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ARCHA ROK l. ČÍSLO ].

STAVITELÉ ARCHV.

D PRADAVNA ]DOU SVETEM ZACHRANCOUE
pravé libskosti :! ibeálu, ktery vrcholí v Bohu.

- Archa přenáší přes vlny víru v Boha.
Hneó na prvních listech Bible čteme, že zatemnil se
ibeál libstva, synové Boží vcházeli k bcerám libskym,
a zlost líoská rozmnožila se na zemi tak,že Hospobin

»niěl bolest v srbci svému. l přikázal NOEMOUI, aby stavěl Archu
a převezl vírunv Boha bo buooucího libstva.

Kbyž MOlZlS přenášel pouští víru v Boha ze země egyptské
Oo země zaslíbené, bal uóělat truhlářem Besalélem truhlu pro
bosky zákona Božího, která sluio Archa úmluvy.

Kiril SALOMON k záchraně víry zbuóoval chrám v ]ernsalemó
ruchu archy.

KRlSTUS PAN srouhil ze Dvou trámu arihu spasnou: Svaty'
kříž a mořem krve své přeplavil svět

KŘESŠTANF. chránili chléb života, který nám Kristus zanechal,
ve zbenéln výklenku katakomby, ktory slul: Alca, Arcula.

FRANCESCO o“ Assisi zbuboval tonoucímu světu archu v ko
stelíku P. Marie Ančělské.

A tak po řaoě iinyrh Otcn staví PlUS X., volaie bo čtyr úhhi
světa: Omnia instaurare in Christo! V trosky pabá svét! Vše
znovazbubovati v Kristu! '

My nechcem byt víc než skromnymi pomocníky velkého

STAVITELE. K ,)L



]AKOBOVA zÁvĚT. PÍŠEPROP.DRJ. HEJČL.
(t. Moiž. 49, 2-27).

lŽ POŽEHNÁNÍ (AZLOŘEČENÍ), KTERÉ UVŘKNUL
Noe nač svymi syny (LMoiž. 9, 25-27) bychá poesii:

Z/nit'čm Inn/' Hmmm,
tu:/::ižsim slu/mu sní-rl: lnu/ři Inn/Í

I'uít'hmín ["It/IIIUÍ-Í'Ulllln, [hi/1 Súmir.
[vm/ii liv/umu _Íl'llll slu/um !

[\'nzšiiii lin/1 _.7'l4/2'lll,
[pull/". (jat/H) jm.! Shiny Stí/nutjt'mi,
lu'dii [tl-mnm _/.-Im :!:/hun .,

Více pelu poetického iiž shleóáváme na požehnání lzákově,
kterýžto pel vysvítá ovšem mnohem iasněii, pobáme-li překlab
slov lzákovych ble hebreiského originálu.

Požehnání ubělene' ]akobovi (t. Moiž. 27, 27-29) zní takto:

.llru, run." „„th .\'_\Ht1

_j.'.</ _/'.:l: Hmi- [“o/mh" nivy,
L'Ílf'll! lla—*juulin[mir/unitti.

„il/t Ii „hitu Í ['n'/nudu" „my
[,I/(tri ! [minn/t :..mr
::.:„fl—z'lrk „H./í „ I;I!.I.'

.l! !i SIM./;] ;;.ilwiux ',

Lmrnni.: „'i' .n fil.! [.br/:: .-.':!.i::i.'

[L.:/:: \:\;.'1 I'm! [mim/u
Hunt-( „J.:/kv llt' .1/ w li L'n.i.'

Zlo/"r ru Inn/'. lat/n li ;lui'ťůi.

[mir/uni" [aiu/c. Ict/u li .Í'c'ÍllllÍ!

Druhé požehnání, ubělené lzákem Esauovi, které vlastně má ráz
kletby, (] Moiž. 27, 39-40) zní ble hebreiského textu asn takto:

„dirku ml luku [tří./„\"Sílll" lrr'.
tla/rim m! l'u.<_\'th'ln's s horu.



ili" sc but/('$ nanuíhuli,
:lluš ll./y jho ji'/m sc šijť svrlmťš?

Obsahem i Dokonalostí básnické techniky však Daleko převvšuie
uveDené prvotiny poesie iiná starobylá báseň v ] Moiž. 49, 2-27..
kterou tuto poDáváme v metrickém překlaDě Dle hebreiského textu
a to čtvrstopým veršem logaoeDickvm. (Originál zDá se býti psán
v Dvoičlenných verších; kažDý člen (stichl má tři stopv, takže
Dvoičlenný verš má z praviDla šest stop).

Báseň tato sluie se zřetelem na žehnaiícího praotce nároDa
israelského »Požehnání ]akobovOc, se zřetelem na Dvanácte ieho
svnů, kterým se požehnání Dostává sluie »Požehnání Dvanácti
patriarchůr. Neilepší název však iest »Závět ]akobovac.

Do situace, ze které lze pochopiti obsah naší básně, uváDí nás
1 verš svrchu citované hlavv Genese »Potom povolal ]akob své
syny a řekl iim: ShromažDte se, abvch (vám) oznámil, co se buDe
s vámi Díti v buDoucnosti<<.Dobu, va toto »potomc iest si mv
sliti, poDává v. 32. téže hlavv: »KDvž skončil (]akob) pořízení,
která oznámil svnum, vztáhl nohv své na lůžko a zemřel. ..
PoDobně oslovil přeD smrtí též Moižíš lsraelítv (5 Moiž. 33). Srov
nati lze též s tímto »labutím zpěvema ]akobovým řeč DaviDovu,
kterou měl krátce pieD svou smrtí (] Par hll. 28 a 29). PoDobný
»kšalh, avšak ne tak vysoce poetický poDává nám Tob. 14, 5 nn.
Ano i na samého Krista, promlouvaiícího |< apoštolum v posleD
ních okamžicích přeD svoií smrtí, mvsliti puDí nás pohIeD na
lůžko ]akobovo obklopené Dvanácti syny. Než slvšme iiž, iaká
slova se z úst patriarchovvch řinou!



Nebo! vstoupil jsi na lože otcovo,
na lůžko Bil/ly jsi se připlazil.

POŽEHNÁN/ SIMEONA .4 LEVIHO

Simeon u Levi jsou bra/ii,
test a násilí jqjich jsou zbraně.

S jejich [:Ia'ny jsem nesouhlasil,
jejich snah jsem neschvaloval.

V zuřivosti vraždili mužu,
u zpupnosti ""“:ač'ili býkv.

Kleta bud' zuřívost jqjích luk ]:rmlku',
vztek jag/ich, který byl tak krutý!

Rozrla'lilll jv ])0 jako/m,
rozptýlit" jc " [.s-radi.

I'()ŽEřl.\'.»h\'Í _'7UI)Y.

_7mtn, ta'lu' budou ctít Inu/H,
ruka lru' na šijicll nepřála-l spočine,
otvori s_ymn'r' také se pako/"í.

Juda _jvstjak mld./." lrum,
: kořisti rzrostljsi. můj synu.

jak Íťlt hru-iš si. (nl/'nfimiš
jako h'ín' lúlo h" smí jun./rúícliIÝ

Navzda'li sr šv.—„luu.! _7ml_\-.

am'ž brr/u ml [Uhl] nnlmn,

:lukml nyní/"W 'l'a'n, jrmuž patři.
_jcnmš sr mírmlnm" [»mlrohi.

Sv" mfy' k ráně nslu'lko mižc,
a svou osliri k Uimn'nm klth'lllt.

Ve víně sm.-' roucho l'ťl'ť,
:) krvi hroznou-z! swf šaty.



Oči jc'ho blýšli sc vínem,
:nby se mu bčlí mlékem.

pužkrlxzh'i z.4m;r.0.v.4.

Zabulon sídlí při bře/m mořském,
ln kalu blizko jsou [r:"ís/utjv [rro lodi
bokvm suť-m [»ak hin/í k Sidonu.

I'UŽEHX. í.\'/' mm cu. ne.-1.

(smc/mr jak kus/mil)" nscl
mlýnů./ni HH'ZÍ ['Iu/y.

l'ida. _iuk sim/kn _jus! ml/mčiral.
Ěa' _ja'sl úraz/mí _jclm ]:ůrlu.

mshuugja' šíji sm" bíwm'nům.
shit-zi sr služu/vnřm [n]:lulnila'm

!" ný,/511x. i.\'/' 1). í.\'. 1.

Min jak Ha'lj\l.'ulir _uný hmm
L' [mit-n [:nmnřr sr."mu lit/u.

7.113" II;/Al lhiu I'm/A u.: „'s/('.

[ul-n mim/d :ml'jť m1 sla-;m

Šli/u" lam." „ kokr/(l,
lakšvjvmlvr /»u.hí na :nuk.
S/mísu Irou „d'/admin. Plum

l'UŽlilI.\'.Í.\'/ (.:-itn.

[hic/.: Ill/liči "ujal./(yi.
on však v fahirh [rr/ui se na uč.

POŽEHNÁNÍ AŠERA

Ašťrův pokrm bude Inčný,
pamlsky bude dodával králům.



POZEHNÁNÍ NAFTALIHO.

Naj/ali jes! svobodnou laní,
nmí krásná vydával slovu.

PUŽEHNÁNÍ 17055124.

yosqf ovocným jes! slromkem.
ovocným stromkem krásného vzhledu,
jehož větve ['o zdi se rozběhly.

Lučišlníci na něho střílí.
dráždí ho, [rončuadž nm závidí.

f)?ho luk však Irmí [ltvm'ú
obratné jsou jeho ruce

mocí Silného jakobona,
moci Pastýře lsraelom.

Bůh tvého olee bud' luon pomocí,
Všmnohoucí žehnqj Iobč

požehnáním s horu s nvbcs.
požrhnu'ním dolních hlnln'n,
pošrhnáním [bv-sní lůna!

Žrhna'ní hního Ula'c'l'i'('l'lti([(l
]mžrhnání odvěkých jia/norků.

Skmslnč plody proslulý-ch pnhorkú,
sncslc' s.- na hlavu jan:/hun.
na Mn." toho, _jmš knížr/mn brahí _jcst.

PUŽliHN.-lNÍ BEN;7.—l.\llNA.

lh'njamín _jc'sl drahým vlkem,
nino pojídá : Ioho, co nlovil.

_ješh' večer dělí se o kořist.

Ačkoliv tento zpěv mluví svojí něžnou krásou !( srbci čtená:
řovu sám, přece bube záhoono přičiniti několik poznámek, ktere
usnabní hlubší ieho pojetí v iebnotlivostech | v celku. (Příštěbále)



ZA ]AROSLAVEM VRCHLlCKÝM.

Slyšte, květiny, oblaka, zříbla,
pták, voba, nek le,
toho, ienž vašim rozuměl hlasům,
není už ones! or. Theer.

RCHLlCKV DOKONCIL SVOU ZlVOTNl SVMFONll.
fastný básnický život! ——Málo bylo takových

na této zeměkouli. Snab iebiný Goethe se mu vy
rovná pohobou osubu.

O šťastný Vrchlický! Dvě rasy se sloučily, aby mu
baly bo vínku geniální nabání a vytrvalé, vnímavé

tělo. Při stěhovavé povaze otcově vtisklo se hoině obrazů a vněmů
bo buše bítěte, která rostla na výsluní miluiícího, íntelligentního

strýlce faráře a jiných kněží příbuzných, pob úsměvy rozumnémat y.
Aby se mu otevřely zbroie mystické a asketické a brány orientu,

pobyl půl roku v semináři ve společnosti oruha, který jel chápal
a obbivoval. A Dostal svobobu, po které básník práhne iako
slavík v kleci! A íhneó přichází synek ?. Iióu oo aristokratických
kruhu, kóež má příležitost učit se noblessemravu a řeči, oóiižbí
s nimi na puloruha roku 00 země citronu, po které louží kažbý
básník, :! osvoiuie si cizí obzory a kultury, vystupuie ?. českého
tíóolíčka na světové výšiny.

Snoubi se s antikou a renaissancí, s mořem a s Dantem.
A vráliv se (tomu, Dostává brzo »sinekuryu, aby mohl žíti svým

Musám, vstupuje jako vítěz bo kulturního iará a rozmachu svého
nároba. Neruóa a Hálek upravili mu vítěznou Dráhu, žiiev srócí
vlasti, má styky s kongenialními buchy bomácími i cizími, hýří
ve slovech a obrazich, hýří ve Šťastné lásce, obbivován na své
pouti k Elborabu.

Nesmírná ieho vloha vybíií se volně, nezkřiveně a nerušeně,
jeho obrovská pracovní energie zasypává českou tabuli stále no
vými ploby a hoby. ]eho orlí perutě nosí iei volně přes hranice
;] věky v bacchickém plesu. Evoe! Evoe! ]o!

]en tu a tam přeletí nepatrný mráček ieho vžby iasným nebem.
Pozběii ovšem přicházeli bouře a blesky osubu, které se hluboce
zarývaií bo srbce.

Ale práce ie lékem všehoíivým, bílo obrovské roste, roste moc
a vliv osobní, rostou pocty a sláva Přestal, peruť zlomena.
Včas přestat, v tom je vrchol umění ——praví kóesi zesnulý mistr.

fastný básnický život! Který z českých básníků narobil se na
takové planetě?



Mít velké srbce a umět a vyslovit vše, co tím srocem hýbe!
— Kbo by ti nezávióěl, velký mistře!

Kčosi nabhobil, že Dante byl snab púvobu žibovského. ]eho
bílo tomu nenasvěččuje. Ale mnoho okolností nasvěbčuje, že krev
Vrchlického byla smíšena s žibovskou: Obchoóní, pobnikavá po
vaha a jméno jeho otce (Friča, Frieb), krátkolebosf a jiné fysio
logické známky, plné rty, energický nos, rosné mluvení; jeho
společenská živost, bujná smyslnost, orientálně hýřivá fantasie;
jeho záliba v látkách žioovských a velebení a vřelé zastávání
žióů (Rabínská moubrosf, Bar. Kochba, psal ráb bo žióovských
kalenbářů a poč.), náchylnost kžurnalismu (kažbý ben nový svě
tový názor; u Machara a Masaryka jeví se tento žurnalismus
v honbě za novotou). Vrchlický otvíral bvéře satanismu Neuman
novu, falešnému hellenismu a cynismu Macharovu,všemu žibovství
v naší literatuře, ale také nejhlubším a nejkrásnějším poesiím
katolickým. Harfa Aeolova, na které všechny větry hrály.

*

Veřejnosti není známo, že Vrchlický byl kmotrem ne, jak
bych to řekl — námluvčím katolické močerny. Roku 1891 poslal
Karel Dostál, bohoslovec !. ročníku v Olomouci, ]aroslavu Vrchlic
kému k posouzení svůjpřeklaóSchillerovy Písně o zvonu. Vrchlický
upozornil na Dostála Boušku, který k němu bocházel, a Bouška
navázal s Dostálem styky, z nichž vyvinulo se pak lmutí katol.
moberny. Kbyž jsme vybalí v prosinci r. 1895 v Praze 1. číslo
»Nového Zivotac, nesli jsme první výtisk (Skalik, Bitnar, Dostál)
přímo k proí. Fr. Bílému, moravskému příteli 2 Hlíóky literární,
hlebaiíce raby a pomoci. Porabil nám, abychom se ucházeli
o subvenci n P. Drozba (Svatováclavská záložna) a u Vrchlického
(Akabemie) P. Drozó nás velmožně přijal na chobbě a slíbil, že
»se něco stanea. Nestalo se chvála Bohu nic. Vrchlický nás přijal
vlíbně, ale kóyž si přečetl uvobní článek, pozoroval, že sympa
tisujeme s bekabenty, zachmuřil se a prohooil mrzutě, že útoky
mlabých jej rozlaóují a že je nejlépe nevystrčit ani hlavyz okna,
přímluvu Akabemii napolo slíbil ale brzo bošlo vyřízení, že
časopisům se zásahně pobpora neučěluje. Bouška mínil, že jsme
chybili, že jsme Vrchlického nepožáóali za spolupracovnictví,
zvláště, kbyž Zeyer spolupracoval. O pozbějších stycích s Vrchlic
kým, jeho výroky o naklabatelích, cestách, Macharovi, jeho
bětech někby jinby. _

Bouška (asi r. 1896) vzal_si na bohoslovský sjezo na Velehrab
sebou památník, a Vlab. Stastný mu bo něho napsal: aBuóte
naším katolickým Vrchlickýmh Kbyž to četla tchýně Vrchlického
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Žofie Poblipská, tázala se Boušky zaražená: Což pak Vrchlický
není katolickým básníkem?

Osobnost Vrchlického v 50 letech bělala na mne boiem moc
náře ——lva. ]eho bobrotivě blahosklonně nachýlení hlavy, hlava
ovroubená šebou hřívou, témě lysé, khbný moorý pohleb tkví
mi v buši. Král, český král — poesie, král bucha.

.

VRCHLICKÝ v NEBl.

]ako buše Havlíčkova,
Neručova, Macharova,
(ten už také čávno umřel)
tak i buše Vrchlického,
sotva z těla vyletěla,
k nebeské se nesla bráně.

Ale Satan stoup' ii v cestu,
triumfálně zbvihal knížku:
:Prosim! l'lymna na Satana!
KDOpak tohle pěkné zčeštil
z Carbucciho pohana?!
tllUl iste, pane! Ani krok čállx

tak řval Satan v branách nebe,
až se počli svatí sbíhat.
Svatý Petr na rozpacích
(básněmi se nezabývá)
ohlížet se v pravo v levo:
Má či nemá otevřit?

Ale tu se hrnou stva
(napřeo ženské, zvěbavěiši),
mezi nimi svata' . ' .
»Ale poió k nám: -- buši vítá,
prstíkem však v žertu hrozi:
»Prozrabil's, iak vařili mi
anbilkové »—ale pěkně
učinil isi v echách slavnou
nevšímanou kuchařku.
Pust iei k nám, 6 svatý Petře!
O Kristu vžby s úctou psával.
s Dantem p_rošel pekel tmami,
at též v táii iása' s námi!

A hneč přišel svatý lvan,
Cyril, Methob, blahověsti,
svatý Prokop, svatý Václav,
Lubmila a biskup Voitěch,

©

nepřehlebný zástup světců,
kteří všichni rokovali:
Nenecháme přece buši,

která nás tak oslaavila,Satanovi na pos

om se všichni apolklonili,přicházela Máti Boz
»Co tu mate? Co se' stalo?

Satan chce vzít Vrchlického!

»I to by mi bylo pěkné!
Co by řek míti otec ]ádtim,
co by řekla mátl Anna!
Chuča'kum iim slzy tekly
po tvářích, kbyz' četli báseň,

terou o nás zazpival.
ábný nepsal krásněii!

On už si své peklo obbyl.
Moravané, bekabenti
trápili ho, a pak Mathar!
Na konec ta Dlouhá nemoc,
hrůzy, výčitky a boy
Očistec měl na zemi.
Poitt, chuóinko, Dost isi vystál,
poió ien se mnou k trůnu Páně,
s námi bubeš zpivat věčně . . .

Všichni Panně ruce libou
a Vrchlický v slzách také.

pa ante: »Dovol, bratře,
s naší sestrou Beatricí
bych tě ráiem Doprovázel,
ne už sněným, skutečným!

S výšin iasných, z hloubi temné
»Svatý, svatý: zpěv se line:
»Zbráv bud bratr! Pokoi s nim !

K. D. L.

Příště bále
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šTĚPNv RÝM v ČESKÝCH PÍSNÍCH NO
VODOBVCH. PíšE PROF. VÁCLAVHORÁK.

MOTTO: Viel on muitaki sanoia, lá znám ieště mnoho jiných
Dngelmoita oppimia, Slov a činu čaroběiných,
Tieohesta temponia, Na cestách isou nasbíráný
Kanervoista kalkomia, Se vřesinck sobrhánv,
Risukoista riipomia, Na chabašlí naškubáný,
Vesoisto, vetelemíá, Na halouzkách nalámáný,
Páásta' heinán hieromia, Dílem & trávy sehrabáný.
Railiolla ratkomia. Dílem s pěšin sezbviháný.

První runa z Kalevaly. Viz -OSVÉTI\ l878.

ARODOUE AREJŠTÍ A FINŠTÍ mísu v DOBÁCH.
kbý písma ieště neznali, mnoho písní baieslovných
a hrbinských, měli čaroběiná říkání a zaklínání. Abý
pamět snabněii pobržela týto písně, tato říkabla,
vázali ie štěpným rýmem ve svazký o óvou, třech,
čtýřech neb i více verších. Po přiietí křestanství

opouštěli Němci iiž v 9. století štěpný rým, bávaiícc přebnost
rýmu koncovému, ieiž v latinských písních poznali. Ovšem při
přetváření starých písní uchovalo se štěpů hoinost, ku př. v Ni
belungách.

Norové pobrželi štěpnou vazbu mnohem béle a přeháněli ii
bruhbv bo krainosti. U Finů vlábne štěpná vazba pobnes.

U nás echu uóržel se štěp co poóklab verše až ho 14. století.
Avšak i zoe při ozbobování starších písní koncovým rýmem. m
stálý štěpý v písních buchovních i světských, zvláště na výchoóě
území českého iazvka, tak hojně, že starý systém veršování ieště
bobře, neb obstoině proráží, porušen isa ien sem tam vložením
nového slova k vúli koncovému rýmu.

Zpěváci nabauí básnickým citem pro pěknou formu verše, se
piali štěp s novým rýmem tak šťastně, že tento plný rým iest
nábhernou okrasou písní náročních.

|. ]AK POVSTAL ASI šTÉPNv RÝM.

Víbáme pobnes české i slovinské bítký, iak vrhaií (runou) roz
šlěpený prut Kóo vrhne obě bílé polovice, stane se maršálem
(králem, císařem a pob), kbo iebnu bílou, iebnu zelenou, stává
se kaprálem, kbo obě zelené- kmánem. ]inbc hraií s několika
štěpy, označuiíce ie řezv (runami).

Kažbý štěp měl své jméno ——a v balším říkání přistupovalo
k tomu ieště iebno slovo, neb častěii bvě, tři slova, začínaiící
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touž písmenou. Býlý-li vzatý štěpý bva (spřežené) musel se kažóý
pár opakovali aspoň iebnou. Počet slabik ve verších nebýt za
stara steiný. (Viz Merseburgské fragmenty).

těp pabá na slabiku přízvučnou, tebý v češtině na první;
avšak i slabika s vebleiším přízvukem bývá štěpem. U čtvřslabič
ných slov má bruhá ob konce veóleiší přízvuk, u pětislabičných
však třetí ob konce (v některých kraiinách bruhá oo konce).

Tříslabičná slova vebleišího přízvuku postráoaií. Sporabický
pabá tu přízvuk na bruhou oo konce; stalo-li se to vlivem sou
sebních bialektů lašských a polských, či snab váhou melobie,
nelze prozatím rozhobnouti.

]ako v koncovém rýmu často rýmuie iebna Sýkavka s bruhou
(moře ——može a poč.), tak běie se i se štěpem. ]á prozatím ne
bral isem až na malé výiimký, na takové nepřesné štěpý žábného
ohleou, ponechávaie věc balšímu bábání.

Přesně rýmuií
.kažbá hláska se sebou (p: p, u: u atd);

2. ostré s mírnými (p: b, s: z ato.
3. m s n, iakož i všechny samohlásky mezi sebou (i: o a poč.),
4. někbý ch s k

u. ŠTĚPNV SVSTÉM v vísnícn KOSTELNÍCH.

Měl isem příležitost prohlébnouti několik psaných kancionálů
z 18. století.

Dobře zachován jest štěpný systém v náslebuiících písních
buchovních:

A) Kancionál Kúbelú, psán r. 1741.
. Nastokrát bud pozbravená, na ticickráf pochválená.

Tý si trůn Boha živého, () ócero otce věčného.
. Bubiž přítomna při smrti 5 svou milou patronkou.
. Vítej s nebe sstupuiíci.

Zbráv bud, laskavý ]ežíši.
. Buóiž pozbravena.

Otče náš, milý Pane.
Můi milý člověče, blížit se svítání a i. v.m$owawm—

B) Kancionál Pomýkaluv, psán r. 1769:
]. Třetího One vstal Stvořitel —-z mrtvých náš milý Spasitel.
2. Rač se k nám, Pane, skloniti — zemi beštěm pokropiti ——a i. v.

C) Kniha literácké iebnotý, renovovaná r. 1792:
l. Po zlém pábu člověka hříšného (verš besetislabičný).
2. Neb on stoií u bveří, ustavičně tluka.



3. Čtvrté příští buče. 8. Chtíc, abý spal.
4. Poslán iest archangel. 9. Maria milosrčenství.
5. Kažčého čnetobě čestachvála 10.Vstalf iest této chvíle.

(= kvála). 11. Vstal z mrtvých Výkupitel.
6. Ave, o sličná ročičko. 12. Pašiové hry.
7. Zazpíveime vesele. 13. Začíná se konat —- a i. v.

Světské písně, říkačla a zaříkačla:

Laštověnka lenivá, — Ona pěkné peří má.
Ona : rána skoro stává,
Ona čýcký švigrý, švigrý,
Ona hlečá Své obýčlí,
Hče sečává.

Tázal jsem se: Laštověnka skoro stává, pořáč šveholí, lítá
(hlečá své obýčlí), -—proč se tečý zpívá »lenivác? Očpověč:
protože to »slovo se čo verše rýmuieL. -—

U Veleslavína znamená »línýa tolik co >>plachý,bázlivý<<. ]est
tečý tento popěvek několik set let starý. Počobně se to má
s většinou, ne-Ii se všemi štěpné rýmovanými písněmi.

Horý valašské a slovenské jsou nevyčerpatelným zčroiem ná
roční písně a meločie. Meločie byla plunčrovaná v novější čobě
čost —a přece nacházíme vžčý nové a nové obratý hučební.
Pastevci, žijící v příročě, miluií příroču; ?.ní berou obraz (počátek
písně), k němuž připínaií své vřelé citv, svou nálaču (račost, ža
lost, žert, čtveráctví, očříkání a poč.) Tak srčečné nepoiímal pří
roču ani Rousseau, ani kčo iiný.

\! okolí Rožnova se vvprávěií poháčký s námětý prastarými:
Zavěšený črak ([.ol<e); zavěšený muž (Prometheush tři panný,
přilétaiící na iezero v počobě kachen a svlékaiící peří (poleniceh
iezčící čaročěiký (polenice); čuch, čýšící oheň (Berserker), silný
]an (iunoše-Božic). Nalezneme tam skřítký, šotký, zbuiníkv, obrv.

Kčý povstane mohutný básník, který všechny tyto písně, zvýký,
poháčký výváží a sváže lačnou, štěpnou formou v náčhernou
epopeu, která bý i slavnou »Kalevalua svou krásou přeččila!

Prozatím isem prostučoval ien týto sbírkv:
A) Písničky močloslužebníků. Brno 1906.
B) Zpěvník. Sbírka písní sokolských, ličových Slováckých a va

lašských. Ve Valašském Meziříčí 1907.
C) Zpěvník sokolů valašských. Val. Meziříčí 1898.
D) Peck. Valašské nároční písně a říkačla. Brno 1884.
E) Bartoš. Valašsko. Lič a nároč.
Poněvačž si kažčý sbírký týto za mírný peníz koupiti může,

uveču ien čísla těch písní, které čobře zachovalý štěpný rým.
Kčýbýchom při půvočně valašských písních brali ohleč na opa
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kování, iímž si libový zpěvák zaopatřoval štěp, byly by tuším
všechny štěpné rýmovánv.

A) 29, 36, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 82, 87, 90, 91, 94,
99, 117, 132, 138, 147, 149, 150, 151, 154, 155, 160, 165, 173, 181,
193,199,

B,)12,26,8, 15,16 19„,23283639,40,43, 5473, 81, 105.
C) 2, 8, l9(b. c), 26, 60, 64, str. 102 H, 104 V, 122 V ai.
D)128 12, 32 36,40 3, 27, 38, 57, 59, 75, 79, 115, 120,

121, 122, 126, 128, 131, 132, 143, 144, 149, 150, 200 a i.

lv. UKÁZKV ŠTĚPNÉHO RVMU.

A) Vzor: Róže.

]á mám krávu; Peníze báín pekařovi,
Kráva mi bzi mléko. Pekař mi Dá chléb.
Mléko bám kočce, Chléb Dám žebrákovi,
Kočka mi oa myš. Zebrák mi Dá: zaplaf Pán Bůh.
Mvš Dám havířovi, Pán Bůh mi bá nebe.
Haviř mi bá penize.

B) Vzor: ]iné písně Rukopisu Králočvorského.
1. Přehnane šlěpv:
a) bez koncoveho rýmu:

E: Vím velmi veliký vrch, Václave, vem viblv v kuchyni,
\) tom vrdiu velmi veliký vlk. Vvžeň vlka ven.|

<<Uhlíř uberil učna uhlem,
Ubohý učeň ulíkal,
Upaňl u plotu, umřel.

“ Skálcalo psisko přes příkopisko,
Přes pcháč, přes rozsocháč, ,
Přes Nevvrovnávalo humno. (Všimni si vnitřních rýmu).

bv Koncový rým:
E: Petře, Pavle, pověz pravbu pravbivou.

Pekařka pekla peřinu prachovou.
Pekař popabl poleno,
Praštil pekařku pob koleno.

2. Normální štěpv bud ieónoouché, bud spřežené:
E: an baran bol, E: Sloií panna v širém poli,

řeskočil plot, V červenci kamizoli,
Přeskočil dvě desky, V sobě trochu krůpek
Hlebaia Terezky, A v zabu koleček.
Terezka ie tof.
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:Pob iáborem, pob tím borem,
Pas tam, Aničko, s Pánem Bohem.

(Zaklínání): Vítai. zavítai, vobičko bystrá,
bvsi toho menovaného křtěného

Omvla, vobičko, čistá, bystrá.
Šak ni oo hříchúv, ale co vřebiska,
Ob Iamčiska, oo všeliialtého nebolužiska.
]á to nečiním svú silú, svú mocú,
Ale svatú božskú pomocú.

„.

Uítai, svítai, moie milé, přemilé svítaničko,
ranní rosičko tv nepaóaj,

A iasné slunéčko, ty nevychábzai,
A neosvěcui na hory, na boty, na křížové cesty,
Na nemocné Iuoi, na těhotné ženy,
Ale ty pabai a seoai na teho křtěného
A nemenovaného obsúbzcnca mého,
Který ie mně ob Pána Boha očsúózený ato.

Hen \) tei onvi mrakavé Sloií stůl.
Na tem stole pečcň, při té pečení třt nože,
Třl rožně a th violico.
A vy nože, rožnó, viblice nepchaite ato.

Z vlastní sbírky:
Vila věnec lavenoový - Foitovému ]anečkovi.
Novila ho z lebačoho, —Z rozmarinu zeleného.
Uvila ho třema řaoy, , Třcma řaóv pro kraianv.
Přiiel tu k ní kupec Němec: Dai, děvočko, dai tun věnec.
Ež bych iá ho Němcu Dala. - Račí bych ho poselmla;
Porúbala, posekala, - Vraným koňom pobestlala.

ól

Ančělinka lúčku sékla,
Kateřinka řepu pékla;
Marilánka iahoóí (sic)
Nasbírala na hoby.

(Doktmícni phště.



KULTURNÍ MORAVA.
Výtvarná Morava. Nejmarkantnějšim

zjevem letošiho výtvarného života na Mo
ravě byly umělecké výstavy v Prostějově,
Štramberku a také ve Frenštátě. S podruž
nějši výstavou Zábřežskou nepočítám, rov
něž vymyká se intcnciin mého článečku
rozepsati se o výstavách keramiky v Olo
mouci a Přerově. Z ohlášených výstav ve
Frýdlantě a L'h. Hradišti (ll. Schwaiger)
sešlo. — 'l'edy výstav na nějakého půl
roku čelně, což dokumentuje, že smysl
pro výtvarné umění na Moravě začína
slibně rašiti. Dříve pořadala pouze sdru
ženi umělců své členské výstavy, po při
padě korporace specielně k tomu účelu
.—eustavivši. Dnes však společenské klu'ny.
spolky i korporace, jichž účelem bývalo
uspořádat sem tam přednašku, divadlo,
akademií. či dokonce ples, vložin do svého
programu též uměleckou \ýeliovti_ Hořice

:mtěleelté ndlmiv a pořadajice Výstavy.
(př. l'ioslčjovska lttseda.) Dokonce i nad
šeni jednotlivci, jako Ilr. Ilrstka na Šlraur
hul'kll. chopili se s odvahou téhož ukolu

Uvšem dlužno, aby takový spolek mčl
pořadrini umělecké\ždy na myslí. že

výstavy neni elemernim požadavkem mod_v
nebo dtikazem, že spolek „žije“, nýbrž
jest třeba v ukol ten se tivtizuti s opra

li'tskou k věci a pochopením. at
uz se jeví v přísném výběru předmětů k

vdovou

vystaveni nabízených, či Ve vkusné instal
laci, opatření uměleckých ěi týpogralicky
vytříbených aI'iši, katalogů a vstupenek.
To budiž conditio sine qua non. aby se
v ničem ton! Těmto

podmínkám zdařilé výstavy vyhověli po
řadatelé výstav Prostějovské a Štramberské
seč bvli, podavše tak když ne vzor, tak
aspoň direktivu, jaké výstavy by býti měly.

V pořádaných posud výstavách pozo
roval jsem trojí směr: 'l'ak Dr. Hrstka
předvedl nám poslední práce krajináře

neozýval rušivý

Ant. Hudečka. — tedy směr, který bych
nazval monograftcký. — V Prostějově se
pochlubili tím, čím se mohou v rodinách
po stránce umělecké representovat a to
mistry nejen tnoderními, nýbrž i klnssíky
našeho uměni, — tedy směr více přehle
dově retrospektivní. -— Konečně ve l-"ren
štátě vystavovalo na vyzvání pořadatelstva
několik umělců, jednak aby podalo ukázky
své nejnovější tvorby,jednak aby poskytlo
obecenstvu příležitost k nákupu levných
originálů, ——tedy směr umělecko bazar-ový.

Nejínformativnějši & k výchově publika
nejzpůsobilejší je směr prvý. Obecenstvo
se zde podává přehled tvorby umělcovy.
takže pozna celé jeho umělecké credo.
což není už tak přístupné a možné při
ojedinělých ukázkách, často jen k účelům
prodeře vystavených a ucaspirujicich na
vysoké intence Nechci \šak tim l takova
dila odsuzovati. l'mélec je |'i't't“c ělovi-l-z.

bemkterý je žn a ne jen 'SitH'Llll
lložimc, —— a

nejlepší umí-lecke výtvory pro svou od—
ie známo. že pravidelně

lišnost od konvence, origzinelnost a obvykle
vyšší ocení-ní ii.-h autorem >tiivaji se ,.ra
ky“, které z výstav putují zpět do atel:
eru. Ovšem. | u slabších prací je třeba
klásti jisté požadavky!

Tož v hízattnma Štramberku jsme po
znali lludeěka, krajináře po smrti Sla
vičkově u nas nejscriosnějšiho, který
chladnými tony. nle žhavě podloženými
liči krásy našeho českého kraje. Své obli
hcné měsiční noci už opustil a oddal se
tichému duinani v zašeří večera, koclni se
v kouzlu lesů a hájů z jarai v podzimu.
opijí sc barvitostí stráni i dtílav, divit se
do valicích se jako dým mraků, či plu
jících jak bílii labuť po azuru oblohy,
neodolal ani velebě moře, břehy olizují
ciho a usínajícího, čiv bouři rozvztekleného.

Na výstavy, jako Štramberská. se dlouho
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vzpomíná, aspoň u těch, již mají smysl
pro umění a nenavštívili ji jen pro plaisir
nebo z mody, aby se pak mohli blýskat
ve společnosti.

Kdyby na výstavě ve l—"renštatě nebyl
zastoupen Bohumír Jaroněk více než čty
řiceti pracemi a několika obrazy Roman
Havelka, byla by utonula v milieu prů
měrností,třeba vkatalogu jsme četli zvučná
jména, jako oba Úprkově, Ondrušek, Lolek,
Obrovský. l'ráce posledních byly více méně
druhořadé, asi od pořadatelů na rychlo
vyžádané, neschopné, aby autora repre
sentovaly.

Často jsem pozoroval, že, aby se dodalo
výstavě lesku a rozmanitosti, sežene se i
proti vůli autora, kde který atelierový
,.aušus“, jen aby se místo vyplnilo. Ovšem
že cti onomll, byť i puncovane'mn umělci
nedoda. Ta je mnohem záslužnější vysta
vítí poctivé prace mladých, teprve se pro
bíjejicích výtvarníků, třeba že pravidelně,
jak tomu bylo i na výstavě Frenštutskc',
zvláštního nim a významu nepodají. .la
roněk, od dřívějška už známý opěvatel
Valašska, dnes ovšem úplně vyspělý malíř
úvalů a zalesněných strání i dřevěných
chaloupek široce pestře nahozených olejem,
akvarelem, aneblemperou, — a co obzvláště
cenné a u nás dosud dost ojedinělé, —
barevným dřevorytem. Neméně zajímaly
jeho veduty Dubrovnickě. — Havelka jc
solidni, jemně cítici líčitel
aleji a lesních zákoutí.

Co mile působilo ve Frenštalč, bylo po

stromových

jetí umělecko průmyslových prací v rámec
výstavy: A. .lnrořikových gobelínů a ke—
ramik, tepuných předmětů z „Vulkanie“
Prostějovské a výšivek ,Ústředny“, ač
měly býti měně bazarově umístěny. Byly
však velmi levné n hodí se do našich

domácnosti daleko líp, než všelijaký skle
nářský a galanterní brak. — Výstava
l'rostějovská (hned z jara pořádaná) byla
zdařile installována v přednáškovém sále

18

Kotěrova národního domu, pro tento úččččel
jako stvořeném. Na výstavě měli převahhhhu
Moravané, třeba že 1' Slavíček měl "tu
své výborně „kameničky“ a i jiní umě'e'cělei
z Čech cenné práce. Mile na mívštěvnililílíka
působil fragment retrospektivy, — Manecees,
Muixner, Mařák, lirožlk, Zvěřina, Marohhhld,
— a pak ukázky keramiky a starého poooor
celánu a moderních předmětů „\f'ulkanieeee“.
-- \'zhledem k značně už distanci časouunvě

nebudu se šíře o výstavě tě rozšiřovsssal,
třeba že jí přikládám velký význam.

Tolik o .\lcravě výtvarné. Nyni ješšššti—
pár řádků o moravských výtvarnících:

Nevystavuji letos souborně. Škodddda!
.Sdruženl“, jejich representant, však pr-r-nra
cuje jinak, a dočkáme se! Až bude Olcl'ř'ř'ř'Í'Cl—
vlastní dům v Hodoníně. Těším se, že : : : se
zde shledám na výstavě, na počest otevřeeeenl
pořádané, se všeun' moravskými umělzlalzlcl.
byl i byli členy jiných pražských spolkkkků.
které kdys považovaly a snad až dodnnnnes
považují „Sdruž.“ za další krok separarra
tismu Moravy. A přál bych si, aby zeeedc
dokumentovali už leckde se vyskytnuvvvvš:
tvrzení, že Moravané jsou vedoueixilixími
v českém malířství současném. .huěno Úppppr
kovo a jeho školy, jmena \irluosa pérnaaa a
rydla Švabinského, dckoratěrů Muchy'“ a
Koehlera, krajinářů Kulvody, l.olka, BBBBur
benícka, llavelky, Jaronka, žhavěho Obrecoov
ského, delikátniho Kašpara a zástupu mhhhla
dých nadšenců jsou sto důkaz onen pnnnro
vésti. \'ýstava ta má býti tuším í retar.r.ro
spektivní. l'odá zajisté i ukázky pra-a-a-aci
výtvarníků k Moravě přilnuvších a látkuuaou
svých obrazů úzce s ní spojených, z nicbbbhž
zejmena oba Manesově a Schwaiger buďtl'ti'u'tež
vytknuti. Doufám, že se zde setkámnl |
s mladými, přibranými sem ovšem pooood
přísným zorným uhlem objektivni kritíkkkky
A bylo by záhodno, neomezovati výstaaaavu
tu na Hodonín, nýbrž representovat jí Mleor
ravu i v Praze, Vídni, v cizině.

Dr. jaroslav Řehulka,; . .



Umělecký dům morcvský. ]. Zhřešil
jsssiem tím slovem »moravský?“ Tož napl
šeee:me: »Umělecký dům hodonský'. Ještě
hůůů'nřl Zkratka dům už stoji: je to umě
leeeický dům výtvarných umělců moravských
a'. . stojí v Hodoníně. . .

Málo jest podniků veřejných, které v žur
naamlistice našly tak malou podporu, jako
pnar'ávě umělecký dům v Hodoníně. Noviny
ddd<o poslední chvíle byly j'roti. Rozumí se,
žeee: za novinářským odporem nestala snad
jceein redakce, nýbrž řada činitelů jiných.

A hle! umělecký dům v Hodoníně přece
su.—aan. Jak se to jen mohlo stati?

Je příčin několik, ale hlavní a stěžejní
jen.-st: přirozený vývoj.

Bylo to roku 1892, kdy byla pořádána
v:: Hodoníně ne-li vůbec první, tedy jedna
z“ prvních výstav národopisných. jaké byly
pootořádány průpravou k veliké všeobecné
v_vyjýstavě národopisné v Praze r. l895. Už
teeenhdy bylo při výstavě hodonskě oddělení
nummr'lucké. jemuž byla, pokud jen trochu
b')_')_\_\'l0možno, dana pečet svéráznosli slo
vvc-euske'. jaroslav Včs'ín su svýim' věcmi
shlihovenskými a mladistvý sice, ale umělecky
ji;i;i.ž hotový ]oz'a Uprka dodali výstavě
unmnoho zvláštního nízu a tónu.

Ale rozšířeněji a určitěji promluvila u
uimnělccka výstava liodonslui r. 1902. Ne
mnměla sice nazvu »slovcnskac, nýbrž jen
nn l'mčleckúc, ale v pravdě slovenskou byla.

Když se výstava tato ýřiýrovouala, vy
ccclhézející tehdy v Uh. Skalici slovenský
nnlllas: -— časopis mladší generace slo
vvvncnské, rázu realistického, napsal: »Zají
nnmravý, ale nepoznaný a nepochopený kút
jijiiiLhovýchodní Moravy, moravské Slovensko
hthásí se k životu. Klasaický tento Kút
l'l'liudovej poesie, bohatá studnica duševuých
kkkzras našeho l'udu, živé, ohromně, nikde
nnmejestvujúce museum l'udovej ornamen
tutitiiky,stály koncert najstaršich, antických,
ppporetqžko ovladatel'ných hudobných foriem,
dddospieva pomaly zásluhou svojich nevšed—

ných synoukvýznamu vcl'ke'mu a k vúhe
tak značnéj, s jakou chlúbiť sa můžu lan
staré a vel'kě kultúme centro národov
bohatých :: šťastných-.

Kulturní centrum! Zde padlo poprvé to
slovo, ačkoliv tehdy nikdo nepomýělel na
stavbu — uměleckého domu v Hodoníně.

Výstava byla r. 1902 otevřena — vůd
cové rázem zvítězili. A když francouzský
mistr Rodin projevil uznáni nejen výstavě
tak razovité, nýbrž všemu uměleckému
ruchu, jehož tu byl svědkem, každý cítil,
že zde v tomto kraji děje se něco ne
obyčejného, významného. Zamýšlena orga
nisace čistě slovenského umění a sloven

ských umělcůvse sice neprovedla k trvalým
důsledkům z příčin rozličných (politické
odtržení uherských Slováků hraje zde též
úlohu), ale znenáhla vzrůstala a vyvíjela
se zde organisace jiná, širší — organisace
umělců moravských.

Výstava roku 1007, která byla tolik ka
ceřovúna pro ty »moravskě křestní listy-,
byla jen dalším přirozeným vývincm bez
prostřední minulosti.

'! o byla druhá etapa.
Další následovalo rychle sicc, ale rov

něž přirozeně a samozřejmě: Spolek
„Sdružení výtvarných nmél. momvshýrh'.
A jako výstava r. 1907, třeba obcslana
četnými výtvarníky moravskými rozličných

půsohíší a různých uměleckých směrů,
přece měla základni tón zase slovenský,
který tvořil hlavní charakteristiku »mora
vismuc, tak i celé uSdruženíc cití největší
sílu svoji ve Slovensku, a když bylo
nutno pomýšleti na vlastní stanek umě—
lccký, kterak mohla dopadnouti volba
proň, než-li Slovenska?! A zde co jiného
nežli ——Hodonínll

Přirozeným vývíncm, bez politiky a bez
»truculc, bez osobních zajmůvl —

Dr. Alois Kolísek.

ooo
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Z MVSTICKÝCH STRUN. BÁSNĚMARIEKA
VÁNOVÉ.

v BEZPEČÍ.

Pod svatá křídla Svá Jsi ukryl duši mou,
Tvou lásku cítím vlít, prostřenu nad sebou,
bezměrná bezpečnost, kdy slovo vysloví —
zde pokoj, štěstí je — kdo rušili má moc,
Tvá stráž je nezdolná. At černé si—iidynoc
si smýšlí potnjí: Tvé oko všecko vi . ..

'l'vé ucho slyší \'še, Iilns na zlé zavolá,
kolem mě duše Tys hráz silmí dokoln.
Co lidská přízeň je? Na vode bubliny ,_
nejistot krnjinou jdem tudy, polem ztrát;
tu lidskii upřímnost, kdo může za ní stul,
naposled zůstanou mim jenom bodliny.

A přece poznání přichází pozdní host,
kdo nchyl pornněn &sklaunán \“tužbách dost
jen tak že slovo Tvé nús zase uliší. . .:
\'Šnk kolik v žnleell svých vzpomene

k 'llnbč jíl,

ve člmčk vášní.—miznslepen u luk svit,

že Tvoje volání už i\lll neslyší!

Nu luhu knždý mis ku honbě svndi květ
co máme nechám! ve sluní-i ltlZHjcl.
zákonů osm-ro \“ srdci je znkleui;
dlouho lč ncnnjdc, kdo rozkoš \' klín

Můj \znl,
propusti hluboko v své srdce rozeklul,
v síti- se neštěstí vždy \'ícc zapíchl

Za klamem honí se, přeludy stíhá rád,
n c neví :) světle, jež potká častokrát,
smýkún jde divokou, nezkrotnou žádosti.
osudu zlořečí, zoufalství vlnou bit,
myslí. že souzeno tak lidem zúpnsit,
ncznnje lásky 'l'vé, v níž síln radosti . .,

l'rach všechen obinývá čistota studni Tri-eh
a touhu zahraje v barvách tnk zářivých.
v diilkiich už smutek stich, snad odplul

po inlři.
n naše minulost — jde zakrytou mii lic,
pryč duše odvrací se příští čeknjíc,
požárem lásky se jak svíce rozhoři.

'l'nk sladká lziskn 'l'vií -- () dej ji více mít.
a dej mi nikdy se od Tche nevzdálitl
Sílící vůně je v Tvých sadech provaím,
'l'výcli elniimů věže niim zniknjí v ohli-mch
i'nd nikdo neslovná, kdo \'elelm 'l'v'ou still.

.1 piostým kreni div, jnk cestu bol—.:itn!

l'od si'iilai ki'ídlu svu Jsi ukryl dnši míru.
nesmírné dolirý 'l'yc. —» čim lide před 'I'ehom
Kcž svnti nudí.-le mne chválím) nauči —

když h(lllřt: koleni jdou u zkoušek Velkých
dčs,

v mém srdci licliounký &slndký klid .1pics.

protože ncseš inne jnk dítě v núiuti.



(OKNA.
Naše illustrace. Neni nám zpočátku

množno, abychom přinášeli obrazů mnoho,
alde budeme se snažit, abychom přinášeli
uhkázký umění českého nového, zvláště
z: oboru náboženského, kde jest tak ši
rcoké a vděčné pole pro práci a začíná
see hýbat též zájem. K tomuto čislu při
kkladaime slabou reprodukci »Srdce Páně.
leeptu od Jana Kiihlern, který též obstaral
onrnamenttilni výzdobu n\rchyc. Motiv
teento maloval mistr původně r. 1010 v
nnndživotni velikosti pro chram prostějov
skký, kdež jest umístěn, a potom zdařileji
pnrovcdl jej v leptu. Miime k disposici pro
pořaitclc umění nějaké sto původních otisku
tcohoto leptu s podpisem autorovým, které
zlate dostat v naší administraci po 2 K.

+ Tereza Nováková. Dne 13. listopadu
13912 zemřela v Praze jedna z předních
tappimvutclek pi. Tereza Nottikovu, matku
klírilikzl Dra Arne Novuka.

:tll. července 1863 v Praze. (ltec jeji Fr.

Narodila se

1.1,anhaus byl úředníkem ('“eske spořitelny,
h_vlu

.\'\'emka, což mii význam i pro chtiptini
umntku Arnoštu, roz. Deutschovri,

aurinko Arne Nováka. 'I'ei. Not'ukovu na

pvsnlu duchaplné »Kreshy a dojmy z cest-,
nonninj' o českých sektařicli: Jun Jilek,
.\'\'a |.ihrovč gruntě, [)(-ti čistého živého,
Jiliii Snu-thin. \' tomto dospěl hrdinu k ni
hooízenstvi — soc. demokratickému! Zes

.-í byla průkopníci ženské emancipace,
u.;iioiúla a po 10 let r. 1907 redigovaln
„Ženský světc.

Banky u lilialky rostou u mis tedjako
huoubý po dešti. Jeden bystrý pozorovatel
sec o nich vyslovil: »Hanky jsou k tomu,
a'nby stahovaly kapitál z rukou českých a
kkřestanských a davaly jej k disposici —
žeidůmc. — Tato sarkasticka větu mí.-la
bby být pilně uvažována.

Coje a novým kanclonálem? V Brně
oupatřili si diecésní kostelní zpěvník, tim

že svěřili praci hudebniku P. Eichlerovi.
Výsledek jest: dilohudebněcenné, ale literar

, rr
písni obstaral jediný veršovec. Též v Praze
zabýval se kanovník Dr. Ant. Podlaha
problémem kancionálu a sebral mnoho
látky, rozdělil mnoho práce různým bús
nikům, ale dilo uvúzlo. Na naší žádost o
informací pro »Archui odpovídá vdp. ka
novnik:

\'clevúžený pane & příteli!
Velice mne potěšila Vaše zpráva, že za

počnete vydtivnti revui »Archtic.
('o se týče zprávy o knncionnlu, není

možno ještě podali zpráv, jež by veřej»
nost zajímaly. l'ři dosavadních pracích
ukázalo se, že jcst nutno prozkoumati
původ a vývoj každe pisně po stránce
textové i hudební a to hlavně na základě

hojného, dosud neprozklnmmnc'ho ninte
iiiilu rukopisneho Jest to prace svízelnú,
ale nutlui; bohužel jcst pracovniků málo.
Nejlepší pracovník, prof. ()rel, jsa i jinak
velice zaměstnán, nemůže se búdtini lomu
věnovati tak, jak h_v bylo žtidoueno.

Se srdečným pozdravem oddaný
hr. Podlaha.

Brno, hlavní město Moravy. Život rušný
jejen v kavtirmich u hospodách, v neděli
i ve všední den. ()stutuk všechno kulturní
dřímá nečinně. Jako město zakleté, drakem
střežene. Snad neni opravdu pi'ičiny k
práci, či je to důkazem politicke vyspě
losti? Kus priice skončeno jest s ahraha
movinami Školního rady Fr. Mareše.
„\'esnu- mluví za něj. Dr. Z.

Mistr Alfons Mucha maluje pro Prahu
1-1 pláten „Slovanské cpopejec. Hledá se
pro ně budova nad letenským tunelem.

Mumraj od ruského Židn Lva Birin
ského přešel jevišti německými (Nutren
tnnz) a musil být ovšem proveden též ve
:ZIaté kapličcec v Praze. Kritika seriosní
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všude odsoudila frivolnosfžidovského kusu,
který si tropí posměch z ruské bídy, &
p. Kodíček, kritik mladorealistického >Pře
hledu-, píše: »Není kusu cyníčtějšího a
více nečistotného . . . Birinskij je žid
ghetta se všemi altributy nízkosli'. —
A takovým lidem otvírají se české chrámy
umění, kdežto čeští umělci se vyhánějí a
vraždil Národ český je zachvácen rako
vinou — požídovštčni. Židé německých,
českých iruských jmen ovládají Čechy
hmotně i duševně.

„iridion-, dramatickou báseň Zigmunda
Krasíushího, která je do češtiny přelo
ženn .l. V. Fričem. upravil k provádění
na jevišti krakovský spisovatel Bernard
Falber.

České kvartetto bude v zimní sezoně
člyřikráte koncertovat v Berlíně. Na pro
gramu prvého večeru je Sukova kvartetto
op. 31., program druhého večera tvoří
vesměs komomí skladby Dilořákotgi'. třetího
Bmhmsovy a čtvrtého Schnbcrloui'.

Virtuos František Ondříček vydal
15 uměleckých etud pro housle & spo
lečně s dr. S. Millelmtmnem pedagogickou
knihu ».listota hmatu“.

Richard Strauss pracuj.: .) novémdilc
—- baletu. Text mu dodnlí llugo z lloi
mannsthalu (\ hrabě Kessler. Obsahem je
historie Jusefa Egyptského a ženy I'utila
rovy. Dílo provede první ruský balet. Jo
sefa tančiti bude Nišinski :! l'utiiarku jistá
římská šlechtična,
talent taneční.

Divadelní a koncertní ruch v Praze.
('o se u nás hraje v divadlech? Bývá to
pravidelná otázka naších přátel v dopi
sech. v dotazech a při srdečném stisknutí
ruky, na uvítanou v matičce Praze. Vždycky
se při ní zarazlm, myslí mou projde trud
ná upomínka a tak již letí z mých rtů
stereotypní čtyry slova: l'řiteii, jen cizí
práce.

Jen cizí, pro své nemáme porozumění,
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která v sobě objevila

pochopení. Je tomu tak již bohužel v ce
le'm našem životě. My nečerpáme již, jak
tomu bylo před třiceti, dvaceti lety, z ci
zího střízlivou měrou a jen to,co je nej
závažnější a pro směr naší literatury a
života nejvýznamnější, my hltáme zralé a
nezralé plody cizího ducha o překot, jako
bychom se nemohli jich nikdy dost nasytiti,
vidíme se v nich, obrážime v nich celou
svoji podstatu, skrovným svým výdělkem
živíme celou legii cizopasniků, hynoucích
na domácí půdě, a křičime přitom z plných
hrdel: Sajle cizí kulturu.

Asimilace v nejhroznějším slova smyslu,
jež začasté drtila i bytost národů. My se
tedy asimilujeme, za cizízatracujeme své,
vlastní, cn tvoři náš svéráz, naši sílu a
co znamená náš rozkvět a budoucnost.

Ohlédnčme se jen na naši literaturu.
třebas jen dramatickou za poslední desíti
leti. Je skrovnější než jindy, & kvalitu
tivnč horši předešlé. Není dnes místu, kde
by se autorům popřál poslech, kde by
prakticky se mohli vzdělávali n růsti a
proto řady jejich očividně se decimují.

Samo Národní divadlo, první česká scénu
divadelní. produkuje svět cizi. nejvíce
mrtvý. (io žid llirinskij podal v tříaktuvé
frašce (nikoliv tragikomedii) nMunirají'.
mělo se prostě zahodili. Nepotřebujeme se
dívati nn morální a sociální nesmysly a
neuvěřinie legendě, že jeden žid v cele
gubernii ruske' je mužem rpoctlve po
vuhyc. čnícím jako velehorn nad celým
okolím. Tuk dalece obecenstvo naše assi

milnci ješt-š nepropadlo.
A dramatická báseň \'iaeha Sema lienel—

lihu »Pntupuý kvnsřa V Praze lcktoriml—
štiny na universitě, Dr. Alfonso poi-udá
besedy italské a vydává časopis »ll l'íc
colo di l'rugac, osm stran za korunu, jejž
besedisté, rozumi se, odblrnji. Českou re
dakci listu obstarává pi. Votrubová-Hau
nerová. Lektor dal v besedách přetřásnli
úryvky z »Potupného kvasu., pi. Haune



rovů jej přeložila: ted' Národní divadlo
hled, abys co nejdříve hru hrálo. Ne-li,
požene se útokem česko-italských styků
& než se nadějete, bude z toho meziná
rodní zápletka. Ty styky! vnesly do na
šeho čistého života již tolik nemravností,
že »Potupný kvas<, dějem ohyzdné mrz
kost a hnusná. perversnost, zdá se býti
jejich plodem.

Klidná & podddvající se assimilace má
však také vliv na naše reproduktivni u

mění. \'izme. Sl. Destinnovai, čestný člen
Národního divadla, zpiva v něm vlašsky.
Aby snad přece mira trpělivosti českého
obecenstva nepřekypěla, zazpiva mu sem
tam nějakou frasi česky. K vůli komu tak
činí? K vůli druhému hostu. |)inhu Gillynm,
s nímž nyni všude zpívá. Neni to zvraice
nost umělecká. stylová, kterti ani zdaleka
nemůže se měřiti s velikým uměním pě
veckým i představitelským. jež při tom
umělkyně produkuje? .linde by to bylo
prostě nemožně, jen u mis, věřte, jen
u nas.

Spolek belletristů D.\ítíj" pořadaí v Nú
rodnim divadle tryznu Jaroslava \'rehíier
keho. \'yhrany byly sice jen skladby nn
torovy u kumposice nn hisně jelzo, ale v
akademii v_vrndlo to jinak. Zpivnly se
písně na slova jiných autorů, obecenstvo
vyžadovalo si bouřlivým potleskem jnkér
koliv přídavky a účinkující přidiivnli,juko
zedníci na stavbě. Kde zůstal význam
tryzny, kde Jaroslav Vrchlický, kde styl
" sloh slavnostního matinée?

A koncertní núš ruch nevypada lépe.
Francouzi a jeětě více Němci opanova—
vuji programní pole a český autor, ten
chudak se krčí a čeká, až ho z kouta
vyplaší. Proč „Česká Filharmonie. nese
hrdý národní titul? Proč mame včeskýc
spolek pro komorní hudbuaproč „český“
písňový spolek?

Aby produkoval cizi díla a škváry!
František Šorm.

Moderní otroctví. B. Kubišta píše v Sal
dově „Česke Kultuře“: „Když však pro
vedena byla vzpoura proti bohu (sic!) a
když člověk povýšil sebe na jeho místo,
čerpaje z nekonečných zdrojů vesmíru
íluidickou sílu, dech přírody, indicky ži
vatma jmenovanou. změnil se jednotný
útvar lidské společnosti, poněvadž každé
individuum stalo se jistým středem akční
síly a podle množství jejího působilo na
individuum druhe dle zákona ne nepodob
neho gravitaci. Lidé již neposlouchají a
nekoři se zástupcům božské moci a tito
ztratili nad nimi již skoro veškeren svůj
vliv. ale dobrovolně jsouce poslušni zá
kona gravitace řiti se pod panství ne meče
neb eirkevni organisace. ale továrníka.
vynálezce nebo jiných mocných (Kapita
hmm, judaismu. Antikrista, P. R.l,kteří
se ho nepřímo zmocňují a používají ho
k svým cílům. Jednotlivce,podléhajieite'to
nezname a podivné síle jest vyssúvau a
tím jest veskera jeho síla ochromena a vu
ztina moci toho, který jí k sobě připoutal,
takže se cítí slabým a stejně nevolným
jako ()trok starověký“. - Z tohoto otroctví
hledí si člověk pomoci organisací soc. de
mokratickou — a st.-ívá se pak - introkem
Jejím. Přiznacne pro moderního pokroko
veho člověka jest, že p. Kubišta zapomněl
na 3 mocnosti, které jsme nahoře pode
škrtli. I'okrokový člověk nechce vidět sku
tečnýeh kořenů zla?

Paní Růžena Svobodová v (". lx'ultuře

bičuje slabocha malíře Adama v Mrštíkové
„Anežce' " moderní dekadencí vůbec:
„Ztratila se řada krásných vlastnosti lidí
bezelstných. Mnoho slavných strun na lyře
je zpřetrhúno. Dnešní barbar (tak tituluje
moderního umělce !) umi žit jenom trapným
životem a proklínat celý svět svou nega
tivni spálenou duši. Ztratila se něha vdččv
nosti a údivu nad zázrakem bytí. Jest
třeba nalézti ji. Jest třeba psútiodobrých
lidech. o těch, kteří jsou chlebem a soli
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země, o těch, o nichž bylo kácáno na hoře.
Dost již křečovitého aprázdného sobectví,
přezbožněni lidských rozvratůc. — Jest
rozhodně zajímavo, že pi. Svobodová, do
nedávna ctitelka antikrista Machara, hlásá
návrat k evangeliu, ku kázání na hoře!

Naši literární kritikové. MiloslauHýstk
vydal pro mládež »Výbor z básni Jos. V.
Sládkac. Am: Novák v kritice o tomto

výboru praví, že Sládkovo odilo má tak
krásně organický růst jako plně rozkošn
tělý strom a básně, skrývající vlastni vý
znam Sládkův, jsou posud málo známy.
Jeho těžce prožité a střídmě stylisovane'
elegie, v kterých se zachmuřený, ale nikdy
nezoufajíci poela bolestně dobirá jistot
mravních a záruk náboženských, nenašly
po Nerudovi mnoho obdivovatelů... Než
takové porozumění stoji kus discipliny a
trpělivé lásky, na niž nemusí činiti nároků
umělci účinů smyslových, formy přístupné,
kouzelníci podplácejíci obrazy a lákající
hudbou, pathetikove' citu a marnotratníci
obraznosti, Zeyerové a Vrchličtic. — Hle,
jak p. Novák i pro básnika nábožensky
založeného dovede se nadchnouti, kdežto
u jiných odsuzuje náladově dílo ještě ne
dokončené, ale stejně poctivě, snad jen
proto, že kromě básníků jsou též bojov
níky. Zajimave jest, že p. Novák vytýká
p. Hýskovi, že Sládka sicc dobře zná, ale
málo ho chápe. l'iše: >Jest to důsledek
celého Ilýskovn nnturelu, jak proniká právě
v jeho nejlepších pracích. zájem učrbnč
vědecký převyšuje daleko vnímavost poe
tickou a proto se pod jeho rukama měni
básnictví v předmět odborného poznání,
pozbývajic one' bezprostřednosti, na níž
závisí vlastni pochopeni umělecké. Hýskův
poměr k literatuře neni básnicky důvěrný,
nýbrž spíše intellektuelně filologický; proto
ntunímc sc u něho, jako u tak mnohých
školských literárních dějepisců, vždy spo
lehnonii na jistotu hodnocení u soudu'.
— Tak piše pokrokový kritik o pokroko
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vém kritikovi. Pan A. Novák má pravdu,
soud p. Hýskův je často velmi pokrokové
příkrý o katolických pracovnících jako
soud p. Novákův, jak vidno v jeho jinak
znamenitém díle „Literární Morava do r.
1886“. Ale přece jen p. Hýsek postupuje
reelněji a nepřihodil se mu takový malěr
jako p. Novákovi, který ve svých jizlivých
Dějinách literatury uvedl :"s rokem vydáni,
posoudil a odsoudil knihu, která dosud
vůbec nevyšla.

Lze někomu bráti víru? K. Star..
Neumann ve službách Dra Stránského
v Lidových Novinách to popírá a posmívá
se tomu — jako každý nedomyslný nebo
obmyslný český liberalni čili svobodomy
slný muž. A přece není nic jasnějšilm
než tol \'iru v člověka, v lékaře, v ře—
meslníka lze snadno vziti člověku, když
mu namluvíme (netřeba dokázat !), že člu
věk ten nezasluhujedůvěry,když potřísnimc
jeho charakter nebo jeho moc pomluvou.
A tak lze podkopat i důvěru v Evangelium.
v lloha neb jeho hlasatele. Lidská vášně
na to čekají. Spisovatel K, Stan.Neumam—.
není tak obmezcný a neznalý psychologie.
aby nevěděl o existenci různých Jagův,
kteří s výsledkem berou Othellům víru
v Desdeinony. Člověk žasne nad tim, jak
hloupými dovedou se stavět t. zv. pokro
koví lide. Pokrok jest jimi strašně, úžasní.
diskreditován !

Thomas Koschat, skladatel lidových
písní korutanských, sloužil 45 let jako
busistn ve sboru vidcnská opery. Dne 14.
listopadu l918 ředitelství na rozloučenou
vypravila jeho zpěvohru »Am Wiirthersee
(U vrbského jezera) a představení súčast
nili se členové císařského domu František
Ferdinand, kněžna Hohenbergova, arcivév.
Eugen. Takové pocty a pozornosti dostává
se umělcům —-německým. Koschat není
žádný genius, jest jen komponistou slovan
sky hravých písniček a la Kmoch, nemůže
se vyrovnat našim velkým skladatelům.



Katolická Moderna a básníci s ní
spřízněni. V Prombergrově Sborníku pří—
ruček pro učitelstvo a studentstva vyšly
r. 1910 »Stručné dějiny literatury české:
od Dra Jana V. Nováka, c. k. gymn. prof.
Praze a Dra Arne Nováka, docenta české
university v Praze. Na str. 418 píše se o
Katol. Moderně dosti nesprávně a kuse.
Abychom jen některé nepravdy citovali:
Není pravda, že na Moravě, kde „celý
kulturní život ovládán byl kněžími a kde
katolictví bylo vůdčím principem, kynuly
modernímu hnutí katolickému jiné vyhlid
ky než v Čechách-, nýbrž pravdu jest,
že spisovatelé a čtenáři Katolické Modemy
byli Ve všech českých krajích. Není pravda,
že o redakci Nového Života sdílel se tnkmčř
rovnoměrně 5 K. Dostalem l.utinovem S.

Bouška.. Redakci vedl až na první dvě
čísla K. D. Lulínov zcela samostatně. Není

pravda, že listu »scházeln charakterní vy
lvvulosí, neustupmi prnvdymilovuost, ver
nosí zásadám.- l'ravda jest, že Nový
Živolc v posledním čísle Xll. ručníku (r.
1907) zopakoval své zásady a nezanikl
z důvodů, které udává p. Novák: jako by
byl pro polemiku Macharovu a výstup ].
Svozílu (l; ztratil sympatie. nýbrž K. |).
l,||linov znstnvil vydavani, poněvadž ná
sledkern nflniry Judovy musil se věnovat
polím-ké činnosti a duch. spra'vč farnosti
GUMUOduši, poněvadž nemel administra
tor.: u poněvadž po vydání encykliky Pia X.
l'atscendi dominici gregis nějaký čas po
novalrt nejistotu (: mezích modernismu
zavrženého n oprávněného. -—Není pravda,
že K. D. Lulinov r. 1905 v_vdul knihu
l'isně Tvovů (dosud nevyšla !) a není
pravda, že verše Dostalovy většinou ob—
sahují, nrýmovanou dogmatiku & suchou
dídaktikuc. Pan Arne jich patrné nečetl.
'l'e'ž poznámka o »vynucene' prostotě: je
z Machara opsána. Není pravda, že l.u
tinov označoval jako svého básnického
předchůdce Kuldu. Jako buditel, ctitel mi

rodní svéráznosti a katolické uvčdomělosti

byl Kulda vzorem mladých. nikde však
jej Dostál nevelebil jako básníka; spíše
jiní. Není pravda, že studie Marie Kava
nové „Naši básníci' podává fřehled li
terarní produkce »Katol. Modemy-, nebot
M. Kavanová tu probírá pouze 4 básníky:
Dvořáka, Dostala, Boušku, Bitnnra. ——

V příštích číslech nastínlme dle pravdy
skutečný rozvoj literarni Katol. moderny.
Litujemc jen, že takové strannicke', ba až
jizlive' »dějiny“ literatury vnucují se do
rukou studující mládeži, a že za nakla
datele propůjčil se knihkupec Promberger,
vydavatel katolické revue rNového Obzoruc.
Stejně stěžuje si nNašinec', že minister
stvo schválilo za školní učebnici dejiny
české literatury od Dra Alb. Pražáka,
které mají ráz protikatolický, a připisuje
tento směr našich liter. historiků (Pražák,
llýsek, A. Novak) vlivu protestanta univ.
piol'. l'lčkJ, který rozdtivú nejen nahledy,
nýbrž i knrriery. Zde je nutná ndpomoc
nejen politická, nýbrž hlavně \edeekii,
literarní.

Falešní prorocl. lt. 1904
Dr. Herben v „("-ase“ a Dr. Masaryk v Naši
hohe, že areih. Dr. Kohn vrátí se jako
vítěz z Říma do uieidieee'sel Mezi řádky
čello se, že se vyplatí. Nestalo se. —
.I. S. Machar po nastolení Mludoturkú (tu
reckých pokrokařů) jásal, že „otevřely se
žaláře-, že kníže bulharský snil o korunč
královské. o Macedonii — a zatím se vitr
obrátil, odnesl iy sny a přinesl strmh,
zdravý Turek stane se asi „definitivním
spořadatelem osudů našich jihoslovanských
bralři'. -— Tuk prorokoval Machur se
svou židovskou družinou, zařadil proroctví
i do své .Cítanky' a ještě letos dal si ji
immunisovat a rozesýlat mezi núrod jako
životní zázračný elixír. A zatím Turek
rozdrcen utíká ?, Evropy. A podobný osud
připravuji českému národu falešní proroci
,pokroku'. —

prorokornl

25



Hans Kirchslcígcr: Das Beiehtsiegel.
Tendenčnl, nebo chcete-li: Skandalaí li
dový román, ne příliš vzdálený krvaku.
Chtěla jej uveřejňovat pod čarou židovská
„Zeit', ale tu vyšlo na jevo, že autor je
suapendovaný kněz, který stál před sou
dem pro násilí a byl propuštěn jen na
přímluvu psychiatrů. Obsah románu není
venkoncem zlý: Paralela mezi pronásle
dovaným „liberrílním“ knězem lidumilem
a fav-orisovaným .klerikálním kohoutem“,
v níž akcentován často šťastně rozdíl mezi

křesťanstvím a klerikaliamem. Starý dobrý
farář Herzog obviněn svým biskupem, že
má dceru a že ji zneuctil. vam jsa zpo
vědnim tajemstvím, nemůže se hájit (dle
autora. Ve skutečnosti mohl by se obrat
ným způsobem zachránit.) Jest proto od
souzen na rok do kláštera a pak slav
nostně od biskupa u oltáře zbaven dů
stojnosti kněžské: Biskup mu \'ytrhuje
kalich z ruky, trhá s něho roucha litur
gická, nožem (l) sdira mu svěcenou kůži
s rukou, až prýští krev a pak mu hazi
zlomenou svíci pod nohy. 'l'cdy výjev
čistě středověký, ku kterému autor sotva
ma doklad novodobý, ač reklama tvrdí,
že akta jsou v majetku autorově. Autor,
který v romaně horlí proti kohoutům kle
rikálním, je sám kohoutem nacionálním,
který hlásá, že povinností Němce jest
nenávidět Čecha. \'ytýka biskupovislova:
„Und \vio der Klerus, so muss auch das
Volk sein: rómisch. katholisch. Darum

rcichen auch jedem \'olksgenossen
des heiligen Nepomuk mit Freuden die
katolische Bruderhand.' (Sv. ll. Str. SM.)
— Sloh je plynný, žurnalistický, o hlub
ším umění nemůže být řeči. Kniha vyšla
nlkladem židovského „Wiener Verlagu",
jenž vydali pověstnou pornografii žida
Schnitzlera „Reigen“. Tato společnost ne—
svědčí ve prospěch autora. Čtenáři, chtivi
skandálů, dostanou za své 4 M sousto
velmi hubené. — Letos upozornil na sebe
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Kirchsteiger opět procesem, který měl pri
tak zvané: „Salzburger Ehea'. .Oddaval
totiž \“ Solnohradě rozvedené katolick

manžele „na upokojení zvláště ženských
a bral odměny. Nesta'l by za zmínku
kdyby nepsal dale pamflety, které bar
numsky doporučuje peštský pomograftck;
liter. oznamovatel „Universum“.

Modloslužba. »Sedím na bílých, roz
pálených oblázcích a hledím. Modré moř
vidim, posypané miliardami střibrnýcl
hvězdiček. Mírný vitr dělá na něm mal
prstěnky. Nad vodou v da'li pás hedbávnj
dělící Fialové moře a diskretně modré nebe

lehce napudrovane' bílými mračky. Mořskw
racky slyším volat žalostivě a jemný bzu
kot hmyzu slyším a zvonivý smích skři
vúnkn. To všechno jen zdaleka Nm
hlavou mi šumí listi exotických stromů
jichž neumím pojmenovat, u nohou naražej
malé vlnky na hladké kame'nky, jako b_v
je líbaly dlouhými a tichými polibky. Jel
chvílemi se to ozve zvučněji, vášnivěji
Majestátní ticho je kolem, až to hrdlo sta
huje. Je možno nemilovat toho modréhl
lialového moře, koupajícího se v záplav
světla? Je možno, bydliti u něho a nc
mmllíh se k němu? Je možno, dívati s
do nebe, když kolem na zemi je tolil
krasy? l'ovažorati svět za »slzave údoli?
Nechapuc. Flor. — Tak podobně dekla
muje v »Přerovském Obzoru- sve'mu mi
atru Macharovi. Modliti ae ku tvorům
místo k Tvůrci? Zbožňovat zrcadlo místw

osoby se v něm zrcadlící ? Což pak křesía
neobdivuje přírody ? Slyšel ten Flor. na pi
o sv. Františkovi? Ovšem těž jiný světe
hluboce řekl: O quam sordot mihi tellus
dum coelum aspicio! Jest vyšší svět ne
viditelná příroda, jest něco vyššího ne
allektované pohanství Macharů.

Dr. Alfred Sehnerich vydal i. avaze
díla „Wiener Kirchcn'. Saha do r. 168!
Další 2 svazky budou následovat. Díl
vyšlo v knihkup. Reichapostu za K I-Gt



Prof. VÁCLAV HORÁK.

Boj o Rukopisy vzplanul minulého roku
opět a přinesl cenné výsledky. Nepřinú—
lcžíme k rukopisohijcům, kteří považuji
každou \lcbaltu o vzácných oněch dílech
literarních za předem odhytou a pomoci
ňngovaných septinuinů nbiicji muže, kteří
se pokoušejí n rehabilitaci narmlního po
kladu, kterým Rukopisy jsou na každý
způsob, a! už. je klade kdo do té neb oné
doby. Už diskusae sama o této věci jest
plodným osvčžením v naší hlascované, od
núroílnělé, požidovělé, novinářskou politi—
kou degenerované době. A už proto bylo
mím sympatickým tažení Píčnvo,Žunkovi
čovo, Hora'kovo, Seykorovo a jiných, "
bylo nám zadostučinčnim, když realisté
místo diskusse chtěli se zbavit obživlých
stínů -— sylveslrovským hlasováním. Ta
kové testimuuium pro realistickou vědu,
i jinak notně pocuchanou, má trvalou cenu.
Paní Masarykovci vyhlásili rkaeení model:,
ale když na př. Seykora počal kúcetimo
hutnými ranami (v »Hlasích z Hanče) mo
dlu Gebauerovu, zahalili se v plášt po
hrdání. Ponechavajícc výzkumy Píčovy a
Žunkoviěovy k rozboru odborníků, musíme

se svého odborného stanoviska básnického

plně ocenili výzkumy prof. školního řed.
V. Horáka, kterého lze _nazvati právem
»objevitelem štěpného rýmu v české po
esii: a v Rukopise zvláště. Prof. Horák
objevil a důsledně ukázal, v čem spo
čívá. hudba a krása veršů rukopisných a
co svědčí též pro jejich starobylost. (Viz
jeho dílo: nRukopis králodvorskýc. Pa
mútka zachovaná v přepise se XIV. stol.
Vydal V. Kotrba v Praze. 90 hal.) Prof.
Horák ukazuje důsledně, jak celý Rukopis
je rozdělen na svazky čili sloky, v nichž
aspoň tři slova počínají stejnou hláskou
(nebo příbuznou: b—p, s—z atd.) Na
příklad:

Neklan káže rstiiti k vojně
káže kniežeciemi slovy
protív Vlaslavu.

.
Vstnchu Toje Vstachu k vojně,
vstachu na kniežecie slova

proliv Vlaslavu.

Poslední budi jeho vraslvo.
l'omstu i pahubu
voji lnoji naň nesů.

Zře Záboj na Hlavnjevu
zapolená Zraky.
[ pěniem dále srdce jímáše.

Básnická krása a cena Rukopisu vystu
puje čím dále jasněji, tak že i odpůrci
opouštějí odsudck Masarykův, jako např.
prof. Hanuš V »Arše- pokračuje prof.
llorák ve svých studiích, které pokládáme
za velký zis k pro českou poesii, které
se otvírá vedle rýmování a rythmu nový
zdroj básnického krasna, zapomenutý, o
pomíjený, zanedbaný a přece tak jemný,
účinný a národní. Co pak se týče bojc
rukopisného, prohlašujeme, že netřeba se
styděti ideálním duším, které pracují pro
jeho obhájení, ale do duše by se měli
zastydět ti, kteří drzou rukou umělecké
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ony poklady vyloupili ze školních knih a
celou generaci českou vychovali v nevě
domosti a vnucených předsudcích o nich.

L.

Hudba a divadlo. Dne 17. listopadu
19l2 provedl olomucký »Žerotinc poprvé
]. Naší/crow nové oratorium »Jobc na
počest jeho 70. narozenin. — Vídeňská
»Singakademíe- dávala poprve' Gust. Mah
lerovu »symlonii :: Das Lied von der Erde
pro tenor, alt a orchestr. Jest to 6 úchvat
ných zpěvů na čínskou poesii. (Přípitek
na bídu pozemskou, Osamělý v jeseni,
O mladosti, :) kráse, Opilý na jaře, Lou
čení.) 'l'oto doznívá do étherických har
monií:

Přítelí,

mně štěstí na tom světě nepřálo!
Kam mám se dát? Tam do hor putují,
tam hledám mír pro sire srdce své . ..
——Vollmóllerův Humperdinnkův .Miralzel'
dával se ve Vídni v Rotundč s velkou

reklamou, ale z legendově vidiny o jep
tišce a Panně Marii stal se lomozný
spektákl. ——K padesátiníím (icrhm'la
Hanfalmamm dával Deutsches \'olksthc—
atcr ve Vídni M. listop. jeho drama:
Michael Německý kulturní
svčt už delší dobu zabývá se otázkou:
Co .v ll'qgím'ontím Ptlrsífnlcm? Mistr
přát si, aby tato posvátná hra (\Vcihespiet),
v níž uložil své nejvyšší ideály, byla
hrána pouze v jeho vlastním divadle v
B.Iyrmlhě, aby nebyla znesvěcena ope—
retními jevišti a neklesla na okasovní
kus.. Ale 13. února ltlls vyprší 30 let
od smrti Richarda Wagnera a tím vyprší
jeho autorské právo dle zákona. Má se
tento zákon změnit? Udělat pro Pnrsil'eln
zákon zvláštní? Anebo: Provedla by snad
některá jiná světová scena Parsifala, »my
steríum soucitu., pietněji než Bayreuth,
který se prý zpronevěřuje občas intencím
mistrovým a jde za zvukem zlata? My
bychom navrhovali, aby se Parsifal pro
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Kramer. —

pustil pro jednotlivé národy, jen pro hlavní
scénu každého národa. — Modrý [mí/r,
Maeterlinckova pohádka s hudbou Hum
perdinakovou, dáván několikrát v Národ.
divadle v Praze. Dvě hlavní úlohy hrají
děti, a dobře. Vedle některých prázdných
sentimentalit je v kuse mnoho hluboce
pravdivých prostředků. Drama zabývá se
žlvotem nadzemským n posmrtným a hodí
se výborně za drama dušíčltoué. — Ant.
Pelzold v Olomouci složil nádherný sbor
na slova K. D. Lutinova >Orlí stráž-. —

F.X. Šnlda o Bohu píše v 2. čísle
»Česke' Kulturyc, kterou vydává misto
Macharovy-Dubske'ho >Novinyzc »in ne
dovedu si prostě představiti velikého u
mění atheistického. Já každého člověka :l
umělce nebo básníka dvakráte měřím

podle jeho schopnosti, poslouchali vyšších
nadosohnlch kladných hodnot; čím od
daněji a učelivěji je sleduje, tím je větší.
Vzor dokonalosti je mimo lidské já, v
Bohu, v největším a nejryzejšim a konec
konců jediném věčném objektu; dojití
lásky k němu po stupních lásky k men
ším ohjektům, lidským a prostřednictvím
jich, tot úkol velikého člověka a především
velikého básnika nebo jiného tvůrce. l'
mělec a každý tvůrce je tím větší, čím
více síly a lásky dovede v sobě SltltlČíll:
síly, jež jest láskou, lasky. jež jest silou.
A nejúplnější sloučení obojího jest pravě
llůh. To pochopil a uskutečňovat Dosto
jevský, v tom jest jeho velikost básnická
Příroda jest jen síla bez lásky; prot-
nestačí její studium, nemůže býti básníku
vůdkyní a vzorem-. — 'l'ak mluvi Vl:
zralém věku předni kritik a spisovatel
Mladístvý redaktor Florian Za/rlelul, který
v »Pozoru: a »Přerovském Obzoru“ po
plrá dnes možnost, aby moderní umělec
věřil a tvořil nábožensky, dospěje hlub
ším studiem také k jiným názorům. .len
méně buršikosnosti a troufalosti v tako

vých dalekosáhlých věcech!



STARÉ ŘÍKÁNÍ.
Když přichází k domu Umění,
Řekne se mu, že doma pán není.
Když bere se Moudrost do domu,
Nechce se otvírat nikomu.

Když přichází Kázeň a Poctivost,
Musi jít dál ten dvojí host.
Když Láska s Věrností chce vejit,
Tu žádný nechce vratným být.
Přijde Pravda a zaklepá.
Můj Bože, ta se načekál
Když Spravedlnost přikroči,
Honem se klíčem zatočí. —

Když ale přijde Grošík pán,
Hned letí dvéře dokořán!

(Rukopis Wolfenbiittelský.)
České nebezpečí. Karel Tůma v živo

topise Havlíčkově kritisuje českou politiku
?. r. 1848: „'l'řásli jsme se před děsným
nebezpečím tam, kde ono pro nás již zhola
minulo (Frankfurt) a neviděli ho, kde v
[\rlthlc vyrstrivnlo (\'Ideň); doufali jsme,
kde nebylo čeho k doufáuí, a lámali si
cizí hlavu, kde nám bylo pamatovat jen
na svou vlastní." _ Nehledě k nespráv
nostem jazykovým jest výrok tento velmi
správný u poučný. Ale nesměli bychom
byl (V'echy, abychom se z historie učili.
My si stále himcme cízl hlavu (\ bojujeme

kde ho není: Pořád všichni

_vůdci (od Machara až po po
sledního social. redaktora) ohánějí se proti
— Římu, kterému ani nenapadne, aby nám
uhližoval. (To je ten Frankfurt.) Zatím
však nás objímá :; svírá se všech stran
semitský polyp, který určuje ceny chleba,
rozhoduje o míru a válce a diktuje smý
šlení celé „naši' žurnalistice. () Peníze!
O l'enižkově! —() strany! 0 Stránští!—
() krámyl () Kramářové! L.

Osudy, kniha básni K. 1). Lutinova,
v_\jde v přílohách »Archyc, které budou
mít vlastní stránkování. Přílohy se oddělí
jako zvláštní kniha. Prvni arch vyjde na
posled. Str. 17. počíná básní »Drakobijcec.

proti nepříteli.
naroda“

Naši umělci. Mistr Jano Kóhlxr vy
zdobil letos sgrafitty &freskami dva domy
v Prostějově: Vrlův a Bobkův, a zhotovil
12. zastaveni Křížové cesty pro Sv. Hostýn
a hrobku rodiny Součkovy v Prostějově.
Provedla šamotka rakovnická. — Emaus

ský benediktin Fra Pantaleon Major re
stauruje emausske' fresky z doby Karla
[V., vymaloval kapli České Koleje v 'l'revi
a presbytář kaple nejsvět. Trojice v Pro
stějově. ——Viktor Fórsler provedl mosaiku
nebeské Královny na Hostýně. — Sigm.
Bouška zabývá se japonskými dřevoryty
a restaurováním starých obrazů. Životopis
Bouškův přinesl >Náš Dornov- v č. 10.
— Velkolepé A\Iyslbekova sousoší sv. Vá
clavu před Museem doplněno již sochou
sv. Prokopa a sv. Ludmily u podstavce.

Mikuláš Aleš, nejčeštější kreslíř, slaví
šedesátiny. Kéž Bůh ještě dlouho zachová
jeho kouzelnou požehnanou pravici!

Co je kultura? Videusky' l)r. llich. v
Kralik delinuje: »Kultura je pěstěnlm lid
skosti v člověku samém a v jeho okolí;
jest rozvíjením lidských vloh. Pojem kul
tury je obsažen vpojmu lidského vůbec-.
P. Ignát llr'urm kladl důraz na to, že kul
turu není bez kultusu, bez bohoslužby.
()lm žádají pěstění kultury nucíonalní.

Výstava církevního umění ve Vídni
byla velmi vhodné spojen" s letoším eucha
ristickým kongresem. (ešti umělci nebyli
téměř zastoupeni. Vinou pořadntelstvu?
Výstava dosud trvá. Má ráz hodně mo
derní a svědčí o tom, že církevní umění
počíná se budit za strnulosti a bezduchého
kopírování. Velkou parádu dělá Polák Me
hotTerse svými kostelnimi okny. Poláci jsou
v tom oboru daleko před námi. ]. Plečnik
: Prahy vystavuje pokus nového oltáře,
krásná je terracotta Srdce Páně od Wei
richa, cherubové od Bormanna, Křížová
cesta Pražana Kofránka je nevalná, pře
krásná je dřevěná Madonna od Breitnera,
oltářní obraz Srdce Páně od Bachera,
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zvláště hojně jsou zastoupena též para
menta, korouhve od Kolo Mosera, látky
Flemmichovy, velmi mnoho starokřestan
ských kasulí, které dr. Svoboda právem
doporučuje misto nyní zavedených thus-.
— Bylo by dobře pořádat výstavy církev
ního umění r. 1918 ve všech českých
díecesích jako přípravu k velké výstavě
katolické pro r. 1914 nebo 1916.

Válečné nebezpečí. Lhal bych, kdy
bych řekl, že jest mi srbská soldateska
sympatickou. R. 1010 viděl jsem v Běle
hradě, jak tam všude straší duch zavraž
děného krále a jak vrahové touží potom,
aby si krvavé ruce mohliumýt ——v krvi,
aby mohli třeskem děl přehlušit svědomí.
Ale stejně odporna je mi zúšt rakouských
Němců, kteří vyhledávají příčiny proti
Srbsku a štvou Rakousko do války 
vclmi osudné. Chce-li Rakousko hájit sa
mostatnost národa, pak místo Albánců
má bližší Čechy, Slovince, Slováky, Chor
váty. Bližší košile než kabát. Proč by se
neměl Srbům popřát kousek moře? Toho
řinčení německých Šavli v Rakousku máme
již po krk! Budoucnost Rakouska je v
dobré shodě se Slovany. ,- Bulhaři jsou
sympatičtější než Srbové. Dlouhá léta při
prnvoval je Ferdinand Koburský k válce
proti Turku. \'šechna pozornost obrácena
na Turčínn, vojíni učili se zpívat pochod
Zrinského oll boj-. Militarismus krále
Ferdinanda zdál se přelninný. Už r. 1005
viděli jsme na výstavě lutyšske' \'ěšínovy
obrazy -—- pořád jen Ferdinand v čele
vojska, se svými adjutanty. Ale dějiny
dosvědčily, že vojanstvi mělo svůj drobrý
úkol a dobře mu dostálo. \v'ítčznáarmáda

bulharská stojí u hran Cařihradu n chce
vztýčit kříž na chrámu sv. Moudrosti.

Soc. demokraté proti Macharovi? Hlas
Lídu doporučuje spis K. Schmidta „První
křesťané-. Schmidt »liči nejprve surove'
požitkářství starého Říma a dokazuje tim,

že prvotní křeslanství nebylojedem : ]n
deje, jak soudil Heine (a po něm pa
pouškuje Machar), nýbrž nutnou reakci
proti zlotříle'mukapitalismu Řimanů'. Tak
píše soc. demokratický list 0 velebené
antice Macharově. Ovšem správně. Jedem
z Judeje stalo prý se křesťanství teprve
až se stalo státní církví, která násilím po
tlačovala kacíře. Toť nesprávné. Křesťan
ství zůstalo, čim bylo, pravdou a spásou,
ale lidská slabost a hrabivost ho zneuži
vala časem pro své sobecké cíle, čemu
říkáme klerikalismus nebo lépe simonir'
mus. Zlato zůstane zlatem, a! uková se
z něho kříž neb meč. Jen zlatnici se mění.

Dnes ostatně církev nemá žádných násil
ných prostředků a boj proti ní jest tedy
neodůvodnčný. Jed : Judeje se bije, ale
křesťanství se zasahuje.

Botanickou zahradu zakládá v Kro
mčřiži pro vědecké účely J. E. kardinál
Dr. Bauer.

Alta Qules nazývá se sbírka, kterou
chystá Ant. Macek. Ve nZlatě l'razc- pu
dal ukázku, |n_\šlenky () llohu. Nn př.:

Zda možno jíti k lidem pro útěchu
chore'mu srdci, lidmi zraněnému?
Vím, hoře žití, bez slzy (\ vzdechu
je možno svěřit jenom Bohu svemu.
Ze sbírky citátů Václ. Lankušc:
])ídenní mše, nedělní mše, svátky, smi

loslí byly a jsou dosud solidní podporou
křesťanských idei. Conte.

Vzrůst vzdělání nepřivodíještě tv.-růstu
mravností . . . Nem vychování bez ná
boženství. ('ousín.

Umím orenití pokoj duše, tn mnohou
ule's'enonchvíli, kleré člověk nabývá ]vevným
náboženským přesvědčením, pročež mám
za nedovolené boří! chrámy v srdcích
lidských. Havlíček.

jest-Ii čemu : historie se můžeme [:h
nčití — je to nezbylnosl o potřebě nábo
ženství. Durdík.

— Tiskem Václava Horáka v Prostějově. — Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil. —
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ARCHA ROK ]. ČÍSLO z.

CIZINCI.

VUSE USPANI VSEDNlM ]EDNOTVARNVM ZlVO
tem, planynii a nechutnymi zápasy osobní většinou
politiky, sotva víčíme, že mezi námi žiie, roste bo
množství, kulturně i hospobářsky mohutni cizí nároo.
Liší se typem, vyznáním, ba i šatem, a nemluví řečí
lióu. Všube tvrbé cizince ony potkáte a zejména

na místech lepších. Na bráze na tratích hlavních plní Druhou
i první tříbu, nastroiení, vyšňoření, muži, ženy i beti. Na zapa
ólych běoínách zakuklení iako zvěbové v šat obchobníka, živnost
nika habráře, ba i fotografa, benně proibou celym kraiem a 00
pobrOhna znaií osoby, poměry iooinné i niaietkovó ]ako betekli
vovc všechno zvíóaií hlíbaií a využilkuií. Maii své vlastní městské
správy, úřeóníky,c Duchovní, školy, tiskárny a všechny noviny
(i naše většinou).

Žoní a vbávaií se pouze mezi svými. Naše ženy slouží iiin
tělem Duchem. Zeny z venkova nároóu tomu Děti obkáieií, ob
rOStleiši Děti chuvy v |)0řinkách vytintěné hud ponášeíí neb ve
\'Ozíčkách vozí, beti svoiv bez otvoru, olrhanó, v llCČÍSÍOÍČpone
chávaiíce.

Naše města a spolky okrašlovací saby pro ně zvelebuií, lázně
zářizuií a tenisová hříště. Nelhu, tvroím-li, že na menších městech
i školy střeóní. Naše společnosti Dobrovolně oávaií se večer
v hostincích a besebách a zábavách cizinci těmi hlíbati a ničeho
přeó nimi netají. Do shromažóišt cizinců naší libé vůbec nechobí
a bo ieiich zábav vubec zváni neisou.

Cizinci bovebou výborně kapitalísovati tělo i buši člověka a
iebnim pohleóem znaií schopností mozku a sílu paží kažbého
iebince. Z lióu žíií a přece isou úhlavnimi ieho nepřátely, a benně
roste propast mezi cizinci a libem Cizinci stávaií se pány,a my,
zaslepení bratrovražebnym boiem politickým, ieiich bezmocnymi
otroky.— Dr. Z.

„x\wllll ,
as:“ /



]AKOBOVA zÁvÉř. PÍŠEPROFDRJ. HEJČL..
(l. MOiŽ. 49, 2-27). (Konec.)

Pobobný úvoó, který povzbuzuje posluchače k pozornosti, nar
lézáme i u jiných básnických plobů hebrejské poesie. Srov. 1. Mojž.
4, 23; 5 Moiž. 32, 1; IS. 1, 10; 28, 14; ]er. 7, 2.

]akob oslovuje pochopitelně nejprve svého prvorozence Rubenaa.
Po něm náslebují ble stáří ostatní jeho synové zrození z Lice,
Simeon, Levi a ]uba. Výjimku, kterou nelze vyložiti, shlebávámte
však u pátého a šestého syna Liina; Zabulon, šestý její syn, maá
přebnost přeb pátým lssacharem. — Po té náslebují synovšé.
které poročily patriarchovi jeho bvě ženiny, a to tak, že prvmí
místo mezi nimi zaujímá Dán, první to syn Baly či Bilhy, násle
buje Gáb a Ašer, synové to Zilpy (otrokyně Liiny). Po bruhénn
synu Baly, Naftalím,řabu uzavírají synové Rahele, kterou ]akotb
„. jak známo —- nejvíce miloval.

]est význačno, jak různá pozornost jest věnována ieónotlivýmt
žehnancum. Nejvíce řáóků, 19 (osm veršů) jest věnováno ]osefowi,
což jest snabno si vysvětliti tím, že byl ]oseí miláčkem ]akoboJ
vým, že zaujímal při smrti ]akobově svým postavením při bvořře
egyptském první místo mezi bratry a že mu (t. j. jeho kmenůnm
byla přisouzena skvělá buboucnost i v Palestině. Druhé místto
zaujímá (obsahově ovšem první, poněvabž jemu slíben jest Mesiáéš)
]uóa se 17 řáoky (rovněž osmi verši). Simeon a Levi jsou pojaiti
bo jeónoho požehnání llépe řečeno zlořečení), které zaujímiá
10 řábků (pět veršů). Dánovo požehnání vysloveno jest v 7 řábcíah
(tři verše), Rubenovo a lssacharovo v 6 (rovněž 3 verše). Ostatnírm
synum věnováno jest jen po ieónom verši, z nichž požehnámí
Zabulonovo a Benjaminovo čítá po třech, požehnání Gábovro,
Ašerovo a Nattaliho jen po bvou řábcích.

Tři své syny, Rubena, juču a ]oseia, oslovuje umírající ot(ec
přímo. o ostatních však mluví jen ve třetí osobě. Činí tak zajistté
z týchž příčin, ze kterých věnováno ]uoovi a ]osefovi více veršiů.
Rubena přímo oslovuje proto, poněvabž byl jeho prvorozencerm.

Požehnání kažbého syna začíná jeho jménem, poněvabž se pak
celé požehnání na význam tohoto jména více méně navazujje,
jak bube níže blíže uvebeno (Nomen—women).Děje se tak úplmě
v buchu starých Semitů, kteří viběli ve jméně více než poulhý
zvuk, kteří měli za to, že jménem má býti vyslovena celá poib
stata věci neb osoby jmenované. Proto u Hebreů jméno věéci
(osoby) některé jest věc (osoba) sama a »sloutic neb »nazývati sse
znamená totéž co »býtic. Z téhož bůvobu bývala bávána jméma
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mužům, kteří byli k novému vynikaiícímu úřaou povoláni, by toto
nové iméno též _obpovíbalo nyněišímu ieiich postavení.

Ačkoliv imenuie ]akob ien iména svých synů, má na mysli
ieiich potomstvo, iebnotlivé kmeny nároča israelského, a to v bobě,
kóy iiž zabrali Palestinu a ii mezi sebe rozbělili. Nejsnáze celou,
profecii pochopíme, kbyž bubeme mysliti na bobu souoců; tím
ovšem není řečeno. že se v některých přípabech slova ]akobova
nenesou bo iiných periob.

Požehnání Rubenovo iest vlastně prohlášení, proč Rubenovi
obnímá patriarcha právo prvorozenské. Pro hrubý zločin proti
mravopočestnosti, o kterém nám vypravuie 1 Moiž. 35, 22, zločin
to, který rušil práva otcova a který proto hluboce ranil srbce
ieho. ——Zivotní síla Rubena prvorozence (a pohlavní vášeň,
která s ní souvisí) přirovnává se zbe trefně k vobě kypící. ]ako
totiž vařící voba kypí a přetéká z naboby, tak kypěla životní síla
a vášeň v Rubenovi. -—-Bilha==Bala ——Přebpovíbá teby ]akob,
že nebuoe ani Ruben sám ani kmen, který z něho vzeibe hráti
vůbčí roli v Israeli, iaká by kmenu, který vznikl z prvorozence,
ble běžného práva příslušela. Skutečně též iiž při Druhém sčí
tání liOu za bob Moižíšových (4 Moiž. 26, 7) má kmen Rubenův
o 3000 mužů méně než měl při prvém sčítání (4 Moiž. 1,21). Neznáme
žáóného soubce, žábného krále, žábného proroka, ienž byl při—
slušníketn tohoto kmene. Ob bob [)avióových splývaií Rubenovci
s Moabity a Annnonity a tak mizí z běiin. »Rubenc znamená
v hebreištině asi tolik iako »Vizte syna—x,vizte prvorozence a
vizte ieho neslavnou buboucnost. Povážíme-li, že ]akob staví
význam tohoto slibného iména naproti neslavné buboucnosti Ru—
benovcu, která tomuto iménu nebuóe přiměřená, vibíme zbe
trpkou ironii.

Požehnání, či vlastně zlořečení Simeona a l.eviho,proóchnuto
iest hořkou vzpomínkou na zločin, iehož se Simeon a Levi spo
lečně bopustili na Sichemských ble 34. hlavy l Moiž. ]sou bratřími
neien krví iak po otci tak po matce, nýbrž isou bratřími i svým
smýšlením a spolupůsobenim při zkáze Sichemu. Lest iest
iejich zbraní, _poněvabž k tomu,by snabno mohli porubati mužstvo

ienž patří již 00 tváře smrti obříká se iakékoliv účasti na hro
mabném vražoění.-——Za trest ti, kteří se ke zločinu spoiili,bubou
ob sebe občěleni a rozptýleni po Palestině. Vyplnění kletby iest
patrno zvláště na kmenu Levi, který neměl vůbec žábného sou
vislého území v Palestině, nýbrž byl rozprášen po různých mě
stech ležících v území různých kmenů. ——Simeonitů rychle za
bob Moižíšových ubývalo. Při prvém sčítání (4 Moiž. 1) čítali
59.300 mužů, za oruhého sčítání iiž ien 22.200 (tamtéž 26). Při
bobývání Palestiny nevystupují Simeonovci samostatně, nýbrž
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v jakési závislosti na ]ubovcích. Území vykázané Simeonovcům
se počítá k územíjubovců (]os. 19,1—9; 9; 15,26—32. 42). ] Par.
4, 39; 4, 42 nn. nasvěbčují tomu, že Simeonovci síblili též mezi
jinými kmeny — »Levic vyklábali staří Hebreové ve významu
rten, jenž přilnulc. Levi skutečně »přilnulc k Simeonovi, páchaje
s ním společně veliký zločin; za toto »přilnulí' bube však nyní
ob Simeona obtržen! Pobobná teby ironie tají se ve slově »Levic
jaká se ukrývala svrchu ve slově »Rubenc.

Lépe loto navazování na jméno, čili paronomasii vioíme v po
žehnání ]ubově. :]ubac znamená asi tolik, jako naše »Slavnýc,
»Ctěnýc. Proto bychom mohli s_lovnou hříčku hebrejskou vystih
nouti, kbybychom přeložili: »Cestný, tebe bubou cm...“ nebo
»Slávo, tebe bubou slavili . . .c Bratrské kmeny bubou uznávali
přeonost a naovláou kmene ]uoova, k čemuž též přispějí jeho
vítězné boje (== ruka tvá na šíjích nepřátel...) Dokub stojí
"1an u lože umírajícího otce, jest sice ještě jen lvičkem, jeho po
tomstvo však vzroste v kmen, který buoe mezi ostatními kmeny
tím, čím jest lev mezi zvířaty. Po vítězných bojích bube ]uba
klibně obpočívati na vavřínech a nikbo rozumný neobváží se jej
z tohoto klibu vyrušovati. Též ke lvici se připooobňuje ]uoa,
poněvaož lvice v bobě, kby kojí mládata, jest mnohem neóůtkli

orážbiti. - < »Zezlm a »berlaa čili vlabařská hůl, kterou vibíme
v rukách a u nohou starých výchobních vlabařů jsou obrazy
znázorňující nabvlábu ]ubovu. »Ten, jemuž přísluší žezlo a vla
bařská hůl-, nemůže býti nikbo jiny než Mesiáš. Smysl toho ou
ležitého místa jest teby: Kmen ]ubův bube vžby mezi lsraelity
zaujímali vůbčí roli, bube míti nabvlábu. Až přijóe Mesiáš, jenž
bube příslušníkem kmene ]ubova vztýčí nové žezlo své, jemuž se
pobrobí pohanští nárobové. \) pokleslé politické moci ]ubově
bube pokračovali buchovní moc potomka jubova—Mesiáše. Výklao
tento se nejlépe srovnává s pozbějšími proroctvími a s evange
liem, ole nichž bube Mesiáš zasebali na trůně svého otce Daviba
a jehož vlába bube trvali věčně. (2. Král 7, 13. 16; ls. 9, 7; Lk.
], 32 ;) — ]uba skutečně v Dějinách ble tohoto proroctví vystu
puje. Při pochobu lsraelitů pouští jeví sílu a neohroženost a
převaha jeho stoupá po zabrání Palestiny. jeho válečná zóalnost
byla zvláště vyšetřována (1 Král. 11, 8). Davioem nastoupil ]u
bovec na trůn, který pojil v ječen celek všecky kmeny israelské.
Kbyž se tato říše po smrti Šalomounově rozpoltila, bynastie Da
vibovců v jižní říši trvala bále a kmen ]ubův zaujímal prvenství
až bo zajetí babylonského. Z tohoto zajetí vrátili se ]uóovci
v tak značném počtu proti ostatním kmenům, že právem nejen
jménem (]ubovci= ibé), nýbrž i krví přebslavovali celý nárob
israelský a v různých útvarech politické závislosti přece jen

34



nbrželi iakousi míru politické moci a samosprávy proti ostatním
kmenům iebnak rozptýleným po celém světě, iebnak s ]ubovci
skorem splynulým. Stav tento vzal za své teprv r. 70. po Kristu,
kby stát ]ubovci zbubovaný a ubržovaný trvale zanikl. V této
bobě však iiž rozvinovala se buchovní moc »Lva ze kmene ]u
bova: —- Krista, iehož žezlo buóe se stkvíti vžbycky. — Po tomto
bůležitém proroctví líčí ]akob hoinost révy kterou bube území
]ubovo plobiti a četná pastviska, která umožní chov stáb báva
iících hoinost mléka. Vinné révy bube v území ]ubově tolik, že
na kažbém místě bube lze přivázati knim soumara a popřáti mu,
by se mohl oo syta na ní pásti. Vína buoe tolik iako voby, ve
které se obyčejně šat pere. Skutečně rostly výborné Druhy vína
v Engabóí, u Hebronu a v úbolí Eskolu. Někteří, iako ]an Zlato
ústý. vibí i zbe líčení štěstí, jaké přinesou boby mesiášské.

