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FRANTIŠEKnšnn

PO BOUŘI MÍR

Je mi, iak po krásném koncertu
kdybyd'l se navrátil domů;
nevím nic 0 noci překrásné,
o vůni kvetoucích stromů.

Běda, ted krása co utidúa,
v srdci zní. co bylo pod ní,
bolestné taiemství jako skvost
spadlý do hlubiny vodní.

Taiemství moje hrál umělec!
O laká děsná hřmí bouře
v nitru mém! iako () požáru
plno le dusného kouře.

Lkáním se duše má rozplývá,
musí však ztlchuout —& Ztldlá;
nad rolí napolo zničenou
nebeský zuse mír (lýthí'l.

Juko když tlšíc se děťátko
v náručí matky se hřele —
C0 srdce ieště sl 'mvzlyká,
v náručí Božím se směle.

DOMOV

Přes lesy na krnie za vodou
dívám se v rodném kruh.
Nelsledší poklady přede mnou
dlvem se otvírali.

Vesničky, samoty. údolí,
plno kde kvítí &rosy.
lak skvosty před ženou prostřené,
neiradši které nosí.

Dušl mou horoucí zulívá
láska. Tot domovl llyzí
pOdstatu krale, všed: duší v něm
srdce mě jak žeň sklízí.
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Všecko, co obzírám, to ie list,
napsaný písmem věčným,
klikatý dopis iak od matky,
líbaný retem vděčným.

Země až bude kdys změněna
po slavném zmrtvýd'nvstání,
tento kraj zůstaň tak, líbezný,
až rosu v oči vhání.

JESEN

Chudé bylo mé mládí,
lak pod širým nebem kvítek maličký,
který dostane vláhu
len z přebytku nad ním čnící větvičky.

Stál isem v mužnýdi svých letedi
lak dilapec za plotem parku skvělého,
lenž se žádoucně dívá,
však není mu dopřáno vstoupit do něho.

Přišla nádherná ieseň,
lež všecko mi nahražule bohatě;
les barvami svítí
a ovoce září sladkém ve zlatě.

Co odepřel život,
teď kvete mi, skvoucl růže líbezné
mne opáií vůní
a nová mne mění mladost vítězná.



DOMINIK PECKA

vzÝvÁNí MUSY

JE NÍŽUVĚŘITELNO.že by Poeův „llavran" vznikl tak, jak autor vy
kládá: (hladným výpočtem a sud'iou kombinací. Zdá se, že hieděti do
dílny básníků není přílišpovznášející. Dilo samo, když je čteme, působí
vždy dojmem, že básník tvořil lehce, prostě silou své geniality, v nějakém
šťastném okamžiku inspirace. Tvoření básnické si přemnozí předsta
vují jako kouzelně zábavnou hru: básník pije víno nebo kouří cigarety
a nápady mu přilétají samy, stačí je pouze napsati. Takové to také není.
Ovšem nic rydlleišího není myšlenky. Zasvitne náhle jako blesk. Ale
tak jako blesk neuhodí z čista jasna, nýbrž z množství nahromaděné
elektřiny, tak i myšlenka jest jakýmsi výbojem dudíové energie.

Pokusil bych se psáti román tak, aby čtenář mi viděl na ruce. Tvořiti
jej trošku před jeho zraky a kdyby se mu něco zdálo tajemným eska
motérshím, říci mu hned, jak se to dělá, aby si nemyslil, že je to ně
jaké obzvláštní umění. Slovem, aby si mohl ríii, že by to po případě
také dovedl, kdyby se v tom (vičil.

1ato první snaha byla by iozhodným bojem proti esoterismu. Stalo
se dnes beztoho módou posílali k spisovatelům novináře, aby od nich
\ )1\idali tajelnshi jejidi tvoření. Dříve b) Ii takmi nmiuáři zaměstnáni
hlavně tím, že sháněli zprávy, koho tikla kráva nebo kdo si zlomil nohu
na ledě. Nyni mají noviny literární rubrik), kde se dočítáme, co ten
neb onen básník soudí o ruské rewluri, o pragmatismu, ženskýdl suk
nídn. o Picassovi a o budoucnosti iilmo\)'d| hereček. Nač se stím mají
trápit novináři, když to může spism ntcl při dobré vůli říci sám v kte
rékoliv své knize? \'ýhoda bude na obou stranádi. Novináři neroztr—
hall tolik „but a spisovatel bude míti suilý pokoj, když si po obědě
lehne.

(Ío se týče kritiků. jejichž řemeslem jest čísti knih)“a psáti o nich, dwi
býti neméně souritný k ním jako k nmini'lřům. l'iedmším je třeba
mysliti na ty, kteří by rádi napsali kritikn,a|e kterým se nedu'c knihu
("ísti.Pro ty napíši kritiku sám. Postačí, když ji opíší. To dělají také spi
sovatelé obyčejně na přání svých nakladatelů. Takou': klišátko se pak
rozešle krajinským časopisům. a ty z nedostatku lepší látky ji svědo
mitě n\eřejni. Nač to mám dělali na přání nakladatele, když to mohu
učiniti sám? Někteří kritikové čtou knihy od začátku do konce. () ty
se du-i také postarali. Kritik je \ůbec bytost tak roztomilá, že každý
spisovatel, když piše svou knihu, myslí stále na své kritiky. Zdá se mi
nepřirozeným, abyih se tím tajil, že myslím na své kritiky, když něco
píši. Nač bych zapíral, že s nimi v dudm rozmlouvám, jidí se dotazuji,
s nimi se pru, neb —ó hrůza - lmed se inskám s nimi, hned zase jim
odporně nadávání a do horoncídi pekel proklínám. Není zajisté příčiny,
aby zůstávalo skryto smýšlení spisovatele o kriticích. Nevedio by to
k ničemu, leda k zavilému nepřáteisní, polemikám, urážkám a vzá
jemnému snižování.



Toho není třeba. Spisovatel ikritik si mají mnoho říci, tot jisto. Nač
odkládati, když je možno říci si hned co koho tlačí? Proto d'lCldůvěrně
rozmlouvati ve své knize se svými kritiky. Cosi podobného činívali
staří spisovatelé romantičtí, obracejíce se na každé stránce k milým
čtenářům &spanilým čtenářkám.

Tím se mohli kritikové právem cítiti uraženými: především, že se
k nim spisovatel vůbec neobracel, jako by byli prašiví, dále, že jich
nenazýval ani milými ani spanilými.

Co se týče způsobu, jak bude kniha psána. Nebude rozhodně ob
sahovali příběhu milostného, který by se končil sňatkem. Správně bylo
řečeno nedávno ( alda), že sňatkem se má pořádná kniha začínali.
Sňatkem se začíná život —nekončí se. Většina spisovatelů diybuje tím,
že končí tam, kde by měli začíti. Sňatkem se začíná život, tedy také
umění. V tom smyslu jednají docela správně čtenáři, kteří opravují spi
sovatele tím, že se dívají na poslední strany knihy, zdali ti dva ztřeš
těnci, o kterých je v knize řeč, se na" nebo ne. l'otom teprve jsou
sdtopni, aby četli s klidem dále. Je tedy patrno, že se knihy píší po
zpátku a že je daleko důležitější v životě lidském to, co se děje po
sňatku, než to, co se dálo před ním. Sňatek je jistota. Kdyby se lidé jen
milovali, ale v manželství nevstupovali, byla by ohrožena budoucnost
lidského pokolení. Příčina,proč se dí\ á čtenář na poslední stranu knihy,
jest potřeba listoty o životě. Touží-li d\n mladí lidé po sobě, má to smysl
zajisté jen ten, že nové, dosud neznámé bytosti ditčjí se zrodili —smí
me-li tak mltniti v krásné fikci. Čtenář se thvčje o osud tědi bytostí.
chce věděti, bude-li o ně postaráno, až se narodí. Jistota života spočívá
na věrnosti. Čtenář se divěje ne tak o osud dvou zamilovaných, jako
o osud svůj vlastní. Kdyby byl analytikem, řekl by si: (Io by se stalo,
kdyby můj otec a moje matka se beznadějně milmalt a nemohli se
\zíti? Patrně l))'tll [neexistoval]

Spisovatel, který končí sňatkem, místo, aby jim začínal, uvádí v po
tbybnost jsoucnost čtenáře, podrývá mu takřka půdu pod nohama. Je
to jistý druh tortury. Přes několik set stránek má býti čtenář mul—en
představou, co by bylo, kdyby se nebyl narodil.

.lnkt'-pokrytectií, když konečně spisovateli se uráčí udělali konec
mukám a zašmodrtbat děj tak, aby to dobře dopadlo. S tváří nanehýň
nevinnou vykládá v poslední kapitole. že .-\lain i\lontplet si vzal .leannu
Marii, že pes l'atillon se dožil věku, jakeho pes \ůbec dožíti může, a
že zrádná Líza Jausselinová, která si nechtěla kdysi \zíti Alaina. že byl
diud, se provdala za jakéhosi oblbodníbo jednatele. Kolik vystupuje
osob v románu, tolik osudů myslí spisovatel, že musí dopovčdčti, aby
dokonale uspokojil čtenáře. Jako by to vše nemohl říci hned na za
čátku. Nu ovšem, řekne se, ale pak by nikdo nebyl zvědav a nečetl
by. V tom je právě ten háček: důkaz, že kniha vlastně nestojím čtení.

Už proto jsou milostné historie nejšpatnějším a nejnesm)slnčjším
námětem románovým. Přesto jsou oblíbeny. Vkus čtenářů je založen
na předsudku, že štěstí lásky je jediný a nejlepší způsob štěstí. Jistě,
že je to hezké, mají-li se dva rádi, ale to znamená také, že oni dva si
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úplně stačí a není třeba, aby se kdo jiný do ielid'l štěstí pletl. Jak přišli
k tomu štěstí, iest Ieiidi věcí: a iestliže měli někdy Strada, aby to špatně
neskončilo, maií po něm a ničím se ncpřispěie už k ieiid: blaženosti,
bude-li někdo, tim zcela neznám, ten stradi znovu prožívati, vždyt už
le dávno po něm.

už maií lidé milostnýdi románů právě po krk, ie patrno z úspědiů
spisovatelů, kteří vůbec neužívaií erotickýdi motivů. Zdá se ovšem,
lako by sdiválně zneuznávali významnou stránku života, ale nikde není
řečeno, že by umění mělo býti ien věmým odrazem života, anebo že
by se mělo zabývati ien věcmi ueobyčeinými. 'l'o právě vede k iedno
strannostl &výlučnostl, v níž si lihovali romantikově. Nenalezalíee ne
obyčejných zievů v životě vymýšleli si ic prostě. Dnešní film na příklad
le romantický v tom smyslu, že se v učni popřává příliš mnoho místa
lidem neobyčeině krásným. 'l'o le diyba proti životu i proti umění,
dicete-ll.

Je tu ovšem nebezpečenství, že bych takto napsal ne román, ale spíše
lakýsl literární lcnilcton či durhaplnou causcrii. Kdo se chce všem za
vděčltl, nezavdččí se nikomu. „tenáři by krutě láli, že ic to nudné po—
vídání a že ie čerta zaiímá, jak se dělá román. Zrovna iako když sl
někdo kupuie klobouk, nevyptává se, jaký je postup při výrobě klo
bouku. Zkouší velikost a slnšivost dívaic se do zrcadla. .le ncsporno.
že v té (hvíli se nepoměrně více zuiíiná o svůi vzhled než o cihliěky
na žehlení klobouků. l'odohně nesmíme zapolninuti, proě Iidě. čtou
zábavné knihy. Ne. aby se poněmali, iak se knihy dělaií, nýbrž aby
zapomněli svých trudů a ve sladkém ztotožnění s hrdinou knihy nediali
se unášeti vlnulni obrazohornosti.

Krltikům bydi se zavděěil ještě, měně. poněvadž tí lson na světě,
aby poněovnll u Ilt' aby se dali poučovati. Ilyln hy hlt't' něžně. rozu—
movntl s nlini v dluhu a domlouvnti se s nimi po dobrém, ale běda,
kdybych ukázal, že také íl'tlt'llll rozumím leiidi řemeslu. Kdybych le
nazýval spunilými nebo roztomilými, chápali by to jako drzý výsmědi,
nebot nejsou na to zvyklí.

Kniha takto napsaná by byla nudná. Byla by sice humánní, to icst
mllosrdná ke všem, kteří by ii \7ali do ruky, ale nebylo by zajímavá
a napínavá teprve ne. Začínala by se iistoton a skončilo by se neiisto
ton. Konklnse ielí by byla trapná. .-\utoru by se vytýkala nezdravá
snaha po origina'ilnosti. ()rgunisace novinářů, kteří se živí intervicwy,
by mu poslala prosebný list, aby takmydi pokusů zanedial. sice by
dotyční novináři i s ženami a nezaopatřenýini svými dítkanii byli vy
dánl ua pospas neikrntěiší bídě.

Tím by byl autor doiat k slzám a dal by celý náklad své knihy spálitl
na důkaz, že má tak zvané sociální cítění. A proto autor, promysliv
předem možné následky, které by mohla způsobiti ieho kniha, odhodlal
se knihu nenapsati. Tak bude vyhověno všem: především autoru sa
mému, pončvadž le pohodlnčiší knihu uenapsati než napsali, a také
všem ostatním, takže autor může iíti dnes večer spát s blahým vědo
mím, že nikdo nepřišel o život ieho vinou.
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Zachrániv takto život mnohým lidem.může autor přemýšleli o liném
způsobu, iak by napsal svou knihu. Těžko se líbili všem. Lépe bude,
když zanediá všedi výstředností a půide vyšlapanou cestou. Může
začíti buď z vlastního nitra nebo z pozorování. Může míti ideu a k ní
hledali příběh, osoby, prostředí, rámec. To dá mnoho přemýšlení :!
nakonec to může dopadnouti neslavně. Sloií-li idea sama sebou za
něco, nač iešlě na ni věšeli lakési celky a lámali si zbytečně hlavu?
Ale deime tomu, že autor nemá idey. Má na příklad len prostředí.

Jaké prostředí? Nu třeba iaké ie právě v módě. Je v módě prostředí
barů &music-hallů. Po příkladu Charles Louis Philippa ide autor, se
znamuie se s určitým počtem starých nevěstek, odposlouchává ieiich
hantýrku, svědomitě prohrabuie sociálně-ekonomickou bibliografii
o prostituci a hledí se dopíditi deníku nějaké morflnistky, která skon
čila sebevraždou. 'l'o ic kus perné a poctivé práce. Za to iiž zaslouží
autor, aby dostal ideu. Napadaií mu třeba všelilaké ideie, iedna horší
než druhá. ldea ie vždycky něco jako holub na střeše.

Věc užitečná, když ii máme v hrsti. Když ne, není k ničemu. A po—
něvadž se autor nadřel s prostředím, nelze mu zazlívati, když si vybere
neilepší z neiboršího a chytí se kterékoliv idey. Něiak už to potom
dopadne. Nemá-li to vůbec smyslu, řekne se, že se hlásí ke škole Con
courtů a že mu šlo jen o lidský dokument.

První způsob svádí k domněnce, že spisovatel by rád něco řekl, ale
nechce to říci, iak si to myslí. Druhý způsob prozraznie pouze, že
spisovatel vůbec neví, co by řekl. .le patrno, že spisovatelé isou lidé
ncštastní. .leiich neštěstí plyne hlavně z ieiich osamocenosti. Kdyby
napadlo spisovateli, který má ideu, seznámili se se spisovatelem, který
|| teprve bledá, mohli by učiniti docela dobrý obchod: ieden by dodal
myšlenku, druhý prostředí. .leden by si ušetřil práci, druhý ostudu.

Nebylo by tedy daleko k myšlence napsali román () dvou takovych
lidech. z nichž leden má ptáčka, druhý klec. Ptáček bez klece iako
klec bez ptáčka: v oboiíln ie strašlivá nouze, hledání, zoulalost, pokrai
nejhorší absurdnosli. llylo by tedy možno napsali román na dvojaln:
ieden autor by chodil mlčky za svou ideou, druhy by vykládal své
prostředí. V poslední kapitole by se sešli oba celí zoufalí v něloké
hospodě, tam by se seznámili a přesvědčili by se, že idea prvého se
výborně hodí k prostředí druhého.

To by bylo zakončení smírné n odměnou spisovateli by byl hluboký.
uspokoiený oddech znepokojených čtenářů. Anebo by se našlo řešení
tragické, to jest oba by si na konec zoufalí; ieden by skočil do vody
a druhý by se zastřelil ledné a lóže noci, aniž by se seznámili. Druhou
tuto možnost je třeba uvésti hlavně proto, aby bylo jasno, že rozhodly
opčl lidnmilné pohnutky, pakli takový román napsán nebude.



JAN KASPROWICZ - přelom JAN IARNÍK

z „KNIHY CHUDÝCH"
(1916)

Zřídka se ozve mi na rtu
- přizná to ret můi dnes plaše —
iakoby napolen krví
drahý zvuk: Otčina naše.

Viděl [sem, na rynky městské
kupčíci na trh lak spěií
ke dražbě, kdo z nidí to slovo
vykřikne nejhlasitěji.

Viděl lsem. že mezi lidmi
lacino v pohodlí tyle,
že sklldí potlesk i statky,
kdo křičí, pro Ni že žije.

Zřel lsem. iak poklekl před Ní,
—podnes mé srdce hnus cítí —
jak se k Ní s pnklonou hlížllvll
lotr, lelž člověk se stltl.

Viděl |sem rozllčné davy
' V'

s prazdnou nel) lenivou dum,
lak hřeskem slavnostní hudby
zbyleřek svědomí hlučí.

Žerdě &prapory na nich,
řečnické komedie —
na to byl Malestát snížen,
v srdci lenž nemnohým žíle.

Což tedy divu - mlčky snad
souhlasí mínění vaše —
že na rtu mi zřídka ozve se
drahý zvuk: Otřina naše.

Leč brat kdy vlastní i sestra
s černým ted smutkem se snoubí.
ti vědí, že chovám tu svátost
v srdci svém v nejhlubší hloubí.

Nejbližší bratr i sestra,
namátkou vybraní ze sta,
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ti znaií dobře, jediné
Lásky mé kudy lde cesta.

Krvavec podle ní roste,
Iopud: i podbělů plamy 
spěd'íám s Ní, topolů vzdeday
slyšet, lak spědmií s nami.

Staneme u tidlýdn mohyl,
pozorně bystříme uši,
zdali z nid1 slovíčko svaté
naděie dudl nevytuší.

Obilí dozrává v zlato,
viděti ženců liž řadu.
na čelo dlaň mi tu klade
s toužným snem nového ladu.

A potom pozvednouc hlavu
do další vykročí pouti,
řkouc: „Jenom radost měl v duši.
ta nedá poklesnouti.

Oporou bude i světlem
země ti úrodná, blahé,
v ní s tebou na věky žllu
u., tvole ()tčinn drahá."

Jakýsi zločinec zlostný
pšeničné podpálil stohy,
pod nebes branou se tulí
v zoufalství lid přeubohý.

Vražedná nákazu lakás
svorně se sdružila s hladem,
hřbitovy denně se plní,
vyrůstá křížů 'rml řadem.

Jakési dupoty hluché
nesou se v dujícím větře.
mrákavy klenou se černé —
čí jenom ruka je setře?

Jakási nesmírná řeka
vystoupla krví a děsí,
záplavou purpurné vlny
odnáší domy i lesy.



Zaduněl mručlvý rachot _
dívěie se pustina tmavá,
duby se ozvaly hrůzou,
jaké to síla tu štvavé?

A tu nad štěstím i zhoubou
červánky litřní se množí,
v píseň, lež Otčiny plna,
ř'inou se paprsky boží.

V písni mé, podíval či pohaň,
d'íudá či bohatá-li ie,
zřídka se ozvouc mi na rtu,
Otčina neldražší žliel

*

JAN KARNlK

PODOBIZNA

Nelscm mllcc módníth Mus.
ohstnrožní muslcus.
Ani vosa, nnl dírobák,
1.pívtí|n,tak mi narost zobák,
srdce relé, pravdy kus.

Prostý ie můl kontríel,
kumštý're v něm nehledal:
řídké vlasy, nos jen český,
v nitru houl'í hořké stesky
na bláznivý světa rei.

Netlačím se na Parnas,
geniů kde hodokvas.
Jako žebrák s flaělnetem
zpívám k lyře cestou světem —
i když nedbá nikdo z vas.



V. SVATOHOII

KOLEM PŘEŠTĚNICE
K svatováclavsklmu tisíciletí

JAKO když padne s oslnivým zábleskem a třesknutím do lesů úlo
mek vesmírných světů - odprysk hvězd, povětroň - tak pozornost
mnohýdí vzrušilo ve zvířenýdmkmzíd1 v našich zemích až do Podkar
patské Rusi zlevení světice z Lisieux v Přeštěnici nemocnému selskému
synku Františku Koutníkovi (nar. 8. května r. 1908 ve 3 hod. odpol.),
|enž byl náhle uzdraven.

Bylo to událostí dne, hlavně 22. února 1028. A iakoul Denní tisk
se |í d1ytilhltavě a žíznivě. Kde také sebere tak hned takovou zprávu,
lež se žnsně vymyká ze všedního běhu všed1 24 hodin dne a noci?
Mluvilo se o ni překotně v autedl, redakcemi zvlášt vyslaných na místo,
i v lékařských pracovnách venkovského okolí i v Praze. Byla to udá
lost sice neiprve místní a bližšího okolí, kde způsobila bouřlivé vzru
šení ve svědomí mnohýdi, ale i událost širokého českého života. kde
v posledních letech celý obzor místo blankytného stanu náboženství
katolického znuialn šedá a tísnivú plnthta krnlnářského pragmatismu.
Byla to dále událost sice časová, v čase se stala. ale leště více událost.
ukazující na npíranon a Sthválně neuznávanou věčnost a na celon ielí
oblast.

Co dice lí Prozřetelnost, tak se tázali hlavně věřící, co jí zamýšlí
v zemi nábožensky dioré, a ve státě, kde se má zakrátko slavili d\těi
neditěi milleniumnadpřirozené víry, představované světcem katolické
církve? Nemlnví liž ien sám Konncrsreuth na hranici Čedí, ale Přeště
nice v samém českém ieiich nitru nemnoho hodin od lllaníkn.

A co dice ton událostí „u nás", tázal |sem sebe také ia,přímo „u nás"?
Nebot místo té události lest v kraii, Ieiž iseln zvykl nazývali .naším",
ne že by byl právě mým rodištěm, ale že |se|n v něm iako mladý kněz
neiprvnělší leta působil a že do něho i nyní zalíždím k matce a sestře.
Také se mne přímo osobně týkaly soukromé zprávy o tom, zasílané
mi sestrou z Milevska, farnosti to Koutníkovy. a dále ieho návštěvy
u mne po uzdravení, nejprve v dubnu 1028 v Praze, pak 6. května a
27. května 1. r. u mne v Milevsku a mé tři návštěvy v l'řeštěnici, z nidiž
iedna 11. května 1928 přímo u Koulníkův v čísle 16.

Jevy náboženského nadpřirozeného života, iež bývaií jemně zdu
d'lovělémn člověku ne vždy a ve všem zcela srozumitelné, |sou ovšem
hrubšímu člověku polí i ulic těžce vnímatelné a přijatelné. Příčinou
toho lest —kromě smyslné lidské přirozenosti, nesnadno diápalící věci
nadsmyslné —také nyněiší veškeré ovzduší myšlenkové, nadpřiroze
némn životu odcizené, a pak ta okolnost, že se necvičí vnitřní nábo
ženský pozorovací smysl, ienž neužíváním tupne. Některé ty levy nad—
přirozeného života milosti lsou přelemné a pludaé jako nelplašší zvěř
a postižení a vystižení pravdou lehce unikaií.

Proto i k tomuto neobyčelnému zleva a jak za to pro svou osobu
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máme, nadpřirozenému, budeme se v tomto pojednání blížiti po způ
sobu nejpozoměišídi lovců, kteří se k své kořisti přibližují v širokých
a stále se zúžuiícídi kruzídi. Přinese nám tento způsob do záhady
mnoho přirozeného světla, iež nás uzpůsobí lépe a správně vnímati
světlo nadpřirozené.

Tedy nejprve o kraji; co jest to „u nás" , kolem Přeštěnice. Žulové
pohoří Chyšecké vystupuje od Vltavy v stupňovitýdi kopčinádi, vzdě
lanýdi v pole, a v lesnatýd1 dílumedi až do výše přes 700 m, kde se
končí v souvislejším polesí vrthy a skalisky; jakého asi rázu, napovídají
jejich názviska: Kozlov (708 m) a (Íertovo llřenieno (705 m). Tato
vážně zladěná krajina, jejíž vyšší poloha v políth a na pastvinádi u Malé
Chyšky a u Petrovic ukazuje spousty kamenů a balvanů jako chudý
Lazar své vředy, sestupuje na opačné, východní straně velmi malebný
mi pohorský mi rozsodiami zprudka do doliny u Sedlce, teplé a štěpné.
Jaký to rozdíl: tu () úrodnéln teple mluví v květnu nesčetné květy
zahrad a stromoví u cest, tam v šumavském skoro chladu vytrvale se
třese fialový zvonek a cinká až do jemného roztřepení svého okraje
—horská dřípatka. (Soldanella montana. \ um.

Dvě říčky, úměrně dlouhé k výšce svého zřídelného pohoří, sbírají
tu v lcsíth i na lukádi své vrdiolové vody a po toku tří mil zanikají ve
většíd1 řekáth. Na severu jest to svou (l'illllllCt'lqu větví Mastník, jenž
se po delším toku v širších údolíth 'liil'C'Liljt'Ia Setllčunalni v divoký
žleh prahornídi břidlit a v skalnaté krajině pod ()stroniečí vpndá do
Vltavy.

Směrem k jižní straně stéká se 7 četných potoků &rybníků u Jisteb
nit'e Smutná.Sotvaže opustila pohorske doliny svého vrdmviskn, vdiází
zhystra do tmavýth lesů pod (Íhhunem. protéká točitě Zálesní lučiny
u llt'lnovn, knížectví to vyder, a prohlotlává se rulalni k llet—hynido
Lužnice.

Její jméno označuje celkový rál. kraje, jenž jest vážný, potcsknělý,
ač snad samo vzniklo spíše od čctnýdi mohyl a pohřebišt „žalovů'
rozloženýth po celém jejím pmodí.

Přes tento celkový ráz jsou tu místa krajinně zjasnělá s vysokými
a živě udwacujícími rozhledy.

Tak severní stranu Chyšeckého pohoří rozjasňují rozmanité výhledy
na zámek - hrad Vysoký Chlumec a dále na površí votické, za nímž
se ukrývá již Blaník. Na jihozápadní straně, kde jest Přeštěnice,je vážný
&podiudlý kraj ojasněn a obohacen nezměrnou téměř vyhlídkou na
celé jižní Povltaví. Vážné linie (“.hyšeckého pohoří se tu v oku rozvol
ňují, ba místy zrovna rozpoutávnjí v nesčetné a velmirozehrane' obrysy
kopců, vršků a d\lUIllů a to na rejdišti míle a míle širokém dalekém —
až tam, kde se všedmo to rozkošné kolování českého kraje ubere zas
ve vážný lem na stráži sedících paní - gardedam - novohradskýdm a
šumavských hor.

Netřeba zamlčovati, že tu na tědi Chyšeckých kopcích byl v minu
losti, v XV. věku, silný vliv Tábora, odtud jasně viditelného. Ale ta—
borské vlivy nepřežily v nějakém zvláštním působení v dušíd: pět set
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let až do dneška &ani se nedožily nějakého pronikavého novohusit
ství; zasáhly naneivýš a to jen zlomkovitou třásní svého mělkého pří
bole poněkud len městečka - Jistebnlci, Nadějkov, Milevsko; vesnic
a mezi nimi Přeštěnice, skoro se ani nedotkly. Katolická víra, před
stavuiící v náboženském životě živel nadpřirozený, byla tu v lidu pevně
vkořeněna dávno už před husitskými otřesy, a to především působe
ním kláštera premonstrátů v Milevsku. Toto úctyhodné založení, téměř
osmisetleté, bylo příliš hluboké a pevné, aby se časovými otřesy v zá
kladedi pohnulo.

Pouhý pohled, namířený od Milevska na starobylé opatství směrem
k diyšeckým horám, na teho prostornou románskou basiliku se dvěma
věžemi a s pozadím dllllmů, za sebou se řadících. v ieiichž záhyhed'i
osedlé vísky náleželi i s Přeštěnicí k obvodu klášterní dudiovní správy
- zřetelně praví, kde byl od věků a lest posud hlavní náboženský či
nitel z celého krale. Ani husitské vybití a vypálení, ani jiné pozdělší
inyněiší převraty nemohly tu přerušiti tok katolického nadpřiroze—
ného života, tudy se nezkaleně beroucího.

Klášter tu působil nelen sám. ale i blízkou mariánskou poutní sva
tyni, lež přivílela k sobě (lušc, něžněii ustrolené. Myslíme Sepekov,poutní
místo, \'áhně zasazené pod žalov tmavého Chlumu. .leho svatá Panna
lest velml ušlechtilé dílo staročeské malířskéškoly a icst naplněno všemi
půvnby a libeznostmi pravého náboženského umění. A tato libezná
Madona byla leštč ke všemu zde otočena od r. 1722 vším půvabem
umění harokového, skvělou kopulovitou svatyní s odiozy kolem. Také
to dovedl barokový mistr Platzer pěkného v sodmřství, ('o štětec stra
ho\ ského Slaida Nose( kého \ malířství iest tu. '„ leho fresek nn klenbě
bylo (aseln mnoho porušeno, ale leho Maria, hvězda iitiní, posud znnle
svítí () lebo Marin, brána nebeská, posud zivě k \oiiti /.\e.

Nelze pominoutl iešte lednu zámžnon okolnost \e zdelším nábo—
ženském životě za nedávné předešlosti. .lest to muoholeté působení
\“(ludiovní splávč vzárné kněžské duše, odešlé v záři památky člověka—
svěue, lruntíška )(. [ alečka. Žil tu v samém sousedství milevském na—
před v kostelti u ()rlíka. pak blíže \“Předbořicídi, na konec puk neiblíže
v Kovář-ové. .ll'llt) pronikm y náboženský (hu h měl působení v celém
l)(nltmí u podhoi'í ( Íh_\šeckého. Přes to. že \“mém přerozsáhlém vedení
(luší —na hodiny resty udivlovali se lidé k němu se svym svědomím
—ukazoval povolaným hlavně ien střední (“estu náboženského života,
dovedl přece i vyvoleným, iako sám byl, otevříti samy hlubiny dudiovní
oblasti a vésti je k výsostem lidské svatosti.

Nemohu sice v nějakém určitém případě, na příklad v samé Přeště
niei, určitl Palečkův vliv, ale vlny jeho duchovního rozhlasu se i tu
chvěly.

Takto bydiom tedy byli již obešli v širokém kruhu místo, do lehož
středu upíráme všechnu svou pozornost. ()beidčme leště samu Přeštěnici.
Jest květnový den a země bývá ten čas všude krásná. Jdeme od Mi
levska půl 2. hodiny stále dovrchu silničkou. iež nás vyvede nad ves
nici na bod asi 000 m, a po širokých mezídi, plnýd: kamení, odbočíme
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k vyhlídce, kde se nám dostane přehledu bližšího ! dalekého okolí. To
vše, co jsme před tím uvedli, shlédneme úhrnem s výšin nad samou
Přeštěnicí: Chyšccké pohoří :; třemi většími horskými úvaly Smutné,
lež u mlýna za Vratišovem omývá drobnou skalinu. upravenou v lourd
skou miniatumí ieskyňku; dále výšiny k Jistebnici se svatyní Maří
Magdaleny, doleii po Smutné Sepekov, k iihozápadu iižní Čechy až
k umavě - iest právě iasný den —a konečně k severu pěkně narý
sované obrysy d\lumů, působiště Palečkova. Co však nevidíme a rádi
bydíom odtud viděli, lest milevský klášter; zato můžeme až sem po
slechnouti zladěný souzvuk ieho zvonů, mluvícídl iímavě z dálky a
z hloubky.

Před zraky neiblíže máme úzké pruhy žitných. ovesných a brambo
rových políček, oddělených od sebe těžkými hrázemi dobytého z nid)
kamene. Po nith sedí rozsazeny břízy, iilmy, třešně i smrky i'staré
kleny a vypravuií si s kameny o těžkém zde životě od staletí, lak lei
tu žil člověk v několika pokoleníd1, o životě práce, lopoty &strádání,
který si iihočeský sedlák hledí tělesně občas osladili, obyčeině o trhu,
ale i litidy, opoiením do růžova a duchovně v neděli a ve svátek dlůzí
do kostela.

Lehko sběhnente k vísce () 239 obyvatelích, projdeme vedle školy
a kapličky „na průhony" n iiž stoiíme před statkem číslo 16 rodičů
Koutníkovýth .lana a .losely.

Jest to místo, kde se opřela o zemi taiemná páku ve zdvihu události
vpravdě nadobyčeiuč. náhlého uzdravení člověka, těžce a mnoho let
nemocného.

Nemoc —vlastně řuda thorob —mladého Františka Kaulníka byla
před uzdravenlm ošetřována a po uzdrtn ení \ yšelřena odborně lékaři.
Vycházelu z anatomických změn na kostře nemocného a byla způso
bena kostlžerem páteřních obratlů.

Léčilo il od roku 1021—28asi 2! lékařů, kromě lékařů na pražské
klinice, a byla peněžnč velmi nákladná. Nemocný byl v ni, octnuv se
několikrát na samém kraii hrobu, zaopatřen a to r. IQ'zl, 1023 u 1027.

A tu v této nemoci nastal naicdnou nečekaný. náhlý obrat za zle
vení o půl '2. hodině v noci na 22. února 1928.

Výsledek vyšetření po uzdravení a společný úsudek dvou lékařů
dra L. lloilmamta a dra ll. W. llynka, obou 7. Prahy, vyzněl v tento
smysl:

„Zcela nečekaný a náhlý obrat ve vleklé organické chorobě. páteřní
u pacienta, lcnž do poslední chvíle ležel v posteli zcela bezvládný a ve
velkých bolestech, iehož žaludek kromě podmáslí nesnášel ilné po
travy, nyní však po oněch visích světice z Lisieux chodí, lí všechno a
cítí se úplně zdráv.“

' Podrobnosti celého mnoholetého martyrla nemoci a průběh zjevení se
všemi okolnostmi viz v brožurce V. Řepy, vydané v Českých Budělovlcích.
Adresa: Admlnlstmce časopisu „Hlas lidu" v Českýdt Budělovlcída,Česká
ullce číslo 16. Cena 4 Kč.
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Při svém posuzování této události, nanejvýš podivuhodné a vše
stranně nadobyčejné, začněme od slova, nejdříve vmetnutého ve tvář
skutečnosti: .podvod'.

Tento výklad vážné události, který byl nejdříve nasnadě jistému
tisku a který jsem četl vyjádřen i v soukromém nepodepsaném listu
neznámé duše, v nevěřícím svědomí pobouřené, mohl se objevit a to
jen na počátku a vpodálí od místa události, kde nebyl znám ani F.
Koutník, ani jeho rodina, ani jejich okolí. Kdo by tu chtěl podvádět?
Duchovní premonstrátského řádu, zvláště ti, kteří v utrpení ubožákově
měli živější účast, navštěvujíce ho a posilujícc útědaou slov a svátost
mi? Nejmenšího stínu podezření nelze shledati ani na vzdálenějších,
ani těd), kteří mu stáli nejblíže, jako P. Bronislav Jiříček z Milevska a
l). Heřman Žák ze Sepekova.

Snad tedy rodiče, prostí a čestní venkovští lidé, kteří jsouce dosti
zámožní, ze svého statku vynaložili tisíce a tisíce na lékařskou pomoc
a neměli ani nemají jiného zájmu posud, než aby jejich prvorozené
dítě bylo a zůstalo vpravdě a neklamně zdrávo. Sestavte si kolem lože
uzdraveného celou skupinu jejich hlav: otce, matky, mladšího bratra,
děda i báby a hledejte někde v sebe menším rysu jejich tváře výraz
lži nebo podvodu, naleznete-li jej.

A F. Koutník sám? Neviděli-li jste ho ve skutečnosti, zadívejte se
aspoň v obraz jeho podoby, najdete-li v tědt zdudtovuělých a při tom
nevinně dětských tazích sebe menší sled klamavosti, aby se vám toto
hrubě nespravedlivé slovo mohlo odvážiti z hlubin pochybující mysli
—řeknu jen na kraj jazyka.. . Nikoliv. tento člověk nelže a nepodvádí.
A kdo by neuvěřil upřílnnélun výrazu jeho podoby, uni celému jeho
dosavadnímu životu, naprosto čestnému, nč ubohélnu, měl slyšeti, jako
dopřáno v Praze mně, po uzdravení jeho hlus, radostí se třesoncí:
„To jsem rád. . ."

Jestliže by se tedy někdo spokojil zástavkou jen u takovéhoto vy
světlení: „podvod", postavil by se na nejnižší stupeň myšlení a vlastně
nemyšleuí. .lako bylo skutečné a nepředstírané jeho utrpení, tak oprav
dové bylo i jeho uzdravení; obojí zjištěno výpovědlnl přečetnýd'l jeho
lékařů.

Přemítavý duch, vystupuje-Ii přes výklad „podvodem" výš, uzná
snad spravedlhě nenadálé skutečné uzdravení, ale opatrně se zachy—
t-uje—v odporu svém proti zázračnosti —na stupni u další myšlenky,
že tu Jirad přeceběží jen a přirozeně uzdravení, vyhojení lékem; možno, tak
se domýšlí, že tu přece snad působil některý ten léčivý prostředek
svou přirozenou silou.

Proti takovému ,přemýšlení" bylo by nejlépe postavit onu řadu a
to úplnou všech lékařů —počtem, jak praví uzdravený, asi 21, kteří
tohoto nyní šťastného ubožce ošetřovali. Netažme se po jejidl nábo
ženském neb jiném smýšlení; spokojme se jen jejid: diplomy: ti všichni
předpisovali léky a konali vše, co a jak nejlépe mohli. aby jej uzdra
vili, ale nemohoucnost jednoho každého z nich, násobená 21, naprosto
nepřipouští této domněnky.
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Půtravý dudl však nezůstane ani na druhém stupni zkumu, vyšet
řule-li příčiny náhlého uzdravení. Není—litu působící přirozená síla
hmoty v léčivu, lest tu přece ieště možný iiný činitel, kterýi lékařská
věda uznává i jeho působení; iest tu snad síla duše, lež někdy mocně
- ovšem v mezídi přirozenosti —působivá na tělo sugescí aneb auto
:ugescí.

Ponechávaiíce stranou otázku, co tento činitel vskutku podivuhod
ného dovede v lékařství, uvažuime zatím ien, zda tu vůbec v činnosti
byl. —Nikdo v celém okolí nemocného se o něco takového ani ne—
pokusil, totiž o sugesci ani v stavu hypnosy ani bez ní; nejméně pak
lékaři nemocného sami - naopak. Jeden z nich' síce podle zpráv, po
daných od něho novinářům, pravil. „že v nějakém ústavu moderními
psychiatry sugescí by se byl zcela listě Koutník uzdravil" Ale pokus
o to se vůbec se žádné strany nestal.

A tentýž lékař dokonce místo něiakěho posilňování naděle v ne
mocném a vzmocňování důvěry a místo iakéhokolí sugestivního litření
duševních sil v něm uznal písemně za dobré ukázali nemocnému na
pravý leho beznadčlný stav."

Zbývá autosugesce, za leiížto vývěsní štít s velikými písmeny a za
křiklavě pomalovnnou oponu hysterie sdtovávaly se stydlivě i zase
drze některé denní listy, chtčlíce namluvit světu, že nemocný namlu
vením sobě samému zvýšil a posílil mocné činitele v sobě, třeba i čl
nltele přirozeného náboženství, totiž nadělí a důvěra, lež pak uvedly
leho bědné tělo ve stav zdraví.

