Sl/umi smál—ímlólu (“i/.í (hlól),
po ("i/íd) sdunlcdl (hodím |)SilllCl'bídný.
vděčností lrpknu splácím úsměv vlídný.
pro šlčslí. lásku. (la'n'nozrak můi slcp.

'l'omlku. Vystoupí Frunu'stu (lil l orli.)

Í'í'um'am'u .'

Mladý (len \slnl. iiž spčdu'nn (lu Ran-cum.
s poselstvím mnc (Jun (šrandc čeká iiž.
stanul bydí rád lu, divy okuuzlcný.
po prvé cítím povinnusli líž.

Matouš, I'ř'ancesco,Dante:
Blízka ie chvíle, iíti iest nám v dáli,
z tidíého snění v bnuřný světa vír,



v svět, který trpkým přeludem nás šálí,
opustit nutí zbožnýdm stanů mír.

Z iasného rána soumrak mysl halí,
druhům svým, čas iest, bydiom sbohem dali.

Dante (patře na Francesca):
Jak něžný ziev ten plný cudné krásy
v mou mysl vane jako v růží roii,
že znamením se stává, rosou spásy.

A slunce tvář se zvedá ve závoii,
že moh' isem dlouho v páry jemné řase
naň upírati zřítelnici svoji.

Pod mrakem květin, ilthž déšť rozlétá s
z andělskýdí rukou stále svěží, nový,
výš stoupá, září, volá v nové kráse.

('l

Francesco:

Co, muži velký, tvoií hlavou táhne,
že přísný zrak lvůi do srdce mi padá,
(3,po čems velkém duše tvoje prahne
a bouří zavžní (lří\ než kdo se nadá?

Dante:
Jak tebe zřím, ty mládí svatá kráso,
má síla (haha \“nový boi se dává.
-\ ieden výkřik zní mi: Spáso, spáso!
však za ním stojí ilnóna tvého sláva.

Frana'sco :

Mně tajemstvi ien slovo lvoic značí,
zda v stopě má se ke slávě. kde kráčí?

Dante:
Když tebe zřím, iak božství by se smálo,
a Sluncem lásky \'ŠCdlllt) vůkol plálo!
Kd_\s ženy ziev IIIIN'vedl z pekla tůní,
až očištěn isem v cmpyreu stanul,
(tos neznámého válo sterou vůní.
kde poslední cíl zrakům v pláči vzplanul.

Sbor dívek (vně zdi kláštcrnid1):
Pro iediný věneček,
lásky darování,



každý luční kvíteček
mluví lenom o ní.

Pro lediný lásky hled,
iedno pousmán'
dwdím smuten, dtodím bled,
stále myslím na ni.

Dante:
Tak bylo mi a touha milostná
se v křišťálnebe hlasem krve dwi,
ted čirá zavzní píseň žádostná,
nedwt hlasem ieiíln všed1en svět to zví:
ted svoboda mi darem radostná,
iež cele v Mac bezžádostné tkví.
Ú swětloneivyšší, nad podlopení
se lidí pnontí, moií duši vroucí
dei část ien malou svého obie\ ení!

.Malouš (přistupuje k l)untovl).'
.lest možno, aby mistra marný sen
se změnil v pravé skutečnosti tvar,
by to, ('o nn (lnč lnčlo prosby len,
se žltím vzneslo nnd všeliký lmnr?

Dante:
\'še nz'ríš též, netht klidně mistr spí,
a netbt mu v loktcdt země druhý krm.
ten l)nnte, na němž vášeň lásky lpí.
lii Int-„povstane! nové písně slov.

l'l'am'esm :

Kam (“ílíš,pčvče, novým dílem svým?
los nově bouře vnnon nitrem tvým?

[)a/Nv:

A sdrvútiln-li bouř mé duše hlubiny.
puk bleskem očistným tvůi pohled Iediný;
iiž zašlu lítost, zde iest uslníva'lní,
ne nad vinou, s níž nemáme \lt“ práci,
leč nad silou, jež v dobrý cíl vše sklání.
Jak měkkým dedíem duth mi něžný vune,
iá slávu Blce své v tvýtb očídr vítám, pane!

Fl'ancaco:
Mou cestou nedttěl iít, červ pothyb sžírů
a tudlou blízkých pádů srdce svírá,



že nevím, věru, nevinnosti pel
kým zázrakem by život nesetřel?

Dante:
Mé dílo dvěma zpěvem bude díků:
A Kristus neřek': Jděte, kažte báje
a frašky, kdysi sboru učedníků,
však dal jim základ, z něhož pravda plaje.
To počato iest vše v tom okamžiku.

Sbor bratří (vystoupí s neznámým poutníkem).'

(Žalm |.xxxvu. 2—4.)

Hospodine, Bože, můj spusiteli,
ve dne v noci před Tebou volám.
Kéž se dostane před tvář Tvou modlitba moje;
nakloň udto Své k úpční mému!
Neboť je nasycena bědami duše má,
a můj život blizko je smrti.

Opal:
'/.dc Matouš z Aquasparty, jehož hledáš,
mu zvčstuj div, jak nade hrobem stal se,
jenž llontnenturmo tělo kryje.

Neznámý poutník '
Slyš, Matouši, luob mistra mileného
se ro/.vil náhle \csn) zázrakem,
\šak jeden lnět se stvolu tajemného,
tun k tobě ukázal mi cestu sem.
Květ lilie to krásy nepoznané,
jen). trojí bano“ záři \“listed) svýth,
v něm divně rudá, zeleň s hčlí plane
jak \ hvězdný-th třpytt-th noci mrnzivýdt.

dlatouš:
' lv V v , '

koz 7.\cdvl b_\(h, co ztmment to hlása,
ta dimú lilie: to mír u spásu?

[)a/Ile (k \luloušovi).'
Netht touha tvá je záhy vyplněna,
hle, vidina mít žije nedosněna.

(K lranccscovh jehož ruku vzal do rukou svýdt &k níž něžně dlouhým se
sklonil polibkcm):

Aj, struny všedmy vzdudt at rozedwívá,
když zrakem tvým se nebe na mne dívá.
Hle, vzdudt jak oheň vznícen v stínedmlesa
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plá do zelených ratolestí řady,
6, slyš, zvuk sladký, kterak v písni plesá.
své paní v tobě všcdi zřím ctností vnady.

\Dnnte hluboko sklonlv hlavu ponoří se ve své vidlny.)

Hlas Beatrice:
.las nebe právě v tvoii splynul duši,
mé srdce v Bohu poznalo to v plese,
iei lidský (ludi, co živ iest, ncvytuší.
Ty budeš psáti píseň lidstva všeho.

Dante (pohlížcle nn I"runccscn):
Pro tebe. synu, —Bože, (braň ho zlého —
svět zhanobil by mého blaha tíseň,
nedit mlčí o něm, iiž mi kážeš, píseňl
Beatrice, co nebe káže psát?

Hlas Beatrice:

\" půl naší zemské pouti když se vkročí,
iú ()ťlnul isem se v tmavém, pustém lese,
nel) (testu prmá zmizela mi z očí.

\lllau nebcštnnů opnkulc. Sbor sr přlpolí. |)unu- nolnu l)(ltlltlll hlt-dě li nc
|n-sům.)

l'\'or Čistý v lesku očí S\')"tll Ič nese!

Hlas "L'dll'it"(.':

'l"u sílu stkičló obraznosti vzplála,
ncb luko kolo \“slelnčm rudiu mzdy
mou vůll u mě (lltění lásku lmnln,
lež u vír žene Slunce a vše hvězdy.

(I'řlpolí se sbor ncbvšfunů, puk sbor bratří.)

Dante (poklcknlc):
llcntrlccl —llvězdo! - lásko!



ALFRED FUCHS:

DVĚUKÁZKY
z NETIŠTĚNÉHO ROMÁNU

„o L'l'ÁŘ A ROTAČKA"

KAPITOLA ÚVODNÍ

„Made bin idt, _gch zur Ruh,
sdlliejie mejne Anglein zu.
VaterIaji m Deiner Hand

alle rulm, die mír vervvandt;alle Mensdien groji undk
sollen Dir empfohlm sein. '4rnnen."

MALÝ ARNOLIMCK,iedináčck, přeříkal tuto modlitbičku, ieiíž smysl
dvápal velmi vzdáleně &velmi mlhavč. V rodině ohdvodního disponenta
pana Criinhuta mluvilo se česky. Otec podvázcl z malé vesničky v „es
komornvské vysočině, a v rodinádv židovskýdv na malé vesnici nebylo
k nčmčení příležitosti. Matka ovšem mluvila ráda německy, domnívala:
se, že jest to známka vyššího vzdělání. Také se německy četlo. Němmky
mluvilo se ienom před služkou. .lcdnak proto, aby nerozumělmlednak
snad 7,důvodů prestižnídv. ()dhíral se „Prager 'l“agblatt".

Arnold h_vlv_vdvováván česky. ale němčina byla iazykem svátečním,
mystidtým. skoro iako lvehreiština. | první ieho dětská modlitbička byla
nčmmká, a proto obklopena tajemným nimhem svátečním. Však iako
čtyřleté klouče říkal Íouethk) „\líde hiuidvkoeourů", aniž mu to vadilo
ve zbožná náladě, právě tak, iako když se v šesti len—(hnaučil říkali
hebrejskou modlithu „| Iamaladv hauoeV. ()dí'íkával ii zbožně slcc, ale
spíše iako mauhkou formuli, uo iako modlitbu. Bez této modlilhič—k)
h_vlby však neusnul a vkládal do ní všuka svá dětská přání, tato mod—
lithiřka l))la 7aííkávadlem, jež si musil odříkati, dvtčl—li ve své dušiřw(
vstoupili v(- si_vks l'auhíčkem iehož /.ivou plitomuost pociťoval snad
liž od te (hvíh, kd_v h_vlvu|)e( !—to. ah) podvopil co llůh lest.

Dítč' lest velk) taiunstkai. '\ni tatínek, ani maminka se nedovčdčli
nikdy. žleiedinč 'ánlnřek to iesl. který iest předmětem nejhormvcuči
šího přemýšlení malého židovskólvo(lít('-t(-.\ hihlhkó dčiepravč Starého
zákona \ tčhepiekla'ulanydi modlithádv hehie iskýdv.v taiemném plí
šerí synagog) zvláště za velký(h svátků židovský (h stoupala |eho zhožnn
v"7'čd)(htivost.l)(nna se 7idovské náboženské zvyky ne7athovávaly, až
na těd) několik málo o|)v(eiů, iidw, se nevzdávaií ani lidovskt'- iodiny
neiliherálnčiší. „Mezuza" na dv(,ndi pust o Dlouhém dni, ma( csy nu
velikonoce - to h_vlotak asi vše. lím taiemnčiším se jevil zpev kan—
torův v synagoze (( talár iabínův.

Ale byl ještě ieden zdroi talemnc' náboženské nauky: To byla Máry.
Máry, ležsloužila vdomě iižletu a Ieta,iež tainč hrávala malého Arnoldka
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do katolidvého kostela a vždy jej pokropila svěcenou vodou. To bylo
největší tajemství jidv obou. V mateřské škole slyšel malý Arnold po
nejprve () Pánu Ježíši, ale to byly proň krásně pohádky, jako byly po
hádky ostatní.

Zvláštní hrůzou naň působily od dětství killOlld'véprůvody pohřební.
'l'ehdy ještě „Ínnebráci" měli podiodně, z nidiž vydiázel zvláštní zá
path lihový, jenž se mísil s vůní květin a kadidla v nevystihlý viem, na
nějž nikdy nezapomněl. .-\ ti kněží v průvodeth! Vždy dva \ dalmati
kádi a jeden \ plnviále. (Mnoho let uplynulo, než si \rnold osvojil tyto
názvy.) Ale jejidi složitě oblečení, jejidv tajemně obřady jej lákaly tím
více, čím méně byl s to, aby se dověděl, ('o to všetko znamená. „Miide
bin idt, geh zur llnh, sdiliesse meine -\ug|ein zu" „l'lamaleth hagoel
onssi mikol roh jevoreth es hanorim" zůstala dlouho jeho privátní li
turgii, magií, kouzelným zaříka'vvadlemi modlitbou.

Ve škole podvopil, že jest něčím jiným než ostatní, když nemohl (ho
diti do náboženství k panu katevhetovi a když ponejprv naň počali spo
lužáci pokřikovali, že je žid. \' náboženství si uvědomil příslušnost
k židovství rozumem. .ledeu ěas stal se orthodoutěišim než rodíěe. llál
se v sobotu psát, ale již tehdy mn rosi říkalo, že asi nikdy nebude moci
býti tak zbožným. jak toho v_vžadnjímravy a zvyky židovské ortho
dovíe a že snad proto zůstane zavržen od l'ánbíěka, kterého měl v srdci
a: všeho na světě nejraději.

Zvláštním osudem dostala se mu do rnk_vkatolivká biblická (|t'-je.prav'ti,
katolivká litnrgika pro střední školy. \ odlo zemřela sousedka. pnní lic
melová, po níž zdědil řadu knih. .\'e vlastně po ní. nýbrž po jejím s_vnn,
kadetovi, který Iillit'lllill v bytě několik niv-buh vojenskyth a tyto dvě
něebnit'e náboženství. \le b_\l_\němevkě, a něm:-tká (*t-.tbadělala Ar
noldovi obtíže. \le skoro současně.dostala se mu do ruky biblitká děje
prava ěcská. od sousedovic holěiěkv. usi ětrnát'tilvtě. jež (hodila do
škol) ke ('tihodny'm sestřičkam k Svatě -\uně \ Praze a jež mu tuto
knihu půji'ila snad \ tajněm úmyslu malě žídě ob iti. liyla to nel
útlnntnější ("etba, jež se mu dostala do ruky. llodiěe spatřili \ rukou
svého šestiletého syna tuto knihu, pokrěili nad tím ramenem, ale ěetbu
mu nezakázuli.

x\le tyto ('“tyřiknihy, které se mu dostaly v dětství do rukou, staly
se jeho osudem. Jcšlě dlouho se modlil s větším již porozuměním svoje
uěmedm-hebrcjské znříkávadlo, ale již poěal diápati, co jest to „()těe
náš", který se modlili jeho spolužáci před vyučovi'mím. S nikým se však
o své \čdomostl Ilesdilcl. llyly jeho tajemstvím. l'nk přišly jiné u jiné
dojmy a .-\rnold již dávno zapomněl na tyto temně citově náboženské
krise svého dětství, s jejidvpodivnou tísni a touhou po Bohu. '! knih po
puní Demelovc' vanulo zvláštní starosvětské pačuli, iež dlouho splývalo
pro něho :; představou Ukřižovaněho, protože ve zděděnýdi knihádi
byl jeho obraz. Pozdější život zatlačil tyto vzpomínky do onědi končili
duše, jimž se dnes říká s oblibou „podvědomí". Přišly však divíle, kdy
tyto ,podvčdomé" představy staly se důležitějšíminež vše, co bylo ko
náno vědomě &účeln .
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KAPITOLAxxw

V KAVÁRNĚ „Orcus" sdiázela se za války česko-němedu'í literární
společnost, která se skládala většinou z iednoročníd1 dobrovolníků, iimž
se podařilo, že se ulili z fronty dík svým redakčním konnexím. Arnold
seděl mezi nimi. „Poslyš, Criinliute," —řekl Amoldovi šéfredaktor vel
kého listu, náhodou ieho voienský bezprostřední představený: „Když
isem byl teď na frontě, poznal jsem v etapě v Lublani zaiímavou dívku.
Takový ie to blázen, Slovinka. Ze školy, z učitelského ústavu ii v_vho
dili, když se postřelila 7.nešťastné lásky k slavnému herci. Doma se jí
to také nelíbí. Touží po něčem vyšším a neví, po čem. Hezká není, ale
úžasný temperament. Seznámili isme se spolu v kavámě a dělali isme
spolu nezřízené skopičiny. l.ezli jsme na kandelábry, dělali v noci rám us
&všelikou linou prováděli psinu. Ale—co čert neditčl mít, ona za mnou
přiiela do Prahy, protože to ve svem prostředí nemohla vydržet. .-\ to
víš, moie dívka na ni žárlí, ač úplně bez příčiny. .lmcnuic se Maria, ta
cizinka. To je ostatně také ieií „divadelní iméno". Doma ií říkali Mizzi,
docela občansky. Nemá tady ale být z čeho žim a domů nedice. Při
vedu ii někdy sem. Prosil bych vás všedmy, kdybyste se ií trodiu vč
novali. Je jí, d\udinee. smutno."

Arnold odpovídá se skeptitkýln úsmě\em: „\'íš, ten příběh ie velmi
hezký, ale takmy'thhlc historií jsem již příliš mnoho četl."

„To le právě naší největší diy bou, že jsme iiž všethno četli dříve, než
ismeeo mohli prožít," vmísilsedo rozhovoru černošsky kudrnatý básník,
který seděl od rána do \eěera \ kavárně a na otázku: „(Ío děláte?" od
povídal stereotypně: „'l'rpím." „lludeme \iděl, iak v_vpadáromantika
žitá a nečtenáf

„Ale \laslně by se lakou'- \čri měly dělat ienom \' teorii," dokládá
Arnold.

\ tom naslalo \\ stolu utiše ní \elike: l'iisel slamy' němmky' lylik. o
plavdu slmny, \elkí'-ho pm na. Plotože b_\lslmny',nesloužil ani \ | rar/e
\\ trenu, ani \\ zásobmat ího sboru, ba ani ne u '3. pěšího pluku, nyb\ž
ve \ídenskem kriegspiessequarlieru .\ do I |al\_\ přišel |cnom na (l()\o—
lenou. .ližkdy/ vstoupil do k.\\árny, sped\al |)ltd nímjako hlasatel pan
\nhm, aby ohlasilfze přiideslmny .,panlyrik". \ tom nebylo ani špetky
ironie.. „l'an lyrik" byl odborny \y'ra/ \ \íslctli pana \ I'tlllllllO,práu-t tak
iako neopomnělnikdy při\ítati \lnolda slo\y . „\l.'\'\u ta, pane mystik!
\ literární kilHll'lN"bylo u _\kem označ—malikaždelm ielu) literární etl
keton. .\lol\li iste (asto laslealmonti, kterak pan \rnlmi liluie. že. tam
iest obsazeno, sedí tam \ždycky páni prawnatisle, ale že ten pan kon
struktivista si dnes sedl k pánům pnokřestanům. l'o vše bylo stálým
hostum úplně běžne.

\'elký lyrik zatím došel až ke, stolu, seznámil se s temi, ktery (h ieštč
neznal, a žábam se. točila kolem d\ou \L'tl: Kolem ueiabstraktnějšídl
problémů a kolem uleivaeídl praktik. \'ždyt' všidmi účastníci společ
nosti prožívali přibližně asi stejny" proces. Byli \yrušeni ze svýth čistě.
papírovýdi představ, iilníž dosud žili,a byli konfronlováni se skutečným
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životem, životem voienským (\ reagovali na tyto kontrasty cynismy &
paradoxy. Když byla zábava v neilepším proudu, vrazil do kavárny bez
(lediu hudební historik a kritik Kaddisd1 se slovy: „Právě isem přilel
restitem." Nikdo mu však nevěnoval pozornosti, protože veškera po
zornost byla upiata k lyrikovi. Mladý kritik, stižený bezmeznou ctižá
dosti. hraničící na hysterii a slavomam, vida, že nikdo mu nevěnuie po
zornosti, brzo zaplatil (\ odešel.

Nyní teprve promluvil Olympan: „S čím že to přijel? S restitem? Co
le to?" - než nikdo nevěděl, co ic to restit. Ani ve slovníku to nestálo.
Arnold poiednou prohlásil: „lfž isem na to přišel. „Restit" není vůbec
nic. To slovo nic neznamená, ale lnčlo sloužiti k tomu, abychom si vší
mali Kaddisdie. Nasadil nám brouka do hlavy. Po celou rozmlnvu isme
všidmi v podvědomí přemýšleli, co to iest restit. Kad(lisd\ dosáhl svého
účelu. Upozornil na sebe." A byly vyprávěny historky () tom, iuk při
(házívá večer ve Íraku, aby předstíral pozvání (\ velkýdl (\ mocných
tohoto světa, jak \\ \'y'piatého telefonu silnuluie rozmluvy s rozličnými
|"xcelencemi (\ milý Kaddisd1, ienž byl podivnou směsí talentu, hoch
štaplerství, ilusionismu a skutečného nadšení. byl po celý večer před
mětem zábavy.

Každý, kdo žiie \e světě papíru, musí si nakonec něco nalhat. Je to
naše métier," pronesl velký lyrik tónem senteněním.

.lak čtenář Iižasi zpozormal, n\lu\ ili \ literární ka\árně \šidmi úplně
stejně \ tipně, stclně ('yni(ky (\ stciny'm slohem. \nnosÍěra (lušěmí byla
spolěěná. Každý si ovšem sám o sobě my'slil. žě it'st \vhraněnou, i(:(ll
ncčnou ln(lhidualitou, (\ zatím Ilt'l)_\la to jenom nnilorma voienská, iež
skoro \ še(ky stejně oblěkala, nýbrž i unilornla (lusevní, koncentrovaná
to (last-\'nost, při \ělmi malě znalosti s\ě|a (( ži\ota. llyli tu lyrikově,
byli tu kritikmě, byli to pi'íži\ní('i |it('.ratur_\'(\ snobově, ale nebylo |ne'll
nimi ani povídkářů ani romanopis( ů. ani (lramalikí'l. I'lo I\ to (.a-iny li—
lt ratnry nění ,()r(—us"prostí-c(lím prmlnktimim.

l)o ka\(|'|ny \(tsla (lí\k(|, i( / sc ro\nou hnala /(| scllcdaktolělu lm
ln(zlgliinem. llyla to \laria olllasena s takovym applombcm. ( ('lkt'Ill
lklalnala píc(lsta\y \Št'tll. \_\pa(lala \elmi obyicině, (hovala sě \cllni
|ol.paěitě (\nešikmně (| neby la lakě niiak „ lášt (hy trá, aěkoli b_vlo\ i(lčt,
ž(- iest impregnována ("ctbou, i(vžpo(ll(- pí"(-(lsta\ stály'dl hostů kavárny
„( )r("us" náležela kc udělání. .lcií prosluly tělnpěranlent se nijak ne
uká'lal. \rnold se s ní pustil (lo (o/lnnoru (\ tu se ukálalo, že |\( po
lit“lNIit' nikterak dllŠCHIí ut((lly, nyblž pí'(--(l(\ síln ol)ži\ (| (\ /(nn( stnání.
l't ((l se il, ldil- ll ll Ill. někam poslal pan š(Írědaktor.

„ \no, poslal —(lo Spolku spismatelek (\ um(lk_\ n."
„\emaií spisovatelky (\ umělkyně pro \ás zaměstnání?"
„\no. poslaly mne k iině (lobroěinně dámě (lo \'áleěné pěěe (\ ta

mne/'iaměstnala tím, že mi dala poukaz, abydi koupala deti uprdllíků,
polsky(h '/.idů. Od toho jsem utekla a zas nemám nic.

„\ česke společnosti iste se nepokusila?"
„Jak se mám pokusit, když neumím česky?" —Rozmluva dála se až

dosud slovanským esperantem - němčinou.
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„Určitě vám, slečno, něco najdeme. Vždyt každý z nás tady má velké
konnexe." (Slovíčko „konnexe" bylo jedním z kouzelnýdi slov „Orku".
Míti konnexe znamenalo skoro tolik, jako býti tištčnu v „l)ie Aktion".)
Aby bylo vidět, jak mocní jsou páni v kavárně přítomní, k tomu bylo
potřebí jenom málo: objevila se vojenská policie. Vlastně se ještě ani
neobjevila, ohlásil ji jenom pan vrd1ní. A již zmizeli všichni ti mocní
pánové od sedmé velmoci ve sklepě., nebot policie pátrala hlavně. po
jednoročácíth, kteří neměli „přes čas". Sebe vyšší styky s lixcelencemi
neudiránily tuto společnost před obyčejným kaprálem vedoucím pa
trolu. Dívka sestoupila do sklepa s ostatními a byla jako u vyjevení.
Něco takového v Lublani přece jen jakživa neviděla. Pro grotesknost
situace neměla však patrně nyní smyslu. Kdyby byli bývali ostatně pří
tonmí spisovatelé skutečně tak dobrými psydiology v praxi, jako jimi
byli v teorii, byli by poznali, že netrpí Maria žádnými problémy, nýbrž
docela obyčejným hladem. ()patřili někomu dilel)a však bývá časem
těžší, než umístili příspěvek neznámého básníka ve světové revui.

Vojenská policie odešla, společnost se počala rozdiázeli a Arnold
viděl, že mu nezbude, než doprovodili J\larju domů. Přes to, že si na
mlouval, že zadiraňuie duši před zkázou, musil si v hloubi duše při—
znat, že se mu neditčlo ani do tělesného ani do dudiovního milosrden—
ství, za něž sám sebe v (llltllll tolik velebil. 'llčšil se však, že to všetko
sepíše. Doprovodil dívku až k domovu, aniž na ní pozoroval i jen stín
jejího proslult'-ho temperamentu. llozmluva divílemi povážlivě vázla.
Když konečně divka byla doum a .\rnold osamčl, zjeyilo se mu již po
sté a prvé \“mysli pupírou'- a prázdné ovzduší, do něhož je zvykem
zaklet, ovzduší, jež mu sice myšlenky a nápady dává, ale jež je ihned
bere a přál si, aby skutečný život třeba bleskem zasáhl do tohoto pa»
pírouího prostředí, kde vše od pozdraveuí až po dlouhé konlese jc
bud problemem nebo ilusí, nebo lží.

\ lčdito myšlenkádi došcl domů. Superarbitrační komise nelhal-a.
.lsme opraulu \šidmi .,mimlertnuglidť, nikoli jenom vůči vojuč, ulc
vůči životu. S touto myšlenkou usnul. ale ještě dřhe zatuuuln mu na
mysli jeho stará dětská zaříkíwačka-lmnllitba: „\liide bin ldi, geh zur
lluh." Ano, jsem unaven prázdným myšlením a skepsi, llože, pomo/
ml, hamalmh hauoel, Otče náš, jenž jsi na nebesíihl"



FRANT. KAŠPAR:

z NOVÝCH BÁSNÍ

DUŠE.vAšvaA

Jak hošík byl isem, který v šeru naslouchá
vášnivé hudbě tvé;
snést nemůže ií, želí &se vzdalule,
choulí se do samoty své.

Ze spousty tónů pouze malou kytičku
prostičkon vezme si,
lo neičireiši, co ti z duše vylrysklo,
čeho dav nepovšimne si.

Dnes hudbu žití tvého navždy dozněla,
ty duše vášnivá;
co bylo tobě snem, mně voní sladčeli,
("islčli \' srdci doznívá.

[mizely ncsoumuky, mncdml isl mně
Aklidněnó síly plus:
mk ml'lm když se m icscně rozžene.
\“plápoln zlatu svítí les.

Mez

Když vstanu od své práce, nhydl vydech,,. , „
smnomr nelmcháznn tcdly v lidech;
zarostlou keři spnlřím v dáli mcz,
lu zuhúní mi hnus u nose ples.

Splef hustá lísck, doubků mi tam kývá
! kameni, lež se z polí odnášívú;
i.\“ zimě kvete mně mm nachová
linlkn, slřemcha, růže šípková.

["iallkouiuro časné ovane mně
u llétnou krásné mládí hraie icmně;
zřím břehy. řeka plyne iako \: snách,
isem v háiích jako v chrámu prostorách.
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Kukačka ve hlubokém lese kuká,
zelené zlato prvních poupat puká,
lučina lesní teskna, střemchy.dech
vlá sladce u potoků v úvozech.

U cest se polní růže nsmívaií,
na zářných kyticích se kolébaií
včely. Po vlahém dešti nadhera
duhy se spouští nad mír večera.

Dny mě se jak ty keře polní řadí
a v každém nepokoii hned se zladí,
když rozkvete mé duši nachová
violka, střemhlav, růže šípková.

PŘI-ll) OKNliM

Jsou ukončeny všecky boic,
život se chýlí k ieseni;
na pevné zpívám skále stoie,
snové isou mírem nesení.

Co pčii, krystaly isou strastí,
iirhž netkne se iiž vzpomínka;
růžence zrnka v hrsti Chrasti,
černa ie svila hodinka.

.\č \íra pevné kořeny má,
t'hre klesat Časem nadčie;
ve zvyku někdy t'nkost jima
a slunce mlhou zakroie.

ln pohled 5 okna uzdraví mě;
hle před ním včtrá stará zed;
přec na ní rhytilo se símč.
květ modrý krášlí ieii šed.

A když na kvítky včely sletnou
a piií s chudých říší med,
zas nadči má se stane vzletnon
&duše rozvílí se hned.



Dhnvoan A.HRABALA_ nnVAIl



V. SVATOHOR:
ZPĚVY SKONÁNÍ

POSLEDNÍ “Št-:

Na sklonu všech dnů a neienom dnů,
l všed1 roků, neien roků ivšech věků,
jež byl „Starý dnů" kdys na orloii
nebes předurřil u sčet' a změřil světu,
\ horádl. vráskádl stare matky země
inko neselí'ená slzu zapomenut
stoií dlrám.

Ad) - co se zdvihalo kde
po i\áři \ší země k slávě nebes Pánu,
co kde bylo křížů, kaplí, svutyň,
kostelů i nonů, zasvěceným d\rámů,
posvčcenýdu popelem i vodou,
olejem i kí'ižmem m modliteb hlasu.
to vše s líu- Iemč 7|obn_\'m cln'oslem
smell unlikris'l, len bčsů běs. d'us (lesům
Jediný ien 'lůslnl (hrám len \ lmríuh,
" nebo pak starý plebán.

Sám lu zlulen
žil —ne, nežil. žhoi'il jen 7 rosy
nebes, luk trs IIICtllllna své lite skále,
rok to rok, \I'.d_\dunl, null. žímh, llludov.
luk lnul k tomu svemu dlrámu odevzdaně
inko součást jeho zdí u prípor.
luku os.-mela stuha, zazděná veň,
on u (lm'lm —ien vizte —iedno dílo Páně.
Tuk lu žiie, zvoní bílým nonem,
lid \šuk nepřidlázi, bábu stuřičká ien,
jež si berlou cestu ol'ukává,
slepá . . .

'l'nké někdy divně plebán káže.
ale k hluchým stěnám, ke kamenům,
lt vyraženým oknům, k vylomené bráně:
mluví lkavč &zas rozkřikne se
rozhorleným hromem prudce jako blázen;
lemu ozvěna pak odpovídá,
rouhavč se podredmtulíc: amen, amen . . .
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„Bože, Rozbože, jak hrozné časyl"
Vzdydiá stařec, s beder shazuje tíž bolů,
vzdyd'iá s Jobem, do prsou se bije:
„ proč jsem se zrodil, proč dán život plodu,
zrozen proč jsem přijat na kolena,
přijat, proč jsem dodiován až na vrd10l dnů,
kdy se levjatan, ta šelma s rohy,
zdvihla 7.moře na svět k poslednímu lovu?
Hle, jak zdupala v něm jako sítí
vše, co lloží, a ('o nczdupala v skoku,
to v své tlamč tupě dotrhává,
všedxo dobré, svaté - krom těd'l zbylýdi (lrobtů.

Žel, jak země pomčnila tu'třnost,
veskrz pošlapaná mailem na mrtvolu.
Knčží jsou, však bez kněžství a moci,
králové, však běda, bez vážnosti korun,
úřady, však bez spravedlnosti,
soudcové, však bez práv, bez zákonů,
rodiny, však bez úsměvu dítek,
ručck bez tlcskotu, hrdel bez \ýskotu,
matky bez matcřshí, panny bez panenství,
stromy bez vrtholů, ohně bez plápolů,
bez víry jsou čela, bw pravdy jsou rty
a ta ňadra odumřclá rouna kovu —
bez lásky.

(',o žiic však, je šalba.
\'ždyt ni dilób se ncpcčc již bux podvodu.
dar hůj božský, \črný, spraycdlhý,
nebol“ klam mu sypu přísady lež v mouku.
lla již portiyóho \ína není,
\mu k občti tvo mošní, \ína z hroznů.
llčda, běda, kont—.r!.liž mi nebo
přinášet dal do posledních časů skonu
občr čistou, občt (lilcba - \ína.
Přijď již ted), )ano, sám si otlshtž
poslední s\ou mši. l'i'ijd', Pant: kristal"

|)o|nlu\i| tu, požalovm starý plclu'in,
shodil tíž a svčsil hlayu náhle
do snu, do vidiny božské ukoléban.

Zavznčl non a bije v sludi mu jako ze sna;
zná hlas jeho, zvon to jeho dirámu,
ale zladčn jinak, jak by od anděla. . .
podle stupnic nadzemskydi tak mocnc



iako ierišskýth trub hudba zemětřesné,
div se v ieiíd1 zvucidm nerozleti klenba
dlrůmová iak ohlok, zrozený z vln,
div se moci kámen uevysype ze skal,
vklínčný tam na počátku včkův.

Ponciprv zvon zavzněl, surma urdmndělská,
nebe v létm'icidl zauhvčlo se,
andělů i duší vánice to hvězdná.

Po druhé zvon ZílVZIlčl,bouře slonů . ..
(_)čistecse pohnul, u ink ptactva heiua
z holů lmizd, hle, dušičky se vznesly.

Po li'elí zvon “zm-zněl,hrůzy těžká střelu,
jak by zvouoviuu dčl \“ui houklu:
padly hrolm závory i pekla
u \os ohnivýdl, zlýdl sršuí vojska vzlétlo.

.luký \in' to zudn'ufuic vesmír,
iuká pudom "i( e lom( uic iím hěsná
bez lll'íllllt u mozíll lak icu moíe
\iducm rozšleháuo s oblohou .en-.slévá,
ohlolm puk zus se lcic \ moi'o.
.\ \ It'—\írné změti duše lmí tělu,
každá moic, (al(- Ilt'llt) kus len;
to zde hlmu, tom to rure, hadru,
iina'lrozprthlý prauh do hczháruu
i\ůrčí silou nutí lomu \ luu' sr HclH'ill.

.luký \zrmh Io, iuko na počátku.
kd_\/'. Ilůh dluni mísil těsto m čtu!
\ šmko \h' o \ii'í, k_\|)í, s_u'i.
ieuom (hrám lltll sloií, uč mu pod základem
skálu (:ouvln, hrůzou v_vdčšcm'l,
ink lcd rozlmuná drm'ýdl živlů žárem;
sloií posud divem iuko mniák,
illc změněn, v prolučuěiu'- kráse,
ve \'ur houie hůzcie su'l .swčtln.
Jeho oknu —perl) mihotmó,
ieho bránu —démoni oslnhý,
leho \ěže - kr) stolové hra'mě.
.leho zdi ink plachty mo'rskýdi lodi
do nesmíme vzduté, \'ichrem odpoutané.
rozstouply se po samý krai země
k pólům protid'lůdcůln, k světu čtveré straně.
Oltář vypial se až v témě nebes
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iako v Koloradu hora, velcsvatý kámen,
znamenaný v čele bleskným ledu
křížem. A tam pod ním, sám jsa blesk i plamen,
s ministmnty dudty, s iáhny nrd'nandčly
stoií Kristus připravený v slávě
poslední mši sloužit, soudili Svět - amen.

„Amen. Amen. Amen."

lNTR()l'l' zní slavně v radnotu trub, bubnů
z kůrů undčlskýth. Zní bez „Kyrie" 
k úžasu to plebánovn slud1u —
zní též bez „lileison", zní jen v břeskném zvuku:

„Amen. Amen. Amen.

Vstupte, národové, ze čtyř světu uhlů!"

„Amen. Amen. Amen.

Vstupte zlýth i dobrých rozlétunc' roie,
vstupte naposledy do Božího úluí"

Vodstvo pmodnč se řítí k moři,
k dírúmu lidstvo všetko vře a kypí v hluku,
moře \ýš se ulouvá, (hrám se plní
do vrdm už po oblutríth kůrů
příhoicm to lidí, radosti i smutku.

Nuicdnon icst tidlo.
.lalko ! hrobu

jediný ien hlas se třese \zdcdlcm vzhůru.
l'rnotcc to '\(lmn (Z()\l'l'l'|'.()lt říká:

Jsem, Hine, ! prndnt svého znmn [,rozcn:
ink ve snu ri'li zřím, sl) ším ptáky pět
a dtulm'tm \ dudlu rozkoší t\_\'th hrou—n,
\šuk ten mi hořknc nenadále \ jod.
i| slmíků tluk llřídl mi připomím'l.

.\|t'| \inu!

() ink jsem mohl v ra'niina swod ženy
kdys dnr tvé lásky věčné zavrhnout,
iá sladkým šeptem oblouzený,
ia'thad)" nyní obtořený bloud,
icnž proti nim své údy murnč vzpíná.

Má vina, ad1 má vina!



Já zranil všethen rod svůi, syny synů,
iá Zinuřilotcovskýd1 tvýdl ledví rod,
iá pro dmulky 5\č.bídnou lnskominu
isem zabil Ježíše, tvé lásky plod,
tvýd1 božskýdí útrob přeslndkého Syna.

J\lá vina, ad'n má vina, neivčtší má vina!

l)o7.nč| hlas, a za ním veškeren (hrám vzdydlá
burácivou ozvěnou slov jeho:
„\'ina, mh má vina, neivčlší má vina."
llve u lká vše; len to skřckem supím
vříská rouhavč a vposled vzlekle sípá,
len luln při zemi ink zraněný štká
holubiným žalem, v horkýdí slzíuh hynn.
Tuk icn moře burácí blíž břehu,
pěnou rouhi'l se a slzou splývá;
vlna za vlnou tak, každá hrůzou sinú.

Do toho kůr druhů GLORIAhned hřímá:

Sláva na \ýsosledí, slávu Bohu. slávnl

(Ílnúlímv lebo.. ()lh- \šcdí Ilože,
ivmuž lo slndlu'- imóno suši (líná,
slaninu: soudu pozounem lebo.
ldepluui'l hole od lidí pra'nn.

Sla'nu Ilíl \ýsosledl, slávu Holm, slávu!

lohč lé) blnhopíticme. Sum,
nf sv Iva'nskleslá nn kříži hlmn
v potopu sliny —nu lrůnč soudu
korunou slí'ln poydvihnc zdrávo.

Sh'nn nu \'ýsoslcdl, slávu llohu, sla'lvnl

'l'obč lčž, Druhu. vzdáváme dílxy,
ichožlo lásky horoua'í la'nn
ledny lum lnukou, druhů lu blahem
na \čk) \čků podnrou'n'íl.

llože lroií, lložc iedcn, slávu lobč, sláva!

Om čnou hrúl ieštč po Gloria
prostor. Plebán nasloudmie, v žusu hlavou
polřásl, že není Epištoly
uni Evangelia a že se náhlou
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změnou pohnut lidstvo dlrám, iak ondy
Rudé ono moře s vlnou ve dvi klanou,
když se Moižiš postavil tam s holí
&měd1 vichru zadul bouří roztínavou.

Vprostřed anděl postavil se s křížem
&Dudi Boží, ienžto vane, kde dice, láskou,
zavál v dav, 0 každý hned se stavěl
s ní nel) bez ní v stránu levou nebo pravou,
peruti linán dudiů, kdo se zdráhal.
()d vlny se vlná hlučnou dčlí vřavou,
prostřed rozvírá se moře s volnou druhou.
Po ní Kristus s výšin svý'íh se |)éi'e
k oltáři svou nohou bilou, požehnanou,
iáhny provázen isn, pozdrávova'm
„SANCI'US,SANC'I'US,SAXC'H'S' ardmudčlskou slávou
Na trůn usedá pak na oltáři.
Není pátén), trůn nádobou mu zlatou,
samo tčlo kálidieln iest krvi,
rozza'li'cným skičle pod \ítčzosla'lvou,
pozvednutým ná oltářním trůně,

l'()l|)\'l||()\'Á.\l to - plebán zná tu známou
dníli velelmou.

.lest tidm, lltht),
(hrám se koří \ševek se sklončnou hlmou
také tčdi, kdo vzpíráli ii kdysi
ná su'- dráří šíii, s rol|_\', nepoddáinou.

()d kůru se |l|*l:'\'l'.|)l(l'l'l*Sline.

lloželumuý. ienžlo přišel
po slibů svýdi pemýdi mostedi,
kteréž 7lutó spouštěl k církvi.

"()Sílllllílll na výsostedil

l'ožehnáný, irnž stál \ slovu,
vzývá" \ vtnostedi, wýu'm v postedi
světců, vzdydlaiít—ídipo něm.

Hosnnnah llíl \ýsostedll

l'oželumný, ienžto přišel,
volán při lálnnnýdi kosted1
mučedníky k svaté pomstě.

Hosannah nn výsosted'il



Dopěl kůr, a pravá strana lodi
zahořela světlem nadpozcmské záře,
iako v les když ráno slunce šlehne,
svítí a zní zároveň svým zlatozlatem.
Zavzněl hlas, —to Kristus Slunce mluvil,
planul k miláčkům svým vpravo od oltáře:

„l)oidte, požehnaní Otce mého,
berte žezla, koruny si stavte
na čela n vládnčle iiž královstvím,
které v zemi palem připraveno máte
od ustanovení svčtn.
Nchof lučnčl jsem, a dali iste mi iísti.
žíznil jsem, a dali iste mi píti.
hostem jsem byl, přiiali iste mnc,
nnh isem byl. a přiodčli iste mne,
v žaláři, :! přišli iste ke mně."

Pohnntí tn čelit \prnvo zdvihlo,
a les vyvolenýth, prosluněnýdt iusem,
svemu Slunci za odpověd vděčnou
rolšumčl se ra'rlcmve \I'lelCldl slnstnč,
roršnmčl se sladu-, opoiením zmaten:

„l\d_\ isme viděli lč, Pane, lilůllflllu,
že iSlne iísl li (lílll n kdy žíznít'ítnu
toht" podnli ihlllt? píli?
Kdy isme \idčli Ič hostem,
že isme |)i'iiuli it"? \neh nnhóho,
že |s|nr |)i'iodt"li telu-?
.\neh v INEIIHNÍnel) \ žíllali'i.
Že isme přišli k tobě?"

()dpmídá l'a'tniiln:
„Amen prmím vám,

pokud |s|e to m—nnh|edno|nu !, mych hrntrt
sehe menšídl lčthto. mnč iste učinili."

l'ololn obrátil se vle\o: Ihned h_vlo
Inko při zatmění slume. lllus i ieho
pohled sl're tu po zástnpeth tmn at litho
iako černé snkno. |aRo hrohní příkrov:

„Odeldčlc ode mne, zlořcčeni, do ohně věčného.
který připraven lest d'áblu i andělům ieho."
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JANKARMK:

Skončena mše.
l'lebún v žasu zírá,

iak tu předstupuie ieště anděl iúhen
& iak ITI-',do duší všem zpívá,
vyvoleným zpívá, zavržcným hřímá.
Chrám se prázdni, lidstvo rozd'iází se valem
bez loučení, bez shledání, každý iinam,
ieden v radost věčnou, druhý v žalu plamen.

Tam, kam Kristus se mými se zdvíhá,
poslední ide starý plelmn slaven.
Za ním dirám serrítí. —\men.

'FŘIIHWCJRAle

SUUM(M\IQUVimrtrAnlAn
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Pan „\lelltulm, agitalor,
dostal plné koryto.
ldetný propagátor
mošuu, hůl a \aryto.

RUSHHHJ

()ptimisté —pomalul
Zrno padlo na skálu,
()bzor vašel, 4rdm liulme,
lava smutně pohřbena.
llynou dobrá semena.
;\'ir|m'-ně však plíce st'hlubnó
rostemc! řvou do \ zducliu.
Je to prmda do písmene?
Nehyneme od kořene,
rhudneme-li ua duchu?

UxxÁxisovňrC
Ačkoliv to čertem smrdí 
iakě průtahy?
Poteče lmcd med &strdí
z Moskvy do Prahy!
Předem všem, kdo daií placet,
vyplatí se pětadvacet . . .



TOMÁŠcount.:
NEZNÁMÝ PŘEKLAD

JAROSLAVA VRCHLICKÉHO

.\lÁM\'.»\.\inapsati, iak isem přišel k rukopisu Jaroslava Vrchlidcého?
Takto:

Když isem byl farářem ve Veltrusíth, docházel isem často na Vepřek,
kde žili na odpočinku dva nezapomenutelní, příkladní, nelíčenč zbožní
bratří, kněží Antonín \\ Alois Kolářová. Starší Antonín býval farářem
v Ovčáredm u Kolína; mladší Alois ve Veltrusíd'i \\ potom na Vepřku,
na patronátě hrabat Chotků. Pro bolení hlavy odešel Antonín na od
počinek \\ uchýlil se dočkat smrti \\ .-\|oise do Veltrus. .\ bylo na čase,
že přišel, nebot .-\|ois pro svou nesmírnou dobrotu nebyl by pomalu
už měl co obouti \\ do čeho se obléci, ba někdy snad ani čeho se na
iísti. Veltrusští osadníci vypravulí dosud, iak pan farář Kolář nedovedl
nikomu odepřít podpory nebo almužny, až le\kdy sám se octl ve znač
n_\'=\hnesnávhh. 'l'nk prosícímu bosému vandrákovi dal boty, které si
pro něi sezul s nohou, spolčhaie, že má icštč Iedny na správě \\ ševce.
\le lmed nato přišel kostelník, aby pan farář šel zaopatřil kohosi nc
mocnčho. 'l'cdby lo zlc. -\l\-přišla ncnadálá pomoc. \edaleko fary proti
kostelu b_\la hospoda, \\ právč ! ní přinesla mu hostinská t) bot_\, lež
dostal \andrák na faře. |)ostal ie \\ hned ie v kořalce propil. Pan farář
si musel nedmt od hostinská pořádně \)(llllull, že to 5\ou dobrolou
píhcde tak daleko, až nebude ani míti do (ml U) dát. Když tedy přišel
; (hčár bratr .\ntonin, \zal skrmničkó přílnn \\ \_\'d\\|c \loism) do
lukou \\ u\\ dl do |akóhos pořádku \\ \lois se pokornč poddal. .lak sc
upláldnila na patronátč fara \cpíe\ ka, požádal o ni pan farář .\lols,
aby mohli obstoinčii bý'tl zhi, \\ obdrželii

Kolářová byli bratří matky \ r\l\li\k\'-ho,ll1eboiakonilei \ ždy(ky ime—
nmali, | .|ni|o\y. | .milproto dodlázel ke 5\ýmstrýčkům na faru dof )\čár
I do Veltrus. \ [.\le práu- učinil si \ážnon mámost se svou potomní
\hotí, sl. Podlipnou. Pokud vím, přišel tam i za mého far\'|řování icdnou
st'. svou rodinou na léto \\ pamatuji se, jak \) nčiakóm pohřbu. který se
ubíral vedle lehu bytu, \yšel ven taky se podhat na průvod jen tak
bc'l kabátu \\ ti dítětem malým \ náručí. lak) na \'epřek iezdíval po—
Idčii iednou nebo d\aklát do roka n\nští\it 5\(' strymLSálll nebo s ce
lou rodinou; ale pobyl len do odpoledního nebo \0(erního vlaku a pak
se zase vracíval do Prahy. Kolářová se naň tčšívali; ienom se velice
rmouthali pro některé ieho básnické publikace, |ež se příčily ieiith ná
boženské víře \\ mravnímu cítění. Proto se stále a stále za něho modlí
\ali, aby se vzpamatoval. Že se Vl'd'llldiýdal \ Klatmeth \e se ne
moci zaopatřiti sv. svátostmi, přičítámprá\ě těm \ roucím prosbám obou
zbožnýdl kněží za Emila.
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Menší Antonín byl všestranně vzdělaný, neobyčejně bystrý duch,
který s velkou pozorností sledoval náboženské i politické poměry jak
rakouské tak zvláště české. České dějiny znal jako málokdo. Jako fa
rář ovčáredtý horlivě, neúnavně účastníval se spolu s nebovidským
kaplanem (později farářem) Ant. Dvořákem na Kolínsku voleb do říš
ské rady a do sněmu. Jemu taky Vrd1lidiý zasílal každou sbírku svýd'i
nových básní, pěkně vázanou vždydiy s připsaným věnováním.

Alois byl nadšený, vroucí, pohotový kazatel, hlásal slovo boží se zá
palem, na nějž nikdy pos|ud1ači nezapomenou. Jednou byl jeho mod
litbě po mši sv. přítomen jeden moravský panáček; napotom často opa
koval, že s takovou vroucností nikdy nikoho neslyšel se modliti. Když
l Alois, jemuž slábnul sludi, uchýlil se do výslužby, žili napotom oba
dále v novém, čistém malém domku na Vepřku, věnujíce všedwn čas
četbě, modlitbě a přípravě na smrt. Záhy ! večera diodivali spat, ale
připravili si už hraničku dříví do kamen. Ráno pak o 4. hodině vstá
vnli a připravovali se rozjímáním a modlitbou na mši svatou.

Nu, a k těmto úctyhodným, vzorným bratřím na Vepřek na faru i
„na výměnek" jsem z Veltrus často diodíval. Vždycky jsem míval na
programu celou řadu věcí, na které jsem se ditěl pozeptat nebo ra
du požádat; o kterých s oběma tak zkušenými a zbožnými dndiovními
přál jsem si porokovat. S nimi sdílel jsem své však) radosti i žaly. \'zpo
mínám si na ty hovory společně, přátelské, sdilné, srdečně jako na
nejkrásnější divílc, (to jsem zažil za dobu svého mnoholclóho působení
ve \'cltrusídi. Ale nodiodíval jsem na \'epřek s holýma rukama, nýbrž
vždytky s nějakými novými knihami. (Zo jsem kdy nmého, \zát'ného
si pořídil nebo vypůjčil, se vším jsem se svěřoval „\epřeckým pánům".
Jednou jsem přinesl |). „\laryana .\lorawskiho 'l'. .l. „.-\bende am (šen
Íer See" přeložené ! polštiny do němčiny. kniha se nam \šeln velice
líbila. \le byla tam \e Írant'ouzskěm originále l'llUHlllilčást i\lussetoiy
básně. kterou básník nanal „llspoir en |)ieu", již jsme nerozumučli.
l'an farář _\ntonín opsal vital a poslal do Prahy \ rdilitkému, by jej pře
ložil. .-\ téměř obratem pošt) přišel nejen překlad ('ila'itu,ale relé básně.
()d Kolařů obdržel jsem jej já. Tak jsem k němu přišel. \b_\ pak ne
propadl zka'nze,daroval jsem rukopis len svému milému příteli dp. .los.
Km ái'oii \ Ilrnč.
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A.DE muss ET - PŘELOŽILJAROSLAVvncnucxÝ:
NADĚJ v BOHA

Ú Ty, ieiž nikdo poznati nemohl
&nezapřel bez lži, (aniž by lhal)
odpověz mi, Ty, iehož vůlí isem se narodil
(: iehož vůlí zítra umru!

Proč se nedáš chápati?
Proč necháš pochybovali o sobě?
Jaké smutné potěšení můžeš míti z toho,
že pokoušíš naši důvčřivost?

Co člověk pozvedá hlavu,
myslí, že Tč nzří v nebesích.
tvorstvo, ieho vymoženost,
iest ien ohromný chrám v ieho očích.

( o ('lmčk do nebe vstupnle,
lehe nnlezá. ly žiieš v nem,
trpí--li, pláče--li mllnie- Ii,
ic to ieho Ilůh, ien; tomu tak ('hce.

Neiušlevlltilelší vlohy
m i\ yšší (.tižádost iest
dokázali [\Ull isoncnost
n slnbikovntl 'l'u'e imčno.

\! nazývá Tebe inkkoliv,
llrnmon, .lovišem, Ježíšem,
l'rmdou, Věř-nouspravedlností.
k Tobě se \'ztnhuií rámč všech.

Poslední syn této země
(lčknle Tobě z hloubi srdce.
ien když. do jeho bídy
se přimíchú zdání blaha.

Celý svět velebí Tebe,
pták Tě opčvá v svém hnízdě
&za iedinou krůpěi deště
tisíce tvorů Ti žehná.



Tys nestvořil ničeho, co by nebylo obdivuhodné,
nic z Tebe se nám neztratilo,
všecko se modlí &Ty se nemůžeš usmáti,
aniž bychom nepadli na kolena.

Proč tedy, Mistře neivyšší,
isi stvořil zlo tak ohromné,
že rozum i ctnost sama
se lekaií ie vidouce?

Když tolik věcí na světě
prohlašuie Božství
a svědčí o otci,
o lásce, síle, dobrotč;

ink pod svatým světlem
lze viděti tolik ohyzdných skutků,
že lmsne modlitba
na rtech neštastníka?

Proč v 'l'včm nebeském díle
iest tolik živlů tak málo souhlasných?
Nač je tu zločin u mor?
() Bože spravedlivý, k čemu ie smrt?

Tvůj soucit byl asi hluboký,
když se svým dobrem i zlem
tcn obdivuhodný a chudý svět
pm stal v pláči z chaosu!

Když ('htčl .lsi lnu uložiti
bolesti, ilt'llž lost pln,
pak ncničl .lsi lllll dovolovali,
by zahlédnouti lnohl ll" v nekonečnosti.

Proč lsi nechal naši bídu,
žo smí snili o 'l'obč a tušiti l'cbc (lloha)?
l'orlnbnost tak zpustošila míní,
že \idílne bud příliš nul) tuze malo.

.lc-li 'l'vůi křehký tvor
hoden, by se přiblížil k 'l'obč,
mčls pak nedati, příroda
by Tě zahalila & ukryla.

(Zde Je vyncthána sloka, ale důležitá k doplnění myšlenky a proto li taképřckl dům.)
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(/(l( končí \(iš \ý
"plno.—tlpodáním

Pak by Ti zbyla Tvá moc
a my bychom cítili ieií rány,
ale odpočinek (\ nevědomost
byly by zmímily () hodně naši bídu (zlo).

Jestliže bída (\ modlitba
nedostihnou Tvého majestátu,
ponech Sobě svou osamělou velikost
a uzavři pro vždycky nesměmost.

Jestliže však naše smrtelné úzkosti
mohou vniknouti až k Tobě,
icstliže ve věčných nivách
Ty naše stěnání někdy slyšíš.

Pak zdrt (rc/lom) tuto hlubokou klenbu,
která pokrývá tvorstvo,
pak zvedni závoie ze E\ětn
a obiev se. lložc spravedlivý (\ dobrý!

'l'y uzi'íš na zemi puk
i(:n žhoucí lásku víry
(( \(ťškcró ('“lověčcnstvo
p((dnc na tvář před l'cbou.

Slzy, ktt'rě ic. vvi (trpally
(\ ktcrě \)tckly 7 i(:lm (n'—í,
i(lko lebýnkíi rosu
se ro/pluum \ nebesích.

Sl.—(k;násluluií Irště \ urlglníílu d\l slok), kt(rč k vull

l'uk usbšíš |c|| (m'- ('lnály,
icn sounuk lásky (( radosti,
rmný zpěvu 'l'vých (mdělů
|mp|ňuiícímu 'l'vůi věčný pobyt.