Požehnání Zabulona upozorňuie na výhooy, které poplynou mu
z toho, že nebubou míti ani oaleko k moři, ani bo Fenicie, sly
noucí obchooem a bohatstvím. Proroctví navazuie na význam
slova »zábal<*=--=byblil,síblil.

\) požehnání lssacharově iest ostře charakterisována povaha
tohoto kmene. lssachar iest spokoien s žírnou půbou svého ú
zemí (s rovinou Esbrelonskon), nemá velikých požabavků, netouží
po slávě válečné, raoěii aby měl pokoi platí cizincům po
platek. Kromě toho ieví se jeho povaha tím, že se zaměstnává
bopravou zboží. Kbežto ]uba byl přirovnán ke lvu a kbežto
vlastnosti, ve kterých se oba přirovnané přebměty stýkaii, byla
nabvlába a statečnost, přirovnává se lssachar k oslu. Přirovnané
přebměty isou si pobobny v lásce ke kli0u a pohoblí, v nebo
statkn smyslu pro vyšší statky, a v Oopravě břemen. iež osel
bováží na svém, lssachar pak na oslím hřbetě. Za Dopravu bo
stává se mu mzby, hebr. sáchár, slovo to, které tkví v jeho
iméně lssachar ( ]éš sáchárr—»Dostává se mu obměnyc). Srv.
l Moiž. 30, 16. 18.

Ačkoliv iest Dán zrozen ?. ]akobovy ženiny, není teby 2 tak
vznešeného lože iako synové přebcházeiící, přece bube boiovali
za právo a tak je vymáhati neb háiiti iako kterýkoliv iiný kmen
bratrský. »Domáhati se práva a háiitic ie, iest ble mluvy hebr.
tolik co »soubitic, proto navazuje ]akob tuto myšlenku na význam
slova Dán So.ubce ]ako byl ]uba připooobněn ke lvu a ls
sachar k oslu, tak Dán se přirovnává pro svoii lstivost a úskoč
nost ke zmiii. — Souocové usilovali o to, by vyprostili lib z po
roby a bopomohli mu k bývalé svobooě. Tato svoboba iest ona
»spásac, kterou ]akob oo Hospoóína očekává. Tato politická
svobooa iest však přebobrazem svoboby, ku které bopomůže
Mesiáš, též Soubce; proto olužno i na tuto spásu zbe mysliti.

Gáo měl svoie síbla ve střehu Zaiorbání, kbe nebyl nikby ne
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bostatek o loupeživé kmeny, se kterými se mu bylo nutno utkati.
— Zvláště zóe lze pozorovati slovnou hříčku mezi vlastním
iménem Gáb a mezi tvary obvozenymi ob slovesa gúb=napabati.

Ašer znamená ble ] Moiž. 30, 13 asi tolik co latinské Felix,
teby »Šfastnyc. ]akob navazuie na tento význam a vyklábá,
v čem bube toto štěstí tkvíti — v tučné a slabké stravě, které
mu bube půba ieho úběle hojnost bávati, takže bube moci po
traviny i vyvážeti. Síbla tohoto kmene se rozklábala v úrobném
Přímoří táhnoucím se na sever oo Karmelu.

Dle řeckého překlabu alexanbriiského zní požehnání ubělené
Naítalimu poněkub iinak:

.\'u_/'/llli _jr'sl šli/nl)" li'rt'lviul.
klvrý ian“ do ]:úkn'iirh vršku.

Ve jménu »]oseia tkví ble 1 Moiž. 30. 24, poiem »rozmnoženi,
bohatství, plobnostic. Na tento poiem navazuie ]akob své po
žehnání. Nověiší kritikové poukazuiíce k tomu, že bosub synové
]akobovi byli přirovnáváni ke zvířatům a nikoliv k rostlinám a
bovolávaiíce se 5 Moiž. 33, H, kbe se přirovnává ]osei k byku,
znovu zřizuií hebreisky' text a překlábaii:

fax.:/1113! b_n/wm „ [num.-nv,
" [fulár/l jdou za ním. by tmu Silla/i.

Dniítlí lm .! <fl'il._'ji mul,
u/iiuin/i lm lut'íšluit'l.

Zlo/mvt hi'l ršuk silou luk ji'/id:.
zdr.—rm:mmm.: ji'/ich luknu.

Pobobně upravuií též náslebuiící verše. ]est možno tak činiti
poněvabž se nás pohříchu znění hebreiské na těchto místechi
v přísné ryzosti nebochovalo.

Lučištnici, o nichž se tuto mluví, isou různí nepřátelé potomstvat
]oseiova, t. i. kmenů Eiraimova a Manasseova. ]ako závibělii
bratři ]oseiovi, bubou těmto kmenům záviběti a proti nim boio-
vati různí nepřátelé, avšak marně. Nebot Silny ]akobův (=--Pastyřř
lsraelův==Hospobin) zakročí svou moci, takže ]oseiovci bubout
míti vžby ruce volné a hbité, by mohli užívati svého luku a vy-
batně se brániti. — Požehnání s hora isou vybatné beště a bo-
hatá rosa. Požehnání spobní hlubiny isou četné prameny vyvě-
raiící z půby vykázané potomstvu ]oseíovu v Palestině. Požehnáníí
prsů i lůna iest hoinost potomstvaaplobnost zvířat,která bubout
v tomto území žíti. — ]akob si přeie, by se bostalo potomstvu:
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usefovuvětšího požehnání, nežjaké vybávaly bosuo pahorky pa
stinské (révu, pastviny ato) Uroóa těchto pahorků zobrazovala
ž blaho a štěstí bob mesiášskych. Také toto štěstí svolává
kob na ]osefa. Poněvaož pak již Dříve byl ]akob aboptoval
)a syny ]osefovy a poněvaóž bal zvláštní požehnání mlaošímu
nich Etraimoví, proto platí též toto požehnání zbe nbělené ]o
:fovi v první řabé kmenu Efraimovu. Skutečně též byl kmen
iraímův již v bobách soubcú ieóním z neisilněiších, po smrti
ik Salomounově byl bez oóporu neimocněiším a neívlívněiším
nenem nově se utvořivší říše severní. ]eroboani, první král
to říše byl Efraimovcem, hlavní ieií město bylo v území tohoto
nene, ano ble něho byla nazývána celá severní říše »králov
vím Eiraima. ]osel vynikl nao ostatní bratry trvale tím, že byl
'aotceni ovou kmenů nároča israelského, koežto kažoy z ieho
'atrů byl praotcem ien ieónoho kmene.
Požehnání bané Beniaminovi charakterisuie boiovnou :( oo

ižnou povahu tohoto kmene. Tak iest bohatá ielio kořist, že
Í'koliv iiž ráno 7. ní poiíbal, přece mu večer zbyva tolik. že se
uže o ni ieštč čeliti. Beniatninovci skutečně te'ž ieví v bóiinách
to vlastnosti. SOC. 20, 15. 16; ] Král. tl, 13 nn. Mnozí svatí
cové vztahuií toto proroctví též na sv. Pavla, jenž byl přísluš
kein tohoto kmene a který zprvu skutečne iak oravy vlk se
ha! na stáoce Kristovo, požoeii však ohrátiv se tolik nesmi“
|ny('h onsí ukořistil, zíslmv ie Kristu.

DOS [.OU.

Ponevam iesl tato lakohovn /ávót VYIlt'Št'llOllbásni ookonalydi
ain, |/(- tonin, hbo si nemu/(- snaňno phomáviti, že (nnírainí
ai'eč v básni tak ookonale inluvi k svym syninn piipustiti.
' ].tkob plOIlOS| toto proio(tvi ien svy'nii slovy a že teprv
babě po/očiší bylo iinym básníkem zprmováno v tvar, iaky

a nyní, načež byla básen tato poiatá bohoónchym spisovatelem
) pive knihy Moižísovy. l sání tento spisovahl inolil byti
)rarovatelem.
K námitce, iak možno si přeostaviti,že si některý ze synu ]a

)bovych pamatoval hneo na poprvé ("elétoto ólonhé požehnání,
st tim iiž částečně obpověoěno a stačí ien bobativ že pro za—
(ování celého požehnání stačilo, iestliže si pamatoval a ve svém
ubě bále pooával ústně kažoy syn ien požehnání sve'. To bylo
tabno, poněvaož ieho názornost, slovné hříčky (paronomasie)
obrazy vzaté z přírooy se samy sebou hluboce vryvaíí v pamět.
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ZA ]AROSLAVEM VRCHLlCKÝM.

ll.

Někoý r. 1903 přebnášel ]aroslav Vrchlický v Novém ]ičíně
o Neručovi jako básníkovi. "jeho přebnáška mě, který jsem zna
jeho skvělé literární portréty, zklamala. Bylo to více povrchní
neprohloubené, unavené povíbání, v němž se často opakovalc
»řekněme si to upřímněc, povíoání abstraktní, bez boklabů :
citátů, tak že lib, který Nerubý nečetl, neměl z toho zhola nic
lnu, universitní profesor. Po přebnášce jsem se s Vrchlickýrr
bavil. Tázal jsem se ho, chvstá- li se někam na cesty. »l, mne bc
světa už nic netáhne. Ža ječno už jsem vše víčěl, co se vibět
musi, a za Druhé já už jsem taková potvora, že se nemohu hnout
ob svých bětí. Než ulehnu, musím se pobívat: Tam spí ta, tu spi
len -—a potom klíčně spím. “ Přišla řeč na Machara. Máchl rukou
a praví: »Víte, co pro něj uóělal Albert. Ale říkal mi: Koýbý mi
tak mohl píchnout křivák bo břicha, ještě bý jej bvakrát ve
střevách otočil. Na své naklabatele si stěžoval, jen starý Šimáček
prý měl uznání. »Víte, potkal mě třeba na ulici a pravil: Slýšíte
my jsme toho natiskli trochu více, tu máte ještě něco na při
lepšenou. „_ A vtiskl pabesátku bo hrstic —

Povibám: Mistře, už kolikrát mí napablo, že by se z Vašich
běl bala sestavit krásná anthologie katolických básní. Vibělo bv
se, že největším katolickým básníkem českým jest ]aroslav
Vrchlický. Dovolil býste, abych takový výbor výbal? »Mileráb,
ale neberte z žábné mé knihý celý tiskový arch, abýste neměl
opletý s naklaoatélv.<< K výbání katol. Vrchlického jsem se
neoostal, snao to učiní nékoo jiný. Uváčím to hlavně proto, abych
očrazil smělé útoky těch, kteří upírají katolíkúm veškeré právo
na Vrchlického a obháněli kněze 06 jeho hrobu. V náslebuiícím
bubou ještě jiné boklabý.

Púlletní pobýt Vrchlického v pražském semináři líčív »Novém
Věku<l obšírně jeho kamaráo Dr. Rub. Horský. Vrchlický v se
mináři tesknil po svoboóě, po které kažóý básník nejvíce touží.
Kbýž r. 1872 navštívil bohoslovce karbinál Schwarzenberg, byl
Emil Friba tak nabšen, že »bý bvl bal za něj života. V zanícení
tom napsal pět náboženských básni, které téhož roku vyšly
v »Blahověstuc. _

V Nových Dvorech u Kutné Hory jest pohřbena učitelka slč.
Emilie Fričová, sestra bra ]aroslava Vrchlického. Pomník její
ozbobil básník náš tímto významným nápisem:
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Duch žije bál, smrt zkosi ienoam hmotu.Ty's láskou celý život obiímal
tož zasloužiš, by's veble Tohoastála.
]enž pravil: v]á jsem cestou ku životuc.

Krásné verše, vyjabřující básníkovu víru v život posmrtný a
ve vykoupení. _

]aroslav Vrchlický, který nám přeložil životní bílo nejkatolič
tějších světových básníků Danta a Caloerona, na sklonku života
počal psát 18. června 1908 Do katol. revue »Mebitacec. Poslal
krásnou báseň »V polích za Veselím nab Lužnicí: a chystal stubii
o Calberonových posvátných hrách (Autos) Vilém Bitnar o tom
vypravuje v »Hlíóce literární a umělecké: č. 7.

Rub. Linhart napsal bo »Našincedl »Glosy k bílu ]aroslava
Vrchlickéhoa Zbe výňatek:

]sou géniové, kteří celou propastnou hloubku svého bucha
takořka skončensovali na několik stránek. A jsou to geniové.
kteří překvapují nejen vnitřní hobnotou, ale i množstvím monu
mentálních běl. K prvním bruží se na př. Keats, ]osé-Maria be
Hérébia, Frant. Prešern, k těmto zas Goethe a Vrchlický, jehož
puvobní a přeložené práce literární Dosahují imposantního počtu
asi 200 knih. Obkuó ten zjev? Vyvěrá částečně z nakreslené
Duševní uuiversálnosti autorovy, částečně z pobivuhobné snabnosti
a lehkosti, s jakou vtéluje své sny a myšlenky, a z neúmorné
píle a vytrvalosti, s jakou tvoří. Málo jen měsíců vykazuje život
]aroslava Vrchlického, v nichž by nebyl napsal na 30 až 40
kratších a belšich sklaóeh nebo celých aktů bramatických. Tak
»legenóa () svatém Prokopua vznikla za měsíc (oč 29.1istopabu
Do konce prosince 1877), »Bar-Kochbaa za tři měsíce (v říjnu,
listopabu 1896 a v lebnu 1897), »Soub láskya a »Mibasovy ušia
povstaly za tři bny, »Král a ptáčníkc za Dva bny. 7. Ariostova
»Zuřivého Rolanóac bylo přeloženo osm zpěvu jen za Duben
1888 (veble praci menších), v srpnu l88tl vytvořeno 70 básní.
jaký to pohleb bo záhaóných tajů tvůrčí síly a buševního roz
machu básníkova! *

]aroslav Vrchlický byl v přátelském spojení s literáty kněžími.
S Drem Rub. Horským, s ]anem Blokšou, Xav. Dvořákem, Broo
ským a jin. ]eho koresponbenci se Sigm. Bouškou uveřejní »Archac.

Krásná slova o povaze ]ar. Vrchlického napsal Fr. Sekanina
v N. Politice: »Do smrti nezapomeneme na jeho něhu, s jakou
hýčkal robátko v loktech, s jakou mu kreslil křížek na čele a
s jakou mazlil se s ním v bojemném rozněžnění, pronášeje mu
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laskavé přání bo života. V takových okamžicích zářila ieho po
bivuhobná, zrovna pohábková tvář krásného bílého starce iako
ziev mimozemský a patriarchální. V takových okamžicích svítily
ieho mobré, nevyrovnatelně slabké oči takovym půvabem Dobroty
a míru, že pobmaňovaly cele až bo opoiení, a že bezběky pro
mlouvaly o neivroucněiším a svrchovaném přátelství, kterého
mohou být schopny ien buše neivyšší a v pravbě čisté a krásné.

]aroslav Vrchlický ve sbírce »Moie sonatac uveřeinil náslebuiící
něžnou a hluboce katolickou baseň:

BALLADA KU CHVÁLE KRÁLOVNV NEBES VE SLOHU STARODÁVNÉM.

Věř, zem tak nikby štastna nebyla,
než tenkrát Matko, Královno a Paní,
kbyž chuóičká Tě matka zrobila,
co ]áchym staré čelo stíně blaní,
zřel v plenky Tvoie v tichém usmívání.
Pak rostla's iako polní lilium.
Ač ančělé váš oblétali čům,
kao věčél o tom, ty hebreiský Dave,
ž_eParaklet se schýlí k těmto rtum ? - *
O Panno, Choti, Zeno, Matko: Ave!

Pak anbělská Tě záře zakryla,
to přišlo bivem tak :: znenabání,
iak blesku stopa, která vyryla
svůi zářící let nebes tichou pláni,
a Betlem zahořel v sla světel plání.
Zkvet' liliemi nízky nač nlm chlum,
sbor anbělů se zievil pastyr ům
vůl s oslem oýdial v chléva šeři tmave
Vznes' běůny Ab rn k hvězbám čelo z bum
ó Panno, Choti, eno, Matko: Ave!

Pak bolest poč křížem Tě ztopila,
Ty's poznala. co libsky bol a lkáni,
Ty's poznala, svět iaky mohyla
zavírá v sobě! ó kbyž v ztroskotání
se čelist hrobky rozsmckla a na ni
seč ančěl zvěstuiici zástupum,
že vstal Tvui Syn —--ó Matko, Tvoiím snům
co vyrovná se? V zoři nebes žhav

víc křičel ančělžkyrh Ti neřek' šum ——ó Paní, Choti, eno, Matko: Ave!

POSLÁNÍ.

Mít štětec Murilla. vzít poupatům
iich lesk a něhu, vstoupit ve vln tlum,
mít perel svit a hvězbné záře smavé!
Však (huby žák isem, chabýiest můi um:
ó Paní, Choti, Zeno, Matko: Ave!
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ŠTĚPNÝ RÝM v ČESKÝCH PÍSNÍCl—lNO
VODOBÝCH. PÍŠEPROF.VÁCLAvHORAK.

Ze sbírky A:

č.148:Prší, prší, bažó sa leie,
Katarienka repu seie ato.

_
c.149:1. Prší prší, len sa leie,

Nezatvárai,milá, dvere,
Milá má, duša má,
Nezatvárai preo nama.

Z vlastní sbírky :

Máti Páně přesvaté,
Bez poskvrny očatá,
V nebi iasná ennice,

Orodovnice:

2. Keó som lšel oo Zuzičky,
trngaly mi ostružičky,

Štrngaly, brngaly,
Sivé očka plakaly

3-Svaty ]ane, já ta prosím,
]a' to děvča dostat mosím,
Hoc mi brání otec, maf,
Já to děvča mosím mat.

Proszanás,oPannomocná,
Pomocnice v kažby čas,
Maria, o matičko,

Orooui za nás.

Velmi starožitná iest násleouiíci žatc-vná písen ze Sielnice.
(Slovenské Spevy č. 378)
]. Zórávo, pole, zostávai,

Sám ti Pán Boh pomáhai,
S mamurienou' Spočívat
A s vesničkou' ožívat.

2. Zóravé budte, vtáčatka,
Všetky dobré bóžatka',

Zóravá živa', živena,
Matka naša milena

3. Vyšla čelao na mebze
Vila vence z nevábze .
Z nev'áozo a pšeničky,
Ovenčila paničky.

Pobobně iešté štěpné rymuií svazy (sloky) 2, 3, 4, 5, (>, kbežto
ostatní svazy, isouce novějšího púvoou, maií sice sem a tam
alliteraci, ale již nevykazuií štěpny systém. Zbe iest na místě,
abychom poukázali na toto:

U nárobních písních obpovíbá první sloka svou nálabou úplně
melobii, iest proto bez obporu nejstarší, čili vznikla zároveň
s melobií. Ostatní sloky isou bud též staré, bud byly přibásněny
v bobě nověiší a zvraceií se často ze sentimentality bo bobrého
humoru a žertu, ba částečně i surovosti. \) těchto nověiších
slokách iiž nevlábne štěp.

' mamuriena _ mařena (zima): vesnička._ vesna (iaro); bóžatka-_“ milé
bytosti;_živa — gaia (země; avšak Slováci se Domnívaií, že ie to deto-); ne
vča'oz—._ charpa. ]iž Helmolo (psal okolo 1140) zná slovanskou bohyni Sivu(ti ivu).
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V.ŠTĚPNÝ RÝMSVÁZAN PARALLELNĚ s RÝMEMKONCOVWM.

Tímto sloučením bosáhl libový básnik, pravý mistr formy, veršů
netušené energie a krásy.

Uvebu několik přiklabů a označím ien tyto koncové parallelmí
štěpy; ostatní štěpy pozorný čtenář sám již v písni naibe:

Sbírka A, č. 150.

1. Půibu bomů, lebo mosím,
]sem chubobnei maměnky syn.

2. Ta ňa fažko vychovala,
Ve bne šila, v noci pr'ábla.

3. Šenkyřičku s Bohem buóte,
Co sem propil pamatuite.

4. Napište to bílů kríbů,
ak zaplatím, až k vám pribu.

č. 200: Zelená se bučina ——
Zpevom hučí dolina.

]á sa pustím po zboii,
Nech si bača sám doií.

Dozboiasa chlapci maime,
Ovce s bačou zanechaime.
Sem ten vatrál, sem ho dai
A valašku prichystai.

Z vlastní sbírky:

i.0ženil sa Hafapata.
Vzal si ženu Helenu,
Neměli sa čím prikrývat,
Prikryli sa halenu.

2. Oženil sa Leóabyl,
Vzal si Leóabylku;
Neměli sa čím prikrývaf,
Prikryli sa pilkú.

Sbírka 13, č. 53.

Nechoo, ]anku, pres Polankui,
Zabiiú fa pre galanku.

č.55.Aničko, bušičko, nekašli,
Aby ma pri tebe nenašli..
Bo ak ma pri tebe očuiúí,
Vezmú mi klobúček i šubiu.

č.6].Pob tým naším okenečkem—r
Býval velký mrázz;

Av tei našej stubenečke
ie to voby zaxs

Vezmem si iá sekerečku,
Prerúbem tu stubenečku,
A v tei našei stubenečke 

Bube voba 2315.

Sbírka C, č. 26.

Ach prší, prší napořáb.
Zkažte pozbravit nastokráit.
Zkažte pozčravení
Mému potěšení,
Ze už ho musím zanechali.

Str.102:0rala baba zahraou,
Chytila muža za brabiu.
Ai mužu, mužu či bolí ?
Nebai si žene po vóli..

v1. ŠTĚPNÝ RÝM SPŘEŽEN s koncovým RÝMEM
TÉHOŽ VERŠE.

13 č. 54. 1. Dolina, bolina, kamenný chobníček;
Kbe ie naša verná láska, švarný šuhaiiček.
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2. Šuhaiova láska a svoia (moia) sloboba:
Naše verné milování ako v koši voba.

3. Škoba našei láský, že sa nám tak tratí;
Kbo nás zlostně rozlučuie, nech mu Pánboh platí.

(B má moja sloboba, ale lib zpívá svola sloboba).

B č. 94. Liboce sa liboce, — Zelený lísteček na buce.
Ešče bý sa libotal, — Dýbý mu větříček fukotal.

C č. 19. (b): 1 V pitvore oral, v peci sial,
Preo pecú mlátil, v peci vial.

2 pm sa smiala, & on klial,
Ze mu sopúchem velrik vial.

vn. PROTI PRAVIDLU PADÁ \) TRO]SLABlČNÉM SLOVĚ
PŘÍZVUK NA PŘEDPOSLEDNÍ SLABlKU,

lAK MELODIE UKAZUlE.

B 49: Aničko malúčká, lubia fa valaši;
Kebýs bola věčí, Iubil bý fa bačí.

A 143: Prevez, provez revozničku!
Mám za vobou raierečku;
Mám za vobou, za hlubokou,
A pob horou, pob vysokou.

Než bosli. Nemoha citovali přes sto písní celých, uvebu a5poň
několik ukázek rázných štěpu.

A 39. Byl šumný, byl švarný
52. Třebas sem iá blebulkva, bleóulenka, blebá.

115. OZ) Ostravy usekaná cesta.
Kolo seba spakovaný sersám (řemení).

151. Pyšná ie sýkorka, pyšná,
Sama mi bo bomu prišla.

135. Pošel milý, pošel prečka,
Vzal mi klúčík oo srbečka . . . ob moieho . . .

173. Obniesol mi klúčík ob moiei slobobý.
148. Pre tie tvoie žlté vlasv -— Nemám žita. ni sloklasv.
49. Velričok voňavý.
64. Moie Srbce zhori (zhoří).
99. Už ie naša verná láska, už ie kubý kam.

183. Ešče ani na jar žitko nepožali.
165. Robičia, a rába stě ich měla.
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A 191. Veie vetor.
1. Za síobolenkú za našú,

56.

B 49.
83.
29.

3.“

C110.

D 65.
20.

' 27.

D 105.

Pozn.

A 96.
174.

74.
164.
171.
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Tam by svěbčalo salašu.
. Zmáčal som košulenku zmáčal,

Ked som si iá k moiei milei kráčal.
Hore Hronom, dole Hronom,
Drobné rybky plavú po ňom.
Drobné rybence rybárom,

varné děvčence šuhaiom.

Lebo by ma ívoie očka očárily.
Aby věběli falešní leoi.
Tei ieonei holúbce z očú slbze leiú,
Má ona pri srbci velmi fažkú vólu.
Stojím pob okny cely promokly.

Koupím si veslo slonové.
Stříbrem, zlatem, okované.

Hoša (hoši), chuapci.
Neiebna rybička dolů Dunaiem šla.
Zapínáček z biamantu

Tvoie černé oči iak černá mrakava — a sta iinych.

: ]iné alliance neštípené:

Ei križu ukrižovany
Voba mulná.

. Bylabys červená ako rys.

Ulll. HVPERBOLV A 'IINÉ NÁPADV.

. Tric'át pát centov (funíov by poslačilo) železa na svoiiiidi
nohách mam,

A ešče on seběm razy šibeň haibuchovau,
A keó haibuchovau, ešče si poskočiu,
Ešče vyše teho háka, čo ho kat oběsiu.
Rúbali mňa bvá voiáci —-Ob večera bo polnoci.
Posvíííme si na chvílenečku očima.
Tam pob mosíom ryba s chvostom,
Varila iu milá s vinným octom.



A 190. včera mi má milá oókázala,
Zeby mi polovic srbca bala.
Pytal som ho, nemala nóž,
Chcel som iei požičaf, nechcela už.

. Zezte vy ma, vlčky, zezte,
Už ma moia milá nechce.

. A iá si za ňu kúpím zas Haňu,
Ona bube na mňa hleběf 11já zas na ňu.
Hore nab Hovězí zemani bohatí,
]eben bez nohavic a Druhy bez gali.

(am

4 .
.—

D 19. Oi zebla sem rybičku z moře,
Mily' Bože, umořif na može.

22. Nebubu iá, krahulíčku, žena tvá,
Až vyslavíš ]erusalém bo mořa.

. Bube zima, buoe mráz,
Kam se, pláčku, kam skováš?
]á sa skovám pob mezu,
Až přestane, vylezu.

118. (Beónářmluví): A iá li ubělám Oénko,
Přikryvaf Ivoie srbénko.

01

Na konec měl bych připoiili seznam vc spisovném jazyku
neobvyklých Domácích a cizích šlov (lěchlo ie pramálo.) iakož
i grannnalickych obchylek (ku př. přeb Turcl,hoša, svól, míslo
icho, múi (A 19), ežli ci roóiče zbraňuium (polsko-lašsky), do

l'á (bohořívá), ta místo tam lA 96) a i. v. Než lo ponechávám
slubiu buboucímu.

Avšak nemohu skončili, aniž bych neupozornil na příoavné
jméno 5 nominálním zakončením:

A 195 Vzal bych fa, bievčátko, ale na čo
Keo si tako malo a Iebačo.

A. 127. Samopašnuo biela (svévolné bílé.!

Král. Vinohraby 21. září 1912.



Dlvadelní &koncertní ruch v Praze.
llalkiinskú válečná íurie rozhoupala i ve
douci činitele Národního divadla v Praze

k doznání slovanské krve. Díívíína před
staveni ve prospěch jihoslovanského čer
veného kříže a repertoir činoherní octl se
u srbských národních her. llez
pro jižní pohratimy

nadšení
sotva by byl Srb

Nusič vjel do bran české kapličky se svou
drobnou pokusnomalbou srbsko—tureckého

chralzí
dramatická aktovka autora, jenž nevi si
příběhu »Semberský vladykac.

rady, jak dramaticky komponovati. Za to
\'ojnoviěova drumatickábasen »Smrt matky
.lugovičůc nejen čestně obstzila, ale vy
dobyla si i skvělý úspěch. Její skvostná
stylisace, plynnc verse jadrného a crtového
\ýrazu nadýchavají vašmvost a
nezdolué sebeobětování srbských hrdinů

žlirnou

a reka z r. l38ll. kdy pod sec—nýmiranami
Turku padl jejich výkvét a velká jejich
řiše. \'ojnovič je plnokrevný t—harvat,jcuž
dovede cititi prudkou ektasi citu Jihoslovaua
a pomoci jeji ideový ruirnět vysmonti v dra
maticky konflikt. Dramatikem neni, naopak

ktery
\" Žertvu svých snah přimisi svůj tempe

prostým nationaluun symbolikem,

rament a pruderni nadšenost.
.Hymholismus vůbec zachvatil lcd Nar.

divadlo, jež patrně chce zůstati klidno
v blízkosti rozčeřeuých vln \'llavy. Snad
voda jeji ichlad byl příčinou, že také
lsraelita František Langer přišel s trochou
do mlýna. Ach ne s trochou, s ,vclkou
tragédii, zvanou »Sv. Václav-. Žid pěvcem
nejkřesíaaštčjši postavy české historie!
\'šak ta směla jizda dopadla! Ztratila směr
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a tragedie uvazla v Národním kdesi na
mrtvém bodě. Teď si zoufá, že byla příliš
neprozřetelnou a že chtěla na rziz vše
přejetí. Do divadla patřiprúcc dramatické,
a tou Langcrův »Sv. Vticlav- není. Je
prostým dobrým veršovaním, které za
sluhuje knižního vydáni, nic vice. .\l:im
jen strach, aby takových Langrů nerodilo
se ted' hojnost a nezaplavilo všechna čel
nějši divadla. S jidlem roste chut. -—

Už i vinohradšti zapadají povážlivě do
nudného symbolismu, který je

schopen z mládeže našeho naroda učiniti

netečné

beztvúrnou hmotu. A\lllll'lodbočka učiněna

tíapkovým »Slunovratcmc, hrou to doved
ného divadelního aspiranta. Ale pravé
okřáni dostavilo se při představení hry
Stroupežnického »Našichíuriuntůc.\"ýborna
dramatická práce, která mluvi prostou, ale
jadrnou mluvou, nápady sytého humoru
a jadrného vtipu, postavy tak živě za—
kreslené, Že se nam zda, že k mim pro
mlouvají na ryzém, nefalšovaném ceskem
venkově, ocitrite se v ovzduší. jež hřeje
a jež vas ueklame, takova sila dramatického
výrazu číši ze Stroupežnického »Našich

\'šak také

při premiéře ncob_\'ce_|nouradost z dobrého

l'uriuutůc. obecenstvo sdílelo

počinu a bouřlivým potleskem vyznam..
niivalo účinkující, již vesměs postarali se
o vzmné provedeni. A také veprisy »Naáich
I'ur'iantůnhraji se při vyprodaných domech!
\" Žihich našich proudí. Jak viděti, stale
krev a chut, viděti skulečuč dramaticke
kusy.

\' opeře tentokráte Narodni divadlo ph
spěchali) :; einem význační- ceny, vypravil..
Straussovu operu jiuotaj ntlhně
Přišla sice vlastně tato operu pozdě, nebot
ji předcházely provedení Straussových oper
»Elektryc, a »Růžove'ho kavalirac, kdy
R. Strauss již hodně pokročil formálně i
obsahově, ale nebylo uezajimavo poznati,
jak si největší dnes německý dramatik
komponista v době rašení svého talentu

lel (tri.



počínal. V >Ohač zmaru: jeví se nám
ještě přívržencem melodie a spíše zaníceným
stoupencem opravdově tlumočene'niternosti,
jež bouří se nad nespravedlnosti světa.
Je známo, že »Ohně zmar: vznikl pod
dojmem živé vzpomínky na neuznání
Wagnera i samé osoby komponistovy se
strany Mnichovanů a že tudíž v ní Richard
Strauss čte umělecky levity svým souro
dtikům. Všechny ostré výpady u ironie
jsou ovšem zakukleny v mistrně předivo
orchestrálních myšlenek, jež se tu valí
jedním mohutným proudem a tvoří vlastně
největší symfonickou báseň Straussovu.
Humor & vtip zobrazen to sice jakoby

v přítmí, ale působivost jeho se tím neo
slabuje.Vzorem Straussovi při-Ohnězmaru
hylí ovšem Wagnerovi »Mistři pěvci no
rimberštic. V obou dílech setkáváme se

s řadou karikaturních l'igur, jež přemáhaji
ideove čisté postavy visionařského poslání.

\'inohradskc' divadlo vypravilo Wolf—
l-'erarriho operu rŠperk Madoninc,jcž knlčí
úplně ve šlépějích italského verismu. lil“
lckly málo pravděpodobné, ale za to hodně
křiklavé,

hudbu. ltal tu líčen na jedné slraně jako
ano, robustní provázejí děj i

zbožný křesťan, na druhé jako neskrotný
lupič, který odváží se i svatokrádeže.
Premiéra dila minulabez nejmenší pozor
nosti, zaviněno te'ž naproslolnepřípadným
provedením. Vinohradské divadlo zápasí
v posledních letech o udržení opery, ale
i operetta, ta zlatá a výnosntí operettn,
na K. Vinohradech hotoví se odejiti do
pcnsc. Zadal o ní, totiž zadal vinohrad
ske'mu divadlu kapelník Piaka'ček operettu
»Osudný manévr-. To pensionovaní nedalo
mu spáti. Jakýsi setník provede špatný
manévr a vidí se nucena zadati do pense.
Z nouze zlých trampot, jež mu vzcházeji,
vytrhne ho stará panna, s níž před 20 lety
jako kudrnatý kadet udělal si známost.
Kéž by tak i vinohradské operetta šla do
pcnse, ten trn nouzový mohlo by jí vy

.a. .- 'L |'.|- JI'L'vj'AIA'
pořádá teď divadelní zápasy, na rány
pěstí a nohou. () umění, kde si až našlo
svůj stánek! — Jak odporné.

Piskáčkův »Osudný manévr: je život
vojenský. Jako ta vojenská hudba, když
hraje, nehledí v pravo, v levo, tak i autor
zanotoval si, jak se mu zalíbilo, rozumi
se po vídeňsku a hlavně po vojensku. 0
librettě skoro škoda slov.

Koncertní ruch ípřinesl zajímavou no
vinku:btzjllamý lidotýarchestrální koncert
s úvodem varhan ve Smetanově síni Obec—

niho domu. Koacertu tomu přikládám velký
význam, ježto umožnil ryzí umělecký po
žitek (program sestaven z nejlepších děl
českých komponistů) oněm třídám národa,
jež jinak by si ho nemohlo poskytnouti.
Tedy nejen počin humanni, ale ušlechtile
výchovný, dávati zdarma poznávali lidu,
co v umění našem je nejlepší. :\ jakoby
vše již při takovém koncertě mělo býti
znamenité, dovršilo vzácný dojem koncertu
skvělé provedeni jeho.0rchestrálnl sdružení,
90ti členný výtečný sbor amateurů, řízený
dirigentem Otakarem ()strčilem, sehrálo
orchestrální skladby nejen s přesnou vir
tuositou, ale i vnímavou duchaplností. _„
V úvodním cisle orchestrálním debutoval

>; nevšedním zdarem emauzský varhaník
p. Wiedermann. Naval obecenstva do tohoto
koncertu byl obrovský. Ač Smetanův sál
je rozmčřen pro 1.500 osob, asistovalu
koncertu, jejž uspořádal klub přátel lidovc
osvěty v Praze, nejstarší to a nejpodnika
vější pražská osvětová korporace, ke 4000
obecenstva, jež vyplnilo všechny prostory
sálu, jeho vestibulu i schodiště.

Z ostatních koncertů jmenuji koncert
francouzského virtuosa na varhany, ].
Bouneta, jenž byl prvním z řady čtyř
letošních varhanních koncertů a dokázal
vyspělé umění reprodukcí pařížského or
ganisty od sv. Eustacha.

František Šorm.
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POUTNÍKU.

Dál putuj chvatně, nehleď zpětl
Touženi duše nes tě žárne'.

.ldi s chvalozpěvem jásavým,

nech žaloby a pláče marné!

Čím dál se osvobozuj vic,

podávej čisté svoje ruce

poutniku mdle'mu, jenž jde kol,

mlč o svém žití, o své muce.

M. HERBERTOVÁ.

Marie Herbertová položila na vánoční
stůl německého čtenářstva opět dvě krásne
knihy své vzácné lyriky: Triistungcn a
Liebe und Tod. Pokládám Herbertovou za

nejlepšího současného německého lyrika.
Němci cení si za vrcholy své lyriky
Goetheho a Moerickeho. I-lerbertová má

více »Gemůthc než tito, hluboke' cítění n
jednotný světový názor — katolický, bez
veškeré výbojnosti, které se řiká klerika
lismus, pokračuje ve stopách své zbožněne'
Luisy Henslové a Droste-Hiilshollové.
.leji verš je prostý, nehledaný, ale přece
moderní, neaflektovaný a přece individu
elní, bez křiklavých barev :: trhlin, har
monický. Věrná láska k zemřelému man
želi, katol. literátu Muthovi, zjasňuje cha
rakter jejího ovdovělého, truchlícího srdce,
které hledá útěchy v Bohu a shledání na
věčnosti. Slyšte na př. báseň:

PROSBA.

Hodinu před rnou smrti musíš
v můj pokoj vstoupit, muži milý,
řic ostetnim, by odešli,
bychom se spolu pomodliliň
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Pak ještě jednou naposled
ti vyznám srdce provinění.
ty hříchy proti lásce tvé,
a ty mi dáš své rozhřešení.
'l"vou ruku tisknouc v ruce své

chci předstoupiti před tvář Boží.
Miláčku, chvili před smrtí
přijď pomodlit se k mému loži!

U J. P. Bar:/mna v Kolíně n. R. vyšla:
tato dílo Herbertove': Jagd nach demn
Glůck. Román. (7 vydání). Das Kind seiness
Herzens. Román. Aglae. Novellu. Alessan—
dro Botticelli, Novella. Von unmodernenn
Frauen. Novelly. Iiin Buch von der (;iite.:.
Novelly. Romány: Ohne Steuer. Doktorr
Sórrensen. Aus unseren Tagen. Die “fen-
deroths. Die Sehicksalstadt. Básně" Ein-_—

samkeiten, Lebenslieder, Heilnfah:'ten,1'rii-i
stungen. Povídka: Der Sieg des Kreuzes.;.
U Jos. Iiotha ve Stuttgartě vyšla lyrickiiii
sbírka Einkehr, v Nationale \'erlagsan-i
stalt v Řezně Frauen-Novellen. Poslednní

knihu veršů „Liebe und 'I'od' vyslal .IJ.
Hablrel v Řezně. ——Výbor z básní Her-r
bertovč překládá K. Dostál-l.utinov.

Národní Divadlo za dramaturga od-.
padlika p. Jaroslavu Kvapila nzípadně otec
vírá sc Židům. l'u Birinského paškvíluu
„Mummjic, který p. Kvapil vydal i vec
5\'čtové knihovnu, dlivú opět jím přelo-i
ženy „Průlom“ ml Nathanscna. „Přehled'l“
\i stěžuje, že hry se šputně studuji, bon
uni nemcmorují, jako na př. Langerův S\ v.
Václav. Herci pak nepronikaji k jádrru
chnrakterů u odbývají hru povrchrínuj.
navyklými gesty.

Proti hudbě Dvořákově zdvihá boykoot
hudebni list -Smetanac a jeho rclerennt
Dr. Nejedlý. Proti tomuto podceňovánní
velikého našeho mistra vydala olirnžennl'
řada vynikajících českých hudebníků, a
komorní virtuos Frant. Ondříček uveřejnriil
v »Národních Listech: projev, v němuž
nazývá Dr. A. Dvoři. -f. největšlm geniem čee
ským, jenž má v inou chybu: že je Čecherm.



F. Eichert počal před 20 lety psát po
liticke agitační písně a vydal jich několik
svazečků: Krcuzlieder, Wetterleuchten,
llóhenfeuer a nyní Alpenglůhn. Jeho bo
jovné pisně, namířené proti necitelnému
kapitalismu a nepřátelům kříže, byly hesly
křesíansko soeialniho hnutí rakouského a

přispěly k jeho rozšíření. Poslední jeho
kniha ,llpmglíihcn obsahuje měně vý
hojných, za to více tklivých lyrických
čísel. Eicnert pravi tam, že ho nelibala
Musa zářícíma rtomtt jako jiné pěvce,
nýbrž:

Mne zlibal smutnýnt zrakem
hluboký lidstva žal,
lihala chora touha,
již osud štěstí vzal.
mne zlíbnl v houřném \'íru

horečně hidy pnl.

Rodin, nejslavnější soudobý sochař
l'iancie a celého světa vůliec, praví
_Ktlt-I'y nebyl:- nJl-oženslt't, hylo hy mně
bývalo potřebí je vynalézt'.

Professor Bernardi.
Arthura byla

tednulo o umlčení

kotnedie od
Schnilzleia, censurou za—

kázann. Ne, že h_t- se
dila :tuneleclteho Jednal si: o zamezení

ŽItlU\'\kL' provokaci.-. Znnmý poinonrnfi
.-\rthur .“ichnitzler vzal si na mušku zn

jimuvý problem. Iioj mezi knězem tt Ie
kai-em o přístup k nmírajici křestní-.cc
Židovský ředitel založil a řídí nemocnici.
\' ní lezi divka na umor. (Thvile její jsou
sečteny. ale ona ncmti o tom tušení. l'o
volttný kněz setká se v předpokoji s ře
ditelem, llernurdim. Ředitel
nechce, aby dívka zvčděla o nastávající
smrti, a zakazuje knězi přistup. Kněz chce
se rozhodnout dle toho, mohl-li hy jeho
příchod nem-„ie zhoršit nebo ne. Jelikož
professor prohlašuje, že nemoent't je na
proslo ztracena, že musí za několik minut
umřít, trva kněz na tom, aby byl připu
štěn. V rozčilene' debnttě dotkne se lékař

professorem

>lehceq ramena knězova. Zatím chtěla

milosrdné sestra připravit umírající na
příchod knězův. Umírající se polekalu a
ihned umřela. — Tím byl by »problěmc
odbyt, ovšem ne vyčerpán. Následuje ob
žaloba Dra Bernardiho z rušení nábožen—

ství, křivě přísahy sestry, intriky křest.
sociúlů v ministerstvu a odsouzení ředitele
na 2 měsíce do vězení. Politické štvaní

proti straně, která se nazývá křesťansko
sociální. Problém se ztratil i s uměním.

l'atrno, že běží o tendenční volební ma
névr, o »ošklivou- politickou píseň, o
jeden článek v nekonečném řetězu zed
nt'třskě a židovské propagandy proti ka»
tolicke organisaci a církvi. A notu bene:
Kdyby ten židovský titok nehyl ntiltodou
narazil na silnou [voli/tried" organisaci
křesťanskou. byl by Šel vítězně po všech
. ' .'; tjevislíchj " ' 'L ,.....fl.:
Mumraj, nehot' -v'/.dčl:tn_\"ca »pokrokovýc
.\n|ee ma iespt-ltt přede vším. co ptitiktr
pava jeho kttltttrtn a zvlaste miliožetr—ke
ztíkludt. Žijeme \ dobé zvracenosti. l..

(Poznámka redakce: llylo lir mim vi
lano, kdyby někdoz katolických moralistů
napsai studii o hořeištm problemu: l'ttívo
kněze u lože tnnírajicihod

Dido,
Att—»zerera,

drama solnolttnd—„keho km.-Ye

byla tamtéž, provedeno na
městském divadle l-l. rlteiclis

p.,st“ s pot'di—kt-m přijítntí připuštění na

prosince.

jevišti: katol. autora, nebot ani Němci ne
maji dosud r—ilneliokatol. dramatika. Liliviilí

poetickou vytýkti nedostatek
dramatického pul—.n: »Vše krvavě dobyté
musí být i krví psano, aby zŽívotnilo na
jevišti horký dech zničcni'.
.v\utor vyzvedl více nedrumtttický rozpor

dikci, ale

tragického

národnostní. místo aby propracoval pro
hlém llidony: Žena, která si přeje být
ženou a musí být mužem. — 'l'ež u nás
katoličtí autoři, specielně kněží, se dra
matické poesii vyhýbají, ač mají k disposici
.t . ' L . . . .., v , .
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Vlaobití. Pokrokový tisk snažil se měsíc
.Archuc umlčet, ale 22. prosince 1912 už
se p. Dr. Herben nemohl udržet a ulevit
v »Čase- sve' helvetsko-židovské natuře

zoufalým výkřikem: »Patriarcha Dostál
provadi nejhloupější kousek z celého ží
vota svého; nám všem osudný. Proto ho
někdo měl od Archy odvratit, a když ne
odvrátil, kdyby mu ještě lcď aspoň někdo
přerazi! ruce! Jeho škoda nebude! Mnozí
snad v tom strachu budou myslit na Ma
chara a modlit se za něho, aby se brzo
pozdravillc — Zaznamenavame tento ušle
chtilý výlev realistické akritikyc na vččnou
pamět. Tón této kritiky zbavuje nús jistě
povinnosti vyvracet jeji lži a překrucovaní.
Je to pravý, nefalšovaný realistický způsob:
Před lety Lutinov položil Dru Masarykovi
veřejným listem několik vážných otazek
——a Dr. Masaryk odjel do Ameriky a
najal si Machara, aby zatim sekerou ka
tovou popravoval [.utinova v Naší Době.
»Kritikac ta pracovala falešnými čárkami
na tacku, lžemi a ošemetnostmi, až vy—
vrcholila upřímnou větou, že moderní
katolíky nutno považovat za škodnou,
postaviti je mimo zákon a uhoditje, kde
přijdou do cesty. Tak pracoval Nero v listě
shumanitníkac l).-n Masaryka! Dr. Herben
naučil se od nebožtíku Hattaly »rezatc a
zavedl do české kritiky trúsi. »Kdo to
napsal, tomu by se měla utat ruka u sa
mého ramene a otlouct o lebku-, která se
pak v »pokrokovém- tisku vrací v různých
\'ariacich. 'I'o my všechno vume a nečekali
jsme od realistů u helvetů z »Času: nic
jiného. Jejich předchůdci s Fridrichem
Falckým přitáhli na Hradčany a přeraželi
ruce českým králům na hrobech a svatým
u sv. Víta ——mají tedy staletou praxi.
A potom pohřbili český národ na Bílé
Hoře. Touto historickou vzpomínkou jsme
s p. l—lerbenem domluvili -— sapienti sat!
Špinavá vlna pleskla, roztříštila se — a
Archa pluje dúl. — Těší nás, že Archa
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naučila atheisty Maeharovy se modliil
Snad je naučí časem i logicky myslet ::
slušně psat?

.Herbenovština'. Vpokrokovém»Pře
hledu< z 12. února 19l2 JUDr. Jan Gallas

napsal: »Herbenovština zůstává pro mne
řemeslným zkrucovíiním fakt, typem žur
nalistické nepoctivosti a nehodnověrnosti,
typemterrorismu, nafoukanosti a procovstv.
a — last not least — žurnalistického

šlendrianu, jež nemají prostě rovné.c —
To napsal p. Herbenovi pokrokový člověk
v pokrokovém listě — může tedy p. Dr.
Herben uvěřit.

V hudbu uvedeny tyto básně K. Do
stala Lutinova: Píseň o žních (Kantátu,
Jos. Nešvera), Hymnus vítězný (A.Petzold).
Hymnus k otevření Národního domu v M.
Ostravě (Hrazdira), Pochod Orla (J. Ne
švera), Orlí Stráž (A. Petzold), Oráč (J.
B. Foerster), Ctirad a mužatky (J. Nešvera).
Kantata k otevření Národ. domu v Pro

stějově (J. Nešvera), Alleluja, Kanuíta k
dobytí Prostějova (Ezech. Ambros), Ha
nácké pisně (Jiljí Walter). Operní librettn
Honza hrdina (Kadleček, l. jednání) a j.

0 středověkých mystlelch (Susovi.
lickehardovi, 'l'aulerovi) rozepsal se \
„Čase- 4. prosince 1912. Dr. Emil Sau
dek, žid, ctitel Macharův a překladatel
jeho „Říma“. Odpad! od Machara. Zbož
ňuje středověkého katolíka Susona a píše
o něm: »Doba (luševni nedůslednosti
doba zbožňovúní hesla »aliter in theoria.

aliter in praxic, doba matrikuhirních vy
znaní náboženství i mravnosti může s:

u tohoto bohatýra pravdivého žitl (at byl:.
jeho pravda jakákoliv !) poučiti o tom, cm
to je bůh (sic!), pravda, krasa, mravnost
že nelze jedno be: druhého vyznávali“
— Tak Machara opouštějí všichni nejvěr
nější přátelé. Zůstává zde státi jako bez
podkladný pošklebač velikých věcí. (Krásm
dílo Susonovo vydal Dr. Alois Lang na
kladem »Obrozenín) —



Professor Jan Kastner 1'. Dne ll.
prosince 1912 zemřel po dlouhé nemocí
ve svém bytě na Smíchově professor c.k.
umělecké průmyslové školy v Praze Jan
Kastner, příjav před týdnem s nelíčcnou
zbožnosti sv. svátosti z rukou přítele sve'ho
kanovníka \Víínsehe. — Zesnulý narodil
se ve \'rchlabí dne l6. května 1860, Stu
dovol na e. k. uměl. škole ve Vídni, byl
nejprve professorem na odborné škole
umělecké v Bělaíku a od r. 1888 profes.
na c. k. uměl. průmyslové škole v Praze.
Zesnulý byl vynikající umělec hlubokého
citu náboženského, jenž umění své zasvětil
skoro výhradně k oslavě Boží. Jeho český
oltaíř madonny ctil české umění na ně
koliku světových výstavách. Díla z rukou
jeho vyšla dýši něžností u hlubokým citem
zbožnosti n děl těch, jimiž ozdobil naše
chrámy, jest dlouhá řade. .lmenujeme zde:
Sochy u reliety na oltáři sv \'ojtěchn
v nrah. kupli velet—hrdinusr. \ítu, sochy
u relíely na oltáři |'„ Mnríe v ltnph l'crn

téhož KřížeStejuske cluumu, oltuř s\'.
v klipu. chrámu Vyšehradském, sochy na
monde domu Ilrnčnske'ho. Večeře l'iíné
pro kostel sv. ltaíhory v Kutné Hoře,
oltáře u \'ýzdohn I'm. chrámu v Ust.-ku u
Rokycuu. v_vzdolut fan. chrámu v Dluho

nove Újezdě, tíí oltiíi'e pro di—k. chrám
v Kouřimi. :) oltářů pro kostel ltedernpto
listíl sv. Juliu v Plzni. oltuí' pro kostel
lld ostrově v Poděbradech, oltíiře pro dek.
kostel Lunškrounský. 3 oltáře pro farní
kostel v ltndonících, drn oluíí'e pro farní
krmlel v ('línrvaitcích o j. 7. jeho rukou
\yzšly nákresy nu krásný :: praktický ko
stelní nábytek n cclrí řadu děl drobného

zesnulý h_vl
muž velmi skromný, tichý a milý, milován

umění Církcvuího. \' l'unu

n víižen ode všech, kdož se s ním stýkali.
Prof. Kastner byl rodem Němec.

Sdružení moravských umělců vydalo
letos jako premíí portrét \'íl. Mrštika,
líthograňí od Ad. Kašpara.

»Zase jeden !. Dne 3. prosince zemřel
v rodném domě v lnačovících v 54. roce

věku P. Al. Konečný, farář v. v. Byl to
kněz na sebe velmí přísný, k jiným plný
dobroty. už jí mnozí zneužívali. Rozdal
vše, i svou hladovou pensi, tak že stim
měl jediný a to ještě chatrný oblek. Byl
učencem, jakých málo. Písmo sv. uměl
většinou nazpamět, a vědomostí jeho v lin
guistíce :: přirodopise byly vzácné. Mluvil
a psal 6 jazyky. Škoda, že ze skromností
ničeho veřejnosti nepodal, u své rukopisy,
v nichž bylo mnoho básni. před smrtí
zničil. Do pense byl dán jako mladý farář
z německé osady Těšntíc u Znojma, kde
utrpěl rozrušení nervů a již se neuzdravíl.
Život tohoto ubohého kněze byl tragedíí.

Eva, ženská revue v Olomouci, doporu
čuje dívkám tělocvik v orelských jednotách.
Píše: >Tak dlouho si nedobude ženaí
\' ohledu duševním dokonalé
s mužem, dokud zůstane za ním co do

rovností

tělesne otužílostí. 1—[,j'kurg dohře věděl,
že hýti dobrou matkou znamená především
býti zdravou, silnou roditelkou, u dle toho
zařídil výchovu děvčat. ale naše novodobé
pípliíní u upcjptíní se neodpovídá vúžnému
účelu.- -—

Nobelovy ceny. \'c Štokholmu 10. pro
since ve výroční den založení
Alfreda Nobela, byly za obvyklých slav
ností uděleny ceny Nobelovy. llostuvílíse
Grignard (Nancy) a Sahatícr ('l'oulous) za
chemii, (Tunel (Nový York) zn lékařství a
(íerhardt llauptmnnn za literaturu. lnž.
Dahlen ze Štokholmu, který za experi
mentovúní se těžce poranil, b_rlzastoupen
svým bratrem. prolesorem lékařství. l'ří
tomní přijali cenu z ruky krále 098.000
franků), diplom a zlatou medaili. Odevzdání
literární ceny Hauptmanuovi bylo dopro
vázeno silnou pochvalou. Na počest no
sitelů cen pořádal král velké hostiny. -—
Scházel tam Jaroslav Vrchlický, který se
na letoší cenu tak těšil.

undnce
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0 Vil. Mrštíkovi přednášelv »Umělecké
Beseděcpřitel rodiny Mrštíkovy ředit. Elgart
Sokol : Brna. Přednášející vyvracel do
mněnky, že by smrt Mrštíkovu zavinilo
drama »Anežkac neb nějaké neshody
v manželství. Rovněž tak ne ochabnutí sil.

Právě ona místa v »Anežcec, ve kterých
kritika spatřovala vylíčení jeho vlast
ního duševního boje, psána byla jeho
ženou,a Mrštík je jen propracovat-al. Při
činou násilného konce spisovatelnva byla
dle mínění přednášejícího silná nervosa,
přecházející až v neurasthenii. U Mrštíka
jevily se i stopy stihomamu, takže nesnesl
na př., aby mu soused nahlížel do dvora.
Koupil raději vedlejši chalupu, aby k němu
nikdo neviděl. Že se k sebevraždě připra
voval déle, o tom svědčí, že po dokončení
»Zumrůc napsal některým přátelům listy
na rozloučenou. Kalastrofu pak přivodila
již jen udalost zcela náhodná. Soused,
od něhož Mrštík koupil chalupu, šel kolem
stavení a nahlížel dovnitř. Mrštik v cho

robném pomateni byl jat myšlenkou, že
soused chce jej pro jakýsi zločin udat.
Vběhl tedy v rozčilení do sklepa a pře
řezal si žíly. Bratr Mrštlkův Alois však
popírá úplnou správnost tohoto podani.

Starosta města Bělehradu pan l,. M.
Davidovič zaslal starostovi dru. K. Gro

šovi dopis. v němž pravi: >S hlubokou
vděčnosti provázel jsemi provázím vše
dobro, jež pro mís činí bratři Češi a hlavně
\'aše Zlatá Praha v těchto dnech význam
ne'ho boje naš-ich juntiků za svobodu uti
skovaných. O, kdybyste věděl, drahý pane
starosto, jak lehce ozdravuji na'si raněni
pod záštitou Vaší bratrské péče i upřím
ných Vašich bratrských přání za vítězství
naši spravedlivé věci. Já i moji druhové
nikdy, věřte,nikdy nezapomenem na lásku,
kterou projevuje český národ vůči srb
skému národu v těchto jasných dnech
srbského národního boje. Nepravináš ná
rod nadarmo: V bitce poznají se juntici,
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v neštěstí opravdoví přátelélc — »Čas.
k tomuto světlu uveřejnil stin: Ještě ne
bylo po válce, a už spousta českých lidí
žebrala u bělehradské vlady — o místu.

Opravy historických údajů v brevíři.
Biskupské ordinariúty obdržely z Říma
okružní list, v němž se žádá, aby životo
pisy svatých a veškeré historické údaje
obsažené ve vlastních diecesanních olli

ciích breviře byly podrobeny náležitě re
visi & kriticky porovnány s výsledky histo
rických poznatků moderní vědy. Za tím
účelem maji býti v diecesích ud biskupů
ustanoveni odborníci, kteří by historické
lekce brevíře studovali a nesrovnalosti

z nich vymílili Podobněho nařízení do
stalo se i představeným říidů a kongre
gaci. \'ýstedky práce mají býti poslány
do Říma s kritickým rozkladem, které
změny jsou žádoucí a proč. Ježto cela
tato relorma historické stránky lu'evíí'e
jest projektována asi na 30 let, možno
očekávali, že elabortity budou spolehlivým
výsledkem objektivních studii. Podnik tento
uvíuin bude jistě s povděkem. zvláště u
nás v ('o-cluích, ježto v užívaném hrevii'i
jsou historické partie vesměs přiliš zasta
ralé, s výsledkv historie dnesni v naprostem
nesouhlasu. To platí o většině životopzsu
nejen našich světců domácich, ale zvláště
německých, s nimiž nejednou české dějiny
jsou úzce spjaty. \'_vjma několika svíitku
v nově době upravených, stala se poslední
approhaco životopisů svatých, zvláště
v našich zemich užívaných, v roce 1642
u obnovena byla v 186-1, od kl.-réžto doby
pravě české dějepisectví učinilo netušený
pokrok, jenž přispěl k odstranění davno
zastaralých omylů a předsudků.

Jan Vyhlídal, neúnavný folklorista slez
ský n hanácký, vydal objemný svazek
svých studií »Z hanáckého kraje.. Kdo
chce poznati bývalé a nynější „antiky, po
baviti se a dáti lidu do rukou skutečně

dobrou knihu, mii zde vítanou příležitost.



FILOSOFICKÉ POZNÁMKV.
Úvod do přírodovědecké met-fysiky.

Před nedávnem překvapiloprovolání sku
piny učenců, hlavně professorů věd pří
rodních, uveřejněné v journal of Philo
sophy víc. a později reprodukované ve
všech důležitých revuich. Mluví se tu o
nutnosti ůlosoňe, jež by vyvírala z věd
přírodních, jež by překonala převládající
dnes kantíanism. 'l'řebafprý na věci nnzírati
empiricky a positivísticky, nikoliv metafy
sícky. Tim prý nveškery záhady psychologic
ke i včdy anthropologické vůbec, zvláště ději
ny a sociologie, sloučí se daleko bezprostřed
něji s pojmy biologickými.. Provolání
končí se nndšenou výzvou ke spolupůso—
hcni všech, kdož chtěji vymnniti se 7.ne
příjemného prý postaveni dnešní vědy a
filosofie a kdož zajímají se o intellcktuúlní
pokrok.

V provohini tomto \'nlim \lvn zajímavé

momenty: prvnim zdá se mi odpor l'l'lll
nwnofolu monísmn, který v posledních
letech, hlavně l_vsika

()slwnldu, chce urvali si název »jcdiněho
správného názoru světového na podkladě
vědeckém ; za druhe vidím v něm i|d'f'illll)
[H;/i.i/mn SÍJDUSÍfilosofii: unucmrysirkč.
K čemu zajisté provolání, sdružování a
zakládání positivistíckěho spolku, kilyhy
posiiivism byl tak pevný a bezpečný ná—
zor světový?

vlivem výtečného

Již několikráte měl jsem příležitost ve
svých spisech i článcích časopiseckých
poukázali na zjev zcela protichůdný sna
hám posítivislickým. NL'profi :uclajýsifu,
nýbrž k nutilfvsícc nesou s.: snahy naj
vyšších [:ohalýrů duchu. .I\ to nejen mezi
iilosoly v užším slova smyslu, t. j. mezi
odborníky filosofickými (jako Solovjcv,
liucken, \Villmaiin, lllondcl. Bergson, \'illa,
de Snrlo, Lutoslaivski, Čada atd. atd.),
nýbrž se i mezi" pčsli'tcly věd od
borných, kteří nezastavují se u pouhých

fakt, nýbrž pokoušejí se spekulanti dále
a hledati neznámé i za fakty a nad nimi.

Myšlenkový tento směr ve filosofii na
zval jsem novoidmlism a směle mohu
převésti název tento i na obdobné snahy
v přírodní ňlosoňi, filosoňi dějin, práv,
jazyka, aesthetice i náboženské filosofii;
neboť i v těchto disciplinách odborných
naléziim stále vyhraněnějši touhy ideální
——proud novoidealistický.

A zajimavo jest, že právě věda, jež
nejurputněji bojovala proti metafysice a
zdálo se, že vymiti ji vůbec z filosofie,
.lm's nejvíce [na metafysiku pracuje a
čistě filosoficky, respective metafysicky
konkludujc. Nehodlám se tu šířili o zná
mých již dnes metafysických spekulacích
přírodovědců, jako lleinke nebo Ed.
ll a r l m a n n, nýbrž ukáží jen na nej
význačné-jší zjev poslední duhy, biologa
Hmms'c' Dríexrha.

Jméno Urieschovo,
biologa, jest známo po celém kulturním
světě. Nuže, tento bohatýr ducha vydal
nedávno u l)iederichse v Jcnč íilomickc

dílo „Unlmmgslcln'u' (Ein System des
nicht melaphysischen 'feíles (ler Phi
losophie. Mit besonderer llcrucksicliiigung
\ler Lehre vom Werden), které směle od
važu1i sc nazvati Úvodemílul'mlomí ['r'i
rodní nitliifysiky. Řeší to nejdůležitější
základní otázky noíiticke', číre' lilosolií
přiznává plně jeji práva, vybavuje sn
šťastně 7. jednostranného odborníctvi, přc»
kvapuje svou podrobnou znalostí součas
nc lilosolic.

Knize své předesllá Driesch poznamku,
že není jeho úmyslem popřití inctafýsiku,
nýbrž hledali jeji základy. Fílosofií nn
zýva naukou o vědění a dělí ji ve tři
části. a) Učeni o reneksi na sebe sama;
h) učení o pořádku v objektu; c) učení o
poznání. Soudí, že sloučení noětiky s 10.
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jako vynikajícího



gikou, jak datuje se od doby Kantovy,
jest asi příčinou neúspěchů poznani lilo
soňckého : Něco jiného zajisté jest zahada
hodnoty, něco jiného záhady obsahu této
hodnoty. Prvá vztahuje se sama k sobě,
druhá mnou (in se, per me). Předpoklddnti
od počátku, že jestuje předmět poznani,
odsuzovatí důvěru v rozumovúní, jako
metafysiku, mluviti o jistotě pravdy o sobě,
tof není jednúnl kritické, jak rádo se
tvrdí, nýbrž jednaní dogmatické. .Ord
nungslehrec spočívá pak právě na opačné
zásadě: vše, o čem přemýšlím, viděl a
prožil jsem. Chce tedy »Ordnungslehrec
býti logikou, ethikou i uesthetikou zri
roveň.

\“ dalším lituje autor, že boj mezi
dvěma proudy psychologickými (empiric
kým a čirým) znehodnocuje zkoumání
psychologické a kazí. Oba jsou nutny.

Jak patrno, snahou Drieschovou jest
najíti harmonii. synthesu mezi různými

směry filosofickými i vědeckými. Značně
odchyluje se od Kanta i novokantismu a
blíží se v leččems k Aristotelovi Hegloví,
Machovi, ba i k Bergsonovi.

Neváhám tvrditi, že Drieschova »Ord
nungslehre- jest mocným krokem v před
v boji o pravou metafysickou filosofii, že
značí porážku posítivísmu, že důstojně
representuje dobu novor'dmlístickou i 11:
vědách přírodních. Vždyť i ve vědě, jako
v životě praktickém, musejí tí míti pravdu,
kteří naleznou ano, nikoliv ti, kdo spo
kojují se s pouhým ne — nevime, jak
činí to posílivismus. Dr. ]. Kratochvil.

Nejkrásnější báseň jest ta, která líčí
věci nenávratně ztracené. A též příroda
teprve tehdy zjevuje mim svou krásu a
své tajemství, díváme-li se na nijako
mrtví, jako nenávratní... Věčnos! jest
nenávratnosf, a čas jest to, čemu jest se
ještě vraceli .. . jakub Deml, Rosnička.

íhtlf'l' „ 1

Vzpomínka na Cyrila Mandela, zemřelého moravského malíře. Rád posýlal přáte
lům lístky se svými kresbami. Hořejší pohlednici, kterou se přihlašuje za spolupra
covníka ového ivota, napsnl K. Dostalovi do Nového Jičína z Kuželova 6. října 1899
České umění ztratilo v něm jednu z nejlepších hlav, mistr Úprka nejhlubšího žáka.

Tiskem Václava Horáka v Prostějově. — Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.
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ARCHA ROK 1. ČÍSLO 3.

ÚTĚCHA.

BOLESLAVU ]ABLONSKÉMU
UZPOMÍNKOU KU STÝM NAROZEDINÁM 14. LEDNA 1913.

K. [)OSTÁL LUTINOV.

Nešfaslen isi, milý synu,
opustil tě celý svět,
2051 se ti, žes blízko zhýnu,
že li zvaól všechen květ?

Pohled napřeó \; nebes výše
a zapomeň vám-(hun ŠÍI'HSÍ,
Buh li hvézčami iam píše:
>>Zbeie pravá lvoie vlaslh

()hrat pak we zraky !( zemi,
:! změř hrobu :wého krýt:
PMalinlm lak třeba ie mi,
abýrh našel mír ;] kliůh

Polom rozhlébni se vuhol,
uč má mnohý těžší kříž
a pak bol svůi :! svui úkol
jako MILOST pocítíš!
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SLOVO o PLUKU IGOROVĚ,
SYNA SVATOSLAVOVA, VNUKA OLEGOUA.

ČESKÝ OHLAS DLE ORIGINÁLU, PŘEKLADU ERBENOVA A PĚKNÉHGO

TLUMOČENÍ POLSKÉHO oo BOHQANA LEPSKIHO
UPRAVIL v. HORAK.

[. VSTUP.

Bratří, tuto pověsti hlásati chci smutné,
Opěvaiící boie lgora') ukrutné
S Polovci. ——A zpívati chci starými slovy,
Vypravovat ne baií, než běiův osnovy.
]ínáč pěl věštec Boian! Ten kbyž zpěv začíná,
Po vrších stromu létá myslí iak ptačina,
Neb pábí stepí, vlčí kožich vzav na sebe,
Neb iak orel vzletuie vysoko pob nebe.
A kbyž vášní vzpomene, svárlivého hnutí,
Pouští beset sokolů na stáóa labutí.
]akmile který sokol labutě bohoní,
Labut v orápech sokolích píseň slavno zvoní
Ke cti ]aroslavově'l), neb ke cti Mstislava-')
Chrabrého, ienž zabočnul Rebebiu chana
Přeo očima Kasogů; — neb ke cti Romána
Pěkného, ienž byl synem kněze Svatoslavas')
Než bratří, věštec Boian, iak nám hlásá sláva,
Ne sokoly vypouští na labutí stáča,
Leč svoiich beset prstů na struny pokláčá.
A prsty ieho věštné a struny žiiící
Není bivu, že hrály také písně hřmící
Ke cti knížat. — Počněmež to naše zpívání,
Vzpomněvše Vlabimíra bávné panování
A končíce Igorem, který nyní vláčne.
Ten své srbce posílil ubatenstvím snabně,
Ten svou mysl povzbubil zápalem válečným,
A nabchnuv se boiovně nabšením statečným,
Vebl směle pluky své na Polovcův plémě,
Nesl pomstu na mečích za otcovské země.

1) Igor (' 1151 —+1201) a Vsevolob, zvaný v básni Bui-Turem, byli sy-y
nové Svatoslavovi.

') jaroslav (+ 1054) a Mstislav (? 1036) byli synové sv. Vlabimíra. ——
Čerkes čili Kasok Reaeoía byl Mstislavem ubit r. 1022.

8) Svatoslav, syn Jaroslava Vlabimírovice
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N.VÝPRAVA.

Zatmění slunce polekalo libi;
]en srpek malý na nebi se vibí.')
Vzhléone kněz lgor na ztemnělé nebe
l vibí tmění, které voisko kryie.
Leč pravi: »Bratří, bružino, iá tebe volám,
Kbyž myslím, že jest líp bát šíie
Poo meče vrahů, než zovihati pouta. —
Nuž teby, vzhůru na své bystré koně;
Uzřít chcem vlny na blankytném Doně!<
A taký zápal ial ho neslýchaný,
Taká touha, Don uvibět veliký,
Že na zatmění zapomněl.—
Všeliký strach s sebe střásl — a plukům běl čile:
»Družino, práhnu té se oožit chvíle,
Bych zlámal své kopí tam zároveň s vámi
V zemi polovecké, i bychom přilbami
Pili voou z Donu, neb složili hlavy
Poo meči vrahůlc — ó věští Boiane,
Slaviku věků minulých! — Tvých písní
Zbe nám ie třeba. —-Ty po stromech myslí
Rozmachem orla vzlétáš pob oblaky;
'Jak ptáci lesní ty svobobně lítáš,
Svým pěkným zpěvem v ieben celek splítáš
Našeho věku obě polovice. ——
Ty pábíš polem Troianovou“) brahou

Na vrchy horské. — Porad, iakou snahouMám zpívat o Igora smělém letě?
»Ne- Ii to bouře po širokém světě
Sokoly honí? Či havranů stába
S vichřicí letí na siný Don rába?tl

i též, Boiane, Vlesa bítě věští,
Taký počátek bube ieště lepší?
»Za Sulou koně ržou, v Kiievě zvon vyzvání,
Voienské trouby hřmí v ulicích Novgoroba.
V Putivli stoií pluk na koních i pob zbraní. *—
Leč čeká lgor kněz na bratra Vsevoloba
l vece mu Bui-Tur: »Ach, bratře můi iebiný,

') Ve střeóu one 1. května „85 bylo skutečně zatmění slunce, o němž
nov orobská kronika povíóá, že slunce bylo pooobno srpku měsíce, 2 lehožto
rohu šlehal oheň. (Pochobně)

* aVlablmíra svatého tvořil hranici mezi Ruskem a kraiinaml ilžnlch
kočovníkůaval, opatřený branami a zásekami a z části porostlý hustým trnlm:
Troianova Dráha, ieiíž zbytky posub vičětl nač řekou Rosi. ——Troian uilžnlch
Slovanů iest mythický král, který měl tři sroce.
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Obabva přece isme synové Svatoslava.
Kaž seolat koně své. — Věz, chrabré mé bružiny
Už opustily Kursk. — A věz, voienná správa
]est iich řemeslem. ——Při zvuku trub zrozeni,
Kolébkou byl iim helm. — Oštěpy vykrmeni,
Ti znaií cesty vše, i kažbou rokli v zemi;
]ich luky napiaty, iich toulce otevřeny,
Při boku ostry meč. —]ak vlků starych stábo
Se ženou přes pole, boiuií bez únavy,
By bobyli si cti — a Knězi svému slávy.c

lll. POCHOD.

Slyšev to lgor, ve třmeny zlacené
Vstoupil i táhl polem pozoní oobou.
Byl večer. —--Slunce, mlhami zastřené,
Haslo. — Noc černá zavzlykala zlobou,
Bubila ptactvo. — Křik zvířat se ozval,
Se světového stromu zly Dyv volal
Na Korsuň, Surož, Volgu a Posulí,
Ze spaní bubil polovecké země. —
Až v Tumtorokan') větrové zabuli:
»Válka se blíží! Vzhůru, Plavců pléměh
Polovci skokem ku Donu se hnali,
Telegy ieiich po zlych cestách hrály;
Skřipala kola nocí vzlykaiící
]ako labutě s křikem vzletuiící.
Mezitím stepí ku Donovi míří
Igor i s voiskem. Leč nab nimi víří
Tlum bravych ptáků. -— Bitvu oni cití. _„
V roklinách slyšet vlků hrozné vytí;
Orlové klekcou, zovou bravců rooy
Svym ostrym křikem na krvavé hooy.
Na purpurové Štíty liška štěká.
O země ruská,iak15ipřebaleká. —»
Dlouho se mrači noc,
]itřenka s vychobem otáli.
Na polích mlhy plíseň;
Slavíků mlkne píseň »-—
Kavky ien probuzené
Křičí. — A stepní travou
V bál, za voienskou slávou
Voiíny ruské žene
Neznámá jakási moc.

1) Na výchooní straně Černého moře.



lV. PRVNÍ DEN BlTVV.

V pátek ráno
Voisko polovecké bylo pokonáno.
] rozsypaly se ruské pluky
]ako střely po široké pláni,
Stihaiíce polovecké shluky,
V plen braly pěkné bívky, vzácné paní;
Ukořistily aksamity, zlato,
Závoie naházely v bláto,
Aby po pláštích a po sobolinách,
Po poloveckých vzácných tkaninách

ly iako přes mosty
Po třasaviskách a po bažinách,
Červenou vlaiku i korouhev bílou,
Krvavý bunčuk na břevci střibřistém
Dostal lgor. — Dříme v poli čistém
Chrabré hnízbo Olega. -—Milou
Družinu nebal osuó na lup zlobě,
Ani na žer ptactvu, ani tobě,
Protivný polovecký pohane.
Přes pole prostranné
Utíká zlý Gza iak vlk sivý
A za ním pábí Končák iako Divý.

V. DRUHÝ DEN BITUV.

Druhého bno, ?áhy ráno, rubá zoře
Svit zvěstuie. — erné chmury táhnou z moře,
Zakrývaií celý nebes prostor širý,
Chtíce zatmět slunce čtyry.
U chmurách blesky klikatí se iako braci. ——
Buče bouře! Hromy hrozně zaburácí.
Střely půióou jak béšf hustý ob Donu. —
Přelámou se ostrá kopí, meče seknou,
O přilbice polovecké ostře štěknou
Nao Donem. tam nao Kaialou řekou. 
Ruská země! ]ak isi přebaleko.

Větry,vnuci Strybogovi, schválně lgorovy pluky obstoupili,
Nesou střely na lgora voie. Pole křikem bivým přehrabili —
Země buní, řeky tekou kalné, A Rusové červenými štíty.
Prach se zvebá,chřestízbroie, ——————————
Polovcův se blíží roie ]arý Tuře Vševlabe,
Ob Pomoři. — Běsa syni lití \) první stoiiš ty řabě,

61



Metáš bleskem řaby střel
V tlumy nepřátel;
Zkoušíš svůj kaleny meč
Tam, kbe víří seč.
Na koni kbe přelítneš,
helmem zlatym zasvitneš,
Hlava s krku upaoá —
Neb sražený na laba
Letí šišák ovarsky,

Bunčuk barbarsky.
jaky je to brahy boj rekovskuy,

e nemyslíš na svůj trůn ont
covsky,

Ani na svůj život, na své ránuy,
Ani na Černíkov milovaný,
Ani na svou ženu ušlechtiloul„
]urjevice Gleba bcerku milonu.

vr. VZPOMÍNKA vÁLEk DŘEVNÍCH KNÍŽAT.

Přešly věky Trojana, leta ]aroslava;
Přešly vojny Olega'l, syna Svatoslava.
Ten střely sel po zemi, mečem sváry koval,
V Tumtorokáně v zlaté střemeny vstupoval.
jaroslav') Usevolobič pro boj hořel v buši;
V Cerníhově Vlaóimír zatkával si uši.
Ubatného Borysa, syna Uáceslava,
Na soub Boží přebčasně sprovooila sláva;
Na kovyli ustlala smrtné lože jemu
Pro křivóu učiněnou Olgovi mlabému.
Nab Kajalou'l) ]aroslav') pabl v kruté půtce.
Tu Svatopluk, jeho syn, mlaby vojevůbce,
Mezi mimochobníky tělo je_ho spjaté
Do Kijeva zavést bal bo Zotie svaté.
V časech toho Olega, jenž Hořislavičem
Zvany byl, Rus ve sporech kvetla, více v ničem.
Ztráceli své životy potomci Dažbolrai'l,
Neb na vojnách bohatě brala je smrt strohá.
Tehby zříbka ruskou zem oráči orali,
Ale často na poli havrani krákali;
O mrtvoly přely se. ——Kavky štěbetaly.
Kbyž se v hejnech za lupem na bojiště hnaly,
V těch časech se takové smutné věci běly. *—
Ale oči člověka ještě neviběly
Bitvy, jakou s Polovci svebl lgor směly.

(Pokračovámii. )

.) Ole Svatoslavic, běb lgora i Vsevoloba bratr Romána Pěknéhuo,
vebl třikrát olovce proti ruským knížatům: ]aroslavu Vsevolobiči, Vlabimíirru

onomachovi, Vsevolobu a lzjaslavu. Boris, bratr Olegův a lzjaslav,braa1tr

Vsevolobllíiv pabli v bitvě. Oleg zemřel ttjalou se nazývala asi kažbá »nleštastná řekac, zbe Don. (Dle K(aa
ramztna — Kagalnik, přítok Donu.)

')Dažboh čili Svarožič, bůh slunce, nazyval se u Rusů též: Chorrrs,
jméno vzaté ze staroperštiny: Kor, Koreš = slunce. Viz níže
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PAMÁTKY sv. KONSTANTINA (CVRILLA)
A METHODA nA BALKÁnĚ,
TRÁKSKÉM ČlLl ILÍRSKÉM POLOOSTROVĚ.

PÍŠE DR—FRANT. PŘIKRVL.

OKVNV 'l' OTCE SAW CllllANDARCE, POMO
ci gener. konsula Bog. Párý a rnorav. cestovatele
Vlab. Síse, pak lekturou bulharskou a srbskou
ievi se žití sv. Věrověstcu v památkách úhrnem
takto: Robem pocházejí ze Sakulatů, usazených
asi ve [U. stol. v >—[agoóině<<oo zoí solunských
po Ones zachovaných k severovýclrobu z oblasti

Nikolaieva mezi Bugern a Dněstrern. llerobot ie irnenuie Sko
lotoi. Byla to voinická jizba k ochraně cestý k Carihraou. Čtýři
města v Lagobině pl'Oll se o přebrrost býti Domovem otce a
rnatký obou: Výsolra', Zárova', Suchá a Negotin.

Techto i Dregovičn. rovnež Ukraiinske iizóý, usazených
v polu Solunskónr po (erný trnalýr Herni (Karaierirr .r Uoňen
býl velitelem oter lev llýňlel v Solrrrri asi na (aršii via e_qna
tia prorházeiíci počne; Dolní část města. Dregovir'i provázeli
karavaný bo Drače.

Sv. Konstantin po ukončených stubiirlr lrýl patriarýsinr kni
lrovrríkern .r profes.—;orenr filosofie v (“ařilrraňň. l'o hispulaci %pa
triarrlrorr ]anenr Ull OHK/\ZOISORCFM r 841), uchýlil se na
Olýnrp v Bilýnii a věnoval se misiini mezi slovanskými Arianý,
Bogumilý- Zrusili ll.a llI. rla'nek virý. ("irkevni ústroii se proto
u nich znenáhla rozpaolo, a byli občanský nespolelrlivi. Svatý
Konstantin po Oobn (dvacetiletou obstrar'ioval toto nepravvoslaví
theteroóoxiar zaváóeie pravoslaví rortoóoxiar ob Ačrie po Cerno
nioří a na Ukraiině. Sv. Methoo být mu brulrem, který isa vla
bařern Piancu (Paionii Herobota a Tukvbióar po záboru územi
Piancu ob Strunrice po Uranii a Brziaku oo Bitolje, Ochrióý po
Skoplie carem bulharským Borisem pokalugeřil se na Olýrnpu
v Bitýnii. Tam sv. Konstantin s bratrem i s mnohými bruhý pře—
ložili církevní knihý k rnisiírn bo řeči Skolotn, srozumitelné všem
Slovanům na Balkánéi střebni Evropě. Posuo se tato mluví
v [.agobině prorníchaná bulgarismý a srbismý. Monastýrý na
Olýrnpu bitýnském obýOIený isou Dnes červiši.

Sv. Konstantin začal r. 843 misie na Pianecku kolem lštipu
a Kočaný na Bregalníci, Kumanova, Egri, Palanký a KýstenOilu
Na to ie konal Brziakům ob Skoplie, Velese po Bitoli a Ochribu.
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Pozván ke králi Dalmatinskému Do Duklie (zříceniny u Pngoreci
na Černé Hoře) obrátil krále s boiáry a prošel se sv. MethoDem
staré Srbsko a iižní Srbsko po úvoDí Toplice a iužné tbinačskél
Moravy. Po sv. arcibiskupu MethoDu ie na severu Kopaonika
(mons DarDanust chlum »svetog MetoDa< s kamenným křížem
hrubotesaným na místě,kDe kázal při návratu na VelehraD z Da
leké cesty Do Kyieva, CařihraDu a Soluně. Na ieho Den koná se
tu slavný »sabor< z Dalekého okolí. Cestou Další k Sriemu na
Salavar zastavil se na ŠumaDii v Takově a u kříže kamneného
byla prohlášena neoDvislost Srbska v XlX- stol.

Sv. Bratři v zimě byDleli mezi r. 843—62 buD na Olympu
nebo při chrámu sv. apoštolů v CařihraDě.

ODtuD kolem r 857 vypravili se Do BielgoroDu, střeDiska
Donských Kozáků (Kozaria, Kozaria, Chazaria, Kozachia). V Cher
sonu našli převoD Písma sv. ukraiinský Theofila biskupa Skitu
tUkraiinců) oD nich zvaného Bogumilem. Pak pluli úžinou u Kevče
k Taganrogu, cestovali k prvním stanicím Kozáků, sešli se tu
s MaDary a Dospělí Do BielgoroDu, iehož hraDisko ie blíže pra
mene Donce, který ve střeDním a Dolním toku byl HeroDotu a
iiným hranicí Asie a Evropy.

Po návratu pozval ie k sobě car Boris na síDlo přeskvělé
Pleskov mezi Sumenem a Kaspičany_.iehož hraDiskospamátkami
popsáno Karlem a HermenegilDem Skorpilem v Díle: Pliska——
Aboba, Soiia 1910 s albem.

Sv. Konstantin přeD křtem Borise byDlel ve skalním mona
stýru u Šumena v Dole monastýrskéin a kažDoročně na Den jeho
slaví se tu službami Božími. Sv. MethoD pokřtil bogumila Borise:
část boiaru se proto vzbouřila; byli ale pokoření. Po křtuieho ze
skalního monastýru u Varny při osaDě Kesteriči konali misiena
Ukrajinu po Kyiev, teDy v prvním a Druhém území královských
Skitu HeroDota, třetím byla Donská oblast, než přišli na Moravu.

Cesty konali koňmo, na caiách nebo na |oDích- Byli 0D
mlaDa Dobří iechi. PosuD na Balkáně maií Kalugeři při mona
stýrech neikrásnčiší koně pro Duchovní správu. Sv. Konstantin
byl asi o Deset let starší, než se u nás uDává. Souchotiny Dostal
oD mnoha řečněni R. 1913 postaví se v Soluni na hlavním ná
městí skvostný pomník sv. Cyrilla a MethoDa a buDe nazváno
ieiich iménem.

Toto uveDené rozveDu s illustracemi a mapou v prvním
svazku Ill Dílu: »Po stopě sv. Cyrilla a MethoDa Evropou'.



z BÁSHÍ FR. VALOUŠKA.

NOC.

]ak bítě žebravé
na poušti sebím
a toužebně hlebím

bo oken paláce velkého krále.
Září oken milioný
všech barev náoherou,
všech světel něhou.

Neslýšet plesat králových hostí,
neslýšet zpěvu králových pěvců,
nevióět náoherv králových síní.

]en písek pouště
píseň novou pěie

taiemnou píseň věčného ticha
královské noci.

já na písku sebím
a toužebně hlebím

bo oken paláce věčného krále
a cítím, iak slza mi v oku se chvěje.

Do písku pabla
a ve tmě vzplála

obleskem hořících oken
paláce věčného krále.

ŽIVOT.

Stavíme z písku paláce svoie
na břehu moře si hraieme s vlnou
a tančíme vesele šílený tanec

na bílých kostech
bratří svých.

Ziieme, hýneme,
tvoříme, věříme

a zmíráme na poušti
hlabem a nuoou.

Orlové za sluncem letí.
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]EHLA BR. LAUREDCIE.NAPSALA.THE|N.RUNlÉ.
LEGENDA.

AHAW SPANEK s NlM NEŠEL NA LOZE,
úzké lůžko klášterní. Pokorné mebitace, které spo
iovaly nicotu ieho s nebem, moučrost svatých
a apokalypse života svítily v ieho buši. Zavíral
oči, a tma nepřicházela. Zbičované tělo Pána ]e
žíše Krista chvěie se na obraze, přeb nímž plave

„ světélko v plavém oleii zavěšené lampy. Set
opat a světlo shasli, však tma nepřicházela. Svítí měsíc, pobnoží
nebes Královny, srp měsíce, ienž choulil se v oálce na vrcholu
hor. A opat nemoh' spát.

Nemohl usnouti abbas robinyf— nebot po klášteře chobila
Smrt. Chobil kvaóraturou Anběl Smrti, bílý iak trachyl Iebu. Chobil
neslyšně, písek pěšin ani nehnul se, ien bílé květy chvěly se —
iak chlaóno bylo - v záhonech.

O ticho noci, bez výkřiku robiček, v níž spraveólivý tiše umírá!
Na zvon ubeřeno. A chobbami a vzhuru po schobech šel

zvolna smuteční zvonu ton, a mniši znali ieho hlas, ten tonus
lugubris. Tak zvoněno, kbyž z nich někbo umíral.

Vstal opat, vyšel bo chobby, a mniši všichni vyšli na rtech
s přísným mlčením. A na tabuli černé u brány klausurní napsáno
bylo v rubrice »MOl'ihllnČllSa: Bratr Laurencii. Na mysl přišlo
všem: »Tak už umírá; bubiž Buh mu milostivh

lntorticie vzali čtyři bratří v kottách obění, bva nesli ne
besa a opat přes rochetu bílou štolu vzal, a iiný vyňal svatý
olei nemocných, náoobku fialovým vélem zahaliv, a v kostel vešli...;

Bratr klíčník bránu otevřel, tu bránu hlavní, proti oltáři.
Krok učinili vážně, svíce nesouce, i Druhý, třetí těž a

přebuí zastavili v poóivu, až zační zvebli zraky sklopené.
To úžas byl!
Tam v presbytáři . . . u hlavního oltáře. . . kóe ieiich

byla stalla chórová - . ve hvězbném světle, iako ?. měsíců, fes
tony stály z květin svítících . . i sloupy byli ovinuté žhnoucími
květy, iež nesly oltářní balbachin . . a chór zboben byl
3 stupně oltáře . . . zlatotkaná véla se spouštěla oo klenby lo
menin, na níž zlacené hvězbya měsíc opravbu svítily. A mlábenci
bva, iichž vlasy vyzařovaly zlatým iasem,v klínech Dalmatik svých
ieště roznášeli květiny, iichž vůně připomínala vůni června, roz
kvetlých štěpnic anebo otevřené náoobky zhuštěných vůní zemí,
které isou za moři, ble pověsti.
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Tak vonné květv rozvěsili všube ti bva mlábenci, iakobv se
měl slavit svátek Božího Těla nebo slavnost ma'iovvá.

»Kbo iste?< řekl opat přísně »a co to běláte? Pak klekl
a za pokání zemi políbil, že svaté silentium porušil.

»Zbobíme bránu nebeskou, neb tubv půibe buše bo nebe,
tak činíme, Vůle Neisvětěiší sluhové-_

Potřásli mniši hlavou: »Duše ? Cí?c
A v průvobu šli se Svátosti oltářní; bratr cantor intonoval

Pangelingua. Tak vešli vážně v celu bratra Laurenciie, ienž bvl
bratr laik a bratřím řízv šil a ovetšelé spravoval. A vžbvckv ta
kový tichý byl, kažbému všecko sliboval, zač v bílně své byl po
žábán. »Zaplat Bůhe, řekl, kbvž správku bostával; »Zaplat' Bůhx,
kbvž práci obváběl. »Zaplat Bůha řekl, kbvž iiž ztrácel zrak.
Proto však iehlv z ruky nepustil. Takový iebnobuchý byl a bo
bráček. ]en málo mluvil a tak prostince a při práci si popěvo
val, žvatlal v písni l kbvž iiž v ústech zubů nebylo, popěvoval
své roziímání svou melobií, iak buše chtěla a Pán Buh bal.

A ten bratr Lourencii teb umíral Poslebně přiial Svatou
Večeři a sv. pomazání poslební a buše sama v těle zpívala (on
bobře slovům rozuměl) a usmíval se blaženě.

Ta píseň byla příliš blaživá a slabká, iak samo iméno Pána
'ležíše a Tělo neisvětěiši Toho, ]enž k němu přišel teb:

Buh zaplat, bratře tělu!
Tvá buše sestra tak ti běkuie,
že's byl ií bobrýut, hobným bratříčkem.
Tv's nenechal ii chubou žehrnčkou,
ly's ctll v umé obraz Boží královský.
llřích oplakávat isi utne nenechal,
leč hříchy světa, libí nešťastných.
rak vroucně isi mne k Pánu pozvebal
a sytil přeneisvčlěiší Páně hostinou,
lt pramenům vobil Boha poznání
]ak obplatím Ti? Zaplaf Bůh!
Můi bratře milý, hobný bratříčku,
iá musím nvní obeiítioob te.eb
Hle, líbám tě, tvá štastná sestřička.
A přebeibu tě, kam mne volá Pán,
však čekat bubu věrně na tebe,
ó bratře brahý. čekat bube buše tvá,
až vzkřísí tebe Ten,
ieiž přiial isi,
věčného žití záruku.

Tak buše sama v těle zpívala, a bratří v stříbavém chóru
končili commenbationem animae, a zbálo se iim, že iiž nebýchá

Však on se ieště pohnul a oči otevřel a prosil, by mu iehlu
pobali, tu iehlu navléknutou, kterou pracoval, zapíchnutou tam
v tom nití klubičku.
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»Zaplaf Bůhc řekl, kóvž ii přinesli, a kovž ii polibilaněkam
bo prázóna ii pobával.

A iehla zářila jak óiamantů shluk, a anběl,
ienž ii přijal, položil ii na misku zlatých váh, iež bržel anběl po
pravici. A u prostřeo stál Kristus ]ežiš tak, iak z mrtvých vstal
a iest ted na pravici Boha otce věčného A miska vážně, jak
chvěla by se tíží posvátnou, se stále nížila a klesala

V tom přísný Souóce vlíbně hlavou přisvěbčil — a bratr
Laurencii vvbech naposleb.

Poslební: >Zaplaf Bůh, iá nepracoval nabarmoh

li.-Í.\'_\'Í( “1 1:1 'l)( )( '( '_\“().5'1'1.

Ílll.Í1'/1lih'l hu./nu. Hus/i .'

quml'zklů' 11.: „„Jen u mčm mnm,
]ri'l'ninxl'ť. In:/Ši ;n'i

Imm.: l—anrn'nm/l/ Rumy; funí.
hu.-šuk muy in'muir II.“—[il.lťi'Jlilln'.lm
l'v ul.“ un'fžr/r rr, nun-' [him.—', LI'FH"'Í'HIÁ:. Al,/lli'Íl-iL'l:.

Jsa-hm! ]msuhldni.
['s/milu! .\'clmf r_v nun! "libí/(' ns/muwllnil.

„u./limlim slum m lm dn" jim lunluumnsl.
hnal utonul n' mnich.

L'Icrý jun chi,-ílťmí

('n mln' “' l'iikii,
7.41 na okamžik ijvsln/ulq/i. ulvych :usr
jsm" muž. Idun: sr lnu:/ii, aniž l'_\' .n“ :.“u'ld :ushu'il.

lni:í [m mis okem u [ul/: :usi' mli'luri sro“ hail" :
_jrnž mim [uma/nimi. ubysh' dokummli u r_i'khiilali,
:: juli. liluvní nic oči-krimi ml mis. [VAI/I' H'Hl'l'MAX.
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PÍSEN SFlNG.
(Z KNIHY -PlSNÉ TVORÚ- 0D R. D. L.)

PRVNI SFINGA.
Přišel ke mně člověk, pravil teskně:
O iak závibím ti, mrtvá Sfingo!
Dračí kříbla v srbci mém pne pýcha,
ctižábostí strašnou hruó má býchá.
Nechci sloužit, nesnesu iá pout,
nab svět, nab Boha se vvšvihnout,
prvním býti toužím v palném hlabě __
a ty klibně ležíš ve své řabě.
Kao ten strašnýosten vetk' mi bo čela ? , _,
]á isem mlčela.

DRUHÁ SFlNGA.
Člověk stanul přeče mnou a pravil:
Přeblažená, netečná tv Stingo!
V buši mé vře požíravá touha,
abych svými zvát moh pole blouhá,
kupovat chci ženy, buše, těla,
pyšné zámkv, kříbla archanběla,
horv zlata, i nebeské stany - 
a kol tebe táhnou karavany,
a tys ieiich skvostů nechtěla? — —- -
]á isem mlčela.

TŘETÍ SFINGA.
Ke mně přišel člověk s rozpáleným zrakem:

tv chlaoná, mramorová Stingo!
Oči tvé iak lebné.brahokamv!
Moie hoří bivokými plamv,
žáoostí se iitří bo org'lí.
Kažoý nerv se křečovitě svíií,
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tělo po těle řve, níž a níže,
nechat prasknou zákonů všech mříže,
nechat množí se rob neštastníků,
vše mi iebno — — — Píti rozkoš rtíků,
vvssát pel a vůni všechněch květů... —
A tvs panna bez touhy a vznětu,
ve mně vášeň vžbvckv skučela
A iá mlčela.

CTVRTÁ SFINGA.
Přišel ke mně člověk ve zbroii a pravil:
Robino bez závisti a hněvu, tiché Sfingy!
Proč ien válka zuří mezi bratry mými?
Zrakv bičuiem se řevnivými,
šípv klepů střílíme a býku
pob žebra vrážíme trosečníku,
pro své chimerv a utopie
ibeme v boj, a bratří krev zem piie,
králi tvorstva, neivětší isme blázni,
brooíme se v slz a skřeků lázni,
vyzbrojeni ob pat bo čela . ..
]á isem mlčela.

SBOR SFlNG.
Nelačníme, nežízníme,
po zlatě ni po poháru,
netrpíme, netrýzníme,
stále chlaoné v slunka žáru,
prázbnv záště, prostv láskv,
věčně Steiné kliču maskv.
Libstvem hraie v srbce lůnu
svěbomí a histerie _
a my s výše svoiich trůnu
zříme bo vln historie,
věčným hvězbám, svoiim sestrám
tisíce let v oči zříme,
mlčíme a nesouoíme,
nebot: Člověče, to víme,
že tvs TóNEM v písni Boha
a my PAUSOU, která břímě.
Tvoje vášně, křikv, vzlvkv,
nářek, iásot převeliký,
šílení a válčení
nutnv jsou v té epopeii
iako naše mlčení.



Monism iest učení, ne: snahu dokázat,
že veškeren život na zemi nepovstal zvůle
a činu Boha nebo vůbec 1 melal'ysické
příčiny, nýbrž „sám od sebe', že tudíž
život sám jest jediným principem světa
saim lšohem_ Prof. Dr. F.

vc „Přehledu' odbyl „Psychologii bez
duše“ prof. Fr. Krejčího, popravuje tamtéž
smčlc hypothcsy
Sjt'zdll. který l'.

M a r e š, který

monistů, rozebírá řeči
19l1 konal v Hamburku

„Svaz .\lonistů" a ukazuje chatrnosfjejich
pokusů o stvoření života z mrive hmoty.

l'mční & náboženství. F X. Šalda v

(uškú _Kull ře č. 8_ljújgíoii Anl. l'hlir
íovi svůj lulki' nění

víry v llnha:
Iloslojevckéinu v Rusku,

uměnílznr_ Zi:

možno bez „llalzncnvi \u
Fluiicii " mým
velkým :nistiuin a učitelům »“ lunch-eko
!llnSUlll u sociologii. nešlo také o niv il'

vxúh-unež o jistotu a ohjeklivitu mihi—Zen

skon jako poslední míru a tim | llujVYŠLÍ
|“llllClj' konipnsíční. n Slce Šlo |ini u ji
.—iolu milmženslví ;ielil „nm/m nabo

n-ztví mimi/ního. To jest —;ni_vslvtišni
wh . katolicismu Ilalzncovajako vašniveho
plil\l)>l|lVlléllO křestanstvi Dostojehkeho.
Jediní: tim, že měli jistotu pevného středu,
mohli si dovolili ten úžasně dramaticky
pohnutý & zmítaný život na perilerii ——
každý jiný biisník bez tohoto středu by
se roztříštil v pustou múložnosť a anar
ehi<tick0u beztvúrnost'. — Ukázalo setonauž._niLMello
rožwihlé dílo nese smrtelnou ránu| grotože
za mm nestojí jednotná velká vim, muž
c arnkter ve hlosolickem sm slu.

»Sloužit! Není nic tak krásného, jako
sloužiti \ve'mu lšohu. Málo záleží na tom.

kde stoji jeho chnim, ať z mramoru, at
Každý člověk, hodný

dobře
srouhený ze dřeva.
toho jména, má svého Boha. 'l'o
včdi umčlci, kteří vytrpčli každou strúzeň
a každou bídu. jen aby nikdy nczame
škali služby, k níž uxčuje je jejich Bůh.
Již Starý Sokrates mluvi o svem démonu:
jeho chtel býti poslušeu až do číše ho
lchlavu“ Suarez—*..

Sdružení katolické intelligence na—
vrhoval na \'l. všeobecném sjezdč křc>l.

ji'-\. lim
l'uulíťwnl na ln, Že ll

\“:icnalnizn v ()losnouri prof dr.
loihril 7, I'

všech kulturnich nalodil možno v poslední

řihoin

doht': pozorovati ohrodne ——nuh_vnovoide—

ail|>ticke. “riii-L- ncjvčlší dan-honí hliisaji
Na rrrholiíth lil/shellu

.lnešnimn bez
iiiiviat ke Kristu

HIV\Ír'IIÍ jeví »t- boj pinu

věří :| matenah—mu Ilohatýioie ducha
llslhljl o překomini dnešního pe-sinnsnní
optimu—inom,volaji po zduehovní'ni života,
po velke synthcse budoucnu. Sdružililí
se již katol. studenti, učitele .i piofeswři,
miluj/í \družíli x;“také oslu/ni sliujy in
lclligifnlní, .ihy x vulec'non [:rim' obnovu/l_i
byli [Hum/rcl! hmoty iJť-Uj/
li'ri'vlnlur.

urad/é v
l'rnVctlc-ll se toto všeobecné

obrození v Krixtu, puk novúnuxtane duha
doba daleko

svou reformaci a renaissancí
v dějinách lidstva, důleži
tější
stoleti šestnácté. Tehdy rel'ormovány jen
záležitoxti vnější, stoleti dvacáté mu však
zrel'ormovati srdce, celého člověka, veškero
lidstvo. A v tom bude nrivčtší j-okrok

nežli
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nové doby! — Kc'ž nadšena slova dra
Kratochvíla dojdou brzy splnění. Revue
naše s radostí chce spolupracovali na
tomto obrodném díle. .

Soudobý mystik španělský. Po sv.
Terezii, Ludvíkovi z Granady, Janu z Kříže,
Miguelovi z Molinos objevil se mohutný
duch mystický v rektoru university v Sa
lamance Mígurlom' de Unamuno. Una
muno zdědil všecky mystické snahy svých
velkých předchůdců španělských; ukázal
je v románu sve'm „Mir ve válce“, v
„Básních“ svých a zvláště ve svém po
jednání „O lásce Boží". .-\le není jeho
mysticism směru, jaký spatřujeme u Hella
nebo lluysmanse. Je to spíše pantheistické
hledani lásky a absolutna, věčna ve vč
cech tohoto světa. Unamuno jest zaroveň
vymknjicim řečníkem a kazatelem. Každý
musí si jej oblíbit.

Literatura flloeoncká, esthetickú a
paedagogickií v přítomnosti jest propra
cována v novém vydání Novákových
„Přehledných dějin literatury české. dosti
uceleně, ačkoliv leckteré důležité zjevy
Filosofické i paedagogické jsou buď ne
správně karakterisovány nebo vůbec vy—
nechány. Zvláště „Moravica“ jsou neúplná.
Pan Novak zmiňuje se na př. ďčaa.
„\'olna škola“ a všech českých učitel
ských listech, ale listů moravských vůbec
nejmenuje. »Vychovatelske' listy-, -Ko
menský- atd. mají však daleko větší vý
znam paedagogický, nežli plátky »Český
učitel-, »Volnáškola:, nlíčitelský přehled.
etc. Také filosofická a eslheticka dila li

losoiů katolickýchjsou odbyla přílišstručně.
() mnohých cenných pracích není ani
zmínky, ač u autorů nekatolických mluví
se i o článcích časopiseckých. 0 cele'm
díle po stránce literární, lilosol'icke' a vé
decké zmíníme se později.

Proč zemřel opat Korčlan? L. P.
1912 vydal P. Jakub Deml„Rosničku',
jakýsi zápisniček svých památných věci.
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Píše tam: »Chtěje k této knize (Život ssv.
Dympny) připojiti ještě jednu kapitohlu,
prosil jsem Benediktinů Rajhradskýchi a
potom Premonstrantů Strahovských, abby
mina tři, anebo nejdéle na sedm ddní
zapůjčili květnového svazku Bollandistůův.
Z Rajhradu mi poslali takovýto lístelek:
„Důstojný panel Svazek Bollandistu (Maiuus
tom Hl.) ve kterém se na stránklch 4992
—497 Život sv. Dymny nachazi nelze nm!
Vám zapůjčiti, dle rozkazu nejm. panna
opata a praelata si libo-li sem k na'ů'm
zajet a zde vypište čehož zapotřebí máme.
Račtež mňe uvédoměti čo učiniti minítite.

S veškerou úctou Dr. ph. Maurus Kinteer,
arc. rada, bisk. rada, knih. a archivář “ldd
V Rajhradu na den 5. Benedikta 21. 38.
912.- — Z toho jsem poznal, žel. Benne
diktini Rajhradšti knihy mi půjčiti nemohouu ;
2. Benediktini Rajhradští mají správceem
knihovny pána, který bud česky neumí nebbo
nevidí na oči. (Pozn. red.: P. Kinter, jedeen
z nejstarších členů v klášteře, jest rodihlý
Němec.) A ze Strahova onen důstojnný
pán, na něhož jsem se obrátil ve věéci
této, mně neodpověděl-. — Nemesis noe
dala na sebe dlouho čekat. Na Bl. slranně

»Rosničky- čteme: l6. června 19l2. Dnees
mi zvěstoval zahradník p. Malena, žee
Rajhradský prelát a opat ]. M. llencdikkt
Karel Korčian, zjzhoz' výslovného rozkazu"
nesměli mi půjčili jeden svazek Bollamr
distův ani na tři dní: před třemi nedělemní
po núhle' a nenadálé třídenní nemoci.“j.
Zl—iMŘEL.De mortuis nil nisi bene; Bmee

diclus Dominus Deus Jacob, quia visit“—
lovil, . -— Jak Bůh potrestal Strahovv
ské, Rosnička zatím nezaznamenala. —-1
Na str. ll. čteme pro liter. historika zaa
jímavé „Zasla'no. Přerušiv před půl rokem
veškere' styky s redaktory bývalého »Studiac.c,
p. Josefem Florianem a p. Ant. Střížemn,
prohlašují za zrušeny a tedy neplatnyy
všechny sliby, jež jsem tuto imenovanýmn
pánům bud' ústně nebo písemně snadd



inil. 6. XII. 1911. Jakub Deml, kněz.“
Že se P. Deml v každém skoro spisku

milostivě dotýká K. D. Lutinova, pouze
znamenáváme. Nemocným se musí od
uštět.
Prof. Vinc. Prasek, buditel slezský,
itorik a zakladatel »Selského Archivuc,
len z nejvčcnějšich pracovniků národ
:h, zemřel v Napajedlích 31. prosince
li. Z netištěných rukopisů zesnulého
mesln „Mor. Orlicec 18. ledna 1918 za
1avý článek, z něhož vyjimáme stat
odní:

Bitva bělohorská ve škole.