Autosugesce nelenže tu neměla svého resonančního podkladu, hys
terie,'" ale nebyla tu ani sama. Je zilštěno vlastními výpovědtnl uzdra
veného, že za nemoci byly v lého duši lako u každého trpícího časem
neděle a důvěra vedle skleslosti, že by však leho autosugesce byla
způsobila takový zdvih naděle —až lt náhlému uzdravení -to rozhodně
popírá, nebot ve vnitřním zápase konečně zvítězila u něho skleslost a
to nelhlubší, laká může hýti, přešlá v tirou beznadělnost ano v zou
Íalství. Podle svého vlastního vyznání: dítě! se otrávit.

Myslící dUth, lenž se zuhruhal do tědito nor sugesce u uutosugesce
a zašel do sluií hysterie, musí se u výkladu Vět'l naprosto vrátit. Tu
není světla . . .

Mnozí v SVýťli úvahách, když nedostali odpověď na své volání,
pustili se přes to místo návratu do nejistot dále, ien aby se vyhnuli
řešení této otázky náboženským natlpřírozenelu.

Praví: Nemocný byl uzdraven nčlakýntl silami, vědě posud nezná

' Vlz brožuru strunu .ll.
" Vlz brožuru stranu .lt.
"' Nllaká hysterie nebyla u nemocného zllštčna, ač sthvtílně &úmyslně byla

hledána. Jak bylo v době průběhu nemoci tak po uzdravení lékařsky zjištěno,
lest tu od počátku choroba tělesná, lež vydiázela z anatomických změn na
kostře nemocného a byla způsobena kostlžerem páteřních obratlů. (Brožura
strana 35).
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mými, ať již přirozenýmiX silami hmoty, aťjiž přirozenými X silami dudu,
které snad pokrok budoucna ještě objeví.

Tento způsob důkazu jest ovšem velmi pohodlný, avšak nám nestačí,
nebot odsunuje chytře záhadu, ale neřeší ji . . .

Není také k ničemu, ledaže tento poukaz na neznámé činitele X nás
upozorní, abychom si bedlivěji všimlitohoto divného tříděnína známé
i neznámé činitele a obrátili všechen pozor na tyto neznámé, nejsou—li
mezi nimi také takoví neznámí, kteří jsou ve vědě úmyslně neznámými
činěni, jen aby se s nimi nemusil badatel tváří v tvář setkati.

A skutečně, projdeme-li celou stupnici možných výkladů, naskytují
se a podávají se nám k vysvětlení této záhadné události nadpřirozené
náboženské sily, jichž nechce věda denních listů znáti, jen aby si nad
hlavou zachránila hroutící se krov monistického názoru na svět a jež
jsou jí schvalně nepovědomé, ač ve skutečnosti jsou z tisícileté zkuše
nosti lidstvu známé &praznámé.

A právě na tyto činitele nadpřirozené víry & nadzemského života
ukazuje celé duchovní ovzduší kraje, rodiny a přímo osoby, jíž se celá
ta záležitost neiživěji týče, náhle nzdraveného trpitele. Právě slovo
tohoto hlavního svědka, nad jehož ložem byly zavěšeny symboly
nadpřirozeného světa, kříž s obrazy svatých a světlc, nemůže zůstati
jen tak bez povšimnutí se strany toho, kdo se dohledává úsllně světla
pravdy v temnotách.

A co tedy praví toto svědectví? Praví, že z oblasti nadpřirozených
sil, jedna. kterou poznal četbou knížky jako osobu 1925 od církve
svatořečenou, zasáhla mocným působením v jeho nemoc. Stalo se to
čtverým zjevením,kteréž pojal neklamné zcela zdravými svými smysly,
zrakem i sluchem, nikoli ve snu. ale v bdění, ze spaní vždy probuzen.

Na otázku, položenou mu vyslýdiajícímz' Viděl jste av. Terezičku
ve snu či ve skutečnosti? Odpovídá: Nikdy ve snu, vždycky ve sku
tečnosti. Po prvé a po třetí mne probudila bolest, po druhé a po čtvrté
jeji hlas.

Viděl jste ji očima či duchem?
Očima, tak, jako vidím vás. Dnthem ji vidím nyní taky.
Měla tělo nějaké duchové či skutečné?
Jako skutečný člověk.
Mlmiln česky nebo jinou řečí, a vy jste ji česky rozuměl?
Mluvila česky.
Mluvila dialektem či řečí spisovnou?
Spisovnou. Mluvila vždy zřetelně, pomalu, zřetelně pronášela slova.

emu byste přirovnal její hlas?
Ničemu. Slyšel jsem mnohé divky mluvit, ale tak měkce lahodně a

jímavě žádnou. 
Zkoumající mysl, zaujatostí nezúžená, ale široce pravdě otevřená,

vystupujíc po stupních možných výkladů, zastavila se konečně u světla
zjevů nadpřirozeného náboženského světa. Jsou tu, poněvadž jsou nesmr

' Viz brožuru stranu 23.
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telné & jsou tu mocné v působení, prostupujíce třásní přirozeného
hmotna a ovládajíce je.

Která nezaujatá mysl měla by odvahu je upříti, že jich není aneb že
nejsou to, co skutečně jsou? ádné přivírané oko, žádná zúžená zor
nice, žádná schvální nevšímavost nemůže upříti jejich ,.jest'; žádná
iilosofie, jež vpravdě miluje poznání, žádná věda, jež chce všechny
zjevy života vysvětliti dostatečným důvodem, nemůže jíti přes ně;
žádný benzinový opar, jejž jako neproniklý závoj kolem sebe shro
mažďuje shon všedního života, nemůže je zastříti.Tyto nadpřirozené
zjevy, tyto - libo-li je tak zváti —nadzemské síly &mocnosti jsou, tento
nadpřirozený život věčnosti iest, jako jest náš přirozený život časnosti
&jako jest původce jich obou, jenž o sobě pravil: „Jsem, kterýž jsem."

A které bublina lidského záporu může tu prsknouti svoje: není a
nepůsobil

Jest Bůh a působí i svatými, zvláště jsou-li tu závažné důvody.
Již to by stačilo oněm nadpřirozeným silám, aby zasáhly, když jsou

o to žádány, je-li tu na příklad takový Lazar, ještě dítě, s tak velikým
&ninoholetým utrpením, zvláště když veliká řada přirozených činitelů
—ošetřovatelů & lékařů —nad ním stojí bez moci.

Ale jsou tu i jiné vyšší důvody k zásahu. Již tehdáž, když opojná
radost ze zázračného uzdravení skoro výlučně zabírala přítomnost
přeštěnských domácích lidí a činila ji štastnýni zakončením neblahé,
strastiplné minulosti, dovolil jsem si okolí uzdraveného upozornili, že
tímto jediným případeln není to h(DIICt"nadpřirozeného dění, a řekl
jsem přímo: To je jen začátek a bude lníti pokračování v budoutnosti '

Vždyť právě na to bijí slova zjevení: Setrvcjl Jsi ?.vyvolenýdi, abys
vydával svědectví o našem lložskem Mistru.'

Neboj se soudu lidu, 70,budeš měně před llolieln. Pro něho |nnol|o
vytrpíš, i zdraví ti bude odejmuto."'

Jest tu tedy ohlášeno patrné vyvolení duše, zálněrnost k budoucímu
úkolu a to k těžkým zápasům, které mají býti těžším ještě pokračo
váním ončdl, jež se udály v životě vyvoleného od 3. hodiny páteční
jeho narození 8. května i()08 a jež se prozatím končily uzdravením
9.2. února i()28.

Jakého budou rázu tyto zápasy? Zajisté takové. jaké vede Nadpři
rozené o uznání svého bytí v přirozeném, od člověkova pádu se mu
vzpírajícírn, takové, jaké vede zvláště katolická církev se světem nevě
rectva. V tomto světodčjném boii, jenž se vede v posledním desetiletí
hlavně v československém národu () určení člověka nadpřirozené
a vůbec o základní velké a vysoké články víry, vpravdě o věže a týny
svatého města nebeského Jerusalemu. V takovém to tedy válečném
prostředí jest uzdravený „z vyvolenýdi, aby vydával svědectví".

Není třeba se stavěti v postoj proroka, ale mám za to. že jest dobré

' Pozdější události v Dobré vodě a dále v klášteře to již ukázaly.
" Viz brožuru stranu 17.
"' Viz brožuru stranu 20.



tím směrem obrátili pozor české veřejnosti, u níž se horečně &při tom
Iehkovážně přes důležité, sváteční události přediúzí do všedního po

dku.
To jest také příčina, proč jsem se chopil pera, jež ovšem zcela po

drobují vedení církve, v ničem nedilě předbíhati jejímu poslednímu
úsudku, uzná-li ona vůbec za vhodné o této věci jej pronesli. Měl
jsem úmysl ohledati &včas zajistili základy nadobyčejné této události
a to právě v době tisíciletí/dí oslav svatého Václava i jeho víry, k nimž
se dostalo po mém názoru českému národu uvedenou událostí milost
ného pokynu shůry, z oblasti nadpřirozených mocností, aby odložil
veškeru svou lehkovážnosl v základních pravdádí všeho byli a uznal
opět skutečnost života věčného, jak ji přijímaliza pravdu jeho otcové,
když zpívali ve svatováclavském chorálu:

Nebeské jest dvorstvo krásné,
blaze lomu, kdož tam dojde . . .

Na konec však ještě malý dovětek.
Zvláštnosti mluvnického a skladebního vyjádření ve zjevení v Přeš

těnici, nad nimiž se pozastavuje i spisovatel uvedené brožury, jsou
věci, u kterýth se netřeba bohoslovci mnoho zastavovali, zrovna tak.
jako u zvláštností mluvy prorocké neb jiné v Písmu.

Největší visionář svatý Jan v Apokalypsi, jenž přijímá jako apoka
lyptik myšlenky a zvěsti shůry, \yjadřuje je a slohmě upravuje podle
své osobitosti řečtinou někdy mluvnicky \elmi nedokonalou, plnou
zvláštnůstek. jež možno nazvali přímo i diyhami. Jeho mluvnice je
let—kde„gramumire antigrammalicale".'

„Nemládal it“.tkt'! nářečí, ani ne nářet'í su" \lastní doby. —Jako
luluvíval alumejsky nehčtší (:.lst mého ži\otu, myslel stále po ala
Int—iskuf"

Přes to ((i mel a dltěl pmčdčti, po\ ěděl \ (mně a dudiaplnč. Podobně
lze to litl o sněm—iz Lisieux. I když nic ?. lčdill) \yjádření nepřičteme
na vrub vnimaiit'ího tato zjevení, což také obecně mlu\ eno je vždy
možno, (\ všet ko, ráz i způsob \)jadřováuí přičteme ji, můžeme říci,
že se \yjádi'ila jako rozená l'rancouzska svým způsobem, který je
Z\li'lšlě nápadný jedním velmi zřcimym gallit'lsmelu."'

Přiznám se, že jsem byl s počátku při prvním poslat—huzjevcnýt'h
vět, jak mi je promišel uzdravený, také zaražen několika nenyklými
výrazy. Byla to především vazba „patříš mne" ve smyslu patříš na

„Mluvnice nenlluvnicka". Viz Saint Jean. L'Apocalypse par l.: P. E. B.
Allo, l'aris, [,ecoilre 1921 p. 14.6.

" |. c. p. t50: „ —n'a pas dominé I'idiome grec, měme celul de sa propre
pérlode. —Comme il avail parlé araméen la plus grande partie de sa vle, il
pensail encore cn araméen.

"' Raz, vlištěný za pozemského života duši, zůstává s ní nesmrtelnou ovšem
| za hrob.
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mne, ale tu isem konečně pokládal za česky možnou. přicházelící ve
starší mluvě básnické nebo náboženské (na příklad „patřiti Boha").
Větší rozpaky mi způsobil výrok: „iá isem tobě". Nepřesledal iste se,
tázal isem se. Snad ziev pravil: „s tebou" neb iinak podobně. Uzdra
vený však se domnívá, že slyšel: „tobě".

Přeložil jsem si tedy celé příslušné místo do francouzštiny. ,Neboi
se, iá lsem tobě", a záhada byla vysvětlena. Jest tu užito vazby čistě
francouzské a velmi běžné: „Je suis &toi, ie suis a Vous, tout a Vous"
ve smyslu českého „Tobě, Vám oddaný, zcela oddaný ".

Onen ziev ve světle, ienž měl naprosto francouzský typ a podobu
Terezie Mnrtenovy, rozenéz Alenqonu, prolevil se po svém i v mluvě;
francouzská světice se „prohřešila" vellni rozkošně a nevinným způ
sobem proti „dudiu" českého jazyka - gallicismem.Profesor češtiny
by pod tím dativem udělal červený kříž, ale ia isem ií za něl dvomě
povděčen, nebot tímto tajemným křížkem chyby se dosti zřetelně ozna
čila, že to byla „ona".

*

A. S. CHUDOBKA

JARNÍpier

Do pole nrt'lči ieli.
llnlahoul . . .
A zítrn také iiní
poledou.
lluší už na vratn iam,
prodírá stěny;
a kde jsi nedávno stál,
tesknč za něčím pozíral,
půldeš zas uklidněný.
Zu ruce vezme tč kdosi.
Nebudeš sam.
l)o ranní rosy
půldete laku na mši svatou,
kde všechno modlí se a prosí.
Příroda leden le (hrám.
Kolkolom zazáří láska,
do duše vstoupí až na dno,
nebude z trpkostí světu
tolik už d1ladno.
Těžká dlaň, která se d\věla
nad nevděkem,
zapomněla . . .
Rozhodí zrní.

lověk smiluie se
nad člověkem.
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JU'UAN TUVIM, plelolll Otto P. BABLER

DVĚ BÁSNĚ o KRISTU.

ó KRISTE...

Ještě stesk budu mít v sobě,
leště se navrátím k Tobě,
ó Kriste . . .

Ještě si zapláči jednou,
až v slzádi mé oči Tě shlédnou,
ó Kriste . . .

Tak velkým zármutkem novým
SVýd'lžalob slova Ti povím,
ó Kriste,

že dudl můi k zemi se sdiýlí,
a hruď mi pukne v té divili,
ó Kriste . . .

KRISTUS

Já nestýskám si, ()tče, ne, nestýskám si, Pane,
že smutnou lásku vložils v mé srdce utýrané.

Ne, nestýskám si, Otče, že sám tak diodit musím,
že na té černé cestě tak mnoho útrap zkusím.

Se zvěstí dwdím k domům: „Už láska s nebe přildel'
Však skývu dileba daií & „Sbohem" řeknou lidé.

Což vskutku le těžko podmpit slova mole?
Nevidí, že se blíží Království svaté 'l'voie.

Nevidí, že se nebe otvírá všemu lidu,
nevěří, ač to říkám |im v nadšení i klidu . . .

Však neatýskám si, Pane, že zmučen diodit musím,
že není, není konce tomu, co cestou zkusím.

Ptáčkové malí hnízda, doupata má tvář němá,
však hlavu kam by složil, Syn Člověka len nemá.

To stesk však není, Pane . . . Jen dei, at zázrak přijde.
by podaopili všidmi ti dobří, tiší lidé.
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rnN'rlšzx HANZELKA

ČLOVĚK A LIDÉ

ZAČÍNÁ se to tako v pohádce: Byl lednou leden člověk a přišli lidé
&pochovali člověka. Ba, skoro si nikdo ani neuvědomuie, že člověk
byl pochován & že na toho místo vetřela se obluda neurčitého rodu,
bez pohlaví a bez určení. Obluda lidé. Pouze setrvačností udržule se
dosud v gramattkách záimena osobní lá, když už vlastně nikdo toho
neužívá a když už se mluví ien v plurálu: my.

lověk zmizel &hle, lidé si zvykli. Oddechll si dokonce lako po těž
kém snu a lako otroci, kteří byli puštěni z galeli a s rozkoší prohlíželi
oznámkovane' ruce, na nichž nesli řetězy z dobrého kovu. lověk byl
poutem těžkým &šeredným závazkem. Potřeboval opatrnosti &bedli
vého uvažování. llyl iako bedna křehkého zboží s nápisem: Neklopltl
Každý náraz nechával v něm a na něm stopy. Některé byly iako Kainovo
znamení &iako tetování novozélandských divochů: nedaly se smýti.
l do hrobu padaly s člověkem.

lověk byl strašně nebezpečný. Mluvil, chodil, icdl, pil &měl mnoho
jiných funkcí, které za určitých okolností lehce vybočovaly 1 mezi
zákona a působily neblaze &rozkladně. \'zbuzovaly podvodné vášně
a touhy. llyly iako sklady prachu a dynamitu. Kdykoliv'cbtčly, vybu
chovaly. Nebylo lze mluviti o užitečné mdpovčdnosti. (Ílm čk byl za
keřně uemdpovčdný a přinášel do světa hromady podivnýdi naučení,
která nebyla 1 tohoto světa.

S člověkem se tčžre žilo. llyl neustale ve střehu, nachystali k zá
pasu, při němž lebo pravidla se vymykala řadu slušnosti a povinné
úcty. Dokud celý svět byl ve stadiu kvasu. zmítaní a kolotání, dotud
člověk lrlumíoval. I.ttbt'e ovládal řad světu a dával mu pečet. Pečeť,
která pouenáblu stabilisovnla rozbaranó pouu'wy.přitu'žovala a utužo
vala kázeň i řád.

Tehdy byl objeven člověk-šelma. V krunýři středověkého rytíře,
se zavřeným hledím, se štítem a s mečem. Člověk-nepřítel pokolení
lidského. Člověk vysoký a velmi mocný. Ovladalící. Staletou pokorou
u kázni otužený, blížící se Bohu. (lhápaiící taicmstvi. lapal bosýma
nohama půdu a trávy se před ním klonily iako andělé. Byly v něm
systémy a moudrosti tisícileté. Vyiádřeny institucemi, které sam vytvořil
Lvůle Boží,pončvadž zkrotil svou ne'/.krotuost a přijalerb dítětelložího.

To byl člověk středověký. Člověk, který věřil, doufal, miloval, ne
náviděl, rouhal se, byl svatým nebo ďáblem. Znal věci a nazýval le
pravými imény bez vytáček. Slovo bylo leho velikým zakonem. Byl
ochoten sbírali po cestách malomocné a oddával se jejich službě. lloz
dělil chudým svůl poslední plášt. Stavěl katedrály &věnoval svůi ma
ietek klášterům. Pokořoval se před Bohem a tasil meč na obranu církve.
.leho hrud byla rozdrásána nevěřícímiu jeho plece byly rozsekány od
nepřátel. Sloužil věrně a oddaně pro čest a slávu Boží. Umíral v bitvách
na pouštích i v močálech a vydával se na cesty, aby vehnal duše do
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ovčince Kristova. Stál jako Šimon Styllta na sloupě &měřil svět úsmě
vem a pohrdáním. Byl absolutně šťasten, neměl-li kde skloniti hlavy
a tehdy, když byl vyhnán od rodičů, od ženy i od milenky a vpálen
mu byl cejch blázna.

Trpěl pokorně a bez reptání. Byl pálen a mučen a stavěn na pra
nýře. Nedovolával se humanity, ale tvrdošíjně při svou skládal Bohu.
Soudil &chtěl soud Boží.

Bůh &ďábel nesplývali u něho ještě v inferioritu počestného občan—
ského života. Neznal sdiůdné střední cesty a nemiloval ji. l v ďábelství
byl člověkem celým &smělým.

Vraždil s rozkoší dýkou i jedem. Znal tajnosti mučíren. Vyplňoval
zdi živými lidmi jako jedinou životodárnou a pevnou maltou. Deserce
nebyla mu pohodlným útěkem z nesnází. Šel v ní s jásavou ďábel
skostí do pekel. llval se a opíjel a ženy nebývaly před ním jisty. llral
je s úžasnou samozřejmostí a jejich nevinnost nebyla mu podnětem
k hnmánním filosofickým a psychologickým úvahám, ale k zaostření
ďábelského obrazu. ()dpravoval je stejně rychle jako tisíce svých ne
přátel.

Jeho fantomcm byl řád dobra nebo zla. Jeho mravnost byla jen od
leskem jeho Boha nebo jeho ďábla. Člověk ten byl fanatlkem a nebál
se jím býti. Nebylo ještě slovních obratů, které znevážnily tento ry
tířský název.

l"anatismus víry, naděje a lásky, fanatismus síly a svatosti kraloval
v člověku. Národy se tvořily a mizely v jeho rozkazech. Legie pod jeho
slovem zakládaly říše, které nebyly stavěny na smlouvách pokrytců,
ale na úmluvě s llohem. ,lověk ctil a vážil smrt a dával jí obřadnost,
která jí byla určena ve světovém řadu. Vše bylo v člověku. ale člověk
byl skryt a byl pokorným služebníkem a nástrojem lloha. Zaslíben a
zasvěcen v jeho službu nerozpakmal se sloužili čestně, absolutně.

V jeho rukou nabývaly věci pomíiející pečeti Absolutna. Sláva člo
věka \ llohu rozkvétala. Nebylo nikoho, kdo by tuto slavu oloupil a
zbavil velikosti.

Ale přišel člověk-nepřítel. l opakovala se ona veliká tragedie padlých
andělů, kteří chtěli býti llohem. llůh pak potrestal člověka lidml.
(Žlověk se rozplynul v masu. která nebyla ani dokonalá ani \ěrná.
7. šedivosti dnů se zrodila a šedivost zůstala její základní barvou. Přišla
opatrně jako had a plížila se jako tygr. \'yrostln : rozumu člověka,
aby jej pozřela, zabila, zahubila, aby mu vypila krev, srdce i mozek.
Nastoupila na jeho místo a její hymnus byl vřava veliká () tisíci tóncdi,
ale bez harmonie, bez pořádku.

,lověk zasáhl mohutnou rukou do díla llnžího. Utvořiv národy. roz
hraničil svět, rozdrobil jej v říše a království. A chtěl býti liohem. A hle,
z hlíny jeho rukou povstal lid a řekl: Všecka moc pochází z lidulTato
moc byla daleko moci Boží, kmotrem jí byl ďábel, ale I on byl podve
den. protože i jeho dílo člověk zkazil, ochočiv ďábla jako lvici. Spiloval
mu jazyk a položil si jej k nohám. Neboť ani ďábel netvoří bez trestu
a spojiv se s člověkem, byl potrestán člověkem.
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Lid vyšel a díval se jako Izraelští, přicházelící do Egypta. Byl rozra
dostněn plnými hrnci &vůní masa. Chřípí se stlačovalo a slina se lepila
na iazyk. Jedl &pil. Neznaie svobody, lehce ii prodávala bez rozpaků
byl ochoten položiti se na oltář ďáblův. Nepřátelství položené mezi
člověka &lid bylo opravdové a spravedlivé. Ti dva se neměli a nemohli
setkati. Bylo jimzápasiti. Z půdy rostl lidapůda ieinosila. Půda byla leho,
on byl z ní. Stál pevně a člověk byl groteskní figurou mezi nebem a zemí.

Lid ie obluda bez víry, naděie i lásky. Je podlý a nevěrný. Podezírá.
Uhýbá čestnému boli &bolule zákeřně. Je zbabělý &v bitvách počítá.
Boií se smrtí, neváží ií. Je chytrý, ale nemá rozumu. Jeho zákony isou
mdlé a zbabělé. Ztratil Boha &šidil ďábla. l je zavržen od obou ti není
listo, zda Satan neprosil Boha o milost. aby ho nemusil vzíti do pekla!

Lid nevytvořil velkých národů. chcncroval ie, vyhnal je 7. ráie.
Způsobil vzáiemné požívání &ničení. Oloupil slovo () ieho pravý vý
znam a upravil si řeč iako konversační pomůcku bez duše a bez zá
kladu. Vypiplál několik státnídi svazků a když ie ulepil, poznal, že
nemaií posvěcení a že isou bez účelu. Věci k ničemu. Ke hraní se ne—
hodí pro svou nebezpečnost a k růstu isou sláby vlastní nemohouc
ností l stoií nad nimi bezradně iako Izrael na poušti. Ale pýcha mu
nedovolovala. nl)_\pozádal llospodina o nové zaietí \ l mpte

Všecka moc pmhází z lidu. Kdyb) moc mčl,lmohl by jí užíti. Ale
nemá niceho. .lcst lit-xl,lllOtl .\ bez práva a itho 7ákom isou |\n(lr_\pn
piru letící \čtn-nl. \'t-můžt- iiin dáti Sčlllhto.n sohn it' \\t\oří. po/nt'nt'l.
že lol onuwnií n že nejsou k ničemu. \ltlt' lidu ic žmst, kterým onm—
lnule slnlié. l)(lhll'lllil nc7rnliílio, poknžcnólio, ubitóho ro7.tl|nu. l.i(l
nezná moci, protože ncpnznnl služby a povinnosti.

Jím se vlnstnč udržuic tnto ()l)lll(l|l zkaženosti? (Íliytráctvím, lift)—
|nčrnlctví|n a tím, že není člověka. .ledinó a největší \'ítč7ství lidu je,
Že potlmvul člověka jako prnšivou mrdiu. Vzal it'lio stoleté dědit lví n
katí Ie. .lcdlné umční lidu ic umění kalitl. V tom je vášnivý. Nikoliv
z vlastní síly, z llUl'tHlt'íllt)srdre, ale proto, že iinólio neumí. .lcst jako
vlaštovka, která po tisíciletí lt'|)l hnízdo 7 blátn pod Sll'ctllll, aby bylo
zkaženými kluky slíozeno.

Lid ic strašlivá iednotvárnost. Uniíorlnitn. Vynalell slovo rovnost,
kterým mate a zatcmňuic. Není rovnosti, není—liji před Bohem. 7, této
rovnosti vysypaly se ostatní nesmysly, které uliily vůli n City, rozum
n touhy n dnly této směsi pyšný název rovnosti. llovnnst lidu ic ztrátu
lidské důstoinosti. (Živilisuce bez naděje nn přiblížení se llolm. lid
ovšem nedopouští ab_\ leho dílo bylo \naženo. Trestá ty,kteří sahalí
posledními 7bytk_\ 7dravého rozumu do této oblasti. Věčná komika.
l'rotože i leho tresty isou humanní. (ítí, že v každém nespokojenci
trestá svou vlastní nesdiopnost, povýšenost &barbarství. Trestá- li, činí
tak ien z donucení &hledá usilovně, nebylo—li by možno i tomu se
vyhnouti.

Lid přivedl ad absurdum mír i válku. Neví, co le mír, &nezná, kdy
užíti války. Potácí se stále mezi mírem &válkou. řlrůzu tohoto stavu
končí šílenstvím. Ale jak tomu zameziti? Nelze. Protože lid je průměr.
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Hladká plocha, na které sklouzne všecko, ale tak měkká, že se nikdo
nezabiie ani kolena nenatluče.

lověku odzpívali elegie &na jeho hrob vsadili vrbu smuteční. Lidu
se vyzvání a hraie muzika. .le opěvován, skládaií se o něm oslavné
básně, řeči, pi1'pitky.Píší se o něm knihy prázdné, hubené, jako skalní
kozy, ale lid ku podivu rád se v tom shlíží. Protože nepoznal pravého
zrcadla, nemůže hubovati na zrcadlo křivé. Ze zkaženosti povstal a ve
zkaženosti ic ieho raison d'ětre.

Mluví se () zkaženém lidu, o svedeném lidu. Jako by byl také lid
nezkažený a nesvedený. To ien tak, aby byl většízmatek a aby nikomu
nenapadlo v sobě obievovati nové člověčí dioutky. Filosoňcky byl lid
lidem zhodnocen iako demokracie. Dostal tedy svůl punc vážnosti,
aby mohl býti zařazen do děiepisných příruček. V historii bude tato
vláda lidu činitihistorikovi (naide-li se vůbec) ohromné potíže. Protože
ničeho není. Snad neilcpší historií byl pokaňkaný papír, neboť i staro
věké Haec sunt leonesl mělo v sobě přece cosi strašlivého a miemného.
Lid není ani strašlivý ani tuiemný. Protože poznal všecka tajemství
světa, nebe i pekla a má pro ně přístroje tak dokonalé a přesné iako
kompasy.

l.id vládne. l tato vláda budí rozpaky a stud. Neboť vládli Césarové,
l'lanibalové, llorgiové, císařoxé svaté církve římské |ažyka němec
kého, vládli papežové, Habsburkové, knížata a dožata benátská, vládl
i (Íromwel a Manhiavelli, vládl Valdštýn i Gustav Adolf, Ludvíkově,
Napoleon i Vilém II. Tyto vlády byly bud dobré nebo špatné, budily
obdiv,závist,vztek, přinášely slávu nebo vyhnanství, končily rozmadiem
nebo revolucí - ale vláda lidu?

Kdo by Ií závidělř l.id isme my \'šidini. Kdo by |i nenáviděl? Kdo
by li miloval s věrností a statečnosti až do hrobu? Kdo by se koclml
ieií slávou a rounatlicm? Kdo by proti ní \rial revoluci? l.id, miláčku,
jsme my \Šld'ilil. l.id ic demokracie a loyalila.

Vláda lidu je tedy cosi, ('o se nás site týká potud. že v tom isme,
ale niiak iinak, protože s námi jsou v tom miliony a miliony iinýdi a to
isnw také m). :\ kdo by tomu a v to věřil? l.id i(—mnsa, která včři ze
dne na den, každého dne iiuak. Ale v sebe nméří. 'l'alo nevíra v sebe
je u lidu cosi skoro človččskélm. 'l'otiž lcdlnč ona je upřímná a lidská.
Na této uevíře ivs! pak 'laloženo veškcro úsilí lidu: tvořili bez neděle
a s vědomím, že to iak tak k ničemu nevede, rozbíieti, ničili, pálili
v trluhlomyslném zarmouccní, že to přece k ničemu není, milovali
v bolestném předpokladu, že tím ztrácíme a lnyneme.

Ale to není zoufalství anardiislů. Lid není anardiislu ky naložen a
založen. l,id má snahu po občanské solidnosli a pevnosti. chsi na dně
v duši mu zbyla z tědi dob, kdy byl člověk. Zůstala jako zrno zvící
slepičího vejce, nad nímž mudrci ustrnuli nčmi a v tklivém rozjímání.
l.id není zlý ani dobrý. Jsou to občané, kteří dělají, co zákony káží
nebo zakazují.

| vůdce má lid. l zdálo by se, že tito vůdcové jsou ardianděly Cab—
brieli a Midiaeli. Ne vždy. Stalo se ovšem i tak. Přišli vůdcové, které
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neměl možnosti lid zkaziti mazlavou kaši své filosofie. Zůstal v nich
člověk. Tito opravdoví vůdcové ovládli lid. Ale poněvadž kůže vlastní
lest kůží neivzácněiší, nebylo radno, aby se lidu řeklo, že nad ně vy
rostli. Tito vůdcové isou iako novověké generální štáby. Není iidv vi
děti & mluví-li, zdá se, iako by mluvili řečí lidu a pro lid. Zatím to
mluví člověk.

V tědv masádl lidu vedeného už potom není rozkladu mrtvoly. ie
tam tichá vibrace. Vedou ie k pozna'uvíčlověka. Obyčejně revolucí (at
vněiši nebo vnitřní). Je podivno, že z revoluce se rodí člověk.

Strach před člověkem ie u lidu vyvinut iako hlad po potravě (nebo
jako prý hlad po půdě) a iest umčle živen. Protože nikdy se neví, co
bude dále. lndividuum bylo dáno lidmi na index. Škoda, ovšem pro
lid, že s ním se tam (nedopatřením, ovšem jako logický důsledek)
dostalo i kolektivum. Obecné ctnosti, jako na př. víra, naděle, láska,
statečnost, jsou totiž takové povahy, že ie nutno, aby ie nosil ledinec.
Jaké pak statečné kolektivum, statečné masy, isou-li udělány z regi—
mentů zbnbělců a deserte'rů?

Ostatně i tyto poinvy byly novověkou filosofií domateny tak, aby
neříknly ničeho a aby budily zdání bezradnosti, nemohoucnosti, už
i hlouposti. Člověk, dokud tu byl, vzdoroval iim vtipem a ostří jazyka
pracovalo iako ostří meče. Lid ie lvmotnbez vtipu. Obiekty vtipu byly
mu budto vznty, rozbity, odlvozeny. nebo '! nidv byly udí-lány modly,
které six-enemluví. uni ncdvodí, ale vyžadují určitě vážnosti a důstol
nosti. Kdyby si lid i(“dlvou uvědomil (to le ovšem výplod (*iré obraz
nosti) svou úlohu a mohl se smí“ své úloze, všccck lid by toho dne
pošcl smíchem. Věříme, že ze \šcdv smrtí, které na lid číbuií. byla by
toto neičestnčiší u ncikrásnčiší.

Vyroblti člověku lest věc náramně těžká. | ntheisté užnávnií a po
nediúvnií tuto práci Ilobu. Naneiv y'šse odváží \ yrobiti lloboty. Předvod
od llobota k člověku icst možný pouze za pommi |)cus ex nmcbina.
Vidíme to všude. I když snad si myslí, že uspořili konečně Ilolvu roboty,
na přelomu Iůsla'vv'ávždy ('osi nedokonale v'ysvčtlenčho. Člov čk se
rodí. Lid naproti tomu lze tvořili rů'lnými filosoÍit'kými u politickými
formulkumi. Starověký člověk tvrdil, že různý (laremný hmyz se rodí
7.pradvu. Í hrůzy a ze zoufalství před touto havěti. llle, ačkoliv tato
tese byla postavena hore nohama. tvrdíme důvodně, že lid se rodí
z pradvu, iako blechy, švábi a jiný nepřílcmný lvmyž. 'l'oto přirovnání
ie absolutní.

Lid byl učiněn modlou. Velmi lacinou. Zdá se vuu sice, že iest dvova'ut
v krásném a čistém dvlévě u zlatého žlabu jako býk Apis v Egyptě.
Ale zdání klame. Kdyby měl oči k vidění, spatřil by, že i tento dilév se
zlatým žlabem přílištěžce zaplatila že vlastně na tento ekonomický dvov
doplácí. Bohudíky, lid nevidí a mluviti iest mu dovoleno ien v určitý
čas a podle přesnýdv pravidel. Nikdy nemůže mluviti, kdy by sám dvtěl.
Protože v lidu |sou obyčelně dvě vrstvy. Spodní a horní. Spodní icst lid o
becný,horní le buržoasie, zvaná také někdy inteligencí.Tato lvornívrstva
reklamuie sobě název vůdců. Ale nemylme se, je to zrovna tak lid, iako
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ti dole. Jenže jeho poloha mu dovoluje experimenty na širší základně.
Souhra těchto dvou vrstev ie na pohled nezaiímavá a nelogická.

Postrádá dramatičnostj, života a velkýd'i gest. Z blízka lest to velmi
zaiímavý ziev. Skoro tak zaiímavý jako úl nebo mraveniště. Ač na
obranu tědlto drobnýdi tvorů nutno uvésti, že tato práce postrádá
účinnosti, nemá účelu &iest ve své podstatě vlastně škodlivá.

Horní vrstva při bedlivém zkoumání se nám ieví lako určitý druh
mravenců, kteří ke svému užitku dmvaií mšice. Prý ie i doli. Tak i horní
vrstva lidu doií spodní, nezapomíná arci při tom ie podle nelnověišídi
chcmicko-biologických formulek vykrmovati a přikrmovati. Spodní
vrstva iest sbčř potoudilíků, z nidiž každý má cíl dostati se výše.

Tímto hemžením vzniká určitý pohyb, který iest pak iednou z pod
mínek existence lidu. Jakmile by toto hemžení přestalo, zašel by prav
děpodobně ilid. Bez potopy &bez revoluce. Nutno nznati, že tuto smrt
bydiom považovali za méně čestnou a důstojnou.

l.id nabyl už v životě veřeiném Iakéhosi domovského práva. Mlu
víme sice o člověku středověkém, o společnosti římské, ale dnes v mo—
derní době všeobecně se mluví () lidu, neivýš ieště o občanech. Ale
to jsou synonyma. Aby se ncpletl starý římský napis, s nímž šly do
bojů logic, a který také zůstal na kříži (podle legendy): Senatus po
pulusquc llomanns. .lest možno, že i (hytří llíinané znali všeliiakou
všivač, která obtěžovala lidi. Poněvadž tato sebranka byla celkem člo—
věku užitečna (viz volby do různýtli institutů na př. mlhy tribunů),
nehubil ii člověk římský. ale odiočil ii a dal ií určité koncese. Ale
v iaké úctě. ii měl, o'tom svědčí tento nápis. Neboť napřed byl senát
a potom lid. 'lřelmý ústupek lidu. Ale ústupek, který zdůrazňoval stále
před lidem člověka.

Ostatně, původ lidu možno vložili bez obtíží do dob rísnřství řítil
ského. (Žlověk prthnl z imperia řílmkého. \ukont-r nebylo ani vhod
nýdi t'ísařů, i vvbírali si ie ze sebe voia'ui jako hrušky: která le sladší.
Ačkoliv i tehdy se často mýlili n volili člověka. Kterého bylo potom
třeba nenápadně odstraniti. Aby nekazil mravů. l.id se ovšem rozplc
moňoval nesporně r_vdileiinež císařské rod_v. -\ nakonec to říše římská
odkašlala tím, že zašla. Zrovna včas, nebot světu b\l ohlášen příchod
Boha-člověka.

Středověk v_vmýtillid dokonale. Zdá se, že ici zazdil do svýth podi
vnhodnýdi staveb. Nět'o bylo také upáleno, iiní pobiti v bitváth a od—
straněni ledem. 'l'ehdy byla nebezpečná převaha člověka nad lidem
& nésti punc lidu nebylo zrovna neivděčněiším zaměstnáním. ()všem
tento druh se vyskytoval málo, spíše jen cpisodólně. Sirokoplccý člověk
středověký nedělal orací. Uměl vládnouti a držeti otěže vlady pevně.

Proto také lid novověký nemá středověku v lásce. Cítí dobře, že za
lědllO okolností by mu nekvetla pšenice. Protože člověk středověký
měl místo podiybnýdi humánních zákonů hranice &mučírny, studně
a hladomorny, &to je na lid mor. Uznáváme rádi.

Ovšem, v zájmu světa lest obnovili slávu člověka. Člověka rytířského
s ctnostmi i zločiny, s láskou i nenávistí, s vírou i s pustou zradou.
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On přllde &obnoví tvářnost země. Před ním v pred: poklekalí andělé.
Protože ie Bohu neskonale milciší, isa neustále poutníkem a potlou
kale se mezi nájem a peklem.

Tento člověk, Makabeiský, přilde, aby zničil lid. Aby lei roztloukl
prutem železným, aby iei mrskal biči uzlovatými. Aby zničil zbytek
lidu. Aby vyvrátil leho chrámy, školy, soudy, nemocnice i trestnice.
Aby spálil leho zákony a aby upevnil zákony Boží.

Svět byl stvořen pro člověka. l vyžene lid iako Adama a Evu z rále
a postaví se u bran s mečem plamenným. Věru, těžká bude ieho práce.
Ale Hospodin bude s ním a dá mu moc a sílu.

Toho člověka tedy čekáme a potom bude konec pohádky. Zmizí
doba neihanebněiší v dčiinádi lidstva. Slovo nabude opět svého vý
znamu dávno ztraceného. Země oddedme. Mír bude mírem, válka
válkou, ctnost ctností a hřídi hřídicm. Těžká šedivá clona spadne a
obleví se nám, novému člověku, svět iako odlesk Milosti Boží. Zieví
se nám Bůh dlouho maskovaný a zastíraný. Bůh trpící na kříži, Bůh
uzdravuiící nemocné, Bůh křísící mrtvé, ale i veliký Bůh, vymýtaiící
(fábly a ďábelstva.

Prozatím tedy, abydiom nebyli smutní, protože ie nám naděje dána,
budeme zpívati s žalmistou Davidem:

Navrat mi radost spasení svého a duchem statečným utvrd mne.
Dobrotivě nakládei, Hospodine, v dobré vůli své se Sionem, aby vzdě
lány byly zdi lerusalvmskó.