-\ \ tomto nchyšším llossiana
[) uzríš v bouři nuškh zpěul,
i((k p|( h(í pmh) bnost (\ rouhání,
zatím ('o Smrt sama
se připoií (v zpěv) svými posledními akcent).
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FRANT. BOH. DĚR1)A:
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RÚŽEZÁHROBNÍ

Vy spíte, vy spíte.
Země kolébá vás v loktech svých
a na tisíce slzí růžových
u opuštěné zdi
vypláčou resedy.
A já takový vzpumý isem
&tak nepoddainý.
Vy spíte, v_\'spíte.
l,\1|111

v půlnoc líbá \'uše rovy .
postříbřené třpytem hvězd
a dlouhé stíny
vystupující 'l.temných větví břečtnnu
obiílnulí rány Ukřižovnného
čerstvou krví zrosené.
Vy spíte, vy spíte,
& včera ieštč
kolébnli iste osudy světů,
vy \ši( hni Sulnsnni,
tak silní \7.|)urni &nepodtlainí
inko iá.
\) spíle, \ _\'spíte.
\ovht baldachýn
'! lniských snů setkaný
nnd hlmou \áln visí
\cliký
ink slum ta'-tu\1purnó planety,
\unný ink \cškera'l ieií láska
u llt hý
ink \šet hen smutek ieií.
\\ spíte \) spíte.
n i.'\ (lál potáhnu život snil
poč-mý pml smutkem hvězd,
ink Sulnson
vzpurný u nepodtlniný
dál ponesu
všechnu lásku této země
a všechen smutek ielí.
dokud s náručí otevřenou
se nenukloní ke mně . . .



JOSEFVAŠICA:
STAROSLOVANSKÉ HYMNY

KU POCTĚ SVATÉHO CYRILA

POČE'l kanonid(\"d\ hodinek icst\ obřaděředto-slovanském týž iako
v ohřadč římském. Jsou tu nešpory (večemaia), ie tu kompletář ( o
večeriie malole), dále matutinum (polunoštnica), laudy (utreňaiaag
čtyři malé hory (čas pcrvyi, tretii, šestyi :( deviatyi). Aleiinak sestava
tč(hto hodinek icst docela rozdílná od oÍÍíeia latinského. Žaltář ovšem
tvoří i v byzantské službě církevní podstatnou součást sborovýd) mo
dliteb. Jest rozdělen na dvacet kathismat čili sědalen(xiang-1, sědalna,
odtud, že se říká sedě) po sedmi neb osmi žalmech, ledno kathisma při
padá nešporám, dvč iitřním hodinkám, takže během týdne se mine
všedi 150 žalmů. Jinak se skládaií hodinky z celé řady písní, oslavuií
cíd\ vznícenon mluvou taiemství (lne nel) s\átkn. Rytmus těd\to písní,
zvanýdl ol)_\čeinč tropary, jest \ázán iedinč přízvukem (( počtem sla
bik. nčk(l\ také kom-( včt před přerývkon vyznívá \*inkousi asonami.
Jinč. tukm (' kratší písně, podobné latinským (\ntilonám, zovou se sli
(M_(y(z ře(k('—|\o““l'lř"5'- Sti(l\ir_\ (naií ruzná imena: lak na př. slhhir,
\ltahnihí se ke knthismntn,slnie (ulo/('n neho sti(l\i( \\iadinihí p(os
hn za US\l( ení (lmha, .cn-Hlen(?40'1'0) 'ULO;

l'notní skrmnč písnovčs|ok\ \\ rosll\ v \ lll. století \ složitě útvar)
h\ (nnl(l\(",/.lálnč pod inn (((-(nknnonn kánon ohsahnie (|( \čt písní (i
od (ře(ky (0 Ti),|e|l(h/. \znik h\| pnvodnč spiat s (|(-\íti k(\(\tik\, re( (
t(\\(\(\\(|\í střídme \ litřnhh hodinkádi. Ponč\a(lž (hnhá I (e(hto písní,
kantlkuni \loižíšmo (|)entcr. ]2, I—43),čtáu'l se len \ (lolič postní,
l\\'\('( (lrnh('( píst-('(\ kánonn ohvčcinč vyne(h('(\án((,ale starč označení
f((st('\\('(, tak/(- po pivní písni následnle hned (ieií. Každá z písní (ná
pícdzpčv . z\(\n\' Ílllluí (íe(k_\ heirmos), ienž n(l('\\á n('\pč\ imetrhký
rozmčr ostatnídl (íí stIoÍ; iest /(le tišlen knrsi\on i((ko molto. „\Inkonci
iest k písni \idv piipoiena sloka, ()pč\(\ií(í l'annn \larii slmansky z\(\
na Ilog(nodič"al( ríe(l\_\ lheotokion). Kanon se zpívá \ lan(l(\(l\. \le/.i
sesion (( sedmou písen se vsonvají kratší h_\(nn\, Ronda/t (MTU—Wl)(\
(kos (fil-M;),jež se nezphaií, n\hrž (fton.

Kánon\ /.pí\(\n('—hčheln církevního roku \ oÍíi(:ií(l\ (lennídl ison obsa
ženy \ nčkolika kniháth: nedělní \ ()ktoidm, vše(lní(h dnů \ Paraklé—
(ike, postní v 'l'riodi, velikonoční s týdnem svatodnšním v Pentékosta
riu. l'ro slmnosti s\'at\"(h užívá se zvláštnídi příruček, iež zahrnnií \še,

' Jsou to: píseň .\lo|žíšova (Exod. XV. 1—19),druhá )íscň Mo žílšmůi|(Den
ter. \\\ll. 1-43),pisen .\nnlna [.Král.II. |- to),Hnba uk0\a(l( t—IQ),
lsaiaíšovn (ls.\ ( . \ 92,0.lonásova (.lon. ll.?3—10),iřímlá(lencůu(bl)nnllell
26—562,druhá íscň tří m ádenců (Dan. lll..57-882, Magnificat (1.ne. |. 40—55)." est v pře ladč kanonu vyznačen zkratko
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co náleží k ieiid1 bohoslužbě. Bývají rozděleny podle měsíců na dva
náct svazků, \imž se slovansky ríká mineie (z ředtého mívala:sc. Milla),
Slovanské mineie vznikly již v nejstarším období církevnč- slovanského
písemnictví. Zlomky mineií, zadiované v kodexu Klocově a Suprasl
ském 7.Xl. století, patří mezi ony řídké památky, v nid1ž se neivčrněii
obráží stav písemnictví za časů sv. Cyrila a Metoděie. \a Rusi nabyly
pozděii mineie obrovskýdi rozměrů v zpracování metropolity moskev
ského Makaria (1542—1564)Zkrácenou redakci tčdllO makarievskýó
mineií pořídil v lete(h 1689-1705 rostovský metropolita l)mitro 'l'up
talenko. V mineiíd1, iež obsahovaly též životopisy světců a oslavné řeči
k ieiidi poctě, zadiovaly se nám slovanské legendy o sv. Cyrilu a Me
toděii, prology &podívalná slova. \" nid1 se také čte i kánon 5 ostatní
mi hymny. Vedle kánonu, věnovaného sv. Cyrilu, byl také kánon, ve
lebící oba svaté bratry společně.

()ba kánony slovanské,iak ( \' riluv,tak( \'rilův a Metodů\ v\šl\ po
prvé v památném „Kirill()-.\lell\odie\skémSborníku ,\\(laném od \l.
Pogodina v Moskvě 1865. Kánon (\ rilu\, ()iehož (eský překlad isem se
tuto pokusil, přetiskuie se tam podle dvou rukopisů, z nidrž prvý, z Xlll.
stol., našel V. .l.(Šrigorovič ve \ ýklenku nemocnice kláštera 'l,ogralu na
hořeAthos (str.243-250), (lruliýpřepsal .'\.\'.(iorskii z mineie moskev
skésynodální knihovny, zkonce \'ll. nel)počátku \lll. sto|.(str. 285-2()0);
cenné varianty k témuž kánonu, ze tří rukopisů téže moskevské sy
nodální knihovny, podal tamtéž (strana 550—555)\. .-\rseniev. 'l'utéž
službu 5\. (Íyrila, i s naším kánonem. \)"tlčllpodle iinývh osmi ruko
pisů 'l'. J. Sreznin skii (S\ě(lěni|a i zamělki o maloizvěstnym i nelzvěst
n\'(h pamiatnika'uh, vyp. lll., str. 67—78). .\však i přes tuto dosti hoi
nou rukopisnou tra(li(| skýtaií nmohá místa, patrně porušená spěšný—
lni opismateli, nemalé obtíže. \i(mén(- možno \ tědito starobylým
z|)č\e(l\ i \ této nedokonalé podobě a \ prostém ztlummení I'l'i'lm
\ázanou postilmouti top \ l'tllHi(h ( itn, lez kd_\si budila B\nlá \ zpomínka
na zářný ziev soluňského lilosola.

Hmm \I'.ŠP()RNÍ.
sian \|.|»,.\.

Prozářil isi své srdce modlitbami k llolm, osvítil isi duši naukami llo
llem \dcdmulými a "\in isi přišel, alus b_\l 5\ětlcm \cčcrnínl. l'roto
dnes slavíme tvou sw("tlodárnou pami-| plosáním srdve, přeslavný (Zy—
rilc!

S'l'lClllllY.
S ctností iako skvourí okrasou, ()těe, proběhl isi \šecek svět. I'm

covník podobný včele, vkládal jsi přesvatý med Božího poznání do srdcí
věřícídi v iednollo Krista. který přišed na zemi z neskonalého milosr
denství a veliké dobrotivosti zbožnil lidi.

Tld'l moudrostí Boží, pln lásky, ozdoben učením pravověrnýdi, bla
žený (Žyrile, prošel isi města a kraje, Bohem ulovené, osvčcuie milostí
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ty, kdo posud nepřijali spasitelného poznání. Proto tě ctíme posvátný—
mi zpěvy.

Život tvůi byl bez úhony a hoden chvály a smrt ctná před Bohem
vesměrným, jemuž do rukou isi odevzdal, Otče, duši ospravedlnčnou
polepšením. Proto tě žádáme, popros iei za nás, abydmm tě věrně divá
lili, a tak nalezli milost.

Čistá dluhovní vzpomínka na svaté uhostila se v tvém čistém srdci,
všeblahý Cyrile, otče svatýl ()bievil isi se strašlivým pronásledovate
lem zlých (llldiů, & lékařem netoliko zjevných, nýbrž iskrytýth ne
duhů. Proto, požívaie důvěry u Boha, milovníka lidí, neumdleně pros
a osvobod nás (ludiovníth i tčlesnýdi poskvrn.

TROPAIL

()d plenek trvale isi sobě učinil moudrost sestrou, bohohlasýl Spatřiv
ii zářící iako čistou pamm a přiiav ii, uvedl isi ii k sobě. Jí ozdobil isi
svou duši a svůi rozum iako zlatými klenoty a stal isi se iakoby dru
hým Cyrilem, blažený, rozumem i iménem moudrý!

K ÁNON. Pism ank.
()ievru u'sla iwi a naplněna budou

druhem.

ll'riložll lsl své božské rt) k číši moudrosti a napil lsl se nápole spásy.
llozumem levil |si se světlem národů a sekerou utínaiící každou (label
skon nástrahu.

|)árce světlu llůh rozžclmul tč iako mílilnu a označil tě za učitele
celému světu a poslal tč učit knihami zákona zatemnčló národy zá
pndní.

Svatým l)"tllt'lil, (. moudrý, \)lovil lsi z hlubiny lložíth slov perlu
zbožnosti a knihami Iložiho zákona, () blažený, posvětil isi národy.

li. Spanilá mysl há převýšila nebeské síly, nebo! jsi se stala dudlov
ním (hrámem lložím, kterás nosila v životě —panenská hora přesvatá
—našcho lloha.

MSI-LN 'l'iu-z'ri.

3 Výšejsi sestoupil na zem : wile svrdiovanl
vír/mori. Z nejhlubší jámy 'si „vznesl lid
ský rod! Nm! svatého rm: le v. Panel

Slovem i srdcem i rozumem hlásal isi Krista, Syna Božího, vtělenou
moudrost i sílu I slovo, ó blažený! Ph'valy svých podobenství udolal
isi trollazyčníky.

Vpravdč stal isi se harlou podobenstvími svatými. Zaplašil isi sen,
vyluzuie nám překrásně, svatou dudwvní hudbou, hlas spásy. ,

() rozume ohnivý! Ú polnice libohlasál slavíku zpěvavýl O vlaš
tovko švitořivá! () jazyku v podobenstvím sladší medu, moudrý Cy
rile, vzpomeň nás všední
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B. Podle úradku Otcova odvěčný Syn, lakožto Slovo, zustíněním Du
cha svatého vtělil se v lůno tvé, Rodičko Boží, a tělem se z tebe zro
dil k apáse našidi duší.

SEDALEN.
Slova Moudrosti.

Jako záře osvítiv všedcu zemi, pronásleduieš kacíře, pútraie na vý
d'todě l západě i na severu &iihu. Troiiazyčníky napravuieš, káže kru
lům, mluvě ilm lazyky a dávaie jim knihy. Došel isi do Říma a tam isi
tělo své složil, ó blažený, odevzdav do rukou Páně svou duši. Učiteli
zbožnosti, pros Krista Boha, aby udělil odpuštění bi'ídiů těm, kdo uctí
vaií v lásce tvou svatou památku!

Plsm Č'H'R'l' '\.
Sedící v xldvě na trůnu Božství.

Opustil isi svou vlast, jako druhdy Abruhamf přiozdobil isi se tou
hou po větší moudrosti iuko zlatými šperky, třpytě se nad míru iusný
mi paprsky.

Kopím svýdi slov ostře dorílžeie na madiunský blud, proklál l$l jako
Zambriu " ty, kdož zamítali tělesný obraz .ležíše Hebrea, jenž se zlevil
v těle.

lllásal ist, že soupodstatna iest ()tci i Synu síla svatého l)udm, lroi
slunného světla, kterým se stáváme, podle daru, Božími, syny světla &
dědici pravdy.

B. llývše tebou, l'anno, \ýsvobozeui ž prvotného odsouzeni Adu
movu, nalezli jsme radost nevnnuvitclnou. \eb isi zrodila požehnání
všcdl, Syna lložiho, \ naší podobě.

PÍSILX' M1“ \.

.Nym' vstanu. řekl Bůh skrzr proroku, (nyní
se oslavím. nyní sv povzm'xu '". říj/IIIA

padlého od panny .: fttšdl'ÍÍIlllljtj :.íznu'ně lt .n-Hlu svého ozstw.

Když isi se okrášlil dobře SHlll mastí, milost se ti l'O'Lllluua rleth .
() blažený, a \“)sušila n ýml slm ), ()dluhem moudrý, liiořalovilou pro
hlubeň rouhačů.

Stúls pevně, žasla'naic se víry. (. moudrý. svým slovem lsl vytíuul
léčky, o uč). st: luohlo klopýtnouti, rmuaie \či'ítíln stezku BOŽÍ.\cdn
poslušně (lo "n'-slu Kristova.

Přeplul isi podivuhodnč svým slovem a podobenstvím, blažený (ly
rile, bežednou tůň, a blahou \Č—rou\šel jsi ž mručné bouře do tišiny
vyššídi sídel.

' Gen. \ll. I.
' Num. \X\'. 8.

ls. XXXIII. to.
.. XLVI. 3..... v)
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B. Spasitel lidí, Otci rovný Syn, stává se člověkem. Z tebe, přečistá,
přiial tělo, a 7. pozemštanů učiniv bohy, přiúčastnil je království Bo
žíbo.

PlbSEN ŠESTÁ.

Otitl sem se v hlubině mořskí a otopíla
mě ouře' poklesků mýdl. Avša sestup

ko Bůh (: vyved' : hniloby život můj, ó
přemilostivý

Sněm stoupenců ngurenskýdi zmrtvěl, ink zimou zkřehlý had, v po
dobenstvídi troislunne'ho a jednoho Božství pozbyv síly.

Zjevil isi se kucí'rským nepřálelům jako vybraná střela, uložená v toul—
(is\utém ', inkpíšeprorok,diráněnálložst\ímaprostřelulící nepřátele.

()blíbi\ si z mládí moudrost, přiial jsi v pravdě Sofii (—r'—Moudrost)
za svou sestru a umoudřil jsi se v Bohu,'o blažený, &stal isi se filosofem.

B. lizcdiiel spatřil tč jako bránu, kterou prošel toliko sám neivyšši
llůli"'; z tvého svatého života, prošed tělem, přečistá, ncdml il neo
tevřenou.

K () N |) A K.

l'vrdým (\ od Boha vnuknutým učením osvěcuie svět, občhl isl, blu
žeuý Cyrile, vesmír inko blesk oslňujícími svity, rozsévnie přesvětlé
slovo lloží na západě i severu i iihu, osvčcuie s\čt zázraky.

lk ()S.

Zumllovm sl p'resvčtlý žhot, () moudlý, 7iíremi trolsluuného bož
sní osvěuwán, projel isi bleskem \esmír, osvítiv se\erní i ližní kral,
/.'|pn(lní|n puk 7.(is\itlo s\('—tlone7.nb.'|7e|í(í. l'roto i mně, blužený, zu—
pud lnruk liřídiů (\ \_\'pros, aby s výše mi byla sesli'mu (ln(bovní milost.
Neboť požívúva'iš (lůvřrv u llolm, nlns se b(-7 přestání |no(llIl za vše
('Imy.

IdSLNSLDuÁ.
Neposloužilí tvorové.

Píšt'ulmni svýdi řeči, (3blažený, moudrými p'ríkludy, krásou a slud
kostí svýdi slov, pozýváš ovce (lo svutýdi ohrad.

Nemlekl tsi se. učiteli, veiíti jako volí" sumoiediný mezi pluk židů.
I'odobenstvími z proroků rozmetnl isi ve své moudrosti sloup všedi le—

iidi kmenů, laka Onen knnaneisky'.obložený, lsi pro \šediny pramenem znamenaným"'" pravé
\íry,lmpálelícím vžd) 7lutotokou \odou zbožne 5311)n nnplnulkím
(„írk\e Páně lnko reku svým prouděním.

B. .“irší nebes učinil llůh tebe, která isi nepoznala zásnub, vtěliv se

'Ž.XLVHL3.
" ls. XLlX. 2.
"' Ezcdi. XLIV. 2.
'"'Camx.w.

Cant. IV. (2.



vlv. '
do tvého lůna, přečistá. Proto tě žádáme, pro sm meho pokání zbav
mě tísnivýd1 poklesků!

rtsuN osm./\.
Služební/(y zbožní.

K světlu se přivinuv, zievil jsi se, filosoie, světlem té d\ápavosti, která
iest ?.Boha. Neb jsi se stal iakýmsi druhým Pavlem, svými činy pro
běhnuv veškerou zemi, záře iasněii než slunce mezi národy slovem
svého učení.

Když shromáždění židů v severníd1 městedí u Chazarů pronikavostí
tvýdmslov, ó blažený, bylo rozvráceno, pridalo se k tobě. Neboť ty,
učiteli svatý, sklál isi mnohé, iako David Goliáše mezi pohany.

Zemč panonské, lnaiíc tebe za velikou ohradu a pevnost, ó blažený,
potírá knihami kacířské bludy a troiiazyčníky, isouc pevně vyučena
tebou. Proto konaiíce ustavičně tvou památku, () učiteli, oslavuiclne
Krista.

B. Poučení z knih svatých proroků, )anno, včrou tě velebilne iako Bo
horodičku. Neb tys, dívko, zrodila starce dnů', jako nového člověka.
Proto tě, p'rečistá, opčválne a vydwuluicme.

I'ÍSl-lZŠ' Dl".\ Á'I'Á.

Nebo! Eva dlorobou neposlušnosti kletbu
přivodí a.

Jako drahokam, 185"th aiící se na hrnnádi, vložiltčKristus,ólnoud
rý, do koruny církve. Pro něho jsi se trudil do smrti, rozmnožuje štěp
nicl včřícíth poznáním a uctivostí. „

Stnl lsi se učedníkem blaženého Pavla. llídč se ieho skutkyv odebral
l$l se do zápudníth krniin a rozsčvnl lsi slow mezi národy. V llílnč,po
blíž (hríunu (sw. Klimenta). odm/dal isi svého dluhu do rukou llolnl.

.lako slunre 'laplál isi, učiteli, na zemi paprsky .“ ýth podobenství,
lilniž mluvil llůh, osxčruie \šude ty, kdo tč opčvaií včrou a slolí u rnkve
tvého tčln. l'zuualui, () blažený, na své učedníky!

B. Paprsky sního světla, při-„čistá.osrčt nyní duši lnou. pozdrihni
li ležící \“hrobě zkázy. skruš nepřátele, kteří stále zkorlnouvuií mou
duši n strhuií mě do hřídul.

svr'rumw.

Jako srililnu nku/.nl tč Kristus S\Čltl a jako učitele \cškcrensha, pře
blažený (Íyrilo, soluňská ratolesti. Proto i m'un, slavit-ím (:tnou tvoji
památku, \) pros u něho slitováníl

' Dan. V". 9.
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A.S.(ÍllUDOBKA:

lAlN \I.\ \ll.

KVĚTINY

Koupím si květiny na ulici,
ne pro svou radost,
ani ne proto, že ie to v městě zvykem,
ale proto,
že s nimi do každého domu půidu,
kde leží nemocný těžce úpěiící.

Stanu se na divili
andělem,
ienž očinm nadělí rozhořelýmn
ubohé duši pochybnost spálí.
A každé té duši pnk řeknu,
že ty květy
tako poutnice přišly sem z nesmírné dáli.
aby duši opuštěnou
lak obrázek někde v ústraní
ozdobily.

A také řeknu,
že ten luítek bílý
boží le veliká lúskn,
aby se k ní proto obrátill.

SlíllSli MI

'/.e slova každého v llrevíři
Krlstovn prýští kre\.
Nnd každou stránkou posvátnou
andělský slyšíš zpěv.

\.lllilon údivnt srdce iímá,
pro nebe ti ic „
( ), ze všedi náručí, Pane Bože.
neilíp ie v náruči 'l'vé.

Rozkoš, tat svůdcem ie lstivýni a hadím.
Jak tráva zaide, pomine.
Bože, chcem výš, ty veď nás vzhůru!
Ne reinlniscuris, Domine!



F.S.HORÁK:

LITERATURA
A FRANCOUZŠTI KATOLÍCI

KDO Si ()IICi—lŠučiniti celkovou představu o literámí tvorbě fran
couzskýdt katolíků, sálmi po příručce vydané roku 1925 a nazvané
„Manuel illustre' de la Lítle'raturc Catholíquc en France de 1870 a nosjoues"
(CXVI+256p. „lŠditionsSpes“, 17 rue Soufflot, Paris Veycenaasi 23 Kč).

Dílo je opatřeno množstvím podobizcn předuíth spisovatelů katolic
kýth a má, jak patrno, obsáhlou (o i 16 str. , zajímavou předtnluvu člena
francouzské akademie llenri Bretnonda '. \" ui prozrazuje autor leccos,
co sám zažil a co mu utkvčlo v paměti ze styků se starší generací, pře
devším pak thce upozornili, kde všude se projevil genius katolicismu:
v díledt vynikajícíth biskupů, kazatelů, v hojné literatuře hagiograftcké
a asketitke, v katolitkčm školství, \ činnosti katolitky'th nakladatelství
a pod. 'l'ake nám představuje pisatele dalšíth () kapitol, z nithž každý
má jakesi jméno literární. ]. Normy píše o pmídkářídt katolitkýth, J.
llíoriťnval jednak () ronutnopiscítlt, jednak o žurnalistetlt, P. líillaud ()
básnícítlt, .-l. l'oizal o tli\ad|e, „j. l'ravirl () kritice, Je (Írandmm'xono dě
jepisectví. Ch. ().wppa o lilosolitke práci, l'. Lcrourd o řečnictví. l'ak uá
sleduje stat akadetuika (,'.(:o)-au„| .esreuouveatn catholiques", kde dice
autor ukázati. jakt'- místo zauiítuá \ nynější literatuře francouzské ideu
katolitká. |)ílo uzavírají poznámky bibliogralitke, poukaz na časopisy,
v jeiithž článcích je možno se podrobněji seznámili s některými zjevy
literárními, a \y'čet nejdůležitčišíth monogralií literárnč—historítkýdl,
ktere dokrcsli dydttiuímu čtenáři obraz nmčjší katolitke literatury.
stručnč uačrtaný přírut'kou.

'l. tětitto tuouograllí tnádítnc příkladem obsažuý žiiotopis l,. \'euil
lota, neohroženého bojovníka za prám cirk\e v 2. a 3. čtvrti 19. stol. ve
Francii, spisovatele a publicisty, redaktora „l'l7t\i_\'erstt".l'apcž Pius IX.
horlhč čítal „l'l'ni\crs", \řcle \ítal \'euillota \ llímč, kdykoliv tam za
vítal —stalo se tak nejednou —zahrnoval ho s\y'm poželmáním a za
stával se ho proti některým biskupům francouzským, kteří nebyli \'eu
illotovi nakloněni (na příkl. tehdejší pařížský arcibiskup). '/.a koncilu
vatikánsktího dlel \'euillot tež \ Římě a psal proti biskupům, kteří se
Stiažili zuetnožuit prohli'tšení neomylnosti papežské a stěžovali si do—
konce papeži na Veiullota. Mououralie o Veuillotovi, kterou napsal
jeho synovec František Veuillot, je ilustrována, obrázky představují
většinou osoby, které v životě Veuillotově hrály nějakou roli.

Spisovatelé svrdut jmenované příručky nezapomínají ani na katolic
kou literární tvorbu belgidtou, ano v kapitole o kritice se dočítátne, že

' Abbt': llremond pracuje o velikém díle „L'hlstoire littéraire du sentiment
religleux en France depuis le )(Vllc sičcle jusqu' &nos joues.
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belgičtí katolíci francouzského jazyka první se pokusili vyjíti vítězně
ze svýdv kroužků &uplatniti svůj hlas v koncertu modemí literatury &
katoličtí redaktoři v Belgii otevřeli před 30 lety spisovatelům z Fran
( ic sloupce s\ýdv casopisů, když doma naráželi na obtíže (na příklad
dnthá předmluva llu) smansova románu „.-\rebours, tak důležitá se
stanoviska vývoje literárního, tnohla býti \ ytištěna jen v belgickém „Du
rendalu"). K některým kapitolám příručky připojili vydavatelé své do
datky, na př. ke kritice literární jtnéna kritiků umění.

Tato francouzská příručka by mohla být vzorem podobné české pří
ručce, o níž se od dob převratu stále mluví. Jedinec na ni sotva stačí,
třebas naše tvorba literární se francouzské daleko nerovná významem
i rozsahetn. Pokus byl vlastně už učiněn Hronkovým spiskem „Kato
litká literatura česká doby přítomné.",jejž pisatel skromně nazval„ pou
hou nápovčdí". Bylo by dobře, kdyby ičeská příručka byla opatřena
portréty našidv básníků a spisovatelů katolidvýdva také takovou jadr
nou předmluvou, v níž by pamětník našeho katolidvého vývoje literár
ního oži\il \ jasnýdl obrázcídi snažení vymírajírí generace. .-\lenetht
tak učiní honem - než bude pozdě.!

Ještě bydv se rád ztnínil () práci nčkterýdv lvorlivt'ů Íranrouzskýth,
kteří pozorujítre mravní spousty, způsobené moderní literaturou v nej
širšídt vrstvádi lidovýth. snaží se podali správné měřítko pro její posu
zování se stránky nábožensko-mravní. Je to především abbé liethléem,
který již po mnohá léta \ ) dává časopis .,lt'rv'm'tlt'Slrrturm'Í \' ném po
suzuje s četnými spoluprarov nik) novink) \ stuh oborů literatur) krásné.
i naukové. \'šímá si i pokrokové žurnalistik) a upozorňuje na nebez
pečí, kterému se \) stmnjí stáli čtenáři pokrokovýth žurnálů z řad ka—
tolitkýth. „A\latin" prý nikdy lit-napadá na'tlmžt'nství. nepišt- špatné ()
kněžítlv —tak se omlotnají tito čtenáři, a aniž to po/ornjí, satni pone—
náhln ztrát't-ji svou víru. llisalt—lpak na pi'íkladedv dokazuje. že IH'chll
onětlv kaloliktt není pravdivé. l'ro takm é příklad) má stálou rubriku.
llcdaklor nezapomítnt, kud_vkolivhodí. na s\ůj úkol. \ )pranljt' na př.
kolikrát \itlčl na jednom nádraží prodavačku knih a časopisů setléti s rů
it nt'em v ruce a motlliti se. l'odíval se také jednou. to prodt'ná. l spa
Iiil ilnstrtnant- t'asopis) potl|)bné t en) \ )stavene na místo veltni vý—
hodném. \)týkal jí to. ()dpou děla: .,\ ) knpnjt te tasopis), kteté se
\mu líbí, jiní mají radi t)to. \ poktat ovala dale v modlitbel 'lakové
a podolmé nedůslednosti časopis jmenovaný pranýřuje. Časopis uvádí
také program pai'ížskýtlv divadel a označuje kusy, které Itlpí morálku
katolitkou. \le to jsem nevyčerpal množství rubrik časopisu. jen jsetn
na některé upozornil. .lednotlivé.číslo časopisu o 00 stranáth drobného
tisku už néro obsáhne.

l'ro staršíprodukci |ilcrární,di\adelní i operní sestavil abbé llethléem
objemné s\ azky 5 nám )“: .,Roma/nv &It'w cl romans &proxcrirc ". .,Lrs píča-.v
dr Ihe'ůlre", „chopc'las, lexopc'ras-comiqucscl It'sopv'rrltcs". \' prvním z těth
svazku rozděluje román) francouzské i nejdůležitější světove na 4 od—
díl), první oddíl obsahuje romt'uvy, které jsou výslovně uvedeny na
indexu. Je to většina lčd'l románů, které našemu českému čtenářstvu
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představují francouzskou literaturu; druhá rubrika vytýká a stručně
diarakterisuje romány, které jest odsoudili se stanoviska katolidté mo
rálky; třetí obsahuje romány světské (romans mondains) a čtvrtá ta
kové, jež možno každému odporučiti. Autor nezapomíná ani na lite
raturu pro mládež dospívající i drobnou. Podobně je tomu v (lalšíth
svazcíd1, kde jde ()kusy divadelní a tvorbu operní. Svazky ty jsou důleži—
tou pomůdmu pro katolkké knihovníky a vydmvatele. Nemají-li sami
díla nebo kusu divadelního, informují se zde velmi snadno.

Práce abbeho llethlécma je známa i papeži, který ji sdwaluje.
Posléze upozorňují na náboženskou encyklopedii francouzkou „Dic

líonnaire pratíque des commissances rcligivuses". .lde () ósvazkový slovník,
který právě vydiází. Za dvě.léta ))šl) 4 svazk) () t278 sloup(í(h drob
ného tisku formátu 4' , poslední 2 suízk) \)detl (0 nejdříve.Dílo ted)
vydlázi poměrně velmi ryd1le. V čele prvního svazku čteme ještě do—
poručení kardinála Merciera.

Uspořádání slovníku je velmi účelné. N'ení tu téměř (lrobnýd1 hesel,
o věeedi k sobě patřírídl se podává výklad souvislý, na konci díla pak
bude podrobný index, který ukáže, v kterém hesle je možno o té neb
oné věci se poučili. l)í|o obsalmje poučení ze všedi disciplin boho
vědnýth, kromě toho vysvětluje vztah)“náboženské k nejdůležitějším
otázkám vědetkým, všímási \ )'(hov), umění a literatury. Pracuje oněm
asi 40 mužů věd) i |)ra\e. .-\utorem \ětšiny článků literárníth, ktert'
posuzulí spismatele francouzské i světově se stanoviska nábožensko
mravního, je larářnormandský L..lules. Nemám po ruce prvnídl 3 sva7
ků slouiíku, uvedu ted) hesla literární 7.velké části svazku čtvrtého:
.loergensen, Klopstmk, Ro(k,La llruyere, lagerloeí, lamennais, lamer
tine, Lam), Lamothe, Lanson, laprade, Lasserre, la\e(lan, lnvisse,l.e
llra'l., Lerigne, Leconte (le Lisle, Le (Jollir, Lemaitre, Lcmonnler, Le
néru, Lenotre. Leroux, Lesage. Lesueur, Lithtenberger, Litteraturc el
(latholieisme en Fram-e, Litterature et Religion, Li\ res et perlodiques,
Longfellow, Lonuha) e, Loti, Loutil, (Pierre l'l'.rmile3, Lonijs .\lael, Mae»
terlimk, Main(lron, \. (le \laistre, .\la||arm('-. \lalot, Mauzonl. .\larbot.
Marguerite, (le \'alois, I'aul Margueritte, .\lari\'aux, \larmier, Masque
ller, \lassis, Masson, Mauriar, \laurluir, Maupassant, Maurras, \la)'n(-»
lleld, \lenděs, \lithelet, \lilton —7.ostatníth hesel budtež uvedeni ještě
Kant. Leibniz, Lenin, Mauritain, \larv, Mercier a j. Dopisuji sis auto»
rem literárníth článků slovníku, \)psal jsem mu, ('o se u nás 7.fran
(:ouzskě katolidu'- literatur) překládá, upozornil mne na některá dílu
starší, která by si zasloužila překladu, na př. .\lontalambert, Les Mot—
nes, L. Veuillot, L'honní—teÍemme, (,Žaet la, llistoriettes et Íantaisies;
Grulry, Les Sources. Když mi tak často uváděl nu pamět l.. Veuillotn.
napadlo mne, ab_vd1si všiml, (0 už u nás bylo () Veulllotovi psáno a (:o

z něho překladáno. A tu mi l'odlaholva bibliografie české lileratur) náboženské konala výborné služby. lam jsem se dočetl na př., že b)!
v časopisu „l.udtarlstia" přeložen Veulllotův dopis bohoslovci pod ná
zvem „Kněz"; ve „VIasti" ročník XXI. byl uveřejněn referát o životo
pise Veuillotově, který napsal jeho bratr &spolureduktor „l'Universu"
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lžugen Veuillot; v .Obzoru" lV. uveřejnil anonym článek „Jak boiovati
proti nájezdům protivníků náboženství katolidcéhOP"a použil při tom
nekrologu \'enillotova,ienž byl uveřeiněn v „Stinnnen aus Maria Laadi";
v „Nova et vetera" 1913“ přeložil Otto Albert Tichý, „Tři kapitolky
z knihy Právo )áně" (o manželství), v „Obraně“ 1888 byl uveřeinčn
článek „L.\'euillot, slavný katolidtý publicista" a podepsán M. W., po
dobný článek uveřeinčn také v „Čedtu“ roku 1883, v roce úmrtí Veu
illotova.

.le podivuhodno, iak se v nyněiší francouzské literatuře nplatňuie
idea katolidtá, vždyti mezi členy francouzské akademie nalézám znač
ný počet opravdových katolíků. Vzpomeňme ien René Bazina, který
dne 27. listopadu 1913 ve veřeiném sedční francouzské akademie při
rozdílení cen ctnosti neostýdml se vyslovili iméno Ježíše Krista iako
vzněcovatele vší ctnosti! Katolíci francouzští maií tolik výbomýdi ča
sopisů „l.e (Žorrespondanť, „Les f".tudes", „La Revue universelle", „l.a
\'ie catholique", „La Revue Des deux Mondes" a i. - u nás však iakú
(hudobal A ieště, ie-li nutno zastaviti iedinou revui literární, konsta
tuie se klidně v katolickém tisku „Ardia' musila ovšem zaniknout".

Nadepsal jsem svůi článek „Literatura a francouzští katolíci". Jak
by byl napsán článek „literatura a čeští katolíciP"

(Janov-u;
NA l'IS_/'\Iill(Íl\lÍM K(iPCI \' liŘlůlNll

()hlohn —haletka veliká
se do modrt'- sukničky ohlíká,
stříbrné nožky se zahlyští
a po llrnčnskn, velikém jevišti

cnpolú - cupotá,
se otáčí iako vřetýnko,
až suknička modrá se nedá,
a nndčlíčkůln to nedá,
každý hned okýnko otvírá.
) nehe se na tanec dívá.

l panenky. vzdálené. kraie,
kde neisou půdy iak ráie,
kde není sedláků bohatých,
ni pánů břichatých,

' Ve francouzské literatuře katoliůé se

vyřilých, nožkatých,
kde není konsulnů, ni továren,
ani náměstí, kaváren,
kde není biů, ni promenúd,
nni prodejných ženských vnad —
iam panenky, vzdálené kraie,
otvírali zdivené nři,
iak se ta baletka točil
a tleskaií, tleskali
dlaněmi listů dubových,
šmnotetn háiů smrkových,
divokých l)) slřin šplounáníln,
pěnkav a Skřivánků iásáním
a volají, vzdychalí:
„O, Bože —o, Bože!“

tkáváme s podobn m názvem, aleý
obráceným, „\'elera ct Nova" <viz„.\lanue de la L.C." str. LVD. límž označeny
poklady staré i nové dudmvm literatury.
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PŘED BAREM

Večer nevlídný a sychravý &mlžný,
ako kletba visí nad špinavou ulicí.
'dké bláto leskne se a mží

&v světle luceren
šest aut stoií před barem,
šest aut v řadě iediné.

Naproti ie chrám, chrám Matky Boží Sněžné.
Jdou chodci kolem, žádný nesmekne.
prohlížeií nahé baleriny za sklem.
Oko ieiich leskne se
jak žlutá kalužina v světle lucemy,
nohy vilně přešlapují,
zlostný pohled potom padá na auta,
ieiicliž majitelé v baru isou.

Aula! Vy za nic nemůžete!
Proč tak mnohé oko hledí zlověstně?

Vašich oken broušené sklo
v světle luceren se vlídně třpytí,
vašich tvarů pružná oblost láká,
vašich klik &hran a \ložek stříbro
o bohatství mluví, o vkusu (\ lásce k vám,
vaše kola gumová a těžké slolí nedočkavě.
vaše lampy vyhaslé, ink slepé, oři.
těší se, až bleskem prohlédnou,
vašich sedadel plyš čeká trpělivě,
až se zaboří doň páni otylí,
vaši majitelé. —

To však bude k ránu.
Vyklou zrůžm člí iarý m požitkem,
těžká hlava za vaším sklem zapadne,
šofér pohne volantem
a poveze vás domů
na dlážděný dvůr,
kde dvířka otevře,
ospalého pána po schodišti vyvede,
potom do večera v garáži vás nechá.



Matky Boží chrám v tmu zapadne,
až se zhasnou světla před barem,
která na chrám svítila.

Bude tma.
Z baru balerina vyběhne,
půide kolem chrámu Matky Boží Sněžné,
oči se ií slzou zarosí,
malá ručka křížek urobí
na čele a na ústech &na prsou,
kde se chvěií ieště hnusné polibky
pánů z auta.

Křížek urobí
a v duši povzdechne si kaiícně
za všechny. kdož kolem chrámu idouce nesmeknou,
za všechny, kdož za vitrinkou
vilně prohlížeií nahé nohy,
za všechny, kdož touží míti auto,
aby mohli iezdil do baru. —

n.s rvrwskí:
„RUML/x KUKAČKA

anuknln kukučku.
mkuknlu [.dloullu,
mole srdce ubohé
divná lulu touhu.

kolikrát mi zněla už
píseň luto stará,
kterou vítá kuknčkn
nová kouzla lam.

\ Ždy ml znělo vesele
miemué lo kuku
u mě srdce mladistvé
v mocném bilo lluku.

Život přece krásný Ie,
když kml hýří květem,
kdo by sobě ueznvýsk,
když lde zmládlým světem.

Všuk ty staré kukačky
v černém ztidíly lese,
ieildí píseň tam už
nikdy nepřinese.

A ty nové kukačky
neznuií lu notu,
iclith kuku nese stesk,
ne(hut ku životu . .

anukaln kukačka,
ie to naposledy?
Až se vrátí napřesrok,
bude ret můl bledý?
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.l. M.ZELENKA:
POUTNÍK

NAD HORSKÝMdivokým krajem počínala se už pomalu snášeti noc,
když klepadlem bylo zabušeno na formu kláštera.

Bratr Íortník vyhlédl okénkem. Venku skorem tma - nad štíty hor
šedý mrak za mrakem táhne jako urvaný kus obrovského šerého rou
dia. studený vítr je pohání a tříštíse o čelo skalin, iejidiž obrys zaniká
v polotemnu. Všude pusto &nevlídno. Klikatá horská stezka vroubená
diudým ostnitým křoviskem jako nedopovčdčná otázka zaniká po ně
kolika kročejídi ve stínedi mezi balvany.

Před Íortnou stojí přitisknut ke zdi poutník v dlouhém šerém rouše
s kápí clonící do tváře a holí v rukou. ()bč složil na ní, jako by tím
diránil zemdlené tělo před klesnutím.

„Kdo to?" ptá se starý bratr z okénka.
„Cizinet' —poutníkl Dopřejete mi přístřešíP"
lllas neznámého zní temně a ráz řeči prozrazuje cizince. třeba až

přivyklébo zdejšímu jazyku.
„Přijímámevšethny potřebné," zní odpověd. l'ortna vrže ve stěžejídi

a už stojí neznámý v odiranč klášternídi zdí.
Bratr lortník si ho prohlíží. Je mu nějak nezvykle těsno v blízkosti

toho nočního poutníka. Malá světloška se zdi osvětluje bo mibavýln
chabým světlem —a on jako by ještě dať-| obličej svůj skrýti, shýbá
hlavu a kápi má tak hluboko staženou, že lze pod ní jen spíš tušiti bledost
a ponurost jeho tváře. z níž tmmé oči 5\ítí z šerýdi důlků jako ohně
z propastí. Ale oter přmor říká. (ím přídiozí bčdnčjší, tím spíš že třeba
mu prokázali milosrdenství. l'roto nelze hleděli na zevnějšek a kdyby
opravdu měl viziner příčinu skrý \'ati svou tvář —klášter jest t)le\ řen
všem potřebným.

„.lsihladoví" ptá se bratr a jeho sh )"m \ousem lemovaná tvář ani
hlas nejní netbuti, ktm'ou neznámý \zbudíl \ jeho mysli.

„\ejedl jsem dnes ještě," odpovídá cizinci“ tiše. „,.-\leo jídlo nepro
sím —jsem kajirník. .len pod střediu toužím —lll)_\dl nemusil trá\ iti lltlt'
tam venku, prostřed tčtli šerýth stínů a toho včtru, který tam naříká . . .
Nezdá se ti také. že naříkáT"

llratr se dívá na ('izint'e \žd) pozorněji a jeho nepokoj vzrůstá. llle
—on se divi-je —okraj širokého rukám, jak tu stojí 5 rukalna na hůl
složenýma, to je\í. Ne zimou, ale stradlem se (bič-je, který působí ne
pokojné svědomí. „\'ebot'on se dopustil zlého činu. jistě hrozného, z toho
se kaie na své cestě a ten stradl pohání ho, aby ze tmy prchl ke světlu,
protože temnota dčsí lei přízraky jeho hříthu a vítr naříká mu kolem
uší úpčním úzkosti, kterou zná jenom ten, kdo se leká sám sebe.

„My jsme zde zvyklí hlasům větru," dí, jako by omlouval sám divnou
cizincovu otázku. „Otec-převor říkává,ve vánku že je šepot neviňátek,

52



modlícídí se před trůnem Beránkovým, ve větru vání Dudm božího,
který věje, kam (hee, ve vichru skučení že zní úpění dosud uesmířených
\'in a ve vid1řicipozoun posledního soudu..."

.lako doprovod jeho slov zalomeoval Vld'll'drobným okénkem zale
peným blanou, někde v rozsedlinádí zdí zastéual táhle a tesklivě &opřel
se do stěn stavby, jako by neviditelné ruce obrovité jí otřásaly.

Cizinec zaúpčl po prostomyslnýd'i slovedi lortníkovýd'i a zakryl si
(llaní oči shýbaje hlavu, jako by náraz včtru přímo nad ní bouřil.

eholuík politoval svého promluvení. kterým as bezděky sklíčil jeho
mysl.

„Pojď dál," řekl mu vlídně. „()hlásím tě u otce--převora. Odbyli' jsme
už \'csperae —brzy všedmo ulehne. Budeš moci přespati v mojí cele."

\'edl ho do ní a ukázal mu ji, nízkou s dřevěnými stěnami, skrovnč
světloškou ozářenou, s nejnutnějším nábytkem prostě ze dřeva vyře
zaným &shledav něco sušeného ovoce 8 kus dileba, položil na stůl,
při němž poutník usedl na lavičku při zdi přistavenou. Potom odešel
k pi(.\oro\ |.

Star) bělovlasý pru or nebyl ná\ štěvou nijak překvapen. Často kle—
pali \ horské této samotě poutní(i na dvere kláštera, dm olavapee se
noclehu, potravy nebo i delšího pohoštění. Jen když se fortník zmínil
o (livném zjevu a (h(náuí cizím-ové, poslomhal představený pozoměji
a řekl po nedlouhém přemýšlení:

„.le to snad nešťastník který \'ív má 7apotřebí títčdn než pokrmu.
\l. pojí, při\e(l ho ke mně!"

lu (h\í|i \kročil neznámý\áha\ ) mkrokem(lo(el) pře\oro\), která
.se \ prostote nelišila (\(I 5\ čtnií k) lortuíkm _\. .len řad) knih v poli(' | při
stěně ukaunaly, že řeholník, jenž 7(leobýuí, není prostý m sluhou nebo
(Ičlníkem \ zahradě ('i na \inirl.

.,llud vítán ve jménu Páně, pozdravil převor ('i'/,int'e, který se před
ním hluboko s(h)"lil a políbil jeho ruku. „,Ideš asi dlouho a bude ti třeba
odpočinku. Nebude ti \“nčm zbranmáno. Jen jsem (htčl ptáti se tebe.
lllil (liteš las lánu dal (i b_\l—oli l)) ti milu déle 'lůstati pod kro\em
klaštcra'

Neznamy sepial ruce. :'lčstál \“ramenou $(h)"|eua hrubě \'olné routho
\ lm('í(li provazem přepásané " šedé jako lišejník zakrývalo jeho úd),
bylo patrno badajíeímu pohledu převormu, že je to muž přímo tuřího
\lrůstu a někdy asi obraz kypící mužné síly. Ted zdála se jej podla—
mmati tajná nějaká strázeň. .lak '/.\'e(|| hlmu. svetla se mu kápt'- v týl.
l'i'euu' shlédl obličej \'elk)"(h rysů —širokého čela, orlího nosu a |uo('—
n)"di lí(-uí(h kostí —kosmaté obočí \'šak stínilo oči hluboko zapadlé a
hořící jako 1.propastí, plet ztratila původní brunátnou snědost \'yssáta
\"žlutavou (harou barvu tě(h, kdo zvykli uzavřené-mu \'7.(llltll\l žaláře
u unčtený tmavý vlas i vous pokrývalo předčasné še(li\ ční jako po
pelem. llyl to tur uk0\an)" za hrdlo k zemi.

Na otázku převorovu ozval se prose i váhaje:
„Kdyby dobrota tvá popřála mně přístřeší,jak rád bydi navždy zůstal

na tě(hto posvěcenýdi místedn!Bludná moje pout je jako putování \'čtru,
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který nemá cíle - on však letí a já se plahočím zesláblý &bědný. Než
iednoho ie zapotřebí: svolíš-Ii, abydí tu směl zůstati —jsem ochoten ke
každé práci tělesné —ie nutno, abys věděl, koho pod střed-iu přiiímáš.
()dvrátíš-li se ode mne s ošklivostí iako od ropudiy, odeidu bez vý
čitky, nebot bude mi patrno, že mám dál poběhlý bydliti na zemi —
iako Kain!"

Hlas hovořícího lomil se iako v utaieném bolestném zaúpění. Jak
hovořil, povšiml si převor zvláštního znaku jeho obličeie: ústa ieho
byla nakřivena, i ve divíli, kdy hovořil s (hmurnou vážností, iako k po
supnému pošklebku. Znamení —stigma! Převor si to uvědomil, nedal
však proto ani pro významný náznak v řeči ciziucově vzniknouti ne
chuti k němu ve své mysli.

Usedl na lavičku při stčně blízko crucifixu ?.bílého dřeva řezaného,
pod nímž světloška kmitala žlutavým plaménkem a pokynul poutní
kovi, aby si přistavil sedadlo od stolu. Tento však potřásl hlavou a polo
kleře zaujal místo u jeho nohou.

„Zde mi přísluší prodlíti v prathu," pravil vzhlédaie k převorovi
vzhůru. „Snáz bude mi takto vzpomínati toho, co mne ponižuie tím
více, čím výš jsem někdy scdal mezi mocnými tohoto světa . . ."

Matná záře padala přímo na jeho tvář a světlo a stíny přehánčly se
po klenutém odvt'tžném čele. Zatím ial se vyprávěli, zprvu tiše a iedno
tvárně:

„Daleko na severu jsem se zrodil —žel, že se tak stalo! - v paláci
panovnitkém, S)" rtuť-ho vládce a sám určen nositi korunu. Jméno mé
le Boleslav a zvali mne Slnčlým pro odvahu moii, s kterou |se|n snul
ctižádostivé plány a uměl je i prováděti k závisti sousedů. llyl čas, že
isem se ubíral cestou iinýth vládců. \'ál)ilo Inne zvětšili moc a lesk své
říše, i klášter) jsem zakládal z vdčku za zdar svýth podniků —až vzbu—
dil se \ prsou niýth pekelný plamen a oči mé počaly se ohracetl žá
dostivt'- po kráse, nemu—ušt-nostia mládí, at to bylo kdekoli a kdykoli.
\loie vášeň byla dravá, lít-,zohledná, nebezpečná. llval iscln pluýmn
rukama poupata i růže. llůžolítí vesnitká dívku, kterou isem stihl při
honu v lesním houští, mčštka bílá a černovlásá v hedvábné květovnnó
sukni, která inne upoutala \ chrámě před oltářem, urozená panna skrý —
\ililt"l pod závoi thoulostivý květ sv_v'thllt'l —takové byly oběti mé ne
nasvtnt'- louh). \'odhal isem prosel), přísah, pláče —hrubýmn rukama
nthvatitelc hnal isetn se po tom, co mi nepatřilo, a nikdo nelvv|, kdo I))
mne volal k mlpon'wlnosti. kleth) a náí'k) provázely lnoie kroky, ale
polaji. Dával jsem \t-i't-inó pohoršení. stával jsem se postrachem. Svě
domí tnojc ohlušenó vzlmui'cnou krví inlčelo a oheň v mýth prsou plá
polal tím vín—„("ím iscm ho více živil. .lako starodávné madla, které
házeli žertvu do rozžhavenýth útrob, hltal jsem své oběti.

A tu se našel někdo, kdo se odvážil postaviti se mi do cesty: biskup
města mého Stanislav, čistý, střidmý, skromný a dobročinný jako &
poštol. Znal jsem ho dávno a ctil —ale co srdce mě bylo otráveno ne
čistým baženim, stal se mi živou výčitkou ve své mimolidske' odříka
vosti. Vyhýbal jsem se leho vážným iasným očím. On však přidlázel
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&napomínal mne, abydi se zastavil na své bludné cestě. zdolal tělo
své &kaiícností smířil řadu zlýdí svýd1 (:inů.

.leho slova mnou otřásala, než vášen, iíž isem uzdu pustil, jako tvrdo
hubý hřebec nezkrotně vlekla mne po bludné cestě a já zanevřel na
toho, ienž mne upomínal na povinnost a na Boha —Soudce. Tehdy isem
poznal mladou (hot iednoho z velmožů své říše! Kristina! [ to iméno
lako by mělo ií býti od1rannou hradbou! Byla však příliš vábná a sličná.
Spatřiv po prvé ieií kvetoucí obličei (\pučící půvaby ieiího dosud dívčího
těla, zatoužil jsem po ní tak mocně, že mi iídlo i nápoj hořkly v ústech, do—
kud isem ii neměl. O(lvážil isem se k loupeži. Moii zbroinoši unesli iia O(l
vezli na tvrdý hrad, kde isem udwpil třesoucíma se lačnýma rukama „do
hytý poklad", iak isem ii nazýval. Zděšena vším, co se s ní (lálo, prdiala
mi z kouta (lo kouta iako postrašený pták a plačíc, zapi'isáhala mne
\ším posvátným, abyd1 ii propustil, ano, snažila se zlaté prameny vlasů,
které za ní vlály iako záplava, splésti v provazce a zadrhnouti kolem
sveho hrdla. „\lež to pominulo. Dal isem ií střežiti (\ po čase smířila
se tak se svým postavením, že nebylo třeba zavíratidveří, kdyžlisem za
ní na hrad přiiel (\ vyhledal ii ve včžní komnatě.

lliskup Stanislav znal můi nový lll'ltll a pokusil se znmu mne varo
\ati. Klidný iako čiste svědomí, mírný iako dobry" pastýř a pevný jako
zákon vešel ke mně (\ napomínal mnc iako někdy sv. .lan Heroda: „Nc
sluší tobě míti manželku bratra svého . .. Dlouho-li budeš poskvrnovati
Illtlt' královskou (\ \\ /_\'\ati lloha? lloi se kletby .leho, která může still
nouti tebe. ro(l i říši |\ou (\ pospěš pokánim smířili.|(-hospunedlnostl"

llezuzdný iako vžd_\vzk_\pěl [sem hně\em proti karateli, spílal isem
hrubými slm \“(\ ruka moie \ztalunalu se nad ieho temenem: ale tehdy
ještě Isem se (nládl a urazil / komnat). třeba nitro moie žíiilo iako
\\heň.„"

\ \|)|n\o\.un (izin((no už ne7|ulo ieduotmrne iako selest listí; (la
|(ký hrom znmu \\ \oláuuu'- \.lšně k\i| hro/.) (\ lítosti(\ t(lke \/(le(h\
malomml pro(h\í\nl_\ .ntemne podharvmaI) hlas \_\-p|a\uií(ího. l\ai
Ieho polila se ruměnl'em, oěi vzplanul), rysy zžhěly (\ ruce \ klíně
sepiató se sviraly, zatím ( ()mohutná hrudprarmala jako dýmaiící sopka.
()mládl, rozhořel se takřka.

Převor \iděl ho podobného, iak by'\al \ době, 0 niv m|u\il a lnu/.n
ho obešla z tohoto vulkanidu ho zie\ (|. Již tušil všcdm. lemna slru( ná
Měst () zločinu lloleslavmě (louikla i sem na iih a vzbudila oz\ěnu i ve
z(le(h kláštera.