Pokud se týče Bílé Hory, kterou obecně
v'nžujeme za největšíajedinou pohromu
ého národa, ze spisův d'l—Ilvertových
znnl jsem jednak dlouhý soupis stntkův
bojným pánům kontiskov'aných, jednak
životopisu K. st. ze Žerotína, nezapo

mutelným vlnstencem Karlem rytířem
tlumeckým sepsaného, shledal, že právě
.rel st. ze Žerotína, ač nebil katolickým
nem, jsu českým bratrem, nejen hor—
ě varoval před odbojem, nýhrž rozhodně
(é -— ač () to byl prošen — odmítl.
dřichovi králi holdovuti.

[ poněvadž jsem tedy v Žerotínovi vi—
l tragického hrdinu, který nndurmo u

největší pohromu od národu nu
ho odvrátiti, stanul jsem na stranu to
to velmože & stal se protivníkem
hojných pánův, že podnikali včc stra
:kou, porušujíce jednotu české šlechty,
:ráž tehdy jediná representovala český
rod. A že jednota sllí n rozervanost
dycky škodí, o tom není sporu. Při
“ mimovolnč vzpomínal jsem na mo
tný projev sjednocené české šlechty,
yž protestovala proti upálení mistra
na Husí, nebot když ti páni přivěšovali
tomu protestu své pečeti, nečinili tak
oto, jakoby jim bylo běželo jen o spory
:ologicke', nýbrž žalovalí hlavně na to,
upálen byl Čech, ačkoli jemu volný

ovnl

glejt zamčen byl samým císařem. Příkladná

tato jednota_šlechty naší ze všech zemí
českých bývala mi velikolepým osvědče
ním hrdosti národní: »Civis Bohemus
sumlc

Ale jaká nesjednocenost s tim odbojem
a jaká zpupnost pánův odbojných!

Sotvaže začali sbírati pole na Moravě, těm
pánům, kteří nechtěli s nimi, plenili statky
a vypalovali jejich dědiny, mstice se takto
na ubohých poddaných, ano koníiskovali
protivníkům předkem již statky.

Tož tedy konfiskace statků před bitvou,
a konfiskace po ní. Ale že by po bitvě
odbojníkův vítězné rovněž bylo došlo na
ohromné konliskování zboží pánům ne
odbojným náležitého, jistojistě lze nejen
předpokládatí, nýbrž s určitostí tvrditi,
vždyt v Anglii několik let dříve odbojni
páni podobnou Bílou Horu vyhráli, moc
královskou — už do dnešního dne —

zničili, a sami se učinili pány tak mnoho
možnými, že selský stav úplně vyhubili,
konliskovuvše mu majetek. A tak dnes
Anglie sedláků nemá, nýbrž jen nájemníky.

Z těchto příčin všech nemohl jsem se
nikdy rozehřátí pro naše odbojné ptiny,
tím méně pro zbabělého krále lledřichn a
nejméně bylo mi uvěřitelno, aby se bylo
jednalo o svohodu náboženskou; protolnké
na konfiskaci stutkův, uč ovšem byla při
činou velikého hospodářského úpndku'),
pohlížím chladněji. Litovati třeba žalost
ného popravováni odbojníkův českých,
ncbof. na Moravě bylo jinak, ba podobá
se ku pravdě, že odbojným pánům, mn
nům biskupským, nni statky nebyly za
brány.

Proto pro všecko s politováním bylo
pozorovati, kterak bitvy Bělohorské zne
užívá se za účely rozvášňovacimi; i bylo
mně příjemno, když se jednalo () zalo

' Jako pozdejši konfiskace statků klášter
ských tež způsobila znehodnocení jak pan
ských tak vůbec všech pozemkův.
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žení pěveckého spolku v Olomouci, že
nový spolek po mém návrhu i odůvodnění
se pokřtil na jméno Karla st. z Žerotína,
což se stalo před asi 32 le'ty. Několik let
potom učinili mne zatímním ředitelem
soukromého gymnasia, které od nepřá
tel nemělo chvilky pokoje, ježto náruživi
jeho protivníci zasedali v zemské školní
radě. A nejsečnější jejich zbrani bylo o
becné mínění, že my ši jsme vůbec
rebelanty, odbojniky a soky Rakouska.
lnebylo divu, že jsem se obával, aby
páni učitelé dějepisu, mluvice o bitvě
Bělohorské, neprozřetelně nesváděli viny
všecky na Ferdinanda II., anebo vzpomí
najíce náboženské reformace po Bílé Hoře
nehorovali proti katolictví, neboť lid český,
pro nějž bylo zřízeno naše gymnasium,
lnul zbožně ku katolickému náboženství.

Netřeba tedy dokládati, že jsem v kon
ferencích nejednou prosil pánů kolegův,
aby majíce to vše na zřeteli, s historic
kým klidem uvažovali události, jichž od
činiti nelze.

A tak bylo nám celkem dobře; lid
obecný si vážil všech pánů profesorův
také proto, že všecek sbor pravidelně
obcoval se žáky službám Božím, bai ně
mecké obecenstvo naše gymnasium v té
příčině stavělo jiným ústavům za vzor.“

Viktor Foerster vyzdobil „kapli reálky
v Ml. Boleslavi obrazy: První přijímání
sv. Václava, Sv. Vojtěch modlí se za vlast.
Zvěstování P. Marie.

Křesťanství do Japonska. Japonský
státník hrabě Okuma napsal do Interna
tional Revie ol Missions, že křesťanství
mělo a má a musi mit velký vliv na .la
ponce. Křesťanů je tam sice jen 200.000,
ale celé Japonskoje proniknuto evropskou
křesťanskou literaturou a zákonodárstvím.

! svěcení neděle bylo zákonem zavedeno.
Čína dává formu, ale duše je křesťanská.
Kristova osoba, charakter, láska je mu
ideálem. Od křesťanství očekává Okuma
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nápravu ve výchově mládeže. Ethické v_vy
učováni udělované podle předpisů miiini
sterstva výchovy ukázalo se mělkýům.
Říkat, že ubývá u člověka smyslu pro nná
boženství je mu stejné jako říkat, že u
bývá u člověka žádosti pokrmů. Člověk : se
vždycky vzpinal a bude vzpínat po lxNe
konečném a Véčném.c'l'ak učí pohan křzře
sťany z Volné Myšlenky.

0 Sv. Václavu, tragedii o 3 akteech
od Frant. Langra, napsala pi. R. S. zdrccu
jící kritiku do České Kultury. Vytýliká
autorovi, že zavraždění sv. Václava vlastitní
matkou, Drahomírou, neodůvodňuje: »NNa
kreslil pošetilou litici, se starozákonniiími
touhami, usilující o vraždu slušnějšiliho
syna a loudicí na něm zbraň jako Dalilila
a tančící nad jeho mrtvolou jako Salomcec.
Sv. Václav v pravé tragédii musi padnoout
jako mučedník za to, že křesťanstvím pbře
vraci pohanský svět. Langer se křesťaan
ským akcentům vyhýbá — toť kletba mno
derni bezbarvosti, plýtkosti a zbaběloosti
náboženské. Slovník Langrův je chudý.? a
střízlivý. Výrazy se opakují do omrzeení,
styl jeho je frázovilý a zdlouhavý.l'ozcor»
nosť nemá se na čem uchytit, klouže jpo
chudobě představ, obrazů, po prázdnoolě
dějové a z toho vzniká nesnesitelná nuoda
večera.. - Zdlouhavá, nerýmované Hitler
xandriny, v nichž mísí se daktyly s litro
cheji, relief mluvy ještě zplošuji. — SSv.
Václav našel již svého výtvarníka v Myvsl
bekovi, ale svého básníka, dramatika ješště
nenašel ani ve Vrchlickém. Takový hrdiiina
musí se lít z bronzu nebo sekat ze žullly.

Národní divadlo v Praze. Činohra A\řrí
rozl. divadla kráčí k dokonalému úpadkku.
Dramatické hry cheíem činohry p. Jaroosl.
Kvapilem vybírané a provozované jsou | po
většině bezvýznamny, neudávají positivniiihn
směru moderní tvorby a pokud někkdy
dojde k významné hře, bývá zpraviddla
nedokonale nastudována, trpi zase pronve
dením. K tomu přichází ovšem nemálo l na



váuíhu, že činoherní soubor Národ. divadla
je: téměř v rozkladu. () dorost se p. .lar.
KKvapil nestaral, mladé herce k vzestupné
lirinii nevedl a starou zasloužílou gardu
imutil, aby zadala si do pense, následkem
češehož je dnes dobrých herců u Národního
dílívadla, co by na prstech jedné ruky spo
čítítal. Dnes sdecimovaný činoherní ensemble
jee dokonce úplne rozeštvún, poněvadž zn
vt'vádi se praxe, že starým hercům berou
se:.: role, na místě jich dávají sejim v teže
hřií-e role menší episodní, zmenšuje se jich
guaiže, honoráře, — chce se tím dociliti
sr.—“nadvelká úspora — na druhé straně
viz-šak, noví lidé se neengažuji, dorost se
zazavčas neopatřuje. Když už někdo dnes
di'lostane se k Národnímu divadlu, je to
jteiste uplny začátečník -— homo novus
dílíte protekční (sl. ()dstrčílova). Soubor
či.—mohcrní čítá dnes pouze 25 sil, to je
roozhodne na první scenu více než málo.
a-. lt'Cll 25; Žije navzájem v nejvetším ne'

t'lttčjte
pt.“nk, aby se hrálo uspčšne, v dokonale
pí'iatelsttí, jeden druhemu neveíi

sooulíie n s nadšením'
\' produkci není tomu lepe. Zidovsky

kuus „l'rulom' od H. Nathnthena hraje se
o. přikot, ač návštevy jeho jsou velnu
—.l»laln'. Idea hry, ]UŽ láleží v ulpi'ní ČíUVLkll

ílilíl zasadach, z nichž vyšel, ztroskotala
nnnprosto ve špatném zobrazeníjednotlivých
prostav u v násilném ohíezání lží. jímž
auutrn. žid, ohmyslil Iigury křesťanského
dtíucha.

7.! tendence. líčit židovismns v nejsvětlejším
hnarvneh proti nejkřiklavejším

Vychází při malbě svého kusu

vymyšle
ntío—tetn (třebas nemožnostetn) křesíanske
slelnbosti. l'o židovském ».\lumrajt-. po
hřtře -S\'. \'áclav- od žida Langera přichází
hnued Národní divadlo s židovským »l'iů
loomem“, to je přece trochu mnoho ——ani
čeeská literatura dramatická takove sho

ví'ívavosti se netěší. V »Průlomuc vytvořil
pooslední novou I'tgurku zesnulý člen Ná
roodniho divadla p. Kavka. llrail židov

ského syna Jakuba ve znamenité masce
v promýšlené hře potrhlého žíděte.

7, klassických her vypravena španělská
veselohra .Scdla'k svým pánem" od Lope
de Vegy, bezmála tři sta let stani. Mistr
Vrchlický pořídil z ní výborný překlad a
úpravu, takže veselohra, jež poslouchá se
jako vkusná pohádka o královské kralo
chvili, ještě dnes pobavila. Provedení bohu
žel nebylo bezvadne, herci Národního
divadla přednášejí dnes verše nedokonale
u velmi uzltoprse.

(Jimm .\'áro.lního divadla chystá se
k velkým činům, především k vypravení
Wagnerovy opery „Tristan a Isolda“. Ale
i nynější její práce je plodná. \f'ypravíln

nastudování Fibichovu

premiera - pro
v úplně nmém
operu , líouň'. Její
tnladou generaci byla skutečnou premiérou,
odhalila krásy málo známého díla, jež zá
leží v geniálním fondu myšlenkovém a
vzornem Sl't'thttVillll ryze dramattckem.
lltlo melo skvely uspech, dík vyborneníu
provedení pod taktovkou kapelníka pana
ílt'zuulmhaláho, kti-tv z orchestru vytěžil
vše, co v díle Fibtuhnvč |e hlubokého.

l'řt prvém představení Fibichovy rílouřec
snesl se okazaly projev obecenstva pio
tohoto t"L'>-í<t"ltudramatika. ílyl záron-t'í

hrotem namířenýtn proti nespravedlnosti
spravy Národního divadla, která důl |"i»
inchovycit zanedbává. \'ůbee ve sporu
í)vořák——Fihich nutno zdůrazniti aspoň
to, že Dvořák hraje se u nás v divadle.
na lzcncertnich síních velmi často, kdežto

Fibich až příliš poskrovnu. Mělo-lt by tedy
obecenstvo samo tento spor tozhodnout,
mttsíly by nejdříve hudební instituce l-"í»
hiehovy skladby často hráti. Jinak bude
stále spor řešen jen v hudebních našich
žurnálcch odbornými lidmi.

Také Straussova opera „Růžový kavalír“
byla vypravena částečně v novém obsazeni.
Letošního roku má dojíti k vypravenínej
novějšího díla největšího žijícího němec
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kého komponisty .Aríadny na Naxn'.
Vinohradská zýčvohm vypravila nejprve

Fallovu operettu „Naše/lo Gnslýnka'.
] tato operetta je podle vídeňského střihu
sešita a zhotovena. Je sice poněkud de—
centnějši předchozích děl Fallových, ale
jistá část pražské žurnalistiky pustila se
po druhé reprise do »Našeho Gustýnkac
a ředitelství vinohradského městského di

vadla prostě reterovalo. Prý vidí v kuse
urážku slovanského citu. >Náš Gustýnekc
totiž v originále hraje na půdě srbské,
v českém překladu je ovzduší převedeno
na půdu portugalskou. Konečně o jednu
operettu méně, nemohlo by se nazvati
špatným tahem, když však na místě »(iu
sty'nkac hrají se jiné operetly nevelké
ceny, je to pěšky, jako za vozem. Žur
uálům mělo jíti o zásadu a ne o »Našeho
Gustýnkac.

V opeře vypraven byl \'erdiův „Tron
badonr'. Bezmála půl století přešlo již
od jeho premiéry, ale historie pa'údnich
tónů ve strettě v třetím jednání dodnes
rozhoduje o hytí či nebytí této opery.
Vinohradské divadlo má ve svém

boru nadaného tenoristu p. |)rvotu, který
je ochoten vytáhnouti těch C, kolik si
jich obecenstvo vyžádá, a proto u'l'rouba
dourc má tuni úspěch. Dává se tam jinak

SOU

značuč nedbule, ale představitel „'l'rou
badourac úspěch rozhoduje. Jako před
dvaceti, třiceti léty. l'odivné uničuí, jež
věru nestárne.

Činohra vinohradského
cuje teď polnálu. Zuzuamcnávii jedinou
novinku, maďarskou hru „Caru/nn“ od
pp. Biroa a Lengyela. Způsob, kterým
tito autoři řeší svůj problém, je čistě
francouzský, sardouovský. Na jevišti na
kupi se řada eÍfektů, šílená nemožná
láska. vzpoura, atentáty, ortely smrti, vý
střely, bitka, vše v ryčném tempu. Aby
děj hry lákal, vybrali si ho maďarští dra
matici z ruské historie. 0 carevně Ka
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teřině ll. je mnoho tradičních zkazeek,
historických knih a bájí a ztěch vyčerpoali
Biro a Lengyel, co k sestavě jich hnry
zdálo se býti působivým. A nelze popří—íti.
že sestava je poměrně dosti obratnna.
Jádro je ovšem plané, idea žádná. \'ínno
hradští v takových effektních kusech ddo
vedou výborně chodili, zahráli „Carey-num.
s pí. Májovou v čele s úspěchem.

V koncertní saísoně zaujal pozornoost
koncert Slovanské hudební Unie, přinčnmž
účinkovalo 120 osob, sdružených to cor
chestrů Národního divadla v Praze, mčést
ského divadla vinohradského a Česské
Filharmonie. Koncert odbýval se v Ruddol
linum, jehož prostory ovšem pro titak
velký orchestr jsou skrovné. Zv'ukochesmru
byl tu příliš stlačený a hutný, jeho ecbho
špatně vytříbené, takže působil spíše |po
stránce formální, mohutnosti a velkoble
posti, než sesíleného výrazu. Programu
byl věnován výhradně Dvořákovi. Stalo . se
tak asi úmyslně, aby se znovu ukázaalo
ua popularitu tohoto skladatele. Konccert
dirigoval chef opery Národního divadla p.
Karel Kovařuvic a znovu dokázal, že je
povolaným koncertním dirigentem. Jnhki
solista představil se p. Jan Buchtele, koon
certni mistr Národního divadla, dokonaalý
virtuos na housle a znamenitý umělec.

Na druhém samostatném varhanním koon

certe hrál prof. Strouha, varhaník 'l'l'o
mášského kostela, professor na konsser
vatoi-i a ředitel lluchova spolku v Lipskku.
Jeho hra na královský nástroj byla virt'tu
usní. ac ne velkolepá. Program byl vvy
hraduě bachovský.

V symfonických koncertech České FFil
harmonie provedena též byla poprvéé v
rouše orchestrálním skladba Vitězslauva

Nováka „l'an"jako báseň v tónech o 6 vvi:
tách. Přes vzornou, po stránce formálilní
skvostnou instrumentaci přece »Panc jahko
dílo klavírní zaujme vždy větší a hlubbší
pozornost hudebního posluchačstva.Těžžko



jee změniti skladbu, klavírně myšlenou a
zkkomponovanou, dodatečně v dílo orche
sttralní. Po té strance daleko vyspělejí
prraesentovala se loni »Bouře“ téhož
aLutora. Franh's'tk Šorm.

Svaté Terezie výkřiky duše k Bohu.
Zde španělštiny přeložil Dr. Otakar J. .la
ncota. Nákladem »Revue Meditace-. S pěti
otbrnzovými přílohami tištěnými na kartonu.
0)brnzy k přílohiím z bibliotheky stra
hnovské zapůjčil P. Cyril Straka. Ohsuh
sppisu jest následující: Úvod. Překlad vý
křřiků sv. Terezie. Studie »Svatú Terezie

z Ježíšec v rámci španělské mystiky.
Přřehled španělské mystiky do století XVI.
Sttat uvodní. Doba průpravy až po věk
XŽYI. Rozkvět mystiky ve století XVI.
Aiskese a mystika v řádu dominikánském.
Řitiid františkánský. Řehole sv. Augustina.
Řtadjesuitů. Mystikove' 7.řádu karmclského.
Mlystika španělská ve století XVII. o další.
vaatrí 'l'erczíe. Životopis. Literarni činnost
svvnté 'l'erezie. Poznámky. Ohsažný spis
cjpatřen jest také obšírnýin seznamem jmen,
2ll'.' stran vkusněho vydání s 5 obrazovými
piřilohuini za 1 K 70 hal. prodava l-Ímanuel
Sttivin, knihtiskař, l'ruhu, Myslíkovn Báli-Il.

Polský purlamua. l'olský klub anto
mnobílní, jenž kdysi pro uiutomobilc přijal
sllovo »samochodc, vypsal konkurs na
p(olske na'zvy zn šofér a garáž. Došlo
2446 návrhů, z nichž zvolena jména nkie
rom'ca- (řidič) a »znjazdnía. (kůlna).

Nebudu pait básni, které se týkají jen
čiíístí, ale budu psiít ba'snč. zpěvy a my
šltenky, které se vztahují na celek.

A nebudu zpívat jen o jednom dní a
prro jeden den, ale pro všechny.

A nenapišu biísně ani kouska kousíčka
btuísně, která by se nevztahovala na duši;

Poněvadž mě pozorování všehomira po
uěčilo, že tu není žádného zjevu ani čá
stiičky jeho, ktera' by neměla vztahu
k duši. Wall Whi'lman.

Slavnost 25letého běsnění Johanneaa
Jórgensena, dánského básníka konvertity,
konala se na katolické všechniei v Kodani.

Jčrgensen byl přítomen. Zapěna společně
jeho píseň .Na nebeském stanu hvězd za
plríl jas< a básník pak vypravoval svůj
život, od narození ve Svedenborgu přes
dobu studií v Kodani, kdež mu zdřili
Spencer, Brandes a Strindberg, loučení se
Stuckenbergem :: procitnutí z dekadence
k náboženství a pouť za sv. Františkem
do Assisi. Slavnost byla hojně navštívena
předními osobnostmi. Při večírku mezi
mnohými jinými přednesl přípitek předni
l_vrikdánský Waldemar Rórdam. Velebil
Jorgensena, že jediný odvážil se plout
proti proudu rndikalismu a zachránil své
nejvlastnější jii; že naučil nás, žei zčistč
lidského stanoviska je potřebno zcela od
dati se věci, které jest většina's. llěkoval
Jíirgensenovi zn lyrikn, která je výkvěteln
Llanskétluše \' listě vlšíihenhavn- opěvuje
Jíirgensenn jako řinonci prainen písní a
jako kvetoucí Iípn, kol jejichž kořenů šle
lniji plameny, ale ono \'zniiši haluze k nebi.
Končí:

llinf velelieno srdce pěvcel
(To prachem v nás, ty učíš vzlétat!

Myšlenky Spaldlngovy.
.le nemožno mysliti o lidském životě

vážně a neposlřchnonti jeho úplně inar
nosti, počinií-li a končí-li jen a jeli v
tomto světě. Než nauka o úplně marnosti
života je nauka beznaděje, a život je na
děje. Lidstvo proto bude neustale věřili
v llohn n tlnši, poněvadž neustále bude
inilovnti život.

Svědectví o ceně díla je jeho účinek
na dělajícího. Snižuje-li ho, je špatně:
ušlechtuje-li ho, je dobré. To jest i hod
notní měřítko institucí. .lich jediný cíl
jest udržování života.

Není nic pravdivého nebo dobrého nebo
krásného, co, uvažováno nebo konáno ve
správném duchu, není te'ž náboženské.
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Boleslav Jablonský il 14. ledna
19l3 sté narozeniny. sme přesvědčeni,
že poesie jeho jest nedocenčna a neprá
vem zapomenuta a chystáme nové její
vydání. Prosíme o laskavou příhlůku,
kdo z našich liter. historiků a nesthetiků

byl by ochoten napsat k ní úvodní roz
pravu, stručné, ale vyčerpávající essaý?

Japonská výstava S. Boušky. Už
asi r. 1908 vystavil v Praze při příležitosti
cyklu přednášek pro katol. intelligenci,
které na podnět K. D. Lutinova pořádal
\'il. Bitnarv >Červene'm saloně“ v Louvru,
kaplan Al. Svojsík kollekci japonských
dřevorytů a přednášel () tomto umění.
Símě padlo na dobrou půdu: Benediktin
P. Sigm. Bouška počal s takovou horli
vosti studovat a skupovat japonský dře
voryt, že mohl letos Praze uspořádat ne
vídanou hostinu: Výstavu 600 mistrovských
listů. »Trojanuse, jemně vzdělaný feuillc
tonista »Čechac,0ní piše: Něcotakového

Praha ještě neviděla a neměla. Jakou ce-nuu
má Výstavka tato, poznáte ztoho, že jes-st
pojištěna na 120.000 korun a že jest v nni
všecko. co uměleckého historika může uu
spokojiti: od nejstarší illustrované knihyy,
přes unika, primitivý do gallerie japonn
ských Tizianů a Rafaelů barevného tisktcu
a pestrého dřevořezu, mistrů Shunshol-an,
Kiyonaga, Utamara, 'l'oykuniho. Hokusan-oe,
Harunobu-a.. . Japonské umění dle škool
a času a vývoje jest před vámi ve výý
mluvných listech názorně spořádúno. Sigg.
Houška měl před uměleckou obcí 700 liddi
přednášku s promítanými obrazy, v nín'ž
mimo jiné dovodil, jaký vliv majiJaponcci
na evropské umění. Znali japonské umlnní
náleží ku všeobecnému vzdělání.“

Česká kolej v Římě počinem J. Emn.
kard. lluueru a schválením Pia X. budde

společná pro Čechy i Moravany a hudde
současně poutnickým domem, po kterénm.
jsme toužili v Nov. Zivotě už r. lOOl.

HOVORDA.
V minulém čísle vypsali jsme anketu o

některých zajímavých otázkách.Dnes máme
čest předložili čtenářům vývody 'l'h. hra
K. Farského. které jistě namnoze uspokojí:

l'řípustno-li používati u výchově dětí
klamu? Odpověd“jest na snade dle zá
sady morálky: učel neposvčcujc prostředků;
tedy ani výchovný nemůže dodali
oprávněnosti klamu, lži, které by kdo jako
prostředku vzdělávacího užival. A tím roz
řešenn jest otázka přípustnosti pohádek.
bájí a p. ve výchově. Pohádky jsou dět
skou poesii, širým, bezmezným světem
dětské fantasie. Ale nesmějí se státi
svodem k nerealnimu snílkovství, čili ji
nými slovy dilě musí míli vědomí, že

účel
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jrsl to pohádka, výtvor fantasie, a noc
skutečnost. .-\ druhou podmínkou morálnní
přípustnosti tohoto druhu výchovnýcch
prostředků jest mmmmxl zásad l'ŠlČ/JOO>
uanýrh, aby pohádka nebyla návodem k
různému na př. všechnovstvíc, jež nebývvíi
než podvodnictvim. nešetrností vůčiosobnni
bczpečnostidrnhých a p. |)le zásad mruvv
nich, v pohádce doporučených, může ase
ona stati výbornou školou dítěti ve směrru
kterémkoli, dobrém i špatlém, stejnějnkko
veškerá četba vůbec. ! dlužno si tu prrá
vem stěžovati, že pohádkový svět našicch
malých byl v posledních letech úsilovnoon
konkurenci knižního trhu znešvařen nee

jedním produktem ceny nevalné a mravrně
ne vždy bezzávadné. Dr. F



Jaký výchovný význam pro děti má
příchod sv. Mikuláše, Ježíška atd.?
Zajisté ne všude stejný, dle toho, mnoho-li
jest v pohádkové íllusi dětem vštěpovnné
pravdy. Jestliže se dítěti namluví klamné
dlomnění, že Ježíšek, sv. Mikuláš atd.
skutečně ve vedlejší místnosti nebo v pře
s:trojcné osobě dlí a dárky přínáší, pak
je v tom pro dítě i pro staré nepopira
telně kus poesie, ale jest to zároveň se
sztanoviska nábožensko výchovného ue—
b—ezpcčnýklam, jehož nutným jednou roz
řtešením tl odhalením ztrácí i historická

p-rnvdn nn svézvěrohodnosti &může snadno
klesnouti u zklamaného nn nivenu holé

legendy nebo pohádky, krásné síce, nle
nehistorícké. Proto nepokládáme tuto me
thodu výchovnou za správnou, nniž bychom
však tím pravili, že by tak náboženská
poesie byla naprosto znvržitelná. .-\le musí
býti .lítětí záhy vysvětlen vnitřní, duchovní
\_\"Znain obyčeje, ti to nejjednodušeji po
daním pouhé historické prnvdy „. př. "
štědrosti sv. Mikuláše, o nesmírně stě
drotě ltoži prokázané lidstvu sesláním \'yr
kupitelovým atd.,sdotlatkevn, že si význmn
tí.-chto Ínkt historických tim oníln ohy
čejem připomínáme, mnjíce nn lllCll při
klád mravní, případně účast duchovní mi
losti. Takto bez klumu : dosti prosteohr
insněny dítěti (dle jeho clnípamstí) re
|)I'C\'clll.ujl poetické obyčeje motivů nábo
ženských velmi cenný u trvalý podklad a
piíSpL-vek uvědomění náboženského.

Dr. F.

Báje o čápech. vránáeh atd., jež nosí
děti. Jsou výpomocí z nouze vuči dětské
zvědavostí, která dovede svými všetečnýmí
tilosot'ématy vehuati matce krev do tváře.
Je to v celku vzato vytáčka neškodná,
ll'UhHS měla na sobě pečet lži, která se
však netěší ani u dětí přílišné důvěře a
proto není také k žádnému užitku. Ale
když dítěti se oči otevrou jednou, a ono
sezná, že od rodičů bylo uváděno v omyl,

jest nevyhnutelný takřka toho následek,
že mu ten posvátný problém příchodu
člověka na svět zt'rivolní, že mu připadá,
jakoby to bylo něco zlého, co i rodiče
dítěti na sebe musí zapirati, ovoce zapo
vězené — —. Proto je lépe, možno-!í to,
otázky nezodpověděti raději, a nejlepší,
poukázati na Stvořitele, Jenž požehnání
Své rodičům v dětech sesílá. To jest od
pověd pravdivá, byt i jen částečná, kterou
si časem dítě doplní nještě lépe, doplní-li
mu ji rodiče šetrně samí, nežli aby pře
nechávali objasnění tak úctyhodné věcí
tradici výrostků hárajících probouzející se
pubertou. Věk, kdy měli by rodiče dětem
určitou odpověd příležitostně v této otázce
dáti, jest v našich poměrech mezi 10. n
14. rokem, ježto po 14. roce málokterý
chlapec neb divka je v nevědomosti o
těchto věcech :: je-li, jistě ne na dlouho.
\' rodinách venkovských ostatně obejdou
se rodiče namnoze bez svrchu vzpomenu
tých hájek nn větši prospěch mravnosti.

Dr. F

Přípustnost ironie, satiry, snrkasmu
v literatuře katolické? To jest dosta
tečně vymezena kntolíckou morálkou nn
llíklnílě přikázání h., 7. n tl., což ovšem
má plutiti pro litcruturu veškcru, nejen
výlučně »kntolíekouc. l'oněvndž této formy
stylove obyčejně se užívá \“ polemice,
dlužno zvlášť míti na zřeteli ono evnndě

lícké: „Milujte nepřátely své !“ Zejména
ovšem,je-lí pisatel či áutor vůbec hlnsntelem

jemuž ukládá při
stejném rozsahu jemnější tnkt, daleký
hrubostí, k níž forma velice svádí. 0 při
pustnosti tohoto druhu polemiky nemůže
býti sporu, an i Kristus Pán ho v evan
děliu nejednou používá. N. př. Mnt. 5.:
anomenutí ku skromnosti; „dáváš-li nl
mužnu, netrub před sebou :“ břevno v oku.
i\lat. 7.: o falešných prorocích: „zdaliž
sbírají s irni hrozny nebo z bodláčí Fíky?
.\lat. ll. : Poselství Janovo: »Co jste vyšli
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idět? Třtinu-li?, člověka-li měkkým rou
chem oděne'ho? Aj — ti v domich krá
lovských jsou!“ Luk. ll.: Polemisuje s
pomluvači, že s pomocí Belzebuba vymítá
zlé duchy. Luk. 10.: Podobenství omi
losrdne'm Samaritánu; Luk. 14.: Proti
ješitnosti a domýšlivosti při hostině; Luk.
16.: o chytre'm správci, jehož ošizený pán
„pochválil;' tamtéž podobenství o boha
te'm muži. Luk. 18.: pod. 0 l'ariseu a pu.
blika'nu v chrámu. Tato i jimi místa
evandělia nejsou prosta jemné ironie, ba
šlehají nejednou břitkou satirou i s hořkou
příchutí sarkasmu. — J)".F.

Němci o Žunkovlčově díle „Die [Land
schriften von Griinberg und Koniginhof
píšou: Augsburger Neucsle Nachrichlen
8. Nov. 1912. Rukopisy Zelenohorský a
Králodvorsky. nejstarší české básně, jež
se pokládají za moderni padělky, pro—
zkoumal, do němčiny přeložil a vyložil
Martin Žunaovič. Vyšly n .l. Slováka v

dělky, mělo svůj původ v tom domnění,
že Slovanům ve středověku nemůže býti
přiznána ona výše kulturní. která jest
podkladem těch básní. -— Jak Zunkovič
nyní prohlašuje, nepodjal se nikdo toho
úkolu, aby básně vážné probádnl -— na
opak. byly zavrhnuty jistým paleogrnfem,
který neviděl ani jejich fotografickou
kopii.

Toto povrchní studování zajimavých
dokumentů kulturnich ve světě vědeckém

překáželo velmi v poznávání starověku
slovanského a proto jest tento překlad a
to vyvrácení námitek proti pravosti ru
kopisů velka zásluha, kterou vědecké
bádání uznati musi. S jednotlivostmi ne
můžeme se zde obírati; podotýkáme jen
tolik, že Žunkovičova rehabilitace jest
přesvědčívá (einleuchtend). — Ostatně
málem by byly ony rukopisy (v knize
jsou tři faksimile) již jednou, v 80. letech
předešlého století zničeny, když je chtěli

pro vzplanuvši boj učenců jednoduše :ze
světa zprovoditi. Jen zakročení několilka
rozvážnýeh mužů můžeme děkovati, :že
dnes ještě existují. — Leží nyní v zásuvlcc
pro padělky v zemském muzeum v Praze.

Salonblau No. 61., Seite 1960. Dresdten
21. Dezember 1912. Omylem za moderrni
padělky považované nejstarší české básmě.
Žunkovič, jehož kniha: Die Slaven eeín
Urvolk Europas v Salonblattě dle zaslulhy
byla oceněna, vystoupil rázně pro pravo>st
těchto mnohonásobně napadaných mej
staršich slovanských rukopisů. Jeho pio
lemika jest tak přesvědčujieí, že mu
musime dáti za pravdu a tím zdá se b_\ýti
spor o tyto nejstarší památky slovanslke'
kultury rozhodnut ve prospěch jejich prra
vosti. Ještě záslužnější zda' se mím b_\ýti
překlad do němčiny, který ukazuje, že
moravský major jest hluboký ínterprret,
který ovládá jazykový material v takotvě
míře, jak snad žádnému slavistu — i: z
povolání — před ním nebyl k disposnici
Tato velka' jistota jazyková dovoluje, že
můžeme sledovati jeho vývody pro pravtost
rukopisů, a jeho kniha může proto miíti
stěžejný význam pro slavístiku.

Kn'lner 'lltq'l-lnll No. 564. G. Dezembter
1912. Mnrgenausgabe. Subtilni přičimy.
prnč tato l'nma,že rukopisyjsou padělámy,
byla konstruována, jsou v díle dosti ziře
telně načrtnuty. \'zdor tomu jest to lhá
dnnkou kulturní, jak se to mohlo main,
že celý národ šplhavé chytrosti (Streboer
klugheit) několika málo osob tak hrubč': “
důkladně (plumfp und gríindlieh) mmhl
padnouti za oběť. Tuto literární mysti
iikaci vysvětlil Žunkovič v každém smčěru
s odůvodněním a přesvědčivě; tím jjak
spisovatel sam pravil, staly se ony nr'ád
herné básně opět »počestnymic (ehrlicšh).
Poněvadž od desítileti žadné němeaké

vydáni nevyšlo, vzbudí jistě tato příssně
vědecká, literárně i básnicky vysoko stto
jíci publikace zájem nejširších kruhů.“

Tiskem Václava Horáka v Prostějově. — Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.



K UMĚNÍ FRANTIŠKA BÍLKA.

Vcřcinosíí skoro ncpovšímnula píešla ('lyřicálku „č(ského
)din(l“. My ismv byli první, klcři ismc \ |. rocniku Nového
vola r. 16% U\( dli l')íll((i (l() šiiší V(řvinosli. N()vÝŽivol vydal
vní |('.h() ((Ilnnn „Modlilhy" () později, ,'()l(('n('iš“, n(rš| lidé
!?Slllll')í|k()vi ((sln (l()(:lnánin lKříž()v('1(:(.sl(1VPI'OSiLlUVČ() i.).
Alo ()lli(ri(*lníini kinhy I)yl Bílek ()(hníl(in, |('h() Kalvmiv ()(l
(lnčnn [ koslclu chýnovského, icho I\'rn(:ilix Ic hřl)il()v(|
ibického, i(“ho pomník 'lřehílského na hřbitově vyšvhrnd
éni i(.sl posmíván, (( (lnšlo l(()n(('nč luk (laloku, )(“ Hilvk
| (v „( ((hn ('I vv „Vldsli"l prohlášvn i() ()(lpndlikn.
N(tdivímc sv lomn, i(? Bílek n(—.níchápán () milován od pm—
(dní(h duchu, nebo! ((-lé naše gť|l(“'ťl('l(ť.ison odchovány
ideálech pohanské i(tnnissnncc iI()lské, () Bilck (l()l)ř(-l.n('|
holo svého úhlavního "('přÍlClP, () ('fcmž možno se přesvědčili
icho (i(-docvnčných (Íonlilcoríí v Novém Živolč r. IHI/.
llalská rcnaissuncc i(fsl kullvm bniného. smyslného lčln ()
chikkhny, kdcžlo ISílek ()sluvuic lčlo skrz na Skil. produ
vnělé, nehledí sladké líbivosli. (rlc lvoří v dm hu přírody,
) lt'lÍCllŽ l'diin vnikl nová slvoicni, () vd(*(hui(- iiin ži\()l
(tslanské duše, klciú hpi \ lomlo SllíWČIll udolí. IOSlOllL
) vyšší vlasli.
Od Rodina má icn lu úctu k přírodě, ale vdechl svym ku
enům hluboký vnilřní život.
Takové sochy, iako bílek, lvoří icn Příroda ve svých laicm
'ch dílnách: ldčte do Posíoiny () tam v podzemních alclicrcch
ridele Bílkovy sochy a tam ici pochopíle!

íloha ..Archv“ č. 4. 81



Bílek hledá všude v umění metalysické všelidské taiemství,
a toto hledání zavedlo jet na čas k mythologii Indů a iiných
pranárodův.ale nikdy Bílek nechtěl se odříci kato
tické pravověrnosti.

Proto isem žádal ihned od mistra vysvětlení, když se
v „Čechu“ objevila zpráva, že Bílek navrhl městské radě ko
línské, aby odstranila z náměstí sochu mariánskou a postavila
tam pomník Komenského. Obratem došla odpověď:

Milý Karle,

hled, iak stále složitčiším stává se život. Sám podává! mi opět ieden 7.dokladů.
22. X. došel mě přípis z Kolína.

„Podepsaná rada městská obrací se atd. atd. - a žádá za laskavé podání
urěitého návrhu ohledně místa pro Husův pomník a úpravy sousoší Manan
skeho, by toto v souladu s prolektovaným pomníkem bylo upraveno -—"

Odpověděl jsem: „Na Mariánském sousoší nedá se ničeho zlepšiti; přiide
čas, kdy bude potřebí mu vyhlížet: mista kdesr v museum. Zukreslil iscnr už
na leho místo pomník ||ný - (obrysy pomníku mého Komenskéhol“

ovšc ln(un(.ná: lsem proti odstranění dosavadního pomníku. (Do situač
nthooplánu iscm též sousoší Marinuské znovu zakreslil) lsem též proti zlep
šování onoho sousoší, protože už ic \etcl rým, (( „nout záplata na starém
šatě, nové víno ve starých sude(h“ isou pnndarni \ě('.ně ži\ými. —

Proton ncnnim ln(nchol návrhu na sousoší nové, x((kicsluii zde obrysy
zatím sousoší pomníku Komenského. Tím není řečeno, že bych odstraňoval
sousoší Marianske 1. náměstí Koltnského. Bo přál bych sr ie t\ořiti znovu (]
prá\č na témž místě Kolnn

I.?ivč piš(. () _mně (to „Č(.cha“ oncn mladý knč7. Znal-Ii by poměrů, napsal
by toho opak. [.(i (Inne-hhh" mě tvorby ucni i(:(tluého črtu, který by se
nclýkal Pánu Krista nebo Moric l)(mny; (nt |e5t to „(nba", úžas, ltus či
Komenský) (( icsl lomu d\(((.(.l |(t, (:o iscm katolukými kněžími knceřmán,
pronáslutouín (| I koshla surově \\olí(o\ón. A těž(c pykal kněz. který by
$( inhe b\l Instat (\ proti surmoslcm oněm se. ohradil I lóži se ho -—pisatele

e( hu - kolik d\(u ctitctí ka( (:řo\(íní (( pronále-(knání by icště muselo

přiiíh. nežli h\ oslabilo mon?touhu: Pra\ dě Krista —Krásc Maric Panny n( chtnákží ( nu'u poslutní (l(
Do/(tunun t(.h( (»(htune \ přáním lepších budoucich (tnů ( roků.

h ((ntišrk Bílek.

lest pravda, že dila slohu bílkova nehodí se dobře do našich
renaissančních (( barokních chrámů. jsou 7. jiného světa. Ale
pr0(. se ncnaidc Maccenáš ,který by poskytl stárnoucímu mistru
možnost, aby postavil (:hrárn pro své svaté? Budoucí včky by

němu putovaly.
V záhlaví rcprodukuiem tři návrhy pomníku Třebízského.

Ponechme budoucím, aby rozhodli, byl-li vybrán ten pravý.
K. D. L.

82



(řížová chodba na Slovanech \“ Draze

vuuměleckých pokladů pražských icsl Křížová
|sich, vlaslnč leií fresková výzdobu z doby Ki
má biblia pauperum, zobrazeni důležitých scér
Slurého zákona. llcslauraci lrcsck provádí

nlaleon Maior. Malby připomínali Olollu a Fi
mnohou historickou zaiirnavosl.



„w "“w—q. "fv-" rmi. „. .

Presbytář kaple ncisvčt. 'l'roiice v Prostěiově.

S dovolením opata cniausského P. Albana br. Pantaleon
Maior v duchu školy bcuronské, resp. vduchu starokřesfanských
mosaik italských, vyzdobil kapli v Prostějově. Dle návrhů
mistrových provedl v říinu & listopadu I9|2 Írcska ak. malíř
Fr. Petr, okno ]. Vogl, oltář Al. Donížil.

S V lodi chvstaií se fresková obrazy ze života sv. Františkaera.
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KATOLICKÁ RENAISSANCE.

ACHAR BVL. BVL VVVRCHOLENlM VOLTAlR
ské revolty proti Církvi v českém nárobě. Přeostřil
iehlu Havlíčkovu, Barákovu, Nerubovu, Cechovu,
přebrousil ii tak, že se zlomila. Sesměšníl se svými
tiráoami o barbarské antice a přiveol se sám ab
absurbum.

tvraceií se k opačnému pólu. »Ceská Kulturac jest toho boklabem
llČa přebnáší v Praze s nabšením o Pavlu Clauóelovi francouz
Lémkonsulovi, katolickém básníku. Altreb Fuchs v »České Kul
řea a v »Přehlebm horuie pro mystickou poesii a liturgii ka
lickóho střeoověku, kterýžto po Zeyerovč památné přebmluvě
| -I(arolinské epopeih iest rehabilitován Drom Zb. Neieblým
ku DUHA POKROKU, a Dr, Kybal strhává s husitství skrabošku
therského volnomyšlenkářslví a staví ie na místo, kam patří
ko: vyvrcholení náboženských ióeálu střeóovékých.
Velká řaba umělcuv a básníků vrací se oo katolické svatyně.
Ale musíme zavčas upozornili na některá neoorozumění. Pan
treo Fuchs polemisuie v DPÍ'thEČlH s »Kněžskými problémy.
ra Fr. Nováka a ve svem novickéin nabšení pro střeoověkou
linskou poesii a liturgii církevní obvažuie se výroku, že místo
tolického kněze iest ien ve svatyni, že »kultus beuronských
nebiktinu vykonal více než missie rebemptoristuc, že iest nutno
nechat politiky a organisace katolického libu, práce hospobář
é, spolkové a věóecké, což on vše nazývá iesuitjsmem.
Toto poiímání katolicismu iest ] DNOSTRANNE. Církev KA
)l.lCKÁ znamená VŠESTRANN , všeobecná. Ona hení pouhou
urgií, ona iest IUOTEM, ona ble sv. Pavla musí býti v EM v tM.
]eií služebníci musí v iebné ruce bržet kabitelnu a zebnickou
ci, v bruhé meč na ieií obranu. Ona musí býti solí země a
*asem, ienž V ECHNO proniká. My musíme katolické zásaóy
ilatňovat ve všech oborech libského života. Naše chrámy musí
sat uměním a slovem Božím. ale i naše spolkové bomy musí
*pět katolickým ruchem.
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Kam vebe útěk oo sakristie, ukázala Francie. Církev má nnneion
úřaó kněze a proroka, ale též úřao pastýře a vlábce. Královvvství
ieií není sice z tohoto světa, ale iest na tomto světě a pro tento >: svět.

Nemusí v ní všichni bělat iebno, ale všichni musí Dělat všecechno.
A práce kažbá potřebuje ORGANISACE k bokonalému úspěěěchu.

Po organisaci volá katolické spisovatelstvo s intelligencí,í,', ka
tolické umělectvo s žurnalistikou, která má libu rozbávat v 000ml)
ných mincích zlato velkých čuchů.

Učinili isme iiž několik pokusů, aby se kulturní sílv česlslských
katolíků sbružilý ve Sbor katolické intelligence, pak v Zeýeenrovu
společnost a pob.

Nýní zbá se. že přišla plnost ,bobý, aby se utvořila (aspoňňň pro
Moravu) DRUŽINA KATOLICKE KULTURV, která by měla ! : svůi
obbor církevně umělecký a průmyslový, literární, hubební, sssnab
i věbecký a socialni, aby byla srbcem, z něhož by se rozbítítíhala
krev bo všech tepen, pravé umění bo našich chrámů a booomů,
vznešená kultura a rabost bo českých srbcí, pomoc strábaititiícím
nositelům krásnější buboucnosti.

V příštím čísle »Archw nastíním organisační statut tohoto útuvvaru.
l..

_.
*!b

7
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AFORISMY.
]sou věci, s kterými člověk neraD svěřuie se neiširšímu publiku, nýbrž jen

bušim vybraným, oD kterých může se naDíti porozumění.

Máme Dosti listů, ale málo osobností; kDýž mluví list, čte se lhosteině se
sklopeným zrakem. KDýž mluví osobnost, poslouchá se se zDviženou hlavou
a s Dýchtivě otevřenýma očima.

není raDno Děliti literaturu oDpolitiky, umění oD věDý, hquu 0D náboženství.
Vše splývá v ieDen celek, nebot Duše liDská iest ieDna.
Strom jest něco iiného než země —-ale oDDělíš-li iei, zahýne.

Reforma už Dnes není tak obávaným slovem iako neDávno. Dnes už kažoý
ví, že reforma iest nutna k životu kažDé instituce |ako iíDlo a mytí k životu
těla. KažDý živý organismus uDržuie se při životě ien výměnou látek, Výlu
čováním ieDu a přiiimáním živných šfáv čili reformou. KažDý másreíorlnou
počínat u sebe. Ale neDei se zDržet oDmýtí tím, že ti přináší voDu špinavý sluha!

Je to rozumné, zlobit se na člověka, který spatřil kouř, iDoucí se si_řechý
naší, .1 běže po ulici křičí: Hooří! » ? Čož vícemíluieme své pohoDlí než svůi
Dům, neb Dokonce sviii život. “

]sou přeochotní strážcové cizích Domů, kteří běhaií po ulicích křičíte:
'Hoří! "

Alo ve skutecnosti nehoří Domy spoluobčanů nýbrž ion pýcha, 7.íšt a
slamnnnn v snDcí křičících samozvancu.

DCIHJQOQlícholí neinížšíní pubum posluchačů a lže iim Dno Do oči 5 faleš
ným palhosem, aby ic získal pro svou osobu.

Demagogie iesl souhrnem všech squi hlavních hříchů a Devíti hříchu cizich
a nejtěžším hříchem proti Duchu svatému. Prvním Demagogem byl Satan v ráii.

lsmc přiliš chytří. Svět scstárnul a přezrúl. Umíme Dokázat černé i bílé, ze
všeho DoveDem se vvkroutit. Vrchol ie Nietzsche pravý Babylon. Přehob
noceuí a znehoonoceni všech hoDnot. lletvo ztratilo neien nalvnot, ale
vůbec sliompoznánioobrého a zlého. .l'unlu rey vše plyne a splývá. Ěiieme
v Dobč npaDku, v přeDvečer velikých bouří a převratů, přeD výbuchem Kra
teru. - -(iótterD'ammerung. Začátek potopy.

Professor iilaDeliský Nobles skutečně prorokuíe, že ieště toto pokolení
Dočká se konce světa —<onlavenlm, potopou. - < ]eho přebpověó nebyla nám
z,nán\a kDýž isme už přeD půl rokem nazvali nový list >Archon. - Náhoba
či shoDa?
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SLOVO o PLUKU lGOROVĚ,
SYNA SVATOSLAVOVA, VNUKA OLEGOVA.

ČESKÝ OHLAS DLE ORIGINÁLU. PŘEKLADU ERBENOVA A PĚKNÉFHO
TLUMOČENÍ POLSKÉHO OD BOHDANA LEPKIHO

UPRAVIL v. HORÁK.

vn. TŘETÍ DEN BlTVV. _ lGOR ]EST PORAŽEN, KNÍŽATTA
]SOU ZA'IATA.

Ob svítání bo soumraku,
Ob soumraku bo svítání
Kalené se střely sypou,
Třešti kopí ocelová,
Hřmotí šavle o přilby
V neznámém poli
U hloubi země plavecké!

erná země kopyty ie prorvána:
Krví skropena, kostmi zaseta,
Vybala hořký plob »» tesknotu.
]aky to šum, iaky to křik
Rozléhá se přeb vychobem zoře?
lgor pluky vebe zpět 00 boie;
Lito mu je bratra Vsevoloba.
Bili se ben, bili se bny bva,
A třetí ben okolo polehne
Pably prapory lgorovy.
Tu se bratří rozloučili
Na břehu bystré Kaialy,
Tu bylo bosti krvavého vína,
Hoby Dokončili chrabří Rusové.
Svatebníky opili a sami poólehli
Za zemi ruskou.
Vabne tráva žalostí.
Stromoví zármutkem
Sklonilo se k zemi.

vm. NÁŘEK Ruso NAD PORÁŽKOU IGORA.

Už, bratří, neveselá hobina nabešla.
Voisko step nám požrala. — Už Obyba panna
Mezi vnuky nesvorné Dažbohovi vešla. -'
]ak běvice vstoupila na zemi Troiana. —



l kříoly labutími, bílymí iak sněhy,
Biiíc moře blankytné, biiíc ruské břehy,
Buiné časy vzbubila, zažhla spor plemenný;
Minul sic boj s pohany, začal se cobenní
Spor tak zhoubný. — ek brat: 'To moie, to tvoielt
[ počala knížata svábět kruté boie,
Pro nic — za nic bili se — A pohanské plémé

]alo činit vítězné vypravymna zeměuské — » —
Daleko, ach baleko, iasny náš sokole,
Zaběhl's, honě ptactvo. ——Tvoie voisko leží
Mrtvo! —-Už ho nevzbubíš. -— Už přes ruské pole
]ebe Končák a za ním Gza pospěšně běží,
Požár zažehuiíce. Ruské ženy kvílí:

kbeže iste zůstali, manželé nám milí!
Ani myslí nelze nám vás si bomysliti,
Ani vtipem nelze nám -—-kbe iste —- bovtípiti,
Ani zočit očima -—Samotny ostanem,
Zlato, stříbro ve blaně vice neoostanem .
Města Kiiev Černíkov hořké nářky vebou
Tesklivost se rozlila po vší Rusi s běoou.
Knížata mezi sebou ri'lznice kovali,
Pohané pak vítězně bo Ruska se hnali.
Ruští baň iim musili platit bez obporu
Po bílé veveřici oo kažbého bvoru.

Obě chrabrá knížata, Svatoslava óéti,
Igor se Vsevolobem, pabše bo zajetí,
Obubili svarlivost, kterou uspal směly
Otec ieiich Svatoslav. Ten na nepřátely
Takou hrůzu navobil, že se strachem chvěli,
]akmile ien oružiny ieho chrabré zřeli.
]ako bouře napabal na Polovcův kraie,
Zbeptal chlumy, úbolí, zkazil řeky, háie,
Vysušil iim potoky, iezera a bahna.
Pomstil mečem kalenym staré křivby práhna,
Porval chana Kobiaka —--a v ruské stolici
Pabl Kobiak, usmrcen v knížecí světnici.
Ke cti ieho tenkráte neien Benátčané,
Než i Němci zpívali, ecí, Moravané
Písně ——Nyní Igora kněze lítovali,
Že mu síla Rusičů paola bo Kaialy;
Že on ruské peníze, ruské stříbro, zlato
Nerozvážně pochoval v polovecké bláto.
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Ze ho ieho obvaha baleko zavebla,
Ze sám ssebl v nevoli s knížecího sebla.

|x. SEN A NÁŘEK SVATOSLAVA.

Ohraby se městské zasmušily,
Libé ruští smutně zatruchlili.
V Kiievě měl Svatoslav sen smutny:
'Na horách, tak snilo se mi ve sně,
Pokryt černým suknem byl jsem čěsně:
Tak isem ležel na posteli z tisu. ——
K napiti mi pobávali mísu
Naplněnou sinym vínem s iebem,
Z prázbnych toulců pohanských mi přebem
Perly na mé lůno vysypali,
Uzkosti mé ien se posmívali.
Knížecí mé kobky zřel isem v žalu
Bez hlavního trámu u povalu,
Sesutím mi hrozily. — A vrány
Bylo slyšet krákat na vše strany,
U Plesenska saň svůi výmol měla,
Aniž k moři prchnouti mi chtěla.<< 

ekli na to knížeti boiaři:
»Tvoii mysl stesk a touha ialy,
Neb sletěli Ova sokoli iaři,
Aby město Tumtorokan vzali;
Sletěli se zlaceného trónu,
Aby pili vobu z řeky Donu.
Pohani iim křlbla přistřihnuli
A io samy v pouta těžká vkuli. -—
Slunce bvě, bva sloupy světlé zašly,
Měsicové snimi bva pohasli:
Svatoslav a Oleg ') —Rabství zkvetlo;
Nač Kaialou tma pokryla světlo
Plavci ruskou zemi zaplavili!

Chynům") roste svěřepost a zbolnost.Poroba nám uiařmuie volnost.

1) Svatoslav, syn l orova bratra Olega. - Místo >Vlabimír, syn lgoruúvu
stoií zče omylem Oleg. arukan boioval s Rusy r. 1107; zbe asi tolik co
chán polovecký.— Na Krymu byly zbytky Gotův, pohčaných Polovcům..
Booz, král Antů, byl gotskym knížetem Vinitarem přibit na křiž.

') Asi 00 německého »Hiinec — obr, pohan.
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Na zem ruskou pabla strašná hrůza.
Děvv gotské opěvuií Buza,
Sarokána pochlebuií zlosti,
Neb iim zlata ruského bal bosti.
Už mý žábné neznáme rabosti.

*

Vsevolobe, lgore, svnovcové moii,
asně iste se utkali s nepřátelý v boii.

Vý iste slávv zapráhli, ale beze slávv —
Spíše s hanbou skončili iste válečné zprávý.
Srbce vaše ukuta isou z ocele tvrbé,
Vaše hlavý kalené isou v buinosti hrbé.
Co iste to učinili na má stará léta?
Rcete, proč nečekala vaše statná četa
Na kněze Vlaoimíra, bratra mohutného,
A na stalnou bružinu černihovskou ieho?
Ti všichni: Mohutové, Tatrané, Šelbíři,
Stateční Topčákové, Revuzi, Olbíři
Bez pukléřů s holými noži v rukou honí
Za vrahem a vítězi ve zvon slávy zvoní
Praběóovský. [.eč vý iste tak mýslili sobě:
Vzhůru, vzhuru! Mý chceme slávv míli obě!
Dobubem cli buboucí, půičeme-li sami,
Pak minulost slávou svou pobělí se s námi.
Zba-Ii byste, bružino, velmi se bivili,
Kovbých náhle, iá stařec, omláónul v té chvíli.
Však ie známo, že sokol, kČVŽ své peři roní,
Za ptactvem neivzlekleii a nejvýše honí,
Bráně hnízóa svoieho. Leč vaše poraženi,
To iest toho příčinou, že pomoci není.
Vítězný už slýším chřest nepřátelských meči
V městě Rimě; Vlahimír pob ranami iečí.
Teskná touha, truchlivost, žel bud Hospobinu,
Dostali se za pobil mně, Glebovu svnu!

x.„ SVATOSLAVvvzva KNÍŽATA, ABv TÁHLl PROTI
POLOVCUM.

l. 0 Vsevoloóe'), Rus lě čeká!
Proč nepřiletuieš z baleka,
Bvs bránil trůnu zlaceného!

Ločě, iežvojska tvoie neslý,
1)Vsevoloo ]urievič, kníže rostovsko- surbalské země, zvítězil nač Bul

hary načvolžanskými r. 1183
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Vyprázónit mohou Volgu vesly
] bobyt Donu ztraceného.
Kbybys tu byl, 6 kníže, nyní,
Tehby by koupil otrokyní
Po kunní kůžce. — A nevěřící
Mlabé brance po veveřici.
Ty můžeš stříleti živými
Silnými syny Glebovými,
]ak šereširy —--samostřely.
Ruriku,) i Davibe bělný,
Zbaž pozlacené vaše helmy
Po rubé krvi neplavaly ?
Družina vaše statná ——zča-li
Neřičí iako buiní tuři,
]iž byvše poranění, zuří
Na neznámém poli?
Pánové, vstupte ve střemeny
Zlaté, a vpřeb za ruskou zemi!
Obplatte mečem Polovcovi,
Pomstěte rány lgorovy,
Buiného Svatoslaviče.
Haličský ]aroslave Osmomysle!
Na zlatém trůně sebíš neobvisle,
Pobepřev svými železnými sbory
Uherské strmé, kamenité hory,
Tys králi zavřel na Dunaii cestu
A slávy bobyl haličskému městu.
Ty. postaviv své obrovité praky,
Břemeny metáš vzhůru přes oblaky.
Ty souby říbíš nab Dunaiem řekou,
Po zemích hrůzy tvé široko tekou
V Kiievě městě oteviráš brány.
Ty v bálných zemích porážíš sultány.
Nuž, z otcovského trunu zlaceného
Zastřel Končáka. kluka pohanského,
Za zemi ruskou, rány lgorovy,
Buiného Svatoslaviče.
A ty Chrabrý Románe'lt, Mstislave ubalý,
Vy svou myslí ubatnou bobýváte chvály.
]ak sokoli v povětří plavete vy k činu,
Chtíce ptactvo premoci v bálné zemi Chynú.

!“

9-3

:“

) Synové velikého knížete Smolenského Rostislava. Davio panovaal ve
Smolensku, Rurik v Kiievě, pak v Běl orobě.

oman, syn Mstislava Volyňské o, porazil ]atvěhy a boioval s Litvoou1)
Mstislav, syn Jaroslava Luckého, bratrlngvaraaVsevoloba, bratranec Ronmánů.
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Vaše helmy latinské, hruó kryta ocelí,
Přeražením přeimuií země Deremely.
]atvězi a L'rtevci a Polovci plaví
Obvrhli své sublice a sklonili hlavy
Poo meče ocelové. — Ale nyní mému
Shaslo světlo sluneční lgoru zbatnému,
Nab iehožto nehobou listí runou saby;
Nab Rosí i nač Sulou vrah pobělil hraby.
Už nám nelze vzkřísiti pluky lgorovy.
Don vás volá, knížata, táhněte k Donovi.
Olegovci'), ti už isou oružení k voině,
Přítáhlo iim na pomoc boiovníků hoině.
Vsevolobe, lngvare, i všichni tři synové
Mstislava. šestikříblí, vy bohatyrové!
Loupeží ien posavao prosluli iste velmi!
Nač vám polské sublice. štíty, zlaté helmy?
Zahraóte kaleny'mi meči v poli brány
Přeb Polovci za Rusko, za lgora rány
Buiného Svatoslaviče.

(Pokračování )

KŘESTANSKÁ FILOSOFIE u NÁS.

Kažoy nároo, přijal-li křestanství, přirozenou cestou musel bo—
„pěti k filosofii, nebot obsah náboženství Kristova iest z velké
části transcenóenční, proto buchl ibsky musel opustili pole empirie
a zkušenosti Denní a povznésti se bo vy'šin, kbe roztříštěnost
obrazu iebnotí se v iebiny perspektivní obraz granóiosní veleby.
]en v tom smyslu, aby nabpřirozeny ]erusalem pravo nábožen—
ských promítnut byl na plátno země, může se mluvili o filosofii
po způsobu scholastiku. že ie »ancilla theologiaea. V tom však
není ieií snížení, iako pro Dalekohleo není snížením, že pomocí
jeho promítá se hvězonatá báň nebes na mapy hvězbářů. Proto
oo přiietí křesťanství v Čechách můžeme stopovati běie tilosotie
křestanské. Neiprve byla ukryta v buších těch, kteří vychovávali
buooucí kněze pro nároo, pak přišly školy a konečně universita.

') Synové Olega Svatoslaviče.
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]eiím vznikem rozmohla se i filosofie scholastická, jelikož ona
byla oficielně křesfanskou filosofií, za válek husitských klesala
s universitou i filosofie, až teprve založením Clementina a při
choDem ]esuitu povznesla se zase k bývalé slávě. Než pěstování
filosofie nemělo velkého významu_pro nároční život, poněvaDž
pěstovala se latinsky, jen Tóma ze Stítného učinil milou výjímku.
Teprve zase za ]osefinismu počal čilejší život i ve filosofii, ale
tu již přestávala býti výslovně křesťanskou. nebo opouštěla prin
cipy scholastiky, jež v posleDním svém úpaDku zanechala ne—
pěkné vzpomínky na sebe. Potom zase 0D encykliky [-va XIII.
»Aeterni Patri5<<pozorujeme nové rozpětí v jazyku mateřském
křesťanské filosofie u nás, ono teprve ukáže, jak Duch český pro
hloubal nauku Kristovu, jak přejal záklaDy filosofie stálé a trvale,
jak je zpracoval, zDa jeví se nějaká samostatnost, či jen přetlu—
močení starých knih a pravD známých. ]ako se vyspělost kulturní
u nároDu měřila Dle toho, kDy u něho byl pořízen překlaD bible.
tak zralost filosofického Ducha jeví se DuklaDnými Dějinami filo
sofie křesťanské.

My posuD Dějin nemáme, připravuje se však schema, jež ob
sahovati buDe všechny rukopisy a knihy, jeDnající o křesfanské
filosofii, čímž teprve buDe postaven záklaD nevyhnutelný pro
Dokonalé Dějiny filosofie křesťanské u nás. Pramenná heuristika
filosofická jest u nás terra incognita, a přece není možno zbu
Dovati Dějin bez pramenné heuristiky. Než potřebným by bylo
také sestaviti Dějiny theologického báDání u nás, abychom si
mohli učiniti pojem a přeDstavu, zDa Duše česká něco nového
přinesla Do veliké lmDovy theologie svetove, teprve tímto věoo
mím a rozpoznáním kulturnost naše vynikne a se uplatní, a pak
by i spisovatelů v těchto onorech byli si věDomisvé zonoveo
nosti a svého poslání. Nebo vyDati knihu 1. toho nebo onoho
onoru bez věDomí spojitosti se vším přeDcházejícím jest ulome
nou ratolestí bez života. Piičiňme se leDy, aby nároD náš btzy
měl Dějiny filosofie i theologie, zatím však pracujme na Dějinne
heuristice, aby se place usnaDnila povolaným.

Dr. Fr. l'lrachovský.



MALÍŘSKÁ ŠKOLA BEURONSKÁ.

K monumentální výzbobě chrámů, zvláště oněch, které vynikaií
au architektonickou velkolepostí, prostornosti a rozlohou, hlavně
rámů postavených ve slohu románském a gotickém, nenalézám
mo mosaiky opravou žábné vhobněiší bekoratívní výplně stěn,
ž maleb proveoených ve stylu Beuronském. Zoůrazňuii slovo
ionumentálníc, aby se mi snab nevytklo, že pobceňuii výzoobu
stylu ostatních směrů v Dekorativním malířství náboženském.

Uznávám v umění výtvarném všechny cíle a snahy, kbyž isou
\ vážně míněny a nerozlišují v ocenění názorů a směrů
uměnách výtvarných a hlavně v malířství nějaké stupně, ble
:hž bych řekl, že ten či onen ie lepší, cenněiší, pouze usuzuii
iich vhobnosti a účelnosti. Zbe však chci poukázati pouze na
zbíly a upozorniti na směr malířství specielně náboženského,
arý až bosuo byl opomíien a málo chápán. Přirozeně!
Beuronský styl iest ieště příliš mlabý ——a mosaika příliš stará,
vy iim Dnešní močerní člověk porozuměl.
]est to bůslebkem všeobecně zavlábnuvšího názoru realistického.
ba materialistického v současné společnosti, která neboveóe
tak hneb rozohniti pro něm abstraktního ibeového, tuóíž

)ro zmíněné monumentální slohy malířské, zvlášt ieště kbyž
ázorňuií motivy náboženské.
Skola Beuronská tvoří v bílech svých vžby něco pomyslného,
—ěnéhoien v ty neicharakterističtěiší znaky zievů, které jsou
ým velkorysým pobánim ziebnoóušeny právě za tím účelem,
y působily svou prostotou, iebnoóuchostí, a tím bosáhly
anóíosnosti, monumentálnosti.
A právě svou abstraktností ie škola Beuronská cizí cítění
ostého libu už proto, že mu přeó oči nepřečvábí to, co mimo
stel v běhu ;: shonu oenního života vibí, totiž skutečnost
alismus
Lib miluie malířství takové, které mu poóává ievy tak, iak
istuii, a miluie ie tím více, čím precisněii jsou provebeny a
lži se skutečností.
Ale pravibelně uioe tu laiku to markantní, že ve chrámu vy
obeném Dekorativními malbami směrů realistických, kráčí archi
(tura bubovy a malířství často různou cestou, nerespektuie se
áiemně. Stavba chrámová mluví svým buchem často iinak, než
zboba a nastává nezříbka bissonance.
Monumentální malířství školy Beuronské hlaholí však s archí
(turou sobě přiměřenou povžby krásný, současný hymnus.
Pravím »přiměřenom, poněvabž žáoný neuzná vhobným zbo
:i ií chrámy stylů stavitelských s ní v souhlasu nestoiících.
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Ovšem, třeba tu loyálně přiznati, že monumentálnímu malířsttví
přiběluie se úřao pobřabný, jak si toho architektura přeie. ](est
součásti architektury, kterou zbobi. Nekráčí tu, iako u směěru
realistických, malířství a architektura svou cestou, ——ibou zabe
ruku v ruce, či lépe řečeno: architektura vebe za ruku malířsttví.

Proto už často paóla fráse, pronešená zastánci realismu, že tu
»malířství ie běvečkou, služkou stavitelství.<

V zemích českých nemáme posub mnoho chrámů, vyzbobenýích
malbami stylu Beuronského, takže tomu, kbo se chce věnovzati
stuoiu stylu onoho, ie práce valně stižena a omezena takřka na
chrám Emauzský na Slovanech, u sv. Gabriela v Praze a kaple
seminární v Hrabci Králové. Nyní pak z části vymalována ve SlO)hU
Beuronském kaple Neisv.Troiice(zv.též kaplíněmeckou)v Prostěiowě.

Na ty poukazuii laskavého čtenáře, který by se o umění Besu—
ronské blíže zaiímal.

Pokub se tkne vzniku a ibeí školy Beuronské, tu krátce: a
stručně chci se zmíniti, že iméno své přiiala ob kláštera B e u
ro n u, který leží u Dunaie poblíž Sigmaringen. Založil prý iei
už v iebenáctém století šlechtic Perugin. Řáb Augustinianský pak
v něm obýval až bo zrušení v r. 1802. Klášter spustl. Až rmku
1862 usabili se v ruinách Benebiktini se svým přebstavenxým
Dr. M. Walterem, kteří klášter znovu vystavěli. Leč za kultiur
ního boie byli vyhnáni a rozprchli se 00 světa. Kbyž však ma»
stala éra příznivěiší, byl Benebiktinům Beuron vrácen, a -0Č
té chvíle počíná ieiich blahobárná činnost na poli osvětovém.

Začali pěstovati zpěv, řezbářství, vše v buchu čistě nábožegn
ském A Beneňiklin P. Desiberius [.enz založil tu malířskcou
školu mnišskou, která byla nazvána školou Beuronskou

lóee pro ni získal stubiem bucha maleb zboby prvokřestansltvi.
af už v katakombách či v basilikách se bochovavších. Zalíbiila
se mu a jeho stoupencům ieiich ieónobuchost, naivnost a zbmž
nost a tím i působivost, byl uchvácen prostotou linie, neraiimo
vaností barev, což činilo boiem velikosti, monumentálnosti, - .1
tyto charakteristické znaky přinesl Do svého umění.

Co teby umělec přeb tisíciletím svým naivním chápáním zvěčrnil
v nástěnných bekoracích, rukou poměrně neumělou, těžkcou,
v technice zblouhavé 7—mosaice, veben jsa však zbožnostísrboce,
přirozeným instinktem, obbivem, úctou a bázní přeb Bohem,
to vše chtěla škola Beuronská ve svých malbách znovu rozníttiti,
vzkřísiti, byt i rafinovaně, nemyslím Duchem a zbožnosti ciitu,
nýbrž technicky.

kola Beuronská, vyzbroiená poznatky řemesla, obeznámezná
stubiem běiin malířství, znalá vývoie techniky, která bovebla už
tehby zachytiti na plátno kažbý Detail, ba i prostřebi přebměětu
zobrazeného, takže mohla iei pobati, ,jako živý, iak skutečnost-,
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opovrhla všemi moberními a blouholetou prací nabytými vymo
ženostmi techniky malířské, oovrhla realismus a zvolila si primi
tivnost za cíl svých snah.

Kterýsi znatel školy Beuronské nazval ii 'asketickou', v tom
smyslu, že se brání kažbému požitku, působícímu souhrou be
tailů, volbou látky a milieu zobrazeného přebmětu a že utkvěla
pouze na přísné látce náboženské, kterou přebvábí v ukázněných
liniích, iebnobuchých barvách, působících však právě tím neoby
čeině pábně a velkolepě.

Ruku malířů Beuronských vebe však buch boby ieště starší.
]ako Michelangelo smísil ve svých skulpturách afreskách svůi

občiv k antické kráse s buchem křestanství, tak Beuronšti mni
chové použili ku kontessi svého uměleckého kreba zbožnost a
naivnost prvokřestanství s prostotou a velkorysostí maleb staro
egypských. Až sem, bo země pyramio, zalétla hloubavá ieiich
mysl, aby načerpala z oné bezprostřebnosti mezi citem malíře a
ieho výtvorem osvěžuiící nápoi, kterého bý použila ku pracím,
ieiichž půvoo oproti přeólohám iest mlaoší o několik tisíc let.

Klib, vznešené mlčení, maiestát hrobek faraonů býchá tubíž
s buchem prvokřestanství z maleb mnišských.

Kreoo zaklabatele školy Beuronské iest přirozeným bůsleokem
řečeného. P. Lenz vibí pouze v architektonickém momentu, ve
vyznačení ien těch záklabních rysu ibeální, ble okolností i iečiný
ióeální prvek obrazu. Měření, čitání, ziebnobušování iest při ma

iebinou vůočí hvézbou. - Cílem uměni, aby bylo vznešené a
vznešeně působilo, ie charakteristické použití geometrických, arith
metických a symbolických forem. Tubíž ien karbinálni rysy, prvky
přírobních zievů ve službách velkých ibeí tvoří Bouronské umění.

Tímto zieonobušováním, stylisováním stává se, že obrazy školy
lieuronské stávaií se »íábníc, typy osob isou monotonní a opa
kuií se.

Ale i pro to nalézaií mnichové-umělci své oóúvobnění. Umění,
které slouží k oslavě Boha a svatých, musí býti vážné, vznešené,
spíše abstraktního něco znázorňuiící, aby se nezbálo lióu blízké,
konvenční. Bůh, svatý, sanctus, hagios znamená nezměnitelný,
stálý, věčný. Proto tak ustálené, nezměnitelné musí býti i umění
náboženské. Tvrzení, že kažbá věc, isteinou službu vykonávaiící,
steiný účel maiíci, steiného bruhu, musí býti uměním ole zákonů
přírooních vžby iinak znázorněna, ie prý »šílené Dogma-.

]e očivibno, že názory školy isou poněkub přehnané a oo ob
iektivního ctitele ieiího isou vžby příiímány s jistou reservou.
Vžbyt příroba ie bílo Boží — a kbo ií nápooobí věrně a má zá
libu v ní, chválí tím Boha.

Hrabě S y lv a T a r o u c c a ve svém spise 'Schola Art. Beuronc,
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v němž polemisuie proti zásabám školy Beuronské, praví, že
člověk nemá měniti tu krásu, kterou Bůh stvořil. Malířova
ibeálem nemá býti kolos Memnonův, nýbrž Kristus, světlo a
živ o t. Zivot musí vířit i v malbách náboženských, aby uchváltil.
A uchvátí prý iistě. Lib si žábá realismu v umění. Kostely bia
rokni a rokokové isou vžby neivíce navštěvovány, poněvabž ziče
realismus mluví neiprubšimi a neivášnivěišimi gesty.

Nesouhlasim tu ve všem s názory hraběte Sylvy, poněvaibž
hlásaií právě takové extrémy, bo jakých upabla škola Beuronslká.

Kniha ieho, které čěkuii za mnohé poučení o škole Beuronslké.
hlásá absolutismus realismu v umění.

Ze nutno poskytnouti v malířství, na prvém místě však v mia
liřstvi náboženském ibealismu a mysticismu mista, ie na bilebmi.
Božské bytosti, aby činila boiem pomyslnosti, třeba znázorněění
abstraktněišího, aby už zievem svým působila na biváka iatko
něco vzbáleného, nevyzpytatelného. Ovšem ku pravému účiníku
takového zobrazování iest nevyhnutelně potřebí, aby uměllec
malby tvořící byl věřícím, zbožným křesťanem, aby byl probchmut
zbožnosti Angelicovou a přesvěbčenim Fiihrichovým. Teprve
tehby vytvoří bílo účinné.

Nestačí tu teby pouhé kopírování maleb starokřestanskýcln a
staroegypských, nýbrž musí při iich tvoření umělec býti prom
chnut vírou, zbožnosti, obbivem a úctou k velebnosti Bcnži,
kterou měli mistři z boby počátku křestanství.

Co se tkne technické stránky maleb mnichů Beuronských, zwo
lili si temperu iako neivhobněiši materiál ku znázornění svýých
uměleckých snů. Opustili namáhavou mosaiku »“ ač tušším
v Liebirauenklrche v Zurychu isem viběl část maleb ve stwlu
Beuronskem provebených onou technikou, opustili l tresco.

Charakteristické iest, že malby sestupuii často veble a mao
sebe 00 čtverhrannýchi iiných geometrických poli, zbobem'ých
prostými ornamenty a vyplněných lapibárnimi větami z Pismar.

Touto iebnobuchosti se bojem obrazů ieště zvýšuie, takže [po
stavy hlebi z nich iako iantomy, přísně, nehybně.

\) Prostěiovské kapli, kterou částečně -— v presbytáři » \vy
zbobil Emauzský Fra Pantaleone Maior, ieví se už značná (oo
chýlka ob břívěišiho uměleckého creba školy. A ku prospěcthu
Aplikace novobobých směrů malířských, vymoženosti technické,
nové cíle a bráhy a osobní názory autorovy oživily nemiálo
strohé a přísné bruhby umění Beuronské, učinily ie prostérmu
libu přístupnější.

Po přiklabu Prostějovském snab i iinóe vnikne mnišská šk(ola
a přispěie tak ku obrození bnešniho umění náboženské'ho,
o iehož nyněiším, možno říci bosti neutěšeném stavu bala by; se
napsati leckterá kapitola. Dr. ]aroslav Řehmlka
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tODERNÍ DÚM. PíšE STÁNASTARÝ.

ROZMACHEM TECHNICKÝCH VED, KTERE Ul
tězně opanovaly všechna téměř pole libského tvo
ření, nastaly i veliké změny ve stavbě bubov a to
iak ve způsobu provábění, tak i v užívání nových
hmot bovoluiících umělé, bříve nevíóané kon
strukce, iakož i v zařízeních sloužících pohoolí
hygieně a čistotě Přihlébneme- li ku bělení pů

rysnému Dnešniho velkoměstského bomu, vibíme poóstatný
zbil v uspořábání iebnotlivých místností, proti břívěiším často
ěvaným zlatým časům, a tozóíl ten ukazuje nám iasně, že by
;é poměry v nově čobě se poóstatně zlepšily. Změnění stalo
obstraněním tak mnohých závab zbravotních, zavebením nových
itečně prospěšných opatření jako: soustavné kanalisace, spla
ovacích klosetů, obvážení popele a smetí, zavebení užitkové a
né voby, bále zřízením telefonu, elektrického osvětlení, ústřeb
no topení, osobních zbvíží ato
Pokrok, iaký se stal ve způsobu byblení a který tyto změny
nutil, hlebati ólužno ve změněných poměrech hospoóářských.
olečenských, ohclmóních a sociálních Se vzríistaiícím rozma
em prumyslu a obchobu, který přinášel sebou tóž blahobyt.
nciíováua potí—ebanových, Dříve neobvyklých krámu a místnosti
»choóních, s výklaóními skříněmi a skly velikých rozměrů, lá
iícími ku vstupu a ku koupi labně vyložených tovaru-Ve star
“h óobách, koy nebylo železa užíváno v takovém rozsahu ku
roihám stavitelským, nemohlo by se čocílitikrámu a výklaócu
tak úctyhoóných rozměrech iako nyní, nebot staří stavitelé a
stí-i musili přepínati otvory klenbami a pásy, iež vyžaóuií širších
silněiších pilířu neb zóí opěrných. Vynalezením válcovaných
usiču, jez záhy vešly v užívání, umožněno přeložení otvorů a
uhoólné na ně vyzbívání vyšších pater, při minimálních tloušt
ch a šířce nosných pilířu, které snášejí pouze svislé tlaky.
)zoruieme-li stavbu městského bomu v živé, obchobní ulici, vi
me, že celé přízemí spočívá na několika žulových neb železo
!tonových pilířích a že teprve v l. patře nastává obvobní žeó
tmu, prolomená okny iebnotlivých pokoiu.
Přízemí městských bubov slouží výhrabně potřebám obchobním
eb živnostenským, mnohóy i l. patro, resp. mezzanin. \) patrech.
) kterých veóou pohoblné, z praviola již oč vchobu vibitelné
hoby, nalézaií se byty, které ble toho, v jaké poloze města
lm stoií, isou bud vícepokoiové, neb iebnopokoiové, kažbý sám
o sebe uzavřen, se svoií přebsíní koupelnou, spíží a klosetem
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l u malých, iebnopokoiových bytů žábá se nyní, aby byl »poib
i_ebno uzavření! a aby měl koupelnu; samo sebou se rozumí,
že klosetem musí býti opatřen také.

Srovnáme-li břívěiší, starý byt, který byl třeba v Domě vynii
kaiícím svoií historii neb architekturou, poznáme veliký rozbííl,
zvláště u bytů malých.

Po tmavých schobech vešlo se na chobbu neb pavlač, ze které
byly ieónotlivé byty přístupny. Vstoupilo se z pravibla hneo ČDO
kuchyně, iež měla osvětlení s pavlače neb chobby a která slow
žila za přebsíň pokoiům- Za ní ovšem pokoie byly velké, vzbušmé
s okny na ulici. Closety byly na konci chobby společné, berz
splachování, které se vykonávala tím, že se tam lily pomeie,c0)ž
mělo za náslebek časté vyvážení žumpy záchobové. Toto oo)
straňování fekálií Dělo se v noci, aby v Domě a na ulici nebsyl
lió obtěžován málo příjemným zápachem. O koupelně nebyllo
ovšem ani řeči. Voba musela se z obecních stoianů neb bomow
ních stuben nositi v putnách bo bytů, kbe přirozeně se s mi
šetřilo. I v bytech velkých, které měly velké, světlé přeosímě
tmazhaus), krásné, široké a pohoblné schoby, nemohlo býti lépoe,
protože scházela velká a soustavná kanalisace.

Dnešní velkoměstský Dům, který stavěn iest s většími bytiy,
zařízen iest pravibelné s celým komfortem ku pohoblí náiemníkiů.
Naibeme zbe pokoie, které sice nerovnaií se velikostí starýnn,
ale světlé, opatřené arkýři, z nichž iest výhleb i v pobélné ose
ulice, v pokoii stoií těsná tělesa ústřeoního topení, které umozž
ňuie zachování neivětší čistoty, upravené mnohby ve způsotbě
krbů, kbe i rozsvícením elektrických žárovek bubí se boiem skíu
tečného ohně; vstoupíme-li bo koupelny můžeme již otočením kto
houtu získati teplé voby, která v plynových kamnech rychle sse
ohřívá, aneb můžeme bopřáti sobě stubené sprchy v kterékolliv
bobě. Closety vypraveny isou velice vkusně a úplně bez zápachtu
Do vyšších pater možno použíti zbviže, tak že namahavé stouu
pání po schobech obpaoá. V kuchyni není třeba práti, protože
k tomu cíli slouži práčelna. Není-liž víběti v tom veliký pokrtok
proti časům břívěiším! Kažbý byt v takovém velkém bomě ie:st
vlastně svým samostatným bomkem, skýtaiícím obyvateli všelho
pohobH.

Přirozeně, že tento komfort musí býti zase náiemníky zaplacení,
protože nikoo nemůže v bnešní bobě bobávati bruhěmu barů -—
Starý Dům městského patriciie sloužil výhrabně skoro jemu Sia
mému ku provozování i_eho živnosti a ku ieho obývání. S rro
stoucí populací a, iak iiž bříve řečeno, s rozvoiem průmyslu a
obchoou nastala potřeba přizpůsobili bům poměrům bneška, ccož
při sociálních boiích, za zvýšených cen materialií a mezb bělníic
kých vyžaoovalo značného náklabu. (Příštěkonečc
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l'mělccká výzdoba Velehradu stala
Pru

Žc nn \'clchrndě má se po
nímu pomník papeži l,\u Xlll. za 10.000 K
u v kapli íkonosias (slovanský oluíř) a že

v: předmětem novinářské diskussc.
alěchlo se,

„hí— przícc již jsou -—
nlnkaícrskc

zadány. pomník
llladíkorě v Olomouci

Kodělemi u íko
Ilědakce

»Našíncec zakročila včas pro vypsání wu

Ii: níě

(společně se sochařem
aráří lid. Neumannovi.HUSlíls

lí-lí „|<l'ull na [\l'llllllk, ichkuž XlíUlthlílS
zmíní: pH" .lěhnllnm. lir. „l.ín l\'íi|vi('(:l\

v »Naílínuv |'ll|lll\lll\'.l we lc'l.. uln' *—lílll'

lulu kusna na nmlvnří \'rloln ul.—;kcmi—yla
„í.rhmzinn. Šonhlasrm:& \'ululiíml měl [\l

qu Cellír'lll štěslí' Jěízo rch-rlnuní zůstal
„H: I': on: \'c shnlu' | \: ní,.luhi- lí-t.
ln\lnhou km" /'. l;:íríhniin l'llf\l\'lll\(flť',íl.

Hil pínuln' pít-„iní ninělru. |“I'ilunlill (uni
nÁí-ííišel.. l'U'lAlČjŠI přílepky h_\'l\' llll'llt'

—Ía—lnc.j-funí-lnl iluska \'ušílora :i;:.líi<lop:a_

u—lovnuskýc sal nechutný, socha Srdce
laně ncslulíovaí atd. \'ílíímí- rmloslnč. Žc

w cncrgzícky ozvalo umělecké svědomí a
lehml, ŽL“pro \'elchrad jcn to nejlepší
|l'——lJo.—'n Jul—rým. Můžu býti zn -lU_oool\'

důstojný poníuik \ltnmlškúhn paipcžu?
\l_\'>lběků\' sr. \'xíclav stojí na IlllllOll, Su

rhardův l'alncký na nnlínn, Šalounův llus
podobně. Nebylo by vhodnější postavil na
vhodném místě chrám sv. Cyrila a Meto
děje ve slovnnsko-řcckém slohu a tam
lreskem zobrnzit Slovanstvo děkující Lvu
\lll. za Grande munus? Nebylo by to
důstojnější a praktičtější než postavit sou

soší. na které prší u sněží a ptáci ncbcšlí
sc podepisují? Nemohl být ikonosias právě
pro tuto slovanskou svatyni. v níž mohl:
se uplatnil cclaí řada slovanských umělců?
Na každý způsob měla by se vypsal soutěž
nc pouze ěesk nýbrž xlammslai růhcc.
Tím by Sc zajem pro \'elehrad ohžívíl
v cclěm slovanském světě. Pomník sv.

Václava buduje se dvě desíliletí, proč by
se na \'ulchrnílě mělo lak spichnr

(“írkevní umění a naši umělci I'. „\in

Ánníuzal. killť—'ll' lu '/ Mar. llul. j'l—ÍrV >Na
šíncíc *

D.l(,'\l umrníIchl'liílnnn plilvtlou, Zl'
\ýlvuxné mřlt. :. ma dosud ncjví-lší pml

kalu.

Núrí-(ší _lgl'lllll'Af\_\"lva|ní Avěůlíilí

pnnwatclkou a ochránkyní církev
lu'kmx.

——\on\luvn \í-llmlěprngi j'lill'l'llll v chlumní!

katolických
Plhll'tllll \l4)l\ll h_vuí sli-zovano na to.

ze .hzcrni umění czrkcrni jak u. \ln sl.-neb,
tak | co do vnitřního zuřín-ní neodpovída

Jedni
kruhům ali

namnozr nmělcckýin požadavkům
darují vínu kompulcntním
kcvníní, jíní si zase —lčží1|í na nulu—“lnlck
umělců církevních.

lllc mého soudu lll'\Cllll/.í dolní: vůlě

na obou stí'nnuclí. iěílnu' \ě pouzě o >hll'
žcní obou těchto faktoru, ('írkerin úřady
často by rády přišly umělcům církevním
vstříc, jenom kdyby včděly, kde jsou |
jak se dosud v umění církevním osrědčili
Není ještě umělcem církevním ten, který
je dobrým malířem, nebo sochařem. (Tír
kevní umění předpokhídn' nejen výborný
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talent výtvarný, ale i důkladně studium
a znalost historie umění církevního a ná
boženského života vůbec.

Jak se to ma' dnes s našimi umělci vý
tvarnými? Mám na mysli nejen naše mo
ravské umělce sdružené ve »Sdruženíc.
ale výtvarníky české vůbec. Co do sta
vitelství církevního jmenována byla do
nedávna zvučná jména architekta Sochora
z Prahy, inženýra Físcherařu Kepky z
Brna, a architekta Blažka z Králova Pole
(poslední je ve >Sdruženi-.) Mnoho z no
vostaveb chrámů katolických v poslední
době postaveno bylo také dle návrhů (ne
příliš zdařilých) c. k. komise státní, zvláště
tam, kde se jednalo o větší subvenci státní.
Na mnohých místech přijaty byly pla'ny
místních stavitelů, kteří o stavbách cir
kevnich mnoho zkušenosti neměli. Ve

všech skoro případech byli stavitelé tito
přímo vyzváni ku provedení plánů, aniž
by se byla dala příležitost veřejně konku
renci nebo aspoň konkurenci osvědčených
již architektů v umění církevním. Tím se
také velmi často zavinily neblahé okolnosti,
které během stavby se dostavily.

Nechci však dnes o této stránce umění

církevního de'le se rozepisovatí, jako spíše
o umělecke výzdobě našich chrámů. ()
církevním umění maliřskěm n sochař-ském.
O umění řemeslněm nemluvím.

Předem dovoluji si tvrdítí, že v dnešní
době jevi se veliký nedostatek malířů a
sochařů církevních. Nejčastěji se jmenují
zde jme'na malířů Bílka, Urbana, Dítěte,
Dvořáka, l-"íírstra a z nažich moravských
Jano Kóhlera a j. () celé řadě jiných také
umělců-, kteří se nazývají hrdě »akade
mickými malíři-, zatim pomlčím.

Urban je znám z celé řady návrhů o
brazů okenních (v Kutné Hoře a j.), zvláště
z výzdoby chrámu vyšehradského. Em.

které maloval hlavně pro chrámy pražské
. které vyšly také v barevné reprodukci.
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Juno Kóhler, známý odborník ve fresccu a
sgralitu, vyzdobil kromě větších chráa'mů
(v Kroměříži, Prostějově a v Mar. Horáa'ch)
rovněž několik chrámů venkovských. lBíl
kova křížová cesta v Prostějově je j-jistě
také mnohým známa. 0 Forstrovi nemnohu
proněsti vlastního úsudku. Vím, že j:jako
odborník v mosaice prováděl mnohé re
staurace obrazů chrámových, že maloovul
křížovou cestu (hodně dle vzoru Bílkoova)
a že posledně provedl v mosaice obbraz
Madonny na Hostýně a snad celou řřadu
jiných výzdob, ale přes to nemohut se
rozehřátí pro jeho Figurální kresby. .IJeho
skupina světcůnárodních (barevněobrázzky)
a obraz k prvnímu svatému přijímání
(vydal tuším p. Šimek) je tak nesprúavně
skreslena, že si něco podobného žúádný
malíř dovoliti nesmí. Take' provedení ,'Ma
donny hostýnske' nenašlo všude pochnvn'
něho ohlasu. Možná, že tyto nedostaatkj'
proti jiným dobrým věcem Fórstroovým
ustupují do pozadí. ale i tu zůstávají vvždy
stínem a nikoliv světlem.

Že i \“ dnešní době církev často vychházn
umělcům vstříc, () tom svědčí zvláště vý
zdoba chrámů \ Prostějově a v hMaí.
llorách aj. \' Prostějově sešli se Bílllek,
Kiíhleí, Zd. \'urlová. \' Mar. Ilorách ddúnn
příležitost skoro celému »Sdruženi 'an
ravských umělců-, aby ukázali, co doveedou.
Jsou tu jmena ohon Úprků, lllažka,Kíihhle| ..,
Zd. \'orlove'. K. Nováka, Ztileštíka za |.
Zvláštním zjevem jest zde jediný ssnad
obraz církevní zemř. l.ud. Marolda (ani-ch
anděl Michael dle Quido Reního)“. Pozzdcjn
přineseme ukázky z chrámu v Mar. Horírách,
který byl na podnět l'. Zamuzaln \'j'zdooben
českými umělci.

thentura,jako život, iehožzrcadlenmje.
je smišenina pravdy a bludu, krásy u u
bohosti. Zacházejme s ní, jako mouudrj'
nachází se světem, berouce dobré at ne
chávajíce zlého. Sfaldingíg.



Dr. josef Zavadil :
Velehrody Děvín a Nitra. Příspěvek

k určení polohy hlavního města velko
moravského. V Kroměříži, u Jindřicha
\lovůku 1912.

Autor v „Úvodu“ trpce želi toho, že
i v nejnovější době (1911) založený spo
lek »Starý Velehrad: (hned v programu
svém zůstává na starých oněch názorech,
jakoby \'elehrad Rostislavův musel býti
právě tam, kde nynější Velehrad stojí.
t'lice posloužiti dobré věci . proto od
hodlal se vystoupiti na veřejnost se spi
sem, kterým chce slovanské učence uve'sti
mi cestu, která snad podá kýženého vy
světlení. —

Celní práce rozvržena jest mimo .l. Ú
vod", na pět částí. ("-ást n., m , n'. jedná
.. Dci-víně, část V. o Nitře, část \'l. 0 na
íem Velehradě.

Il. nei/m dle-veny, 'i'heben), tam, kde
Morava \levá se do Dunaje, jest dru '/,a<
vndilovi původním »veligrudenic Rostisla
vovým. Poukazuje na výborné stanoviště,
nn výborně opevnění dns—ud dobře zna
telné, na celý řetěz pevností a pevnůstek.
které Děvín z jedine lehčcji přístupné
strany chránily. Mnoho vět incií stavěno
midomněnkách,nle velicepravděpodobných.

III. Děvín u imnálech Fuldských. u
vudi čtyři místa z »annálů' ?. let 855,
7—64, 869 u 871

nnel'íabilis Rastizí
u dokazuje, že hrad,

munitio“, .Dowína“.
„cho »antiqua Rastízíc nemůže býti jiný
mi. Děvín, a to Děvín na Dunaji.

l\'. Děvín, ncli'lu'inl [\'oslisliwůt': Dle

popisu, který mim autor v této kapitole
podat-ú, prozkoumal důkladně Děvini celé
jeho okolí. Udává tak přesně každou ma
ličkou, že s radostí čtenář sleduje jeho
vývody v pravdě seriosni. — Mimo po
yis udává těž, jak v pověstí lidu dosud
žije Děvín co hlavní město říše velko
moravské; — a od starého faráře Děvín

.skeho se dovídá, že na místě nynějšího

kostela stál prý dle tradice ještě před pří
chodem Uhrů biskupský chrámll

Slovo DDěvinc odvozuje dr. Zavadil
od keltského devon (: urbs). Tím snad
se též vysvětluje, že toto jméno, aneb
aspoň kmen, nacházíme v nejrůznějších
krajinách evropských.

Pěkně, a řekněme to přímo — ipravdč
podobně vysvětluje dr. Zavadil pád říše
velkomoravské. (Viz str. 84.-—86.): vy
chází od známé paroly: »cherchez la t'em
meh Hledejme vliv ženy! Dle zprávy
Hausitzovy pojal Svatopluk po smrti své
první, české manželky za. ženu princeznu
německou, a s tou se dostal i Wiching
co zpovědník jeji na dvůr Svatoplukův.
Zpráva tato ovšem není docela ověřená,
ale osvětluje jistě celou následující epochu
historie velkomoravské: a nejen to, nýbrž
snad i pramen a původ záhadného. ne
přátelského rozporu obělnn syny
Svatoplukovýnti, starším Mojmírem (patrně
z matky Češky) a mladším Svatoplukem
(patrně : druhe ženy, původu německého)
Německá matka Svatoplukova chtěla po
smrti sveho chotě asi tomuto pomoci k

mezi

nadvládě, proti tomu musel se starší Moj
mír rozhodně opřítí. Mojmíroví štěstí též
přálo: Bratra svého uvedl tak do úzkých,
že mu na konec zůstal jediný hrad ——
zajisté Děvín, hlavní sídlo Svatoplukovo,
an Mojmir vliidl pravděpodobně v bývalém
sídle svého j. v Nitře. Konečně
899 přišli llavoři Svatoplukovi na pomoc,
Mojmíra zatlačili a Svatopluka sice osvo
hodili. ale hrad úplně rozboříli.

Že by byli teprve Mndaři Děvín ztro
skotali, je domněnka lichá a ničím ne
ověřená.

Děvín prokázal ještě později dobre'
služby co pevnost při vpádu Tatarů, proti
Turkům. a proti Uhrům.

V. Nitra, velehmd Svaloplukúv.
Údčlem Svatoplukovy'm bylo původně

uzemí Privinovo. Hlavním městem zde

otce. !.
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byla Nitra. Co samovládce zůstal asi
Svatopluk v Nitře, jednak již proto, že
zde byl domovem :: takticky nejlépe ori
entován, pak ale též, že rozsáhlejší Nitra
spíše vyhovovala jeho potřebám, než Dě
vin na místo omezený. Žiltě Svatopluk
zajisté, zvláště po sňatku s německou
princeznou. dle zvyků a mravů svých no
vých příbuzných, a vedl rozsáhlý dvůr.

Než nejen to: Wiching, stav se bisku
pem. usídlil se zde, v Nitře. A Svatopluk,
který chtěl míti biskupa u svého dvoru,
zajisté vše tak zařídil, aby jeho město
sídelním bylo též středem biskupství.

('o třetí důkaz svého tvrzení uvádí

dr. Zavadil všeobecně v onom kraji roz
šířenou povcsí, která jmenuje Nitru hlav
ním městem Svatoplukovým.

\'l. Vrlrhmd na nynější Mariu/('.
.\ nyní na territorium

dnesni „\loravy. Krátce (dle pnnnnskýcli
legend) uviidi působnost sv. věrozvěstů

dochází autor

Dokazuje, že svatí bratři přišedše na Mo ,
Rostislavovu. která na

jih sahala až po Dunaj —

ruvu — Moravu
Ilostislavem a

lidem byli přivítání, a to jistě na Dčvinč,
veleln'adi: Ii'ostíslnvove: odpovídá to též
výborní.- situací: nebot Děvín byl tež první
mě.—lomormské, ke kterému přišli. Svatí
bratři působili puk co missiontiři po cclc
Mornič. 867 putovali pak do li'ima, kde
sv. t'yrill zemřel. Sv. .\lethoi|čj působil
pak dále ine/,i Slovany, h_vv (Hl sv. (ltce
jmenován arcibiskupem srjeinským (ve
Slavonii). l'ůsohnost jeho arcit' sáhala též
na i-iši moravskou.

Za Svatopluka nezůstal Methodčj v
Nitře, též hlučný Děvinnezdál se mu býti
vhodným sídlem duchovního pastýře. A tu
napadají nám údaje dra l'řikryla v knize
vt'yrill a Methodc, kdež udává, že svatí
apoštolové založili na hoře sv. Klimenta
u Osvětiman, tedy na dnešní Moravě,
klášter řádu Basiliánů, ku kteremu samí
patřili. Zde snad sv. Methodčj meškaival,
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nebyl-li na apoštolských cestách po své
diecési, zde snad měl sídlo své. Semi též
posunuje dr. Zavadil činnost spolku „Starý
Velehrad. a poukazuje zde na vydlatné
pole bádání. Než jake' spojeni s nynčšjšim
Velehradem? Klášter Osvětimanský zainikl.
Nejbližší klášter, velehradský, stal se: dé
dicem slavné památky, a to stejně tak,
jako sláva zaniklých měst a míst piřešla
na místa pozdějšího původu, která —sev
nejbližším okolí vyskytla.

Ale proč jmeno Velehrad? Autor utdáva
mínění Červinkovo, zda nebylo snad pů.
vodni: Beligrad, ku kteréžto konklusi p>řiš|i
též dva vídenšti profesoři, aniž by byl:
znalí mínění Červinkovo: tím by byl celý
spor o Velehrad velmi snadným a praivde
podobným způsobem rozřešen.

Přes to všechno učinil autor přece po
kus, by i historickou důležitost naišeho
Velehradu zachránil. Když po hramovra
žedných bojích Mojmir byl donuceni po
pustiti vetší (východní) část své říše Ma
d'arům, tu snad na nynější Moravě za
kotvil sídlo své — a tak místo toto, na;
sturoslnvný \'elelirad _ e-tal se snatl
posledním wii-hradem dokoniívající Wolln
Moravy —

Způsob, jakým autor
čtenáři podává, je milý: nevnucuje- wr,

svoje výzkumu

otevřeně označuje co vlastnijcndomniěnkn
to, co bud. historicky, neb archeologicky
ilokazatí nemůže, ale provútlí též CL'it“
důkazy s takovou jistotou, že na mino
hýcli mistech svůj osobní názor zrrovna
suggeruje. Kéž prosba jeho, kteroiu v_v
slovuje na konci svého pojednání, hy itimto
spiskem připoutal patřičnou pozornossto-l.
horníků k prozkoumání Děvína, by \'ra
cenu byla patřičná důležitost (\ slávm w
lehrndu Rostislavovu, nezůstane hltasem

volajícího na poušti!
Zevnějši úprava knihy je slušná, te'íž v_v

obrození připojené uspokojují. Tisk jjasný
zřetelný, cena mírná! A. ]. Sludýmxky.



-Přehtedné dějiny české literatury
od J. V. E30- 591%“ vydal pan R.
Promberger v Olomouci r. 1910 n WIS
podruhé. Kutoličti autoři jsou v nich od
byti mnccšsky, často ijizlivč, na př. Lu
tinov. Není pravda, čódpnn Ěmbergcr
rozhlašoval v reklamních notickách, že
vydání 2. je opravené dle nových zpráv,
b_vt'polemických. Pan Arne Novák je ve
své nnl'oukanosti hluchý. Aby se nezdálo,
že jsme předpojati, citujeme, cn píše [:o
krohorii kritik Flor. Zapletal v »Pozoru':
-('o je na začátku černé, je nn konci bílé.
-— l'ž tehdy, r. 19l0 bylo ukázáno, že
kniha Novákovu se hemží nesprávnostmi.
Ale nehylo tehdy, myslim, ukázáno, jak
líh-mm: živo! Moravy byl :rouna hříšní
.:./1M. Arne Noviik neznii totiž předmětu,
" němž pi. . 7. alutopsie, jeho informace

-—.—..uz druhé i 7. třetí ruky - Novák piš—c

„cv,—„una .. >clmovovi. l'nn anlvtnl vy
lvkii ]:Jl.\l;\3 .u/„mltl'vmux Moravica non
lcuuntur. \'mutnc ic zvlášlč, že tyto \lrilll
nickc .lěnny íluvuji se nhl iukou nnlistu
\lujíci mládeže. I'ůsohi sr tím škodv nc

\ll-zirnc u jL-st nejvýš; čas, aby se inlmli
hlcriin kulohúli \'Člltnult Ilh'riimímn Alti/r
/|v|| u stvořili .hlu nhiv'khvni. v:\no. pražský
uegvnrntísniusť .\ill|ů\$kč|lll neni,- končí p.
Kapli-tal. :\ „l'us“, strunnik p. Arne No
vnku. l_iLt- jc; lusknvi— nnpolninzi: „.llťnr
I.“rllrki', vín“ mir/Í"

Dědictví sv. Prokopa právé předložilo
veřejnosti \h'll mohutné svazky. V pumét
osunlcsnlilctéhn juhilcu „(.—(Isopisu kntov
nckdm tluchnn'cnstvn- n padesátiletého

„llcdíctvi sv. Prokopa“ sestavili
dr. Jos. 'l'umpnch u dr. Ant. Podlahu .Dě
]ill_\' it bibliografii katolické literatury nai
hužcnskc od roku 1828 už do nynější

\'yšlu teprve část první o 480
stranach, do níž pojaty spisy a články
týkající se bohovčdy vůbec, Písmn sv. a
prace z oboru biblického, obrany viry a
včrouky, mravouky : zpovědnice, asketiky.

iul—il._-aí

(luhy .

pastýřského bohosloví, pnedagogiky :! ka
techetíkj', homiletiky. Snešený materiál jest
výslednici práce sysifovské. Druhá část
vyjde ještě t. roku. (Zena [. dilu !( lO'—.
Dr. Ant. \'řeštál podává prvou část ll.
podrobného dilu nKntolické mravoukyc.
Stran 447, cena 8 K. ()bě práce jsou
svědectvím neumorné pile. obsáhlého stu
dia. Podány jsou české veřejnosti formou
přístupnou n prnktickou. nl)čdictví sv.
Prokopa: znslouží si nejširší podpory
zvláště v kruzích české katolické inteli

gence. Vydalo již velkou řndu důkladných
apisů, jimiž znamenitě obohncenn českú
vědu.