*

nur—rušímnonusru okno.-\

N-\Stilltimňt'll (:HMMU

\'ítr přivanul li 7.dáli jako klícku měla,
na sahodlštč kntheda'ily, ptářátkům ii otevřela —
stnřenku ubohou, 'l'o dávno, dávno iest,
sotva se udrží na nohou. a na vše již zapomněla
Před dávným časem v stáří šerém,
po lukádi chodila nebot pamět setměln jí
s vlniicím vlasem. iako den před večerem
To bylo před léty, a nikoho tu není.
před léty dávnými. kdo otcovsky
Dům krásný za ruku by ll vzal.

Tak sedí tu
v smutku svém
nu sdiodku thrámovém,
celý den
o čemsl roziímá,
zmíčko za zmkém
spouští si do klína.
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nhmsmv honu
PO POHŘBU

Na hřbitově zvonky modré
ustrašené, zvoní - zvoní
sanktus nebo umíráček?
Jak to zní, jak to zní —
Ruce křížem přeložené
iako mrtví, iako svatí

tolik míru
tolik štěstí 
srdce dusí
oči kali

dediem klesám mezi hroby
níž &níž 
lásko mole
lásko má 

TÝN NAD VLTAVOU

To město attik ialešnýdl
sní, tlí & umírá
hrad dávno srovnán iiž
&trhy na dobytek k slávě nevstanou.
To město atttk Íalešnýdi
sní, tlí & umírá
uprostřed tldia na Vltnvě
lokálka poslední tohoto večera rytmicky doznívá po lllCZldl
ten čas le k rozjímání —
misál ie otevřený, zbývá len zpívati ! něho.

HLAS

Nemám vás rád. nemám w'ts rád
le to přec dávno a byl jsem literát
vratte se na pustý ostrov zas
vratte se navždy &umřetc tam.

Do rakve pod zem dere se mráz
plazíse slepí cervi
ó
bobkové listí ie slabé do omáčky
&uvedl věnec kopretin
le to len stín
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je to len ded)
le to len stín.
Hle píseň červí vám zavírá oči
6 buďte tiše
je to ten stín
&dech a stín.

CESTA DO LOUN
Josefu Sykoví

Pobožnost marilánská klečí na vyšívaném polštáři
ó zvone, podlaho dlrámová, dvě věci, které isme nepoznali '
ó Zbečno, hospodo, tatíku šilhavý,
pivo |sme vypili, Pán Bůh vás opatrul.

Na věky budeme vděčni panu faráři
za pohodu leho domu a doutníky zlatité.

Navečer přepluleme řeku,
ie to přec len nelvčtší plavbu v mém životě,
na druhý břeh, kde bělmií lmlnšlí studenti s dřevěnými kordy
le to výsmědn, ó Beanie, „nastuplc dřevění voiacil'

Vlastní pyrotedmit'ká rotu si nadává na lotlldr
buml
0), hvězdičky svatolanské, dnes není 10. května,
čas šeříku kveioucího a lásky,
přec bude iaponský ohňostroi tisíckrát krásnělší než vaše balistika.

Benedikt Reit umrlý čtyřista let &děknn učený,
jsou jedinými obyvateli toho města.

Z parku kytara zaznívá, špatně naladěné;
vrat se len do své klausury zpět,
svět ie tak jako Louny se dvěma obyvateli,
dóm rozpadalící.
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RUTH SCHAUMANN. přelolll OTTO P. BABLER

FRESKA

KDYŽ se dárci byli uradili. zašli společně do chrámu a klekli v řadě
na červenavé dlaždice nedaleko hlavního oltáře.Fialové,nadrové a čer
né záhyby jejich kabátců stály kolem nida, opřeny o zem, jako vůkol
to kamenné moře zbožnosti.

Muži 0 nic neprosili, jen slibovali.Pouze mohutná voskovice, kterou
sem pernikář iejidi jménem byl poslal, hořela na kovovém svícnu na
kůru a tála zvolna jako modlitba o pravé splnění slibu.

Pak vyslali dvojici ze svého středu k mistru Jůrgenovi do tkalcovské
uličky u řeky. li do vnitřku domu; za dvorkem nalezl si .liirgen dílnu,
jaké mu bylo třeba, a posvátná vůně fermeže, barev a velikého tidia
plynula radním pánům otevřenou bránkou vstříc.Neusedli; nebot když
tu malíř tak příkře stál před nimi, změnila se jejich horlivost v tidiý
ostydi, a jen tázavě ze sebe vykoktali, jak oni, pět přátel, z nidiž dva
bratři,.ležíši a jeho Matce, svaté Panně Marii, zaslíbili, že dají pod klen—
bou nad hlavním oltářem udělati obraz, který by znázorňoval, jak nej
blaženější Panna drží Pána Světa v prvnídi dnedi jelm dětství u srdce,
nejinak než pozemská žena své dítě; zároveň však má vše to býti plno
důstojnosti svatého mateřství a slávy Pána, jenž se vtělil v člověka,
aby vykoupil svět. 'l'en obraz že má obsahovali také sladkou útědiu
pro povzbuzení \šem trudmlícím,snad v podobě truitého keře, nesou
cího růže; také že by na trávníku pod nohama Mariinýma měla býtl
vynmlova'ina nějaká zvířátka, pro něž by zase děti měly radostné po—
rozumění, dokud nedozraií pro tajemství .ležíšo u Panny Marie.

l.ířcní|n obrazu rozolmili se opět a nebyli by zapomněli na žádnou
podrobnost velikého díla,kdyby je malířnebyl přerušil klidnou otázkou,
do kdy má práce býti dokonána a předána zbožnosti lidu.

.lak brzy prý jen může býti doliotovena, tltl\ ětili oba a napínali ma
lii'ovi nadějí plnou důvěrou svýdi očí ještě více ony pátravé rysy, za
nimiž už rostl obraz. ne sice zcela takový. jaký dárci viděli.ale skvostný
a tak bohatý ban-\ nými hlasy, že tím srdce .liirgenovo až pnkalo. (lelý
zněžněl, a když muži oddiázeli, odnášeli v pergamenovém závinu své
smlomy úhledně rysovaný podpis ulnělrův a radostně vložili závin
do dřevěné truhlice, stojící pod oknem radní síně, zatím co věž dirůmu
vážně přílllížela drolmými okenními tabulemi.

Pak malířovi žáci mistra několik dní nespatřili ve své kobce, a bez
jeho poučování &bez povzbuzovímí jejidi mladické váhavosti usinalo
jejich kolísavé pracovní úsilí. Před městem rozkládalo se jaro. l vyšli
ven před náspy, kde fialky a anemonky ozdobně vyrážely ze zimní
trávy a děti splétaly věnce. Tam leželi, mžikali do slunce, žvýkali mladé
stéblo &mluvili o cestách k jihu, a kdy asi na ně vkročí.

Když mistr konečně přišel do žákovské jizby, nalezl tam jen Alexia.
syna své sestry, sedícího před dřevěnou tabulkou, na níž vykvétala
pouze lilie z tidiýd: barev a jemná sklenice, spíše Bola než pohár, při
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pravená, aby pojala vodu &stonek, vše malováno velice jasně a prostě,
zvláště nádoba, takže to .liirgenovi připomínalo početí svaté Panny
jakožto krystal, do něhož slunce svítí, aniž by jej rozbilo.

Starší malíř si nepřiznával, že osamělá činnost jeho nejlepšího žáka
na něho zapůsobila jako omilostnění. Kdyby byl Alexia nalezl nad ob
rázkem mariánským, bylo by mu to prošlo duší jako táhnoucí mračno.
Avšak mladík jen zřídka se odvážil na lidské postavy s obličeji, s ru
kama, svou mluvou tvářímse podobajícíma, a sloužícíma nohama. Jako
by si sám byl uložil omezení, tvořil své drobné květinové obrázky,
kdežto ostatní žáci malovávali světce, panny a anděly v pestré smě
sici, aniž však jejich výtvory někdy pohnuly myslí jejid1 učitele, natož
pak by ji stísňovaly.

„Tvá lilie je dobrá," pravil .liirgen, „a myslím si, že bys mi mohl
pomoci při mé veliké práci u svatého Vavřince."

Když však postřelil ditivé pohledy svého synovce. podotknul honem:
„Budeš-li unaven, vystřídá tě Štěpán. Hlavní práce bude sestávati

ve tření barev a ve vyplňování pozadí, které jsem načrtal, pak také
v podávání štětců :: všeho ostatního nářadí; lešení je vysoká a místo
velice obmezené."

Přes takovéto snížení žádané pomoci vzhlížely krásné mladíkovy
oči ve stejné radosti a vděčnosti; a dle dvorní výthovy své matky,
která mu tak žáhy zemřela, políbil Sll'ýHHll ruku, spořívnjít'í nn opč
rndle židle, na níž prsten s erbem na kameni mluvil o mistrovn šlech
tickém původu, nad nějž však vždy si výše cenil důstojnosti svého
zbožného nmční.

Lešení bylo vyzdviženo. Prázdná plodin za oltářem byla už příšerně
oživena splctí trámů.desek, latí a drobnýth dřevěnýchžebřiků. Každým
dnem přirosll nový kus k úzkému. pečliu'unn lešení. Když kněz zá—
roveň s hostií povznesl oči, jímaln jej málem závrať, a tím ochotnčji
spouštěl se před svým llospodinem nu stařerká kolena, že jej odnránll
před takovýmto vrdiolem nebezpečí. |)tll't'l mezi sebou žili jako v ad
ventn. l'okryvai'i otevřeli skuliny vysoko v trámovi, aby svčllo vnikalo
dovnitř jako holubi do arthy 'lbužného dění. kdvž .liirjzenvycházel
z tkaluwské uličky, lidé na něho žírnli s očekáváním, dčti (htivč hle
dčly, zda mu kusy červené a nathu nevyrážejí někde zpod kabátce
jako lístečky pivoňky, když rozpnkává její těsné poupě. l'ak spědiali
mistrovi žáci nlit'emi k (hrámn, pitvornon hbitostí zatházejiee s vy
klouzajícími jim náčrtkovými záviny, a nakonec niec se synovcem
zvolna po provázku vytáhli pcrgameny 1. hloubky, až jako tenké
vzdušní ryby vepluly do hnízda práce.

Jednoho dne nalezli (hlapci ministranti nebesky modrou barevnou
kaňku na stupni před oltářem, a brzy roznesla se ulicemi zpráva, že
mistr už začal malovat a že tomuto započatému dílu bohdá bude přán
nádhemý konec.

V onědv dnech Alexius se ztrácel. Ne, že by ho vyčerpávalo ono
stálé vystupování & sestupování po žebři, když ditěl mistrovi ušetřlti
každý zbytečný krok, ale šumot &hukot umělcových barev, jež se mu

31



tělem nošen, její krví živen, a mohl se proto podobati jen jí, jako
se poupě podobá růži, kdežto jeho srdce se podobá srdci nebeského
Otce.

Mistra Jůrgena nikdo nesměl rušit, a proto přicházeli radní páni pod
lešení a volali vzhůru, nebot v trámoví bylo slyšet nohy žákovy jako
holoubkova křídla v holubníku. Alexiův obličej se ukázal a sklonil.
Zároveň s ditivě pozdviženými hlavami pěti mužů Spatřildále od jejidl
řady dívku. Přidíázela právě ze vzdušné brány modlitby, a pozved
nuvši při volání radnídi pánů také své oči, zachytila pohled žákův,
v němž se náhlé poznání změnilo v dík a blahořečení za všechny ty
chlebíčky & plody, takže hluboká červeň projela spánky objevené
panny.

Dárci zavolali znova, a jelikož se Alexovi nezdálo vhodným, aby jim
odpovídal takto s výše, rydile sešel dolů.

Zda by se nesměli trodm podívat na dílo, otázalo se pět radních.
Jejid: ženy prý by rády něco slyšely o tom obrazu, a oni sami jakožto
dárci by věru přece měli právo viděti věc dříve než lid, který už si
šeptá den odhalení, o němž však oni ještě zprávy nemají. Obrátili se
ke schodům, na posledním z nichž stál Alexius, jako kupci, kteří na
kratičkou d'lVíllvstupují na svou loď, kterou kapitán byl na krátkou
divíll opustil, aby se přesvědčili, zda je vše v pořádku.

Chybí prý ještě něco, odvětil žák, a mistr prý zakázal, aby někoho,
byť to byl sám pan biskup, pustil do okruhu jeho práce dříve,než on
sám dovolí. () hodině dokonání díla vypravuje prý sl lid více, než by
sám mistr mohl říci, nebot jemu může náhlý sluneční paprsek anebo
jediná hodina deště se státi brodem anebo pohořím, kterými by se
náhle dostal k dokonání blíže anebo 0 tisíc mil dále. At tedy páni na
něho už ncnnléhají, nebot on to stojí nejinak než minlstrunt u oltáře,
u něhož rozhoduje jedině kněz.

Viděli, že neustoupí, ctlll jeho mlndickou stálost vůči jejidi moci a
oddíázell konečně jako děti, které naleznou klíčovou dírku k vánoční
světnici zevnitř zapečetěnu.

Když pak Alexius, sproštěn nátlaku, své oči opět obrátil k místu,
kde dříve stála panna, nalezl je prázdné, a neožilo ani, když k němu
přistoupil a dlouho tam stál jako před záhonem, na němž se právě ještě
skvěla lilie, která teď. odňata neznámýma rukama, jeho napřažené ruky
už nepotřebovala, zatím co v téže divili Slbylla, dcera lůrwina, počest
uého pasíře, ve své komůrce prolévala první slzy nepochopitelné slad
kosti a usměvave'ho stesku.

Jurgen nemohl nalézti obličej Mariin. Vše, o čem se domníval, že to
tak snadno ze sebe v_vberejako doušek vody z přebohaté studnice,
zůstávalo mu jako za závoji. Co na něj hledělo z jeho náčrtků, byla
hlava, plná ženského majestátu, ale bez oné zjasňující mírnosti pa
nenského mateřství; když však přestával mysliti na královnu andělů
a vyvolával v sobě radost z jejího pozemského putování, vytvářela
jeho ruka jen líbezné rysy, kterým ani koruna s rubíny sedmi
bolestí, ani řetízek z korálků krvavých slzí nedodávaly posvátnosti.
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jaká náleží matce takového syna. Jímalo ho zoufalství, opouštěl díltnu
zadimuřen a vyhýbal se dirámu jako otec loži nemocného dítěte, ktte
rému nemůže pomoci. Ve dvoře šedého Antonia, u něhož bydlil, setdal
se svým hostitelem, vyčkávaje poslední dokonání obrazu jako uzdna
vení; avšak jeho vnitřnínedočkavost, které nezakrývaly ani rozhovmry
se zkušeným starcem, ničila neustále, co vynucený klid snad vykomal.
Nedospíval dále.

Antonius pobyl dříve v ltalii &hleděl vše, co si tam zamiloval, na
diovati zde v tomto severském městě.obklíčeném zdivem, jako krásmou
ženu onoho poloostrova, do ieiíhož pohledu pohroužen, zapomínal na
ostatní svět. Jeho říše však zdála se mu za to býti vděčna, nebot (on,
jenž zůstal svobodný a nyní už přidiázcl ke sklonku určenýdi mu llet.
byl vždy jaksi ozařován tidiou radostí a tak bohat vlastní mladmstí,
jako by všithni nezrození synové jeho kdysi tak silných beder sídlili
v jeho dlld'lll, mluvili jeho jazykem &hleděli z jeho očí, takže se na
něm nic nezdálo povadlým, a stařec tak, ač sám byl napolo poluan,
svým denním životem učil včřiti v nesmrtelnost, nebot kam by po
smrti těla jeho mladá duše měla odtáhnouti jinam než do věčně déle
působící síly Boží?

Když Jiirgen tak vedle něho dlel, mučen vnitřními bolestmi, a čekal,
kdy se jeho bědná doba v radost promění Muriinou opravdovoutvář
ností, snažil se Antonius, aby mu byl nápomocen. Vedl ho otevřenými
galeriemi na vnitřním okraji svého domu, na jehož dvoře římský vn
dotrysk neustále tříštil Svůj vlastní vzestup a zaplavoval tři hluboké
nádrže pod sebou nejkrásnějším bubláním. Před tímto živým srdcem
svého domu dlouho mlčky zůstal státi, a umělec snadno pochopil
dobrotivé poučení, že též lidská bytost má ulomiti vrcholek svých
přání, aby obohacoval široké nižiny a prázdné hlubiny plnil až přes
okraj. x\le což platila touha, aby nedosažitelný obraz učinil dosažitel
ným, jen jemu, ne spíše dárcům, lidu a jeho potomstvu, všem modlícím
se a věřícím? llylo jeho přání sobectvím? Zavrhoval tu myšlenku, jak
mile se mu namanula. \'šcdino jej činilo nemocným. Antonius uka—
zoval mu své sbírky, mince latinskýdi císařů 2 tak jemného zlata. jako
by to byl oheň, odtlazený nepostřehnutelnými rujskými závanydhned
pomyslil si .liirgcn, že zrovna tukového použije pro svatozář Mariinu,
ale pak se v dudul nelítostně \ysmál sa'unsobě, nebot nestavěl tím
střediu domu, z něhož neměl ještě zaraženy uni čtyři krajní kůlyíKdyž
mu však Antonius byl vlídně otevřel skříně s lnnjolikovými džbánky
a žlutč a modře oživenými talíři z italské hlíny a konečně mu damo
val své obrazy, mezi nimiž bylo drobné „Narození Kristovo", nevy
držel toho déle: zašel do dirámu.

Bylo to v neděli, v hodině po poslední mši; několik zbožnýh lidí
právě opouštčlo loď, a kostelník pravě zakrýval stůl svého Spasitele.
Lešení bylo prázdné. Vysoko v klenutí volala vlaštovka, jež tan za
bloudila, :: prach, který setřepala ustrašenými křídli s hlavicí pilířů,
klesal jako drobný obláček do hloubky, divílemi prozářen pap'skcm
podzimního slunce, které vnikalo skulinou. Obraz byl samou harmonii
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neliues a světa, ale jako dva mrtvé měsíce, veliký a malý, jako dva ne
vylhllazené balvany ve zpěvném bublání potoka ležely neukojené hlavy
Pammy a jejího dítěte v onom blaženém opojení, kterému bylo jen ild'i
ješttě třeba, aby byl zbaven poslednídi pout a rozevřel se ve slasti.
Skř-Í'i'vánektěsně u ramene Mariina byl ještě vlhký: zde se včera štětec
Alexiův ještě modlil. Ten Skřivánek zpíval vroucně, ale jeho neslyší
telmá'l píseň vnikala jako šíp do brudi mistra Jůrgena. tčtce, barvy,
olejic, vše to stálo seřazeno v nejlepším pořádku. .liirgen se ničeho ne
dotlknul. Vrávoravě a se zakrytýma očima sestoupil opět dolů.

Kam měl jíti, on, jenž nedostačoval na dílo, které sám započal? Za
dimiuřeně šel domů.

Když dárci, postrašeni tím, že mistr už nediodil kolem iejidi oken,
druilhého dne velkým klepátkem brány Antoniova domu několikráte
udezřili broncovému lvu na hrbolaté čelo, přišla nejdříve služebná ma—
jitellova, pak majitel sám, a prosili je, aby odešli, nebot malíř je prý
diuirav. Uzavřen do své síně, nevycházela prosil jen dubovými dveřmi
svého hostitele zlomeným hlasem, aby na něho nenaléhal slovy, jídly
aneb-o nápoji. Všechno prý pomine, jeho starost tedy také.

K pemikáři u dirámu přišli však oba bratři dárci a doléliali na ma
lého hrbáče u váhy, zda ke své svíci vzal pravý vosk a zda snad do
konce na slíbenýth desíti pudetb Pannu všeth pannen neoklmnal ()uč
koli.k gramů, že teď, pobněvána, nedice připustit dokončení obrazu.
Svíčtknř však tlušoval se, jako že je sanm Panna Maria othránkynl jeho
řemesla, že rozkaz rádnídi pánů věrně splnil, a pak prý také nesprávně
zhotovené svíce samy pobusíuaií ve třetí hodině, v tě, v níž l'án na
(:olgatě zemřel, kdežto jeho svíce přece právě v tu hodinu zaplála nej
jasnějším svltem. Svíce tomu tedy nemůže býti vinna, říkal jima blýskal
na ně moudře a pátravč očium, zpola zakrytýma bouštinami obočí.
l objednali radní páni ve 'unatku svého srdce voskovicl novou, ač menší,
doporučili přímluvě jejího žbuvóbo jazyka pracovní sílu mistra .llirgcua
a šli snovou nadějí prvnílni večerními mlbalni zpět do svých domovů.

V oné noci zdálo se dceři pasířově, Sibylle, na jejím úzkém loži se
čtyřmi nemotornými sloupy a nízkými nebesy, že je v nádherné síni,
která, ač bez okcn, byla plna jusného světla, do něhož pilíře vrlmly
stíny jako sluncem ozářené stromy. ()btházel v ní čekající hlas jako
postava, a vzadu otvíralo se světlo v krajinu, na níž ležel večer. ()d
tamtud přidíázcli dva velcí rytíři s meči, a dveřmi v síni vstupovala
hromádka mužů a žen, jednotlivě a po dvou. Svými kroky nečinili nl—
žádného hluku. Ale čekající blas pravil, když první dvojice přišly do
středu síně: „lllavu dolůl" Rytíři popadli jednoho za druhým a svými
meči vykonali kruté přikázání. Každá rána mečem projela pannou tak
bolestně, jako by byla zasažena ona sama. Avšak nelekla krev, nebot
popravení, jakmile se jim meč jenom dotknul šíje, se rozplývali a mizeli
jako obláčky ve večeru, za nimi pak zůstávala vůně skořice a majo
ránky. Mnoho jld'l přišlo,pokleklo pod meč a rozplynulo se do krajiny,
a hlas visel jako zvon ve klenbě a zvonil vždy týž bolestný rozkaz.

V tom přidiázel také mistr .liirgen, veliký a příkrý, v kabátci barvy
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fialové, propletené zlatými stonky; hlas rozkázal: „Hlavudolů!" SkIOimil
se, zemřel a rozplynul se, a také jeho smrt bolela Sibillu. Ale nyní iwi
děla žáka Alexia stát a čekat. Zadivčla se. Jeií oči osleply, ale znonva
zaslechla hlas, který teď platil žáku Alexiovi. Tu prodrala se řadami,
klesla a pozvedla pohledy k těm, kteří třímali meče, a viděla, že isctDu
okřídlení, sklonila hlavu, obnažila šíji a procítila sklesnutí meče až (do
posledního vlákna srdce. V tom se probudila, &iitro svítilo do ieií kao—
můrky tiše |ako v zimě. Mezi minulými hrůzami snu a plným vědorruíím
toho litra odříkávala ieden Anděl Páně za druhým.

VJůrgenovi opět zavládlmírJako zázračný balšámpřekonalovšedmen
ieho zmatek pokorné předsevzetí,že namaluie hlavu prostě, tak ii prái'vě
dovede, že upustí od svýdi velikýdi nároků a spokoií se s vnuknuttíím
iediné chvíle. ieiíž vedení ve své únavě zcela přenedial nebesům. POlžil
trodiu iídla, několik kralíčků dileba, smažené stehno slepičky, trodiu
kořenčného vína, upraveného dle italského způsobu. Antonius děilal
mu společnost, tako by se chystal na cestu a jako by vůz už čekal
v šerém průlezdě. V otevřeném krbu byl zapálen první oheň; půsoibil
leště cize v té místnosti, která byla tak dlouho vydrladlá, a vydával v'íice
kouře než tepla. Ve čtyředi vedle sebe otcvřenýdi okenicídi stála mlha,
začervenalé skrytým ranním sluukem.

Jurgen seděl tu jako po uzdravení. Antonius z něho měl radost, nebot
se mu zdálo, že se v nitru mistrovu zaceluie mnoho ran, a nalil mu ieště
jeden pobár kořenčného vína. Nemluvil o předsevzetí malířovu; myslel
si, že teď, kdy je zase kliden, se dílo iistě zduří. Spokoien hleděl za
Jůrgenem, který kráčel přes dirálnové náměstí, vítán zvonkem z malé
věže svatého Vavřince & následován tbudičkým psíkem, který snad
čidial vlákno studené slepičky na jeho dlouhém roudiu. (Ibrám byl
tldiý, iako by ukrytý Syn zc svatostánku odpovídal věčnému volání
Otce, vzníišeiít'íbo se vším prostorem. V kostele bylo zima, a brzy asi
napadne sníh a zasype stupně před ním. llylo třeba obraz brzy dokon
čiti. nebot světlo a délka dne navracely se zase do slunce, které je až
na iaře zvolna bude zase vydávali. Prostředkem lešení vyčníval drobný
thumáček hnědého sukna, tam seděl Alexius zády k lodi; teď už bylo
zdola vidět i tenké, místy spravované podešve iebo bot a bledou šed
lebo kalhot kolem spuštěnýth nohou. Vše viselo klidně, nehybně, iako
poslušný pes leží přede dveřmi svého pána. .laké zvířátko asi zase Ina
loval ve své úslužnosti? .liirgen si řekl, že se tiše připlíží, aby překvapil
hodla, kterého tak dlouho nedial o samotě. A! se mu to líbilo čili nic,
ted se mistr opět sprostil zmatku a vezme Inu barvy a štětce ze slou
žících rukou. Tiše &opatrně stoupal; nahoře se nic ani nehuulo. Možná,
že žák spí; probudí iei a vyplísní pro takovouto ztrátu času, anebo iei
nechá spáti,aby přiiebo probuzení pak předním vbarvě, světlca půvabu
zářilyprávě zrozené rysy Panny a ieiího Syna. Nekonečná diut k práci
v něm rostla. Stoupal stále tišeii. Po stranádi lešení zakmitlo se hotové
pozadí obrazu: medi a sluneční rosa, promísené drobnými kvítečky,
nepřipoutanými k žádné roční době, hvězdičky, kalíšky, košíčky,plné
vůně &záře,pak stébla, mezi nimiž hudou cvrčci; už tam počínalo roucho
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Milu-lino jako hluhoký, jistý akord, ač se nad jeho lemem ještě dlvěl trnitý
kexřř,z něhož tryskaly růže útědíy. Zvolna stoupala jemná linka od nohy
Maau-iinyvzhůru k pahorku kolena, vyvoleného k tomu, aby na ní ležel
spííící hodi pod bdělým,mateřsky zbožňuiícím pohledem. Jurgen spustil
očiii k zemi; mezi sdíůdky žebře hleděla na něho hloubka, vzdálená a
po—každém jeho kroku ještě vzdálenější, až se mu zazdálo, že opouští
zemni, aby stoupal do nebe. A skutečně mu tak bylo: stále lehčí a svo
boudnější byla jeho mysl, nebot věděl, že to už nebude práce, to příští
manllování,nýbrž hra blažené ruky na harlě nebo na stříbmém cymbálu.
Pouččínalděkovati svému Tvůrci.

"lrak dostal se až do třetí výše zdi,která byla vyvolena pro tajný roz
ho—wordvou posvěcenýdí obličejů. Zde seděl také Alexius. Neslyšel
přiiicházeti svého mistra, ale ten viděl jeho obličej, stranou odkloněný,
jakto profil vážného anděla, píšícího neslyšitelná slova Boží na zlatou
tabluli. Jako u vytržení a pohroužen do posledního klína vší tvorby
mailloval žák, a nad jeho rukama hleděly dvě veliké oči, sladké a zároveň
uleikané nad nepodíopitelným zázrakem z pozadí vymalovanýdi nebes
příínno do mistrovýtb očí. liyly to oči Mariiny, ještě vlhké a temné pravě
doiluonaným stvořením.

..l'iirgen d'ttčl vykřiknout. Zadíytil se pevně za zábradlí žebře a za
jedlen z podpěrných trámů. Zazdálo se mu, že celý chrám je příliš těsný
a pruká výkřiky jeho duše a jeho rtů, ale ani jediný zvuk nevytryskl
z jeho úst. Jako u zapomenutí a oddán vyššímu rozkazu seděl mladík
na tenkém, kolísajít ím prkénku. Nyní nedml klesnouti své pozvednuté
mne, jako by (htěl své dílo posoudili, zda je věrným zrcadlením onoho
opravdového obličeje, který se mu zjevoval v nejhlubší skrytosti jeho
duše. Celý obličej Mariin stal se viditelným, zároveň něžná prsa, vzdou
vají-Clse pod vybělt'ným plátnem, v jehož záliybetll dítě po posledních
kapwkádi sladké krmě kleslo do spánku, ve kterém všedina nádhera
opuštěných nebes, trůn a Otec a (livalozpěvy (herubinů se opět zdály
jeho. Nad Matkou i Synem klelmla se však svatozáře bez zlata, ale vy
stupňovaná v takový jas, že se mistrova duše zadtvěla jako ptáče před
blížícím se šípem oslepení.

Této Panně nebylo třeba koruny ani řady vzúcnýdi korálů; v okrase
svých vlasů byla královnou všeth andělů, úsměvem svého něžného
obočí, klenoucího se jako zjasněné jarní nebe nad zpola přivřenýml
víčky, byla (losti pannou i matkou, aby každá žena z lidu s důvěrou
k ní mohla povznésti oči. Nad toto řešení nebylo žádného jiného. Bolest
a muka, žárlivost, hněv a bezměrnost potlačeně sklesnuvši tvůrčí vůle
zableskly mistrovi jakožto žhavé spirály mezi srdcem a mozkem. ()ctnuv
se právě před chvílí nablízku dediu Božímu, byl nyní zase mhvácen
větrem s křídeldivoké tmy a zmítán po proudu neblahého ilthů, které
jej děsllo, ale z něhož nenalézal východiska. Cítil dech svého žáka blíž
a blíže jako dedi člověka oddaně posedlého poslušností a nejvyšším
řízením, který šel za svým geniem jako Izrael za mrakem a ohnivým
sloupem, který bez zlovůle ve vůni Mariině už ničeho neslyšel ani ne
viděl a který vší viny, že se vměšoval v dílo mistrovo, byl sproštěn
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sborem andělskýd1 hlasů proto, že Bůh sám iei povolala k výtvoru
vyvolil. Co však činilo iei zralým, aby toto omilostnění přiial do rukou,
které se nedivěly ani nevzpíraly, nýbrž iistě a pevně držely paletu a
tyčku štětce opět zvedaly k poslednímu usměvavému nádedau kolem
levého koutku Mariinýd1úst,aby iei ihned zase stlumily iemným stínem ?
Měl iei Jurgen zardousiti, zde nahoře, kde nebyl nikdo iiný než oni
dva? Měl na něi zavolat, aby jej úlek srazil dolů a aby hlubina poiala
ieho umírání? Měl —bolné slzy vedraly se mistrovi do očí nad ieho
předčasnou smrtí při živém těle a nad poznáním, že žák ieho přítom
nost ieště ani nepocítil, ač od něho nebyl dále, než vlastní ieho vlasy.

Neboť co ie ieho tvůrčí síla, kterou žák tak skvěle překonal?
V tom Alexius promluvil slova modlitby, iako by Chtěl překonati

náhlý strach v té výši, kde byl tak sám. Andělem Páně oslovil dětinsky
a zádumčivě své vlastní dílo. Jůrgen couval stále více a více. Na tomto
dilapci nebylo nic, čeho by mu byl měl odpouštět. Což byly děti lzraele
vinny, že Hospodin Moižíšovi ukázal Kanán a přece mu řekl: do této
země nikdy nevkročíš?

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás! tak mluvil Alexius do modří
malovanýd'i nebes. V llšld'l Jůrgenovýdi šumělo hlasitě a hlasitčii. Stal
se Moižíšem na Horebu v mračned'i všedi výšin a vrdiolků? Odebíral
se ieho dudi do nebe? Ležela za ním hloubka a všechen národ? Ve
vzpomínkách ieho hrudi vyrůstala slova v iedinou iistotu: a Bůh lei
pohřbil. A už isa zcela ziasněn ůtědiou takovéhoto slibu, klesl, nevě
domě couvnutím překročiv poslední desku lešení, iako pták, který za
měňuie hloubku a výši, a padaie, myslí, že stoupá, do hlubiny, která
přiialanáraz ieho pokomého těla iako půda raiského mediu, a na dilad
dlaždic, s nímž se brzy spoiil dilad rozhozenýd1 mrtvýdi údů.

„Nyní i v hodině smrti naší," modlil se Alexius dále. Třikráte musel
to opakovati pod podivným nátlakem, pak zasledil zvuk, iako by byl
veliký prapor v lodi padl ze svého kovového držadla. Povstal &pohleděl
dolů, v místa, kde stával; vyčníval tam stále k výši, ale přece se ieho
nadi pohyboval, jako by byl vítr z tisíci křídel oněch špačků, kteří se
naposled shromažďovali venku před dirámem, se z blízka dotknul ieho
záhybů. Zároveň zakřikl hlas z pravé postranní kaple, a když žák po
spíšil dolů, nalezl tam kostelníka, skloněného nad mrtvolu malířeJUr
gena, iehož obličei neporaněn se skvěl pod roztříštěnými údy, chladný
&krásný vůní dlouhého &blaženébo letu.

Nikdy žák nezvěděl o bolestném zmírání v duši mistrově ani o tom,
odkud klesl. Milostivě zůstala mu ukryta ona bolestná změna, která
se udála za ieho mladými zády, milostivě také nebezpečí, které mu
bylo hrozilo z těžce postižené lidské povahy.

Když pak dárci o hodinu pozděii z okna radnice zvěděli o smrti
mistra .!iirgena od zmateně kolem nichspědiaiícího hloučku lidí,zbledli &
žalostně pohleděli na dřevěnou truhlici, v níž pergamenový závin 5pod
pisem malířovým už nic nesliboval. Bezradně a smutně seděli pospolu.

Téhož večera však přišel k oběma bratrům dárcům tidJý člověk,
v němž poznali žáka mrtvého malíře, a hlásil iim váhavým hlasem, že
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dílo ie dokonáno, a zda by souhlasili, aby lešení bylo strženo, aby se
poslednímu dílu malířovu dostalo požehnání od jeho vystaveného
mrtvého těla. Překvapeni &vzdor všemu smutku rozradostněni, pře
nechali mu vše a spěšnč se odebrali k ostatním, aby iim oznámili, že
mistr neočekávaně svůj obraz dokončil, iako by mu čekající smrt byla
dala právě lhůtu do posledního tahu štětce &pak teprve ho vzala na
onen svet.

Dva dny nato - náhle a lako ve spoiitosti s onou bolestnou udá
lostí byl napadal sníh a slunce se skrylo za těžkými mraky - konali
kněží u svatého Vavřinceslužbu Boží za mrtvého, kdežto lid hlava na
hlavě naplňoval lod i kůr, šeptaie a žasna před obrazem, množstvím
svěc nádherně osvětleným, který nevýslovným půvabem &čistotou,
sladkostí a zbožštěním pozemského světa zářil celým dmrámem.

Blaženč klečeli dárci v první řadě; veliké slzy radosti kanuly iim
:; osmahlých tváří. Země i nebesa byla skvostná, všechna zvířátka,
andělé i rostliny byly icdiným divalozpěvem, roud10 Panny zdálo se
věřícím ranní i večerní září zároveň. Jeií obličei však byl povznesen
nad vše ostatní, a dítě bylo z jejího lůna, však naplněno věčným
dudmem.

Tak říkali všidmi, každý svým způsobem, každý dle způsobu řeči
svého stavu. U rakve však klečel Alexius mezi ostatními žáky, maie
čepici mezi pevně sepiatýma rukama, ztracen ve vzpomínky na mistra,
lehož dědictví potaií nastoupil v podniku, nad nímž se teprve nyní za
divěl, a teď také ve velikém, pladiém odříkání.

Oči mrtvého zapadly hluboko do bledých, d'iladnýd'l důlků, a ias
svatého obrazu zasahoval ie pouze iako poslední zvuk z hlubokého,
dávno pro iasne', bílé vrd'iolky opuštěného údolí.

*

FRANTIŠEK HANZELKA

BÁSNĚ MI'LLANCHOLICKĚ

Tvé okno svítí do noci,
v kaštany vítr sed,
silnice prázdná přede mnou
&tebe nevidět.

Tvých zlatýd1 vlasů tok
se v lesku lampy stkví
a k hvězdám toho večera
tvůl měkký smídn len zní.
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ll.

U lesa, u ohně, v krvave' záři
svou hlavu na klín mi slož,
o štěstí mluv
a o tom, že mne máš ráda.
To slovo ohněm červeným
napíšu do srdce,
až krokem zmámeným
do světa širého
půldu.

III.

Vítr a noc a měsíc v úplňku.
Za mostem stoiím u starého dubu:
cestička přede mnou,
cestička k tobě, ke dveřím tvým.

Už ze dvou kaštanů listí dole.
Zaseie cestu, pod-nová dmodníček,
zavátou cestičku
rozryie člověk zlý.

A moie srdce na mostě sedí
u bílých kamenů,
rozryté srdce,
rozrytá duše, pro tebe, bez tebe
v bílé noci.

lV.

Až přijde den a naposled
půjdu kol vašidmoken
tidný a smutný v žalostl
a se slzícím okem:

vykloň se z květů zahrádky
a hoď mi růži rudou,
at věnčí mého srdce žal
&zdobí iizbu (budou.

At v lístcích ieiidmslyším zas
tvůj dívčí, zvonku hlas,
když cizí zem mne obeime
a v cizím budu spát.
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FRANTIŠEK DOHNAL

DOSTOJEVSKIJ A TOLSTOJ
Jejídi poměr ke křesťanství.'

ZVLÁŠTĚ vážný a silný zájem o osobu Kristovu lze vyzvednouti
v literaturách severských, po výtce v Rusku. Rusko vůbec v tomto
směru je kapitolou pro sebe. Kapitolou vyrůstající od dob Tolského
a Dostojevského.

Pomíjím zde vědomě třetího z veliké trojice, lvana S. Turgeněva.
Neboť Turgeněv dovedl sice podivuhodné líčiti, jak působí víra na
mysl prostého lidu, dovedl úchvatně vykresliti typy křesťanské zbož
nosti a trpělivosti, jako je na příklad Lukerja v krásné lidové legendě
„Živé ostatky" - ale sám dle vlastního přiznání zůstává lhostejný ke
všemu nadpřirozenému, nevěří v žádnou absolutní bytost ani v žádné
systémy . . . A v dopise příteli svému básníku Polonskému napsal ote
vřeně, že „víru mohamedánskou v poměru s křesťanstvím nepovažuje
za nižšídruh náboženství, za něco menšího, nýbrž obojí jako dva druhy
jedné a stejné soustavy'. Je to přirozený důsledek západního povrdm
ního liberalismu, jímž nasákl Turgeněv za svého pobytu v Paříži a
z něhož po celý život nemohl se vymaniti. Proto celkem míjí osobu
Kristovu. Jen jednou se zmiňuje, že viděl Krista ve vesnickém koste
líku - „ale obličej .leho byl ve všem podoben všem ostatním obličejům
lidským". Tot Turgeněv, „západník"l

Zato tím hlubší brázdu v nábožensko-etickém hnutí vyznačil veliký
mistr psydiologického románu Fedor Midi. Dostojevskij.

tením bible ve svém vyhnanství na Sibiři,kam byl vypovězen pro
účast na večírcích Petraševců, jasněji a hlouběji podiopil smysl křes
tanství. Tu dle slov filosofa a básníka Vl. Solovjeva přišel Dostojevskij
„k poznání Boha i Bohočlověka. Jsoucnost Boha i Krista zjevila se mu
ve vnitřní moci lásky &všeobecného odpuštění a touž všecko odpou
štějící blahodámou moc hlásal potom jako základ i pro uskutečnění
na zemi onoho království, po němž toužil a dydmtilpo celý život".

A dle slov profesora Kirpičnikova Dostojevskij stal se „horlivým
hlasatelem účinné lásky k bližnímu, hluboké víry v člověka, světlé
naděje v lepší budoucnost, básníkem, učitelem, ukazujícím nám cestu
pravdy a vyšší duchovní krásy'.