Zatim poutník mlmil dále:
„Potom isem se vydal na \áleěnou \ ýpran ((do sousední země. \'ylmi

můi se nezdařil,protože někteří \elmožove, (losleduulvše zprá\\ o ne
\('-ře svý(h manželek doma ve vlasti, se zástupy s\ ými předčasně se
odtrhli a \ rátlli (lomů. 'l'ím jsem byl oslaben a (lonueen také k na'ivratu.
Doma —sám zdroi veřeiného pohoršení —počal isem krutě stíhali zpro
nevčřilé. ()(lnímání maietku, žalář, popravy, mučení- to byly moie
prostředky. Nešetřil isem žen ani nemluvňátek. 'l'isíc iedovatýdi hadů
s_včelomi v prsou a ruce potřísněné krví vztahovaly se vždy po novýdl
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obětech. ()píiel jsem se cizími mukami jako dravec rozdráždčný úpě
ním a výparem krve...

Tu postavil se mi biskup Stanislav znovu do cesty. Nepřišel ke mně,
ale veřejně vyhlásil kletbu proti mně a zapověděl mi vstup do chrámu.
l'řidiázel jsem jemu na vzdor. Pýcha má dopustila, abyd1 se znamením
hřídiů svýdi na čele vstoupil v ty posvěcené prostory a kdykoli se
biskup obrátil od oltáře, aby žehnal přítomným, pohled jeho jasných
očí zářícíd1zbožným zanícením setkal se s posupným pohledem mým . ..
Cítil, jak neknjícnost má volá potupně před oltářem. Prohlásil, že boho
služby budou zastaveny, vejdu-li do (hrámu. To byla jiskra zaněcující
mi nový požár v prsou.

Přisáhl jsem pomstu a zvěděv, že biskup bude sloužiti mši sv. v ne
veliké kapli před branami města, hnul jsem se tam koňmo s ozbroje
ným zástupem. Dveře byly otevřeny, v kapli jasno od slunce svítícího
klenutými okny, lid skupen před oltářem ana jeho stupnídi biskup ve
květovaném ornátě ozářený &jako oslavený. Celou cestu nebylo v mé
hlavě jiné myšlenky než viděti jeho krev. Ale tu před tím místem jsem
přec ještě zaváhal. Tam ne - před tím bílým obětním stolem! Ne v té
(hvíli, kdy zvedá zlatý kalith nebo bílou Hostii a dívá se vzhůru, jako by
pohled jeho stropem pronikal! '/,de venku —na trávě, na písku, který
krev dyditívě vypíjí . tval jsem svůj lid, aby udiopili biskupa a ke
mně přivlekli. Vrazili dovnitř; přítomní se vyděsili a skrývali se jako
poplašené stádo, on však stál u oltáře obrácen proti násilníkům a díval
se na ně jako velebná sodm se svého podstavce, jako král se zářícího
trůnu; a hle, pohled jeho působil víc než stradi ze zuřícího krále tě
lesného —zaraženi a sdilíplí vrátili se ke mně. Klnul jsem jejith zba
bělosti, hrozil jim taseným mečem, potom však tnoje zuřivost vyšlehla
plamenem. Proč mstíti se na Zl)íll)čl('ldl,kteří se provinill jenom stra
(hem? 'l'nm uvnitř je nepřítel!

Skočil jsem s koně a s mečem v roce \ trhl do kaple. '/.dálu se prázdná.
nebot lide ukryli se do výklenků a zukoutí - jako bydi to sám byl stím
jediným, připadalo mi. A on stoje u oltáře očekával můj příchod. \ zpří
men stál, bledý u odhodlaný s rukanm na prsou skříženýnm - jeho po
hled však netkvěl na mně, ale ve výši, jistě pronikajt- strop: nehovořil
se mnou. ale 5 Tím, kdo tu ještě byl s námi —a který všetko viděl...

(lo tn mluvím. déle trvalo než skutek, jenž rozhodl o mém životě;
střelou jsem vyletěl na stupně oltářní a jedním zbraně máthnutím rozt'al
mu hlavu. klesl bez blesu jako podctatý strom - bílý oltář zbarvil pa—
prsek rodi" krve. který padl také do moji mysli a páli tam jako žhavý
obci " neustane pálili, kdybyb třeba \ led tuhl přísnou kojit-ností!

(lo mám ještě říci? S ošklivostí a hrůzou prdiílll přede mnou vlastní
poddaní a bouřili se proti vládě vraha. llylo mi prdiáti, trůn můj zaujal
bratr. llnán ohnivými biči vlastnídi myšlenek &ohrožován lidlni prdml
jsem ze země. lllad, žízeň, nepohoda byly mými družknmi. Utekl jsem
do sousední země k příbuzným, ale i tam viděl jsem hrůzu &ošklivost
na tvářídi. ()dešel jsem v noci a diodím od té doby poběhlý na tváři ze
mě. Skály Slýdliljl můj pláč, který je jako vytí vlka a tělo moje vysydiá
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strázní. Stokrát b_vlbyd'í se vrhl do propasti —ale byl by to konec mých
muk? Dále musímsténati, vléci se pustinami, oživovati leiich ticho svým
úpčním a žebrati o smilování, prchali před lidmi a zas toužili k nim; aby
ieiich přítomnostbránila mne proti tomu, čeho nevidím a co mne pohání
bez cíle svčtem

Nuže, pověděl isem všedto. Vidím i na tvé tváři dčs &odpor —iak
iinuk? Hle, uhýbám se, aby dotyk vrahů neposkvrňovnl tvého roucha.
Sneseš mne pod svou střechou, dokud bych tu mohl setrvati?"

Převor skláněl hlavu a v pohnutí sepiaté ruce tiskl na ústa. Modlil
se i uvažoval. Potom zvedl hlavu a pravil chvěiícím se hlasem:

„Skutky tvoie volaií do nebe, ale což neřekl Spasitel náš, že i nei
včtší hřích bude odpuštču člověku, který lituie? Může sluha zavrho
vnti tom, kde Mistr lnluví o odpuštění? Zůstaň, ink dlouho chceš a
můžeš. Cos mi pověděl, zůstane mezi námi. Budu se modlili zu smír
tvých zločinů - modli se i ty a netrnt víry v milosrdenství boží, které
ic bez počtu!"

Povstal & složil roce na hlavu poutníkovu. Ten se hroutil u leho
nohou překonán jeho mírností. Dovedl ho potom do prázdné iedné
cely, která měla býti leho obydlím a sám neulehl té noci. Kleče pod
křížem zns u zns vzýval za odpuštění pro cizince, který tíhu svého svě
domí přelil do ielio soucitne' mysli.

\|w./..\' \\n' .-\l*|t)lt / 13.STUL. _ PRI-Zl..|)r. ALl'Rl-ZI) FUCHS:

|)l'. IHC/HW MANIA

Salve portu crystullinn, llránu křištálová září,
\'lvi l'unis ollícinn,
dirne mortis medicina,
Ílos mundi Mariu.
Solve rosa curens spinu,
virgo Ílorcns vi dlvinu,
(le quo |m\ nmygdnlina
crcvit vitae \ln.

Síllvc \'irgo \irtuosn.
l)ei „\loter gloriosu,
plena samcto llmnine!
'l'c. laudemus ut condigne
nos accendnt Deus igne
caritntis geminae.

\lirn l'ci novitns
\ irgo impregnatur,

Živým (Íhlebem lldl duří,
lékem je, jenž zlobu zmuří
Mnrie, světu květ.
Bez trní ie růže mllt'l,
větev umndloňová bílá,
1 které vzešla Plodu sílu
v život náš plný bčd.

Zdrávn budiž ctnostná Pannu,
slavná \lntkn nebes Pánu.
iiž Duch svatý ozáří!
Aby chválu \hodná byla.
kéž nás ohně s nebo sílu
láskou dvolí obdařil

Věc neznámá nikdy dřív:
Panny porod skvělý,
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Mira Dei caritas.
Deus incamaturl

O novum connubium
Soli nubit stella,
novum puerperium
parturit puella.

Moyses, qua iacuit
scirpea Íiscella,
haec, qua latuit
virgo est tenella.

Auris et mens pervia
Deo sunt ingressus,
non patent vestigia,
quibus est egressus.

Sicut vitrum radio
solis penctrutur,
inde tamen laesio
nulla vitro datnr,

sic, immo subtillus
Matre non cormpta
Deus Dei filius
sua prodit nupta.

l'rodlt cogilntio
clausa cordls vena,
praca-mms ubsque vltio
parit sine poena.

Non perit lux oculis,
cum lnx evagutnr,
ncc in orlu llosculis
Mater (lellorntnr.

(Žandcns plus quam lilium,
vcrnans plus quiun rosa,
Tnum roua filium
Virgo spcciosa,

nc post morteln puniut
nos inferni poenn,
sed Tecum reflciat
Angelorum coenal

lásky Boží nový div,
Boží Syn se vtělíl

Jaké nové snoubení
Slunce. Hvězdy spolu,
z Dívky Hocha zrození
bez úzkosti, bolul

Košík malý ze sítin,
Mojžíšova skrýše,
předobraz ie Mariin,
neslat Pána tiše.

Sluch a duch pln ctností zdob
byly Bohu vchodem.
nikdo neuzřel pak stop,
po nichž vyšel zrodem.

Jako sklo když prosvítí
slunce svolím svitem,
aniž újmy pocítí
sklo tím světla třpytem,

tnk, však mnohem vznešenčl,
nenblížlv Matce,
určil si Bůh zrodu děi
z Nevěsty vznik sladce.

Ze srdce lak myšleni
vzchúzí zavřeného,
bez bolu ic zrození
Synu ()dvčkého.

Neoslcpnc navždy zrak.
zhasneme—li světlo.
panenství 'llvó právě tak
zrodem neudk vetlo.

Záříš \íc než lilic.
víc než růže kvílí,

' . \ I
vzyve| Syna, Mane,

„ . , ,
vzdyt 'l vůl las tak svnl,

po smrti by netrestal,
pekelnými žary,
odměnu by s Tebou dal,
andělskými dary.



JAN FR.HRUŠKA:

CÍRKVI SE KŘIVDÍ
ZRETĚZUÚVAH..PROČJSEM NEODPADL'

VÍM, že isem od malička cítíval v sobě iakýsi neznámý pud, který
mě vždydcy stavíval na stranu těd'í, iimž se dělala křivda. Tak |sem si
vedl už při všeliiakých malithernýdv spored't a půtkárh, ano i při dět
skýth hrách. a přecházelo mi to ve stálý zvyk v tvrdém boii o chléb i
v zápasech o ideály. A to musím říci, kdyby ani nebylo všech těch pá—
sek, které mě, k církvi a s církví vážou, iak dosud v těchto úvahách
veřeině prohlášeno. iistě bych se musel stavěti na stranu církve už po
dle této své děděně vlastnosti, vida tak často, co všeliiakých nezaslou
žilých výtek, jedovatých úsmčšků, hrubý ch násilí —ledním slovem křiv
da nad křivdu —má církev snášeti v těchto dnech upadlé mravní od
povědnosti. .-\ to nelen od cizích, od nevěrců a iinověrců a zievných
nepřátel, nýbrž často i od vlastních stoupenců, bud ve věcech víry
tuze povrchních nebo zlomyslných nevědomců v základních věcech.

(Ío všetko se dnes vyčítá církvi, co všetko se na ni svalnie zeiména
u nás v Čechách! .lest-li kde kněz horlivý u pracovitý a daří se mu pře
nášeti tyto vlastnosti na své věřící, takže se osada leví uvědomělon.
křesťanskýtlí povinnosti dbalou a neboiácnon, le prý to dělání poli
tiky 7.lu'lboženství, církev ie vinna. Jest-Ii jinde místo dobrého pastýře
lhostelný nájemník, iemuž se rozprchá stádo, ie církev vinna, že živí
darmochlcby a lcnoch). (Íírkev učí ve škole kieli/toho Holm budeš věřit.
ne ve lnnotn a malnon. Ráže: iN't'mbíjt-š,Ncscxmilníš, Nepokradeš! Ná-r
rod i stát i společnost potřebují, aby tyto zásady byly malým i velkým
mov-u připomílu'lny. aby vešly v“krev“ vět-ho občanstva, ale umíněná
nenávist ruší tn blahodárně učení tírkve, ubírá se ií právo | příležitost
působili na dítě ve škole i na dospělěho občana lakožto úda církve.
„(Íírkev olvlupnle" pustí se do světa neomalcnt': slovo tiskem i zlolal
nými ústy tnctov-ýcli řečníků. -\ tak, místo co by se měla veřelností
připravovali půdu k setbě evangeliu, vyoráv'aií se staré dobré kořeny
a zasévá plevel a hloží. liude zase potom církev vinna,až přilde doba
plodů vaší setby a vy se přesvědčíte, že na bodláčí fíky nerostou? Však
už máme dost pěknou ukázku ve mravech těch „převýchovaných" po
dle Íalešněho evangelia nově doby. . edesát tisíc rozvodů v pěti letech
uvolněného manželství podle nových zákonů! .laká neslýchaná řada
zločinů propadlých ztrátě hrdla! (Ío krádeží, delraudací a to i na mís—
tech neivvšších, odkud má zářili spravedlnost a právo slovem i příkla
dem! Zaiímavo, že soudní protokoly těchto hříchů, špíny a násilností
svědčí () ieiich pův'odcích, ne že by patřili církvi, nýbrž právě naopak,
stále čteme v nich: „bez vyznání", „bez vyznání", „odpudiík" atd.

Když svěho času nedbalosti kněze |)rozda zaviněn byl úpadek Sva
továclavské záložny v Praze—a nekradl on, ale ien dost nedozíral, aby
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nekradli iini - církev vystoupila s neipřísněišimitresty až do kralnosti.
Kněz Drozd byl zbaven všech svých kněžských práv a zemřel v kri
minále. Co byl delikt Drozdův proti řadě deliktů, o nichž už tak dlou
ho čteme pod zabaleným názvem alér, a Drozdové tito volně si létaii
na svobodě. Kde ie vina? Zase v církvi?

Církvi se ode dávna sahalo a sahá na ieií stará práva, ba i na moje
tek, už ii berou kostely i kaple. Rostoucí křivdy otviraii oči prozíra

vým katolíkům, ne už jen iako ádům cirkve, ale iako člIenům národa,len! nemuzeb)tbez dobr)cbradu (" ' _vzpru
žuií, slepí otvírali oči. V národě povstala a roste den ode dne strana,

terá chce rozvoi &vzrůst národa a státu podle zásad učení Kristova.
Strana mnohým nepohodlná, nenáviděná a proto ieiim povstáním zas
vinna církev katolidtá. .Je to možné? Je to skutečnost, ale jen u nás
a ien na čas!

| ůgner a lyrš ukázali nové cesty národu. aby spoioval ve své vý
chově zdatnost ducha se zdatnosti těla. To byl odkaz dvou vlastenců
pro celý národ. Nastaly doby tříbení duchů, zápas víry s nevěrou na
veřeinosti a zas u nás a ien u nás zvítězil blud, že nevěra iest pokrok
a víra zpátečnictví. .\ proto věřicimu katoliku odpiráno i členství v 50
kolských iednotách. Povstal Orel. l'ovstal a roste . . . Kdo vinen? Zase
církev?

\ tak,aby tnohla býti zostottzena církev katolická,aby iimoblo býti co
neicitelněii křlvclěno,překrucuii se davům děiiny nebo se aspoň vybi
rali úmyslně temná místa a zamlřuií světlá, zneužívá se Imen Husa, (Žhel
čitkého. Komenského, Lipan i Bílé llory, ba tlž i svaté památky bu—
ditelů, a ve všem a všudy ien pomlouváme církev, iako by nebyla ná
rodu dala celé řady osvícených a obětavýcli synů, opravdových děl
níků božích pro osvícení i pro rozkvět národa.

Pokud v dávně.minulosti církev římská nepřátelsky vystupovala proti
národu českému, o tom třeba dobře a spravedlivě uvážiti, kd) a kdo
a z ěílío podněttt proti nám lednala, za druhé. to kdy u nás předthá—
zelo takoveho, ze vyvolalo nepřízen Říma. za tř,etí pokud .: lak mohl
býti llím \ dávných dobátlt sptávne o věti u nás inÍonnován, zellně—
na v době. kd) stála ploti nám tela | .vioptt, dívaiít: se s luuzou na bla—
troviažednou válku u nás.

\ zpomněl jsem si na I) to větí nedávno, kd)ž isem při nastolení vy—
šelnndskóho probošta 'lapletala četl, tak tento molavský kncz- vlaste
net \)konal \ llimě skr)tě plt'lt zký .: záslužný čin, ze \ _vlit'enimpra—
who stavu vct | u nás zvrátil |iž hotové rozliodyutí papežovo o ustaveni
dvou nových, úplně němetkýcb biskupství \ ('.ecltáchako b) iit'ltbylo
třeba.

llle, tak nedostatečně a nesprávně byla o nás informována stolice
papežská ieště na sklonku vlády Habsburků, kdy přece tolik vlastenců
a vůdců politických l))lo na stráži a doma i v cizině sledováno, co se o
nás děie v diplomatitkěm světě.

A proto, naideme-li ve vzájemném v)účtováni lhma s národem ces
kým někde nevyrovnanou položku s naší strany, hledeime s dobrou
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vůli a upřímnosti i iistotou dál, že iinde zas obieví se položka &bude
iich víc —len svědomitě uvažuime —iež má ím za námi! (Lev Xlll.,
idea Cyrilometodčlská) Či budem stále na citlivých váhách vážit a při
tom skřípat zuby pomstychtivostí, jak se souhlasem Říma plenily u nás
seštvané pronárody, a budeme zapomínat, co jen husité bez Husa a
proti Husovi způsobili násilí církvi, a ničíce ieii osvětové dílo, ublížili,
že nelze dost oželeti, vlastnímu národu? Chelčidtý zakřikl „božíbolov
níky" ohromniící otázkou, odvolal-li Bůh přikázání Nezabiieš.

lllásíme se dosud ke Kristu. U nás v Čechách i většina těch, kdož
odpadli, ba ineznabozi mnozí neupíraií Nazaretskému zvláštní poslání,
iímž vynikl nad všedty věrozvěsty a proroky. Ten Kristus však polo
žil do svého ()tčenáše prosbu Odpusf nám naše víny,jakož i my odpouš
ti'mcnašim vínníkůml Ai, zde kámen úrazu pro naši sobedtost a pýchu,
vládnoucí u nás, zvláště v této době. My ve své klamné samolibosti ani
necítíme, že bychom potřebovali odpuštění. My o věci ani nepřemýš
límc a proto my ani neumíme odpouštět. Z toho ten rozvrat, to trhání
společnosti na nepřátelské třídy a kasty, jen a len podle hmotných
záimů, a z toho život bezideiný, nízký, nedůstoinýl A podle toho také
naše. celé naše hospodářství od pěti k čtyřem.

'l'akového života rozvráceného a nevázaného nemůže ovšem sd'tva
lmati církev ani davům ani leiich vůdcům a v tom lze hledali hlavní
příčiny všech útoků na církev i křivd, páchaných na kněžstvu i na vě
í'ícith, kteří nejdou n ncpůidou nalevo.

JANvtle't:
VÝZVA

Nezapomeň na tu krásu.
již ti dálky zlevily.
Vzpomeň na ty hory, lesy.
co ti srdce opily.

Kámen každý Věř-noskrývá,
Věčnem šumí každý list.
l)uší svou ty do talcmných
vnoř se míst.

Vrať se potom lesem, loukou
i cestami polními.
Než se vrátíš k prvým chatám,
hvězdy budou nad nimi.



JAROMÍR OLIVETSKÝ:

PLÁČ JEREM IÁŠÚV

DOBYTĚměsto leželo pod úpatím Rámy iako pokořená dcera sionská,
zastřená hněvem Hospodinovým a zasypaná prachem hanby. Ohořelé
trámy opuštěných domů, pobořené věže druhdy slavného chrámu a
lomounova a zříceniny paláce iudského krále trčely k nebi iako němý
výkřik hrůzy. A ulicemi lerusalemskými valil se štiplavý kouř, zaha
luiící smutné tváře ubohých a nejnižších židů, iiž tu zůstali v otroctví
vítěze —babylonského krále Nabuzardana.

Kdo ie vysvobodí?
Netušili, že nad nimi bdí ieště oči velikého ielich proroka, zápasícího

ve svém nitru se sebou samým: Zůstat či odeiít?
Již chvíli po odchodu synů lzraelových do zaietí stál Jeremiáš na

vrcholu Rámy, dívale se zaroscným zrakem na zpustošený Jerusalem.
Žal, který ho skličoval, zesllován byl ieště čerstvým doimem, ielž způ
sobilo bolestné loučení Judovců s domovem. Miriam, dcera Nabotova,
špinavá a rozcuchaná na znamení smutku a pokání, líbaiíc posvátnou
půdu svých otců, zalkala:

„Kdo mi bude zalévati myrtu v mé zahrádceP'
A poté podívala se svýma černýma očima na Jeremiáše. Pochopil

ten ieií významný pohled. Četl v něm otázku i prosbu, říkaiící:
„Zůstanešř'
V duši kříslla se mu vzpomínka. llvlo to před lety, také za tak slu—

nečného odpoledne, iako le dnes, když u stupňů chrámových proro
koval zkázu Jerusalema. Tehdy Íarizeovó. a zákonníci poštvali proti
němu lid, který iel pak nelítostně bil kameny. A tu pojednou ze zá
stupu zazněl dětský výkřik:

„Nekamenulte prorokův !"
()h. dobře věděl, kde to vyřkl. llyla to Miriam, dcera Nabotova,

tenkrátc icště skoro dítě. Za ten upřímný proiev soucitu byl lí podncs
neskonale vděčen.

Nabuzardnu mu vzkázal:
„Chceš-lí, zůslaňl"
Ano, zůstane. llude zalévat myrtu ií —\liriam. Květ ztraceného lláic

bude opatrovat až do chvíle.. kdy sc. zase navrátí dcery sionské.
Sestoupil s vrchu a kráčel vedle olivového háie, dýšícího omamulící

vůní, k Jerusalemu.
Došel k rozbořenému domku Nabotovu a usedl u jeho zahrádky.

Nebyla k poznání. Půda od ohně vyprahlá, po myrtč ani památky.
Sklonil hlavu do dlaní a zavzlykal.

Jonatan, syn Kareův, ieden z těch, iiž zůstali v otroctví, šel právě
kolem. Uzřev Jeremiáše, zvolal radostně:

„Ty jsi zůstal s námi, JeremiášiP"
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„Ano, zůstal," děl prorok &zdvihl svůi obličei, zarostlý bílým, dlou
hým vousem.

„.Ano Musím plakat, aby mě slzy zúrodnily vyprahlou půdu, aby
7.té půdy vyrostl zase květ ztraceného Ráie.'

GAB.RONAJ:

ŠTĚDRÝ VEČER NA VÍDENCE

Po celý rok lu stoií
ink obrovití ieštěřl
do nebe vztyčení.
.le vyzvaly k boji
a proto v lasný den,
i když se zešeří,
svůi otruvný dech chrlí vzhůru.
Již udusily sbor andělských kůrů
i světců Božích —ted zbývá len
iiln llolm udusil.

A dnes?

Dnes ln slolí mrtvoly ink ztuhlé.
.lnk ohuvnc' a opuštěné zrelnl

Zuto komínky tlmloupek tohle
se daly v lásot u ples.
'l'i sirotci ('hudí n opuštění,
lilnž do veseln nikdy není,
ti dnes Íouknlí oblak šedivý k nebi.
Hle, icden vedle druhého
si buclntá líčka nadouvá,
by vyfoukl obláček hezky vzhůru.

A šedý anděl letí nebes od uzuru
& zpívá,

že dnes se na bídu zapomnělo,
že dnes ie kousek nebe i v chaloupce chudé.

Noc snáší se —všechno liž potemnělo.
Ted anděl se v chudé chaloupky dívá.
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JOSEF BARTUŠKA:

JIHOČESKÁ KRAJINA

SPl KRAJINApod mírným nebem. Dvířka růžové zahrady se otev
řela do šírého světa. Lze vyiíti po návršídi do vesnic, kol iedlových lesů
pěšinami k řekám, které bystře tekou k severu. Od iihu vanou větry
z kraiů oliv a pomerančovníků, ze zemí snů a pohádek, nesouce :;se
bou obláčky a ptáky, hejna ptáků plovoucíd'i v líbeznýd'i křivkách.
Zahradník vyhlíží z růžové zahrady od keřů s čaiovými růžemi, vy
hlíží ze svého království v přísnou a zamyšlenou kraiiuu, nad níž ob
laka a ptáci od jihu stanuli na d'ivíli,zapomínaiíce na pestré barvy iihu.

Pramen tryská v tidiu háie, mýtinu protal stín obláčku, ieštčrka pro—
vlékla se sedmikráskami.

V klaseth se prochází cvrček muzlkaut ze samoty,
do svlačců se zaplet vlaštovek párek.
Rezavá veverka stoií, odkládá sedmimílové boty.
Divá se. V růžovém bodláku usnul otakárek.

Za vodou zvoní zvon, z ukrytýdm vesnic stoupá vzhůru kouř. Tidio
v kralině, melancholická údolí rozkvétaií bílým prádlem, jež se suší na
břehu řeky.

*

V modrýdl horách vodotrysk oblaků, magitké barvy kouzeluýdl kvě
tin. Kompas 7.kopretiu ukazule poledne. Turisté v Alpádi dívali se na
svět dalekohledem z ametystu, tudy mírná návršlahory \ Imrvč mod
rého hedvábí oheplnaií líhcznou kraliuu ližuldi Čech, přísnou a melan—
d'iolidtou krásu.

Ilan y drahokamů \ystřelulí duhové šípy, orakul květin věští hvězd
uatý večer. _umí řeky, (leth rákosin a zralého žita plule v teplém proudu.

Mezi balvany na mezíth lze spatřili panoramu měst a hradů, tithé
kapličky na návršíth. ( , poutuíře, shýbnl se k zemi, abys pohledčl na
sedmikrásy. .lc laro lásky, |aro sedmlkrás.

*

Ildí iasau) \ kraiiuů. S návrší hledí \ krajinu mírnýdl stínů. \ nithž
odpočívali pasáci. Blíží se večer. '/.a pahorkem \! mlází \ythází půlmě
sív, magidtá krabice se otvírá, vysílaiíc kouzelné světlo. Zapomeňme
filosofie světa, zapomeňme na moudrosti tlustých knih. Neikrásnčiší stí
nohra vykouzlule čarodějné obrazy. l'ěšiuaml přicházejí růžové dívky,
zaclánčiíce si oči rukama. Kouzelník :: oblak sestoupil. .aruií všechny
stíny. Zahradník usnul v růžové zahradě, zazněla harfa v měsíci. Krai
voní letními halami.
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Den na obzoru.
Plži kráčí v zelenině.
Tiše. Spí zahrada léta.

i()SI—ll'“BARTUŠKA:

BROUČEK v n 0 Žovú ZAHRADÍ-l
ZNOVÉKNIHYBÁSNÍ

ZAIHtADNÍK()NCERT

Kol harevuýth lampionů barevná svatozáře
Do dívříth vlasů stuhy klade
.-\ cukrové květiny od cukráře
líhcznč kvetou v žluté limouádč

'Í'am v pavilonu píseň na pulteth
\" pískovýth pěšinách praporečky
'/.a koí'cm llt h'í tichoučký vzdetll
\" ku'-tiu_\ promění un l)íl_\'chšatedl tečky

\čkdc tu \ zahradě -\mor schovává se.
l'o se tu iistč někdo zamlluie
l'roto ty květiny v dívčím pase
\ halonok so srdcem vlhůru pluh-.

()d odpolcduc hudhu vyhráu'l tu
Na konci parku ted hlidač už spí
:\ \ lampionck v sladkém zmatku
lluclata ručka hvězdu unčsí

()ovthn)x£
.\lá pohlednice s dvěma růžemi
lloí'ící zrcadlo Ohnivé plátno kiuu
Kraj iiků Krajina raiská na zemi
Stříbrné stíny v zaclouach Píseň a básníkova l_\ra

A nejsem sám Dopise milostný
Kouzlo (líu'zích očí Básník nemyslí na meland'lolli
Co v hodinadi přesýpacidl uplývaií dny
Květiny voní Slunéčko sedmitečné na lllll.

65



LÉTO

Pramen tryská na zahradě,
d11adrubínů a melancholických lásek,

tu růže podivně Sličného iména
kraluie zahradě

skláníc se k vůni letních flal.
Tajuplný ostrov,

dedm sedmikrás a (lívčíd1 úst.
poklad se otvírá pod čarovným proutkem kouzelníka.

)en na obzoru,
plži kráčí v zelenině.

Tiše. Spí zahrada léta.

BÁSEŘZIHL\HY

Růžový klobouček zamával v nádraží
,erný vlak zmizel v tunelu

0 malé rukavičky spčlc Vlak vás odváží
Srdce raněné v lásky (luelu

Spi město Spí Íoulány z růžového mramoru
Zlacené mříže střeží zahradní i(lylu
Spčtc kouzelné oči Měsíc za llradem vyplouvá nahoru
'l'o šumí icz .-\ lučliuy z papíru

Kouzelné \cčcr) llůžový pudr se sypal ! lnčd
,ervcný lampion se ll'cpclal na ' Aolínč

Lakový sll'cvíčck 'li'll'il l.("l() 1026
llarla se pohnula \ měsíci \or \ Čen cuém \ínč

llnuní \lak nuiml \ tunelu Praha za mnou tma předa-mnou
Na cestu mílí bílé svililu)
Růžový klobouček zann'nal ki'ištalorou tmou
llolřiřko na shledanou \' lásku se promění sm



VLADIMÍR NAZOR; PŘELOŽIL OTTO F. BABLER:
“ U TH MO A B s K A

I

Booz vracel se zlatým obilím
k lid-nýmhradbám Betlema města.
Ševelily daleké palmy; voněly cedrý &révy;
vělříček kolčlml klasy. mluvě () taiemstvídi kvítí.
Zasmnšilým byl stařec.
Zvolna, skloněné hlavy, kráčel Salmonův syn.
eplal: „Sýpky mé plny isou bílého zrní;

iehňma, krávy plemenné žvýkaií v širýdi mýdi (hlévediz
před mou sl'rmhou houpa se v květnutýd1 sadedi
šlčpovaný zelený Ííkovník."
llořekm'nl: „Všeho přál mi Pán mocnýth volsk.
ale pusló ie stáří mé.
()ndy snil iscm o radostnýd'i stránídi kvčlnýdi,
na nidiž zpívali ptáci, zvučcla píseň žní,
ale v kontu zmrzlá ln'ln vodu.
llrolmw'- llllN) \li'ldno (lomem mýth ou ů;
\“saduh [nl)lko lmlle nn sehnuu'- věhi,["
padá, k zemi se \'I'lll'l.

llooz šel dale obilím Siým zralým.

klleděl. ink s poli se vrací hellémskó dívky:. Irokó rukávy vysukulí, nknzulí hílé lokly,
zpíuliín'. ze studánky čerpali (hlndnon vodu.
Večerní vánek z dalekých horslm mne;
k západu slunce se kloní, hasnt-, bledé, smutné,
'Iu llellemcm, [i(hým měslem.

Mileii pouští dnes mandragory sladounkou vůni.
(Íhasa vesele zpíu'i a na humně klasy mli'llí.
Zpivellc. dver)- .ludey! . . . llesbonské zelené louky
nerodily letos tolik, co krásné lány vaše!
Skladcilc písně! . . . Ještě nikdy .lordánu vlny
nelekly zvučněiším šumolem, cedry na svatém Lilmnu
ncšcvelilý krasněii zelenými korunamil
Něco velikého se d'iystú. - Žnčte, ženy:
Jasný a krásný ie den.
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Srp vám náhle vypadl z bllýdl rukou,
a mlčky hledíte na to neznámé dítě.
. . . Klásky dnes sbírá cizinka žena na betlemském poli.
Nedotýkejte se ií! Nekáreite ii mladou!
Ruth ie to, Moabka.
Srnce se podobá, když doubravou zelenou se pase.
Je pladiá iak hrdlička, krásná iak růže z Jeridía.

erný vlas ií voní ink šafrán, nard (\ skořice.
chotýkeile se ií!
Miluie ii hrdinný Dizom, stvol ()gova kmene.
Moabská bílá stáda pro Ruth opustil mladík
(\ černé hermonské \epře i lodě lodnc' sveřeky.
Hrdý, krásný ie Dizom, podoben bazanským dubům;
před ním Moabka prdlá, iako gazela před litým lvem.

. Nekáreile ii mladou!

„Dávno už po tobě toužím, \'onná \'čtvice ("edrnl"
přede dveřmi \'ocminými 7.pí\al mladistvý Dizom.
„Navrat se do moabskó země! .lá z knížecí isem km 0.
Yabok a Amon šumí našimi stinnými oasami.
l)á\ no už po i\ýd1 ()(í(l1,k((lsná .\loal)ko, toužím!
Navrat se k lmhum naším! Žalostný stín ()ga
kone( n(" útčdly naide —dostavím šedesát
podnnurnýdi měst. přihiii na ně sedlnery hrány.
Staneš sc králmnon, přiidil Lože naše lmdc
z ('edru: nad ním nmhmó noho. po stranádl
záclony 7.parhailmskáho zlata . . .
llnth, t\('- ily ison inko pohár neisladšího \ína.
iako |no7cn iascrský, iako šípek clealskýdi polí
Saronská růže, rozku tlá kdesi u neumimskýdi \'od,
t\('-.\lilS) isou iako \lna i(:hnátka, há prsa iako mramor.
llůži sad (('-ř—eká,llutll. kde llczohon hilý
své (l\or_\' zlllíží \“ modré \'odč.
\'oní nard (\ šafrán. skořice a ("on ený šipek.
růže (\ polní květy \ ončdl zahradádi: Přiidi!
l'o\cdu lč až po bílou Sahamn,
až \inná réva rozlucte.
Mcř zase připncš mi (\ ()gma slá\a opět se \'zkř1'sí.
kralovno má! \a\ rat se k lmhum svým!
\“ rat se k luitské hore (\ k l))stré dibomské \odč!
Matička má tě očeklna, pramínku lilmnské hor),
přiidi, l))d'l usedl do stínu vonného těla tvého:
Studánko zavřená věkem, plode na zelené větvi:
O lluth, má mladounká lluthl"



lV

llooz zamyšlen hleděl. Cítil vůni svěží
mladého ieiího těla; slyšel zurčení ielí řeči,
tidié a milé iak šumot Jordánu.
Pravil: „Shirei dále klásky na mýdi políd1, ženo!
Sama jsi v cizí zemi, ale i nebeské ptáky
l't'm všeth voisk krmí.
Moabko, pi'iide den, kdy lzrael nebude
už stromy rvali z hustýd1 pralesů vašidi,
ale vlastními zbraněmi svými bude topit! . ..
Dále tak mluvil llooz; ona si myslela při tom:
Dizomův hovor se podobá honí-ím hazanskýth lesů,
tvůi pak ie iako šelest štíhlý-(h ierišskýth palem.
Dizomovo oko ie oheň, iež pustoší širé lány,
tvé oči ison iako světýlka, lež jsem viděla na dně
iezera heshonského.
Tvůi vous podobá se křovinč, když v létě zabčlá se
prostý květ trnů.
„\ líce tvó podobá se lít—ímbohů našich.

\!

l'litlnon sloh) žluti" nn širé ht-tlemskě ph'lnl.
Ímlkaií písně žent'ů . . . l'am na hora'uh temnýth
planou pastýřské ohnč. \or klidná le a učinil.
llooz usnul na stohu.
lllnžený úsměv hralo na I'll'tll slal't'e.
Voní sloh). trnlštč " lnskau't- podel thhýth rest.
lloozovi na hrudi leží, podobna včtviřt'e vrby
nad mírnými \odami nočními, Moahka llnth.
Jemu ("arovný sen unesl duši.

. . ..le \ dali na břehu širého moře
mezi 'l'yrem n svatou Knrmelskou horou.
.lde pískem a naslontha,
luk vítr šumí (hrámem.
Prosí: „\ čtí'e, zvedni mne na svá lehká křídlu!
Yad Lihancm nes mne k posvátným břehům .lordt'tnu.
do rodného Betlému.w —lh'omy třeskly;
tmavá mračna zastřela karmeln štíty. |)čs a strach
sehnulv kolena lloozmi a Pán \Šcdl \oisk s výše
promluvil hrozným hlasem:
„Salmonl'n s_vnn,na tobě v_vstmím dům svůi!
Dvolí zdě bude míti &sedmery železné brány.
Salmonův synu, z “ ého kmene v) roste ratolest
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až k hrozným výším mým, a na ní dozraie svět.
Salmonův synu, z tvýdi beder vytryskne pramen
neisladšího moku, by zalil celou vykoupenou zemil . . ."

Sen zmizel. Hvězdy zaplály živělším svitem,
větřík noěuí zašclestil blízkou cedrovou větví,
a dwěiící se rukou Ruth Moabka pohladila vlasy
Salomonovu zbožnému synu, praotci Davida krále.

FRANTIŠEK STŘIŽOVSKÝ:

SVATYM
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Vy jste také hledali
smysl života a cíl,
vy iste také byli mdlí,
znali bni (\ temno chvil.

'l'aká vás - ink řvoucí lev —
ďábel pochyb obcházel,
morek střebul vínn i krev,
5 duše stíral rosný pel.

'l'uké vy iste sedmkrát
za den klesli o kámen,
() šat bylo vám se rvát,
ienž byl vichrům vydím v plen.

l'uké vy iste úpěli. „ , ,
v kreuch llOt'lbezesnyťh,
v spálit—íchrány dunčly.
vc váš pláč zněl pekel smích. —

Ale šli Isle stále v před,
žízeň hnula vás u hlad,
duše dávala se v let,
jako motýl v květny' sad.

Milost Boží hřimala,
v blesku iste ii poznali,
když vás tiše volala,
vždycky iste se ozvali.

(Iítili iste svatý žas
z mocné Boží blízkosti,
za ruku když inla vás,
pozbyli iste úzkosti.

Cítili iste Polibek
na čele, když kryl le pot
nad hloubkumi žití řek,
kterým chybí mělký brod.

V tichu nitra, které bdí,
slyšeli iste zvuky Trub,
které věčně k soudu znl
hříchu s duší dn zásnub.

Stigmuta va'unhol-ela
inko lampy na těle,
dladěmcm odělu
čelo krví zurdčlé.

hristu žít a umírat
vaši lásky zákon byl,
s Kristem těšit se i lkát,
kouzlo bylo vašich sil.

V Kristu len jste hledali
smysl životu " cíl 
v něm ! bezmocný &mdlý
- každý slavně zvítězil.



JAN EV.TRÁVNlČEK:
K0 NČINY

vn„všsxv OBRÁZEK

PASEKÁŘř'aikus pil ze všech nápoiů neiraděii kořalku. Nemyslete,
že nikde nebyl a iiného pití neznal! Byl patnáct let v Americe a ochut
nal i neivzáeněiší vína, () iakěm se dlabaňským Valachům ani nezdálo!
'.id měl sice také víno, ale byly to hotově splašky u porovnání s tím.
které pil l'aikus, když ještě byl „za vodou“. Jakmile se vrátil domů.
začal pít kořalku a zůstal ií věren. l'il pravou valašskou kvitovici —líl)
vodou rožředčný - anebo vlastně vodu, do níž přimísilžid trochu lihu.

Fajkus mčl dost peněz na lepší „pitá". Vrátil se v době., kdy dolar
hodně. platil - na pět tisíc. dolarů si dovezl a když mu za to v bance
vyplatili téměř půl lnilionu korun, hlava se mu zatočila nad tím zá
vratným lměním. Dětí neměl —sami dva byli se ženou. .\'ad vesničkou
Dlabaní čekala Ie dřevěná chalupa s okolními poli a „pasiňky“ —l"a|
kusová paseka —či i.ik se tam od pladávna říkalo „U Kuňáků ".

Blažený žlvot mohl vésti laikus se svou ženou Annou - (i lak po
.,amerit."ku říkal „| ny" -\le laikus chtěl snad dokázali světu, že ne—
lřebn příliš mnoho přemýšleli, co s penězi. aby žpříielnnily život. Snad
byl liaby'mstoupencem směru. který usiluje o ziednodušeni všetl) l'ůl
notvárnýcl) úkolů životních a chce je uvésti na přímou llnii. 'l'ěž o
rožbodnouti —ale iisto bylo, že I'aikus si náramně 'liednodušll své žl
votní úkoly a srovnal ie \ přímou linii: \ každodenní cestu s pasek do
dědiny ke kmocháckovi—židovi na kořalku.

Nic jiného proň nemělo půvabu. Když kolem chalupy /.rá|a inblka
- pěkná luk líčka mlade (lěvuchy, když do temna modraly se trnky jako

oči dívciny —když pak se listí barvilo a stráně krvácely u leskly se
zlatem, když |)rí'wruřný v/ducli pod oceánem oblohy otvíral dálky a
našeptával stesk po kráse a bratrství všeho stvoření, když vzduchem
tiše se vznášela bílá přásla babího léta jako jemná pouta hledající spří
zněné duše a srdce, která by s iásotem přiiala liebouřkě stříbrně pouto
- nevšílnal si toho pasekář l'aikus. Jenom se zahleděl dolů do dědiny,
kde vyčníval židův hostinec nad dřevěné chatrče, jako by měřil vzdá
lenost a uspokolcn loučil se se ženou:

„l .n). dneskai pošlu ai tobe |)ltá.' —
„Šak može, l renk! \le s.) nemosiš pouáhlaťl"
„( uieš- i, l .")l? \ložeš zabit slěpku —lebo ai prasa —šak bude skoio

lanuek na llovežíl"
—„Ni ) —istě že, ai to možel"
.\lě za mlhav y'ch dnů listopadových, kdy byla země rožmoklá a stě—

ital.) pod každym krokem, ncloučil se l'aikus mk přívětivě se svou že
nou. Zahleděl se do mlhy a iadmě zaklel svym nosovým hlasem:

„.lebemtidušu-to sú čase!Člověk aby sabál,ze zleti gdesndozhlaněl"
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v !„Edemdai pozor, [renk, čuješ-i? Taká cesta morútná, budeš s nu
mět zápasy ——

„Co hen bebláš - lžny! Basomti dušu —lesti sa iá vrátím —-!"
Taková odpověd ovšem rozladila starostlivost ženinu. Svraštila hně

vem čelo (( vykřikla do mlhy směrem, kde tušila muže.
„Ja —na mú (lušu —t)' sa vrátíš —ale gdy! 'l'ak chyba zutra večér

- ožvachtalý ako mašík -. Ai z puténky bys pil- prám taiak (našík ——"
Bylo to pravda. Ve hnčvu si lidé obyčeinč řeknou prmdu.
["aikus býval celé dny (| žida (\ často zůstal u něho přes noc. '/.|nožen

kořalkou lehl si na lavici, „kmocháčck“ ho přikryl koňskou houni, aby
nepřechládl. Rano si liboval l'aikus, že „sa nelnosí pinožitpo takéi cestě!"

\'a ženu nezapomínal. Posílal ií domů kořalku v hlinčném hrnci,
který mu žid v obchůdku s radostí prodal. Vždycky se našel ochotný
člověk, který zanesl kořalku v hrnci až „ke Kuň(íků|n". Pravda —nc
mohl ii tam donésti všecku, vždyt cesta byla darebná a na paseku da
leko —ruce se při chůzi třesou a kořalka s hrnce snadno šplonchá —
tož prosím vás —-iak mnoho se může donésti až na paseky ? \le přece
kaž(l)' nad podnikl tuto klopotnou cestus kořalkou. Ch)lřeiší hned za
dveřmi upili si dukladne, ah) se iinl lehčeii neslo. Než ani tím se casto
ncxabrúnilo neštěstí: posel ža hodnou chvíli se vrátil s rozbitýln hrncelu
(\ naříkal. že potnlč upadl na bídné ('cstč. l'nikus nepozoroval, že se
takm )"inposlům svítil) oči (( iazvk těžko se ohýhal —jako b)' ne cesta
—n)brž leii(.h ústa \ ) pila kořnlku 7.hrnt c —.Koupil nm )' hrnec a jiného
poslal s kořalkou k včrné žcnč s\(': n.). ( htčl si(e koupit pledlový
hrn(:( —dohn( \((I se, kd) ž i(:dnou ža \ečcr lnu (ožbili d\a hrnce— ale
všichni (nu (lonllolnali, že 7.plechového hrnce „nigdá není kvitovica
dobra laiak s hlin('-n('-.ho"..-\ I'aikus zase kupm'al hliněné hrnce Isa
rád. že \šidmi mají o něho i (\ ieho ženu takovou péči a chtějí, aby
posílal icnom dobrou kořalku.

laikus mcl (losti přalcl. \ hospodě se s ním každý bratřil (| každý ho
v)'(rh\alo\al iak ncilcpe dovedl. Zvláště ieho dobré srdce (( ieho po

hostlinnost opi-\'(nali —.„.la—laikusmi každ( ho pmastuiú -. lo (:lovck hnedkul vidí, že \iin
(0 i(: mrav ( uiclc —i —(o p|(ní|n: \čéra přídmi sein, vidím ii(l\ hen
kni —.ldn pomal) —a oni mi ruku podali (\ hnedkai pohárek naléli.

lak (ln(ilil star) llarton laikuse (\ žida. laikus se us|ní\al (( zdálo
se mu, že ho n(“kdo hladí. \h) dokazal, že iv.to \š(-.(.koprmda —po
častmal každého žcidlíkcnl kritmicc. l'ak duinal (\ svém dolu-("Insrdci.
K(lo h) ncb)l rad přítelem tak štčdrcho ('"lovčkaT

[: žida "i(-li s\)'|ni přáteli \žponiínal na ("as), kd) byl ještě v Alne
ricc. Stokrát vykládal své vzpomínky -- stokrát je každý slyšel —ale
každý mse poslouchal —protože l'aikus lnčl peníze a své posluchače
počastoval.

„.la —v Americe je lepčí žn ot Teprú včiléi to vidím. Tad) sa človek
edem po kopcoch (nosí vláčit, noh) si zkynoří —na lnú dušu.

„Šak máte peněz —laikusovi —(nóžete si posta\it vilu v meste.. .
radil mu (.abrlš.
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- „Co pravíš, v mestě. Gabrišu! Edem at sú tu s nami Faikusovi.
Dobrého človeka si mosími vážit. . .," rozhorlil se Bartoň. Vždyt' —kdo
by iel potom napa'liel?

„.la- bratře" —obrátil se | aikus k Bartošovi, „iá sem bydlél v inačím
hausi nežlivá tulec. Víte--i, v Americe sa nepraví „v kuči lebo „v clia
lupě"- tam sa praví „v hausi".

Po tomto vysvětlení se napil a poučoval dále, iak se mu vzpomínky
vybavovaly. „Tam sú ulice taiak gdyž sa bičem švácne. Ale sa ne raví
ulice—praví sa „strít". A nad takým strítem zvyšéi kmocháčkovy totiž
židovy) chalupy iezdíia trény (vlaky) —ale iezdíia ináč nežlivá tuten
trén, co iedc do karlovic. - .lai - na mú (lušku —ale sú to stríty . . .!

()pčt zalil vzpomínku kořalkou, chvíli pokyvoval hlavou —pozoroval
kalným zrakem posluchače. vida iciich hloupě užaslc' tváře —vytasil
se svposledním trumfem.

„Culete-i —anijá nemám kuču lebo chalupu: u mňa sa praví„ v hau
si—" iá chodím ai tulec po„ strítu"— iá šécko po americku lnenuiu: iá
en | renk. žena i(: ln) a býváme, v hausi" . U nás al mašíci mosíia být
v liausi.

Vši(.hni vyvalovali opilé oči na l'aikuse a divili se, iak to má pěkně
po americku zařízeno. že i mašíky má v hausi. Bartoň div ho nepohltil. —
('.htčie trochu rýpnout, otázal se:

sti pak davate al mašíkom kvitovicu. l'aikusovi? To by musél byt
příťllovck . . ."

l"aikus chvilku hleděl na llurtonč. —Když pochopil. (“ořekl —udeřil
pěsti na stůl a vykřikl:

„\ bnsmn tl dušu —na to sem zapomiól. To může byt lepčí talak

Imilakó inší žlrúní. —-Klum lu'i('ku!' —volal na žida - „puténkn kvitovive-pro mé mašlky
Od té doby posílal (lomů putónku kvitovirc mašíkům a —své ženě

".ny. l:.ny si ostatně popilcla, žalídala skopovou pečení —(u l'alkusů
každou (ln-ili zabili lmrana kronu'- slepic) —\lcrhtčla zůstati po zadu
7u svým mužem. Prasata musila si také zv) kati na kořalku. llyla časem
bujná - (liv (“hlóvcr nczbořila —ač l"aikus po amcrirku říkal, že Illilšlt'l
lsou v hansi.

Zima se mílnilu slum e se.již dole pozdržclo nad valašskými horami.
-\|(: zatím, ( o se (lnv prodlužovaly , krátil se masopust—nadcšly poslední
dny —končinv.

Valaši rádi oslaví kom-( masopustu. Komíny isou (Iny veselí. zpěvu,
mu7iky a —pití.

laikusovi začaly kom mv smutně. \ neděli ráno přibčhla ln) ze
(lvoia (clu (lolekana. Nemohla (le(hu popadnout. lrenk ieštč ležel na
„pohrádcc“ ve špinavých pcřinách. Pomalu se probíral ze spánku, iímž
vyspúval třídenní pobyt \ kořalnč u kmochačka a posiloval se na nové
tři dny. \'ždyt bylo iisto, že se dřív nevrátí až na škaredou středu —ne
sice iako kaiícník, nýbrž dlouhým pitím zmořcn.

„Frenk - l"renk —čuieš-i - vstával horc. A(“h - iai —na mú milú
dušku . . .l "
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Priposledních slovech zena zaslzela;chytila zástěru ((přitisklalik očím.
á—co búříš taiak luciper - žny moia malář"

,Nechčestí - ach- iá necltčasná cérkal" —a zase vzlykala - teď už
hlasitě.

—„Na - a co?" —hleděl na ni muž vyieveně. Neměl tušení —co
se stalo.—Myšlenky se mu těžce probouzely. Jako by mu cosi trčelo
v lehce zrovna pod čelem, ne a ne připadnout na nějakou myšlenku.
Oči mu div z důlků nevylezly. —Přissávaly se upřeným pohledem ženě
na ústa. ()dtud |im vzeide iasné poznání.

Konečně se otevřela ieií ústa (\ l'aikus uslyšel:
„(\lašíci nám scípli!"—
Zachvčl se laikus, iako by se ocitl na kraji hluboké zhlavně —ale

neodtrhl oci s tváře ženiny. Ncchápal - nevěřil .. .
„()bč prasata sú prcč: lcžíia tam taiak kus_\ (lrév . . ."
Ted teprve pochopil l'aikus hrůzu toho, (*ose stalo. '/.anižikal uč

kolikrát prudce \'íěky, h|a\u zvrátil (lo pcřin —zavřel oči. Prasata —
(našívi —kterým \ putónce posilal od kmorltáčka kvitovici —isou nyní
pryč. Bídnč zahynuli —ubozí mašici! .\'e(l()("k('tse příchovku. A tak se
o ně staral! 'l'olik kořalky iim (lal. (Ío ted učiní? Jak bude smutno ve
(“hlóvci —ne —\' hausi se prm'í —když tam nebude mnšíků. —.-\ přece
se měli tak dobře —tolik kořalky! —

\'tom mu klnitlo hla\'ou hrozné podezření. Yebyli snad okrádání
() kolalku? \cupila li žena? Nemohl si \ mysli srmuati, že by prasata
mohla být tak hloupá a $(ípnout, k(l_\/. |n(-l(\ tolik kořalky. ,e ta stara
to \'ypila sama. Ale - basom li (lušu —ue —to by se l'aikus necítil 
tak okrádat nlašík\'!

Sedl si na po||r('|(|( (: (( z(t\olal:
„'n) - po('ú\ai, (o ti pra\i|n: Pont/. —ale pravdu pra\(l('|(:i: ne

\)pilas mašikoln š('—(ku koialku t_\? —lcsti si lu /.('-.(llat_\' sama -—tož
lcbclnti.. .l" (( l'aikus se hrozně \ztýč'il (\ hledal rukou řemen, kterým
si připínal kalhot).

ena ustlašcná k němu \zhl('-(l|a (( \\iekla -—přelušu|í( plác:
„Niudá —| |(-.-,nk na mu (lnšnl |))( ky setu im dala do plt'á k\ito\i(—(-.

(“o sa \l("'/lo. —-.(tk| sa podhai —('šío i(! \ put('\n((- nadčl (nic (o semim n(sla \( i|('-i. . (l( nk —na má (lusu. i(: to pra\(la."
l íiuusla putý nku ((piistuila ii muži pod nos. |l_\l \ ní nápoi pro pra—

sata (\ ('“pělsilně kořalkou. .listč aspon litr ii tam bylo.
l'aikus při("i(—|||.» Př(ts\('-(l("ilse. že žono nelltula. l'rasnta (lostá\'ala

s\ou kořalku —(\ pi'(:('(: =(ípla. l'o ponušlcuí \(tllni nnoutilo laikuse.
llczc slout sv :((lloulil (lo |)('i'i|| (\ (((—,lt'-(lopolctlnc (lutual o truclllivčlll
osudu 5\)'(*h (l\ou (našíků.

()(lpo|(-.(|n(—zašel ke kmorhářkmi. Scdl si ke kamnům (( potichu pil.
llyl smuten. S nikým u(-.|nlu\il.

„Fajkus—(ni —pro('—sa tak mračite jako hrom na baňuP" —ptal se
llartoň přiscdna blíže.

l'aikus neodpm'ěděl. .lcnoln se podíval na Bartouč, \'zdyclil si a na
pil se kořalky. Kalné oči zase upřel kalnsi na roh stolu (\ nemluvil. —
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Bartoň nad tím zavrtěl hlavou. V tom něco vězí. —Faikus není na
darmo smuten, zvláště dnes. na končiny, kdy každý zpívá a tančí. Musí
to z něho dostat. Přitočilse k němu, ruku mu položil na rameno a sou
ritnč naladil hlas:

„I"aikusm'i- snád vám žena neumřela? Alebo ste snáď ztratili šécky
peníze? ——Povezte —šak vás mami šeci rádi . . .!"

'l'omu už l'aikus neodolal. Vytřeštil na Bartoně podnapilé oči a
w.dychl si:

„.Ia, bratře milý - nic takeho sa nestalo, ale počúvai —mašíci mňa
scípli —obá dva inašíci .. ,!" —

Bartoň byl překvapen. Jeho překvapení mělo dvoií příčinu. Předně
očekával něiakou .Iobovu zvěst —a zatím mu scípli mašíci. A pak i to
bylo divné: tcd- v zimě přece prasata nescípaií. - Ano - tak v srpnu,
v září —to je něco iiného. Ale v únoru? To ie opravdu divné. Poky—
voval hlavou, divil se a litoval l'aikuse.

Za (hvíIi věděl iiž kde kdo v hospodě, že l'aikusovi pošla do rána
prasata.

„To je z té kořaly —co inšíhoP" - nsuzovali někteří. Ale l'aikusovi
to neřekl žádný.