'L vlnění duchů. Křesťanský paedagog
l)r. F. \V. Fňrxlcr 7. t'urychu jmenován
universitním profeSurcm ve Vídni. Iloui-í
se proti tomu žitlovskú Neue Freie Presse
u - Národní |.ist_\' I'cnižkovy-Miinzulesovy

\'c \'nlni zemřel v 80. roce kuinlickj'
lít/nar.! Hlulkí', inženvr. l'lhiilk

7. Ilnni. .Inko hnsnik vystoupil leprvc \ ti!

hiisnik

ruce „\ l'IiL'Í" nller \\'c|lcn|nor1.',en ._ po

tlohnvin Miltonovu thrucenemu Hle.
ovšcin přiliš nhstinktniln. Dun/ou.:
-|ložskii komcath bylo pielnženn do .tll

Ž-lkl'fll, ih) Žakllil. .in

ceštinv 2erit [Yn—hluky, K. \'rulnvu.
Dějiny literatury

stručně, nle přehledně n vystižné. s re»

němčinyízličiny

světové pmhivii

speklcnl ke stanovisku katolickému, |)r.
K. llollcrmunn (Kurze Geschichte der \\'c|l
litcrn:ur.) Su stanovisku slovanského ovšem
neinůžunc byti spokoieni, A bude třeba
v novém vydáni nuprnvy. Iliterntuniin „
ricntzilnim věnováno Ill strun. řecké n řím—
ské strunu l$l—78. francouzské 84-wlň2.
italské 163—l83, španělské lR—t—2ll.
portugalské 212—2l5. anglicke-219_1287,
americké 2 strany. německé 296-411,
nizozemské 412—419. norské 420—441.

polxké 442—451, ruské 452—460. české
3 řádky: »\'cdle Poláků | Rusů rozvinuli
ijiní slovanští kmenové znamenitou lite
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raturu. Zvláště kvetla lidova' píseň a hrdin
ska' pověst, zejména u Srbův a Čechů.
České písemnictví dožilo se netušeného
rozmachu v 2. polovici 19. století vynika
jícími básníky Cechem, Vrchlickým a
Zeyeremc. A dost. To je sice pěkné a
pravdivé, ale přece jen trochu přiliš —
stručné. L.

Splsovatel M. A. Šimáček zemřel
náhle dne 12. února 1918. Jméno Šimáč
kovo náleží v našem literárním světě

k nejpopulárnějším. Napsal zvláště z života
cukrovarského tak rázovité romány, že
mnohé z nich čtou se v překladech 5 ve
likou pochvalou v cizině. Šimáček poda
va obrázky realistické, ale nezacházi do
krajnosti jako na př. Šlejhar, nemiluje
přemrštěných drsnosti, snaží se i při Ii
čení hrubého prostředí akcentovati vzne
šene' ideály. Zesnulý narodil se v Praze
r. 1880 a po studiích na pražské technice
stal se cukrovarským úředníkem na ven
kově. Nato ujal se řízení »Svčtozorac (\

Od r. 1900 byl knihovní
kem městské knihovny vinohradské a pů—
sobil jako činoherní referent Nar. divadla
Práce Šimáčkovy, jejichž ušlechtilá ten
dence jest nevtírava' a které se nehnaly
(dle příkladu jiných) za chvilkovou „„
sací, budou dlouho zdravou, vpravdě
vzdělávací četbou českých domácností.
(Čestná pamět zasloužilému spisovateli!

Moderní husité liči Hu>a ajeho slou
pence jako volné myšlcnkúře. kteří usilo
vali o odtržení od Říma. (Člověk český
je Machurovi člověk protiřímský od jak
živa. Jak bludné je toto pojetí, ukazují
nasledující vývody »Obnovyc.

„Jiří z Poděbrad po své přísaze dopí
—oval papeži poddané a úslužně ——počí
nal si zkra'tka tak, jako by byl nejvěrněj
ším synem cirkve. Co přísahou slíbil, ne
mohl ovšem brzy splniti a také k tomu
mnoho odvahy nejevil, protože znal sek
tařskou hašteřivost a nedůslednost vrch
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pak »Zvonuc.

ního správce církve kališne' Rokycany - —
a pak velika většina českého národa d-dr
žela se houževnatě přijímáni pod obojí i a
podívání Nejsv. Svátosti nemluvňatůrům.
K tomu Husa ctila jako světce. Narážciely
tedy na sebe dva proudy. Jiří snažil : se
odvraceti od těch rozdílů pozolnost ppa
pežského stolce. 'l'utla'ni a diplomaticlcké

dlouhou dobu. Papež žiidal sta'le důra:az—
něji, aby Jiří splnil sliby. Koneční: ina
sebe narazily dva světy, tekla krev. kku
konci vysilujících bojů prohlásil Jiří přeřed
vévodou saským Albrechtem, že věří. ; že
stejná milost se uděluje při přijímání pmod
jednou — jako pod obojí. Mimo to řelekl.
že by rád viděl, aby mu Jeho Svatostddo
volila přijímati pod obojí způsobou, aale
jestliže by nebylo úmyslem a vůli .lclcho
Svatosti, že se chce vůli Jeho Sunu—osn
přizpůsobili a jí se řiditi. (Ilammcršmiaid
Jošt 7. Rosenberka, 118.) Jestliže pak J Jiří
zkrotil radikální sektu táborskou a treststal
samé České bratry, pak rozhodně núblbti
ženským radikúlem nebyl. Samému "Uk.tky
canoví, radícimu, aby misto uprchlýcých
dvou kanovníků v Praze obsadil kněžímmí

knličnými, odpověděl stručněa význammnc
»Mistře dosti's mistrovnl, nechť my iiž
také míslrujem. (Staří let. IHL.)

Rokycana snim hned osvědčoval
Ílímu oddanost a úctu, hned proti papipeží
kázal — dle toho, jaké byly osudy _ieiehu
žádosti. aby jej papež dovolil vysvětillzí za
českého arcibiskupa.

Vladislavovi ll. vytýkali
jest »papežník bez kalicha-, ale přece e si
ho zvolili za krále.

Roku 1524 začali vyjednávati o spcjcjem
s církví kališníci s legátem Campeggieiem
v Budíně. Tehdy ovšem již začali být L ka
lišníci vlivem lutheranísmu radikálnějčjší,
ale většina si smíru přala. Také nalélnhali
kališníci na Ferdinanda I., aby se konec.-ční:

\'lvůčí

kališníci. ze

', ., ., P.PLN-LC.



Když hlavně vlivem šlechty protestant
ství silně se rozmohlo, konservativni ka
lišníci, brojící proti náboženství cizímu,
začali rozmnožovali řady katolictva. Tak
se nim jeví povaha husitská, když vlny
rozčileni, podněcované krvavou válkou,
konečně se uklidnily. [ zvláštní husitská
konsisloř měla býti zřízením přechodním,
pokud řadně nastolený arcipaslýř neuvede
všecko do pravidelných koleji.

Proto také napsal Tomek: „Když se
llus a jeho soudruzi prolivili představe
ným církevním i samému papeži pro ně
které věci, ncmínili při tom nikterak na
vždy vypověděli poslušnost církvi anebo
zřídit: nějakou zvláštní společnost na'bo
Ženskou. Nepřišlo jim to na mysl, proto
že ncminili nikterak dělili se od církve

v učení o sedmeru svátosti. Mínili tedy
od prvního počátku k poslušenství církve
se nnvrrititi, když by toliko splněny byly
zadosti jejich, které později zavřeli ve
čtyřech artikulich pražských.< (Dějepis
l'rahle., 38.) tl zřízeni představenstva
cirkve kalisne' praví Kamil Krofta: »Tolo
zařízení bylo dlouho pokltida'no za do
časné, protože se husité nechtěli trvale
odtrhnouti od cirkve obecné a bylo by
iní-Io zaniknonli, když došlo na zaklade
kompaktní ke smíru husitů s církví."
(\ cský ("asopis Historický XVII., ZS.)
()suud: neni nni potřebí se na tyto vý
roky odvolávali. l-"nkla mluví tak jasně,
y.; jenom zavílí zpútečnici mohou tvrditi.
ii.- husitstvi jest trvalým symbolem radi
kiílního odporu proti Římu. Husité se ne
přestávali smlouvati o jednotu ani ten
krate, když již representanti církve kato
lické nejevili žadné chuti k dalším kon
ferencím. Husité chodili tam. kam ani
zváni nebyli. Proč se jednání nedařilo,
„ tom by byla širší kapitola. Ale nepo
pěrným faktem zůstává, že husitské heslo
po sto let znělo: |,Bliž k Římul'

0 liter-mí krthč M. A. Šimáčekměl

zajímavý na'zor, který ve sve' podalatě byl
křestanský a zcela sympatický. Šima'ček
lu vycházel ze zasady: Odsuzovali a kú
rati má právo jen ten, kdo miluje. [ kri
tika musí milovali. Ne ovšem láskou

slepou, chyb nevidoucí, ale láskou, kaž
dým nedostatkem dotknutou tak, že hned
hledi napravy, hned se snaží o odčinění,
hned se povzbuzuje, radí a sílí. Kritika
nesmí býti autom svému jen zálibným
sportem, spisovatel a dílo jeho nesmějí
mu být lhostejným předmětem, určeným
jen pro jeho pitvu. Láska k věci byla mu
základní podmínkou kritiky, la'ska veliká,
opravdova a vrouci. kotvící v bytosti a
zásadách kritikovýeh. Šimáček tim neho
roval pro kritiku benevolentní a přátelskou,
nebol pokládal současně za druhou kar
dína'lní vlastnost kritiky i pravdu. Aby
pak mohla mluvili pravdu, musi kritika
stal na výši doby, musí obhlížet umělecké
útvary zaniklých kultur právě tak, jako
prvni vlnění nových idei a hesel. Ale
musí k domácímu uměnipřihlížct ne jako
k liliálce umění ciziho, nýbrž vědoma si
býti, že literatura každého národa jest sa
mostatný utvar, který je výsledkem při
rozených jeho duševních disposici, llll'
nulé jeho kultury, poměrů jeho vývoje
národního a sociálního a konečně i vlivů
cizích. Kritika nemusí lhúli a zakrývali
bolavých mist, ale má vyšetřili ijejich
příčiny a snažil ae dle svých sil, aby je
zahojila. Nesmí tedy kritiku strili jen na
vysokém u vším pohrdajicím podstavci
učenosti, ale ma literatuře uvolnovuti drahy,
otvrrat ji nově obzory, odstraňovat pře
křížkyjejího rozvoje, usilovat ojeji povzne
šeni. Palřic nn skvosty cizích literatur,
nebude proto pohrdali doma'cími plody,
nebude chladna, jízlivá, šklebivi, podce
ňujici, nýbrž vždy prochvěni láskou a
pravdou! l-ljhle! Podložme této pravdě
kodex křesťanského učení — a máme tu

podklad křesťanské kritiky literární!
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Křesťanská Akademie pořádá cyklus
přednášek z oboru církevního umění. První
přednášky proslovil na valné hromadě
22. listopadu 1912 v sále »Merkuruc
vsdp. kanovník dr. A. Podlaha: »O mo
derních zásadách ochrany církevních pa
mátek-. Přítomní byli mile potěšeni ná
zory pana řečníkn, jenž kladl důraz na
konservování uměleckých pomátek, které
při upřílišnčne' restauraci trpí a upozor
ňoval na přestřelky purismu, kterýž někdy
na př. pro jeden Špičntý oblouk v ko
stele odstraňoval cenné předměty renais
sančni a bnrokove' a nahražoval pseudo
gotickými. Vsdp. přednášející stanovil
zásadu: Konscrvujte a zachovejte vše u
mělecky cenné a to na svých původních
místech, i vesnice má právo na umělecký
oltář, když velkomyslnost doniitnrnva ji
cennou památku uštědří. 'l'oÍ socialisncc
umění. Upozorňujeme na před
mišky luhutt) cyklu, je?. všechny jsou
provázeny světelnými obrazy : Dne 11.března
1913; Kanovnikvsdp.Ed.$nucr::()ehrú
mu sv Jiří na llrmlčnnech“. Dne 16.
března: P. (')dillu Woll“ O. S. 11.z Emaus:

»Uelver die l'roportionssysteme der anti
ken und altchrisllichenSakrnlbanten ' Dne

24. března: Kanov. vsdp. lid. Šittler'
ot) organickém vývoji t. zv. historických
slohů)- l)nc :10. března 1913 stavitel

arch. Kamil Hilbert: .(l Lknpli
sv. \'áclnva.- -— l'ozvani jest zaroveň
legitimaci ke všem přednáškám. lnteresu
jící se.

ostatní

dómu

jimž se snad náhodou nedostane
pozváni, přihlnslež se laskavě o pozvaní.
u Křeslanskě Akademie v Prazell., Fer
dinandova třída, číslo 6,

Berta Pelle-nova, autorka pěkného
spisu o německé katolické básnlřce An
nettě Droste l-liílsholTově, vydala ve ví
deňském nakladatelstvi Kirschově illustro

vanou knihu „Kunstwnnderungen und Kul
turbilder", v které nás provádí po Sixtinské
kapli, po zřiceninách Pompeji a jinými

místy ltalie. Protože má opravdově porco
zumění pro umění, které chápe & milujije,
dovede probudili i v čtenáři radostný zzá
jem a touhu po poznání. Taková lektuura
stojí na zcela opačném polu než Macharůův
..Řím“. Přejeme spisku Pelicanove' i čees
kým čtenářům.

Mladí literáti, kteří by nídi pracovaali
v literární historii, nech se v »Aršec lassk.
přihlásí. Postaráme se o rozdělení prááce

a pomůcky. .

Pány hudební skladatele prosíme o skonm
ponováni následující skladby.

VELEHRADSKÁ.

Zvolite zvony na vše strany,
probouzejte Moravany,
zvolíte zvony na Slovany,
na líalkánce, na Tatrnny,
svolávejte odevšad
na posvátný \'elehratl.

Zvoňte zvony, kde je víra.
zvoňtc, kde už odumírá,
zvohte v slávská lada Širá,
v říši ("cclm, \'ladimlra,
vnd'te výkvět národů
k (iynllu a Methodu.

Zvoíttc zvony stříhrohlasé,
zvonte dnes a v každém čase.

zvnňte moudrosí (ťyrillovu,
zvolíte lásku Methodovu,

zvoňte jejich velký čin
do hlubin a do výšin.

Zvoňte zvony. jak se zvoní.
když se nebe k zemi kloní,
jak to v duších lidu zvoní,
za svobodu krev když roní,
k otcům svým se navrací,
lásku láskou oplácí !

Karel Dostál Lulinouu.

Dotiskl Václav Horák v Prostějově 3.3.1913. —Za redakci odpovídá Vilém Vyslouužil.



ARCHA ROK 1. ČÍSLO 5.

REDAKČNÍ TAjEMSTVÍ.
Zurnalistické korporace české, rakouské, ba i zahraniční počínaií

se živěii zabývat otázkou rebakčního taiemství.
Popuo k tomu zavbala žaloba prof. Karla ]uóy z Příbora na

rebaktora olomuckého benníku »Našincea, kterýžto na svou
obranu vebe bůkaz pravby, že prof. ]uba iest »inóivibuum, které
se nehobi k profesorskému stavuc. Veče oukaz ten citováním
ruzných surových pamfletu, které prof. ]uba poo různými pseu
oonymy (Cyprian Kapižon, ]aroslav Bauer, Kara Ben]ehuba) ole
přesvěočení žalovaného a mnohých svěbků psal bo protikatolickýdi
listů (Pozor, Cíl, Hlas Libu, Duch Času ato)

Rebaktoři »Pozora<< však přeo soubem obpíraií výpověd
o autorství čolyčných článkův, obvolávaiíce se na »rebakční
taiemstvíc. Rační komora však ie pokutami nutí k výpověói, sloiíc
na legálním stanovisku, že rakouský zákonník žábného rebakčniho
miemství nezná.

Uznává se taiemství zpověbní, lékařské, úřební, ale o taiemstvi
robakčním není nikoe řeči, '.eóa že by se násilně subsumovalo
pob tajemství obchooni.

Hoře uvebená tajemství maií sviti ethický pobklao, i reoakční
taiemstvi bý iei bo iisté míry mělo, kbyby se ho nezneužívalo ku
krytí špatnosti, pomluvy, zákeřnictví, mravní spustlosti.

Rebaktor llerben, bo práv žurnalisty zaiisté bobře zasvěcený,
také bez skrupulí přeo soubem vypovíbal, že iistý článek proti
prot. Kratochvílovi bo »Časm »|)ravběpobobně psal prot. ]uoau.

Spor o závaznost rebakční mlčenlivosti vebe se posuo povrchně
a iebnostranně a nemůže vést k positivnímu výslebltu, bokub se
hube tato iebiná otázka vytrhávat z celého komplexu reiormy
našeho tiskového zákona vubec.

]e tu neoorozumění: Souo rozhoouie ex lege lata, žurnalisté
mluví be lege íerenba.

Dnešní právni poměry tiskové jsou téměř zoufalé. Na iebné
straně úzkoprsá nevolnost, na bruhé straně Dokořán otevřené
bvéře pusté zbivočilosti, přeo níž čest a často i existence iebnot
livce iest bezbranna.

Rakouský tiskový zákon pochází ze 17. prosince 1862.
Po bvacetileté činnosti publicisty, který stále stoii v tiskovém

příboii, osměluii se zběžně zkušenosti své iormulovati v náslebuiící
náčrtek, oouiaie, že právníci, žurnalisté a parlamentáři iei bopracuií
a v život uvebou:
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REFORMAusnovéno ZÁKONA.

& 1. Tisk tuzemský a ieho rozšiřování iest volné. Kažbý tiskopis
musí nést abresu ručitele, iímž může být jen zachovalý tuzemský
občan, který má volební právo bo obce. —

2. Za obsah tiskopisu vůči trestnímu zákonu ručí tiskař.
není-li poóepsán pisatel nebo výbavatel. Ručení iest osobní a
neomezuie se poslaneckou nebo jinou immunitou. Povinný výtisk
politickému úřabu íhneb po vviití bobává tiskárna.

% 3. Urážký tiskem spáchané soubí tiskový souč. který při
kažbém okresním souóu se svolává ob přípabu k přípabu a sklábá
se ze 3 soubců z povolání, které imenuie přeónosta soubu, a
4 porotců, z nichž sporné straný volí si po Dvou. Obvolati lze
se k soubu steinému (tiskovému) u krajského soubu, v 3. instanci
k zemskému soubu tiskovému. Hlasování soubců iest tainé.

Š 4. Politický úřab má právo zabaviti tiskopis i na žábost sou
kromníka poškozeného s výhrabou schválení okresního tiskového
soubu, ob něhož lze se obvolat ku kraiskému, event. zemskému
tiskovému soubu. Přečtenim \; parlamentě nemůže být zabavený
tiskopis ímmunisován. (Poime se sice bo stenogratického protokollu,
ale obtuó nesmí být bále otiskován). Koniiskace první instancí
schválená zůstává v právu, bokub se neskončí obvolací řízení.

5 5. Na kažbou nesprávnost v tiskopise obsaženou může kažbý,
koho se týká (at osoba skutečná nebo morální, vláoa, společnost,
úřab alb.) poóati věcnou opravu prostřebnictvím tiskového soubu
!. instance, který rozhoóuie, v iakém znění v iaké lhůtě, na iakém
místě a v iakém náklaou, po přípabě (při neperiobických publi
kacích), v kterém listě a na čí útratý musí býti uveřeiněna. Žábaiíci
strana pobává návrhý. Obvolání k vyšší instanci nemá obklába
cího účinku, leča po stránce finanční.

% 6. Rebaktor (nebo kóo vubec iako ručitel na tiskopisu iest
pobepsán) nesmi býti nucen, abv ubal pisatele, k0ýž sám bere
plnou zobpověbnost za žalovaný výrok.

Q 7. Tiskový souo (kterékoliv instance) iest povinen, aby bo 3
bnů neipozběii bo týbne o kažbém sporu rozhobl.

B. Tiskový souo vvměřuie trestý peněžní nebo svobobní ble
výše přestupku ob 10 K nebo 24 hooin výše.

9. Ručitel na tiskopise pobepsaný ztrácí právo publikační,
býl-li třikráte tiskovým soubem obsouzen, aniž by jeho obvolánl
býlo báno místo.

5 10. Pob zákon tento spabaií otisky všeho bruhu, iobrazové,
fotografické, kinematografické, gramofonické, vůbec veškeré bruhý
mechanické nebo chemické reprobukce, vůbec veškero uveřeiněni
(být i světelným písmem na oblacích).

V Prostěiově 25. března 1913. Karel Dostál Lutinov.
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SLOVO o PLUKU lGOROVĚ,
SYNA SVATOSLAVOVA, UNUKA OLEGOVA.

čzesm? OHLAS DLE omomÁw, PŘEKLADU ERBENOVA A PÉKNÉHO
TLUMOČENÍ POLSKÉHO oo BOHDANA LEPKIHO

UPRAVIL V. HORAK.

Xl. SMRT lZ]ASLAVOVA.

Sula více neteče proubý stříbrnými
V Preslav -— Dvina valí se břehy blátivými
K Polotčanům. Tito čřív býli hrozní Litvě.
Nýní Polock s pohaný výhýbá se bitvě.
]ebiný ien lziaslav, svn Vasilkův bělný,
Meči svými pozvonil o litevské helmý.
Děba svého Useslava porazil on slávu,
Sám poražen upabl na krvavou trávu,
Obá v krvi s Chotiiem zmíraiíce leží
Pob červenými štítý. Krev iich prouóem běží.
Pravil Chotii: *Družinu už nám přioběla
St:-iba ptáku; bravá zvěř olízala těla.“
Bratři ieho: Usevolob a Břetislav smělý
Nebýli s ním v boii tom; umřel osamělý,
Duši ieho perlovou hořká smrt pubí
Přes zlatý náhrbeler z oružené hruói.

Umlklý hlasv, veselí potuchlo
V Horobně městě, troubý znělý truchlo.
Vnukové všichni Chrabrého Vseslava,
Skloňte své vlaiký! klesla vám zástava.
Zatkněte meče, neb sami, o běba.
Ze slávý iste se vyloučili běba.
W iste přivebli k nám na ruské láný
Rozbroii svými litevské pohaný. -
A nyní busí ruskou zem Polovci.

Xll. O KOUZELNÍKU VSESLAVU.

V sebmém věku Troiana
Kněz Vseslav hřebí metal
O milovanou bívku. —
Nohama koně sevřel
l páčil bo Kiieva.
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Zazvonil ostrym břevcem
V Kiievě o trůn zlaty. —
Vyskočil iak zvěř litá
V půlnoci z Bělgorobu;
Oběl se sivou mlhou,
A kbyž se ben učinil —
Berany vozovymi
Otevřel Novgorobskou
Bránu a ztroskotal
]aroslavovu slávu.
Pak páčil iak vlk šery
Z Dubutek až k Nemize,
Na Nemize se stelou
Hlavy iak žitné snopy.
Ocelovymi cepy
Na humně mlátí život,
Duši ob těla věií.

Nemigy krvavé břehy
Nebyly poseté štěstím,
Nybrž kostmi synů ruskych. —
Vseslav kněz souoíval nároo,
Rozbával knížatům města —
A sám těkal tmavou nocí
]ak vlk šery bo kur pění,
Z Kiievaumknulvaulorohan
A běh Chorsa velikého
Vlčím během překonával.
U svaté Zotie ráno
Na iilřní mu vyzváněli,
On v Kiievě zvonit slyšel.

Nicméně bíóu často snášel,
]ak mu to Boian napřeb věštil:
»Souóu Božímu nelze uiít,
Bučsi ly chylry, buósi hbity,
]ako pták hbity v poli širém—x
O vzbychat musí země ruská,
Kbyž pomní časů starych knížat.
Kéž by starého Vlabimíra
Bývalo možná hřebem přibil
K horám Kiievskym. „ ]eho vlajky
Na strany bvě isou rozběleny,
]ebny Ruriku přiběleny,
A Druhé knězi Davibovi . . .
A na Dunaii kopí třeští.



1.

xm. NÁŘEK ]AROSLAVNV.

V Putivli ráno hlasem žežhulice
Ctná ]aroslavna kuká iak vbovice.
»Poletím tam, kbe Dunai voby valí,
Bobrovy rukáv vnořím bo Kaialy.
lgora rány ve svém bolu bravém
Obmyiu, otru bobrovym rukávem.c
Lká ]aroslavna ráno na zábrablíí
»Už všechny moie rabosti uvably,
Kbyž pluky mého manžela už mblely,
Proč's na ně, větře, nesl chynské střely?
Což ie ti málo. poč oblaky váti,
Na siném moři lobě kolébati ?
Leč tys nebuiel, větře, ve vyšinách,
Tys moii rabost rozvál po kručinách.cl

. U Putivli slyšet nářek ]aroslavny:
»Dněpře, Slovuty synu starooávny,
Tys ku Polovcům prorazil nám bráhy
Skrz tvrbé hory, přes skalnaté prahy.
Na vobách lobě Svatoslava ?. rána
Tys přikolébal v zem Kubiaka chána.
Za chotěm slzím. Ob siného moře
]ei přikolébei; utiš moie hoře.“
V Putivli ráno na zábrablí pláče
Ctná ]aroslavna iako plaché ptáče:
»O iasné slunce, slunce třikrát iasné!
Celému libstvu isi teplé a krásné!
Proč střílelo isl svoje šípy znoiné
Na chotě mého pluky statné, zbroiné?
Tys zpražilo iim luky v pustém poli,
Zanoalo touly iim smutkem a boly.a

XIV. ÚTĚK lGORUU.

Hučí moře o půl noci,
Svět se halí v tumany.
Bůh ukázal ve své moci
Chobník čosub neznámý
lgoru oo břehů moře
Ku zlatému stolci
Otcovskému. — Hasnou zoře.
Ob Donu až k Donci
Myslí těká lgor kníže,
Kůň oseblán stoií.
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Výšel Ovlur, sluha kříže,
O půlnoci v zbroji.
Tichý hvízb. jak ptáka pění:
»Už ie čas tu, lgořels
Prchl lgor, už ho není
V poloveckém táboře.
Vzkřikla, zavzlýkala země,
Zašuměla tráva,
Vzbubilo se Plavců plémě,
Celý tábor vstává.
Běží lgor hranostaiem,
Don v rákosí huučí
Přeplul řeku iako hohol)
Vsebl na kůň ručí,
Pustil koně. — ]ak vlk bosý
Mknul po Donce břehu,
A s ním Ovlur; kapký rosv
Setřásali v běhu.
Labutě a husy bili
K oběbu, svačině,
Vobu chlaónou z Donce pili,
Spali v šachořině.
cMůžcš tý se honositila
Donec knězi řekl,
»Končak bube zlostně výtí,

es icmu utekl.
Dube Rusko veselit se,
Ze's se vrátil v zbraviff
»»Mužeš, Donče, pochlubit se“,
Íng' na to praví,
»»Zes mne kněze pokolibal
Na svých vlnách svěžích.
Teplou mlhou mne obíval
Na svých sličných březích.
Ostřihal's mne iak hohola,
]ako čaiek běti,
]ako labut. iak sokola,
l_(býž na větvech letí.
Reka Stuhna zlé má broóv,
Zlé isou ieií vlný.
Ztroskotalit ieií vobý
Rostislava čluný,

Hořcenač ním zaplakala
,) Divoká kachna stepní s ohromným zobákem.



]eho stará máti.
Straka ií neštěbetala,
že se ii sýn vrátí,
Stromv svými haluzemi
Sklonilý se níže,
že zahynul v cizí zemi
Rostislav, náš knížeu

xv. PRONÁSLEDOVÁNÍ.

Po stopě lgora hnali
Gzak a Končak chani.
Kavký víc neštěbetalý,
Umlkli havrani.
Ztichlý straký, ieben oatel
Svým tukotem přece
Horčě honícich nepřátel
Ukazuie |< řece.
Zpěvní slavící zvěstuií
Svoií písní bobrou,
Ze už zoře výstupuii
Na oblohu moórou,
Očima Gzak hrozí kolem:
»Rabu Dávám takou:
Nestihnem-Ii za sokolem,
Vezmem střelu zlatou
A sokolče zastřelíme.<<
Končák praví Gzovi:
»Sokota už. nechvtíme,
Bůh přál sokolovi.
Soltolčeti milost beime,
]est to statné Dítě;
Raběii je upouteime
V krásné panný sítě.a')
Gza běl Končákovi chanu:
»Nevěřím iá tomu;
Ztratíme sic krásnou pannu
A sokolče k tomu.
Potom ptactvo naši zemi
Oseone nám snabně;
Přiioe voisko s ptáký těmi
A na nás napaónex

') Vlabimír, syn lgorův, který zůstal v zaielí, skutečně vzal si pozoěii
krásnou čcerušku Končákovu za ženu.
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XVI. KONEC.

Boian i Chobvna běli
Kbvž o starých časech pěli
]ak mouórého ]aroslava,
tak Olega, Svatoslava:
»Ramenům ie zle bez hlavv,
Hlavě zle bez tělax
Tak jest bíbna' bez Igora
]eho země celá.
Slunce svítí. - -' Už je Igor
Nazpět v ruském kraii,
Veselou zpívaií píseň
Dívky na Dunaji.
Přes moře až bo Kiieva
Zale'taií hlasy.
Na ulici Boričeva
Plno bobré chasy,
Igor matce Pirohostské
Poklonit se ieoe.
K svaté matce Spasitele
Nárob kněze veóe.

KOvž isnte pisne zazpívali
Ruským knezum starým,
Zazpíveime čest i chválu
Též knížatum mlaóým.
„Sláva, sláva lgorovi,
Sláva, sláva Bui-Turovi,
Oslavuime Ulaóimira.
lgorova svna.
\lvpiime na zčmví knížat
At žiie m—užinnl—

',

I.:
=:

u
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o DÚVĚŘE v LlDl. PtšE M. KAVÁNOVÁ.

V Písmě Svatém čteme spasitelnou rabu, abychom nesklábali
naběji svých v člověka.

Výstraha velmi silná, hořící jako maják bo temnot moří, na
úskalích života!

Kbo ale uposlechl rabý, na pouhé volání se vrátil, bokuo ne
zakusil tisíckráte, jak bo krve zraňuje buši a pálí ——tůněmi slz
zatopuie nitro a vvsiluje sklamáni.

]akými ztrátami si vykupujeme trubné poznání, čím je a může
nám býti sroce a přízeň libská, která se mění napořáb.

Hřičkou nejistot se stává kažbý, kbo se jí v bůvěře uchopil,
často jí bývá svržen botů a zhusta i bibně zaprobán přátelv svými,
zrazen, nebot i zraba je bernou mincí a často se za ni přízeň
jiných získává. Kolikrát sroce naše hlebajíc lásku, onemocnělo
žalem a nevěóěli jsme, že ještě nový kraj slunný vlibně nás
uvítá. —

Co Ones máme z toho, ziskali jsme a našli, mnoho-li nám zůstalo ?
Kbe jsou ti, kteří s námi šli v hovoru bružnóm, s nimiž nás

svazek něžných citů spojoval? A kolik rukou se nám ku pomoci
vztáhlo nezištně a obětavě, kbvž toho bylo potřeba?

5 úžasem jsme víoali iistěcčasto, že kbýž stáli jsme zoe třeba
i mela nevinně sdlublí, jakoukoliv potřebou sttáóajice zustali
jsme úplně sami a jestliže jsme věřiti nechtěli a šli hleoat a prosit,
snao bokonce tý, jimž jsme pomohli, neznal nás nikbo . ..

A jak přísnými soubci libé býti boveoou! Kbýbý nás, kbýž
('ltýbíme, měl tak souóit Buh, nebylo by naběje na spasení ani
jiskřička!

Tak rychle mění se smýšlení libí, že nikoo biviti se nepostačí,
ani svá, vžbý přece vznikající vzplání vírý zhášeti.

to ještě, co jest v srbcich, neznáme. Vsichni, které potkáváme,
jsou nalíčení a vycvičení ve klamu a přetvářce a často opravou
to bobře bovebou. —

Ptejme se, co tebý vlastně nám bal svět na cestu . . ?
Všecko to však poznati jsme museli, aby se nám zjevili mohl,

přiblížiti Bůh.
]inak neslvšeli jsme, kbýž volal, varoval a hlebal buše naše.
Veble propasti bíbý člověka zjevovala se sláva Boží lásky a

schýlovala se k nám, pokořeným až v země prach.
A kbo přenesl všecko, co ve světě hlebal a upřel se na Boha

Dokonce jest už vítězem.
Kbo Boha opravou postupem poznávání našel, Došel bobře a

stanul s bezpečností; bál bube putovati světem, snao ještě víc
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uvibí a potká, ale nebube se mu moci žalost bostat až na bno
bo srbce. —

V tom přetváření našeho nitra zůstalo ovšem bost hořkosti a
živých ran, které bolí naši uraženou hrbost, ohlébáme- li se zpět.
Utěk náš ze světa trochu pobobá se i vzboru, ale i to se časem
vyléčí, a kbyž buše uklibněna přemýšlí o tom, co bylo, poznává,
že marnou honbou za štěstím mimo sebe, ztratila — ne tím, že
jí svět nebal, co chtěla, ale že neivíc ztratila tím, že síly své po
chovávala marně, že zanebbala sebe _! Ano, bospěieme po
znání, že mnohem více než isme nabyti chtěli, bylo a je v nás.
Marnotratností svou báváme světu mnohem více, nežli by nám
mohl vrátit, i kbyby byl splnil naše sny.

]aká rabost procitá v buši naiebnou ob pout osvobozené!
Sebe poznala a našla a vyrůstá opravbově silná z potřeby.
Sebevěbomí se probubilo a buše vyzařuie utaienou energii

vzrůstu, z poníženych břív prosebníků se vyvíií pevné, svérazné
povahy, iimiž větry utrpení nechvěií více ——libé, kteří bovebou
vytrvale a obětavě pracovati a hloubat, bostati se silou své vůle,
bopracovat svych přání a pokroku. Darů už ani nechtějí. Co iest
vlastně bar? Závazek pro toho, kbo ho přiiímá. Povaha čestná
nebovebe nesplatiti bluh, a tak bary bráti znamená ztrácet svo
bobu. Kromě barů z opravbové lásky

Ovšem, bnešní stále naříkaiící svět chlubí se svymi beznabě
iemi a smutky, hy'čká slabochy ve svém klíně, učí ie, že neivyš
ším bobiem ie bar snabně nabyty; ua splacení bluhů nikbo ne
mysli, jen kbyž iako nepočestny člověk může cos uchopiti, iak
koliv bosíci. Svět nezná silné, zbravé svěží a rozrostlé buše ien
vyžile', ponížeué své chovance víbá, :! těm, kterym sype bary bo
klína, bávno vzal ruměnec poctivého stubu.

Sbírám zrnečka zlatá, bratr mi ie bo buše vklábal, se slabkou
láskou sil: ]sou, běl, rozbílné, utaiené síly v buších. S velkou
těžkostí ie pozuáváš, a proto namahaií ,se libé tolik, aby úspěchy
našli, ač se tou snahou právě ubíieií. Učiuek tu opačný. Kbo na
to myslí, že právě kbyž někoho nebo něco hobně chválí, nebu—
věru ve svá slova svolává? Proti chvále buše se zvebá a hlebá
v iasu stíny A naopak věc pohaněuou světlem přízně své opřábá.
Suab ie to vzbor a zahrál v struuách nepobbainé buše?

Pamatui si to bobře, napomínal, kbyž isem naříkala. ]en nikby
nepros. Začneš- li prosit, lituii tě nevyslovně. ]si u konce. — Libě
vzbaluii se těch, o kterých se boví, že iim zle. Proti neštastnym
isou zauiati a hněvaií se na ně. Zví-li i bobry člověk, že někomu
zle v nesnázích, právě proto neubělá pranic. A má-li tu náhobou
trošku svého bluhu, právě v tu chvíli hlebí si ho vybobyt. Ne
štastného člověka snižuií všichni skoro a pomluveného více ob
soubí. —
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]en se nikby neoopouštěj, abys se přiznala!
Síla je v buši a, co bubeš chtít. přetrpíš. Pomoc přijbe; přiibe

nevolána, obkubsi bez namáhání tvého se přiblíží tichy'mi kroky,
a nejméně se unavíš.

Libé nám pomoci nechtí, a konečně poznáme i to, že nemohou.
Cesty naše urovnány bo řab na záklabech hlubokých. Snao Pro
zřetelností samou, což násilím ani silou libí změněno byti ne
může. jsou ještě i bobré buše a často i chvátají pomoci, kbe
úzkost volá. Ale buó nezmohli pranic nebo všecko bokonce zkazili.

Pomoci neby'vá třeba, jak se mylně většina libi bomnivá. Marně
se bojí, kbo unikají smutnym. jsou to většinou jen buše na chvíli
znavené. Přítomnost lásky je však utišuje, vrací klib, bůvěru isílu.

Na břevě křížů jsou položeny kameny, ale zvebnouti se neoají
——jen tomu se pobaií, kbo je má nést.

A kbo poznal v kříži svém moc Boží, nebube ani chtíti se ho
zbavili. S veselím vezme ho a půjče a naučí se kříže milovat
jako své nejvzácnější štěstí.

Pochopí i to, že není pro silnou buši hrázi, které ji mohou
zoržet v pokroku. Vic nežli muže oáti jasné buši zevní kultura

7—naióe si i v pouhé samotě a zjasňuje se a roste vžby. Nač
teoy bíti se jako se bijí libé, kteří věří, že rozvoj řibi se poble
výšky mist, ziskanych jakoukoliv protekci?

Snab je tu nějaká škoba v óohleóuéni čase, kterou Daleko
přerůstá obzor věčnosti...

V obzorech věčnosti rostoucí buše nemuže byti neoosažením
vyhoó země zkrácena.

Vzhléčněme ke světcům. Aby mohli volně rust bo věčná, vsemko
to,co Dnes libé chti obvrhli

Všeho se zřekli, opustili pozemské vyse, obešli bo tichych mel
samot, pouští, ano i na smrt bobrovolně šli

vyrostli v pohábkovou vyš, nezahynuli..
Nehof jako je zóroiem všeho života na zemi jebiné slunce, tak

křestan potřebuje jen světla Božího.
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VLNOBlTl'.

MODERNl VEDA potlačuiící »naópřirozenoc, kbe ien trochu
to možno, bivá se i na mystiky ienom iako na libi nemocné
P_athologie vysvětluje prý, že nelze u buši takových počítati se
zievy vyššími, nabsmyslnými Huc v óůklabné stubii: »Névrose
et mysticismec (Revue be Phil) zkoumá, zoa sv. Terezie, tento
oiebinělý ziev na poli křesťanské mystiky, má co činiti s patho
logii. Srovnává psychologicky sv. Terezii s nemocnými postiže
nými nervosou a bospívá k závěrku: »Změny citlivosti u mystiků
neisou účinek nervosy, poněvaož tato přehánění, isou-li to pře
hánění, neisou na závaóu psychologickému mechanismu citlivosti.
Tento, balek toho, aby byl »rozvolněns, Dospívá vskutku k opaku
a to, abychom užili výrazu Delacroixova, k »výstřební systemi
saci a iebnotěa, nepopěrnému to znameni o harmonickém sbru
žení psychických sil. Z ouklabného rozboru psychického a mrav—
ního života této světice plyne, že »všcchny karakteristické rysy
ieií buše isou v rozporu se všemi nosologickými symptomy zná
mými u nervosyx

Psychologií křesfanských mystiků obírá se v kritickém bíle
»Psychologie čes mystiques chrétiens. Critique čes taitSa (Paris,
Perrin, 3 tr. 50) obborník v tomto oboru, ]. Pachen. Překláčá 3
problemy:

]. ]aký ie puvoo mystických ievú? ]sou to autosuggesce nebo
zievuií se ve věbomí iako činnost přišlá z venčí, vpabnutí, zmoc
nění se, ieiíž výchobisko musí býti hleóáno výše, nao iasným
věoomím?

2. ]aký ie mechanismus těchto ievú? ]sou bytně Dynamické.
]sou to kroky vůle a citovosti, provázené obrazy a veooucí ke
skutečnému poznání experimentálního řábu. Neisou to sny. Též
bylo by nespraveólivo ic nazývali blouzněním iako nazývati ie
intuicí genia. ]sou to říčké stavy, vyiímečné, přestupuiíci pro—
střebnost, vytvářeiíci se jen v buších privilegovaných, ale niiak
abnormálních.

3. Soubíme-li poble ovoce stromu, je svatost zkušebným ka
menem pravé mystiky. Křesťanský mystik ie pravý opak poma
tence nebo slabocha. ]e to buch Dokonale vyrovnaný, uchováva
iíci si velmi iasný a velmi spraveólivý názor o skutečném životě,
a vůli plnou vláby naó sebou. ]eho život ie též tak zbráv iako
život iiných; ie ien intensivněiší a hloub mravní.

Co ie tubíž mystický stav? Tot ozev, v ubohém lióském orga
nismu, činnosti Boží v úkrytu svěoomí.

.
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Často se přebhazovalo a bosub přebhazuje ClRKVl, že nesta
rala se o SPRAVEDLNOST. Praktikovala lásku k bližnímu, po
máhala ubohým a oósuzovala právě vlábnoucí nespraveolnost,
zůstávala konservativni v sociálních formách, v nichž si navykla
prováběti svou činnost a z nichž bylo jí třeba nějak vypubiti
i s těmi, kóož jich jen využívali pro sebe — ale o provebení
spraveblnosti péče prý neměla! Třeba proto Církvi činiti výčitky?
Leleu míní, že ti, kbož tak činí, zapomínají, co vlastně Církev jest!
]et Církev moc buchovní, která působí jen na buše, aby je při
vebla ke vzestupu bo vyššího světa, a proto, jako moc taková,
musila přenechali tomuto světu bezprostřeční péči přeměniti jeho
materielní a morální organisaci. Přes to však právě ve vzneše
ných evangelických ióeích Církvi stále hlásaných nalezl stát svou,
vzpruhu a svou buši. Božský kvas, iejž křesťanství vložilo bo světa,
nepřestává jej mučiti, a veliký ioeál, jejž očím jeho přebveblo, ibeál
společnosti, kbe všichni by byli bratři, kbe spraveólnost byla by
bokonalá a všeobecná trvalá láska, přes tolik poblouzení, nepře
stává srbce jeho zachvacovati a jeho rozmach a nabšení živiti
Ač teóy Církev snab přímo nejsouc k tomu určena , nepe
čuje o spraveólnost, nepřímo činí pro ni mnoho, více snaó než
kažbý jiný společenský organismus.

ATMOSFÉRA vvssíno MVSll—ZNÍse pozvolna čistí oo hru
bého materialismu, a čirá nevěra ustupuje nárazům spiritualismu.
I.alanóe sám poukazuje na tento polěšitelný lakt, kóyž rozebírá
výbornou knihu anglického katolíka Warba: The realm ol Enbs
or Pluralism ano Theism. Píše »Ue íilosoíii není nic promlčeno.
'l'řicet let úspěchu, skoro nepopíraného, uznaného a někby i sa—
mými protivníky využitého, nebosáhlo výslebku, o němž snil po
sitivislický agnosticismus,ani kriticismus,» t. i. zawhnuli trans
cenbentních nauk. Starý Spiritualismus, který Kantem byl nazván
*bobrou věcía a jejž restaurovala Druhá filosofie Renouvierova,
tryská znova ve všech formách a ze všech zóroiův. Psychologové,
zvláště, kbyž po Dlouhou bobu za čest si počítali, že zacházejí
vse stavy věbomíc jako se zacházelo s vnějšími fakty a nejsou
tak ani pio, ani proti materialismu, skončili tím,že našli v buchu
vše, co v něm viběli Kartesiané, Škotové, eklektikové. ]ames,
Binet skončili svou karieru metalysickon konversí. ]. Waro roz
víjí Ones, jsa cele jist buboucností, nauky, které zprvu přebklábal
ve formě pouhých reserv k theoriím tehby a pozběii Dominu
jicím. Dnes Doplňuje své these bílem »The realm of Enbs',
ospraveblněním víry spiritualistní, beistní, nesmrtelnosti a nab
přirozena, která by, jistojistě, přeb bvaceti lety, byla platila za
žalostný symbol »zpátečnictvíť, a která ones zabírá své místo,
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nikoho v pobiv neuvábějíc. v hnutí současného buchax (Revue
philosophique 1913. fuillet.)

Druhého vybání božila se krásná kniha Pacheuova: De DANTE
A VERLAlN (Paris, Tralin, 288 str.,) rozšířená o několik bosub ne
vyóanych listů Huysmanse a nová bibliografická bata. Božská
komebie je více než kažbé jiné bílo »epopej křestanské mystikyc,
a může proto byli meritkem mysticke bohatosti bel jinych Pachen
srovnává i jména tak bisparátní jako Dante a Shelley, Dante a
Verlaine, Dante a Huysmans. ]eho bystrému postřehu neuchází
žábná mystická aspirace a žábná náboženská tužba současné
buše; již pouhé nabpisy kapitol nám svěbčí, jak bystrý je jeho
rozhleb na poli náboženského cítění: Les Etubes bantesque en
France; lbealistes et mystiques: Dante, Spencer, Bunyau, Shelley;
P. Verlaine et la Mystique chrétienne; Dante et la trilogie be K.
Huysmaus; L'Ame Contemporaine.

*

Lucien Arréal: REFLEXlONS ET MAXlMES. (Paris, Alcar).
Autor je racionalista, skeptik, ale »kultivuje ráb belikátní květy

vniterního života“. Maly výběr z jeho reflexí a zásab pro zaji
mavost:

»ViOěl jsem z několika příklaóův, a uzavírám z mnoha boz
nání: Čiry racionalismus vysouši umění, jako vysouší nábožen
ství a lásku <

'Žáóná malba, a i kbyby to byla nebeská Pomsta pronásle
bující zločin (Prubhon), nenahrabí postavu Kristovu v našich
soubních síních. Znamenala i smír i obpuštěnl. Trestáme, alene
obpouštime již.

»Divím se množství věcí, jimž může věřiti člověk, který říká,
že nic nevěří.

»Nejsem věřící, ale bomyšlivé oůvěry popíračů mně je líto, nebo
inne brážóí. Tázali se někby po tom, co může býti pravóy ve
stanovisku náboženských libí? Netušili nikby, že v beznábožen
skou vášeň nepochybně vstupuje více blubu než v kažoou jinou.?
Tito libé zaklábají si na íilosofii a jsou jen karikatury íilosofův. .

»Snabnost rozvoou zasaóí více ran než jich vyléčí “
»V kažbé vyhasínající robině ztrácí se sociální síla; v kažbém

kostele, který boříme, ničíme sjebnocující sílu.:
'Nemá-li boží spraveblnost poslební slovo, patří toto síle.

Chtíti byti nárobem atheistickym a souhlasiti byti i nárobem
slabym, jaký to rozporlc

'Libé jsou písková zrnka pohybující a formující se na zkumné
besce íysika. Mají věoomí o chvění, jež jimi zmítá, ale neznají
smyčce, jehož brhnutí je uvábí v tanec. a
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l>Stálým pokořováním rozumu přeb pučem a rozváběním vůle
v nevěbomí a automatismus připoiuieme nebo bosazuieme ien
na místo starého fatalismu »vněiškaa horší fatalismus »vnitřka.<<

Kniha myšlenek buchaplných a zajímavých končí myšlenkou:
»V myšlení kažoého člověka beroucího život vážně, ie víra, o níž
neví.<: .

»TlSK ]E NEZODPOVEDEN. Ministři a parlamentníci musí
svou činnost obůvobniti a za okolností bývají i obpraveni. Na
poleonově ztráceiící válku, srbští Alexanbrové kompromituiící
bvnastii :] zemi, jsou zbavování trunu, kažóý šosák bývá sou
Seóem brán za slovo, ieu žurnalista zustává nezobpovčben<<
Tato pravbivá slova isou vzata z výborné knihv Dr ]os. Eber
leho: »Grossmacht Presse. Enthiillungen fiir Zeitungsgl'áubige,
Foróerungen fůr Mánnera (3 M. 20.) a poóávaií nám brastickv
vysvětlení, proč tisk, který jinak by mohl býti požehnáním světu,
se stal ieho kletbou. Eberle bezohlebně obkrývá obchob ko
rupční žióovského tisku, bemaskuie korrumpovaný velkotisk.
Kniha zaslouží co neiširšího rozšíření; nebot co Eberle píše,
»muss ein Echo finoen im Herzen iebes Menschen, bem wahre
lntelligenz, Ehre, Sittlichkeit unb Respekt vor ben e\vigen Normen

čes Rechtes noch nicht zu inhaltlosen Begrillen geworňeh slin; v“.llth.

l(l\'l SHA ]. KOIIIJÍRA.



MODERNÍ DÚM. PÍŠESTÁNASTARÝ.

Rovněž i zařízení Domu tak, aby vyhovoval moberním poža
Oavkům,iak hygienickým, taki praktickým a pohoblným,stoií mnoho
peněz. Maiitelé nyněiších Domů maií nepoměrně větší Daně a Dávky,
nežli za starých, časů a proto museií přesunouti tíži iich na nájem
níky ve způsobě zvýšeného náiemného. Není proto vžbycky 0
právnéný stesk na majitele bomu, že zvyšuie činži, protože on vy
konává ienom to, co na něm 2 jiné strany bylo vynuceno.

Všimněme si nyní způsobu zastavování staveniště. V čobách

měl náslebkem toho malou frontu uliční, za to však velké, světlé
Dvory, po připabě i zahraby. Ulice byvaly úzké křivočaré : ou
vooů snabněišího zabarikábování v bobách válečných Tehoáž
měštan lnul k přírobě a chtěie u bomu svého míti kousek svěží
zeleně, neb květnatých, vonných záhonků, sázel, pěstoval, zaléval.
V tomto ohlebu vynikaly staré městské bomy přeo nyněišími
uvnitř města. Dnes zaklábaií a upravuií se ulice široké,aby vy
hovovaly rostoucí frekvenci a bopravě, za to však místo bvoru
zbyly pouze světlíky, pobobné hlubokým šachtám, bo nichž pa
prsek sluneční bopabne jenom v polebne. A saoí-li se v tako
vém bvorku stromek neb květinka, živoří, zkomírá, až zahyne
— Vinu toho ólužno hleóati v ohromných cenách pozemků sta
vebních uvnitř velikých měst, iež nutí, aby plocha stavební co
nejvíce byla zužitkována a Dům aby vyhnán byl 00 neivyšších
stavebním řábem přípustných výšek. Rozumí se, že takové vy
soké stavby mění ráz města a že ze širokých obbélníkových ná—
městí stávaií se ulice neb tříby, protože poměr Šířky ku výšce
klesl. Naše oko má iiž vžité měřítko pro obhaoování a posuzo
vání, postřehne proto snabno nepříznivý poměr vzniklý přestavbou
starých nízkých bomů ve vysoké mooerni činžáky

Naproti tomu p_oskytuií ulice přímé a široké lepší výměnu
vzbuchu, umožňuií, aby v nich mohla býti položena zařízení
obecně prospěšná, iako kanalisační stoky, vobovoby, plynovoóy,
kabely telefonní, koleie brah elektrických, a poskyluií té výhooy,
že široké prouby libí o slavnostech a ve zvláštních připabech
snaono iimi proibou, že nenastanou škoolívé zácpy a tlačenice.
Schází jim však ráz intimnosti, iakým honosily se ulice staré,
vebené v křivkách, kbe kažbý bům lépe se uplatnil svým prů
čelím na pohleb z fronty utíkaiícím a kbe zbálo se vše tak ma
lebné, rázovité a přítulné. ]isto iest, že i bnešní stavby nesou
ráz své boby, boby překotného života, spěšné honby za štěstím,
boby velkých sociálních i hospobářských přerobů, a že ráz těchto
staveb vyiabřuie se na jich průčelích v architektuře, o kteréž
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Rodinná hrobka na městském hřbitově v |>|—osičiově.

Zbudovul lano Kóhlcr r. l9l2. - Obraz (sv. Václav se 5\.
Ludmilou koři se Matce boží s Dčláikcm) proveden iesi

šmnotovou mosaikou \“ Rukovnícc.



buoe poiebnáno pozoěii. Doba naše vytvořivši mnoho obecně
prospěšného, přinesla obyvatelstvu velkých měst mnohá zlepšení
bytová a bohbá ieště přinese, nebot na tom stále pracují ooborní
praktikové i theoreticí. A zcela právem. Nebot Dům a v bomě
byt iest útulkem člověka, tvora na zemi neióokonaleišího a
schránkou ieho neivzácněišího poklabu ——zbraví, a proto má
býti vvpraven a uspořábán tak, aby zoraví ieho posiloval, zpří
iemňuie mu chvíli obpočinku v pohoblí a kliou. Zóravý, čistý a
světlý byt iest člověku opravbovým bomovem, pooporuie vznik
ušlechtilých myšlének a činů, iest síblem spokoienosti a požehnání.

Přihléoneme-li ku způsobu provábění prací při stavbě bomu
nového a porovnáme-li iei s bomem starým, vibíme, že bomy
nové stavěií se nepoměrně rychleji. Příčiny vězí iebnak v uží
vání nových staviv a pak v upotřebení strojů při stavbách, které
oříve nebyly známy.

Starý pražský bům vystavěn byl skoro celý z kamene, opuky.
Cihel užívalo se na vyzoění okenních a Dveřních špalet, na pře
klenutí otvorů okenních a bveřních, na příčky a klenby Vyzoění
takového bomu trvalo značně béle, protože práce z kamene iest
zblouhavěiší, zbi kamenné vyžaóuií větších bimensí, a pak staré
Domy bývaly pravioelně zaklenutý v přízemí pěknými klenbami
českými, křížovými neb klášternítni, iichž provebení vyžaóovalo
více času, nežli stropy neb klenby moberní. Doprava materiálu
na lešení bála se bud po nakloněných rovinách neb pomocí
ieónotlivých rumpáh't, což pro množství staviva vyžaoovalo více
času. l slroiba krovu trvala béle, nebot břívěiší staré konstrukce
Spotřebovaly množství bříví, které ručně musilo se spracovati.
Uvážime-li ieště, že v ořívěiších bohách nebylo tolik bělníků po
ruce, přiznáme snabno, že bomy nové vyrůstaií takřka ze země
a že Dnes ve všech oborech ieví se horečný chvat.

Na kažoé větší stavbě vibíme Ones stroie poháněné elektro
motory ku míchání malty neb betonu, stroie na brcení štěrku,
výtahy na cihly a maltu, jeřáby ku zvebání těžkých břemen,
vibíme bále vobu k rozbělávání malty a ku kropení cihel po
třebnou rozvebenou po lešení bo všech pater. V záklaoech, ze
kterých ie nutno voóu čerpali, poslouží znamenitě pumpy centri
fugáluí s pohonem parním, benzinovým (resp. plynovýml neb
elektrickým, které chrlí ohromné spousty voby v minutě.

Tímto zařízením uspíšuie se postup práce a v některých pří
paoech oociluie se i lepší quality ku př. při míchání betonu,
které neoá se ručně tak bobře provésti, iako strojem. Při stavbě
velikých obiektů by se stavitel bez stroiů ani neobešel, zvláště
při pracech zemních a vobních, koe quantum vyrývané zeminy
ie veliké a pohyb ieií běie se ho značných vzoáleností Dnešní
síly Dělnické isou brahé a pohříchu nespolehlivé, a proto nutno
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vvv)
nahrazovati ie stroii, které přeiímaií za člověka práce neitezsn,
na ieho povel pracuií přesně, vytrvale, možno říci bo »strháníc.
Zbe viběti, iak člověk, spoutav síly přírobní, stal se jenom bo
zorcem a řebitelem prací, které iim uložil vykonati za sebe.
Užitím nových látek ve stavitelství umožnilo se provebení smělých
stroieb a bocílilo se veliké ohnivzbornosti bubov a to zvláště
upotřebením armovaného betonu. Z armovaného čili vystuženého
betonu zhotovuií se bnes neien stropy, překlaby okenní a krá
mové, ale i střechy, schoby, klenby, sloupy, arkýře, balkony atb.
Neocenitelné služby koná beton v záklabech, umožniv vybubo
vání bobrých záklaoů i na půbě méně únosné.

Dalším pokrokem ve stavitelství iest užívání samonosných příček
sábrových, rabicových, korkových a iiných, které slouží k obbělení
pokoiů v iebnotlivých bytech a k ohrazení malých místností u
vnitř bubovy iako koupelen, spíží, komor ato., nevyžabuiících
brahého nosníku ku iich nesení.

Dlažby šamotové nábherných vzorů poskytuií poblahy v přeb
sínich, vestibulech, koupelnách, krámech a i. takřka beze Spar,
snabno se čistí a svojí velkou tvrbostí vzboruií opotřebení a tím
i tvoření se prachu.

Snaha po bocílení co největší čistoty vebe k tomu, že obklá
baií se stěny koupelen, closetů, kuchyní, krámů a vestibulů po
lévanými ilisnami šamotovými, zbobenými zhusta ornamenty,
symbolickými znaky neb malbami, čímž bociluie se kromě čistoty
i ohromného eifektu.

Shrneme-li vše, co pověbíuo, boibeme k závěru, že Dnešní sta
vitelství hlebí využiti všech nových vymožeností, sloužících pra
ktické potřebě, hygieně a pohoólí. Snaha po obstranění závab,
touha po bobrém bytu vniká pomalu i ve vrstvy neiširší a tak
bá Bůh, že bospěieme k tomu, že všichni občané iako členové
kulturního nároba bybliti bubou ve zbravých, slušných a kom—
iortem opatřených bytech a že bum zevně i uvnitř bube hlásati
naši vyspělost, isa též znakem naší zámožnosti.
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Pan Alfred Fuchs nam píše:
rozumění.

Nech)

Pan K. Dostál-Lutinov vidí v mém

člankurŽivotni problémykatolického kněze
v l'řchledě polemiku s Kněžskými pro
blémy drn P. X. Nováka — a toho jsem
vzdálen. »Knčžské problémy" jsem uvital
íako vaižnou knihu meditativní. jež kIUTULlC
mluvit k modernímu inteligcntu, amž sc
—nižujc k řeči žurnalistů. Ale zarúŽclo mm:,
za: v celé knize není ani slova o tom,jak
\! ma kněz počínat v kos/flv.

Slova -jc5nitism"
„*mrutnnlm. Stavim

ncuživíim vu nlnyslu
prostě jako
typu kontumplatnv

typu mnicha licumnskchn.
'/.\' jc politika nutmi. Alu nevidím v poh
ligu píwblčmu knčz'skáhn. Na

nws! ncnui

jusuítu
l\'p hUJUVillkB proti
mmu \'im,

uííganisačni
hui-z ani ius uhlím—— am

—.|—-íunmhctionís;

jako
íuhlnka není mí

("iíkvc.
sunnnikn

:ako kněze.

Skutečné problémy kněžské lzc ic
Avram Sanctíssimo.

Ncžmlam

oí'íganísulc cx |v||v íta
milu—una čili :,ouluuuui o—mha. lla

ani (v užším smyslu)
ríohlčllltín l'mhlcní organi>ova
nuho není problémem kněze

šitjcn

utčku do chun

utčk k cltúři.l'anutlpůícc mi íhiva l-"rancii
_tilkU \ýazražný příklad.

saku—tic, ale

.-\ pix-cc jc praví:

\c Franci ——již nuprzivum označují vol—

íumyšlunkúři jako uncvčreckou“ — ka
tolický žzvotnáboženský o propasti hlubší
než u nas. (\'iz Paula Claudela, \'enillota,
l'oluho, Hella, Léona Bloy, Cordonella atd.
atd.) Ba lze říci: Pokud francouzská lite
ratura za něco stojí — je katolická.

\' poslední době ——dlc ústních mých
obrátil se ke katolictví

(Thurles Maurice.
informaci —

.-\ jakou nttraktivni silu
u mis?

mii katolictví
Mluvíte o katolické rennaisanci.

Ale ta se stala bez \'ais.

Ncmluvil jsem ha.-7,rozvahy o lieurnn
('o působí Emauzský klaštcr

mczi intulligcnci, hraničí na legendy.
A jak sc provadi ritus v českých ko

ském íítu.

stulich? Kulík knězi (\\lbíl'li ruhrikzilm

\\“ lník “. konan-gew ritu:
'ln jwu takt- knůž—zkc mohlo—m): Věřte,

Žc mtclhígchu /..n||mn daleko visu otazka
žimlníhn Stylu \lílHlIHl cííkcvnim [(rkclll,
„už raníl'cíncnky.chscmpíuu organisacím.
:SílruZL-ní katolické kultuíyc h_vch vital.
„'\ll' hthZ nn \llí'vtlil'lll)|1|u|n':-l pochybnost,
:fdu nam sltutučnů
vztahu ke

piíuusc piulílnulu-ííí
l;ntnhckrmu umi-ni. mil

vztah k

něco z umi.—lec \“ mln).

Ahy
lltkth) mtímní uměni, musí mít
sam A to v něm

žiiílnai organisace mnypč>tuju [Žlutic—lisu,
že: se mýlím.

Ještě
zarmlují ec.

Katolická

v kultnrmm světě \c \IL'jL'při-s \'nšu hlavy.

Neni to výtku. Uí'ganísacc a strana nc—
unlí mluvit k lítlcm,
kríacmí.

jcdnuu : rcnnaísancc

kteří trpí hlulmlrými
(Samozřejmě-; mai! jiné úkoly.)

:\lc t'írkcv jc širší. (írkcv umí mluvit
ík osamělým. K umělcům :! lilosolům.
.-\ kněží k ním také mají umět mluvit.

umčt v první řl'hlč sahal

do pokladu umění, mystiky, hagiografíe,
l'ílosotie, jehož jim Církev poskytuje.

A že je dnes takových kněží — zvláště

Ale ta musí
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v českém kleru — málo, to mi nepopře
nikdo. kdo má poměry.

Naše neshoda je neshodou mezi dvěma
generacemi. Předcházející generace pra
covala v první řadě pro spásu jiných.
My pracujeme pro spásu svou vlastní
v první řadě. Ale starý ten rozpor mezi
kollektirismem a individualismem rozře

šime si tehdy, budeme-li se v dobrém
vzájemně podporovat a budeme—lik sobě
loyalni i v okamžicích nesouhlasu. Proto
\'iim píši. Alfred Fuchs.

České dramatické uměníje rozhodně
v úpadku. Bylo dlouho zodpovědnými
činiteli ve svým vývoji o pokroku zdržo
váno, než aby rostlo, sílilo. Mladým ta
lentům nebyla skýtána možnost, aby prací
svých dramatických slyšeli a aby prakticky
se zdokonalovali. Llez reprodukce pak po
malu dramatický autor sili a se zdokona
lujc. A co dnes produkuja se pod lirmou
českých činoherních novinek, je vše ucho
tovc, ncvyburvené, nestylové.

Nechci blíže se zmiňovali ani o Štol

bovč veselohře nStaré hříchy-, ta už pro
starý námět a staromodní zpracovani ne
vcluízí vůbec v úvahu českého dramatic

kého umění. Ostatněncní to ani veselohra,
nýbiž fraška. Zbývají dva pokusy, Maškova
hra „Ženy,kteiépotkr'tvámc“ u Kuríískovo
renaissanční drama »(Ícsarc llorgiav.

Mašek (Fa Pl'cSto), znríniý luuuoristn,
hledal nové cesty, chtel vytvoí—iti toulky
čistě pražské, vykresliti po arhcsovsku
pražské ženy, které při tukových toulkách
n milostných avantunícli potkáváme. Alc
problém řešil romaneknč, nikoli drama
ticky. Jeho hrdina je fantom, který se
střili, padlí, ale za chvíli v jiné podobě
se zase ukazuje. Problém, jejž si Mašek
uložil, musil by býti řešen přísně rcelně,
naturalistický, aby vyzněl v plné síle ra
šivých nálad. Sund autor chtěl hru schni
tzlerovsky zabarviti, ale nepodařilo se mu to.

„Cesare Borgia: Jiřího Karáska ze Lvo
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vic aspiruje zase na kothurn blísmický
Verše exotických náplníabujne' romantiky
mají nahraditi špatně pochopenou drama
tičnost a naprostou neschopnost divadelní
techniky. Po stránce charakteristické je
dílo přímo počáteční a nedivím se:, ne
bylo-li kterým divadlem k provozování
přijato. Básník nemusí býti ještě drama
tikem a Jiří Karásek ze Lvovic zatím

dramatikem není. Jeho třetí jednání je dra
maticky naprosto neplodné.

Měli jsme ve Stroupežnickém a Bozdě
chovi výborné vzory své doby, z nich
musime vyjití.

Vofeře vypravili vinohradští d'Albertovu
operu »Darovanou pani-. Komická opera,
vedená v linii naprosté eklektičnosti, ne
dosahujíci účinem „Nižinyc téhož autora.
\' Národním divadle vypravena byla Wag
ncrora opera »Tristan a lsolda“, což nutno
zaznamenati jako umělecký svatek. Jet
tato opera, co se týče sensitivni stránky
hudby, nejcennější a nejhlubší z tvorby
Wagnerovy. Při ni musí posluchač nejen
poslouchuti, ale také cítiti, pak dostane
se dojem jistě nezapomenutelný. Vždyť
Tristanem byl sám Wagner a Isoldou
Matylda Wesendonkova, s níž prožíval
mistr v Curychu chvile nejšťastnější ra
dosti, jež jen hudba může tak intimně a
přece ušlechtile vyjádřili. Princip ušlechti
losti a cti vladne celou tvorbou Tristana,
dramatickou i hudební, v něm opěvan jc
hrdý idol liiskyl touha po lasce je tu
touhou po smrti, jedna od druhé se ne»
rozezná. ()všem krasy uměleckév'l'ristann
uslyšíme úplně, až mím jej zazpívá Karel
Burian, netoliko výborný zpěvák, ale citici
umělec. 'l'im druhým prozatím pražský
představitel není.

Ruch oratorní, který se teď v Praze
jevi, lze jen vitatí. V Praze ustavilo se
nad to oratorní sdružení, jež chce pro
pagovati provádění oratorií. Prvním jeho
činem bylo provedení Nešverova „Joba“



práce to průměrné. Ale i tak by se úspěch
dostavil, kdyby v čelo byl postaven muž
zkušený, dobrý dirigent mnohohlave'ho
tělesa. Daleko lépe již byl proveden Han
dlův >Juda Makkabejský“ vinohradským
„Hlaholemc a „Symfonickýmorchestrem'.
Dirigent Karel Nedbal nastudoval dílo
vclrni pečlivě a vybral si k tomu cili
vesměs spolehlivé síly. Úspěch se také
proto dostavil a dílo bylo opakováno.

Frant. Šorm.
Barres, i u nás známý francouzský

akademik, jevil se širšímu publiku jako
ncholový a nevyhraněný duch. Obecenstvo
nechápalo, že by íntellektuelní a jemný
dilettant se mohl od prvé chvíle, v téže
osobě připojili k tradicionelnímu a po
jednoduchosti toužícímu sociologovi a proto
hned mu vytýkala protiřečnost. l'arodi ve
sve studii
ciale dc M.

rimiwi bude spíše mluvili u „i\IIUSil omz
voji a pokroku. lllavní pak etapy tohoto
rozvoje by dle i'urodihn h_vlj" Především
\šeobecné vědomí o marnosti
šleni. Je-li však vše illnse,
existuje, ]ií, zdroj vši zdúnliwsli, vědomý
limce vši pravdy.
tudiž bude,

nLa Doctrine politique et so
Maurice llarrésu. mini, že

illuse my
přcce něco

I'rvó pravidlo elhiky
klásli sebe proti

není Jú, poznávali se a milovali se s vy
loučením všeho ostatního.

všemu, co

Dozujisla jsme
tu ještě daleci these knihy »|)e'rucinés;c
ale mějme jen trpělivost. Subtilní analytik
klade ihned před nás důležitý objev vsobč
samém, !. ]. že je mu nemožno isolovati
sw ]ií, že v základě svých nervův a své
krve, vytvářejících životní nit a i zabar»
vem jeho sensibility, žiji dále mrtvi,
i své! i vlast. .. \'i pak tež. že sociální
a aktivní zkušenost, spojeni : minuloslí,
ivs! účinný nástroj, ano i nutný pro
:ii'cdek pro každého, kdo si chce opatřiti
emoce co nejsilnější, kultivovati své Ja
nejintimnější a nejhlubší. Tak proveden
je přechod od kultu jít k federalismu a

nacionalismu M. Burrésn. Přese všecky
zdanlivosti je to však vždy čirý anar
chický individualismus a mravní nihi
lismns, jež došly proevu v díle nového
akademika. Lankaš.

Katolický mosof Fonsegrive studuje
vůdčí idey dila Brunelie'rova, idey, které
to přivedly od svol-mlomyslnosti až ]:
Cír/wi, uzavírá svou studii slovy: »Brn
netiere mohl v jistých podružných bodech
se měnili. Možno říci, že v podstatném
nezměnil se nikdy. Jsou to lyže idey,
které měl ve svém počátku 0 špatnosti
lidské přirozenosti, o cnosti, již detinoval
jako triumf vůle nad egoismem přiroze
nosti, o existenci pořádku všude přitom
ne'ho, odkudž pochází hodnota všeho. n
které pozvolna musily ho převésti k po
znani, že :! křtxfanstl/i jsou dqqnmm
:rrla jim follol'mí. Život vždy se mu
jevil jako vi.-c \úžnii, ha tragicka. pojem
pořádku v životě a tím i nnavni pojem
se mu vnutil,a lotojlidrouložene v úrodnou
zemi nemohlo nencsti svých plodův. l'ro—
misledovún touhou po vědění a svaden
snj' nejvyšších ambicí, cítil tvrdi: uhmezenzi
u úzké mtu vědy .| tiun. Přišel k t'irkvi
jako nnavuný lodnik přiclnizí kn přístavu,
který mu Skýlll liché vody. :\ v tomto
klidu našel nový Život, možnost lozvoje,
realitu Iioha . . . Lankaš.

Philosophie des Schiincn in Natur
u. Kunst. \'on l)r. .los. Miiller. Z\veite,
bedeutcnd \ ermchrt : .-\uilage Ilongard,
Strasshurg.

Mame několik katolických aesthctik,ale
primát podrží asx kniha i\ltillerovn, jak
svou včdeckostí, tak svou jasnosti. —
Sním l-"alkenberg, známý svou přísnou _kri
tikou, dáva i\liillerovč knize přednost před
.iungmannem a Gietmannem, ale dodava:
Wer kennt das Buch? Referent Korrespon
denzblattu Dr. \'idmar navazuje na Falken
berga, trpce pokračuje: Nyní v druhém
vydání je cena knihy, přes to, že zvětšena,
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snížena ze 5 M na 4 a vychází ne již
u Kirchheima v Mohuči — také znamení

doby. Muller svým retornkatolicismem
přišel o své renomé u katol. nakladatelův
a musí i za svá nejlepší a nejkaloličtějši dila
nyní za to pykati; ani »Keuschheilsideenc
nevydal Kirchheim po druhé, a Můller
musil, aby kniha vyšla, přinésti značné
oběti. (Výborná tato časová kniha, —
jedině to dějiny cudnosti na základě pra
menů — která by neměla v žádné knihOVně
scházeli, vyšla le'žu llougarda, Strassburg,
Stell.)

Aby poukázal na cenu te'to aeslhetiky,
uvádí Dr. Vidmar ještě posudek Siebertův
v časopise »Zeilschriít I'tir Philosophiezc
»Diese Aestlietik enthalt mancherlei, was
mnn in den bisher hekannlen iisthetischen

Werken ungern vermisst. Alles sind lehr—
reiche und verstilndliche Kapilel, welche
durch die sprachliche Form, durch ernste
und heilere lieispiele und sachliche Eror
terungen, interessieren und nach den
\vissensclianichen Aestheliker bciriedigen,
da Miiller nirgends auf der Oberl'lllche
bleibt, sondern slets in die 'l'ieíe grabt
und allenlhalben den Heweis liefert, dass
er die (ieschichle der Aesthclík und die

lslhetischen Einzeldiseiplinen genau stu
diert hal.". A l)r. Vidmar, uvážime'li jak
příznivě dilo katolického kněze bylo od»
horníky přijato, opravdu oprávněně sc
rozhorčuje, když piše: „Bylo by vandalství,
zcela nendpuslilelno a nespravedlivo, nn
ležitč nedbali díla loholo z úzkoprsosli;
nikde není ani nejmenšiho úrazu pro ka
tolíka; naopak kapitoly jako: náboženství
a umění, krásno a dobro atd., svědčí
o hlubokém nadšení aulorrově pro pravý
katolicismus“.

Kniha zasluhuje doporučení. Aby tím
spíše našla i u mis čtenářů a nebyla snad
již ze strachu před ponhýmjme'nem Muller,
mijena, nechali jsme mluvili muže, kněze,
theologa Dr. Vidmara. „Nový Život" při
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nesl svého času ukázku v předkladu
Bláhově. Lanhaš.

Třetí třída české Akademie císaře
Františka Josefa nehořípřílišnouláskou
k Moravě a Slezsku. Stařičký, zaslou
žilý spisovatel Fr. Kol/. z nejlepších a
nejpilnějšich našich lexikografů, který po
šedesátých letech působil též tři léta na
gymnasiu olomucke'm a přičiňoval seo za
vedení českých kostelních písní proti ře
diteli Vybíralovi a kalechctu Parsehovi,
při svých lexikogralických a dialektických
studiích pilnč všímá si Moravy aSlczska,
jak z jeho děl patrno R. 19l0 vydal
zvláštní .Dodalek k B.Irlošovu dialektic
kému slovníku moravskému-, obsahujici
spoustu nových slov a úsloví. Nasbirav
z knih další materiál, podal jej loni Aka
demii, která teprve letos 26. února lUZ
hodla, že druhý dodatek Kollův k lla to
šovn dial. slovniku nemá se vydali zvláště,
nýbrž látka má se upotřebiti pro český
slovnik, jejž chce Akademie vydali. lir.
Kott na návrh tento nepřistoupil, protože
by ve slovníku jako badatel moravský
zmizel a pak neposloužil by znánmsti
o Moravě a Slezsku, jež v Praze neni
valná. Tak tříletá práce, obsahujici asi
7000—8000 slov a frasi (na 111archů)
zůstává ladem leželi v rukopise. Zas o důkaz
více, jak Akademie miluje Moravu! (stn—
řičký vědec Kott má na let.) l'.

Dr. Jos. Kratochvil. sČaamě otázky
nlosoňcké. (V Přlboře 1913. Cena 1 20 K.
Nákladem \'ychovatclských listů) Znaný
náš odbornik-Iilosoí profeSsor dr. Kra
tochvil v krátké době po »Úvodu do lilo
sotie“ vydal novou, objemem sice malou,
ale myšlenkově obsažnou a bohatou knížku,
již dal skromný název nČasove' otázky“.
Toto dílko ukazuje, že dají se věci i filo
soňcky těžké podali slohem prostým, prů
hledným. K projednání důležitých otizek
zvolil si spisovatel formu essays —-my
šlenky jen nahazuje, o nich sám se sebou



debatuje, schvaluje, třibí, rozlišuje, za
mítá. Těchto rozprav jest 13, a jsou roz
dlěleny v essais, ]. kulturní, 2. časové,
31, hlosofieké a 4. kritické. Napsal jsem
jňž o „Úvodu do filosoňec, že spisovatel
všímá si proudů kultury současně a že
bez bázně napíše, že v křesťanství ajeho
filosofii jest střed a vrchol Filosolického
snažení. Silně a odvážně znějí jeho slova:
„Vzdělanost záleží . . . v odvaze myslití
svou vlastní hlavou . . . chovati se vůči

jakékoliv nové záhadě, jakékoliv nové
otázce ne jako papouškujíci naučný slovník,
nýbrž jako myslící duch...' A bez
bázně, neohlížeje se na nikoho, pravi
dále, že materialismus vědecky již do
konal, pouze prakticky ještě žije, ale že
lidstvo materialismem otrávené hledá no

vého života a nových cest. Vítá ty nové
cesty (novoidealisnius) a od nich mnoho
doufá. Spisovatel jeví se v nové své
knížce jak otevřený pozorovatel soudobého
života. \'šímá si všech oborů lidské du

ševní práce, náboženství. i'ilosolle, umění
| žurnalisticky světové i specielně
české. V poslední essai „Případ pntholo
gické kritiky' mluví i „pro doino sun'.
„lest síce ohliajnhn sebe proti polemice
obyčejně nevkusné, ale někdy — i v tomto
případě — nutná, Člověk, volně, svobodně,
opravdu svobodně myslící ——jest-li svým
vyznáním „klerikál“ —- nesmi býti nikde
n nikým uznánl! Posilají se i protesty
univ. professorům, napíšou-li příznivou —
ovšem spravedlivou — kritiku o díle vkle
nkáln't Stalo se r. 1912H

Dr. Kratochvil dílkem nf'asové. otázky
uhodil na jinou strunu. Dosud jeho práce
byly většinou lilosoňcky odborné a hlu
boké, touto prací, obsahově sice rovněž
hlubokou, ale formově snadnou, ukázal se
obratným essaistou. Dílku jeho přejeme
hojného zdaru.

»Český spisovatel jest na prodej.
píše v vČasec 20.8. 1013 p. Jan Herben.

W/wěstny literárníhistorik,přests psát do Národních Listů Kramářo
vých, protože mu platily jen 100 K mě
síčně. Dr. Herben tvrdí, že vystoupením
p. Nováka česká kultura nic neztratila.
Píše: »Český spisovatel je na prodej. —
Když P. Škrdle začal vydávat Vlas! jako
konkurenci Květů a Osvčty, získával lite
ráty dvojnásobným honorářem a netajil
se vírou, že jich koupi dost. Také koupil.
Když dr. Podlaha začal vydávat ilustro
vané České Květy jako konkurenci Zlaté
Prahy a Světozoru, obešel ateliery a na—
koupil obrazů víc než potřeboval. Když
Dostál-Lutinov založil Nový Život, přes
noc měl spisovatele a výtvarníky. Slovem,
kolikrát se stal pokus zaharašit penězi,
tolikrát slavná česká kultura byla na pro
dej. Obávám se. právem, že jednoho dne
penize mohly by hrát úlohu mezi námi,
když by provenience jejich byla i záhadná-.
K tomu jen podotýkáine: Nový Život nikdy
nelmrašil penězy. poněvadž jich nikdy ne
měl. Literáti rt umělci přispívali do něj
téměř všichni bezplatné. Ilned do 1. ioč.

napsal Julius 7.9" dramat. mysterium zn
l dukát a též ostatní díla (Murinnská zn
hrada, Pod jabloní) psal zn honorář potize
čestný. Zdarma psala í pi. Ilůž. Svobodová,
Merhaut a j., zdarma diivnl dlouhý čas
k disposici svá díla Fr. Bilek n Felix Je
newein, Jano Kíihler, Úprkn a jiní. ('iste'
sympatie k ideálním snahám redakce tu
rozhodovaly. Za to »hrnjí úlohu peníze
záhadné provenience: na př. u Machara,
který píše jeli za vysoké lionoiáře, zit
přednášku (přečtení staré práce už čtené)
žádai 4.00 K, za židovské penize jel do
Říma sbírat jedy proti církvi; sám se
přiznal pisateii s. č., že píše do »Květůc,
poněvadž dobře plati. — Nechť tedy p.
Herben nehledá prodejnost v revuích ka
tolických. My bohužel ještě žijeme v do
bách předbřeznovy'ch. Prodejnost mohl by
Dr. Herben hledat raději v kruzích vyso
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koškolských, kde jeho Dr. Masaryk obsa
zuje stolice. Jsme stále nuceni bránit se
proti soustavnému špinění se strany „po
krokových" „realistů“.

České národní duchovní písně vydal
Kamarýt r. lsal a Fr. Palacký je vřele
přivítal. Jak tato kniha povstala, vypráví
Miloš Babor v »Novém \'ěku-z »Bylo to
o kterési pouti svatojanske' v Praze. Věrný
druh Kamarýtův, spisovatel Čelakovský,
poslouchal na Karlově mostě zpěv českých
písni svatojanských poutníků. Oči se mu
zalévaly slzami a hlavou mu probleskovala
myšlenka: Jestli pak by se nedala udělati
sbírka našich náboženských písní? A ne—
nnavný Čelakovský nemeškaje, napsalo
tom Kamarýtovi do Budějovic psaníčko,
v němž rozhodl, že práce taková by »tobě
dobře slušela (\ právem-. Dobrý, poddajný
a Čelakovského vždy poslušný Kamarýt
jal se ihned sbírali duchovní písněn nalezl
proto i mezi svými přáteli mnoho dobrého
pochopeni. Zapisovány byly ncjcn písně
z ústního lidového podaní, ale prohliženy
byly v městech a vcsniclch kanciontily a
grnduály psané i tištěné, vyčerparanyi
kostelnl zpěvníky, svazcčky písní zacho
vané v rodinách, využity i zásoby sbírek
špalíčkových. Nějakých osm let neunavné
prace neslo chutné ovoce, takže nakladatel
Jan llustivit Pospíšil mohl již roku 1831
vydati v Hradci Králové první svazeček
:("cských národních duchovních pisnic, po
němž roku 1882 následoval svazek druhý.
Na půltřctiho sta pisni pojal Kamarýt do
těchto knížek, dokládajc, že obsahují vnej
nevinnčjší, svaté lidn našeho smejšlení
nellčeně-. Jak byla sbírka veřejností při
jata. vysvítá z posudku Palackého. Ajakou
cenu má staré Kamarýtovo dílo podnes,
vysvítá z posudku moderního básnika Fr.
Táborského, který sbírku nazývá :drahou
knihou, snůškou pravých skvostných pe
rel . . ., kvetoucí lučinou citovou, pod roz
modralou oblohou duše zbožně zanícené-.

Proti terrorismu. Z historie národa
židovského jest všeobecně známo, že se
v ni vyskytují lidské oběti: Abraham byl
připraven obětovat krvavě svého syna.
Jel'te zasvětil smrti vlastni dceru; krvavé
oběti zvířecí byly předepsány rituálem
Mojžíšovým, podnes vykonává se krvavý
obřad na dětech. Náboženská vražda

byla spácháno na Kalvarii a oíicielm' kto-
nika církevní vypravuje o mučedničkovi
Tridentském. Známo je všeobecně, jak
lidokupci židovští prodavaji křesťanské
dívky i židovské, jak lichváři piji s kru
tosti tygra krev goimů. Z těchto závaž
ných důvodů měl by si židovský tisk, nt
už je to Berliner Tagblatt nebo Čas, a
kládat jistou reservu, když mluví o »ncj
tenmčjšich ("echách'. Historická zkušenost
nedá se — otlnadúvat. Strašáků »realisti

ckýchc lekne se jen baba, a pro vysvěd—
čení z kultury a humanity nepůjde nikdo
k Dru Ilcrbenovi, který co chvíle někomu
»zpřeraži ruce: nebo :utnc u samého ra—

l'áni s katovskými sklony maji
nejméně příčin horšit se nad pověrou lidu,
který zmi své dobrodince, a nltřesíané-,
stojici ve službách 'l'aussigů a (iutmannů,
nejsou tu povolanými rozhodčími, nebot
patří do Alliance israelite. Zdvihúme svého
hlasu, nc abychom živili jakoukoliv po
věru, alc abychom se za Arijce ozvali
proti terrorismu semitskému, který dosa
huje nebývalé smělosti.

Pan Alfred Fuchs, jehož :Prohlášem.
přinášíme dnes v čele »Okenc, jest aka
demik 2lletý, israclim, který studuic
druhý rok íilosolii a hospituje vtheologii,
překládá církevní hymny, píše filosof.
essaye, l2 ročníků Nového Života nezna,
má prý opravdový zájem a chce prý se
dát pokřtít. Na základě řečeného bylo by
zbytečno polemisovat. Přejeme p. Fuchsovi
jen, aby pomnčl slov sv. Pavla: Non neo
phylum, ne in superbiam elatus in Iaqueum
incidat diaboli . . .

menu-.

Dotiskl Václav Horák v Prostějově 2.4. l913.—Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.





ARCHA ROK ]. ČÍSLO 6.

ŽIVOT A DÍLO BOLESL. ]ABLONSKÉHO.
PŘEDNESL KAREL DOSTÁL LUTlNOV.

_ __ „ URDÍM BEZPEČNÉ ŽE z ČESKE LITERATURV,
315W! \\m v pravbé české náiobní, libové nebube nikby lze

—'1 vymazatvazne postavy kněží: ]ablonského, Pravby,

m-; Třebízského, Kosmáka. Kbo tak hluboko zasáhl“ bo strun buše nárobní, iako oni ? A imenuii pouze
ty hlavní.

: . Český kněz byl a iest bubitelem a pastýřem če
ského libu Stála stoií vžby tam, kbe neivíce třeba nárobu pomoci.

\) letech 1800 40 pomáhá iako kazatel a literát a pobpurce
všech vlasteneckých snah; všube se kupí kol vůbců nároba, at už
ie to Palacký nebo Havlíček, pracuie pro občanskou svobobu ná
roba k r. 1848; bávno přeb Drem Bráfem, který to nazval »novým
hubitelstvima, pěstuie otázku socialni (Mat. Procházka v Brně
v letech pabesátých); zaklába pobniky hospobáiské, záložny, po—
zběii Raiffeisenky; bobývá uiařmených měst a bubuie nárobní
bomy a školy, gymnasia; sbírá libové pisně (Sušil), pěstuie, ba
zaklábá nárobní hubbu (Křížkovský), zaklábá musea a pořábá
výstavy uárobopisné (Wurtn); ba i Nárobní Divablo a eská Aka
oemie rostly v kněžských srbcích a hlavách; kuez háií nárob ve
aněmich a nyní opět stoií tam, kbe neivíc uárobni síla ohro
žena a neivice pomoci Iřeba: Bubuie hráze proti nevěře, katol.
organisace, bomy a noviny a revue, nebbaie toho, že vláčen ie
kalení potupy a s bývalého otce nároba begrabován iesl na vy
vrhele a stigmatisován za zrábce ob nevběčných neb zasle
pených. —

Ceský kněz tu stojí bále věrně veble upřímných pracovníku
nárobních, činný ve všech oborech, klibný iako lékař, který musí
ignorovat spilání a sápání pacienta v horečce vžby pomocník
a přítel libu, pravý vlastenec. A nesmí se obbat resignaci nebo
zoufalství; iei musí vžby sílit ibeální víra, že nemoc a blouznění
přeibe a pravba a bobro zvítězí.

lbeálem takového bobíého českého kněze byl BOLESLAV
]ABLONSKV, ienž iako básník i člověk vtiskl se nesmazatelně
bo srbce nároba.

.
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V iižních Čechách, na pomezí německém, u starobylého 'linbři
chova Hrabce, leží zapablé tiché městečko Karbašova ečice.
Šimon Lomnický býval tam kbysi rektorem školy. Malý mlýn měl
tam Karel Tupý, který se oženil se lóletou venkovankou Kateřinou
Nebomovou ze Pleší.

Dne 14. lebna 1813 narobil se jim prvorozenec: Karel Tupý,
náš Boleslav ]ablonský. (Pak přišly bitky: František, Martin, ]an,
Anastasie, ]akub. Miláčkem ]ablonského byla sestra Anastasie.)

Karel byl naběií a chloubou robiny, a otec přísný chtěl z něho
mít kněze, něžná matka ovšem souhlasila.

Karel žil ien pro knihy, ve hrách sloužil mši, kázal, tělesné
práci se vyhýbal. Kbyž musil pást, styblivě schovával přeb
kolemiboucími bič za zába. Byl povahy mírné a milé, roóičum
ochoten přinést kažbou oběf.

\) letech 1819—1825 chobil bo farní školy řečické —-české.
Katechetou ieho a bruhým otcem byl kaplan Matěi Paták, rozený
Písečan. S ním obebral se l2letý Karel na faru Stableckou a učil
se u něho rok němčině a latině, aby mohl nastoupit na německé
gymnasium v ]inbřichově Hrabci.

P. Paták bal iei zapsat bo »parvyc, vyhlebal mu byt u pekaře
Rómische, a Karel pilně stuboval 6 tříb gymnasia, zvláště oblíbil
si filologii, nechut měl však k mathematice, běie- a zeměpisu, iak
už u básníků bývá. 0 hubebním vzbělání praví sám: »Hubby
byl isem sice velikým milovníkem a učil jsem se ií skoro na
všech nástroiích, ale na žábném isem to pro nestálost baleko
nepřivebla.

Výborného profesora a přítele, bubitele své vlastenecké a
básnické buše, nalezl v Karlu Hrubém, který přinášel bo němec
kého Hrabce z Prahy nároční uvěóomění, přebčítal žákum ze
Slovesnosti ]ungmannovy a pilně půičoval knih českých, zimního
času voblval žáky při krutém mrazu na vršek svatoiakubský po
zorovat hvězbnatou oblohu, o které ]ablonský pozběii tak velebně
zpíval.

V roce 1829, ve čtvrté tříbě latinské, počíná vlastenecký zápal
]ablonske'ho.

Kbyž po 30 letech zavítal bo ]. Hrabce, vzpomněl tam bob
stubentských verši:

Slavné síblo ]inbřichovo — V tvoiich stěnách rozšířilo
panno zaklená v pohábce! iinošské se srbce moie,
Zbe isem zaslech první slovo zbe se neiprv ponořilo
o své velké, slavné matce. v nabpozemských slasti zbroie.

Obtub mistrů tvoiich péčí
obnesl isem kořist bvoií;
zbe isem, učen cizou řečí,
naučit se kochat svoii.
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Nerozlučnými bruhy byli ]ablonskému Václ. Filípek a Alois
Matoušovský. S tímto sklábal Tupý řeči nábožensko-morální,
k čemuž ie pobízel prof. Hrubý, který byl ble toho i vychovatelem,
učitelem rázu Nábělkova. Tupý kázával kolegům se špalku na
bvoře svého bytu, při čemž si obvazoval krk bílým šátkem. ]eben
čas chtěl s Matoušovským vstoupit k ]esuitům bo Tarnova. Oba
stubovali ve velké chubobě, o »zápražcec, kterou matka přinášela,
a museli se boživovat hobinami. Hlinka vypravuie o Tupém, že
si sám obrátil kabát a tím u kollegů větší slávy získal než svými
verši. —

Ob úmyslu, vstoupit bo kláštera, obvrátil iinochy v 5. tříbě
(»poesiic) nový profesor K. Dubský řka: »Chcete-li působili ia
kožto učitelé mlábeže nebo libu, zůstaňte ienom ve světě, ve
vlasti, a zoe účinkuite buóto již ve škole nebo na kazatelněc.

Dubský působil na žáky v buchu Hrubého, probíral s nimi
Hankovu mluvnici, půičoval jim k opisu znělky z Kollárovy »Slávy
bceryc, tak že Tupý nechal řečnictví a občal se na básnictví. ]eho
citlivost nacházela potravu v oblíbených tehoy ióyllách Gessne
rových (v překlabě ]ana Neieblého), ieho buiná fantasie hýřila
v Chateaubrianbově »Attalec, ]ungmannem přeložené. Velkolepé
přírobní lícně a lahobná mluva nemálo přispěly k formálnímu
ušlechtění vyvíieiícího se básnického Ducha Karla Tupého.

Z knihovny plukovního lékaře, u něhož byl Domácím učitelem,
hltal Mathissona, Heineho a zvl. Schillem, iehožto bílo celé si
z úspor koupil a, iako kněz bievíř, sebou nosil. Z Heineho tak
jako Hálek napil se ien lyrické něhy a sentimentality; skeptický,
sarkastický osten byl jeho holubičí buši cizí úplně. ]ako sextán
napsal r. 1832 na počest řebilele hlavní školy ]. Hřebeského první
báseň, která byla veřeinč přebnesena, :: vyznamenává se ovšem
roztomilou neohrabaností lehbeiší bieóermayerštiny našich Kraso
slavii Chmelenských:

Ille! iaké lo libé zpěvy,
lakový to slavný ples!
Věncemi se krášlí děvy,
Střelbou rozléhá se les,
Hudba souzvučně se vine
Nade Lvovu vlast » 
Ze slovanských srdcí kyne
Rozkoš, kyne slast. Atd.

0prázóninách,štaslen a vžóy vesel, zařlbil v Řečici ochotnické
bivaOIo, a k smrti ráo hrál své milovníky, komiky, vše, čeho bylo
právě třeba.

Štíhlý, veliký, hezký iinoch, skalopevného zbraví, vzácného na
bání, veselé povahy, elegantní tanečník — zkrátka miláček bam,
či »mobla snivých běvc, iak praví Sv. Čech, chlouba robičů, kte
rým lahobilo, že ieiich syn iím obpovíbá v rýmech.
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Roku 1832 obešel Tupý se svými přátely Do Prahy na stubia
filosofická (logika septima, fysika octava). Tam rozmnožili kroužek
horlivých vlastenců. ]ablonský napsal pozběii bo Neručových
Divabelních táček tuto vzpomínku:

»Bylo to náhobou v neóěli. kbyž jsme se octli přeb bivablem
stavovským. Hrálo a zpívalo se právě: »Alína aneb Praha v jiném
bílu světac. Vstoupili isme. ]aký to pocit! My byli v ]iříkovu vi
bění. Nabšení moie neóosáhlo nikby ieště takové výše, jako v ten
ben. Vše báiečné, vše ibeálné! Přál bych si z celého srbce, aby
nové české bivablo učinilo někby na kažbého bo Prahy přibylého
stubuiícího boiem takovýnx— Václav Filípek, jenž napsal pozběii
životopis Tylův, vypravuje v něm zase ooiem, iaký učinil na něi
první pohleb na shromážbění proslavených českých vlastenců
v kavárně u Ritzenthalů v Celetné ulici. Ten s tou bílou gipsov
kou ie Celakovský, ten, co tak živě mluvi, Chmelenský, co se
zasmál, Franta, veble Tomíček...

Praha byla tak krásná, ale kapsa prázbná, i chtěli se bát milí
přátelé — ke kapucínům. Ale zavčas přišla něiaká pomoc, naiali
si bytek u tkalce na Karlově nám., v polebne chobili ku »třem
bivýmc na pověstnou polívku a aby nemusili boma topit, poslou
chali až 00 8. hob. večer v Klementinu.

A k tomu Filípek mél živit ieště iečnoho zpěváka — kanárka!
Pomáhal překlábat Tylovi.

Měli zaiímavé spolužáky: Z ]ičína přišel F. [.. Rieger, z Něm.
Broóu humorista Rubeš. ze Slaného Trojan, z akab. gymnasia
Strobach, Pichl, Václav lulc.

Profesorem historie byl ]. I.. Knoll, který právě r. 1832 přišel
z Olomouce. Nabáóal posluchače k prácem historickým a básni
ckým, pořábal akaóemie a vycházky. Tupý poslouchal též filosofii
u Exnera, tehóy velmi ceněného Herbartovce, estheliku u Miillera,
češtinu u Neieblého; na ekonomii chobil se ien ohřívat. Miiller
pieónášíval episoby z Cióa a Camoěnsa. Neivétší strach míval
Tupý z Pressla, suchého přirobopisce.

Kbyž při zkoušce popsal Tupý anatomickou kostru lišky, řekl
Pressl: »To vsecko jest lež, Vy iste se ničemu neučil, Dostanete
bvoikulx Na to Tupý: »Milostpane, prosím ]ich, baií mi ieóničku,
já bych musil platit školné a nemám ani haléře; iá se buóu za
ně moblitc. Ale Press|: »Moblete se ien sám za sebec, oóvětil, »vy
toho více potřebuiete nežli iá !. Však bvoiky Tupý přece nebostal.

První tištěné básničky Jablonského (Anbulka a Vltavinka, My
sliveček) vyšly r. 1833 v Tylově časopise »]inoy a nyní: (pozběii
» eské Květyc a »Květyc).

V tomto listě seznámil se Tupý s právníkem Karlem Hynkem
Máchou, navštěvoval iei u robičů, kbež romantický pobivín přeb
čítal mu svůi »Křivoklátc a »Cikányc.
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Druhým rokem přestěhovali se k vůli snazší obživě k uzenáři
a zaDarmo vzali na byt AI. ]elínka, který iim za to Dělaltamulusa.

Literatura tehDý nenesla, Týl Dostával za reDakci Květů 4 zl.
stříbra, což pak teprve aDepti Mús!

KDýž za řeDitele Stógra 1834 české stavovské DivaDlo upaDalo,
zařizoval Tvl na Malé straně českou scénu, Družina Tupého pro
to žila a hořela — a nyní měl Karel vstoupit Do theologie! Za
nechat svoboDý, literárních přátel a DivaDla! Bylo mu hořko.

Po tuhém vnitřním boii, poslušen vůle roDičů, zažáDal k pre
monstrátům na Strahově.

Roku 1834 byli přiiati tři přátelé, Tupý, Matoušovský, ]elínek
na posvátný Sion.

Za nového opata ]eronýma ZeiDlera počali svůi noviciát. Tupý
Dostal klášterní iméno EUGEN. S nimi přiiat býl ]an Martinovský,
huDebník a zpěvák, průkopník české hquý, s nímž Tupý spolu
pracoval.

Novicmistrem bvl ]an Stoppani, přítel B. Bolzanův, učenec a
liDumil. Tento pozoroval snahý a směry mlaDých noviců a řekl iim:
»KDo má schopnosti a Dobrou vůli pro vlast a nároD pracovat,
má k tomu lepší příležitost ve světě než v klášteře-.

To nemusil našim třem přátelům řikat Dvakrát: Přeskočili zeD
u Petřína a byli ve světě.

Ale otec ]ablonského bvl iiného mínění: »Na oči at mi kluk
nechoDí Do iehlv niti mu neDámlx

Dobrá matička však pravila: »BuD Pánu Bohu poručeno, snaD
to tak má býti, nechť se teDý Děie vůle Božilc

Krušná to byla Doba, Tupý musil prý Dokonce vvcpávat ptáky
pro české Museum, aby něiaký grošík sehnal. S veselými Druhý
býDlel u náDvorníka na Příkopech »u černé růže: něva ne
býlo ani na semenec pro Filípková kanárka. Ale přece bylo ve
selo. Tupý poD iménem »Uostrýa hrál v DivaDle Týlově kusy
Klicperovv, hubenost a chorobné vzezření býlo vhoD, ien hlas
byl slabý.

Tvl pořáDal masopustní merenDý (první 1835), z nichž se vý
vinulý české bálv, tak Důležité v probuzení poněmčené Prahy.

Tupý Dal se zapsal na práva, kDež býli ieho kolegy V.Vl.Tomek
a filosof Ant. ]arosl. Vrtátko, ienž se stal mu neimileiším přítelem
pro Další život.

V té Době přinesly »Květýc první skutečnou báseň ]ablonského:
»Tři zlatí vlasovéc. ZDe už Tupý »—poD oploDňuiící září Ruko
pisů KD. a ZH. — vyspěl k síle a svěžesti, k plné moci prosto
nároDní lahoDv.

Ale práva Tupému nevoněla, zvláště kDýž přišla suchopárná

statilstika. Po roce nechal práv a chtěl se věnovat pouze spisovate ství. -—
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Roku 1836 převzal s ]aroslavem Pospíšilem po Týlovi rebakci
>Květůc a roku 1837 výbali »Vesnu, almanach pro kvetauci swětc.
Přispěl bo něho též K. ]. Erben. Dělal sensaci v celém náročě.
Tupý bostal za korrekci 2 bukátý a postaral se s Vrtátkem, abý
i ostatní přispivatelé bostali po 4 zl. 50 kr. honoráře. ]enom
Čelakovský, který výoával Českou Včelu, se mračíl a složil prý
epigram:

NOMEN — OMEN.

Vesna, Květy, Flora, Zora, též Aurora,
s pozlátkem i bez pozlátka,
vše to hlasně ohlašuie
nedospělá pacholátka.

]eóno pacholátko mu na to obpověbělo:

Na pacholátka iako rek
vytasil se pachoet.

]ablonský to iistě nebýt, nebot on iemnocitný, panenský, holu
bičí nemiloval polemik a mimo to měl velkou starost iinou:
Ránu v srbci.

Chobě bo tiskárný Pospíšilovv, zamiloval se bo ieho mlabši
sestrý Marie, téměř ieště Dítěte, láskou ibeální, ale hlubokou.
A z tohoto ráie lásky vyháněl iei ohnivým mečem svého hněvu
-—-otec a bíba. On neměl praktického bucha. Otec žábal bez
milosti, aby se stal knězem. Poslušný svn chtěl vstoupit bo se
mináře v Buběiovicích, ale kbýž Dostal zprávu ze Strahova, že
by iei přiiali zpět, v srbcervoucim pláči rozloučil se se svou
Marií, 5. Dubna 1837 zavřela se za ním pobruhé brána klášterní,
a ]ablonský v moolitbách, roziímánich, stubiu a Pisních milosti
pohřbíval v srbci svém svou bolestnou lásku.

]di. Růže má! tys pro mne nevýkvetla;
idt opust mne nezhořčui muku mou!
Ten věnec, ieižto milost pro nás pletla,
ten krásný věnec neuzří iiž světla....
]di, Růže má! tam, vše kde přiide k spáse,
kde Abélard s lteloisou obiimá se

seidem se zase!

Krupobití osubu prubce boráželo na citlivé srčce. Tupý být
přetižen prací, veble povinností novických musil současně stu
bovat theologii, ale z těch ran osubu prýštělý jako vonré krů
pěie ieho vzácné poesie, Písně Milosti, Mouorost otcovské, po
zběii Salomon, knížka, která se klabe veole Kempenského světo
slavného Náslebování Krista.

Dne 16. Dubna 1838 zavázal se řeholními slibý a tím osub
svůi navžoý rozhobl.

142



Otec se s ním bokonale smířil a ]ablonský mu zachovával
něžnou lásku až bo smrti a ze skrovných příimů iei pobporoval.

V klášteře bělal ]ablonský humoristu, ale srbce krvácelo, bo
stavila se sroeční vaba, tak že po novém roce 1841 byl ]ablonský
hotov umřít a iako testament a obkaz své vlasti sebral bo knížky
své roztroušené básně. Psal příteli ]ar. Pospíšilovi: »Věřte mi,
brahý příteli, že bych iiž velmi ráó tento svět opustil... ]á jsem
na tom světě velmi málo užil, ale ze všeho bych si nic nebělal,
kOybych ien ustavičně trpět nemusil. . iá bych přece tak ráo'
pracoval.. ]á isem se již těla hlabem namučil, voby isem bo
sebe nalil, líků naužíval ——a všecko nic nepomáhál. .. Proto
bych ráo aspoň ty básně své k tisku spořábal, abych aspoň touto
skrovnou památkou bokázati mohl, že isem zoe byl. -—Pozběii
chtěl isem moolicí knížku pro osvíceněiší křestanstvo vzbělatí..
ale to isou všechno ien pia vota ]en zóraví, ien zóraví má--li
človek, teóy má všecko; nemá li ale to, teby nemá nic a ie bio
něiší nežli pes, který po ulici kosti sbírá. Tak to cítí Váš nanej
výš nespokoiený přítel Eugen Karel Tupý. 5. února 1841.*

Tak příkrých slov ]ablonský neužíval nikby iinoy. Kbyž byl se
sbírkou hotov, napsal: »Kbo bube básně mé pooruhé čísti, na
lezne v nich mnoho nového Vesměs ie 69 básní. ]sem tomu
velmi ráo, že mám již tuto nepříiemnou starost s krku. Nyní isem
iiž na všechno připraven!

Oči své isem vyplnkal,
Prsa svá isem vyvzdychal,
Srdce své isem vybásnil.
Co mi zbývá iine'ho,
NC! hynh duši vypustil!

'l'ento mui labutí zpěv napište někby na můi hrob. To bube
báseň ma 70tá. - Co bělá Vrtátko? Dávno isem ho ilž newběl.
Zpomněl sem si naň, kOyŽ isem opisoval verše:

Až ni druh mui neivčrněiší
Nebude mui kámen znát.

S Bohem! Váš upřímný přítel Karel T. ]ablonskýc.