Proto kreslí v hlubokém psyd'iologíckém románě „ldiot" knížete
Myškina, idealistu čistého srdce, idealistu pokomého, dětský přímého
a prostého, pro tyto vlastnosti od vznešené společnosti za idiota pro
hlašovaného, ale vpravdě duševně krásného a velikého, zosobňujícího
myšlenku, že „soustrast je neihlavnější a snad jediný zákon bytí všeho
člověčenstva'. Proto kreslí v románě „Zločin&trest" takového Raskol
nikova, který dice žíti životem bez Boha, který zavrhuje Boha i Krista
Bohočlověka. který sám dice býti takovým „člověkobohem", který

' Z knihy „Kristus v moderní krásné literatuře".
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může si dovoliti všecko, i zabít člověka - ale který na konec poznává
sebe a vlastním utrpením nalczá cestu k vykoupení. Proto v románě
„Běsi“ kreslí takového Petra Verdiovcnského, sobeckého, bezohled
ného teroristu, kreslí takového skeptického, všemu světovému řádu
se vysmívajícího cynika Stavrogina, kreslí takového také „člověke
boha" Kirillova, který bere si život jen, aby tím mohl „projevit novou
strašnou svobodu svou ". To jsou ti „běsi " z evangelia, vydiázející 2 ne
mocného a vdiázející ve vepře, tot dle slov Štěpána Verd'iovenského
„všecky jizvy a všecky morové výpary, všecka nečistota, jež se za
století nakupily ve velkém a milém našem nemocném Rusku ". Proto
kreslí široce založenou epopeii „BratřiKaramazovi' jako protest proti
hrubému materialismu, proti nevěře a poživačnosti soudobé společ
nosti. Je to strašná kniha, ve které - abydi užil slov Volkonského 
„zbožnosti a provinění, asketism a smyslnost splétají se v nejděsnější
tragedii"; kniha, dle které slovo „karamazovština" stalo se typickým
a zobecnčlým, podobně jako „oblomovština" nebo „manilovština" zase
pro jiné typy ruského charakteru.

Je jisto, že názory Dostojevského, jak jeví se v díle jeho, jsou hluboce
křesťanské. Je dojemno, jak v každém člověku,i vtom nejhorším zlo
činci, snaží se nalézti „jiskru Boží". Dle Dostojevského třeba jen tu
udušenou jiskru roznítit, třeba jen ten zamžený, zatemněný obličej
Kristův znovu vyzvednout; třeba jen „obličej ten vystavit a duše
lidská upírá se k němu neudržitelné se slzami pokání jako k jediné
pravdě . . ."

Aje jistě podivuhodno, s jakou zmužilostí postavil se Dostojevskij
proti proudu doby, proti prázdnému, nerozumnému, ,neruskému"
ateismu, proti falešnému liberalismu a materialismu, proti frivolnosti
života & frivolnosti filosoíie. Dostojevskij, jak zdůrazňuje A. Vrzal,
„důtklivě připomněl Rusům staré náboženské & mravní ideály křes
ťanské, očistnou moc pokání, pokory, utrpení & křížův, i odporučil
ruské inteligenci, by se pronikla živou věrou prostého lidu a sloužila
lidu ruskému v dudiu křesťanské lásky a pravdy, v duchu evangelia'.

Vliv Dostojevského byl ohromný. „Jako příboj mořskýdt vln," píše
Sergii Volkonskij, „hmula se mládež na jeho zavolání; &to byl blaho
dárný rud), blahotvorné hnutí. V oné době, kdy revoluční kvašení
omráčilo mladé hlavy a podkopávalo základy víry a náboženského
přesvědčení, kdy obrovská, bezejmenná příšera evropské anarchie po
hlcovala tolik „svěžídi sil' a „zdravých rozumů" ruské mládeže, kdy
nenávist a zničení vyhlašovány byly za principy, povolané obrodit celý
svět —v oné době křesťanské zásady lásky a pokory, hlásané Dosto
jevským, hlaholilv zvučným a mohutným hlasem výstrahy proroka;
vycházejíce z úst muže, jenž sám zažil čtyři léta děsné práce a ničivé
námahy ve svém vyhnanství v nehostinné Sibíři, slova jeho nabyla
takové síly, že nikdo jim nemohl odolati."

To všecko jsou jistě světlé stránky Dostojevského!
Ale jsou dvě věci, které mne vždy u Dostojevského zarážely.
Je to především jeho vášnivá nenávist katolicismu.
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Podle Dostojevského, to jest jak aspoň Dostojevskij vkládá do úst
nositelům svýdí idejí, jedině církev pravoslavná má „pravý obličej
Kristův", jen ona jediná může obroditi svět. —„Katolictví", jak tvrdí
v „Běsed1", „už není křeštanstvím" - „Řím prohlásil Krista, který
podlehl třetímu pokušení dáblovu, a oznámil celému světu, že Kristus
bez pozemského království na zemi nemůže obstát". „Katolictvípro
hlásilo antikrista a tím zničilo celý západní svět". V románě „ldiot"
kníže Myškin. ten jinak tak mírný, shovívavý, pokorný kníže Myškin
dokonce tvrdí, že „římské katolictví je horší než sám ateismus", a že
katolictví „hlásá znetvořeného Krista . .. antikrista." A zvláště cha
rakteristickou v té věci je legenda o „Velkém inkvisitoru" v „Bratřídí
Karamazovedf'. Suďte:

V Seville v době inkvisice zjeví se Kristus znova na zemi. Zjeví se
tiše, neznatelně —ale ku podivu hned všidmi Ho poznají a lid tlačí se
k Němu. Mlčky jde zástupem, žehná, uzdravuje slepého starce, křísí
mrtvou dívku. Vtom vychází z katedrály velký inkvisitor, kardinál,
stařec devadesátiletý, hledí na počínání Spasitelovo, tvář jeho se za
temňuje - a dává Krista zatknouti a uvězniti. V noci pak navštíví velký
inkvisitor Krista ve vězení a vytýká mu : „Proč jsi přišelnám překážet?
Všecko odevzdal jsi papeži a všecko tedy ted záleží na papeži! Aproto
raději nyní nepřicházej a nepřekážejl" A vytýká mu dále, že chybil
tenkráte, když odmítl, oč žádal Ho na poušti „ten strašný a moudrý
dud'i, dudl sebezničení". Vytýká mu, že učení .leho je příliš čisté a
vznešené pro svět. Proto —praví dále inkvisitor - „my opravili jsme
dílo Tvé a založili jsme je na zázraku, mysteriu a na autoritě". A ve
lebí pak nadšeně toto „zlepšené", toto „zdokonalené" dílo Kristovo
v církvi katolické a znova vyzývá Spasitele, aby již nepřidnázel,a hrozí
mu upálením. „Nebot jestli kdo zasloužil naší hranice, isi Ty to," končí
rouhavě Velký inkvisitor . . . A Kristus? Posloudmávše to mlčky, pak
tiše přiblíží se ke starci, políbí ho na bezkrevná devadesátiletá ústa . . .
Stařec se zaduvěje, otevře dveře žaláře a praví: „Jdi —ale nepřidmázej
již nikdy, nikdy!"

Tato, po stránce umělecké sice skvěle podaná, ale v podstatě své
hrozná legenda je příšernýmobrazem předsudků Dostojevského o církvi
katolické. A nemění na věci nic, že vkládá Dostojevskij tuto legendu
do úst nevěrcel

Druhá věc, která mne vždy u Dostojevského zarážela, je to bez
ohledné, řekl bych chorobné nakupení mravní hniloby a všeho zla a
nejhroznější výstřední zvrhlosti, jež působí dojmem tak skličujícíru.
Dostojevskij, „aby upoutal pozornost čtenářů", píše zmíněný již vý
tečný znalec ruské literatury A. Vrzal, „maloval příliš hustými, sytými
barvami odporné zločince, křiklavě popisoval hrozné výjevy z peleší
diudoby a zvrhlosti městské, by otřásl zatvrzelým, lhostejným srdcem
lidským, jež měl za největší překážku k nápravě, aby len zastrašil lidi
od podobnýdí zločinů, polepšil, naklonil je k útrpnostl a lásce k pad
lým. Čtvrtina jeho jednajícídi osob je stižena duševními chorobami: jsou
tu idioti, epileptikové, šílenci, hysterikové, jurodiví, duševně poma
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tení, klikuše; trapně rozvláčně popsané hnusné konflikty, vraždy a
samovraždy plní složité sujety jeho románů. Rány, výstřely, kaluže
krve, přetlsmrtné stony, chrapot, zkřivení tváře předsmrtnými křečemi,
celý arsenál křiklavýdi efektů je tu před námi.'

Charakteristika sice smutná, ale přilehavá.
Avšak nemohu se ubrániti dojmu, že nebyl to jen úmysl „upoutat

pozornost čtenářů" a „působit na tvrdá srdce lidská", jak myslí právě
citovaný A. Vrzal. Nemohu zbaviti se myšlenky, že snad i z vlastního
nitra bral Dostojevskij ty hrozné představy. Vzpomeňme: Dostojevskij
byl epileptik a pathologismus je jeho dmrakterem. .A otřáslo mnou,
co vypravuje o něm Merežkovskij, a ještě více, co vypravuje jeho
současník Jasinskij v jakési rozmluvě Dostojevského s Turgeněvem
(viz A. Knůpfer ve Weltbůhne). Je to tak sprosté, že nelze to repro
dukovati —a není divu, že prý Turgeněv Dostojevského, když mu tento
o sobě tuto historku vypravoval, jednoduše vyhodil. Je jisto - aspoň
já jsem o tom pevně přesvědčen - že Dostojevskij to, co o sobě vy
pravoval, ve skutečnosti neudělal, že tedy vyprávěl o sobě smyšlenku
(proč? Bůh to sud'!) —ale již to, že něco tak famosního mohl o sobě
vyprávěti, je smutným dokladem jeho pathologického diarakteru.

Ze Dostojevskij měl halucinace, je známo. Již 2 jeho dětství jeznáma
příhoda, jak kdysi na poli najednou ve své halucinaci viděl vlka, ač
žádný vlk tam nebyl, a v největší úzkosti utíkal k jakémus sedláku,
který ani nemohl ho upokojiti a nemohl ho přesvědčitio jeho klamné
představě . . .

Zde tedy, z tědi halucinací, z té epilepse dalo by se snad leccos
vysvětliti - a omluviti.

] když však také u Dostojevského, jak patrno, nutno leccos bráti
s reservou, přece nutno vyznati, že Dostojevskij dílo své jistě myslil
poctivě a opravdově &že v díle svém vždy stojí aneb aspoň snažil se
státi na půdě křesťanství - třebas tím pravým křesťanstvíma pravou
církví Kristovou myslil jedině církev pravoslavnou.

Naproti tomu však Lev.Nik. Tolstoj opouští zcela půdu náboženství
zjeveného &hlásá náboženství pouze přirozené, sní o založení nového
náboženství, náboženství sice Kristova, ale - jak píše ve svém „Deníku"
—„očistěného od pověry a tajnůstkářství, náboženství praktického, ne
slibujicího blaženosti budoucí, ale poskytujícího blaženosti na zemi".
„Za křesťanství v pravém jeho smyslu," píše Tolstoj v dopise N. A.
Rukavišnikovu, „považuji nikoliv to učení, jež se mně křesťanským
býti zdá, nýbrž to, které jednotně uznávali a uznávají myslitelé světa
do času Kristova a po něm. Pravé křesťanství není jakési zvláštní učení,
oddělené od druhýdi, nýbrž - nejúplnější a nejjasnější- pro naši dobu
vyjádření věčnýdi božskýdi pravd, jedině uznávanýd1 všemi nábožen
skými učeními světa: budhismem, brahmanismem, konfucionismem,
mardeismem, tanismem, mohamedánstvím a jinými . . ." A v jiném do
pise píše obdobně: „Pro mne jest učení Kristovo prostě jedním z onědi
krásnýd) náboženskýd: učení, jež jsme přijali od egyptského, židov
ského, indického, čínského a řeckého starověku, oba veliké principy
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Kristovy: lásku k Bohu, to iest k absolutní dokonalosti, a lásku k bliž
nímu, to iest ke všem lidem bez rozdílu, káží všidmi mudrci světa . . .
Náboženská &mravní pravda le všude a za všech dob též."

A tak Tolstoi ve svém čirém rationalismu klade Krista do ledné
řady s Moižíšem, Sokratem, Krišnou, Budhou, Mark Aureliem, Konfu
ciem, Janem Apoštolem, Mohamedem, Rousseauem, Kantem, perským
Babem, indickým Vivekanandou, Chaumingem, Emersonem, lluskinem,
Skovorodou a jinými mysliteli světa. Výslovně zde jmenuii všedmy,
iak sám Tolstoi ie imenuie - i v tom konfusiosním pořadí, jak jsou
seřazeni.

Jaká nelogičnost v této logice a iaké absurdum v takové filosofii,
byloiiž častokrát ' ' * . „Í ve studii dr. Antonína
Stursy ve „Dni". Proto netřeba se zde u toho zdržovati - a není to
také úkolem této stati.

Tolstoi s počátku snad ani nezamýšlel tčdmtokonců. Původně d'ltěl
obnoviti křesťanství. Ve své „Zpovědi" líčí, iak v době neivyšší slávy
přišla mu náhle otázka po smyslu života. A iak marně hledal odpověď
na tu otázku ve vědě, ve víře současníků & jinde . . . Potom zdálo se
mu na čas, že ve víře a v životě prostého, nevzdělaného mužíka na
lézti by mohl ten toužený smysl života —ale na konec posmívá se ieho
přídiylnosti a oddanosti k církvi pravoslavné, církev pravoslavnou na
zývá „vynálezem ďáblovým", zavrhuie osobního Boha,zavrhuie božství
Kristovo, a neien to, neien že neuznává božství Kristova, ale iak dobře
bylo řečeno, „on z něho strhuie i poetickou aureolu a vystavuje iei
v tak nehistorické nahotě a diudobě, k iaké Ho nesnížil ani Strauss
ani llenan, on Ho snížil pod Konfucia i Mahomeda, udělal z něho
smutný obraz tvora, který na věky umřel na kříži, poněvadž Kristus
neměl dětí, v nid1ž člověk dále žije." Tolstoi zavrhuie církev, ieií učení,
zavrhuie zázraky, tajemství, nesmrtelnost duše, zmrtvýd'ivstání,překru
cuie učení Kristovo, vytrhuie dle libosti &nesprávně aplikuje lednotlivé
věty zučení Kristova, jako učinil s oním pověstným „Neodpíreite zlému",
které stalo se jádrem učení Tolstého &které v nesprávnýd1 dedukcídi
vedlo k odsouzení veškerého řádu státního i společenského, k odsou
zení umění, vědy, veškeré kultury, místo níž d\těl Tolstoi iakýsi ko
munismus staré křesťanské obce, což však ve skutečnosti nebylo než
naprostým anard'iismem intelektuálním i mravním.

Proto na příklad Vl. Soloviev - křesťanvelké živé víry - tak urputně
potíral tolstoismus. Přímoantikristem nazývá Tolstého. Tolstoi ie mu ve
svém učení, iak dedukuie dr. Fr. Hradmovský,„nepřítelem státu i církve,
poněvadž touží založiti společnost na principu „neodpíratl zlému", při
čemž učí, že taková regenerace lidstva iest možná. Soloviev naproti
tomu zná lidskou povahu, ieií slabosti a křehkosti, proto pracuie na zle
pšení &zdokonalení společnosti lidské. Sny Tolstého obsahuií více anar
chismu než bořící zuřivost Bakuninovaa Krapotkinova, proto Vladimír
Soloviev ve svém posledním díle „Tři rozmluvy" obrací se s celou silou
své básnické, mystické duše, vulkanickou erupcí myslitele &břitkou
polemikou proti tolstoismu. Tolstoi není křesťanem, tak se o něm vy
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iádřil zemřelý iesuita Martynov i Solovlev, dle něhož znakem křesťana
iest víra vJežíše Krista, lakožto Syna Božího, té však Lev Tolstoi nemá.
Martynov o něm řekl: „Jest iednou z neivznešeněišídmduší: bohužel
žádným křesťanem, ale odcizil nám to neikrásněiší, co máme —lásku
k bližnímu."

Ovšem přes to přese všecko nelze popírati, že význam díla Tolského
ie nesmírný. Jak sám houževnatě - třebas mylně —obíral se postavou
Ježíšovou a Jeho evangeliem, tak zase mocně působil na duše iinýdi
v tom směru, probouzel v nich zájem pro náboženství, pro otázky
mravní, pro vnitřní duchovní svět člověka, pro vnitřní obrození, pro
evangelium —a tím i pro Krista, a tak byli isme svědky, iak mnozí, ne
sdiopní přímé cesty, oklikou přes Tolstého-nevěrce přidiázeií k posi
tivnímu křesťanství, stávaií se opravdu věřícími a horlivými křesťany.

Ale na druhé straně: kam vedlo v praxi Tolstého učení, vidíme
neilépe na Rusi v bouřídi r. 1905 a 1906, kdy vzbouřenci právě ve
lménu a v důsledku ieho „učení o zemi, která je Boží, a o vlastnictví,
které je bezprávím", dopouštěli se hroznýdi ukrutností —tedy pravý
opak toho, čeho Tolstoi svým učením o lásce &pravém křesťanství a
pravé lidskosti dltěl dosáhnouti . . .

*

RAJMUND HABl'llNA

MODLlTBA

_ V soumracídi dnů a v bezúsvitném ránu,
když nízkost žhavá visí nade mnou,
lá k Tobě volám, zmučen děsnou tmou.

Krvavým smutkem, ienž prohlodal oči,
výkřiku můi, se vzhůru vznes
a naidi dnes, najdi cestu do nebes.

Ty Velký, Tidiý, z věků (lo věků,
oh, hled, iak kvílím v hloubce sám,
když propadám se v světle slizkým imám,

Ty Velký, Tidiý, z věků do věků,
Ty, lehož tuším věčně od dne ke dni,
se k mému žalu strašlivému sehni.

Ty Velký, Tld'lý, Věčný, Tidlý,
Ty, který v Světle proideš každou tmou,
pohled a pohled na třesoucí se nízkost moul
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VILÉM BlTNAR

SUŠILOVY EPICRAMY
Na okraj nové edic-:.

OLOMUCKÁ Družina literární a umělecká koná právě krásný čin
piéty k dávno zesnulému moravskému buditelskému básníku, vydávaiíc
znova jeho epigramy v pečlivém výboru. Neboť je pouhou spravedl
ností oživiti zájem dnešníd1 lidí o básnický odkaz Sušilův, troud1nivějící
v několika knížkách bez užitku.

Česká literární kritika celkem podcenila básnickou činnost Sušilovu
a mimo Karla Šmídka neměl pro ni podiopení ze starších i mladších
hodnotitelů skoro nikdo. Pražský Ferdinand Sdiulz před šedesáti roky
uznal nesmrtelné zásluhy Sušilovy o zachránění pokladu národních
písní moravskýdi, ale původní jeho básnickou tvorbu odmítl. Sd'iázela
mu v ní jiskra poesie a vadila nesrozumitelnost slovníku. Z mladších
Moravanů literární historik Jan Kubelík přijal Sdiulzovy náhledy za
své, nebot všude v Sušilovýdi veršídi ozývá se prý kněz a kazatel
příliš mocně na újmu básníkovi. Teprve básníkův životopisec Pavel
Vydmdil pokusil se stanoviti přesně Sušilovo místo jako slovesného
umělce v rozvoji naší poesie v podrobném a výstižném rozboru celé
jeho básnické tvorby, nezavíraje nijak očí před jejími skutečnými ne—
dostatky.

Víme dobře, že nelze zad'irániti všech Sušilovýd) četnýda básní ly
rickýdi a epickýd1, zato však věříme, že budoucnosti zůstanou živým
odkazem aspoň jeho četné původníepigramy. Jsou rozesety po mnoha
publikacídí a prostupují celé Sušilovo dílo. Bohatý cyklus Nápisů sou
středil ve sborníku „Smíšené básně" (Brno 1870), ale těd1to 245 kusů
dá se ještě rozmnožiti o starší ukázky z jeho básnickýd1 knih, z bměn—
ského „Hlasu' a z odkazu Kuldova. Tato časoměrná elegická distid1a
a tyto rýmované verše přízvučné zadiraňují Sušila české literatuře
básnické, jejidi cena se také uznává. Vydíodil usoudil, že Sušilovy epi
gramy řadí se k nejlepším v našem písemnictví, vynikajíce ušledmtilýml
a dudiaplnými myšlenkami a jadmým jazykem. Také Kabelík uznal,
že v epigramed'i přiblížil se Sušil nejvíce Kollárovi a Čelakovskému,
nebot převaha rozumové činnosti, Sušilově poesii příznačná, nevadí
v epigramedí, v nichž se uplatňuje rozsáhlé jeho vzdělání. Kabelík ob
divoval zejména zdařilé dmarakteristiky světovýdmbásníků i hudebníků
a pronikavě analysoval nepřeberné množství ideovýdi prvků.

V epigramed1 vyslovena jest celá Sušilova estetika. Sušil měl přede
vším vyvinutý smysl pro hudbu &epigramy prozrazují l jemného znalce
umění hudebního. Ale i v hudbě spíše cenil její účinek na dudia než
pouhé citové vzrušení. Jemu „hudba není hudbou, kdy radost jen
v srdci bndívá, tat je pravou hudbou, jež z dudla ohně křeše'. Proto
se nenaddíl hudbou Rossiniho, neboť „,ten mistr hudbu sličně odušil,
až dudia k vabům krásy ohlušil, chod hudby jeho pln je zlatýd: pěn,
on uspává jen duši v slastný sen". Milosti nedošla u něho ani hudba
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Auberova, „dnrám k tančímě přidílelící", ani Mayerbeerova „z vrb
dábelskýdi harfy k divadlu stroiící" . Jeho ideálem ie hudba duchovní,
ači tu přiiímá výtvory světových mistrů s kritičností. Vtipně charakte
risuie, Mši Cherubiniho" & „Poslední mše" Beethovenova zanediává
v něm doiem neuspokojivý:

Velkolepý výtvorl Škoda jen. modlitby pokorné
málo slyšet! Titan ien nebe táhne dobyt.

Svoie hudební kredo vyslovil Sušil v krásném epitafu zesnulému
hudebníkovi, oceňuie zbožné nitro, z něhož lahodně plynuly nebeské
souzvuky. Co cítil i myslil, všecko vyléval v proudech souzvuku svýd1
houslí. Teď, kdy je vzat do vlasti věčné harmonie, kde s anlely hymny
hude, „housle ty v rov, hrobníku, mu deil Z nich růže taiemná po
vstane, iež sladké susliti písně bude".

Hudební vnímavost umožnila Sušilovi oceňovati i hudební živly
verše, hudbu slovemou. V poesii Torquata Tassa „v rytmu &verši slaví
hudba a malba sňatek", Calderonova pak „řeč sama hudba iest, v ní
proudí poesie trest". Ve svýd) vlastních básníd: Sušil toužil vždy po
verši zvučnčiším a libozvuku obětoval často i přirozený slovosled.
Mladým básníkům připomínal, že i v práci veršovnické ie potřebí úsilí
iako v iinýdi uměnách. „Což činí hudebník, když pro fortepiáno se
připravuje? Ráno vstává a přehrává, odpoledne opět přehrává, večer
opět do dlouhé noci přehrává pasáže a škály, aniž se mu protivnými
stávaií. Veršovství & poiímání hudby ve verších, či vynášení hudby
v nich ukryté v iazyku našem bez mála hodno toho iest, abychom
se všeliiak přičinili dostoupiti toho vrcholu, ienž sám tuto dod10den
iee.st

lludba tak prosákla duší Sušilovou, že mimoděk bral z oblasti hu
dební i látku k svým metaforám. V radě žákovi praví: „Tak žíti hled,
by po tobě vždy pamět dobrá ostala, a popelům tvým ve hrobě hrud'
každá v slasti žehnala. Tak lyra sladce dohudá, ač puklo ieií snovadlo,
a záře sličně dorudá, ač slunko večer zapadlo".

Sušil cítil ve svýdi epigramed: i výtvarně a barevně. Naide se mnoho
krásných básnickýdm obrazů iako ie třeba tento epigram o podstatě
řecké i hebreiské poesie: „Básnictví řecké vtělené je ve slova řezba,
v hebreiském vešlá ve slova hudba hude". Uměl výstižně obdivovati
smaltované zlato kalicha, barevnou nádheru kostelních oken, uměl
porovnati rozdíl krásy římského a milánského dómu: „Tam velikán
velkou tíží na tě mocně dorývá, sad tu blahých mramorů libě řadou
tě vodí". A v starém, zapomenutém sonetu dlválí gotickou architek
turu, vzpínaiící se k nebesům:

Na vzdaod patříc věčné zoře hledá.
opor. soch &řezeb osnova
s úctou jest jí k službě hotova,
bylin, zvířat říš ií k nohám sedá.
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Nebes vzdud) v tom sloupů vane háji,
okna kvetou, kámen dmválupěie,
lid se blaží iako v novém Ráii . . .

Nepodceňujme této lyriky Sušilovyl Studiem ieho poesie, nesoucí
patinu skoro stoletou, odstraní se mnohý předsudek & slovesnému
umění moravskému navrátí se několik pečlivě ciselovaných sklad
biček veršových. V každém případě přinese olomucká edice milé
překvapení.

an

AN'IONíNšzný

BASEN z NÁDRAŽÍ

Duši mně dálka odváží, Rozkvetou dvěma růžemi
oči ii vyprovodily, duše a zasněná dálka,
na pozdrav kývlo nádraží, v bolesti ústa oněmí,
zamával šáteček bílý . . . v srdci mém zklamání zalká . . .

Šáteček mávl naposled, Lidé, mí bližní, iak iste zlí,
vláček se za kopce točí, kam iste ien srdce svá dalil?
zrak můl už, drahá, nezahléd Proč iste mně milou odvezli
smutek a slzy tvýd: očí . . . do cizí, do němé dáli? . . .

POZDRAV JARU A LÁSCE

Jde Vesna, panna kouzelná, Uteku modrýd1 do dálek,
&spáče budí: holal až na kraj světa kamsi,
Tak vábně tuká na okna, kytičku skromných Galek
že nikdo neodolá! - pod keři natrhám si . . .

Mně nelprv padnou do očí A v ranní rose na lukád:
lehnědy na ořeší utrhnu modrý zvonek,
&srdce láskou poskočí. v kytičku přidám růží nad:
poběží - tulák pěšíl &bělost anemonekl

Fialky nediám pro sebe,
ty ostatní dám milé:
za lásku, za rái, za nebe
a mládí krásné divílel 
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JOSEF MARCOL SVOBODA

z POSLEDNÍCH MĚSÍCU LUTlNOVOVÝCH

NAVÁ ZAVliterární styk s německou spisovatelkou a básnířkou Marií
Stonou,' dožil se Lutinov aspoň v tomto období a to pouhou náhodou
iednoho velkého úspěchu. Stonu podle iména znal iistě iiž dříve, ale
záminku k prvnímu dopisu si vzal, když dr. Klubal" poslal přeložené
Lutinovovy básně a Lutinov požádal Stonu o posudek tímto dopisem:

Prossnltz, 4./9. 1922.
Gnůdlge ř'raul

ld: habe gehort, daB sich(slcl) fm-bóhmisdie Literatur interessieren
und nehme mir die Freiheit einige Úbersetzungen meiner Cedithe von
Dr. Klubal um gell. Beurtellung—einzusenden.

Sollte Sie die Sadie gar nidlt interessieren, bitte id: um baldige Re
toumierung.

lm andem Falle wurde ich dle Korrespondenz des Dr. Klubal etwa
nad) 14 Tagen persónllch bei der Cniidigen abbolen.

Um gůtigen Bcsdieid und Verzeihung meiner Zudrlnglldikeit blttet
def ergebenster

Karel Dostál Lutínov,
Pfarrer und Konslstorialrat,

Prossnltz.

Milostiva paníl
Dosledil jsem, že se zajímáte o českou literaturu a osmčluii se Vám

zaslatl některé překlady svýd: básní od dra Klubala klaskavému po
souzeni.

Kdyby Vás ta věc vůbec nezalímala, prosím o brzké vracení.
Jinak vyzvedl bydl sl korespondenci dra Klubala asi za 14 dní u mi

lostivě osobně.
O laskavý posudek a o prominutí své smčlosti prosí hluboce oddaný

Karel Dostál Lutinov,
farář a konsistorní rada,

Prostějov.

Stona s posudkem poslala i pozvání do Třebovic, lak svědčí pohled
nice z 30. září 1922:

' María Stana, pseudonym Marie Sdnolzové.rozené Stonawské v Třebovicíd:
u Svinova. Dosud vydala 4 romány. 7 knih básní a 10 knih novel.

" MUDr. Arnošt Klubal, obvodní lékař v Německých Libinadi, byv na Luti
nova upozorněn P. Aloisem Koudelkou, farářem v Praci u Brna (0. S. \'ettlm),
přeložil a zaslal Lutinovovi: celou knihu „Písně tvorů", asi polovici z knih
„Osudy" a „Potulný zpěvák" a asi třetinu z knihy „Šleby a nčby'. Vytištěno
z nld: dosud nebylo nic.
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Cnadige Fraul
Fůr ihre gůtige Einladung hóilidlst dankend, werde ldi —falls kein

Hindemls eintrltt, was bei mir an der Tagesordnung ist —am 9. Okto
ber gegen Il Uhr vormittags eintreii'en. Freue mid: sehr.

Ergebenster
K. Dostál.

Milostivá paní!
Za Vaše laskavé pozvaní co nelzdvořileji děkuje, přiledu —nenaskyt

ne-li se překážka, což je u mne na denním pořádku - 9. října k 11.hod.
dopolední.

Těším se velice.
Neloddanělší
K. Dostál.

Omluviv se lístkem ze dne 6. říina schůzí obecního zastupitelstva
a [inými funkcemi & slíbiv, že překvapí, navštívil po prvé Třebovice
15. říina 1922. Přivezl s sebou své básně :!předčítal ie, večer pak vy
pravoval otevřeně o svých zklamánídu &nepodiopenída. Z Třebovic si
odvážel některé knihy Stoniny &iiž den nato píše:

Prosnltz, 17./|o. 1922

Gnadige Frau!
Erfrisd'it und getróstet kam ich glůdilldl in meinem dunklen Keller

heim an' und beelle midi nochmals wůrlnsten Dank fur dle zwei sdmnen
Tage In Strzebowltz" zu wiederholen.

Wiihrend der Reise habe id1ihre „Flammen und Fluten" gel-sen und
war sehr freudlg Dberrmsdn,eine der gróssten deutschen Diditerinnen
kennen zu lemen, die ld: vor Maria Herben, Ricarda Hud), gleid: neben
A. Droste-Hulshoťi inthronisieren muB.

Wie in einem tiefen Brunnen splegelte sid: melne Seele In ihrem Werke
und iand Sidi so oil wieder, daB ld: mld: wundere, daB wir uns so spat
gei'unden haben.

Ein herrlidies Buda, wie selten eines! ldl werde sehr bald mit Uber
seaungsproben hervorrůdien.

Wir Íreuen uns sehr auf den lieben B&udu.Audi an Herrn Papadorf'“
denke id: geme zur-ud:und iasse ihn henllcbst grůssen.

' Pracovnou Lutinovovou, v níž trávil většinu svého života, byla přízemní
dlouha klenutá jídelna, jíž se říkalo „Kufr", s ledním oknem do dvora, kde
musil Lutlnov celý den při práci svítid. Ložnici měl v l. posdmdí ve věži bez
oken. Kdysi navštívil Ludnova leden novolický lékař. Němec. Vrátiv se domů,
varoval starostlivým dopisem Ludnova, aby v takové ložnici napul, že mu to
ukrátí podstatně život. Zda se, že měl pravdu.

" Do popřevratové úpravy říkalo a psalo se: Střebovice.
"' Malíř a sodaař ing. Papadorf žije v Třebovicídz.

51



Wollen gnndlge Frau auch lhrer Frau Todaterf dle ld'l als elne so
hervorragende Blldhauerln kennen gelemt habe, melne aufrlchtlgste
Bewunderung vermitteln.

Jetzt stedce ld) sdnon wieder lm grauen sdilelmlgcn Fluss meiner Cc
schaňe und muB dle Nase hodlheben, damit ldl nldlt ertrinke.

Hodwerehrend
Karel Dostál Lutinov.

Prostějov, I7./lO. 1922.
Mllostiva paní!

Občerstven a potěšen dorazil jsem šťastně do svého temného sklepení
a pospídním znovu opětovatl nejvřelejší dík za dva krásné dny ve Stře
bOVlCÍdl.

Cestou četl jsem Vaše „Flammen und Fluten" a byl velmi radostně
překvapen, že poznávám jednu z největšídl německýdl básnířek, kterou
musím na trůn posadltl před Marií Herbertovou, Ricardou Hudiovou,
zrovna vedle A. Droste-Hulshofi'ové.

Jako v hluboké studánce odrážela se má duše ve Vašem díle a našla
sebe tak často, že se divím, že jsme se tak pozdě našll.

Nádherná kniha, jak málokterá! Velmi brzo vytasím se s pokusy
překladu.

Těšíme se na milou návštěvu. —-l na pana Papsdorfa rad vzpomínám
a pozdravuji ho co nejsrdečněji.

Račte. mllostlva paní, také své pani dceři, v níž jsem poznal tak vy
nikající sodlařku. vyjádřltl můj nejupřímnější obdiv.

Tkvím zase znova všedivém,bahnltém toku svýd: zaměstnání a zvedám
nos, abyd: neutonul.

S plnou úctou
Karel Dostál Lutinov.

Z jara 1923 upomíná Stona Lutínova, kdy bude premiéra jeho po
hádky ,Popelušky"," nač Lutinov odpovídá:

Prossnltz, 15.13. 1923.

Hodíverehrte Schwester ln Apolll
ld: habe nidít vergessen, sondern nur abgewartet, bis dle .Popeluška"

sprudlreif wird.
Am 8. April kommt sle und hoň'entllšh aud1 Frau Stona samt Cefolge.

Derweil danke ld: herzlldlst fůr dle Ubemendung, von der beaonders
mein Frauleln entzůdtt war. Auf Wledersehen am 8./4.

' Sodlařka Helena Železná-Sdmlzova žije v Římě, a domů jezdí v létě.
" „Popeluška' byla vydána v r. 1917 v Prostějově jako [. svazek „Knihovny

Mladého světa" nákladem .Ardly".Ač se na zadní straně udava hudba k ní
od dra Vojtěcha Měrky, pochazi hudba od Ant. Mlčouška, jak správně uvádí
plakát Starého divadla brněnského : r. 1923.
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For Naditherberge werde id: sdion sorgen. Das Studi hat eine lieb
lidie Musik und die Sdíauspieler sind lauter junges Blut.

Mit Grussen, audman Herrn Papsdorf,
ergebenster
K. Lutinov.

Velectčna sestro v Apollovil
Nezapomněl jsem, ale jen očekával, až „Popeluškď k provedení do

zraje. 8. dubna přijde a doufami paní Stona s družinou.
Zatim děkuji nejsrdečněji za zásilku. kterou byla unesena zvláště má

slečna.
Na shledanou 8./4.
O nocleh se již postarám. Kus má líbeznou hudbu. Herci jsou sama

mladá krev.
S pozdravem, také na pana Papsdorfa,

nejoddanější
K. Lutínov.

Stona zúčastnila se až reprise 22. dubna 1923 a napsala o předsta
vení dlouhý referát, jenž byl ve výtahu uveřejněn českými novinami &
německy iei přinesl v Olomouci vydiázející „Máhn Tagblatt" dne 29.
května 1923.

A právě reprisa „Popelušky" za přítomnosti Marie Stony přinesla
Lutinovovi onen zmíněný velký úspěch, který mu byl ze všech posled
ního roku nejmilejší. Tehdy Popeluška převzala úlohu & uváděla do
zámku královny Umění prince, jenž tolik let marně po něm toužil,
ditěje jen pro ni sloužit a pracovat. Kolik tehdy se zadiránilo, posoudí
jen dějiny!

Stona líčí sama událost takto:

„Když jsem přišla ráno (23.14.1923) ke snídaní, ležela na stole pošta
a v ní silný dopis se žlutou obálkou. Pravlla jsem s úsměvem: „Dostal
jste rukopis nazpětl" Lutinov otevřel dopis a odvětil: „O nel Jest to
dopis od kněze, který mne prosí o pomoc. Jest velmi nadaným ma
lířem a má býti zase přeložen; jest proto celý zoufalý. Poslal zároveň
kresbu."

Ludnov mi ukazal nádherný obraz, perokresbu, znázorňující —řekla
bych —zoufalý usdilý strom; vedle něho stojí hůl, na ní visí klobouk a
kabela; ptáček pěje na větvil

Mne obraz dojel velice. Řekla jsem Lutinovovi, že se vynasnažím
umělci pomoci a obrátím se na jistou paní; snad dohromady umožníme
umělci další studie."

Již cestou domů psala Stona paní &Lutinov sdělil P. Hrabalovi,' že
pomoc je blízko.

Z jednání o Hrabala zadiycuji jeden lístek Lutinovův:

' Viz .Okna' tohoto l. svazku „Ardxy' 1929.
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Prossnitz, 13.17. 1923.
lhr edlai Streben, unseren Leuten zu helfen, ist erhebend und ld'l

danke Ihnen henlidmst dafůr. Besonders freut mich sehr der Erfolg mit
P. Hrabal.

Prostějov, ta./7. 1923.

Vaše šledietná snaha pomoci našim lidem lest povzbuzulící a děkuli
Vám co nejsrdečněji za ni. Obzvláště těší mne l'lspčdl s P. Hrabalem.

Po prvé ie Hrabal zapsán ve „Fremdenbud'iu" Stonině 23./5. 1923.
Vždy energická Maria Stona se tázala přímo, čeho potřebuie. „Klid,
střediu nad hlavou a možnost nerušeně pracovat," zněla odpověd. „To
můžete vše u mne v Třebovicíd1 míti," odvětila a pomoc byla na dosah
ruky. Po druhé byl v Třebovicídi Hrabal 22./6. a když se zapisoval do
„Fremdenbudnu' po třetí, dne sl./7., to se již nastěhoval na dlouhou
dobu do Třebovic docela. Z radosti, že se splnily ieho tužby, nama
loval do „Fremdenbudiu" svůi oblíbený motiv: osamělý strom s obráz—
kem Panny Marie na kmeni lest v bouři útočištěm ptáků, kteří houfem
kolem něho krouží. Pod stromem ie poutní hůl, na níž zpívá ptáček!
—Symbol jeho života!

Vraceie se z ostravské výstavy, stavil se Lutinov v nedalekých Tře
bovicídl a viděl tehdy Hrabala i Stonu naposledy. Třebovice hostily
tehdy mnohé hosty, zvláště sodiařku Helenu eleznou-Sdmolzovou,
velikého herce profesora Ferd. Gregoriho z Berlína a dra Přikryla,
faráře z Drahotuš.

Dav se hned v prvnídi dnedmsvého pobytu do intensivní práce, mohl
se Hrabal Lutinovovi již po týdnu podilubit řadou prací, z nidiž měl
Lutinov velikou radost a daroval mu aspoň - na znamení spokoienosti
—velkou tužku na výstavě koupenou.

V dobádmztrávenýdi dosud po obdobíd) v Třebovicídmvypracoval
Hrabal asi 200 komposic na lesní motivy & vyryl na 40 dřevorytů. —

V zahradě vedla společnost řeč o umění a Lutinov pilně posloudlal.
Ještě týž den, inspirován okolím, napsal v Třebovicídi Malou legendu,
darovanou paní Stoně, z níž mám po ruce len Stonin překlad, ienž
končí těmito řádky:

Die Blume deutet Eudi dle Liebe
Zu Malereí und Poesie,
Der Vogel tragt auf Engelsdawingen
Der Tonkunst holde Melodie.'

Dobře lze tušiti, o čem se vedla řeč!
Našed Stoninu báseň, iež iei svým obsahem až příznačně doiala,

ihned sedl a okamžitě ii do ,Fremdenbudlu" přeložil:

' Obsahem Malé legendy lest: Adam a Eva při oddlodu : ráie vyprosil! si
na Bohu květinu a ptáka. „Květina značí vám lásku [: malířství a básnictví,
pták pak přináší na andělskýd: perutích milý nápěv umění hudebního."
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SÚNDERGLČCKLEIN ..