—„Vite-l co. l'aiknsovi? l)aite nalit par litrů borovičky - a máte
1 Iecikerého ožvachtaněho chlapa prasa!" —radil Gabriš.

l'aikus naň chvíli nedřnčřivč hleděl —připil si, špinavou rukou si
přelřel ("elo, aby měl iasněiší myšlenky. Potom se mu rozlnsnll obličei —
Iako l)_\'připadl na šťastnou anšlenkn. .lešlč iednou se napil že žeidlíku
a pak udeřiv na stůl až pohárky sc přeu'hly volal:

„.lebemti —veru. že si dneskai spravíln prasal" —
llylo veselo u žida po celý večer a po celou nor. \lnzika hrala —

(husa tančila —l'aikns pil a napaiel druhé. K ranu si zdřiml na lavce, ale
brn se probudil. (Íhtčl prmósti, ('o si včera tllnínil. Vednleko něho pod
stolem spali dva (pití strýci. l aikus iiln ví'cra dával kvitovlci, borovičku
i rum —až nevadi—li o sobí-. Svalili se na zem a spali. Spali doposud.
laikus na ně zalihnt'-poliližcl. \[čt'o takotóho \ |)lahani ieštč nebylo.
.listč nc.

l'aikus strkal do strýrů nohou. Probudili se, pomalu otvírali oči a
slrhanč se zahleděli do pra/,dna.

—„llndete-i u Inna ža lnašíkyP" —ptal se llaikus těžkým jazykem.
„\'lože —no lnóže _" inručeli oba, nevčdouce ani, co |n|uví. Začali

In'kat, jako by se iim žaludek obracel. ——
lil tllvíll brtll sc l'aikus nejistým krokem ke své pasece. Před níln

potah-elise oba strýttou'n ()chotný pacholek l'aikusův strýce vedl, aby
nespadli do zákopy.

Strýcové dlabanští se divili. že ["aikus ide hned v pondělí ráno domů.
Myslili, že nepůidc dřív než na škaredou středu. .-\ zatím . . .

—„Zaséi bude —mysím častovat Ieciiaké smykyť' 
To byly domněnky. Nenapadlo nikoho, že l'aikus dobře si zapama

toval radu Gabrišovn a že ii prínč provádí.
Sotva přišel domů, zavolal ženu a pravil:
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„Ény —henkai sém ti dovédl dva mušíky. vařeš le ve chlévci &dáš
im žrat. Móžeš im dat al masal" 

„ena ustrašeně hleděla na muže a na opilé chlapy. Neodvážila se
(reknout. Věděla, že Frenk by ii udávil, když je opilý.

Nastlala do dilívka hodně režné slúmy &za pomoci padiolkovy strčila
tam oba opilce. Převrútili se do slámy &v oknmžení spali. ["nikus stál
ve dveříd1,držel se lutra n hleděl jak Cerberus, aby byl iist, že se stalo
vše dle ieho rozkazu.

l'admlek se smál až mu slzy tekly.
—„Včiléi upeč kus masa 2 barana, dáš im do koryta. Též kořalky

lnóžeš im dnt. l'očúvaš-i, iny, co Ii pravím? 
„No móže, ["renk - móže -" přisvčdčila žena &odběhla.
Potom čnsloval l'alkus v lizbč padlolka. U ["nikusů bylo stále něco

k pití. Žena v kudiyni pekla skopm'inu —lož bude též něco maslného
na zub.

l'řipíieli si, padmlek vydnaloval napady l"aikusovy. l'nlkus zářil bla
hem. Takové končiuy iešlč ne7ažil. 'l'o budou dilapi hleděl, až se pro
budí \'e (hle—wi!

Když bylo maso opečené, šli se díval, iak žena ie nesla do (hlívka.
Položila s iuískou na koryto a vedle poslavila lahev s kořalkou:

„l)o koryta lo dai —ščiko —maso ai kořalku! Šak mašíri e(lelu z ko
r) la žerú ...!" nulil ii l'aIkus.

Žena uposlethla.
„'l'ak sa pulři! .-\ vřiléi hore (hlapi —už ie lulro v korylčl"
Chlapi se pomalu probírali z mrakol. l'llcdčli přihlouple kolem sebe.

lla slíuua kolem. nízké „tlo“ (slrop) a nepěkný západi ie nu'llly. (Žoie
lo? Kde se lo orlli? \eiasnč si uvědomovali. že kamsi šli —ale kam?
'l'epne pohled na rozšklebeuý ohliřei l'aikusí'n upamaloval ie. že šli
s nim. —()n ie slrčil do (hlém. |)o zmalalnčlých údů iim \iíždčl vztek.
\' lom l'aikus na ně vnma mnolal:

„\á —co, uelúhí sa \'a'uuÍ llenkai v korytě nulu- |uaso ai kvilovicu.
()kažle, budú-i !. \as luašíti ..

To ovšem bylo i pro dobrého člmčka umoho.()pilec pak ic mnohem
popudlivčiší. \lusiš s nim Jaaha'rmli jako s dčikem. Poučuulž l'aikus
na m'-křičel jako na opra\(lo\('\ luašík) . yakusil \ zápětí nasledky mého
leduani:

—„(Ío? —lati luašíri?! l'_\' sunku jakýsi —lu maš luašiky —sám si
prasal" —-zařulli oba chlapi \e chlóu'i a ieden mh_\li\ \ kol—iu"—kus
masa. hodil ici l_ajkusoxi přímo do náře. \laso mu dopadlo rroxna na
ústa. l'lcsklo lo hlasilč a na obličeji lajkusou'- lůslala maslnú skirna.
Než se Vllmlllíllln'ill, přiletí—lyiešlč dva kusy —lv udeřily vic, protože
byly s kostmi —a potom naň slříkala kořulka se zh_Hk) žrádla, (to zů
staly \“ kou-_xu'-po prasalmh.

()ba (hlapi vyskočili ze (lllleí'l. \č se solve drželi na nohou, \rhli
se na l'aikuse. V okamžení se 'všiihni tři váleli v blátě před d1le'vkem.

„ in) —moia mala —čuieš—i, zavři ty mašikyl" —křičel l"aikus - ale
nebylo ho ani slyšeli. Sulačkli mu ústa. lžny dala se do křiku a utekla
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do iizby. Padtolek se smál- až se prohýbal. Ze živého klubka na zemi
vyšlehl chvílemi zvuk tako ohnivý iazyk. V pestré směsici tu zaznívalo:
.lebemti —!iá ti dám lnašíky! - basomti —na mú dušu! Četníkom ta
dám.

Ale rvačka netrvala dlouho. Protože všichnitřibyli ieště opilí - brzy
se unavili. Nejdříve ovšem l"aikus. Zůstal ležeti nelmutě, iako by bylo po
něm. Když to viděli oba ieho biicové —lekli se trod'iu a ned'tali ho.

Zato žena začala vyvádět. Přihěhla —plakala, nař1'kalaa křičela, ne
pěknými imény častovala ty, které před chvílímusila ve chlívku častovat
pečeným masem a kořalkou. Volala na l'renka. aby se rozpomenul &
nenedia'n al ii opuštěnou na světě.

Úpčnlivým proshám nemohl ieií nehohý muž odolati. ()tevřel oči 
pomalu se zdvihal a olnnatával si zada, iná-li ie cela. Sotva to žena
spatřila, (hytila ho za ruce a pomáhala mu vstávati. Po krátké námaze
se ií podařilo postaviti ho na nohy.

To se nelíbilo oběma thlapům ze thléva vyvázlým. Snad litovali, že
malo naložili Fajkusovi na hřbet. Proto aspoň vyhrožovali:

„. ak čekaite - zutra to dámi čctníkom, že ste nás zavřelido d\lévcal"
Ale to už bylo slabe vyhrožova'mí.První vzplanutí hnčvu |e opustilo

—iiž ani netykali laikusmi. Snad se iiln ted zdálo, že ie přece škoda
toho masa a kořalky.

Tednadešla padiolkma dníle. Uthopil oba za ramena a dilácholille:
„,.-\le.bratři —neprnvtc nit—!Snádani nevíte, že sú končiny? l'aiku

smí si chceli ll'Utllll zašpasmat a to je celý krám. Šak \řilél pote —dalú
pita, ('t) (lu—etea test možete ai d\a Imrnny. Pravda, l'alkusoviP"

„\'n mú dušu —i—itčžel"
Snad ani nevěděl l'aikns, to říká. \le za půl hodiny bylo dokonalé

smíření a \“ .,hausi' zněl hluřný hovor, protože při kořalce se ienoln
llluřnč lnllní.

\'lunířko rozptý lilo Illlll), ukázalo se tllalmnskýln \ alatllůln, rozhčlilo
.sepo pant-kádr svý|ni paprsky jako všetcčné, roziasune dčtko, nakouklo
i l'aiknsům do okna —ale nikdo si ho nevšímal. l'aln se sklánčly nad
stolem čtyři iežató lllil\ )“a kalnýtn zrakem hledčly ienoln na špinavé
pohárky s kořalkou. |)olnlom'ali se. iak oslaví ještě končiny.

—„\'a končiny diodíia (l_uk) maškar) !"
„\'o islč že, is“" - —"
„ \ln-smí si tak ňí'lkú mašknru spravíli!"
„\ln može —a ke kmothúčkovi in povedetnif
.. I'alx nn—(lveda — to by šlo . . ."
., \leho prasal" -—pltlll patholek.
„\'edokírai —!l') seš oštera dilap - ale nevíš, že v maštali sto-i hříb

iatko. 'l'o ie lepčí nežliva medvedf
„.\ ('o 7.něho sprmímií"v
„llar (“o- třebas dílapa."
—„\'o može —a za“edemi ho ke kmodiáčkovi tancovatl" - rozhodl

Fajkus rozradostnčn, že přece se mu dnes něco podaří.
Sli spravm at hříbě. \'zali staré kalhoty, kabát a oblékali hříbě. Šlo

77



to těžko. Vyhazovalo zadkem, kopalo, ano i kousat ditělo. Třebas byli
čtyři —měli s ním tuhou práci. Ale přece mu oblekli na zadní nohy
kalhoty, přední strčili do rukávů kabátu a za uši mu přivázali starý
klobouk.

„l'lšče flašku do kapsel" vzpomněl si Fajkus. Přinesl litrovou láhev
&strčili ji hříbčti do kapsy u kalhot.

Pak chopili milé hříbě za přední nohy jako pod paži a vlekli je dolů
do dědiny. Chudák řlny stála ve dveřídi a (hvěla se stradi y. Bylo to vše
směšné - ale bylo v tom těž mnoho podivné hrůzy, kterou nedovedla
vyjádřili - ale cítila ji, ač nebyla mnohem lepší svého muže. Přece však
cítila, že to, co dnes se děje, není projevem člověka.- —

Hř1'běnethtělo jíti po zadních nohádi. Nediali je tedy —ale pevně je
drželi, aby neuteklo. \'ěrn, ani nemohlo utéci, jak mělo sevřené nohy
v kalhotedí a v kabátě.

Když přišli do dědiny, (hylili zase hříbě za přední nohy a vítězo
slavně je vedli. \'e (hvilce byl za nimi houf kluků. Pokřikovali, smáli se,
radili. I staří vybíhali z dřevěných diat a hleděli na nmsopustní průvod.
Smáli se -—mnozí odsuzovali to surové počínání l'ajkusovo.

„.lu - šak dyl)_vnemiél peněz a mjél hromádku děrek —šak by ne
vyvádal takýth darebnoslíl“

„llndějár by mohél ty peníze do zhlaně hodit a nekazit náln děcka
na uliri a dilapy \“hospodě!"

Ale l"a|kus nedbal posudků dlabaňskýth. llrdě sl vykračoval —pokud
ovšem si mohl v silně podnapilosti vykračovati. llříbě vedl za předni
nohu. Průvod vlekoucí se za ním jako ohon komety, vzrůstal u každé
(hnlupy. llylo to křiku a halekání až uši zalěhaly. 'I'akové podívané
ltllll'l dlabaňšli ještě neměli. Někteři přiběhli a diytnli hříbě za ocas.
llni se pokoušeli udiytit mu láhev z kapsy.

„'l'ela by mjěl věci!" —mínil kterýsi.
„l.ebo volka tnink je sám!" » opraunal jiný.
—.,-\lebo!" -—přidnalovali ostatní 5 hlasitým smídicm.
Průvod se blížil k hospodě. Me tu byla překážka. Ilylo nutno přeiili

přes potok. \losl b_\l kus níže, na hořejším konri byla jenom dřevěná
lávka. Potok b_vlmělký, \ létě iěměí \ž\l) V)schlý. takže se mohlo
přejití kndykoliv. 'l'cd však byl dosli rozvodněný táním sněhu.

„Podmi přes lávku —budemi tam spěšej" —rozhodl llaikus.
„. ak sa líllll nepřějde. _"
- ,.:\ co by ně —šak sa podhajlel" ——
l'ajkus odstrřil patholka, (h_vlil sám hřibl" /.a přední nohu, přitiskl

je pevněji k boku jako by „si\edl děvče. llrdinsky vykročil na lávku.
llřibě se vzpíralo —ale nadarmo. l'ajkus nepovolil. Kráěel dále, při
držuje se levou rukou (halrněho zábradlí. Hřibě lnu šláplo na nohu.
Fajkus sebou trhl, zaklel —ale v témž okamžiku hříbě poskočilo - vy—
trhlo se mu z ruky a hupl skočilo do potoka. —Při tom strěilo zadkem
do Fajkuse u srazilo ho i s ubohým zábradlím rovněž do potoka —
s druhé strany lávky. 

Kluci v průvodu otevřeli úžasem ústa a na vteřinu zmlkli. Potom
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však spustili divoký křik —tako by tím chtěli vodu v potoce zastavit.
„Už sa topíin obál" - znělo dlábaňskou dolinou.
Ale neutopili se. \'ody nebylo přece tolik. llříbě vyskočilo —roztrhlo

kalhoty, na každé noze mu viselo několik cárů. Hůře bylo s kabátem
na přednídi nohou. Ten byl pevný —neroztrhl se a tak milé hříbě po
bíhalo nemotorně - řvalo &točilo se k nesmírné radosti kluků. 

["nikusse také vybral z vody s hroznými nadávkami. Voda mu crčela
se šatů iako :; okapu () prudkém dešti. Zavedli ho k židovi a u kamen
sušili. Hříbě pacholek diytil & ditěl zavézti domů - ale Faikus ic ze
zlosti prodal „kniodiáčkovi".

Dlabanští puk dosud mají v živé paměti, iak Faikus oslavoval končiny.

FRANTIŠEK HANZIŠLKA:

RANNÍMLHY

Já neiím. kdy to bylo,
když na \'ýdiodč se obieiilo
sluneční dítě se zlatými pruty.
Sil-t žnsl á b_\l ('ellčký žlutý.
\láminká nupáleln k\('*t_\'
u \olulá (lčti.

lhlo láno.
Široké pole leželo nezoráno.
\Jnd lestI'll .sl-"dt|.i stříbrná panna:
to bylo mllm tohoto lánu.
l'ádály slzy do kvítí.
, _v, , . _ _ _ . ,mimiku strilirná "II na testu posutll

Mlhou idu střihrnou zu zlatými vlasy.
Io lltNl urostl) nuliák) spásy.
Stále ie ráno
d naše pole
plně koukole
pořád ie nczoráno.

$ umdlým listem umírá stáří.
Mládí se kácí na oltáři,
kd_\ž nad lesem smčie sc stříbrná panna,
do mlhy. do rosy zmnotáná,
když černé pole ie nezoráno.

Mládí umírá ráno.
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JOS. DIVOKÝ:

KRISTUS VOLÁ...

Kristus volá.
Ve chvění listí pod slabým vánkem
a v záři hvězd na nebes báni
slyším ta něžná slova:
„Poiď a neváhej na bedra vložit svůj kříž,
poid. Své kroky do mých zaměř stop.
Svět zanech stranou, když kolem vm
a zabíjí denně tisíce duší,

lvl

vše zanech stranou, co svádí tě dolů,
kde hyne vše lak na mrazu květy.
Zanech vše &poid ien za mnou, poiď."

Kristus volá.
V každém pohybu tohoto světa,
v každém tepnutí lidského srdce,
v každé myšlence, lež šlehá hlavou,
Volání slyšíš.

Tuk tichounce, iak houslí hlas
vc zmíralícím tónu ílaglolleta,
tak lahodně, iak zvonku hlas
když dává znamení k pokleknutí,
když kněz nad sebe pozvedá Sanktissimum,
tak zní to volání Krista.

FRANTIŠEK llANZliLKA:

N A K ()N (ll SVIÍZ'I'A

80

Na kopci
na konci světa \yrostla bílá lilie..
Slunce bylo 7lnlým klouěkem,
šlo přes hory, šlo palouěkcm:
llíll'i lilie,
kdo tě miluje?
Do tváře pohledlo,
k lilli si sedlo,
zlatou nit upředlo.

Na kopci
na konci světa ie všecko zlaté,

tam isou panenky haculntv.
() hubičku isem ic prosil.
(ukl-látka iscm iim nosil
\ Ilnlěm kornoulě.

'l'u jedna ml srdce dalo,
usmála se, honbou vzala:
a s kyticí kvítí
po zlaté niti
isme šplhall,
laškovali —
do nebe.



JAROSLAV HLOUŠEK:

KRÁLOVSTVÍ MÉ NENÍ z TOHOTO SVĚTA
MÉ DRAHÉ TEI - z DÁVNÉ TOUHY

'Pokrm dává těm, kdož :: ho boji, na
věky je pamětll'v své smlouvy.

Žalm 0x1, 3.

“Pamatuj na slovo své sluhoví svému.
kterým jsi mi nadějí dd! ráčil.

Žalm CXIX, 49.

l'o bylo v lednu. Po přestálýrh utrpenídl zas
s klidnou myslí oddával se snům a čítal Waltra Scotta,
s trpkou resiguací smál se pošetilým řečeln
o uzdravení svém, opíiel se snivou poesií Hándlovou
u trpěl, tiše trpěl . . . .-\ přátelé a dávní známí přid'n'lzeli.
každý [I'Od'lllútčdíy a radosti mu vkládal v temnou, pustou síň.
\ psuní přidlůzelu od Wegeleru. V llltl'l bylo skryto cosi z dětskýdí let,
! I\l(ll na dn'íli \žd) lasvítilu vzpomínku na rodný dům.

Zulehlo to v duši, zaholelo.
Smutná mračna táhla \ nekonečnou dál. Vítr hostil
\e \'ýklcucidl oken, poskakoval po rezavýdt koroullvicídl.
\ ielío bytě bylo díluduo srdci. . . Venku padnl sníh.
I'o leho lože bylo \čzeuí. Zvlhló oči provázely každou návštěvul
\ dveře zupuduly \ ielunéin skřípční Itl každou nudčlíl
\ pí'lpolnínku I, lepšídi dnů Illll náhle proskočila srdcem . . .
Starý přítel (lleidlenstein tak dobře četl \ Inyšlenkádll
l'i'išla se zuřící láskou k svému Mistru,
přišla s rukou měkkou, sbírající všedien žal. . . .-\ on ll poznali
To byla přece slečnu Sthediuerová —mh ano —ona, která dovedla
mk uěžuč představovat lehu„ l'idelio", dovedla tak okouzlovat, sladce
.Iuk těžte se s ní Iouři|, ink potom do podušek skles' hrát!
u slzílln \olnč proudit dul!

Šero zahalilo ieho bol . . .
A znovu utíkal se k svému Hiiudlovi. S radostí a (lydnivostí
čítal se Sthubertein. Ruce ieho v blahem nadšení
ty ruce \listrovy tak oddaně a s láskou k srdci tiskly l
lo byly d\víle klidu, zapomnění! Zšedle nebe ieuom dolů shlíže
A často to staré křídlo anglické vydedíovalo tak toužně
stesky opuštěnýdm snů, dovedlo tak teskně lkát!
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.len oči horečně & lesklé vnímaly . . .
Pusto, nevlídno a baútěšno bylo v ieho ložnici. Stará Thekla
odešla už v lednu. Tu znovu přišla ta prostá, vlídná
pani Sd'iwapsovál Snad bez ní byl by zahynul!
Jak s pozornosti dovedly ty ieii oči utišovat ieho stesk i žal!
Zhuble' ruce jeho 5 vděčnou úctou přiiimaly každý ieii dar.
Byl hotov se vším. Závěť dávno zhotovená byla u doktora Badia.

A život prdml, slábnul . . .
Teď je neodvratná smrtl Ted brzy přiide konec! konec . . .
Marně těšili ho známi, marně čekal v iarní pohodu. ()tupěl.
Tak přišel dvacátýtřeti březen . . . Posledni řádky připojil k své závěti
třesouci rukou. To bylo naposled, co psal.
Pak přišli k němu ieště přátelé. llunnnel se ženou n lliller.
Nemluvil. Občas zazlykal. Zvlhlé, zakalené oči smutně kolem těkaly.
A pani llunnnlovú se soucitem lllll ieště pot setřela s čela.
Zahleděl se na ni s nevýslovnou vděčností. Byla blízká ieho smrt.
A večer s hořkou resignaci před Sthindlerem a Breuningem
zanařlkal: „l'laudite, amici, (rolnoedia linita est." llnka sevřela se vpěst.
Druhého dne přilul svátost posledniho pmnnzáni . . .
V poledne (lostnl rýnské vino od Sdmtta . . . „Škoda —škodu,

řišlo pozdě -"
'l'a slova byla poslední.

Nastala agonie. Nevlidno bylo v ložnici. -\ on ulníml.
Kdes' tlouklo pět hodin. Žlutá, vrásčitá tvář zklitlnčln.
Zpoln zhnslé oči b_vlypřivřeny. llnce bezvládně visely dolů.

A Mistr \nnirnl . . .
Jeho trpici oči slzely, ústn nařikala. lliltlenbrenner vložil Inn ruku
na prsa. V ložnici nnstnlo lltht). llotlinn poslední nadeě a . . .
V nnstulénl šeru zullřlnělo náhle, lialový blesk ozúřll komnntu.
znskvěln se nmirnliri tvář nesnnrtelného Mistra . . .
Pootevřel očl. pozvedl pravici k nebi n šepot nesroznlnitelnýdi slov
splýval nm se rtů. To bylo slova díků, patřit—il'a'lnnl
Rozložll se úsměv kol úst. pravice sklesla, srdce tlllkltlltl. . .

l)vm*t'|t_\'šcstý březen to byl.
Mllosrdný l'án zavolal svého Miláčku, znameni Jeho slavilo Cenia.

'l'ak skonal Ludvik van Beethoven.
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LADISLAVZAMYKAL:
DOPISY JULIA ZEYERA

KAR LU DOSTÁLU—LUTINOVOVI
rhlsrtvaxx nizumtn KATOLICKÉMODERNY

KATOLICKÁ MODERN/\, ieiíhož vzniku &zrodu před 30 lety mohl
(( měli isme si vzpomenouti v roce 1925, od prvopočátku počítala mezi
své přátele (\ příznivce básníka Julia Zeyera. Tvůrcové (\ vůdcové Ka
tolické Modemy cenili si také vysoce tě okolnosti, že Julius Zeyer se
k nim připoiil, poněvadž jeho jméno pomáhalo iim klestiti (\ raziti cestu
do těch kruhů, do nichž by se iim nebylo podařilo tak hned pronik
nouti. (! poněvadž osobnost, \ tehdejším literárním světě všeobecně
uznávaná (\vynikaiící, znamenala iakousi sankci uměledtého ieiidi pro
gramu.

.lulius Zeyer přišel do styku s Katolidum \lodernou prostřednictvím
básníka Sigismunda Bouřky. .\lla(l)' benediktin upoutal Zeyerovu po
7ornost na sebe S\)'ini překlady. Svědčí o tom dopis Ze)erův neteři,
pí Kurie Heinrídluvé. (holi městského lékaře \ Příbrami, rodišti Bouš—
kově. ze dne ll. června 1801 (Vi/. knihu, vypravenml r. [924 Janem
\'oborníkmn. „l)opiS) .lnlia Íovera Karle ||(tinri(hovó", str. 124). llylo
to po 'Illt'llllt'.katnstrolo \ příbralnskýdi doledt. při níž 7.a||)nu|o mnoho
lidí. Í.('.\et se táže: „\lvstalo se nikomu 7 \ašidi bližšídl 'l.n('||ný(hnebo
příbnm)(b neštostí? (Íetl iseln !( ž inn no „lloušek' , ie to příbuzný toho
kněze. překladatele 7 pro\en(;a|sk)'(b ba'lsníkůP" \ u lleinri(hů v Pří
bratni lakě Zeyer lloušku pomal i osobně. $m|řnsně pak také nahlédl

(lo myšlenkměho s\('-tta \tolmto předáka Katoli(k('- \loderny (( tím Kato|i(k(' Modern) sante. '\(lopise pí lleinrhhmě 7.30. srpna „495 (( i
to\an('i kniha, str. Po) píše: „ | en (olbmoi s \ašíln „nlnidietn“ (roz
tnněi s |). Ilonškon) (ně zajímal, š|)šel |se|n lednou živým slovem ná
bledy mladšígenerm (=.Překvapnie mětanela'lskan nidikčeskěliterntuře.

o je n(*(o, (o m) nediápenu. \lilovali Isme ii, (budou lak je, a právě
plotu, že ie (budtí, b\la nam snad tím inileiší. Znali isme (i7í literatury
t( ž, nle proto nebagatelismali isme \še, (o je české, ink se nyní děje,
a nikomu ! nús zalislě nenapadlo, že musí česká literatura teprve za—
čínat námi-Miloval isem přede) ším umění ((nelámal iseni si nikdy hlavu
tím, mám—livelky nebo mal) talent, a ten posměšný tón. mluví—lise o
něiakěm kolegovi, ie mi posud něco nepodiopitelněho. Buď se mi něco
líbí nebo nelíbí il řeknu to přímo, btw obalu, ale to (lívání se s výšky
5lakousi útrpností na iině, to je něco, co mne uráží i co člověka. Možná,
že se mýlím, ale cítil iseni v rozmluvě s „mnidiem“ něco podobného.
Celkem ic to vše už lhosteině, doufám, že 7.toho vření a z toho varu
přechodné doby přece něco dobrého se vyklube a to ie to neihlavnělší.
Pro sebe nepřeji si nic, leda zmizenif'
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Zeyer se skutečně mýlilve svýd1domněnkách. Patrně iei zmátl prudký
temperament pro nové literární směry hořícího P. S. Boušky. Ve sku
tečnosti se s Katolidtou Moclernou a ieiími představiteli velmi rydile
sblížil, což by nebylo možno, kdyby mu ieiich program nebyl konve
noval a odpovídal. Že byl Zeyer pro Katolidmu Modernu získán, je tedy
zásluhou Bouškovou. Ve známosti, s mistrem v Příbrami započaté, po
kračoval Bouška dopisy. Informoval iei, iaké plány a úmysly má sku
pina, soustředěná v almanadm „Pod iedním praporem" a vedená vedle
Boušky Xav. Dvořákem, Karlem Dostálem a l"rant. Skalíkem. V dopise
z 1. listopadu 1895 hlásí Zeyer pí l'leinrichove: „\'ového nevím nic,
ledaže mi psal „mnith" a žádal o příspěvek do nového listu, který začne
vydiázet. Slíbil jsem mu, že mu někdy něco pošlu." Nezůstalo však při
pouhém poměru příležitostného přispívatele do ('llySiilIitl'lN)„Nového Ži
vota". Zeyer byl získán za řádného spolučlena literární družiny „\'o
vého Života" a tak na letáku „()známení liter.'u'ní", který byl vydán
v prosinci 1805 v Praze a jímž se ohlašovalo yydávání měsíčníku pro
poesii a literaturu, umělecké revue „Nového Zivota", čteme mezi 28
podpisy v první řadě iméno Zeyerovo (viz „'\rchiv literární" rok IUZU.
svazek ll., č. 8-1 1, str. 175-176).

Tou dobou seznámil llouška se Zeyerem takě Karla Doshílu-Lmi
nova. ()lm počali si dopisoyati. Z těchto prvých dopisů jsem však v tě
části Dostálovy pozůstalosti, kterou jsem dosud probral a uspořádal,
nenalezl žádný. Snad na ně teprve přijdu a uveřeinim ie dodatečně.
Není vyloučeno, že Dostál sám některc'- dopisy /. krabic—.do nichž uklá
dal korespondenci z let 1805—1904,tedy z obclohí novoiickěho. yvtáhl
a že se oc—tlyv korespondenc'i a rukopisech doby pozděiší, kterých mám
ještě plně dva \elikc'- žoky a dva c'estovní koše a do nichž při svém ne
dostatku času, nemožnosti v zimě ve svém byh" uěiak intesiyněii pra
(ioyali a tudíž při pcnualěm lempu. s nímž se svého úkolu zhošfuii, jsem
se ieště vůbec“ nepustil. l'ilc'mBilmir sděluie aspon („,-\rcha" rok 1923.
ročník \l., čís. It)—12,str. 509 , že v době, kdy působil v llrně, v „(i|)
c':ansky'chnovináclf, častěii zaiížclěl do l'rostěiova. roynal s Dostálem
jeho bohatou literární korespondenci a že mu Dostál několik zvláště
důležitých listů sám diktoval k opsání. llituar při tom tvrdí, že jeden
z nich otiskl \ „:\l'lhl\ll literárním" (1021), let" |llčll'llt"isent se tam po
něm sháněl; Ilitnar se asi zmýlil s onim „()známc-ním literárním" nebo
s iinymi věcmi. Druhy" dopis otiskl Ilitnar \ „\rše" r. IQ!). na str Sit),
ktery přeliskuli tam odtud níže. poněvadž jsem originálu ieho rmuěž
nenašel. Má—lillitnar některé dopisy Zeyerovy K. |)oslálovi u sebe, af
už opsanc'- (i původní, nedoyěclčl jsem se.

Určiti tedy přesně datum, kdy si Zeyer s Dostálem psali po pryč,
bohužel nemohu. Soudím toliko, že se tak stalo v měsíci listopadu,
nejpozději v prvé polovic'i prosince 1895, poněvadž v prvém čísle
prvního ročníku „\'ového '.ivota". které vyšlo před vánocemi (Až
o vánocích téhož roku nesli isme s Bitnarem a Skalíkem první číslo
„Nového Života" Vrthlickému a l'r. Bílému v Praze, hledajíce )pory
ve světě literárním" —píše Karel Dostál-Lutinov v článku „(Žochtěla
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Katolidtá ModemaP" v „Archivu literámím" r. 1919, r. l., č. 12, str. 169)
měl Zeyer začátek svého mysteria „Legendy o rytíři Albanu". Z prvního
dopisu, nebo z jednoho z prvnídi dopisů, b_vlo-lijich více, který či které
Zeyer Dostálovi poslal, mohu zaznamenati pouze část, jak je otištěna
v 1. čísle l. ročníku „Nového '.ivota" na str. 19 ve „Zpráváth družiny
kntolidtýdi básníků". Dopis, z něhož je citát vzat. provázel Zeyer bás
nidvou prací „Novému Životu" pro první číslo poslancu.

(1)

„Jsem velice zvědav na „Nový Život" a na výklady se všech
stran; nepřátel se vyskytne hned dostatek —doufejme, že také
nějaký přítel upřímný. .le lolik předsudků proti Církvi, lidé ne—
diápají dobře, že Církev není instituce nějaká ztmulá, nehybná,
jak se domnívají, nediápou, že je živá dudiem! ()všem padá velká
vina na ty, kteří myslí, že jedině represenlují církev. Ale myslím,
že právě proti nim se strana \l'aše ozve, ne-ll direktnč a oll'en
sivně, přece celým |mčím'mím svým a (ludiem svým."

Dostál, otiskuje část Zeyerova dopisu, oznamoval hned, že .lulius
Zeyer zabývá se studiemi k novému velikému dílu. tragedii křesťanství.

\la obnvv Íeverov) reagoval současnč lloslál takto: „le by nám
povstalo více nepřátel nel'. přálel. nemyslíme, nebot vystupujeme .:pal
mou mi'ru v ruce. \'e jako (Íírkev útočící, ne zcela jako (Šírkev bojující,
hájící a trčící (to přlmedu'tváme naší revui „lllídce“ u „()bzoru'W. \)'—
stupujeme jen jako díl Cír/iw :pirqiírí a tvořící, náš list pěstuje toliko
křesťanské luněm'.\' nýnčjsí době, kdy moderní dudiove inau'nčhledají
odpovědi na nejpalčlv čičí nhl/„L'. -.'\elm nitra llzl. ll'il's't'o „mrtvýdi dog
nialedi" se sama stává mrtvým dogmatem. kd) “ira a láska ke l\rislu
zase roste v srdcídl. doufáme právem, že čeští uulčlci a česká inteli
gence s (hutí a důvěrou přilne ke snahám Kalolitkč .\loderu_v. Názvu
toho jsme si nedali sami, ani nevystihuje áplnč naseho programu, ale
jest už historilký a tudíž.jej přijímáme. Katolilkou \loderuou jsme v tom
s|n_\slu, že diceme vvvážili nesmírné bohatství poetickýtli pokladů ka
lnlilkéllo umční, dějin a života. že chceme ukázali, jak lze i nejnověj
ším ideám a in_všleuka'uusrovnali se s učením tímto, jsou-Ii opravdu
čislv a vznešený. a že ideám svým dáváme výraz moderní a umčlelk ý.'

l iiná obava lev erova b_vlarozptýlena prvním číslem „\'ového Živo—
ta". l'otiž ta. kterou projevil \ dopise pí lleinridiove po příbramském
setkání s llouškou. že mladí pi'elvližejí slarýdv a chtějí začínali sami
odzačátku. \' „\'čkolika slovedi úvodem" jistě. '/.e_versevzadosliuči
učním četl, že Katolitká Moderna nedvce se srovnávali s (Českou „\lo
demou, která snaží se generaci staršídi pracovníků vyjádřilisvé neko
nečné a nevýslovné pohrdání. „My vděčněpohlížíme na lopotnou práci.
jež vykonána před námi —ale diceme dál a nedáme si bránili . . . ."
„List náš vykvete a vzroste, naše sdružení objeví se jako zdravá haluz
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na stromu současné poesie, pučící. ženoucí vedlestárnoucíd't větví utě—
šeně do květů a plodů."

Tato předsevzetí mladýdt naklonnost Zeyerovu k nim ien sílila &
utužovala. Mladí pak snažili se přátelství Zeyerovo udrželi si nezka
lené. Záleželo iim na něm nesmírně. Proto Dostál nespokoiil se, že list
Zeyerův otiskl uvnitř prvého čísla, nýbrž dal mu místa i na obálce, po
užívaie ho jako rekomandace pro ostatní veřeinost.

První číslo „\'ového ivota", iak už řečeno, současně přineslo za—
čátek Zeyerova mysteria „Legenda o rytíři Albanu", které. pak pro
dtázelo ieštč dalšími třemi čísly.

A abyth byl úplný, poznamenávám, že v prvním čísle také byl uve
řeinčn posudek z pera Sig. lloušky (značka Z) o Zeyerovč knize „Tři
legendy () Krucilixu". Bouška především zdůrazňuie, že „velká láska
a úcta ke Kristu mluví z celé knihy této". () tědtže legcndádt cituie
se pietní posudek . aldův z „l.iterárníth listů" v čís. 3. „Nového ivo
tn" na str. 68. \'e 4. čísle v „l.istárnč redakce" Dostál hlásí: „l)o příš
tídt čísel dtystáme rozbor poesie mistra J. Zeyera. Příspěvky isou ví
tány." K provedení tohoto tíminku však nedošlo. Myslím, že vlit em
Zeyera samého, který nebyl přílišrád, když se o něm psalo. Totéž číslo
v rubrice „l)itadlo" (str. ()0) přináší referát \". llitnara () premiéře
Zeyerovy tragedie „\eklaná" na pražském Národním divadle. llelerát
velmi nadšený, vznít'eny a obdhem pro Ze) era překypuiící, iak ani
u llitnara, jenž se Zeyerovou poesii opáiel už řadu let, dávnie se ii in
spirovali k vlastní tvorbě, iinak nebylo možno. llitnar \e svém relerátu
přímo hoří: „Praha nezvykle rožedn čna; dávno bylo na houleturdcdt
slyšeli v konvcrsaei slovo „Ye-klan,t\eklun!" „l)ům pln, napiatost ne
zvyklá, hluboké (hrámoté titho, očekávz'tní čehosi posvátného. llouř—
livé nekonečné. potlesk), iásání, volání nepřítomného autora, volání
„Sláva mu!" „každá postata útlnatné té tragedie hluboko se vryln
v dušivpřítonmyth. Stali se miláčky ti hrdinové, miláčkem stal se autor
sám. Skoda, že nepiiiel, byl by to dávno zadržovany triuml genin."
llitnar tu (lilHllprůthod své radosti, kterou porifmal Ic sblížení mist
rova s přátelskou družinou hásnitkou, v níž sám se před rokent ot'tl,
a která byla \I'tltltl a veliká. Pouze to llitnara iaksi mrzelo. že lásce
|eho nepoštestllo se žathytiti se na teplé osobnosti životního muže, že
se Zeyer na ietišti Národního divadla tehdy neohievil (\iž \'ilém Ilit
nar „NI-kolik dopisů .lulia leyern" \ „x\l'tllhll literárním" rok HMR,
r. l., (“.() a tt), str. Ill a násl.). .listé nethyhím, řeknu—li.že stejne na
dšeni pro Zeyera b_\li i ostatní ('lenou'- skupiny kolem „N'otého Žl\t)
to", zejména ti mladší.

Proč Zeyer do Prahy na premiéru „.\eklana" I. dubna neiel. doví
dáme se z dopisu pí Heinridtové že dne 29. března |896 (cit. kniha
str. 182). Píše: „\'eklana" prý budou hrát už pozítří,ta včc mne už
omrzela docela a nie mě nezajímá. Je to také, myslítn, hloupé, hrát před
samými svátky nový kus, nikdo tou dobou už do divadla nediodí. Kdyby
nebyli zbytečně po celou zimu odkládnli, mohlo být dávno vše odby—
té." Před tím v dopise ze dne 24. února 1896 oznamoval pí l'leinri—
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d\ové: „V Praze do divadla (na Neklana) nepůidu. půidu pouze na
zkoušky." Ale poněvadž by rád přece svůi kus viděl. chce si lei pro
hlédnouti v Příbrami, iežto mu společnost Kaňkovského oznámila, že
iei tam budou dávati, což iei arcit trodiu překvapilo. poněvadž se nl
kdo netáznl, ie—limu to vhod. Vtomtéž dopise sděluje: „Mnid1"(l'. Bouš—
ka) mi také psal, ale neměl jsem posud dn'ilku, bydi mu odepsal. Foto—
grafu nemám ted žádnou, ale až na iaro dám se fotografovat v Buděio
VÍCídl,Pedi ie leden 7. neilepšídi fotografů, a pošlu pak Tobě i mni
diovi ten žádaný portrait"

(2)
Vodňany, MS. 96.

Veledůstoiný pane,

především musím prosit, byste odpustil, že píšu teprve dues. Psaní
Vaše došlo za mě nepřítomnosti &čekalo zde dlouho na můl ná
vrat z Prahy.

Děkuil Vám za vrácený rukopis, za „Hyumu" a za „zlato".
Nebylo třeba žádné omluvy, |sem úplně spokolen. 'l'olik důvěry,
doufám, máte ve mně. že nevěříte, že by se mi lednalo o peníze,
nelraděli b)"d'lnebral žádné honoráře, bohužel nemohu si ale ten
ideální luxus dopřát.

,ádáte novou prosu, napíší Vám rád něco, ale hned nemohu,
|sem vázán na všedmy strany, musím dámě sliby splnit a také
rád byd'l se dal práce větší, iiž lsem stále odkládal. „\lový Život"
stol se mi milým a \ěřte, iukmile mi bude len "()(hll možno, 'Iu—
klepu na \aše dveře.

Děkuji \'ám ještě za \'aši podobiznu přiloženou k „llymně“
" lnkmile hudu mítl lotogralil svou, dostanete li Ihned. Zde loto
urnÍn není. ale pojedu hržv do lludělovlca odhodlám se lt |(-straš
m'- „operarl“ —stát před lotouralidtým aparátem. zdá se ml totiž
malou hrůzou.

Pozdraxuli Vás vřele a upřímně.
\ úctě. dokonalé

áš
.lul. Zeyer.

Zeyer Iel Itl. dubna 1 \ odňan do Prahy, poněvadž tam měl !(). dubna
na Staroměstské radnlcl přednášku o \'oitmi \'áprstkovi. l'uto před
náška mu způsobila mnoho starostí a svízelů. Pracoval na ní i v nemoci,
která jelvbřeznu t8t)7trápila, někdy i vpoloviční horečce.“ lleinridío
von 13.března prosí: „„\lodlise za mě,aby to něiak dobře dopadlo, mám-li
stouat. s Pánem Bohem, ale až po 17. dubnu !“ Zeyer měl pořáde strad1,
že nebude včas hotov. Ale přednášku šťastně ieště před prvním dub
nem dokončil. () ieho vystoupení na řečnidtóm podiu referuie \'. Bit
nar (viz leho článek v „Archivu literárním" str. 122): „Mladá generace
literární &čtenáři Zeyerovi sešli se na Staroměstské radnici v neoče
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kávaném počtu a touha, spatřiti konečně tajuplného básníka tváří
v tvář, byla všeobecná. Spatřil jsem konečně drahou jeho tvář zcela
zblízka, slyšel jsem jeho hlas, seznal jeho pladlost, když dlouhým špa
lírem jásajícího posluchačstva unikal ry( hle ke kočáru, čekajícímu
na rynečku." A v čísle 5.„.\10vého Života" (ročník [. str. 117) v rub
rice „Knihy a listy" patrně rovněž 7.peia llitnarma čteme, že před
náška Zeyerova „naplnila zasedací síň radnice staroměstské takovým
množstvím obecenstva, še nezbylo takořka místečka. Zájem ohrom—
ný k nehynoucí památce Náprstkově a zajisté nemenší měrou i zájem
k básníku samému nalezl tn nadšeného výrazu. Bez dethu a bez hnutí
setrvalo poslmhaěstvo pod dojmem (i(hvatné řečislavného přítele Ná
prstkova v němém jakémsi snění. při tklivýd1 vzpomínkính na zvěč
nělého ani jediné oko nemohlo zůstati ne'/.aroseno. A pak to nadšení,
ta bouře nezkrocená, když skončil milý náš pěvec \'yšehradu (( \e
klana svou přednášku, jíž jsme nasloudiali jako pohádkové háji něja
kého m_\'thid\éhoLumíra a ne jako obyčejně přednášce. \'ždyt také to
byla báseň, jak jsme očekávali —co by mohl 'l.e_vernapsati jiného o
tom, kterého tak věrně miloval a tak hlubou: (hápall Přednášku otiskl
Světozor." l'rm Ze) er přes vše(hnn svou ostýdimost a nedíut k leč—
nění přednášku píe\ žal, oziejmují slova 7.dopisu pí lleinridlov' (»(IO.
května 18t)5): „Patřím zajisté mezi lidi, již \láprstka velice milovali."
Proto riskoval všědmo to, co mu 7.veřejného vystoupení vzešlo. \'šak
také naříká po návratu do Vodňan v dopisu pí lleinridíové (3. květnu
1896): „Byl jsem po několik dní pořáde jako u vidění z toho pražského
víření, ted tepne začínám se zase vpravovat do své obvyklého po
řádku."

Vráceným rukopisem míní /e_\ (n' rukopis „Legendy () r_vtiřiAlba
". \\ žadmal si vžd_\'své originály zpět pro případné knižní \ _vdání.

aby mohl t(-.\t lépe kontrolovali. „ll_\|nnou" rozumí se „ll_\|nna děl
ni(*t\a", kterou Dostál \\(lal v březnu jako první číslo letáků, nazva
ny'di „Moti-IV,podle vzoru lyri(k)"(l\letáků „$onneublumen" německé
ho básníka l\. ll(-,n(k(-l|a. „„\lotýlů" \\“šlo pouze toto jedno číslo, první
a poslední; byl to už takou" žv_\l\|)ostálů\: zaplanonti pro něco, ale
nedokončiti, poněvadž přišel nmý plán.

(3)
\odňam, 516. 90.

\ elcdl'lstojný punc.

je mi líto že se musímpřiznat, že co Vám l). llonška psal, totiž
že už píšu pro „Nový Ži\(,)t se zakládá na omylu.

Nepsal jsem teď už asi dva mcsíce jediného slova, neboť jsem
v nitru svém tak rozerván —nemohu Vám říci proč - že jsem
úplně nesdiopen práce. ()djedn odsud tak asi na IOdní a doufám.
že až se vrátím, že budu tak dalece kliden, že se budu moci zase
do práce dát. Nemohu ale nic více slibovat, než to, co jsem Vám
posledně psal. Lidmýmisliby by Vám přece vyhověno nebylo! "
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Věřte, že |sem úplně bez viny v te' nehodě, nedovedu iinak
psát. než když cítím k tomu vnitřní pobádání. Nemám ani malé
básničky, byd1 Vám ii zaslal, &nezbývá mi, než Vás prosit, byste
měl se mnou trpělivost. Jsem ubohý tvor. —

Kdybydi Vám aspoň tu fotografů poslat mohl! Ale ani tu ne
mám. Budu hledět v Praze něiakou dostat od známýdí nebo při
buznýdí a pošlu Vám ii pak.

Prosím Vás snažně, byste se nehněval, že Vám v ničem nevy
hovuii. Vynasnažím se, bydi pro „Nový ivot", až mi len poněkud
bude možno, něco napsal. co by Vás poněkud smířilo. 

Doufám pevně, že „Novému Životu" se povede čím dál tím

Děkuji \'áni mnohokráte za ten pěkný obrázek!
V úctě dokonalé

Váš
Jul. Zeyer.

Bouška, lák žiištuii 7. leho dopisů, v pozůstalosti Dostálově zadno
vanýdi, psal svému příteli do Nov. Jičína 16. května 1890: „Zeyer mi
píše dnes; chystá nám pušiovou hru. Poslal mi podobiznu větší." \: dalším
dopisu z 21. května r. 1896 čtu: „Zeyer mi poslal krásnou fotografii
kabinetku, našel li \ papíredi, dvě leta stará, ale krásná. (Íhreš—Ii,
půlčílu ti li pro „Nový ',ivot". Proti této domněnre llouškovč, že by
pro „\ovy' Život" (ll)Slill pušiovou hru, se tedy Zeyer brání. llouška
se skutečně mýlil. lever psal Illll pouze všeobecně: „'l'rápí mě. že se
musím pořád rozpiv hnát á že se nemohu dostat k tomu. ubydi konečně
už napsal ty pačlovó hry. l'i'ei'e l))'(h rád nčro napsal, ('o by stálo za to
a doufám pravě, že to bude to veliká golgotská tragedie . . ." ' Acby to
byln práve pro „\Jmý- Živoť, neprnví se tu. llohužt'l. k tomuto dílu
se Zeyer vůbec iiž nedostal!

Příčinou vnit'rni rožervnnosti, která tou dobou lcyern zvláště trýz—
nila, byl jeho poměr k \rdilitkému. Ilyli kdysi neiintilnnčlší přátele.
nle rozešli se nadobro. Množí námáhnli se, aby opětně oba básníky
smířili. \ první řadě pí Ileinridiová, která žválá i \ rihllikého i leyera
k sobě do l'í'íbrmní ná svátodušní svátky r. IROó.Zeyer lí v té \čt'i
píše lb. květnu: „ \ni nevíš, ink rád bydí na ty svátky přilel. jen už
proto, abych zapomněl trodiu na své vnitřní trmnpoty, nebot ie mi
smutno už k smrti. \le ('o s tím „Sllií'r0|ií|n", o které nikdo nestoii n
které. k ničemu není! \ení žádná nenávist 7.má strany, len si přeji mít
pokoi a le mi líto, že jsem se zklamal v povaze toho bývalého přítele.
který, bohužel. nikdy přítelem nebyl. .-\ ted bydi měl, lá urnžcny, leště
za ním Iezdit a snad prosit, aby mi odpouštěl. Co? .\lou indignnci? Co
by v tom hledal? Na iaký motiv by hádal? .-\ nevypadalo by to vše
lako nělaká komedie? Sud sama. Ostatně, kdybydi přiiel, kam bys nás
všedmy dula ?" „A proč vytýkáš zrovna mněnesmiřitelnost. Tím samým
právem bys to mohla učiniti na straně druhé! Nedělal-lilsem lá žádný
krok k sblížení, nedělal se ten krok také odiinudf Zeyer tudíž do Pří
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brami na Letnice nejel. V dopise ze 6. června píše: „Musím ti hned psát,
nebot vidím, že se musím u Tebe omlouvat, vlastně, že Ti musím vy
světlit, že jsi se mýlila. Moje psaní nebylo ani trod1u příkré, ten smysl
jsi sama vložila do mýdi slov. To je nehoda, že se psaní jinak čte než
bylo psáno. Psal jsem tak klidně a jen jsem Ti vysvětloval, že to nejde,
bydi přijel do Příbrami &(htěl jsem 'l'i jen říci, že nejsem nesmiřitelný,
alespoň ne více než ta druhá strana, a ejhle, sama teď mi píšeš, že na
té druhé straně k smíření není více dtuti než u mne. Vidíš tedy, že
jsem měl |)ra\dt|." A Zeyer s Vrthlickýln se opravdu nesmířili. Zeyera
to ovšem tak deprimovalo (v nejhlubším nitru jistě po smíru toužil), že
vůbec nemohl pracovali. Proto vypravil se 8. června do Zelče (osada
na Táborsku s l larradtoyským zámkem) na několik dní a pak na krátko
do Prahy, aby sevrozptýlil a našel vnitřní rovnováhu.

'.e na „Nový Zivot" nevapomcne, ujištoyal Zeyer i lloušku, který
13. června hlásí Dostáloyi: „Zeyer bude psát pro nás, slíbil tni. ()bsta
ráyáln Illll materiál. l'tittigt'alii pošlu." Proto také Dostál ohlašuje na
obálce 6. čísla „Nový Íivot", že pro druhé pololetí (hystá práce od
pp. .lulia Íeyera atd. V Iislárně redakce pak gratuluje Zeyerovi, že
dostal od Svatoboru, 2 fondu kněze Čermáka, cenu 500 zl. za „Karolín
skou cpopeji'. () této ceně napsal Zeyer pí lleinrithové 3. května:
„.lsou mi ty peníze vítány, už jsem bez toho nevěděl, kde (:o vzít —tuk
krásně umíln hospodařit. \'epůjdu na žádnou cestu, uplatím si malé
dluhy a 7.toho ostatního se l)u(lll živit, abych mohl něco psát, co mě
tcší . . ."

(4)
Vodňany, ll./8. 96.

\'eledůstojný pane,

ani '/ mysli ani ze srdce jste mi ney ypadl. stydím se jen. že jsem
posud ncdostál snímu sloyu. Promiňte mi, prosím snužně, ale
kdyby nu" kdo i lnučil, nedm edu napsat slot-al

Pojedu na nějaký čas do lluyor, pozejtří, snad ta toulka v krás
né krajinc, \ starýth mčstáth tnč \yhojí. |)áin se také k vůli Váni
lotouraloyati a pošlu \'átn podobiznu i zprávu o sobě. Do té doby
buďte |)l)l(ll'il\ cn.

\ áš
_Iu/. Zrycr.

Krátký tento dopis je psán na zálepcc. Dostála IIC/.ilslilldoma v .li
ř—ínča byl za ním, jak vidím s adresy, poslán do Prahy na Vyšehrad
k panu kanovníkoyi Kuldtni, kde skupina Katolické Modemy mívala
při zajíždkáth svůj orientační bod. .\lám dojem, že adresu přepisoyal
a zálepku do Prahy posílal tehdejší kaplan novojitký Jan Šrámek.

\'a sum nestbopnost k práci naříká si Zeyer y dopise pí lleinri
thoyé, dne 24. července: „llád bytb cestoval, jen tak po ,ethád1 . . .
Nepracuji nic, je to až k zoufání. Je mi to až protivné, když mám pero
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do ruky vzít. Snad by po cestě bylo lépe. Snad . . ." Do Bavor Zeyer
skutečně se vydal a sice 10. srpna. Byl 14 dní na cestě. Navštívil Mni
diov, .\'orimberk, Řezno, Pasov a Tegernsee. „Doufám, že až přijedu
domů, budu sdiopnější k práci a k životu. Tak nestálo to za nic, pra za
nic," píše neteři Karle.

Zatím co nethával Zeyer Dostála skoro po celý červen a červenec
beze zprávy o sobě, korespondoval s Bouškou, jenž 7. července hlasí
Dostálovi: Se Zeyerem si pilně do isujeme. Bude psat „Život Panny
Marie" (a v něm i dětství Ježíšovo . Pilnč mu sbírám a posílám pra
meny: Kat. línnneridíovon, Apogryfy atd. Ale penčz mě to stojí. Ale
ncd'iť, věc bude výtečná . . ." Zeyer zase pí Heinridíové 24. července
sděluje: „Páter Bouška mi psal, že navštíví Příbram a že by také na
vštívil mne. Snad bydi jel na nějaký den též do Příbrami, jenže nevím
kdy." Před odjezdem do Bavor, 8. srpna. pak jí ukládá: „.le-li páter
Bouška v Příbrami,pozdravuj ho ode mne. Škoda, že sem (do Vodňan)
nezajel, snad až podruhé."

(5)
\'odňany, tl./(). 06.

\'eledůstojný a mily"pane.

uštván a zmiven vratil jsem se 7. t. m. Z \ll-„mec a nalezl \'áš lís
tek. \ ještě Illl není dopřáno, hyth sedl k stolu a psal. \lnsím
ještě do Prahy. záležitosti „praklitkó" mč tuln nutí. Před říjnem
nebude ml možno prat—ovat.totiž začínat prat—ovat!

() llílkovi bndn někdy psat, zajel jsem k němu do (Íhýnova,
přirostl lnl hned k srdci. -\|e hned 0 nčln psát nemohu. K té jeho
„Kalinrl|" není žádného doprovodu třeba, to se už uu'ulí sama
a ještě k tomu píšete, že Vám někdo napíše studii. llylo by to
až příliš a vypadalo by to jako reklama, It'—ale nemá ani llílek
ani jeho „kalvarie“ zapotřebí.

Ještě před odjezdem do Prahy Iajedu si do llndčjmit' k Íoto
uralovi, l)_\'(lldostál slovo.

Kdybyste věděl. jak jsem nnmen, (hurav, nštván. A dvacet
nejméně listů tn leží na stolku a na každý musím aspoň krátce
him! odpmídat! m:. se mi některou (lnilku, že jde se mnou ke
konci.

Tukové bnšení srdce, takova slabost! —
Prožil jsem v Němedtn krásné d\víle, polapčl jsem se do moře

tónů. Beethoven, Mozart,“agner „brázdili“ mon duši. -\ ta stará
města! A co obrazů jsem viděl. Teď ovšem se mi točí hlava z tědi
dojmů. 

Budte zdrav!
Váš

Jul. Zeyer.