(zoe poprvé v bopise užil pseuoonymu v]ablonskýc. Uveřeiňoval
verše pob iménem K T. Karbašovský.

]ablonský umřel ——ne sice tělem _, ale iako básník téměř
umřel. ]eho první kniha básní -- básní bohoslovce —-zůstala
i knihou poslební, ač básník žil ieště 40 let.

Vybal ien ieště krásnou moolící knihu pro české ženy »Růži
sionskouc (1844) a svazeček kázání (Vítězství Kříže), tu a tam
napsal několik příležitostných veršů — ale se svým oílem a po
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sláním básnickým byl hotov. Zbylo mu ien poslání kněze vy
chovatele a vyhnance.

Dne 10. srpna 1841 slavil u sv. Vavřince nač Strahovem kněž
ské prvotiny. Matka mu rok přeb tím zemřela u věku 48 let.

Na Strahově byl kazatelem a 10. května 1843 na rozkaz opatuv
obebral se za kaplana bo Rabonic.

To byla ieho neištastněiší léta. V krásné kraiině navrátilo se
mu zbraví, byl miláčkem libu, který říkal: »On miluje naše Děti
a proto my miluieme iei.: Psal žactvu říkanky (Řehořníky) a po
řábal rabovánky, bětské plesy, v blízké Peruci měl přítelem faráře
Daneše, s Pražany stále si bopisoval. Tu obievil se iako spiso
vatel církevní svou »Růží Sionskouc, která zievuie kněžskou buši
básníkovu. ]eho píseň »Pozbvihni se, buše, z prachu: rozhlaholila
se ve všech chrámech.

Kbyž r. 1847 počal probošt V. Štulc vybávati náboženský list
»Blahověstc, první báseň v něm byla ob ]ablonského. Psal verše
bo listů laických (Květy, Časopis Museiní, Vlastimil, Česká Včela,
Věnec) i bo asopisu českého buchovenstva.

Roku 1846 vyšla v České Učele neiznáměiší báseň, spíše však
vlastenecká výzva ]ablonského: »Tři boby země české-, která
vykonala k probuzení nároba neocenitelné služby.

Byl iednou Čas, kde každý hrdým býval
tím krásným, slavným, čestným iménem Čech . . .
Všah eihle! »Zhůru- volá anděl Páně...

Roku 1846 vyšly »Básně B. ]ablonskéhOc v bruhém vyoání
náklaóem Spurného, věnovány Leonovi hrab. z Thunu. O »Salo
monu- praví básník v přebmluvě: :]estif to má filosofie života,
2 praemiss mé slačké i trpké zkušenosti, otisk bucha i srocc
mého—. Druhé vyóání má ;! »svazkya: l. Báseň oibaktická Salo
mon (70 čisel), ll. Básně epické (Tři zlaté vlasy, Lásky boi, Pěvec
na hřbitově), lll. Básně lyrické (Písně Milosti a Básně smíšené).
]ablonský byl lyrikem a rhetorikem, ale scházel mu živel epický.
oramatický nebo satirický. Byl povaha měkká, konciliantni bo
krainosti.

(Na př: V boii o ou- au psával bo kažbého časopisu ieho
pravopisem)

]ablonský byl v Rabonicích šťasten a bál se, aby nebyl pře
ložen na jinou taru nebo na Sv. Kopeček u Olomouce. Ale stihla
iei rána horší: Opat Zeibler poslal iei za probošta (tarářeu bo
Zvěřince u Krakova, koež si iei Norbertanky vyžábaly, 23. března
1847 rozloučil se ]ablonský s Prahou, stár 34 let, uprostřeo ži
vota, objel bo polské ciziny, v níž také zemřel.

Krakovská půba byla horká. Nebávno tam byla teprve zrušena
republika, konsistoř chtěla obsabit místo svým světským knězem
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a obpírala ]ablonskému iurisbikci, ale časem vše se upravilo,
]ablonský svou libumilosti a svěbomitostí získal si srbce všech,
býl přebsebou v místních školních rabách, stavěl školy (6), byl
inspektorem 9 škol, přísebícim konsistoře ato., tak že básník býl
zahrnut úřebními pracemi a návštěvami z Čech tak, že mu ne
zbývalo času na literární činnost. Býl Dokonce visitatorem školý
evangelické a žibovské.

Zůstal po něm i svazeček polských veršů. Hneo, kbýž bo Kra
kova nastupoval, přinášel Polákům svého srbce půl:

Bůh tě pozdrav, ctný Poláku,
ve tvém slavném městě!
Přei, šlechetný Krakoviáku,
spočinku po cestě.

]ablonský ole svěóectví Havlíčkova iebiný v Krakově hleběl
spraveblivě na spor Rusů s Poláký a snažil se vášně mírnit a
pěstovat vzáiemnost slovanskou. Neiraběii ovšem vítal kraianý
ve svůi pohostinný Dům, a svátkem bylo pro něj, mohl-li navštívit
vlast. Zbe nerao viběl povstalé spory mezi mlabo a staro a snažil
se usmířit svým bobrým humorem. ]sme ien Češi! řikával a nic
více. Byl v echách všube ráb vióěn a vítán. Býl postavý sice
mohutné, ale bobrácký, usměvavý výraz ieho markantní tváře
kažbému svěbčil, že by ani kuřeli neublížil.

Příimů měl kromě zaopatření ien asi 600 zl., tak že není bivu,
že zůstalo po něm několik set óluhů.

Tklivé isou jeho »Pozbravý bo vlastia. [.umír přinesl roku l870
iako autograf báseň:

Překrásný letní den! Nade mnou oblaky
A vůkol růží květ iak velké labutě
ó iak tu vzpomínám velebně vznášeií
na mládí mého Svět! své bílé perutě.

o lette oblaky
na západ k horám tém,
pozdravte národ rnui
pozdravte rodnou zem.

O teskno, teskno mi,
mé srdce svírá strast,
já v cizich svatynich
moblíln se za svou vlast!

ó iestli cizi krai
mé kosti pochová
to aspoň srdce mě
tam přiimi vlasti má!
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Šestkráte navštívil z Krakova Čechy a to v letech 1851, 11860,
1862,1869,1870,1879.

Neioelší a neiblaženěiší byla návštěva roku 1862, kby se po
bíval během bvou měsíců bo Řečice, Prahy, Tábora, ]inbřichova
Hrabce, Brna, Víbně, ba i 00 Terstu k moři.

V Karbašově ečici uspořábal mu oslavu kaplan P. Pavel
Fortunát, a ]ablonský bivil se pokrokům své ročné obce básničkou:

Ceský krai a české mravy?
zpřímené a iasné hlavy?
veliká i krásná škola?
zahrada, kde skála holá?
podobizny slavných Čechů?

Špěvný spolek misto cechů?bodrá mysl misto tísně?
misto karet zvučné písně?
knihy místo sklenice?.

e to není Řečice!

V Praze pobavil se hlavně na přátelském býchánku, kterýž ku
poctě Bol. ]ablonského uspořabal Voita Náprstek ve svém salonu
»u Halánkůc.

Roku 1867 trápila iei zase choroba, roku 1870 obebral se Do
Prahy k volbě nového opata na Strahově a byl sám třetím kan
bibátem, ale propabl, bratři se báli, že by imění klášterní vy
čerpal na pobporu vlasteneckých účelů. Rozmrzelý obiel přeb
hostinou bolů k Halánkům, ieho poslební naběie na návrat bo
vlasti sklamala.

Roku 1879 léčil se óva měsíce v Karlových Varech a kbyž se
vracel přes Prahu, nabíbl mu nový opat Strahovský P. Zikmunb
Starý návrat bo vlasti: probošství na Sv. Kopečku " Olomouce.

]ablonský nabíbku ráb přiial, ale sestry Norbertanky ve Zvě
řinci, které naň zvykly, mu to rozmluvily a náš básník zůstal
v Krakově. Ale zatím se ieho sróečni choroba vyvinula ve vob
natelnost, Dne 1. lebna 1881 rozloučil se 06 oltáře se svými
osabníky a přál lehkého oópočinku všem, kteří v novém roce
zemrou. ]ablonský byl mezi nimi: Zesnul 27. února 1881 v 1 ho
binu s polebne.

Na návrh Voity Náprstka postaral se Svatobor o převoz mrtvoly
bo,vlasti, kterýžto obstaral Ebvarb ]elínek.

Uchvatné bylo loučení Poláků s českým básníkem, cesta mrtvoly
byla cestou triumfální, se všech věží vítal' li lkavý hlahol zvonů,
v Mor. Ostravě přivítána řečmi, pochobněmi a věnci, v Přerově,
v Olomouci, v Třebové a všube, kbe vlak zastavil. Kbe ne
zastavil, aspoň kvítí bylo házeno za ním. V Praze převezena
mrtvola na Strahov a měla být pohřbena v klášterní hrobce
v Košířích. Akabemický čtenářský spolek a 20 českých poslanců
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z Víčně telegraficky prosilo opata, aby povolil pohřbení Bolesl.
]ablonského na Slavíně českém, na Vyšehrabě.

V neběli Dne 13.března 1881 pohyboval se ob Strahova na Vy
šehrab pohřební průvob, iakého Praha neviběla.

Probošt Václav Štulc oč oltáře na Vyšehrabě mluvil nač rakví:
]ak mám tě vítat, zpěvem nebo slzou?

eské ženy vystlaly iemnocitnému básníku hrob růžemi.
O umění Bol. ]ablonského ien stručně. ]eho bílo zůstalo pa

nenským oilem iinocha, ale přece vyspělo k mužně síle. ]ablon
ský razil ien brobné mince, ale ty byly zlaté a zachovaly svou
cenu a svůj les .

]eho mravokárství vžby zůstalo na výšinách poesie, vane v něm
šlechetný buch Bernarba Bolzana, ieho řeč má křišťálovou ias
nost a pregnantnost, ie přístupna i prostému libu.

elakovského »Růže stolistác uschla a oprchala, stala se ne
iasnou a nezáživnou — Jablonského Salomon ie posub svěží a
vznešené pravby vštěpuií se lahobnou romantickou bikcí trvale
v pamět.

Libový ton a humor některých básniček slibuie mnoho (Červá
nek se ukazuie, ]á isem bratař ob Trenčína), co mohlo z ]ablon
ského býti, kbyby nebyl tak záhy lýru obložil! Český Burns či
Béranger? On ie však více: ]e učitelem a vychovatelem nároča
a óěbictví jeho byt nevelké iest nesmrtelné.

Po stu letech, chceméli vyiábřit výmluvné taiemství příroby,
saháme k ieho veršům:

Nevěř vše, co z péra vyidv,
k přírody rtuln nakloh sluch,
v knihách mluvi ienom lidé,
v přírodě však mluví Buh.

Po stu letech, chceme-li vyiábřit velebnost Boží, rábi saháme
k versum ]ablonského:

Co iest Bůh, ó synu milý,
nepoví li rozum kusý,
ti však, co to pochopili,
v prachu se mu kořit musi.

Kbo hlebá plamennou apostrofu k nárobu, vrátí se ke slokám
»Tří bob země českéc:

Nuž vstaňte všichni, kteří posud spíte,
dennice vzešla, iitřennka se r
slavící pěií ai! proč ieště dlíte?
Hana tomu, kdo bude poslední!

0 žíte, bratří, národu zas svému!
Nebuďte mrtví jeho synové!
přihlaste se zas k matce své a k němu
co věrní bratři, věrní synové!
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Ctěte svui iazyk, zvyky své a práva,
dokažte skutkem, že iste echove'
a vlasti české opět vzeide sláva,
kterou se skvěli naši předkové.

Nárob český měl už větší pěvce — ale neměl bosub žábného,
který by byl tak přešel na rty a bo srbcí libu, který by byl svou
bobou tolik ctěn a milován jako ]ablonský.

Nárob český byl a bube snab požehnán ieště mohutněišimi
ploby se stromu poesie, ale to iest iisto, že mnohé velké zpěvy
zapaonou bo hrobu literárních běiin a zapomnění, koežto ieště
po stoletích ve všech chrámech českých ve vlasti i za mořem za
zvuků varhan buoou se z úst zástupů vznášeli velebné sloky
]ablonského :

Pozdvihni se, duše, z prachu
zalef k raiským končinám.

V.NELEN;

STARÁ PÍSEN.

]á přítele měl, byl to brat mé Tekly,
ienž bohatýr byl bez vaoy a hany,
galanthom smělý, rival obávaný,
nu, slovem, krasavec, lev, byste řekli.
Kbys' zastal ženu svou (achl ti se lekli)
v ouvérnóin styku s bvěma v černu pány.
O, iak se změnil pak, klel na vše strany,
přiběhl ke mně jako satan vzteklý!

Zrak plál mu, křičel, pěsti o stůl bušil,
za ňabry býka v pochvě se mu chvěla:
iá zmíral hrůzou, trnul ien a tušil.
Na bruhý ben však k mému pobivení
zas šla s ním hrbá, zářící a smélá . ..
Dnes chápu iuž: Nač krásu ženy není.
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VELEHRADV. PÍŠEDR.FRANTIŠEKPŘIKRVL.

Ž DELŠI DOBU POZORNOST VŠEHO SVETA
obrácena ie na Balkán, pilně se stubovaly mapy
neimoberněiší. pátrá se po Oávné minulosti těchto
kraiů u nás v širokém kruhu namnoze méně známé
a mír uzavřený tento čas umožní turistice Obhaliti
mnohé záhaOy zeměpisné.

Herobotu a TukiOióu byli všichni obyvatelé Bal
kánu Trákové ttráks — litevsky: pasekář); latinským naopak
všichni llirové, ob lliie, asi prvního kolonisátora Balkánu z Malé
Asie přes trácký Chersones a Samotraku k ústí Marice a Strumy.
V Oávnověkosti tvořily se Oržavy kolem opevněného města, iež
se jmenovalo Velehraó v Oobě přeo zabráním Balkánu Římany
a Byzantýnci. Tak vzniklo sebm Velehrabů OO iihu k severu.

]. Belgrab na řece StranOži 13 km. OO ústí bo jezera Derkos
kého, 64 km. severozápaóně Cařihraóu. Byl střeóem Oržavy trá
ckého krále Sitalca v V. stol. přeó Kr. Tukibibes ||. 95 popisuie
říši v Evropě na Strančži OO Cařihraóu po Balkán, na úvobí
Matice a Tunbže, na Robopč, kolem Sofie a Kystenóilu; zmiňuie
ve voistč ivho nniató (iéty oo Iskcru po Ruščuk n Sumon; Tri
lialy ob Iskeru po Timok a Pigncu (I'aioniil zápabne Strumy,
mkoži Rupčeny na Robope Rinmné po Alex le. Oržavu si
osvoiili, pak Byzantyuci a kout-("no Turti. Dnes ii na chvíli Orlí
Bulhaři.

2. Belegrno na Osumu (v Albanii tak nyní řeť'enó), turecky Bernt.
NvOuk—koměsta leží ostatky sv. (iorazóa v monastyru jeho iméno,
který Ole zprávy je rozpačankách. Byl satřeóem Oržavy za Pirha,
(Ill. stol. přeo Kr.). Brzo bržavu zabrali Rímanó, pak Byzantýnci
.! pak Turci. Tukybibes svěóčí, že váhy (hobiti ozbroiení ;] inter
novali sebe >>VOi|1íci<<a tO OO mesta »Voinicm na břehu Akar
nanic v zálivu Arbském uebaleko Prevezy po Cernou Horu.
Zvali se též Arvanaši trváti se voiovati), Arbanaši, turecky
[\rnauti, ieiich krai Arnaut-luk a naši žurnalisti zvou iezAlbánci;
jméno tam neznámé.

3. Belegrao (Zara vecchia starý Zabar) střebisko Liburmi
proti ostrovu Pašmanu u břehu. Císař Augustus přivtělil ie Or
žave římské, obebral iim lOdstvOke své potřebě (naves liburuicae).

4. Beograo na Dunaii, střebisko Tribalu na Sumaóii na Oolní
Moravě, Mlavě a Timoku.

5. Stolíční Bělehrao (Szekesfehervar) Oržavy králů Panonie
(Bánovin'. Záhy zabrali Římané. Byl opět místem nastolení králů
uherských volených na Rákoši u Pešti.
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6. Belegrab stoličný Dáků na Maroši (Sarmato-Gétů) nyni
(Gyulafehervar). Síblo králů Římany nazváno Sarmitzegetúsa
v Hotzegu u Vaiba Hunyab. Králové Sarmato-Gétú volení na
Rákoši v úbolí Aluty, kbe se obrací oč iihu náhle k zápabu u
Fogoraše, nastolováni ve stoličním Bělehrabě a síblili v chráně
ném úboli na Střele. Traian přišel úvobím Černé, přítokem Temeše
Bystrou, přes >železnou bránu<<,rozbil Sarmitcegetúzu a rozrušil
bržavu Dáckou r. 101. po Kr. Zříceniny, okolní starožitnosti a
záznamy ]ihoslovanů svěbčí, že Dákové byli Slované.

7. Bielgorab u pramenů Donce, zvaný Donaic t. i. malý Don,
řecky: Tanais, jehož bolní tok byl Herobotu a Strábovi hranicí
mezi Evropou a Asií. Byl střebiskem bonských Kozáků (Alánů)
ieště v 1x. stol. Kozárů, Kazachů etc. zvaných. Sv. Konstantin
se sv. Methobem přicestoval z Cařihraóu přes Cherson a Taganrog,
stepní oblastí, přes »Lebebiic jižně Charkova, kbe sešel se asi
857 s Mačary, přes stanice Kozáků v ieiich boprovobu bo Biel
gorobu a háiil pravoslaví proti zbytkům Bogumilů, kteří kolísali
mezi Mosaismem a Mohamebanismem.

Osmým Velehrabem byl by Děvín na vtoku Moravy bo Du
naie a Devátým Velehrab u Uh. Hrabiště, který se právě po
stránce archeologie zkoumá.

Biel, Vele značí bílý čili archaicky: veliký, iak černý značil:
malý. Tomu svěbší názvosloví voóopisné i horopisně ob iihu
k severu: Černý Drin; bílý Drin v Albanii; černý, bélý lsker;
č. b. Víb: č. b. Osma; č. b. Lom, tyto z_BaIkánu; č. b. Kórós
(Kryš) z pohoří »Biharc v Uhrách; č. b. Ceremuš na Bukovinské
hranici, č. b. Dunaiec v Haliči, č. b. Ostravice na Těšínsku. Černý
a bílý llalštrof v horní Lužici. Totéž v horopisu lze stopovati.

Značí teby Velehrab: bílý čili veliký hrač t. i. město, střeb
oržav v bávnověkosti. Nárob náš žil bávno přeó Kr. P. ve zřízení
hrabském, grab. či gorooském.
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V. NELEN :

BRIZV.

Vyběhlv břízy z úbolí,
na kraii stanulv lesa,
přeb sebou zřelv topoly,
skřivan iak nač nimi plesá.

Vítalv hneb se s poupaty,
rabostí zaševelilv,
koruny ieiich boiaty
máiové paprsky pily.

Snivý brozb hneó k nim zaletět,
o iaru iásavě zpíval,
kažbý list touhou mblou se chvěl,
v bumách se bo kraie Díval.

]ak pluií naó ním oblaka,
růžová, bílá a zlatá,
slunce iak kryií, tuláka,
volně ienž bo světa chvátá.

Na květv, keře, potoky,
v horách se pasoucí stáóa,
na úval v lese hluboký,
na nivy, zahrabv, Iaóa . ..

Bylo iim měkce, výskalv,
ušube hneb přátele měly,
ziasnilo hneb se úskalí,
iak se jím rozbovábělv.

Chápal ie kažbý rozkochán,
rabostí ieiich byl boiat
a přál si, bv moh iako Pán
štěstí iich v srbce též poiat.

vaěhlv břízy nač blata,
kažóá iak oblaka bí á,
mlabost má s nimi boiata
poslební paprsky pila.
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O Boleslavu ]ablonském přiná
šíme v tomto čísle přednášku K. D. Lu
tinova, proslovenou v Katol. domě
v Olomouci na oslavném večírku
spolku >Susil< dne 6. Ill. 1913. Před
náška ie zpracována na základě pilne'
práce Mattuškovy z vVIasti< a básní
Jablonského. K důkladné literárně
vědecké práci o ]ablonském necítí se
autor povolaným a proto zde k povzbu
zení některé mladé síly uvádíme instruk
tivnídopis horlive'hoctitele ]ablonského
dp. Fr. Dvořáka, ienž dlouho pusobí
v rodišti ]ablonske'ho:

Veledůsloiný Pane!
Velikou radosti isem byl naplněn

při čtení Nového veku, který oznámil
v č. 24. (dle Nasince), že připravuiete
vydání básní Jablonského 5 před
mluvou.

K této oslavě poslouží Vaší Dusloi
nosti s pietou psaný život ]-kého od
prot. Al. Matušky, nákladem vVIasti
1884-1886 v Praze, životopis od Cele
stina Friče vyd. u Pospíšila v Praze
na Perštýně, články o ]ablonského
pobytu a pohřbu v Krakově od lid.
]elínka ve Světozoru r. 1888, řeč prol.
Meisnara při odhalení pomníku ]-kého
v K. Řečici 8. srpna 1886 a popis slav
nosti tě v Národních Listech z 9. a 10.
srpna 1886, pak statě ve Zlaté Praze
r. 1886.

V roce 1881, kdy ]-ký zemřel, psaly
všecky časopisy nadšeně, s hluboce
cítěnou úctou o záslukách ]-kého.
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Opsal isem si z Lumíra 30. 3. 1881
str. 144, že 100 básní ]-ke'ho psaných
jazykem polským chová v rukopise
vdp. opat strahovský, ale prot. Matuška
o pět let později napsal, že literární
pozůstalost převzal z kláštera Zvěři
necke'ho biskup Dunaiewski v Kra
kově, (Co iest pravda ?) kam se poděla
bohatá knihovna ]-ke'ho po smrti, nevím
podnes. Zavděčil byste se národu
zprávou, že liter. pozůstalost iest pro
studována od Vás a odevzdána Museu
v Praze, a knihovna skatalogisovana,
že iest intelligenci české přístupna.
Můžete tak učinili?

V museu království čes. v Praze,
zachováno iesl z rukopisu ]-ke'ho ve
lice málo, (autobiogralie Bol. ]ablon»
ského pro Naučný slovník Riegruv,
a dopisy přátelum: Zapovi, Seinln—rovi,
lomkovi, llankovi, Rybickovi, zvláště
l'ospísilovi); Ed. ]elínek odevzdal nun
seu veskeru korresponpcnci spoieuou
& přivezením ]-kého z Krakova do
Prahy.

Dopisy od ]-ke'ho zaslané do rod
ného mesta K. Řečice vypuičil si prol.
Matuška, a podnes vráceny '.lt'bvh',
musím n\lčeti zatím, snad se ivsle naidou
u sestry choromyslnóho nyni |) pro
lessora. Slíbila! městu, že (o naidc
v bednách a v knihovně, VŠL'flítlvrátí,
dosud prý ničeho nenalezla, ano obává
se, že v návalu choromyslností bratr
památky po l-ke'm spálil, iako spálil
množství knih a rukopisů iiných.



Zajímavá iest báseň od El. Krásno
horské k slavnosti odhalení pomníku
l-kého. dosud nikde neotištěná; pou
žiie se ií asi letos při slavností připra
vované na konec července nebo začátek
srpna v robném městě, nedostaneme-Ii
do té doby básně od žiiících mladých
básníků. Nikbo nebyl dosud požádán;
boiím se, že budeme se žádostí u mo
derních literátů odmítnutí. Ani u ]-kého
netrvalo Hosanna dlouho.

Sbírám proievy všech listů, které letos
věnovaly ]-kému vzpomínku. mám Ná
rodní Listy, Čas, Národní Politiku. Cep,
Venkov, Hlas (opsaný ieden odstavec);
co isem psal do Hlasu Lidu sám, iest
přiloženo. Vzpomínky ]iráskovy (snad
ve Zvonu ?) dosud isem nečetl. Nemohl
byste mi Důstoinosti opatřiti laskavě
čísla Moravských listů 0 B. ].? Za
platím ie.

Zádal isem nakladatelstvi .. Otto
v Praze, pak Družstvo :Vlaslz, aby
vydali samostatně »Moudrosl Otcov
skou, s podoblznou a s krátkým ži—
votopisem za 20 hal., za tolik vydal
Kober v Ústřední knihovně Ohlas písní
ruských a českých o lolikate'ž stranách
iako Moudrost otcovská. Odmítli mě.

Otto vydal ve Světové knihovně
výbor básní B. 'l—kého od Kvapila
beze slova redakce. Tiskárna Land
írasova v ]. Hradcl slibila mi,že vydá
Moudrost otcovskou samostatně, iak
si přeii, co neilevněii, ceny však neu
dala. ]enom tolik vím,že sazba básní
tech trvati bude dva dni, svěřena bude
učni sazečske'mu, ienž se učí letos
čtvrtý rok , bezplatně; papír ve velkém
kupovaný na celý výtisk stoií neivýše
5 h., cliché podobenky l-kého tískárna
má z dřívěiška, tedy s nepatrným ná
kladem dostaneme do škol dárky pro
děti velice cenné a přece levné. Letos
místo obrázku k prvnímu sv. přiiímání

chci rozdávati Moudrost otcovskou,
nebude-li dražší než 20 hal. Vybrané
básně ]-kého u Otty ve Svět. knihovně
za 60 hal. hodí se pro dospělé.

Na studií Vaší Důstoinosti 0 B. ].
se velice těším a vynasnažím se o roz
šíření, dle možnosti před slavností a
hlavně přislavnosti letošní. Do té doby
otevře se v Řečici knihkupectví Smr—
žovo, iež se bude samo také staratl
o rozšiřování zaiímavostí literárních.

U íirmy Stýblovy iednal isem o laci
něiší vazbu Růže Sionské (v ceně 6
a 9 korun nehodí se pro chudší). Cena
vychovatelská těchto modl. knih ne
byla dosud nikde tiskem uznána, ač
koliv vychovaly národu tisíce zbožných,
vlasteneckých matek a ieště vykonaií
mnoho dobrého v národě, rozšíří-Ii se
iako dárky dospělým dívkám (k svatbě
a pod.), zdražení vazeb Růže Sionské
zavinilo malý odbyt krásné knihy tě
v poslední době.

Promiňte, Dustoinosti, obtěžuii-lí
dlouhým dopisem. ]en ieště toto:

Včera pořádali č. Budějovický Orel,
spolek -]irsíkr a ]indř. Hradecký spolek
ochotnikii Jablonský: stoletou pa
mátku B. 'lablonske'ho.

]ablonske'ho illustrované básně od
Olivy, vydal ]ar. Pospíšil asi za 3 K,
naše mládež si však v měšť. škole při
kreslení illustruie básně v Moudr. otc.
sama, některé velice zdařilé ílluslrace
došly uznání i v Praze v katechetském
spolku při přednášce 0 B. ]. dne 5. 3.

Oslavou českých budítelů kněží pro
spívá se vlasti i církví, tof neilepší
tichá a nepřímá příprava pro r. 1915.

Těším se na další laskavé zprávy
Vaši Dústoinosti a vzdávám za všecku
obětavou práci dosavadní upřímné:
Zaplaf Buh! Trvám v dokonalé úctě
oddaný Fr. Dvořák, katecheta.

v Kardaš. Řečici 17.13. 1913.
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Poznámka redakce: Velice by se
nám zavděčil, kdo by nám poslal neb
oznámil fotografii nebo portrét ]ablon
ského, zvláště z doby pobytu pražského.
Kam se poděl portrét ]ablonského,
který po ieho smrti převzal v Krakově
arcibiskup Dunaiewski?

O jádru básnické činností píše
Dr. F. Karafiát: Tot myslim to neisvě
těiší: když dílo ie v harmonii 5 po
vahou a smýšlením. Napíše-li někdo
sto knih se sebe leskleiším obsahem
a ie-li sám při tom ve svém působišti
v pravém opaku s tim, co ve svých
hnihách hlásá, pak není umělcem. ]e
nadaným řemeslníkem a ieho knihy
isou ovocem náhody, ne hlasem krásné
duše. Ale čí knihy idou parallelně
s duší, či knihy volaií hlasem vlastniho
procítěuí, ten, kdyby napsal sebe méně
a nebyl ani uváděn mezi prvními spi
sovateli, ten iest ien zdánlivě neslyšen;
ieho hlas ide a nese se a nese, tiše,
ale zvolna ozývá se v duši toho a
onoho a vede a probouzí a neza
nlkne, ba spíše roste každým příštím
dnem, iako vše, co se vyřiuulo 2 ve
smíru spontanně, svou vlastní silou
a krásou.

O cestě k panharmonll lldstva.
R. 1899 psali isme v Novém ivotě o
obrazoplse iako všelidském prostřebku
dorozumívacím. :ČaSc uveřeiňuie v čís.
dubnových pojednání ]oseía ]eřábka
o snahách prof. Tilšera v tomto směru.
Tabulky soustavy písma kosmogra
ílckého i výklad ieho užití naide čtenář
v posledním spise Tilšerově: v]edině
pravá cesta k panharmonll lidstva
zabezpečena pro vždy ikonografii.:
Vysvětloval na schůzi pořádané ied
notou učítel. :Komenskýc pro Prahu
a okolí dne 18. ledna 1902 František
Tllšer, profesor české technické školy
v. v. Text doplněn obrazy ievu a bytu
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předmětů v prostoru a tabulkou písnna
kosmografického. v komisi Fr. Řivnáiče
v Praze 1901.

Dr. ]. Herben o lbei Cyrillto
metodělské v »Časec napsal: »Nia
dělalo se mnoho zla ideou cyrillto
methoděiskou. Na štěstí hlasatelé téito
vlastenecko-římské filosofie nezmali
Říma. Řím má latinu a středověk, ma'
rodní iazyk příčí se principu římskélho
universalismu. Mnozí kněží vykládaali
si některé bully papežské bludné: a
klamali (Wurm) sebe i lid domněkou
přízni Říma k Slovanům. Slavice lettos
50leté iubileum cyrillometoděiske' ideie,
blahořečíme osudu, že slavíme na štěrstí
také funus ideie. Cyrillomethoděismé
ideie zmocnili se iezovité (tak piše lhi
storik (!) Herben) a v iezovitské oblro
zení náboženské přece snad nikdo už
v českém národě nevěří, tím méně,. že
by propagovaliv církvir slovanštimu.
Hierarchie ve své slepotě zardoussila
hnutí, pomocí něhož čtvrt století mc
obmezeně Moravou v|ádla.- lDr_
Herben se mýlí. Idea C. M. byla snice
poněkud časově upravena, zastřema.
ale udušena neui, naopak siezdy umio
uistické a Velehradská Akademie se
svými publikacemi silně podezdíwaii
budoucí stavbu. ldeou našich vé:ro
věstú bylo: slovanským církevním zh
zením ve spojení s Římem uwabwdnt
Jlovanstvo : područí západu. () lonnln
díle katolíci dále pracuii, ale p. Herlbeu
se svými voluomyšlenkářskými scou
druhy ie podrývá, ovšem ale uepodrvyie

0 Sestře Mechtlldě Magdebiur
ské přednášel v Praze v sále »Žťen
ského klubu: v Jungmannově tiřibe
spisovatel pan Miloš Marten » Po
Fuchsově přednášce o katol. myšitice
a Šaldově přednášce o Claudelov/i, o
nichž isme zde referovali, wsleschll
isme s radostí i krásnou, hluboce po



iatou a vkusně přednesenou přednášku
básnika Miloše Martena o málo čosub
u nás známé střebověké básniřce ka
tolické, bekyní Mechtildě. Pan Marten
vystihl náboženské a kulturní ovzduší
střebověku, vyložil ziev Mechtildin iako
neisílněiší, protože umělecký proiev
věřícístředověké ženy, charakterisoval
krásně a správně mystickou erotiku
Mechtildinu, promluvil o poměru k Dan
tovi, dotkl se i ieií pravověrnosti. A iak
ani iinak nelze, analysoval i umění
středověké katolické básnířky, která
před šesti stoletími iiž zpívala o »nahé
dušic, stala se tak předchůdkyní nei
moderněiši současné lyriky evropské.

Chtěl bych ien poznamenali, že Me
chtílda nebyla nikdy sestrou domini
kánkou. iak pan přednášeiíci uvedl.
Žila přes 30 let v Magdeburku jako
bekyně, nevázaná řeholními sliby, a
měla pouze duchovního rádce z řádu
dominikánského. Když trpěla pro svoie
vidiny v Magdeburce ústrky, sprostřed
kovali ii dominikáni přiieti do kláštera
benediktinek v Helpedu. Tady stala se
stařena více než šedesátiletá sestrou
benediktinkou.

Pan Marten dotkl sei zaiiinavého
dantovského problému Matildovského.
Mnozí katoličtí vykládači vBožské Ko
medie stotožňuií totiž onu Svatou
Matildu, která provázela Dania očist
cem, s německou benediktinskou visio
nářkou Mechtildou. Tu třeba však po
znamenali, že by se vždy mohlo iednati
spíše () svatou Mechtildu z líackc
bornu, přítelkyni Mechtildy Magde
burské v klášteře v Helpebě. Tato
světice psala totiž svoie vise latinsky
a Dante ie mohl znáti, Mechtilda Mag
deburská však latinsky neznala a na
psala své básnické dílo, »Proudící
světlo božství-, dolnoněmeckou ma
teřštinou. Latinský překlad ie z doby

pozděiší. Konečně nelze sdíleti úplně vý
kladu p. Martenova o některých prote
stantských živlech v díle Mechtíldíně.
Tato stránka byla iiž katolickými theo
logy dostatečně vysvětlena ve prospěch
naprosté Mechtíldiny pravověrnosti.
Protestantští theologové, obíraiíce se
horlivě středověkou mystikou, snaží
se v každém slavněišim visionáři na
lézti předchůdce reformace. U Mech
tildy Magdeburské zkalil vody tímto
způsobem protestantský tarář, ). Múller.

Slavné dilo Mechtildino ie u nás
dosud téměř neznámo. ]en úzký kruh
milovníků staré katolické poesie zná
překlad faráře ]oseía Ševčíka, z něhož
otištěny byly některé ukázky v revui
»Meditacec (ročník l. a II.) a v De
mlových sbornících »Studiac. Přesněiší
a básničtěiší překlad vybraných ukázek
mystické erotiky Mechtíldiny podal
Oldřich Novotný v katolické revu|
'Obrozeniu (l9l2). Doporučnieme tyto
první pokusy o uvedení básnického
díla Mechtildina do češtiny vřelé po
zornosti čtenářstva.

Panu Martenovi isme za jeho před
náškn vděčni Nazval ii iakýmsl za
stavením na svých potulkách středo
věkem, iehož kulturou sc horlivé obírá.
Zna'my ísou ieho kra'sné překlady z Wal
tera Patera, ieho studie o cherovi,
ieho obrana středověku proti Macha
rovi . .. Ale přednáška vzbudila v nás
opět i bolestnou ránu. Zase isme se
tázali: což opravdu iiž nelze pokračo
vali v krásných cyklech přednášek
wPřátel katolické kultury<, které byly
kdysi schuzkami pražské katolické
inteligence? Proč se tohoto plodného
úsilí nechopí »Sdruženi katolické inteli
gence?- Probudí netečné spáče k nové
práci aspoň příklady takové horlivostí,
iakou pro katolickou kulturu proievuií
laičtí naši spisovatelé? N.Věk. M.Babor.

155



Co bylo na husitství specificky
českého, národního?

Husitství bylo původně hnutí na vý
sost klerikální, ba vyvrcholený klerika
Iismus, theokracie (»Král, který ie ve
hříchu, není králem-) a bylo vpříměm
odporu s protestantskou anebo volno
myšlenkářskou »svobodou svědomíc.
Teprve pozděii se přeměnilo. »Nábožen
ství nade všechno< bylo jeho heslo. ]en
ze vzóoru, že hyperklerikální názory
Husovy (vl. Viklefovy) nebyly Cirkví
akceptovány, přešlo husitstvi do koleií
protestantských neb renaissančních.

F. V. Krejčí: Prosinec. Román.
Marná snaha! Z kritika Kreičiho umě
lec už nebude. ]eho Červenec ie pod
průměrem všednidt, upovídaných, dě
tinsky konstruovaných >románůn. V
Steinbrennerových kalendářich neilep
ším člověkem ie věřící, neivětšim zlo
čincem člověk bez víry. U Kreičiho
opak, neilepšimi lidmi isou atheisté,
darebáky isou lidé věřící. Že socialistu
nezapřel, nikdo by mu nezazlil, ale
opovážlivým spoléháním na trpělivost
čtenářstva ie naknpení perel sociali
stické poesie v iedinké větě na př.:
»Břichatý omezenec s íysiognomií
hrocha, ienž své kněžské úkony od
bývá sbezduchým řemeslnictviin, nei
hrubší materialista, zarústaiicí sádlemt.
]e přirozeno, že Kreičí svým Červencem
chtěl propagovali idee volne'myšlenký.
ale že si bude počínali tak naivně,
neobratně, nikdo by nečekal: »shořeti
v pohanském plameni bylo by dustoi
něiším zániku pro pěvce životní krásy
nežli shníti v ohvzdnostech křestan
ského hrobuc. Zkrátka, kniha Kreičího,
prostá uměleckého posvěcení, přes
své atheistické stanovisko, není knihou
nebezpečnou. Osip.

Hlídka, kritický čtrnáctidennik Vil.
Bitnara, po prvním ročníku zanikla.
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]est toho li90vati, zvláště pro pilmou
bibliografii. Spiše se obeideme lbez
Obrození než bez Hlídky. ]en toimu
isme se podivili, že může poslerdní
sešit katol. listu bez výhrady dopmru
čovat protikatolické liter. děiiný česské
od Arne Nováka. Douíáme, že Hlícdka
brzo oživne.

Literární snobismus na Morawě.
Pod tímto názvem píše red. Floníán
Zapletal v Přer. Obzoru:

Moravské kolo spisovatelů ustawilo
se v Přerově na valné hromadě na
Sylvestra minulého roku. Ve spr:ávě
o ni iseni napsal upřímně a poctiivě,
že ve formě, v iaké se kolo ustawilo,
bude retarduiícím živlem, že blude
uměleckou invalídovnou.

Mezi řádky isem tehdy napovětděl,
že za takového invalidu považuji tzaké
básníka Ad. Veselého, který s brměn
skými svými přáteli chtěl v Kole tri
umlovati. Dostal isem odpověd. Wan
]os. Holý v »Pozoru- proti mně napsal,
že v Kole není nikoho, který by me
snesl přísně uměleckého měřítka. Řlekl
to formou slušnou a podepsal se
Odpověděl však také pan Veselý. \Vy
citil, co isem o něm napsal mezi řátdkv
a pustit se do mne nekřestansnty.
Celý měsíc nadával anonymně izakn
špaček, dušoval se, že ie umělcenn a
pro gaudium čtenářstva opatřilsi pro"
mně úsudký několika moravských litte
rátn, které si otiskl ve svém listě. lMěl
isem dvoii možnost: také nadávatti .i
také si ziednati a otisknouti úsuaiky
moravských literátů na obháieníswého
stanoviska. Neudělal jsem ani iebnotho,
ani druhého, nýbrž čekal klidně, co
bude dál. Před několika dny proběihla
novinami zpráva o literární dotaci nno
ravské za rok 1911. Ceny dostali: ]iřl
Sumín, ]os. Holý (»Vašiček Neillů
800 K), St. Kovanda, Fr. Tauíer: a



Břeněk O. (Humoresky 500 K). Mlado
český »Přehled- ve Val. Meziříčí za
znamenal tuto zprávu v posledním čísle
a připoiil: »Zároveň byly vypsány pod
mínky, za kterých mohou se ucházeti
o ceny za rok 1912. Mezi nimi stkví se
též podmínka: Oceny mohou se uchá
zeti pouze spisovatelé, maiící na Mo
ravě právo domovskéc. Tím se chce
asi chránit několik těch literárních
snobu, iichž iedinou ie zásluhou, že maií
na Moravě domovské právo. Že na př.
udělena cena 105. Holému za takové
staré haraburdí, iako ie Vašíček Neilů.
dokazuie nad slunce iasněii. že ti,
kteří o cenách rozhodovali, řídili se
vším možným, ien ne hlediskem urně
leckým. ]. Holý a Břeněk O. cenou
poctěniabásnici opravdoví, iako Bře
zina a Mahen, na Moravě též žiiicí,
isou odstrčení. nemaii asi oné imeno
vané iiž kvalifikace-. Až potud

Přehled=. Připomínám, že v iury byli
pánové M. ]ahn, V. I(. ]eřábek a A.
15.Dostál (ne 0. Bystřina, iak se mnozí
domnívaii). Dali cenu 105. Holému.
A iá slavnostně opakuii: umělecká
invalidovna. Za dotaci na r. 1911 není
ještě snad (či ie už ?) zodpovědno
Moravské Kolo spisovatelu ale co
se stalo s cenami za r. 1911, bude se
nyní opakovali pravidelně dotud,
dokud v Kole budou rozhodovali umě
lečtí invalidove'.

—Přehledu<se zdá divnou kvaliíikace
pro literární dotací, totiž domovské
právo na Moravě. Tak se to stalo.
Pan Ad. Veselý, umělecký invalida.
básník »stehem a »pohlavi-, iak se
ievi v poslední sbírce >Kniha lásky
(»a z boku rozlohy iak tmavá rúže
pohybem stehen mírně vyvýšená se
stkvělo Pohlaví. (Salome). Necht páli,
žlme a rdousi bez konce pohlavím iak
ústy žhavými! ]udith), tento básník

vilnosti (»v mužů plen své tělo vilně
dáa) nemůže se pochlubiti poctivými,
skutečně uměleckými číny literárními,
tož dělá literárního Herostrata. Víte,
kdo to byl? Ničema, který toužil po
nesmrtelnosti a po velikých činech.
Nestačil na ně. Tož zapálil aspoň chrám
Artemidy v Eíesu. Pan Ad. Veselý hraie
úlohu takového Herostrata na Moravě.
Na umění ie slabý, tož se mstí aspoň
na lidech, kteří to dovedou. Tak se
pustil r. 1906 do Merhauta za ieho
Vranov, tak napsal »otevřené listy:
(Karáskova manýra) r. 1911 S. K. Neu
manovi, když tento dostal literární
dotaci moravskou. Tento čin, hodný
starého Herostrata. ie iednouz příčin,
proč se při rozdílení cen hledí na do
movské právo autorovo. S. K. Neuman
sice žíie na Moravě řadu roku, ale ne
narodil se tady tož podle Veselého
nebyl kvalifikován pro literární dotaci.
Pan Ad. Veselý tuto kvalifikaci má,
poněvadž se narodil v Řečkovicích
u Brna a poněvadž vystudoval brněn
skou techniku. A douíeinie, že z dotace
na rok 1912 dostane také cenu
třeba na svoii »Knihn lásky—. Dostane
ii, poněvadž ie členem literární orga
nisace, která však v očích poctivých
lidí ie Hynčice/týmchudobincem. F|0.\

Z nelnovělšl české dám. poesle.
wČas reíeruie o nové knize Marie
Haunerové-Votrubové (Srdce, o člo
věku mluv mě) a o dvou knížkách
naturalistky .L'íly $. 9Voua'kouc'.(Květy
odlehlého údoli. Nad ieii drahou za
chmuřenou). Nováková má názorný,
volný, dynamický verš. ale obsah sanl
novský. »Nováková umi zeiinéna dělat
verše z krátkých úsečných vět. iež
napínaií. Nebo se zastaví na některém
slově a opakuie dvakrát, třikrát, iako
před širým rozhledem. ieiž oko musí
teprve obemknout: rvím, vím, vlní -—
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— láska tu chodí, chodí po zemi, do
týká se všeho teplou, vlhkou rukouc.
Nebo spustí v náhlý uspíšený proud,
který stoupá steinoměrnými rozmachy
vznětu: »hleďte mi v oči, ieště se vaše
rozhoři, obeiměte můi pas, ieště se
zachvěie rozkoší . . . líbeile mne, ieště
mi hlavou zahučí proudy padaiících
vod-. Ničemu se ani zde zase nevy
hýbá, nedbá mezí, iež ukládá přežitá
tradice básnická; ie hotova. popisovat
třeba neiodporněiší operace nemoc
niční, neichoulostivěiší výievy z ředi
telských kabinetů, neihrubší intimnosti
surových chlapu a nevěstek. Nováková
dala do veršů špitální okno s lahví,
v níž uchováno embryon z abortu:
»Po poslednim tu zbylo potratu, a
šklebí divně se, snad na lahve, v nichž
hypermangan rudě rozpuštěn, snad na
lysolu láhev neplnou a na lamponů
slušnou hromádku- ., Hypermangan,
lysol, tampony, rtutová mast, připouští
se to do básní? ]inde ciluie Nováková
list konloaristčin o milánkovi, ienž si
il posadil na klín: »On pod sukničky
rukou zabloudil, iá smála se, a pak
mi šeptal cos. víš. něco strašně, strašně
svinského a přec se mi to tuze libilo

\. Zdá se, jakoby se genius poesie
musil popadat úděsem za hlavu. Čas.

Život umělcův a básnlkův v Če
chách iest cosi jedinečného na této
llbezné hvězdě. Národ Ceský, iehož
obroda iest předem a neiprve dílem
básníků, spisovatelů, umělcu, třibí si
k nim opravdu svůi poměr do íiness
vybroušeněišich a vybroušeněiších.
Stručně dá se poimouti tento vývoj
takto: v době obrození národ svých
básníků a umělců živil velmi bídně,
ale vážil si iich a miloval ie; dnes ne
živí iich lépe, ale necti iich ani tolik.
kolik musí ctíti se veřeiností příslušníci
posledního »živnostenského stavu:.
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Tak naříká F. x. Šalda v >Če13ke'
Kultuřec (číslo 11).

Společnost ]arosl. Vrchlickélho
vstupuie do života dříve, nežli isrme
se nadáli. ÚčelemSpolečnosti iest trvalé
uctívání památky Vrchlického iedniak
šířením znalosti děl ieho v nároidě
českém i v cizině, pak péčí o řádlné,
úplné a účelné vydávání děl ieho bás
nických i vědeckých, ieho korespmn
dence a iiných písemných pamákek.
Společnost chce se přičiniti i o to, aby
dílo Vrchlického bylo soustavně s;tU»
dováno, kriticky oceňováno, a aby wliv
ieho na literaturu a kulturní rozzvoi
národa byl osvětlen. Společnost clhce
též zřídili a udržovali Museum Vrclhli
ckého v Praze, pečovali o budovuy a
památky po básníkovi v iiných miskecll
a zřizovati i případné pomníky. |Ko
nečně chce chrániti autorská práva
k dílu Vrchlického, chce bráti zřcetel
i k iiným básnickým zievum česklým,
pokud isou v souvislosti s Vrchliclkým
nebo ieho dobou. Pracovní odbiory
isou dva: odbor literární a odbor tmu
seiní i propagační. Členové spmlku
isou bud' zakládaiicí (kdo složí na|ied
nou nebo ve lhůtách aspoň 200 korrun).
přispívající (roční příspěvek aspoň 20
korun), činní (to isou pracovnici), do
pisuiící a čestní. Žádáme katolické spi
sovatele a kulturní pracovniky, aby
hoině přistupovali za členy této espn
Iečnosti, nebot při revisi dila Vrccllli
ckého musí se uplatnili i hlcdlisku
katolické! Přihlášky adresuite ma l*'
A. Šubrta, Smíchov, Ferdinandova) ná
břeží c. &.

Chystané novinky. V prwnim
svazku letošní »České Mysli- otisakuiu
A. Papírník podrobný seznam liteírárnt
pozůstalosti íilosoía ]oseía Durldíka.
Byly z ní až dosud uveřeinény třii nei
rozsáhleiší práce v >Durdíkově Sšbor



níku— 1906. Z bohatého rukopisného
zbytku vydán bude ien druhý díl
Poetiky. Zprávu lze přiimouti 5 po
vděkem. První díl Poetiky vyšelu Kobra
v Praze 1881 a od té doby trčelo torso
důležité práce, čekaiící marně na do
plněni. Dle programu Durdíkova bude
tento druhý díl obsahovali nauku o ú
tvarech básnických.

0 assimllaci Židů napsal >]eč
mínek : Židé, byl byli rozlroušeni po
celém světě, přece isou národem, který
má svou historii, svůi kultus a svou
kulturu, svou raqu, svou povahu, své
společné snahy a ideály, ba i svou řeč.

Tak iako český národ zůstal národem
l v době své poroby a svého sloletého
spánku, tak i židé isou národem, a
sionism iesl probuzením národa ži
dovského k iednotě, obrozením k cíle
vědomé práci.

Poctivý žid nemůže býti ani Čechem
anl Němcem, ilnak by byl odrodilcem.
.id může se pouze přiblížili k národu,

ve kterém žiie, může se sblížlli s ieho
kulturou a podporovat ieho spraved
livé snahy, ale nikdy nemuže přiiali
ieho národnost.

A nam Čechům by úplně stačilo toto
přiblížení, a nemůžeme si přáli splynuli
Židů s námi. Máme iiž příliš mnoho
židovských živlů v našem národě, tak
že pocínaií dokonce ovládali celé vedení
a smýšlení národa.

Hrozí nám utonutí v židovství. Ne—
iedná se už tak o počeštění židů iako
() požidovšlění Čechů.

Každý, kdo má oči otevřené, kdo
studuie děiiny minulosti a přítomnosti,
vidí to iasně a musí volali: Křesťanský
národe český, vrat se k sobě! Zanech
bratrovražedných boiů, spoi se bratr
s bratrem a zvítězíš i bez drahé ša
lebné pomoci těch, kteří byli posud
tvými úhlavními škůdci a nepřátelyc.

]ar. Vrchllcký protl spalování
mrtvol. Tereza Svalová píše v »Ná
rodních Listech: čís. 46 ze dne 16.
února r. 1913 pod nadpisem >]aroslav
Vrchlický v Žamberkuc, (Památce bá
sníka) pět črt o ieho pobytu u dra.
Alberta. A v črtě poslední isou uve
dena slova Vrchlického o posledních
věcech člověka. Otiskuieme črtu tu
doslovně, aby laskavý čtenář poznal
celý ieií obsah.

Tereza Svalová píše:
)]aká to úzká, žaloslně úzká rakev

pro neimohutněiší křídla, iež narostla
kdy českému člověku! A v iakou to
těsnou a smutnou hrobku chceme lu
rakev uložili!

(Z pohřební řeči ]aroslava Kvapila)
Bylo to v posledněiších letech našich

styků, za iednoho odpoledne tichého,
kdy nebylo mráčku na obloze, kdy
klid a krása pozdních dnů podzimních
stoupala i do duši lidských. Před vilou
v kroužku seděli přátelé. Mluvilo se
o životě i smrti.

Také o způsobech procesu zničení
těla lidského.

Vysloveny tu ruzné náhledy .) vše
možné dostalo se na přetřes.

l'nzvolné zanikání v náruči matky
země, ponoření v moře, vysýchaiíci
průběh starého egyptského pohřbíváni,
balsamování, spalování v peci i ve volné
přírodě, uložení v mohyle, vydání těla
na pospas iiným tvorům atd.

Nám byly ovšem neibližší ien způ
soby pohřbeni u nás obvyklé. Uhníli
v kobkách, nebo pouze ve hlíně, anebo
spálení v peci?

Ku podivu, že většina a také při
tonmí lékaři byli pro starodávné po
hřbívání ve hrobech.

Také náš mistr Vrchlický souhlasil
s tímto způsobem posledních věcí člo
věka.
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»Do země patří tělo
rozhodně a krátce.

A když se pak dále mluvilo o tom,
kde by kdo přál si býti pohřben, za
myslil se, hlavu vyvrátil na zad a podle
svého způsobu přimknul své modré,
divně světélkující očí.

Já si to myslím taka, řekl se za
vřenýma stále očima a hlasem nezvykle
tichým.

»Vysoký, osamělý kopec, na něm
jediný, vysoký strom plný ptactva,
a kolem všude aby bylo modro
modro modro!

Zamával rukama do široka a jako
ze sna doložil sípavě: )A dole pod
stromem v zemi hrob.—

—Vím o takovém místě-, řekl po
chvilce docela již klidně. Kde však to
místo je, nepověděl. Vzpomněli jsme
na to všichni, kdož hovoru tomuto
jsme byli přítomni, v den jeho slav
ného, královského pohřbu. ..

Od mistra ]oa. Vádlala přinášíme
dnes 4barevný dřevoryt ...?nrm' hřídz“.
Váchal je dnes předním dřevorytcein
českým, jak zručnosti, která ovládá
vzdorný materiál, tak uměleckou invenci
a originálnosti svých vidin. jsou v jeho
díle sice ozvuky ]apanu, Bílka a zej
ména naivních dřevorytú starodobých,
ale celkem jest Váchal velmi svéráznou
hlavou. Těšíme se zvláště na jeho
cyklus vMystikové a visionáři:, který
dle ukázek bude vrcholem dosavad
ního díla mistrova. Po vydání přine
seme obšírnější pojednání.

Pastorovy „Dějiny papežů“, mo
numentální dílo světového významu,
novým VI. svazkem dospělo k době
katolické reformace a restaurace, za
pontifikátu ]ulia Ill., Marcella lt a
Pavla lV. Pastor : původních pramenů
dokazuje, že nprolireformace< nebyla
jen boiem proti protestantismu, nýbrž

lidskéc, řekl

Dottskl Václav Horák v Prostějově 2. května

obrodem a prohloubením života cirkdrev
ního, skutečnou reíormací. Pastor i(jesl
mistrem ve střízlivém a věcněm, ; ale
přece poutavém podání.

O ]ar. Vrd'tlickém přináší článinek
od přítele Slovanů Dra Med. Benmeta
R. Barriosa v Barceloně »Revue ( Ca
talane< 15. března 1913. V tomtéž číčísle
vypisuií se květinové hry (Los ]oochs
Florals) a výslovnost katalanštiny.

Antonín Klášterský vydal sasati
rickou sbírku >Siciliany<. Zde ukázkeka:

z MOUDROSTIorcovsxÉ.
]ak holub vrkej a jak lev řvi vzteketem,
leč všecko s mírou, včas co nejvíace.
Co jiným jed, to může ti být lékemm,
a stranou jdi, když počne štvanicee.
Mohbiskupem se stát Hus,m|adý věketem,
však místo toho došel hranice.
Načpřilbubrát(jen abys zdál se rekemm?),
kde stačí teplá noční čepice?

Otevření Uměleckého domuu v
Hodoníně. Pořad slavnosti : Vsobonotu,
3. května: 1. Odpoledne ve 4 hodidiny
v Uměleckém domě vernisáž pro zvaJané
hosty. 2. Večer přátelská schůzka v BBe
sedním domě V neděli, 4. květnlna:
| Od 8 H hodin dopoledne vítaítání
hostů. 2 V lt hodin otevření Umělélec.
domu a zahájení umělecké výstavy y za
přítomnosti ]. Excellencí c. k. miststo
držitele Okt. bar. Regner-Bleylebeíena
a zemsk. hejtmana Otty hr. Sere'nyí-t-ho.
Kroiový průvod našeho venkova ! od
Besedního domu k Uměleckému dommu;
proslov spisov. Otakara Bystřiny. . 11.
V 1 hodinu odpol. jest společný Obibčtl
v Besedním domě. lt O pul s. hodidině
večer slavnostní divadelní předstawvenl
vMaryša< od bratří Mrštíků ve bvoraraně
Besedního domu. Vstupné do výstatavy
v den zahájení 1 K; účastníci v krcrojl
mají vstup volný. Přihlášky přijímatají:
o noclehy kancelář Občanské záložržny;
ku spol. obědu F. Klazar v Bes. dommě.

1913. -—Za rebakci obpovtbá Vilém Vysloumžll.



ARCHA ROK |. ČÍSLO 7.

]ARO umění nA mORAVĚ.

; ARO KVETE NA MORAVE, ]ARO UMENÍ. ZAPO
' mnělo se málem na staré moravské umění, tak bohaté

a plobné v bobách spánku nároba, v bobě protire
,! formace. Teil 2 Havlíka a vlastních sluóií Florian

Zapletal rekonstruuie znova bohatyrskou tu bobu. Co
maií naše kostely a zámky vzácných běl mistru, iilhž

iména téměř zapabla! Arci, byla to iména většinou německá.
\) poslečních 25 letech však vypučelo ve stopách Manesovy'ch,

ktery kráčel Moravou a stvořil tu neipůvabněiší bíla z života mo
ravského, vypučelo zbe nové umění moravské, plné svéráznosti
a libové síly, umění slovanské a moravské.

Tři veliké HVĚZDV vzplanuly nao Moravou v inlervallech asi
besítiletych: _

V letech 1890 zazářil 'loža UPRKA se svou pleiaóou (Mančel,
Frolka, Vorlová, Ehrenhaít, Pečinka, Škamrala a i.), malíř slovácké
krásy, barvy a slunka. , ,

V letech 1900 zaplanul Max SVABINSKV, robák kroměřížsky,
počal okouzloval Prahu svymi pérovymi portréty, raikami same
tovych motylovych barev, granbiosními leply, a ónes iesl umělcem
světového iména, o přízeň jeho péra a štětce uchází se aristo
kracie Anglie. _

V letech 1910 vyvstává iako zářivy íantom ]akub OBROVSKV,
robák z Bystrce ob Brna. Okouzluie svymi ibyllami štastnych libí,
Osmahlych žen a kvetoucích Děti z bob raiské nevinnosti. Bůh sám
ví. kOe se v té mlabé hlavě s černými kučerami vzal ten luzny
svět, ktery přebstihuie sny našich pohábek. Už ones inu říkaií
»Cesky' Rubense. Ale Rubens neměl ve svých obrazech tolik něhy
a panenské čistoty, tolik slunného vzbuchu a hry světla. ]e vtěch
vibinách Obrovského Puvis be Chavannes, ale tento miloval barvy
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pv,
tlumenné, kbežto Obrovský barvami hyrí: zelené trávníky, voby,
v nichž zrcablí se smavé nebe a slunná obloha, neipestřeiší roucha
a nahá těla, hrající všemi nuancemi plein-airu. ]e v tom něco
pohábkové fantasie velkého Moravana Alfonse Muchy, ale Mucha
ie moc stylisovaný, kbežto u Obrovského ie příval přirozeného
života. Nonchalantní široké nanášení živých barev připomíná Gau
guina, ale ie zbe iemnost onomu cizí. ]sou tu ohlasy Švabinského
RJiek, ale konec konců ie to ien Obrovský, hvězba první velikosti,
bnes už umělec evropský, ba světový, který svými zářivými 7
obrazy citelně zastiňuie tiché krásy poctivě pracovaných běl o
statních mistrů, kteří vystavuií na X. výstavě Sbružení moravských
výtvarníků, první v Uměleckém bomě v Hoboníně.

Kromě imenovaných mistrů zplobila Morava ieště řabu umě
leckých hlav velmi rázovitých, které vysoko vynikaií v českém
umeni:

Přebním kraiinářem českým iest Moravan KALVODA s Lolkem
a Romanem Havelkou; přebním íreskařem českým a snab rakou
ským vůbec iest Moravan ]ano KOHLER; přebním illustratorem
českým iest Moravan Ab. Kašpar; přebním sochařem, skutečně
nárobním, tvořícím z libu bez francouzských vzorů, iest Franta
(_JPRKA. Myslbek iest proti němu příliš akabemický a klassický.
Saloun a Sucharba příliš stojí pob vlivem Francie, iebiný Bílek
iei svérázem převyšuie. V barevném břevorytu a uměleckém prů
myslu ryze moravském stojí neivýše Moravani ]aroňkové. A k těmto
přebákům bruží se řaba rostoucích talentů: [.asák, Benka, Křepčík,

ižka, Březa, Blažíček (silný v interieurech chrámů), Heibal, l.e
hotský a i. Skutečné iaro umění na Moravě.

Ale i v organisaci uměleckých snah kráčí Morava v přebu: Dne
4. května 1913 otevřelo Sbružení »Dům umělců: v Hoboníně, ve
slováckém kraji, kbe ieště zachovaly se svérazné libové kroie a
po němž rozhlíží se sv. Antoníček a starobylý Buchlov. \) kraii,
který vybal Uprku, starešinu moravského umění. Hobonín je sice
už na hranicích Dolních Rakous, ale toto sousebství s Víbní má
sviti praktický tržní význam. Kbyby mělo české umění čekat na
české kupce, byli by nmozí umělci iiž hlabem umřeli. Smutná
pravba . .. Hneb blíže nábraží vítá hosty patrový bům s pestrým
žubrem a malovanými okeničkami. Stavba archit. Blažka, vyzbo
bená ]. Kóhlerem. Příjemný vestibul, prostorné světlé výstavní
sály, ryze moravsky vyzbobená sborovna ——náš salon. Všube
prostota a elegance. Srbce okřívá v tom bomě.

Kbo se bostavil ku slavnosti otevření? Šlechta? ]en oííicíelní
místobržitel a zemský hejtman Serényi, který se prohlásil za Slo
váka. Hobnostáři čeští? Zástupci městských rab? Profesorstvo
a učitelstvo? Český kapitál? Delegace? Hobnostáři církevní?
Patriciiský bamský svět? Kapitál? Praha, máti měst? — — _,
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Skoro nic takového. ]en hlouček umělců, hrstka ičealistů, zá
pasících o skývu chleba, a několik ieiich přátel a žurnalistů.

Praha pohlíží na Sbružení poněkub řevnivě, a širší veřeinost
moravská nechápe ieště, čím první umělecký bům může Moravě
býti. Má býti neien výstavištěm, nýbrž i školou libového umění,
Oomácího průmyslu, má vraceti ztracený umělecký vkus bo bo
mácností a zušlechtovat moravský život. Vracet Moravu Moravě.

Myslim, že po slováckém uměl. bomě měl by náslebovat pro
Moravu umělecký bům valašský (snab v Rožnově) a hanácký
(v Prostěiově).

Libový svéráz umírá, při průvobu 500 Slováků v kroiích k uměl.
bomu nemohl isem se ubránil myšlence: Pohřeb staré Slovače.
Slovácko mizí. Brzo naibete ie ien v museích a výstavách.

Výstava v uměl. bomě ie nábherná, iak isem nahoře nastínil.
Deset procent praci má motiv neb ráz náboženský. lcenník, při
ložený k originelnímu katalogu, ie zaiímavý: Veble prací velmi
laciných jsou tu bíla po čtyřech, pěti, besiti a bvaceti tisících.
Věcnou přebmluvu bo katalogu napsal p. Alois Mrštík a iak
už u učitelů bývá zapomněl všimnout si i spolupráce kněží
p_řiuměleckém obrození Moravy, zeiména proí. Kolíska, Nového
Zivota. —

Milí kamaráói! ]sme iešlě příliš politicky rozeštváni, kulturním
boioni roztrpčeni, osobními záimy zapleteni, slepičím obzorem
zaslepeni, než abychom přímým zrakem a velkým srbcem mohli
se Dívat na UMENÍ, které stoii uno malicherným hamžením stavů
a stran.

Kéž pobaři se Sbružení vyhoiiti nároo z rozervanosti a sbrur
žiti iei v račostnou kulturní iebnotu!

Přobseóa Uprka, který sbrulil umělce, ukázal !( tomu nahání,
nohof neitižo iest sóružiti irritabile genus vatum. Kéž milý bům
umělcu stane se cílem mnohých poutníků, kteří touží po občerst
vení krásou Domácí!

POKO) Domo TOMUTO A VŠEM,
KTEŘÍ PRI—:vaml v NĚM!

KARFI. DOSTÁÍ. I.UTINOV.

_„
,I%;' .\
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NÁBOŽENSTVÍ RICHARDA WAGNERA.

PÍŠE DR. ]AROSLAvHRUBAN,

ENl DlVU,ZE TRlCET LET ]EST PRlLlS KRATKA
boba, než aby se v ní ustálil soub o tom, co trva
lého, bo iisté míry věčně platného zanechal který
koli buch geniální. Neiinak tomu i s R. Wag nerem.
Některých otázek, iež on řešil svou iilosgofií tak
zajímavou, jež byla iako umělecká vibrace na za'

- klaóě tehóy neinověiších výzkumů věbeckých, ne
bylo s bostatek všimáno až bobnes a nemožno teby kapitolu o
nich uzavříti; iinbe opět isme na tom iiž lépe: tak Wagner, hu
bební bramatik, Ones neiiistěii a neisprávnéii se bá ocenit,nebot
právě huoba i hučební brama pokročily tak charakteristicky, že
porovnání s minulostí, třeba celkem nebávnou, iest iiž velmi u
snabněno; tam se iiž vibí, iak Wagner Dnes pro nás iest bo iistě
míry hubebně brainatickýin klassikem, formuiícím nezměrné životní
bohatství moberní buše, obtuo právě vychází balší iozvoi hučeb
ního výrazu pro neirozmanilěiši pioievy onoho »iá<<,iež óopo
moliši huobě k neobyčeinému zmnožení expressivity, zbusí ii
svou neukázněností, neobieví-li se v čas zachránce-klassik.

]iná skupina problému Wagnerovských pak proiebnává otázky,
iež Dnes jsou přeomětem neipruóších a neivášnivěisích zápasu
a jež teoy proto neinaií vylilibky, že hubou řešeny vskutku vě
čechy, bez hrubé přeopoiatosti: sem v prvé řabě patři otázka
náboženská.

vainutý cit pro život náboženský musíme Olesvých zkušenosti
u Wagnera přebpokla'oati a priori. A byt bychom tu přeópoklá
bali náboženskost v neisirším smyslu. Veliké koncepce oramatickě
neobeibou se bez ní a smysl pro lměbu iest bobrým pro ni bis
positivem. Obe pak shlóbáváme u Wagnera měrou zaiisté vrchol
nou. lážeme se nyní, v iakě konkretní formě ievila se u Wagnera
tato náboženskost, po př. iaká byla staóia ieiiho vývoie.

Bylo by ovšem velmi nesnaóno, chtíti a to zvláště. v tak strur
něm náčrtu počali přesný obraz takoveho vývoie; pro ty již za
iimaií se o otázku wagnerovskou sice opravěově vsak nikoli
iako obbornici a bojista jsou ve většině „ nepřineslo by ta
kové stubium v zásabě nic zvláště pozoruhobněho. A co tu obtíží
pri kritickém bábání, jak často pocituieme nebostatek bobu, ie?
by určily čáru vývoiovou pokuo možno přesně!

Nehleoě k náboženství, jakožto věro- imravouce, iak bylo
vštípeno Wagnerovi výchovou, můžeme z jeho názoru esthetic
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kých velmi Dobře soubiti, čeho zvláště si vážil z činů nebo pravo
náboženských, jak je pojímal a si je vyklábal.

Záklabní íoeou esthetícké spekulace romantické jest VZNEŠENO.
Také u Wagnera a to tím více, čím více jeho umění přímo jest
obkázáno na tuto esthetickou kategorii. Nebot' hubba vzbuzuje
ihneo, jakmile nás naplňuje, nejvyšší extasi plynoucí z věbomí
bezmeznosti. Co se běje teprve náslebkem nazírání běl výtvar
ných, že konečně osvobozuje se intellekt ob služby vůle, teby
účinek krásy na mysl, toho bosahuje hubba hneb při svém ná
stupu. (Ve spise »Beethowenc 1870). Tak asi subsumuje Wagner
působení hubby pob kategorii vznešena. A můžeme říci, že u to
hoto genia z hub_byzrozeného uplatňuje se tato kategorie i jínbe,
zvláště v NÁBOZENSTVI.

Vše vznešené, co nezná omezení, kompromíssů, libských ne
bokonalostí a malicherností, ale ]EN to, tvoří obsah Wagnerova
náboženství, resp. křesťanství.

Obsahem jeho jest víra v Božskou Prozřetelnost, v mravní vý
znam světa a v Krista Uykupitele, víra spojená s úsilím a touhou
jíti v šlépějích Spasitele, plniti božský příkaz lásky a jím obro»
čití libstvo.

Vyloučeno jest vše, co pojmu vznešená obporuie v obsahu
náboženském. Zibovství nemůže se rovnati křesťanské nauce, ono
ukazuje spíše k obmezenu než k neobmezenu, to a příkrý anti
semitismus, z jiných ještě bůvoóů vzniklý, obmítá žibovského
"lahve jakožto Otce Spasitelova. Obtuo také společnosti nábožen.
ské vubec a zvláště církev nepatří ku krebu Wagnerovu a to
ovšem hlavně proto. že její život na zemi, život tolika a tak ne
ookonalých líbí, těžce :! bolestně se mu srovnává s ióeálním o
brazem, který si učinil o vyznavačích Kristových.

lak kategorie vznešena velmi usnabňuje přehleb názorů ná
boženských, z nichž i při tom ovšem některé vyžabuií zvláštního
řešení, týkajíce se též jiných sklonů povahy Wagnerovy, jiné pak
jsou bosti nejasné a ponechávají otevřené pole pravběpobobným
bohabum.

Náboženství, poměr k božstvu, poměr k velké jebnotě a k vý»
znamu veškerenstva, bubuje se u Wagnera na nejvnitrnějším,
stálém, mohli bychom říci v nejhlubším smysle citovém přesvěb
čení o mravním významu světa. Veškerá váha jeho leží ve slovech:
»Uznání mravního významu světa jest korunou všeho poznání-.
(K čemu toto poznání? 1880.) To by konečně stačilo, abychom
mohli mluvili o názoru náboženském, alespoň v nejširším shora
zmíněném smysle. A pro buše šlechetně vyspělé již v tom jest
velká pohnutka pro všechny snahy nesoucí se za mravním zbo
konalením světa, nebot tyto mají jen tehby smysl, existuje-li vě
bomí o mravním významu života. Proto bůslebkem toho nutno
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nazvati výrok: »Kažbý pravý popub a všechna síla ku provebení
velké regenerace musí výrůsti ien z hluboké půbý opravbového
náboženství: (Náboženství a umění, 1880). — Leč zároveň vv
slovuie Wagner i svou víru v Prozřetelnost, iakožto exponent
neivvššího mravního obrobu, maiící účast na ethických zápasech
libstva. Abých uvebl alespoň ieoen boklab: slovo v brážóanském
Vaterlanbsvereinu r. 1848: »Bůh nás osvítí, abýchom našli správný
zákonlc Vmýsleme se v bobu tak významnou a bouřlivou, a ie
biné to slovo poskýtne nám pohleb bo nitra hluboce náboženského.

Příště dále

KDO TĚ HATÍ? PÍŠE ]AN ŠTĚPÁN BROŽ.

Mám slaboučký psát verš, kbýž hořko v buši?
Psát mbým písmem?

Raběi četnou tuší!
Kbýž sróce mnou přes slanou útoň smýklo
a 00 Dnes na sklamání neuvýklo
že vinou svou mrou, sem co přišli žíti,
iimž osuó, bespota, bal místo kvítí
ien trny života a mozol v ruce
a pohlebem se sytit na rozluce,
iíž z české krve česká buše mizí -
že prchá robný mrav přeb, mobou cizí:
tož na to psáti verš? -—-O, subbo kletá!
Spíš čítat k smrti zbývaiící léta
a s vřeténka iak subička přist nitě
a kbýs — ien Bůh ví — z rána na úsvitě
se probubit a posleonímu echu
v Nebrasce umíráčkem zvonit v spěchu — — —
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A proč máš umřít ? Kbo tě hatí, brachu?
Snab Prus neb Magyar nahání ti strachu,
či na Dunaii řaba hlabkých pánů,
či Zib, ienž Doma výhnal tě s tvých lánů ?
]ak poórost v pralese na kmenech pablých,
iak orchióea z kůrý palem svaólých
svou sílu z běiin chrabrých přeóků ssaieš;
však oni s mečem -—-s fangličkou tý hraieš.
]si trubec! Z mebu cizího chceš býti
a sklízet v ž_ních, kbe iiný musil síti.
Máš Karla, Zižku, Komenského, Husa,
bez nich tvá zábava i řeč je kusá,
iich iméno vhoó ti kažbé bo škatulky,
i tabák ieiich pukáš ze své lulký,
ie všube citnieš iak Faust své buchv,
cit vlastenecký bez nich byl by hluchý
a přec tvui počrost schne, a květ ti vabne,
a hvězba tvá ve úton cizí spaóne.
Až bč-iepisec vproč<< se bube ptáti,
tý cizím poč brneln iiž buóeš spáti.
Nuž, co tě hatí, hrachu ? l'řiznei barvu!
Ukaž se, iak isi a sunbei larvu
a přestaň s pintprlatý hráti komečii,
kbe spíš bý's plakat měl iak v trageóii.
Tý's hrbiný své na loulký si snížil,
pl'dtll ieikh v hrobě lllll()hČVS pro 7isk 7vi'ril,
iak zonglc-r v cirku iGilth kostmi lláZÍS,
z iich zbožnosti nevěře minci razíš.
]e k činitm velkým načclila víra velká,
tý pobrost nároční isi kořen z melka
v zem ňéiin, zmrvenou iich slávou, vpustil,
ssál's povrchní ien štávv, krev svous zhnstil,
ieb 7 Lipan vlouoil se v tvé žílý,
slep, vášní zatížen své zkoušíš síly
na bratru svém, čímž vlastni krev svou hubís,
a vítěz Kaina tropheí se chlubís

Dodge, Nebrasca, 2.. března l9llt.



o DÚVĚŘE v LIDI. PíšEm. KAVÁNOVA.

OZNANI, ZE NESTACl TOUZE NASI ZEME A ZE
nikbo není s to uspokoiiti nás, zvebá buši k výším.
usnabňuie vzlet lásky a víry, z nejistot snažíme

' se uniknouti a nabe vše se vznést ——k Bohu.
Ale buše, která se z hořkosti nezléčí,nemá vy

létnouti sil a paone na zem s kříblem zlomeným.
]en ieóno kříblo má buše, která nepřekonala

hořkosti a postráóá, ičouc z temných úboli země, opravbove
lásky k bližnímu.

Rozšíří-li se názor, že bíbný a naskrz ničemný tv01 ie člověk.
na libi vubec pabne hráz a vaby rozhořčení zaplaví nitio.

Ten názor zavábí mnohé libi a vychovává 7. nich ioztrpčené
sobce. Ti uzavíraií se ien v sebe a zhasli už v buších všecku
ušlechtilou snahu lásky a naprosto schopnými neisou vítězství
svatých všecko a všem oópustit.

Tak tu staví život buše poolomeuó, tvoří povahy zachmuřené.
bytosti ubohé, nikomu a ničemu nevěřící, otrávené iebovatými
výpary hněvu tiávené vnitíními bouřemi nebo unavené zcela a
zapaólé v nevyléčitelnou melancholii.

To obváóí oo úkolu, pio než 700 isme ničí životoóáinou nasi
schopnost v mrtvých lllllítll beznaoěie

láaka k bližnímu, bokuo isme liomi a ióeme zemi. neózi st
škrtnout, :] chceme-li zachránili sebe, musime libi milovat.

At unikneme kamkoliv, všuoe se setkáme & liómi, všuoe iČOlT
s námi bratrské buše, buše rhybuiící. A teto lásce naučit přiše'
nás na zem Kristus

Kilo \Íkť dll \ Vik byc—l
však mnino llxllll uhasit lc'litil!

Slemiieme- li jeho nauku oo pivní az 00 posleoni písmeny, ze
všab Divá se na nás láska a veče s napiostou iasností příkar
nezrarovali ii pob žáónou pobminkou.

Stranou nechává pačati bolest sklamání,ač bo hlubin lioskýcli
hříchu neiiasněii vibět přece tu stoií iako plamenný horlitei
pro ně, nevíOaný Do všech veku země zářící zastance chybuij
cích. Tušíme sice výsost jeho názoríi,bolest sklamání se přisnýclv
soubu vycituieme, strašné obsouzení viny až bo neiiemněiších
obstínů pochopené. Cítime mohutnou, svět zvraceiící sílu, kterou
veškeré zlo zahlazeno by býti muselo ale mluvě o něm ne
obrací se k libem mimo nás stoiicím skoro, ale přímo na jeho
pramen —-na vlastní sroce naše . . .
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Záleží patrně míň, Dostaneme-li někbe nevinně zasažení ránu,
na tom však všecko, abychom nehřešili!

jak přísně vystupuje a nesčetnymí výroky varuje a trestá nás
Kristus! Pokrytče, čteme tam třeba, vyvrz nejprve břevno z oka
svého a pak teprve prohlébneš, abys vyňal mrvu z oka bratra
svého. Ohněm pekelným straší Dokonce ty,kteří posuzují bruhé:
Kbo by řekl bratru svému blázne, hoben jest pekelného ohně

Duše se zrovna chví, slyšíc, jakych prostřebků Spasitel používá,
aby nás k obpuštění, laskavostí a mírnosti Donutil.

Nesudte a nebubete souzeni, nepotupujte a nebubete potupeni.
A neobpustíme-li »—ani nám neobpustí Bůh.

Amen, amen pravím vám, že tak otec náš nebesky učiní ivám,
neobpustíte- li jebenkažóy bratru svému ze srócí svych. A nevelí- li:
Milujte nepřátely své a bobře čiňtc těm, kteří nenávíbí vás —?
Právě toto učení, potíraiící přirozenost líbskou jbe triumfálně
přes celý svět, hojí a léčí veškeré rány a srovnává propasti běb.

Staví přeb naše očí pravbu, že v mnohém chybujeme všichni
že v řabě chybuiících jsme prvními . . .

To musíme si uvěoomít, ma'-li naše láska přejít přes "české
chyby netknuta.

Ač nebomníváme se, že chybujeme nejvíc, musíme si přece
otevřeně přiznat, že jsme hřišní a že se snaó níkóy ob chybne
osvobobíme Docela.

Však mnohý úplně zapomněl, kbyž nač křivbou sobě učiněnou
pláče, že ve sterych přípabech sám k jiným se nezachoval onic
šlechetněji. Zkoumejmc srbce své, můžeme-li o sobě tvroit, že
splnili jsme ku bližním svym vše, co jsme byli povinní. Zbaliž
snah o nás nemuseli říci to samé Druzí, co říkáme my o jiných?
Neměnila-lí se i buše naše?

A můžeme říci, že věbomé viny jsou jen částí přestupku, málo
kbo se bomysliti muže účinku svy'ch stop!

Kolikrát kráčeli jsme snab veble žalů a potřeb chuoych tvrbě
a ještě se tím chlubíme.

Ale málo jest těch, kteří lásku pochopí!
A ještě méně, kteří ji bovebou vzplátí přes jasnost cílu. ]est

síce mnoho překrásného horování, ale málo skutečné lásky, a kóyž
přijbeme ke hranicím, kbe se má ukázat skutky - není jí více;
mnohý bovebe vše, ale neobpustí . . .

A proto je na zemi tak málo hřejivého štěstí- Ti, kteří nebo
vebou obpustíti, nemohou vůbec najít pravy pokoj, nenajbou ho
níkby. Nejen, že všuoe proč se rozhořčovat, ale míjí buše takové
i nabpřirozená milost.

Kbo chce pochopiti lásku, musí pro ni vše bát a vše trpět.
Kčo ji chce najít, musí k ní sestoupití s vyše,neštítíti ani se báli
zejících ran.
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Se svatou tichosti nechati se bičovati zlobou a uměti zítra bát
se za toho, kbo nám bnes způsobil bolest.

Svou buši obestavit mimo sebe musí, iakobý osobních citů
ani nebýlo. len tak lze libi opravbu milovat a opravbově na ně
víčět.

Že není možno nepřítele milovat? ]ak by nebylo! Milovati ne
přítele bubeme snabno, pomýslíme-li si, že ho miluie i Bůh. Mi
lovati nepřítele a bobře činiti těm, kbož nám ublíží! Svaté iest
toto místo, vznešené iako oltář obětní . . .

Oblak naozemský zahalí toho, koo sem vešel a pochopil.
Láska iest zlatý slunný paprsek, iest uhlím, které hřeie libstvo,

tuhou, která mu píše pravbu posvátnou, ale stává se bémantem,
kóe osvobobila se všeho osobního a sklání se čista steině
k příteli jako k tomu, kOo ii ve tvář ubeřil

A čím více obětuie, tím více září. A být bý ii někóo z libí ne
pochopil, nikbo oceniti neuměl, povznáší buši. která ii výsílá,
a ie v ní zbroiem nového zázračného života.

Neivětším bobrobiním, které nám poskýtuie Prozřetelnost zbe,
ie, že vvbává v ruce naše vinníký naše, vobí ie k našim bve
řím, abychom iim mohli prospěti.

A iak se stává, proč isme tak zlými a nepospícháme k nim,
běkuiíce za milost, že iim možno posloužit?

Snao proto, že poslali nás prýč kbýsi? Bůh výbal ie v ruce
naše Dnes a neuběláme- "' |im, srovnáváme se s nimi, rovné rovným
platíce. A my tak rábi oomníváme se, že isme Druhých lepší! Ano
budme lepší . . . šlechetněiší . . .

Vizme v prosebnících ien chuoé a rabuime se, můžeme-li bát,
chubi isouce, že. jsme v této chvíli bohatší.

NikOOnenítak bohat, abý přece nepotřeboval bruhýdi, a nikoo

tak clhub.abý prospět nemohl. Bohatství nepočítá se ien na tisíceve 2 atě.
Čistá láska osvobobila se oo touhy po obměně, porozumění

bává i tehbý,koýž ví,že potupena a zneuznána bube,i tehbý ioe
kóýž ví, že co neimileišího má, ještě ztratí . . .

Neptá se, ie-li ií prosebník hoben.
]Oe za skvělým obleskem Boha, který slunci svému svititi Dává

na bobré i na zlé, pomáhá proto, kOe ie pomoci třeba, aby stí
rala slzv a šířila rabost, pomáhala bubit nabšení iako nástroi
Prozřetelnosti samé, proto: Abý vibouce skutký naše bobré,chvá
lili ——ne nás »—ale Otce, kterýž ie v nebesích! —

Nabšení pro všecko má u větší míře mláoí; bovebe iít a ne
platí se a neoovažuie obět ani nevibí nebezpečí. Snao nevibí a
proto se neboií, ale přece neobepřeme mu uznání, a uchlablou
buší chvilinku kmitla i závist. Ale čiňme, co chceme, rozehřát se
už neumí. Počítá a zas počítá zkušenosti.
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Krásnou ie moubrost, ale opravbu moubré nezastavuie vvšší
poznání, ien učí opatrnosti.

Takovou vžbv mlabistvou a moubrostí svatou měla by býti
buše naše — aby ií proubila stále mlabá síla.

Ovšem, svět nás nepochopí. Vášněmi, které svět vebou, nás
vvklábati bube, připíše nám je iako pohnutku. — —

Velikou většinu libí přebstavuieme si bez pevných zásab a
charakterů nebo bokonce se zásabami zlými, iichž umvslem iest
bruhým škobiti, a právem tebý nás musí naplniti obavou. A kbo
bv se bivil; isou vůbec mnozí, kteří ani nevěří v Boha a ieiich
snahou popirat ]eho zákonv.

Avšak mezi všemi iest aspoň malý kroužek buši, iichž vůbčí
hvězbou ie náboženství a kteří opravbu i chtí iíti cestou kře
sfanské a mravní bokonalosti. Snab tebý aspoň ti maií nárok na
trochu bůvěrý? Nechtěime v buších ieiich hloubati . .. Duše, která
opravbu se k Bohu přiznává a povznésti se chce, přebstavuie
soulab libských cností.

Těžko se vžiti v přebstavu, že veble spraveblnosti scházela bý
šlechetnost, veble zbožnosti čistota, veble láskv že bv bylo 50
bectví a pýcha.

A přiznáme-li někomu iebnn nebo více cnosti, veble kterých
chýbv isou, ale i bobrá vůle a láska k Bohu, pobobá se taková
buše rostlině, která ben za bnem víc se vvvlií a bube iebnoho
bne kvésti a potom přinese uzralé plobv ctností. Duše rostoucí
bube se postupně zbokonalovat a přicházeti k poznání. co bo
brého a zlého. A rozviií-Ii se zbravě, boiíti musí ke spraveblnosti
nahoru. Kbo nepoznal a neobložil ieště hříchu všech, pozná je
a obloží.

]ebna velká cnosl nemuže zůstal v buši sama, a chceme-li vinit
z iebnoslrannosti a nezbravých poimů libi, neviňme z nich
Boha který rozviií v buších spraveblnost svou milosti. Na to
libé zapomínají. Vibí sice kolem sebe i ctnost, přece ale vnikaii
bále všem bo svěbomí a připisuií při kažbém kroku viný bomnělé.

Víra ve svěbomí brnhých nám schází, tu si báváme také bráti
a upíráme tak zbravou soubnost a svěbomí i spraveblivým.

Život klabe kolem všech, tká husté závoie, a skutkv se mohou
vvklábati na tisíc způsobů. A všecko na světě střlsní pomluva.

Varuime se víc než ohně zlých bomněnek a úsubků!
Všební zievý... Marně se co ben háii spraveblivi, marně za

ně mluví ieiich cnost.
Je to málo a nestačí přesvěbčiti ani přátele blízské, získati

viru svěbomí, která iich vobítkem.
A nechce ani iim uvěřiti přítel, že věci, které se vinou zbaií,

mohou se seskupiti nahobile, bez iich osobní vlny a souhlasu.
A tak chobí mezi námi nepochopené, ukřivběné buše.
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Nechme konečně světem svět, šlechetnost v něm ie i snabná.
Neiebná se tu o naše srbce.

Ale nečiňme si nepřítelem přítele, bučme přebevším ve kruzích
svých šlechetnými a bobrými. A trochu óúvěrý. jen tak možno
naiíti rabost a zachovat sílu se svěžestí vnitřní, možnost nekles
nouti uprostřeo těžkého života. ]en tak se buše naše nikbý ne
zatemní. Cennou činí buši ne iako bar nabýté bobro, ale které
rozesívá kolem sebe ze vnitra.

CEDR.

]á zvolna rostu. Doba má
jest trpělivost bezměrná.
Co osub bal, vším kmen múi rost,
mráz žáóný nebýl pruóký bosl.
iá rostl tmou, z níž výš jsem stoupal,
iá světlem rost, v němž isem se houpal.
iá rostl červem, ienž mne hlobal,
iá vzrůstal větrem, ienž mne boóal.
Moc kažbou nutím, proměnou
bý výše hnala hlavu mou.
Blesk trpím, žár a liiavec,
vím ien, že rust a růst má věc.
Až nao svět vzrostu rozkochán
a příioe ben, kbý buóu sklán:
Ozbobim chrám a rajský sál
pak Bohu, jenž mi rústi přál.

Ernst Bertram
wllochlandc ! tt. 1913. Přel. K. D. [.
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Americký katolický básník český
nevšedního talentu roste nám v knězi
;]. uÝtěp.Qrožovi (Dodge, Nebrasca),
který otiskl řadu zaiímavých veršu
v americkém »Hlasea. Dnes přinášíme
ukázku a brzo přineseme původní zá
sylku básníkovu.

Od Adolfa Heyduka přinášíúvodní
báseň vRaííaclově Madoně >Nový
Obzor- a Šach podává črtu o životě
Nestora českých poetu. ]e zvláštním
zievem, že přední básníci čeští na
sklonku života uchýluií se do listu
k.itolitkýth (Zeyer, Vrchlický, Sladek,
lltýduk). Sul) spetie aeternílalis . . ..

„Kolo moravských spisovatelů“
udělalo si první zájezd po způsobu
Máie— do l'roslěiova. Pan Kovanda

přednášel o úkolech Kola, o pěstění
moravské literatury po velkýdi vzoreth
I'ire/inoví, Iiezrttčovi, Mrštíkovi, Ultroví
] Merhautovi. Rozdával kamarádský
kýtirhý svým pokrokovým kollegum
1. cechu Kola: a opatrně v »pokro
kovem l'rostěiove vyhnul se každé
nnínce iména katolického, ba býlý pa
trný i iakěsi zastřené šlehý. O všech
možných problémech mluvil, které hý
bou moravským životem, ien živlu ná—
boženskěmu se vyhýbal iako čert kříži,
ačkoliv bý iako intelligent mohl vědět,
že boi o světový názor, boi o nábožen
ství, iest neiakutněiší otázkou doby
naší a vubec. Pro p. Kovandu neexi
stuie. Málem by člověk udělal epigram.

kdýbý mu z té bezpáteřnosti a úzko
prsosti a bezduchosti a tichošlápství
nebylo na nic. Na takovém Kole muže
být literatura moravská látnána, ale
pěstována ? Cechovnictví, kamaráderie,
kottcríe, klika to nikdy umění ne
prospívá. (P. S. 0 duchu »Kola- svědčí
také okolnost, že celé nedělní dopo
ledne věnovalo prohlídce města, škol,
elektrárny, pivovaru atd., ale vyhnulo
se prohlídce chrámu, kde isou přední
díla Bílkova, Koehlerova, Vorlové a i.
mistru. Tedy pokrokové iilistrovství
provedeno do kraiností.)

Katolická renalsance ve Francii.
V Paříži vzbudilo rozruch obrácení.
básníka a kritika Karla Morice. Právě
() velikonmich vydal brožuru, v níž
Olnálllll z llll'lvýl h vstání své katolit ke
duše. . Morice náležel k skupine, je
iímíž členy byli 7námí Capus a Donnaý;
pak Výstupoval zievně v táboře protí
katolit kém iako spolupracovník social.
listu. Nyni přichází otevřeně do řad
spisovatelu katolických a obrací se ve
veřeine' zpovědi k básníku Le Cardo
nnelovi, ienž oblekl šat kněžský, zvě
stuje mu návrat k víře po dlouhých
pochybnostech. Po louis Veuillottovi.
Paul Verlaineovi. ]oris Charles lluýs
mansovi, Francois Coppeéovi, Ferd.
Brunetiérovi, Paul Bourgetovi, Adolphe
Rettént. Francis ]ammesovi přichází
Charles Morice. Literatura francouzská
se zvolna pokatoličuie. Revoluce tran
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couzská před sto lety dostoupila v kul
turním boii minulých dvou desítiletí
zenithu a nyní se obievuie reakce.
Začíná u mužů neilepších . ..

Šalda contra Herben polemisuie
v České Kultuře o náboženství a do
chází k poznání, že sídlo klerikalismu
iako zneužívání, znehodnocování ná
boženství není v Římě, nýbrž v Berlíně.
Cituieme:

»O iednom z neivětších náboženským
myslitelů, o Sórenu Kierkegaardovi,
Dánovi a protestantu, napsal Herald
Hótíding, také Dán a protestant: »Bylo
by zbytečné, lámati si hlavu, iake' sta
novisko zauial by Kierkegaard, kdyby
déle žil. jako sympatie ke katolicismu
na iedné straně, ieho uznání pro způ
sob, iakým poiímali křesťanství volní
badatelé iako Feuerbach, na druhé
straně, připouští protivné možnosti.x
(Ill. sv. Fromannových Klasikú lilo
sotie, str. 169.)

Představte si, že by na tohoto Kier
kegaarda povolali si pastoři dánští,
když iim zalézal tak hluboko za nehty,
Herbena. Herben by mu dal sympatie
ke katolicismu! ]ací byli předkové tvoil?
Nevíš, že protestanté? Nevis, že co
Dán, to protestant! A citoval by mu
několik chvalozpěvů na prolestantism
z dánské literární historie a vyspílal
by mu na konec rozbředlých mozků.

A iaký neuiasněný, neucelený člověk
byl tento Kierkegaard! Těsně před
smrtí ieště tak rozdvoiený, že mohl se
pozděiší ieho vývoi bráti dvoilm protl
Iehlýnt směrem: katolickým nebo vč
decky kriticistickým. To iest Herben
ilný chlapík: racionalista pevny, trvan
livý a spolehlivý iako neitvrdší podešev.

Napadl mne Sóren Kierkegaard a
Hóflding, když četl jsem nadávky, iimiž
zasypal mne Herben za větu, že nevím,
přiblíží-Ii mne můi příští vývoi katoli
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cismu nebo odvede-Ii mne od něho.
lllustruie tak iedinečně tomu, kdo my
slil někdy o náboženských otázkách,
Herbenovu vnitřní nesledietnost, hrubé
vněiškové násilnictví této temné nepo
svěcené duše. Tak mluvili o nábožen
ství iako mluví Herben, smí se opravdu
iiž ien u džbánku. Ve starých humo
ristických listech českých bývala tuším
rubrika >Politika u džbánkua; dnes
bylo by aktuální rNáboženství u džbán
kuc s Herbenem iako typickým českým
koženkářem.

Herben dal mluvili dvěma literátům;
kteří se bohodli prý iiž před rokem
na tom, že »na západě—<iest módou
nyní mysticism a iá prý iei přivedu
iistě do Čech. Tito domnělí dva literáti
isou tak hloupě klepaví, že musí býti
Herbenovi zcela blízcí, ano neibližší:
nechybím asi, tvrdím-li, že Herben
sám obětoval nezištně svou velikou
duši a rozpůlil ii ve dvě dlalogisuilcl
figury. ]de-li o vznešené záimy strany,
přináší Herben, iak známo, rád v nad
šení takové pochybné oběti.

]est inně líto, že musím llerbenovi
pokazit obchůdek: ale »na západěc
iest módou neustále všecko: inyslicism
iako Skepticism, positivísm iako kriti
clsm, konservatlsm iako liberalism,
socialism iako anarchism na všedt
směrech pracuie se tam neustále in
tensivně, a směry znaií se, pronikail
se, prostupnií se, třlbl se a imnnl se
navzáiem na sobě. Tam iest souhra
sil, tam isou kombinace směrů. : nichž
by schválila snad i podešvovou horni
rovanost Herbenovu křeč.

Nevím, co bylo nebo nebylo v móóě
před dvacíti lety, ale má první větší
studie literárně íilosoíická, »Syntetism
v novém uměníc, v >Literárních Li
stech: 1893 obírala se iiž kladně smě
rem náboženství a poesie; a v »Boiich



o zítřek: i v »Duši a dílec vracím se
k této otázce znova a znova.

Opravdoví protestanté právě iako
katolíci, každý, kdo miluie a ctí iedí
nečnou náboženskou zkušenost, plnost
vnitřního života, z něhož tryská,musi
odmítnouti hrubé šablonisování Her—
benovo, ieho tupý kuchyňský nůž, iímž
chce kráiel -Iálku neiiemněiší a nei
duchověišíc, mluveno s velkým básní
kem.

Herben iest v náboženství ziev re
lrogradní, ioseíinisla. osvělářský ulililář
z konce osmnáctého století; lo iest
také iediná doba, kterou poněkud zna'.
]emu náboženství iesl ien iakousi hy
gienou společenskou nebo naneivýš
podporou morálky nebo ieiím popula
risalorem; o nesmírné práci zduchov
nění náboženského, kterou vykonal
romantism a doba poromanlická, nemá
potuchy. Odtud i ziev, že graviluie k
Berlínu. Byl to vynikaiíci mooerní
lheolog protestantský, který napsal, že
záporný pól náboženský iest dnes u
Berlína . . . 9. fr. esa/(lu.

Náboženství moniatů. Universitní
profesor Dr. F. Mareš pokračuie v
Přehledu ve svých věcných slalích

o monismu, který úsilím Oslwaklovým
chce vytvořili jakousi náboženskou
církev s vlastním kultem a kláštery a
hierarchií i'opíránínt veškerého Boha
a náboženství lláckel začala opici
cirkve to končí. Tulo církev bezbožcíiv
propaguie mezi českým soch demokra—
tickým dělniclvem F. V. Kreičí a získal
prý ií už na 5000 »věřicíchn. Dr. Mareš
ukazuie absurdnost monismu. Píše:

»F. V. Kreičí a česká sociální demo
kracie očekává tu od německého n\o
nismu Haeckelova a Oslwaldova, čeho
lento dle své povahy nemůže nikdy
splníti. Čirý intellektualism, zakládaiící
vše na přírodní vědě, citu prázdný a

cilu nepřátelský, není schopný utvořili
nové náboženství, nové ideály ethické
a aesthelické, které prýští z cilu a
básnické intuice. ]eho ethický ideál ie
všeobecný blahobyt, ieho aesthelický
ideál kratochvíle. Haeckel nabízel u
mění nové útvary přírodní, zvláště mi
kroskopické organismy, iako by vý
tvarné umění spočívalo v obkreslování
přírodních útvarů. ]ak nízce smýšlí
Ostwald o umění, viděli isme. Věda
iesl tomuto monismu neivyšší instancí
ve všech otázkách, mravních i umělec
kých: poněvadž sestroiuie krásná bar
viva a učí ladil nástroie. ideál krásy
a tvůrčí umělecké dílo není nic ve
světle monistického intelleklualismu.
Tento německý monism iest nebezpečný
slovanskému duchu, prahnoucimu po
rcitech nové zbožnosti a víryc. ]eho
vědecká hodnota byla sleiná, iako byla
hodnota materialismu, který tak zkla
mal: nebot chce vybudovali pravdu
výhradně ien na základě íysikální ve
ličiny.:

0 K. V. Huysmanoovi v české
literatuře píše MilošBabor v !Novém
Věkua:

V březnových číslech letošního roč
níku -Čecha- počal básnik ]oseí ŠI
mánek oliskovall cyklus -Kalolických
portrélu- a věnoval dva z nich také
slavnému katolickému spisovateli Hu
ysmansovi. Byl to zeiména »Imaginární
rozhovor- tohoto konvertity s ]uliem
Zeyerem, v němž pan Šimánek užil
některých živlů duševního života obou
básníků, aby iím pevně podepřel svou
ílkci o ieiich večerním setkání v pre
monstrátském konventu pařížském.
Osou rozhovoru byl pražský chrám
Týnský, kterému se Huysmans při své
návštěvě Prahy tolik obdivoval. V Ši
mánkově imaginárním rozhovoru mluví
o něm Huysmans i tato slova: »Ráz
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Týnského chrámu a jeho podmaňuiící
doiem ie nenapodobitelný. ]est vystou
pením českého ducha v gotiku, v přísný
a vítězný maiestát, který iest mimo
život a smrt a který dotýká se svým
velkým symbolismem iedině absolutna.
Je to český katolicismus, plně pocho
pený a pronikaiící, který čeká svého
definitivního vtělení až v budoucích
staletích. Nebot vězte, můi drahý ]ulie
Zeyere, že právěti, kdož neidéle blou
dili. budou Pravdu neivíce milovali.
až ii naleznou a okrášlí ii neivyššími
půvaby umění. Bude iim dána Pravda
ve tormě neivyšší, protože dlouho
bloudili, hledaiíceii a toužíce po ní...
(>Čechc 1913, čís. 73.)

Český katolicismus, čekaiící na svého
budoucího Danta -- tot idea, v níž
vtělit kdysi Dostál-Lutinov všechnu
touhu a konečný cíl uměleckého hnutí
kruhu rNove'ho Života-. Realisovati
tuto ideu vroucím přilnutím k umění
Středověku, k nesmírnému pokladu
ieho poesie mystické tot další a
uvědomělý krok, který učinila družina
nMeditací-. Pan Šimánek, at iiž vě
domě, at bezděky, vyslovil vcitovane'm
odstavci znova zas starou naši touhu
a naděii a připial ie k drahému iménu
Huysmansovu.

Hledime-li na vývoi české poesie
katolické pod tímto zorným úhlem,
vysvitne nám nevadnoucí časovost díla
tluysmansova. Velký a zářící příklad
ieho konverse, popsané iím v literár
ních dílech ceny tak absolutně umě—
lecké, bude stále živým ostnem touhy
všech, kdož uslyší kdy ve sve' duši
volání Prozřelelnosti po poesii du
chovní. Českým katolíkům dílo Huys
mansovo nemůže sestárnouti, nebot
kažbá nová generace bude znova a
znova řešili svůi poměr k této gran
diósní architektuře, stavěné z kvádrů,
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tesaných věřícími umělci všech staletí
počínaiíc u nás nedoceněným Středo
věkem, a opřené o žulové základy
Věčného.

Proč tu obhaiuii časovosti díla Huys
mansova? Pokládám to za povinnost
mladé obce katolických literátů, aby
promluvila proti hlasům těch, kteří,
neschopni víry, tvrdí, že Huysmans
ie naší literatuře iiž překonaným sta
noviskem.

Není tomu tak ani včeskě literatuře
mímokatolické. Nadšení pro Huys
manse, které se proievovalo tak hoině
v plodných létech devadesátých, hází
reílex i do přitomnosti. Arnošt Pro
cházka přeložil Huysmansův román
»Na rubyc a otiskl překlad v »Moderní
Revui- (Praha 1897). Avšak ieště roku
1905 uznává za vhodné vydali tentýž
překlad s imaginárním portrétem ro
mánového hrdiny ]ana des Esseintes,
kresleným Odilonem Redonem. Pro
cházka otiskl v moravských: Literárních
Listech: roku 1899 obsažnou stubii
o bíle Huysmansově. Tuto studii nezmě
něnu poial autor do své knihy »Fran
couzští autoři a iiné stubíea, kterou
vyoal koncem roku 1912. »Branou
umění vešla milost boží do nitra Dur
talovac, pravi v ní Arnošt Procházka
a dodává: »tluysmans iest takový
vzácný umělec, ienž ie pomazaným
Páně.—

Nedosti na tom. »Modernl Revue
otiskla r. 1902 překlad tluysmansovy
studie rObluča v umění-. Tuto studii
otiskla loni znova paní Kamila Neu
mannová úvodem k výtvarnické mono
graíii nOdiIon Redon: Dvanáct listů:
(Praha l9l2).

Huysmans napsal studii o erotické
tvorbě malíře Feliciena Ropse, která
se pokládá za neidokonaleiší práci
jaká byla kdy o něm napsána. Stuči



přeložil rovněž Arnošt Procházka a
vydala ii loni pí. Kamila Neumannová
na subskripci pod názvem: »Erotické
dílo Fěliciena Ropse-. Vzácná publikace
obsahuie portrét malíře Ropse od
Karla Hlaváčka a dvanáct reprobukcí
děl Ropsových.

D'llem Huýsmansovým zabýval se
1 F. )(. Šalda. V květnu 1907 napsal
o něm stat, kterou pak otiskl ve »Vol
ných Směrechc (XI.. G.). Vdubnu 1908
otiskl obšírněiší posudek o knize ka
tolického spisovatele Obvalila (Novina
|. 7.). Letos pak otiskl svou stat
?. 'Volných Směrůc v druhém svazku
svých sebraných spisů (Duše a bílo,
Praha 1913), přičiniv k ní poznámku
o stanovisku děiepisce náboženského
citu ve Francii, — Fortunáta Strowski
ho k Huysmansově konversi: >...
málo obrácenců mělo oko dosti po
zorné nebo dosti pronikavé a péro
(losti přesné. abý sledovali toto vý
pracováváuí se, toto těhotenství víry.
Poběkuimc teoy velkému realistickélnu
romanopisci Huvslnansovi, že vypraco
val bo detailu ieden : těchto zvláštních
případuv a osvětlilnám tak vnitřní (Iě
mw velkých obrácenců.c Šalda nehledí
lla náboženskou konversi Huýsman
sovu iako na pouhý proiev estétství:
-Dur1al iest prochvěn iistotou své
konverse, prozářen vnitřním světlem.
v kterém zmirá každá pochýba- (str.
109). A o umělecké ceně díla Huys
mansova praví: v]sou v něm strany
napsané stylem,...... který můžeš
milovat nebo iehož můžeš nenávidět,
iehož se můžeš děsit, nebo v němž
můžeš žít iako v živlu vvšši, paraoox
něiší sílv i vyššího. nezemského zdraví,
iemuž se musíš otevřít, nebo před nimž
se musíš ohradit, opevnit a odlt troií
zbroii -—všecko, všecko vvima iediné:
k němuž nemůžeš být lhosteiný- (51.313).