Und ist ein Herz erlosdaen
Aus deinem Freundeskrcis,
Da tónt in deiner Seele
Ein Sůnderglódclein leis:

„O, hattest du erwiwen
lhm Liebe und Ceduld;
An seinem wehen Sdíeiden
Trůgst du wohl mit die Sd'iuld.

Drum streue delne Treue
Wie goldne Strahlen aus —
Es trňgt ein Herz, ein gutes
Sonne in ledes Haus . . .

ZVONEK SVĚDOMÍ

A zhaslo-li jedno srdce
z tvýda přátel sdružení,
tu cos. lak umiráček,
ticho v tvé duši zní:

„0 kdybys byl tomu srdci
víc lásky a něhy dali 
že rozloučila se s tebou
též vinou tvou! —o žall

Nuž, rozsívej svou věrnost
jak zlatýd: paprsků tlum,
neb-dobré srdce vnáší
zář slunce v každý dům . . ."

Stona za „Malou legendu", kterou ií věnoval, vděčila se svou básní
„Ave Maria", připisuiíc ii:

Dem feinen Ceiste, dem Dld'llčl' Lutinov, 9/8 1923.
Jemnému dudíu, básníku Lun'novovi, 9/8 1923.
Podávám německý originál i svůj překlad:

AVE MARIA.

Die Glodie liiutet Ave Maria.
Rings ruht das Dori in Dunkelheit,
Kaum hier und dort ein Laut des Lebens,
Stumm sdaeint versunken aud: die Zeit.

Die Cloůe sdíwingt so mg, so sdaůdatem,
Als se| sie tausend Jahre alt,
Die Berge sdllafen, Frauen ilůstem,
der letzte Mannessdíritt verhallt.

Der blasse Weg beginnt zu trilumen,
Vom Glanz ds Mondes matt erhellt.
Was hat der Tag hier zu versaumen 
Ave Maria kusst die Welt.

AVE MARIA

Zvon večer zvoní Ave Maria
ves dřímá ve tmád'i kolkolem,
jen tu a tam se život ozve,
i zašlý čas lak byl by něm.

Zvon zvolna houpá se a třese,L
jak zněl by na tisící rok,
spí kral, v něj žen se šepot nese
a dům mužů pozdní krok.

] šedá cesta klesá v snění,
svit luny po ní muset,
už tady pro den práce není, —
vždyt Ave Maria líbá světi

Snad tehdy věnoval Luiinov Stoně též svou báseň „Nolime tangere',
určenou podle poznámky pro „Květiny'. Stona ieií překlad uveřeiníla
v „Neue Gedidnte' 1928. Originál zní:

Jáivím, že daudý jsem a malý 
však když tvé krásné oko jen
mým pohledem se nezakali,
již královsky jsem spokojen.
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Neklaď ml na hlavu svýd: dlaní,
ned: daleko ten krásný dl,
mně stačí už tvé pousmání,
bych z plna srdce šťasten byl.

Tam v dáli Zůstaň, v dáli zplvel
do molldi dnů a molld: snů,
buď : červánků, leč nerozplývel.
mů) zleve z říše dierubůl

K. D. L.

Třebovice byly a jsou podnes dostaveníčkem spisovatelů, umělců a
vědců všedl velikostí, druhů a národů. Zde pobýval několikrát o prázd
nlnúd'i slavný, nedávno zesnulý, dánský kritik Jiří Brandesl Berlíněti
a videňští umělci mali zde nelednou vhodné místo sdiůzek l Proto ne—
lednou padlo mezi hostml pro Třebovice lldiotivé jméno, neičastčll
ovšem: slezský Výmar, slezské Alhenyl A opravdu, ne neprávem!

Z toho odvodil l.!itinov nadpis svého Íeulllelonu o návštěvě v Tře
bovlcích: „Chvilka vc slezských Athenádi'. Sem patří jeho řádky:

Prossnitz. Li./ll. 1023.
Gnlidlge Frau!

Dle ndmnen 'l'age von .Aranluez' —sie alnd duhln. Das athleslsdne
Alhen lcbt mlr wieder nur lm leite der sibiinen l'Žrlnncrunu.llerzlldn
sten Dank Íiir alle Ihre Ciite und Gastlreundsdlall. ln der \"erwlrrung
des Scheldcnshabe ldi vergessen, (šelstern ein 'l"rlnkgcld zurmltzulaasen.
\i'ollcn glitlgsi lmlllegcnde 20 Kčelnhllndlgen. - Melnen llesudi wlll ld)
in 14 Tugcn In „l)cn" sklzzleren.

lhr ergcbenstvr \'erehrcr
I). K. Lutínov.

Sem též patří listek:
Proasnltz, ca./o. 1923.

llcehre mhh den „Den- zu sdilcken, der t'lltllldl mein Feuilleton vmn
H)./ll. hrlngt. ln llriinn hnlte dle „l'opeluška“ clnen llurdisdllagcndcn
lirínlg, alus ulte 'l'heuter wnr zwelmul nusvcrkuull. Aber viel Miihe und
Angst hal cs gekuslel. —

52 Jahre |)ln ld'l alt, habe keine llaare. mein Ilcrz ist kali —aber nldll
ganz.

Lulinov.

Prostčlov. Lt./B. 1923.
Mllostlvé panll

Krásné dny aranluezské - |lž minuly. Slezské Atheny žlll pro mne
zase len v záři krásným vzpomínek. Nelsrdečnčlěl dik za veškeru Vaši

' Anulua, královský zamek španělský blíže Madridu.
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laskavost a pohostinnost. Ve zmatku při loučení zapomněl jsem zane
dnati domácím dudlům zpropitné. Račte laskavě přiloženýd: 20 Kč do
ručiti. - ——

Svou návštěvu hodlám do 14 dní načrtnouti ve „Dnu'.
Váš nejoddanější ctitel

K. D. Lutinov.

Lístek:
Prostějov, 22./9. 1923.

Kiadu si za čest zaslati „Den", který konečně přináší můj feuilleton
z [O./8.V Brně měla „l)opeluška" pronikavý úspěch. Staré divadlo bylo
dvakrát vyprodáno.

Ale mnoho práce a strachu to stálo!
52let jsemstár, nemám žádných vlasů, mésrdce je dlladné, ale ne zcela.

Lutinov.

To jest poslední řádek [.utinovův Stoně. Netušil při humoru, že smrt
je tak blízko! Jeho úmrtní (len jest 29. listopad 1923.

adu dopisů ieho do Třebovle uzavírá dopis slečny Řezníčková
z 12. prosince 1923:

llmhwrt-hrtc unildiue Frau!
in Illl'lllt'lll llili'r'w't'llllilll'll Sthmcru: und \crluste wurcn mir Ihre

triisicntlrn “orlu tzin Iinlsum Íiir midi. wniilr ich herilithst danke. —
Ilt-nseIIu-n lng inn idu Ilodmiirdrn nidlt sidl so lihernnstrcngvn mul
als Anlwurt lx-knm ltll: „\\isscn Sic lllilll, was Sluna mir same? —
(Leben Slt'. ulic Ihre Sudícn selbcr heruus; nach (lem 'l'otie sdmut es
kein Hund an."

lili sthwieu und stimute lhn un. “Ir sthnell ef sein iiudl „|(včtlny"
iiir (lie Iludulrmkerel vurIu-reitetc und ginu still an meine Arbeit. Den
lv/len I'ng dadíte (:r lhrcr und wollte alles Íeriig haben." . ..

Velectčná milostivě paníi

\ mé bolesti u ztrátě bylo mi \'uše utčšující slovu balsámem, zač nej
srdečněji děkuji.

Téhož dne prosila jsem, aby se důstojný pan nad své síly nenamáhal,
u odpovědí jsem dostala:

„Nevíte, co mi Stona řekla? —Vydejte své věci všecky stim; po smrti
se na to nepodívní uni pegi"

.\llčcla jsem a přihlížela. jak rychle připravoval pro dskamu svou
knihu „Květiny' a potidm jsem odešla po práci. Ještě v poslední den
myslel na Vás a chtěl vše míti hotovo" . . .

Náhiou smrtí Lutinovovou byla Stone zdrcena. Tím přerušeno jejich
rok trvající literární přátelství, jež sice nepřineslo kromě několika básní
znatelných vlivů v jejich tvorbě. ale jež mohlo vykvést v krásné květy
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na poli umění líných. S Hrabalem byl učiněn počátek a také historie
Hrabalovy osobnosti se bez iména Stonina a Lutinovova neminei

Ve své poslední sbírce „Neue Gedid1te", v oddílu „ln memoriam",
věnovala Stona Lutinovovi báseň, iiž jsem přeložil pro „Našinec“ při
5. výročí smrti Ieho. Zní v originále i překladě:

KAREL DOSTÁL LUTINOV

Ein Stern erloschen, ein Dichter gestorben,
Am sdaweren Leid der Welt verdorben,
Mit seinen Trůumen sank er ins Grab,
Was konnte sie ihm Cutes bieten,
Er zaubcrte ihre boldesten liliiten
Aus seinem llerzen. das ihr gab.

Sie ist ihm alles sdluldig geblieben,
Sie gab ihm Dornen Íiir sein Lieben,
Band ihm dle Hiinde voll blutigem liohn;
Er hat geduldet - sie hat geridíiet,
Sie hat gemaricrt —er hai gedidnet,
Bis er lclse sdllldl davon.

To hvězda zhasla, to básník klesl,
když světa těžké zlo neunesl
&se svým sněním ve hrob pad;
však uměl z dobrého vrátit avčiu
svým knuzlcm nelkrtísnčlšídi lon květů.
ll: srdce, lež (lnl svčlu rád.

Svět za všetko mu však díky dluží.
ha, za lásku dul jen lrny z růží
u pouti-ln ruce pohančl:
tož trpěl, když svči ho podezříval,
když, snužil lm, on Icn písně zpíval,
až tiše odtud odešel.

Zdaž lze siručnčii &správněji vysiihnouii bčh ichn života? —
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o-ronn ŽIŽIA
MRTVÝ PTÁK POD JABLONÍ

[.

Neplač 

pták z větve spad' 
& výkřikem smrt ve snu zavolal si . . .

A ]ako vždy po tldmémkrali
bludné stromy pluli
& modré tělo listím ovívalí
& v stíny zahnlulí.

Kraj ztuhl v divném úsměvu,
když něžným dotekem |sl uspal smutné květy.
v nid1ž měsíc snem melandmollckýd: zpíval
o marnosti žití.

III.

Neplač— _.

Luna rouvučela v modrých nlelldl
schoulcné stromy k písni pobřehnl 

pták stínem odešel
nn břehy smutných řek
a splynul s pomněnkaml.

Už nikdy nezazpivá v (hudém krall,
už nikdy —

nlkdy.

SMlŘENl

Jů rodnýd: poli neoral
&věedmo stát jsem nechal ladem,

však vděky domova jsem v kouzlu klidu bral
a vránám hrával |sem nad opuštěným sedem.
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Já rodných polí neoral
a dratu zapálil isem bleskem bílým,

a co ml domov dal, a co [sem lá mu vzal,
do ohně házel isem s posměškem rozpustným.

Já rodnýdl polí neoral,
(dnes na l'lld) smutek slavnost nocí světí)

však co mi domov vzal, a co isem lá mu dal 
nad tím už nepláču, neb umím odpouštětl.

*

RAJMUND HABŘINA

'l'lC HÝ l'lYMNUS

Vestálko,
duše má,

lež oheň v krbu dlráníš,
zelené žáry v lukád'n planuly,
obilí praskalo bolestnou tíží

ve výši modré, ve výši nad hlavou
hořel vzdudí.

Tys ssáln ten požár anténou citů,
tys vlděln hořet,
tys viděla kvést,

na stránídí žhota zahořelas ohněm
u hoříš & ho'ríš

prmhvčlou láskou v slunovrulcdl srdce,
prothvčlou žízní vesmírné hvězdy,

iež znrmlln žuleln,
lež zarudla žalem

tak, lako ty.
Na plánhh ločcn hčlobn prudká oči tu': iusem oslepl

a v klínedí horskýdí hořící zlma holest tmu časem roztnví,
v ránu, lež vzeidc bez vcčcrn pro ictliný, ieden čas,

d'íraň oheň v krbu, at neuhusnc,
a máš-ll snad shořel,

pak uhoř, uhoř,
at bílá se vrátíš k veliké vlasti,

odkud tě Otec poslal
do světa.



FRANTIŠEK DBKAL

POHÁDKA o ŠiLVCi, MYRTOVÉM VĚNEČKU
A o ZVONECH

"

V MĚSTĚ žil švec Antonín Rorejs. Byl hodně vysoký a hlava jeho
(i když s někým mluvil) byla vždy přitisknuta bradou na hruď. Podo
bal se klasu. Ad), zralému klasu.

Ti ostatní ševci neměli tak směšně cyranovský nos, nenosili stmisko
vousisek po celý týden &nedovedli tak radostně zvednout ruku a pak
ji pustit jako kladivo na neviditelnou kovadlinu, když spílali zlobě
živobytí.

'l'ento švec měl i svůj svět. Ženu. kterou nebil. Nevěděl sice, co to
bylo, když se jí podíval do očí, ale její oči mu připomínaly zvony.

Ath, oči jsou přece zvony. Bim bam - obmykaly jeho dilupaté ruce,
když seděl zoufale u verpánku a bolestně hleděl do misky s popem.
To nešla práce.

A měl dítě —děvčátko. To bylo zas jak zlatá rybka.
Oh, Antonín llorejs věřil, že život je řeka. Kdesi to vyčetl a připa

dalo mu, že nalezl v tom svou pravou hvězdu, a zakrátko poté objevila
jeho duše, že oči jeho ženy jsou zvony.

A u tědito tři lidi stál ještě svět větí. Postel, postýlka. stů|,dvě. židle
a stará skříň. \'t- ski-ini dřinml myrtový věneček. lla. spal tu jen, aby
Antonínu Ilorejsovi nonilv “ony. 'l'ehdy ještě, kdy myrtový věneček
byl u květináře. tu bylo Mařenka andělíček. Ale pak, až jej položila
lloreisova llaruška do skříně, nsínal.

A zvony bily. Mařenka se stala z andělíčka člověkem.
A pro Mařenku, aby ji oba uživili, švec si lit-žádal nic jiného Itat':

denně tři páry bot nn podrážka.
Ne automobil unl stavební los s vyšlou milionovou výhrou. ale tři

páry hot, to byla zaklela mince, ktorou žádal, nl)) jí ho poželmala dlaň
života. ,-\ jeho Ilnrnška se radovala. že poslední švál) bídně vyhynul,
že dostala od paní proÍesorou'- takový krásný emailový kastrol a od
té doby, co ji řekl Toník, že má oči jako zvony, kladla před spaním
s jakousi životní statečnosti ruku kolem jeho krku.

Adi, jak jsou přece zvony statečně. Zvony jistě. někdo velký stvořil.
Snad to mohl být jen l'a'tn llůh sám. Zvony lehají nejraději na lidské
srdce a tekou odtud až do očí. '.e prý proto slza je jejith kvítek.

A pod těmi zvony plula zlatá rybka. Mařenka.
Jednoho dne nepřišly tři páry bot, ale sedm párů lidi přišlodo kouta

k verpánku. Jednoho dne nezaznčl z dětské postýlky hlásek jako hous
ličky pod břízou, ale vzded'i tak jako když praskne hvězda bolestí a
padá ani neví kam.

Večer si rozžehl světla od svícnu věčnosti. Po nebi smutně se ba
tolila mléčná dráha a do okna Rorejsova bytu přivandroval měsíc.
Přišel na návštěvu. Studený stařík k dítěti.

Mrzela ho nemoc Rorejsovy Mařenky, ale nevěděl si rady a proto
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se smutně položil na pelest černého mračna. Přišelna návštěvu i člověk
se zlatými brýlemi a cosi četl na Mařenčině tělíčku. Muselo to býti
asi smutné čtení, protože nakonec svěsil hlavu a řekl: „Doufeime".
Oh, lion-cisbyl filosof. vždyt mu Beruška to jednou řekla. Věděl, že
neděle iest tak daleká a bolest tak blízká!

Spí myrtový věneček. e by na něm spaly i Mařenčiny oči? A zvony
nebiií. To Rorels le hladí dilupatýma rukama.

V té chvíli poslední Mohykán šváb pádí po podlaze. Nikdo ho ne
šlape. Diví se. Něco se tu muselo stát. Lidé asi trpí. Soucitně kýve hla
vičkou a bezmála by se dal do pláče. Cožpak za to může, že je šváb?
Přikrade se k noze od postele a čeká, co se stane.

Ráno kdosi otevřel skříň. Houpl do ní. Adi, co tu krásy bylo pro
něho obleveno. Takovou věc neviděl.

Myrtový věneček.
Důvěrně lel políbí. Věneček se ho neleká. Ví, že le škaredý brouk.

Lidé ho nenávidí. Ale vyšel přece taky 2 Jeho rukou. l bolest vyšla
od Něllo.

„Vid. myrtový věnečku, že náležím do království živobytí Rorel
sova.

„Ano, můi škaredý dnlhu. Ale nyní se přimkni ke mně. Neslyšíš
něco

„Zdá se mi. ale nesou něco hodně lehkého."
„Poučím tě, len mně svým vousem tak nešimre|. Víš, to odnášeli

andělíčka. Ale posloudiel leště lépe."
„Ano, už dobře rozeznávám. Bím, Imm, him, bam. Co ie to?"
„Můj černý bratříčku, to isou zvony.
„\ ž(lyt mu přinesli sedm párů hot (\ on měl tukovou radost."
,Alc (e(l odnášejí un(lělí(ka. Pohleď' |en na mne.
„.-\uo, myrloxý \ěue(.l(u, vi(lí|u nad tebou (Ivě zluté hvězdičky.“
„A (slyšíš zvony ?"
„Ano, “ony."
A černý druh se &alil (lo kouta mezi slnré fotografie. llyln po něm.

A myrtový věneček? llyl po celé dny a noci vzhůru, usnul až za
dlouhý čas (\ zdá se mu () zvouedi.
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LADISLAV ZAMYKAL

DOPISY B.M.KULDY K.D. LUTlNOVOVl
Přispčvzk !( dějinám Katolické moderny.

BENEŠE METODA KULDU(zemřel u věku 83 let dne 6. května 1903)
nazval, ,Nový život" \e své posmrtné \zpomínce „příznivcema spolu—
zakladatelem Kato/.moderny'. Předtím, olcho osmdesátinádi (16. března
roku 1900), Fr. Holeček v „Novém životě" zdůraznil, že „není hned
druhého lména, lež by mělo pro Katolickou modemu tak sladký a vzácný
zvuk, iako iméno vznešeného toho kmetď. Pět let zpět, v roce 1895,
připsala Katolická moderna, právě se pod tento titul seskupivší, Kuldovi
při leho sedmdesátinách, při zlatém iubileu kněžském a stříbrném ka
novnickém, svůi almanach „Pod iedním praporem" iako „výraz holdu
& lásky qvnovske'" Nestoru katolické poule české. Katoličtí modernisté
nazývali Kuldu svým „tatíčkem".

Kulda byl člověk velkého srdce. Srdečný, upřímný, dobrotivý! Mi
loval mládež á snažil se lí rozuměti. Podporoval Ii v Ielíd'i snahád't. Byl
shovívuvý,šetrný a nesobecký. Jeho vyšehradské kanovnická residence
byla povždy otevřena lidem dobré vůle, nnimě mladým nadšencům
literárním, nt kněžím či laikům. Kuldův zájem o mladé lidi nebývnl
vždy lenom platonický. stnrul sc i () iciich existenční věci, pomáhal |im
rudou n přímlmou, pndpmovnl ic, p(n llmzmnl n nnpomínul . ..

Tato čistě lidská stránká, lolik pi'itnžliu'l n zelménn mládež přímo
Inscinulící, zvyšmánn bylo v očích mladé literární generace let devo—
desátých leště obdivem pro nepopírntclnou práci, kterou Kulda na
literárním poli měl za schon a která \ druhé polmici lt). století tak
působivě přispěla k ohnou—nínárodního i l\íl|()llt kého, mrmního a ná
boženského \ědomí českého lidu.

'l'o, že Knldn od roku 1894 byl áplnč slepý, což duchu n srdce leho
leště více zicmnilo o Z\rom nělo, takže připomínal sn. Jona livnngellstu
s neustálým znpřísálu'mim.,Miláčkové moii, miluitc se!", Kuldově po
stavě, beztak \clehné u od \šoho pozemského odpoutuné, dodávalo
nového. přímo posvátného půvabu.

Katolické modernisty si Kulda srdečně zamiloml. Hořeli nadšením,
měli sta a sta plánů, hnali se do práce, chtěli svým způsobem pokra—
čovatl \ práci Sušilovy družiny, ?.níž Kulda byl nc poslední a ne nel
menší —a to Iim Kuldu získalo nadobro. Postavil se za ně. .leiich hnutí,
úplně neznámé n nechapané, od počátku podezírané a stihnné, kryl
svým lménem a svou autoritou. Vůdcové Katolické moderny dobře
chápali. co pro ně Kulda \ těch těžký( h chvílíth probílení může zna
menatl. Semkll se tedy kolem něho s pocity opravdu synovskými.
Nebylo v té lásce a úctě žádné ialše &žádné licoměrnosti. Nevadilo
iim, že po stránce básnické a literární chtěií docela něco |iného než
co přinášelo skoro už uzavřené dílo Kuldovo. Formálně i obsahově
lišili se tito básníci .,synové" od svého „tatička" venkoncem. Kdyby
v tomto ohledu byli chtěli liti za Kuldou, nemusili vyvolávati litého a
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urputného boje, který svými osobními invektivami stal se až nechutný,
sTomášem krdlem a jeho„Vlastí'. Kulda nebylKatal. moderněliterárním
vzorem.Nikdy a nikde! Bylo by velkým omylem něco podobného tvrditi.
Také jí vzorem býti ani nemohl. Co katolické modernisty připoutalo
ke Kuldovi a svedlo do jeho tuskula, byl jeho nevyčerpatelný opti
mistický idealismus a jeho opravdu zlaté srdce, hořící pro církev a
vlast, nadšené pro všecko krásno a dobro, přeplněné vřelou, kypící
láskou . . .

Na básnickou tvorbu Kuldovu, třebas jej osobně zahrnovali vše
možnou pozorností, hleděli katoličtí modernisté kriticky. Nikde o ní
svých soudů nepronášeli, zejména pokud umělecké stránky se týkalo,
ale zdvořilé mlčení mluvilo s dostatek, jak uměleckou sílu výrazovou
svého tatíčka hodnotí. V roce 1896 vyšla Kuldova práce „Mojžíš",
hrdinská báseň () 26 obrazech (vlastním nákladem, cena 6 K). „Moj
žíše" napsal Kulda v roce 1845, tedy před 51 lety, kdy byl kaplanem
v Židlochovicích, k vydání odhodlal se na ponoukání svého životopisce
P. .l. Halouzky. V „Novém životě" (roč. l. čís. 5, str. 111) píše o knize
sám Sig. Bouška. Po stránce obsahové a formální jí vůbec neposuzuje;
tomu se vyhnul. Praví všeobecně, přihlížeje k osobnosti autorově:
„Duševní svěžest velezaslonžilého pohádkáře je věru obdivu a závl
dční hodná. Ani stáři ani krntá slepota neodtromila ieho mladistvého
dudm. Je věru něco pohádkovitč vznešeného v tom starci, který cítí
s nejmladší generaci a vždy hotov jest podati rnkn pomocnou a vždydty
má slovo povzbuzení, kořeněné dlouhou zkušeností a poetickými re
miniscencemi z dob Snšilů a Bílýdi." llonška tedy vlastně definuje
přičinil, prot'“mladí tvůrci nového hnutí Kuldu tolik mají rádi. () knize
samé pouze praví, že je „vzácným dokumentem k dějinám české
poesie".

l'eltož roku \ ydal Kulda ještě jiné tři knihy: „(Íírkm u nárotl", česke
inteligenci věnováno, „Rady a výstrahy řasov6", rodinám českým vč
novano, a „Vánoční strom". čtyři písní-. s původními zpěvy a 25 (le
klamovánek pro mládež. llclerent, jenž se nepodepsal, vítá („Nový
život", I. ročník 2. pololetí, číslo 5., stran Ito) nová díla „vznešeného
starce vyšehradského, nam \šem drahého kanm nika ll. M. Kuldy', ale
prohlašuje, že „bylo by nespravedlho liledčti na ně přísnýmokem mo
derního kritika a že bylo by také velmi nero'lnmno. \"ždyt slovutný
p. kanovník říkává sám, že on básní nepíše. že jsou to jen „rytno\'a('ky",
divoký let na Pegasu že přenethává iiným a mladším'ť lleÍerent stejně
jako lionška obdivuje duševní sílu slepce kmeta, nazývá Kuldu star
cem—velikánemze slavné generace našich národnídi proroků, konsta
tuje, že z knih mluví síla vůle, láska k Bohu a práci, jakýtni se ani
mladi lionositi nemohou —ale do hodnocení uměleckého zase vůbec
se nepouští.

Kulda katolickým modernistům vším jiným imponoval než svou po
tencí požehnaného a vyvoleného básníka. To na příklad, že Kulda,
stařec nad hrobem, spontánně a bez výhrad připojil svůj podpit pod
plemenný protest Viléma Mrštíka &Jaroslava Kampera proti pražské
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„Bestia triumphans", která ohrožovala starobylé památky českého
umění v Praze, to mladé vřelce strhovalo k bezmeznému nadšení pro
něho. Kulda podepsal, „Mái" nepodepsal; bylo mu to příliš ostré.
„Kulda &Mái - iaký to mladík proti niml" volá Bouška.

Že zakladatelé „Nového života'šli v uměleckém snažení úplně svou
cestou, vysvítá rovněž z toho, že Kuldy neposlechli a své hnutí nazvali
hrdě „Katal. modernou". V tom iménu právě spatřovali shrnuto své
odlišné umělecké kredo. Jinak byli celí Kuldovi, řídili se jeho radami
&pokyny a s velkým záimem uvítali, když Jan Halouzka vydal živo
topis Kuldův, „knihu neobyčejně zalímavou, která se čte iako román
&lelíž cena pro vzácný materiál ic veliká" (S. Bouška v !. čísle [. roč.
„Nového života" strana 16).

O Kuldově účasti na vzniku Katolické moderny dovídáme se také
důležité podrobnosti z článku „lnterview' v „Novém životě" (roč. lV.,
číslo 1, strana 25 a náslcdulící), kde se líčí rozdiod s .,Vlastí", sblížení
rozstříknutýd'i sccesionistů, které r. 1895, rok trojího lubilea Kuldova
na návrh Fr. Skalíka všethny shromáždil do almanadiu „Pod ledním
praporem". Na Vyšehradě našli seccsionisté svůl krystalisační střed a
v Kuldovi mecenáše, „tatíčka'. Tyto události isou shodně líčeny také
v Vll. ročníku „Nového života" na straně 8., v článku „llozvol katolidté
moderny". O Kuldovi se tu píše, že umožnil mladé chase vydat alma
nndt „Pod icdním prapon-m".

Tedy Kulda, zlatý „[ka velký Slovan, milovník církve a národu —
tot byl ideál katolickydi modernistůl

Na vznětlivého Karlu Iiostála Lniinovn. pro nčiž vždy účast a záiem
|iné||o znamenaly hoiivon rosu na rány od mládí neklidného a nedů—
věřivého srdce, Kulda zapůsobil neobyčeinč. I zde, Iako v případě
Zeyerově, seznámení asi zprostředkoval Sigismund lionškn Nezůstalo
při pouhýdt, třelmsrdeřnýdi stytíth společenským. Mezi mladým kap
lunem wlesenhcrským a stařičkým l\n|dou vyvinulo se něžné přátelství,
opravdový poměr syna k oui.

Dostál l,nlinov měl na tom podstatný podíl, že nlmanath z r. 1895
tak honosným a oki'wnlýmzpůsobem byl věnován Kuldovi. Od K. Dos
tala také podn'uí úvodní oslovení. ()tiskuii ie z původního konceptu,
který si l.utinov usd'ioval. Pro tisk bylo pak trodiu upraveno a od
stavce |inak seřazeny.

Rozmilý dědečka!

Zpráva o Vašem oslepnutí sáhla ledovou rukou na srdce všem cti—
telům našich národníth buditelů, neihlouběii ranila však nás katolidté
spisovately, kteří k Vám hledíme iako k svému vzoru, vzoru lásky
k církvi a národu, vzoru neúnavné a ideální práce v literatuře du
diovní i světské.

Víme, že nás všecky znáte a iako děti a vnuky své v lásce diováte.
l podali jsme si ruce a řekli |sme: Potěšme stařeěka vyšehradského

dárkem. At vidí, že nezanednal pole bez oráčů. at vidí, že steré mla
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distvé páže s horoucí láskou obiímaií heslo Jeho: „Církví národ blah i'
To nediat iest mu útěchou v temnotádi stáří!

A tak vznikla myšlénka prvního almanachu katolickýd'i básníkův.
l oznámili lsme svůi úmysl v několika listed: katolických - budte iim

díky za laskavé uveřeinění —a vyzvali lsme všecky katolidté básníky
české ku společné práci.

Radostná odiota, která ze všech stran byla ohlasem našeho vyzvání,
lest iasným toho důkazem, iak to už po delší čas v nevelkém kosmu
katolické literatury české utaieně vřelo, lak různé ty hvězdy, hvěz
dičky i kosmické prachy toužily po středisku, po sdružení kol spo
lečné osy.

O šťastný dědečka, iehož neštěstí mělo tak šťastný úkol!
Tím však ned-iceme říci, abyste na naši knihu hleděl lako na vrchol

katolického umění.
Víme dobře, že lest to teprve kolébka, že lest to první milník na

daleké pouti za ideálem katolické poesie, té poesie, iíž přísněkatolický
názor světový nevadí býti poesii čistou, ryzí, silnou a velkou.

Prosíme toliko Boha, aby se touto knihou splnila slova, která iste
nám nedávno napsal: „Mějme se vííckni rádi, slučujmese v ldsce Kristově
a v lásce k národu svému druhému ".

Nechceme bořit, d\ceme stavět. Nechceme trhat, diceme se spoiit
k životu a práci. Důkazem toho lsou i sympatie, lež naší práci proie
vili věhlasní starší pracovníci buď skutkem nebo slovem (VI. Štastný,
Petr Kopal).

Knize své dali |sme pořad abecední a předeslali kratinké nationale
každého přispěvatele. Myslíme, že to nebude bez zálmu a významu.

Vybírali isme dic. došlé látky a dle nellepšího vědomí. Ten poslal
mnoho, onen málo, některý vhodnčiší, líný méně vhodné věci.

Při antlmlogii ! básní tištěnýdi byla by práce mnohem snadněiší,
ale taktu bylo vybírali z mála. Přes to však pozna soudný čtenář sám.
na které básníky klademe důraz, které k nam přivedly umělecké aspi—
race, &které icnoui hold a láska k Vám, dědoušku drahý.

Třesoucí rukou klmlcmc tuto Vaši knihu do rukou čtenářstva. s přá
ním, aby se Bdl'llžlll)to, co bylo osamoceno, aby se vzpružilo to. co
bylo nesmělo, aby se oživilo to,co umíralo, slovem, aby světlo Kristovo
osvítilo celý dirám poesie české. Kéž le kniha tato prvním skřivanem
čekanélio |aral

Pořadatelé.
Koncem února roku |895.

Dostál byl na Vyšehradě častěli hostem, pokud ovšem vzdálenost
Prostěiova nebo Olomouce, pozděli Wiesenberku a Nového Jičína
dovolovala. Ale neien to. V r. 1805 přilela do Prahy na národopisnou
výstavu Žofie Dostálová, sestra Lutinovova. Chtěla sinalíti v Praze místo
lako vydiovatelka. Když se lí dlouho nic nehodilo, nabídl lí Kulda ve
své velké dobrotě, že může bydleti a stravovati na Vyšehradě a naiíti
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si vhodně zaměstnání líné. Dodíázela tedy prvá dvě leta do závodu
modistského. Pak, až do podzimu r. 1900, vedla na Vyšehradě kudíyni.
Z korespondence oiie Dostálovy s bratrem seznávám, že před tím
byla na Vyšehradě sestra Bouškova, že pí Bouškova se při záiezdedí
do Prahy na Vyšehradě zastavovala atd. Ba na Vyšehradě nalezly pře
diodného útulku přítelkyně Žoůe Dostálová, tak na příklad Zdenka
Telaříková z Prostěíova, která chtěla dioditi do Lukesovy školy zpěvu
(dnes ie provdána v Brně za řídícího Zapletala) a Matylda Kaňáková
z Prostějova (dnes provdána za ředitele pošty Hradila v Prostělově).
Slečna Marie Wolfová, která vedla Kuldovi domácnost, byla zase po
vanocídí roku 1897 návštěvou na faře v Novém Jičíně. Po druhé, už
v samostatné domácnosti Dostálově, v lednu roku 1809.

Kulda a leho domácí stýkali se tedy ne pouze s členy kruhu kolem
„Nového života" se vytvořivšího, ale i s ieiid'í rodinami.

Litovati dlužno, že Kuldovy dopisy Lutinovovi neisou zadiovany
všedmy. Stelně iako v případu Zeyerovu nenalezl |sem dopisů z první
doby známosti Dostálovy s Kuldou. Usuzuli, že v letedi 1894 a 1895
si Dostál korespondenci tak pečlivě neukládal lako v letedí pozděiších,
kdy usd-novalkde co, každou oblednávku, reklamaci, každý účet a
proto i každý dopis a každý lístek osobní.

První z dopisů Kuldovýth, pokud isem le shledal, datován le 8. lis—
topadu 1895. llncd z první věty vysvítá, že mu předdíázely dopisy line
a právě obsahu velmi miímuvóho. Skoda lidi, lsou—llztracenyl Dopisy
ll. M. Kulda diktoval u psávalu ie svým knligralickým písmem, pravo—
pisně celkem bezvadně, hospodyně sl. Marie Wolfová. Kulda ve své
slepoté pouze přidával podpis, nerovný, pokřivený, ale vždy s kliky
húkem za posledním a.

(|)
Milý Drahotlnt-l

Ve svém posledním listě, jenž 'l'i tuším včera doručen byl, psal [sem
'l'obč v příčině nazvu časopisu Vašeho. liadil jsem, aby's slova „Listy
pro umění" vypustil. \'čeru :věděl lscm od Bltnara, že se pro časopis
ten sdíazeií články z umění rozmanitého. 7.toho teprve poznal |sern, že
časopis Váš pracovali bude o uměnl vůbec; a tudíž ovšem odvolávám
hořclšl radu svou.

Za to však rozhodně zapovidtím, aby se tisklo „Orgán družiny Kul
dovy". Přemýšlel |sem o názvu tom a shledal |sem ho za nemožný a tedy
určitě vyzývtlm 'l'ebe, aby [méno mě nebylo tlsknuto. Co se týká slova
„Moderna", lsem rovněž tak rozhodně proti němu.

Mám za to, že by celý ten přídavek měl vypuštěn býti. Včera, lak
zmíněno, navštívil mne Bltnar. Mimo jiné vypravoval mi, že byl vyslán
k reduktoru Škrdlovi v příčině posudku Almanachu „Pod ledním pra
porem". Redaktor „Vlastl" řeklprý mu, že si musí věc rozvúžiti a pozval
le) k sobě v sobotu zase. Nevím, co a lak o tom souditi mám.
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Včíale 255 ze dne 7. listopadu „Čedm" je článek nadepsaný .Mo
dema'. Snad „Čedia' nemáš a proto vypisujiTobě několik větz článku
toho . . .

. . . K .Omladině" připojila se „Moderna". Několik dobrýdi mládenců,
kteří viděli vytlaknuté jméno své pod několika z cizích luhů vypsanýml
a českým slovem oděnými verši nebo řádky. sešlo se za národní stodo
lou dirudlmskýdl „Rozhledů" a řeklo sl: „Budeme si hráti na vůdce
národa. Hra záleží v tomto: Všecko co dělali posud Staro- a Mladočeši,
je nesmysl: Česká píseň - tot bezcenné hračky. Zápas o národ —tot
zbytečné tříštění sil! Český jazyk nepotřebuje hájení, užíváme ho jen
jako volapůku, abydiom všemoudré, mezinárodní myšlenky vnesli med
masy. Pryč s vojskem, pryč s kněžml. Otcové naši dělali hloupost za
hloupostí: Celý nynější pořádek nestojí za nic. My to všecko rozsekáme
Isebe'. Tuto hru nazvali „Moderna" a vydali ve zmíněném časopise
.manlfest" k národu (noviny je ignorovaly. Ujal se jldi „Čas", jehožto
patron, jak známo, každého praštčnce diválil pro geniální nápady, a
takto si hledal popularitu) . . . Také dr. Herold ve své sdiůzi v Libni,
o této „Modemě“ zmínil se; odsoudil arclt směšný program jejid). Pra—
vllt: „Je to snažení „české moderny", kterážto záhubné národu".

Milý Drahotínel Kterak by mohl sobě osvojlti Váš nadějný časopis
„katolická Moderna", z redakce (tuším) .,Času" vyšlé. —- Proč byste
název ten brali „()mludlně" v dirudimských „llozhlededx“ —možno-li
a prospěšno, aby slovo „katolldtá Moderna" kladla se za tčdi poměrů
v čele Vašeho časopisu. Či má se zmatenost pojmu toho slova šířili
| Vámi? Sapienti sat.

?, rozjímání mého o zaktizaním přídavku „Kuldova družina" alyě ně
která. věty: .l'řipadl mi na pamět výrok písma sv. „Neříkejte já jsem
Petrův, já jsem l'uvlův, já jsi-mJanův; nebot my \'šltltlll jsme Kristovi,"
ř'uclt: Jméno má nesmí se \ )“tisknouti, a název katolická modemu zu—
jisté zavrlme iXaver.

l'íši nu recepis, rekom. a přepis (llOVLll'Ildoma.
'I'vůj

B. M. Kulda.
Na Vyšehradě, 8. listopadu t895.

liist, jak je zřejmo každému, kdo historii Katolické moderny trodiu
zná, týká se příprav k vydávání „Nového Života". Je opravdu litovati,
že nelze zjistiti, jaké jméno Kulda pro časopis radil. Snad \'ilém Bitnar
se na to bude pamatovatl. Slíbil mi ostatně, když jsme se ho na po
čáteční styky tvůrců Katolické moderny s Kuldou vyptával, že tato
zajímavá leta sám popíše, jen co mu existenční situace dovolí, aby si
mohl bezstarostně zasednouti k této oblíbené, ale nevýnosné práci.
Jinak k dopisu hořejšímu není třeba poznámek. Předpokládám ovšem,
že i mladší čtenáři budou z literární a jiné historie věděti, kdo a co byla
,Omladina", „Česká Moderna", „llozhledy", „Čas", dr. Herold atd.

K titulu dopisu: Slovensky cítící Kulda překládal křestní jméno
Dostálovo Carolus na Drahotín; cams, drahý, milý.
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(2)
Milý Drahotínel

Vím, že máš na ptlno. Proto Jsi tak dlouho nepsal. Já také mám na
pilno. Proto jsem tak dlouho neodpovídal. Jsme sl kvit. Nač bys mařil
čas? Nač bydl lá Tobě zbytečně ubíral ho?

Posílám Ti maličkost do „Nového Života" vydávaného pod praporem
„umění, zvláště pak poesie". K této tuším dobře přináleží také prosodle.
Jsi-lt srozumněn jako redaktor, vřaď „Znělku' či dvě „Znělky“ o mělce
do listu Svého. Nejsi-ll srozumněn, máš pro „Znělku“ redaktorský koš.

„Nový Život" snad leště nemá katalogy v plném pořádku. Já dostá
vám 2 výtisky a domácí tři sestry každá po 1výtisku. Do té d'nvílemáme
číslo |.' 2. a 3. Čtvrté do té chvíle ncdodáno, ač máme llž tBtý den mě
síce dubna. a ono mělo |Iž dne 8. vylítt na denní světlo. N. E. 'l'čdlto
5 čísel vypravul výhradně toliko poštou na adressu mou.