Nejezdíte nikdy do Čech? Jak rád byd1 Vás někdy uviděl!
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Zeyer po návratu z Bavor. kde se měl „jako v ráll", celý týden ne
přišel k žádné práci, „tolik času mi odňala moie po celý měsíc zane
dbaná korespondence". A 23. září se chystal do Prahy, na sv. Václava
dllčl býti v Lužancth u Hlávků (president České akademie věd a u
mění) a pak zase se vrátiti do Prahy. Ovšem d1ytly lei gidítidié bolesti
v pravé noze a na cestu se vydal bezprostředně kolem sv. Václava, při
čemž také navštívil l'leinridmvy v Příbrami.

Na mladého, sotva 24letého sodiaře Fr.Bílka z Chýnova byl Dostál
už v létě, iak vidím z jiné korespondence, upozorněn novosvčcencem
I': B. lbňkum a úředníkem kladenskýd1 železáren V. Bitnarem.l)ověděl
se také, že i Zeyer se o mladého umělce zajímá a že ho iiž dokonce
v Chýnov-ě navštívil. Bílek sám byl rovněž pro Zeyera nadšen. Vyprá
věl () něm V. llitnarovi na primici \'aňkovč ve Stálci u Tábora. „Mlu
vil () něm 5 lmroncí úctou a zápalem." Když pak llitnnr ze Stálce zalel
i do (',hýnovn, ukazoval mu llílek ve své dílně, kterou měl v rozmok
Iém lesním pavilonč, vedle iinýth věcí také „v hlíně provedený model
Krista, pracovaného llílkem pro Zeyera. ()noho Krista, klečícího před
přijetím kříže a ohlížeiícího se steskuplnč zpět . .. Seznal lsem," píše
llitnar (viz citovaný lelio článek v „Ardlivu literámím"), „kterak llílek
v ielio tvářižievil všethnu lásku k Íeyerovi, nebot dal kristu rysy tváře
bú5|líkovy".

Zeyer navštívil llílka před odiezdem do llavor. llílek píše o té ná
vštěvě llitnarovi: „Ač pan Zeyer nečetl z mé „l'ravdy“ ani tolik, co
jsem 'l'i iá zde (v (Žhýnovč) četl, přec až ke mně přiiel. Přinesl & vě
noval mi iiž knihy též &psal mi, ač ie na cestádi, slova takové krásy,
že se ic hoiím číst".

\' |)ostálovl přirozeně. když to všedmo slyšel, ozval se redaktorský
dluh a žádal hned Zeyera, aby mu něco o llílkovi napsal a popřípadě
připojil doprovod ke krcshč „Kalvarie", kterou dal Dostál reproduko
vati a kterou mínll v „Novém Životě" otlsknouti (stalo se tak v 9.41IO.
dvoičísle „\ovélio ',ivota"). Zeyer odpovídá na žádost tu záporně,
zvláště když už o llílkovl píše leštč kdosi |lný (byl to F. |). Vaněk, le
hož studie „Sodmř mystik" vyšla rovněž v 9. a to. d\olčísle „Nového
' kolo"). Když tedy Dostál nemohl od Zeyera dostali o llílkovl článku,
tož aspoň '! ielio dopisu vytrhl ony tři věty o něm n připolil Ie pad
obrázek.

(6)
\ odnany, 20./10. 96.

\ eledůstoiný pane,

byl isem tři neděle v Praze &nalezl |sem ted Váš lístek zde. ()d
pusťte tedy, že nepsal isem dříve.

Že se rád vzdáváte rcdaktorství, thápu úplně, ani za svět ne—
ditěl bydi nččím takovým být.

Viděl iscm také poslední číslo „Nového Života'. ač jsem ie
ještě nečetl. l'ovím Vám otevřeně, že se mne dotklo velice ne
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přílemnč citování z dopisu soukromého. Také zpráva, že isem si
u Bílkaněco „obiednal“ nesrovnává se spravdou —ale o tom dost.

Adresa sl. Marie Kalašová: Smidrov, Karlova ul. č. 24.
Posílám svou fotografii na Vaše přání. Neisem ale takový ink

se zdám na té podobce; lichotil mi fotograf, vypadám ve skuteč
nosti iešlě starší a pak neisem tak velký. iak by se dle fotogralie
mohlo soudit, naopak isem malý. Za to však Vás uiištuii, že ni
kdy isem se na ten svět tak urroganmč nedíval iako ztoho por
traitu. Vina je úplně fotografa, pořáde mi šrouboval hlavu výš &
udal příliš vysoko bod, knm isem se musil dívat. Už se stalo.

Pozeitří sem přiiede Bílek na návštěvu. Těším se seznámiti se
s ním blíž, okouzlila mě děcká ieho mysl, čistá jeho duše, tak
věřící a Bohem nadšená. Je tak málo světem dotknut, takový člo
věk je pravou útědmu pro duši pokalenou světem a hřídíem,
ale toužící po nápravě. —Ted se ale lekám a píšu Vám důvěrně
a počítám na Vaši diskretnost.

Buďte zdrávl Nemusím Vám opakovat, že budete vítán, přiie
dete-li clo Vodňan.

Váš
Jul. Zeyer.

.leště isem prut—ovatnezačal, jsem pořáde (hurav.

Dostál se nul v rar/poru 5 X. Dvořákem a S. llouškuu, kteří se po
kládnli za spolumajih'lc „\lového Života" a měli různě námilk\ proti
způsobu redakce liostálovy. .lsou () tom v pozůstulosti dlouhé dopisy
llouškov), ale nemohu 7.nidl ničeho citovali. l)(nstálu t_vtoneshody
vedly k odhodlání wdáti se reduklorství. Svěřilse stím i Zeyerovi. K re
siulmci ovšem ve skutečnosti nedošlo, poněvadž se lloušku proti ní
resolutuě opřel, dokážm, že ani on, uui \uver Dvořák, ani l'r. llolc
ček, kteří iediuě přitháželi v úvahu, redakce převežluouti nemohou . . .

(Íitováuím vět z dopisu pod Ilílkovou „Kalvarií“ se Dostál '/.e_vero\'i
nezuvděčil. A jak uvidíme dále, Zeyer častěii tuto reduktorskou horli
vost I)ostálovi prudce vytýkal. Steinč Bouška napomíná a kárá \ do
pise ze 7. listopudu Dostála: „I'odohilnu Zeyerovu, iežto si toho vý—
slovně nepřele. neotiskui. Tedy žádnou. Taková přání se malí dle mého
soudu vždy respekto\'ati." ()všeln Dostál měl () tědl věcedn svě náhle—
dy u oddával se své reduktorskě pm ale úplně. \řelměnil se v tom o
hledu až do smrti.

Po dokončení „Legendy o r_uíři -\ll)auu' záleželo l)(islálmi také
na tom, aby co neidříve měl v rukou zase nový příspěvek od Zeyera.
Ten však \'ytnale hlásí, že nemůže se k práci dostati. Doslál i Boušku
pohádal. aby získal pro „\'ový Život" od Zeyera další příspěvek. Bouška,
ieuž ZůčúlkCIllzáří l))l \ Příbramí. odkud dítěl se též podívati do \'od
ňou, a který tuto návštěvu uskutečniti nemohl, iežto Zeyer byl v lin
voříd1,odpovídá Dostálovi (7. listopadu): „l'pomínnt iei () práci? Proč?
Slíbil & Pl'iIVí.že slow neruší. Leda iei vlídně upozornit, že by nám
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bylo něco vítáno právě do I. čísla. Psal ml právě před několika dny.
Nepíše věc dosud, ale bude. \ íš to sám, že se bůsnidxé dílo nedá vy
nutit. To neisou housky. A). jen se pustí do Kateř. Emmeridmvy, jistě
že mu to nedá a musí něco psát." Bouška pevně s tím počítal. že Zeyer
bez naléhání práci pošle. Proto, sestavuie program pro 1. číslo ll. roč—
níku, klade na čtvrté místo beletrii od Zeyera.

Zprávu, že by byl něco u Bílka obiednal, Zeyer popírá. lleaguie tím
na větu ve zmíněném článku Vaňkové, v němž stálo: „Poslední práce,
.lul. Zeyercm obiednana a veřeinosti ieštč neznámá, ie realisace the
matu, básníkem samým daného: Kristus \“neivětšídušemi disposici
Práci tu dice Bílek řezati pro básníka samého do dřeva . . ." Bílek sám
mluvil s Bitnarem o této práci pouze, že ie pro Zeyera! Zda obiednávka
či dar, se v té rozmluvě nepovída. Patrně šlo spíše o dar.

Vodňany, 27.111. 96.

Veledůstoiný pane,

\'y zaiisté netušíte, jak mě mučíte. To ale redaktor iinak, zda
se, ani nedovede! Věřím,že iste iako člověk beránek, jako re
daktor iste ale tygr. Není mi možno Vám do I. čísla něco napsat.
.-\ proč by to musilo být právě do I. čísla? Myslíte-Ii, žeby kdo
mohl myslit, že se straním „Nového ' „lvota", napište, že isem slí
bil s radostí \"ám praci \' neibližšíth číslech a řeknete takto ien
pravdu. Jen co Sladkovi odcvzdám pro „l.umíra" slíbenou už dvě
leta x'(-('.napíšu Vám něco delšího. llyl jsem (hur—anpoi'áde. ne
psal jsem nic,pro Illt'...\|e Sládek má mé čestné slmo, že iemu dám
první \'t"(".af kratkou nebo dlouhou, kterou napíšu. \'idíte tedy,
že mi nemožno už z toho (lí'nodu \'i'nn tentokráte v_vhovčt..\ ne
(htél b_nh také ieu tak ledaby lo učí-o nařmarat pro „Nový Život".
Není možno, abyste nepřistoupil na můi argument. - Když,(h(tete
mermomocí mít mou nešťastnou podobiznu \ „\lm'l'ťlll Íi\'()lč".
tedy \'ám dnes posílám tuto druhou, méně luriantskou a kome
diantskou. shotovenou pouze diletantem. ale dle mého náhledu
mnohem pravdixéiší, ač na ni vypada'un snad troubu starší než ve
skutečnosti. Punč—\adžalenelsem slečinkou. tak na tom nezáleží.

.\ th'ch-ll k tomu nét o napsat, nemohu \'a'unbranit. ale prosím
Vás snažnč, nepište o mé osobě, ien o lllýd) spisech. Chvála mé
osoby naplňuje mě zúrmutkem, vždyt ií nilak nezasluhuii, jsem
pln hříthů a (hyb. a čtu—liněco podobného lako tu ieduu zmínku
v „Novém Životě", musím se zurdívat a le mi k smrti smutno ::
zdá se mipak, že jsem jako pokrytec a isem přímozničen. Prosím
'as tedy pro Boha, nedivalte mě a nechte mou ubohon osobu

stranou. 
(Io se týče hudby k „Albnnovi", nezapomíneite. že by ta pak

se nemohla na dlvadle hrát, poněvadž na prolímím ievišti by se
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nedovolilo representovat Pannu Marii. Musila by se ta hra někdy
zvlášť provozovat, jako ku př. pašiiové hry se hrnií ve spolcídi
atd. A tu by zase dekorace, kostymy atd. stály příliš mnoho na
naše poměry peněz. - Jako ukázka příštíd'i „mysterií". na něž
pořáde ieště myslím —by to byl pokus ovšem zaiímavý. Ale ide to
u nás? —

Doufám, že isem \'ám vše vyložil, oč se jednalo ve Vašem po—
sledním dopisu, a pozdravuii Vás co neisrdcčnčii a uctivě

Vivus
Jul. Zeyer.

První ročník „Nového Života" sdiyloval se ke konci a tu Dostal. když
se mu ncpoštčstilo pro druhé ielio pololetí něco od Zeyera dostati,
snažil se všemožně, aby aspoň prvé číslo druhého ročníku mohl opět
Zeyereln zaháiiti. Proto na něm seděl jako kat. .la sam, isa redaktorem,
docela (hapu Dostálovu ncdočkavost a neodbytnost. Chce-li člověk
někdy vynu'uniti na některém autorovi příspěvek, (70se napíše, napři
pomína a oaurguielfak i Dostál. Zeyera to ovšem dopalovalo. Ale ani
Ilonška, iak isme viděli, úzkostí redaktorskýth nediápal, ač, iak usu
zuii. také by byl prózu Zeyerova nebo cokoliv iiného rád už v prvém
čísle nového ročníku viděl. . lo () representaci. které bylo v roce |897
ieštč více zapotřebí než rok před tím, poněvadž „\lový Žhot" dle po
tahy molto redaktora stal \ boii na všcdmy strany. Když ted) Dostal
viděl, že nové |)I'át"(' Ít-iermy (lo terminu pro I. (íslo stanou-ného
nedostane, (litčl dáti do (í.—alaaspoň Íeyerm u Íotouralii. Proto ii take
už dříve sháněl. Bouška však byl proti tomu. „S podobinlou [cit-la
v I. čísle se nemohu spřátelili. (Io k ní." (9. prostou-;) „Spíš než pro
podobiznu Zeyera b_vll))'tll pro \laetcrlintka. I'a le u nas dosud ne
znama. l'ředkltídi'un ii." (lt). |)I'USÍIH1')„lei-era do I. řísla. rtu/hodnu"
ncdt'nel. ()a ti díl praci už třeba do 1., 3. čísla. potom ici přilož k prat-i.
Když isi dal do I. řísla \larterlintka, tož k němu i podobimn" (H. pro
since). .v\ v rozdělení (isla. l):istaletn zaslaném. škrtai llouška radek
„,'/.eyer. \lčnovaníř" a připisuje resolutoí \'ell ()išt-ni l)(ista'ila-rvtlak
tora nebylo tak snadno přesvědčili.()depsal Ilotlškovi. že ieden portret
Zeyerůi s věnováním (l:. do I. čísla a k začátku prato slibem" že (|:.
druhý jeho obrazek medailonový. To přiro/em'- vznčllhóho Bouška na
nelvyšší míru dohřalo. l'iše mu 29. prosince: „'l'edv Il. ročník „\ovólio
Života" pt'tide ve znamení obra'izka'iřství.Zbytečna podobizna Zeyerova
\“„\'Člltn'állíllt" (!!) do prvólio čísla a teduž zase.druha podobizna téhož:
ie \ldčt, že „Nový ',ivot" má kapitali a in) literáti se na něj nuzuiemc.
\'ýbomč tedy. obrázky!" \lťdif však z toho nikdo neusuzuic, že. h_v
llouška nebyl měl Ze) era rad. \aopak! \' listopadovém čísle „Noveho
' ,ivota", ve studii „Paul \'erlaine" (str. 103) napsal o něm tuto neivyšši
tllVálll: „'l'akovýln mistrovským dílem katolického umění ie p. Zeycrův
.,PříchodŽenichův" (Almanach Sccesse), zbásnční Ježíšova podobenství
o 10 pannádi ve formě liturgitkého středověkého dramatu. Již za to
drama zaslouží si Zeyer nesmrtelností."
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Prací, kterou pro Sládkův „Lumír' v tědi dnedi Zeyer dopsal, byla
antidtú povídka „Evadna ". Vyšla také v „Lumíru“ r. 1807. Jinak Zeyer
nepracoval. Hořekuie pí Heinridiové (7. prosince): „Mě pořáde trápí
hrozný kašel a oči také zlobí každou d'IVlll.Bože, to stáří ie.něco smut
ného! Ale co dělat."

(8)
Vodňany 8./2. 97.

Veledůstoiný pane a příteli,

práci svou Vám nemohu ještě do 2. čísla poslat, ale doufám, že
až do 3. zajisté. Nelekeite se, když Vám řeknu, že isem ií ieště ne
začal. Nezačal isem ii totiž psát, ale psaní ide u mne dosti rychle,
když věc ve mně dozrála. A pmculi dávno pilně na ni v dud1u.
Přečetl jsem k vůli ní celou malou bibliotéku a to bere času. Me
zitím napsal lsem věc kratší pro „Lumír", byl to slib už trodiu
až příliš starý, musil isem iei splnit především. Myslím, že isem
Vám to řekl. Nyní ale oddal isem se úplně Vám. Prosím, byste na
mě nenalellal, mě nepopoháněl, pracuji pro \'ás rád, ale věc ie
tak svatá, že ii nemohu odbýval nčiak z ohledu redakčního. Žádá
všedty síly a celou lásku a velkou volnost dutha. Doufám, že se
mi částečněpovede, doufat více. bylo by smělostí.

Tedy, prosím snažně, mčite ieště trodm trpělivosti, když iste
ii už tak dlouho měll —

„Nový ,ivot" vypadá ted velice krásně, neměl isem posud však
času, b_vth I. číslo přečetl. čtu ien pořáde „účelnč" pro tu svou
pro „Nový Život" určenou práci. lčldaií pořádc zrna Z toho do
mé duše a vzdytlu'un neustále: „Kéž 1 toho \'zclde žeňl" 

„Křesťanská renaissancel" jaké iste to napsal slovo! .le krásně.
lako slunce. Ale uskutečnění není možné, iná-li býti jm llterámě
míněno. Literární naše snahy mohou být jen prostředkem, leden
7.prostředků k tomu znovuzrození. Není třeba dudta nového, len
průchod tomu duchu starému. staršímu než světl —

Budte zdrav! 'lřisknu \'ám ruku \“opraulove' syllšpaštii.a
.IuI. Zeyer

Reprodukce má podobizny zda semi velice podařené. .\lc vy
nutilo mi to vzdedn!Tedy přece se bude o mě mluvit! \"ěřte mi - ie
to „kalith"! —Musí-li to být, nuž tedy at se stane o lllýd'l spisech,
ty patří konečně veřelnostl - ale moie ubohá osoba/I Máte-li len
trochu lasky, prosím, nechte tu ubohou osobu co možná v po
zadí a stranou. Viďte, že mi v tom vyhovíte?

Prací, kterou Zeyer Dostalovl avisoval a k níž se tak hluboce vážně
připravoval, byla „Zahrada Mariánská“.

Pokud obrázků Zeyerovýdn se týká, nevyhověl Dostál ani Bouško

96



vům přáním,ani Zeyerovým. Do 1. čísla „Nového Života" dal sice Mae
terlindta, ale v čísle 2. byla reprodukce iedné fotografie Zeyerovy, pod
níž byla tato slova: „Přinášíme podobku pana Julia Zeyera, nemluvíce
mnoho () něm. Za jedno, že si toho nepřeje, za druhé, že o něm nad
šeně mluví ieho díla, a za třetí, že ie snadněiší iei milovat a obdivovat,
než-li kritisovat. Spisovatelka iedna (slečna A.Kalmanova',pseud. Alma
Gelata nebo C. Alma. —pozn. pls.), iiž jsme o to žádali, odmítla a praví
mezi iiným: „Zbožňuii ho příliš,než abydi ho profanovala slovy. .laký
dojem učinila na mne na př. Karolinská epopeia, posoudíte, že kterousi
divili úžasem, podivem v celé své bytosti otřesena sepiala isem ruce a
celým srdcem, jako dítě, Bohu isem děkovala za to, že nám ho dal . . ."
.lako odpověď na různé podtyby a útoky a jako pohled do dílny bás
níkovy cituii 7.dopisu p. Zeyerova . . ." Nyní následuie skoro celý ho
řelší dopis. Na konec ie přidána leště poznámka: „Za odpuštění prosí
autora indiskretní redaktor, iemuž láska ke čtenářům a k věci nedo
volila slova tak významná a krásná nediat pro sebe." Zeyer tentokráte
opravdu nic nevytýkal a ani Bouška se už k věcinevrátil. Druhou loto
graíii připoiil Dostál k začátku „Zahrady Mariánské" ve 4. čísle.

Dostál zkrátka nemohl se dočkali. V ]. čísle v Listárnč redakce sám
svoií šiÍře K. D. odpovídal (mělo to býti ovšem adresováno čtenářstvu):
„Proč p. Zeyer mlčí? Poněvadž diystá pro příští číslo „Nového Života"
větší dílo. Ostatní pány prosím o strpení."

(u)
\'odňnny, .tu'J. ()'7.

\ eledůsloinj pane u příteli,

nemohu Vám začátek své prí'u-edo „Nového Života" poslali dříve
než do čísla (luhnmóho. Mějte ieště měsír trpělivostí Práve moie
Ie nesnadné. l'íšu si dříve širokou skinu, tě mám teprve us polo
vici, nebot l))l isem vyrušen vneilepším proudu cestou do Prahy.
kmn zase příští týden znie! musím na několik dnů.

Sthází mi pořáde leště základní tón, zbarvení svého vypravo
vání. harmonisace, naladění (telku. 'l'o ie věc inspirace a doufám
tu, že se dostaví, už celou svou skinu napíšu a přečtu. Jukmile
pak len napíšu první odstavec v tónu základním, bude, doufám
pevně, vyhráno. Vždyť tušení () tom, co chci u lak bydi chtěl, aby
to znělo a zpívalo, mám v hloubi duše. Je tu len zápas s formou.
s hmotou, lako při každém výkonu uměleduím.

Nelměváte se tedy, že jsem nedostál svému slovu? \'ždyt to
vinou mou není, pracoval isem po celý ten čas poctivě. a to isem
vlastně slíbil, výsledek nebyl v mé moci. —

Buďte zdrav! Tiskne Vám ruku
Váš

Jul. Zeyer.
Do Prahy ledu asi 8. neb 0. března.
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(10)
Vodňany. 1./4. 97.

Veledůstoiný pane &příteli,

Váš dnešní lístek mě vyburcoval z domněnky, že mám ještě
dlouho času, než nutno bude zaslati rukopis. Byl jsem v Praze
zdržován až do 24. března, přišel isem domu znaven až k smrti
a nemohl isem se vpravit do práce. Včera teprve napsal lsem
„Vstup", ieiž Vám dnes posílám. Ten náhlý spěch mě připravil
ovšedien klid.Ten ,Vstup" by byl mnohem harmoničtěiší &lepší,
kdyby-di mohl ho dát „uležet“ a pak opět iei přečetl, ale už vidím,
že to nejde. Posílám lei tedy, iak iest. Ale s mimovolným povzde
diem. O té mé práci se příliš mnoho mluvilo a ted to na mě leží
iako břemeno, že ii nedovedu. —Už buď liohu poručenol Je to
proti mé zásadě dát práci z ruky, dokud není hotova až do konce.
Tentokráte budu musit dělat koncessi. Myslíte-li, že je přílišmálo
do čísla pouze ten „Vstup", pošlu Vám něco dále, připravím to,
než přiide Vaše odpověď. Až budu vědět, že mohu zase s klidem
pracovat, půldc to lépe a rydíleli, nelsem nervosní, ale vím-li, že
se čeká v tiskámě na můi rukopis, pak ztrácím hlavu &nedovedu
nic. —Vidíte, že bydí nemohl být ani redaktorem ani žumalistou.
Dnes jsem celý rozedwělý a nedovedu ten „začátek začátku" své
práce ani číst ani probrousit. A iest mi toho líto! 

Už byth se tak rád všeho psaní vzdal. Bude mi to dopřáno? 
Ještě isem Vám nepodčkoval za tu zálohu 20 zl. Činím tedy

ted svou povinnost. Upřímně řečeno, nebylo by mi napadlo Vás
požádat, ale když přišly ty peníze, byly vítány, přišlyvhod, nebot
le to už tak lednou kletba mého života, že téměř nevyd'iázím
z rozpaků peněžitýth. Částečně ovšem isem sám vinen, poněvadž
|sem se nenaučil počítat. —

()dpustte, že isem Vám nepsal dříve. Ale z Prahy přilel se mnou
na den host, pak odbýval [sem neodkladnou korespondenci, na—
kupilo se zde množství listů a byl |sem tak hrozně unaven tím
věčným po Praze lítáníln a mluvením, mluvením. čemuž lseln už
úplně odvykli —lludte zdrávl 'l'iskno Vám ruku

Váš
Jul. Zeyer.

'l'eďse mám zase odhodlat k nové cestě do Prahy k \ Ílli divadlu !!
Na premieru nepojedu rozhodně, snad za den, dva pozdeii, bu
dou-li mou hru opakovat. —

P. S. Ještě něcol
Prosil bydí Vás, byste mi laskavě ZBd'IOVBlÍrukopis &pak vrátili,

iedná se o to, kdybych měl to věc v knize někdy vydat, by bylo
dle čeho sázet. —

Odpusťte tu hroznou škrabanici, ale spěd1ámna poštu. 



Zeyer byl v únoru v Praze celýdi 14 dní. Byla tam také němedá
spisovatelka pí Mulybrok-Stielerová, jeho horlivá &nadšená překlada
telka. „Byl jsem - píše pí K. Hcinridtové 31. března —skoro výlučně
v její společnosti, bydlila u p. rady Hlávky a krásné večery jsem tam
trávil a tolik překrásné hudby jsem tam slyšel, že jsem si odnes vzácné
dojmy domů. Hlávkovýdi byli tak srdeční a dobří,že mě to dojímalo . . ."
„Byl jsem přílišzaměstnán všelijakými záležitostmi a konáním návštěv.
Také „Doňa Sanča" (lala mi trochu času." „U Vás jsem se tentokráte
nezastavil, protože jsem až domů divátal k své práci a protože jsem
byl tak unaven, že byd1 byl u Vás jen spal a ze spaní jen mluvil."

„Zahrada Mariánská", která počala v dubnovém čísle „Nového Ži
vota" vytházeti, nesla věnování paní Julii Fantové a jejím dceruškám.
S ardiitektem Jos. Fantou byl Zeyer důvěrně spřátelen.

Do Prahy se chystal znovu opětně k vůli dramatu „Doňa Sanča".

(1 !)
Vodňany, 5./4. 97.

\f'eledůstojný pane a příteli,

posíláni tedy ještě kus rukopisu, tak bude snad právě (lost.
Pro sazeče: Mezi větou: „Ve jménu Dudia, který osvěcuje"

a mezi začátkem vlastního vypravování, začínajícím slovy: „Sví
tul z dálky den", at zůstane malý prostor prázdný!—

Nemáte ponětí o tom, s jakou nedůvěrou \ sebe jsem Vám ty
dva kousk) poslal a s jakou nedůvěrou v sebe tu |)ri'ifi vůbct'
konáinl .lscnl 7.toho už. věřte, až ihnrml —

věčně jsem \“)rnšmánl 'l'eil lnusíln zase pozejt'ri do Prahy
k vůll svému (lramatul Sl. Welsovn mě snažně prosí, l)yd"lse přijel
na ni podívat, že na ni pášon křlvdn až krvavou! .lo rolí! Idrrena
a nebylo by to. věru, křesťanské, nediat ji v té nejistotě a v tom
rozčllení. A mně to celá hra už byla tak lhostejná, leželo to už
jaksi za mnou. —Ani ml vlastně nenapadlo podívat se na tu hru
vůbec. (Ío lnolm ale dělal. To bude ztráta opět ] až 4 dnů. A pak
přijdou do toho svátky. Ještě nevím, pojedu-li k llílkovl, ač byli
tak rád. llátl byth byl s ním a rád by(h viděl, jak daleko pokročil
se svým Kristem. —

PSÍ" 0 něm zatím nebudu. Řekl jsem mu to a ví moje důvody.
Je to nejen zbytečné, ale docela i škodné pro něho. Neihtc jej
tiše pracovat. at se do sebe hloubí. At se o něm nemluví, at za
něj mluví jeho dílo. —

Budte zdráv! Napište mi. že došla moje zásilka, budu v sobotu
večer snad už doma. (Dejž to llůhl

Přeji Vám šťastné a veselé svátky!
Váš

Julius Zeyer.

Karla Welscva (Kronbauerová), později provdaná Slavíková, byla
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členkou činohry Národního divadla v Praze. Welsova byla učitelkou.
Vletech osmdesátých upozornila na sebe pohostinskými hrami na většídi
venkovskýd1 scénád1 odiotnidtýdi. R. 1890 nechala učitelství & věno
vala se úplně dráze divadelní. Nebyla prý však ve všedi svýd1 úlohádi
štastná, maiíc v moci charakteristiku, ale ne citovost, skutečně ze srdce
a nálady vytrysklou. A zeiména Zeyerova „Doňa Sanča" ieií posicí
u Národního divadla otřásla, poněvadž Welsova chtěla (tak aspoň píše
J. Ladedcý) hráli roli iiným, moderním způsobem, spíše malířským než
herecký m a to se jí nezdařilo. Ocitala se v rozporu s režisérem a proto
volala Zeyera na pomoc. Doňu Sanču hrála, ale propadla v ní. ()dešla
tedy od divadla, třicetipětiletá, po sedmiletém působení na hlavní praž
ské scéně české.

( 12)

Veledůstoiný pane,

odpustte, zapomněl jsem včera na tento „dokument" a posílám
Vám ho dnes. Přece se nemůže Váš referent divadelní hadat
s každým abonenlem zvlášt () té neb oné herečce! Píše přece
dle svého zdání a úsudku. A nemyslíte snad, abydi já se začal
hádat o tom, iak sl. Welsovu hrála Doňu Sanču !? Což |sem re
lercntem divadelním? Mně osobně zdála se sl. Welsova talentem
a žádná z tědi dam ostatnídi by nebyla Doňu Sanču tak hrála
iako ona. Pranlc o tom nevím, že bydi byl „uznal a litoval" ne
vhodnosti toho obsazení. Naopak. Ale to le můl osobní náhled,
který nevnuruiu nikomu z obecenstva. e sl. Welsova někoho
přímo nenadthla, dovedu diápat, méně ale ten Íanatism proti ní
“ obecenstva, zvykleho na tolik prostřednostíl Sl. Welsova ba
nální aspoň nebyla. —()slatnč od divadla odešlu. la „otázka" le
ledy \ _vřízenaa hasta cosi, non ě vero? 

\'aš
.lull'us Zeyer.

Dopis ie bez data a. poněvadž není při něm ani obálky. nelze určili
přesně den, kdy byl poslán; ale možno lei umístiti do prvé polovice
květnu.

„l)oňa Sanča" byla na Národním divadle provedena po dlouhém
pomíiení v dubnu. l)o květnového čísla „Nového Života" napsal Al.
.l. Koráb —ab._) o hře referát neobyčejně podivalný, v němž se ro
zehnal do takového chvalozpěvu, že Doňu Sanču postavil po bok
Shakespearovy lady Macbetliové. O sl. Welsové usoudil toto: „Slečna
Welsova poiala originelním způsobem velikou svoii úlohu s patrnou
láskou a pílí; dokázala tak opět skvěle sílu individuality své i lenmý dar
psydiologidiý, vlastnosti to, iež lí bez odporu vykazuií místo vedle paní
Kvapilová, přední mezi umčlkyněmi našimi. Bohužel, dochází smutné
zvěsti () tom,že slečna Welsova opustí naše divadlo - pro malou gáži.
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Nedávná aféra pí Kvapilová byla len všeobecným signálem poplašným
zažehnána, ale sl.Welsova netěší se patrně takové přízniu obecenstva;
to je ovšem (hyba. nebot pak správa divadelní nemá se čeho obávali
pro své hřídiy a křivdy na ní pád'lanéf —S tímto posudkem nebyl ně
iaký anonym spokojen a poslal Dostálovi energický dopis bez pod
pisu, že Zeyerovi se sl. Welsova také nelíbila. Dostál anonymní dopis
postoupil Zeyerovi, který rozhořčené na něj reaguie. V červnovém
čísle „Nového Života" pak čteme v Listámě redakce poznámku: „Ano
nym v Praze. 0 úsudku pana Zeyera o bývalé sl. Welsové iste špatně
zpraven. \'ie nelze odvolat. Po druhé se podepište"

(13)
Vodňany fw./5. 97.

Veledůstoiný pane a příteli,

posílám zde pokračování „Zahrady", mohl hyth poslat mnohem
více, ale nethci se už zdržovali pročítáním. pilováním atd., raděii
d1ci včč už dopsat a Vám ii pak poslat celou. pak dle libosti si
dáveite \elké nebo malé kusy. 

Ad \očem |). Mathnra. \lečetl isem „Novou dobu" a také mě
nezajímá. (“op. Madmr () mně psal. Nežalíma mě vůbec a nezdá
semi tak důležitým, abych se k vůli němu pouštěl do nčinkýth po
lemik, co se mi z té duše příčí. Konečně má právo každý soudlt
() Illýth VČt'tNh tak se mu zdá. Učte-li se nčiaký ,.lullt" s mým
„křesťanství|n". ie mi to líto, ale le mi to neznámo. \'ím len, (“U
stálo v „Novém Žh mě" o té \ čči tak delikátní, která nepatří přere
na veřclný trh, a víte nellópe, že isem se bránil proti divalam.
Sám často lekí'un se, le—li\írn lnole tn pruh/i, říkám si \ úzkosti.
nepatřím—limezi ty, o nidiž Kristus děl: „l.id tento ust) mne t'll.
ale srdče ielldi daleko lest ode mne." — \le úzkosti "n'-ho »nč
dolní nemuií Ilit společného ani s p. J\ladiarem, ienž není [|Hl
vědníkem mým, ani s lIteraturou \ůlleč. l'ati'í před iiný tribunál.
Myslí-li p. Mmluu' nebo kdo jiný, že lSt'Ill „křesťanem ! „.mn-".
nemohu mu zabraňovat, kdyby ale (htěl soudit spravedlivě, musil
h_vuznat, že |sem tu „módu" prova'ndčl dříve, než k nám přišla
z Fram-ie, nebo než ve Francii pmstala. o tom svčdčí „,.-\misa
Amil", „Sestra l'asknlina", „Kronika o s\. llrandí'inu" i „Na po
mezí ('llllh světů" častečně. Snad |)_\lo ledy přece kousek hnutí
(lllše Vtom, ('o mč vedlo na tu testu? l ten můi „diletantism" ie
staršího data, než to slmo \ u_\nčišímmódnč-literárním smyslu.
Ani ty „žaponerie“ mě nerožčiluií. Pau \lathar i těm nerozuměl,
|ná-ll le za hračky. \'nikt'lní do stare, zaiímmó, cizí níun kultury
není seriósnímu člo\ ěku hračkou, ale nebrat tu kulturu seriósnč,
proto že ti lidé, \\ llldlž vznikla, malí šikmé oči —to zda se mi vul
gární. —Ostatně lituii lidi druhu p. Mathara. Myslím, že ta věčná
negace všeho |im kazí každou radost z umění. Plyne snad 7.nedo
statku schopnosti k lásce. Ale, tu byd1snad šel přílišdaleko,tu d\těl
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byd'i snad .roudt'tatoned'ici. ani pana Madmra, ani někoholiného.
S p. Mad1arem si nebudeme nikdy rozumět. On dice být nebo

snad ie především „dudmplný" a pro tu vlastnost nemám ani po
rozumění, ani li nedovedu ocenit, ani k ní nemám sdiopnosti. —
Dost o tom, co Vám svěřuli v úplně důvěře. —

Ten siezd v Příbrami mohl by býti zaiímavý, děkuii Vám za
pozvání. —Ale súčastnit se ho, nepřeii sl. Je mi to neiasné, o čem
se poradit? Každý iednotlivec přece ví a cítí, co dice &co více
může podat než svou práci? A to je hlavní, nedobude-li si práce
ieho srdce čtenáře, žádné memorandum to nespraví. Nemyslete,
že Vám chcivnucovat své stanovisko, vždyt se snad mýlím ohledně
iinýdi, ohledně sebe však se nemýlím. A iaké rady bydi Vám mohl
dávat já? Sám jsem bez rady a divím se někdy, že to lidé nepozo
ruií, že isem vlastně přihlouplý, aspoň mito posud nevyčítali. 

Na srdci mám ovšem mnoho, i COkatolík, ale to nepatří do
žádného shromáždění literárního. A ty sjezdy katolidté, iak ie
znám doposud, mě neuspokojily naprosto. Bílek dobře nerozumí
tomu, co dicete, zapomíná, že „Nový Život" le listem belletristic
kým a že v něm nemůže nniíti místo to, co mu leží přede vším
na srdci. Jde mu náboženství nad umění, iak se samo sebou ro—
zumí, a souhlasíme asi všithni v tom, ale „Nový ",ivot" má ten
užší obor vytknutý (\ nemůže ho snudnč překročit. Obávám se,
že llílkovi nebude dobře rozumčno, proto Vás upozorňuiu. Srdce
llílkovo ie úplně ponořeno v učení evangeliu :! rád by zlomil vše,
('o —i mimo umění —ie konvencionelní. (Íbtčl by(b tobo též, nle
nnblížím. že „Nový ivot" nemůže tu úlohu konat a V) že ne
mute ln(e volne úplně.—

Když jsem (etl, že potítúte na mou přednášku, musil |sem se
usmál! \) mě ne'/mile. \y nevíte ted), 'l,('.nedovedu deset slov
somislt' promluvit, \ i(lím—li] nebo 4 ('izí osoby před sebou. Před
nášku je mi něco úplně t'lZíllt). Jednou v životě (lnl iseni se
přemluvit, nemohl jsem o(lří(l pnní \'a'iprstkové, byln b_vto kun
tost bývala, neb žádala si vážně. ! plného srdce, ab)(h právě
já () \áprstkmi promlmil. Nemlmím prnnk symbolkkv nebo
obranně, 'reknu—li \' .un, že iseni to odsfonal, když lsem přání pi
Náprstkovo \-_\li(\\č|. 'l'i'i čtu-(('-lctn po té přednášre nev zal [sem
peru do ruky. Přednášku samu isem přečetl mizerně, hlasem sln
býni, že mě slyšet nebylo. Obecenstvo mi to odpustilo, nle zaiisté
ien s tou podmínkou, „nebudu-li více břešit" (\ \ tom ohledu,
miistó, už břešit nebudu. —

Snad si myslíte, že břeším i tím, že Vám píšu tak dlouhý list
a tedy radčii končím, dříve ale leště otázku. Nethtěl byste nělak
zaiet sem, už poledete buď k Bílkovi nebo na ten slezd? Prosll
byd1 Vás však, abyste mi dříve psal, abyth nebyl někde v Praze
nebo |inde. Zvu Vás prostě, ale srdečně. —

A teď už do opravdy: S Boheml Váš
Jul. Zeyzr.



Chtěl isem tu oeitovati z „Naší doby" (Zeyer omylem píše „Nová
doba"), co Machar () Zeyerovi napsal, bohužel do této (hvíle nedostal
isem ročník z pražské universitní knihovny, poněvadž iei má někdo
vypůjčený. Čekati, až bude ročník „Naší doby" vrácen, nebylo možno,
měla-li „Ard'ia' vyiíti včas. Ale i z dopisu Zeyerova ie zřeimo, co
všethno Madiar Zeyerovi předhazoval a vyčítal. Že neprávem a bez—
důvodně, lze dnes prohlásili se vší určitostí. Zeyer v otázce náboženské
nebyl žádný šarlatán, se svou vírou, k níž se probil těžce a po velkýdi
vnitřnídv boiídi, myslil to nad míru vážně. Katolíkem byl z přesvědčení.
Dopisy ieho pí Heinrichové dávaií na mnoha místedi nahlédnouti do
leho života náboženského a dokazuií, že () „módě" nemohlo hýti po
této stránce u Zeyera ani řeči. Katolicitu Zeyerovu velmi důrazně do
kázal V. Bít/mr ve Své plzeňské přednášce (vyšla tiskem r. 1026 v Praze
nákladem „Lidové akademie" v Plzni) a též Miloš Marten ve své essayi
().lul. Zeyerovi („ eští autoři" svazek 16, r. 1910), dí, že „Zeyerův stře
dověký praerafaelismus nebyl iedinč uměletký"; bylo to „konečné ví
tězství gotitkého (t. i. katolitkého) ideálu nad renaisančním". ()stalnč
literatura 0 náboženské stránce díla Zeyerova ie hodně veliká. llitnar
ii ve svém spisku uvádí na str. 21).a 30.

V květnovém čísle „Nového '.ivota" ročníku ll. \ Listárné redakce
oznamuie Dostál: „Pro prázdniny th ystá se „sjezdpřátel „Nového Života ".

ídí &dotazy zodpovídají dpp. S. Bouška, \lathov u l'olit'e n. \l. a l"r.
ll. Vaněk, Sudoméřlt'e u llethv né." Ze Dostálovl velml na tom záleželo,
uhy se ho i Zeyer súčastnil. můžeme si domysliti. l'roto lei důtklive zve.
a dice po něm dokonre, ahy přednášel. \'ůhee Dostál všemožné se
snažil Zeyem k „Novému '.ivolu" připoututi. Až z toho vzniklo pi'e
střelka mezi ním a llouškou, který vyčítá (v dopise 24. dubnu 1807).
že Zeyerovl správné platí honoráře, ba i zálohy: „('o to? (Íi ien Icy er
nás spasí, my nelsme nit—?Kde le tedy huse Kutol. Modern) ? \' „(*-...?
Upozorňuli tě, že |sem psal do všeth třísela psát bodu, a žes mi nedal
groše. Studie k „Mariánské Zahradě" platil isem lá a šly také do dva
cítky. Já to koupil sthválné u Zeyerovi půičil ad hor! \'ezmi to na vč
domi. Tuším, že, platíš-|| honoráře, že už ! přátelství máš hledél také
na mě." V dopise z I. května pak píše: „leyerovy přikládáš ohromný
význam pro nás. Dohře: nezapomínei však, že já iscm ti ho přivedl."
()všem sám hned prozrazuje, jak Inc k Ze) erovi a iak si ici vysoce váží.
Ilílek se ve svém článku v „Novém ' ,ivotč" dotkl nepříznivé kathedrál a
(lóml'l. že prý nehlásaií život. llouška horlí: „'l'o ie rána ve tvář církve.
(Šothlku. naše dómy! Je to krasšího \ uméní církve? Srovuei Karo
línskou epopeii. Ten hymnus na kolínský dom! ('.o řekne Zeyerí"
„\ odpovídale na Dostálov _vproposiee ohledne siezdu, praví: „\'ýstup
dramatický byl krásný, kdyby se dalo Zeverovo podobenství „l)l'lthlld
'.enidiův" provést. Co myslíš?" V dalším dopise (4. května) navrhuie
Bouška místo siezdu: „\le-li v Praze, tož byth myslil bud v Příbrami
u Sv. Hory nebo na Sv. lloře, tam by nám Redemptoristé dali sál rádi,
nebo ve městě v Besedním sále. To by Zeyer iistě přijel. Má přátele
v Příbrami." V listě pak psaném koncem května (na svátek Nanebe
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vstoupení Páně) vyslovuje se Bouška znovu pro Příbram jako místo
sje7dové. Dělaje program sjezdu a ustanovuje temata a řečníky, po
dotýká: ,Zeyer... cokoliv. ..Dále potom: „Zeyerbude čestnýmpřed—
sedou. Řídit to bude kdokoliv, ty nebo já."'leyer zatím o mém vy
stoupení na sjezdu ve funkci ned1ce ani slyset, ba ani přijet nechce.
Dostál tu .lobovu zprávu hlásí Bouškovi. Ten začátkem června odpo
vídá: „7.eyer že nebude přednášet? Ani nepřijde? e by to odstonal?
Vdžyt v Praze mlmil () \'áprstkovi. Poslyš moudré slovo! l.eho „Mari
ánskou [.ahradu" musíš \)dat v knížce, měls na to hned myslit. Už
hned s počátku jsem žasl, jak nepruktidcy to tiskneš. Mohls použít hned
sazby pro otisk. Kalašová sama mi radila malý formát na způsob edice
Mercure de l'rance, elegantně. Té knihy by se prodalo mnoho. A všude!
Mohla by to být naše hmotná spása. Jen se toho d1ytit šikovnčl! Nehoď
zase tento můj návrh do koše! Vytiskni znovu dosud vyšlé tiskem
úvodu a další tiskni ve dvou sloupcídi úžkýdi, aby se ji\h mohlo po
užít pro knížku malého formátu! llnde to bibelot rozkošný. V Praze
staří (\"r\l1|i\ký a jiní) \lurdí se zle na Íeyera; prý se v úvodu „x\lari
únslké Zahrady" jmenuje hříšnikem. Pokrytcil"

Učel \\ obsah sjezdu nebyl Zeyerovi úplně jasny. léž si nedovedl
dobře předstmili, jak do rámce sjezdu by 7apadla přednáška Bílkova,
o níž se lllll Dostál 7|nínil. .\lěl oba\n, že ná70r Dostáli'n na sjezd úplně
se ro7dmzí s názorem llílko\)in. () \elikono\íd\, kdy byl /.e) ern llílka
\ (hýnmč d\a dny (píše 28. dubna pí lleinridimé: „ll)l jsem na d\a
\lni \ (,|\)'no\č, b_vlotam \šak strašně zima! .len na Bílou sobotu jsme
mohli na produ'nkn s užitkem. „Kristus“ llilků\ pokračuje, mám 7 toho
\\:lkon radost"), \) té věci spolu příliš nemluvili, ale \ dopise llílkovi
dal Íe\ei' své oba\ y naje\o. llílek aspoň relernie 7. (enna Dostalovi:
„lano /.\-\\-.|o\i jsem psal, ab) na sj\'7\l přijel. Snad pojedu k němu
ještě \liíu- ne7 bude. sje7d; dni mo oplatit jeho u mne na'\\št\'-\\.l S |).
1.0)erem jsme o sjeuln skoro ncmlmili | píše mi Illlll' nasledmněz „l.dt'i
se mi však, že si nav7ajem nero7umíte. \) myslíte na něco širšího než
je sje7d literáiní \||n\'le\k)', pan l)ost.'\l přilon-nt'- \o reduktor belle
ttisti\k\'—l\olisln m) sli jen na umění a tendem | \ nt'lll. Snad se ale iu)lím,
snad se sro7nmí|e atd." \ jak jsme se shodli, to jíl. jsem 7ase pnnn
[e\ermipsnl; žíldaltmneoto. led) \nš, k.illíčkn mil).nm I'll \:o„mě
\lomita princ" a ne „7.úba\a"——je i |). Ze) elem \l\\nl\'n." S Bílkcm se
Dostál o proutamn sjc7\lo\cm shodl při s\é n.'|\štč\\' \ ( ||)no\ě \ po
slednídi \lnodi k\čtno\_\'\l\. Pevně smlnvili, že llílek tnlmiti bude \\
že jeho jméno přijde na program. Původně s tím llílek nepočítal, na
nehýše s nějakou improvisncí. V dopise 2I. květnu. před návštěvou
Dostálovon, alespoň psal: „Doufám, že budu moci přijetí na sjezd. Plán
nemam k tomu žádný a nechci mít. Pobuvení žádné, nic programového,
jak pravíte; jen dlCl vas všediny znát, to je vše. Jestli Bůh dá a budu
mnsit i něco mluvit, tak s l'i'mem llohem, bndu mluvitl"

(Éovšak definitivně padlo, bylo „koncertní modelování". () tom sdč
loval Bilek v dopise s ll. května: „Píše mi Sudolnčřiďý František
(I'. B. Vaněk) a znovu vytahuje ten vloni padly návrh o mém při naší
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svaté sdnůzi modelování koncertním. Přec schůze naše bude ne pro
pobavení se, ale pro práci. Pak modelování je hrozně nevděčné a špi
navé, a věru já bych byl tím trápen trochu. Já bych tě schůze nic ne
užil, myslil bych jen na své modelování. Rozhodně to, prosím, nechtělte;
není to nic!" Toho tedy Bílek byl opravdu ušetřen.

Včervnovém čísle „Nového Života" oznamoval Dostál, že slezd bude
někdy koncem srpna v Praze a že den vyplní se tímto programem:
„Ráno Veni Creator, kázání 0 sv. Františku Seraf., relormátoru cirkve
(Praem. Zavoral). Slavná mše sv. za literáty a umělce české (Bouška.
Zpěvy řídí l"r. Kyselý). V sále: Uvítání a přednáška 0 vývoii našeho
hnuti. O mysticích (Bouška) O ideálu křesťanskéhoumělce (Fr. Bílek).
O našem poměru k otázce sociální (l"r. Valoušek a Fr. Vaněk), k otázce
ženské (sl. llozsy alova), k českým dějinám (.l. Svozil). O katolické
liturgii a hudbě Tauber a Paukner). Mimo to je navrženo několik
iinýdi časovýdi themat. Debaty. Te Deum. Přístup bude mít každý, kdo
se lístkem napřed přihlásí v redakci „Nového i\'ota". Bude to větší
slezd důvěrný, určený pro inteligenci. Žádná paráda."

(1 4)
\lodňany 23./6. 97.

Veledůstoiný pane a příteli,

prosim, byste mi obratem pošty (možno—lt)odpověděl, máte-li
dost rukopisu do příštího čísla. Doufám, že přece zásilka došla
v pořádku, musila asi přiiít do „\'ov. .llř., když iste bud odjížděl
nebo už byl \ (Íliýnovč.

llylo mi líto, Že iscm ítllll nemohl být s \'álni zároveň, ale už
to ani možno nebylo: když přišel \'áš list, byl bydl už musil být
na cestě, iinak bydí \'ás byl zastihl leda jen už na nádraží, když
Isle : líhýnovu odliždčl. —l'rotlnl mě způsobilo nepokoj. že Isle
\“posledním čísle mi tak malý kousek „Mariánské Zahrady" me
i'elnill. Myslím,že musíte mít celou kapitolu .t. a 5. už do začátku
6. v ruce? l'ůlartli čtyřiadvacátý? —l'rosiln, pište mi o tom. „la
hrada Mariánská" už by byla hotova, ale dntravost a líná příčina
mě zase připravila o ('elý týden prát—e.Dopisniu však již. Bohu—
žel, musím v sobotu na několik dní do Prahy, tak se to zase zdrží.
MůŽCÍC-ll.odpovězte mi do té doby, totiž do pátku na večer.
neboť v sobotu ledu dříve než sein poštu dojde. 

S pozdravem
\'úš

Jul. Zeyer.

I'. S. Připravila kousek ieštč rukopisu, a bude-li třeba, pošlu

::oJeštč odsud nebo hned z Prahy. - Myslim však, že třeba neu c. 

K zastávce Dostálovč u Zeyera ve Vodňanech u příležitosti zájezdu
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ieho k Bílkovi nedošlo. Dostál zval Zeyera do Chýnova, kde by se byli
poznali. Ale ani to možno už nebylo.

Zeyer poslední dva měsíce (květen a červen) nebyl iaksi svůj. Oživl
v něm zase dávný plán o přesídlení do Příbrami.Toužil po dialoupce.
tid1u &zapadlosti až úplné. Píše o tom 14. května pí Heinridiové. Pro
hlašuie, že v tom není pražádná romantika, ale nutnost a smutek srdce.
Také si naříká, že už něiak pomaleji pracuie, nedovede se už zapřáh
nout na celý den, dělává přestávky, zapadá do myšlenek a někdy do
iakési tuposti. Vidí v tom stáří. Mimo to iei zase znepokojil ieho poměr
k Vrdllitkémn. Pí Heinridiová i r. 1897 pozvala Vrdilidtýdi rodinu na
svatodušní svátky do Příbrami. Zvala i Zeyern. Chtěla ie svésti dohro
mady. Zeyer odmítl přiieti. „Já nemám žádnou zášt a nenávist, alespoň
teď už ne (abydi se nedělal lepší než jsem), ale trpkost mám." Vedle
toho iei trápí rhenma hned v rukou, hned v noze. Chtěl by ieti do
Pištan. „Dům či domek si stavět, na to už myslit nemohu, už nemám
dost peněz a pak, na iak dlouho bydi bo potřeboval? To už nízký,
z prken zbitý domek ie miblíž" (dopis pí Heinridiové 2. června). Zeyer
tedy už myslí na rakev a smrt.

(14)
Vodňany. 8.17. ()7.

Veledůstoiný pane &příteli.

vrátil jsem se domů (| posílám kousek rukopisu, aby stačilo s tím,
co máte, na číslo. led se dám do práce a pošlu \f'a'nnbrzy už
všetko. —

List Váš tnč velice potěšil, vskutku iseln se obával, že jsem
\mu snad něco napsal, co Vás mrzelo.

Nnhlížím, že tomu lépe rozumíte, co do toho siezdu. než lá.
()bín-ul isem se jen „manifestů“ a polemik. Ty se mi zdulí zby
tečně. Ále ie to náhled osobní. \'u siezd byth tedy přilel též, už
proto, že mě tuk vroucně zvcte a aby to nevypadalo, lnko bydt
„dělal tlrahotu". Jen tenkráte se nedostavím, pojedu-li někam,
ku př. do lázní (ne z plnísirn, \ěi'te, nle 7.nutností) (\ kdyby to
nčiuk potom s datem sieztlu přišlo do kollise. —

„Mariánskou Zahradu" bych milerúd vydal v „llásnlických
()bzoredť, ale bezll) tíi'e .-\lbuna. Musila by \'yiít o sobě. Úpravu
bydi (btčl prostou, nle if(ltllil jinou než olnčeinč ve zvyku.
() tom ale ieštč je příliš brzy Illllhil.

Nevím ještě, to mám Bílkovi rudit stran toho, iná-Ii (lút tu studii
na Krista do „A|ba". Musím si to rozmysllt &budu mu pak psát,

(io přátelé musíme mít llílkův prospěd'i přede vším před očima,
ne pouze prospěd'l |ednoho podniku, který ovšem také má jeho
úspěch za úí'rel. —

Buďte zdrt'n'!
Tiskne Vám ruku Váš

Jul. Zeyer.
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Dostál vzal ;myšlenku a návrh Bouškův za svůl a sdělil Zeyerovi
úmysl, vydati „Zahradu Mariánskou" knižně. Zeyera to potěšilo velmi.
ale k uskutečnění plánu nemělo vůbec doiíti.

„.Albeni" rozumělí se Bílkovy „Modlitby", obsahující reprodukce
ieho děl. Na ,Album" byla vypsána subskripce při ceně 3 zlatýdi (po
subskripcl za 5 zl.). Od názvu ...-“bum" bylo upuštěno na přáníBílkovo,
který navrhl název „Směs modliteb", nebot díla ieho isou „modlitbami
čistými i kalícími'. Na konec zůstalo zkrácené označení „Modlitby".
Subskribentů se přihlásilo 217. Ovšem cena 3 zl. se ukázala při rozsahu
díla, které Dostál mezi pracemi reprodukčními stále zvětšoval, příliš
nízkou. Texty k obrazům psala Zdenka Braunerová.

(15)
Vodňany, '28./7. 97.

\'eledůstoiný pane a příteli,

Bohu divala, že Vám mohu dnes konečně celou svou práci ode
vzdatl Nebylo by konce změn ti už mne to unavilo. Není to, co
|se|n ditěl, ale toho nikdo nikdy úplně nedosáhne.. - Co dělat.
Až se bude tisknout „Zahrada .\luriánská" v knize, přál byth si
len iedno, bude-li to možné: tisk a papír „Pohádky máie".

\'evíln ale, malí-li u Vás ly krásné kulaté litery a není—lilen
papír příliš druhý. l'u Červená iniciální slovu snnd ale budou
možna? (Íervenou paginut'l bytll si však nepřál. |"ornu'ii hyth
\'a'nn |)l'CIlCillíll.iliti'lc-ll onen „Setllllikl'ásck", |se|n srozuměn.