K těmto slovům není třeba iiž ni
čeho přičiňovati, aby iimi byla osvět
lena bludnost názoru páně Arne No
vákova, vysloveného v obšírném po
sudku překladu Huýsmansovv »Kathe
drálý< (»Národní Listy» 1912, č. 96).
Pan Novák uznává, že Huýsmansův
převrat náboženský se vší psycholo
gickou i uměleckou souvislostí zauial
slce mocně naši literární mládež. ale
tvrbí, že nadšená ta pozornost nevý
trvala dlouho; když r. 1907 Huvsmans
zemřel, byl naší literatuře iiž překo
naným stanoviskem.:

Dokázali isme výše methodou ryze
bibliografickou, že Huvsmans v naší
literatuře dosud žiie a že v přímém
opaku k tvrzenl páně Novákovu právě
rok loňský a letošek přinesl několik
důkazů o neutuchaiicím záimu i u ll
terátů nekatolických. Přlčteme-Iiktomu
iešlě záieln v táboře kalollckém, pro
ievellý vydáním románu vKathebrálac
v překladu B. Stelanové (Olomouc
1912, náklab. R. Prombergra). chysta—
ným vvdáním překladu rom. nCeslouc
(En route), íeulletony Šimánkovýml
v vČechuu (březen 19111), rozebrániln
celého nákladu Obvalilovv studie n]oris
Karl Huýsmans- (Praha l90'l. nákladem
rNového Věkw) a připravovánlln dru
hého vydáni této znamenité práce
české katolické literatury essaýislickě

zicví se nám neudržitelnost soudu
páně Novákova víc než dostatečně.

A bude příště úkolem druhé části
tohoto článku ukázali, jaký význam
má pro dosavadní literaturu českou
práce Odvalilova s hlediska literárně
historického a iaký bude míti vnašem
uměleckém vývoii. Stilo! $abor.

Moderní vandalství. Anglickélisty
zaznamenaly nový čin svých suíražetek,
čin, před nímž bledne vše, co dosud
toto ubohé pomatené ženske' stádo

177



vykonalo. Dne 4. dubna vnikly suíra
žetky do obrazárny v Manchestru a
zničily tam kladivem třináct obrazů.
Zničená plátna náleží neislavněiším
mistrům a ztráta dotkla se neien umě
lecké kultury anglické, ale zabolí
ušlechtilé duše celého vzdělaného světa.
Nalezaií se mezi nimi i obrazy lorda
Leightona, George Wattse a vzácné
kusy preraíaelity Holmana Hunta.

Hunt byl iedním ze zakladatelů slav
ného Bratrstva Preraíaelitů a ieho
obrazy byly z těch, které vyhovovaly
neivíce předpisům estetika preraíae
llsmu Ruskina. Mimo několik prvotin
z mládí, nemaloval Hunt téměř nic
protanního. Napsal kdysi slova: »Ten,
kterého více než všechny libi, kterého
celým svým srdcem miluii, iest náš
Pán ]ežiš Krlstusc. A jakoby tato slova
měla býti programem ieho umělecké
pra'ce, Hunt snažil se vroucně o to,
darovali své zemi umění náboženské.
Celému světu znám iest ieho obraz
»Světlo světa-, vněmž zobrazil Krista
iako hlebače duší, ienž s lucernou
v ruce zvoní v noci u dveří nezná
mého domu. Ale Hunt přinesl nové
názory l 60 malby biblické. Mínil, že
pravé biblické obrazy mohou býti na
malovány len v Palestýně. Vydal se
tedy roku l855 do Svaté země. prodlel
šťasten v Betlémě a v Nazaretu. Stál
na půdě, po které putoval Kristus a
domníval se viděti potomky lidí, kteří
kdysi zřcll Krista. Plodem práce velmi
namáhavé byly slavné preraíaeíské
obrazy -Stín smrti: a >Útěk do E
gvma'

»Stín smrti- zobrazuie Svatého ]o
seía vtesařske' bílně v okamžiku, kby
přestal pracovali a rozestřel obě ra
mena, aby se narovnal a oddechl.
Světlo dopadá na postavu tesařovu
tak, že ieho stín tvoří na stěně po
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dobu kříže. Panna Maria zří ulekaně
na podivný stín a předtucha budoucího
utrpení zastíní leií duši.

>Útěk do Egypta: líčí sv. Josefa
vedoucího osla, na němž sedí Panna
Maria s ]ežíškem. Podle osla běží roi
polonahých děcek, mávaiících rato
lestmi a liliemi. jsou to dušičky mlá
ďátek povražděných Herodesem.

Oba obrazy, provedené v Palestýně
s nesmírnou podrobností v detailech
a vzácné novou svou koncepcí
zničily ruce barbarských, nežensky
cítících žen. Ani maiestát umění, ani
náboženský obsah obrazů neumirnil
zuřivosti těchto politováníhodných furií,
které, ztrativše smysl pro rodinu, tě
kaií beztrestně svatyněmi lidské spo
lečnosti a ničí plody vzácného lidského
úsilí. »—Zdvihne se aspoň teď Anglie
k nutné obraně?

Drobnosti umělecké a literárnl.
Ve ílorentském paláci Strozzlů vzbu
zule právě nesmírný záiem umělecká
pozůstalost sochaře Bedřicha Beera.
vystavená na koupi. Beer, rodem Mo
ravan, ienž ve Florencii za svého
dlouholetého pobytu zcela zdomácněl,
zemřel loni. ]sou vystavena 24 velká
díla a množství drobných, tak z ka
rarského a růžového mramoru. tak
z bronzu a ze zvláštní masy, kterou
si mistr sám vynašel a iež po něm
sluie vbecritu Dá se snadno hnísti,
po krátké době rychle stuhne a s ná
ležitou patinou činí doiem bronzu.
Hermann Bahr pracuie na novém
dramatu, které iest už dokončeno až
k poslednímu aktu. Kde bude prove
deno toto drama, není ieště rozhodnuto,
ale podle úsudku těch, kteří drama
četli, bude prý s ním obecenstvo úplně
spokoieno. Divadlo na Vídeňce
chystá pro příští saisonu novou ope
rettu »Konečně samic od Frant. Lehara.



Titulní úlohu v ní vytvoří Hubert
Marischka. — Ve schůzi IV. třídy
České Akademie, která se konala mi
nulý měsíc, uctěna byla srdečným pro
slovem předsedovým památka zemře
lého člena M. A. Šimáčka. Pro místnost
třídy bude opatřen ieho portrét. Před
seda proíessor Mauder oznámil třídě,že
přiiata byla českou Akabemií knihovna
]aroslava Vrchlického od ieho rodiny,
básníkem testamentárně Akademii ob
ká zaná, iakož i rukopisy vydaných děl
Vrchlického; díla původní isou zde
téměř úplně. až na první knihy z let
sedmdesátých; mimo to ie ve sbírce
převzaté hoině překladů. Pí. Marie
Sládková věnovala lV. třídě řadu ruko
pisů ]os.V.Sládka, původních i překladů,
mezi nimi všechny dramatické hry Sha
kespearovy, Siádkem přeložené, dále
několik ilných rukopisů českých autorů.
uchovaných : redakcevLumírac: Zeyera,
Vrchlického, Třebízského, Ed. ]elínka
Mimo to odevzdala pi. Sládková prof.
Mauderovi pro lV. třídu vzácný list
Bedřicha Smetany, psaný na dra Thor
nea v Tasmanii, v němž slavný mistr
obšírně vyličuie svou krutou chorobu ;
vedle toho list, kterým Smetana Žát'.l
Sládka za překlad imenovaného, ně
mocky psaného listu. do angličiny.
Rukopisy darované byly zatímně ve
třídě uloženy a bude ve sbírce pokra
čováno. - Sborníku světové poesie
byl vydán sv. na., obsahuiíci Srbskou
národní eplku v překladu ]oseía Ho
lečka. Umělecký nález velkého vý
znamu byl učiněn ve Vatikáně a právě
v křídle zvaném Mikulášské, kde uměl,
badatelé dávno už tušill pod omítkou
z nověiších dob staré umělecké poklady.
Při provádění oprav ve Vaiikáně bylo
konstatováno, že iedna zed' Mikuláš
ského křídla ie dutá a že maskuie vý
klenky dvou velkých gotických oken.

Zeď byla opatrně odstraněna a ve
výklencích obievena treska Beata An
gelica, práce nesmírné umělecké ceny.
Malba ie neposkvrněná a svěží, iakoby
byla provedena teprve před několika
desetiletími. Zeď chránila ii před pra
chem a všemi rušivými vlivy. Freska
představuie anděly s výrazem nadpo
zemského blaha v obličeii l držení těla,
typickým pro Beata Angelica. ——Skrom
ná iinak literatura slovenská neinověil
obohacena dílem, iež zasluhuie pozor
nosti. Je to kniha dra Emila Stodoly
»Statistika Slovenska-. sestavená na
základě uherských úředních pramenů
a obsahuiíci netoliko statistiku poli
tickou, nýbrž také kulturní a agrární.
Druhá novinka slovenské literatury
iest dílo hudební: :Slzy a úsměvy: od
Mikuláše Schneidra-Trnavského. Je to
sbirka nádherných původních písni pro
střední hlas s průvodem piana. Sbírka
honosí se všemi charakteristickýmí
znaky slovenské pisně. Na ceny ze
základu děkana Filipa Čermáka—Tucho
měřického za rok l9|2 povolilo ředi
lelství Svalobora 2000 korun. Porota,
v níž zasedali pp. proí : dv. r. br. Vinc.
Strouhal za Museum, dr. Alois Mrázek
za Král. českou společnost nauk, dr.
]an Sobotka za Českou Matici a dv.
r. Karel Kruis a dr. Ladislav Haškovec
za Svatobor, rozhodla iednomyslně, aby
i. cena tom i( byla udělena pp. proí.
Vincenci ]arolímkovi a Bedřichu Pro
cházkovi za knihy o geometrii. ll. cena
rozdělí se ve dvě steiné části a udě
lena p. proí. dru Otakaru Srdínkovi
za ieho embryologii a histologii cena
500 K a p. Vladimíru Staňkovi, adiunktu
výzkumné stanice cukrovarnické, za
souhrn ieho prací chemických 500 K.
Rozhodnutí prohlášeno v den úmrtí
zakladatelova dne 1. května.
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Matka Boží v české poesii má
svou pěknou kapličku, a na ieií oltář
přinášeií své kytice neipředněiši básníci
čeští tak iako prostá venkovská dílka.
Anlhologie prof. ]os. Vévody podává
pestrý obraz kultu Marianského v české
poesii lyrické i epické. Vedle Svatopl.
Čecha, ]ar. Vrchlického, Zeyera, Hey
duka, Dvořáka,Krásnohorské, Pakosty,
Mužíka, F. S. Procházky, Sládka,
Šimáčka,Šiaslného,Táborského, Utten
rodta ie tu zastoupeno ieště 60aulorů
něžnými kvítky. Krásná knížka, která
srdce potěší a povznese. Neměla by
scházet nlkde. Cena K 220 iest na
3l6 stran sličné úpravy velmi levná.

Schwalgrův náhrobek. Mistru
Hanuši Schwaigerovi byl právě na
hrobě v Bystřici pod Host. postaven
pomník. ]e lo umělecká práce značné
ceny. Na kovaném kříži ze 17. století
ienž ie ze sbírky red. Kreize, ie kromě
iména Schwaigerova a nápisu »Láska
však neumírá: Schwaigruv porlrěl od
Hlavice, neilepšiho žáka mistrova.

Státnl cena pro hudební skla
datele. Ministerstvo kultu a vyučování
povolilo obnos 2000 K iako zvláštní
cenu pro hudební skladatele, která le—
tos poprvé bude udělena. Pobmínky
soutěže isou: !. Žadatelé mohou se
o cenu ucházeli jen pro svá díla váž
ného slohu (opery, oratoria, symlo
nická (lila, díla komorní hudby atd.)
2. Každý uchazeč muže soutěžili ien
iedním dilem. 3. Práce musí býti před
loženy neidéle do I. srpna t. r. 4, Návrh
na udělení ceny podá komise, ustano
vená ministerstvem kultu a vyučování.

O novou orientaci scholastiky
usiluie italský scholastik Dr. ]emelll.
Novoscholastika musí si pilněii hleděli
práce zvláště proti kritickému idea
lismu, a tudíž, nezříkaiic se niiak vě
decké části svého programu, _méně
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váhy klásti na vědeckou filosofii a více
obírali se nalehavým řešením problemu
poznání. Lovaňský scholastlk de Wult
obrací se proti ]emellimu, dokládaie,
že program ]emellim předkládaný není
nikterak nový, a Lovaňská škola že
iiž delší dobu boiuie na poli kritiky
poznání. Lkš.

Lamarckismus není úplná theorie
evoluce a dědičnosti, ale ien iistá ten
dence, iislý způsob uvažovali biologické
ievy ve světle dvou principův: vliv
prostředí na nabytí nových rysů v ied
nollivci a druhu, Dědičnost nabytých
rysův. Lamarck byl ostatně stoupenec
účelnosti a lheista. Mezi Iamarkovci
někteří, iako Darwin sám, chtěií smířili
principy Lamarckovy s výběrem. ]iní
opustili darwinský electionismus, ale.
proddtnuli malerialistickými předsudky,
zpíraii se vrátili k Lamarckově iina
lismu a i diskutovali theorie vidalistni
a spiritualislní (Dante, Delage). ]ini
konečně, po rozvaze a uvážení všech
důvodů pro a contra, zřeklise výkladu
mechanislických a přiiali logicky návrat
k účelnému uitalismu, který v budouc
nosti bude asi vítězný. Lkš.

Židy irancouzskě nám předvádí
důkladná sociologická studie Tavernie
rova v Ninetlenth Censury (l9l3)
Konstatuie rostoucí hegemonii Židů'
všude, v činnosti veřeině, ve svělě íi
nančnlm a souvisící a logický ziev toho,
i reakci antisemitickou. ]iný ziev, který
tu Taverníer ohlašuie, ie rostoucía ba
rychle rostoucí dekadence náboženské
viry u lsraelilův. Většina iich stala se
dnes uilieisty a zachovala ze svých
tradic ien pud po zisku a okázalosli_
Hnutí antisemistické ma'budoucnostl.kš.

V problemu války prodělaloika
lolické myšlení postupem času značnou
změnu. Vanderpoi ve své knize nl.a
Guerre devant le Christianismec po



dává iakousl historii katolické myšlenky
vzhledem k tomuto problemu a dělí
tuto historii ve 3 periody. ]. Vprvých
stoletích křesťanství nebyla sice válka
absolutně odsouzena v sobě (vyiímaie
Lactancia), ale přece ien považována
za zlo, jež rozvifi evangelického ducha
ze země odstraní. 2. Ve středověku se
zievuie a rozviií »scholastícká nauka o
válce:. Sv. Tomáš a po něm Victoria,
Suarez, Caietan a t. d. ospravedlňuií
princip války, chápaiíce ii iako akt
iustitiae vindicativae. 3. Od XVI. stol.
teprv theorie ztrácí své obliby a roz
šířenosti, a poieti přerůzná se vyno
řuií, tak že v XIX. stoleti možno iiž
zaznamenati všechna možná stanoviska
oproti tomuto problemu. Stanovisko
prvotni Církve musí se státi ale sta
noviskem každého myslícího člověka
a k realisací tohoto pravého křestan
ského princlpu musí se spoiiti všichni
lidé dobré vůle. Lankaš.

Duěl trantllkánekou detínuie D'
Alencou takto: ]e to duch návratu k
puvodni observanci sv. Evangelia, duch
pokoie, hlubokého poddání se Církvi,
ie to osobní a vášnivá láska Kristovy
pokory. lot prvek materielní; dudu
absolutního se odloučení a zříkáni
hnaný až k neizazši chudobě, tot
prvek formální. Karakter poslušnosti
u sv. Františka liči se nám takto: -Sv.
t—rantišekie poddán Církvi, ale nebyla
to poslušnost čiře trpná, materielní a
slepá. Sv. František se podrobil s pl
ným užíváním svých schopností, věba
proč, možno-li se tak vyiádřiti; ieho
naprostá poslušnost rovnala se ieho
uplné svobodě... V žádném svatém,
neproievil se individualismus, rozviti
osobních schopností, tak iako u sv.
Františka. Žádný iiný svatý neoddal se
Bohu tolik, aby přitom zároveň stup
ňoval svou činnost až na neivyšší

možný stupeň...< Rys ieho chudoby:
»Chudoba sv. Františka není provedení
kommunísmu ieho v prvých dobách
Církve; není to chudoba pokořená, ale
hrdá a milovaná, vzácná a žádoucná
perla, není to chudoba lenošná, ale
chudoba, která rehabilituie a zušlech
tuie práci, ie to prostředek mravního
zdokonalování, ie to praktikovaný
asketismus. A tato d1udoba není neřestí.
není pokánim, nebo věčnou trýzní, tot
krásná a šlechetná žena, dýšlcí něžnost,
tot nevěsta, tot maiestát, ——převysoká
a přesvatá Chudobac. Lankaš.

Katolická modlitba ie zcelav roz
poru s poimem modlitby, iak iei zcela
modernisticky propagoval l u nás zná
mý Sabatier. Dle něho ie modlitba
vlouha duše zbavili se tíže věcí, tysické
nutnosti, tísně hmoty, zla v ieho růz
ných iormách. Bude to životní roz
mach vytvořili svrchovanost ducha,
pak pocit opoieni a rozkoše, když toto
království bylo realísováno. Stabium
odvislosti ie stadlum nižší. Nábožen
ský cit rozviií se ien ve vědomi svo
body a v radostnosti ie provázeiíci.
A co nalezne před sebou člověk, který
se zievuie? Jám sebe nalezne, iako
maietníka mravního dobra,nalezne sebe
reallsuiíclho řád a zákon, nalezne sebe
ovládajícího všechny věci souverenitou
ducha. Bůh ie v něm. Nebo není on
spíše Bohem? Co ho zdržuie, aby
znovu se vrhl na kolena a klaněl se
sobě? Konečný cíl modlitby moder
nislv, tot akt kultu, adorace sebe sama.
Každý system, at pantheísmu nebo
immanentismu iest osudný a zhoubný
každé opravdové modlitbě. nebo! logicky
odvrací člověka od pokory a vede ho k
sebe — adoraci. Katolický poiem mod
litby právě opírá se o tuto pokoru,
rostoucí z pocitu duše o slabosti, ubo
hosti a_skličenosti člověka, z »vědomíc,
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iež modlící má o své vlastní nicotě,
o své sltuacl tvoraa. Duše cítí a při
iímá svou nicotu, ale zároveň má ne
smírnou touhu žití! Proto utíká se k
bytosti vyšší, od ní čeká pomoci, do
plnění, poslly, radosti . . . zříká se sebe,
neočekávaiíc od sebe ničeho, aby do
sadila na místo své nicoty Toho, který
ie ií vším. Tato resignace duše a sebe
odevzdání se Bohu, spoiená s touhou
po opravdověiším a hlubším žití, tot
pravá modlitba. A tak modlí se křesťan,
at iiž od Boha čeká odměny, nebo at
již netouží od Něho po žádném dobru,
a ide k Bohu proto, že Bůh ie Bůh.
(Etudes, n.) Lankaš.

Plus IX., Lev XIII.. Plus x., zda
bylo prý kdy více kontrastuiících vládců
nad tyto? Často bylo již psáno a tvr
zeno, že Lev lell. nebyl pokračovate
lem Pia IX., a Pius X. zase ne po
kračovatelem Lva Xlll. Mnozí se po
dlvuií, a i pohoršuil nad změnami, které
domnívaií se nalézati v ilch direktivách.
Ba bylo slyšeli l hlasy, které zřeimě
mluví o zcela různé orientací, o zcela
různých doktrlnálních tendencích! K
tomu třeba klidně podotknouti: ]isté
rozdílnosti mohou býti konstatovány
ve stanovlsku Pia lX., Lva Xlll.a Pia
X., ale mohou býtl lehce vysvětleny.
Předně třeba vzítl v úvahu rozdílný
temperament, rozdílný karakter, a zvl.
změnn doby a Ieií potřeb. Pak nutno
hleděli a hledati si stránky a rysy po
dobné, iichž v iich učení a v iich
dlrektlvách ie mnohem více než roz
dílů vyvolaných povahou a potřebami
doby. ]ednota hledlska, totožnost na
uky, spoiitost vlády, tot zievy u těchto
vůdčích hlav kromobyčeiné a pozoru
hodné, zievy, které obdivem naplňují
duchy opravdové a živí víru a důvěru
duší věřících. (Revue du Clergé Fr. 12.)

Lankaš.
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návodu sv. Heleny, matkyKon
stantina Vel. zachovalo se podání, za
znamenané ve starých mlneách bul
harských mezi Sofií a Nlší. Rodné
město ieií ie Trn, 23 km iižně od Ca
ribrodu u pramenů Nišavy. Byla dce
rou zámožného měštana. Konstantin
Chlorus, voienský velitel v Niši pro
horní Mézii, na inspekčních cestách
posádek na území dolů železných.
zlatých a stříbrných mezi Vraní, Kys
tendllem a Březníkem, býval hospodou
u otce sv. Heleny. Oblíbiv si il. vzal
za manželku, iako křestanku, pone
chávaie ii volnost náboženskou. V Niši
narodil se Konstantin, iemuž byla sv.
Helena učitelkou a též v Trevíru, kde
manžel ieií byl místodržitelem Gallie.
Křestanství v Trnu založil sv. Tera
pontii u města ve skále ukazuie se
posud ieho příbytek »—postnlca a
před vyhloubenou ieskyní borovice
stará, potomek starší, zasazené sv.
Terapontiiem. V pronásledování kře
síanů za císaře Valeriana byl odveden
v okovech z Trnu do Srědce (Sriádec)
pozděii Soíle řečené a zde umučen
na dřevě, které se uctívá v cerkvi sv
Petky (Paraskévy) po dnes; jako v
Krakově, na Skalce dřevo sv. Stanl
slava. V Trnu a okolí žlil Forlácl, kmen
Mézů, nyní Bulharů; iako my Slováci
na Moravě isme zváni Češi. Syn ieií
z lásky k matce chtěl Srědec (Sardlka)
učinit druhým Římem; založil však
Cařihrad i chrám sv. Soíle a sv. He
lena prý založila chrám sv. Soíie vv
Sriedcl, který pak zván po tom ko
stelem Soíií. Nyněišl zřícenina svaté
Soíle ie několikátý chrám zemětřese
ním roztrhaný. Dr. Fr. Přlkryl.

Bol o moravské peníze vypukl
mezi literáty českými. Moravský zem
ský výbor věnuie totiž ročně 5000 K
na ceny pro díla, napsaná spisovateli,



kteří mohou se vykázat na Moravě
domovským listem. Toto ustanovení
iest prý vymožeností »Kola moravských
spisovatelůc. Předsedou tohoto Kola
iest 1. K. ]eřábek, rodilý z Čech, a ve
výboře zasedá vedle 2 Moravanů '!
Čechů z království, spiritus movensie
prý ]os. Holý, ovšem Čech z králov
ství, který náhodou působí něiaký čas
v Brně ve veřeiném úřadě, a má tudíž
domovský list na Moravě a také ilž
obdržel moravskou cenu za své mla
dlcké, dávno vydané dílo »Vašíček
Neílůc, které nemá s Moravou nic a
s literaturou málo společného, nebot
v literatuře vyžaduie se logos, který
se však u Fausta Holého něiak po
mátl. Ale to mimochodem. To ie věcí
iury, ve které zasedali opět převahou
Češi z království. Z Prahy ozývá se
proti domovskému listu moravskému
dr. Miloslav Hýsek, který ie rodilým
Moravanem a napsal pro Moravu velmi
cenné dílo a přece je z konkurence o
cenu vyloučen — protože má úřad v
Praze. A žijí v Praze | iiní spisovatelé
Moravané, kteří skutečně pracuií pro
literaturu moravskou v duchu mo
ravském a isou z konkurence vy
loučeni. Spolek spisovatelu českých
nMái- vydal zvláštní prohlášení, v němž
žádá, aby mor. zemský výbor otevřel
konkurencí všem českým spisovatelům,
aí bybll kbekolív a pocházeli odkud
kollv, tak iako »Mái<, vSvětoborc,
»Akademie- a různé nadace literární
v Praze isou přístupny všem českým
spisovatelům. Argumentace »Máiec iest
talešuá. Hořeiší ústavy, na které se
odvolává, neisou zřízeny zemí pro zemi,
nýbrž isou původu a úkolu všeobec
ného. Ve věci 5 »Máiem- souhlasíme
tak dalece, že by se měla konkurence
otevřít všem českým spisovatelům, ale
s tímto vyhrazením: ]. Porota budiž

sestavena z rodilých Moravanů. 2. Měi
zřetel předem k dílům pro Moravu vý—
znamným, za druhé k dílům od Mo
ravanů. A—a.

Dva sonety Oscara Wllda:

AVE MARIA GRATIA PLENA.

Tot ]eho vstup? ]á mněl, že uvldím
div veliký, vtělený ve obraz,
iak onen velký bůh kdys v dávný čas
k Danai vstoupil deštěm zářícím;

neb Semele iak s děsem v tváří zlým,
nemocna láskou, v krvl touhy hlas,
chtíc tělesně zřít boha, sněžný ias
svých údů vzňala žárem nachovým.

A odtud veden k svatým místům těm,
v oku i v srdci obdiv horoucí,
zřím lásku v Mysteriu závratném:

Nad dívkou, iež zde klečí nevlnná,
andělem s Iílií v ruce kvetoucí,
svá křídla holublce rozpíná!

I'ŘÍCHOD DO ITALIE.

]íž na prahu Alp, ltalle, plála
má duše celá v ilnéna tvého znění
a hory miieiíc, když v opoiení
tě zřela, iiž snem svého žití zvala,

tu štěstím nezměrným se roziásala.
Čas prchal v dlouhém o tvé slávě snění,
až s iitrem nebesa v ran zanícení
svůi tyrkys v zlatý závoi oblékala.

Pinie vlály iako vlasy žen
a v zahradách iak v moři bílých pěn
strom každý vznášel vločky květů svých.

Tu na dědice Petra vzpomněl jsem,
iak zaiat v Římě dlí v dnech nevlídných
a lkal isem, že ie krásná tak ta zem.

Z anglíčiny přel. —k.
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První výstava divadel. dekorací
v Paříži. Divadlo přestalo již dávno
spoléhati výhradně na umění herců a
básníků. Dály se tu i tam sporadické
pokusy o ziednodušení scény ve stylu
Shakespearově, ale tyto pokusy větši
nou selhaly. ]ednoduchost ievištní, od
iehož nezdobených stěn by se mluvené
slovo básníkovo iasněii a příkřeii od
ráželo a nabývalo znásobené potence
soustředěnosti v duši divákové, ieiíž
pozornost by nebyla rozptylována po
hledem na umění dekorační, nedobyla
si valných úspěchů. Obecenstvo posled
ních dvou staletí bylo do iisté miry
pokaženo nebo aspoň rozmazleno pře
kotným pokrokem ve zdokonalování
ieviště, rychlým applikováním techni
ckých vynálezů na výpravu a eflekty.
]e přirozeno a pochopitelno, že s tímto
zdokonalováním dekoraci nekráčelo
steiným krokem umění herců a umění
dramatických spisovatelů. Došlo to na
mnoze tak daleko, že báiečná výprava
musila zachraňovali díla podprostřední
a byli isme neiednou svědky, kdy tento
kulisánní pokrok dopustil se velikého
zločinu uměleckého, bav slabé práci
a malému uměníčku příležitost,aby se
po něm pohodlně svezlo. Technika
nasadila křídla andělům a vilám, ote
vřela dokořán podzemní propasti dé
monům, ale zavřela namnoze srdce
dlvákovo pro pravá umění.

Umění divadelního dekoratérstvi ie
dnes na takovém stupni a dosáhlo ta
kového rozvoie, že má iiž plno odbor
níku, kteří věnuií mu svou veskerou
energií.

Není tedy nic zvláštního, že v Paříži
byla letos otevřena velká mezinárodní
výstava divadelních dekorací. Naopak.
Zvláštností ie, že tato výstava nebyla
otevřena iiž dávno.

V exposici isou vystaveny kulisy a

dekorace všech národů a věků, ač
hlavní ieií zřetel obrácen je k divadel
nictví modernímu, zeiména francouz
skému. ]e rozvržena ve tři oddíly:
První ie neivětší a ie věnován mezi
národnímu divadelnictví, oba další,
malé, obsahuií dekorace, které vyšly
z rukou divadelníků írancouzských.
Čestně a četné isou vedle Francouzů
zastoupeni Rusové, Norvéžané, Švé
dové, Němci. Nechybí však ani četné
ukázky národů ostatních, nevyiímaie
]aponce, kteří vystavují zvláště pozo
ruhodné skizzy.

Výstava ie pořádána vedle Palais
Royal naproti budově »Théatre Fran
cais-. Protektorát převzaloministerstvo
krásných umění. Slavnostní zaháiení
bylo 12. května.

Vrchlického čítanku sestavil Ot.
Svoboda v Habrech, vydal ]. Otto. Při
takové anthologil může býti různě sta
novisko: Bud podat z básníka to nei
Iepší (to se zde nepodařilo) anebo po
dat to bobrě, co le přístupno a zdrávo
lidu (anl to zde není), anebo vybrat
z bila věci 5 určltou tendencí. buď
všechna čísla náboženská, vlastenecká
atd., anebo formálně příbuzná. Anl
toho tu nenaidem. ]est to výběr cel
kem slabý, všude bile do očí ien rhe
torika Vrchlického a lmprovlsace, kte
rá lapá slova, a dokonce není zde
Vrchlický »vůdcem a ukazovatelem
správné cesty všem tápaiícím a blou
dícim v neiistotách a ve tmách života',
iak autor blouzní. O divném vzbělání
pořadatele svědčí vysvětlivky cizích
slov: Tak »cynický : svého prospě
chu dbalýc. To přece iest ien trochu
silné!

bbtiskl Václav Horák v Prostělově |. června 1913. .. Za rebakci obpovíoá Vilém Vysloužil.



ARCHA ROK ]. ČÍSLO s.

PAUL CLAUDEL. ODDRA.BERN.SCHMIDT

BLANKE-HO.PŘEL021L A. ]. ST.

Faites, que je sois comme un semeur
de solitude et que celui qui entend ma
parole rentre chez lui inquiet et lourd.

l'. Cl AUDEI., Cinq grauůes ones, lJ-l.

E DNECH, KDV POLITICKV ZlVOT ]EVl SE NA
ostří nože, bává nám Francie něžný květ nejvyšší,
nejbelikátnější kultury. Provebením Clauoelova
»ZVESTOV N & ve Frankobrobě nač Mohanem
obrácena byla pozornost i Německa na básnika,
který sám o sobě praví že sláva jeho tivá lepiv

' několik měsícu. CIaubel totzářivá nová hvězoa
nejmlaóší ítancouzské Iiteratmy Než větši ještě význam má:

teš li jeho slova, tu musíš na ně též jinak pohlíželi; cítíš mimo
volne, že mluvíkktobě jeoen 7.v(likánu a přvte ani s jeoním
ho nelze srovnali Lyíika buše roztouženó, přísná ktitika přírooo
zpytte a Silna víra toho jenž clue svet obrátiti & obnoviti, tof
bíáhy, kterými kráčí.

Robina Claubelův pochází z [.otrinska, 7 krajiny Bresekskó.
Robokmen svůj může slečovati až k roku 1530, až k ]acques
Flophe Claubelovi a jeho 14 bělení. Přeokove' jeho byli rolníci.
Užší jeho vlastí je krajina, která Francii barovala Laíontaina,
Racina. Claubelův otec, nebávno zemřelý, byl vysokým státním
uřeomkem, jenž synka záhy brával na své služební cesty sebou.
Do boby, kby Claubel v Paříži stuboval práva, spaóá boj t. zv.
symbolistu. Náš básnik patřil bo kroužku, který se seskupit kol
Mallarméea, onoho velkého, tajemného vůoce. \) 21. roku opustil
Francii. Stal se zástupcem konsula v Bostonu, cestoval pak lnbií
a ]aponskem, pak byl Dlouhá léta konsulem v Číně. Zóe zajímal
se velice o kultury výchoóní, zvláště o bomor000u filosofii. Osvojil
si ale též řecké tragiky, i Sv. Augustina, Tertulliana, mistry Port
Royalské, Pascala, Spinozu a Shakespeara. Navrátiv se Do Evropy,
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stal se generálním konsulem v Praze, nyní, 00 pobzimu 1911,
zastává týž úřab ve Frankobrobě n. M. Není literátem, ale neni
také z bruhu těch úřebníků, kteří by svůi úřab zastávali jen iako
»Amateur-konsulové.c

Cítíš chvění, touhu buše po Věčném, Nebozírném ve tvorbě
Claubelově; Dramatická tvorba ieho ukazuie různé etappy líbstva
na cestě k Bohu. První větší práce ieho »Zlatohlavc (1891) a
»Městm (1893), které zůstaly celkem nepovšimnuty, ievi něco
neurčitého, mlhavého, nečasového. »Téte č'ora ie brama společ
ností bez Boha. imon,vitěz, Zlatohlav, který si osvoiuie korunu
pro sebe, vebe zbouřený lib na onu skálu, »na které bávnověký
onen zloběi ohně řetězi spoután kvílel.< ]eho nohsleóové těší se
iiž na poklaby země zaslíbené. Tu imon se řítí zpět: »Neisem
Bůh!< Pabá, a volá na konci slávy své: »C'est que ie n'ai été
rien.a V posleóní chvíli pabá naň ieště paprsek milosti Boží.
»La ville<<ie brama sociálně-geniálního nabčlověka, ienž či o sobě:
»Uóělalí ze mne boha.c Sám neuznává pravóy, kterou vyslovuie:
»Neopouští více toho hrobu člověk, který sám si vykopal.<< Právě
jako Zlatohlav, i on paóá v záhubu. Tomuto panovačnému nab
člověku staví básník v cestu krásně, precizně vystiženou osobu,
Cocnorea, lnubrce-básníka. Ten má se svým synem po revoluci
zavésti pořábek a zákonitý řáb bo novězrozeného města. —

]eště za svého pobytu v Číně bal Claubel vytisknouti vzácný
překlaó Aischylova »Agamemnonaa a »l.a connaissance bu TempSa,
první část bíla »Art Poetiquec. Tomuto titulu netřeba rozuměti
ve smyslu Horácově. Kniha tato iest neiabstraktněiší ze všech
prací Clauóelových. Vychází z prastarých problémů o času a při
číně, a poóává v balšim celou filosofií vesmíru. Duchaplně píše:
»Nous ne naíssons pas seuls. Naítre, pour tout, cést conaítre.
Touto. naissance est une con-naissance.a Svazku tomuto přibal
autor nyní Doplněk »Développement be l'Eglisea, filosofické essay
o církevní architektuře. Co výslebek svých stubíi na výchobč
(v Cíně) pobává (1900) POZNÁNÍ VVCHODU. Pestrost bálnýclí
kraiin spoiuie ieho hluboce hlebící oko v iebnotnost, ve které
všube cítíme metafysický smysl básnikuv. ]est to hlavně záiem
o výchobni kulturu, která básníka víže a poutá.

Prosa této knihy, ieóné snaó z neikrásněiších ob bob Chateau
brianba a Maurice be Guérina, exaktní přesností nás vebe k tomu,
co Pascal nazval »Rime intérieura mluvy. Ve svazku »L'arbrec
(1901) uveřejnil Claubel se změněnými pracemi z mlábí nové,
hluboké bílo: »Den mirua. Básník nás vebe bo čínského bávno
věku. Mrtví znepokoiuií živé; s císařem sestupuieme bo pobsvěti,
jako velký Florenfan Dante, kbe se bozvíme příčinu i lék zla:
svěcení sebmého bne se nezachovává. ]est to bílo bantovské síly;
antický svět pobává tu ruku vyššímu, obuševnělému světu kře
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stanskému. Spolu uveřeinil Claubel též L'Echange, běie bollaru.
Na první pohleb zbá se běi býti moberní: Než amerikanismus,
hrbinové běie, řeč isou ien zevněiškem, a hneb ob první scéný
poznáváš, že konflikt vnitřní ani nesouvisí s bramatickým běiem:
zauzlení i rozuzlení tkví v Absolutním. Tomáš Pollock nemá pro
sebe ani zbání něiaké oprávněnosti. Tragika zlaté moci je v něm
snab ieště lépe vvstižena iako v jeho přebobrazu Shýlockovi.
Kniha končí prvním spracováním »Zvěstováníc: »La ]eune fille
Violainec Též knihý »L'Arbrec po léta nikbo si nevšimnul.

1906 vyšlo »LE PARTAGE DE Mlch, bosti výstižně označeno
co Claubelův Tristan. Vsé žena nemá na sobě nic lsolbiny_h_c__>.
Mnohotvárná iako štěstí, ie zcela jen k panování stvořena, a zase
zcela opoiena touhou po úplném splynutí s buši milovanou. ]est
to kus toho vše trávícího žáru inbického slunce, ale pozemská
láska se tříbí a povznáší v buševním iasu nebes. Vsé vibí přeb
sebou tři muže: svého manžela, slabocha. zástupce brutální
smyslné lásky, a muže naplněného čistou, silnou láskou. Posleb
nímu může se státi osubnou, než ačkoliv on to ví, pobléhá; Vsé
nepřináší mu štěstí, nýbrž zmar. Opouští iei a milkuie s oním
smýslným, lehkým mlabíkem. Lásku ieho čistí, ba na výši sva
tosti přivábí smrt plná bílvěrý a obevzbanosti.

1910 bušlo k založení »NOUVELLE REVUE FRANC/USE:
ieiím hlavním spolupracovníkem stal se a zůstal busub Claubel.
Zbe uveřeinil »Metlu<<,brama revoluce a »Zvěstováníc. Zbe za
číná nová etappa v životě i v pracích Claubelových: Milost Páně
zvítězila.

L'OTAGE, »metlau ie papež Pius VII. Velký Korsikán, pobma
nitel říši, chce Boha pobmaniti a pro sebe získati: co proslřebku
chce užíti papeže ieiž činí sw 1metlou. Ale neuvážil, že se Bohu
zalíbilo ukázali moc svou právě v slabosti služebníka svého.
Mme Sýgne be Couiontaine, poslební svého robu, ienž celý pob
guillotínou skončil, zachraňuie papeže za cenu své svobobý,
kterou nabízí úhlavnímu nepříteli svého robu, baronovi Turelu
reovi. Zříká se všech svých práv i statku ve prospěch svého a
Turolure-ova syna za balši slib, že nový král po pábu Napoleo
nově obbrží klíče města Paříže. Není ií to ztráta bolestná, ba
naopak, ze všeho býše rabost a láska buše bohonabšené.

»ODVc, které vyšly 1910 (Les cinq granbes Obes suivies b'un
Processional pour saluer le siecle nouveau. Náklabem L*Occibent,
Paris), isou veble »Zvěstovánía neizraleiším a neihlubším bílem
L'laubelovým. Pěie zbe svůi um i svoie Musy, s obbivuhobnou
plnosti života pozemského též nouzi, úzkost ve vesmíru, krásu
křestanských cností, v přebuí řabě ale své hlasité, ba hromové
Krebo. Slabý překlab úrývku z ieho »Magnifikat<<iest ien stínem
krásy půvobní:
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»)est to hooina, koy člověk staví proub myšlenek svých, kóy
ubiveně hlebí v bál, a vnímá poimy v buši svou, svou práci, ná
mahu, i benní světa běh,

A lio se schází k iásavému Magnifikat, v bobě nešpor, kóy
slunce k obzoru se sklání,

Než přiibe noc a béšt, než blouho trvající oéšt zúroční půbu
chléb nám skýtaiící!

Hle! A iá zbe cítím se být knězem, zahalen v řásnatý zlatohlav!
Vzpřímen stoiím tu přeb oltářem, obklopen vůní kaoibla, a ien
ble barvy těla, ble rukou a tváře vibíš, že člověk to,

A okem iasným, tváří v tvář vioím s klíčem posvátným silou
a plnosti srbce svého,

Boha svého ve Svátosti v pevné víře, že Ty tam blíš pob způ
sobou chleba nekvašeného,

Béře Tě bo rukou svých, iak Maria na lokty sv
A ve sboru cherubínů i buchů nabhvězbných, kteří klaněiíce

se v obbivu zbe stoií,
Ukazuie Tě pokolením příštím,

„ Světlo k osvícení nárobů a spásu libu israelského,
Dle přísahy, kterou přisáhal isi Davibovi, u věbomí milosrben

ství Tvého,
Dle slov a úmluvy, kterou učinil isi otcům našim, Abrahamovi

a pokolení ieho pro všechny časy! Amen!
»L' ANNONCE, FAITE a MARIE—xobehrává se ve střebověku

vybásněném. ]iž ve svém prvním spracování (1892) mělo čeliti,
iak básník sám pravi, literatuře pochybovačnosti, bezbarvosti,
světobolu, negaci. V kusu zrovna zosobněna iest touha, bůvěra,
naběie. ]sou tu osoby tak iemně ciselované iako plastiky oómu
Štrassburského, ale též markantní tahy povahy neústupné iako
tresky Luca Signorelli- ho.

Pooání obsahu by nás neuspokoiilo: nebaly by se vyiábřiti
všechny ty ioee, které nás překvapuií, zahloubáme-li se Do tohoto
bíla. Osoby nemail smyslu pro svět, značít vžby něiaký přebobraz,
něiaký symbol. Sám básník imenuie toto bílo mysterium. — Pierre
če Craon, umělec, stavitel mnohých bómů a bran městských,
sochař a malíř, hříšně toužil po Uiolaině. Proto postižena iest
ruka ieho i hříšné tělo ieho malomocenstvím. Ale Violaine mu
obpouští, ano bratrským políbením míru béře malomocenství na
sebe. Violainina sestra, běsivá Mara, prozrazuie polibek stavitelův.
Violainino sroce patří seblákovi ]aquesu Hury--ovi. Anne Vercors,
otec, bává, než se vybává »umožen štěstím: na pout bo Svaté
Země, Violainu ]aquesovi za manželku. Tomuto připabá se ženou
též célé léno Combernonské věnem. Než ieště přeb svatbou sbě
luie Violaine svému ženichovi v čarokrásné scéně u stuóánky
v květinovém háii to hrozné taiemství, že ie postižena malomo
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censtvím. Malověrný ]aques ii zapuzuie iako vyvrhele, a Violaine
obchází bo samoty: tam koná skutky světice.

Mara, neústupná, omezená, realisticky založená žena béře si
pak ]aquesa; baruie mu bcerušku, která ale za nepřítomnosti
]aquesovy umírá. O Štěbrém večeru vybává se Mara na cestu
ke své malomocné sestře s mrtvolou bítěte. Ob slepé Violainy
žábá vzkříšení bítěte, ač nevěří ani v milost, ani ve vyslyšení.
Ale právě v této svaté noci, 60 které básník vetkal celou tu krás
nou poesii Písma sv., proroctví lsaiášovo, evangelium sv. Lukáše,
a též iebno z kázání papeže Lva l., stává se za hlaholu vánoč
ních zvonů a za vířivého zvuku ianiár při viezbu krále 60 Remeše
ZAZRAK ZVESTOVÁNÍ: Na prsou Violainy probouzí se bítě
k novému životu. Ač panna, přece pocituie v tomto okamžiku
veškery bolesti i rabosti matky. Obaine, bítě znovu vzkříšené,
iest ]E]Í bílé, a kbyž ie matka 2 náruči Violainy přijímá, má ieií
mobré oči. Než v Maře neutuchaií mocnosti tmy bouřiti. Otrávena
bolestí, věbouc, že muž ieií přece ien na Violainu myslí, vebe
svou sestru k pískovým bolům, kbež na ni převrací vozík. Pierre
ii tak nalézá. Též ieho uzbravuie. S malomocenstvím mizí též ob
něho smyslná vášeň; žena nemá více moci nab ním. Než ieště
bále působí posvěcuiící moc Violainina, Trpí za celé rozvířené
křesťanství. Pán přijímá ieií obět, a Violainc přiváóí svou olčinn
nesváry celou seslabenou k zákonu i k míru zpět. Přeb svým
skonem sběluje Violaine ]aquesovi svou touhu. své poznání, svoii
lásku. Z lásky k Violaině obpoušli ]aques své ženě zločin, a
právě, kbyž Uiolainu ukláóaií bo hrobu, začíná boba míru, milo
slivé léto obpuštění bluhů a klibu zbraní. ]ako »Spraveblnost
poslobních bnůa zvěčnuie Pierre Violainu: »]ako nová ]ustitia
patří 5 výšin chrámových na nám?) svůi.a

Obětí plné zachování čistoty, hluboká krása a síla skoro náru
živá v koncepci »Zvěstováníc uvábí nás bo boby velkých Primi
tivu. Známe snab ob bob Calberonových buchovní hru takové
síly? Literatura křestanských století zná málo krásněiších osob
než Violaine, stělesnění to účinné lásky a spraveblnosti. Sám
básník imenuie ii ženským ]obem. Taiemné zvěstování, které při
iímá, vzbuzuie v ní zbožné nabšení, svatou vášeň. Tot to velké
taiemství, které nám básník zvěstuie: To, co iest neislabší, co
v opovržení, v prachn leží, to s pomocí bucha a milosti Boží
stává se án m mlabého světa. Nepřeháníme, zbravíme-li v Clau
belovi K ES ANSKÉHO básníka naší boby, a velice věru při
léhavá isou slova Rivérova o něm: »Nemysleme ien nat ,aby
chom mu vyšli ien chlabným obóivem vstříc. Vžbyt žábá DU lnaši,
by obětoval ii Bohu. Nutí nás, abychom též v nitru svém s ieho
myšlenkami souhlasili, CHCE NÁS VVTRHNOUTI Z PROPASTl
POCHVBOVAČNOSTI A DlLETANTISMUc. Umění Claubelovo
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krášlí vhobně korunu krásy, kterou uvily věky křesfanskému
básnictví.

»Zvěstováníc báváno v Městském bivaóle Frankobrobském n. M.
31. března 1913. Poneiprv báváno v prosinci l9l2 v Paříži, kbe
básník sám o provebení se ucházel, Za provebení tohoto bíla
přísluší Frankobroóskému spolku pro komorní hry nelíčený bík.
Lugué-Poe, řebitel Théatre be l' Oeuvre, přišel sám se svým en
semblem, aby zbe opakoval Pařížskou premiéru. Ač spracovaná
látka i myšlenkový postup nemohl velkoměstskému publiku Fran
kobrobskému úplné býti přístupný, přece nalezlo brama toto
zbožné zrovna, naóšené, hluboce pohnuté posluchačstvo. Prove
bení tohoto bramatu čítá se k nejlepším výkonům Théatru be
l' Oeuvre. Nelíčeného obbivu Dostalo se umění francouzských
interpretu, zvláště Violaině. Básník byl bouřlivě akklamován
Reinhart chce provésti tuto hru v Hellerau u Drážóban v né—
meckém překlabě v přírobě. Možná, že první provebení zZvčsto
vánía v Německu žáóalo ieštč úpravy i opravy. Ale to nám ne
překáží, abychom neproievíli raóost nab naóšením, které uchvátilo
obecenstvo, čímž neilópe bokumentován bík i obbiv geniu kře
stanského básníka. Claubel si získá, jak pevně Doufáme, uznání
i poznání v celém křestanském světě.

Dranmtická dila (ldudelova vyšla nyní v souborném vydání ((l svá/ky)
nákladem Mercuiu (les lrance. ul.“ Otaage a >L' Annonce, taite ží Marie
vyšly náklndmn Nouvelle Revue lrdncaise . V nčmcckém překladé dosud
vyšly: .le Partage (le Midi a Změna: nákladem lly_)erlon llans von Weber
v Mnkhově a Zvěstování (přel. llegner) náldaóom ('.ísopisu Neue lllálter
v l1(=lle|.m.0bslrnou kritiku básnika podává (ieorges Duhamel: Paul Claudel
le philosophe, l( pode. l' e(rivain, |( (h nnaturge _ Pěkné píše o nem tel
]a(qu(s Rivieie " ltudes-, líaříž Nomelle Rexue hang—nim 1911 V Pr-axt
přednášel o (laudulovi |? X ledn.

Ah;
“ “)))š,



PŘEDEHRA KMVSTERIU„ZVĚSTOVÁNÍPANNVMARIE'Š

NAPSALPAUL CLAUDEL. PŘEL. VII.. BITNAR.

osonv. UlOLÉNA ócera rolníkova.
PETR Z CRAONU, stavitel kathebrál.
MÁŘA, sestra Violénina.

DE]lŠTE: ve vsi Combernonu, poblíže panenského kláštera
Monsanvierge u Remeše. Příběh očehrává se v smýšleném Stře
bověku, asi tak, iak střebověcí básníci si přebstavovali Starověk.

Stobola u Combernonu. Rozsáhlá bučova se čtýrhrannými sloupý,
nesoucími čřevěné gotické oblouký. Vnitřek stobolý ie prázbný.
]en v pozabi pravého kříóla ie něco slámý. ]ebnotlivá stébla
roztroušena isou po tvrbém mlatě. V pozabi nprostřeb zasazena
isou bo tlusté zbi veliká vrata o Dvou kříólech,s ohromnými zá
vorami a zámky. Na obou kříblech vrat isou primitivní malbý
světců, Svatého Petra s klíčem a Svatého Pavla s mečem. Tlustá
svíce ze žlutého vosku trčí v železném krakorci na pilíři a osvě
tlnie oba světce.

Noc chýlí se kn konci. Rozbřeskuie se.

PETR Z CRAONU v černém plášti sebí na silném komoni,
tlumok v seble. Obrovský ieho stín, živě se mihaiící, přebíhá za
ním po zbi, po mlatě a po pilířích.

UlOliENA vystoupí mu náhle vstříc ze sloupové stobolý. lest
vysoká a štíhlá. Bosa. V hrubém plátěném šatě. Kolem hlavy má
šátek ovinutý poloselský, poloklášternický. Směiíc se, vztahuie
obě ruce s roztaženými prstý proti iezbci: Stůite, pane rýtíři!
S koně oolů!

PETR; Violéno! Seskakuie s koně.
UIOLENA: To ie pěkné, mistře Petře! Pližíte se obtuó iako

zloběi, aniž byste bal ženám zbvořile sbohem!
PETR: Violéno, vratte se. Užbýt iest ieště úplná tma, a my

isme zb spolu sami. A víte přec, že neisem příliš spolehlivý.
VIOLĚNA: Neboiím se vás, staviteli! Neseibe na pouhém špat—

ném chtění. Nestanu se tak snabno plenem chtivosti. Ubohý Petře!
Nebovebl iste mne přec ani usmrtiti. S vašim ubohým nožem!
Nepatrné škrábnuti na rameni. Sotva ie to znáti.

PETR Violéno, promiňte mi.
OLÉNA: Proto isem přišla.

PETR: ]ste první žena, které isem se botkl. Sám Uábel mne
chýtil za límec. Umi výužit příležitosti.
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VlOLÉNA: Shlebal iste mne však silnější satana!
PETR: Violéno, isem ted ieště nebezpečněiší než tehbý.
VlOL NA: Neměli býchom tebý znovu své síly měřiti?
PETR: Pouhá má přítomnost ie neblahá.
(Mlčení)
VlOLÉNA: Nerozumím vám.
PETR: Nestačilo mi vrstvení kamenů, spojování břev a roztá

pění kovů? Nebylo mi bosti na vlastním bíle? _Naiebnou položím
ruku na bílo jiného a zachce se mi neuctivě živoucí buše?

VlOLÉNA: V čomě mého otce, vašeho hostitele, pane! Co by
se tomu bylo řeklo asi „..? Avšak bobře jsem vás ochránila.
A kažbý tu ctí iako bříve ve vás muže šlechetného a bez úhony.

PETR; Bůh soubí srbce zoáním.
VlOLENA: Zůstane teoý vše mezi námi třemi.
PETR; Violéno!
VlOLENA: Mistře Petře!
PETR: Postavte se veble svíce. Chci na vás bobře viběti.
VlOLÉNA přikročí se smíchem k svíci
PETR se na ni blouho oívá.
VlOLÉNA: Naobbivoval iste se mi iiž boswa?
PETR: Koo iste vv, mlabá bívko, a proč účastní se Bůh na

vašem zachování, že ruka, která se po vás toužebně vztáhla, ba,
že celé tělo uvabá, jakoby se bylo přiblížilo taiemství ]eho příbytku?

NA: Co se to ien s vámi v iebiném roce stalo?
PETR; ]iž nazítří po oné uoálosti . ..
VlOLENA: Nuže ?
PETR; ...zpozoroval isem na sobě příšernou nemoc.
VIOLENA: Nemoc, pravíte? ]akou nemoc?
PETR; Skutečné malomoceuství, iak o něm mluví kniha Mojžíšova.
VIOLENA: Co ie Io malomocenství?
PETR: Neslýšela iste uikóv o oné ženě, která samotinká žila

kbýsi v roklinách Géýnu, zahalena ob hlavv až k patě, v ruce
řehtačku?

UlOLENA: O takové nemoci mluvíte, mislře?
PETR: Která přinutí člověka, zachváceného celou ieií vzleklosti,

vzoalovati se ihneb libí, nebot nikbo z živých nemá takového
zbravi, aby mohl vzóorovali nákaze malomocenslvi.

VIOLENA: Proč pak teoý chobíte svobobně mezi námi?
PETR: Biskup mi oovolil. A iak vibíte jsem říbký a skromný

host, mimo u svých kameníků, "ovšem, kteří potřebuií mých rozkazu.
A moie utrpení iest ieště nezievné a ukryté. A kbo bý ostatně
stavěl lióem k pobožnosti oný stále se robící chrámý, ieiichž břímě
Bůh na mne uvalil ?

VIOLÉNA: Proto je vás teoý viběti teó tak Zřlríbka v Combernonu.?\,.-;
PETR. Musil isem zas přnlti, abých otevřel celu v klášteře na
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Monsanvierge. Musím pokažbé prolomiti stěnu, chce-li nová ho
lubice vletěti čo oné vysoké archy, ieiíž vikyře jsou otevřeny k
nebesům. Tentokrát uvebli isme k oltáři osvícenou obět, vzne
šenou schránku, samotnou královnu, matku královu, obříkavší se
k vůli svému synovi vlastního království. A potom všem vracím
se nyní bo Remeš

VlOLL:ÉNA Staviteli bran, bovolte, abych vám tuto zbe otevřela.
PETR: Což pak není na statku nikoho, kbo by tak učinil?
UlOLĚNA: Děvečka rába spí a vybala mi ochotně klíče.
PETR; Necítíte bázně a ošklivosti přeó malomocnym ?
VlOLENA: Bůh bbí a ochrání mne.
PETR; Deite mí teby klíč.
VlOLENA: Otevru sama. Vy se v této staré bráně nevyznáte.

Vióte, vy mne máte za krásnou slečnu, která má příliš iemné
prsty a nezná níc brsněišího naó ostruhu novopečeného rytíře.
lehkou, jako by si ptačí kost k patě připevnil? Pobíveite se! —<
(Otevírá oba skřípaiící zámky a obsirkuie závoru).

PETR: Zámky isou _přílišzrezavělé.
VlOLÉNA: Vrat se iiž neužívá. Ale cesta iimi iest neikratší. —

(Přitahuie kříbla namáhavě k sobě). - Brána iest otevřená!
PETR: Kbo by takovému útočníku obolal ? Co ie na ní pradiu!

Staré kříblo praští a třese se až bo klenulí. Sýčkové se rozletěli,
stará hnízba isou stržena, a vše konečně víří kolem siřebu.

(Urata zeií otevřena a jimi viběti tmou zahalené plochy luk
a úrobou pokrytých polí. Na vychobě slabě svítá).

V OLÉNA: Deštík by tomu všemu bobře posloužil.
PETR,: Prach na cestě by ulehl.
VIOLENA tiše a srbečně: Mír s vámi, Petře!
(Mlčení. - Pak, zcela náhle, iasně a melobicky, vysoko iakoby

na obloze, první uber iitřních zvonu).
PETR smeká klobouk.

OBA ge pokřižuií.UIO! NA ruce sepiaté, obličei obráceny k nebi, občivuhobně
čistym a iasnym hlasem: Regina Coeli, laetare, alleluia!

(Druhy úber zvonů).
PETR hlubokým hlasem: Quia quem meruisti portare,al|eluia!
(Třetí uber zvonu).
VlOL NA: Resurrexit, sicut bixit, alleluía.
PETR: Ora pro nobis Deum.
(Ticho)
VIOLÉNA: Gaube et laetare, Virgo Maria, alleluia!
PETR: Quia resurrexit Dominus vere, alleluia!
(Dozvuky ranního klekání).
PETR: zcela tiše: Oremus. Deus qui per resurrectionem Filií

tui Domini Nostri ]esu Christi munbum laetiíicare bignatus es.
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praesta, quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam
perpetuae capiamus gaubia vitae. Per eumbem Dominum nostrum
lesum Cristum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti
Deus per omnia saecula saeculorum.

VIOLENA: Amen.
OBA se pokřižuií.
PETR: Tak časně ranní klekání!
VlOLÉNA: Promlouvaií nahoře v klášteře ještě za tmy ranní

pozbrav, iako Kartuziáni.
PETR: S večerem chci býti v Remeši.
VIOLÉNA: Znáte cestu? Neiprvé tam k tomu plotu, pak k níz

kému stavení v bezovém háii, kóe naióete pět nebo šest oulů.
A o sto kroků bále přiibete iiž na královskou silnici.

OBA mlčí. (Příště konec).

t..—\\

VILLIERS DE L'ISLE ADAM. lMAGlNÁRNÍPOR

TRÉT.PŘELJOSEF ŠIMANEK.
Koc rvtíř spí, v zbroi těžkou oběný,
vytesán v žulu v lobi chrámové,
tam práchnivěií moji přebkové,
iim bo snů kanou varhan ozvěnv.

\) mých zřítelnicích prubké plameny
mi zapálili ieiich buchovó.
Do srbce ball mi květ pýchy své,
pob sluncem zlatých štítů pěstěný.

Miluii chubobu, jež zaclání
lesk krásy nitra očím zvěbavv'm
a obpuzuie nárob profánní.

Hle, iak isem chuó: mám erb ien s iménem svým!
Po zlatých stupních bibv kráčím sám
královským tichem noci ke hvězbám.
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NÁBOŽENSTVÍ RICHARDA WAGNERA.

Píše DR. ]AROSLAv HRUBAN, (POKRAČOVÁNÍ).

AK SE MÁ UTVAŘITI POMĚR ČLOVĚKA K BOHU,
iak pracovali ku mravnímu významu světa? Nezapo
meňme, že Wagner vyšel z levice hegelovské, že
v ieho buši nemohla kóysi nevzklíčiti a nová símě
nezanechali ona tak velkolepá, smělá, tak lákavá
zároveň a útěšná myšlenka o vyvoii až k buchu

absolutnímu. Proto nezbytně se zbe také rozchází s FEUER
BACHEM, ienž vlastně uváóěl ici bo filosofie: Wagnerův »nábo
žensky optimismu balek iest materialistické víry v buooucnost,
iak ii zaváóí Feuerbach, chtěie použíti náboženství k oploonění
reální půby skutečnosti. Nebot Wagnerova REGENERACE nikterak
nezaměstnává se hmotny'm »pokroken1<<,ona má na zřeteli iebiné
mravního člověka: v]est to až k hrůze poóivno, vióíme-li, že
vytěžky filosofie, iež se opírá o neióokonaleiší ethiku (Schopen
hauerova), pocituií se za beznaoěiné; z čehož plyne, že chceme
byli plni naoěií, aniž bychom musili si byli věčomi opravoové
mravnostic. (K čemu iest toto poznání?)

Ostatně zoe SIOva neivymluvněiší: »Necht si stav vzešly
! regenerace libského pokolení utváří se moci ukliouěuého svěoomi
sebe pokoiněii, vžby bubeme pocitovati v příroóě nás obklopuiící,
v násilnosti praživlu, v nezměnitelně poo námi i veole nás se
uplathuiících nižších manifestacích vůle v moři a poušti, ba
i v hmyzu, v červu, kterého nebbaiíce šlapeme, nesmírnou tragiku

tohoto bytí světového a Denně buóe nám upirati zraky ku Spasitelivau

a umění).
A tu isme iiž u iáóra i náboženství i nauky o regeneraci.

Osoba Spasitelova iest vžóy, byt mnohby neuvěboměle střebem,
z něhož vychází kažóy počin v pravbě nábožensky.

Platí tu zase: »anima naturaliter christianaa, buše, iež skutečně
veibe v sebe, nemůže iínak. než zastaviti se a na konec klesnouti
přeč zievem Spasitelovym a iíti za ním tak. íak ien možno oné
slabosti a křehkosti, iež zove se 'libstvímc. A Wagnerův sklon
ku vznešenu přičteme k tomu. Co vznešeněišího než Kristus? On
vžby iest přebmětem Wagnerovy lásky.i keyž vše ostatní, co ku
křesťanství náleží, iest'obsuzováno, ba mnohby právě proto. Tak
v bopise z r. 1880: 'Ze obětuieme bez milosti církev, kněžstvo,
ba cely ziev křesťanství v běiinách, to běie se k vůli tomu Kristu,
iehož si chceme zachovati v ieho plné čistotěc.
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O theologických názorech na Krista iako Syna Božího nemů
žeme vysloviti bezpečného souou. Zóá se, že se Wagnerovi
zamlouvá ono synovství, iež prýští z věbomí iebnoty vůle libské
s vůlí božskou, tento racionalistický výklab, tak úctyhobného stáří,
leč přílišné methobické pohoblnosti, než aby nevzbubil přebem
obavy o pravběpobobnosti svých tvrzení — bylo by to osvěbčením
VZNEŠENE vitality libské buše — leč spřízněnec Schopenhauerův,
žhavý překonavatel světa, přiklání se k tomuto názoru, ienž Boha
uvábí v užší — pro naši chápavost — v pravbě otcovský poměr
k Synu. Tak v »Umění a náboženstvíc: 'Nikby nebospěli ekové
k tomu, aby si »Bohac myslili iako osobu, aby mu bali umělecky
pobobu, iako svým známým bohům; on zůstal poimem, přenechaným
k Definování iich filosofům, o jehož zřetelné ustavení se hellénský
buch marně pokoušel — až vyšla ob pobivuhobně nabšených,
chubých libí neuvěřitelná zvěst, že se 'Syn Boží: na kříži obě
toval, aby vykoupil svět z pout klamu a hříchu. — Tu nemáme
co činiti s úžasně rozmanitými námahami spekuluiícího libského
rozumu, ienž pokoušel se vysvětliti si přirozenost tohoto na zemi
žiiícího a v neivětší pohaně trpícího Syna Božího; stal-li se
patrným neivětší biv, nastavši náslebkem onoho zievu, obratu vule
k životu, ieiž na sobě všichni věřící zakusili, tož byl bruhý biv
božství hlasatele spásy v onom iiž zahrnut. Tím byla sama sebou
bána poooba onoho »Božskéhoa ve způsobě anthropomorfistickém:
bylo to k trýzněplnému utrpení na kříži rozpiaté tělo neivyššího
souhrnu vší soustrastiplné lásky. Nebolatelně zase k nejvyšší
soustrasti, k moblitbě k utrpení a k napobobení zlomením vší
sobecké vule strhuilcí symbol? 7—ne: obraz, skutečný obraz.
V něm a v ieho působení na libskou mysl leží veškeré kouzlo,
iímž si církev osvoiila neibříve řecko-římský svět..

Zároveň však se tu ozve antisemitism, jehož Wagner byl tak
přesvěóčeným vyznavačem a hlasatelem, u věbomí, že všechny
tenbence bucha semitského, resp. žibovského přímo překážeií
rozvoii všech těch vlastností ariiských, iež by umožnily a urychlily
uskutečnění regenerace libstva. Tak ani vznešený Syn Boží nemuže
býti synem žibovského ]ahveh. Proto čteme bále: »Co ii naproti
tomu musilo býti ku zkáze a co mohlo nésti ku vžby silněii se
vyslovuiícímu »atheismu“ našich bob, byla panstvíchtivosti vnuknutá
myšlenka, aby onen Božský na kříži byl převeben na žibovského
»Stvořitele nebe i země-, se kterým, iakožto hněvným a trestajícím
Bohem, se zbálo, že se konečně více prosabí, než se Spasitelem
chubých, ienž sám se obětuje a vše miluie. Onen Bůh byl uměním
obsouzen: ]ehova v ohnivém kři, ba i bělovousý, úctyhobný
stařec, který iako otec žehnaie na svého syna s oblak shlížel,
nebovebl, byt i mistrovskou rukou umělce zobrazen, věřící buši
mnoho říci, zatím co trpící Bůh na kříži »hlava plná krve
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a ran—,') i v neihrubším uměleckém pobání, nás v kažbé bobě
ieště plní blouznivým pohnutímc.

Uměleckým pomníkem láský ku Kristu mělo býti brama »]ežíš
Nazaretskýt, iež zůstalo náčrtem 0848). O tom, iak svůi zřetel
obrátil k této látce, píše Wagner ve »Sbělení mým přátelům'
tr. 1851i: »Přišel isem k úsubku, bohatému na bůslebký pro
umělce, o zázračném zievu ]ežíšově: rozlišoval isem ]ežíše svm
bolů ob toho, ienž obievuie se myšlence v této určité bobě, za
takových určitých okolností, iest tak snabno pochopitelný našemu
buchu a srbci. Uvažoval isem o bobě a o zásabnich okolnostech,
v nichž se vyvinula buše tak miluiící, tak změněná láskou iako
]ežišova; tváří v tvář světu beze cti, prázbnému a běbnému,
který_nemohl obrátiti v niveč, ani nahrabiti iinou materielni
organisací shobnou s tužbami buše, musil tento velký osamělý
přirozeně mýsliti ien na lepší svět a přáti si, aby vyšel z tohoto
smrtí. Spatřil isem moberní svět naplněný pobobnou nízkostí iako
být svět, ienž obklopoval ]ežiše; a pocítil isem také totéž přání.
Tato touha bostavuie se přirozeně kažbému člověku, který, ve
špatné a nebůstoiné zevněiší organisaci pocituie potřebu boimů
ušlechtileiších, shobných s ieho očištěnou přirozeností. Smrt iest
tehbý ien okamžikem beznaběie, konem zničení, ieiž provábíme
na _sobě'samých, poněvabž nemůžeme, ve své osamělosti, vvhlabiti,
co lest spatné ve světě, jenž na nás boléhá. Opravbovým zničením
těchto pout zevněišich a materielních bylo by ne zničení sama
sebe, ale iaré proievení této touhý. Cítil isem se tebv veben
|< tomu, abych zobrazil přirozenost ]ežíšovu, jak se ievi věbomí,
iehož isme nabýli o víru života, tak, aby obětováni sama sebe,
iež ]ežiš bokonal, se objevilo ien iako nebokonalý výraz něčeho
hlubšího, to iest pubu, ienž žene iebince ku vzepření proti společ
nosti sobecké, vzepření, iež může iístiti pro iebince naprosto
osaměleho ien v zničení sama sebe. Ale tato vzpoura ukazuie
svou pravou pobstatu tímto zničením samým; vvbáváme si počet,
že vlastním cílem nebvla smrt iebince, nýbrž negace sobecké
společnosti“.

Uvábim tento blouhý passus ze bvou bůvobů; iebnak, že iest
tu 'patrno, kbe koření poměr Wagnerův ku Spasiteli, že iest to
pravé vznešenost ieho, po př.: i tragika ieho života, vžbvt tragično
vžbv náleží v kategorii vznesena, při čemž ovšem nezáleží na
tom, že ]ežiš historický iest v něčem oblišný ob poietí Wagnerova,
lebnak, že lze obtub přehlébnouti celý balší vývoi mvšlení »nezměr
neho mistra tónů-, pokub vychází ob Krista. Nemůžeme se příliš
biviti, chtělo-li se leckbe viběti v náčrtu ']ežíše Nazaretskéhoc
brama anarchistické, bivíme se tím méně, uvážíme-li, iak veliká

') *O. Haupt voll Blut und Wundenz .. .
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stupnice obstinú a to pronikavých zahrnuje se v pojem anarchismu.
Abychom pak přeměřili celý vývoj světového názoru Wagnerova,
nepobají nám spisy tak přesného poznání jako bramata. Nebof to,
co měrou tak značnou v těchto se nám ieví, zračí se ve spisech
pouze jakýmsi zvolným, ovšem stále stupňovaným prosakováním
jebiné záklabní ibeje všemi přerozmanitými náměty a problémy,
k nimž Wagner svůj poměr kby vyslovil.

Hlebíc k bílům uměleckým, nechceme ovšem nikterak přibržovati
se jakéhosi schématického rozběleni životních a názorových iásí
Wagnerových, jak se to mnohby Dělo, kbyžtě tomu obporuji, ne

snab jen záklabní poznatky psychologie tvoření uměleckého, nýbrživýmluvné boklaóy ze života a tvorby samého Wagnera. Tristan
brama pessimismu! — vzniká tehby, kóy pessimism není světovým
názorem Wagnerovým, jest to pessimism čiře inbivibuelni: Wagner
zajisté si bobře byl věbom, že ]EN pro něho za zjevem paní
Wesenoonkové prostírá se stín :! temnota. Drama samo ostatně
mluvi jen za oba milence a mohli bychom tak poněkub po
hegelovsku říci, že svět a život jest takový, jak brama o něm
pěje, jen pokub se uvěbomuje jako oblišný POUZE ob Tristana
a isolby. jiným jinak se může jevili a jeví. — Chci jen tolik říci,
že brama za neivysloveněji pessimistické pokláóané, nevzniklo
tehby, kóy názor ten umělcem skutečně byl proživán s veškerou
tíhou jeho bolestné a závratně slabké chmury. Tím jest jebiné
cPrsten Nibelunguv'. leč i tam na konec jest poukaz k vykoupení,
k rabostné víře v ně; jim býší »Mislři pěvci norimberšti', plni
líbezného jasu a komponovaní přec v bobách nejtrubněiších,
hlubokou. skrytou tragikou, překonauou humorem a velkou
raóostnou zkušenosti života »llans Sachseq, tohoto měšíáckého
německého Parsiiula XVI.věku; rParsifal“ pak v konečné své formě
zajisté jest horečnou vibinou buooucího libslva regenerovaného.

(lv'olu'ačováni)



Z CVKLU: PRERIE. VERŠEz DALEKÉHOZÁPADU

oo ]ANA STÉPÁNABROZE.

PRERlE.

Prerie, tv v bouři zkamenělé moře,
tv pohábko, iiž sobě vvpravuií věkv!
Co rabostí ie v tobě skrvto, a co hoře!
Kbo ocenil iiž tvoie hrůzv, tvoie vběkv?

Co naběií isi v sobě pochovala »-- — —»—
Krev, kterou potřebovalo tvé nenasytné tělo,
nabarmo vzhůru k nebi pomstou zavolala,
přebzrábnou buší tvou se libské srbce chvělo.

Tak iako nevěsta ku svatbě vvstroiená
v čas letní skvostem tisícerých květů hýříš
a v zimě íurieini větrú rozzuřena
hneb v oivém chorovobu bémonii sbor zvíříš.

Kbo zkrotí tě? Kbo na tvou ruku pouta vloží?
Však přiióe čas, kbv pokutu svou splatíš světu.
Kos ostří pitnou žence rukou setne hloží,
a pusté líchv tvoie zmizí v moři květů.

Tvuj rubý synek. matko, zastaví se v běsu
přeb bleskem palné zbraně v ruce bílé tváře,
a s kletbou na rtech prchne ve klín hor a lesu,
kbe marně bube čekat na svobobv záře.

Svůi starý zákon - - oko za oko, zub za zub _,
tv sama žárem preriiního ohně sžehneš.
Kov pluhu obrátí tvou líci na rub,
ba přeb pokrokem svoií pvšnou hlavu sehneš.

]iž »mane, thekel, phareSc píšu na tvé čelo!
Hle, k tobě řaba mužů obhoblaných míří,
ti spočtou kosti tvé a rozbělí tvé tělo,
a na tvém hrobě nový, lepší život zvíří.

Dodge, Nebraska, v listopadu 1912.
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PRVNÍ BRÁZDA.

]á oral první brázDu na své Domovině,
v zem' vlhkou iako ve hrob kácelv se květy,
v naDěii erce třáslo se, a přes mé retv
van větrů moDIitbu mou nesl po rovině.

Ta stará loutka ——zmlklá stinx — co pro mne chystá?
Ve Dlani mozolné horečně tisknu kleče,
se tváře sluncem ožehlé pot v oči teče,
kůň spěněný se zastavil a nechce z místa.

Švih bičem na plano. PoD ráDlem chruplo cosi,
a Do brázDý se vývalila lebka bílá,
ii, Bůh ví kolik století již země kryla,
a Dívala se na mne, iak važ prosí.

]i pozDvih' isem iak Hamlet kDýsi u hřbitova,
však známý monolog mi umřel na rtu suchém,
co lebka hnula se svým oživena Duchem,
a z Duti trouchnivé se řinou Divná slova:

]sem prvním ploDem tvým na líše započaté.
PloD první --—bohů Dar —- se bohům v obět' Dával,
zaň Vakan-Tanka') ruDým Dětem požehnával;
však lebka má buD Dračí setbou orbv klaté.

Kam paDne zrak, ie všuDe hřbitov bratrů ruDých,
tvá noha tápá v krvi, o pomstu iež volá,
prerie orbou tvou necht zůstane vžDv holá,
a hrouDa země nezploDiž ni klasů chuDých.

Sta let mé kosti kliDně tlelý v půDě roDné,
má Duše v Dechu květin na prerii žila,
na kříDlech orla v mlhách o svoboDě snila,
iež ruDým Dětem znovu vzplane v Době vhoDné.

Tvůi pluh i zbraň se staly ortelem mé smrti.
Bud proklet terý kov i ruka tvoie bílá,
iež ze spánku mě v život cizí probuDila.
Hlas svěDomí i buDoucnosti souD tě zDrtílc

]á zachvěl se, a myslí problem starý vířil:
]ak Prus vyhání Lecha s poDěDěných lánů,

') Velký Duch.
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Vnitřek farního chrámu v Mariunských
Horách na Moravě.

Příloha „Archy" č. 8.



Sv. Cyrill.
Skizze od K. Nováka pro Mar. Hon
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iak Lešetinský kovář sobě zvoní hranu —
mou ČUŠI chrapot přemožených neusmířil.

Ten starý iilm na břehu po mně větví sahá,
pták přeb vetřelcem ukrývá se v lesní stíny,
třpyt iarních květů pohlebem mým zmírá v iíní,
a čistá ruka má se barví znakem vraha.

Kol hnátv stlelé s lebkami se sloní,
a místo rosv na květiny krev tu paoá,
»Kbe Domov můi: tu zní iak svkot haba -—
v té hroubě pluh mui nikbv láskou nezazvoní!

(Dodge, Neb. V den Boř. Srdce P. 1911)



Farní chrám v mariánských
Horách. 'lako doprovod k illustracím
tohoto čísla vyiímáme z článku P. Ant.
Zamazala: rlllstorie výzboby tohoto
chrámu ie zaiímavou a poučnou. Pu
vodně měla býti zadána výzdoba no
vého chrámu známé řezbářské íirmě
Kreičíkově z Prahy. Tak, jak to činí
vaií mnohé iiné podobné íirmy, usilo
vala i tato firma hned při zakládání
základního kamene, aby budouci vnitř
ní výprava byla ii zadána. Obešla si
llsté činitele obecní, kteří prý ii určitě
celou výzdobu přlslíbili. Dokonce tvr
dila. že hlavní oltář (dřevěný) měl býti
shotoven za 60.000 K. [)le toho by
byla stála celá výprava aspoň 100
tisíc K! Kbyž se chrám doslavoval a
místní kněžstvo bylo do kostelní ied—
noty přizváno, uznalo za vhodno mu
hutný chrám také přiměřeně umělecky
.: nikoliv řemeslně vyzdobiti. Přes to.
že tirma se s obcí soudila .1 musila ii
býti dána náhrada v obnosu asi 2000
korun, nelituie dnes ani obec, ani
kněžstvo, že se rzávazkuc toho zba
vili a nový citrátu pro novou v pravdě
uměleckou výzdobu zaiístili,

Celkový návrh na vnitřní výzdobu
zadán byl pak arch Blažkovi 7 Král.
Pole. Za celkovou výzdobu hlavního
oltáře, čtyř bočních oltářů, kazatelny,
křtitelnice a i., vše z pevného materi
álu a umělého mramoru, žádáno bylo
38.000 K. tedy ani ne onen obnos,
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který žádala íírma Kreičíkova za ie
díný hlavní dřevěný oltář. Hlavní oltář
proveden iest v mramoru bílém, který,
se od zadního tmavozeleného slou
poví ladně odráží. Na oltáři ie posta
vena socha Madonny s iezulátkem a
dva andělé (v životní velikosti), vše
z čistého kararského mramoru dle mo—
delu Fr. Úprky. Model Madonny spra
cován byl přímo v Karaře od umělcu
italských a proveden do detailu
v pravdě umělecky, za to sochy an
dělu, které prováděny byly u firmy
Urbanovy v Olomouci, shotoveny do
cela řemeslně. Všetky iiné sochy a
rellety provedl mistrně (v sádře) zná
mý akademický sochař Karel Nevák
z Prahy socha sv. ]ana evangelisty
nad kazatelnou provedena ve dřevě
od sochaře Zálešáka. rovněž z Prahy
Mohutným doimem působí zvláště ka
zatelna, která ie vesměs z červeného
umělého mramoru sholovena a zlatý
mi reliely vyzdobena. Obraz za hlav
ním oltářem zadán byl iistým dárcem
mistru ]oži Úprkoví, iemuž bylo ulo
ženo, aby iei do 14 dnů (do svěcení
chrámu) vymaloval! Ač bylo zřeimo.
že v tak krátké době nelze nic dů'
kladného provésti, přece mistr Úprkn
nabídku onu přiial a obraz na místě
maloval. Dle toho ovšem dopadla iak
komposíce, tak i provedení. Obraz
nebyl úplně dokončen a také do bnes
čeká na dokončení. Obrazy pro oltáře



boční zadány byly malířce Zd. Vorlové
z Brna. Oba obrazy vystaveny byly
svého času ve výstavě přátel umění
v Brně a nenalezly tenkrále oo kri
tiky (snad stranické) přílišné pochvaly.
Nedá se upříll, že zvláště první obraz
(sv. Prokop a sv. Barbora) ie neien
dobře komponován, ale i v iednotli
vostech umělecky proveden, ale mnohá
místa čekaií ieště zdokonalení. Obraz
druhý (B. Srdce Páně) ieví proti prv
nímu iešlě více známek nedokončení.
V létě budou asi oba dokončeny.
Přes to nemůže si mnohý zvláště na
obraz Druhý niiak uvyknouli. Zde
třeba soudili dle autopsie.

S křížovou cestou byly značné po
tíže. Poněvadž nebylo možno z li
nančuich nedostatků přliati nabídku
malíře Urbana (ieden obraz 1000 K),
zadána byla malíři P. Ed. Neuman
novi, íaráři ve SV. 1m (v Čechách),
který ii maloval dle uměleckých vzorů.
Ač nedá se upříli, že malíř ovládá
velmi dobře svůi štětec, přece isou
zvláště v anatomii těla patrny mnohé
nedostatky, které isou ovšem v tomto
případě vysvětlitelny.

Neilepší malířskou výzdobou isou
tresky a sgrafita ]ano Kóhlerovy, (ei
kem B obrazu v presbytáři. ]esl ien
Iilovati, že po dokončení ieilch se v
chrámu ještě mnoho dodělávaio, čímž
utrpěly z části na pevnosti barev. Ta
ké celá malba chrámu, zcela iedno
duchá, tónová s obrubou, iest dle ná
vrhu Kóhlerova.

Perlou mezi obrazy zůstane pře
krásný obraz Ludvíka Marolda. který
byl koupen iistým dobrodincem v
Praze. “jest to sice kopie Guida Re
niho (Sv. Mlchael), ale pouze v kon
luře věrně kreslená, barvy isou dle
vkusu Maroldova.

Také ostatní výzdoba chrámu iest

veskrz origineini. Svícny, lustry, lavice
a i., všecko iest shotoveno dle zvlášt
ního neien vkusného, ale i praktického
návrhu.

Kdo zavítá na Ostravsko, necht ne
opomene navštívili tento chrám a učí
nlti si posudek o našich umělcích a
umění církevním vůbec.:

Prostějov/ská radnice. »Pokroko
vá: obecní oligarchie prostěiovská sta
vi na hlavním náměstí novou račnici
nákladem asi i milionu dle plánů br
něnského architekta Kepky. Chystá
se obecenstvu překvapení —-a proto
není zasvěcena bo úmyslů bubuiících.
Překvapením byla už věž k bubově
nepoměrně vysoká a hamátná, pře
kvapením byla lasaba nesouladná a
přeplněná, ale hlavní trumí zůstal na
posled: Nad portál rabnice postavena
nahá žena se zavázanýma očima. stoií
přímo a roztaženýma rukama drží ú
plně rozhaiený plášt. Socha nevyniká
uměleckou krásou, ien vyzývavostí.
Kažbý se ublven táže. co la Venus
Vulgivaga má činit nad portálem r a (l—
nice? Tak na chrám Astartin by se
snad hobita. Nevkus a planosl léto
»ozbobya odsoubily místní listy všech
směrů (kaiolt v]ečmíneku. pokrokové
»Proudyn, soc. dem. vHIas I.ldun. kte
rý nazval radnici »dům u nahého ču
nělec), ale ku podivu: Radniční list
»Hlasy 2 Hané: vrhá se neípodleišim
zpusobem ien na laráře Dostála-Luti
nova. nadává mu pokrytců a perversních
indlvlbuí. obvolává se na Pána Boha,
který ženské tělo slvořii.a posýlá la
ráře laskavě buď do blázince nebo do
trestnice ! Nebudeme poiemisoval s řez
nickou inteliigencl. ien případ zasna
menáváme pro budoucnost, aby mohla
posoudit vyspělost a ušlechtilost po
krokové polltícké vládnoucí kliky, která
iest asi ve všech českých městech
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toho času na steiné úrovní — 06 ma
tičky Prahy s representačním domem
počínaie. Uvádíme jen, že v cizině,
skutečně pokročilé, uměií portál rad
nice ozdobit významněii a sluěněii.
Letos světila se obrovská radnice
v pruském Hannoveru, počatá
archit. Eggertem: Nao portálem září
socha sv. ]iří avchod iest korunován
sochou sedícíhoMoižíše s deska—
ma desatera! Obě sochy isou od
proi. Bredova. (Viz >Lelptziger lllustr.
Zeitung: ze dne 26. června ms.) Tak
rozuměií pokroku, slušnosti a význa
mu radnice v — protestantském vel
koměstě! V Kocourkově Ovšem vidí
pokrok v urážení veřeiné mravnosti.
Netřeba podotýkat, že nevymitáme
nahého těla z umění -— ale musí to
býíl umění a na svém místě I N.

„\\ Hubebni básník. Česká kultura
'. honosí se umělcem, který vyrostl ze

starého českého rodu kantorskěho a
varhanického. Praví se, že v takových
rodech hudebnost nevymlrá, tkvlc
v nich příllě pevnými kořeny. Pravbi
vosí potvrzuie skvěle i česká rodina
Fórstrů.

]osel Bohuslav Forster lest krásným
květem starého hudebního rodu. Rod
mu dal silnou, zdravou hudební duši,
houževnatou vytrvalost a sílu kprácl.
Co ho však tolik nad ieho předky vy
výěllo, tkví iinde než v praslle hudeb
ností, než v hudební geniálnosti. V
ieho díle vynořule se : šerého moře
osobnich smutků bílým, sladce svitl
vým květem památka ieho tiché matky.
Bylo to srdce hluboké, které k roz
vážnostl bodře mužného rodu Fórstro
va přidalo vroucnost svého citu a lásku
k poesii. ]lmi synova hudebně nadaná
duěe rozkvetla \) duši umělce ryzího,
mystického kultu, v duši hudebního
básníka.
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Fórstrova duše nalezla i vhodnou
půdu a příznivé prostředí k svému
rozkvětu. Žil v pražském ústraní ro
diny otcovy a později rodiny vlastní,
hrouže se v bezdno cest, ilmiž kráčí
krása. Opoioval se neien hudbou, kte
rou hledal v slavných ohniskách staré
Evropy, i umění výtvarná, především
malířství obohatilo ieho duši. A bez
literatury není celá ieho hudební čin
nost ani myslitelna. V neiintensivněi
ším spolucítění prožil bohatá léta osm
desátá ! devadesátá, podoben Bour
getovu diletantu v prahnoucí žízní
krásy a kultury, přiiímaie za svůiváš
nivý verš ]arosiava Vrchlického: Z ce
lého moře krásy pít má práhla duše
lačná . . .

vábila ho především krása věcí
smutných. Bez ohlasu procházely duší
|eho drsné tóny živočišně brutálního
veselí, tóny planoucí smyslné vášně.
Naivní radost života zůstala mu cizí.
Krásu smutku mlluie! Není to však
melancholie, iežícl těžce šery'm závo
iem nad světem Baudelaireovým. Ani
sladká melancholie veršů Verlaine
ových. Není to smutek nadkulturniho
přesycenl Mallarméova. Ani smutek
taiemných, podvědomí vzbouzeiícich
sensací Maeterllnckových. Není to me
lancholie dekadence, ale melancholie
oddanosti, pokory a lásky, melancho
lie křesťanská, melancholie mystika.
ienž ckrálovstvl své položil ve kraie
snů a tušení-.

Proto i jeho hudební umění hlebá
útvary, které by bovedIy zachytili pr
chavé nálady okamžiku a zachovávali
sny o tichých, krásných chvílích. ]eto
píseň, která mu poskytuie básnické
slovo, iemu, který je vždy a všude
hudebník literární. instinkt umělce
vedl ho k básníkům iemu blízkým.
Dovedl pro náladu, která mu byla



zká, pro měkkou, tichou, resigno
nou, oddanou nálabu, dovedl pro
rslenku, které si vážil, pro iemnou.
lechtilou ethtckou myšlenku pře
ědnout i umělecké nedostatky básně.
Ekká ušlechtilost Sládkova byla mu
Iáště mllá.
Od díla k dílu roste Forster umě
:ky i lidsky, volí verše vždy vyšší
tělecké i ethické hodnoty, poměr
to k básníku se stává vždy těsněiší.
číná písnlčkaml v národním slohu,
k zpívá v ohebných melodlckých
lích rhytmus veršů Sládkových. Pak
krásně zachycuie i náladu básně,

ohacuie plody své jemnosti dekla
ičními a charakterisuie. Konečně do
ívá k dramatickým akcentům a ke
>hu, chápaiíclmu báseň v neisubtil
iších lelích odstínech. iak zřime to
ieho písních. které komponoval na
chllckého básně rDémon a láska-.
Vedle písně komponoval Fórster
nel o d r am y. Nestavl tento umě
:ký útvar výše než píseň. Ale na
zl básně, které ho vábily a které
(o písně zhudebnltl se nedaly. Vždyt
cházel sebe v tom oddaném, sladce
ivém smutku, kterým obestřelVrch
ký postavy básní cAmarus- a »Fau
ulus-, ztělesněnou nespokolenou
uhu po nedostižném. Musil milovat
eho rmllou, Dobrou, tichou: Svatou
tlii. i smutného »Knížete černochů!
Fórsler tvořil také sbory. l v nich
stal ve svém okruhu umění nálado
šho a melancholického. Píše řadu
>orů na slova Sládkova. Česká půda
postavy našich rolníků tu vzrůstají
žlii v domácím vzduchu. Svýml sbo

opěvoval však l zbožnost. ]eho
ladlstvý vamnus andělů. ie prole
em mystické složky ieho duše, která
: ieště plněiiavroucněii vyslovila ve
itabat Materc. A poslední svůi sbor

komponoval na :]arní noc: Otakara
Březiny, na verše krásných slov a
velkých myšlenek. Sešll se zde dva
velcí básníci smutku.

Skladby, v nichž se opírá Forster o
slovo básnické, osvětluií neiiasněii ie
ho povahu člověka a básníka. Jeho
skladby z oboru hudby absolutní, ieho
díla komorní a Symfonická nedosahuií
svým významem výše skladeb první
skupiny, ač i ony proievuií všechny zna
ky umělcovy osobnosti: vzácnou vy
broušenost a iemnost formy, zvuk vždy
něiak měkce ztlumený, iak bys po
mechu kráčel, zvuk sladce splývavýa
opalisulící v iemných barvách večerní
oblohy. Celé ieho dílo dá se deíino
vati lako eleglcká lyrlka.

Literární a poetické tendence přl
vedly Fórstra k divadlu. Komponoval
opery, které isou významným bodem
naší dramatlcké produkce. Nazíral
vážně na problém dramatlcké hudby,
maie smysl pro hudební charakteris
tiku, uměie proniknout na dno kom
ponované básně a přehodnollt ielí
obsah. I ve svých operách zpívá o so
bě samém, líčí duševní žltí rozbolest
něné :Evya, nebo Shakespearovy
»)esslkyc, v níž zpívá ieho scénlcká
Iyrlka neisladšl svoil píseň.

Načrtll isme zde portrét a ethické
idee vzácného křesťanského básníka
smutku a touhy po nebeských ráiích.
Portrét, iak iei krásně provedl znalec
hudebního umění Fórstrova. Karel Hoft
meister, z iehož odborných detinlcí
vyzvedli isme vše, co by mohlo přl
spětl k pochopení poměru mezi rell
giésní hudbou a poesii. Kdo poznal
omamnou krásu důvěrného přátelství
poesie a malířství, iak se proievule
třeba v díle angllckého vislonáře Wll
llama Blake nebo v díle prerataellty
Dante Gabriela Rossettlho, pohrouží
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se iistě zvědavě i do hlubin, v nichž
rozkvétaií taiemné květy lásky hudby
k poesii. A bube mu miio sledovati
rozkvétáni této mystické erotiky na
díle českého křesfanského umělce.
který poial iinak, slovansky, měkčeii
a dumavěii tento umělecký problém,
než velký německý hudební básnik
Richarb Wagner. Na rozdíl od tohoto
genia náš Forster nevytvářel si sám
básnických textů k svým skladbám.
Ale ieho vášnivá láska k poesii činila
ho téměř spolutvůrcem veršů, které
musily vždy a plně vystihnouti ieho
osobní sklony, aby se iimi vůbec mohl
inspirovali k básnění v tónech. Myslím,
že Josef Bohuslav Forster iest kul
turním zievem tak vzácné složitosti.
že se iím bude musil zabývali i bu
doucí historik české duchovní poesie.
do níž náleží výběrem nálad i ethikou
ideií celého svého delikátniho dila.

Miloš Babor.
Staré moravské umění. Tade áš

S upp er ' 29.3. 1712v Mohelnici, žák
Haringerův. V Mor. Třebové byli
ieho společníky sochaři ]iří Fr. Pacák.
Severin Tischlar, Fr. Saidi. S Cham
brazem maloval konvent v Sedleci
V Prostěiově usadil se Šebesta
: Koietína, ienž se nazýval Sebas
tin i, když se vracel od Maulpertsche
z Vídně. Byl hbitý malíř. -- Fa Presto
svým postavám dával groteskní postoie,
bizarní akce a tuhé draperie, aby za
kryl nesprávnou kresbu svých figur.
Po svém nčileli Manlpertschovi přiial
svěží kolorit. ]eho květiny a kraiiny
rnaií větši cenu než malby historické..
Chrám ve Šternberku v opatství au
gustinianském může se líbit ien pro
íannim očím. Brzy po něm umřel syn,
malíř květin.

Abrahámovlny oslavil 11. června
1913 spisovatel lgnát Zháněl, farář
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v Troubsku u Brna. Mezi katolickými
spisovateli ie lgnát Zháněl postavou
velmi odlišnou. Při ieho iménu nevy
baví se vám v mysli představa určitá,
iako při iménu takového Kosmáka,
Pravby, Baara, Brodského. Rozsáhlé
ieho dílo ie přiliš rozmanité, roztříš
těné a působí celým svým rázem do
iem ušlechtilého diletantismu. ]est
pracovníkem neúnavným, širokého
světového rozhledu, milovníkem knlh,
dovedným hudebníkem a znalcem u
mění výtvarného. ]e vášnivým cesto
vatelem a sběratelem. Kulturni ziev,
iakých máme málo a iakých bychom
potřebovali mnoho, velmi mnoho
mezi českým kněžstvem. Nebof tací
muži mohou v našem národě vytvo—
řiti bezpečnou půdu k rozkvětu ka
tolické kultury.

Spisovatel Karel Rožek mrtev.
Český spisovatel Karel Rožek, který
psal také pod pseudonymem K. Egor,
zemřel dne 11. tm. na klinice prof.
Kukuly. kde byl operován zcela oby
čeinou operaci slepého střeva. Naro
dil se roku 1876 v Pardubicích a pů
sobil iako učllel:v Pěčíně u Žamberka,
v posledni době na Zlžkově. Bylo mu
tedy pouze 37 let. Pracoval iako bás
nik, novelista, romanopisec i dramatik.
Vybával též literární měsíční revui
»Srdcec. Ze spisů a dramat sluší u
vésti: vNávratn. »Pomsta neznámé
vinyc, dramata »Blli ptáci—, wChorob
ných kraiů květy-, román -Pe1r Snkc
a iiných více. Buď mu země lehkou!

Maurice Maeterllnck a Paul
Hevoe. Nedávno sehráno v Chaieietu
v Paříži nové drama Maurice Maeter
iincka »Marie z Magdalyc. NapsániMae—
terlinckovy »Marie z Magdaiyc předchá
zela malá difference básníkova s ně
meckým spisovatelem Paulem Heyse,
odměněným před nedávnými lety ce



nou Nobelovou proti nepoměrně sil
nějším, nadanějšlm a záslužněiším
konkurentům. Tento spor zavdal vel—
kému mystlkovl podnět k napsání
předmluvy k novému bramatu, kterou
přináší »Figaro: :

»Pro drama »Maríe z Magdalyc,
půjčil jsem si od Paula Heyse ideu
dvou situací, a sice: na konci prvního
jednání zakročení Krista, volajícího za
scénou: »Kdo z vás je bez viny, hod
po ní kamenemc, který zabrží množ
ství vrhající se na Marií Magdalenu a
ve třetím dějství alternativu, před níž
stojí velká hříšnice, budto zachránltl
Syna Božího a vzdáti se římskému
důstojníku, nebo zničiti ho.

Než jsem počal pracovatí, žádal
jsem ctihobného německého básníka,
jehož si velmi vážím, aby mi dovolil
šíře rozvésti tyto obě situace, které
byly u něho, v dramalě, přinášejícím
nmohem více události než moje, takř
ka jenom nastíněny; nabízel jsem mu
výslovné přiznání jeho práva. Na mou
ohleduplnou prosbu byla ml litujl,
že nucen jsem to říci dána takřka
hrozivá odmítavá odpověď. Následkem
toho musil jsem sl říci, že výše uve
dene' slovo z evangelia je majetkem
celého světa a že alternativa, o které
mluvím, náleží k oněm, s kterými se
setkáváme neiednou v dramatické li
teratuře. Měl jsem za to, že jsem tím
spíše oprávněn použíti jí, ježto jsem té
hož roku, kdy vyšla »Marie z Mag
balyc, a aniž bych byl poslednější
znal, vymysli! tutéž alternativu ve
čtvrtém jednání n]oyzetlea. Budiž ml
dovoleno dodatl, že, nehledě k těmto
situacím, naše obě díla ve všem, co
se týká obsahu kusu, předváděni děje,
osob, charakterů, rozhoduiících obratů
a líčení prostředí, nemají pranic spo
lečného, že také ani jediná odpověd,

jediná věta jednoho nevyskytuje se ve
druhém. Po tomto konstatování dávám
výraz své vděčnosti starému mistru
za duchovní dobrodiní, které nestává
se proto menším, že bylo prokázáno
nedobrovolně.

]ak vidět, takt a noblessa jsou vlast
nosti velmi subtilní a křehké, nemá
jimi býti svévolně a mamotratnicky
plýtváno vůči líbern, kterým jsou cizí.
]en jemňounká deska může zachytiti
opět jemný tón a rozezvučeti se jím
v nezměněné kráse. Maurice Maeter
linck učinit nepoměrně více, než co
ukládá obvyklá zdvořilost, jemný malíř
delikátních interiérů duše uvedl zde v
pohyb příliš jemné nuance společen
ského taktu, nepřipamatovav si, že
tony tak tlumené a subtilní, vržené
v mosaznou nálevku gramofonu, vra
cejl se zpátky v podobě odporného
vrzání. Na heliotropovou vůnl odpo
věběla klobása se zelím. Německý
básník domníval se ve své bohorov
nostt, že má monopol na větu z evan
gella, jakož i na situaci, která je lite
raturám tak velmi společná a sama o
sobě neznamená nic, než pouhou su
rovinu, která stává se něčím teprve
tenkráte, když ji umělec zpracuie a
provane svým duchem. Nezdá se nám
nyní, že mluvila z hrubého tónu ně
meckého spisovatele spíše bázeň, že
zpracování situace duchem Maeter
linckovým, postaveno vedle jejího ře
šení v rukou Paula Heyseho, ukáže
jeho malost a neprohloubenost? Právě
ve zpracování stejných suietů ukazují
se nejjasněji rozdíly individualit, sla—
bosti jedněch a síla druhých. Zmíněný
spor Maeterlincka s Heysem je strašně
nepatrný, ale též strašně významný a
charakteristický.

Dle poslední vůle Strlndbergo
vy. Vellký myslitel a romanopisec
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švédský August Strindberg byl zvláště
v posledních letech svého života vrou
cím ctitelem Kristovým. Před smrtí
psal iednomu svému příteli: »Polož
do rakve na má prsa kříž. Můi hnědý
plášt na rakev. Na múi hrob postav
pouze prostý černý kříž s nápisem:
»O crux. ave, spes unicalc (0 kříži,
bud pozdraven, iediná naděiel) Ne
nápadné, skromně místo! Nikdy pom
ník! jest to má pevná vůle.< — A
dne 14. května ve Štokholmu oslaveno
odhalení prostého kříže na hrobě pro
slulého literáta. Slavnostní řečník při
té příležitosti pravil: >August Strínd
berg sám zřídil tento kříž. Švédský
národ necht rozhodne, má-li zde státl
l v budoucnosti..

Skladatel ]. Richard Rozkošný
zemřel. Dosáhl vzácného kmet
ského věku 80 let. Rozkošný nar.
se 21. září r. 1833 v Praze. V hudbě
vzdělal se u ]iránka a Tomáška, na
čež odešel na umělecké cesty do Brna,
Terstu, Pešti a Srbska. Navrátív se,
studoval theorií hudební u Kittla. Slo
žív množství písní a skladeb komor
ních a klavírních, vystoupil roku 1870
s komickou operettou »Mikulášc na
českém divadle. Druhá vážná opera
»Svatoianské proudy- provozována :
výborným úspěchem r. 1875 v proza
tímním divadle. Méně se líbily zpěvo
hry »Záviš : Falkenštelnac. »Pytlácic.
»Alchymistac. Skvělého úspěchu do
sáhl Rozkošný opět r. 1885 operou
»Popelka- na slova dr. 0. Hostinská
ho. Po ní následovala zpěvohra »Kra
konošn r. 1889, »Sloiac roku 1894 a
»Černé lezero: r. 1906. —-Hudba Roz
košného vyniká vkusnou uhlazcností,
nehledaností a upřímností výrazu,pů
sobíc milým a příjemným doimem.
Rozkošný ie romantik starých forem.
V romantismu neivýše dospěl ve »Sva

toianských proudechc. P0všiml si však
též komické opery a »Stoiouc se stal
veristou, přes to, že zrovna před tím
bobyl si velkých zásluh »Popelkouc a
:Krakonošemc, iako předchůdce Ham
perdinckovy a Dvořákovy moderní po
hádkové opery. Rozkošný ie eklekti
kem. čerpaiícím : Gounoda, Mendel
sohna, Smetany, iehož vrstevníkem
byl, a iiných. Co podával, podával však
poctivě. Proto čestná památka bubíž
mu zachována. 0. v p.!

Drobnosti umělecké a literární.
Na letoší mezinárodní výstavě v mni
chovském Glaspalastu zakoupil bavor
ský stát velkou bronzovou plastiku Mo
ravana umělce ]ana Jinny »Eva—.Práce
tato byla vysravena před 3 lety v Ma
neau v Praze a ve Vídni v Hagenbundu
na výstavě Manesa. Vyznamenání toto
iest vzácným uznáním našeho vyspě
lého sochařského umění v cizině. Po
kud iest nám známo, iest to prvá pla
stika česká ve sbírkách mníchovskýdi.
— Dr. V. Dvorský bopsal »Studll ke
geograííí slovanských sídelc. [. Trenta.
»—]an Voborník dokončil drama >]e
roným Pražský-. — Václav Novák u
končil Drama >Pohoršenic. , Po prázd
ninách vybá spolek výtvarných umělců
»Manes- Níetzschovo dílo »Tak mluvil
Zarathustra- v úplném překladu Doc.
dra. Otakara Fischera, ienž provodí
text stručným komentářem ; knlha bude
upravena ]arosl. Bendou. Zatím co
se básnlcl a kritikové nemohou stále
siednolíti natom, možno-ll opravdu
použíti kinematogratu ve službách pra
vého umění, dostal se tento přlstroi
až k neivyššlm vrcholkům duševního
života. V posledním sezeni mnichovské
akademie věb mluvil prot. Lubvík Bur
mestr o zaiímavém problému »kon
struktivního určení pro třaslavý pohyb
íílmů v kinematograíuc. -—

Dotlskl Václav Horák v Prostělově 9. července 1913. -—Za rebakcl obpovíbá Vilém Vyaloužll.
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ALŠOUA POSLEDNÍ RADOST.

NE 10. CERVENCE 1913 SEDM MINUT S PUL
' NOCI, vybechl neičeštěiší umělec Mikuláš Aleš

ve svém bytě na Král. Vínohrabech svou bobrou,
ušlechtilou, velkou buši. Na iaře letošího roku
teprve slavil český nároo mistrOvy šebesátiny.
Nárob, kterému byl Aleš vžoy milý, začal bě
bouška svého nosit na rukou, vyóáním ieho knížky

»Aleš mlábežitl pro mistra, který_ žil 005110 v chnoobě, sebrán
obnos asi 10.000 K, i leoový k Cechum stál naň vzpomněl a ime
noval iei inspektorem kreslení na pražských školách s platem
1200 K ročně. Ale smrt ani toho skromného živobytí mu nebo
přála Trnitá oráha českého genia skončila ien slabým zákmitem
klióu a štěstí

Al FŠ BVI hl 51 II.| All UR (FSKOSII Syn českého iihu (Mi
|_otice na Píáchensku u Písku), českého iihu, vlasti Tomáše ze
Stítného, ltusa,Chelčického, Bílka, ]. ltolečka, českého iihu, který
ie spřízněn s Moravou hlubokou, vážnou a srbečnou povahou
svého libu. Aleš Destiloval své vzpomínky na tento rázovitě český,
slovanský lib, bo prostých, ale hluboce procítěnyth a význačných
linií svých kreseb.

]ako včelička sbíral slovanské prvky a rysy ?. přiroby, z fole
klorn, z Oěiin, z prvotnětů libového umění a vyvrhoval ze své
buše iako nečistotu všeclmo čizácké, nesouroóé, bestílloval
kvintessenci české rázovitosti a krásy.