Dále: pan Jun Tengler, klenotník v Praze, přijal |iž č. 4. dubnové, ale
číslo 2. únorové do té chvíle nemá.

Já své dvn výtisky posud neplatil |sem, ule učiním tak, až se tobolka
poněkud vzpamntulc.

V příčině Svýd't tří sester vylednel si věc tu cestou soukromou.
Bud zdrávl Dlouhé (hvíle nemáš. Já také nemám. Vyslov mou hlu

bokou úctu \'t'ltlp. děkunu a všem spoluhratřím Svým
'lvůl starý tatíček

B. dl. Kulda.
Na Vyšehradě. lH.,4. 90.

'l'rolice sesterská ukumle poulrav.

Znělky. lež Kuldu dopisem provází, b_vlyuveřeiněny v „Novém ži
votě" číslo 5., první pololetí str. Ito pod nadpisem „Ilovorna". Čteme
ttun: „Milé děti. dovolte svému starému tutíčkovi, tak mne nazývate.
aby Vám lednou něco připnmntoval o služce poesie, prosadit" l'alt
následuií dvě znělky () znělce, luka má a laků nesmí býti n o výmamu
přízvuku.

Sesterskou troiirí jsou míněny sl. Marie Wolfová, letí sestra Jana a
Žofle Dostálová.

(3)
Slovutnému

Karlu Dostálovt-LutInovovi, diplomovanému redaktoru
„Nového ŽIvota"i

V národopisném kostelíku výstavním šťastně sešli Jste se a při stole
přátelském založili Jste „Nový Život", kterýž měl zažehnati z prsou
Vašidl „šostíctví katol. literatury". Když se ml předčítal tento výron
dudla Tvého, vyvrbll se na paměti mé kdosi, ]enž

„nenúvtdě starýdl copů
mladých copů rád by kopu."
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Zmínky .o vlasteneckýdi ústavedi' mohl jsi lépe nediati v péřeSvém,
jako tehdy, mohl jsi nežadoniti u nidi, jmenovitě u jednoho z nidl. No,
už se stalo. O tom „vínku' také pomlčeti, nebylo by škodou. Ze znač
ného počtu spolupracovníků radujl se upřímně. Poznámka v závorce
.o palmě míru" podařila se. —Přeji,aby starosti a trny budoucně zmen
šily se, nemožno-li aby na čisto zmizely.

Bůh žehnej dzvalitebné snaze, opravňující k naději, a mě dáti, aby
první ročník „Nového Života" ukončený „bez dluhů" měl prozatím jed
noho následníka; po něm pak by, za pomoci Boží mad následovali jiní.

'! listámy redakce líbí se mi slib učiněný, že poněkud sestoupí se a že
pomálu teprvé úroveň zdvihati budete. Uznáváš tím tuším, že Jste po—
čali stavěti dlatu od kalenice. Arcit, jest \'ás dirabrýdi dělníků, divála
Bohu, taková řada, že udrželi Jste po celý rok střechu téměř dohoto
venou na ramenou Svýdu avšak tuším, právem obáváš se, že by časem
přece nositelům ramena mohla strnout, a proto míníš rydile prozatím
stavěti od základů vzhůru pod střed'lu. Věta ta jest ve zraku duše mé
překrásným trsem vonné violy; avšak náhle violy vonné zastínil tulipán
hrdý malovanou hlavičku vzhůru pnoucí, a ze rtů vypouštějící slova:
„lludme milosrdni, abychom došli milosrdenstvíl" Či snad opět nechápu
výroky Tvé?

Milerád slyším pozvání ku předplacení na druhý ročník. Prosím o dva
výtisky pro sebe a přikládám přiložené předplatné 50 zl.

Pán llůh račiž síliti a osvěcovati 'l'ebe.
'llvůj tatiček upřímný

B. Ill. Kulda.
Na Vyšehradě, 10/12 90.
Srdečné pozdraveuí od kaši. lety a Libuše. kteréž se přihlašují za

odběratelky jako loni.

Kulda reaguje tímto dopisem na doslov, ukončující první ročník
,Nmého života". 'l'tun čteme: „Je tomu něco přes rok, co v národo—
pisném kostelíku výstavním v Praze sešlo se na naše skromné pozvání
nějakýdi dvacet mladýdi spisovatelů katolickýdi, neznámýd'i osobně,
ale srdcem a dluhem už dávno sobě patřících. \'šemi námi hrála ne—
spokojenost se stávajícím šosáctvíln katolické literatury a radost, že
jsme se sešli. Vzdnthl Nový, volný, svěží, vonný vzdud'i do katolických
nh. Bylo to přirozené. že jsme při přátelském stole ihned založili ča
sopis —bez krejcara penězi" Dále s radostí :! diloubou redaktor pro
rokuje, že „časopis, který se silou vlastních ideálů založil a udržel už
prvý rok bez peněz a bez dluhů, musí ostat vítězeml"

V liatárně redakce posledního čísla „Nového života" odpovídá re
daktor šifře ]. A. S. (patrně Josef A. Svozil): „Otisknu něco delšího.
A konkremějšího. Na prosbu odběratel bude nám třeba poněkud u
.ttoupít a pomalu teprve úroveň zdvihat. Buďme milosrdní, abychom
milosrdenství došli."

Jak vidět, dával si Stařeček Kulda předčítat „Nový život' od a až
do z, poněvadž mu neušlo nic.
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Podotknouti také sluší, že z doslovu k l. ročníku „Nového života'
dovídáme se, že „náš tatíček Kulda ihned vložil „Novému životu" do
vínku 100 korun." Byl tedy vedle arcibiskupa dr. Th. Kohna s jeho
darem 200 korun největším mecenášem vznikajícího časopisu.

(4)

Milý Drahotínel
Po přečtení Tvého listu ze dne 13. t. m. milertíd pozoruji. že jsem se

v řádcíd: svýdí předdmzích nemýlll. Důkazem jcst mi Tvoje podoben
ství o „lví kůži". Je to aspoň zase krok k lepšímu poznání. Avšak pa
matuj, že ani lví kůže na dobro krýti nemůže pod sebou toho šedivce;
vždyt znáš „Prodanou nevěstu', v nížto něco podobného vykonali
s Vaškem, jenž po malé davílce sám volal na ustrašené lidi: „Nebojte
se. já jsem Vašekl", a nikoli medvěd. Tot právě smutně stránka naší
doby. že lidé zhusta halí se v kůži díytráckou, a mají za to, že všldtnl
ostatní stojícc pod nimi, nevidí a nepoznavají, čím nabubřeno jest nitro.

Že plného rozkvětu přeji „N. Životu', tuším pociťoval jal z listu mého
posledního. Dejž to Bůh.

20 nových obrtízečků do té dívíle tiskem vydalo se; osm továrnou
Viléma Pitka a Synů na Smídíově. a 12 towímou A. L. Koppe na Smí—
chově. Poaýlám 'l'i je jako blahopřání k radostným svátkům Vánočním
a k Novému roku 1807.Ilozumčj ku druhému ročníku „N. Života', a
nikoli k \ůll ozutílueuí \“ „N. Živ'()tě". dobře věda, co v sobě obsahuje
heslo nedávno v něm vyslovené: „()di proíanum", jež bylo taky bud
medvědí a nebo lví koží.

Bud zdrav a (hraíněn na cestě životní Svým svatým andělem Strtížným.
'I"vůj oddaný tatíček

B. A". Kulda.
Vyšehrad, l4/l2 of).

Kulda dělal un svaté obrázky veršované texty, které došly v lidu
velké obliby. Tčdí obrázků se týká zmínka v dopisu.

(s)

Mllý Přítclil

Včerejší můj lístek měl vypraven býti na poštu a tu sestra Žofiehla
sila mi Tvé přání. aby pro Tebe přepsala adressy dlecéae Pražské, tuším
že Jsi chtěl psali všech 4 diecésí českých. Přání to jest úplně naplni
telné.

Sestra je po celý den v práci; jenom posnídá, poobědvú a teprv k ve
čeři se vrátí a nebo má neodkladné práce pro sebe. Po večeřiunavena
mtí přepisovali adressy? I kdyby až do půl noci pracovad mohla. ne
dovedla by toho za těch několik zbývajícídn dnů.

Posýlám Ti letošní katalog český. V něm podtržena jsou jména všedí
těch, jenž odebrali mého „Mojžíše". Mezi těmito snad nalezli by se před—
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platitelě na „Nový Život', ač ručlti nemohu za žádného. S druhé strany
snad mezi těmi, ienž mé spisy neodebrall, naleznou se někteří, kteří by
předpladli na „Nový Život ".Hlavní seznam odběratelů „Nového Života"
maš, lak soudím, v katalogu Svém; Toho hlavně povšimni Sobě.

Z letošníchnovosvěcenců nelnovělší spisy mě odebrali ti, iidlžto jména
na druhém listě zde měli.

Katalog hlavní a alfabetický musíš z tědlto pomůcek rydale spisovat'i
a z něho adressy na rozesýlku |iž předběžně vyhotoviti tak, aby's dne
8. ledna rozesýlati počal [. číslo ll. ročníku. Je to arclt práce krušné,
ale jiné pomoci neznam.

Pán Bůh rač Tě síliti.
Tvůj ut aupra.

15/12 96.

Můj katalog upotřebcný navrátíš mi s I. číslem „N. Ž." v lednu, iežto
ho nezdatně ustavičně potřebí lest zde. —

Z novosvěcenců letošnídí brali nejnovější spisy tito:
Frant. Donát, kaplan, Zbraslavice, Čechy.
Jan Švestka, kaplan, Fryšava na stát. dráze. Mor.
.los. Sainer, kaplan, Středokluky. '.
Kar. Beneš, kaplan, Maia (Ihýšku u Milevska. Č.
Jan Hošek, kaplan, Velké llostomluty. .
Jan Svárovský, kaplan, pocta, Zákupy (Relthstadt) Č.
Jos. Jelínek, kaplan v Kunšttítě. Mor.
Ant. Kupka, kaplan v I.tllči " \'yškova. .\lor.
.lar. Dvořák, kaplan. llutlmv (|ludluň). Čechy.
Jindř. Skopcc, kaplan, Manetín. Čad-ty.
Ant. Jančík, kaplan, |)ol. Dubňany. “.

Dostál sháněl adresy, na něž by mohl rozesílati !. číslo ll. ročníku
„Nového ži\ota". Proto prosil, aby mu ,. Praze kněze z katalogů čes
kýd: resp. pražského vypsali. Starostlivý Kulda však nechce touto prací
zaměstnanou Žoiii Dostálovu zavaliti. Proto odmítá. Ale Dostálovi bylo
přece vyhověno, lak svědčí lístek leho sestry Žoiie ze dne 10. pro—
since 1896: „Druhý hrutřel Poděkui se milostpánovi za tu knihu (ka—
talog) &za obrázky. My Ti to se slečnou Márinkou dle přání Tvého
napíšeme, ale nesmíš milostpánovi nic o tom psát. Přelelne Ti veselé
svátky. Na svatého Silvestra přiiedu do Nového Jičína. Pošli ten kata
log na adresu slečny Mařenky zpět. Budeme ho potřebovat. Pozdra
vuieme Tě všedmy. Tvá oíka.'

(6)

Milý Přítell Drahotínel
Především, prosím, vyslov mé uctivé díkůvzdání neldůstolněiěímu

Pánu děkanu Novojičínskému, a Jeho paní matce za blahosklonně přl—
ietí a za laskavě pohostění ohpu Vyšehradanek, mé písařky Mařenky,
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a telegraiistky sl. Rabat-lové. jakož i za bloživý pozdrav. jehož se i mně
dostalo na radost velikou.

Taktéž vyřid díky mé důst. P. Rudolfovi a P. Janu. za všechno čím
oblažiti ráčili obě ty poutnlce Pražské a mne vzkázaným přátelským
pozdravením.

Že i tobě upřímně děkuji ve příčině této, rozumí se samo sebou.
Dna dodán mi byl „N. Život'. Dal jsem sobě čísti některé články,

zejména pak básně, : nidižto „Noci svatojaneké' a kritice kritik .Za
větrem" dávám palmu. [ všedmo ostatní, co mi posud čteno, bylo jest
mamenitou okrasou tohoto 1. č. roč. ll. Jen to „předplatné' měl Jsi po
držeti pro Sebe jako tajemství redaktoraké. Přeji plného zdaru každým
směrem, tedy i směrem .Bdsnickýrh obzor-ů" a zejména básní Bouško
výdt .Pietas'.

Poručena se činí
oddaný tatíček
B. M. Kulda.

Na Vyšehradě. 161107.

Jak jsem se už shora zmínil, sl. Mařenka Wolfová byla návštěvou
na faře v Nov. Jičíně. Děkanem byl tehdy v Nov. Jičíně rázovitý kněz,
bodrý Němec P. l'arsch. Ostatní dva uvedení kněží jsou P. Rud. Sobek
aíl'. Jan rámek.

V I. čísle ll. ročníku „Nového života" zaujala Kultlu, jak vidět. nej
více verš. pohádka od Adama (Íhlnmeckého „Noc svatojanská". U sbě
ratele pohádek to nebylo Illt' (llvného. 'l'enlo genre Kuldovl lnhodll
a nejvíce odpovídal. „Za větrem". rozjímání mrzutého literáta, bylo
rovněž od Adama (Žhlumcrkého, který v něm horlil proti hlodavé,
hryzavé a jiné kritice. . . , Souhlas Kuldův je i tu pnrhopitelný.

V lístárnč administrace uvedl Dostál, že „vysoce důst. pan kanovník
Kulda předplalil 50 zlalek" u volal „vivanl sequentesl" Na to se v do
pise naráží.

Dne 16. března r. 1807 dožil se ll. M. Kulda seduulesáti sedmi let.
V 3. čísle „Nového života" roč. II. v čele je zařazena gratulace z pera
Dostálova k tomuto pro stařečkn Kuldo významnému (lnl. Považují
v zájmu úplnosti za účelné blahopi'einý projev otisknoutl. Zní:

„'l'atíčku starý núšl

Dne 16. března dolehne na Vaše prací ohnutá záda druhá
sedmička. Dvě sedmičky, dvě sekyrky, dvě šibeníce, jak říkáte.
Nevldíte jich, ale cítíte je. \'zaly Vám slunce, nahrbily šíji, po
sněžlly hlavu, spoutaly ruce —ale nedovedly Vám uhasiti lásku
k lidu, pro který pracujete a jehož krokům s utajeným dechem
nasloudiáte, aby se nepřiblížlly propasti. Věrný syn blahoslave—
ne'hootce Sušila, milujete stejně jeho spanilých dvé krásek.

Doufám,že nejvhodněii oslavímVaše sedmasedmdesátiny, když
uveřejním slova, kterými iste nás napomínal, když jsme naposled
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byli kolem Vás: „Katolický básník podobej se balonu captifu:
Vzlétej, ale neulétejl Nezapomínej v tvůrčím vzletu, co dlužíš
národu a církvi. Vzlétni hodně vysoko, ale nepohrdni těmi, kdož
mají kratší lana. Balon volný ztrácí se zrakům, nejen mým sle
pým, i bystrým. Stává se nebezpečným, ie hříčkou větrů a ještě
troskami svými ohrožuje ty, kdož pod ním bydlí."

Dnes Vám družina „Nového života" děkuje za všedmu lásku
&přeje si, abyste se zdrav dožil prozatím ještě dvou osmiček,
znamének nekonečna a nesmrtelnosti."

Slova ,když jsme naposled byli kolem Vás" týkala se asi sd'nůzky,
již měla družina „Nového života" v Praze v srpnu r. 1806. V listárně
redakce číslo 2. II. pololetí l. ročníku „Nového života" byla tehdy tato
vyzva:

. ůvěrný sjezd naší družiny bude v Praze dne i !. srpna 1806 dop.
Orientační bod u tatíčka Kuldy na Vyšehradě. Všldmi přátelé budou
Srdečně vítáni." Nebyl to vlastně sjezd v pravém slova smyslu, ale přá
telská schůzka, () níž také zprávy do veřejnosti nebyly vydány žádné.
Zde uštědřoval Kulda svým mladým ctitelům a přátelům ze své bohaté
ilvotní zkušenosti a moudrosti.

(7)

Milý Drahotinci
Než-li 'l'vůj list mi oznámil. že jsi dosáhl kuracie žádané. věděl jsem

to již : „lllasu' brněnského a z .Katol. l.istů". larndoval jsem se ze
zprávy tě a přeji, abysi nabyl dokonalé spokojenosti a více času v re
digování „Nového života". Pan llůh dávej Ti potřebné síly a stálého
zdravi k tomu.

Těším se na znamenitou báseň Zeyemvu, kterouž 'I'obě zaslal pro
„N. Život'.

\'yslnv mou úctu vldp. děkanů. jeho ctěná paní matce a celému domu
farnímu.

Líha Tě 'l“vůj tatíček
H. M. Kulda.

Na Vyšehradě, 10/4 97.

Důstojný Panel
Ze srdcí rozradostnčnýd: přejeme pro duchovní správu v polepiornč

hojného požehnání Božího.
Marie a Jana.

Dostál, dosud kaplan novojický, stal se dudmovnímsprávcem místní
polepšovny, což znamenalo pro něho osamostatnění; měl svůj byt
v ústavě a možnost zvýšené prace redaktorské a spisovatelské, poně
vadž byl volnější. Také rodiče a sestra Betyna l-Jiška přestěhovali se
nyní z Prostějova k němu.

Zeyerovou básní je míněna „Zahrada mariánská". (DokončmL)

74



OKNA

ARNOŠT HRABAL

Mistr Arnošt Hrabal narodil se dne 4. prosince 1886 v městečku Budnlovlcídl
pod dumavým hradem Budilovem v Chřibed1.()tec jeho zanednavnevýnosnébo
kožišnictví byl venkovním listonošem &brával při podaůlkádn do hlubokých
hvozdů budnlovskýd: malého Arnošta, kteremu les se stal láskou a osudem.
Po studiích v Ub. Hradišti a Olomouci dosáhl prvního vytčeného cíle: kněžství.
Ale svatý Duda mu dal do kolébky vzácnou hřivnu. jež mu určila jeětě jiný
cíl: umění.

Po velké námaze dostal se v leted: 1912—14na Craphlsdne Lehr—und Vu
sudmsanstalt ve Vídni, po převratě na půl roku do Prahy na uměletkou akn
demil a opět půl roku do Vídně. Více však samouk věnoval se především
dřevorytu ponejvíce s motivy náboženskými, jenž mu nejlépe odpovídá, po—
něvadž tam může vyjádřili svou náboženskou víru. Jeho nejlepší školou byly
hory & křesťanský středověk františkánský, libující si v tidlu hlnbokýdl lesů.
Proto kreslí les jako gotltký (hrám, kde smrky a jedle zastupují sloupy pnoucí
se do nebe. Jeho stromy bojující se.živly okousek místa a života jsou symboly
tvrdého života lidského, jaký se stal údělem 1 Krista, svaté Panny a svatýdl.
Ale vždy kdesi na větvi pěje ptáček, aby naznačil, že naděje na lepší nesmí
nikdy (hybčtli

\č je Ilrubul umělec prvního řádu. jemuž dáno d\arlsma ohromné, přece
je u nás skoro neznám, protože přehlížeu. Jak jinak si ho váží naši sousedé
\ říši I Rakousku, jakmile poznali. kdo v umění llrubnl jentl

Jeho práce s velkou podívalou přinewlyberlínské „Deutsche Monatsheílc'.
pak .l'kkart" a ,. fan ", líp.—aké_Ilcclams Universum" a u nás na Moravě časopis
.,l)(zutmiuníihrlmíu- Ilellnat".

Ale Ileh'ít't' si llrnbalu není ve Vídni, kde.lllll \ěnovaly ('elý sešit „(."raphisdae
MHMP, časopis obirajirí se umělci jen prvního řádu, který čauto již odmítl
příspěvky umělců [nálnýlh

Ve Vídni Ilrabul [n'-žvystavoval v „Klimtlerbause“ a posudek nanejvýňpcr
dlvaIný přinesla suma „Neue l'rele Presse'.

U nás na Normě vydal v r. 1020 v Přermč bratr básníka Durydla Bohu
ulav mapu 12 dřevorytů lll'ilJHilOVý'th,k níž napsal předmluvu básník Jaroslav
l)uryd1. Slovem básnltkým orc-ňujeumění llrabulovo. jež dává stromům život.
\'ýtisků bylo málo, \ ždyt u nás se \ ždy jen riskuje, n byly rozebrány poměrně
brzo a snad jen proto. že byly prodávány za směšně nízkou cenu. Nčmetké
vydání této mapy mtí předmluvu básnířky “arie Stony 1.'l'řebovic, kde Hrabal
žil nějaký čas jen .s\ému ulnční.

Žeň Hrabalova podle jeho vlastního určení tvoří dosud asi 200 kompoaíc
na lesní motivy. asl 40 velkých dřevorytů a asi 60 „Ex libris" pro různé moby.

llrnbal jest jeden z největších českýchumělců. jenž sdílí osud tak mnohého
velikána, že ocení se náležitě až po smrti. Potom budou jeho práce chovány
jako poklad nenahraditelný. jako kulturní majetek národa, jenž dává kousek
cti svým největším synům až tehdy, když je ocení Cizina.
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Když |sem prosil mistra Hrabala o některá data k tomuto článečku, napsal
též: „Jen mne moc nedlvaltei Opus laudat autorem (Dilo dwálí autom), když
za něco stolíi" —Ano, mistře, dílo tvé tě d1válí, ale dnci na tebe upozorniti,
aby i jiní věděli, že tvé dilo za mnoho stolíl - Kéž mnozi podaopi, že praculcš
pro národ, a hledí si zjednati aspoň leden tvůl obraz nebo od tebe „Ex libris'
pro své knihy! —Hrabal lest kaplanem ve Velkýd: Losinádt u Šumperka na
na Moravě.

Jos. Marco! Svoboda.

KAREL NĚMEC

Karel Němec,nový člen naší Družiny literární a uměledté, je dobře známé
jméno u všech přátel české grafiky. Dílo leho le rozsáhlé i rozmanité. Vyškoliv
se u mistra Kalvody, pěstoval v mladosti krallnářství perem. oleicm i v leptu,
zadlycule troll tedmikou stelně dovedně lako věrně vážnou přísnost i prostý
půvab své horské domoviny. !( svému rodišti, Novému Městu na Moravě (nar.
25. řílna r. 1870), přilnul takovou vlát—nouláskou. že svody ciziho a dalekého
světa nevylákaly ho z tidté dílny v otcovském domě, kde oddává se pilné práci,
neohlížele se na směry a módy ani na pochvalu současnosti. věda dobře, že
poctivé dílo si lednou vynutítaké kus spravedlivého uznáni. \'mužnýd'tletcch
oblíbil si zelména dřevoryt, vyspěv v této nesnadné metodě takové dokona
losti, že na svých nesčíslnýdl lisu—(hoživil celý bohatý svět středověké reality
| fantastiky s pohádkový m kouzlem i pravou náladou. Jsa při hlubokém vzdě
láni mužem prosté viry, věnuje svou dovednost také oslavě světců, z nichž
zelména svatý \ áclav, svatý František z Assisi, svatý JIH a llohorodička lsou
leho rukou pietně ut-tiváni. V posledních lelcdl pěstule horlivě | výtvarnou
práci na omítce. Jeho sgrulitn naldcic v Nov. \iěstě na velkýth budovách ho
telovýth, na Sokolovně i na domu-(h soukromým. A také ve.7,no|mě a na Fry—
šavě. konečně roku loňského odvážil se náš umělec,dila monumentálního.
Celé Dantmu nebe plane živými bunuml s věže umoměstskčho far. chrámu,
a dá-li llůh zdraví, dočkáme se takové nebeské ieerle také na stěnách kostel
nith. \'znlká tu veliké dilo, krásný (\uctwrósní dar nezlštného umělce rodnému
městu, které sice neleví (llll'b příliš vděčnosti, ale v budoucnosti bude vzác
ného rodáka listě s pýthou vzpomínatl.

Karel Němec |c při svém kumštu také dobrý, čestný člověk; už proto vítáme
ho v Družinč co nclvřelcll.

Jan Kurnik.

POLITIKOVÍ'É A LITERATURA

Dalo by se to nadepsati také třeba: Skvrna našeho hnuti nebo tak nělak
drastlčtěli, ale účinek bude asi, bohužel, stejný. Už několikrát v našem tisku
bylo tak jemně a stydlivě upozorněno na to, že naše politidté kruhy velmi
málo sI všímali naší literatury. Říkám, že se tak mluvi pouze stydlivě, jako
by se někdo bál pokáratl pány politiky za tento hřídl.
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Protože však politikové, mnjíce větší schopnosti a lepší orgány mluvící. do
vedou své politidté pravdy podávati tak makavč po lopatě. že tomu my oby
čejní smrtelnícl až příliš dobře musíme rozuměti, neškodí jistě, když se jim
také řekne jasně a otevřeně. v čem dlybují. Neboť politikové milují jasnost a
otevřenost. 

Věcje proto zlá, protože literatura není politickýmartiklem takového řádu,
aby zajišťovala mocenské postavení. A to je pro'polltiky kámen úrazu. Protože
politik má rád ty věci. které zajištují mocenské postavení. Čtení Wolkera totiž
cš tč nenaddtlo p. Viktoru Dyka k tomu, aby opustil svůj senátorský mandát

národně-demokratidtý a přidal se ke komunistům nebo aspoň sociálním de
mokratům. A Jaroslava [)urytha „Cotiůá růže" nebo cosi jiného sotva bude
s to,aby naddtlo pana Jaroslava Stránského, aby vzdal chválu katolicismu.
Literatura je krásná věc, ale politika je věc praktitká.

Z toho důvodu je také literatura podceňována a brána politiky pouze jako
nutné zlo. proti kterému by se bylo nejlépe hájitl zákonem. Pro politika ne
existuje beletrie, pro něho jsou noviny, při čemž je nutno šéfredaktory upo
lornlt, že literární zprávy a hlídky jsou velikým mrháním místa a neodpusti
tclnou (hybou.

Literaturou mohou býti nanehýš brožurky a la \'ýklud volebního řádu,
Program strany n Proč musím býti organisován? Jiná „literatura' je nesmyslná
" zhoubná. protože praktidtý smysl rozptyluje a otupuje. Básně dokonce jsou
pouze na vyplnění nedokončená stránky v kalentltířidt a dělají je lidé, kteří
nemají co dělat.

I,Iteráty nutno siu-rmu .t \ebelnent-í potírat, protože ti jediní si háji svého
ro:.umu u mjdt námrů. Přirozeně, že tu je zbraní nejlepší a nejmocnější
bojkot.

\ tohle všetko neplntí snnd jen () politicídt ngrárnídl nebo česko—socialis
titkjdn. To je do písmenky pruula i o nnšith politieídt. Výjimky se dají spo—
t'itot na prstech jedné ruky.

Zlepšení by se dalo (ltil'illi, kdyby struna dostalo monopol nn \ydáxáni
literatury, čehož Iiůlt nás rač chránit. 'l'o sneseme s klidem ještě raději sedmero
zákonů na odtrnnu republiky. Protože pak by naši básníti musili zprnt'ovnt
program ve.mělkáeb nebo v tercináeb.

l'olltikové nechteji zkrátka litcmtuře sloužit. Protože se domnívají, že.ne
slouží literaturu jim. Je třeba jim říci hlasitě: Nikdo od vás nežádá, abyste
četli knihy či básně. Bezpochyby byste tomu také nerozuměli, ale co po vás
je třeba žádut. to je to, ubyste knihy platili, kupovali, šířili, abyste podporo
vnll penězi (ničím jiným) literaturu u literáty.

Kdyby všichni naši „\livní činitelé" obětovali 50 procent příjmů z různých
správních radovství a podobných institucí. ve kterých peníze tekou, na šíření
dobré literatury. udělali by více než dělají tím. že každého roku „obohatí naši
literaturu" o tlustý n vypasený svazek zákonů a nařízení.

Potom by bylo možno nejen ujednatl s nimi jakýsi modus vivendi, ale pak
by bylo možno psátl o nich [ romány &básně, protože by byli pracovníky ne
náročnými a obětavými. 'l'ato řeč ovšem může v nich vzbuditi zdání neváž
nosti. Ano, nevážíme si jich a jsou nám směšni, ale jen v té jedné věci: jak se
chovají k literatuře.
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A leatll si myslí ve svém politickém rozumu, že se všetko vyhraie politikou.
tož bychom ai přáli (a upřímně), aby žili ještě padelát roků, aby viděli také
to, co svým politickým rozumem způsobili.

To je lamá &zřetelná řeč. A nyní, páni politikové, mne sežene třeba. za tu
pravdu jsem ochoten podstoupiti smrt neihrozněiší a neltrpčí: bý.ti potravou
vaší. Přičemž leětěpřed vaším politiůým talentem, pokud se týká "ných věcí
než Iiteraturynmeknu a pokloním se (a také upřímně).

František Hanzelka.

z BRNĚNSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA

Brněnské národní divadlo vypravila za poslední čtvrtletí minulého roku
dosti slušnou řadu premiér. Byly to tentokrát hry převážnou většinou od čes
kýdt autorů, k čemuž zvláště přispěla oslava desítiletého trvání našeho státu.
[ opera, která tak ráda sahá po ultramodemídí novinkádí, byt byly od českýd'i
autorů ze zahraničí, vypravila starou, dosud však svěžíminiaturní Dvořákovu
operu „Tvrdé palice" spolu s Bendlovým baletem „Česká svatba". Škoda, že
obecenstvo přilalo oba tyto kusy dosti chladně, ačkoliv byly pečlivě nastudo
vány. Jen v provedení baletu „Česká svatba" působily rušlvě modemismy.
které byly do něho vloženy snad z elementární neznalosti národního tance.
Zato s nadšením byla přijata nově nastudovaná Thomasovaopera „Mignon'.
Titulní aopránové role bylo svěřeno altistce .\l. Dobrudté. Ačkoliv tu byly
listě obavy, přece umělk) ně ui odbyla svůl debut skvěle. ()pcrní repertolr hyl
spestřen Opětným nastudováním oper: „Komediantl' od Ixoncavalla, „Cava
leriu rusticana" od Mascaního, Verdiho„()tello" a efektní „llůžový kavalír' od
Ridlarda Strauss:. 'I.opcrnídl hostů sklidila nelvětši úspědí Nobuco llara. |a
ponsluí umělkyně, která vystoupila v roli „Butterfly“ ve stelnolmenné opeře
a inko \lici v Ilohělně. Přes tyto ůspěthy byla zde |Innk stagnace, která sedá
vysvětliti tim. že pro (huruvost některých členů vypadly 1 původního pru
gramu „|lalkn"ud \lonluszkn, „Št-Intosedlák" od Dvořáka a „l)on .lunn' od
Mozarta. l—llllovšem všedtny premiéry budou mnčně zpožděný, než lze dou
íati, že brněnská opera, která má zvučné jméno a vynlkaiící ensemble, tuto
nepředvídnnou krisl Itllllil.

('.Inohru po úspěšný(.llprelniěrádl na začátku sezony neměla už v dalším
průběhu mnoho štěstí. Sund proto, že se kladl) na činoherní oberenstvo příliš
velké požadavky. Tok I.troskotal „Vašíček Neilů', básnldtý fragment ztrace—
ného člověka od Jusvfu Holého pro scénu upraví-ní šéfem činohry Iludolíem
Wnltrem a Mahenova novinka „Na.qreddin'. \'Ind. . imáček v titulní roli tohoto
akšchirského Šalomouna a rytíře bez bázně a hany byl výtečný se všemi íigur
kami, které ho othOpovaIy. Nicméně brněnský autor na dlllf obecenstva ne
přišel a hra, od níž bylo tolik slibováno. imizela po čtyřed: představeních
z repertoiru. Ani Tylúr „Jan Hus“ v titulní roli s (). Čermákem nepřinesl
v herediýth výkonedl něco nového. Zklamalu i dramatická báseň Ot. Thurn
„Fhaěthon." Premiéra hry „Ilříd'n“od Gregora-Thjovsklho lest kapitola suma
pro sebe. Slabý kus měl zadnránit působivý historidtý obrázek Stroupežnidcčho:
..V panském čeledníku", který byl uveden spolu s premiérou. Zato na celé
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čáře to vyhrál Emil Vachekse svou veselohrou „Lišák Stavinoha', kterou zpra
coval podle svého populárního románu .,Bidýlko". Tato hra, líčící život ubo—
hého zloděje ze Žižkova, jest naplněna zdravým, lidovým humorem podávaným
v hantýrce pražské periferie, což často autora svedlo k silným výrazům. Hra
jest dobře stavěna až na poslední jednání, které jest ve scéně a ministrem války
trochu za vlasy přitaženo. Frant. Klika v titulní úloze mčl pronikavý úspěch.
Zvláště v druhém jednáni, kdy před soudem líčí svůj ubohý život plný ko
panců od lidské společnosti, byl strhující. K tomu úspěchu se připojily ještě
další tři vysoce umělecké úspěchy. Byly to: melodram Fibídm-Vrchlického„Smrt
l'llppodamie", poslední díl mohutné trilogie „Hippodamle". dále Kvapilova
„Princezna pampeliška' v titulní úloze z M. Waltrovou, která pro Brno jest
tím, čím pro Hollywood Mary Picford. a konečně „Druhý břeh" od Hilberta.
Psátl o tomto dramatu samém znamenalo by po tolika již kritikách a diskusích
nositi dříví do lesa. Chci se zmíniti toliko o provedení. Drama v režii Vlad.
Šlmáčka, který vytvořil zároveň stěžejní postavu dor. Hrona. bylo pečlivě na
studováno. Než překvapila interpretace konce třetího jednání. PředJeníkovou
popravou přidtází k jeho otci dor. Iironovl katolldtý kněz, aby tlumočil Je
oíkův vzkaz 0 jeho poznání věčnosti a uznání Boha. Knčze hrál Josef Lakěa,
ale tónem takovým, že celé jeho poslání zprofanoval. Nevím, jak se mohlo
stát. že režisér připustil takovou Interpretaci úlohy, která listě nebyla v in
tencích autorovýdt. Bylo by bývalo také vhodnějším, kdyby kněz přišel přiro
zeným vdmdem. Takto jeho vystoupení 7.Jeníkovy ložnice působilo zb) tečný
dmos. .linuk heretkó výkon) až na několik nedoputřcní byly nadprůměrné.
.lnko noční představení v posledním dnu \ rot 0.byla premiéra „lilázen \ ump—
lionu' od Lva Blum/ho.

()peretnísouhor nastudoval celkem třioperety. Jednuk „Krásnou Floridu" od
svého člena K. Kosmy,která však přes všethny premiérové ovace byla velkým
omylem. „Tulák' od Piskcíčkupřes některé naivností libreta celkem uspokojil.
Konečně byla uvedena na scénu s napětím očekávaná „Rose Mariu" od f'remía.

Skvostná pohádková výprava, nové dekorace, nádherné toalety, dva nebo
tři líblvé šlágry a -—už to bylo vět-| Libreto jest slabé a thudé na nápady.
| hudba má slabou instrumental—i.k tomu ke všemu se dovídáme, že hudbu
nesložll ř'riml sám! A tak návštěvníkům divadla se ztratila mnohá iluse. la—
jímavé jest, že hlavní postavou jest zde omeritký kowboy. týž kowboy, který
jest se svým koněm stále více a více vytlačován z filmu úměrně s rozvojem
automobilismu. l'řidaází tedy tento ubohý muž ke konkurenci nikoliv s koněm.
ale zcela rozumně s příslušným počtem girls a s nádhernou výpravou, která
jej také zachraňuje. —ra-—

() SLOVENSKÉ LITERATL'ŘE.

Přítel, středoškolský profesor a spolupracovník tohoto listu, způsobil mi ne
dávno velikou radost. Věnoval nějaký čas četbě slovenskýd: knih. Dlouho
nemohl se k nim dostat, dávaje - podaopitelně- přednost vedle české hlavně
literatuře francouzské i německé. Když konečně došlo ina literaturu sloven
skou, přezíraná a odstrkovaná Popelka způsobila náročnému čtenáři příjemné
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překvapení. Přesvědčil se, že to zanedbávané a staletí umlčované Slovensko
zrodilo řadu nadaných hlav, jejidxž tvorba svým životným realismem, projas
něným čistým ovzduším vroucího idealismu, potěěiti může i čtenáře vzděla
ného a vyběračného, zvláště když znechucen odkládá nedonošené padělky
cizídl směrů literárních. Přítel uznal a vyznal, že jest věcí spravedlivou. když
se na slovenské autory a na dobré kvality jejid: díla občas upozorní naše čte
nářstva, jehož pozornost jinak příliš je upoutána zjevy jepicovitými a četbou
sensační. Jak uznale mluvil tento jinak diválou neplýtvajícl muž na příklad
o Kukučinově „Domu v stránl"l

Vzpomínám této drobné episody, maje na tomto místě zmíniti se o nedávno
vyšlě knížce Štefana Krčrnéryho.Autor, osvědčený redaktor „Slovenských Po
hl'adů'. nazval ji L'udiu :: knihy (nákladem L. Mazáče v Praze) a poučuje tu
velmi poutavě o řadě slovenskýd: spisovatelů, kteří citovým ! myšlenkovým
obsahem svého díla mohou obohatiti také českého čtenáře. Nejedná se o su
daopárnou příručku. Naopak, jsou tu věrně zpodobněny živoucí osobnosti
z masa i krve, při čemž jejidl životní dílo. proddmuté idealismem sdlopným
každé oběti a spočívající pevně na základu žité víry křesťanské, je tu ve své
podstatě stručně a účinně vystiženo. Čtenář seznámí se s řadou sympatidtýdl
postav, jejithž život byl zpravidla cestou trnltou, ale jejichž dílo i vzor jsou ctí
a pokladem národní _kultury. Kniha Krčméryho krásně se čte. Jsoue psána
: lásky a s láskou. dovede lásku iúctu ke svým tidtým hrdinům vzbudit
i u čtenáře.

Specielně životem a dílem jednoho ze slovenských nesmrtelných obírá se zá
služný spis „Andrej Sltídkovít' .: jeho doba" 1.pera dr. Flory Kleínsdmitzové (nákl.
Anny Bečkové v Prale). \'yzbrojena značným aparátem literárně-historické
vědy | dobrou průpravon lllllStllltkilll,pojednává autorka nejenom o životě a
díle Sládkovičovč, nýbrž. jak ostatně i sám nálev knihy slibuje, vystihuje relé
okolí | ovzduší, relý rtíe doby, v nichž Sloídkovič se vyvíjel a tvořil. Na Spis
tohoto druhu a:hodnot) mohl před převratem odvážili se jediný proÍesor dr.
Jaroslav \'Iček. Dnes je tu již jeho škola. která ve šlépč|ídi mistrovýth don-dr
spracovatl nepřeberné lmlmtsní, jež, uloženo hlavm'- v martlnském museu,
čeká na vycvičené rure. Zdařilá práce Ill. l\'|einsd|nitzové je v tom směru
pěkným počátkem. Spanllá osobnost Sládkovičova stojí dollsta mu:, aby byla
předmětem nejen obdivu, ale [ vědetkého badání. l'roto čekáme s určitostí, že
spisovatelka své dílo doplní ještě osvětlením zh_ívalící části života největšího
básníka Štúrovy generace. když \ přítomné knize ho prouízí pouze do r. iliSt).
K přednostem jejím náleží vedle množství utřidčného materiálu také autorčin
poutavý sloh, překonávající tíži vědeckého studia vzletem a teplem vlohy vy—
prnvovatelské.