\ž přečti—„nt„\lnria'lnskou '/.nlirndn", budu \'ás prosil o iedno.
byste mi řekl svůi úsudek. Ne ale o tom, lnú-li nělakou ('enn
literární, ne (o kritika, ne (:o literáta se Vás tážu. íllt' ('o křesťana:
o kněze, ion nl.) ste mi řekl npi'ílnnč a lit-.! ohledu, zdali se 'va'nn
I.tli'i iu včt jako .,k'resfiinski'l župolleric", pmnžuiete—li ii „iuko
učt'o pošléllo /. křesťanského dilotnntlsnuť, neho nalezl-Ii isto
v „l.uhrndč „\lnriúnskó" kousek lásky, trodiu hnutí srdce a duše.
\lit' vír. (Žo jsem (*ilil.\'llll, i nedostatek toho ('ílční —ale rád byth
věděl, ivví—lise čtenáři aspoň stín toho (luční, toho (títční. Slovem,
myslíte, Že litl, nclileri'irní, dobrý n nnivni lid, může mít prospčtli
z toho spisu? () to mi ide a o nic víc. Literaturu —vem čert!

()dpusi'ie ten irrevcrentni výraz.
llozumíte mi? —
Puiedu v neděli odsud u sice na návštěvu k panu prosidentn

akademie .los. lllávkovi, Lužany u Přeštic (Čethy).
Chcete-ll Illl psát, adresuite list svůj tam. ()znamte mi laskavě

aspoň, že Vás došel můi rukopis. Doufám. že Vás uvidím v Pra/,c
nn slezdn. Zalel byth tam buď z Lužan nebo až zase odtud. —

Tiskne Vám ruku
Váš

Jul. Zeyer.

107



Ještě jednou Vám kladu na srdce, že nedici žádný literárně
kritiůý posudek - už jako „můj redaktor" byl byste trodiu stís
něn. Také doufám, že nemyslíte, že bychbyl sdnopen datit vynutit
nebo provokovat nějaké komplimenty?

Zeyer se znovu ve svém dopise vrací k tnvektivám Madiarovým
z „Naší doby'. Projevule se tu jeho vnitřnínáboženská úzkostlivost.

Do lázní píštanskýdi, jak původně dllěl, Zeyer nejel. „Stojí to příliš
peněz a snad dá Pán Bůh, že se mi ty bolesti už do rukou nevrátí.
Luxus by to nebyl býval, ale měl jsem příliš velké výlohy a ještě jiné
na mne čekají. Budu Vám (píše pí Heinrid'tově 17. července) o tom
vyprávět až u Vás. Poiedu koncem měsíce nebo začátkem srpna do
Lužan, kam mě pán & pí Hlávková tak upřímně, roztomile a srdečně
zvou na další návštěvu. Je tam řeka v samém parku a ty koupele mi
budou také prospěšné."
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(16)
Lužany tl./8. 97.

Veledůstoiný pane &příteli!

\'ehněveite se, že jsem nepsal dříve, avšak čas plyne zde tak
rythle, tiše, nepozorovaně jako voda, žiju tak trodiu společně
s těmi starými stromy parku a lesů, jsem tak nějak nkolébi'm
jakousi snítrípassiviton jako ony větrem.

Váš úsudek () „Mariánské Zahradě" mě těšil, jen když to pů
sobí na mysl naivně myslícídl lidí. Co do té filologie, nedbám
valně. 'l'a jména, která nejsou snad dosti hebrejská, myslím, že
vadit nemohou, nevymyslil jsem si ani jedno sám, a když jsou
v tradici, jsou oprávněna, t_vtradice byly řetkó a latinské, zkrátka
křesťansko, tedy k čemu hledat původ jejith. .lmeno „Arkos" kn
př. našel jsem ve \'idině hlahosl. Kat. l*'.|n|neridiové, ty vidiny ne
přijala rírkev jako „(ltigniatitkó", tak málo jako to, co zbožný
některý malíř namaloval, ale nikdy proti nim se neozvala. Moje
„Mariánská Zahrada" nemá také být historidtíi a může \ detai
leth být tak „artheologitky nesprávná" jako obrazy malířů stře
dověkých, jen duch když je křesťanský a \ souhlasu s tradicí
křesťanskou. \ iděl jsem přece \ Italii obrazy, kde apoštolové se
dívají od prazdnóho hrobu Panny na její nanebcvzeti a ty obrazy,
ted v galleriíth, visely dříve v kostelíth. a v apokryfu jednom
ředtóin jsem četl, jak se dívali apoštolové na slávu nebeskou
Panny „\larie, v jiném, jak to na nebe vzetí vidělpouze sv. Tomáš
a Panna mu hodila svůj pás s výše nebeské, aby věřil, že viděl
vpravdě, co očí jeho spatřily. \'epoužil jsem ten detail, zdálo se
mi to přílišhledané, aby se mohlo ještě jednou poukázat na lo
inášovn nevěru. Ta v něm zajisté už nemoHa býti po seslaní
Dmha svatého a po výjevu tak hluboce dojílmvém, když prsty

Viv
přiložil na rány Pána .lczlse?



Tážete se, kdy byl psán „Dům u tonoucí hvězdy" - vyšel asi
před třemi lety, ve „Květed1". Je mi divné, že někdo může v té
věci vidět nělakon snahu atheistidtou, myslím, že možno z toho
líčení vycítit „žízeň po víře" tčd'i, kteří věřit nedovedou. Ostatně
le to psáno bez tendence, isou to „dokumenty" lidské, jak Zola
říká. Autora nemusí nikdo hledat v kterékoli z osob iednalícídi
Nelíčil lsem nikdy sebe, živil isem pouze krví svýdmzkušeností
dudlovnč prožitých neb i iinak nabytýdm „hrdiny“ a „hrdlnky'
SVýd'lprací. Myslím, že přece každý iiný autor také tak ledná? —
„Rozhledy" isem nečetl, vůbec kritiku žádnou, panu Kreičímu &
každému iinému ponediávám volnost úsudku. l'olemisovat s ně
kým? Ani (ni nenapadne a ani si nepřeiu, aby někdo za mě tak
učinil. —.le—livčc nělaká dobrá, dočká se úsudku třeba za 30 let,
není-ll dobrá, zapomene se na ni a nezáleží pak na tom, ink kdo
o ní soudil. 

Apropos toho vydání „Zahrady Mariánské" v knize. .le-li ten
papír drahý, tedy už nerellektniu na takový luxus. Bude-Ii ien
pěkný, ne příliš těsný tisk. -

Budte zdrávl
Tiskne Vám ruku Váš

Jul. Zeyer.

() knize '/.e)'ero\ (\ „Dům (( Ionont'í hvězd) " rozepsal se \ l'el('lo\ )'('h
.,llozlllederh" (r. IND? ('".20) I'. \. Krelří takto: „Každý, kdo slodmal
\)vol Ze) erov) [\orl)) \ Ieiírh poslednít'h stanit'ích, hude překvapen
nalézti ho v této kni/e \ )(lálenčho na (“elóhon) od místa, na něž h)'| icštč
nedávno z několika stran stavěn. Už ho reklamovuln naše pí'ohorliu'i
Kalolitká modelna pro sebe Inkožto umělce spc(7ili(k) křestnnskťho ('i
aspon nahou—((sk) (ítít ího (( skul(\.( nv, iak dlouho tomu |(-st('—,(o isnlc
(etll od p. /e)era katolitká ((()sn (ia, plna andělské ('islol) (( \rou(í
ryzí \ír)? \ hle, to při(hází s knihou, Ieiímz láklndním tónem le ('r-(ina.
hořká.p| ostá beznndt | a plázdnota zhola, ienž píespi ílišsilu) m \ mu o—
ním sensitivnostl (( illnsí zvrául se \“ničivou skepsi ((propadl se \“temno
n zoulnló. vědomí marnosti (( ni(*ot)' všeho. l'ulo knihu nemohl psát
("lovčk, ienž byl došel k a5)|ů|n vír), neho! len h)“ l))l t)'lo lnuí'írn)
skepse (( Ililllllsmll lířil iako odlehlé, daleko za ním lcžífi, s radostným
klidem plavt'e. lení. [ dosaženého přístavu se ohlíží po bouři, \)iící
venku na širém (N'L'ánu..lest i((kýmsi slabým, neslřvženýln okamžikem,
ktl) si ždpomčl naradi/(' max/("u(\ dává hádali na mou skutečnou nář
nost.“

Zeyer si nepřele sit—c,aby i někdo druhý vystoupil na jeho obranu
proti Kreičímu, ale Dostálmi to nedá. \'e d\oičísle 8. (((). \ „\ovóm 7i—
votě" (str. 237) odpovídá: „Byl isem překvapen, ('o vše(ko p. Kreičí
v knize našel. .lá isem \ ní v_vřetlpravý opak! (Posudek () knize při
nesl „NOVÝLivot" v čísle 7. na obálce. Praví se tam: „Tuto knihu do
poručuji tčm, kdož (( p. Zevera postrádali psychologie a filosofie. Je
to vlastně kniha vážná, lilosolltká, obíraiící se záhadami náboženskými.
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Odhaluje duši autorovu z nových sympatidtých stránek. Vidíme tu
p. Zeyera na několika místech přímo radikálem.') Informoval jsem se
u p. autora a sděluji něco z jeho dopisu, ne, že bych chtěl hájit jeho
napadeuou c'est,nebot on si toho nepřeje, ne, že bych chtěl svádět boj
o jeho duši (jak o tělo Mojžíšova bil se anděl se sataneln), nebot ona
toho nepotřebuje, ale abych vyvedl blížní své z klamu, což je povin
ností lidskou." Následuje citát z hořejšíhopopisu a pak dodatek: „Dům
u tonoucí hvězdy" vyšel po prve před třemi roky ve „Květecl1". Apro
posl Pane Krejčí,slyšel jste někdy něco o jakési „Mariánské Zahradě?

(17)
Lužany 24./8. 97.

Veledůstojný pane &příteli,

předevšímpřejiVašemu shromáždění v Praze všedien zdara dou
fám, že vzejde krásné ovoce z vašeho podniku. Sympathie moje
jsou zcela s Vámi. Byl bydi rád zítra v Praze, do poslední divíle
jsem rozvažoval —ale příčíse mi všedina veřejnost měrou tako
vou, že jsem svůj odpor k ní přemoci nemohl. —()dpustte mi, že
jsem nepřijel, jsem stárnoucí už člověk a nedovedu se už pře
měnit. Od mládí žil jsem stranou v tidmsti a tak bydi také rád
skončil. —

lludtc s Bohem. Tisknu Vám a všem milým přátelům, kteří na
sjezd se dostavili, srdečně ruku.

Váš
Jul. Zeyer.

7. předeslýdi dopisů bylo možno soudit, že Zeyer se sjezdu přátel
„\'ovóho ',imta" sůřastní. .r\le v poslední třivíli se přece rozhodl jlnak
a do Prahy nejel.

Sjezd konal se v Praze 25. srpna. llůuo \ ll hodin byly v kostele
u křižovníků bohoslužby a pak v blízké Svatovíu'luvské záložnč sjezd
s přednáškami a rozhovory. Vedle řečníků už zmíněných mluvil () di
vadle (hlavně katoliikém) l"r. lloleček. Sjezdu se sůčastnilo 158 kněží.
l)t)h()sl0\'('ů,laiků, umělců, spisovatelů, studentů, pánů a dam. Zahájil
jej redaktor K. Dostal, čestným předsedou byl prol. .lan Drozd, řídícím
předsedou S. lloušku. Pozdrav Zeyerův došel živého souhlasu.

UH)
Korespondenční lístek. Vodňany I)./12. 97

Veledůstojný pane,

nedošlo mne poslední (prosincové) číslo „Nového Života". Pro—
sím o ně. —

Přeji Vám šťastné a veselé svátky vánoční a šťastný Nový rok! —
Váš

Jul. Zeyer.
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Mezi dvěma posledními dopisy ie interval celýdn čtyr měsíců. Zeyer
koncem září a začátkem října byl v Praze &léčil se. Chodil do slatino
výdi lázní. Pracoval na parafrási íránské rhapsodie „llustem a Sohrab"
pro „Květy". Cítil se nesvůi. Paní Heinridlové píše: „Už se vánoce blíží
a dělalí starosti - radost mi nepřinesou žádnou. Teskním už dnes (30.
listopadu), v ty dny bývá ieště mnohem hůř. Ty věci veřeiné mě ne
smímě rozčiluií. Je mi vůbec smutno až k smrti."

Na Dostála, zdá se, Zeyer se hněval. Vysvítá to aspoň nepřímo z do. . v , „ „ „ , . .
plsu Bouskovyth. Dne 9. riina plse Bouska Dostalovn: „ e [.eyer ne
dlce, abys ho stále tahal na veřejnost, ie zcela zřejmé.Jemu se nejedná
o kompromitování. Nedice, abys mu dělal reklamu, omlouval ho atd.,
poněvadž to pro něho ie potupné. ()n je stařec, velikán básník a tys
hodi vedle něho. Nie. Co ie tvá práce literární a co ieho? Jen si to
uvaž. On nemá zapotřebí zákulisníth pletek. “elvždy sám, hrdě, velký
umělec a i dobrý křesťan. A to mu vždy stačilo. Zeyer nepotřebuie
propagandy. Jeho dílo mluví. A lumpy z „llozhledů" a jinde nepředě
láš, ti musí tak psát a mluvit, iak píší, sic by s nimi byl konec." V do
pise kolem 23. říina psaném znovu se Bouška k tomu vrací: „Zeyer
se moc mrzel, že ho diskredituieš, že otiskuieš mu listy bez svolení."
\ v dopise se 24. října: „Kdybys viděl,)ak se Zeyer zlobil na to, že
otiskuieš bez ieho svolení ieho dopisy. Rekl, že ti nic nebude více psát
než redakčníth pár slov." „Zeyer mi říkal: .len otiskuite práce a nic
nepolemisulte, mlčte, \čr. práce mluvi. Sama! .-\ má zcela pravdu."
„ \ žádné reklamy , žádné tlnály iedcn druhého —to řekl Zeyer. Umžuj
" tom."

llovnčž llílek, ienž udržmnl se Zeyerem styky ro neipře'ltelštčiší,
skoro dfněrné, ienž k Zeyerovi \zhlížel s největší nctivostí u zahrno
ml lei všemožnou pozorností, píše_3t). září ?.Chýnom I,)ostálmi: „llyl
isem nu Suite lloře s mmoinkou. llízením lložínl seduli isnu' \“ l'ísku
do vlaku, kde i p. Zeyer seděl. .\lluvili ISIIICi o siezdu, i o „Novém
' li\'otč"; nuříkal mnoho, že opět lsl lnu otisknul dopis, plný (lí'něrnosti.
()dpusf tedy vystrnze přítelově a nedělej mu to; jeho to moc trápí.
Ilyl nemocen p. Zeyer. Dostal „reg||1a". .lel proto právě do koupelí do
Prahy a stavěl se u své neteře pí doktorovó lleinrithově, lliěstsktího
lékaře paní, a přileli tom i milí hosté 7, llořovic, l'ikhartmir. Tedy
jsem je poznal. Vzácní to lidél"

(to) „
\'odňany Ml./19..97

\'eledůstoiný pane,

děkuii Vám mnohokráte za ta čísla a za Vaše dobrá přání. Přeii
\'ám též upřímně mnoho štěstí a zdaru k Novému roku. 

To písmo na obálce 1. čís. Nového Života" se mi velice líbí,
bylo by to krásné tak vytisknouti „Mariánskou Zahradu" —ale
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nemyslíte, že by to mnohý, obzvláště z lidu, těžko četl? Ostatně
o tom ieště promluvíme, rozmyslím si to leště. 

Buďte zdrav
Váš

Jul. Zeyer.

(20)

Vodňany 17./1. 98.
Veledůstolný pane,

písmo, límž ie „úvod' sl. B. vytištěn, ie velmi pěkné. Ale dovolte
mi otázku „obchoclní".Je nutno, aby vaše tiskopisy byly tištěny
na Moravě? Nebylo by možné, abyste celou úpravu knihy „Ma
riánské Zahrady" přenethal na př. mně, abydi si ii udal &vyied
nával s některou tiskámou v Praze a abydi Vám pak psal, co by
stálo, nebo Vám rozpočet poslal, a Vy byste pak řekl ,nno" nebo
,ne". Vím, že velké peníze byste na to dát nemohl, tedy bydi už
dle toho \'yieduával. Aspoň snad pokus by se mohl dělat. Jednalo
by se mi nelvíce () písmo, to v „Pohádce máie" je tak krásně! Pak
byth tlllčl hodně široké „margines' a silný papír. To vše by se
v Praze našlo spíše než u Vás, totiž ten tisk a ten papír, a také
levnčli ve velké tiskárně. —

()dpustte mi, psal-li |se|n něco hloupého, mám tak malé zku
šenosti v tčdi vět—ed)a leží mi to kniha na srdci. Snad le Vám
iedno, která tiskárna Vám tlskue? Ale snad iste vázán?

lludte tak dobrý a povčzte mi něco o tom. —
Dnes přišlo Album a mám velkou radost. Některá reprodukce

ie slabá, za to iiná zase krásná.
S pozdravem přátelským

Váš
Jul. Zr_wr.

Ještě slmo! Proč uevracuielc llílkmi rukopis leho „přednáš
ky"? llílek le z toho smutný. Myslím, že je to náhoda, že na to
znpomínťite a nevíte, že mu na tom tak záleží. Prosím, vyhovu
|eho přání a nelučite mi za zlé, že se do toho mídiáln. Mam vůli
uellepší, \čřte! —

Zeyeroxi nyní leží na srdci knižní vydání „Mariánské 'lahrndy".
Dostál s ním projednává zevnělší úpravu. Zeyerovi se líbí vydání
Mrštíkovy „Pohádky mále", kterou vyzdobilu Zdenka Braunerowi.

Též gotické písmo v „Novém Životě" se mu líbí, i písmo, límž ie vy
sazen úvod téže Zdeuky Braunerové k Bílkovým Modlitbám.

Předoáškou Bílkovou se rozumí ona přednáška, kterou měl Bílek na
srpnovém sjezdu přátel „Nového Života" v Praze. Přednášku však ne
měl u sebe Dostál, nýbrž Bouška.
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(21)
Vodňany “U./2. 98.

Veledůstoiný pane,

Odpusťte. že isem nepsal dříve. Unavil isem se v Praze a měl isem
též mnoho práce hned po svém návratu sem.

Dovolte, abyd1 neidříve promluvil „obdiodně'ť Chtěl isem se
v Praze starat o rozpočet tisku ,R'lariánské Zahrady", jak isem
Vám psal. Počínal isem si však tak nešikovnč. že se mi ard1itekt
Fanta vysmál (\ mi řekl, že bych to špatně vyřídil. abych to tedy
ponechal iemu, že mi to obstará a pošle. Až to tedy bude. pošlu
tu věc zase Vám. Avšak zdá se mi, že snad vůbec nebudete (htít
„'Lahradu" vydat, poněvadž píšete, že se boiíte „novýdi pod
niků". Neměl byd1 Vám to za zlé a chápu, že se musíte varovat
takovýdi starostí. Prosím Vás tedy, řekněte mi to upřímně, bez
obalu.

Šimáček vydá nyní moie .(ebrane'spin-. \'evím, iak to půjde,
prosím také. aby ste () tom ieště nikomu nic neřekl, tím méně to
snad napsal do „\lmého Ži\ota "l Poialbyd1 tedy„ \larianskou
Zahradu" hned do tčdi „sebranýdi“ . llačte se tedy určitě \\
slovit.

Ten rukopír „\larianskó Ílahrady" Vám nemohu slevit, ie tolik
lillydi slo\ \e “tištěné Ill I(-.\tu aspon \ p|\ní(l\ (islmh, po'/(l(\iší
jsem už nečetl, lnusim t(-.(l\ (Ile (okopisn pů\o(lni te\t žre\i(lo
\nl. \'edhím se, že $(: ta na stala, \im, ž(' píšu Iiili než k(uka!
Sam ||(-kt(-r('- .slmo po sobě tčž((: p|(*(:tu! Snad b_\ste mi mohl
čast rukopisu, kterou už nepotřelmicto, už teď poslat?

Že llílkovo \lhum tak špatně ide na odbyt. není (|l\u. \'eni to
banální a to i(“u nás /a\n(l(|. ()statnv ln to (i( b\lo nik(l(- „popu—
|(nni' . lo mohli iste \((|(-I (\ m(-|i isto s tím po( ítat. \_\m('i||( ito si
ptčlll'll'.aspon u tč(h stlhskrihuntu. l'alnalnii sv. /( isem \ (nn poslal
('tl_\ry Zlaté, jak l)_\lo určeno; u_\ní ("to, že \llmm sloií šest Ilatýdl.
|)lnhnii \ ('\m t('—ž(lva /.lat('-. Budte tak laskav (( \Užmčlc si ic ž ho
noráře ža „(\lariílnskou Zahradu'; dostanu-li totiž ieštč nělaký.
.linnk l)y(h \ ('nn ic musil poslat. .lsom ta-(l \ (vlk—(5v „ú/ký(h", býva
tak vždy po Novém roce. když se ú("t_\'\) rovnaly, poždčii (n'—kdy
koupím leštč i(-(lno \llmm, al)_\'(hto, (i(-\íln leštč komu, (laro\n|.

len nový podnik Dramatická knihovna kdlolifká mohl l)_\|)_\'ti
vellre krasný, ale naide odběratelů? llad l)\'(h přispěl, toho _ll_\
tíře \:lbaua" l))(h také rád tam dal, k(l_\ž o tu \č( stoiito, ale
musím se (lří\e sro'lumčt se Šimšukem, k(l_\ž mě (ln (- sonbornv
\ y(lat. .lseln ted tak zmaten tím vším,umím, komu patřím! \'(nim.
co mohu &nemohu. Tak se mi zdá všedino dohromady mrzutó.
ač isem rád, že mě d1ce konečně někdo „vydat". ll_\'lisem tak
dlouho úplně ignorován, že mě vždy překvapuje, když si ted
někdo na mě vzpomene. Ale přece si říkám, že to bylo vlastně.
příiemněiši, když o mě nikdo nemluvil. 'l'ak hrozně se bojím re
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klamy. Je to něco ponižujícího. Jako by člověku šaty s těla strhal
&ho nahého tahal na jarmak.

A nyní slovo o Bílkovi. Píšete, že se nemůžete zbavit starostí,
vidím ze všeho, že nevíte, co si o něm máte vlastně myslet. .\'e
mělte starost žádnou. Proč jste tak malé víry? Odpusťte mi to
slovo. Nechci Vás urážet ani kárat, ani se ned1ci povyšovat. Mně
je ale jedno jasné nad pochybnost, totiž, že Bílka Bůh miluje. Jak
bych tedy si měl dělat starost? I kdyby Bílek v životě zahynul
jako člověk a umělec, byl by blahoslaven &nadmíru šťasten, l'roč
měl bych pothybovati? Nepravil Kristus: „A kdož mě miluje,
milován bude ()tcem mým a já jej budu milovati a zjevím jemu
samého sebe?" Bílek miluje Krista tak silně, že slova citovaná se
jej týkají. Blahoslaven, má tu krásnou svatou horečku kříže, šílí
křížem. Střízlivínazývají takový stav vyvolených „bláznovstvíln".
Ale to bláznovství je vínem církve. „ímby byla pouhým rozu
mem? Měla by svýdv svatých? 'l'o šílení je dudvem jejím, to ostatní
je litera. Vždyť víte. jak svého času se soudilo v l ímě () svatém
Františku z .-\ssisi.l Johanu d'Arc soudili také biskupové. Církev
měla a má své řemeslníky. l ti jsou ctihoduí, jako řemeslníci vůbec,
ale mnohé je jim knihou se sedmi pečetčmi. Ne každý, kdo je
povolán, je vyvolen.

Nemyslím, že llílek o sobě myslí. že je prorokem. Má použe
Ínnatlsm svého přesvědčení, každé silné přesvědčení musí nutně
oueu Íanatism míti. Nevím také, bude-li llílek někdy svatým. To
je u lloha. Ale myslím, že patří mezi vyvolené. Nemusí proto
míti zvláštní poslání a může zůstat nepatrným. (Íož na tom záleží?
llude šťasten neskonale, i kdyhy llůh jej zasypal utrpením nei
větším.

To vše píšu jen proto, že jste se tážal o mém mínění. Nedici
\ás ani poučovati aul svoje mínění Vám vnucovat. Suďte sám.

\\propos o .n'. l'řantíšku : -l.r.risi.Znám od dětství dvě Angli
čanky. sestry, kutoličky horlivé, jak \uuličané vůhet jsou. lSUII-li
katolíky; .-\si před rokem půjčil jsem jim „Život svatého Fran
tlška". (Šekal jsem. že budou nadšený. Knihu ta je tak krásně
psána francouzsky. Přišel list od starší. Píše: llojím se tu knihu
čísti, sestra ji čte a řekla mi vzrušeně a rozčileně: llože můi, jakó
zklamání! llůh mi odpusť, ale ten svatý byl vlastně hlínou !! „\ pak
byla celá nešťastná, že to slovo řekla. IUCN"!(ll'řl'li llt'lnolilnl"

lak soudí svčtl! Jsou to „(lámy" a to ovšem na pmhopeuí sv.
l'rautiška nestačí. Napsal jsem kúravou epištolu, byl jsem opravdu
uražen a indignova'm,protože svatého Františka vroucně ctím &
a miluji, ale pomyslil jsem si: Vždyť i některý ! Ičth římskýdv
kardinálů asi jinak nesoudll zn živa svatého Františka, když sta—
novy jeho přečetl. Lidé prostého srdce dvápnli. Doufám, že mi
prominete tu dlouhou epištolu, snad Vás to povídání () tědl An
gličaueth i trodnu pobavilo.

Ale ještě slovo () Bílkovi. Ti, kteří v něm, v umělci,vidí blázna,



jsou jen upřímní. A snadno to lze vysvětliti: nerozumí jazyku,
kterým Bílekmluví vplastice. Kdo nemá poimu o mystidié stránce
křesťanství.nemůže Bílka dlápati. To dokázala v ,Osvětě" po0
sledně paní Tyršově. iinak dudlaplná paní. Ale Bílek by neměl
být tím zmaten &neměl by si to brát tak tuze k srdci. Vždyť ie
to věc prostá. .lim ie mluva leho tak nepodxopitelná. iako iemu
mluva antiky.

Těší mě, že mám u Vás kredit iako prorok, třeba malý. Toho
„tygra' isem ve Vás uhodl od první dwíle! Buďte zdrávl Tisknu
Vám ruku s přátelským pozdravem.

Váš
Jul. Zeyer.

Iloztrpčenost Zeyerova na Dostála pominula, zapomenul na své roz—
hodnutí, psáti mu ien„ obdiodně" a posílá naiednou dlouhý dopis, který
skoro celý ie včnou'm osobě llílkově. Podnět k tomu dal ovšem Dostál
sám, který (htěl znáti Zeyerův úsudek o llílkovi, proti kterému měl
poslední dobu velmi mnoho námitek (iak vidím z dopisů ieho) zeiménn
llouška a i llůžena Svobodová. Bílek jednu chvíli myslil, že pro toto
stanovisko llouškovo, vůči němu tak odmítavé, bude musiti ze skupiny
„novoživotníků" odeiíti. Dosta'llovi tvrdil, že \“ tom případě by s níln
odešli i Zeyer &Zdenka Braunerová. K rozladěnosti u všedl tří přispí
valo také Dostálova redaktorskú tvrdošílnost. nerhtěiírí znáti „diskret
nosti" vůči soukromým dopisům. \lnolio Laiínmu'shoo tom le zejména
v dopisedi Ilílkmýthz nemohu to \šak ide uváděli, poněvadž sem to
nepulí'í. .lindy n lindc toho použiju.

„l)ramalitkú knihmna katolitků" byl nmý proiekt |)osta'llův.Píše
o něm v "I. ročníku „\lmóho Života" č. 2. str. 62: .,Kalolitké ietišlč
Sníme o velkém katolitkóm ÍC\išli a zapomíni'ums na to, že nu'lme hoinost
kololitkýth levlšt menšídi, ale stejní“-\'dčůnýdl a důležitým, která žíl
dalí od katolltkýth básníků dobré kusy! Sleině (lluda'lie naše drama
liiká lileruturu pro mládež. l'rolo bude „Nový Život" \ydín'ul ktlfíllítktlll
knihovnu divadelní, ieiiž !. (*ís.brzo vyjde." Divadelní knihovna neměla
vyrházeti, zůstalo pouze při plánu.

( 21)
\'odňuny, IS./]. ()8.

\"elvdůstoiný pane a příteli.

Děkuii pěkně za dopis a to ostatní. .len to mě trodul mrazilo,
že islo len honorář poslal, iako odpověd na mou otázku. l'ak to
přece nebylo míněno, tedto vypadá, iako b_uh Vás l))l upomínal.
Jak iste si to mohl tak vykládat? ekl isem \“svém psaní, byste
si odpočetl, co iešlč dluhuil na .-\lbum, a poněvadž nevím, iakt'
honoráře platíte. podotknul |sem, „dostanu-li ieště něiaký". \e
včděl |sem totiž, b_vl-lito už celý honorář, co |sem posud měl.
Ptali jste se mne iednou, iaký žádám, a odpověděl isem, iaký vůbec
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platíte, takový žádám. Tedy jsem nemohl vědět,bylo-li to. co jste
mi už poslali za „Mariánskou Zahradu", &conto nebo všechno.
Z toho povstalo - „dostanu-li ještě něco' —a Vy jste si to vy
kládal tak strašně obdíodněl - A teď změ nevím, jsem-li Vám
ještě ty '2 zlaté dlužen či ne!

Děkuji za druhý exemplář Alba, zaplatím, jakmile budu jen
trod1u moci, jsem teď opravdu v úlkýdl na nějakou dobu, tak, že
mi těd) 20 zlatých honoráře přišlo vhod. Ale proto jste je přece
neměl poslat, abyste mi uspořil to zahanbení, jako byd'i Vás byl
upomíual! - Měl jste prostě napsat, dostanete ještě tolik, a byl
bych to zařadil do svýdl rozpočtů. —Nesmírně mě překvapila
zpráva o tom „kacířství" v „Mariánské Zahradě“. Když vyšla ta
část, kde líčím smrt sv. Josef., dostal jsem dopis od katolického
kněze,dopis nadšený. Vidím z toho, že to kacířství není tak zlé,
když on to nepozoroval. Psal jsem báseň a žádný traktát. Jsem
laik, ne theolog. Ale mám přece „credo" v krvi a cítil bydt zajisté
kacířství instinktivněa tolik taktu byth měl,že byth něco podob
ného neposlal do katolidíého listu, kdyl)y(h ()jsoucnosti toho „ka
cířstvi" měl tušení. Aco konečně v tom je, v tom líčení? Musil iste
přece stokrát slyšet v lidu, že říkají: Ještě dythá, ale je už na
druhé straně! A to je též v tom líčení.Přece, když mluvim „v sty|u“,
nemohu říci: Sv. .losel už byl ten tam, jen nen y ještě pracoval) !!l

Dogmata jsou nedotknutelné, vim, ale výklad toho, jak se něco
má s nim (?), to podléhá „\'ýklatlůllť, jako paragraly \“právnictvi.
A jak jsou Štarulme v pravnictvi, jsou také tací \ llteologii. Ti
by snad i v otřenáši našli závadu, kdyby si troulali. Nevím, kdo to
proti mně namítal, tedy, prosim, neberte tato slma nijak osobně,
jen tak \šeohecně. 'l'rithotomism znám z l'lolina —a přece |nl ani
nenapadlo to učení, když jsem četl řetký apokryf, který sloužil
za základ mého liřeui. Spiše tam |)ny vět), které se mi zdály
podezřele guosticismem, a těth jsem se dlránil. Dále uu'-zarazilo.
že |)íšete,že hydl musil dělat “změny.aby kniha byla všempřístupná.
'l'o myslite tedy, abych ji ladil níš/? \ já ll_\'(llji (htěl ladit \'ýšl 'l'u
um im, sejdeme-li se. Po strain &*dogmatitkó, aby kniha byla ko
rektni, to je něco jinóliofl'u mši-.in h_ydise musil podrobil. \lc mu
sil by ji někdo (ist, kdo má autoritu. Yeah) každý myslil. že jepo
\olan něco najít, co je nekorektní. 'l'o místo o sv. .losclu by se.dalo
snad snadno změnil. Íalilu tedy nedu'uue tn \f't iu snspenso.

'.e jste mi rukopis nemohl vratit celý, to nu" rmouli. Za prvé
je nutno, abydi revidmal te\t \ „Novém Žirotč" dle rukopisu
a za druhé jsem jej thtěl dát pí l'autové, ktere je kniha připsána.
—l'rosil hydi Vás tedy, abyste jestě hledal a poslední část \'črnčji
Iild'lOVíll.- () té sbírce kat. dramat si ještě promluvime příště.
Se Šiuu'u'kem ještě nejsem hotov, totiž ve Vjicdlll'lvállí S llllll- —

Budte s Bohem! S pozdravem přátelským
Váš

.lul. Zeyer.



Prosím, odporučte mi něiakou dogmatiku &též obšímělší Li
turgiku. At ie psána třeba česky, francouzsky, vlašsky anebo
i němedcy. 

Dopis tento ie novým dokladem o hlubokém náboženském cítění
Zeyerově a o ieho útlém svědomí. Na iednom místě dopisu vsunul
isem otazník. poněvadž ie trod1u neiasné. Zeyer při psaní byl asi hodněv.v'
vzrušen, což viděti i na písmu a zevne|SI úpravě.

(23)

Veledůstoiný pane.
Lístek.

.ledu pozeitřiído Prahy a nemám už divilku, byd'i psal. Dopíšu
Vám, až se vrátím.

Váš
Jul. Zeyer.

Vodňany “IS./3. 08.

V Praze zdržel se Zeyer až do 8. dubna. Spědml domů, poněvadž
ieho důvěrný přítel notář Ot. Mokrý ležel nemocen na cirrhosu inter
n toužil po něm.

(24)
\'odl'mny, 28./ | O. 98.

\'eledůstolný punc,

přižnín'a'lm se, že \'inn moic velká pře(| Vámi, (llubnii \'a'lm už
liičsí(-(-.o(|po\'('-(l. -\le b_\l lscm mk zmítán. bez pokoie (| klidu. nu
\'ččnýdi rcstátll (na !. pluisirnl) (\ téměř ('(-lé to léto mi mpaldlo
smutně u bezplodnč. „\nl slovu jsem téměř nenapsal (( zvykl |sem
sl nčink ncpsnt. —Zásilku Vnši isem tenkráte obdržel a děkuji
též m zbytek honoráře. Doufám. že iste si odpočítul dluh můi
za druhý exemplář Bílkova, ,Alba", ink isem \'ás () to žádal.
l)(ťkull Vám tež m tu kresbíi lluniómu .n ted t) llílko\_\ blan)
Kristu lánu. .lstc. \elmi štědrý. len ročník ll. „No\('-bo ' i\otn"
přišel mlvelmi \ bod, použiin číslu,\ ni(hž'|c „Mariánská Zahrada"
k přípravě pro tisk do knih), kdyby někdy k tomu \)dání přišlo.
lltltle to poopruvcný text, budu do tčdi čísel moje opravy vnášet.
.\le tn b_\'(hpolřebmnl icštč číslo 1,3., 4., 5.116.ro( lll. Piosím,
b) ste mi ie poslal, l(l|)lil\llll, (o za ně pocítáte (Šíslo t., 2. u 3
II. ročníku \' nm vrátím, snnd ic někdo muže potícbmaít k (lo
plnční nedokonalého ročníku (1u mne by leželn ln(lem.

Co do Vašeho přání, bydl Vám zase něco poslal do „Nového
i\fotn", nechci Vás planým slibem klanmt. Nenapsal isem nic po

tak dlouhou dobu a nemohu hned slibovat poněvadž musím dříve
starší sliby plnit. Než mohu opět k práci pro „Nový ivot" při
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kročit, musím dříve odevzdat ptáci do ,Volnýdi směrů" a do
„Světozoru." Pro „Světozor' píšu &pak hned se dám do psaní pro
„VolnéSměry", je to záležitost téměr čestná a nemohu na tom nic
měnit. Jen Vás prosím, byste v tom prostém faktu nic jiného ne
hledal, než v tom je. Doufám, že mě nemáte za lháře. K vůli čemu
bych se s něčím skrýval? Hlásil jsem se k „Novému ' ivotu" hned
od počátku &nezměnil jsem se. Kdybyd'i se změnil, řekl bydl to.

Prosím, byste mi už nemluvil () tědi obdiodníd1 včced1, je v tom
něco urážlivého, když mi říkáte pořáde něco, co vypadá, jako
byste myslil, že kladu Bůh ví jakou váhu na ty mizerné peníze.
Což jsem kdy dělal nějaké nároky? Ptal jste se, jaký honorář
žádám, hned s počátku, a psal jsem Vám, že takový, jaký vůbec
platíte. Myslil jsem, že tím je věc odbyta. Že nevládnete kapitály,
věděl jsem. —

Co je s Vaší „l)ramatidtou knihovnou'? Upřímně řečeno, za
pomněl jsem na to úplně. Ostatně Vy snad téžl —

Buďte s Bohem a zdráv a prosím, pište mi zase.
'l'iskne Vám ruku

Váš
.lul. Zeyer.

Zeyera korespondence v poslednídi sedmi měsícídi nebyla veliká.
jak se přesvědčují i na (lopiscdi pí lleinridiové. Skoro denně navště
voval .\lokrél|o, jehož nemoc byla těžká a nevyléčitelná. Pí lleinrid1ová
jej opětně mala na sxutodušní svátky k sobě, ale odepřel, poněvadž
„s těmi t\ ými hostmi byth se přece neditčl sejíti". \lám zato, že opčtnč
se jednalo o \:I'tlllltltóllt).

Íajímavo je, že pí \rtlilitkó, která v prosinci I897 zemřela matka,
paní Podlipská, občas dopisoval, že ji na\'ští\i| a dlouho s ní poseděl
a že \ yhorel i její prosbě: „\'ež jsem odešel, prosila. a|)_\ směla zavolal
\ rtlilitkello. Přišel a podali jsme si tedy ruku. lak jsem odešel" —ale
zůstali si s \rtliliikým cili i nadále.

\ čeruiu 1808 měl ieti Zeyer do Samarkandu \ llusku, měl \elikou
(hur. „bylo by to tak až k neměření laciná a tak jako tentokráte l))'(ll
se tam nikdy nedostal", ale ohled na nemocného \lokróIm a na ne
dostatek „prožluklýth peněz" rozhodl jinak. \'ejel ani do Příbrami
k l leinricllovýni. „\'emoliu toho uholieho přítele nechat \ te l)ídč.bych
se. šel l)i\\ll. \'itl, že to nahlížíš? \le veř. že to není váhám. co u \ ás
hledám, je to potřeba srdce" (dopis 26. lnčtna). “letu do Samarkandu
. , . , . , ,
jel /,e_\'er II. ('CI'Hlíl s .\lokrym| do Prahy a pak dale do Brandysa
nad ( )rlicí (Lázně Salaba). Stýskalu se Illll tam. Pohled na umírajícího
\lokrého, na ustavičný žal jcj enen-oval a sklič-oval.Nemohl nie pra
covat, žádných dopisů tam nedostával. „Žiji zde věru v pravých hrů
zách" (0. července). Teprve po 15. červenci se dostal domů, zajel do
Prahy, uspořádat různé záležitosti, a znovu se podíval do Brandýsa.
V srpnu pobyl \“Lužanech u Hlávků, začátkem září opětně zajel do
Brandýsa a do Příbrami. 'l'eprvé \“ druhé polovici září se usadil. „Je

118



mi milo v teplém pokoii, čtu (\ píši trochu &hodně vzpomínám &pře
mýšlím."

Pro „Volné směry" psal epidcou báseň, ohlas velkoruský, „Píseň
o hoři dobrého iuna Romana Vnsiliče",pro „Světozor“ legendu „Alexei.
člověk boží".

(25)
Vodňany, 14./1 1. 69.

Veledůstoiný pane,

byl isem v Praze &přiiel teprve včera večer. Píšu krátce a spěšně
hned, bych Vám přímo řekl, že Váš návrh, bych dal uveřelnlt ko
respondenci svou (s tím mladým neznámým mi člověkem) mě
naplnil úžaxemH()hmžuli se rozhodně proti tomu. Je mi líto, že
mě máte za nčiakého komedianta. A co ten mladík, pro Boha,
sl myslí? Psal mi. bylo mi ho líto - le to k omrzemí. Nejlépe mlčet
:| zavřít se a nikoho neviděl ani neslyšel. —

Budte s Boheml
.lul. Zeyer.

Zeyer byl v Praze k vůli Mokrému, kterého chtěl \zíli s sebou (lomů.
.-\le Mokrý zůstal \ Prruze lešlč usi 8 dní.

Dopisy. o které se |t'(lllíl, l\_\l\ psány studentu ll. ll. \la'u limi, dnes
tuilell n spisomieli \ llyslřiii pod llosly'nem.

(26)
\'odňnuy 23./I !. ()8.

Velmlí'lstoiný punc n příteli.

mýlíle se \clirc, mluníle-li o mém hněvu. l'snl [sem s\ ůi (lopls icn
\ ro7.("ilení,\ úzkosti, by se nestalo ln(llskrece.

l'snl-li |sem něco, (to by Vás mohlo urážel, prosím, byste mi
upřímně odpustil. .le lo lnlální, že se v psaní nedá naznačil lo'n
pronesenýdi slm , \ |inóm Iónu se píše, myslí, o \ iimím „se se
(Ie. ( .o le nebo se [,(lá příkré na papíře, zní, proncšeno lnluscm,
ol)y(.cinč (loceln iinuk.

\ ÍěCh dUplSCdl není nic, (“Uby nclnolll každý ("ísl. -\l(-„věci,
které isou určeny pro soukromosl, klcré isou odpovědí na kln
dené otázky, \_vpu(lnií\ tisku snadno inko posn, lnko pretcnce.
nevím, na co. Právem by mohl členář ií(i: Co si len člověk o sobě
myslí, inkč (lůležilosli lo přikládá mym slovům, jakým pra'n'em
nás pončuie atd. atd. \ i(líle, \ inké nesnnze l)_\('llpřišel a zaslu
hovol b_vch lo vše, kdybych svolil k uveřejnění těch všedních
dopisů. K čemu provokovat usmčšky? Je lolik lidí mč nenávidě
|ících , ač ie osobně ani neznám &iim nikdy ani slovem ani skul
kem neublížil. A neiedná se ien (\ mou osobu, též o Vás a o Váš
list. Úšklebky byste sklízeli Vy též. Pana Kaluse si vážím velice,

1n9



setkal jsem se s ním ien iednou na Radhošti, poznal jsem u něho
prostotu srdce a myšlení, to je tak velká vzácnost, budí to lásku.
Myslil to zalisté upřímně. Ty listy se mu asi proto líbily, že jsou
též upřímné lako on. e mu ie dal ten mladík číst, co iscm ovšem
nevěděl, nezasluhuie žádného kúrání 5 má strany, ie to intimní
ieho přítel, jak mi sám psal, ie to tedy přirozené, že v té tísni
své se mu svěřil. Není v těd) dopisedl žádné taiemství. 

Myslím, že to věc je nyní jasná? Není žádné už nedorozumění
mezi námi?

Do 1. čísla Vám nic poslat nemohu, protože nic nemám a do
té doby nic mít nebudu. Prosím Vás tedy, byste už na mne ne
naléhal. Je to málo platno, že iste se od toho „Tygra" vystěhoval.
Doufám však, že „vyvětráte“ a že z toho pobytu na Vás nezů
stane věčná stopa! —Je to ostatně s těmi prvními čís. už trodui
šablonovité, že přinášejí vždy těd1několik imen. Vždyť snad stačí,
záleží-li Vám a čtenářům na tom, byste ohlásil své spolupra
covníky a slíbil další ieiidi práce. 

Posílám Vám zároveň ta zbytečná mi čísla „Nového Života"
zpět, přiidou snad někomu vhod, a zároveň posílám pošt. pouk.
též peníze za ta třičísla, která doplňují můi exemplář „\lnriánské
Íahrndy".

Budte zdráv- a s Bohem!
'l'iskne Vám ruku Váš

Jul. Zeyer.

Il. ll. Mádla ukázal dopisy spisovateli .los. Kalusovi, učiteli na Če—
ladné, a ten o llltll podal zprávu Dostíllovi, jehož listu přispívatelem a
n odběratelem byl od prvopočátku, složiv první i iistý obnos nu vy
dáu'uií „\'móho Íhola" (konstatuje to o něm v iednom dopise velmi
podnalně S. llouškn). kalus setkal se se leyereln na hora'uhv r. 1892.
\'zpomínku na toto shledání uapsnl roku 1025. do 4. číslo |. ročníku
„\lorm y". .lt'tlL'll'1.dopisů. zaslanýdi Íeyerem studentovi \la'uhovl, I))I
uveřeinčn po smrti Zeyer-ove \ VI. ročníku „Nového Žlvolu" r. 190!
na str. I37.

-/lístek. (77)
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l)eiž \'a'un Ilůh šiř-slik noiému roku!
Váš upřímně

.lul. Zeyer.
\fodňnny ZO./IQ. 98.

(28)
Vodňany IS./I. 99.

Veledůstoiný pane &příteli,

není mi možno vyplnit, co si přejete. Nevíte, lak isem duševně



sdwáccn, nemohu vůbec psát, i pouhý list mi dělá obtíž. Dá Bůh,
snad se opět seberu. Zdá se mi, že jde na mne nemoc.

Doufám, že se Vám vede dobře. Přeji Vám to upřímně.
Budte zdrúv a s Bohem!

Váš
Jul. Zeyer.

Spisovatel ()takur .\'lokrý zemřel 1. ledna 1809. Smrt ieho působila na
Zeyera drtivě. Umíraiicímu se věnoval celý prosinec, odskočiv pouze
na 2 dny do Chýnova k Bílkovi a na dva dny do Prahy. Chtěl ieli do
Mnidiova, ale viděl smutné účinky svýd1 slov u Mokrýd1 a zůstal doma.
\'ánoce d\těl dle starého zvyku trávili v Příbrami, ale Mokrý, slyše lo,
zaplakal, „ani nepotřeboval říci, že myslí, že lsou to letos poslední
svátky, které vůbec slaví, uhodl isem a slíbil hned, že zůstanu doma, že
na štědrý večer budu s ním." Měl tedy Zeyer vánoce neveselé, smutné,
ale těšilo lei vědomí, že tím, že se veselýdi svátků v Příbrami vzdává,
budou někonm iinčlnn méně smutné . . . Ovšem zdravím ieho to všedmo
otřáslo a leku se nemoci! Skutečně diurnvěl celý leden &únor. „Člověk
ie už stár u sešlý". píše 28. února pí Heinridiové. Mimo to ici zaměst
návala myšlenka, když smrt \lokrého učinila konec „vodňanské idyle",
odstěhovali se. ()všem Ieknl se práce & výloh. Přes to však měl už
v hlavě hotový plán: malý byl v Praze na zimu a iaro, léto n podzim
trávit venku, na různýdi lnísteth, nebo toulat se po celý ten kousek
života, který zbývá, někde v cizině. \lnolio smutku Illll luké připra
mvnl hněv leho s \'rdilitkýln. \ ytýknli |nu někteří .,nepříslupnost'.
nmiire mu za zlé nednn ke smíru. .\ to Zeyern hnětlo a trýznilo velice.
\'edle toho dodělúvnl pro „l,nlnír" „'l'roie paměti Víta (íliorúzď a měl
také leště něco pro divadlo napsnt. '.il ve stálém shonu. ležto se roz
hodl, že v červnu vydá se na llus, do Kilevu n Moskvy —„nn vždy se
rozloučili s matuškon svatou llusí". \ květnu byl \ Příbrami n Ileinri
(hm-ých, kde se měl opět setkat s \'rthliikým. Tentokráte nni nenaléhnl
nn pí Karlu, uby setkání zumezilu. „l'onedi to náhodě —píše —mně le
to lhostejné, seldu-li se s ním.“ Týž měsíc byl v Praze a v červnu vydal
se na ruskou cestu. (lluěl nn ní načerpali látku pro velké ruské epos
bohatýrské.

(29)

Pohled z Kijeva, l'ečerská Iuvra.

-2ó./8. 99.

Vzpomínal isem často, ač |sem nepsal. Nyní se d1yslěnnzpět
do edn. Pozdravuli Vás srdečně. Doufám, že iste zdráv. Poiedu
odtud asi 1. září.

Váš
Jul. Zeyer.
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(28)
Vodňany, 31./1o. 99.

Veledůstojný pane a milý příteli!

Odpusťte, že Vám nepíšu. Stěhujisekoncem listopadu do Prahy
a do Chýnova, nedělám tedy nic než nádenidsou práci, tahám
bedny, skladam, balím —a není toho konce! Na nějakou litera
turu si ani nevzpomenu &před Novým rokem se mnou nebude
o takovýdí věcech ani řeči - i kdyby všidmi redaktoři mi bušili
pěstmi do dveří. Jak se Vám daří?

() tom, proč se inteligence (tak zvaná) odvracuje od Církve,
dalo by se mnoho psát a mluvit. Bohužel, že poiem, co je Církev,
se stává čím dál tím mlhavější. Dle běžnýth názorů je dnes Cír
kev hierarchiia co je nejhůř, ta hierard'tie to také myslí a zapomíná
na to, co stojí v každém katediismu pro děti. My v ,ed'lád'l má
me nejméně příčin milovat hierarthii, která nás ignoruje &vzda
Iuie od Vatikánu. Když sám primas českého království si říká, že
je rakouským biskupem, pak přestává všethno. l ekl to kdy ně
který primas uherský? A ten je snad tak dobrým katolíkem jako
kterýkoli arcibiskup pražský, ale není rakouskou kreaturou nebo
hrabětem nebo dragounem, který si mate tradit'e své rodiny se
zájmem (Íírkve.

llakouské záští, nčmetká arrogance se sdíovávají dnes tak za
katolickou církev, jak to dělavaly v 17. století. l'řestalo proná
sledování českého národa, když byli protestanti" vyhnáni &vy
mordováni? Ani ll'Od'NJ;zášti přešlo na katolíky, kteří přinesli
Církvi tu největší obět, krev svýdí bratrů. Přes ta zřejmá fakta
mluví se pak na každém sjezdu katolíků, jako by první článek
víry byl rakousky „patrlotism" (!l). Kde má člověk jen poněkud
myslící a česky Clllt'l brát pro ty sjezdy špetku sympatie? „Kde
je lloží (ludi, tam je volnost" - a lokajství a psovství llůh nikdy
nekazal, všethna ta podlost pothází z ďábla. Kristus nedělal po
litiku, tedy ji (lírkev také nesmí dělat a nedělá jí, ale dělají Ii ti
(jak špatně!), kteří se s (Íírkví k jejímu neštěstí stotožňujl.

S llohem!
Váš

.lul. Zeyer.

Zeyer opustil \ odňany, kde mu začalo by'ti smutno. Přestěhoval se
15. listopadu do Prahy, kde ditěl trávili zimy. V létě měl v úmyslu u
bytovati se u llílka v Chýnově, který si postavil pěkný jednopatrový
dům (fotografii domu přinesl „Nový Život" 1899, čís. |., str. 17 a tara—
též na str. 49—53rozepsal se oněm ve zvláštním článku „llílkův dům "
S. Bouška). Roku 1899 pracoval u llílka malíř Viktor l'oerster. „Nový

ivot" na str. 261 oznamoval: „Mimo p. Foerstera hodlá se na léto u
sadit v domě Bílkově i p. Jul. Zeyer, takže se v Chýnově brzo vyvine
kolonie křestanskýdi umělců, ()jakou se ve Francii pokouší Ch..l.Huys
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mans." Ovšem k něčemu podobnému v Chýnově doopravdy nedošlo.
Diskusi o thematu „proč se inteligence odvrací od církve". rozvířil

ll. siczd „Nového ivota", konaný dne 2. a 3. srpna 1899 na Velehra
dě. Novokněz P. lid. Kasal z Polné (diecése hradecká; dnes působí P.
Kasal v Americe; v pozůstalosti Dostálově ie od něho veliká a zaií
mavá korespondence) rozhovořil se o příčináchodvratu inteligence od
církve. Přednáška měla za následek dlouhou &vzrušenou debatu, vníž
pak bylo pokračováno i v tisku. „Nový Život" sálu přinesl tři články
o věci. Zeyer také na otázku nadhozenou reaguie.

(31)
Vodňany, ()./l i. 99.

Veledůstoiný pane,

co isem Vám psal stran otázky „Proč se intel.", bylo ve spěd'íu
a úplně soukromně psáno, nehodí se to pro žádné uveřelnění, tu
by se musilo docela iinak důkladnčií mluvit. Prosím tedy, „neuve
řeiňovat". Anonymně nepíšu nikdy. Buď mlčet nebo se přiznat.
Buďte s Bohem. Píšu ve velkém spědiu. U mne ie strašný dmos,
nedivil byste se, že nemohu pracovat, kdybyste viděl, lak to zde
vypadáll —

S přátelským pozdravem Váš
.hll. Zewr.

Dostál tázul se Zeyera, mněl—liby kus lelio dopisu předešlého otlsk
noutl. Zeyer nedtn'oluic. 'l'entokrátc sc Dostál neodvážil nevyhovčtl
o zákazu se nepodrobiti. .-\lenalehal znovu, aby Illll to bylo dovoleno.
Jeden z následuiícíth lístků ic odpovědí.

lístek. (31)

Nová adresu:
Praha,

Jungmannova třída číslo 14,
"I. patro. Sthotly Vll.

Jul. Zeyer.
l'odlc rnzítku poštovního psáno 5. prosince 1899.

ligek. (33)
Praha 7./ i 2. 99.

Na žádný způsob nemohu svollt k uveřeinční onoho písma.
Psát mi teď nemožno. Bílek ie zde a pomáhá mi rovnat knihy
a věci.

S pozdravem Jul. Zeyer.

Stručnost sdělení svědčíotom, že Zeyer nemá času na delší dopisy.
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Pí Heinrid'novépíše 20. prosince: „Nepsal |sem odsud, protože od rána
do noci rovnám knihy a věci - a nemá to konce. Jsem dosud v nei
včtším nepořádku & už si zoufám.“ Na svátky vánoční odiel Zeyer
k Hlávkovým do Lužan.

Lístek. (34)

Pošlu brzy začátek rukopisu.
Jul. Zeyer.

Praha, 26. února 1900.

(35)
Praha, 2. března 1900.

Veledůstoiný pane,

poiedu zítra asi na dva dny do Příbrami a spí-(ham, abydi Vám
tedy ieštč před odiezdcm odevzdal začátek 5\ého rukopisu. Pro
sím, byste mi ten rukopis vždy hned vracov,al lakmile ho sn
zeči už nebudou potřebovat. Jinak se ztrácí a potřebuii ho na
pozděii.