A tak stal se neičeštěiším umělcem. Kráčel ve stopách Mane
sových a vyvrcholil ieho bílo. Bohužel, byl neporozuměním záhy
sveoen z bráhy malířské, ač i tu zanechal rázovító počátky, a
koncentroval se na kresbu.

l ieho sgrafitta a freska na bomech v Praze a v Plzni isou
rázovitá, ale technicky chybná, protože netrvanlivá.

]e těžko říci, byl-li Aleš větším malířem či básníkem. Mnozí
malíři uměií výborně malovat, co vibí; Aleš uměl kreslit, co ne
viběl, co Dávno zapaólo, co žilo pob závoií času anebo ien
v bálných vzpomínkách.

Aleš také byl v živém styku s českou poesii a račoval se ze
všeho, co se v ní obievilo rázovitě českého, našeho. V ieho
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knihovně pečlivě byly chráněny knihy českých básníků, kteří mu
svá bila posylali s věnováním. Kbyž mu pisatel poslal brama
tickou pohábku 'Honza hrbinat, Aleš zbvořile hneb s poběko
váním poslal kritiku, arci alšovsky stručnou: »Honza ie chlapikh
Možná bost, že_myslel toho libového, neliterárniho, ale neublížil.

Pro »Novy Zivot' nakreslil obrázek, kbykoliv isem se osmělil
iei požábat. Nakreslil čo »Obrázkové revue“ obrázek k mému
>Potulnému zpěvákuc a kbyž isem iei žábal o illustrování pisně:
»Po lučině panny ibouc, ochotně nakreslil protěišek, nakreslil vá
noční obrázeka boiemně krásně svaté CyrillaaMethoběie. Hono
ráře nikby nebiktovalapřiiimal iei jen jako nutnost neúprosného
života. ]istě byl by maloval neiraběii zbarma, neiraběii byl by
rozbal své sroce a své umění.

Proto byla to neien velká úcta k jeho umění, ale i upřímná
osobní láska a vběčnost, která mi ve snu biktovala oslavné verše
k šebesátinám mistrovym, které jsem zařaoil bo »Osubůc v pří—
loze »Archyc a mistru poslal.

Tato malá pozornost měla v zápětí velkou rabost mistrovu a
nekolik intimních sóělení z života mistrova ob ieho neibližšich
přátel a příbuzných.

Myslím, že neporušim piety k zesnulému mistru a ieho robině,
otiskuii-li zbe na památku znovu onu básničku a bopisy, které
po ní náslebovaly, iiž k vuli tomu, že oopisy ty iímavé illustruií
poslební ony velkého českého mistra:

MIKULÁŠI ALEŠOVI.
(K šedesátinám)

Mně zdálo se, žes umřel nám
nám bylo (i7e, hluše,
iakoby českým kraiinám
odešla česká duše.

]akoby Rip n Vltavu
odnesli 1. českú zeme.
iakoby Plaka vymřela
a věže stály němé.

]ak byl by umřel hrbiná
a srdci našich kníže,
iak by se tepna přelrhla,
iež vnuky k dědum viže.

tllavičko moudrá, šedivá!
Pravice, dive lidsk
Ty srdce zlaté, předobré —
zuslaň lu s námi vždycky!

Brzy přišlo ob mistra náslebuiící pooěkování:
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Po smrti mistrově bošly mne Dopisy prof. Bouby, akab. malíře
a břevorytce ]os. Váchala a vbovy paní Marie Alšové, v nichž
píší o rabosti, iakou mistru spůsobila hořeiší básnička.

Uváčím ie zbe:

vvsocr—zvÁžENv!

Uiběli isme se iebnou v Prostěiově, kbyž Kóhler maloval v běk.
kostele, však isem byl také tehby poctěn Vaším pohostinstvím,
boveóete se upamatovati ? —

Chci Vám bnes, kby všichni upřímní Čechové želi úmrtí našeho
Velikého Alše, učiniti sběleni, iež Vám bube iistě milé.

Aleš byl mi více než komukoliv iinému. Rozhobl v Olomouci,
kam se mnou z gymnasia, byl mym svěbkem na svatbě, byl kmo
trem mych bětí; náležel isem bo bružiny ieho přátel neoficielnidt;
proto po zprávě o skonu šli isme se s ním rozloučiti a stisknouti
ieho rozmilé paní ruku plni účasti. než širší kruhy se bostaví. _

]ak prosty byl ieho život, pln lásky, nelíčenosti a upřímnosti,
v tak prostém stavu nalezli isme Alše mrtvého, zahrnutého láskou
]eho neibližších a neivěrněiších.

Na úzkém stole černá pokrývka se stříbrnou portičkou, iakych

nebo aspoň nízkych; na tom černá rakev a v ni klibně obpočíval
mistr, maie kytici růží nač složenyma rukama a v rakvi kolem
borbura z růží čerstvých. Obličei a ruce přikryty »servítkemc, ieiž
bobrá paní Alšová obbělávala, aby posleoně spatřili tvář ti, kbož
iei přišli navštívili. Kolem ve svicnech svíce, ani nevím kolik,
člověku se vše kolem žalem točilo, za hlavou cínový křížek s Ukři
žovanym a ve skleničce s oleiem hořel knůtek. - —Prosté, boiemné
a plno lásky, iako ten obrázek rakvičky s bítětem v jeho Sirotku.
V pokoii paní Alšová, Marina, učitel syn Aleš a něiaká teta. Ani
se nám nezbálo, že mezi námi mrtvy mistr. Paní Alšová obhrne
servitek, hlabi voobrého tatínka: a ukazuie bětem našim »kmo
cháčkac. — -< »- Mluví ona i Marina o poslebních bnech ze
života mistrova, mluví pobrobně o všem; iak pracoval, iak se mu
ruka už třásla, iak poslebně cítil vůni růží -—pocit vůně měla
i Marina, iak kreslil poslební práci »růži se smrtí: (lebkou) pro
žibovsko-česky kalenbář ]iráskovi a živé obě líčily, iakou rabost
]ste mu způsobil Vy svou básní k šebesátym narozeninám: »Mně
zbálo se, žes umřel nám . . .: Dostala se mu bo rukou hobně pozbě.
Čítával ii velmi často a četl ii ieště ten ben přeó smrtí ráno
svym robným kraianům z Mirotic, kteří k němu přišli — nevím
už za iakym účelem. — Z básně měl rabost, že si nemůžete přeb
staviti, iakou. Na Dotaz, zba i my ii známe, byly nám bány asi
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4 listy — výňatek z nevázané knihý —, kóež pob básní býlo
tužkou napsáno: Dostál-Lutinov.

A tot účel mého listu, sběliti Vám rabost, o níž třeba nevíte,
jakou ]ste mistru způsobil, ale nejen jemu, ale i paní, bětem.
Všem jiskřili oči rabostí nab způsobenými okamžiký rabosti u
mistra Vaší básničkou. ——

A opravbu. Milá, upřímná, krásná. — Věbomí způsobené rabosti
tak českému výtvarníku, jakého nemáme a kbo ví, kbý míti bu
beine, může Vás blažit. —

Obešli jsme 06 Alšů bojati. Bývali jsme tam neiraběji a vžbý
sami, obcházeli vžbv rozesmáti; pobařila se nám i poslební ná
vštěva, že nikbo nás nerušil v našich pocitech a bojmech, jen že
tentokráte nevýslovně bolestných.

A Dnes snab prostý, nevtíravý, bobrý náš Aleš z prostého útulku
svého buóe převežen v náóheře bo Pantheonu musea, bube za
hrnut nábherou pohřební pompý, bube pronášeno mnoho bomba
stických trásí, octne se v prostřebí, jaké nemiloval, a to už nebube
ten náš bobráček, jenž nikomu neublížil, o žábném nepronesl
křivého slova, byť by nebyl souhlasil se směrem oním. Naposleb
iej boprovobíme v místa, kbe nám nikbý více neukáže žábnou
kresbu.

Promiňte, výsoce vážený, že sbělení Iné, iež chtěl jsem Vám
učiniti co nejkratčeii, jsem tak natáhl. Ani jsem to nezpozoroval.

S upřímným přáním, bý Další práce Vaše způsobila tolik rabosti,
jako jí bocíleno u mistra Alše, jsem s projevem úctý

Vám občaný
U Bubenči, ll. UH. l9lfl. prof. AI.. BOUDA.

UELEDUSTOjNV PANE!

Děkuji Vám srbečně za poslanou rýtinku; byla krásná. -—jsem
bonuccn (jelikož vím, že asi nikbo z pozůstalých Vám nenapíše)
u příležitosti úmrtí svého strýce Mikuláše Aleše Vám napsati:
o jeho veliké rabosti a štěstí, jaké bo poslební chvíle prožíval
nab Vaší básní u příležitosti jeho jubilea v Arše otištěnou. Znal
ji, chubák, na zpamět, tolikráte ji sám četl, sobě neb jiným Vím
lurčité,že ze záplavy glos článků a oslavných básní VAŠE BASEN
]Ej ŘOZRADOSTNILA NEWÍCE _A v pátek, bne tt. Vll, kbý
již mrtvý na katatalku oopočíval, a teta pí Alešová s pláčem o Vaší
básničce výklábala ——tu chvíli, kbý tchán Tomáše Aleše hlasem
pláčem přerušovaným ji přebčítal — tu chvíli bych Vám přál, býste
byl přítomen....

Rabosti Mikuláše Aleše byly tak malé a nepatrné — otištění
nějakého obrázku, výhra v kartách, v alageru či filkách, o čest
míti nejmenší prohru napsanou, a něco četbý — tot býla potěšení,
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iichž ieho tichý život provázela. Velmi málo vycházel z bomu—
a to, můžeme-li tak říci, iei zahubílo... — Na stěně ieho pra
covný v rohu visí 4—5 kalenbářů nástěnných — ben po bni
pečlivě seškrtáván — leč co to v rohu za písmena ? — A rozluštění
nikomu Aleš řícinechtěl,co znamenají: ším 5 E ? T N. (Na kalen
báři z roku 1911 mimo těchto písmen ieště tato: SNOPMPN).

Až kbýsi zet ieho pan Hlubinka napolo uhobl: ie vibět, že isou
latinář, řekl Aleš. Hle ieho moblitba: SVATA MARlA, MATKO
BOZÍ, UVZVEDNI SLUHU TVEHO MIKULÁŠE! Co bůvěrý!
]aké creóo! A ieho přání býti položen ve hrob. — ——

Děkuii Vám, potěšil ]ste sroce Alešovo!
16. vn. 13. ]. UACHAL.

SLOVUTNÝ PANE!

Děkuii Vám upřímně z celé buše za krásná slova útěchý
v těžkém bolu nač nenahrabitelnou ztrátou mého bobrého man
žela Mikoláše Alše.

Do poslebního bechu těšil se z Vaší krásné básně. ]eště ve
střehu oopolebne přeb svou smrtí citoval ieií začátek taiemníku
z Mirotic, který iei tehbý náhobou navštívil.

Báseň Vaše byla mu obzvláště milou, takže se ií kažoému
chlubil s úsměvem své Dobrácké tváře.

Znamenám se Vám s výrazem Dokonalé úctý občaná

Král. Vinohrabv, 16.7 1913 MARIE ALEŠOVÁ.

K oopisu mistra Váchala oobávám: První krvptogram zní la
tinský: 'Sancta Maria, Mater Dei, exalla iamulum tuum Nico—
laum.<<Druhý krýptogram vvkláóám: »Sancte Nicolae, ora pro
me, paupere Nicolaolc »Svatý Mikuláši, orobui za mne ubohého
Mikulášek

]ak Aleš ctil svého patrona, toho DoklaOem iest obrázek. který
nakreslil pro almanach, nazvaný tuším »Z paletw: Svatý Miku
láš naklábá bo punčochý paletu, anoílek za ním nese v koši
lýru a kříblatého koníka, a k obrázku Aleš připsal: »Bůh a slo
vanský patron náš Mikuláš žehneiž našemu umění.:

Mistr Aleš ve své bobrotě kreslil sice obálky i pro nekatolické
publikace, kbýž býl požábán, ale svému pravému přesvěbčení
bal výraz ve velkém počtu kreseb ryze katolických. Všimněte si
ien bílka cMikuláš Aleš mláoežit, které sám sestavil v poslebním
roce, a shlebáte rýze katolický ráz.

Mistr Aleš veole sv. Václavů maloval sice také hroiný husitské,
ale to bylo naošení pro husitství iako epochu rozmachu české
síly a hroinnosti, bez ohlebu na proticírkevní tenoence. Husité
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sami poklábalL se za bobré katolíky a nechtěli byti oópablíky.
V »Novém_Zivotěc otiskli isme svym časem vypravování zemře

lého Spáčila-Zeranovského, iak nabšeně Aleš zpívával mešní pre
tací latinskou.

Mimo spoustu iinych věcí bubou malby v kostele vobňanském
vžby svěbčit o katolickém buchu Alšově.

Nyní obešla ob nás navžóy ta ryze česká, slovanská buše, čí
váme se teskně za ní a v srbci mém zní verše Máchovy, které
Aleš ráb beklamoval:

Vibíš-li poutníka, an Dlouhou lučinou
spěchá ku cíli, než červánky pohynou:
Tohoto poutníka iiž zrak neuzří tvůi
nikóy, ach nikby —

Obraz tohoto poutníka obkázal mistr své choti. ]inak pozů
stalost ieho byla nepatrná, poněvaóž milé obrazy ieho mu ctitelé
uchytávali pob rukama.

Už břímá na hřbitově vyšehrabském. Dle přání ieho buóe stát
ve hlavách kříž a na hrobě pokvete slovanská kalina.

Povaha Alšova, láska k vlasti a chuóy život ieho ie tak pěkně
vystižen v proslonárooní pisni o kalince, která pravi:

Proč, kalinko, v struze sloiíš,
zba-li ty se sucha boiiš?
]á se sucha nic neboiím,
kbr-. isem vzrostla, taby sloiím.
Proč, kalinko, nerozkvéláš,
mallnama nezaseóáš ?
]á bych rába rozkvélala,
mallnama zaseoala.
Shora vrabci ozobali,
zbola chlapci olámali.

Ano, chubé české poměry a neporozumění olámali mu moc
květů a plobů, ale mnoho iich zůstalo, které zůstanou navžby
chloubou našeho umění a rabostí českych srocí.

K. D. l..
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BÁSNÍŘKA MARIE HERBERTOVÁ.

Mám ráda, kdyz se kouzlo ieřabiny
rozhoří v pobzim, rudé iako lidu vzdor,
tak tmavorudé, iako láska rozloučení
a rudé iako hněv a vášně velký spor.

Ta ieřabina z mého srdce vzrostla » 
té žhavé řeči proto rozumím,
krev ieií jako má v cíl biie steiný,
životní ieií boi ie stejný s mým.

Tu stála na kopci, když vichry táhly,
kdy štěstí země tuhlo v mráz a led;
tu stála v iarních větru burácení
a v lásce léta, až se podzim zved.

A teď ie spita celá žáry slunce,
svůi pohár vyprázdnila docela:
Ted mííže krvácet a muže svítit,
strádala, milovala, trpěla.

Milovala, — trpěla, --—strábala, obříkala si -—-to ie také krátký
životopis básnířky hořeiších veršů. Ale k těmto třem heslum
třeba přibati ieště čtvrté, které nám katolíkům bělá Herbertovou
tak brahou, a to zní: V Bohu našla mír. Dobré, ba snab nei
Iepši katolické spisovatelce německé platí tyto řábky! Ve spisku
»Co říkaií básníci“ praví Herbertová o sobě: vZažila isem pouze
obyčeiný osub ženy.: llessenská bcera úřebníkova (nar. 1859)
šla za milovaným mužem bo útulné bomácnosti a po blouhá
štastná léta byla mu vším užila mateřských rabosti i starostí a
protrpěla, co jen žena neibolestněišího protrpět může kbyž ii
smrt vzala vživot ieiího životaa, vúbce a chapatele ieií veliké a
bohaté buše chotě H. Keitera. ]eií strasti a slasti ptozařuie hlu
boká víra a zlatý svit poesie.

Více než slova chvály platí uznáni, kterého se Herbertové bo
stává i ob těch, kteří iinby katolickým básníkům přebem upíraií
nabání a uměleckou zralost. Chceme li básnířku ocenit a poznat
musíme ocenit bílo, nebot v ieiích bílech leží ieií buše, v nich
proubí ieií krev, ieví se hlavní rys ieií bytosti. HLUBOKÁ ŽEN
SKÁ DOBROTA.

Herbertová bobyla steiných úspěchu svými romány jako svými
básněmi. ]eií romány a novelly maji iabrnou, bokonale vybrou
šenou, plastickou mluvu, rozhovory isou atoristicky stručné, roz
bory buševní iemné, postavy ženské všech typů teple kreslené.

Neiraběii zavábí čtenáře bo vyšších kruhů společenských. na
běiiště neiintensivněišího moberního života se všemi velkými
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otázkami, které se týkají věby, náboženství, umění a politiky: svě
tového názoru a způsobu života. ]eii prvotiny »Dítě ieho sroce
a »Honba za štěstímc čitaií se k neilepším. l koyž nestoií všechna
bíla na steiné vyši, přece všechna svěbčí o ieií buševní zralosti
a obbivuhobné iistotě v traktování neirůzněiších problemů a sple
titých konfliktů.

Neivlastněiším, neihlubším ieiím isou ieií básně, (Sebrány v
knihách: Duchovní a světské básně Do sebe (Einkehr), Cesty
čomů, Písně života, Confiteor, Láska a smrt.) V těchto uplatňuie
se neilépe vlastnost Herbertové: Die aus bem Schmerz geborene
Lebensbeiahung — uznávání života z bolu zrozené. Trpěla mnoho,
proto isou ieií verše většinou vážné a temné; iako všichni velcí
libé rostla_utrpením a sesílela, proto také volá v neitěžších ho
binách: cZes bal mi trpět, biky, Díky!: Proto nezná žábného
zoufáni: »Osamělá cesta ie též cestou bo nebe.: Proto nyní snaží
se, aby našla svou mrtvou lásku v Bohu.

K této pouti se povzbuzuie:

]di žitim chvatně, nehled' zpět!
5 plápolem duše chválaie žárným,
idi s chvalozpěvy, s hymnami,
ne s pustým nařikáuím umrnýnt!

Bud svobodněiši kazdym dnem
a čisté podávei své lme
poutníku ntdlc'mu na (OSlĚ'
a pmnlč o své vlastní ntuce.

Neikrásněiší, neitklivěiší verše napsala o svém muži.
l tam, kite pozemská láska labí ieií lyru, zůstáva zcela velkou

a ČISlOlla myšlenka na Boha všube vyznívá. Bůh lest záklabem
ieií lasky.

Už na počátku času příteli,
do knihy osudu tvé jméno bylo psáno
hned veble mého; Boží rozkaz byl,
by nevyslovně bylo milováno.

Tato láska, toto splynutí buší v neihlubšim sobě rozumění,
přežila smrt:

Tak hluboko iseni nosila tě v srdci
a celý život věrně k tobě lnula,
že naše svazky zustaly b pevny,
byl pouta těla mého rozp ynula.

Anebo:
Nám nelze vyhnouti se smrti,

a že ie láska silněišíe nenžásmrttřesouc se kleklap
Nad námi Boží zálptoenvládl, příteli!
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Hluboká láska a tichá útěcha c_hvíse náslebuiíci básní, která
tak naoherně opeva moc bružnostt, soběnáležení:

Večera toho měkkým soumrakem,
ienž záclonami prokmitávás
přichází vzpomínka ve smavé podobě
a mluví o tobě.

Cos učinil mi kdy, tvá každá laskavost
zas procitá a hledí na mne — milý host —,
v snách tulim se zas v náruč tvou
útulnou, hřeiivou.

Tu dobře vím, že vždycky zůstal's mým
a dávným opáiím se blaženstvím
a tvoie lásky mluva hoiivá
mě provivá.

A bolest hořká, která z tebe šla,
do hlubin moře zapadla,
a moie duše, která po mě horuie,
se tiše raduie.

Celou svéráznost a monumentální mluvu Herbertové, které
nelze úplně vystihnout překlabem, ukazuie báseň:
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]á řekla vichru: Polěš mě!
Má poušt ic teskl ivá!
On: Křičet hlasně nemohu,
iak křičí duše tvá;
všech moilch hlasů mocný sbor,
bouř moiich orkánu
neshasi slz těch palčivých
na srdce tvého dnu.

Dlm k slunci: Světlo nebeské,
zběl pozemská muka má!
Ty pileš moře, piieš z řek,
i iezera hluboká.
Tak vypii z moií duše též
mé touhy vodolpád
Slunce se v purpur zhatilo,
mne nechalo samu stát.

[ pravím k nocím: Vy iste ho neznaly!

A proto vy noci zamlklé
neumlčíte můi sten,
a z vašich spánků, z vašich snů
žal vstává posílen.



Dím tedy Smrti: Tal; pomoz tý!Tý, hruzná, vzala's
Týs vešla chmurná v mládí den
v zářivý žití lei!
Tu spustil kosu sekoucí
ponurý kostlivec:
]:i vzal isem ti život života
a dávno svou odbýt věc.

O ieiích básních náboženských píše Roth: >>]eiínáboženská
poesie iest hleóání Boha v bolestech, zápasení o mít těch kteří
Dobré ville jsou, pak ale též nalézání Boha ve slávě oópočívání,
hovění si v ieho bobrotěx

]eií ballabové a romancové sklabbý výnikaií úchvatnou
páóností a žárem stavby i řeči, tak »Svatbaa, »Snnt čaioóěinic<
»Stig Ančersena, »Výhnaná“ ato.

Kéž týto řáóký upozorní zvláště čtenářky na bohonaóanou
sestru. která bovebla spojil mvrtu s vavřínem; kéž vnikají bo
ónchn ieiích běl, která šíří lióskou čobroln a prohloubení ži
vota srbce!

(Dle l:, finglžintlm |<. [) lntinovj
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K Psvcnomon POUTÍ.

OUTNl MlSTA ]SOU ]AKVMlSl DUCHOVNlMl
lázněmi,ohnisky náboženského života Už ve stalo
věku putovali Řekové bo Dobony, ku chrámu
Diany eíesské atb. Kažbé poutní místo má své
zvláštní kouzlo, kterým otvírá srbce poutníku.
Někbe ie to historický nebo náboženský význam
místa, vyhlášené zázraky, čarovné legenby, iinbe

výstavnost chrámu a ieho umělecké poklaby, někbe převlábá kra
iinný půvab. Obyčeině ie čistý ráz poutního místa znešvařen
ruzným kramářstvím a příživnictvím, které povrchnímu pozoro
vateli často stačí, aby zanevřel na poutní místo vůbec. Prohlíbka
poutních míst nasvěbčuie tomu, že v libu iest ieště velmi mnoho
pohanství: Prohléóněte si ty tisíce votivních obrázků a baru
v Mariánských Celláclt a vióíte. že lib čěkuie téměř výhrabně
za výhoby časné, za vysvobození z nebezpečí a nemoci těla
výiimkou iest běkováni za uzóravení buše, ač právě pro buši na
takových místech prýští neivíce balsámu. Na poutním tom místě
lze pozorovat též náboženský a umělecký úpaóek Uíbně: Dřívěiší
pouti nosily votivní obrazy ručně malované, práce poctivé, byt
ne umělecké ones šioí Iib Pannu Marii barvotísky zcela bez
cennými.

Abychom čtenářum, kteří si života poutního nevšímali._ otevřeli
malý výhleó čo něho, otiskuieme zóe Dopisy l'. Fr. SUETHKA.
cheíreóaktora >>Našince<<.

\) Einsiebeln, ||. srpna l913.
Dnes o 8. hoóině ráno Opouštíme Einsiebeln Poloha proslulého

mista tohoto ie velmi prostá. Nemá scenerie alpských velehor.
A prece isme si místo toto oblíbili po tom, co jsme zoe v ná
boženské příčině zažili Na procesí elsaské isme pohlíželi trochu
přes rameno, kčyž isme viběli, iak ráói se súčastňuií našich po
božnosti a všube za námi chobí. Ale v neběli večer nám Stras
sburáci ukázali, že isou ještě nab nás Uspořáoali o 8. hobině
nábherný světelný prtivoo na nábvoří chrámovém Za zpěvu »Ave
Maria! ve bvou Dlouhých řaóách šli z bola nahoru, různobarevné
svítilny matice v rukou, po svahovítém, bo schobů ke chrámu
ústícím nábvoří s galerii, kbež zapálili červený bengál. Zpěv
upřímný a naóšený, osvětlení chrámu za svitu měsíce, stoiícího
zrovna nač klášterem, a volně, vážně se pohybuiící průvob půso
bily nábherně. Pozoroval isem průvoó, stoje opobál s rebaktorem
polského »Přehlebu Katolického<<Msgrm Zaluskowskím, který je
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zoe rok co rok na třínebělní bovolené. Rozmlouvali isme o ná
boženských poměrech v různých evropských státech, zvláště
o katolické renaissanci ve Francii, iežto průvoo připomínal Luróy.
Nábhera průvobu a zbožnost zpěvu boiala nás hluboce. Starý
Msgre vzbychal stále: Bůh žiie! O církvi, iak isi krásná, jak hlu—
boce mluvíš! O půl lo. hobině večer byly pobožnosti skončeny
a chrám uzavřen.

K našemu pobytu v Einsiebeln třeba ieště bobati zastaveníčko,
které isme v neběli na večer o 7. hooině uspořábali arcibiskupu
churskému, blícímu v Einsiebeln. Po zpívané litanii loretánské,
kterou náš pěvecký sbor přebzpěvoval s velkou vroucností čtyř
hlasně a po sv. požehnání u růžencového oltáře, které nám
ubělil ]. M. opat Zavoral, obebrali isme se za zpěvu »Bože, cos
ráčila — professoru Zaluskowskému se to naómíru líbilo — na
nábvoří klášterního komplexu a zanotovali papežskou hymnu.
Celý klášter, kbež se cosi pobobného stalo po prvé, byl na
nohou. 85letý arcibiskup churský a mlabistvý opat Tomáš při
stoupili k oknu. Spustili isme naši rakouskou hymnu. Posluchači
aplauoovali a opat Tomáš oslovil ná_s belší řečí, v níž s rabostí
vytknul, že procesí až z krásných Cech v Einsiebeln tak milý
bukaz pobožnosti a katolického smýšlení pobalo. Kóyž opat Za
voral s okna kláštera stručné tlumočil pozbrav arcibiskupa :!
požábal ho o požehnání, přebuesli isme ieště bvě sloky naší
nároční hymny a provolali arcibiskupu, opatu einsiebelnskému
a našemu starostlivému protektoru hlučné »slávac a za zpěvu
»Tisíckrát pozbravuieme Tebec oóebrali se přeb chrám, kbež
nastal rozchob.

Nuže s Bohem, tajemné Einsiebeln! Někby na belši shleůanou!

U [.uroech, 15. srpna.
Pozoruii šum a ruch života v I.liroech už bruhý ben. ]e velko

Iepý. Lurby jsou iakoby světové náboženské lázně. V těchto
Dnech, co my isme tu, prevlábá ne Iio, ale světové obecenstvo.
Ulice rychle rostoucího, bnes besítitišícového města hemží se
nároby celého světa. Elektrická tramway, automobily, elegantní
hotely, restauranty a kavárny, velkoměstské výklabní skříně a
obchooy, knihkupectví, paramenta a kinematograíy —- iako ve
světových lázních. Nebube asi blouho trvat, co zbe bube také
bivaOIo pro náboženské hry a koncertní síň pro buchovní sklabby.
S onešním rázem Lurb by se to úplně srovnávalo. Není tu za
stoupena ien Evropa, nýbrž i Amerika a Afrika. Běloši, míšenci
i černoši, celý svět ie zbe zastoupen. Massy obecenstva proubí
ulicemi až bo to. hobiny noční.

Naše česká pout v této hlučné směsi nárooů vyiímá se velmi
imposantně. Vystupuieme vžoy a všube iako celek s praporem
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a huobou a s naším, vžbv pohotovým a Do krainosti obětavým
protektorem v čele. Býlo tomu tak včera o půl 5. hob. obpol. při
svátostném průvobu, večer o 8. hob. při průvobu světelném, a ones
obpol. při svátečních službách Božích. O půl 5. hob. začal svátostný
průvob. Pobívaná nábherná! Galerie nao růžencovou neispob—
nější kapli a obě kratší, příkřeiší schobiště zvolna isou hustě
obsazena biváký, kteří i na nábvoří tvoří polokruh. ]e tu v této
chvíli 5000 libí. Průvob ob ieskýně zahaiuie náš prapor, za ním
se svíčkami mužové, pak kněží, bále balbachýn, pob nímž kráčí
]eho Milost opat Zavoral, nesa Neisvět. Svátost Oltářní. Kněžstvo
zpívá »Pange lingua'. Doprostřeb kruhu tisíců poutníků staví se
Dr. Kolísek a farář P. Kolísek, pronášeiíce co neihlasitěii české
vzývání Pána ]ežíše a Panny Marie. Mý opakuieme invokace
neiprve nesměle a pak hlasitěji. Po nich francouzský kněz vzývá
Neisvět. Svátost, a množství ie francouzský opakuje. ]eho Milost
opat Zavoral kráčí ob nemocného k nemocnému, postaveným bo
kruhu. lnvokace z úst tisíců působí hluboce. Všechno ie uchvá
ceno. Požehnání nemocných ie skončeno. »—Kněžstvo pokračuie
ve zpěvu 'Tantum ergon lib vpabá, a náslebuie svaté požehnání.
Velebný, ohromuiíci obřab ie skončen. Neisv. Svátost obnášeií bo
chrámu a my shromažóuieme se na schobišti přeb růžencovou
kaplí, abýchom bali se fotografovat.

]e-li svátostný průvoo proievem hluboké, horý přenášeiící vírý,
ie večerní pruvob světelný manifestaci uchvacuiícího nábožen
ského nabšení. Nábvoří o půl 8. hob. večer poskýtuie týž velko
lepý obraz jako o průvobn svátostném. Obecenstvo obsaoilo
všecka místa, oókub možno život na nábvoří pozoroval. Průvoo
světelný počíná u ieskýně zjevení. \) přebu kráčí opět naše
české procesí, zpivaiíc s hubbou lourbskou píseň. Za ním ičou
Další sta poutníků ?. iiných nárobů a zpívaií francouzský. 1501:
tu zvláště Belgičané a Bavoři. Všichni maii v rukou pochobně.
Za iásavého zpěvu ubírá se světelný průvob ob ieskýně po
zvolnétn schoóišti k basilice, obtuo zase bolu, po aleii až k soše
sv. Michala, obtuo nazpět ke chrámu, kbež se v serpentinách
soustřednie v moře světelné. Neiméně 3000 pochobní září. Stoiím
na galerii a isem iako oslepen. Nabšení pěiíclch se stupňuie.
Při refrainu 'ZOrávas Maria“ zbvihaií pochobně bo výše. Celou
hobinu hřmí z nábvoří 'Zbrávas Mariac! Konečně ie píseň
u konce. Ozve se české »Věřím v Boha a po něm Dr. Kolísek
bává ieště poutníkům pokýný. Ale Francouzi, Belgičané a ame
ričtí panělové ieště stojí a zahaiuií latinské 'Crebm tak jak se
zpívá při mši svaté. Cítíte, že to, co se tu běie, ie proiev ohrom
ného nabšení náboženského, že počátek XX. století charakteri
sován ie vzplanutím náboženského ibealismu prvých století
křesťanství. Kbýž shromážbění bospěie k místu: oln unam

226



sanctam, catholicam ecclesiam<<,vernn ve svatou církev obecnou,
zbvihá pochooně jako ku přísaze. Znamení bobý! »Crebo“ iest
skončeno, ale ještě nenastává rozchoo. Francouzi začínaií píseň
bojovného nápěvu. Ve Francii začíná katolický život mocně prou
óit, katolíci přestávají se bát chystají se k zápas

]e půl 10. hobině večer. Nastává rozchoo Ale uchvíle tato zú
stane v mysli tisíců nezapomenutelnou. Význam Lurč! Svátek
Nanebevzetí Panny Marie vítá nás v Lourbech krásným ránem.
O pul 8. hoóině máme české kázání v rúžencové basilice a pak
pontifikální mši svatou. Přeb tím ieste ibn b_obasiliký sloužit mši
svatou. Po 7. hoóinč Dostávám se k oltáři. Ciperný ministrant se
o mne pečlivě stará. Přeóe mnou slouží starší francouzský kněz,
na něhož čekám s humerale a koiporale v rukou Zůstává
u oltáře sebět ve zpověónici, ie mi velmi bratrský nápomocen
pri oblékání a svlékání bohoslužebných rouch a po mši svaté
táže se mne, ookuo jsem, a velmi chválí moii latinskou výslovnost.
Za poslebního evangelia už. slýším naši hnbbu hráti »Bože, cols
ráčila. Vebon naseho pana opata ke mši svaté. Spěchám na ka'
zaní, které má Dr. ]inóra oopravěovémpřeósevzetí. Mluvilvelmi
obsažně a konkretně. Po 8. hoóině začala pontifikální mše svatá.
Bratři Kolískovó obstarávaií liturgický zpev, k němuž připoiuií
íntl'iánskú ceske vložky. IN) 0. liobint- lmni'ínn- pobožnosl ;] mz
\lll inn še Obpolečnt' n ) lmňine iv všeobecná zpm'eň, pnníž
se Šlllílbllllllll opet Svátoslnúlm |nnvuon ink:—lelek
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PREDEHRA KMVSTERlU„ZVĚSTOUÁNÍPANNVMARIE'f

NAPSALPAUL CLAUDEL. PŘEL. VII.. BITNAR.
(POKRAČOVÁNÍJ

PETR: Pax tibi. Kterak jest všechno stvoření siebnoceno
s Bohem v hlubokém taiemství! Skrýté se ]ím zase ozřeimuie
a iá cítím svěží vánek z růži na svém obličeii. Veleb svého Boha,
požehnaná země, v slzách a v temnosti! Plob iest človékův, pouze
kvet, lest boží a líbá vůně všeho pučícího. Proto nechť se mocně

fortnýřko má, s Bohem! nevrátím se k vám iíž nikbý víc (5 mlabý
strome poznání bobrého i zlého, tabý počíná můi rozklaó, pro
tože isem se na Vás prohřešil, a iiž očlučuie se mi buše oo
těla, iako v kábi víno ?. vvlísované révý! Co se stalo? Nezneužil
jsem ženv. Neobsebla mne žena k mé zkáze. Clověk, který v svém
srbci Bohu přebnost bává, umíraie uzří svého anběla strážce.
Za neblouho jiná se mně otevře brána, kóo si v tomto životě
neliboval, zbřímne po výkonané práci pob perutěmi Svatého
Ducha: nebot iako průsvitnými stěnami svítá všube soumračný
rái a kaoibla noci mísí se s čmoubem výchlablého troubu.

UIOLENA: Petře z Craonu, vím, že nečekáte na moie »Ubo
žákulc, aniž vzovcháte po mém »Ubohý Petřea. Nebof trpící málo
oceňuie útěch veselého těšitele, a ieho strast není nám tím, čím
ie iemu. Trple s naším Spasitelem. Užbýt víte, že zapomenut iest
váš špatný skutek, pokuo mne se týče, a chci vám býti zase pří
telkyní. nebot nehrozím se, že iste boiatý a nemocný, nýbrž chci
vám býti blízka iako zbravému a jako našemu starému příteli
Petrovi z Craonu, iehož ctim, miluii a si vážím. Tolik vězte.
A pravou.

PETR: Děkuii, Violéno.
VlOLÉNA: A nyní bych se vás rába na cosi zeptala.
PETR,- Mluvte.
VIOLENA: Co to bylo, jaký krásný příběh, který nám náš otec

vyprávěl? Co ie to za »Spraveblivou-, již v Remeši stavíte a která
má býti krásnější než Saint Remý a Notre Dame?

PETR: To je kostel, který stavím na rozkaz cechů remešských
na místě starého Parc-aux-Ouillesu, tam kbe loni výhořel starý
Marc-be l'Evěque. Stavba iest přebevším bíkem Pánu Bohu za
sebm tučných let uprostřeb hlabu ostatního království, za zrní
a šťavnaté ovoce, za levnou a krásnou vlnu, za sukna a kože
šiný, za bobré výbělký na kupcích z Paříže a z Německa. Potom
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za Dosažené svobočý, za privilegia ubělená ]eho Milosti králem,
za starý záškobný manbát biskupů Felixe ll. a Abonóanta z Cra
mailu, který byl papežem zrušen, to vše pomocí bobrého meče
a tolarů válečné mzbý. Nebof takový iest křesťanský stát: nikbo
se neskláněi v porobu, ale kažbý boibi svého práva, abý siebno
cením pobivuhobné rozmanitosti vvkvetlo bílo láskv.

VIOLENA: O kterém králi to mluvíte, a o kterém papeži? ]e
iich přec po bvou a neví se, který ie pravý.

PETR: Pravý je ten, ienž s námi bobře iebná.
UIOLÉNA: Nemluvíte, iak se sluší.
PETR: Promiňte mi. ]sem člověk nevěbomý.
VIOLÉNA: A oókub iste vzali iméno pro nový born?
PETR: Neslýšela iste nikbý o Svaté Spraveblnosti, která ze

mřela za císaře ]uliána iako mučenice na poli anýzovém? —
To ie zrní iehož přibávaií čo pšeničného těsta v bobě přebveli
konoční. Při kopání záklabii přišli isme na pobzemní pramen,
a kóýž isme obvebli i_eho vobu, našli isme peií hrob a v půli
rozpuklou česku s nápisem: ]USTlTlA ANClLLA DOMlNl lN
PACE. Malá křehká lebka byla rozpuklá iako ořech, býla běckem
osmiletým, několik mléčných zoubků vězelo ieště v čelisti. Celá
Remeš se pobivila a všeliká znamení i mnohé zázraký staly se
po nalezení ostatku, které isme ukrvli v kapli, bokuó nebuóe
stavba ukončena. ]en onv mléčné zoubky zaseli isme bo půbý
pob velikým záklabnim kamenem.

UlOl ENA: ]aký krásný príběh! A otec nám ieště vypravoval,
Žl icmešské žený óarovalv své skvosty na stavbu Spraveblivé?

PETR; Máme toho iiž velikou kupu a Žibů kolem ní iako much.
VIOLĚNA (sklopí oči :! otáčí váhavě silným zlatým prstenem

n.: čtvrtém prsté.)
ETR; ]aký to máte prsten, \)ioléno?

VIOLENA: Dostala jsem ici ob ]akuba.
(Mlčení)
PETR; Budte štastna.
UlOLENA pobává mu prsten: Dosub to není jisté. Otec se

ieště nevyslovil. Nuže! chci vám říci tolik: Vezměte můi krásný
prsten, který ie vše, co mám, a ]akub mi iei bal taině.

PETR Nemohu iei přec přiimouti!
VIOLÉNA: Berte rýchle, nebot iiž iiž ztrácím sílu s ním se

rozloučili.
PETR,obebere ob ní prsten: Co pak tomu řekne ženich?
VlOLENA: Není bosub zcela mým ženichem. S prstenem se

nevýměňuie i srbce. Zná mne. Daruie mi iiný, stříbrný, tenhle
byl pro mne příliš krásný.

PETR prohlíží prsten: ]est z ryzího zlata, iak ie kbýsi výrá
běli mebovým kalenim. ]e vláčné iako vosk a přece nezničitelné.
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VIOLENA: ]akub iei našel při orání v zemi, na tom samém
místě, kbe až bosub vvorávali staré pěkné meče a krásné ozbobý
ze skla. Bála jsem se nositi tuto pohanskou věc, která přec patří
mrtvým.

PETR; Přiiímám toto rvzí zlato.
VIOLENA: A polibte mou sestru Spraveolivou za mne.
PETR pohléone náhle na Violénu a zbá se, iakobý měl nápab:

A to ie ,vše, co jí chcete báti? Trochu zlata se svého prstu?
VlOLENA: Což nestačí, abv se zakoupil malý kámen stavební ?
PETR; Spraveblivá sama ie však velikým kamenem.
VlOLENA se směie: ]eií život nepobobá se mému.
PETR; Záklabv výžaouií jiného kamene než lomenice.
VIOLENA: ]sem-li kámen, nechat jsem bělný kámen, který mele

zrní spolu se sbruženým žernovem.
PETR: Také Spraveólivá byla v kruhu svých blížních ien ne

patrné, malé Děvčátko, až ii Bůh povolal k význání
VlOLÉNA: Avšak po mně nikbo nežábá utrpení. Či snao mám

iíti k Saracenům :: hlásat iim evangelium?
PETR; Kámen nemá práva voliti své místo, to mu určuie stavitel.
VIOLENA: Pak velebím Boha, že mi iiž určil místo, a že ho

nemusím hlebati. A nežábám ani iiného. ]sem Violéna, osmnáct
let stará, muj otec slove Anne Vercors, matka má slove Alžběta,
má sestra slove Mářa můi snoubenec slove ]akub To ie vše,
nemám, co bych vám ieště sóělila Vše ie zcela iasné, vše přebem
uspořábané a tak isem s tím spokoiena. ]sem volná a nemusím
se o nic starati. ]e zbe kbosi, který mne veoe, Dobrý, ienž ví,
co iest činiti! Rozsévači zvonic, přicházeite bo Combernonu!
Dáme vtim ráói kameny i bříví nežábeite ien bcer tohoto bomu!
A pak není- li i zbe iiž boží bum boží půba a boží léno? Ne
isme liž povinni oaní iebině Monsanvieígu, který živíme, háiíme,
iemuž báváme chléb, víno a vosk, neobvisíme ien ob tohoto
hnízba bospívaiících anóělů? Tak jako velmoži opatruií své ho
lubnlký, i my máme svůi holubník a zbaleka vibitelný.

ETR: Koýsi cestoval jsem lesnatým kraicm a výslechl jsem
rozmluvu bvou krásných bubů. Chválili Boha, obabva ti stro—
mové, že ie stvořil nevývratné v ieiich rooné půoě. Dnes ieóen
z nich na širém moři poráží Turký looním beranem, bruhý, Vý—
vrácený na můi rozkaz, brží příčným břevnem na zvonici v Laonu
]ohannu, bobrý zvon, hlaholici na Deset mil. Milé běvče, při mém
řemesle nenosí se oči v kapsách. Rozpoznám bobrý kámen pob
jalovcem a břevo iaórné ob Dřeva nezralého; a neiinak muže
| zený. ,

VIOLENA: Ale ne Děvčata, mistře Petře! Ta isoui pro váspříliš jemná. A přeoevším, nelze ie tak snabno poznat
(Příště ko.nec)
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lÁBOŽENSTVÍ RlCHARDA WAGNERA.

'tsE DR. ]AROSLAv HRUBAN. (POKRAčovANí).

UZEME TEDV RÍCl, ZE [ V TVORBĚ WAGNE
rově patrný jsou stopv processu, který on sám
prožil jako myslitel: poznání úpabku libského po
kolení a z toho vycházející víry v možnost ob
rození. 'Parsifal' jest bramatem toho obrození na
záklabě té lásky a života, jak mu učil sám Spa
sitel. jak pulsívně právě v té bobě bijí takové

ýšlenký v hlavě reformátora, o tom svěbčí spis: >Náboženství
umění: (1880). Tam přímo se vibí, jak chce Wagner míti usku
čněnv mýšlenký, jež prorockým gestem přebvábí v »Parsifaluc.
]ečnou z prvních pobmínek obrození jest návrat k přirozené,
j., rostlinné stravě. Strava masitá má lví pobil na úpabku lib
va, náboženství a církve. Večeře Páně jest mu příkazem vege
riánství, z něhož zbýlý v církvi jen občasné postý. Mluví
konkretních přípabech polepšení zločinců stravou rostlinnou a
íeb se táže: x("í památku asi by slavilý ohce tohoto(t. j.veget.)
mlhu, kovhý po Denní práci se shromaždovalý k iÍČllI, aby se
)(erstvilý chlebem a vínemh Večeře Páně, ióeálý nové, obro
>nó spolecnosti, motiv Posleoní večeře »Parsiiala', to vše na
onou zajisté víří v hlavě velkého roztoužence.
Tot jebna stránka onoho velkého náslebování Krista; i naskýtá
' otázka, jake že jest ono VVKOlll'liNÍ. jež plynulo 1.0 života
e příklaou Spasitele, tak milujícího, tak soncitného, až v smrt
=ohetnjicího? lebnak to bube výslebný stav regenerace, jež
jse. musi vzejití z náboženství. Nebot, kažbý pravý popuo a
techna uplně umožňující síla velké regenerace muže vvrůstijen
hluboké pubv opravoového náboženství. Zivot posmrtný jest
'íliš vzbálen, než aby mohl tvárně púsobiti v naše zbejší býti,
rbí Wagner, a zvláště v tak horoucně planoucí, očistnou touhu
:nia toho bruhu, jako byl právě tento, bobejme: i jeví se vý—
)upení jako inbivibuelní život buboucího, obrozeného libstva.
ou v tom nepopíratelné ozvuký schopenhauerovské, ovšem ve
nýslu příbuzné buše a ne prostého přijíníatele, jest to také
ea biametrálně rozbllná oo tenbencí povrchniho, chvatně mý
ícího a jeónajícího světa: »Zbá se nám, v posvěcených hobi
ích, kbý všechný zjevové formý světa se nám rozplývají jako
tuchýplném snu, že jsme již účastni výkoupení, napřeb je po
tujíce: nás pak neoěsí již přeóstava oné zející propasti, hrůzné
vářených nestvůr hlubiný, všech těch chtivých zrůb vůle sebe
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samu brásaiící, jak nám ie ben ——ach! běiiny libstva přebvebly:
čisté a pln touhy po míru zní nám pak ien sten příroby, bez
bázně, pln naběie, vše uklibňuie, svět vykupuie. V stenu sieo
nocená buše libstva uvěbomuiící si tímto nářkem svůi vysoký
úřab vykoupení vší spolutrpící příroby, vznáší se nač propast
zievů a oproštěna ob oné hrůzyplné příčinnosti všeho vznikání
a zanikání, cítí se bezklíbná vůle v sobě samé spoutána, sebe
sama osvobozena.“ (Náboženství a umění.)

O tom, iak si Wagner přebstavoval »onen svět—„nelze nic ur
čitého říci. Možno k tomu citovali ien bvě místa ze spisku:
»Poznei sebe sama.dl (Dobatekk 'Náboženství a umění.a): 'Nebot
ie-li na tyto, tak bezmezně bůležitými se ievící otázky, obpověó,
pak ií ubělil náš filosof (Schopenhauer) s nepřekonatelnou pre
cisností a krásou tímto, k Definici ibealíty času a prostoru při
baným výrokem: »Mír, klíč a blaženost ieóině tam bytuie, kbe
není žábného KDE a KDV.c A na iíném místě: »Sebe vzbále—
něiší styk neuváóí ho (žiba) ve vztah s náboženstvím kterého
koliv vzóělaného nároba, nebot v pravóě nemá žábného nábo
ženství, toliko víru v iistá zaslíbení svého Boha, iež se nikterak,
iako v kažbém pravóivém náboženství, nevztahuii na mimočasový
život, nýbrž iebíně na tento přítomný zbe na zemi, na níž ieho
kmeni ovšemtvláOa naoe vším živým i neživým zůstane zajištěna.“
A nab to stěží bube možno postoupiti.

Tím iest asi bogmatická stránka náboženství Wagnerova vy;
čerpána. My přirozeně se tážeme, iak tu vyibc CIRKEV A ]Ell
POSLÁNÍ? Církev má nepopěrně velký význam historický, my
namnoze žijeme z ieiího běZtictví, leč v náboženství Wagnerově
nemá místa. Nebot zaiisté v církvi a skrze církev měně zřetelně
k nám mluví VZNEŠENO,než-li tomu v poimech prozřetelnosti,
Spasitele, vykoupení. Genius z hubby zrozený přínáší si již Do
své filosofie, bo svého neilogičlěišího myšlení perutě, iež vyzve
baií sice bo výšin, kóe volněii se býše v tušených vibínách bu
boucnosti, za to však často velmi škoólivč a nespraveblivě
skresluii obraz. skutečnosti. (\ tak také Wagner skresluie obraz
církve. Zbe bala by se vskutku uvésti pravá spousta výroků,
iež všechny konečně vypovíbaií iebno a totéž a v čem, bohužel!
není o mnoho více než v řečech řemeslných proticirkevních
mluvků boby současné, ien v tom ohromný ovšem rozbil, že
onbe šlechetný zápal náboženský skutečně vše to způsobil.

(Pokračování)
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Z CVKLU: PRERIE. VERŠEz DALEKÉHOZÁPADU

oo ]ANA STÉPANABROZE.

BOŽÍ TĚLO.

l.

]á bvl kbýs' na processí v metropoli pvšné,
iež nohv paláců svých koupá v mobré vobě,
tu v prúvobu šlý buše poctivé i hříšné.
a zevní lesk se snoubil s lehkou mýslí v shobě.

Naó veleknězem balbachýn se zlatem třpýtil,
a monstrance tak slunce plála brahokamý;
tu skvostný prsten, řáb, na hrble řetěz svítit,
lesk paramentů člověka biv neomámí.

Špalírem voiáci iak z žulý vvtesaní,
z nich kažbý v blani pušku s ostrým boblem třímal,
za čákou z bubu list, knír vzhuru přičesaný,
a z hrabeb bělostřelcú sbor iak Perun hřímal.

llneb za nebesy starý mocnář volně kráčí,
s ním jeho bvůr to pohábka se snesla k zemi
pak řabou velmožů i bámý v přeo se tlačí,
v iích brahých robách slunce barvami hrá všemi.

Přes ocel baýonettů tisíc očí zírá,
sem přišel lib, bý lacinou měl pobívanou,
mu v srbci hoří zášt, a ruka v pěst se svírá;
z těch očí některé zlověstným bleskem planou.

A starý monarcha ien Slabce usmívá se,
a elegantně nožka kobercem se šine,
mu blahem pokoině zrak září při té kráse —
Ones neptá se, zba někbo v říši hlabem hýne.

l mně ta ieho nožka na šíií kbýs' stála.
mně říkali, že lehčí ie než pírko peří,
iá setřás' ii, vžbýt busila mne iako skála,
a prch' isem v kraj, kbe libstvo ve svobobu věří.
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II.

V preriiním kostelíčku přeb oltářem stoie,
si vzpomínám na průvoo v pyšné kathebrále.
]sme chubí ien — nemáme pozemského krále,
a Kristu místo zlata báme srbce svoie.

Květ prerie kabiblem k ]eho poctě voní,
tam na obzoru z mraků místo běl hrom hučí,
ku Pange Linqua průvob z hrbel ptačích zvučí,
moblitbou anběl Boží v prostém srbci zvoní.

Nám místo blesku bémantů ien mozol září,
a za Kristem ibou čela vráskou okrášlená,
hlas z monstrance tu slvší buše unavená:
Dnes v tobě spočinu iak zlatém na oltáři.

Lib zbožný Svátosti kbvž žehnám ]ménem Božím,
sám Kristus buši věrnou k Svému srbci vine,
zná své — ví, u Něho že hlaóem nezahvne,
bvt svět ií bával trn, a pole kvetlo hložím.

Dodge, Neb. V den Bož. Těla, 1913.

MARNÉ ORÁNÍ.

(AI. Svoisíkovi uctivě připsáno).

Orám, orám, nepřeorám,
marně s čela pot se Iiie,
všube úhor až k těm horám,
iež se týčí nab prerie.

Velké plány, malá síla,
ráblo křeše o kamení,
marná práce, škoba bíla,
skála v prst se nepromění.

Žírnou půbu vítr smete,
brázbou příval zhoubný svčí;
iestli růže kbesi zkvete,
červ sní kořen,chlao květ zničí



Uhor, úhor v českém žití,
vše se blíží ku zápaóu,
trubabour iiž neroznílí
sróce písní \; mrlvém hraóu.

]ako pastýř ve poháóco
večer hraju na molbánkv,
zkamenělé moie slábce,
nevzbubím iiž na červánky.

Vaňuchvm smutné tony plynou,
—>l<bvDomov "mi—\ v slzách zmíní,
z báli slyším písen linou,
ioií zvuk mi srňcc svírá.

Pluh iaem rozbil k tomu klasu,
mrtvým chléb ii) nvpomužv
Výkřik mui fulk' ln-z Ohia-511,
lm Dušičky \'ll\'*il(llll ruže

[lmllnr „'Li— -'„"1|w l*'ll



Mikoláš Aleš mrtev. Veliký,ryze
český umělec, duševní tvurce iímavého
cyklu -Vlaslr zdobícího foyer Národ.
divadla, četných skvělých kartonu, a
nekonečné řady illustrací, iichž puvod
nosl a poetická síla invence vydobyly
mu předního místa v řadách umělců če
ských,není iiž mezi živými! Skromný,
tichý poela českého kraie, který zei
mena ra'zoxité figurky jižních Čech
zvěčnil ve svých kresbách, oplakáván
bude iíste veškerým lidem českým,
k iehož srdcím dovedl kresbami svými
mluvili tak iímavě. Četné illustrace
k národním písním, zeiména morav
ským,učiuil','iei steině blízkým Mora
vanum, iako vždy blízkým a drahým
byl svému rodnému iihočeskemu kraií.
Mik. Aleš narodil se r. 1852 v Miru.
lícich v kraii píseckém. V Písku nav
štěvoval nižší gymnasium, pak školu
reálnou. kde hlavně vliv Ad. Heyduka
působil na rozvoi uměleckých snah a
vlasteneckého ducha ieho. Roku 1869
odebral se do Prahy na akademii ma
lířskou, kde až do roku 1875 setrval.
Prvnísamostatnou ieho prací byl karton
>Čechie ve své slávěl, pak následn-
vala řada obrazu historických, skízzy
k cyklu >VIast-, uSmyslyr, .Pochod
Rakoczyho< atd. První soubornou ieho
prací illustračni byly kresby k Ohlasn
písní ruských, illustrace k rukopisu
králodvorskému a nekonečná řada rá
zovilých ryze českých kreseb, v nichž
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uplatnil velkou svoíí individualitu. Pře
četná jsou také dekorativní ieho sgraf
litta, roztroušené na budovách veřei
ných i soukromých po celých Čechách.

Také v Plzni jsou krásné Alešovy
práce, hlavně na domech v Nerudově
ulici. Škoda, že nebylo lehoy popřáno
staviteli Stechovi a malíři Alešovi, aby
mohli provésti svui plán až do konce

celou Nerudovu ulici ozdobíti vý
íevy z českých dějin. - Aleš zemřel po
kratší nemocí dne 9. července o pul
nocí. Nepožíval tedy dlouho podpory
města Prahy a podpory státní. Odešel
: českých Slepičích poměru, které mu
tak často otrávily život.

Oslava Bol. ]ablonského konala
se v Kardašově Řečici 2. a 3. srpna
t9l'J. Promluvil red. Národních Listu
]ar. Hrubý, strahovský opat M. Za
voral. super. P. Wonesch a i. Eliška
Krásnohorska' zaslala tento vý/namný
po7drav: 'Vysoce ctění pánové! Ráčili
]ste mne poctítí pozváním k slavnosti,
ieiíž účel zaiísté mi k srdci mluví a
vroucí souhlas v nem vzbuzuie. Co
neiuctivěii Vám děkuiíc za vlídnou
vzpomínku, kterouž ]ste mne vyzna
menali, dékuii vřele za vzácnou Vaši
pozornost a lituií upřímně, lt pro
trapnou vleklou chorobu neními možno
užíti pozvání tak vábivého. ]est mi
spokoiíli se ien duševním, v hloubi
nitra vzdávaným holdem ušlechtilému
pěvci, ienž byl prvním zbožňovaným



básníkem nadšené četby mého dětství
a otevřel mi — iako mnohým iiným —
iitřní průhled v krásnou říši ideálu a
v.širou oblast poesie české. A po dnes
maií zpěvy ieho tklivé své kouzlo,
hlubokou svou pravdni nezničitelný
význam svůi. K těm, kdož s Vámi
neiupřímněii slaví orahého Vám rodáka
i tím dražšího celému národu básníka,
druží se celou buši dávná a vděčná
ctitelka Boleslava ]ablonského, Vám,
vysoce ctění pánové, hlubokou úctou
oddaná El. Krásnohorská,spisovatelka.
V Praze, dne 30. července 1913.

K otázce církevního umění na
psal řezbář AI. Martinů v vNašinci-z

Dříve lid i šlechta měli větší smysl
pro umění. Města a vesnice závodily
v budování nádherných chrámů a vzác
ných soch a obrazů, to však, co dříve
lid věnoval na kostely a umění, to padá
nyni : velké části do koryta prohna
ných vndcu svedeného lidu, kteří peníze
z lidu vymačkaněutráceií v hernách a
v láznichskapitalisty. propíicii v šam
paňském s baletkami a prokouří v (ira
hých doutníclch. Není tedy divu. že by
rádi chrámy zbořili.

A když něco má být zbudováno, lu
lid žádá, aby umělec hověl za několik
korun ieho zkaženělnu vkusu. Aby na
dělal hodně pestrých ozdob, sošek a
obrázků za ty ceny iako lyrolští ho
ralé, nebo různí řemeslníci, kteří utnou
špalek v lese, neřežou ho na íošny a
nekliží, aby řádně dřevo vyschlo, nýbrž
z celého špalku bez modelu z pamětí
za 4 dny vysekaií sochu, která dá do
vedněmn umělci práci 2 3 neoěle
kromě modelu. U takových prací o ně
iakém zaiimave'm řešení mass, linií,
o proporcích, anatomii a souladu barev
nemuže být ovšem řeči, to nelze za 3
roky se naučit v něiaké dílně, k tomu
ie třeba " L ' L * ' hstudií

a především nadání. U takových prací
draperie, které maií charakter kůže
nebo plechu, nemožně nakroucené
skrývaií vycpaná a zmrzačená těla, za
to však povrch namazaný hladce pla
venou křídou, pestře nabarvený a na
sládle usměvavý obličei lidem se tolik
líbí, že považovány jsou takové práce
za vrchol uměni, takže umělci iest ne
možno o takových věcech říci pravdu,
aby neupadl v podezření konkurenční
žárlivosti. Zde možno ien poukázat,
co o tom kdysi napsal >Nový Život-,
zvláště o tyrolských výrobcích.

A poněvadž poctiví umělci, kteří
museli mnoho studovat, nemohou ta
kové práce a za takové ceny Dělat a
všelijaké to klamání duchovenstva se
iim prolivi, proto dnes církevní umění
šmahem padá do rukou různých po
chybných firem a špalných řemeslníků.
A co horšího, do rukou ieiich padaií
často umělecké památky. Takoví lidé
často, aby udělali obchod, snaží se
íaráři namluvil, že ten neb onen oltář,
socha, nebo obraz iest staré haraburdí
a nabízeii se lacino nahradili iich no
vými. Překvapuiícim byl by pro každého
pohled do skladišíiislých »uměleckých
závodů, kde va'lí se množství vzácných
řezeb a soch v chrámech uloupených.

Tak v iiste' obci nedaleko Prahy bylo
třeba opraviti starý, krásný, barokový
oltář. Práce zadána byla neilaciněišlmu
oierentu, iiste' rumělecko-prumyslové
štalirskě, pozlacovačské, sochařské a
řezbářské: firmě-, iinými slovy oby
čeinému pozlacovači, který i'ezbzíiské
dláto snad iakživ v ruce nedržel. Ten
snažil se pak íaráři namluviti, že to
staré haraburdí nestoií za opravu a
nabízel se lacino dodati oltář nový a
krásněiši. Když se však íarář svésti
nedal, nařídil svým dělníkům, aby kon
strukci oltáře potaimu poškozovali tak,
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aby nahražení ieho oltářem novým
stalo se nutné. Farář však věc pro
hlébl, povolal konservátora, ten ziistil
zúmyslné poškození, další >opravování<
zastavil a umělecko-průmyslový pozla
covač byl nucen od povolaného od
borníka na vlastní útraty oltář nechat
opravit.

Povznesení církevního umění velmi
také překáží mylné názory, že umě
lecká práce přiide velmi draho, tu že
si mohou dopřát íen kostely bohaté, a
v daném případě že stačí práce laciné,
iaké se v různých cenníkách nabízeií.
To iest velký omyl. Má-lí věc být zbu
dována pro požitek zkaženému lido
vému vkusu, stačí ovšem práce leda
iaká. Má-Ii však věc být zbuoována
ke cti a chvále Boží, pak nemá být
v chrámě stavěno místo zlata falešné
pozlátko, misto mramoru pomalované
dřevo, místo pravdy lež, místo umění
nevkus, iínak neisme dobrými křesťany
a podobáme se dítěti, které otci místo
vonné kytice přináší imitaci 2 barev
ného papiru.

Nedostatek prostředku není důvodem,
že v chrámě musí býti stavěn nevkus.
Vždy! chrám čistě vybílený, neb na
třený iedníín tónem bude lepší, než-li
špatně vymalovaný a nepřiide to o nic
dráže. Taktéž bustoiněiší a krásněiši
ozdobou oltáře iest vása s živými
květinami, než-li špatná socha nebo
obraz, a nepřiide to o nic dráž. Umění
může býti přístupno i kostelům nei
chudšim, iest třeba ien, abychom si
dovedli odpustit různé ty sloupky, kon
solky, baldachýnky, výstupky, růžice,
věžičky, kružby a abychom si zvyklí
na krásu proporcí, na iednoduché
hmoty a linie, diskretní barvy, klidné
plochy jen málo ozdobami na některých
místech poněkud oživené,a poznáme,
že dobrý vkus práci niiak nezdraži.
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Ovšem iednotlivou sochu nebo obraz
o několika tigurách 1 m za 70—80 K
nelze umělecky provést, možno však
místo tři špatných soch pořiditi iednu
dobrou a nedostává-li se prostřebku
na věc dobrou, iest dobře počkat, až
prostředky budou,nebot ruzné ty do
mněle laciné práce, nehledě k nízké
ieiich hobnotě umělecké, brzy mnoho
drahých oprav vyžadulí a často penize
isou za ně zcela vyhozeny. To iest
právě velkým uměním, docilit krásného
účinku prostředky co neiiednoduššími
a neiskromněišími.

Tyto zásady přicházeií k platnosti
zvláště v poslední době, ve tvorbě
moderní. Dříve,kdy materiál, pracovní
síly a životní potřeby byly nepoměrně
Iaciněiší a zbožnost lidu větši, bylo
možno budovat chrámy plné ozdob.
sloupků, věžiček a výklenků, oltáře
plné nádherných řezeb a soch, stěny
pokryté freskami a mosaikou. Během
staletí se ale všechno až dvacatero
násobně zdražilo, takže kdyby takové
práce měly být provedeny dnes, vyža
dovaly by ohromných nákladu.

Dnes musíme ve všem se uskrov
ňovat, vše ziednodušovat, to iest po
žadavek dnešní doby. Historické slohy
se tedy už proto nehodí do dnešní
doby, že nevyhovuií ieiím požadavkům.

]est to velký omyl, budovati dnes
stavbu gotickou,a aby to nepřišlo tak
draho, používat misto kvádrů cihel a
betonu a místo ozdob z kamene tesa
ných Iepiti cementové odlitky, nehledě
ani k tomu, že dnes iest velice málo
architektů a stavitelů, tvarů a konstrukcí
historických slohů dobře znalých.

Otázka evr.-methob. a společný
lakyk slovanský. Na prvním siezdě
českých katolických studuiícich v Kro
měříží po přednášce o idei cyrillo
methoděiské rozvinula se čilá debatta



o Společném iazyku slovanském.
Velikou pozornost vzbubil návrh,

ieiž učinil posl. Kablčák a studuiící
inženýrství Theodor Myslivec, který se
vracel s katolického siezdu v Lublani,
kde Chorvaté a Slovinci slavili sbra
tření v ieden národ, na němž zastu
poval s právníkem Vilkem české ka
tolické akademiky, abychom v té věci
postupovali prakticky a uiednali se
neiprve na společném iazyku těch Slo—
vanu, s nimiž isme spoieni iebnotnou
říší, steinými záimy a s nimiž se mů
žeme obchodně, hospodářsky a kul
turně stýkali. ]sou to národové ra
kouští. Za společný iazyk doporučili
iazyk -chorvalský< (srbský).

S velikým potěšením bylo bráno na
věbomí, že siezb katolických studentů
v Kroměříži má býti pracovni. V o
lilebu tom zaslouží pořadatelstvo a
hlavně redakce »Sluč. Hlídky-, veške
ru čest. Doveiluá ruka redaktora, kan
rlibáta proíessury Trčky, povýšila
\HIióku- mezi stud. časopisy prvniho
řádu.

»Sludentská lllidka' chopila se o
tázky společného iazyka energicky a
prakticky. Otevřela, počínajíc letoším
rokem, v každém čísle rChorvatské
besedy-, ieiichž řízeni svěřila proíes
soru Frant. Myslivcovi v Příboře, a
odůvodňuie doporučení iazyka chor
vatského za společný iazyk takto:

»V ohlebu společné řeči padá hlavně
na váhu praktická potřeba.

Při rozhovorech, která řeč slovan—
ská měla by býti zvolena za společ
nou, přirozený cit pobádá a upozor
ňuie nás na neivětšl národ, který u
porovnání k iiným národům iest iako
kmen proti ratolestem. jest to zákon
přirozený, který silou dostředivou
iednotlivé části v celek poií. Ziev po
dobný spatřuieme u iednotlivých ná

řečí, z nichž vyšinuto iest iebno nad
ostatní a ustálilo se ve spisovnou
řeč. Vynikala bud počtem nebo silou
ducha. Podobně měla by býti při volbě
společného iazyka vodítkem číselná
nebo duševní převaha. Vrozená touha
iednoty mluví pro národ ruský, ale
poměry se tak vyvinuly, že iazyka to
ho nemohli bychom se samým nárobem
ruským až na oiedinělé případy prak
ticky užíti.

Pro dobu přítomnou nutno hledali
cestu iinou a ohlédnouti se po iazyku
těch národů, kteří s námi žiií v ied
nom soustátí. Slované v Rakousku ži
ilcí dělí se na dvě větve: na Slovany
severní a na Slovany iižni.

Dle přirozeného zákona iednoty,
nahoře zmíněného, za společ. řeč iest
volili iazyk národa iak číselně, tak
Duševně neisilněišího. Hárodem tim
Isou na iihu Chorvaté (Srbové), na
severu Čechové. Měli by se rakouští
Slované severnl učiti iazyku chorvat
skénm (srbskému), Slované iižnl ia—
zyku českému.

]azyk chorvatský a srbský isou na
prosto ieden iazyk, ienže Chorvaté
píši latinkou, Srbové klrilikou. I'lnse
veru isou si podobny iazyk český a
polský.

Obchodni styky. snabné komunikač
nl prostředky umožňuií cestování, nutí
nás, aby každý Slovan znal vedle
mateřské řeči ieště iednu slovanskou,
nuže volme na severu řeč jižní, na iihu
zase severní, aby zmizela hanba Slo
vanstva, že se dva Slované musi do
rozumívati řečí neslovanskou.

Pro volbu iazyka chorvatského mluví
ibea Cyrillo-Methoděiská. Modlime se
za siednocení Slovanů a spoiení vý
chodu se západem. Při navazování
styků započněme tam, kde činitelé ma
iící se spoiiti isou si neiblíže.
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Kdežto na severu Slované východní
stoií se zápabními v krainím nepřá—
telství (otázka rusko-polská), Slované
iižni neien pobávaií, nýbrž můžeme
říci, že v některém ohledu tisknou si
ruce, vždyt, jak iiž vzpomenuto, Srbo
vé, kteří v náboženském ohleou čítaií
se k východu, isou týž národ iako
Chorvaté, hlásící se k zápabu.

Kdo umí chorvatsky, umi tudíž i
srbsky, různému způsobu psaní při
učí se snadno. V chorvatských ško—
Iách v obou polovicích říše stříoaií se
v čitankách články psané latinkou 5
články kyrilikou psanými.

]akási řevnivost icst bosuč mezi
oběma kmeny, ale kóyž oba budou
lépe poučeni, že ison táž krev, vyzna
vači téhož Syna Božího, pomine ne
dorozumění toto, nastane sbratření,
spoieni výchobu se západem, které
dále šiřiti se bude.

Tam neisplše muže nastati uskuteč
nění toužené iednoty slovanské, která
bude mostem mezi východem a zá
padem a tak počne uskutečňovati ideál
tužeb Cyrillo- Methoděiských. snahy
velikého papeže Slovanů Lva XIII. a
biskupa ]osipa Strossmayera.

Má-li se vystavěti veliký dum, třeba
Dobrých základů, zkusme tedy položili
k vznešenému domu Slavie aspoň
několik nových kamenů do základů
ieho:

Cesty mohou býti rozličné,
ienom vuli měime všichni rovnou!
Snahy »H'ibky- došly u katolického

studentstva rabostněho přijetí a od
chorvatských akademiku byly 5 nad
šením uvítány. »Hlídkut pilně vyhle
bávaií, chorvatské články do češtiny
překládaií a aby prakticky naučili se
výslovnosti, chočívaií vždy ova Chor
vaté a ieben Čech na procházku, aby
takto snadné se vyškolili.
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Studentstvo chorvatské rozšiřuie
snahu učiti se češtině mezi svým náro
dem, aby, až české katolické student
stvo navštíví iih a dle návrhu prot.
Myslivce vykoná pout k hrobu Stross
mayerovu, mohlo býti uvítáno v ma
teřském iazyku a opět české student
stvo v mateřském iazyce mohlo uvi
tati Studentstvo chorvatské, až hro
madně přiiede navštívití Moravu a vy
koná pout na Velehradě. Naš.

Bedř. Wiedermann, vynikalicí
český virtuos na varhany. Letošní
saisonou zavedeny byly v Praze sa
mostatné varhanní koncerty, arange
ment převzala >Česká Filharmonie-.
Poněvabž má v titulu iméno >Česká—,
pozvala ien čtyři cizi umělce, iakoby
českých ani nebylo. A proč? Poněvadž
ti cizí umělci neuměií o nic více, než
ti naši a poněvadž ison dražší než
čeští. Tímto hospodařením ie totiž iiž
artistická správa >České Filharmonie:
známa. ]í nedostačí iména Kavan,
Tregler. Leóvina, Holub, proíessor
Klička a iini čeští varhaníci, ona ide
dále. Český virtuos, ten dle náhledu
artistické správy vČeské Filharmonie
hodí se ieště do hospodského kon
certu, ale na lllharmonický vecer mu
seii býti zvány ien hvězdy z ciziny.

V nebávném koncertu »Klubu přátel
lidové osvěty:, pořádaném !. prosince
v Obecním Domě u Prašné brány,
odhaleno bylo eminentní umění hry
na královský nástroi nového vírtnosa
Bebřicha Wiedermanna. Nového po
tud, že v koncertních pražských sí
nich byl do té chvíle osobou nezná
mou. Nebylo mu sice možno dopřáli
o imenovaném orchestrálním koncertě,
aby plně vyvinul všechny Své před
ností, musil se omeziti na produkci
iednoho čísla, ale i tak překvapila vy
spělá ieho technika, zdravá hudebnost



a neobyčeiná vnímavost pro vznešený
a všude propracovaný přednes.

Umělec rázu Wiedermannova za
slouží plným právem, aby mu věno
vána byla celá kapitola. V našich čes
kých poměrech beztak ie umělců ne
přehledná řada, ale začasté právě pro
ty malé poměry nemohou vyrůsti v
sílu talentu iich obpovídaiící, leckdy
na malé půdě zakrní, anebo vyrostou
na pudě cizí, a tim se nám odcizí. U
nás není stále dosti pochopení pro
podporování a odhalování mladých ta
lentů umění, kdežto v sousedním Ně
mecku přikládá se právem této otázce
nemalý význam.

Tož chci několika sloupci posloužili
dobré věci a vyníkaiícímu talentu.

Bedřich Wiedermann narobil se v
Ivanovicích na Moravě. ]íž v mlábi
proicvoval silný sklon k hudbě, ale
rodičl byl určen k iinému studiu. Po
obecne škole byl dovezen do Prahy,
kbe zapsán byl v letech 1895 až 1903
na českém gymnasiu v Žitné ultci.
Nechtěl robičum způsobiti bolest, učil
se proto pilně, ale hubebntho vzbě
|.iní při tom nikterak nezaneobával.
Dle přání rodiču také vstoupil po uta
turite do semináře v Olomouci, aby
se stal bohoslovcem.

V době, kóy poltroužil duši svoii
službě vyšším ideálum, vznikla v něm
mocná touha, moct po celý život hla
holití velebnými zpěvy a zvuky k slu
chu Neivyššího, ve hře královského
nástroie cltll vžby něco posvátného,
unášívého, co dovede citlivého snílka
povznésti do vyššího světa. Ve spo
iení s chrámovou hubbou pocltoval,
že ieho duch i odvaha roste, cítil, že
v ni doveoe rozepnouti svá osobitá
křídla a ohřátí své chladné srbce.

Dlouho ovšem při tom boioval vni
terně, nebot nevěběl, iakým způsobem

by se sprosril povinností iednou na
sebe přiiatých, když nechtěl ani v
neimenším významu iich uškobiti.
Nalezla se konečně střední cesta. Sna
živému virtuosu uvolněn byl obchod
z bohosloví v únoru roku 1908, když
proievil přání, že by se rád pro život
věnoval iinému způsobu velebení Nei
vyššího.

Z Olomouce přiiížběl opět Bedřich
Wiebermann do Prahy, tentokráte vy
zbroien iiž značnou erudicí hudebni
v několikerém směru. Stal se žákem
protessora Kličky, ienž v něm záhy
viděl neobyčeině nadaného žáka. Co
iiní prooělávaii ve třech letech, 00
kázal Bedřich Wiebermann neúmor
ným stuóiem v polovičním čase. Na
konservatoři pražské byl záhy uznán
za dokonalého virtuosa, v poslebních
měsících ieho internátu ztěžka nalezla
se skladba, iíž by byl Wieůernmnn
hravě uesehrál.

Po absolvování varhanního kursu na
pražské konservatoři byl Wiedermann
ieště po čtyři měsíce žákem kompo
sični školy Vítězslava Nováka, ale sta
rost o živobytí záhy obvála ho iinam,
do Brna. V brněnském dómě stal se
neiprve zástupcem varhaníka, od 1.
Dubna 1910 skutečným prvým varha
níkem.

Ráb vzpomíná těch dob tím spíše,
iežto jako absolvovaný virtuos bez
praxe dostal se hneo k neidokonalei
šímu nástroil varhanovému v oblasti
zemí koruny svatováclavské.

V lednu roku 1910 přiiel do Brna
opat kláštera mnichů emauzských P.
Alban, muž vynikaiícl hubební znalosti,
a po iediném poslechu virtuosity Wie
dermannovy usoudil, že le vzácným
talentem, kterému ien třeba popřátl
náležitého rozvlnutí. Proto když v
emauzském klášteře uprázbnilo se na
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začátku roku l9ít místo varhaníka,
opat P. Alban zaiel si pro Wieder
manna bo Brna a přivezl si ho s se.
bou. Byla tomu tedy nedávno plná
dvě léta, co poprvé hostily znamenité
varhany kláštera emauzského nového
svého vůdce.

Emauzský klášter na Slovanech sly
ne v celé Praze slavnostní církevní
hudbou. Tam produkuií se jen vybrané
skladby skutečné umělecké ceny, ale
nad to dbá se slohového a vyškole
ného podání. Od let scházeií se tam
davy obecenstva, aby si posíechly ryzí
koncertní hudbu i zpěv o mších kon
ventních či o nešporách. Každý,th
by ien icdenkráte si tam zašel, odnese
sl neilepší doiem ze zpěvů mnichů,
tak ladně vyrovnaného a vyškoleného.

Vlastní milieux koncertní ovšem spo
čívá ve hře varhanní, iiž obstará Be
dřich Wiedermann. Především dovede
vybrané doprovázeti. ]eho accompa
gneurská hra ie akademická, nikde
nevtíravá, třeba že nepřímo vede,
přece vlastně doprovází a při tom
vnímavostí iasně odlíšuie všechen ve
lebný vznos církevního obsahu. Ovšem
ieště více vyzvedává se hra Wieder
matmova ve hře sólové. Zde imponuie
ieho ilstota, ieho temperament, ale
také rozvaha klidná, věcná, která nikdy
nedá se z ukázněnosti vyplašití. M
umělec hraie předepsanou skladbu čí
svoii improvisaci, ve všem hárá pocti
vost a hloubka přesvěbčivosti. Zvláště
ieho improvlsace znamenaií umělecký
sloh, isou vžby vkusné, zaiímaií a uná
šeií. ]e v nich síla osobltého talentu
a pohotovost mistrně vlrtuosní do—
vednosti.

V pátek dne 3. ledna koncertoval
ve Smetanově sále Obecního Domu
v samostatném koncertě varhanním
varhaník Tomášského kostela a pro
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iessor na konservatoři v Lipsku, Ka
rel Straube. Hrál výhradně Bacha,
skoro všechny ieho typy skladeb se
značnou virtuosností a s uměleckým
zanícením. Ale dodeime hned, náš
Wiedermann byl by sehrál tentýž pro
gram iistě s touže uměleckou vehe
mencí, ne-ll s větším úspěchem. Hrál
by třeba všechny přednášené skladby
iinak, což ie vysvětlitelné v dnešním
poiímání Bachovy interpretace, ale kdo
může zaručili, že právě professor
Straube ovládá tu neipravdivěiší? Byla
v Praze řada vlrtuosů, kteří předná
šeli skladby Bachovy docela v odliš
ných poietich. Víme však, kdo z nich
měl pravdu a kdo ne? Nevíme. Není
také možno poietí Straubeho považo
vati za lepší než interpretaci na pří
klad pařížského Bonneta. A třeba, že
by Bedřlch Wiedermann hrál Bachovy
skladby iinak, iisto ie, že by ie sehrál
přísně umělecky.

Kbo měl příležitost sledovat! hru
protessora Straubeho v partituře, pře
svědčil se, že nebylo to iednou, kdy
se přehmátl, naopak hodně často.
Kdyby se to přihodilo domácímu uměl
cl, padla by iistě výtka. Ale clzíncl
promlne se vše, u nás bohužel vll
vem židovských směrů koříme se vše»
mu clzímu iako zlatému teleti, zatím
co domácího si nehledíme. Čekáme,
až clzína nám to domácí sama ocení.
a pak teprve obracíme.

Musí tudíž l Bedřlch Wledermann
podstoupitl trnitou cestu, než prorazí,
ač iako dokonalý virtuos hry varhanní
a vnímavý umělec si zaslouží přímého
ocenění. A věru možno směle tvrditl,
že ie neivýznačnělším a neiosobivěi—
ším žákem vynikaiícího professora hry
varhanní, protessora Kličky,ínspektora
hudby. ]ako takový může nám vzácnou
učítelskou ělnnost svého mlstra zacho



vati a šířiti ii po oblastech českých
zemí, iak si toho právem zaslouží.
A proto také je třeba ieho uměleckou
virtuositu popularisovati. Fr. orm.

Dr. ]. Korec. Dne 16.července 1913
zemřel v Urbanově bývalý dlouholetý
professor [. českého gymnasiav Brně
a pak ředitel čes. gymnasia v Třebíči,
dr. “lan Korec. Zesnulý byl neien vý
tečným professorem a znalcem litera
tury a kultury klassické, nýbrž i vý
tečným pedagogem, upřímným, karakt.
mužem a rozhodným katolíkem. Lite
rárně byl dr. ]an Korec činným iako
překladatel klassických děl Plautových.
Škoda. že vzdal se svého původního
úmyslu habilitoval se na universitě a
že pro iiné školské obtížné zaměstnání
nedokončil svého spisu proti otravné
íilosolii Masarykově. ]eště asi před
rokem, ač iiž těžce nemocen, vyprávěl,
iak rád by toto dílo ieště dokončil.
Ryrlilý rozvoi zákeřné těžké nemoci
lutn ieho naděii zničil. Doktor Korec
procestoval Řecko a o svých boimech
.: studiích tam napsal celou spoustu
velmi zaiimavých poiednáni. Škoda to
hoto dobrého člověka, škoda iehn ve
likého talentu a vzdělání, škoda ieho
velké pile, nebot tyto vlastnosti činily
ho mužem, iakých národ náš mnoho
potřebuje. Kolem vánoc loni musil do
sanatorla, vrátil se nevyléčen a v Urba
nově u svého bratra děkana Korce
zemřel ve věku 57 let. Zanechává ne
četnou sice, ale vzornou, křeslanskou
rodinu. Pohřeb byl v Urbanově dne
l9. čce o 10. hod. dop. —-Budiž mu
věčná pamět. R. |. p.

Tragedle Antona Aškerce. »Na
šinec< přinesl článek Rud. Linharta
o Aškercovl. Táže se, co bylo přlčl
nou ieho rozvratu a odpadu od víry?
Na základě svých zkušeností souoíme,
že to byla asi židovská krev. ]méno

Aschkerz zní moc židovský. Všechen
rozvrat v křesťanství dá se odvodit
z vlivů židovských. Z článku Linhar
tova vyiímáme:

Dne 10. června byl tomu právě rok,
co zemřel v Lublani Anton Aškerc,
katolický kněz a bez ooporu ieoen
z neipřebněiších básníků slovinských.
]eho iméno staví se hned veble Pre
šerenova a Gregorčičova a má v celém
světě slovanském dobrý zvuk. Plody
ieho Musy isou přeloženy do češtiny,
polštiny, ruštiny, chorvatštiny, bulhar
štiny, němčiny i švédštiny.

Anton Aškerc narodil se 9. ledna r.
1856 v Globoko u svaté Markéty ve
Štýrsku. Gymnasium slučovat v Celii,
bohosloví v Mariboru. Dr. E. Lampe
míní, že se minut 5 povoláním. ]sa
znamenitě nabán, mohl zauimonti vý
nosné postavení v kterémkoliv iiném
stavu. přes to, že pocházel z clmóičké
robiny On však vstoupll Do semináře,
ač neievil kn kněžství náklonnosti, a
dal se roku 1881 vysvětlli.

]ako kaplan působil na sedmi nil
stech (Počsreba, Šmariie pri ]elšah,
Sv. Vavřlnec v SI. Goricah, Vitanie,
Št. Marieta, Mozirie, Škale pri Veleniu).
Za neblouho zvlažněl a začal stavov
ské ínnkce vykonávali tak povrchně
a lehkovážné, že se věřící nač nim
pozastavovali a pohoršovali. Mše sv.
na př. nesloužil béle než čtvrt hodiny.
Omlouval se: »]á se nemohu r'nodlitl
s hodinkami v rukou.- Záhy ocitl se
také v plném proubu pokroku. Své
básně. iež nezříbka pokulhávaly u vě
cech víry a prohřešovaly se proti cír
kevním zařízením, a své články, v
nichž kritisoval duchovní vrchnost, u
veřeiřtoval v liberálních časopisech,
naimě v »Liublianski Zvonc, kbe po
řádal 00 roku 1895 l poetickou část.
Pozoěii netaill se ilž v rozmluvách,
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Dopisech, literárních pracích svým
:svobodomyslným stanoviskem.

Rozumí se, že všechno to neobešlo
se bez stížností, žalob a kritiky se
strany katolické. A máme-li na zřeteli
ohnivou slovinskou povahu vůbec a
prudký podrážběný temperament Aš
kercův i Dr. Mahničův zvláště, zaiisté
nás nepřekvapí, že literární půlka
obou protivníků byla roztrpčeněiší a
bouřlivěiší než bylo záhodno a třeba.

Konečně 1898 zažádal 00 výslužby,
iež mu byla udělena. Nedlouho na to
(7. června téhož roku) byl na návrh
starosty lv. Hribara imenován měst
ským archivářem v Lublani.

]sa v pensi sloužil Aškerc ieště
krátkou dobu mši svatou. Když však
byl na opětované stesky, iak si při ní
počíná, od orbinariátu napomenut a
kbyž mu po nových útocích, iež ob
sahovaly satiry z cyklu »Pavliha na
lntrovem— a básně »Aglaia- a v]osé
Rizalc, bylo zakázáno psáti do časo
pisu »Liublianski Zvon- a pohroženo
mu, že nebude moci sloužiti mše sv.,
nepodrobi-li se, přestal Aškerc cele
brovati o své tiimě v dubnu r. 1899.
Zřekl-Ii se pozděii kněžství nadobro
nebo vystoupil-li dokonce z církve —
není mi známo. Vim ien tolik: stržen
isa svoií svobodomyslností, klesl Aš
kerc tak hluboko, že se bal při slezbu
»Volné myšlenky: v Praze zvoliti do
předsednictva, v němž zasedal s Fer
rerem a iinými zarytými nepřáteli ka
tollcke' církve. Pobzlm Aškercova ži
života líčí ieho přítel Fr. Govekar v
»Slovanuc (X., to.) takto: Poslební
léta stával se napořáb zasmušileiším
a nepřístupněíšlm. Zabral se 00 jakési
podivné sebezamilovanosti a viděl
téměř v kdekom svého taine'ho ne
přítele. Stal se mlsanthropem, nervos
ním, malicherně pebantním a svéhla
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vým, ba i literárním Dogmatikem, ienž
věřil už ien ve vlastní neomylnost.
Vyhýbal se slovinské společnosti a
neiraděii se procházel sám tivolským
lesíkem. V žádném hostinci a v žádné
kavárně už mu nemohli vyhOvěti,
všechno ho obtěžovalo. rozčilovalo a
nikoe nevyoržel dlouho . . . Aškerc
poslebních let ovšem nebyl už někdeiši
veseleboiovný, neohrožený, sukovitý,
tvrdý a zdravý Aškerc... Aškerc po
sledních let byl už nemocný muž,
nemocný tělesně a vyčerpaný Duševně.
Proiev nemoci spatřuii také v Ašker
cově zálibě v přepychu a kavalírském
pohodlí, iež se nenaoále ukázala za
posledních měsíců. Aškerc, syn nuz
ne'ho venkova, vychovaný a vyrostlý
v bíbě, žiiící po celý život naneivýš
skromně Aškerc, který se šatil a
žíl'oo nedávna kraině odměřeně, té
měř asketicky — bývalý vesnický ka
plan a na bohémské živoření zvyklý
spisovatel a malý úředník, naial si ele
gantní byt a vystroiil iei neidrahocen
něiším nábytkem, perskými koberci.

Nakoupil si iich a také ie pedantsky
- při kažbé koupi -— ilmeo zaplatil

ovšem ien proto, aby na ně padl
a poležel na nich celou strašnou, olou
hou noc, když ho ranila mrtvice!

Ráno našli ho na zemi, kam shrou
til se večer. Měl iasný rozum. Zavezll
ho do zemske' nemocníce. Umřel bez
kněze a bez svátostiv bezvědomí. Byl
pochován podle církevního obyčeie.

Mimo četné stnble ačlánky kritické,
polemické a politické, otlštěné \; růz
ných časopisech,napsal Anton Aškerc
14básnických knih: Balade in romance
1890, Llrské in epske poeziie 1896,
Nove poeziie 1900, Trl dramatične
študiie 1900, Zlatorog 1904,Četrti zbor
nik poezii 1904, Primož Trubar 1905,
Mučeniki 1906, ]unakl 1907, ]adranski



biseri 1908, Akropolis in piramide
1909, Pesnitve 1910, Poslední Belian
1912 a Atila v Emoni 1912. Kromě
toho isou od něho Ova cestopisy:
lzlet v Carigrad 1893 a Dva lzleta na
Rusko 1903. Vydal také básně Ket
teovy(1900),anthologii z poesie ruské
(1901 společně s lv. Veselem), básně
Prešerenovy (1902) a brožuru Ali ie
Primož Trubar upesnitve vreden iunak
ali ne (1905). —- Pěkná tc věru žeň
plobného péra básníkova, bohužel
však neméně tragická než ieho život.

První básně Aškercovy ukázaly ieho
neobyčeiný talent epický. Mezi balla
bami a romancemi první doby isou
vskutku epické perly. Kbyby se byl
Aškerc bržel poesie. byl by slovinské
písemnictví obohatil díly trvalé ceny.—

Hle tak slibné a zářivé byly ranní
červánky Aškercovy poesie! ]ak náb
horný mohl se z nich zroditl den!
Ale 'Aškerc chtěl býll svému nárobu
nelen Iyrlkem a eplkem, nýbrž icště
více: také duševním budltelem, vud
ccm a učitelem, boiovnlkem z 06
vážných neiobvážněišlm, básnickým
heroem, nosičempochodnl, obievitelem
nových drah. nových myšlenek a tviir
cem stále nového obzoru duševního.:
(Fran Govekar: :SIovan- )(. ll.) A
tato snaha pokroková skončila pro
Aškerce osudně. Čím hlouběji totiž
mbřebal do neblaheho liberalismu a
zrádné svobodomyslnostl, tím více
ztrácelo se a mizelo jeho umění.
Slavná kdysi krása jeho básní bledla
a ustupovala do pozadí a Do popředí
drala se a tlačila zavítá tenbence,
která s rostoucí stále nenávistí shlí
žela na vše, co souvlselo s Bohem a
vírou a církví, a se vzmáhaiícím se
zápalem hnala se a řítlla do boie za
bezvěří, negaci a volnou myšlenku. A
když byl přerob hotov a dokonán,

stál sice Aškerc v prvních řabách
zarputilého boie pokrokového iako
zčatný borec a hledaný beran protl
nepřemožitelným branám církve, ale
básník v něm už byl mrtev, a umění
pohřbeno na vždy. A poněvadž ve své
nepřístupné nedůtklivostí, iak nás
ubezpečuie přítel ieho Fr. Govekar,
nesnesl ani sebetaktněiší odmítavé
kritiky a nedal si od nikoho ničeho
vytknouti ani poradili a nanejvýš ien
zlobil se a polemisoval, a poněvabž
ieho líberalism nebyl schopen vývoie
a rozkvětu, zatím co život národní
spěl za oalšími metami, tož ie iasno,
že bylo mai-no utčšovati se nad hro
bem ieho Musy přeludnými naděiemi
na vzkříšení. Bylo by však zbytečno
se klamati, iak by nám rádi namluvili
Ivan Cankar a po něm dr. Glonar, že
Aškercovu poesii podkoslli nesvěoo
milí básníkovi podkuřuiíci recensenti;
pochvalná a Iichotivá krltlka nevražbl
talentu tak silných a nespornýclniako
byl Aškercuv.

“lak zapadalo a zapadlo veliké kdysi
a stkvouci slunce Aškercova umění.

Tragedie kněze, tragedie umělce!
Kdo obkryie všechna tainá zřidla. z

nichž vyvřcla? Kdo nalezne všechny
prvky, iež na ni spolupůsobily? Kdo
vymezí souvislost, iež proplétala obě
navzáiem a kam až sahá osobní
Aškercova vina?

Vím, že Anton Aškerc ie a zůstane
vždycky velkým básníkem a že iako
tvůrce výtečných ballad & romancí :
prvního období své literární činnosti
zaulme ve slovinském písemnictví
čestné místo hned veble Prešerena a
Gregorělče. Ale ie také nesporno, že
by byl větším, mnohem větším básní
kem a že by byl svému národu pro
spěl kulturně více, kdyby byl setrval
ve vytčené dráze a kdyby ieho kněžství
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a umění nebylo se rozrazilo na úskalí
planého liberalismu. A je bolestno, že
bystrý buch Aškercův nerozpoznal
zavčas, na iak zrádné ploše se ocitl,
svěřiv se neplodnému liberalismu, a že
se nevrátil, nýbrž hleóal štěstí a vavřinů
právě tam, kde číhala kletba pro kněze
a zhouba pro umělce. A ie zrovna
osudno, že literární klika pokrokářská,
vykořišfuiíc Aškerce pro své záludne'
cíle, vynáší a velebí pouze ta díla bás
níkova, iež značí pokořuiící skvrnu na
ieho rouše kněžském a zároveň nei
hlubší pokles jeho tvorby umělecké.

O rozporu mezi monlsty píše
proí. Dr. F. Mareš v )Přehleduu

Proti monismu naturalislův postaven
lu monism dudtověrců, iako isou Fedi—
ner, Paulsen, Ebbinghaus, Strong, Hey
mans a 1. Proti tvrzení: všechna sku
tečnost iest íysická a psychické ien
zvláštní případ íysického, postaveno:
skutečnost iest psychická, o žádné iine'
se nedovídámc, íysické iest zvláštní
případ psychického. A účastnici siezdu
monistů nezpozorovali ani tohoto od
poru: přiiall l psychický monism 5 nad
šením, ano 5 neivétším, iežto byl nei
bllžši iciich prahnuti po pravdě. A na
turalističtí pořadatele siezdu? Zle se
na nich pomstila iciich nevážnost
k veškeré íilosoíií, totožná s ieií ne
znalostí; ani oni nezpozorovali úkladu
Ostwald, kterému právě kvetla schola
stika na poli duchověd, přeložil nadšení
účastníků v tato slova: llyli jsme právě
s rozechvěným srdcem svědky podivu
hodného zievu. Oba veliké proudy
lidské myšlenkové práce, přírodověda,
duchověda, proudily odděleně ve svých
řečištích; a tu spoiil jste je Vy před
našlma očima v ieden proud, věrně
dle spoiovacl moci monismu, který
obiímá vše, co může nésti a povznésti
lidskou kulturu. Tak zauial ]ste pevné
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místo v děiinách libského ducha pro
budoucnosL

Tak uzavřel Ostwald první siezd
monlstický a zaháiil monistické stoleti.

Dvořák v anekdotách. Pod tímto
píše Dr. Ant. Šilhan v »Přehleduz
čís. 39.:

Mluví se často o klerikalismu Dvo
řákově a ieho bigotnosti a p. A v době,
kdy pokrokovost ie módním heslem,
kdy lidé i neipochybněiších intelektu
álních kvalit chtěii platit za pokrokové,
nepřekvapuie nikterak, že vystupuje
se proti Dvořákovi iako proti kleri
kálovi. (Konkrétní takový případ udál
se před časem v Žižkově, kde iakýsl
»pokrokovec- pob tímto heslem vy
stupoval proti provozování skladeb
Dvořákových.) Netřeba zapíral; Dvo
řák byl člověk opravdu věřící. katolík
z přesvědčení, který svoii víru proie
voval ve všech konsekvencích. Nechápu
však, proč by nemohl býtl hudební
umělec věřícím katolíkem, když steině
věřícími isou čelní vědcl a libé vynlka
iícím zpusobem činní v iiných oborech
lidske'ho myšlení a lidské práce. Proč
mělo by býti pro Dvořáka úhonou, že
byl přesvědčením katolíkem, když ilnl
vynikaiicí mužové isou stelně ortho—
doxními protestanty nebo židy? Pokro
kové zásady hlásaií přec, že nábo
ženství ie věcí soukromou. Proč měla
by u Dvořáka platiti výilmka? A pak:
kolik neivětších lmen z hudební historie
musila by stihnout steiná výtka kleri—
kalismu? Tohoto klerikalismu Dvořá
kova dotknul isem se i proto, že v tom
směru tradulí se o něm celé historie,
které často sleduií průhlednou tenbencl
ici snižovati.

Dosud kvetly v tom, co u nás psáno
:: vyprávěno o Dvořákovl, až příliš
zbytečné anekdoty. Přiznávám, že
i různé příběhy : ieho života a výroky



ho, které mail tento ráz, isou schopné
Jplňovati obraz ieho iako člověka a
nělce. Alepřestati musi ono tendenční
:h vyprávění, které má budto za účel
=ímésnižování mistra, nebo odpůrcům
ho do rukou pracuie. Volám proto
techny, kdož mistra osobně znali a
ním se stýkali, aby zanechaiíce pou
ího vyprávění zaiímavých a humo
sticky zabarvených příběhů všechnu
voii snahu k tomu obrátili, aby nám
)Věděií ze svých vzpomínek vše. co
Dvořákovi vědí, aby nám ze svých

:pomínek vylíčili. iak iim se Dvořák
vil iako celý člověk a umělec. Zied
iii si tím zásluhu nehynoucí, které
budoucnosti vždy bude vděčně vzpo
ináno. Tento apel ie tím důtkllvěiší,
m více vždy mizeií z našich řab osobní
řátclé a známí mistrovi. Psaných pra
enů o životě ieho ie tak úžasně málo
proto tim větši cenu maií vzpominky
lm vrstevniku.

im a Řím. Spisovatel ]. S.
tachar pobyl v Římě několik dní,
rošel se městem, sedl a psal. Co na»
sal o Římu, iest pamílet; Machar,
roborlný zednář, viděl Řím ne histo
cký. ale svůl a psal tak, aby vyho
!l těm. kteří mu na římskou cestu
all peníze. Macharovi se v Římě
limo zlacené clmbuřl synagogy ne
bllo takřka nic, nade vším krčil ra
leny. odsuzoval, podezříval, plival a
de nemohl ilnak ——v tajuplných.
ctvhodných katakombách — tam při
lí sl trapistu obtěžuiícího dámy.
lvná věc! V duši českého básníka
ím, město světové, zobrazilo se iako
:rlkatura. V Římě už mnoho měsíců
uduie mladý český historik dr. Kybal.
luduie v archívu vatikánském, který
tá asl 30-—40.000svazků, a v nich isou
rameny pro české děiiny od 13. do
!. stoleti. »Tento archiv iest veliká

laboratoř historické vědy, odtub vy
vírá hlubší asprávnělši názor českých
děiin, zde pracuií všichni historikové
kulturních a pokročileiších národů.
vSedí-ll Češi po iellch boku, ukazuií
svou kulturní vyspělost-, píše dr. Ky
bal v -České Kultuřec a dodává:
»Nelze zavíratl oči před významem
vědecko-politickým. ieiž české studium
v Římě má a míti může. Každý vě
decký výkon osobní i kolektivní lest
zároveň výkon politický a kulturní.
Lze se tudíž dívatl na českou práci
v Římě iako na prolev českého ducha,
t. i. české pile. české zdatnosti ačes
kého soutěžení na mezinárodním poli
vědeckém a podle toho cenltlleií hod
notu vědeckou i kulturní. Pracují-li
čeští historikové na místě, kde pra
cuil historikové všech kulturních ná
rodů evropských l mimoevropských,
ie to zailste' znamením stelné vyspě
losti a steiného rozpětí sil, lakýml le
na příklad čestná účastčeského umění
na uměleckých výstavách a soutěžích
mezinárodníchc. A panu Macharovl
iest Řím sklepem. v němž plíží se u
bozi křesíané s přeraženou páteří!
Dle Machara celý Řím iest pokryl
středověkým černým příkrovem.

Dr. Kybal iest spravedlivěiši: Vzpo
míná českých středověkých poutí ku
hrobům knížat apoštolských, na pro
hlídku »erabilla orbis-, zmiňuie se o
poutnícich naší doby, kteří bohužel
musí za vděk vzitl iodenním pobytem
římským. ]ako historik obrací tvář
svou ku svým kollegům a ziištuie, že
v Římě pracovali Palacký, Durdík.
Gindely, Tadra. Mareš, Kollmann, Klic
man, Kroíta, ]. P. Novák,Telge, Šusta,
Kreičík. Navrátil, Zahradník. l'iovotný.
A Řím le zabral tak, že vydrželi zde
pracovati 22—61 měsíc!

Machar vidí v Římě slavné město
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svých caesarů, Řím papežský tak iest
mu protivný, že umělce, iako Rafaela,
řemeslníkem nazývá — Kybal iestza
milovaný bo Říma, iako stane se kaž
dému, kdo v Římě déle pobyl. Píše
o Římu: »Řím přináší i více než pou
hou změnu způsobu života a pouhou
možnost širšího názoru světového,
Svou velkolepou minulosti a staletou
ieií ústředností a světovostí, iež napl
nily město nesčetnými památkami hi
storickými i uměleckými, Řím posky
tuie positivní materiál k historickému
studiu a k historické kultuře, která se
může na této posvátné půdě rozšířiti
a prohloubiti neobyčeině platně a
šťastně.

Pozoruiete rozdil mezi
ímem?
Ale slyšte dále historika dra. Kyba

la: » ím iest museum uměleckých po
kladů anllckých, starokřestanských,
renalssančních. barokních, modernich.
V Římě k plnému stolu zasedne ne
ien historik, ale i umělec. malíř a so
chař, literát. archeolog, biolog, Svěi
ský turista l nábožný poutník. Čeští
historikové ku př. nikde tolik kořisti
historické nevzali, iako z Říma.

A dr. Kybal letmo rysuie římské po
klady: mramorové starobylosti soch,
chrámů, církův, aren, starokřestanské
katakomby, basiliky, Řím středověký,
renalssančnl (Michel-Angelo, Raíael,
Bramante), Řím barokní s vlllami a
paláci, Řím spanlle po pahorcích roz
ložený, velkolepou kopulí sv. Petrskou
převýšený ——páně Macharovy breile
z toho nevidělv nIc. Emil Zola aspoň
uchvácen byl vyhlídkou římskousná
vrší Plncia anl pohled na Řím
Machar nemáh

Tak dle pravdy a spravedlnosti re—
habilitoval dr. Kybal ím, ale na ko
nec sl povzdychl: :Vposlednich letech
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Římem a

čeští historikové nechodí do Říma; o
českých děiinách až na iednu výminku
nikdo v Římě nepracuie.:

Pěkné nadělení! A moderní lidé
něiak pyšní se svou věbeckou prací,
něiak směle konstruuií ducha českých
děiin, ale —»římské studium iako zá
klab iim chybí, hlavní pokladně se
vyhýbaií.

Kde to vězí? Mimo iiné bude míti
své zásluhy onen universitní profesor,
ienž mladé mozky svých posluchačů
klame povídáním, že katolická církev
a Řím isou a byly neivětšim nepříte
lem českého národa a že třeba od
Říma obrátltl se k Berlínu. Také »ces
toplsyc, iako Macharův, v myslích ne
zkušených studentů velkolepou krásu
města, které uměním a děilnaml vládne
okrsku všeho světa, zkřivuil v přlhloup»
lou grimassu.

Řím sám ovšem takovými šašky ne
trpí, ale těší přec, když mezi mělkými
lrontky naide se vážný člověk, který
Římu učiní. co mu náleží: hlubokou
poklonu. Troianus.

Beton. Slyšeli isme hovořili o soše
hrdiny z betonu. Pomník z betonu!
]ak to zní zvláštně a přece ie to v
našem století ohromných frází a ma
lilínkých myšlenek tak strašně, tak
tragicky, tak příšerně stylové. llrčina
z betonu! Není v tom ukryt přesný a
velkolepý symbolismus našeho věku?
Nevyiadřuie tento poiem celého bucha
naší doby? Nezdá se nám, že čouhaií
z tohoto pomníku dvě roztomilé sil
houety pravých amerických botek, o
patřených kaučukovými podpadky ?
Máme skromný návrh. Podstavec pom—
níku bude asi hodně veliký a k pom
níku budou se hrnouti nepřehledné
davy lidí. Což aby se využitkovalo
obou těchto tak příznivých a význač
ných okolností s vážným chlebem na



naše století, s duchaplným appliková
ním na ieho styl a požadavky? Je
třeba všechno řádně uvážiti. Představte
si, prosím! Nebylo by to docela nic
špatného, až ta betonová socha bude
postavena. použiti ieiího podstavce k
reklamě dobře zaplacené, která by
mohla eventuelně nahraditi celý náklad
pomníku. Oživilo by to iistě velmi při
léhavě celé betonové uměni, kdyby
chom na podstavci četli: >Nei|epší
bacao koupíte u Maršnera.c »Výtečný
krem na obuv.< »Kupuite Průšův et
her na štěnicec. rByl isem lysýc.
»Šulc Víno Praha:. »Okuste bránické
pivo!c — lnsertnl sazba mohla by
býti dvoií, což se velmi doporučuie.
K odhalení pomníku. vzhledem k to
mu, že dostaví se krém společnosti,
buoe stanovena na každou reklamu
cena dvoinásobná. Také v čas táborů
lidu, které by se případně konaly po
blíže sochy, mohla by býti sazba zvý
Bena. Bylo by to rozumné spoiení
příiemne'ho s užitečným, a Praha by
měla něco, čeho by nemělo žádné iiné
město. Hrdlna se neurazí. ]e už dávno
mrtev a kdyby byl žlv a viděl, chytal
by se dávno za boky a po jeho přísné,
bohatýrské a vznešené tváři Iekly by
ilž po celá desítiletí proudy slz nei
upřímněišiho homérského smichu.