„Slovenski Pohl'ady" ukončují právě 44. ročník. Tento martinský měsíčník
těší se čím dál větší oblibě na Slovensku a snad i u nás. Zaslouží si toho vším
právem. jelikož skutečně soustřeďuje nejlepší talenty tří slovenskýdl generací.
Ze staršídt spisovatel .!ng přispěl letos několika obsáhlými kapitolaml své
historidcé fresky „Svďtopluk'. o níž oběíměji pojednal jsem v prosincovém
čísle pražské „Vlaslí'. Beletrie zastoupena dále Josefem Gregorem Tajovským,
]. Alexym, Št. Letzem, Urbanovičem a j. Vzpomínkami, bohatými na podrob—
nosti z těžkého národního zápasu na Slovensku, přispěla T. Vansovd.Redaktor

80



Krčméry, vedle krásné romance ze slovenské dávnověkosti, napsal nekrolog
Kukučinovl. o němž několik osobnídi vzpomínek připojila E. Šolté'sovd.Závaž
nýnli články retrospektivními přispěli též Jos. Škulléiy a Klein-Tasnoxkaiský,lenž

unx „171.1 1 : -r I ! -,__.;=___:_ll - ! l 'ielwro
ciičů.O bratřlch Úprkovýd: rozepsal se dr. AI.Koiíxek,lenž tu věnoval také článek
Scotu \'Iatorovi. () mladé generaci slovenský-dmvýtvarníků rozepsal se .l. Altxy.
zmíniv se při tom přílišpaušálně o pedagogické neschopnosti profesorů pražské
umělcdté akademie. Obsah il. sešitu úplně vyplňuií články o Janu L. Bellavt',
osvětlulící život | dílo největšího slovenského hudebníka. Všedty popřevratové
ročníky „Slov. Pohl'aclů" radostně svědčí o uvolněném a slibném rozvoii slo
venské. kultury. Dr. J. Sv.

o I.lDSKOU DUŠi

Tak by mohl zníti podtitul knihy i lcrmanna Bahra: „Nanebevstoupení“Zápas
o lidskou duši, zápas nelhroznělší. laký se odehrává před našima očima lako
nelhroznělší drama současné generace. Kdo má odvahu seznati portrét sou
časného člověka, hledalícího všude cestu, ale bloudícího od zklamání ke zkla
mání, ten smí se oddati četbě této knihy. Nedovedu toho zapříti: po dlouhé
době kniha. která mne rozrušila, uchvátila a na mnohých místech přímoclrtila.
liniinovuný lápns o duši. řešený obdivnhodnýln uranžéreln nelodvážnčlšlch
scén, lot ohruz dilu, lílnž Illulll Ilnhr postaviti plc-d naše oči náš vlastní portrét
kreslí-nj s podivuhodnou pravdivosti. ('Ílověkdvacátého věku, který má odvahu
pronášeti kategorické 'lávěry v disciplinách vědy. umění | náboženství. Jeho
mívčr) isou lnkončeny clůrnlnýln puntíkc-m. m nímž už nikdo nesmí přiclnti
řúclk). ()hru'z naclčlovčkn, \)pčstovuného :, umělé buňky positivlsmu. Nadpři
ro1c-no le pouhou stnyšlenkon pro ty. kdo neodvážili se sestoupili do hlubin
lidského ducha. | idské srdce, leden !, Innohn svnlů lidského těla. s určenou
Íunkc—í,věc. lako tisíc-e jiných. A před dávnými věky měl Kdosi odvahu po
zvednouti |c-nu vyšší prestal, dáti lilli výmamnělší úkol, nei IIIUpříslušeli

l'nkový byl oinor I'runtlškn, hraběte l"layna. I on hledal v rozmanitých vě
dádl i v umění klid duše. lakotvil tu i tam, ale nemámá síla hnala |e| 1.led
noho konce světa na druhý. Nikde nebylo klidu, spokolenosti, laké neudivoval
u svého bratra .-\ntonína. který žil zdánlivě prostě, snad dokonce naivně
v kruhu své rodiny. Nic:nebylo zniímnvého na |e|idi životě. Prostoin, rodinný
život. naplněný )cnoln prostou láskou. 'l'o byly základy, na nidlž stála spoko
lenost Antonínova. Avšak leště něco tu bylo: lbožnost. prostá. jako celý život.
\' nl kotvila všechna spokolenost.

František přišelhledat do rodného krale oddedtu. .lnkéhosivybočení z dráhy,
uhy po čase se zapadlo do toho běhu, bez cile sice. ale přece tak obligator
ního. Že zapadl po letech sem. nemuselo býti hned něco neobvyklého. Ani to.
co prožil potom. nebylo nic. co by působilo svou mohutností. l'odstoupil zápas
o svoll duši. boloval sám se sebou. Jen občas padlo do temného pozadí světlo.

' Hermann llahr: „Nanebevstoupení". U Ladislava Kuneíře 1928. 2. svazek
Lidovýdl zábav, stran 382. Kč 30'-.
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Jako blesk zakmitne se myšlenka, zahřmí&hned zase rozhosti se adm, hrozné
titho mrtvých duší. Duší křesťanů, ztracenýd'l pro tento l onen život. A kdo
z těd! „mrtvýdť si pomyslí na onen život? Kdo má odvahu sl naň pomysletl?
„Hladovíte po víře, ale místo abyste ukojili svůj hlad jako lid, který jde k ní
a nasytí se, jsa spokojen, že se nasytil, i když si nedovede vysvětlit! jak, od
píráte si toho, vy vůbec nedlcete být nasyceni, jestliže se vám to napřed ne
dokáže. Že to dokazuje užití, to vám nedostačí, dokud toho nepothopíte . . .
l'lledáte pravdu nad vás, ale hledáte ji v sobě, vy bldzm'rozumní" Jak hro-má
to slova. dýšící pravou Ironií!

Před našima očima panoráma naší bídy. Broďte se v tom kalu, hledejte
cestu, hledejte vysvobození . . .!

To zní nad vámi resonance liahrovy knihy. Knihy mohutné prostotou, po
divuhodné nadměrným bohatstvím hlubin. klesáte vbezedné hloubky, ponoříte
se v bezmezné tidm nehybných mořskýdí tůní. Zápasíte sami se sebou. Není
tu nikoho. kdo by tleskal vítězi. Jen záblesk lioží milosti pronikne I do tědlto
hlubln, aby osvobozený člověk mohl se po něm vyšplhati vysoko k nebesům.
Záchranné lano vržené neznámou rukou právě tehdy, kdy duše klesla v smrtelné
úzkosti heznaděje. Proměnění a vítězství. Tot jsou domény těch, kdož s duši po
kornou u nenáročnou vystoupili na cesty Života. liahr vzal za ruku zbloudilé a
vedl je tam. kde jejldl duše naříkala sama nad sebou. Ukázal jim propusti a bez
meznostl hmoty. l'o boji klid. Klid nejmohutnější. Ptáte-li se | vy po onom místě,
kde vás jistě obklopí svojí hezměrností? \'ejděte do (hrámu, vyhledejte to za
pomenuté místovšeru kostelního výklenku. sepněte ruce a vyvrzte : duše bahno
a špínu, usazenon na vašem srdci. Potom [ vy naleznete klid, po němž marně
touží synové tohoto století. Klid, štěstí, vítězství. Jaká to synonyma! -Bka.—

! N()\'í'. i'UUČNÉ i.ll'l'.liA'l UiiY

Dr. Josef Kraiodn'íl: „Meditace vlků". Díl ll. l'ilosoíie středního věku.
Str. \l\'. + 271. Vydal liarvlt' a Nm otný \ llrně 1020.—-l\'do poznal z dřívějším
spisů univ. docenta dra .l. Krntodlvlla, jak přesně dovede vystihnoutl a po—
(hopltelnč | jndrne podutl myšlenkové jádro jednotllvjth filosofů [ celých
velkých období lilosolitkjth, sáhne. jistě rád i po tomto jeho novém díle. .\ to
tím raději u s tím u'rtším užitkem. že je tu zpracováno období v dějináth lilo
soíie obyčejně nejvíce přehlížené a širší veřejnosti skoro úplně neznámé, jen
hanou l)(H'I'thnllllbrožurek zasypávané —obdobi středního věku. () jednotli
výdt zjeveth středověkého myšlení psal uutor již častěji ve svých drobnějšídt
studiích, vydal i tři samostatné publikace 1 tohoto oboru („Věda a víra ve.
íllosolil středního věku" IOI4, „Filosoíie středního věku" |9'24, „Problém mys
tidté intuice ve lilosoíii středního věku" IQ'ZO),studovali mnohé dosud jen
rukopisné, tiskem nevydané původní prameny našich domárídí knihoven,
takže mohl po takové. důkladné přípravě bezpečně přikročiti k této druhé
podstatné části svého životního díla. tvořeného jistě s opravdovou láskou
k předmětu | s úctou ke každé lidské myšlence, jež vytryskla z touhy po po
znání pravdy. Nezavrhuje anI těch, jež tato touha přivedla časem na nebez—
pečné stezky bludů, ale neostýdtá se také nazvati blud bludem, neozařuje jlda,
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|ak často bývá zvykem, gloriolou len za to, že se postavili mimo dogmatu
církevní. zato dává tím více vyniknouti skutečně vůdčím dudtům lednotlivýd:
období. Sledule ovšem | ieilth vnitřní vzálemnou souvislost, takže celek vy
znívá jako velká, mnohotvámá píseň o hledání věčné, vědu s vírou slednocu
lící pravdy. Kdo si li se záimem přečte, bude jistě linak hleděti na pomlouvaný
středověk, ale zároveň také podiopí, kolik účinnýdw, hybných sil z ieho ideií
mohlo by se přeiítl i do duše moderního člověka, uštvaného často neklidem a
skepsi. Knize Kratodnlimě, psané přístupným slohem a opatřené při každém
oddílu velmi pečlivě sestavenou bibliograůí i dobrým relstříkem |men, dal po
zásluze také nakladatel pěknou zevnělší'upravu. M.

Jakub Deml: .Dílo FelixeJeneweina'. Nákladem Výtvarného odboru Umělecké
besedy, Praha 1928. Str. 183, obrazovýdl příloh 67. cena 260 Kč. - Čím lest
pro českou poesii pět svazků Ot. Březiny, tím lest pro české malířství dílo
kutnohorského rodáka Fel. Jeneweina. Nebylo listě povolanělšího muže, který
by nám le lépe osvětlll, nad Jakuba Demla. Snad málokterý autor monografie
přistupoval ke své práci s takovou láskou a pietou a s tak důkladným před
běžným studiem lako to učinil on. Pročtěte na příklud len slovní doprovod
Demlův k .ieneweinovu „Moru" a podlvíte se, lak bystře a zevrubně dovede
aualysovati každou podrobnost obrazu, |e|í účel a hlavně lak dovede sledo
\'ati .lenewelnovo probílení se k Bohu. Pěkně zdůrazňule také češství Jene
weinovo: „Jako národními pohádkami, středověkými mysterlemi a lidovými
baladami čeští výtvarníci budou se lednou inspirovatl náboženskými lhemuly
I elhe Jeneweina . .. Tady se uvidí. kde před světovou \dllUlll byla česká duše
nu své pouti k Bohu. Felix .Ienewein nikdy nebyl sublektivní. nikdy také nebyl
Iin-ráruí, lineární a plodný; on každým svým dílem lako potápěč noří se do
uvlvčlěídl hlubin národní duše a vždydxy nám odtud vynáší perlu, to lest dílo
zaokrouhlené, výtvarně i myšlenkově listě ohraničené, přesné a leštč duho
\ými barvami nálad). tak luko lraló ovoce, svatým durem umění 1.umžené..."
(Mr. 132). .lul. Zeyer nedltěl kdysi psát o liílkově „(Iolgutě" ze sirathu před
proíunací unučletkčho dílu. [ téhož dů\odu přestáváme | my s tou pevnou
vírou. že i \ Jeneweinovl i \ Demlovi promluvilo Slovo! ()Id. Sv.

Dr. 'uvro Š'::oím'r „()svobodené Slovensku". I'amlitl . rokov lOlH—I()1().Sv.l.

Stran 480. —„Prrsia'mt Masaryk k desátému výročí republik_".ySoubor prolevů.
Uspořádal \ usil l\. Škrad1.Stran 88. ()bě knihy vydal„ (Í"in v Praze IQIH.—
íiílo Šrobárovo v7budilo |Iž v denním tisku i v politickém životě ()llčdi stran.
"drž se živě dotklo, značný romuh I četné polemiky. Č-tanáři lenž není ně
lukým vášnivým straníke m. podává kniha zalímmý obraz poměrů a událostí,
mk se vyvíleiy na Slovensku za posledních let madarske. vlády, za počínalíeího
rolkladu monarchie a zvláště za převratu i za první prozatimní slovenské
\lády. Autor nechává tu většinou hovořiti výpisky ze mého archivu, otiskule
\lánk) a zpráu novin. (ituie (izí prolevy atd., sám ustupuje poněkud do po
mdí, ab) tak dodal mému dílu ráz vědecké nestrannosti. Že i tak ovšem lest
možno leccos osobně zbarvit lest jisto. Své známé smnoviskok poměru česko
slovenskému zdůrazňule lnovu svým úvodem, kde praví mimo jiné: „Nemár
nlme čas bolom o písmeny, o to, či sme ledon, lebo dva národy, či máme lednu,
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lebo dve reči, ale usilujme sa dohonit to, čo sme v porobe zameškali.'-Skoro
současně vyšel v tomtéž nakladatelství pěkně vypravený soubor projevů pre
sidenta Masaryka k desátému výročí republiky. Vedle větších, oliciálnídl a
z novin známých projevů jsou tu i menší. více soukromé odpovědi, pozdravy
a interviewy pro zahraniční tisk, jakož i pojednání o významu Komenského
určené původně jako úvod k překladu Jakubcovy stati z jeho dějin literatury
české. Knížka, ozdobená čtyřmi obrazovými přílohami, má svůj význam hlavně
proto, že přináší autentické autorisované znění presidentovýdí projevů, jež
bývají v denním tisku podávány často nepřesně. M.

Dr. Jos. Novotný: Víru a věda o cílí člověka. Populárně vzdělávací knihovny
sv. XVI. Stran 158.-Em. Žák: Konvertítí. Obrazy ze života některým předníd'l
konvertitů dnešní doby ve světle jejldl vlastního doznání. Téže knihovny
svazek XVII. Str. 39. \'ydala Českoslovanská akciová tiskárna v Praze 1928.—
Nové dílo dra ]. Novotného doplňuje pěkně jeho dřívější spis „Věda a víra
o původu člověka". I zde přistupuje autor k řešení svého problému vyzbrojen
dobrou znalostí nejen katolidtého učení a poctivého včdcdcého badání, ale
také lidského srdce, jehož touhy a sklony mluví tak často i do této životní
otázky. A poněvadž se tyto touhy nejsllněji projevují v tvorbě opravdovýdi
básníků, není divu, že vzdělaný autor tak hojně se dovolává jejith hlasu,
stejně jako výroků starších [ novějšídl myslitelů. —Živou apologií církve je
také spisek prolesora lžm. Žilka: podává obraz šesti literárně nebo filosoficky
význačnýth konvertltů z nové doby, kteří po různčm bloudění dospčll pocti
vým úsilím dudm a milostí Iloží k poznání pravdy. Je to (Žlaudel, Jórgensen.
Lntoslawskl, llahr, Chesterton a méně již u nás známý Ilolandaa, dnes bene
diktln \'crkadt'. Autor uvádí hojně dokladů z vlastních konfesí konvertltů a
tak jeho spisek působí přesvědčivě i povzbudivě. M.

Žiw' .slnvo. Ilnmiletitká knihovna. \'ydává nejméně čtyřikrát do roka (CH"
koslov. akciová tiskárna v Praze. —Nové svazky přinesly především druhou
řadu „Řeči podle Písma 5\. St. zákona" 7.pera .lana Strnada (09 str. za to RM
Autor vyzdvihuje tu nejvýznačnější osob) z doby soudců, králů, proroků
i posledním námdnídl hrdinů izraelským, aby na nich ukázal l dnešním věří—
cím krásu a velikost různýdí ctností i zhonbu nepravostí. Řeči jsou vesměs
praktické. časově, stejně jako řeči dalšíth dvou svazků: proi. .lan Al. \'elelý
(„Sedm čnsovýdl řt-čí'. str. 36 za 450 Kč)promlouvá zajímavě o nesmrtelnosti
duše, () prtn dě &pokoji, 0 zřídletb nevěry, o významu křesťanské rodiny,
() působení Ducha sv. v soriálníotázce. dr. .lan Konečný („Ve škole kříže",
str. 35 za 5 Kč) uknmje, jak v kříži Kristově možno nalézti zvláště dnešnímu
člověku smír, pokoj a vzor pro všechny divíle života. Oba (ykly se hodí ze—
jména pro dobu ptmtní. B. I.

2 NOVÉ, KRÁSNÉ LITERATURY

Jindřich Š. Baar: „Vzpomínky Štědrého večera". Pro tisk upravila Hana Ště
pánková. Vyzdobil Rid1.Lauda.Vydaly Českomoravské podniky tiskařskéa
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vydavatelské v Praze 1928.Stran 46. —Roztomilou knížečkou překvapila o vá
nocíd: pí ". Štěpánková všedmy ctitele ilaurovy: vybrala z jeho deníků, lež
|í před smrtí svěřil se svou literární pozůstalostí. zápisky o tom, tak prožíval
Štědré večery. a vydala le v pěkné úpravě na křídovém papíře s přilehavými
barevnými obrázky Il. Laudy. Vedle první vzpomínky ze studentskýdt let
jsou tu hlavně záznamy z dob kaplanskýdí. Ze všechvane to, co procítí v tento
den intimního rodinného štěstí snad každý kněz v prvních letech svého půso
bení: tíha a stesk osamělosti mezi cizími lidmi. Citlivou duši liaarovu nadto
ještě rozecbvívulo v některýdt dobách nevlídné němedté prostřecií leho půso—
biště a pak vzpomínky na zemřeléhootce a sestru. Stesk odvanul teprve tehdy.
když mu přišla na faru hospodařit rázovitá matka: přinesla s sebou sluníčko
domácího štěstí. v němž se rozplynul i bývalý chlad Štědrých večerů. A () ta—
kovém tidlém. v samotě fary uzavřeném štěstí ani Baar si už do deníku nepsal.
'l'nkoví isme už všichni.

Etna/mel 'l'aftl: „()d srdce lt' srdcim". \'erše. Nákladem vlastním. Praha l9'28.
Stran 107. —Autor lest, lak sám v lednc'- básni praví, „knězem v pokročilém
věku'. .\lilu|c církev a vlast. íloha u národ, chce pro ně pracovat l bolovat,
trpí. když vidí kolem sebe úpadek mravů a nenávist k církvi. dllčl by všechny
lidi povznášet nad všednost a naplnit le láskou i pravou moudrostí. sní „o ob
rodu svého národa ze Říma v (Íyrllu a Metodu", snaží se vyzpívat své prosté
dolmy z přírody, z vlastního mládí i životního bludiště —ale. bohužel, tato
dobrá vůle k básnční leště nestačí. Nerad koho rmoutim. ule mánrli už zasla
nou knihu posoudili, nemohu než říci. že tu není vůbec poesie, nýbrž len uboze
zrýlnuvuné veršování, zdaleka nedostihulící ani našich obrozenskýth básníků.
Na důkaz len malou ukázku z pr\ ní básně: .Životn. lenž zdánlivý. paprsek
být ltře|lvý slunce neprodlouží; spíš spálí k\čt opaduný -—byť ne hned. . .“
Několik lepších čísel le v druhém oddílu pěkně Lidovými závody v Olomouci
vypravene knih). ale i t\ trpi nedostatkem smyslu pro básnickou íormu. M.

.lé'ge': ..Sr.'ilopluk". Nákladem Družstevní práce, Praha IOM. Stran 228. —
\ záplavě moderní beletrie ohlásila se zdravá reakce ze Slovenska. suhalící
zpět do minulosti až k tradici \elké Moravy. \'ýznačnému slovenskému vy
pruvovatcli podařilo se vskutku velmi pěkně zařaditi v nepřetržitý Íabulační
proud volné obrazy ze života nelmocnělšího knížete velkomoravského. Zvláště
V)stižně jest podán pobyt Svutoplukův v Byzanci, leho poměr k milence Jaro
slavě, k Rostislavovi, poměry na knížecím dvoře atd. Kniha .ltíuébo znamená
I na Slovensku kout-e tradice o holubičí povaze starých Slovanů. Není ani roz
dílu tnezi pohony a křesťany —len podle ltnéna křestany —Ide len o získání
moci v politice; všechno ovládá hrubý bolovný duch, neštítící se užíti k dosa
žení cíle lakýthkoli barbarských prostředků. Jen sv. Cyril a \letoděl září svým
svatým dudaem do těchto temnot pohanství, proto le autor nechává vystupo
vatl len z povzdálí a dotýká se "(h delikátně. aby nesetřel lelich posvátného
kouzla. Že autor klade —lak dnes na Slovensku ani tinak nemožno —velko
moravský Velehrad na Děvín. to už mu každý z nás rád odpustí a bude přáti
knize holného rozšíření. Knihu vyzdobil pěknými dřevoryty .l. Kobzáň.

Oldra Sv.
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Theodore Reiser: „Americká tragedie'. Román. Kniha [. Přeložil K. Kraus.
Románové knihovny .Proud", svazek 43. Vydal „Čin“ v Praze 1928.Str. 572.
- Podle prvního dílu obsáhlého románu, jenž nabyl v krátku světovépověsti,
těžko usuzovatl, proč lel spisovatel nazval právě americkou tragedlí. Příběh
sám, lak se tu zatim rozvílí, je čistě lidský a možný skoro v každé zemi sroz
vinutým průmyslem a obdtodem. Hrdinou leho lest mladý hod:, jenž se ho
roucně snaží vymanit se z ponižulícího (lak myslí) a ubohého prostředí rodiny
pietistitkého kazatele, povznésti se společensky a nabýt bohatství, aby tak mohl
užíti všeho, co poskytule svým vyvoleným pozemský život. Je to plytká a lako
voda nestálá povaha, lež podléhá lehce svodům svého okolí, a tím více poku
šením vlastní smyslnosti a dovede pro lúkavěiší nabídku výhodného sňatku
odkopnout i dívku dělnici, lež se mu důvěřivě oddala. Toto stálé zmítání
mělké povahy hrdinovy, boiulící v lepšídt chvílích s hlasem svědomí a s doimy
náboženské, pietlstidté výdaovy v mládí, líčí autor s řídkou dnes již podrob
ností, ale také s neobyčejnou životní pravdivosti a názornosti, stejně tak lnko
celé prostředí poválečné ameridté společnosti, ženoucí se stejně lako v Evropě
ten za kariérou, bohatstvím a požitkem. Teprve druhý díl patrně ukáže, k la
kým tragediím svědomí a života vede tato nenasytná. šílená honba. M.

Felix 'I'immcrsmanx:„l'allíeter“. Přel. Rud. J. \"onka. ()brazy doprovodil Alois
Bílek. Vydala Družstevní práce v Praze 1028. Stran 252. —Titulní hrdina ni
zozemského romanopisce le zosobněným uživatelem pozemského života v jeho
nclpřirozenělšídt formách. Dovede nelen pěti hymny o krásád't přírody za
všech ročníd: období, ale ssaie. le zrovna všemi smysly, kothá se llmi v jakési
skoro živočišné radosti a vyzařule || do celého svého okolí. Je tu, stelně lako
v iídle a pití, přímo nenasytou, který po všeth nadměmýdi požitcídt leště
vzdythá: „() země, maličko s tisíci ňadry, kdy, kdy mne napoiíš dosyta? Nikdy
užl" l'ohanská skoro radost 1,užívání života, která vede. lednu d1ví|i až k po—
směěku ! touhy po nebi, mísí se iindy s přirozenou lidovou zbožnosti a vede
ke kom—ii k čistým prolevům opravdového náboženského eitu, zvláště tam.
kde slavnosti církevního roku sply'vuli tak podinlhodnč s životem přírody.
Timmernmns dovedl ici v dělově lednodudté historii l'allielerovč zadiytiti do
nelmcnšídi odstínů stylem velmi sytym a místy robustním. H.

Zojja R. \'ullt'owska: „'l'eresin romtirťť Přeložil lím. ('ledl. Knihovny „Sluvlc“
sv. XI. \'ydoly ('íeskomoravské podniky tisk. a vyd. v Praze 1928.Shaman.—
Autorku, ledna z oné mladší generace polskýdt spisovatelek, lež následovala
po honopnitkč, ()rzeslkoně u lttpolské a uplatnilo sc nehit'e už před válkou,
lest k nám uvedena po prvé svým předposledním pm álečným románkem. Je
smutný pro cizí čtenáře a tím smutněiší asi pro čtenáře polské: nustiňule
v rydtle se. tnlhalících sečnádi podlmurný obraz poválečné \uršm ské společ—
nosti a hlavně polského důstojnicha, v němž vyrůstali tu typy rozmařilců,
poživnčů, defraudantů ibolševlekýdt agitátorů. Množství postav, v nithž le
mnohdy dosti těžko se vyznati. třebas některé jsou kresleny opravdu výrazně.
A leště více hovorů o časovýdt otázkádl, o válce a míru, o komunismu a sově
tedl, o vlastenectví, o politickém stranlclví atd. Jasnělší, určitělší cesty z tohoto
myšlenkového i mravního bludiště nedovedla však spisovatelka ukázati. M.
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Brel Harte: „Zprostředkování Mr. Jacka Hnmlína" a jiné povídky. Přeložil
L. F. Laciného vydání spisů ll. Harta svazek 31. Vydal B. Kočí v Praze 1928.
Stran lOl. - Osm drobnýd: povídek tohoto svazku uvádí opět do různých sfér
amerického života v minulém století, v lehož nazomém a přesném líčení lest
ll. Harte opravdu mistrem. Nevyhýbá se ani tvrdým stránkám. ale dovede je
vždy llasniti svým životním optimismem: ukazule, že i pod drsným nátěrem
ozvou se často v lidském srdci dotekem dobra nellemnělší struny. M.

pozviuxv A ZPRÁVY

Z redakce. Jak bylo liž oznámeno,
bude letos vydnázeti „Ardnď v pravl
delnýd: čtvrtletním svazcích. Druhý
svazek vyide v polovici května a bude
věnován jubileu :vntowíclavskému. Při
nese opět několik obrazových příloh
našivhumělců.'l'aké našl spisovatelé se
listě přičiní, aby svazek byl důstolným
holdem naší literární obce vznešené
postavě Dědice české země. Příspěvky
račte mslati nejdéle do 15. dubna.
\šethuy ostatní přátelí- a příznivce
prosime. aby svým osobním vlivem
doporučmali odebírání „Arcby“ vv.
mém okolí a tak pomohli lallstiti |e|í
pravidelné vycházení. Bude to tím
suadnčlňí, žt' odběratelé malí mačnó
výhody přikoupi knih |)ružinou vyda
ných. Ukažme, že si dovedeme udrželi
na \loravě lodiuou literárně—umělec
kou revui, když všcahuyostatní pokusy
selhaly. A umožučmc také mladým
nadělným silám. lithž se k nam hlasí
(celářada, aby se mohly umělcdty roz
víleti a uplatňovnti se | svými novými
íormami svorně po boku staršídl spo
lupracovníků! Kč). lubiielní svatová
rlavský rok lest | rokem nového m7.
inř-m „Arday'l

Družina literární a umělecká konala
poslední výborovou st'hůzi'a. ledna 1029
v Neznmyslicích. Podrobnou zprávu
o ní přinesldenní tisk, pro nedostatek
místa nemůžeme |i tu uveřclniti. Jed
náno o biižšíd: srycídm s katoildtými

spisovateli a kultumími institucemi
v Jugoslavil. lež na podzim při svém
zélezdu na llh navázal šéfred. Ladislav
Zamykal &lež budou utvrzeny na le
tošní valné hromadě Družiny o Svato
václavských dnech v Praze. Určeny pro
letošnírok nové členské podíly, roman
„()itář a rotačka" od dra A. ř'udísa,
drobné prózy Jana Vyhlídala a básně
l'r. ".Děrdy. Slimočlcnské podíly vydá
Družina další sva/ky spisů h. Dostala
Lutinova, výbor Sušilových epigramů
sdoprovodenň ll. illtnarn, a knihu básní
Antonína Pavelčíka híhorského „.Iarní
písní-.". Péčí o administraci a inten
sivnělší propagaci „Ardiy“ byl pově
řen redaktor Ilym-k (ih. Ilůžička Yu
nové členy přilatl: uruiik a malíř karel
Němci“ z Nového Města na Moravě a
malíř i spisovatel architekt llřotislav
Štorm !, Prahy.

Znaky církevní lsou ledinou živou
ratolestí heraldiky; heraldika zemí le
v nevážnosti, heraldika měst ie ve psí
a šled'uitké není víc. Znak le zname
ním ctl a slávy, kdo si neváží znaku
svého úřadu. opovrhuie nejvěrnějším
obhálvem svého lména. Připravuli ma
lou knihu o církevní heraldice zemí
českých; heraldiky vydané v (Sedma.
lsou v tomto směru len velmi kusé a
někdy i nepřátelské. Mole kniha bude
vypravena znaky arcibiskupství, bis
kupství, kapitul, arciděkanství, prela—
tur, klášterů a řádů rytířskýd: I mnil—
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skýdí. Prosím, aby mně v této práci
pomohli všichni, kdož mají nějaký
materiál, zvláště historldtý neb obra
zový a posílali všechnu korespondenci
na adresu ardlitekt Břetislav Štorm,
Praha 48, Karlíkova 192.

Dva tlumočníci Výdlodu. Snad pouze
ve d'IVÍlld'ioddechu mezi tvorbou ve
likýdl děl, jakými jsou jeho balady,
shrnuté do knihy „Dziewanny“ („Di
vizny, 1927). jeho básně lyrické, obsa
žené v knize „Dom jalowcowy " („Dům
jalovcový", 1027),jeho dramata. jeho
kronika „Z pod Mlyňskidl kamieni"
(Pod mlýnskými kameny", 1928),ane
bo jeho překlad obou částí Goethova
„Faustn' (|O'27), sáhl velikán dnešní
literatury polské Emil Zegadlowícz po
náměteth poesie čínské, aby je tran
skriboval do své mateřštiny. l'o prvé
učinil tak již před desíti lety, když
roku i()iíl publikoval sbírku ,.Tenmty
dliňskie“. a tyto své čínské motivy
vydává nyní znova pod názvem „Zegar
uloneczny w rhlňskim ogrodzle" („Slu
neční hodiny v čínské zahradč", nakl.
Kul—_garnieSw. \i'olcietha, Poznaň i()20.
str. 79). Pod symbol slunečních hodin
sbrnuto je tu mnoho myšlenek o životě
a smrti, času a vččnoatl, čerpaných
z básníků čínskýdl, především z vell—
kčho l.I-Tai-Pe. Je tu mnoho tesknoty
z pomíllvosti všeho světského. ale věč
ná je poesie, nebot písně „v nod v slad
kám snu básníkovi Bůh diktuje sám .. ."
Přečtete—lituto sbírku veršů, lépe po
dlopíte všedmo nadšení.které německý
romanopisec a essayistu Ernst Weiss
chová pro kulturu Výdlodu. Shrnul do
knihy „Das Unverlierbare" (nakladu—
tel lůmst Rowoht, Berlín I9'28,str. 377)
dlouhou řadu studií na nejrozmanitější

temata. Díloobsahuje úvahy o Mozar
tovi, Coetheovi, l)aumierovi, Josephu
Conradovi, Balzacovl, Shackletonovi
aomnohýdi námětechabstraktnídtmle
ze všed1 vždy zase mzní onen spodní
tón autorova nadšení pro moudrost
orientální: „Nečiste'. zvrácené doby
viděly \ tomto světě Ví dlodu jen ba—
rokní tvar, nepřirozenou křivuli, (?lll
žluť.Čistší dudlovč však cítili zde stav
blaženosti, proniknutí všeho bytí kou
zelným poznáním, vybudování světa
od základu, ode dna věcí, od pokladu
řeči. . . \'eí'llosoiidcýdí spisech \'ýthodu
je čistá, praktické myšlení a poesie to—
tožné . . ." Weiss miluje Čínu a její
moudrost, a at mluví o čemkoli, vždy
měříto mírou toho svého světa, nebot
domnívá se, že jenom v něm dosažena
je harmonie. \"ždyt „východní mudrt
praví: U koho přirozenost a lidskost
se udržuje v rovnováze, to je dokonalý
člověk . . ." 0. F. B.

() poesii. Soupault řekl o Apollinai
reovi: „()d jeho smrti někdo mím v |-'.\—
ropč sduízí: \'šidml čekáme, že se
Ilč("()h'liil1ťv malířství | v poesii, jež spí
v jeho stínu, ale neděje se nit." Nedej;
se Illl n nestane se nic. Nestalo se to
už před tím také nic. Poesie vybra—
kovala vší—(buydoby a víry, všeíhny
krále, řady, biskupy a vědy, podvě
domí, nadvčdomí, metapsydlologll n
mystiku a vyvářelaztoho svůj dlntrný
odvar. Nyní již je spížka prázdná; ne
majíc osvěžení poesie je nucena zajit.
jsour v tomto smyslu špatná. Poesie
není kalejdoskopem slov mlnulýdl dob
slávy a neskládá se zeslovcitů a hrdin
ství, jež nyní jen živoří. Je v tom dost
zoufalství a bídy, desertuje—liz života
do biblioíilií v kůži. tm.

E&JnlMšv—yaa. DružinaUterárni. uměleckávOlomouci.- Zodpovědnýredaktor
ladislav ZamykaL- Vytiskla Lidová tiskárna v Olomouci



NOVÉ PUBLIKACE

Z nakladatelství L. Kun-lh vPraze ll.,
rh'lekd 3: Jar. Durych „Na horúth'.
nnln. : denními vydaní. Stran 464
42 Kč. Tímto autom nelmileiším ro—
lneln jest zabaleno vydůvdní spisů
r. Durydta, na něž tímto zatím upo
rňuleme všedmy přátele neipředněl
\o českého spisovatele. Vyjde v nldt
te lako zcela nové (lilo dlouho dy
ílvčočekávaný velký roman z doby
ldltýnské „Bloudění Panny Marie
mtserratské'. Totéž nakladatelství
pieule subskrlpcí na velmi důležité a
]výř potřebné hiatoridté dílo .Čerko—
rvnukl “jiný, lež napsal P. Blažej
řčekT. 1.. proícsnr arcib. gymnasia
'razu- Bubenči. Knihu bude míti téměř
0 stran velké osnn'rlty n bude tuké
latračnč dobře v) protonu, takže sub
rípční cena 40 kč (platná do vydání
la ke holici květnu) ll.-suopnn (lu velmí
zltti. l'rodelní u-un po \ytlúní budu:
id)—75 “č. Doporučuit-mt—vřele všem
ýtn t'tenóřůml
z nalhdahiství ()bt'amkl mmm
Brně.Pmltmltnn... r. llůle „Školák
i|“ ““$" inž. bylo hm.—(lv prvním
co twin! rou—bránu. vyšla v novém
)vč upraveném n rozšířeném \ y(itíni.
díl 0 240 stranách stoíí iB Kč. II. díl
300 stranádt '12 Kč. Ill. díl (1 232 str..
už le Ifelti nový. lil Kč. Díl |\'. ic
tlaku. — „lílídkn", ročník 46, č. l.—3.
“i do (tv-", ročník 38. č. l—_i.
2 na daielsíví los. ílt'mlmumav lin
ci. Snaživý ml.! nakladatel v_\dal nový
tlíntan román oblibu-ného F. llúle
Přišel vm" (200 str. za 12 Kč), lelž
oporu letne zvl. do litlovy'th kniho
en; pa překlad velmi (senné knihy
thilgenovy pro katolltké lnnubence a
lanielc „Ve elužbáda Stvořitelovýth'
strun 80 za 5 Kč). Pro spolková jeviště
obi-o. se. hodí nové hry teho sbírky
Lidové divadlo": „Otlčiněná vína",
hrdzek z poválečného života 051edn.
(]M. Moravské (str. 64 1:16Kč) a .Do
„udmáů leětč maminku", hra ze života

04 kalné-udi, podle Jindřidm Hrubena
upravila Blaž. Jirsová (str. 68 m6 Kč).

Z nakladatebiw' Jana Svátku v Praze.
Josef Braun .Hořanětí synové". .Boba
i vlast". Historické povídky pro mládež.
Obrazy ld. Gludtscllgu. Stran 180 za
15Kč. _ „Český “a". Sborník pro stu
dium lidu československého vychazi zn
redakce dra Č. Zíbrta v to svazcídl za
rok za předplatné 56 Kč. Bohatý &za—
límuvý obsah &holnými obrazy.

Dědictví sv. Cyrila :: Aleiodt'je v Brn!
vydalo jako nový podíl pěknou sbírku
drobných povídek a črt oblíbeného na
šeho povldktířc Fr. Čedia .Kvetoucí
hloží" (stran 164). Knize le předeslan
livotopimy nástin zesnulého starosty
Dědictví (lm. losu-ia Pospíšila 1 pero
listě nclpovolančišiho —dra P. Vycho
tlila. Členem dědictví se stává. kdo za—
plnil latinou prmždy poplatek „10Kč.
Dědictví "nič 'líikltlllžl.aby mm o ni!
zase vzrostl, aby mohlo vyvinouti novou
bohatou činností

lýbor waíojanxký pro oslu vu 200 vý—
ročí knnnnísm u-sv. Jana Nepomutkélm
\ Ptalt: \'ydn k tumtiio \ýunomnému
inhiluu reprt-n-ntnční ,Svntoiunsknu
čítanku'. Část poučnáobsáhne-mu!-,
o všech mímčttnh avnto|nnck _íth ! oboru
historii-, Iití'iitiplhu. umění \ýtvnrnýtlt,
hudby, zpěvu í literatur). stutl mihn
ženeké, llngíouruíitkč I Iítlnvř-tlnú ('"átlt
Jabavntí vy noří almnnurh ČP.—.ltých
! slovenským htisníkt't .:pínotlníllll pří
spěvky ! nímu|| |) fíky, epiky, tlrumntu,
novely i ose.-mu, lakol i hudebníků u
\ýtvurníků. lvlldlžvýhni-;, budou \! čí
tuncc reprodukovány. V_\'hor Z\t)“l rt:
dnkční komisi v čele se šóíretlnktorcm
čítanky kona. radou Juliem Košntlřem.
Dotaz) mtlpovíiednatel Výboru Vilém
Bitnar. Praha V., Valentinská ulice 22.
Rukopisy.stklndby,kresby iplastiky, pro
čítnnku určené, přijímalise v kanceláři
„Vyborn Svatoianakého". Praha l., Ntí
rodní třída 236. Přliaté příspěvky bu
dou honorovány.
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V. SVATOHOR

ZPĚV o KONI sv. VÁCLAVA
Českém národu 1929

Kdo koho víc ie hoden,
zda iezdce kůň či lezdec koně,
ienž tisíc let se žene boden
vždy ieho ostruhou, kus povětroně?
Protož, kdo jezdci potleská
dlaní svou pěkně uctivě,
at lí l tebe popleská
po bedru, pleci, po hřívě —
vy obdivu hodni oba dva —

koníčku svatého Václnvnl

Však se děje vám oslava
za poslední výiezd vclkovzletý
z Blaníku. když isl se dvěma světy,
soupeř orlů, roziel zn svobodou
& jak litřního světlu ziev
nad zemí a vodou
l s lezdt'em svět nlilctčv,
stanul lsl domu. lludlm vyhrává,

koníčku svatého Václuvnl

I když si tvt'l nožku —strunkn při'lm'lvt'l
hudby tep, t_vpostůl ml,
nt mllm pohnutí s oku sctru
a na tebe se \ynndíw'un
ink lačný do sytu " bez úimy.
Z čeho isi stavěn? ?, dudrů? [ větrů?
Když z duthů, tedy z těd: šestikřídlýdl,
undělskýth, nellepšíth věru,
u zase z nelhorěídl, z láv neustydlýdx,
ze samý-th Iuciperů;
když z větrů, tedy '! tčth, v nldrž sc řcrtl žení,
& znsc Z té (hásky,
lež si ráda pohrává po oscni
n na mezi s dětskými vlásky
do kadeřava, do kučernvn,

koníčku svatého Václava!