\'čum'al |se|n tu maličkost panu kanovníkm'i Kuldovi, nevím,
pmhybiI-li Isem \' titulu, nevyznám se volně v lčd'l věcedi.

Abydi navštívil pana kanovníka na Vyšehradě, lak mi píšete,
k tomu se ncodhodlúm. Zůstala mi 7.mládí jakási plachost, ie mi
vždy leštč trapna iít někam k neznámým ml lidem se představovat
atd. atd., a zdá se mi to také trochu iako pretence. Mohl by si
myslit p. kanovník: „A co tu vlastně dne?"

l'řiicdctc snad gratulovat do Prahy?
llnďte zdrávl

Váš
.lul. Ztyer.

Slmu danému ?e) er dostál. \" třetím čísle “ ročníku „Nového Žl
mm (1000) na str 71 lc začátek jeho legendy „l'ml lablonl'. Práce ie
\ ěnmána \ ) šchradskótnu kanm níkmi ll. .“. Kuldmi, který 16.března
r 1900 slavil su': sedmdesáté narozenin). Družinu nmožlvotnlků člll
Katolickámoderna vzpomínala tohoto jubilea \'clmi radostně, pončutdž
Kulda byl „iclíin tatíčkeln".

linek. (36)

Vaše lístky přišlypozdě, rukopis byl už odeslán na Vaši adresu.

Je vše \' pořádku? Prosím o slovo. Váš
Jul. Zeyer.

Praha, 5. března 1900.
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(37)

Papír smuteční, s černým okraiem. Praha, Zl./3. 1900.

\"eledůstoiný pane!

Bylo mi tak líto, že iste mne nezastihl a že isem Vás nevlclěl,
byl isem však v Říčaneth, kde mi umírala sestra a v neděli jsem
ii tam pmhoval. .lsem velice rozrušen a isem d'iurnv &trápí mě
starost, bydí Vám v čas zaslal pokračování do „Nového Životn".
Tak nerad dávám nehotovou věc z ruky, tentokráte se stalo
k vůli panu kanovníku Kuldovi, iak víte. —Doufám, že přece
Vám ieště včas vyhovím. .lakou mám lhůtu?

Budte zdra'n! Pozdravuii též p. Korába a vzkazuii svou úctu
p. kanovníkovi.

Byl byth šel mu blahopřát, ale chápete, že isem nemohl.
Váš

Jul. Zeyer.

Zeyerovi zemřela sestru, provdaná Fiedlerová, která byla „proná
sledována neštěstím už do hrobu". Dostál byl 16. března v Praze na
Vyšehrudě u Kukly :) dllčl při té příležitosti Zeyera navštíviti. Ten
však nebyl doma.

Tento smuteční dopis le posledním dopisem Zeyerovým l)(ístůlovl.
legendu „Pod luhloní" Zeyer dokončil, ale s náumhou. \evydlážela
pruvldelně, nevyšla celá v ročníku [900 u musilo z části býti otištěna
už v ročníku lom. Místo Zeycru poslal v dubnu nooo dopis l)(istálovl
urthitekt l'hnta. ()tlskull lei též.

(33) V Praze. 21.21. 1000.

(Ítčný pane!

l'řítel .lul. Zeyer leží ubožák nemoten, lékuř nařídil "uprostý
klid; nesmčll lsme nikdo .lulia navštěvovali. Dnes mi to (Imoleuo

ylo a tu mne žádal, abydi Vnšnostem dopsal a omluvil, že mu
není "th0 pro tu dWlllpokračovat v psaní pro „\lmý '.ivol".
Zároveň Vás prosí, abyste v (“tčne'm listě svém nedával zprávu
() leho chorobě co příčině „nepokrořování", ani jinak. .listč, že
laskavě žádosti té vyhovítc. Zeyer dopíše věc pro Vás rozepsa
nou. lak mu bude lékařem dovoleno vůbec psát.

K prosbě Ze) erovč připoiuii žádost &ou, abyste Zeyerovi pro
tu dwíli ani nepsul. Lékař zakázal i doručovati dopisy, odporu
čule úplný klid a doufá pak v uzdravení. \lilerád \'a'un, ctěný
pane, podám - budete—li si přáti —zprávu () Zeyerově zdravi,
radostně dopíšu, iakmile lékař dovoli, aby .lulius vstal, četla psal.

Deiž Bůh, aby to zlaté srdce brzy uzdravělo.
S veškerou úctou

Jos. Fanta, 223/l.
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Opravdu v „Novém Životě" zmínky o nemoci Zeyerově není a tak
byla obec čtenářská, kodiající se krásami skvělé legendy, nanejvýše
překvapena, když v 2. čísle „Nového ivota" četla oznámení o smrti
pěvcovč. V pozůstalosti Dostálově našel jsem také parte Zeyerovo.
Myslím, že sem také patří, a proto je zařazuji.

(39)

Milovaný bratr náš, svak &strýc
Julius Zeyer,

spisovatel český,
odevzdán do vůle Boží, dokonal dnes krátce po půlnoci pože
hnaný život svůj ve věku 60 let.

Drahý zesnulý pochován bude dne 31. ledna t. r. do rodinné
hrobky na hřbitov Olšanský. Pohřeb koná se o 3. hodlně odpol.
z chrámu Páně sv. tčpána na Novém Městě Pražském.

Zádušní mše svaté slouženy budou v patek, dne 1. února t. r.,
o 10. hodině dopolední v témže (hrámu Páně.

V Praze dne 29. ledna 1901.
lůmll Zeyer, (=.k. major ve výslužbě, Helena .lungleldová, .loh.
l)ílvl(lt)\á z llhoníeldů, Jan Zeyer, ardmltekt (] stavitel. .lindřidt

Zeyer, správce. Bratři (\ sestry.
Augusta Zeyerová, Vilém .lungfeld, soukromník, l'rant. David
'! llhonleldů, (:. k. plukovník v. v., Františka Zeyerova, Kristina

ch erová, [ rant. l iedler, soukromník. Svakou'=(( švekruše.

Zeyer \ (luhnu !()00 \ Praze ulehl. Neležel \e svem l))tč, nybrž
(| sestr) lnugleldm (=m \' (\\ro\('=ul.( ..8 .\lěl hrozne vádnut) nahmo
žd( neho srd( e; byl slál)až hruza. l'e( lh (=ošetřmání sestřiuozpusobilo,
že se zvetil (\ koutem června odjel trúviti S\on rekonvalescenci do l.u
žau. Slahota uepomíjela (\ nemohl jisti. Doufal, že venku se to napraví.
\ l.užnne(l\ dostal zprávu () dušemi katastrofě \'r(hlld((':hu. Přes to
všedmo (o se mezi nimi stalo, Vrchli(k('=.houpřímně litoval. Ještě větší
som it proj(-\o\a| \ r(h|i(k('=.,na níž dopadaly strašnč=rany tak r) (hle za
sebou. \ lnžaned1 se mu \edlo stale lepe. jen srd(e=h)lo ještě nekdy
uepokolnó, (le(h me'nč\olný, ale (.elkemrekon\ale5( emeepoluař (\\alu.
,\línil tatn zůstati, až b) mu bylo úplně dobře, a pak jeti do Chýnova,
odtamtud do l'ískn (\ do Příbrami k lleinridlon'm, na ktere se \elí(:e
tčšil (dopis ! 16. června l9()t)). Konrem srpna jej však postihly znovu
zádwaty srdce, v září ležel velice nemocen (] jen pomalu a po trošee
se sbíral. Psát nesměl. V Lužuued1 mínil zůstati delší dobu. „lllávkovýd'i
jsou učiněna dobrota &nedltějí mne od sebe pustlt, až prý budu zdráv.
Bude to ještě kdy ? llůh to víl" (19. září). Ale naději měl přece, poněvadž
si umiňoval, že v Praze se přestěhuje jinam, ježto stoupání do lll. po
sdmdí by mu nesloužilo. Ovšem jindy zase myslil na smrt, kterou mu
připraví (horobné srdce, na něž zemřeli i otec i sestra Fiedlerová.
Nemá však velký strad: před smrtí, pouze by ned1těl dlouho stonatl
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a nemoci nic dělat. „Také ie to velká obtíž, že jsem tak sám. Ale musil
bych se dle toho zařídit a \še dle toho nastrolit, abyd1 mohl „stonat“
a dle vůle boží' [ zemřít" (21. září). V listopadu odjel z Lužan do Prahy.
Nesl si s sebou předtudm blízké smrti, která v něm utkvěla po snu
o plačícím klavíru, který v prázdném bytě v ieiidi starém pražském
rodinném domě v Mariánské ulici počal hrát píseň neskonale smut
nou ... Zemřel za d\a měsíce na to, 29. ledna r. 1901, u svéesestry
Heleny Jungfeldov'e. Karel Dostál Lutinov byl na pohřbu &napsal do
„Nového ivota", 1901, strana 89-92. článek „Za Juliem Zeyerem".
Mluví tu o Zeyerovu poměru ke Katolidté Moderně, o ieho upřímném
a praktickém katolictví, ()ieho milé povaze lidské, o ieho češství, o ieho
významu v literatuře a o ieho pohřbu - pohřbu dmdóho anardusty . ..

Abydi byl úplný, uzavírám řadu dopisů listem sodlařc .l. Alumim,
poněvadž rovněž svým obsahem do rámce zapadá.

(40)

Velectěný pane,

paní .lungfeldová mne žádala, abydi na místě lciím odpověděl na
laskavý Váš list a tlumočil vám vřelé ieií díky za projevenou
soustrast.

Zároveň omlouvám pí .lunglcldovou, že nelze |í prolevenému
přání vyhovět —le po mnohonedělním bdění a ošetřování dra
lltíbo .lulia přílišzna\ ena, ba téměř tllorá. lleprodnkte podobizn)
Švabinského byla již dříve s líné struny zamluvena. což by však
nebylo na závadu.

Prozatím nelze však v té \čt'l ničeho podniknout, ielikož do
úředního prolednání pozůstalosti nesmí se \ bytu .lulimě ničím
bnonti.

\' dokonalé ÚMČ
Praha, ()./2. I90I. ]. .lluudt'r.

Pro případ, že. byste ráčil pozděii na podobiznu rellektmat,
račte se přímo na mou adresu obrátit: Praha, SIJ-II

Dostál žádal patrně paní .lungÍeldmou, aby mu sdělila ll('(o () po
sledníth dned'l života Zeyerova a ieho umírání. Tč! se asi interesoval
o literární pozůstalost nebožtíkovu, snaže se nět o I.lSlUIÍlpro „Nový
' ,ivot". Ani to ani ono se mu nepodařilo. Kapitola styku Zeyerova sKa
lolitkou \lodernou se definitivně skončila . . .

*

Dopisů Zeyerovýdi nedotiskl jsem v této studii přesně tak, iak isou
v originále. llůzná pranopisná a interpunkční nedopatření isem vesměs
opravil, ponediávale pouze 7.\láštnosti, iež pravidlům gramatidtým ne
|sou na úimu. Některé dopisy isou psány divatně a iak byly na papír
hozeny, tak byly odeslány. Zeyer dopisoval si se všemi možnými
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lidmi; kdo mu psal, tomu vždy odpověděl. A nebývalý to ode\ ědi |a
konidcé, d\ladnčú ředni, zdrženlivé,skoupé na vřelelšívýraz. Naopak:
málomluvný a ve společnosti mlčenlivý 7ey er \ dopisedi byl srdečně
ole\ řený a upřímně hovl'nný. Odpověděti na každý dopis od kohokoliv
bylo pro nči povinnoslí a příkazem taktu a společenské vydlovanosli.
Proto také korespondence Zeyerova.. kdyby se podařilosebrali ii vše
dmu dohromady. vhodně uspořádali v d\ronologidce'm pořadí a do
plnili spojovacímipoznámkami, lvorila b) icho neidokonaleiší zholopis
akreslilab) nad pom)slv; ' 'porlrél. Koliklha
raklerm ydi r\ su \ yslnpuie plaslick) ien 7.dopisů Doslúlmi psaný( h!-\ lo
ie nepatrný zlomek pouze opravdu velké korespondence [.eyerovy.

Poznámky má k Zeyerovým dopisům budou se zdáli snad neúplné
aspoň po stránce literárně-liisloritké. Aby mi práce přílišpod ruka
ma nev-žroslla a aby dopisy, ()nčž mi šlo polhopilelně hlavně, v průvod
ním vysvčllivkovčm lnaleriáln sc nenlapčly, musil isem n členáře mno
ln'-předpokládali. .v\niisem neciloval \'šedi mísl se Zeyerovýln ilnóneln,
v_vskylniícídi se v korespondenci llonškově, Bilkovč, Vaňkové, llilna
rovč ald., poněvadž l))'l“llpříliš od vlaslního předmčln odbíhal. To vše
dino znžilknii, iak už podolknnlo, \ pra\)' časiindy &iindeJen iednolio
lilnii: že neison zadiovúny (aspoň ne\i|n o nich) dopisy, kleré psal
|)osla'll len-.rovi. „\lol:i lak vedle sebe položili dopis l)(islálův a odpo
včll Zeyerovu, nebo dopis Zeycrův a odpověď l)(isll'llovn —jaka zají
mau'i a živolná liislorie b_vlo vznikla! To by leprve b_\lanepřeberná
slndnil'e poznalků iak pro l)!lllOlll'llNlživolopisce Dostálova, lak i pro
l_v,kdož iešlč kdy budou psali o .lnlin Zeyerovi.

Znovu opaknii nakonec—,že n\eřeinčnč dopisy nepovažuii za vše—
llinv, kleré Ze_\er Dosla'llmi psal. Leč zalím isem iidi \'llC nenašel. Při
idn-Ii ieslč na nčiaklí. olisknn ie dodalečně. Současně prosím všediny
l\. kdož b_\snad nahodou nějaký leyerfn dopis Doslalnvi, af už \ opl
se či \ originále. mčli u sebe. aby mi iei poslali aspoň k opsání, když
by mi Ici nellilčli darmali. .la sám si Íeu'rmýlll dopisůl)oslálovi lake
nenedn'nn, nýbrž odewda'nn ie lam, kde je uložena vělšlna korespon
denl—eZe) ro\ y. Íůslňvaií-li lakové \ žalm" lilerárnč-hislorllké palnl'llky
v sonkronlýdi rnkadi. \elnlí ("nslo přldn'ueií k nenahmdllclné škodě
na'lmar. llmnčž bndn povdččen za každý pokyn a 'la každé upozor
nčni, za každé v_vsvčllenía za každou poznámku o poměru ]. Zeyern
ke Karlu Dosláln-lmlinovn\i u kalolilkó moderně. ()d smrllÍeyerovy
np|_\nnlo už více než ('“hl'lslolelí a prolo ie nnlno zmias všechno po
sbírnli \ plnnčli, ('() má pro vypsání \znikn i vývoje Kanlilkó moderny
sebemenší význam. ll)oslá|ův žlvolopiser loho bude nutně potřebo
vali. llezlolio, kromě Bilnara, na výročí Kalolidu'- modemy vůbec nikdo
nevzpomenul, ač to byla éra velmi plodná a velmi důležllá. Je lakó
v mnohém třeba provésti rehabllllaci & opravili různc nespravedlivé
názory a domněnky, které zrodily se z čásli ze zřeirně 7lévůle, ?. části
7, naprosté nevědomosll & neznalosli věci. Všedmy lylo cíle sledoval
nepřímo i lenlo můi článek, a proto |sem mu dal také podtitul: Příspě
vek k děiinlnn Kalolidlé Modemy.
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OKNA
z LITERATURY NA SLOVENSKU

Po dvou knihtidl cestopisnýdl, z nidtž jedna až příliš zevrubně líčí procházky
ameridtou Patagonií &druhá živě, s beletristidtou vervou a humorným kořením
popisuje návštěvu Pařížea cestu Francií za autorova návratu do vlasti, mistr
slovenské prózy, Martin Kukučínpřekvapuje veřejnost novým, pětisvazkovým
dílem románovým, jež na pěkném papíře s vkusným, zřetelným tiskem vydává
G. A. Bežo v Tmavě.

„Mat volf, nazval rouáhlou skladbu, svou komposicí rázu více kronikář
skébo, bez prudce spádného děje a bez napínavýd'i zápletek. Už proto je to
dílo nečasové v době, kdy čtenáři touží po filmovém letu závratných příběhů
a po situacích tak napjatých a zdpletkád: tak raiinovaných, že se až dech za
tajuje. Jen mistr tak dokonalý, jakým v krásné próze slovenské bez odporu je
autor klasidtého „l)omu v stráni", mohl se odvážit na epopej, která už svým
námětem je hodně cizí čtenáři, jemuž je určena. Je to život thorvatský-d: vystě
hovalců, hledajicid1 v Jižní Americe obživu a štěstí ať v dobrodružném podniku
[.iatokopů, at v obthodu čilýth přístavů nebo ve i'armařské idyle zelenýdl, ne
konečnýth pamp.

l'ohřídtu prvým dílem svého nového díla nedovedl renomovaný autor čte
náře pinč zaujati, jelikož tu věnuje nadbytek místa dialogisovaný-m úvahám
o hospodářských pomčrcdt d\orvatskýd'i kolonistů, proinídaje tyto výmluv
nými milniikalni proti vystěhovalci-ni. kdyžtč prau—i obživy by doma bylo
dost, jen se ji ud'lopit za pravý koncc. 'l'aké tu správně pruný řováa dlanltlvý
shon po rydtléln [,bohatnuli ímkočnou spekulací, proti čemuž vyzdvižena po
lňsluze poctivá prace.

Však již i v tomto přiliš dcbatujít—ímúvodč na mnoha ntístcdl ozvc se starý
dobrý Kukučin. Jsou to |)l'l'il('\'ŠlIllpronikavé pohledy do utajený dl dějů du
ševníth “ do vinného života několika súčnstněnýtb osob, \ nitilž skrytým, alt
nculnmitclným planinu-ln neúnavně hoří palčhá touha po staré \Iasti. Je tu
I vysoké a čistě ctllos. které jeví se | \e \šodnítb čim-th několika ušledltilcjšíth
jednotlivn'l. toužit-íd),aby místo nadbytcčnč zdůrazňovanó lasky pohlavní, nc
tří/.CIlČlásky k malnonu a [.utvrtcléhosobectví. I.tn lúdla vv společnosti ..znewížf
mi.opovržemiláska nášho Spasíii'ln,ktorá pýtai žertvy a odriczanic. Myslím, prídc
čas, že sa udlýlime všetcipod jaj krídla, mocníi slabí". \ jinde čteme: .,llot' sme
&'lniisa a krvi, ale je v nás i duša. Neškodilo by pomyslicti na ňu dakcdyf

POČÍNIICdruhým dílcm stává se děj rušnějším a také osobnosti jeví se mím
v sympatičtějšim světle. Místo nadbytečného rtmunovtíní pot'itímc pulsuci lid
ského srdce. Prvý, traktdtový díl směl napsali jenom takový mistr přirozeně
kunvcrsace, jakým je prtivč Kukučin, lcnž i sudíé ntirodohospodňřské úvahy
dovede osolitl trcinými a vtipnými výroky, z úst Ildn odposlouchanýml. \'dai
ších dílech poutá už autor vedle zajímavě lícně osobitého života jiboameridtý d'l
vystěhovalců i domorodců lidskými osudy, které vypravuje s touže jistotou
psydtologitké introspekce, s toužc přesností výra-mé charakteristiky a týmž
kouzlem průzračné prostaty, jak je nám to vše známo a draho už z dřívější
tvorby Kukučinovy.
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I ve slovenské kritice po publikaci prvého dílu ozvalo se otevřeně zklamání
a námitky proti nezáživnému obsahu. Avšak dílem druhým i třetím získává
autor i dílo sympatli čtenářovu, kterou prvý díl ohrozili u jeho věmýd: ctitelů.
Lze očekávatl, že čtvrtý a pátý díl, dosud nevydaný, vyvrcholí jen kladné
složky rozsáhlé skladby &rozmnoží cenným dílem ryzího ethidtého jádra lite
rární poklad literatury československé.

„Edícia mladýdl slovenským autorov", o jejid'iž prvých svazcích jsem v tomto
listě loni referoval, přinesla letos dvč nová hodnotná díla. Svazek V. nazvaný
podle nejdelší práce „Wimiawske'hoIegmda", obsahuje tři delší novely a čtyři
kratší kresby z péra autora nad jiné renomovaného, Jlgé-Nadášiho. Jsou tu dvě
skvěléhistorickéÍresky,prvástitulem výšeuvedeným,druhá nazvaná „Kuruci",
obě s velikým uměním &zdarem malebně líčí vzrušující i tklivé výjevy z historie
zemanskýdl rodů slovenskýdl za bouřlivýchodbojů uherských pretendentů
habsburského trůnu. Třetí, ,..laríkovský kostol" je truthlosměšná epopej z mi
nulosti horalské dědiny. rázovitými typy a celým ovzduším upomínající na
slavné podhalanské kresby Tettmajerovy, jako ony stejně originální a stejně
působivá. Do současnosti sáhl autor ve čtyřech kratšídt kresbách plnýdl
humoru a trefné lidové charakteristiky. Kniha radostná :: cenná v každém
směru.

Svazek Vl. tvoří románový pokus .|. C. Hronského „Žllý dom v Klokočí". Prvo
tin) tohoto mladého prosaika přijaty byly před dvěma lety slovenskou kriti
kou velmi sympatitky. Hned tentokráte byl Hronský označen za nadějného
dědice péra Kukučinova a oprávněného pokračovatele v jeho povídkářské
tradici. Nová, dosud nejdelší práce autorova nepřináší novýdi rysů k spisova
telovu prolila. Jako přidrobnýth povídkádi jeho nadiázíme i tu s fotograíitkou
věrností reprodukovtmé typy i situace ze života prostého lidu slovenského.
zjištujíee. že umění diarukterisační je nejsilnější mohutností autorova slibného
talentu, jehož slabší stránkou. aspoň podle této románové sklatby soudě. je
dovednost komposiční. Ale. nechtčjme od mladého spisovatele zrovna díla
mistrovského. “a dost času i předpokladů k dalšímu vývoji. Ale už v tom
způsobu. jakým vypravuje historii maloměstské rodiny ve žlutém domě, le
potěšitelný důkaz silného talentu. jenž jistč neulpí na povrdiu, nýbrž svým
časem zahlodi se i do hlubin lidového života. ()bč nové knihy slovenské je
radost čísti, protože jejith autoři nepostrádají oblažujícího humoru. který je
tak vzat-ným kořením za Ililšllh dnů. Obě díla jsou také etitky ryzí a čistá,
lak jslne tomu uvyklí u spisovatelů slovenských, kde ještě křesťanský dudl
oživuje duše prosté i kultivované. Ievní úprava obou knih v Praze tištěných
nákladem l.. Mumie je vzorná. cena přiměřená. Kdo můžeš, podporuj tento
významný slovenský podnikl Dr. ]. Svítil.

z NOVt: KRÁSNÉ LITERATURY Česat;

Dnešní forma sborníku „Ai-diy“a omezenost místa dovoluje nám podati místo
obvyklýdi literámídl referátů toliko jakýsi přehled význačnčjšídl novinek, jež
se objevily na knižním trhu v povánočním a jarním období. Nečiní si ovšem
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nároků na úplnost - liž proto ne, ženěkterá nakladatelství po předčasné zprávě
o „zastavení“ ,.Ardmy“přestala posílati recensní výtisky.

Vkatolickýdl kruzích, pokud se leště obíralí literaturou, vzbudil zaslouženou
pozornost dlouho a netrpělivě očekáváný historldtý román básníka Františka
Odvalíla „Svítání“ (nákl. Družiny literární a umělecké v Olomouci. Stran 311
za 20 Kč). Jest to první opravdu vážné katolidté dílo, lež zathycule uměleckou
formou moravské poměry kolem r. 1700—dobu, kdy u nás dokonávaly zbytky
kacířských hnutí I všelilakýd: pověr a oblevovaly se počátky náboženského
probuzení a svítání. Se zřelmou láskou kreslí autor řadu dobrýd'xpostav, mezi
nimi zvláště ušlcdttiiého a zbožného hrdinu barona Šulíře, lenž se vzdal skvělé
kariéry ve Vídni a na svém nevelkém statku u Jevíěka vybudoval po mnohýdl
obtížích dodnes u nás oblíbenou Kalvarii. dílo, lež mělo sloužiti i k obrodě
a náboženskému povznesení lidu. Odvalil nezapřel ani zde lcmného básníka
vyspělé literární kultury, nezapřel ani kněze; ale vložil-li zvláště do dalšídm
částí románu holně náboženských výkladů, lež místy zdržulí spád děle. neučinil
tak listě len z nělaké mravoučné tendence: pozorný čtenář vycítí brzy, že
i všedmy ty lyrické a náboženské praménky sbíhalí se přirozeně k témuž ve
likému zdroli, lehož výsledkem bylo svítání v duši moravského lidu.

Mnohem více náboženské i mravoučné tendence lest v prvním románě liného
našeho spolupracovníka F. Haje, lenž si dobyl rydlle popularity svou nedávnou
dětskou knihou „Školák hála \inřík". \: „K. Darišm-í"(nákladem J. Bimbauma
\ Ilrtniri. Stran 252) líčí dmhovní přerod mladého rounaí'ilce.. lenž zhnusen
l'rahon přilíždí na venkm a tam v přirozené zdravém a nábožensky žilít'ím
okolí uzrává v muže pevnýdr zásadu dodtází i pozemského štěstí v čisté
lásce. Autor zná dobře dnešní život a leho temné propasti, dovede při tom
plastitky vykresliti množství lidskýth, zvl. také dětských iigurek a časem do
spěle snad také k listě výrazové hospodárnosti " nmírněnosti ve vášnivé, věcně
ovšem oprav něné. ale uměledty trochu rušivé polemire proti časovým výstřed
nostem, zvláště v ženské módě, požívačnostl a velkoměstské zhýralosti.

Po této stránce může býti listě mistrem Dominik l'wku. lenž vydal vlastním
nákladem první soubor svých povídek „Člověčenslvínaše" (Jihlava, Severi
nova li. Str. 104za 15Kč). \'ětšina povídek le Čtenářům ,.Arrhy" známa. (lelek
lelich vytištěný v dokonalé typograíidté úpravě tiskárnou Kryl a Seotti v N.
Jičíně, ukazule pěkně zalímavý vývol autora románu „Matka Iloží v 'l'rní".
Iné také bludy a pověry dnešního světa, nahlíží často lnko kněz do záhadných
pl'iililubní lidských duší. ale dovede obolí osvětliti bez dlouhých řečí často
ledinou větou, lediným slovem, napoleným lemnou ironií i břitkým sarkasmem,
ale na druhé straně také mužným citem, dalekým všeliké sentimentaiity stelně
lako rozplizlé dvolakosti.

Sendmentality nemožno listě vytýkati velkému čtyřdílnému románu Jaro
slava Marie „Světlá, dámy :: děvky" (vytiskl a vydal F. Obzina ve Vyškově.
Str. 746za 85 Kč). Autor nespokolule se nikdy ve svýth románedt všedními po
stavami, a sáhne-li pro ně i do proudu denního života, dovede ipod zdánlivě
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mělkým povrchem odhalovati podivuhodné hlubiny a v nidl proudící záhadné
síly, většinou děsivé a člověku nepřátelské. Vybere si třebas tři dcery průměr
ného pražského boháče, bankovního ředitele, ale obdaří každou takovými
vlastnostmi, že vyrůstají mezi nimi propastné rozdíly, vyznačené již nápisem
románu. Tři ženské postavy - vedle několika podružnějšídl —složitých niter
a prudkých vášní, ovládaných již v počátcích neb aspoň v posledních etapád:
osudovou silou erotismu. A je to zase erotlsmus, jaký již dávno jedině vábí
pozornost autora „Tajnosnubnýd1": vyvěrá z temných pramenů podvědomí,
vybíjí se vzněty uměledtými i náboženskými, ale nejčastěji překypuje ve vý
budlu animálních pudů, jlmž nestačí již přirozené ukojcní: třetí hrdinka ve
své zvrácené lásce k ženě dospívá až k odporné nekroíilli. A smrt triumfuje
i u druhých dvou žen nad láskou, pozemskou i nebeskou. Jaroslav Maria ani
zde neušetřil čtenáře líčení různýdl fysiologitkýd: podrobností a ve snaze od
haliti živočidta v člověku a mravní špínu v dnešní společnosti jde mnohdy tak
daleko, že sotva který náš spisovatel se odváží jej předstihnouti. Do hlavního
děje i do četných episod a dlouhých, ledtdy dosti rozvleklýd'i dialogů snesl
tolik pozemského rmutu, tolik ostrýdl krajností, disonancí i lidských smutků,
že se v nith ztrácí i ta trodlu podivná, málo přesvědčujíeí a v jednotlivostech
nepravděpodobná cestu „světice' do čistých oblastí vyšší lásky.

Stejně neradostný je román Jana V.Rosůlka „Nová země"(nákl. vydavatelstva
Družstevní Práce v Praze. Str. 326 za 35 Kč). „Novou zemi" je tu míněno Slo
vensko, kam přithází po návratu z války hrdina „Černožlutého mumraje"
Stehlik. Tento bývalý pardubidtý student, jenž byl ve škole i na poštovním
úřadě pouhou lidskou třtinou a jenž na vojně svým těžkým osudem uzrával
v muže, stává se jako poštovní úředník na Slovensku ještě méně než třtinou,
až mam: v nízkém životě plném pitek a pohlavních vzrušení. Na tuto tenkou
nltku Stehlíkova osudu přlpjal autor podobně jako v „Černožlutém mumrajl"
velké. množství episodltkýdt příběhů, jimiž zadlycuje popřevratové poměry na
Slovensku. tak smutně a pro Čechy často tak zahanbujíeí: ukazuje, jací „pře
ban ení" lidé se tam nahrnuli, jak se nedtávall lacino kupovatl od maďarských
l jluy'dl uáhoučieh, jak odraní naši vojáci loupežill a vydírali obyvatelstvo, jak
hloupě sipočínali umozí narychlo povýšení úředníci a jiní zase, s počátku aspoň
trochu ideálně založeni, zklamani a otrávenl jako hrdina vrhli se bezmocně
do proudu hrubého požitkářství, končícího obyčejně zločinem a sehenraždou.
..llylo mnoho hnusněho v tomto vpádu do Nové země", poznamenává na jed
nom místě autor, jenž se sám několikráte mihne pod \lastním jménem tímto
románem a jenž tu patrně uložil mnoho svých osobních zkušenosti. Jsou jako
dobový dokument krutě pravdivě a podány často v celé nahotě naturalistic—
kého líčení. Těžko však uvěřlti, že by byl tak zcela pravdivým případ rouha
vého běsnění zpustlého kněze Sahuly: zdá se, že tu autor možný jinak příběh
kněžského pohoršení vyzdobil hodnou dávkou romantiky.

Jakýmsi protějškem Rosůlkovy poválečné kroniky jsou romány a povídky,
jež líčí nejen zklamání, ale i obrození českého vojáka. Tak Olga ["as-travive
svém „l'oručíkn liuclmrovi" (nákl. F. Obzlny ve Vyškově. Str. 181) vypravuje
příběh legionářského důstojníka, poctivého, spravedlivého muže, jemuž :: po
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převratu otevírají třicesty. Zvolí nejméně pohodlnou, cestu samostatné práce,
již se vyšlne k vlastní zámožnosti a stane se dobrodincem chudého kraje. Spi
sovatelka snažila se zachytit! popřevratové poměry v národnostně ohroženém
horském území a zvláště také ideovou přeměnu trochu naivního snílka, jakým
byl hrdina v otázce majetku: odpůrce kapitalismu přesvědčuje se, že vy
šlnouti sc vlastní zásluhou a poctivou prací není hříchem a žel život pod
nikatele, továmíka, má svá břemena a velkou zodpovědnost. O. Fastrová
nejde tu ovšem mnoho do hloubky, spokojujíc se jako hlavní pružinou děje
trochu romantidtou láskou hrdiny k bohaté dceři pražského advokáta a
senátora.

llloubějl pojal svého hrdinu Jos. Jahoda v románě „Zu štěstím" (nakl. Šolc
a Šimáček v Praze. Str. 520 za 26 Kč). Jest jím také český voják, který se vrátil
z fronty s chorou duší, protože ve válečné vřavě ztratil Boha. A poválečné
poměry v Čechách nejsou takové, aby ji uzdravily: na různých místech. jimiž
jej autor provádí, nalézá většinou jen lichváře. vyděrače a vyssavače, kteří
jej připravují o majetek a berou mu | víru v člověka. Že nehyne v zoufalství
jako hrdina liosůlkův na Slovensku, je zásluhou několika dobrých duší, které
jej přivedou zase k Bohu a tím i ke štěstí. Jahodův román vyznívá tedy zcela
nábožensky. zavrhuje i myšlenku 'l'olstojovu o službě člověku a byl by časovou
ilustrací známé věty sv. Augustina o neklidném lidském srdci, kdyby autor
neopomněl nakonec tolik zdůrazňovali necírkevní pojetí íloha, k němuž se
hrdinu modlí. \'edle hrdiny nakreslil tu svým realistidtým způsobem dlouhou
řadu lidských iigurek, dobrých i zlých, jež už ku podivu neúnavně čerpá 1 ne
přeberného toku venkovského i mulomčstského života a zpracovává obyčejně
v drobných prózách. Novou sbírku takových próz „.ltímvéoči"(nákl. Il. Kočího
v Praze. Str. 205 za 5'40 Kč) vydal skoro současně s románem „Za štěstím".
\' množství pestrých námětů ozývá se i v ní často ona věčná otázka trpícího
lidského srdce, která již tak často autoru znepokojovnln: Proč je zlonn světě.
proč nevinní bezprávnč trpí? Jsou to mnohdy, vedle nenáročných prostinkýt h
scén a tendenčně zbarvených příběhů, celá malá dramata. působící svou ži
votní pra vdivoslí.

Neradnstné poválečné poměry v Čechách, jak je V)líčilJahoda, budou patrně
ještě dlouho vítanou látkou romanopisců i povídkářů. Většinu z nich vábí
zvláště Inrnvní rozpoutanost n poživučnost velkých měst: možno setu broditl
bez ostyc hu bahnem a při tom vystupovati i v páse rozhořčeného kazatele
nebo se oháněti bičem společenské či strnnldté satiry.

llodně okázalým mravokárcem je ííclav Košdk v románě „Ejhíeženal" (nákl.
Šolce a Šimáčka v Praze. Str. 267).Chce jím bojovati proti požh ačnému mate
rialismu naší doby. která zdánlivě osvobodila ženu, učinila ji rovnou muži.
ale přitom uvrhln ji votroctví sexualismu a mravního rozvratu. Doklad k tomu
vzal si z dnešního pražského života. jehož středem stávají se tu bary s veškerou
bídou prostituce. pasáctví. koknlnismu atd. Obětí jsou zvláště ženy, a to i ony,
jež vyšly z tak zv. lepších kruhů a na jejichž věrnost mamě přísahali muži.
Není to ovšem nic nového, desítky našich prosalků popsaly již v různých va—
riacích & ledtdy | s větším uměním život pražské spodiny i pražských hýřiiů.
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Přechází-limladý autor rád od realistického líčení všelijakých těch erotitkýd:
scén v kazatelsky, umravňující tón, není celkový dojem o nic radostnější: bylo
by to opravdu smutné s národem, kdyby v něm nebylo jinýdl žen, než jaké
ukázal ve své románové prvotině!

Ještě hluboko pod ní stojí prvotina Karla Navrdtíla „Kon/Kurs"(nákladem Fr.
Zlegncra v Praze. Str. 416). Objemný, ale umělecky úplně belvýrazný román
líčí osudy snaživého mladého muže, jenž se z ubohých poměrů dostane po
válce do zámožné obchodní rodiny, ale nakonec upadá úkladem svého osob
ního nepřítele. Autor staví proti sobě světlo a stín nejen bez předmdu, ale l bez
jakéhokoliv odůvodnění a dopouští se takovýd) naivností a psychologidtýd:
[ včcnýdmnemožností, že v jeho díle nemožno zatím viděti ani slibu pro bu
doucnost.

Také básnířka Sonja Špálovd po melancholické sbírce „Čemý motýl" přišla
:: románem z poválečného prostředí: „Bludiště ldsky" (nákl. A. Krále v Praze.
Stran 128za to Kč). Hrdinou je tu český student, výbušné, nestálé povahy,
žíznící po nádheře tohoto světa: kolísá mezi tichou, pokomou láskou české
dívky, kterou dvakráte svedl, a tyrunskou vášní francou'lské šledltičny. která
také vítězí. Mladá autorku. kladouc proti sobě to dvojí ovzduší: českého do
mova a rozmuřilé Paříže. sympatlsuje zřejměs prvním u nechává hrdinu trpětl
za jeho vinu neukojenou touhou po dítěti, kdežto odmítnuté milenec dává
dojíti štěstí v no\ ém manželství. \" celém příběhu je ještě dosti sentimentallty
l strojenosll, ale v jednotlivostedí je všude patrno poctivá snaha a umělecký
vjruz.

Posledního právě. nedostává se. románům u pmídkám Vlasty Javořiaké, jak
nul není jlnuk možno při její neobyčejně hojně.produktivnostl, stoupnjíeí stále
s rostouei oblibou v širokjdl vrstvách čtenářstm. livojdílný román „Crandty"
(nákl. l'r. Šupky v Ilrauh | králové. Str. 642 za 35'10Kč)uku1.uje znovu příčiny
její oblíbenosti: dojímmj příběh ušledltllě dívky. odlo'řeně juko nemluvně na
prahu horskě íury, \ydíovaně pak Ideálním vlustcneukým knězem a trpící
\ mnnželství vinou nenávistné tthyně., už ji neočekávaně podle granátu
na krku puvm'. její Int-tká, rušný- u Lajímuvý' děj, podložený starou roman
tikou u přece umístěný do válečného u popřevrutov ého prostředí na venkově
i v l'ruze, vlustenetká i náboženská tendence, ostré kontrusty ideálnídt a
zlobou prosáklýdl postnv, lehký, průzračný styl. několik pevně nakres—
lenýth, žhotu dobře odpozorovanýdl postav - tot vše, co strhuje průměr
ného čtenáře u netbává ho mpomněti i některý di \čcnýdl (i psydíolqgickýd't
nesrovnulostí.

Po této stránce propracovanější jsou drobné povídky a črty Javořidté, jež
vydala v dvojdílném souboru pod přiléhavým názvem „Májová bouře"(nákl.
Československé ukc. tiskárny v Praze. Str. 458 za 29 Kč). Líčí tu většinou zase
bouře a utrpení i štěstí mladých srdcí, dovede pro ně vzbuditi zájem i soucit
a vykresllti při tom živě i dnešní prostředí, nevyhýbajíc se mravoučné | ná
boženské tendenci.
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Do užšího výseku poválečného ovzduší zasadila svůj nový román třetí spl
sovatelka, píšící pod mužským pseudonymem - Felix Tlver. Jelí „Černý Lo
heng'rl'n"(nákl. Vydavatelstva Družstevní Práce v Praze. Str. 272 za 2850 Kč)
_ toť pražský spisovatel. lelžpovolání zaneslo do podkrkonošskébo městečka,
do smutné kraliny, kde vedle znuděnýdl nebo životem zklamaných paniček
plíží se stíny duší, hledulícídl spásy v dudlařství. Ženy, s nimiž koketule nebo
lež svádí, lsou mu len vznčcovatelkumi leho musy, po případě len studiemi
k budoucímu literámímu clílu. Ale i toto llterámí dílo le mu nakonec těžkým
balvanem, poněvadž neslouží sv. Grálu, nevěří v Boha ani v lidstvo. Neově
domitý skeptik hyne konečněsebevraždou. kdežto leho protějšku, spiritistitky
naladěnému statkáři, dává autorka po období duševní stísněnosti a kalícnosti
doiíti i pozemského štěstí v manželství s dívkou svedenou „Černým Lohen
grinem". .leště silnělší, ale také nedlutnělší přídlut tendenčnosti má připojená
kratší povídka o ženě, ležse za války zpronevěřila svému nemilovanému muži
a po leho návratu vynutí s'irozvodem nové manželské štěstí.

Se zcela llného hlediska zadlycule popřewatové myšlenkové a společenské
víření u nás Ant. Tlm'n ve své velké satiře „Klerikdlní vydra', lež dokončena
ll. dílem (nákl. Československé akciové tiskárny v Praze. Str. !& za 15 Kč).
Je to neobyčeině pestrý. chvílemiaž groteskní obraz našeho maloměstského
a venkovského života s dlouhou řadou komický-díi vážnýd: figurek různydt
polidůýd: vůdců, náhončíth. řečníků a |inýd1 novověkýd'i spasitelů, kteří ne
dovedli než rozeštvntl a snížili naši veřeinost a zesměšnit! i znehodnotiti všetko
volání po kultumím pokroku. Sntlrn 'l'heinova není listě četba lemná a po—
vznášelícl, ale věcně. bohužel, většlnou až příliš pravdivá.

Jiny, starší náš satirik a karikaturista. zesnulý Karel Hahli (Fa Presto), který
dovedl \ždy tak ostře šlchutl různé chyby a zvrácenosti současné doby, zašel
ve své poslední práci ..Tajfmství Mlsn! kočky" (nákl. Šolce a Šilnáčka v Praze.
Str. 284 za 14Kč) do nedámé minulosti: vylíčil tu hodně groteskní obruz před—
válečné pražské spolecnosti, rozvlřené zprávou o záhadném kmlanu—bohtlči
z Australie u jeho reformátorskýdl úmysledl. Leccos zní dnes liž luksi papírově,
nepřirozeně, ale mnohé šla—hy|sou mlřeny listě I na nové poválečné poměry,
zvláště mezi novináři a spisovateli, učenci &umělci.

Jakýmsi útěkem z této neradostné současnosti |th Íantnstitky román Jox.
Můldnern „Hvězdná lavina" (nákl. Šolce a Šimáčka v Praze. Str. 328). Líčí zkázu
evropské kultury a hrůzy duševním muk lidstvo \e divíll, kdy by nastal návrat
(Mhy ledové: česká rodina dává se tehdy na dobrodružný útěk na voru po
Dunall, přes zříceniny Vídně na llh, kde se vytvořule nová společnost —bez
sociallstltkýdl vůdců &politických stran, bez sněmoven, tribun i výčepů . ..
l'edy utopie, někde trodm nudná dlouhými popisy. ale místy značně napínavá
a ne bez básnitkého vzletu.

Utíká-li se \lnldner k vidinúmbudoucna. d'ltčll iiní unlknoutl dnešku útěkem
do minulosti. Tak Jos. Šimíčekv románě „Háj salyrů" (nákl. B. Kočího v Praze.
SU'-136 za 3740Kč) probouzí opět k novému životu svět antické kultury, svět
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starých bohů, satyrů a nymf, spolený tu s postavou moderního slavného ardne
ologa: hrdina, básník-učenec, vstupuje přímo ve styk s ředcou mythologií
a stává se účastníkem mythu, lenž odedávna lákal básníky zamilované do
sladkého rozkošnlctví antiky. Svým slohem jeví se Šimánek i tu lemným
ciselérem dekorativní formy, ale svým ovzduším působí na nás celá kniha
již chladné a cize.

Podobně ie tomu také u nové knihy Jana Opolského„Upíra jim! prózy" (nákl.
B. Kočího v Praze. Str. 154za 4 Kč). Je to třetí kniha drobných próz, lež vydal
Opolský minulého roku, a bylo by || možno nazvati steině jako první: „2 těž—
kého srdce". Básníkovo srdce prožívá neiraděli smutky lidí trpících bolestmi
marnýdt smyslných i duševnídmmuk, pocity nenávratnosti mládí i desiluse
velkých požívačů ži\otníd1 rozkoší. Tyto smutky promítá často do minulosti,
vybírá si postavy a příběhy z řeckýdt a babylonský dt mythů i ze středověkých
legend, : literárnídt i kultumíd't dělin. Často snad úmyslně nedbá tu histo
rické pravdy a stylisule staré příběhy, aby ]imi vyládřil city lidského srdce,

prolměnlhého a přece \ podstatě stejného dnes i před tisíciletími. Někdy ie tato='bludné 'Je.. víceknihOpolského.
Zato oměžhě působí několik přírodních nálad a kreseb ze současného života.

Staré legendě o Aham ércni pokusil se dáti novou formu Dr. Karel Kellner
ve svém ..mn./„. žida“ (nákl. V. Kotrby \ Praze. Str. 173).Nechává lei umírati
lako zázračného rabína ze Zaleščiku, když ve Vídni \' clomč židovského mili
onáře seznal, že lcho národ le zkažen nsslmilací se západními národy a brání
se množení potomstva. Některé obrazy, v nichž se tu oblevule Ahasvér. lsou
kresleny s dobrou znalostí historického koloritu, line však isou dosti mdlé.
Pobyt hrdinův \“ Římě svedl autora k poplsům hýřlvého života, lež isou již
skoro pravidlem \' podobných pracích, ale zde pro celek lson při ne|menšlm
zbytečný.

|)o minulosti zašel take' Jaroslav .líarcha aspoň v prvních částech své knihy
„Na dědině"(nákl. Českotnor. podniků tiskařských a \yclavutelský dl v Praze.
Str. 286). Nmazuie tu laksi na svůi „Ptačí thléb" a „Kamarády z lesa" kreslí
podle \zpotnínelc [ clělsní i z pozclělších let dlouhou řadu postav, lak le vy—
t\ář\-l život dědiny \' brněnském okolí. dobrých i cltybulícídnsvým způsobem
citlivých. ale častěii t\rcl_íc“hl drsný dt. l\' nitn druží se vzpominky z \'álečnýdt
i |)opře.\rato\ýc:h let. lež tolik změnila povahu našeho venkovského lidu nebo
lépe: ukázala || \ praním :“ ětle se. \šenti buinýtni výhony B(llmt'hí u prospě—
chc—ířství.Marchu lich niiak nezakrývá ani neokrašluie, ba \ posledních \íce
povídkových ("rtcíchsltní lylo stíny hodně do popředí.

Je proto radostno po Marchcnč kronice moravské dědiny sáhnouti po nové
knize 1.3. Baara „Háby :! dědkové (nákl. Českomor. podniků “Hk & vyd.
\ Praze. Str. 355 za 25 Kč). Autor _shrnul do tohoto Xll. n\azku mých Sebra
ných spisů 13 drobnčlších i větších obrázků z Chodska, staršího i novélěího
data. Vykreslil \' nich svým plastidtým způsobem řadu rázovitých ženských
i mužských postav, ': nichž tak mnohá lest opravdu hrdinou ve svém skrovném,
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často zneuznávaném postavení. Přečtěte si třebas len takovou „Fat—skouba
bičku" - a pochopíte, kolik svaté dobroty a mravní velikosti taií se pod prostým
roudcem venkovské stařenky. A blahoslavený spisovatel, který dovedl oble
vovatl i takovou zapocnínanou krasu!

Pokusil se o to také ]. !".Kam: v některým črttíd: své nové knihy „Kozel
zahradníkem" (miki. B. Kočího v Praze. Stran 192 za 720 Kč). Nalezl několik
takových vzorů v dnešním i nedávném životě valašských vesnic a vytvořil
z nich —vedle všedních, mailozalímm ých příběhů - tři, čtyři dobré povídky,
podložené vážným životním názorem.

Zato mnohem více zla než dobru nalézá na dnešní české vesnici Viktor Hánek
ve svém románě „Živé rány" (nákladem A. Neubertu v Praze. Str. 304 za Kč)
„Živými ranami" |sou tu staré hříchy matky-selky, lež se kdysi zpronevěřlla
svécnu muži a le pak krutě ztrestána vlastním synem, prostopášným a vášni
vým. Spisovatel podle svého zvyku popisule hodně podrobně Četná milostná
dobrodružství tohoto vc'cšnhc'e,lenž zabíií matku sekerou a končí sebevraždou.
Dělem velmi rušný, ale ponurý obraz, lehož stínu sotva vyrovntí šťastný osud
mírného bratrcc vruhovcc.Tím méně pak vzletná. ucuělůstkářskcl. neselsktl řeč,
lakou začasté mluví hrdluove' Hanákovi. Který pak prostý selský syn na příklad
crlcvtilítakto dívce vlasy: „Noc na ně hodí sum matnou měsiční zcíř,modrý
stín .. .?" 'l'o listě mnohem přirození-|| dovede líčiti své ligurky z pražského
žlcota chlocuc \ romnarněm rcmninlcu „Zlatý slrrjci.: Aída"(týmž nákladem.
Stran t_n za li Kč). Je to nenáročný, lc-hc'c-uibavný příběh dvou mcnilcna
ných lidiček. kterým dobrácký strýc“ pomáhá získati rodiče a přlvésti le ke
Hillbč.

\lezl beletrii možno zc'c-Iadobře zccřadlti také knihu malíře Jaroslava Hněv
kovského ..Malířovy lisly : lndif, WM I. díl vydalo nakladatc'lshí Šiiux (ll.
lunclu) ve velmi pěkně úpravě &několika obrazy autorcn'ými. .lc-psclna s\ěžím.
umělecky výrazným stylem a nemá listě účelem poučovnti o tropické zemi.
o níž bylo u nás vydáno \ poslední době několik velkých cestopisných děl.
Hněvkovský navazule přícnona spis svého druha malíře ()t. Neledlého &vy
Iičule ve formě dopisů matce své příhody od chvíle, kdy po odchodu svých
dvou společníků do vlasti osuměl v lndii, aby tam dokonal svůl umělecký
\'ýVOI.ZPOVÍCMse tu upřícnně ze svých nesnází a bolů () formální výraz svýdl
snah, ale častěji leště vyplsuie své životní obtíže a různé přátelské i milostné
styky s domorodým obyvatelstvem. Přiznavú se nelednou l k takovým věcem,
o nichž cestovatelé obyč—vlněpomlčulí. (lelek čte se lako román. který má tu
přednost. Že dtivtí očima českého umělce nahlédnoutl do krcisindidcé přírody
stelnč lako clo intimního života tamnčlšího lidu.

\'ytříbeným. často poetickým stylem vlcidne také Zdenka Foustkovd-ll'atter
sonovd. |ež vydala rovněž v pěkné grafické úpravě „Listy : Ameriky"(nákl.
F. Topiče v Praze. Str. 215 za 94 Kč). Zdůrazňule. že nepodává ve své knize
„dolmy'“ : Ameriky, nýbrž zkušenosti a poznatky z tříletého pobytu v zemi,
lež se lí stala druhou vlasti. Hledí proto střízlivě" na leccos, co v první divili
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oslní cestovatele, ale dovede také pod'iopiti, co cizince nemile překvapí nebo
mu zůstává dlouho utajeno: příroda v ližní Kalifornii, život měst a život lidí,
drobných pracovníků, farmářů i klnovýdl a jiných umělců. Svými postřehy
dovede autorka zaujmouti i toho, kdo mnoho |iž četl o Americe.

Značnou část naší knižní produkce tvoří nové vydání staršídi spisovatelů.
kteří se těší často větší pozornosti čtenářů než spisovatelé mladí. Je tomu tak
na příklad u Jana Nerudy. |ehož mnohotvárné dílo vydlází v úplném son
bomém vydání a skoro současně ve čtyřsvazkovém výboru, uspořádaném
pečlivě znalcem nad jiné k tomu povolaným - prof. A. Novákem: „lfvbrnné
spisy Jana Nerudy" (nákladem F. 'l'oplče v Praze). Prvnímu ze dvou dosud
vyšlých svazků. lenž zahrnule nejlepší básnidcě výtvory autora „Kosmidtých
písní". předeslal pořadatel obsažnou studii o životě a díle. básníkově. Druhý
svazek obsahuie výbor z povídek. ()bč knihy jsou t_vpografldty vkusně vy
praveny.

\ elke'ho díla Holečkova „Naši" vyšel v novém vydání svazek ll. a Ill.(nákl.
l". 'lbplče v Praze. Str. 504 a 435). \íyličule tu poměry na lihočeskóm venkově
v leteth padesátý dí, seskupule le kolelu osudů typhkč rodin)"Kolanov y a zvláště
ústřední postavy mladého hodin Bartoně. Dotýká se ilž zde hoinč také nábo
ženskýdi otázek. Kam se kloní sympatie autorovy, |e. dostatečně známo.

\ e splseth b_švalého bouřliváčka K. Horkého, vyšla jako Ill. svazek kniha
humoresek a satir ..Ma' u'da" (nákl. l". 'l'oplče v Praze. Str. l50 za 10 Kč), lclíž
první vydání spadá do počátků světové. války. Jinak lest ovšem lak svým na
hodilí m titulem tak svými motiv; zcela předválečná, \ satiře místy dosti Vý
boiná i dráždivá; o poslední črtě. za války zkonlískované, poznamenává autor
v předmluvě, že leií routhm patrně dost Írivolní. zaměnil poněkud lako výsledek
své „pří-v_idtm _v".

\ novem kočího v_vdání spisů Jakuba -lríu-.mv_všly v poslední době dva
svazky: „Knihy novel " povídek ", l\ . ..Salyry .! rozmarmf hříčky". ()bu ukuzuii
znovuv jak živč reagoval autor romanet na časová otázky a zápasy společenské
i národu: a jak hřitee dovedl použíti zde i satlr) a trpke lrolde. Dnes ovšem
mnoho z toho už zastaralo. na mnohe hledíme zcela |inak než lednostranný
a neklidný ideový relorlnátor osmdesátjdi a de.vadesaít_ídilet, proto mnohá
ltl povídka a čna zauilne \íee liž len |ako pohled do milmlosti a zároveň do
neklidného nitra originelního našeho romaneiera.

Nový svazek spisu [\in-novýmpřináší dvě neldelšL knižně dosud nevydané
povídky: ..Rozmysli si, .líařenko, rozmyslí" a „l'ro jedno slovo" (nákl. Občanské
tiskárn) \ Ilrnč. Str. 320 za [3'50 Kč). Kosmákův žák odvážil se len k těmto
dvěma větším pokusům, ale nedostihl svého mistra. Nemělsmyslu pro stavbu
románm eho či povídkového celku a nedovedl také psydiologldty nejak zdů
vodnili lednání svýdl osob. Kreslí i zde více len zevnčlšek několika venkov
skýdl Iigurek —v první le to zvláště postava plctldJářské pobožnůstkářky
žehračk_v„lež vlastně sama spolule a všelilak splétá několik nitek prostého
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příběhu, ale duše titulní hrdinky i línýd't osob zůstává čtenáři stale clzí —
a proto také ono konečné ntihlé obrácení lelíi lelího muže a žebračky pů
sobí příliš strolent'- a nepřirozeně. \" iednotlivosteth ukázal ovšem Křen i zde
svůl bystrý pozorovatelsky" talent.