Beton ie materiálvysoce symbolický.
Vyiadřuie nesmírně mnoho. Vyiadřuie
dnes vlastně všecko. ]ako budeme
mltl betonové pomníky, tak máme již
neirozmanitělší betonová uměni, beto
novou literaturu, betonovou poesii. be
tonová divadla, betonovou hudbu.
Což neviděli iste betonové musy na
scéně druhého dlvadla našeho? Oh,
kdo by nevzpomněl těch čarokrásných
rozvedených paní. veselých vdov, dol
larových princezen! Umění musí býti
především praktické a pak ie to te

prve umění. Umění, které nenamáhá
mozků, nenapíná srdcí, při kterém se
člověk příiemně pobaví a povyrazí.
Umění, které má býti člověku vším,
což nutno rozuměti tak, že má býti
divadlem, humoristickým kalendářem,
odpolední političkou išantánem. Je to
iaksi zdárný pokus o koncentraci ži
vota a ziednodušení poměrů v našem
světě, iiž přespříliš komplikovaném a
rozvětveném. Něco tak hezky zaokrou
hleného a laškovného, při čemž pan
císařský rada znova omlábne. Něco
pikantniho, hehehehe !Satira ie vžbýcky
něco velmi bolestného. Je to zlý, di
voký smích otrávené duše, zmučeného
srdce, podvedené intelligence. ]e těžko
nepsali satiru, ale ieště těžší ie býti
při satiře veselým. A po prudkém vý
buchu smíchu, při kterém naše tvář
zbrunátní, narazí náš iazyk v ústech
na něco tvrdého. hladkého a ostrého,
co odprýskává od zubu při důkladném
zaskřípěni.

Buržoasie odchyluje se čím dále,
tím více od umělecké výchovy. ]eií
přízně dobýla si literatura sentimen
tální, pseudoromantická i sensačni.
Nebot neien napínati mozek, aleipro
hlubovatt dušl znamená námahu. Tlu
stokožec nemůže potřebovali kulturní
přecitlivělosti, která chápe skrytou
hudbu pramenů a rozumí divné řečl
mlčelivých květů, taiemnému tichu v
hlubinách nitra. Citlivost by byla hro
bem pro ideál betonového člověka. A
protože neivětšíodstiňuiíci iemnostl ie
zapotřebí pro chápáni pravého umění,
naide si prostě umění sobě přiměřené.
Aranžéřl divadel a kabaretů isou ko
nečně výbornými psychology a dove
dou těžiti z duše doby. Neisou hor
šími než ona. ]sou pouze ieiim zr
cadlem.

Čech-Biblena.
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Básník štve k odpadu ob církve.
]an Rokyta (Adoli Černý) klesl až k
těmto veršům, v nichž není stopy po
poesii, v »Besedách Časua čís. 31:

Husovv OHNĚ.
(Ze aZpěvníku pozdního husity<.)

Po návršich ohně planou
na památku Mistra Jana,
kolem každého se kupi
hrstka Čechů rozzpívaná.
A když dozněl u hranice
starý chorál Táboritů,
o Husovi, o Kostnici
řečník mluví v ohně svitu.

O tom, iak se pravdy držel,
byt iei štvali iako chrti,
o tom, že než zapřel by ii,
raběii šel umřít smrtí.
A kbyž dozněia ia slova,
ozvěnu slyš hřimaiící:
starou píseň Táboritů
:Kdož iste boží boiovníci...<

Snad husity doby nové
obiévá těch ohňů záře?
Rozhlížím se pohnut v duši
všude zřím však známé tváře,
syny zřím a dcery církve,
která Husa upálila,
kterou řečnikova ústa
právě byla obsoudila . . .

Pobloudiii potomkové
rodu Mistra ]ana Husl!
Což se hanbou nezalknete,
nepukne vám srdce v kusy,
že iste nyni dětmi Říma,
který proroky vám páill,
který s pluky všeho světa
jako bouř se na vás valil?

Bidni lháři, pokrytcové,
Zpátky! Pryč té od hranice!
Nemnožte lží svoiich počet
starou píseň zpivaiice!
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Zpátky! Domů! Tam se skryite.
by vás oko nevidělo —
a i doma před svou duši
zastřete si tvář i čelo!

At vás v nitru oheň pálí,
ieiž iste byli zanítiii,
husitů a táboritů
potomkové pobioudilí!
Oni pro pravdu šli na smrt 
vy žiiete stále ve lži.
Chcete-li slout ieiich dětmi,
přikázání zneite: Nelži!

Nelžl slovem ani činem,
ani mlčícími ústy,
chceš-Ii Husa vzpomínati,
za pravdu ienž v dým šel husty'.
A až rok se s rokem seide,
který v budoucnosti dřímá,
roznětte zas Husův oheň
ne však iako děti Říma!

Drobnosti umělecké a literární.
]os. Sirachovský, sochař, vrstevník a
osobní přítel mistra Mikuláše Aleše,
zemřel. Divnou náhodou zemřel hodinu
před Alešem a touže smrti, mozkovou
mrtvici. Strachovský narodil se l9. září
1850, akademii studoval v Mnichově.
V Praze pracoval s proslulým socha
řem B. Schnirchem na skulpturnl vý
zdobě Národního divadla. Na našem
venkově rozšířené odlitky Smetanova,
Tyršova, (ira Riegra poprsí, isou kopie
ieho půvobních praci. Neipopuiárněl
ším stal se pomníkem Havlíčka-Borov
ského, který lest iv Americe napodoben
Čechy v Chicagu. Kromě toho stvořil
pomník vynálezců ruchadla bratranců
Veverků, pomník Žižkův, ]abionského
v K. Řečici a mnohé ilné plastiky. 
Pro příští divadelní sezonu oznamuii
se tyto novinky: Bernarda Shawa ve
seiohra >Pygmalionc, která bude hrána
na Lessingově divadle v Berlíně, cyklus



biblických dramat ve verších »Příběhy
krále Davida< od Richarda Beer-Hofí—
manna; operetta »)ednor.dobrovoiníkc
06 L. Falla; drama »Anna Boleynovac
od norského spisovatele Hialmara Mel
dela; »Matka Maria-, drama od Lilly
Braunové a drama »Plodnost- 06 K.
Schónherra, které bude provozováno
ve Vídni. 4—Místo dosavadních divad.
programů Národního divadla bude oč
1. října 1913 vydávána každobenně
zvláštní, vkusně vypravena publikace
rDenní oznamovatel Národn. divadla:,
obsahuiící mimo program představení
a obvyklý text, také četné podobizny
umělců, časové zprávy divadelní a roz
sáhlou část insertní. Redaktorem to
hoto benního věstníku imenován re
žisér Národního divabia pan K. Mušek.
Místnosti administrační a redakční isou
nově otevřeny: Nekázanka č. tO, i. p.,
kde veškeré dotazy a přihlášky se vy
řizuií. Na schůzi zástupců vibensk.
huocbnich spolku bylo usneseno za
Iožiti ve Vídni hudebni knihovnu. Bylo
také hneo ustaveno komité na pro
vedení přípravných praci, aby knihovna
iiž na podzim byla otevřena. V době
prázdnin Národního divadla pomýšií
Pěvecké sdružení pražských učitelů
pořádali koncerly na přírodním ievišti
v Šárce. =Umělecká galerie- ve
Vídni získala v posledních letech tato
cenná dila: oltářní křídlo z dílny Mich.
Pacherse. portrét od Angličana ]ošuy
Reynolbse a malý olei, představuiící
křížovou cestu od Nizozemce ]uana
de Flandes. Všechna tato díla budou
co neidříve přístupna obecenstvu. »—
Ve dvorní opeře v Pešti chystaií nový
balet, sestavený ze Schumannových
»Dětských scén-. instrumentaci i text
obstaraií domácí síly. — Pomník Lvu
Nikolaieviči Tolstému chystaií postaviti
v Moskvě. Bude to patrně dílo sochaře

Merkurova. vytesané v ohromném kvá
dru červeného finského granitu. —
Virtuos na varhany Eduard Tregler,
ienž v posledních letech řídil hudební
školu a íilharmonické koncerty ve svém
rodišti Lounech, byl povolán na varha
nickou školu do Brna za protessora
kontrapunktu.——Pražskéstálé místnosti
výstavní budou po prázdninách roz
množeny znovuzřízeným salonem Leh
mannovým. Před 30 lety tvořil tento
salon středisko umělecké kultury té
doby a záznamy výstav tam pořáda
ných svědčí o výběru prvořačém. Nyní
bube za vebení akademického malíře
]aroslava Kubína salon znovu zřízen
a 15.září odevzdán veřeinosti. Poneiprv
vystoupí souborně mladá generace
různých směrů. Mimo tuto mladou ge
neraci súčastní se výstav řada vyni
kaiících umělců našich i cizích. Český
sochař V. Sapik, který právě dlí na
ostrově Capri u Neapole, portrétuic
tam spisovatele Maxima Gorkého. Sou
časně na Capri prodiévá malíř Rudolf
Bém. V pozůstalosti mistra Mikuláše
Aleše nalezeno bylo asi 50 náčrtků,
většina starších 2 prvé doby ieho tvo
ření. pak obraz »Poutníkr, za který
nabízela wModerni Galerie Umění- ro
dině 6000 K, který však rodina si po
nechala. Aleš daroval iei kdysi choti
své.- »Elga- zove se nová zpěvohra
od drážďanského dvorního divadla ku
provozování pro příští operní obbobí
přiiatá. Hudbu die činohry Gerharta
Hauptmanna složil berlínský hudební
skladatel Lendvai. Na Národním
divadle v Praze vystoupí po divadel.
prázdninách tenorista Al. Waszmuth,
ienž, vzdav se před časem prozatím
dráhy divad., studoval u učitele zpěvu
mistra Robinsona ve Vídni. Zpívati
buče 5. srpna »Daliborac a 10. srpna
Kozinu v Kovařovicových »Psohlavcídíc.
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0 třetí pohostinské hře bude rozhod
nuto pozděii. — Slavný ředitel sixtin
ského chóru don Lorenzo Perosi složil
nové oratorium >0ratio vespertinac
(Modlitba večerní). Oratorium bude
provedeno v tmě na podzim. Skla
datel Karel Moor dokončuie třiaktovou
operu komickou, k níž text napsal li
bretista, českému obecenstvu iinak
známý pan maior M. Žunkovič. Děj
opery vzat ie ze života slovinského,
z okolí města Ceil ve Štýrsku a hraie
se kolem roku 1700.

Machar v nemocnici Rudolfově
ve Vídni v těžké své nemoci poznal
šlechetnost Milosrdných Sester a velmi
sympaticky o nich píše v besidkách
>Času-. K. Horký chopil se toho a
žádá, aby pokrokovi lidé revidovali,
napravili svui poměr k ieptiškám. Listy
soc. demokratické to radikálně odmí
taii a žádají, aby se nahradily sestry
ošetřovatelkaml světskými. Už i Machar
a Horký budou iim =zpátečníky a
tmářlx!

Umělecký dům v Hodoníně na
bývá velkého významu kulturního
i politického. Navštěvuií iei přední o
sobnosti z tábora politicky nám proti
chůdného a odcliázeil s obdivem a s
výrazy nadšení a díků: Ministr vyučo
vání l'lussarek, min. vnitra Heynold.
brněnský biskup a místodržitel a t. d.
]ako velmi vhodnou prémii chystá
Sdružení umělců moravských illustro
vanou knihu o tomto domě, iehoúko
lech, návštěvách, hlasech veřeinostl
atd. V neibližši době započne v Uměl.
domě kurs pro moravské hrnčíře.kdež
(asi pod vedením ]. Kóhlera) bude
cvičeno ornamentování nádob v duchu
národním. Tak stane se dům umělců
l domem lidu, ohniskem, vyzařuilclm
domácí krásu do suchopárů pokleslých
řemesel a domácnosti.

Demaskovaný plagiátor. Poslední
dobou zaplavoval téměř všechny české
časopisy a revue :pokrokovýmh pra
cemi něiaký am .L'aurin,pravým ži
dovským iménem: .Custig.Psal do Času,
Rozvoie, Národního Obzoru, Samo
statnosti, Rudých Květů, Osvěty, Di
vadla a i. Nyní iei »České Slovo: po
lapilo při neohrabaném plagiátu: V
Národ. Politice uveřeinil jako vlastní
práci skizzu »Třizbytečné věci-, která
iest nedbalým překlabem z časopisu
>Der Stromc.

0 požldovštění mavarské lite
ratury napsal rumunský spisovatel
Octavian Gog sensační článek: >Pod
cizími maskamic. Tvrdí, že veškeren
maďarský tisk ie v rukou Žldů, kteří
marně se namahaií psát Duchemmaďar
ským. Spisovatel vidí v tom nebezpečí
pro pravého národního ducha. Přední
spisovatelé Frank Molnar, dramatikové
Alex Brod, Mel. Lengiel, l.ud. Viro,
Evžen Geltai .1 i. isou Žiby. Židovství
rozmáhá se nápadně l v literatuře české.

Zprávy umělecké a literární.
Dobrý spolek mail v Mannheimu. ]eho
úkolem iest působili k tomu. aby vý
tvarné umění stalo se přístupným všem
vrstvám obyvatelstva v Mannheimu a
sblížilo se i souviselo těsněii se živo
tem každého iebnotlivce. Z té příčiny
zřizuie spolek iakousi rakademii pro
každéhoq bude pořádali pravidelné
večery, při nichž konány budou před
nášky sestětelnými obrazy, předčítány
rozpravy z různých oborů umění. Spo
lek zřídil poradnu, kde se členům
zdarma dostává odborné rady o vkus
ném zařízeni bytu, umělecké úpravě
bomů a rozmanitých otázkách, vnichž
denní život může býti šlechtěn uměním.
Dále šíří spolek soustavně známost
uměleckých děl výstavami, knihami,
novinářskými články.

Dotiskl Václav Horák v Proalělově Dne !. září 1913. „ Za reoakci očpovičá Vilém Vysloužll.



PORTÁL 0D 105. PLANITV.
\) nádvoří Katolického (lomu v Proslčiovč.
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LÁSKA.
Z vúzdobv chrámu \! Mar. Horách.



Velehradská hymna.

Uveřeinili isme v »Aršec k lelošímu iubileu 1050 lelého pří
choóu svatých vérověstů »Velehrabskouc, které se bostalo
vlíóného přiielí. Dne 15. srpna 1913 zpívala hanácká poutní
výprava hymnu s průvobem hubby na nábvoří velehrabském
ble nápěvu 00 K. D. L. (zharmonisoval Ez. Ambros). Mohutný,
ale nesnaony nápěv napsal mislr ]os. Nešvera. Dnes oliskuieme
hymnu bvěma slokama boplněnou a bva nápěvy.

Hymna Velehradská.

.Zvoňle zvony na vše strany,
probouzeile Moravany,
zvoňle zvony na Slovany.
nn Balkánce, na Tah—any.
svoláveile obevšab
v lšelléín Slávů, Uelehraó.

Zvoňle zvony, kbe je víra,
zvonle, kbo už oňuníírá,
zvoňle v [el—ha laba šíra,
v říši Čecha, VIabimira,
vodle vykvél nárobu
k (Íyrillu a Methobu.

.Zvoňle zvony stříbrohlasó,
zvoňle Dnes a v kažbém čase,
zvoňte mouorost Cyrillovu,
zvoňle lásku Methobovu,
zvoňle ioiich velky čin
bo hlubin a 00 výšin.

4. Zvoňle zvony iak se zvoní,

C7“

kbyž se nebe k zemi kloní.
iak 10 v buších libn zvoní,
za svoboóu krev kůyž roni,
k olcum svym se navrací,
lásku láskou oplácí.

.Zvoňle zvony na vzkříšení,
na Slovanslva obrození,
na zblouoilych navrácení,
s Kristem,sMatkou siebnocení,
ieóen pastýř vlábni všem
nao iebinym ovčincem!

.Zvoňle Otci na nebesích.
zvoňle Synu v slavných pleskh,
zvoňle Duchu přesvatému,
zvoňle Srbci laskavému,
soružte v klínu Marie
všechny syny Slavie!

K. 1). Lulínov.
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Píseň k Srbci Páně.

Libe Boží, zbe tvúi Pán
otvírá ti bo korán
plné lásky srbce své,
bo své náruče tě zve,
[:Srbce Páně, láskv chráme,
Tobě věrnost zachováme!:

Ví to kmet i bitka ret,
vi to celý Boží svět,
iak isi Tv nás miloval,
krev a život za nás bal.
Srbce Páně, láskv chrámě,
Tobě věrnost zachováme!

U bobách štěstí, v bobádt muk,
zní nám Tvého srbce tluk,
v životě i v shonání
naše iásá voláni:
Srbce Páně, láskv chráme,
Tobě věrnost zachováme!

Vob nás, bobrý Pastýri,
at Tě oko nase zí'í
po skončení libskvch bráh
v nabehvězbných výšinách:
Srbce Páně, lásky chrámc.
Tobě věrnost zachováme!



SV. ]OSEF.
Z vůzdobv chrámu v Mar. Horách.
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ARCHA ROK [. ČÍSLO 11.

K Psvcnocoon POUTÍ.
ll.

EMIL ZOLA O LURDECH.

vého iména, iest SVEDKEM PRO [.URDV, ačkoliv bý ráb
svěbčil proti nim.

To ie výslebnice četbý Zolových »I.uró<<. ]eho hrbiná a
óvoiník, nevěřící kněz Pierre Froment, iebe s nároční poutí o ně
kolika zvláštních vlacích ?. Paříže čo [.urb. Vezon sebou na tisíc
nemocných, kteří marně hlebali pomoci u mužů věbý lékařské.
Mezi nemocnými iest Marie. kterou Pierre v mláóí milovala mi
luie. Leží v beštěné rakvi, ochromená,zvablá. Dva lékaři biagnoch'
Ikovali nezhoiitelnou paralýsu míchy, ieben soubí na nervovou
nemoc, která bý mohla být výléčena velkým náboženským otřesem
celé buše v [.urbech.

V Lurbech samých uvábi nás Zola bo místnosti, kbe Iurbský
lékař Bonamý přeb očima 40 cizích lékařů přebvábí přípabý uzbra
vení, táže se lékaři! po námitkách, a lékaři- -- mlči Ani iebiný
protest! ]en novinář klaóe otázký. Marie sama se u ieskýně
náhle uzbravuie, vstává silná a kvetoucí, září rabostí a štěstím.
Uzbravuií se i jiní, Zola připouští, že besetina všech nemocných.
A ti, kteří se neuzbravili, cítí se uzbravenými. U ECI obiížběií
k Paříži rozrabostněni, potěšeni, povznešeni, osvěženi buchovní
lázní, nic si nezáviblce.

To všechno píše sám Zola, ale přece se všemožně snaží, abý
záři Lurb zastínil. Používá výmýslů a klepů a sám si leckbe ob
poruie. Líčí, kterak kněží ponořuií bo pisciný umrlce, chtíce vý
volat zázrak vzkříšení. O otcich Neposkvrněného Početí, iimž ie
svěřena ochrana ieskýně, nabhazuie, že shrabuií ročně 900.000
franků, líčí ie iako polýpa, ienž nemá na mysli nic než shrabo
vat, nabhazuie — ale ničím nebokazuie ani neboklábá. Abý po
špinil tý, kteří výbubovali nábhernou basiliku, které sám se kloní,
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uiímá se faráře Peyramale a ieho nebokončeného kostela farního.
Pobklábá motivy nízké, ačkoliv ví, že »lepší věc je vžby nepří
telkou věci bobréa, což iest záklabní zásaoou veškerého pokroku.

Aby pokálel správu poutního místa, velebí Bernabettu Soubi
rous nabsvatou Pannu a osočuie správu Luró, že ii obstranila
bo kláštera, aby lib se ií ble zásluhy neklaněl, ač na iíném místě
sám přiznává, že churavá Bernabetta sama uprchla bo kláštera,
poněvabž se ií staly nesnesitelnymi všetečné návštěvy a botazy.
Zola se farizeisky pohoršuie nab chutí, s iakou unavení poutníci
občerstvuii se při oběóě v restauraci lurbské, zóá se mu to pro
fanisováním posvátného místa! Pohoršuie iei vypravování holičovo,
že správa Luró vzala bo ruky část obchobu bevocionaliemi,
všechny probavačky svíček líčí jako prostitutky, mluví o Sobomě
ato. On, ktery člověka znal ien iako zvíře, chce zbe v Luróech
mít rázem ze všech libí anběly, přehání, ztrácí veškeru obiektiv
nost a znalost libí.

»Es menschelt Uberallc říkával ieben zkušeny kněz, a zůstává
pravóou:

Nehledei v světě andělít,
není iich na tom Světě.
Budeš-li hlečat člověka,
snad anděl obeime tě. (l'otulný zpěvák).

Zola snaží se líčit velkolepé náboženské průvoby a proievy
lurbské, ale nemůže iich vylíčit, poněvabž ieho srbce ie cltlaónym
srbcem skeptika a nemá náboženské eruóice ani prostoty. Snaží
se líčit boi nevěry a víry v sroci kněze Fromenta, ktery ie Zolou,
ale aby se mohl člověk vmyslit bo srbce kněze, musí probělat
kněžský život.

Pierre Froment ie neštasten, že se Marie uzbravila a on jako
kněz nemůže ii nyní poiat za ženu. Utěšuie se teprve vyznáním
Marie, že slíbila Svaté Panně panenství.

Kněz Froment, hroina Zolův a Zola sám, iest moberním sla
bocltem, kněz nevěrec, ktery místo aby zanechal přetvářky a vzbal
se úřabu, rozhobne se, že s nevěřírím srocení bube bále sloužit
libstvu v kněžském povolání!

Eihle! Pokrokovy Zola „, hlasatel přetvářky! Zola vrátil se
: Luró iako nevěřící, protože uvěřit nechtěl nebo se styo_ěl,ale
vrátil se iako velebitel Lurb, ktery nechce, aby toto MÍSTO UTECHV
TlSÍCU bylo zničeno.

Slyšte ieho resume:
»Z této pouti nezůstalo Pierroví nic než nesmírný soucit. Vzpo

mínal slov bobrého abbě ]ubaina; viběl, iak tisícové ubožáků a
chubych vzlykali a lkali k Bohu, aby se smiloval nač ieiich u
trpením; a on vzlykal s nimi a jako otevřenou ránu zachoval si
bratrskou soustrast s ieiich bolestmi. Nemohl na ty ubožáky po
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myslit, aniž by cítil žhoucí touhu jim pomoci. Až bv nestačila
víra prostných; až by bylo nebezpečí, že se na zpáteční cestě
zabloubí: pak se snab ieskvně zavře a bube se musit hlásat
iiná námaha a iiná trpělivost? Ale ieho soucit se tomu vzpíral.
Ne; BYLO BV ZLOČlNEM UZAVŘÍT ]lM SEN O NEBl, TÉMTO
TRPÍCÍM NA TĚLE [ NA DUŠl, ieiichžto iebiná útěcha záležela
v tom, pabnouti tam na kolena, v září světel, v uspávaiící vytrva
losti zpěvů. On sám nebopustil se té vražbv, abv Marii z klamu
vvveol. On se obětoval, abv ií nechal rabost ieiího klamu, bož
skou oporu, že iest ob Svaté Panny uzbravena. Zachvěl se bratr
skou něhou vnči tomuto milosrbnému křesťanství. Ne, ne, nesměl
se nikóo hnát bo zoufalství, bylo nutno Lurbv trpěti, iak se trpí
lež, která pomáhá žití-<<

Tu mluví Pierre o »lžic, které však Zola nijak neoosvěbčil a
nebokázal. Naopak: Zola postavil sám v románě svém mathe
matickou formuli:

torby zázračné: l_urov přirozené 2 : ]. Dva lékaři proti
iconomu.

Dále tilosofuie Pierre Zola o nutnosti náboženského mvsteria,
kterého buše libská nezbytně potřebuie, o založení nového ná
boženstvi kteie bv více vyhovovalo 107lllllll a switskv'm potřebám,
woblm/nik na „min-nu na onom světe '

?lllthSlm llllŠl 7OÍOUA mluví xe <lnv: »?e otcové ieskyné
Oil lll tak výhoine olnhoov, bylo ien tím že proňávali božské
\'c'tl lato )ixen po l$o7skóm, ktomu behem staletí nic nemohlo
uhasit iakoliv protitala koncem našeho století věóv lurov hvlv
páňnvm, nepopímtelnvm příklabem, že se člověk snao nikov ne
olwiiw be/ sneni o vSevIáOnóln Bohu, jeu/Zfázmkein opet zavábí
IUUHUSÍ,moři nové Štěstí. Kčvž člověk vwhuhml všechnv strasti
života, vratí se k božské lllusi. \) lom ie půvoo všech náboženstevc

Zola přišel jako neverer a pošklebař a vrátil se jako ctitel
l$ernaóettv, faráře Pevramala, nábherv a moci Lurb a mlčky, jako
žio kol katolického kostela, obešel kol mvsteria Svaté Panny. Nei
krásněii zac_hvtil výslebek svých pozorování větou

»ZACHVEI SE BRATRSKOU NEHOU VUČl TlOMUTOMlÍlOSRDNÉMU KŘI STANSTUÍ.
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mODLlTBA.
V tom, Pane, bivokém vzeomutí větrného živlu,
oblaky zkáznych voo koyž ssebou žene
ku nebi, zvebnuv břív hřebeny vln bezebnych moří,
v hroty hrabební zči světa roztříštiv ie
při hubbě nárazu a hromu, iiskření blesku; —
ortícím čelem na horách žalostné zanechav stopy,
ve městech pochooem smrti na buben ubeřil
a hlaoov požírá v rovinách chleba vezbeišího zbroje,
hrůzou a tryzní, krví v sleo libstvo obklopuie.
V tom, Pane, propastném hoři,pašiiové bolesti blížních,
v prosebné moblitbě kbyž úpí i v kletbě hříšníkův,
-— iimž obpust! -— já v tichém úžasu vibím

VULl TVOU ZDE NA ZEMI!

V tom. Pane, ranním a plesném hovoru ptactva,
v barvách, vůni květů a rozkošnych plobech stromů;
v pachu hrouby, kbyž z jara se leby rozptylily,
v neklioném šumu lesů pobiesenním.
Ve zpěvu ženců, iak zní kraiem z večera
a rabostném křiku běcka na matčině klíně.
V lásce k životu ole Tvého řábu, k práci a ženě.
\) lásce živorobé, promítnuté bázní přeb Tebou,
k níž kroky Tobiáše řlbil Rafael
V tom, Pane, zrobu, vzrůstu a zrání,
v myšlence šťastné a světlo robící,

v pocitu blahaa,'síly a lásky,iá slyším zpív
CHVÁlU ]MÉNA TVÉHO!

\) tom, Pane, chrámě Církve svaté, kbe trůní Tvoie Tajemství,
kbe libství zrozeno znamením pramene voby.
Nač slunce zářněiší v tvém rouše iasném zbe kněz
bílyma rukama světce Tělo i Krev !( oběti zvečá,
Otcové věrní šeptaií běkovně svaté Tvé iméno:
neb paprsky života blíží se ku svému ohnisku.
Přeo slávou Tvou kloní se synové věrní.
Nehobni, v milost Tvou boutaií
a prosí o blízkost lásky Tvé.

v tom, Pane, chráměCírkve svaté 'NECHT kRALEovsrvgKrálovství srocí prostnych a čistych, AE!
království srocí kvetoucích v milosti Tvé,
království srocí pravoě otevřených,
království srbcí katolických. M. PONÍŽlL.



lÁBOŽENSTVÍ RICHARDA WAGNERA.

'ísE DR. ]AROSLAV HRUBAN. (DOKONČENí.)

. ÁVA SE ClRKVl ZA vmu, ZE MNOHÝM zpu
£ sobem zkreslilaaznetvořilaučeníaobkaz Spasitelův.

((© SmísilaBožskéhoSvna s Bohemžibovským,a ži
áhř .“ bovský ieb obtuo velmi pronikl a otrávil pravou5,2 nauku křesťanskou, |ak o tom iiž zmínka se stala;;..íf církevučinilase církvístátní a tímuvalilana sebe

zobpověbnost za tak mnohé skutky ne křesťanské
lskv, ale neikrutěiší neláskv, ona umělými hříčkami bogmat a
ultu zastřela vlastní iábro náboženství: toto a poóobné klaoe
& církvi za vinu. Věru, že více než polovice námitek pabne,
akneme-li, že církev není institucí určenou výhrabně pro genie,
uláště pro genie z bucha hubbv vzešlé. A očistiti církev oo
bývaiících skvrn, iest úkolem trpělivé historie.
Ale ani přitom všem není církev bez zásluhy o libstvo. o »nové

áboženství. iež teprve má rozkvésti. V ní se připravilo věbomí
velké iebnotě veškerenstva. věčomi tragikv životní: 'Své nei

,lechlileiší běóictvi zanechala nám křestanská církev co vše
miicí, vše říkající, zvučicí buši křestanského náboženství. Vynesši
v nao zbi chrámové, směla svatá hubba pronikali kažóv prostor
říroóv, znovu iei oživuiíc, učíc libstvo, potřebuiící vykoupení,
ové řeči, v níž by se ono naprosto Neomezené mohlo vvsloviti
určitostí neinepochvbněišík (Náboženství a umění.)
() iinv'ch společnostech náboženských není třeba se zmiňovali.

ivbot všechny otázky řesí Wagner tváří v tvář církvi katolické
li<0ŽlUvlastní přebstavitelce křestanství &sem tam- li iest pochválen
uthei vvstoupivší ptoli zlořáoum iest to přece ien příliš málo
o? abychom proto měli vvšetřovnti Wagner uv poměr ku všelikému
rotestantismu. ,
Za to zmíniti musíme se o náboženství INDICKEM. Do šeré

iinulosti libstva ráó Wagner pronikal, hlebaie zbůvobnění své
aukv () úpaóku Iičstva a ieho regeneraci. Ostatné iiž stuoia
mláóí voola iei k těmto zbroium. Brahmanismus iest ovsem

\věoectvím neobyčejné proziravosti oněch asiiských plemen, iež
vstavěla na neibvtostněiším poznání světa náboženskou bubovu:
gc přece, s křestanstvíin se nemůže měřiti. A zoe třeba iest
otknouti se problému snao neiobtížněišího, problému krve vubec

KRUE SPASITEIDVV.
Věc iest příliš choulostivá, proto uváóím boslovně neibůležitěiší

ýrokv Wagnerovy: »Krev Spasitelova, z ieho hlavv. z jeho ran
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na kříži tekoucí — kbo by se chtěl tázati rouhavě, náležela-l
bílé, nebo kterékoli iiné čelebi? Zveme-li ii božskou, pak možna
se biížiti ieiímu zoroií tuchyplně iebiné v tom, co isme označil
za iebnotitele libského roču, to iest ve schopnosti pro uvěboměln
utrpení. Tuto schopnost musíme pokláoati za posleoní stupeň
iehož bosáhla příroba ve vzestupné řaoě svých výtvorů; obtui
již nevybává žáčných nových, vyšších bruhů, nebot v tomtc
uvěbomělého utrpení schopném bruhu bosahuie sama své iebini
svoboby zrušením neúnavně sobě samé obporuiící vůle. Nezpytn.
p_rapříčinatéto vůle, iak ii nemožno ukázali v čase a prostoru
zievuie se nám ien v onom vzrušení, kbe se iakožto chtění spásw
božsky zievuie. Shlebali-li isme, že krev tak zvané bílé racy ma
schopnost pro uvěbomělé utrpení ve zvláštním stupni, musími
teč poznali v krvi Spasitelově souhrn věbomě chtěiícího utrpen
sama, iež se iakožto božský soucit rozlévá celým pokolenín
libským iako prazbroi ieho.: (Hrbinství a křesťanství.)

»Pro vznik přirozeného člověka pronáší náš SCHOPENHAUEI
příležitostně hypothesu téměř přesvěbčivé bůraznosti, tím že Sl
opírá o íysický zákon vzrůstu síly kompressí, iímž se vysvětlui
po abnormních fásích úmrtnosti neobyčeině časté poroby bvoičai
iakoby vytrysknutí bvoinásob se namahaiící sily životní prot
tlaku zničuiícímu, ienž ohrožuie celé pokolení, což přivábí našeha
filosofa k bomněnce, že animální probukční síla, ohrožená ná
slebkem nebostatku své organisace, který iest vlastní ieště určitýn
pokolením, tak se vystupňovala v iebné bvoiici k abnormními
napětí, že z lůna mateřského vzešel neien výše organisovan
iebinec, nýbrž v něm nový DRUH. Krev v žilách Spasitele vy
plynula tak z noikrainěišiho úsilí vůle žábaiíci vykoupení k zá
chraně libského pokolení pobléhaiíciho ve svých neiušlechtileišící
racách, vyplynula iako božský sublimát oruhtm (Tamtéž)

»Krev celého trpícího libského l'OČlI, sublimuiící se v onor
bivuplném narození, nemohla téci v záimu iebiné, byl neivýš vyni
kaiící, racy; naopak obětuie se všemu libskému pokolení k noi
ušlechtileišimu očištění obe všech skvrn ieho krve. Očluó plyn
pak vznešená prostota čistého náboženství křesťanského, opro
němuž na př. btahmanské, poněvabž bylo užitím poznání svět
na upevnění vláhy té racy, iiž bávána přebnost, se ztratilo umělos
až v přemíru naprosté absurbnosti. Zatím co vibíme teoy, ktera.v.,

vvvvvv

Tento protiieó byl teby postaven proti úpaóku rac, ienž vzešt
: ieiich smísení a snab vybala tato zeměkoule ien proto býšii
život, aby sloužil onomu řáou spásy.: (Tamtéž)

Nic choulostivěišího nač komentování těchto míst. Možno v nit
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vioěti schopenhauerovský výklaó mysteria. Vtělení, jež ovšem
částečně může se shobovati s křesťanským pojímáním touhy po
Vykupiteli u Žibů i u náročů pohanských. Wagnerovy pak oblí
bené myšlenky o úpačku rac, o zkáze krve stravou živočišnou
přičinily ostatek k tomu celku, který leckbe tvrbošíjně vzpírá se
výklabu uspokojivému. ]ak potom vyložiti, že krev Spasitelova
jest božský sublimát bruhu, jak očistně může působiti požívání
krve ]ežíšovy, jež symbolicky Děje se ve svátosti? Nebyla by
katolická nauka o SKUTEČNÉM přijímání mnohem lépe bostála
tomuto úkolu? My se ovšem nebivíme tomu, že pro Wagnera
přijímání krve Páně jest pouze symbolické; musime bříve pevně
býti přesvěbčeni, že božská láska roztaví všechnu naší libskou
nízkost, než bovebeme plně věřiti a v mlhách kbesi tušiti neko
nečné Lásky tajemství; až sem Wagner nebospěl, jeonak nízkost
ličskou ——vzhlebem ke styku s Bohem ——nepronikl úplně, jebnak
ji příliš pocitoval, než aby věřil v skutečné její objetí se samým
Bohem.

Leč i pro symbolické přijímáni jest možný výklao alespoň
částečně uspokojující, oporou může tu býti místo břive již uve
bené z »Náboženství a uměnía. Ono slavení památky Spasitelovy,
neustálé připomínání oné neikrainější závratné oběti má snab býti
oním činitelem přeměňujícím celého člověka. Khož by pochyboval,
ze u mnohých libí, již opravňově by tak činili, neobjevilo by se
blahobárné pusobeni tohoto byt jen symbolického přijímání?

Kvuli úplnosti zmiňme se též o tom, jak Wagner pojímá
POCET. Není mu boginatem, ale on plně chápe hloubku jeho,
i příslušnost k celému komplexu mysteria křesťanského: »jako
uměleckou potřebou puzena, připaóla víra na nutný biv narození
Spasitele z MATKY, která, poněvaóž sama nebyla bohyní, tím se
stala božskou, že porobila proti vsí přirozenosti syna jakožto
čistá panna, bez libského početí. Myšlenka nekonečné hluboká,
vyslovující se jakožto přijetí bivn. Potkáváme se sice v pruběhu
křestanskýdt Dějin opětovně s úkazem, že čisté panenství uschop
nuje ku konání zázraků; biv mateřství bez přirozeného početí
nelze jinak vysvětliti leč nejvyšším bivem, zrozením Boha: nebot
v něm zjevuje se zápor světa jakožto v přebobrazení obětovaný
život k vůli spáse. Poněvabž Spasitel sám poznán jest jakožto
naprosto bezhříšný. ba neschopný hřešiti, musila již přeo jeho
narozením vůle v něm úplně býti zlomena, a kořen toho musil
býti nezbytně patrný v jeho narození, jež musilo býti způsobeno
ne_vúlí k životu, nýbrž vůlí k vykoupenía. (Náboženství a umění,)

Zivot MRAVNÍ iest buoovati na příkaze LASKV KŘESTANSKE.
Ona jest PŘÍKAZEM vskutku křesťanským, ona praviolem života,
ne žibovské ZÁKAZV bekalogu, v nichž není stopy křesťanské
myšlenky. V lásce pak již i víra i naběie jsou zahrnuty. Plně tu
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přisvěbčujefilosofii Schopenhauerově takto praví Wagner: »lenom
láska ze soucitu vzklíčivší a v soucitu až k úplnému zlomení
vlastní vůle se uplatňující jest vykupitelská láska křesťanská.
v níž víra i naběje samy sebou jsou pojaty — V RA jako ne
klamně jisté a nejbožštějším v_zorem potvrzené věbomí o onom
mravním významu světa, NADEjE jakožto oblažující přesvěbčeni
o nemožnosti klamu tohoto věóomí.: (Tamtéž) A pobstata této
lásky neměnila se, vibíme to ze spisů, cítíme to z běl uměleckým
a kbyž Wagner v horlení proti církvím z mlabších let popírá

lšřelstanskost té lásky nevěříme mu, jak bobře bí H. St. Chamer ain.
Majíce na paměti, co přebesláno, vibíme tu přeb sebou takřka

celou věru i mravouku Wagnerovu. Dle příkazu lásky jest teby
zaříoiti život, aby jím spělo se k regeneraci libstva. ] Wagner
snažil se uskutečňovati ji svým životem. To tvrbím a nezměním
na tom ničeho, ani EMIL LUDWIG,') jenž se snaží rozbrobiti
osobnost Wagnerovu na řabu povahových prvků sobeckých a
pokryteckých. Nebot jebnak netvrbí se, že by Wagner jako člověk
nebyl měl své slabé stránky a i velké snab chyby, jebnak zá
klaóní rysy života Wagnerova potvrzují naši thesi. Hrabati se
v anekbotickém kaleiboskopu, jak jej život vytvoří, a vybírati
štavnaté bokumenty pro svá tvrzení neznamená zcela nic; k poo
statným liniím, k výslebnicím jest přihlížeti. Doklaby svěbčící
o povahových vabách snabno bychom vyvážili boklaby o lásky
plném styku s libmi, láska Wagnerova ku zvířatům stala se při
slovečnou a v »Otevřeném listě panu Arnoštu v. Webera (1879)
namířeném proti vivisekci s upřímnosti až hmatatelnou hlásá se
onen soucit nejen s člověkem ale i se zvířetem; tam jest také
mnohé trpké a tozhořčené slovo řečeno o těch, kbož, zničivše
své zbraví výstřeónostmi a neřestmi, používají výslebků vivisekce,
aby iimi běbný svůj život ptobloužili Na takových místech mu
síme hlebati Wagnera člověka, jenž bojista též chyboval: zbe
však máme jeho mravní názory a ióeály o jejichž uskutečnění
poctivě platoval, jinak by byl zivot jeho b val komečiantstvím,
což vyvraceií sama bíla umělecká silou živeYní.

Kategorie vznesena osvěočuje se teby nejen ve věro ale
i v mravoure náboženství Wagnerova. Dobře k tomu pozname
nává HEBERT:") »Rebukovati křesfanství na jebinou povinnost
nutnou a bostatečnou, povinnost božské lásky, neznamená to
applikovati na společnost náboženskou anarchii utopistickou, která
zamýšlí nahraóiti Láskou samou kažóy' zákon, kažbou organisaci.?
Stojíme teby přeo nerozřešitelnou autonomií?

') Wagner oder (.lie Entzauberten, 1912.
') Le sentiment religieux bans I' oeuvre de Richard Wagner, Paříž, 1895,

str. 236— 237.
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Ne, poněvabž cit lásky nám zapovíbá sobecký výklao »klanění
v buchu a pravběc, který by zreoukoval náboženství na cosi
intimního, inbivióuelního. »Duch a pravbac, to iest právě tato
božská Láska, iež nám uklábá pro společné vzbělání: náboženství
ve íonně SPOLEČNOSTl, CÍRKVE, tak iak si toho žábá naše
přirozenost a iak ii Kristus zbe na zemi založil.

Ale poněvabž společnost přeopoklábá nutně zevněiší organi
saci, materielní obřaby, zákony a formule, upabneme nanovo
v moblářství nebo fariseism? Nikterak, zůstanou-li tyto zevněiší
věci v našich očích tím, čím isou skutečně, POMUCKAMl, ozna
čovateli, pobporamj, ne ZIVOTEM náboženským samým, PRO
STŘEDKY a ne UČELV.: Tu právě, poněvabž věci božské na
mnoze křiveny isou zrcablem libských myslí a skutků, oóvrací
se Wagner ob náboženství, iak církev ie pobává a iak ie počá
vati musí.

Také UMĚNÍ iest v úzkém styku s náboženstvím. Ono má
smyslové potřebě libské či na záklabě smyslových boimů přeb
váóěti obsah náboženství, ienž bogmatisováním byl omezen.
Umění iest životně přeóvebené náboženství:, (Umělecké bílo bu
óoucnosti) hlásá onu poóporu, iiž skýtati má umění náboženským
poznatkům, zároveň iest vyznáním, že neivyšší umění má býti
synthetícké, přebváběiíc vžby svými prostřebky velkou pravbu
n mravním významu světa. Obtnb také chápeme, že umění
Ul'RIMNE bylo Wagnerovi ethickým interessem libstva a že teby
inmělecká reforma ieho může býti posuzována pob zorným
nhhun názoru náboženských.

'I'ak iest v neihlavněiších rysech naznačen obraz toho, co lze
nazvali náboženstvím Wagner-ovým, obraz jeho 2 boby neivy
spělciších běl uměleckých a z boby činů, které vyznačuií umělce
i člověka, ienž se ustálil a skončil vývoi svých názorů. Přebcházel
tcOy vývoj, velmi složitý, nesnabno ve všem vystižitelný. Alespoň
k neióůležitěišímu malou poznámku. Tak není nesnabno poznali,

že záklabní nauka o mravním významu světa a o vškoupenípojmově byla vyvinuta a formulována teprve vlivem chopen
hauerovým, iehož Wagner čte r. 1854. Nic více však, přesvěbčení
ono i touha po klibu spásy byla tu iiž bávno, Schopenhauer
pouze rozvázal ústa a to ne umělci, jenom mysliteli. ]inak Wagner
byl i tu cele svůi, iak iei vytvořily iebnak ieho vlastní složky,
všemu bábání nepřístupné, iebnak celý Širý a hluboký život. A
také isem vzpomněl iiž, iak kbysi Wagner tvrbil o spasitelné
lásce, že ona není láskou »křestanskom, pozběii nezměnila se,
ien jméno své pravé, t. i. skutečné lásky křestanské obbržela;
obzvláště boiovná nálaba mlabších let vůči všem náboženským
společnostem, kby velkost oné »ne křesťanské: lásky ieště nebyla
zcela bomyšlena a pochopena, svebla snabno ku zmíněnému
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tvrzení. — Všecken ostatní vývoj, jenž se bál v názorech ná
boženských, můžeme charakterisovati — nemohouce sleoovati
pobrobně jebnotlivé cévy onoho organismu myšlenek a citů ——
jako rozvíjení a zbůrazňování jebnotlivých zásab ble toho, která
z nich v baném přípabě byla nejlepším reaktivem vůči tenbencím
tohoto světa zběbovaného, potřebujícího obrobu a vykoupení.

Na konec, aniž chci vyvozovati jakousi filosofii náboženství
Wagnerova, nemohu nepřipojiti stručné úvahy, jež by bala pla
stickou závěrečnou formu náboženství Wagnerovu vzhlebem k naší
živé přítomnosti.

Protináboženska' zaujatost rába by viběla ve zbůrazňování
prvků křesťanských, jak jeví se ve spisech z let osmoesátých,
zvláště však v »Parsifaluz, rys ochabování a stařeckosti. Kbo
prolistoval žibovské noviny o Wagnerových bnech jubilejních,
nabyl hojnosti boklabů. Takv 'Neue Freie Presse: (ze One 22.
května 19131:»Pro stárnoucího Richarba Wagnera ústila nervosita
v romantickou ochablost, v kabiólo a myrrhu, v ono »bim-bam
bomováníc, o němž Nietzsche výsměšně mluví a při jehož zvucích
právem nabhazuje otázku: ]e toto ještě německé? A zbe jest
průsečný bob, koe se moberní vývoj obvrací ob Richarba Wagnera.
Netoužíme po tomto umění, jež se vrhá k zemi přeo církevním
tajemstvím. Nemůžeme již snésti té mystiky, iež bává za sebou
nésti zvuk slavnostně, jako široký, zlatem protkávaný talár. Ne
chceme býti huobou tiše sváoěni a ukolébáni, až smysly jsou
zamlženy a myšlenka se vzbává svého právaa Toto bití na obli
bený buben zbuóováno jest naveskrz na nesprávných záklabech.
Nelze mluviti o Wagnerovi posleóních let jako o starci s přízvukem
chorobné slabosti; nikóe se. chorobnost nejeví, proč teoy hneo
přebpoklábati ji v umění? To, več ústí »Parsiíalc, jest ousleouou
součástí Wagnerova veškerého vývoje ouševního, k myrze a ka
biOIu není Daleko již na Velký pátek r. 1857 v Enge u Curychu,
kOy Wagnerovi se zbá, že vzbech s kříže golgotského zazněl
přírooou a kóy vyklíčilo »kouzlo Velkého pátku“ a Parsifal osvo
bobitel křesťanskou láskou s celým jejím mysteriem objevuje se
již v koncepci »Tristanac. Začíná patrně ble Zibů , senilnost
u libí, již cítí křesťansky, již okolo 40. roku.

A otázka Nietzscheho jest zrovna tak nespraveblivá, jako ne
správná. Wagner zajisté vytvořil bramata z látek ryze německých
a překročil-li tyto meze, jest to samo sebou úpabkem, Dokonce
úpabkem umění? A bejme tomu, že naše boba nemůže snésti
mystiky, to málo ovšem znamená pro hobnotu bíla. Ale ani my
stika se neóá oobýti, i ona Ones opět bochází zpracování i ve
velmi význačných bílech uměleckých. ——Ostatně měl Wagner pro
»Parsiiala- přeb sebou zrovna tak střebověké zpracování jako
pro »Nibelunkyc a »Tristanac. A vystihl v něm zrovna tak bystře
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záklabní křesťanskémyšlenky pob rouškou spleteného běje, plného
bobrobružstev, jak jinak nemohla ani tvořiti rytířská poesie stře
óověká, jako vystihl neuvěboměle snab metafysiku ostatních plobů
bucha střehověkého. »Parsifal: jest uměleckým zformováním veškerá
Wagnerova myšlení a snažení, myšlení, jež bůslebně se rozvíjelo,
na něž i stáří mělo svůj uklibňující vliv: »Parsífalc může býti
Zván bílem starce, nikoli stařeckým. Takové uklibnění, iež jest
vlastně ucelením názoru životního, nacházíme i jinbe, kbe osta
řeckosti nemůže býti řeči. Mnohou analogii poskytl by buševní
vývoj Shakespearův: tak Dokazuje ŠESTOV proti Branbesovi,
že Shakespeare ve své bruhé tvůrčí periobě poznal, že vibitelné
boly a utrpení vebou k nevibitelnému vzrůstu buše lióské; to
jej smířilo 5 libskou tragebií, s životem a on vešel ve svou třetí,
jasnou periobu tvůrčí. — Pro člověka, který po celý život vibí
nelásku a touží po lásce všeobjímající, pro umělce, jenž rozumí
plobům starých bob, jenž vibí geniálně v buši svou i v člověka,
pro toho nebylo bivno, naopak bylo nutno, aby klesl přeb my
steriem lásky, jak bylo s kříže hlásáno.

Tolik na obmítnutí nejběžnější námitky.
A k části positivní. Široké vrstvy libu, jak zovem intelligenci.

topí se bnes v nejpohoblnějším positivismu theoretickém i prak
tickém, v positivisnm příšerně líném, který nutně vebe ku zbahnění.
Methoóa positivismu jest na svém místě bez obporu výtečná, ale
jest nebezpečno a nesprávno povyšovati jej na princip filosofický.
jake poklaby poznatku zůstávají nezpracovány jeho vinou, jen
proto, že nebaji se srovnali v jeho širou, zjebnotvárnělon rovinu!
A člověk jim i mravně trpí. On učí s nebuvěrou pohlíželi také
tam, obkuo vycházejí nejmocnější popuby mravní.

Wagner je nám živým bukazem toho, že přirozenost libská
k nejvyššímu rozvití potřebuje nabpřirozených vzpruh, že jen
v nich, ač jiným se neuzavírá, nalezá pevnou oporu, z nich jako
z ohniska vychází pak všechno záření ibeálu. Genius nemuže
nám. průměrným Iióem býti sice ve všem vzorem, poukázal jsem
na to, které názory náboženské sluší přičítati na vrub oné hu
bební geniálnosti, ale nemužeme si ho nevšímnouti po všech těch
stránkách, v čem s námi jako člověk úzce se stýká. On také
ukazuje, jak vážné pati'ení v sebe a v život vebe ku křestanství,
křestanská pak láska, více než všechna spekulace, bává nám
tušiti všechna tajemství víry, zalévajíc srbce i rozum neobsáhlým
mořem Pravóy.

Chceme-li z kteréhokoli genia vzíti si vzor, musíme nezbytně
transponovati jeho píseň života v tóninu libí pruměrných. Rovněž
tak, chceme-li jakousi filosofii náboženství vyvobiti z Wagnerových
názorů sem náležejících. Víme, že transposice musí se oiti ble
kategorie vznešena; o tolik, abych tak mathematicky řekl, třeba
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snížiti hlabinu názoru, oč méně místa zauiímá vznešeno v našem
myšlení. Nechci prováběti tuto, co jsem naznačil, aby mne ne
stihla výtka, že jsem opustil půbu obiektivního náčrtu Wagne
rova náboženství. Leč pravou poznanou sluší přece vvznati. Čtěte
RUVlLLA (Der Golbgruno ber Weltgeschichte), oblecte na se
člověka, ienž méně sice schopen iest vznešená než Wagner, ale
iehož historický zrak iest mnohem více zbvstřen,a filosofii nábo
ženství na záklabě Wagnerově vvvobí si kažbý sám.

Ze téměř všechna velká bíla umělecká potřebuií záklabu nábo
ženského, iest Ones pravbou uznanou, na bílech Wagnerových
také vibíme. iak lví pobil na velikosti ieiich mají ibeie nábo
ženské. A poněvabž právě onv boplňuií obraz života, potřeba
ieiich — ovšem nikoli POUZE esthetická — hlásí se zas a zas
a proto není možno vvkořeniti je trvale z člověka, pokub bube
takým, iakv' jest: tělo a Duch zvláštním zpusobem spiatý, mající
jisté věčné, neměnné normy esthetické i mravní, nebot v povaze
těchto norem leží iiž požabavek náboženství. A ie-li ibeálem
člověka ten, kbo hluboce a s účastí boveOe patřiti v minulost a
horečným zrakem proroka v buboucnost, který rek iest vtělením
tohoto božského zření, ne-li Kristus, a které náboženství otvírá
v minulé a buóoucí bálněiší pruhleóv nežli křesťanství?



magická KOMISEABlBLlCKÝINSTITUT
v ŘIME.VDLEP.TH.WITZELA O.F. M„mm
AL015]ASEK.

EWNlTRNÍM ZAlMEM ClRKUE SVATE ]EST
zaiisté starati se o to, by z ústavu ieiích vychá
zeli mužové vyškolení, v pravé nauce Kristově
utvrzení, takže může pak tato bez obavy svěřiti
takovým mužům iak stolice věčecké, taki boi
i obhájení pravo křestanských. Proto zanáše_| se
iiž velký papež Lev Xlll. plánem zříbiti v Rímě

internationální stubiiní ústav na neiširším pobklaoě, koe by bo
sáhli nastávaiící profesoři bisciplin biblických rozsáhlých, potřebám
nynějšího světa obpovíbaiících věoomostí; i začátek, zvláště co
se týče finanční stránky, byl iiž učiněn. Smrt překazila arcit bílo
velkého Lva Xlll. Ale Lev Xlll. našel porozumění, ieho plán
nebyl pohřben Piu X. patří zásluha, že bal katolickému svetu
ustav biblický. ienž hlebá sobě rovného; i ltóyž uskutečnění ne
obpovíbá zcela plánitm [.va Xlll., zvláště co se. týče vyučovacích
sil, bylo přece bosaženo úmyslu zaklaoatelova, a to tak, že by
Lev Xlll. nao bilem svého nástupce iistě musel proieviti rabost.

Muž, kterého prozřetelnost Boží poslala Piu X. k uskutečnění
velkolepého tohoto oíla, byl [.eopolo Fonck S. ]., syn Porýnska.
l)uklaóným stubiem na gregoriánské universitě v Římě, na uni—
versitách v Mnichově a Berlíně, Delším pobytem na Výchobé iakož
i několikaletou praxí co učitel na universitě v lnnomostí a na
Gregorianum v Římě připraven, co muž vzácného talentu orga
nisačního a rozsáhlých věoomostí řečnických, při tom pilný iak
včelička a neústupný v úsuoku po zralé úvaze nabytém, v osobním
styku příiemný, ale též rozhobný a rázný, byl právě neivíce vhoóný
pro bílo tak balekosáhlého významu. Co vykonal během tří let,
aby zajistil buboucnost a excellentní ráz vysoké této biblické školy
zasluhuie našeho obbivu, který též mu bluží všichni ti, kteří byli
svěoky přípravných ieho prací.

Založení biblického institutu spabá na 7. května 1909. Pius X
učává v apoštolském listě »Vinea electac, v němž oznamuie zří
zení, iakož i účel nového institutu, že má tvořiti v městě Římě iakési
centrum vyšších stubií biblických, kbež by boznaly věčy biblické
i s nimi příbuzné neivyššího rozkvětu a rozmachu v buchu kato
lické církve. Učel institutu ie ole slov sv. Otce troií: ]. Mlabí mu

žové neirůzněiších nárooů, ze světského i řeholního kleru, Rtg?
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absolvovali filosofii a theologii, »maií býti v biblických stuDiích
tak vyškoleni, aby ii mohli pozDěii privátně i veřeině, slovem
i písmem háiitic; zDe maií býti vychováni mužové, kteří »se oD
poručuií vážností a přesností svého učení a kteří proto isou
schopni co učitelé na kat. učelištích aneb co spisovatelé háiiti
pravDu a Důstoinost Písma sv.: 2. K Dosažení tohoto účelu, »musí
institut iak učitelům a žákům, tak i zapsaným hospitantům, kteří
mimo stuDiini kurs se zDe chtěií szělati, poDávati všechny po
můcky, které jsou užitečné, ba nutné pro tento obor.3a3. »]est to
konečně v záimu institutu, aby rozšiřoval zDravé učení o svatých
knihách, iak to činí a uDala sv. Stolice, a ie háiil a ve známost
uveDl proti mylným, blaným, smělým a heretickým názorům
novotářů.: Co teDy má institut biblický skýtati? »Je zDe třeba
přeDnášek a praktických cvičení o celé věDě biblické. PřeDně
buDiž probrána látka, která činí alumny schopny poDrobiti se
zkoušce přeD biblickou komisí. K tomu přistupuií přeDnášky De
tailní z exegese archeologie, z Děiin,zeměpisu, filologie a ostatních
věD biblických. Alumni bthež Dále poučení o věDeckých Dispu
tacích. Dále bthež konány veřeiné konference o thematech bi
blických — Druhá, velice Důležitá pomůcka ie biblická knihovna
co možná neiúplněiši, biblické museum a pomůcky věDecké.
Třetí pomůckou buDou biblické spisy věDecké soustavně vyDávané.u

0 zařízení institutu Dává papež tyto normy:
»Papežský biblický institut ie poDroben bezprostřeDně apoštolské

stolici. VeDení ústavu má kněz papežem stanovený. Ten iest za
vázán, o všem, co řízení i prosperity ústavu se týče, referovali
na Neivyšším místě. ŘáDní piofesoři tvoří poraDní sbor ústavu.
Neivyšší normou pro stuDie i řízení institutu bthež praviDIa a
Dekrety, které k tomu účelu vyDala a vyDává biblická komise.:

Současně s Dekretem zakláDaiicim vyDal KarDinal ——=státní ta
iemník Merry Del Val iménem sv. Otce bližší přerisy o veDeni
a zařízení institutu (Leges Pontificio lnstituto Biblico RegenDo).
ZDe uDává se násleDuiící:

!. StuDium v institute necht veDe kanDiDáty k Dosažení aka
Demických hoDností přeD biblickou komisí. NaD to nebthež za
neDbavány am ostatní Discipliny.Vyučování Děj se tioiíin způsobem
přeDnáškami, praktickým cvičením, veřeinými konferencemi.

2. ízení institutu má přeDseDa, který institut na venek repre
sentuie. ]est volen oD papeže, který vyžáDá si k tomu terno 0D
Generála řáDu ]esuitského. Pomocník, socius přeDseDův iest se—
kretářem institutu a zástupcem řeDitele. Dále isou imenováni
knihovník a kustos.

3. Učitelé ústavu veDou stuDia chovanců: isou buD řáDnými
profesory nebo mimořáDnými lektory. ŘáDné profesory imenuie
za souhlasu papežova Generál Tovaryšstva ]ežíšova. MimořáDní
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lektoři mohou zbatností a víceletou praxí bosáhnouti řábné
profesury.

4. Návštěva přebnášek v institutě: Alumnové Dělí se na tři
skupiny: bud isou to alumni v užším slova smyslu, nebo zapsaní
posluchači, nebo hospitanti. Mezi užší alumny nepřiiímá se ten,
kóo nemá boktorátu theologie a kbo neabsolvoval kursus schola
stické filosofie. Pobyt v alumnátě má kažbého připravit na examen
přeo biblickou komisí. Co posluchači isou přiiímáni, kbo absol
voval úplný kursus filosofie a theologie. ]iní stubuiící isou přiií
mání ien co hospitanti.

i vzhlebem k žákům. Bučtež zoe úplné sbírky spisů sv. Otců a
katolických exegetů, iakož i biblické věbecké spisy známých aka
tolíku. Buótež zoe bále neivětší biblické encyklopeoie, iakož i ob
borné časopisy. Knihovna tato patří ien institutu, a iest přístupna
ien učitelům a posluchačům.

Prozatímně umístěn iest institut biblický v Collegio Leoniano,
buoově vystavěné Lvem Xlll. v Prati, u chrámu sv. ]oachima.
Slavnostní otevření ústavu bylo 5. listopabu 1909. Po slavné mši
sv. složili profesoři vyznání víry, pak měl P. rektor Fonck krátký
prmlov. Přebnášky začaly hneb. Pro první rok povoláno bylo
to profesoru ]esuilu, kteří ohlásili tyto přebnášky: P. FONCK:
Exegese Listů N. 2. a Apokalypse (Jkrát týbne); věbecká methoba
v stuóiu biblickém (ieonou, publicum); Dějiny N. 2. (iebnou, pro
kanoibáty zkoušky licentiátské); P.Onóřei FERNANDEZ (ze Španěl,
po Delší bobu působil v Anglii): exegese hebr. knih Samuelových
(Zkrat), kritika textu, zvláště s ohleóem na knihy Samuelovy
(ieónou); běiiny Hebreův oo Samuele až bo smrti Šalomounovy
(v II. sem.: iebnon), specielní otázka z biblické theologie St. 2.
a messiánská proroctví (v ll. sem.: ieonou). P, Antonín DEIMEL
(Dlouholetý žák a pruvooce P. Strassmaiera v Lonbýně): assyre
ština (2krát); běiiny a zeměpis Assyrie a Babylonie (iebnou);
vztah textů Písma Svatého k literatuře klínové (iebnou). P. ]inořich
GlSMONDl (profesor na Gregorianum): Arameiština (2krát);
arabština (iebnou). P. ]inbi'ich ROSA: biblická řečtina (ieónou).
P. Herrmann VAN LAAK (z Westfálska, profesor na Gregori—
anum): inspirace a neomylnost Písma svatého (v ll.sem.: 3krát).
P. Labislav SZCZEPANSKI (z rakouského Polska, autor spisu:
»Z Petry k Sinaic): biblický zeměpis a archeologie (2krát); vyšší
kursus hebreištiny (iebnou). P. Linus MURILLO (ze Španěl, známý
články a věbeckými poieonáními v časopise Razon y Fé): Exegese
řeckých 4 evangelií až po utrpení Pán' (2krát); o obtížích při
stubiu Písma sv. (iebnou). P. Lucian MĚCHINEAU (z Francie):
Otázky všeobecné introbukce a introbukce k Pentateuchu (2krát);
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specielní introbukce k poučným knihám St. 2. a exegese Zalmů
(2krái). P. Marius CHAINE (z Francie, bosub na universitě v Bei
rutu): Koptština (2krát). Ku konci ll. sem. přebnášel bosavabní
prefekt Vatikány, P. Frant. EHRLE, o paleografii.

Do 15. listopaou 1909, kčy končil zápis, přihlásilo se 117 stu
buiících, z kterých arcít' ien asi 80 zůstalo až 60 ukončení ll.sem.
Z těchto 117 bylo 47 vlastních alumnů (35 světských. 12 řeholních)
18 posluchačů (9—9) a 52 hospitantů (22—30). Dle náročnosti:
italie 38, Francie 24, Německo 12, Španělsko 10, Belgie 7, Ra
kousko a Nizozemí po 5, Severní Amerika 3, Arménie, Kanaba,
irlanb a Mexiko po 2, Brasilie, Luxemburg, Libanon (Maronita),
Polsko a Uruguay o 1. Ze všech 117 bylo 62 grabuovaných,
a to 60 órů theologie (44 světských, 16 řeholních); mimo to mělo
10 boktorát filosofie, a 3 Doktorát ?. kanonického práva.

Knihovna byla velice bobře a pilně hneb v prvním roce nav
štěvována. Má tato obbělení: VŠEOBECNÁ ČÁST: Bibliografie,
encyklopeóie, časopisy, sborníky. EXEGESE: lntroóukce, apokryfy,
texty, komentáře, prorocké knihy St. 2., běiinné knihy St. 2., bibak
tické knihy St. 2., evangelia, Život Pána ]ežišc, běiiny ,apo tolů,

Sv. Pavel, Listy katolické a Zleveni sv. Lana. POMOCNE V DV:biblická theologie, apologetika, bogmati a, Děiiny St. 2., Děiiny
Z., Děiiny náboženství, biblický zeměpis, bibl- archeologie,

assyrština, egyptština, talmub, biblická filologie, běiiny exegese,
Litur ika, Ascese, katechetika a homiletika.

Vntřní zařízení knihovny, iakož i mnohoslibného musea ie
skvostné. .

V Druhém roce staly se některé změny ve sboru profesorském:
P. Méchineau a P. Rosa obešli; P Gismonbi si pobržel ien ara<
meištinu, arabštinu přebnášel P. H. LAMMENS (z Belgie, bříve

na Sv. Josefské universitě v Beirutu). Nově přišli P. Petr VIRAng(Doba apoštolská; řečtina Písma sv.) a P. Šeb. RONZEVALL
z Beirutu, člen francouzské akabemie (semit. epigrafie a novo
řečtina).

Návštěva institutu byla v Druhém roce poněkuo slabšílv třetím
roce silněiší: 39 alumnů, 16 posluchačů, 80 hospitantu; 84 ze

světského, št z řeholního kléru. Dle náročností: italie 32, NěmeCko 23, p_anělsko 16, Rakousko 9, Francie 8, Polsko a Sev.

Amerika po 7, Belgie, Nizozemí a Švýcary po 5 Anlglie a Uhry
o 3, Argentlnie a Skotsko po 2, Australie, Ěrasi ie, Kanaba,horvatsko, lslanb, Luxemburg, Malta po 1, ecko vyslalo!

Melchitu.
') Přištim rokem nahrazen P. Alfonsem PIRNGRUBEREM.
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Hoině navštěvovány byly zvláště veřejné konference. Přebná
šeli: MURILLO španělsky 0 osobě sv. Pavla (29. února) a má
boba vyvolenác (el vaso escogibo) (10. března), SZCZEPANSKI
italsky o staré Palestině ve světle moberních vykopávek (3. února),
MALLON francouzsky: La stěle b' israel et l'Exobe (7. března),
Les Hébreux en Egypte b'aprés les bocuments égyptiens (14.
března) DElMEL 17. a 28. března německy o assyro-babylonské
chronologii, 0 81.2., a FERNANDEZ španělsky o přebmosaickém
náboženství v Israeli. .

Zatím byly ukončeny abaptační práce i novostavba biblického
institutu. K slavnostnímu svěcení bomu čostavilo se neméně než
13 karbinálů: Merry bel Val, Rampolla, Vives y Tuto, Lugari, Van
Rossum, Billot, Gennari, Gasparri, Martinelli, Respighi, Cagiano
be Azevebo, Falconio a Lorenzelli. Mezi ostatními preláty Dlužno
imenovatí Msgre Lohningera (rektora Animy) a preláta Heinera,
aubitora Roty. Srbečná a krásná slavnost zaiisté zůstavila u všech
hluboký boiem.

]akou bůiežitost přiklábá sám sv. Otec Pius X. slavnosti této,
vibno z toho, že ii zvěčnil na památné minci. — Ob boby Martina
V. (1417—1481) zvěčňovali papežové významné ubálosti svého
pontifikátu pamětními mincemi. Dříve nebyl určen čas. 00 Pia Vl.
(1775—1795) vybává se ročně takováto mince. Pius X. vybal pro
rok 1912 minci, mobelovanou Francescem Bianchi-m: na aversi
ie obraz papežúv a nápis: Pius X. Pont. Max. An. IX.; na reversi
ie symbolicky znázorněno založeni bibl. ústavu. Dle zařizuiící
bully »Vinea electac ie zóe vinný kmen (Písmo sv.) zalévaný
vobou ze skály prýštíci. Na vinném kmeni uzříš bva hrozny (St.
a N. Z.) Po iebné straně sebí Moižíš, v levé ruce besky Desatera,
pravou ukazuie na vinný kmen; hlebí na pravo na sv. Petra,
iakoby se ho chtěl ptáti: »Komu mám svěřiti starost o tento
vinný kmen ?. Sv. Petr, kníže apoštolů a hagiografů N. 2., uka
zuie Mojžíšovi biblický institut, iakoby chtěl říci: :Hle, zóe iest
ústav, založený moií autoritou pro pokrok a vzrůst i zoar bibli
ckých stubií.: Tomu obpovíbá i nápis: Stuoiis Scripturae Sacrae
Provehenbis (»K povznešení stubia Písem svatých-). Dole ie leto
počet 1912. *

Tot v hrubých obrysech obraz bíla, které slibuie, že bube míti
na intensivní stubium biblické všube ohromný vliv. Krásná iest
i ta okolnost, že celý stavební fonb byl sebrán katolickými čo
brobinci. ]est to zvláště jistá francouzská robina, která nechce
býti jmenována, a která iiž ohromné sumy obětovala. —-Mezi
Dalšími nabacemi blužno imenovati »iubileiní stubiiní nabaci cí
saře Františka Josefa I.:, která byla založená Brixenským spolkem
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Palestýnským k povznešení biblických stubií: o stipenbia z této
nabace mohou se ucházeti kněží : biecésí: Brixen, Sekava, Solno
hrab, Trient, z německého Švýcarska a Z MORI-WV.

]istý anglický baron, Altreo Lorb Brave, založil roční stipen
bium v obnosu 1250 Í.ir za nejlepší práci o určitém biblickém
thematě. Thema pro 1912 slulo: »Textus Phil. 2, 5 -11 philolo
gice, historice, theologice exponaturc.

A jaký vztah má biblický institut k biblické komisi.? — Biblický
institut má tříročním kursem připravítí posluchače k prvnímu
examenu (licenciát) přeb biblickou komisí. l kbýž nýnější rektor
institutu, P. Fonck, je současně členem biblické komise, není
jinak žábného užšího vztahu aneb snab obvislosti ústavu. Biblická
komise uběluje jako bříve licenciát a Doktorát: biblický institut
výóává po 3letém s bobrým prospěchem absolvovaném kursu
biplom, který majitele opravňuje ohlásiti věbecké přečnášký bi
blické na církevních ústavech.

Kéž jsou tyto řáóký povzbuzením pro mlabé kněze a kleriký
jak světské tak řeholní, kteří chtějí se zabývati orientálním stu
biem, abý zbatně v přípravných stubiích pokračovali, aby mohli
pozběji snah súčastniti se přebnášek v papežském biblickém insti
tutu a možnoli, korunovati práci svou bosažením boktorátu přeb
papežskou biblickou komisí.



Petr Kopal na prahu 80. roku
psal do :Čechac č. 176. tento cha
kteristlcký íeuilieton: K mým íme
tám:
K. — Z rečaktora biskup ——čtu ne
vno v německém katolickém listě.

Uslanu ve čtení, protože se mi
chce zprávě té uvěřiti. Něco tako
ho, ale konečně přece bopídím se
avé příčiny. Co sám o sobě vypra
ie, le postačltelné, aby po všech
daklorských trampotách stal se bl
upem, aby svou mučednickou pout
konal iako biskup. Mně by spíše
mlouvala se ta zubatá — po 401e
n redaktorství.
Ale poslyšme. co sám o sobě vy
avuie: ]menuie se Sigmund Wailz
ie doktorem theologie a professo
m. Narodil se roku 1864 v Brixenu,
synem kupce a studoval v lnšpru
. R. 1891 posadil iei biskup za I.
baktora »Brixener Chronik—. Nyní
psal pro tentýž lisi ke 251etému iu
eu několik listů upomínek. Býti re
ktorem katolického listu - zname
,prý každé hodiny rychlopaibu

Bůh zdař (Schneliíeuerarbeit) při
smírné zodpovědnosti a požadavcích
1nervy. Není pak divu, že mnohý
daktor, nemá-il nervy Doslovné z
ele. předčasně sestárne a že za zed
llede následkem srdeční vady, zkor
ttění cév a pod. Nezná prý povo
ní "něho. iež by na síly ieho činilo
„roky takové, iako býti redaktorem

katolického denníku při nerozumné a
nelaskavě kritice : vlastního tábora.
Běda mu, vystihne-ll některý mrzout
ský pán někde chybičku, ten za ni
čostane! Proto prý nyní iako biskup
váží sl těch mužů, kteří věnuii církvi
svá péra. Mnohému krhlkovl, lenž
iehkomyslně činí při pivě výtky. po
sloužilo by, kdyby alespoň půl léta
posedět si u redakčního stolu v ohni
náhledů a myšlenek, kdyby neměl ani
okamžiku k rozmýšlení a kbybv čen
co den musil stavěti se bo boie. Těchto
okamžiků měl prý biskup iako redaktor
mnoho a proto vzpomíná si se vděč
nou vzpomínkou na práce tyto.

Dovoluii si v Důsledku řádků pře
desianých svým čtenářům připome
nouti, že rokem Ietoším iiž plných 40
roků zastávám práce redaktorské, že
od roku 1882 zasedám u redakčního
stolu, a že iscm za ten čas napsal
přes 2000 íeuilletonů Dobrých l
špatných, iak to kdy přišlo, a přes
10.000 úvodníků obyčeině přes ben

kromě apologetické kroniky. a že
isem za všechen ten čas málo kčy
vyžádal si dovolené na několik dní
a že jsem často v nelhorší tělesné l
duševní náladě zaseoával ke stolu a
konal svůi úkol za náhradu dosti skrov—
nou 50 zl. měsíčně, kteráž ovšem
pozdětt se zdvoinásobtla. Dostávaio
se mi ovšem též dosti uznání a po
chvaly, ale též mnoho hany, bůtek.
úředních i neúřebních nosů, ale iak



praví Hamlet: konec všeho iest —
mlčet a »vveiter dienen- až čo roztr
hání v uvážení, že katolický žurna
lista náleží do toho Druhu dělníků,
kteří slouží a dosiuhuií bez výstužby.
Proto děkuii Pánu Bohu za své stálé
zdraví a za svůi vysoký věk, teiž isem
si po otci a matce (86letých), při vše
možné Opatrnosti zachoval.

Všecka ie'ta » nemhtvím než pravou
vyseděi isem v redakci. Nekonal

dalekých cest, ani návštěv, neiezdil do
lázní, kromě iebnou, a co isem si za
choval, věnoval isem bětem svých
příbuzných a zbytek dai isem snisti
stfudentům, takže lsem mluvil zase len
pn-avdu, že mi po všech námahách a
sebezapřeních nezbylo na rakev. Kdo
se chce neilehčeiším způsobem zbaviti
mmohaletých úspor. necht je věnule
stiudentskému konviktu. Mně po něm
zlnylo [o.ooo dluhů.

leč i tomu hiebím si odpomoci u
klládáním denně po kreicárkách na
swůi pohřeb.

aní mi se všech stran píší, že isem
brosud nepřispěl na ten a onen vlaste
ncecký anebo církevní účel. Kbe, z
čeho ?

Prosim, taková ie bilance mé spi
soovatelske' ;: žurnalistické činnosti. A
cíítím se po ní zdravým l spokoieným.

Nikomu si nestěžuji, a zeptá-Ii se
mne kbo: Jak se ti vede? —odpo
vttídám stereotypně: Znamenitě! A svým
dcobním známým odpovídám srozumi
teelněll: Ucházt to.

Štastná to povaha!
ieeden a Druhý.

Eh. šiakovi—těštastná! Půvobně isem
mhívai povahu prudkou, unáhlenou,
av k musil isem si ti vypracovali, na
" vybotovatl tvrbou vodou a bičem
iabko na vzdorovltém koni. Nyní ovšem
poovaha se Ilž poddává. V ohiedě tom

pomyslí si

isem selímademanem, sám isem se
vycepoval praktickou filosofií života.

Nyní již klidně snášim úsudky nad
sebou: ]e vibět, že stárne! Ovšem,
stárnu, protože kráčím po všeobecné
cestě života ku hrobu s uapokoiením,
že pracoval isem dosti a přál bych
si, aby po mně někdo iiný se vynášel,
ienž by mne následoval.

A na konec mám snažné přání k
svému čtenářstvu.

Při mé poslední chorobě před čtyřmi
roky bylo mi řečeno, že moii horliví
čtenáři vyprosiii mi na Pánu Bohu
zdraví.

Až ta poslední nemoc - - proti níž
není žádného léku — nastane,prosím
ilch, aby též se za mne modlili, ale
nikoliv za uzdravení, nýbrž za šťastnou
smrt. A své čtenáře kněze prosím,
aby za mou duši obětovali icbnu mši
svatou, totiž na můi úmysl, a memento
při mši sv. Nežebronil isem nikdy za
vyznamenání, ani papežské, ani svět
ské Těch několik iltulků vymohli ml
moii příznivci na Vyšehradě, za což
iim z toho srbce děkuii. A nyní, milý
Kopřiva, s Bohem, liž nebudeš pálltt
nikoho, těch pár dní zbylých života
mine rychle, a pak na věky s Bohem!

K šeduátlndm P. Tom. Škrdle
přinesly »Naše [.istyc následuiíct: Druž
stvo Vlast a leho zakiabatel. Ke dni
9. září 1913. Črta od T. ]. ]irouška.

Po více než ročním pobytu v Alpách,
pHieI dne 2. července r. tm již . ho—
tovým plánem v hlavě na založení
družstva Vlast mladý, ne plných 31
roků starý kněz, Tomáš šumu. tako
katecheta na Žižkov u Prahy. (Domáš
Škrdle, redaktor »Vlaoiic, nuodít se
dne 9. září r. 1853, iako syn rolníka
\: Pieštch u Kai—d.Řečice) již dříve
iako shnduiící a bohoslovec obíml se
literaturou, šířil Vlčkovu »Osvětuc, stál
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v čele »Pohádkové komisí: při »Aka
demicko-čtenářském spolkuc, vybával
sebrané pohádky tiskem, psal do »Svě
tozora- a při tom všem pozoroval, že
křesťanskému buchu v literatuře české
iest potřeba vzpružení a literatuře ka
tolické Doporučení.

Byla čoba tehbáž takovou, že v ča
sopisectvu českém nebylo všímáno
toho, co z kruhů duchovenských bylo
psáno a vydáváno, a když si kdo z
redaktorů denních listů všimnul té
které knihy, učinil tak jen prostým
uvedením bez doporučení nebo s 00
suzuiící kritikou. ]iny úděl katolické
mu tisku nebyl dán. A iediný měsíč
ník nOSvětactaktéž literatury katolické
si nevšímal a práce literární v duchu
katolickém nepřiiímal. Podobně si po
čínali i pánové ve Skreišovského »Svě
tozorux.

Nebylo tady revue, kde by spolu
působíli mladí i staří katoličtí literáti,
nebylo tu časopisu pro poučení a zá
bavu, v němž by měla katolická lite
ratura svého oznamovatele a literáti
katoličtí místo pro své práce. ]edině
na Moravě vycházel v tehdeiší době
Šťastného měsíčník »Obzor-, zabýva
iíci se poneivíce zievy literárními na
Moravě a pracemi tamních katolických
literátů.

Tohle všecko postřehnul n\labý kněz
Tomáš Škrdle a při volných chvílích
v Alpách, ve Schwarzbachu u sv.
Wolíganga, kde působil v knížecí ro
dině Augustina prince Wlnbischgraetze,
syna sestry ]eho Eminence ndp. Be
dřicha kardinála Schwarzenberga, kní
žete arcibiskupa Pražského. Plný rok
o tom přemýšlet a když do Čech se
navrátil, byl ilž rozhodnut založiti li
terární družinu a časopis, který by
ve směru iiž předem uvedeném ná
pravu u nás učinil.
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Octnuv se v Praze, uveřeinil dp.
Tomáš Škrdle dne 14. a 15. července
1884 v Denně vycházeiícím časopisu
»Čechc vypracované stanovy >Druž
stva Vlast: a svolal ihned na 23. čer
vence ustavuiící schůzi Družstva Vlast
do svého bytu na Žižkově na Komen
ského náměstí, číslo pop. 505vprVním
poschodí. Této schůze se súčastnili
pl. tit. pp.: Alois Foret, kooperátor
v Karlíně; Petr Kopal, vikarista na
Kr. Vyšehradě; Otto Pitra, kaplan v
Maííersdoriu; Bruno Sauer, premon
strát ze Strahova; Václav Tvrdý, ka
plan v Olšanech; Voitěch Freika a
Jan Uher, klerikové ze řádu Prae
monstrátského na Strahově. Schúzi
předsedal dp. Otto Pitra, reíerát po
dával bp. Tom. Škrdle, a iako vládní
zástupce přítomen p. vrchní policeiní
komisař Václav Ploch z Karlína. Na
této schůzí probrány a schváleny sta
novy rDružstva Vlasta k úřednímu
zadání „a k povolení. Ku další akci
nového spolku zvolen pak prozatínmí
výbor, v němž zasedali následuiící pá
nové: Petr Kopal. iako předseda, Matěi
Vít Zahradnický iako místopředseda a
zapiSOvatel, Alois Foret, Tomáš Škrdle
a Václav Tvrbý.

Tento prozatímní výbor družstva
Vlast konal 4 schůze, načež, když došly
stanovy úředního schválení, svolána
první řádná ustavuiící valná hromada
na den 24. září r. 1884 opět do bytu
bp. Tom. Škrdle. Na této první valné
hromadě měli účast pp. : Václ. Červinka,
katecheta v Žižkově; Alois Foret, koop.
v Karlíně; V. Freika a A. Kořínek,
klerikové řábu praemonstrátského ze
Strahova; Václav Němeček, kaplan v
Libni; Petr Kopal, vikarista a redaktor
»Čecha- na Král. Vyšehradě; Vincenc
Oehm, kaplan u Matky Boží před Tý
nem; Frant. Sasinek, spisovatel a duch.



správce u Milosrd. Sester pod Petří
nem; Tomáš Škrdle, katecheta v Žiž
kově; Václav Tvrdý, kaplan v Olšanech;
]an Uher, klerik řádu Praemonstrát
ského na Strahově; Karel Ulrich,c. k.
pošt. oficiál v Praze; Václav Vádtal,
kněz řábu Praem.vPraze; Matěi Vít
Zahradnický, faktor c. k. knihoskladu
v Praze, a Emanuel Žák, katecheta v
Žižkově. ]ako host přítomen byl Tom.
Tichovský, řídící učitel v Olšanech.

Po vyřízení běžných částí programu,
zvolen byl výbor z násieduiících pp.:
Petr Kopal, předseda, M. V. Zahrad
nický, místopředseda, Václav Červinka,
iednatel, dle stanov Tom. Škrdle po
kladník a redaktor >VIasti-, výboři:
Václav Tvrdý, Karel Ulrich a Václav
Němeček.

Záhy po valné hromadě, dne 15.
říina r. 1884 vyšlo 1. číslo 1. ročníku
měsíčníku »Vlasl- redakcí T. Škrdle
v nákladu 71000výtisků, které rozesí
lány byly na ukázku. Počet abonentů
usta'lil se v II. roč. na 4200 odběrate
Iích. Obálka »Vlastl- byla illustrovaná
od malíře fkmweina. ale po roce illu
strate tato změněna illustraci novou
nd malíře Bízy, která zdobila Vlast až
(to roku 1896, 00 kdy 00 illustrování
obálky »Vlasti- upuštěno.

A nyní následovalo vše další rychle
za sebou, založena při družstvu Vlast
knihovní komise k prozkoumávání vy
daných knih, sestavován seznam knih
dobrých pro knihovny, založen íonb
pro katol spisovatele (r. 1889),založen
dp. P. 105. Svobodou, knězem řádu
Tovaryšstva ]ežíšova, Historický krou
žek (r. 1890). založen soclalní odbor
(r. 1891),založena literární sekce (roku
1898) a založen tllosoíicko-paedagog.
odbor v letech 1895 až 1897,který však
činnost svoii po dvou letech zastavil.
Ostatní odbory trvaií a dobře působí.

»Vychovatelc převzat roku 1892 od p.
Václava Kotrby družstvem Vlast, vy
chází do dnes, >Dě1nické Novinyc ny
něiší 'Naše Listy: od 1. září r. 1891
vycházeií stále, »Sborník historického
kroužku: od r. 1891 a »Hlasy Svato
václavské: vycházeií od r. 1903. Nuže
a tak družstvo Vlast v letech osmbe
sátých a devadesátých celý směr v ii
teratuře i katolícko-občanském životě
svým tiskem a svými schůzemi utěšeně
obrodilo.

Také kalendář rSv. Voitěchc, vychá
zeiicí od r. 1902, prospívá nemálo tnezi
obecným lidem pro věc katolickou a
bylo by záhodno, aby mu další přízeň
byla zachována.

Od r. 1898 má družstvo Vlast svůi
vlastni dům, a od r. 1901 svoii vlastní
veřeinou knihtiskárnu a při družstvu
sonstřeďnií se v ieho domě svými spol
kovými místnostmi v'lednota katol.
učitelstva českého a přátel křesťanské
výchovy pro království Českéc, která
společně vydává s družstvem Vlast
szdělavací četbu katol. mládežet,
»Tisková Liga-, spolek na obranu ka
toliku, který vydává vliusitství ve světle
pravdy. a »Otiranu víry: a koncčněi
rSpoIek na zakládání katol. knihovenc.

Nuže, to vše. co družstvo Vlast pod
niklo a v život uvedlo, iest bilem ieho
zakladatele, redaktora Tomáše Škrdle,
který polovici svého života družstvu
Vlast, ieho vzniku a povznesení věno
val. Pobání této jeho práce znamená
více než psáti ieho životopis, nebot
život ieho iest velice tichý a on sám
pro svou osobu velice skrovný. ]emu
družstvo Vlast ie nade vše pozemské.
Vlběti družstvo zabezpečeno pro věky
v záimu věci katolické, ie ieho neibiiž
ším životním úkolem a ideálem...

Letos dne 9. září slaví vldp. knížecí
arcibiskupský notář a rebaktor Tomáš
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Škrdle své šedesátileté narozeniny v
kruhu svých věrných a uprostřed své
třicetileté práce, na niž může býti hr
dým. Vznikla ieho práce iako veliký
sen a splnila se mu iako veliká sku
tečnost. l jest na všech upřímných
katolících, aby k iubileinímu dni. to
muto neohroženému pracovníku. agi
tátoru a katolickému publicistovi vě
novali proiev veřeiného uznání _, za
ieho snahy a za ieho dílo.: —

Ačkoliv P. Tomáš Škrdle vůči nám
-mlabým< chovat se odmítavě a hrát
si často na Torquemadu (ieště letos
bez příčiny dal napadat »Archu-)a tim
sám rozkvět >Vlastix poškodil. přece
objektivně uznáváme ieho velikou plod
nou práci a připoiuieme se ke sboru
gratulantů a přejeme iubilantu klibného
stáří a lioinýcli úspěchu. K. D. L.

Židovství v české literatuře.
»Nový Věka pod tímto titulem píše:
Prostěiovská revue >Archa- reíeruie
v zářiiove'm svém čísle o požidovštění
literatury maďarské a připomíná, iak
židovství rozmáhá se nápadně i v |l
teratuře české. Ziev ten iost opravbu
závažný a nutno si ho všímali tím
spíše, že byl dokonce vítán v rNá
rodnlch Listech- od vážného literáta
Theera iako prouo osvěžuitcl. Celkem
lze souhlasili v této příčiněs básníkem
Rudoltem Modkem, který v letošní
=Moderní Revui- (strana 267) napsal:
>Feuilleton, iimž Otakar Theer vítá
součinnost mladé židovské generace
v dnešní české literární kultuře, ie
několika proievy těchto mlabýcli lidl
značně zdiskreditován, a my, ač ne
máme naprosto smyslu pro něiaký ra.
sovní antisemitismus.můžeme pova
žovatl za zbravé, dává-li se mlabý žl
dovský žlvel iakožto hybněiší, podnl
kavěišl : praktičnětěi za vzor nám,
méně prý živým a pohyblivým, zvláště

když nás až dosud přesvědčil hlavně
o své povrchnosti, iíž nazírá hluboký
a reprezentační duchový Ziev (Langrův
'Sv. Václaw). o svém zřeimě prakti
ckém a neslýchaném smyslu pro vy
užití literární a kulturní móby (Fuchsův
katolicismus), o hrubosti v osobních
výpadech (Tausig), o mstivosti a zne
užití referátu, aby se pohanil nepo
hodlný básník (Kodiček), a konečně o
nepoctivosti literární (Siebenschein a
Laurin)c —-(K tomu podotýkáme: Že
by četné a výrazné snahy po katolické
renesanci, které se v Čechách obievuiíl
byly pouhou literární a kulturní módou,
tomu nevěříme. Také panu Alírédu
Fuchsovi nechceme bo svěoomí sáhati.
Snad se ieho pravá podstata proievt
iasně až v Prombergrově >Novém Ob
zoru-, který přes to, že bude míti
hlavní spolupracovníky okkultisty a Ži
dy. má býti i nadále »revuí katolic
kouc. Že by však naší slovanské a
křestanské krvi poskytl žioovský živel
osvěžení, rozhodně popiráme. Výsled
kem může býti ien vzrůst náboženské
indiíerenlnosti a národního oboiživel
nictví.c Potud .Nový Věk:.

Revloe pokroku. kterou po člán
cích Macharových o milosrdných sc
strách žádal K. Horký, dopadla velmi
smutně. Machar nadal velmi sprostě
těm, kteří věřili v ieho obrácení: »Za—
traceni chlapi! Proklatí lhářil- a zu
řivě žádá odstraněni řádových sester
: nemocnic. ]eho Důvody isou ovšem
nlcotné. Macharovi vrátilo se úplně
zdraví a s ním protikatolické zášt a
surovost. od níž se kažoý vzdělaný
člověk musí obvrátit s odporem. ]eho
npOkl'Okczůstává patholnatckým zie
vem. morovou nákazou v národě. Don
íáme. že národ český i z této mokro
kové- nemoci — nejtěžší. která iei kdy
stihla —-se šťastně vyléčí.

Dotiskl Václav Horák v Prostělově Dne !. Hina t9l3. — Za rebakci obpovloá Vilém Vysloužil
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PŘEDEHRA KMVSTER!U„ZVĚSTOVÁNÍPANNVMARIE“

NAPSALPAUL CLAUDEL. PŘEL. VIL. BITNAR.
(DOKONČENÍ.)

PETRpolohlasně: Miluiete ho boopravby, Violéno?
UlOLÉNA klopíc zrak: To ie hluboké taiemství mezi námi.
PETR: Bubiž požehnána v cubném svém srbci! Nepozůstává

svatost v obhoblání, bát se ukamenovati ob Turků nebo políbiti
málomocného v ústa, nýbrž v tom, že boží přikázání neprobleně
plníme, at iiž své místo pobržíme, nebo se z něho povzneseme.

VlOLENA: Ach, iak ie tento svět krásný a iak isem štastná!
PETR polohlasně: Ach, iak ie tento svět krásný a iak isem

nešťastný!
VIOLENA zvebá prst k obloze: Muži 7. města, posloucheite!
(Pomlčka.)
Slyšíte-li pak zpívati Dušičku na výsostech?
PETR: To ie Skřivánek!
VlOLÉNA: To ie Skřivánek, alleluia! Skřivánek křesťanské

země, alleluia, alleluia! Slyšte, iak čtyřikrát zavolá: i! i! i! i! vžby
výš a výš! Pohleóte na něj, kříbelka roztažená, malý živý křížek,
iako u anbělu, kteří jsou ien kříoly bez nohou a hlasem vnika
iícím až k božímu trůnu!

PETR: Naslouchám. A takhle slyšel isem ho kbysi v zábřesku
jitra, v onen ben, kóy isme vysvětili mou bceru, Naši milou Pan!
v Couture, a třpytil se ponělmb zlatem na neivyšší špičce této
veliké, mnou utvořené věci, iako nová hvězba!

OLENA: Petře z Craonu, kóybyste byl mohl se mnou nalo—
žiti ble své vule, byl byste Ones proto veseleiší, nebo byla bych
teč krásněiši?

PETR; Ne, Violéno.
VIOLENA: A byla bych pak ještě stále toutéž Uiolénou, kterou

miluiete?
PETR Ne toutéž, ale iinou.
VIOL NA: A co ie vic, Petře? Že vy sbílíte mou rabost, nebo

že iá sbílím vaše utrpení?
PETR; Zazpívei v nebeských výšinách, skřivánku Francie!
VlOLENA: Promiňte mi, že isem tak štastna, že mne můi hoch

miluie, že isem si iím iista, nebot vím, že mne má ráo a že isme
za iebno. A že mne Bůh stvořil, abych byla štastna a nikoliv
pro bolest a trampoty.

PETR: Na perutích vzlétni bo nebes! ]á však, abych se po
někub povznesl, potřebuii bílo bómu a ieho hlubokých pobezbívek.
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VlOLENA: A rcete, obpustite ]akubovi, že si mne vezme?
PETR; Ne, neobpustím mu toho.
VlOLENA: Zášt vám, Petře, nesluší a mně působí žal.
PETR: Sama jste mi přikázala mluviti. Proč mne nutite uka

zovati hrozné ráný, jinak nevibitelné? Nechte mne obejití a ne
ptejte se mne na nic. Neuvióíme se již nikbý. A přes to unáším
sebou jeho prsten!

\šlOLENA: Zanechte své zášti, a já se vám obsloužím, bube-litře a.
PETR: Pomněte,Violéno, jak velice jsem neštasten! Tvrbe' jest

malomocenství a obtížno je tuto hanebnou ránu sebou vléci,
víme-li, že ji nelze uzbraviti, že se proti ní nebá ničeho použíti,
ačkoliv se benně rozežirá a hlouběji vniká bo těla. A že je člověk
tak samoten a že musí svou vlastní nákazou trpěti, že musí cítit,
jak živoucí tělo zvolna obumírá, že musí smrt nejebnou, ale be—
setkrát zakusiti, že mu pranic není sleveno, že až bo skonu ni
čemu neuibe ze strašlivého, černého umění hrobového! A touto
bíbou vý iste mne obbařila, vy a vaše krása, nebot Dříve než
jsem vás spatřil, býl jsem zbráv a veselé mýsli, srócem svým
lpěl jsem jen na svém bíle a smýslem poořízen býl cizí zob
pověbnosti. A ted, kov jsem pánem a tvořím ble svých návrhu,
obracíte,se proti mně se smíchem plným jebu.

VIOLENA: ]eó nebýl mým, Petře!
PETR: Vím, ječ být ve mně a níkbý neunikl, a mé neóuživé

tělo nezachránilo mi buše onemocnělé! () bušinko, je-li možno
uvibět vás a nemilovat?

VIOLENA: A projevil jste zřetelně, že mne milujete.
PETR: ]e mojí vinou, visi-li plob na větvi? Kbo kov miloval,

aniž by toužil míti svou lásku?
VIOLENA: A proto jste mne chtěl zničili?
PETR; Náhlé onemocnění zatemní mýsl muže i ženy.
VIOLENA: V čem jsem proti vám pochýbila?
PETR; O obraze věčné krásy, nejsi mým!
UlOLENA: Nejsem přec obrazem! Nemluvte takto se mnou!
PETR; ]iný béře, co bylo mým.
UlOLENA: Zůstane obraz.
PETR: jiný béře mi Violěnu a nechává mi moje bolavé maso

a mého 'rozruSeného bucha!
VlOLENA: Uzmužte se, Petře! Plameny, které vás sžiraií, zje

vujte Důstojně! Nutno-li zajiti, 6, pak staň se to jako s veliko
noční svící paškálovou ve zlatém svícnu uprostřeb chóru ke cti
veškeré Církve!

PETR: Tolik nábherných štítú! A uvibím kbý Štít svého malého
bomku vyčnívati z listoví? Tolik zvonic, jejichž krouživí ptáci
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čuií čas celému městu! A zbaž provebu někóy i návrh svého
aslního krbu a iizby pro svoje běli?
VIOLENA: Nemohla bych pobrželi pro sebe samu, co náleží
em vespolek.
PETR: Kby bube svatba, Violéno?
UIOLÉNA: O Svatém Michalu, myslím, až bube po žních.
PETR: V onen ben, až se zvony na Monsanviergu obmlčí,
isloucheile pak, uslyšíte z bálky, z Remeše, obpověó.
VIOLENA: Kbo se tam bole o vás stará?
PETR: Zil isem vžóy iako náoenník; hrst slámy mezi kameny mi
stačí k přespání, a pak kožený oblek a trocha špeku na chléb.
UlOLENA: Ubohý Petře!
PETR: Přes to neisem k politování; sloiím stranou. Nežiii na
wolečnéploše s ostatními, ale neustále pob zemí s pobezbívkami
:bo v oblacích se zvonicemi.
VlOLENA: Tak viba! To by bylo věru pěkné manželství! Chci-li
n nahoru bo špýcharu, točí se mi iiž hlava.
PETR: ]en lenlo chrám bube mi ženou, nebol vyroste mi
žebra v bolestném spánku iako kamenná Eva. Ucílím iiž brzo
.o sebou vstávati rozlehlé své bílo,ohmalávám iiž.svými prsty
lo nerozbořitelnou svoii sklabbu, celek, v iebnolu sevřený 2 vše
:ých icho čáslí,lolo Dobře spialé bílo, které isem vytvořil z lvr
'ho kamení, bílo moie, ale síblo Boha! Dolů iiž nesestouplml

ist—mto, slo slřevicu nač člyrhrannou blažbou, iá, na něiž pak
ióou ukazovali shluklé roie běvčal prstem!
VIOLENA: Musíte přec zase Dolů. Bubu asi potřeboval iebnoho
ie vaši pomoci.
PETR: S bohem, Violéno, buše má, nikby vás iiž nespalříml
VlOl ENA: Kbo může říci, že mne iiž neuvibíle?
PETR: S bohem, Violéno! Tolik isem již provebl. ]ak mnoho
ím toho iešté vykonali! Kolik obyblí zbývá mi Dokončili! Záslěn
)ha. Neien hobiny církevních Hobinek, nýbrž skutečné hobiny
lhoórály, ieiichž nepřetržitý sluneční jas všechny věci osvětluie
oslíňnie. Obnáším si váš prsten a z tohoto malého kroužku
lěl bych rozhobiti celou setbu zlata! »Bůh zaóržel potopu-,
( se praví v křestním žalmu, a iá na stěnách svaté Spraveblivé
»evnim nyní zlato zoří. Al se mění světlo světa, ono, které iá
.o klenbou rozžehnu, bube se proměňovali tak málo iako světlo
uské, hoslií obyblené buše. Duše violény, mého bílěle, na němž
im zalíbení. ]sou chrámy, zeiící iako propasti, a iiné isou iako
noucí peci,a iiné isou tak přesně propočílány a tak uměle napialy,
znéií při botknutí prstu. Chtěl bych však zbubovali takový, aby

il ve vlastním svém stínu iako sehnané zlato a iako náboba manny!
VlOLENA: O mislře Petře, toho krásného okna, které iste ba
val mnichům v Climchy!
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PETR: Malba na skle není mým uměním, ačkoliv isem ii trochu
poznal. Avšak přeb sklo staví obezřetný stavitel úmyslně kamenné
žebroví, iakobv filtr vnořený bo vln božského světla a obleie bu
bovu, zoří perlovou.

MAŘA vstoupila a óívá se na ně, aniž by sama byla viběna.
PETR: A ted iiž sbohem! Slunce vyšlo, mě! isem být Dávno

obtub. ,
VIOLENA: Sbohem, Petře!
PETR; Sbohem! Violéno!
UlOLENA: Ubohý Petře! ——(Divá se na něj očima plnv'ma

slz a pobává mu váhavě ruku. Zatím co Petr ieií ruku tiskne.
nahne se Violéna a POLÍBI ]E].)

A pohne se překvapením a zmizí.
PETR a UiOLENA vzbaluií se, kažbý jiným směrem.

Opona.
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ČESKÝ KŘESTANSKÚ zAvon

]ANA VOGLA
v PROSTĚIOVÉ

ooporučuie se ku zhotovení všech uměleckých Sklenář-ských
prací, stavebních, kalheórálních a malovaných oken bo
kostelů a represenlačních místností. Vlastní brusírna a

leplárna skla.
Veškeré obieonávkv vvřizuií se rychle a levně.



Wešní roucha
?)zelené barvě
a všeho druhu

parumenia
doporučuje v největším výběru

grant. Jídelní/<,
Olomouc,

stálý přísežný soudní znalec pro obor
paramentní.

_" Každou objednávkoupodporujete
Wuíící Č'yríllo-SWethodějs/cou!



RAČTE ČÍSLO ROZŘEZAT A PROČÍST.

POZVÁNÍ K PŘEDPLACENÍ.

ARCHA vychází !. bne kažbého mě
síce. Přebplácí se na rok 6 K, na půl
roku 3 K, ieonotlivá čísla 60 hal. '

STUDEDTI při hromabném obbirání
(aspoň 10 ex.) přečpláceií na rok 4
Abreezsa Revue Archa, Prostěiov. —

Platí se složenkami Noveho Zivota(číslo konta 17.942).

.“ KčonepřeoplatíDo10 prosince
1912 aspoň na pul roku (3 K), tOmu
čís. 2. nezašleme a žábáme o vrácení.

ÚKOLEm ARCHV iest těžit z po
klabů katolické víry a kultury, čerpat
z hlubin slovanské buše, vracet Slo
vany k sobě samým, usilovat o pokrok
ve věčě a rozkvět umění Ponecháváme
si volnost iebnat o všech otázkách
životních, byt byly | rázu prosaického.
Kvetoucí strom roste z líny a mrvy.

nění na světě malicherným. —
Delších praci belletristických nebubem
bo listu zařaóovat, leča že by pro
svou novost a hloubku nemohly naiít
naklaoatele.

SPOLUPRACOVATv Arše počali
nebo přislíbili zatím pp.: ]. Š. aar,
S. Bouška, Dr. Heičl, Dr. F. Hrachov
sky, Dr. AI. Kolisek, Dr. ]os. Kratochvil,
Dr. AI. Lang,V. Lankaš, Dr. Fr. Novák,
Dr. Fr. Přikryl, Dr. ]ar. Řehulka, A.
Thein Runié, Fr. Světlík, prof. ]. Šrámek,
Fr. Šorm, Fr. Valoušek, Dr ]. Vinař,
L. Zavabil, L Zamykai, Em Žáka |iní.

]sme přesvěbčeni, že kol Archy shro
mážbi se v brzku iména všech vyni
kaiících pracovníků ze všech oborů.

mACHARlKón.
]ako obpověUna Čítánku macharovu

vyi_be v příštím .čísle Archy snůška
epigramů a satir K. D. Lutinova. ——
Velmi časové toto otlko zašle se ien
přebplatitelům „Arch

PUBLIKACE,
které lze Dostat v abministraci Archy
(Dového Života) v Prostěiově (namnoze
za snížené ceny):

PÚVODNÍ LEPT ]ano Kbhlera,
Srbce Páně, jehož reprobukci Ones
přiklábáme, lze čostat v ačministraci
„Archy“ za 2 50 K (tranko s pobpisem
autorovym.

2 DOLOROSA oo Felixe ]eneweina
(Dopolebne Velkého Pátku v ]erusa
lémě), Ba vny světlotisk v passepar
tout. Fr K.

3. so'u DEOÍ Básně Xavera Dvo
řáka. K 1--.

4 sr.ovo K orčenÁšl Fr Bílka
obl. Demla. Obsahuie přes 40obrazů
a kreseb Fr. Bílka. V půvobní vazbě
a náoherné úpravě K7

5. DUŠE v PŘÍRODĚ. Básně Sigm.
Boušky Velké nábherné illustr. vybání
K '—.

&. POTULNÝ ZPĚVÁK. Básně K.
Skřivana Lutinova s illustr. M. Aleše.
Vázané K 150.

7. HONZA HRDINA. Libretto oo K.
D. Lutinova. K 060

8. Ročníky nového Života (pokub
isou na sklačě) za polovici. (5K

' Zasyláše na obnospře
bem zaslaný neb Dobírkou.

Pro »Archu platí check Nový
Život, Prostěiov. Číslo konta
17.942.

Prosíme za prominutí, že 1. číslo
„Archy“ není typograíicky bezvabné,
iak bychom si přáli. poněvaož nebošlo
včas obiebnané písmo.