Nevellký, ale pěkný přehled své literární tvorby, vykazující dnes vedle ně
kolika studií, sborníků, divadla a letáků osm knih básní a tři knihy povídek.
vydal Adolf Veselýv knížce „Člověk na zemí" (nakl. J. ()na v Praze. Str. 48).
Básník napsal si k ní spolu se svým lmenovcem, často zaměňovanym Ant.
Veselým, zalímavý náčrt o svém llteraímím vyvoli, do něhož mocně zasáhla
také válka.

l\' několikerým liž publikacím díla Wolkerovapřibylo v poslední době typo
graíidty velmi mile upravené vydání jeho šesti známýdt „Balad" (nákladem
\'. Petra v Praze. Stran 70 za 13'50 Kč). Jsou seřazeny v časovém pořadí. lak
hyly básníkem napsany, od podtmumé llalady o nenarozeném dítěti až po
proslulou, eplgony tak často napodohm anou llaladu o námořníkovi.

Na “'olkerovi \zděh'tval se. asi také ve svyth počátcích Míla Moravec, le
hož sbírku „Hvězdy v oknech" vydal týž nakladatel. \'znikalu už před 4—0lety
a le zřeltně zralelší než řada litty'dt dnešnídt prvotin. Hvězdy, lež září do oken
básníkovy duše. nelsou len thladnym odrazetn daleké krásy: dovede || oble
vovnti I \ Ilťllillžšltll u uelprostšídl \ět'eth, \ hodlut'ldt. lež mu zpívali luko
pldtl, \ ll't'tltllt'.(li radostuýtlt pohledů, kde krtisu plule luk lehký sen, i na
dlažbě lllll" u v nezntímydt Čhrtíth předměstí. Illoudí-li luko poutník \ (“I/.lllě.
kde se za sen kupule hohntsní ž|\ota. zhikalí-li ho \lalky severu či sirény
dalekých přístavů. rád se umí mse k dommu. nehot „tidtý dům na x\čtě
"|tdlný le. dlaň hoží leho platueu Itlídú. poutník tam s tistým srtlt em přidttizí
kd_\žho satuotu \\zpo\í'.dti " ll

!. Novitzu vfu-rxtAm

\e spoustě překladů, jež slt'tle leště zapluvulí utiš knižní trh. mulílnalí vý
značné místo překlady z literatury unglidtl. A mezi nimi v popředí stolí zase
spisy geniálního G. K. Chcslrrlona, tentokráte více litertiruě u nábožensko
iilosoíitké.

Je to především zaiímavá studie o velkém anglltkém dratuutikovi ..llrruard
S'lmw"(vpřekladu Stašy .lílo\ ské. \)"tlill nakl. \. l'etr \ Praze. Str. Ibn za 211Kč).
'\utor sit—epřiznává. že le \ůbet— nesmy sletu pstitl knihu o Shuwml a že le
přímo „neodpustitelujm blaznovstvím" pokoušeli se \ysvětllti člověka. lehož
celým životním dilem bylo vysvětlit sama sebe - ale činí tak přece s hrdým
sebevědomím. že le \ Anglii letliným člověkem, který Shawovi rozumi as ním
nesouhlasí. S\ý|u znamym vtipným způsobem ukazule Chesterton, že Shaw,
zvláš—míto druh lrčana, vešel do Anglie lako cizinec. vetřelec a dobyvatel; le
mu nclvětším a snad posledním z modemídl puritánů, který má lako kalvi
uista oddělenou duši a všechny základní znaky starého, mužného a dnes iii
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vymřelého protestantského typu; je smýšlením pokrokářem, socialistou, ale
jako kritik nepodlopll naprosto Shakespeara, právě proto, že Shakespeare byl
duševně katolíkem; slepota pro paradox kalí pak \šude jeho pohled. Špatný
vlivShawův vidí autor hlavně \ tom, že podporoval vyběravost a posílil myšlen
kovou anardtll, která je vždy myšlenkovou zkázou. Odsuzuje-II tedy Chester
ton vpodstatě dílo svého velkého ideového odpůrce, činí to takovým způsobem,
že ho nikdy neuráží a může klidně prohlásiti, že jediným člověkem, jehož sou
hlasem jest si téměř jist, je. sám —B. Shaw.

Nejnověji vydalo totéž nakladatelství V. Petra poslední dílo (Íhestertonovo,
jež jest dosud vrdlolem jeho nábožensko-lilosoliekýdt spisů a bylo přijato
v Anglii s velkým uznáním i od jeho náboženských odpůrců. „Nesmrtelný člověk"
(přel. V. Marek. Str. 319 za 33 Kč) je v podstatě odpovědí na některé názory
romanopisce a historika Wellse, jehož světové dějiny byly nedávno přeloženy
také do češtiny. Svým originelním způsobem hovoří tu (Íhesterston o \\ \'oji
lidstva, () lldedt předhlstoritkýdl. () vmlku chillsace &nábožensuí, o poměru
člmčkovč k bájesloví a demonologii, v druhé části pak o křestnnsní a pohan
ství, o evangeliích, kattíříth a důležitých dčiinnýdt dn'ílíth. kdy \ lidstvu zdán
livě umírala víra. Autor stim připomíná, že nedlee sledovatl postupně historii
křesťanství: snaží se jen ukúžazi, že křesťanshí objevivší se uprostřed pohan
ského lidstva, mčlo l'ill něčeho jedinečného. ha nadpřirozeného. \7eobírtí se
7.velké Části přímo osobou kristovou, ale zato více jeho dílem. \ \\raeí při
tom různé populární, často i \ulgúrní omyly, jldlž se. dopouštějí dějepiseovč,
zvl. take Wells, užívaje nejčmlÍ-jldůkalu zvaného reduetlo ad absurdum. Zde
je (Íhesterton opravdu mistrem. l'roto nutno si jen přáli. aby se jeho „Ne
smrtelný člověk" lotsíi'il hodně l "N"/,lčeskými čtenáři. kteří jsou žlvenl na
mnoze take onřmi Jedu-(kými om_\l_\". \ možno se již těšili na další knihu,
kterou autor ohlašuje \ předmltn č: obíralse \ ní s\ 3m náboženským převratem,
který byl. jak praví, lilil\ill udalosti jeho žholu.

l k.izkou jiného druhu angli ke literatur) jest kniha neznámého u nas dosud
-|rlum llmha'rm . 'l'ii podvodní i" l'přel. Staša .|i|o\sk.'t. \'ydal V. l'etr \ Praze.
Str. 200 hl Lt l\t"\. Je to ( _\klus podi\n_\'d\ příběh , jake mohou \'lnlk|loull jen
1 llclll)_\tl'jli_\tll. li' \nčlšimi piít“inauni nijak neotlmmlm'-_|\ídt setkání “.\elko—
lučslt', i.|k\m jel. ond_\n. hedn e iilli e lond_\nske ln(-ní se autoru jenž má prmj
kon/e |n_\ ploulek iantasie . \ poluidkmou splet ní jake-l|o \)tllmlllllil) města.
kde se náhle. jako b) ) druheho svčtn \_\nořují laíhadnó b_\tosll. osnnjí podl
\ uhodne děje a tuple-tají do Iiltll íadu obyčejný \ll lidský nh Inna-ek. .le it) zřejmě
\\ tlusleno, ale,naráží to |nnolul_\ tak těsně na denní akuteůtllst. h- ležko knlhn
mřarlilí do lantastitke literatur). ., I i, kdo/' spí-.ídají Íantasil. jsou prmí reu
llste", prmí na jednom místě autor. zajímavý i po slránte \ýl'ažovč.

|)ohí'e je mám a mis .Iiři .llernlilh, o němž psal kdysi v Šaldove _Kmenu"
|)r. .lan Reldlmann a jehož velký dvousvazkmj roman ..Íkouška Ridiarda
l'everela" v_všel již před t5 lety v ()ttově Anglické knihovně. Nyní vydala
Družstevníl'rtíee \' l'l'aze llrušův pekný překlad nového dvojdílného ro
mánu „ll/mda Flemingová". (Stran 648 til 39 Kč.) .lesl to roman dvou sester,
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z nld1ž titulní hrdinka občtuie se s hrdinnou láskou ztídtrnně nešťastné Jiřiny,
stržené velkoměstskj m víretn londýnským. Ale I v této nešťastně trpící duši
talí se vran-ná touha po lepším. čistém a ušledttllém životě, touha. lakou
různým způsobem uskutečňuií všedtny skoro osoby tohoto široce rozvětve
ného příbčhu: přísní venkovští statkáři i lehkomyslní šlethtičtí synkové, vy
hoštčncc venkova, připoutaný k bance &penězům, i tukový samorostlý silák
&kdysi ueuízaný piiúk Robert, jenž si dobude konečně ruky isrdce statečné
Rhody l'lemingové. Kniha jest opravdu plna vášní a boiů, ale také člstého
povznesení :: usmíření: neduívtí-li druhá hrdinka Jiřina při zkoušce ohněm
své srdce s lebo bolestmi v popelu. vyplňule pak leho místo očištěnou duší,
icž září v leiídt očích a v ielím díle lako svítilna lelího malého okolí & lako
zdroi radostuýth paprsků titltého. všedního života. Po mladistvém poblouznění
trůní nad mraky.

Z nový-th angloutneritkýdt literaírnídt zlevů byly k mint v poslední době
uvedeny dvě spisovatelky: I'Ídmt ["erber románem „Jak veliký?" (přel. li. Z.
Nekovnřík. vydal l". ()bzina ve Vyškově. Stran 273 za 74 Kč) a Anita Loos
knihou „Muži mají radší blondýnky“ (přeložil .l. Weber, vydal nakl. V. Petr
v Praze.. Str. int) za 14 Kč). Z nidt první lest rozhodně hlubší a znlímnvělší.
Vlastním hrdinou ieiího ronuínu není ten, |emuž se.dostalo v dětství přezdívky
„Tuk veliký" tt lenž se stal po světové válce velkým ameridtjm Iinnnčníkcm.
nýbrž leho mntka, bývaltí učitelko. iež se provdala za prostého holandského
iarmaíře a věnovala se pak (Tt'll'rodině. Spisovatelka nakreslila \ ní typžt-ny.
lakýdt mai attu—t'itka'tliteratura asi poskrmnu: ll" to inísuitká duše, lež vidí
krtísu | \ zelí a tt'lt" životní Štěstí nulčzt't \ radostné službt'- druhým. .lesl lí
L'llíllisvět pt-neznit'hí. iemuž propadl i lelí s) n. lldkdll \tilt-čnou u ponílečnou
horečkou po zbohatnutí. lillUpřibližuie seduševnř mlutlentu utnčlt i i každému.
kdo tui|u|e pot tivou pra'ui a ("lstou krásu přírotl). [ůsltítaí proto i \ pozdním
veku stále mladou, kdezto |e|í ..veliký" s_\n ll\t"lll)|llllit' si pozde prt'tldnottl
a nit—otuživota věnovaného boubt'- za bohatstvím. Stř/'t- a při tom upřímně
psuua'tknihu mohla b) býti také u nás lemným protestem proti těm. kteří by
dttřli všethno amerikanisovati.

Hrdinka druhe auto:-k) ie pravým opakem: moderní anu I'likddívka. „pro
lesiontílkn", která se neduíuí \ydrz'ovati a ..vzdčla'nnti"bohntjtn továrníkem.
na leho útraty podnikal cestu do Pařížei do Střední llvropy. mna/nie. tu různt'
přelčltlvé známosti n nukonet: zakotví v manželství s Íarizelskím ameritký m
puritt'tnenl. Splsovutelue nešlo ovšem tak u děl jako spíše o satiru poválečným
potnřrt'l v Americe i v Evropě: působí to hlavně ralinotant'- naivní prosto
tou, s lakott dovede hrdinka ve.svem deníku hovořili o nelpodlelšídt \ěct'th
u posuzmati různé dnešní zjev) se stanoviska své zvláštní ..proíesiotu'tluí"
mor.'tlk_\ .

.lak iinak upadá ameritkj st čt a nmeritkj život v zrcadle staršího dobrého
povídkář—t-a romunopiscelírcta Harta, lehož spisy vydává v souborném luciném
vydání nakladatel B. Kočí v Praze! \'yšlo dosud 25 svazků po () Kč. Poslední
přinesly řadu drobně|šidi povídek a novel [ větší román „Po staré ccslč'í Autor
kreslí tu zase. většinou drsné prostředí kalifornské přírody, divoké i štědré,
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z níž vyrůstali lidské povahy odvážné i tvrdé, ušled'itilé i zločinné, ale vždy
přímé a silné, daleké všeho moderního citlivůstkářství. V rušný-dl osudedt
tědtto lidí je někdy dosti romantiky, ale romantiky ]nksi přirozené a zdravé,
líž není cizí ani humor a ins života. Ušlechtilé mravní cítění autorovo proniká
i v těd'tto menšída pracídl.

\'edle literatury anglidté le zastoupena v překladedt hojně také literatura
ruská. Tak ze stále leště oblíbeného E. N. Čirikova bylo k nám uvedeno leho
nclnověiší dílo „Můj román" (přel. l". Hanck, vydal F. Topič v Praze. Str. 211)
za 30 Kč). Časovým podkladem leho lest bolševidty převrat v Rusku, lenž
vyhnal do ciziny tisíce lidí nesouhlasíeídl 5nový m režimem. Líčení revolučnídt
hrůz v přímořský-dlměstech, utrpení uprdllíků a jelidl stesku po rodné zemi
jest jen doprovodem románového příběhu, láký mohla vytvořiti jen tato bouř
livá doba —příběhu () iiktivním sňatku, nutném pro žádlranu prdlalící snou
benky ruského tlůstoiníkn u vedoucím pak ke skutečné. ideální lásce, ale také
k tčžkému, trngitky rozřešcnému koniliktu. Spisovatel vložil dodíla iislč mnoho
ž \lustníth bolestí, ole vyhnul sc šťastně jak přehnané sentimentnlitč, tak ten
denčnímu zkreslování, k němuž látka dává dosti příležitostí: román působí
silně |iž mým (i(-lem " psythologidtým rozborem tří hlavuídl osob, typidtýdt
to ruských postav. Škoda, že překlad je.tak slabý ; zdá se.,že lei pořlžovul Rus,
žilíeí v ('Íethádt a žápnsíeí stále s předloduíky, náměstkmni i různými ne
Čcskými vyrazy.

Přímo z doby revolučnídl boiů v Rusku čerpáno le dílo nmého 'laiímuvého
autora 1.8. .S'm-q/iumviče„Železný potok"(pře|. x\nl. Poláček, v) dala Družstevní
Práce v Praze. Str. 263 I." 27 kč). llrdlnou telo .,epopeie" není jednotlivec, ale
nčkolikatisíeoví proud bolševidtýdt sil, který za protibolševitkčho povstání
v Kubáni ustupule před kožátkými pluky a dobrovolnitkou armádou. Ustupuií
inko roztrhauá, žčeruulá, uuhá horda, lako \elke, desoruuuismané stádo, vle—
koure za sebou hlad a louíulsh í, upřece zase šíříkolem sebe jakousi ďábelskou
hrůzu, když se ulkuií s kozáky a poráží ie. Je to železný potok, lelž vynořily
neipodhučlší žhly ruského lidu, od dětí a žen až po bývulé carské důstoiuíky,
potok poháněný spolei-uou myšlenkou revoluce i sterími osobními žálmy o
pudy. Zločiuuost ! hrdiusní, ušledltilost i ueuslmileluá hrubost - to vše se
tu spletá \ uehwstře|ši směsiri, \yládřeuo \e strohém stylu krntičkýdl včt
autorem sympatisulíeím žřelmč s revolucí | Českym malířem \nt. Sluvíčkeln,
který z ní mnoho osobne prožil.

limčletky mnohem níže. sloii román knežu) (ligy Debutové „l.íši'ň .: duše"
(přel. A. Íbelšovská. \)(lulo nakl. Šolc u Šimáček \ Praze. Str. 480 lil 23 Kč).
Neznámá u nás dosud spisovutclka připomíná uelednou Clynovou: plynným,
lehce žábnvnym, konvenčním stylem líčí šlechtické u umělcdté ovzduší petro
hrudské. kde uprostřed dimdelnídl plet.id1,hýřivýd| ilnilostnýd't scén prožívá
kněžna-herečku :“ ůl osobuížápus lepšíduše s nízkou vášní. Duše [,vítčžíu osvo
bodí se od vášně tak, že bolševitká revoluce, lež rázem smetla ten prázdný
život hýřivé šledlty u earského důstojnictva, dokonává len očislny proces
v duši hrdinky, rusky měkké a přecitlivělé.
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Do staršíth ruskýd't dělin spadá také děl historického románu nelplodnčlšího
maďarského s isovatele Mór. Jókaie „Svoboda pod sněhem"(přeložil V. Pok,
vydalo nakl. glue a Šimáček. Str. 560 za 28 Kč). .lókai nezaslouží vždy pozor
nosti. laka se mu o nás věnule už přes 50 let, zvláště když Ide 0 Slabé romány
hlstoritké. psané |iž |en obratnou routinou. Ale dlužno uznali, že i tu dovede
napínavý m vypravováním i sytě barvitou asvěží řečíudržovali zálem čtenářův
a vzbudili ielldi sympatie ke svým idealisovaným ušleditilým postavám, stelně
|ako odpor k leiid't zlobou naplněným protělškům. Obolídi nalezl dosti v po
hnuté historii lainé vzpoury proti carskému dvoru v lřictítýd'lleted'í minulého
století, kdy svoboda připravovaná různými druhy spiklenců klíčila teprve
pod sněhem ruský-da plání. \' dlouhé řadě těd'tto postav hrá vynikalící roli
také básník Puškin, lnilovaný několika ženami.

Z němedtýdi spisovatelů le v poslední době častěli překládán Jakob Wasser
mann. I ve lředi drobných próz./tdi. lež lsou seskupeny v nově. knize „Zlato
z Caxamalgy ajíml povídk_y"(pře.l.ll. \'elemínská. vydal nakl. \. l'etr v Praze.
Stran 75 za 12 Kč) leví se především psydiologem iemnýth dušev ních hnutí.
malířem ne\ šedních, trochu nalomených duší, lež trpí bud svým hmotařským
okolím nebo nepochopením s\_ích vysokých snů a zhnuseny či zklanníny od
cházejí do kláštera nebo ničí samy výl\or své obrnzivosli a umírali v zapo
menutí. Na stylu autorově stelně lnko na leho námčlech vidíme všude, že
vyrostl z reakce proti nntnralismn a že le mistrem v oboru unlělelké duševní
monopralie.

Literárně nnilo významně lsou další dva překlady I.němčiny: lí. : \uumloljů
„[ papírů :nlmířowt otlkasn" (přeložil ligar l'h. Havránek, vydalo nakl. Šolc
n Šimáček. Str. fill) Iíl 15 l\t") a 'l'ln'y „orbou „lmlidt'ý hrob" (přel. \. Seifert,
vydal nnklndnlel |"r. [leuner \ Praze. Str 254). Druhý ronnín nabyl mřtové
poví-stí len s\ý III llillnouíniul, k němuž pos—kýll opravdu mnoho \dl'řnl'- |.ílky
líčením dobrodružný ('ll příběhů něnn-t'keho slinllt'lt' ponanóho Indickým kní
žrtetn ke slavln" ht'ohn. \šet'hno lest ovšem len obratně sestrolenaí Íanluslc
\zrusnlít'l napínavým dělem. [nlo spis l'.. z Nanndoríů le zcela tendenční.
l'řeklndnlel, který |e| opatřil ("elnými vřtný Illl \ys\ člllvkalni, nelalí se nikterak
svými sympatiemi k mocná zednářské organisaci. Autor sám le už trochu
zdrženlivělší: chtěl ukázali všechny nulenlldtě obřady zednářských lóží tak.
aby ! nll'h \')Il|kl dobrý účel lalnt'-spoločnole ale při tom také naznačili, že
se do ní doslnll let'kdy lide nehodní. kteří ií zneužili. '/.de Ie to mnohonásobný
podvodník, lehož zločiny splelaií ronníntné předivo. ne nepodobné delekliv
nlnl příběhům. () ně|akěm umění nemožno tn lnhnili.

\lnohem B\čžtťli )ůsohi překlad románu ze života Eskymáků „John Dale
-Idmínil" (přel. l'r. klídek, vydalo nakl. Šolc a Šimáček. Stran 279 za 14 Kč).
Spisovatel Ejnar i\líkkflsen zamiloval si svčt domorodců na '\llašee a uvádí
do něho bčlodla, lehkomyslného námořního důstolníka, který se tam duchovně
obrozule přirozeným životem a láskou k eskymácké dívce, zbohatne, zatouží
po domově a kulturním světě,ale pak znechucen lím vrací se zase mezi Esky
máky. Je to pěkný kulturní obraz změněných poměrů, lake nastaly v nové
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době v krajích věčného ledu a sněhu, a zároveň výraz odvěké lidské touhy
po přirozeném životě. E. M.

z NOVÉ. POUČNÉ LITERATURY

V naší původní poučné literatuře rozsahově největším dílem iest „Kniha
poutníkava', kterou napsal Ant. Špale a vydalo nakladatelství A. Neuberta
v Praze. (Díl l. Str. SiS. 212 obrazů, IQmapek a nákresů. Cena 88 Kč.) Dočkala
se svého vydání po nemulých listě nesnázích teprve za 13let, ale přichází včas
a bude listě vděčně přilata zvláště kněžslvem a inteligentními katolidtými čte—
náři, kteří tu naleznou bez zatěžulícího učencdtého aparátu shrnuty výsledky
biblidtýdl badání nové doby a při tom iasný, názorný výklad, srůstající přiro
zeně s biblitkým textem. Tedy lakási biblická čítanka, po jaké se u nás už tak
dlouho volalo; čítanka napsaná odborně vzdělaným knězem, zaníceným mi
lovníkem knihy knih a při tom i praktickým pedagogem, zrevidována nadto
učeným překladatelem llible drem .l. llelčlem a ozdobená množstvím celkem
dobrých obrazů. Zaslouží oprav du aby byla holně rozšířena, aby bylo možnovn
vydati brzy |(lru|\_í díl, ienž obsáhne osudy rise italské a hlavně Nový zákon.

Důležitým littrárně-máhoženským poduiktm le také., Nowí lťgtlldll :lahí",
kterou začalo v) dávati v sešitedl (po 4'80 Kt.) nakladatelství \. l'\otrby v Praze
za redakce odbolníků: dra \nt. Dolenského, prof. dra (.. I'allasa prot. dra
l"r. Šimka a prof. \". leliuky. Bude to soubor lldovýth i umčljdl, domácídl
i cizíth legend ze “životaKristova, \latky lloží a svutýdl, lak le vytvořil zvláště
zbožný středověk. Na první místo letu postavena jedna z nelvýzuačnělšídl
památek 14. stoleti, „l'aasional", překlad slavné latinské sbírky Aurea legenda
od dominikána .lakuba (le \'oragine, upravený pro dnešní čtenáře lazykem
novočeským. Antologie l" doprovázena četnými menšími ieelostrannýml a
barevnými obrazy staršíth a novělšídt umělců. Dosud vyšlé 2 sešity ukazulí,
že le možno toto významně literární a kulturní dílo radostně. vítali a dopo
ručm ati.

V témže nakladatelství vydal náš nadšený a vzdělaný horlitel pro čistotu
v literatuře dr. Kurri l'nítný spis „Četba“. upravený podle Bemanla Arense
'l'. ]. (Str. il') za 7 kč). Užitečné toto dílko zaslouží zvýšené pozornosti zvláště
nyní, kdy hrozivé následky špatné četby nutí také u nás povolané kruhy
k úvahám o státní obraně proti potopě zla. llovoří tu střízlivě a přesvědčivě
() vlivu četby na člověka a zvláště na mládež, ukazu|e pov'l'thllusl í nesprávnost
různýdl hesel, limiž se omlouvá dnešní uvolněná literatura. 11podává pak
praktické rady () volbě knih io tom, lak čísti, aby četba přinesla opravdu
užitek. Spis patří zvláště do rukou vychovatelů a vůdců knihoven.

Ještě lako dozvuky františkánského roku vydlázeií nová díla o velkém
světci : Assisi. Stručně. ale výrazně kreslí lebo postavu, dobui činnost dr. J.
K. Vyskočilve spisku „Sv. František" (nákladem V. Kotrby \! Praze. Stran 35
za I'50 Kč). Mnohem obšírněli & také populárně" činí to P. Bonaventura J.
Wilhelmve spisu „Svatý František Serafínský, zakladatel tří řádů, lehož Il. část
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vyšla na laře lako podíl Dědictví Svatoianského v Praze (Str. t65 za 7 Kč).
Jest doplněna kapitolnmi () dělinádl úcty Írantišktínské, o poutíd'l &oslavách
světcovýdt až do poslední doby a ozdobena vhodně i několika uměleckými
přílohami. \' témže dědictví vyšel spis dr.: Jos. Hanuše u poslance V. Myslivec
„Světový tudmríxlícký kongres v Chicagu a účast katolíků : Československa '.
(Str. 127 za 5 Kč). Je k němu rovněž připoieno tó pěkní-dt obrazový dí příloh
na křídovém papíře.

Splsek dra Frant. Příkryln „Z Říma" (Československá ukc. tiskárna v Praze.
Str. 228 za 24 Kč)není len výsledkem krátkého zálezdu nebo pouti do věčného
města, tím méněcestovní příručkou upravenou dle známýdt vzorů: autor pobyl
tnm šest let &putoval po památnýdl místeth s věřící duší kntolitkčho kněze
I se zvldavým zálmem badatele () otázktidl cyrilometodčlskýdl. Proto hledá
v Římě edevším stop našidt národnídt světců, dtodí po místedt, na něž se
obyčeln cestovatel i poutník nedostane, všímá si věcí, lež unikalí povrdmímu
pomrovateli, nvažnle bystře () různý di kulturnídt zlevcth &srovnává le při
tom ráda poměr) českými.Proto leho spis,proddmutý všude oddanou láskou
k církvi katolitké a lelí hlavě a ozdobený 23 celkem pěknými obrazy na kří
dovém papíře. zaulme i toho, kdo Řím zná. i toho, kdo lvi d\cc poznali aspoň
1.knih.

7. ostatní nábozcnskč literatury zaslouží pozornosti překlad spisku nemá
uu'-I\o italského kněze .. \lurn'h' in dila-dione nu'a' (nákladem \'. I\otrb_v. Str. 4M
lil ': l\t"). Je to nadšená. u- zbožně duše \)trysklú bratrská výzva ke kněžím.
aby \“ rudnn \něišl Činnosti m—mpomínali na vnitřní život " 'lvlúštř na leho
'ull'tll, na pravou úctu k Iioi—kónutSrdci Páně. —la pm [bir/ulicí dndmvní
četbu hodí se pěkně také spi—ckpilní-ho českého lcsuity I'. .I. „_ Černého
„lllahoalavenl mučednlcl'kanadští : 'I'm'nrvv'xlm .lťžis'm'uÍ v) daný \ „l)udunní
knihovně" nákladem ()bčnnskc'-tiskárn) \ Hruš-.

Nové sv bouniln-tltkóknihovny ..Žín" .tlovo", \_\dá\unt" ('t-skoslm. akt.
tlskůrnou ' . píinášclí |il'dtv několika osvědčenýtli praktitkj dt kazatelů.
Jana Slrnadd ., ečl podle Písma sv. Starého zákona" (str. 00 lil Iti'St) Kč) lsou
znllmnvé už svou látkou, \ naší hotnilt-ticc dosud málo Iužltkovanou; autor
dovede přllilntl ke starým událostem a postavám otázky 'n cln časmé. Rovněž
májové pruquVy Msgra Ilut. kulky „Růže talemuá" (str. 00 za l2'50 Kč) lsou
úplně přllpůsobeny potřebám dnešní doby a poněvadž |soo čerpány z bohaté
autorovy pastorační činnosti a prmnunty eudmristltkou myšlenkou. působí
!ii'ou životností i přemědčhostí. l'činně |sou také ..Promluvy k prmímn s\.
přllímání" (Str. 60 za ltl hui ! pera .—lrn.Olivy. \'cdle obvyklýdt slavnostníd't
řečí |sou tu i promluvy pro odpolední pobožnost komnniknntů a několik pro
mluv o významu křestního slibu pro dmhovní život.

Náboženské otázky dot_íká se dosti často také prol'. F. Krejčí ve spise „() Ma
sarykovi" (nákl. Okresního sboru osvětového ve Kdyni. Stran 127za 12 Kč).
Jest to vlastně len soubor příležitostným statí, uvcřelňovanýdt v čusopisedl
&sbornícldt při příiezdn presidentově, při lubileídt nebo slavnosmíd1 sdtůzídt.
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Odtud i celý ráz tědito projevů, dlktovanýdt nadto vždy upřímnou úctou
k význačné postavě osobního přítele & spolupracovníka. Tato úcta proniká
I dva všeobecněiší a také nelcennéiší vzélemně se doplňulíci články: „O Ma
sarykové lilosoiii" a „Masaryk filosof a leho iilosoi'ie". Snaží se tu dokázati,
že Masaryk vždy byl &lest idealistou, nikoliv posldvistou, ale že | svou filo
soiidtou cestou dospívá k týmž výsledkům ethiůým. lako důsledný positi
vismus - k ideálu humanity. Pokud se dotýká Krejčí poměru Masaryka k ná
boženství, uvádí věci již všeobecně žnámé. a v poslednídi leteth již mnohem
důkladnčli osvětlené než to dovede zástupce českého posilivismu.

Pro mnohé čtenáře mlímavou četbou bude spis moravského básníka Fr.
Kryštofa „Lovčen"(vydalo nakl. F. Šupky \"Hradci Králové. Str. 126za 9'50 Kč).
Autor, první český dobrovolník v srbské armádě, líčí černohorskou účast ve
světové válce, vysvětlule záhadné dobytí Lovčenu a vypisule puk podrobně
hrozné bole na srbské půdě. \fystižně psaná knížku přináší mnoho nových
zpráv a doiímú často živou osobní (n'—ustiaulorovou.

Zato čistě informační ní!. má sborník -Kra'lovslví 5. H. S.", upravený drem
ll. liipkou za 5 olupráce (Ira |). l'rohasky. dra \'..laksd1e a |)ru V. Dvorského
(vydalo nakl. £Ulť n Šimáček v Praze. Stran 144 za 8 Kč). Podává stručné
přehled |)(lllll('l(_((lidčlin |ihoslo\ansk_šd|. semamule s literaturou, hudbou.
výtvarným uměním, vědou a školshím. branmm mocí stelnč laku se země—
dělstvím. průmyslem atd. »kulořl stolí často na stanovisku výslovně pokro
kovém, ale v celku podtíva|í dobrý obraz kulturnídt a hospodářských po
mérů, ienž dostačí k první orientaci a snad i přispčie k bližším vzalemným
stykům.

Užší národopisné oinlu'é lest \énována pilná práce proi'. učitelského ústavu
\ PříbořeJm. .lul. Vave/kv„Horácká smrha"(vyda|a Obřanská tiskarna v Bmč.
Str. IOHza IH Kč). \'Lnikla ! materialu připravovaného na \'"elkomeu-řičsku
k Národopisné v_\'slalvčv Pra/e. ,-\ulor phplslIlt' \šmhn) staré, dnes už většinou
l na u-ukmé zaniklé sum—bní i.\yky a národní tam—(-a mdlrnňult' Ink il.—ač
mnoho od úplného mpoun—nuií.

()dhoruj icullelollisia pražským „l.. iv." ill' l'r. [\uilmvý vydal výbor :“ ýth
lékařským članků “: spisku „Z Ír'liuiřt)\'_ýdl:ípixlui" (_(veskosL ake. tiskárnu
\' Pra/e. Str. (i) za (Nl) Kč). -\u|or md dosli \m'leuý " uůi-nrů dar žhou a zd
bmnou iormou \)ložiti i léžké \édetké otázky. seznámili \ ""\Šllll oblmy
v lékařství " poradili se mačnou psytholouitkou zkušenosli lak. aby nelekul
nemoenjdl. ale také nevzbuzoval přeplutýdí nadělí v různé novinami ('aslo
ohlašmané i)l)|('\_\.Proto může praktitký spisek mnohému prospčil.

7.\'()\ i(:u vm:,xnuu? Ax'ncxrz „ l'l'lllAl'URY

l'o přetlumočení Iloméra od ()unarn \'aňorného vydala Společnost přátel
antltké kultury líurípidovy Bakahy v překladu ()t. .liránlho (letos byly "W"
deny na scénu \ inohradské činohry); překladateli podařilo se zudlovuii ráz

140



.. * " : ' ' ' " , ' ' slavnosti tím,žeseřídll připřekladu zásadami
prof. J. Krále, t. ). podle možnosti držeti se originálu.

Nákladem V. Petra vyšel známý iiž u nás románek z 2. stol. po Kr. „Dafnís
. Chloe" od longu, v překladu ll. Kuthana s obálkou C. Boudy. Překladatel
připojil k dílu cenný úvod polednávalící o vzniku řetke'ho románu. (Nutno
poznamenati, že z tohoto románu „beze všedí skrupulí" opsal Jan Vrba, malící
monopol na státní ceny. celou partii pro svou povídku Lykainion v knize
„l)ivoženky', ač se o tom v genesi knihy mnoho nezmiňulc.)

Nákladem edice ()deon vyšel překlad Apuleíova románu „Amor :: Psydtr',
rovněž od Ot. .lirániho. Vhodnou ozdobou knihy |e reprodukce 32 obrazů
urbínského mistra Ralfaela k tomuto dílu.

Dr. Kl. Pražáková učinila nesnadný, ale šťastný pokus tlumočiti českému
levlšti mistra antitké komedie Planta. Zatím přeložila „Pohádka () .ttrašídle"
(Mostellaria), vydanou Společností přátel antidté kultury. Autorka překladu
řídila se hesly: překládati vtip vtipem &nesnadná lyridtá mera rozvésti prózou.
Je to len ku prospčdíu díla. \ závěru pak dává poznámky pro provozování
této hry. l'řeieme lí. aby se leií přání brzy vyplnilo. (). Svozil.

pominu Azrn '\vv
Družina lítenirní a uměla-didkonala mou valnou hromadu dne 30. června

v ()Iomouel. [, pokladní zprá\_\ bylo patrno, že.dočasný Illomezením .Ardíy',
prodelem knih a kaueionálků počíná se lilmční krise molna. ale přet e poli"—
šltelnt'-zmenám/ati; le tedy nadále, že v dohledné době bude možno vytlávatl
našl revui znat: pravidelně. \'oluií po tom zvláště nnšl aplstnutele. ktei'í ni
muoze ztratili možnost uplatnlti má síly neim pozbyli podnětu k utne práei.
Důrazně ozvalo se také naše moravská \ysokoškolská studeustxo „Prohláše
ním" S. K. A. \loravanu, lež tltlskuleme nu z\|t'|štuí|u místí: Íe úsilí přátel
Družiny nebylo bez (n'—luku,viděli ze vzrůstu počtu |)řlhl)l\'li|lt Ítll členů: blíží
se k prvnímu půltlsíttl. l'řlspíxaiít'í Člentná malí. luk známo, v_íhodu, že tlustá
\a|í knihy |)ružlnou vydane zu teuu aspoň o třetinu nižší než uečlenmá. Není
tedy ("It—usnínčlakou obi-tí, nýbrž výhodou, kdežto |)ružlnt'- zase utnožňule
vydávali knihy bez obtny, že zvětší mrtvě ležít—ízásoby knih starydl. l'ro bu
doucí období vybrány za podíly tyto tři knihy: román dra .lar. Ilrubamt „l)uše
Illtmalk". sbírka básní dra .los. Svítila-Knrníka „Závětří“ a hanátkó humoresky
.ll'u Jar. Řeku/ky .. l“e.tk_v".„Stret—i“téhož autora inou úplne rozebránl. takže
pozdčll přihlášeným členům musila býti dána místo nich knihu básni l"r. Ky
»;eláho „,'/,říše.snětla". —.lako noví činní členové byli přilati spisovatelé: roma
nopisce F. llál. historik I'. Aug. Neumann (). S. A. a romanopisec .lan Ev.
'l'rávníček. Zemřel redaktor a spisovatel .los. \'évoda. —Při volbě předsednlctva
zvoleni dosavadní funkcionáři: předsedou Em. \lasák, místopředsedou dr. Jar.
Řehulka, jednatelem l"r. \'ečeřa-Střížovský, pokladníkem Lad. Zamykal.

Josef Vévoda,zakladatel a redaktor „Našeho l)omova", lenž byl na Božíhod
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velikonoční předčasně a neočekávaně odvolán od svého záslužného dila, byl
od počátku členem Družiny literární &uměledlé &dokud byl v Olomouci,
účastnil se horlivě také prací ve výboru. A až do konce jevil zájem o naši
revui „Archu". Ještě nedlouho před smrtí v delším dopise dotazoval se redak—
tora na její osud, litoval jejiho omezení &navrhoval cesty, jak by bylo možno
pomoci. Zásluhy zesnulého byly oceněny v novinách, hlavně v „Našinei",
který přináší kromě toho z pera přátel Jana Vyhlídala, lgn. Zháněla, Aloisa
Dosaila a j. | zajimavé příspěvky k jeho životopisu. Podobně činí „Náš l)omov",
jehož vedení se ujal se vzácnou pielou leden 7.nejmladších &nejnadšcnčjšich
spolupracovníků \"évodových, básnik Ant. Šuránek. Obraz celého životního
dila Vévodova s úplnou bibliografii podal Vilém llitnar v „Arše“ 197.1,355.
.lubilant tehdy děkoval reduktoru za uveřejnění Bltnarova článku a dodal:
„\'še tam už pravdivé není, plány mladých let neukončeny. Snad někdy ústně
() lom víc . . . Většina mýdi veršů putovala do kamen. Není kdy ukončovat práce
z mladších let. a nynější moderní poesie jde v_iša hlouběji zároveň, my starší
již patříme minulosti . . ." \ dalším slibuje reduktoru, že mu vyhledá a při
praví dopisy křcnovy i ostatních našich spisovatelů, „už trochu budu volnější
se spisy Křenovými - nikdo netuší, co to stálo a stojí práce, abych měl o všem
jislolu . . . Kež dá llůh aspoň trolllu zdraví, abylh to mohl šťastně ukončilil"
Úpravu spisů křenovýdl skutečne šťastné ukončil, ale o své bohate jistě ko
respondean rozhodl asi v poslední době jinak: zdá se.. bohužel, že tak jako
dříve jeho verše většina „pulm'ala do kamen". Je jen příkazem sprmedlnosli
a vděčnosti k neobyčejně pilnemu a skromnónm praemniku, který dovedl přes
35 let řídili lidový časopis a '1.hrobu župomenuli vyžvedl I4 svazků spisů
Křenový di, aby byl_vvydány ony soubory, jež sám připrm il do tisku. a ž ostat
nich jeho čelnýdi v (asopisedi ro;.ptýlenidl praei aby byl pořízen aspoň výhorl

,..llaríiínxký .sloup'., alegorllko-dramulilká báseň ["/“ani..(ílříšovslu'ho, vyšla
\ čenenei nákladem Družiny literární a uměli-dui jako třeli premimý svazek
přispivajieídi elenů. \ yliskly ji \kusnč Lidou'- 'I.il\tlll_\liskui'skl'-a nakladnlel
ská \ ()lomouli, dřevoryl) jl v_v/dobil \. llrahul. l'eknl'-dílko našeho básníka
jesl ohlasem žluť-inu /. listopadu IUIH.ale zároveň také živým memenleln ná
rodua pohledeln do radoslnejši budoueuosli. \lčly by si ho pm šimnoull zvláště'
naše \lariánske družiny a pokusili se snad také o jeho seenitkl'- provedenil

lliímík a překladu/el(lilo l'. liulller začal \)da'nali \lastnim nákladem nlnou
sbírku blbliolilskylh lisku ..lllaxy'Ž ('Ílyi'i dosud \)111'-\\a/k) oka/uji. že umí
dobře \ybirati \ pokladedl s\ elovl'- poesie. pekne je llumoeili a dali jim také
vhodné ll'.\ nější i'()iilllil..lehoedh e. zahájená \ lime šl'aslnl'-překladem llilkmy
jemm'- knížky .. \lmllilhy dive/l k \lnrii". přinesla \e ll. svazku Illauberlovu po
tll\illil)(liiilli „Legenda o sv. .llllialm l'olmslinm'm" s dřevoryly Karla \ěmle,
jež ohli—jivyjádřili lrothu drsnou nahnosl slředmčku. l'y'ž moravský gralik
vypravil lake llablerův překlad (ilirthmy rožkošne „I.egrmly a .W.[(i/ionu
knilmmiluei", jež \yšla bohužel jen \ 50 výliscidi. Jednodušší, ale vkusnou a
milou úpranu má sbírka mariánských písní a legend „Marie po poli kni
čela". 7. pokladů lidové poesie slovinské. bulharské, polské. dmrvalske. lu
žuke nčmelké sestavil básník malou antologii, jež má převahou ráž lyrický
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a zaslouží plné pozornosti katolldtého čtenářstva. zvláště když je přístupna
i svou nízkou cenou (9'50 Kč).Jest ozdobena dřevorytem prof. Ant. Kameníka.
Všedtny svazky „lllasů“ vytiskly Lidové závody tiskařské a nakladatelské
v Olomouci.

Básník Josef Bartuška, náš spolupracovník, začíná se v poslední době uplat
ňovati s úspčd'temtaké lako grafik. Dřcvoryt „Jihočeská krallna", který při
dáváme jako přílohusborníku, ukazule pěkně leho uměledtou sdtopnost v tomto
oboru. Více takovych ukázek přináší poslední číslo pražské uměledté revue
.Veraikon", vydávané l'lmllem Pacovským. Dřevoryty opatřil a graficky vy
pravil si .l. Bartuška také své tři nové básnidté knížky, \ydané vlastním ná
kladem. Dostáváme le ve divili, kdy se náš nbomík |iž dotlskule, proto můžeme
zde Ien krátce upozornlti všedmy přátele bibliofilskýchlbásnltkýdt tisků. První
: nich .,Vítorazsko"le věnována rodnému krali básníkovu, druhá „Český Krum
lov" starému „městu v lesídl" s kamenným hradem n romantltkým parkem,
třetí „Brouček v růžové zahradě" le roztomilou knížkou intltnní poesie. Několik
ukázek z ní naleznou čtenáři v našem sbomíkn.

Sebrané spisy l'r. \ a.!ouřkn,lež pořádal prof. Jos. “hodn. \ydtá1ely dosud
nákladem liskmáho družsha u tiskem Družstevní knihtlskárny \; llrndtl
Králové v úpravě nepříliš vkusné n přiměřené. Vyšly 4 svazky, z nld'tž tři jsou
tll\ ndelní hry (..Srdt'e a peníze ". ..(“hudtíčak lloží", ..Smid .-lížhěia“)a lednu knihu
povídek („ l'l'xít'i'llít'ťajim' povídky" ). Další vydávání převzala n_\ní Společenská
tiskárnu \ kroměříži. lež změnila vhodne eelou revnčlší opravu a postará se
|||—“ič-takt'- o přiměřenou reklamu, nb) spisy našehooblíbene'ho povldkáře a dra—
matika pronikl) do šlrokýtb \rstev (čtenářstva. lak si \prault': zaslouží. I.t-toa,
v jubilelním roce sv.Cyrila. v_\ide.hlstorltká trilogie Ldoby říše \elkomornvské:
.linsiislav a l'rívimť, „.Spilsa.: xl.|'va", „Y./ními První dvě části byly otištěny
dosud len \ řasoplst-th (\ „( ibmrn" HW?a IRON).takže pro \et'elntmt budou
\ I.tstnt'- novinkou.

Několik zíubrýth pokynu mtiim spisovnlz'íúm a nakladu/dům dává proÍ. dr. ].
\'. Šimák \e svem Článku „kapitolka bil)llo|1ralitká", otlšičnčtn \ letošítn
.,/,\onu". Uko/,ale ze mýth \Iustníth zkušeností. |nk těžko se shletlávalí Ilie
rárnč-hlaiorltkí'm prnt'ovníkílm data o kniháth a splsmatelídt. zvláště když
náš lllblloyrttlitký t'tsim le pohřben. Proto se obrací ke všem lileníiům s pros
bou: Sllrillllltítlulie (Io desk nebo do srrap booku \šetko, to kde tisknete,
leitnánn v (lt-nníth llSIt'ill. ale nezapomeňte při iotn pomntnenatl den a ('“ÍGltn
anebo aspoň si lilpl's'llllt'bll)lio|_m|itk5 přt'lilttl (ale přesný) o au' literární
prátl. ian/namene |te \t' as, /a I.tlra\e pamčtl. alespoň nelhlmnť |ší data x\áho
l.i\ota. \postare-ltt se nb_\\\ iu ' ' ' "" do..“
\'átodního musea \ Praze. | ti kteří lsou nelskromnt' lší nent'lní toho na \ lastní
(hloubit. ale na \elke uleř—huníllnjm. Literátní historie ním bude \rouenč
\'(lčt'znal—\'akladaielů žádá, aby tlskli datum roku na každý spis, |enž \'yltlc
lellth nákladem, u posílali po \'_\'tisku aspoň \ niversltní knihovně a Národ
nímu museu. —Denní/n listům pak adres—nievýz\ u: Ilylo by ve vašem vlastním
zálmn a tím více na prospčth vedetké práce, kdybyste sl pořizovnly (u třebas
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i na konec roku tiskly) mnam všed: důležitějšídl statí, zejména vědeckých
kritik i beletrie, co přinášítě. Jednou se pomyslí i na dějiny publicistiky; nebylo
by radno nepatrnou nynější prací ulehčiti ohromný namahavý úkol příštím
generacím?

Siovenskd kaiolídta' revue „Kultu'ra", kterou začal minulého roku vydávali
Spolok sv. \'ojtedía v Tmavě za redakce prof. dra KOrpera 1.Bratislavy, mu
sila býti již v polovici druhého ročníku zastavena. Snažila se soustřediti kato—
lidtou slovenskou inteligenci k positivní literání práci, rozšířila svůj program
do několika oborů, všímala si čile časovýdí otázek náboženským i kulturnídí.
a přece jl ubili —ne snad ideoví odpůrci, nýbrž - neplatící odběratelé: tak
aspoň Spoink sv. Vojtcdm oznamuje, že 75 0/0odběratelů neplnllo svých po
vinností A _Kullu'ra" byla přece jedinou vysloveně katolidtou revuí na
Slovensku! \lísto měsíčníku!pokusí se Spolek vydávati sborník.

Prohlášení. Členská Sthůlc Literárního odboru S. K. A. Moravan v llrnč
dne 23. lednu t. r.. usnesla se po reícrtítu kol. Svozila na tomto prohlášení:
Vzhledem k posledním diskusím \' nčkterýth nušidí listed't () osudu naší mo
ravské lileraírnč- umůletké revue „Anhy', v nidlž sem tam proskočily \'čty
„Arthn umřelu'. „netřeba jí buditi" utd.. připojujeme se u tn áme nn redakčním
prohlášeni \e Il. čísle ..,lrdty', že totiž letos \'yjdc místo měsíčníku pouze
„Sborník 'írthy' pro Iínunčuí nesnáze. tk\ící \ ncrozprodunjth knilu'ub 1 ml
luljdl let. že však asi za rok při příznivýdí pomčredl „.Árdtu"bude pravidelně
\ytluín—ti.konstatujeme. že olomutluí „l)ružinu literární a umělecká" tím, že
ldružilu přes sto nušitla žljícíth spismutclů. representuje se tímto jako jedno
z nejsilnějších kulturnídl sdružení. n že.si tedy jako \'_\t|u\'t|t(-lkn ..írdty" m
sluhuje eo nejhojnější podpory koupí knih '|í \)dunýdí. Konstatujeme daíle.že
Icntlptnítldil prtndt'- zprávy. že ,. írdm" lít-.uu—řejí'tovulupříspě\ ky mludýdl.
Nunpuk. přijímal.: i t) nejmladší n sttílu 'lcelu un \ýsi dob). tnkžc. její osud
mím nesmí b_íti lhostejnýml l'roto \'yzjuíme nuši mormskou inteligenci u
student—.n" \)sokoškolske i středoškolske, uby celou sum níllou přimklo se
k l)ruiine u i :) nehčtším počtem přihlášek m příspímjíeí členy Družin) množ
lilo teto eo nejdi'íw vydt'n uti „,.-írdm'opčt prnvidelnč. líknžme. že mím záleží
na jediné nuší mormske litertírní rm ui. u nedejme jí pudnouti. llcslem kultur
ního snažení \ tomto roce budiž: \'še pro “mmil\)'l)llll(i\illil ..Al'thy"l I.l'h'nírm'
odbor S. K. 4. slim-avan: |"r. Zajíc, t. č. jednatel. ()ltli'ltll Svozil. t. (*.předseda.

Nově publikace. “|an t_\'.o nltllž podrobněji releroulno v íiteraírnl rubrice.
byly mslaíny redukci dále spisy : Z nultludulrlslví Lk-sltoslovanskn'alt't'iow'liskdrny
v l'mze: \. (i. (inrin—\lidmjlovský. _llrsl povídek z rus/(Jim venkova“. Přeložil
A. \'rml. Str. I7tl tu 20 Kč. Nejlepší núš znalec ruské literatury pořídil pěkný
výbor [ drobný-dl prucí staršího ruského realisty, jenž stejně jako jeho velcí
mistři miloval díudobný selský lid, litovní jeho nevzdělanosti u zdivočelosti
a neodsuzoval ani nejubožejšídl lidskýdt tvorů. třebas je líčí mnohdy rysy
hodně tvrdými. —K. Reban, „Z poupat do květu". Několik slov k dospívajícím
dívkám () vážné věci. Str. 27 za 2'50 Kč. i'raktidtý spisek zaslouží, aby se dostal
do rukou veškeré naší dívčí mládeže. - E. Scribe, „Kouzelnéprsiy". Komedie
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v 5 dčlstvidt. Přeložil .lan Snlíc. Str. "7 za 0'50 Kč. Známá veselohra Scribova,
vynikalícípoutavým dětem. zábavnými situačními zápletkami i nevtíravou vý
dnovnou tendencí. ic tu vydána ve sbírce „Dobré divadlo" v novém správném
n úplném přehledu Salícovč. - Z nakladatelstvi Občanskl tiskárny v Brně.Spisy
Fr. K. Křmn. sv. XIII. „Do světa". Str. 395 za IS Kč. Do předposledního svazku
spisů ie zahrnuto t2 feuiletonů, v nichž Křen popisule svým způsobem své
výlety „do světa". ovšctn velmi blízkého. - Z nakladatelství Svatojanského dě
dictví v Praze: l)r. Jan licičl, „Na slavnosl Božího Těla". Příručka pro každého.
kdo se dne účastnili bohoslužby na ten svátek konané. Str. 180za 4 Kč. Při
ručku sestavena podlc nových překladů biblldtých ihymnidtých textů dopo
ručulc se sama sebou. —\". Bent-š 'l'řebízský'. „Levohmdedv'ěpnnměnky". \'ybml
Vil. llltnar. Čtíst l. Str. t()()za 5 Kč. Je to pěkný výbor 50 drobný ch povídek
historických z úsvitu českých dčlin i z pozdějších hrdinských dob českého
ttúrotlmoputřcný stručný ml &věčnými poznámkami pro méně zkušené čtenáře.
—Z nakladatelství A. Neubert.: v Praze: Jos. i). Konrád. Bludná srdce. Novela.
Str. 3I2 za to lvč.Smutný příběhdvou chudých studentů. které spolilo upřímné
přátelství a na čas rozdvolil život, aby le zklamal ve všech krásných snech
() lásce a štěstí. —Dr. llm. Zítek, ..Pontsla.' lllstoritký román. l)íl |. Stran 336
za lil Kč. Děl nového románu [ítkova le čerpán z doby předbělohorské, lid
ovzduší. lež připruvovulo povstání r. Iótil i konečnou porážku šlcdtty. —x\l.
Dumas, „()/_y/npt'tdv Clive.: ". l'řcl. K. Šeřínovd. llíl l. a II. Stran 368 za 20 Kč
Ilomtin slavm'ahcrcčky z \\ III. stol.. do níž se zamllulc lesuitský' novlc. utcčc
z klt'tštcrn u stával sc hcrt'ctu. ah) st- nukonct' přcsvčdčil. luk ncstallc |1-srdce.
'Ít'll). liumusovský přcpt-strý obraz nu'uvů \ dohč | udvíku \\ . —Znak/uda
tclslvi l'. lvolrby v l'ruzt': \ . Špučck. .. \uvluxlltí bl'.|li'i". „Zirun'no u [mír:rno'.
Str. 250. Ilvčpovídký' I.vcnkovskčhoživotu. —l)r. llud. Horský . „lipišluív“ |)íl ll.
.. \'u'božrnxiví tl politiku—.Str. Ilo za 4 kč. (ltisk poslcdnídl článků autorov ých,
dokončených hodinu pí't-dsmrtí. —Z nukludalrlsivi ll. kočího v l'run': (." \lc) rlnk.
„"in- Ilominíluín' 'ltll'níku m'vídíh'lmího.I'í't'loíil \nt. lluýcr Ftr. I.l(ilil 5'40 kč.
l'čuntustt—kýroman, luhu). hluvní pružinou |sou tali—muf-dušvvní sí|_v sc všemi
hlubokými propastmi Iitlsktího pohlouzt-ní. lid. Srhurč. „Kuří/vu lsídinuf Lc—
ucndu /.I'otnpčlí.|'řc|ožil.liříIlýnnis. Str. Itn zu7'10hč. -\utor. [Iiult't okultních
níluk. uh—při tom lukč mučit-c. líčí ztipus dv ou svčtů. svčtlu u ttný přt-d zkázou
roztnuřilčho tnčstu. —\. |)utnus. ..Tří llulšlv'clýříjt-šiůpo (Indi Ich-dt". I'řcložll \ ii.
l'nzcitiu. I)" |., sva/ck I. u li. Stran N).; a IT'()po (rtu) Kč. —] nakladou/ství
I'. 'l'npičt' v Pratt: „Zu domovy/n'. \lustivčdu československá. Knihu “. Scšit
"" I)" 2'50 Kč. Čtvrtý díl tohoto pčknčho spisu ic včnovtín \'lnstiu'-(||u'-llttt
poznávání Slovensku. .luko dí'ívčlší doprovázen množstvím pcrokrcsch. —\")
hrauu'-spis) .luna Nerudy. Sešlo—m27. n 'N. zuháicn |||. díl, lcuž obsáhm- výbor
: I'cuilctom't. \'yhranč spisy Svat. Čecha. Scšitcm FF.—88.dokončcn l\. díl
„knihu román/vů“nzuha'ticnposlední \. díl _l'ixm'umodlitby', zuhtllcný „Jitřní/ní
písnčmi'. —Znakladalclxlw'Družstevní prát? v Prun- : llpton Sinclair. ..I'eirolt'j'.
l'řcl. Sl. \ „Iviíma. I)" |. Str. 276 za 27 kč., pro člcny za IR Kč. () románu přine—
setnc podrobnělšírcfcrút už po lcho ukončení. 2 nakladatelství .l. Svátku v Praze:
P- Lcšan, ..llřt'čkýa zábavy pro "mlčí velkJŽ Str. Pt) za 19 Kč. knihu obsahule
množství zaibavnčpoučných úloh. doprovázených 230vyobrazeními &návodem
k řešení.
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