Tak ist vylel neiprv, dětská zábavu,
hra padloletské krntochvíle,
z krale věků, když vsedl na tebe
svatý iezdec tvůl. () zlatý věk!
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Tys tehdy býval barvy bílé
lak v prvním iaru beránek,
když spásá v máii zemi;
i (hodit uměls mezi liliemi,
&když se andělé zjevili ti v bOCíd'l,
tys neplašil se v skocíd1
ani do leva ani do prava,

koníčku svatého Václava!

Než —co to? Běs či ovád ohava?
Žes tak zaržull Že tak řičíš?
Jak hrozivý, bořivý sloup se tyčíš,
iak vyvřelý Z pekla proti nebi Vl'd'l
točiš se v reii & přímíš,
bys květ. Ielžs uchoval, kopyty týmiž
dole rozdeptal. Štěstí, že iezdec s tebou slitý
neoctl se ti pod kopyty —
nel) ty bileš blnva nehlava. —

konlčku svatého Václava!

A pak let na sta let, až únavu
v těžkýdi staletí vleku
srazila tě do noh kleku
se šllí nataženou.
s hlavou v prud'i položenou
na samém krnll, kde propusti hrob. . .
Dik iezdci, přec nový vzdmp
a přes propast hop 
|.eř, (TUzřím?
llnrvu tvá, země prmh, krve nadi
do hněda —krvnvn,

koníčku svatého Václava!

'l'uk přelels tisíc letl Spása tvá.
žes neshodil |eulce, žes kolena,
lež před živým Bohem sklánčm'l
boky tvé uhlimnlu. nesetřásl
'l'víi spásu tě Spas!
Nová ii jízdu nastává.
Dále jeď, —histn hi —v poletu tisíců let
uf blaze tvá hříva vlá,

koníčku svatého Václaval



DOMINIK PECKA

MUČEDNÍK PRAVÝ

Nm! POCllYIiY,že věřícimukřestnnu bude dokonale hořko ze všeho,
co se bude díti, mluviti &psáti při tisícím výročí smrti svatého Václava.
Dá se tak tušiti z toho, co lsme liž viděli &slyšeli.

Neiprve promluvili politikové. Řekli, že v národě žile sice tradice
husovská, ale vedle ní též iako koukol mezi pšenici též tradice svato
václavská. Slunce svítí steině krásně na koukol i na pšenici. Proč by
nemohlo býti vrdlolem státnidté moudrosti nediati oboie růsti až do
žni, le-li cosi podobného levem moudrosti Boží?

Potom se rozštěkali psi. Národ Ie kacířský a má ten iedinou tradici
—kacířskou. Minulost le důlní podnik. Je potřeba udělati 7.minulosti,
co se hodí do krámu přítomnosti. Hodí se kacířství. (Šhápeme ie lako
poimutku, bez níž by nebylo osvobozuiicídi činů. Nuže, deite pokol
s nedokrevuým asketou, obsluhovačem kněžskýchornatů, polekancem,
který neuměl rozdávati pohlavky podle filosofieFriedritha Nietzsdiehol
Naším ideálem ie boxer. Naším vyznáním le čisté lidství. Mystika le pro
ženy. které se nevdaly, a pro básníky, kteří nenašli nakladatele. Zdo
konaluieme lidskou species lak můžeme. a to způsobem, lemuž nás
naučili (hovalí-|(- žínoduíth koní. Neiíme () iiné dokonalosti. než o lake
mluví cugeuikn.

l'romluvlli také lidé vlastenecky založení. 'l'akoví lidé umčií kromě
jiných věcí také dělali státní propagandu. 'l'i řekli: l'othiubme sc. tro
(hu svčtul Před tisícem let |sme |iž mčli svůi stát a svého knížete. 'l'en
kníže byl oblíben u lidu. Když zahynul, ctil ho národ jako svého odmín
ce. S leho iménem spoioval víru ve svou uezničiteinost. A když nad
ním panovali cizinci, lid spatřoval v Illtl'l len uthvatitcle a za pravého
dědice své země uznával jen zabitého knížete. \'ytvořii si pověst, že
kníže spí s rytíři svými \ nitru veliké hory a ?, ní že \ylde, až bude
zemi české neihůře, aby vyhnal cizúky a osvobodil své plémě. Udeřme
na bubny &vytrubnime s věží včas a pořádně, sice nás předeidou kněží,
svíčkové báby na"ní zázrakaři a ctitelé svatých ostatků, aby udělali
obchůdek se svým svatým, naplnili své kostely &nacpali kapsyi

Vyskytli se též lidé umělecky založeni. Ti řekli hned, že ditčii, aby
sc. na divadlech hrály takové a onaké kusy S chuti tedy do díla! Ně-_
taký essayista uděla trochu nálady. Bude vykládati. že smrt svatého
Václava ie látka eminentuě dramatická. Máme tu konflikt Václava a llo—
Ieslava. mírnosti &bolovn'osti, rozvahy a prudkosti, nebo dokonce pa
cifismu a militarismu. (Připomíná se mimodiodem, že takové hry by
se mohly též vyvůžeti do Anglie, nebot velmi př'ílemnč by poleditalo
anglidtá břidia, kdyby se řeklo, že svatý Václav sice nebyl mučedník
křesťanský,ale rozhodně byl mučedník pacifismu - tak přeje si prof.
Vočadlo.) Tedy samé konflikty. A z konfliktů se vyráběií divadelní
efekty. A ještě více! Máme tu sympatickou osobnost. Předně: umřel
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v mládí. To budí účast. Smrt ve stáří se zdá už čímsi přirozeným, po
něvadž ji čekáme. Proto nevzlykáme, umře-li stařec. Ale smrt jinodm
hýbe srdcem nejtvrdším. Dále tu máme smrt nevinného. Umírá-li vin—
ník, přijímáme jeho smrt se zadostiučiněním. Umírá-li nevinný, je v tom
jakási protimyslnost, která se nedá jinak překlenouti než když se řekne,
že umírá pro nějakou ideu a ta že vítězí &žije dále i po jeho smrti.
To je slostný pocit pro lidi, kteří obyčejně ned1ávaií utnříti ideu, jen
když nepřijdou o své pohodlíčko. Dalo by se dokonce říci, že látku dra
matickou vytváří princip kontranaturity: život - smrt, nevina —trest.
A tak lze čekati, že z takovýd1 podnětů vznikne řada dramat &tra
gedií, jež sice o sobě nebudou státi za nic, ale budou časové, dojemné
&jubilejní. To je hlavní. Publikum si toho přeje. Bude to příjemná změ
na v době, kdy se o dramatu mluví, pohádá-li se pan Novák s paní
Novákovou, a kdy o tragickém skonu píší noviny, skočí-li delraudant
pod vlak.

Nezapomínejme však, že máme také lidi kulturně založené! Ti také
přijdou do mlýna, každý se svou troškou. Numismatikove' budou psáti
rozpravy o českém mincovnictví, heraldikové si budou lámati hlavu
s černou orlicí svatováclavskou, íilologové stanoví přesně datum, kdy
vznikla anglická koleda (lood King Wenceslas, sběratelé se podilubí,
že mají stare. dýmky s obrazem svatého Václava, a rozumí se. že fila
telisté doplní své sbírečky všemi nově vydanými známkami svatovác
lavskými. Je třeba připomenonti, že odrůda lidí kulturně založených
je jinak zcela neškodná. Mají své nevinné záliby a svojí odborností
ukazují aspoň, že toho, čemu jeden člověk může rozuměti, je velmi
málo.

A konečně jsou tu i lidé nábožensky založení. Máme-li lidi založe
nó vlastenecky, umělecky a kulturně, zasluhujelne, abythom měli také
lidi založené nábožensky. 'l'čžko je delinovati Člověka nábožensky ža—
ložent'eho.Může to býti člověk, jenž má jakýsi přirozený sklon ke zbož
nosti a nažýu't se tudíž člověkem nábožensky založeným proto, aby
mu lidé nábožensky nezaložení prominnll, jde-li tu a tam do kostela,
tak jako se jiným lidem promíjí, přijdou—Iiněkdy domů ve veselejší
náladě. Nebo to může býti človek. jenž věří v lloha, ale rád by odů
vodnil, proč nemá rád kněží. l'aké člověk, jenž pokládá všecka nábo
ženství za stejně dobrá, to jest, za stcjnč špatná. liovnčž i člověk, jenž
sice sám nevěří, ale myslí, že náboženství je dobrý strašák na pytlá
ky a kasaře. A konečně i člověk oddaný mlhavétnu mysticismu nebo
pokládající víru náboženskou žn věc citu, ne života. Slovem, nábožen—
ské založení je plášt, pod kterým lze skrýti všelicUS: indiferentism,
liberalism, subjektivism, defailism, solnnambulism, &kdoví jaký ještě
ism. Lidé nábožensky založení prozatím nemluví o svatém Václavu.
Možno však si pomysliti, co budou mluvili a dčlati. Někteří se půjdou
podívat na nějaký ten slavnostní průvod. Jiní řeknou, že je to kleri
kální paráda a pestrý humbuk. Někteří řeknou, že jako ctitelé íloha
jedině &nejvýš svatého nemohou jako svatého ctíti smrtelného člově
ka, aby se nedopustili modlářství.Jiní namítnou, že co vyznalnenalo
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toho muže, nebyla jen náhoda knížecího zrození, nýbrž občtavost a
svatost života, mravní(herakler, (\ten že uznati maií i lidé nenáboženští.
Kdož může věděli, ('o vše budou mluvili &dělali lidé nábožensky zn
loženíl

Hle, co iiž učiněno!Politická diylrost, stranická ostražitost, umělec
ká prostřednosl, náboženská absurdnost podaly si ruce, aby v očích
světa i národa znesvčtilypamátku světce církve obecné. Jak ohavné
Ie, mysliti stále, co řekne svět, co národ, co cizina (\ icií (liplomati, co
noviny, co obecenstvo, až budeme slavili tisící výročí smrti svatého
mučedníkal Jak je to pošetilé vykládali bez konce, čeho ie svatý Vác
lav symbolem, zosobněním, připomínkou, iak ošklivé dělali z něho
(lělepisně-politický artikl, pomníček pro pomiiivé pohledy tohoto po
kolení, součástku ve stroli pozemského padttění, stín na kulisách lidské
komediel Holý lo naturalism, nedůstoiný křesťanůl

Slavme svatého Václava po křesťansku! Slavme ho, že ie nemrlelný
mučedník! ,

(Io ie křesťan? l'd Krista. 'l'ot neipravdivčlší (\ neiproslší definice
křesťana.

Kristus ie vinný kmen, my ratolesti. (Jan 15. 5.) Kristus le hlava, my
údov'.' (Kol. |. 18.) Kristus le kámen uhelný, my dům duchovní. (] Petr.
2. 4—8.) Neismc vykoupení. ink seríkává, len tím,že se Kristus obč
toval za nás, nýbrž tím,že se s nami přímo ztotožnil.

Kristus žilo v nas, my \ nem.
i|(-m(: v Kristu. S níln lslne lcmřeli (.! llm.- ..tt ), s ním isme l))li

polnilu ni (Rím. 0. .t..) spolu s ním \zkiíšenl (l Í. 2. 6 ), s ním budeme
žili (2 litn. '2. II.), s ním budeme i kinlovnti (2 lim. 2. t2.

Kristus žlle v nás. Žije v lařném žíznělícím, pmestnčm, nnlu'tm,ne
mmnóm, zainlčm. (Mat. 25. 35—36.)\ nástrpí plonásledovaní(Sk. np.
9. 4.), nušítn ut|p(- níln (loplnule se to, co zustá\á z i(:llo útrap (Kol. |.
24. ), v nás zápasí (Kult .19. ), v nás vítězí.

Krome Krista, tehož bydiom mohli nazvuti preexlstuiícím, hledíme—li
na Nčllo inko na Věčné Slovo před Vtělením, (\ kromč Krista historic
kého, i(lk žil na (\\čtč, lest Kristus myslk ký, to jest Kristus, ienž vstou
pil na liebesa (| přece trvá dále v nás. Kristus mystický (nazýváme ho
tak z nedostatku jiného slova) jsou křesťané —církev.

[ dy mystického Krista stali isme se na křtu působením |)ud1a svaté
lm. Křtem lsme vkročili v svět nadpřirozený. To znamená, že jsme se
ll(llt)llČlll od světa přirozeného - byla to smrt. Zemřeli isme s Kristem.
l'isrin) starokřesťnnské, v nichž se uděloval křest, mívaly leckdy po
dobu hrobu. Neolyté bývali třikrát ponořmáni do vody na památku
(ii (lnu i(:ž pobyl Pán v hrobě (\ ke cti ri()sob božskýd \.

Křesťan ie mrte\, pohřben s Kristem křtem 5\at)'m. (llím 6. II.,
Kor. 5. 14., l,l. 2. 15., Kol. 3. 3——5.)l(\to smrt \šak ie zn ot. Dobře pra\í

.aa(la|ev v iednom svém lislč: Křesťanská nesmrtelnost, toť život bez
smrti, docela ne tak, iak se myslívá, život po smrti

Svatý Jan Eudes napsal modlitbu: Předrahý Spasiteli, když se Ti zn
líbilo v přemíře podivné Tvé dobroty, abys byl naší hlavou a my Tvými
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údy, učiň v téže dobrotě, bydíom žili životem svého vůdce &umřelli
teho smrtíl - K tomu isi nás zavázal, když lsi nás přivtělilk sobě sva
tým křtem způsobiv, abychom vyznnli &slavně slíbili, že přilneme k 'To-—
bě, že Tě budeme všude následovati &staneme se tudíž dle příkladu!
Tvého obětními dary určenými k oběti Tvé slávyl

A končí to zvolání: Milost křtu iest milost mučednické smrti. (Abré—
gé du Royaume de Dieu, par l'abbé Granger, sde éd., Vic et Amatt
1910, PP-143.151-)

Naturalisté se leknou takových slov & řeknou, že křesťanství ie.:
barbarské náboženství, náboženství zničení, nelidské oslaveni bolestii.
hlásání masakru. V poletí duchů k Bohu obrácených umříti sobě zna
mená žiti Kristu. Kněz uděluiící křest se modlí, aby křtěnec „v roz
košné vůni přikázání Božidi radostně sloužil Bohu v církvi &prospívall
ode dne ke dni."

Mučednictvi iest plnost křesťanství.
Vrcholem dokonalosti křesťanské jest. obětuje-Ii kdo život pozenw

ský, aby zadmval život nadpřirozený. Plážové to nepodiopi. Svět to)
pokládá nnnelvýš za iakýsi druh sebevraždy. V tom však iest rozdill
propastný. Sebevrah voli smrt, poněvadž život se mu zdá větším zlelm
než smrt. llledá menší zlo. A to ie zbabělost. Mučedník voli smrt proto;„
že duše iest vyšší dobro než život těla. lllcda'l větší dobro. A to lestt
hrdinství.

Mučednictví nelvyšši stupeň lásky k llohuIl'im větši lásku proicvu-
ieme, čím větší dobro lsme Uditlllll ztrutiti, čim hrozněiši zlo vziti nul
sebe. V přirozeném řádu nic tak nemiluie člověk Iako svůi život &lllťC
tak nemá v nenávisti lako smrt n bolest tělesnou. V tom smyslu iestt
mučednictví neldokonaleišim konem lidským, poněvadž v něm neivíco:
vyniká silu vůle a poněvadž lest výronem neivětši lásky.

'l'nk slavme svatého Václava! Tak ho slavila církev od počátku. 53V-—
novec iclio nazývá llo žertvou pro Krista. .ivot ieho kouči slovy: A tmkx
pohrdnuv vévodstvím vznešenosti pozemské, \ němž byl před tiun
statečně vládl, v království nebeské vévodu a mučedník pravý vešell.
(Křišťnn,Život a muřmlnichi svatého Václava a svaté l,ldlnily.)

Svatý úd mystického Krista, lenž dosloupll výšin křesťanské sláwyv
smrti pro víru a pro život (llc viry. kraluiici s i\ristcm v říši nulu.-.s 
toť svatý Václav.
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KNÍŽE SVATÝ VÁCLAV
Hudební mysterium.

Jeho Milosti biskupu drn Ant. Podlahoví.

]

NOC

Noční chvíle.

Daleká noc. A Boleslav hrad spí v měsíční záři, spí.
Dobří v něm leží, leží v něm zlí. Jen ledlný dobrý bdí.
Noci isou dobrým k posile ien. A tniemná noc le dnes.
Volá-ll Bůh, to mocný lest hlas. A Václav lest Bohu kněz.

Václav.
Ú Ludmllo bábo, tys v nebesích květ.
Tvá hvězda sborem světců hoří.
Tvým dědictvím přilal jsem bratry a svět,
svět český s radostmi a llořl.
Jest knížete žlvot poddanství všech,
kterým se z lloží vůle dal;
krev lelm, dech
l mládí a úsměv nebo žal
vfážltl musí všedl ctnost I kal.
() Ludmilu bábu, lak |sem žll?
'Zdtlll Iscm knížetem, bratrem byl,
Ink žádá Bůh, naš král?

Hlasy na víru obrácených.
My mrtví tělem, křestnou vodou člstí, svčdčíme:

Náš kníže našim duším světlo dal.
Nám slabým cestu síly ukázal.

'l'o my zas, tělem živí, ďáblu mrtvi, svědčíme.

Hla: nocí Václavova mládí.
l'lášt naší tmy svlt slabý leho lampy kryl,
kdy na knížečkád1 slovn nové víry límnl.
Byl clen díl leho slávy, noc pak lásky dil.

V něm svého Boha vnímal.

Václav.
Nad všemi bdí vždy Boží dlaň.
A věrný muž se nesmí bát
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i nebi, zemi splatit daň,
když anděl ide mu požehnat.
A věrný muž má touhu mít
z všed'í sil se za nejvyšší bít,
čím se mu zadává
jediná zástava,
že slávy doide duch
a na zem sestoupí sám Bůh.

Hlas bojovníků.
Života cílem lest dudm bol.
Rány idou z meče.
Naše krev teče,
krví se rodí náš řád a spol.
Václav lest heslo,
aby nás neslo
nad věky, tam kde iest síly zdroi.

Hlas nocí.
Proto lsem přišla lá, noc Boží záříiová,
odhalit poklady, iež kníže v srdci d\ová.

Hlasy dtudýdl, nahýdl a vězňů.
Zrak náš ien cizím lmlel bohatstvím.
My žili lsme ien chudým žltím svým
u radosti |sme nepoznali.
Mráz bílý pil krev 7.nflllýd'l našich těl,
a naší Imnbě každý smát se směl
n leši námi pohrdali.
Za viny své isme žili v okovedl,
na břevnedt úpčli lsmc v těsných chdl,
div že lsme smrt si nevolall.
Paprsek štěstí, suknici teplou a slunce ias
kníže nám přinesl, dal;
miloval (hudé, nahé a vůně, a všedmy nás
k účasti života zvnl.

Hic/av.
Všichni isou, všidmi mí jsou bratři,
Bohem & ro(lem.
Jest každý na zemi iasným bodem,
llůll naň svým okem slávy patří.
Pohrdat
nemožno stvořením v bídě žití;
lze jenom nad tou bědou bdlti
& milovat.
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Hlasy pocestnýdi, sirotků a vdov.
Poutníci s dalekým cílem putuieme;
cesty isou tvrdé, cesty lsou němé;
poutnícl unavení
pradíem a potem isme ztrmáceni;
knm ideme? kam ldeme? —
A co bude z nás, žen ovdovělýdn —
a kam se podčiem siroty děti 
nemáme mužů nad sebou bdělých 
otce nám smrt vzala za oběti 
voláme o soucit —voláme o pomoc —
přispěl nám srdce i lidská moc.

Hlas milosrdenství.
Moc Boží, lidská srdce vládnou darů útědmmi.
A Václav slitovník vždy stoií s námi.

Václav.
Cestu svou každý z nás hledá,
a jedna icst cesta poutníků, sirot i vdov.
Kníže sám klidu vám nedá;
s pomocí lloží len vystaví krov
\šmu poutníkům země.
žoua'undi'l odlranu, otce sirotálu.
\'y všiduli. kteří lste přišli ke mně,
budu-li Hospodin s námi,
celé Iné srdce patří vám.

Hlasy dní a noci, kdy Václav dobře činil.
()u, kníže \lulnv. pro vás7
vam dával noc I den,
ve vás len život velebil,
vámi zřel knížecí svůl cíl,
dobrými skutky provázen.
Vždycky byl váš —byl váš —to byl.

Hlaxy hladových, žíznívýdl a nemocných.
Na váze dobrých činů leží náš ukolený hlad;
i my Isme d\těli žíti.
()n nedal našim hrdlům palčivou žízní okornt.
a z číše své dal píti.
Na naše rány obvaz věnoval —vlastní drahý šat.
když viděl, tak se nítí.

dclav.

Avšak len ieden lest dllél), abydmm na věky žilil
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leden lest révový keř, abydiom víno z nčl pili,
lediný máme jen lék, abydmm zdrávi lím byli.

To věčná naděl duše mě,
má láska, světlo víry mé.
To obět čisté krve, těla,
to kalich vína. dileba tvar.
Tot kříže, na němž spása pněla.
tot kříže nelsvětělší dar.

Hlasy mystické.
Z políčka svého všedmu žeň Bohu iedinč kosil,
z vinice dobré úrodu sladkou na oltář nosil,

obětník svatý.

Archanděl Michael.
Most k nebi klenu zlatý,
ití, anděl Midmel.
A volám k tobě, kníže,
bys po něm vzhůru šel
sem k Bohu, leštč blíže,
v říš (ludia z říše těl.

Hlasy andělů.
Nebeské brány liž otevřte dokořán.
Zemi se na zemi stvoření (ledu,
tnicmství nove' liž skutkem se stává.
l'okořen, přece však vítěz nelkrntčišídi run,
přidlází rnlmličký vévodu z ,edí,
Václav, syn země & nebe u na'n'otln sla'nn.

, Václav.
() lložel
V tvé nekonečnosti zřím tebe, llože můi.
ink po spoiení s tebou tonžlln má duše mladá.
() lložc!
.liž tobě náležínt, ty v smrti při mnč stůi,
když v stopy krvavé mé lidské tělo k zemi pmlá,
ó lložc!
Sám 7,pozemskýdt pout vytržen,
zns klesúm do tvých pout.
'l'o krvavý teď cítím sen.
U tebe život, v tobě len.
V něm del mi ožlvnont.
ó Bože! ó Božel



ll

JITRO

Vidění krvavých krůpěií.
Na prnhu d'lrámu kvetou
ink růže stopy krve.
Jak růže v iitru voní drahé rány
na vše strany —
za tisíc let lak v slavné dmvíllprvé.

Hlas vod a větrů.
Nikdy té krve nesmyiem,
vody všedr českýd'n řek,
nikdy ne.
Vpile li láskou celá zem.
po všed1en věků věk
nevysdme.

Nad zemí prudce vnneme,
vidr'riťe, včtmý vír,
do srdce člověku vpudnclne.
(ÍIu—emcle rozlomlt,
nulu—„nám s duše smýt
krev smto-u, icií mír.

lllas krvavých krůpějí.
My, svěží krve krůpěie rudé,
od místa toho svítíme všude,
od mlstn bolu u slávy
už k nebi ledlný lame díků zpěv.
'l. nás česká orllcc a český lev
nad mraky povznesou hlavy.

Hlasy oblaků.
len pluilne v dál, oblaky rozvláté,
nad zemí pluime výš.
Zas novou vláhou bohaté,
dnes pozdrm'me Boží říš.
Vy lidé, kdož po slávě voláte,
k nám vzhlédněte, budte nám blíž.

Hlary o slunci a ranní Anděl Páně.
Hle, slunce paprsky zlaté nad světem rozestlrá,
den budi. pcrlivou rosu :: povrdru země sbírá.

Tvor každý pokleknl
&Tvůrci díky vzdel.
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Hlas měkký zvonku zní
ve chvíli přediitřní:
Nám, Bože, požebnei!

Zář slunce přesladká. Celá pokorná zem se dwčie.
To divíle, v které se Božím znamením zázrak děie.

Václav.
Z muk těla vstávám jako ze sna v život sám,
a 7.touhy 'teskné k naplnění skutků spěii;
má duše k Bohu ide, a dudm zanediám
své zemi drahé na dědictví lásky ieií.
Bůh dá mně milost, iaké jsem si zasloužil,

&pro zásluhy Krista,
když uzří nedostatek slabýth lidských sil,
mé zemi po zápasedi věčnou radost sdíystá.

Sbor andělský.
Přímluva svatýth lest motná zástava lidského rodu,
nad věky věků do vesmíru vztýčcná,
setkanů z modliteb knížat, 7,modliteb za svobodu
pro zemi, lež lest úklady temnoty sklíčena.
Václavem svatým
s Bohem |cst spoicuu česká zem vzk'ríšcnai
poutem oběti zlatým,
země mllená.

Budeč, Levý Hradvc, Boleslav Stará.
Kolébky uřeuí národu,
Budečská školu u llradcc l.e\ ý,
daly |sme celičkou moudrost svou,
aby se sláva zlevila tv ,
l'nne náš svatý, za celé plémč;
lloleslav pevná, nový hrad země,
7ařaln modlitbu velebuou.
ve které vykvclly národu zpěvy.

l'a'clav.
Muě svědky budte, místu předrubá,
kde hrůzu zlou slast víry přemálu'l,
až Bůh můj národ pozve před svůi soud,
umč buďte svědky, pro mou lásku vřelou,
iíž naplnit jsem toužil zemi celou,
že česká vlast má nemůž zahynout.

Sbor české země.
Od květů v bučinách až do velkýd1 modrýdi bor,
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města n hrady, lesy a skály,
řeky a studánky čisté, iedcn isme velký sbor,
icnž vzhůru k nebi se valí.
My isme tě všedmy milovaly,
vinice plné a pole úrody sládkýdl žní,
pro (hýže nuzných kácené kmeny,
litru i noci :) slunečné dwile polední.
Vzýva'unetebe sladkými imény,
ienž v oblacích nebes nám požehnáš,
() slavný, svatý kníže,
Ieiž s námi rodný svazek vížc,
ty země dědici &kníže náš.

lžicIav.

Můi Bože, prosby země mě tam na výsostedi slyš,
&může-li je u tebe má láska podepříti,
Ty znáš můi život beze lsti &každou duše skrýš,
n nnnčil lsi srdce mě vždy pro můi národ bíti.
Můi llože, tys mne povolul jak obět lidskýdi zlob
&jako lásky budoucnost, iež v usmíření zrale;
'l'ys mučednickou smrtí mou mé Čechy zbavil mdlob
n litrem krve oslnvlls mýdi věrnýih bratři krnie.
Mně otvírú se blnženství; uf tnkě země má,
tu země plodná. světů květ, nt do věčnosti kvete,
ut zůstane ii dědictví, že slávy očima
lsi nn ni slllědl, l'une můl, pro lelí lásku, pro knížete.

Sbor andělský.
7. věčně své moudrosti Ilospotlin

nn svět shlíží.
Svnlá 'l'rolice, ()iec, |)uth i Syn,
slitovník lidskýdl vin,
nebeským volskem se blíží
mul českou zem,
nad níž se kříží
blesk slávy zu bleskem.

lllus Boží.
l\'do svého Iiolm volá, Bůh lemu neodolá.

A Václav svatý iest.
Zem ieho nepokoi'ím, rod leho mocný stvořím,

cla'unlemu slávu hvězd.

Sbor ČL'Skýthpatronů, věky vzrůstající.
'l. požehnání Páně požehnané věky idou.
Vúclavovo dědictví ide českou kruiinou.
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Václave, mocný našeho rodu kořeni,
pro tvoji víru byli lsme zemi stvořeni,
národu tvému odmrannástráže.
Po věky celé sborem jsme ed'námvzrůstali,
v neltěžšídí bědád: lidu lsme věrni zůstali,
všedmy nás tvoie dědictví váže.
Orlice tvoie v praporcl bílém nad námi vlá,
ze srdce tvého do našid'i srdcí plamen plapolá.
Odíránit zemi povinnost svatá,
přísaha slavná iest Bohem vzata.
Ze ctností rodnýdi nás v nebe vyslal lid,
abydnom nad ním s Václavem bděli.
A budeme věčně věkův bdít . . .

Václav.
Se všemi světci národa mého
radul se země,
pro věčnou touhu pokole tvého
nezhyne věrné plémč.
Mým „echám požehná
sam silný Bůh,
a radost a slávu lim svatou dů
Bůh ()tec, Syn (\ Svatý Dudi,
Ze smrti kruté lidi knížete
nový se život pro ně zrodí, '
nový & veliký;
nad rozbrol všeliký
iednou lidi láska vykvete,
lásku, lež po cestách svobody vodí.
Milostí lloží int u mnkon posvěcen,
své vlasti strážcem bodu do skonání,
a pro budoucnost, v níž se vyplní můi sen,
svým krníůnl českým dávám požehnání.

Sbor tisíce let.
Století daleká v staletíth plyneme.

věčně se ro(líme, k věčnosti lplyneme.()d smrti Václava nás dcsetl eží
nad zemí českou v obletí,
nad hroty skal a hor a bllýd'l věží,
vztýčenýdi v mocném rozpětí.
A v nás lest založena všedma síla
velkého díla,
dědictví Václavova,
&v něm se všechna česká slava dravá.
Tvoříme tisíc let . . .
V tisíci dále plyneme.
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národa křídla andělova.
do věků plyneme,
tisíc let, tisíc let . . .

(lludební komposlce vyhrazena prof. Antonínu Jandovi v Praze.)
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P'AUL ()LAUDEI., přel. ()TTO l'. ll.-\BLER

SVATÝ VÁCLAV, KRÁL A MUČEDNÍK
Zdenu: Brauneruvé.

Ni surová rána pohanu, ni vzteklost heretiků,
ni zrádci, učenci. ni žádný z politiků,
ni ti, iiž s prahu slavného, kde visí tělo zavražděné,
sebrali zlatou korunu u žezlo opuštěné,
ni osiřelý národ, Ienž ho zapomíná, nestačili,
l)y od nebeské brány velebného Vúclnva odloučill,
hy odtrhli od církve a od brány Boží
pěst královskou, lež za kruh Ii n za střed drží.
Zakořeněnt'i ruko mučedníka, na níž visí celé tělo,
ukazul llrúnu stádu. lež se rozprthlo a poztrtirelol
.llní získali zlatem, |iní vymohli železem,
|inl zdědili u "ní zas vyženlli svou zem.
Však Čethy vstřebaly svého panovníka: žádný Ian,
lenž nebyl by leho tělem a krví živcn &pronikán.
žádné srdce, lež nemá z krále nesmazatelně zabarvení!
Po práci dne rohoinlho, po žutvě lednmlenní
vyvstává na erbu lžvropy a svědectví vydává znova,
kde střed má l".vropn, kde uzel svýth vodstev diová,
vyvstává opět, září, žíle, zkve'tá n zlevnle se znova,
zas n zase, věčně nová u čerstvá, svědectví vydává
na sněhu skvrna krve svntěho Vt'lclaval

Drž se, Čethu zarputilý! Kruhu se nepouštči, Václave!
Zúvratně modli se v nebi zde za ty obilné pustiny své,
v nithž leží příkrá údolíčka a širé rybníky spící,
za Čechy, vězící mezi Čtyřmi lesy &čekalící;
za muže žhavé a lstivě &tělnaté zeny modrookě,
za obilné pustiny rovinaté &přeširokéi
Vše rovné le, však v dáli cibulovitá zvonice čni v povětří,
a za černou čárou ledlí z'rít močál, hospodu a domy tři,
kde krížem začíná cesta, lež až k Bohu veed
&iiž lemuií dvě a dvě do nekonečna spolu idoucí iablůňky bledé.

(Zc yklu .lmages snintes de Bohéme'
knihy „Corona benignitatis annl Del". Paris mm.)
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OTTO F. BABLER

THE GOOD KING WENCESLAS
Angiickému ctitelí sv. Václava, panu Francis P. Manhunt-avi.

SVA'iÝ VÁ.CiAVsnadv ' ' ' ' ' ' * ' nhlíbeniakn(\ pied
stavě ovšem velmi nepřesné) v Anglii.Ve známost mi tam uvedla ((po
dnes iei v ní udržuie iediná píseň, neobyčejně oblíbená, píseň 0 „dob—
rém králi Václavu'. Tato píseň vznikla - iak se o tom ieště dopodrobna
zmíním —v polovině minulého století; všechny domněnky o ieiím star
ším původu isou naprosto mylné a mohly vzniknouti iedině z toho,
že le zpívána k nápěvu, zaznamenanému iiž koncem šestnáctého věku.
Neobyčeiná popularita této písně vysvětluje se nám velikou oblibe
ností, laké se v Anglii hlavně od počátku minulého století až podnes
těší ony polo náboženské písně, pro něž Angličané maií výraz „(tarols".

Slovo „carol“ le původu řeckého: „d10raules"—hráčna flétnu přisbo
rovýdmtancídí, a „d\oros"—při vzniku řeckého divadla sbor tanečníků.
Latinský tvar řeckého kmene le „dlorau|a", vulgo „caraula", italsky
carola = kolový tanec, a carolare > tančiti dokola (s průvodem zpč
vu). Ve dvacátém čtvrtém zpěvu Dantova „lláie", verš 16 a 17, vy—
skytuie se slovo carola: „Cosi quelle carola diilerente mente danzan
do . .." čili v překladu Jaroslava Vrdílického: „Tak vírný tanec těchto
tady splývá ve různých pohybedi . . ." Odtamtud dostalo se slovo přes
francouzštinu, v níž tvar slovesa ie „caroler", do angličiny. Původně
mělo význam „taneční píseň" a později označovalo všedmy písně,
pryštící z jakéhokoli popudu náboženského - tedy širší v polmu než
naše „koleda ". () šířipolmu slova „(rarol" svědčí na př., že sbírka „The
Oxford llook oÍ Carols" (London 1028), kterou pořídili Percy Deanner,
ll. Vaughan Williams a Martin Shaw, a která má obsahovati nellepší
(( neivýznamnělší ukázky svého druhu, přináší také komposici Shn
kespearovy písně z druhého |cdnání„ .lak \(ím liho", moderní zhudeb
nění „Ukolébavky" Williama Illake—ho z ieho„ l'ísní ne\innosti" ,písně
na mothy náboženské Petra Iljiče Čaikovského, l'etla (.ornelia, .lo
hanna Brahmse (\ i.

Nelstnrší anglické „(arols" - v onom dnešním slom sm) slu —datuii
: palnác tého století. Snad neikiásnčiší ukázky lčdito starýd1 anglickým
zpevů náboženský( h podává sbírka, kterou pod názvem „:Antient
lnglish ( hristmas(,"arolsvydala ldith lli(kert(l.ondon 1910).Všed1n)
„carols' oné doby byly bud národní, (. i. tvořené lidem, ryzí národní
písně, anebo zlidovělé, tvořenébásníky vzdělanými, nelčastěiidudlov
ními, pro lid, u něhož se pro svou prostotu záhy uialy. Jeiidl vznik a
rozšíření podporovaly náboženské hry dimdelní, m) steria a výievy
iesličkové, vnichžvždy byly uplatňovány písňové vložky, vázané s teks
tem hry asi tím způsobem, tak tomu bývalo u zpěvoher devatenáctého
století. V sedmnáctém století měly carols —lako všechno umění ná
boženské —pod vládou Puritánů těžké časy. Stlumily své zvuky &žily
laksi utaleně v ústním podání lidu. Vlastní vzkříšení pak slavily v první
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polovině století devatenáctého, kdy vzdělaný svět byl zvolna na_ně
upozorňován: Davies Gilbert vydal r. 1822 první moderní sbírku „(,ol
lection ol Christmas Carols", 1833 následoval William Saudys se svý
mi „Christmas Carols Ancient and Modern", pak 1836, 1847 a 1856
Thomas Wright vydával staré koledy. Avšak to vše byly pouze práce
přípravné: veliký čin ku zpopularisování oněd1 „carols", ač ne tradič
níd1, nýbrž nových, či spíše upravenýd'i, vykonali r._18_53dva kněží,
]. i\l- Neale a T. Helmore, vydavše sbírku dvanácti „Carols for Christ
mas Tide: Set to ancient melodies by T. llelmore; the words by J.
M. N."

Tato sbírka budována je na švédském protestantském zpěvníku
„Piae Cantiones", tištěném r. 1582. Z něho vzaty jsou všcdmy nápěvy
písní, které pak Thomas Helmore harmonisoval. .l. M. Neale k nápě
vům napsal slova, z nichž některá jsou volným překladem latinských
písní z oněch „Piae cantiones", jiná jsou zcela nově tvořená. Ve své
předloze Neale nalezl také jarní píseň duchovní „Tempus adcst Ílori
dum". Jejímu nápěvu podložíl slova o dobrém králi Václavu, k nimž
dějovou látku čerpal ze spisku V. A. Svobody „Sanct Wenceslaw und
Podiwin", vydaného v Praze 1847. Tuto novou píseň přejalipak H. K.
Bramley &dr. John Stainer do své sbírky čtyřiceti dvou „Christmas
Carols New and Old" (vydatnou 1871), čímž jí zajistili popularitu ne
obyčejnou, i dnes ještě rostoucí.

Autorem anglické koledy o sv. Václavu je tedy knčz, doktor teo
logie John Mason Neale (1818-1866). Nealc proslul zejména jako
anglický překladatel nmoha církevnídm spisovatelů (na př. Bernarda
de Morlaix &Jana Damascenského) a středověkýdmhymnů Iatinskýda.
S Thomasem Helmorem, jakožto znalcem hudebním, spolčil se již r.
1852, kdy spolu vydali sbírku církevnídt zpěvů „Hymnal Noted". Hned
příštího roku následovala už uvedená sbírka, a po ní 1854 „Carols for
Easter Tide". Hodnota jeho tekstů k starším melodiím je nestejná. Soud
literárních historiků se v tom ohledu dosti rozchází. Všidmi však se
shodují v tom, že právě píseň o svatém Václavu náleží k číslům slab
ším. Ale ať je tomu jakkoli, hlas lidu rozhodl pro tuto píseň, která

[ dnes náleží vůbec k nejoblíbenějším anglickým koledám vánočním.
Melodie, kterou Thomas Helmore čerpal z „Piae cantiones" a které

J. M. Neale podložil slova o dobrém králi Václavu, je rytmicky i me
,lodicky příbuzná s písní 0 zvěstování Panny Marie, vzniklou asi ve
čtrnáctém století:

Angelus ad Virginem
Subintrans in conclave . . .

o níž se zmiňuje už Chaucer ve svýdi Canterbury Tales. „Good king
Wenceslas" zpívá še na nápěv: '



Už jmenované dílo „The Oxford llook of Carols" přináší pod čís
lem 136 „Dobrého krále Václava" a pod číslem 09 rovněž leho me
lodii, pouze s menšími ltarmonisačními obměnami, ale s překladem
původního latinského tekstu z „Piae cantiones" , začínajícím: „Spring
has now unwrapped the flowers, Day is fast reviung . .

Nealův tekst písně „Good king Wenceslas" zní:

Good King Wenceslas looked out,
On the Feast of Stephen,

When the snow lay round about,
Deep, and crisp, and even:

llrightly shone the moon that night,
Though the frost was cruel,

When a poor man come in slght,
Gathering winter fuel.

„Ilitlier, pnge, and stttnd by me,
lf thou know'st, lt, telling,

\'onder peasnnt, who is he?
Where and wlmt his dwellingí"

„Sim, lie lives “ good leugue ltenre,
Underneath the mountnln.

llight against the forest fence,
lly Saint x\gnos' fountuin."

„Ilring me Ilesh, nnd bring me wlne,
llrlng me plno-logs ltltlter:

'l'hou and I will see him dluc,
When we beur them tltitlter."

llnge and monnrdi, forth they went,
Forth they went together;

Through tle rude wlnd's lument
And the l)“lt'l' weather.

„Sire, the night is darker now,
And the wind blows stranger;

Fails my heart, [ know not how;
I can go no longer.'

„Mark my footsteps, good my page;
Trend tltou in them boldly:
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Thou shalt find the winters rage
Freeze thy blood less coldly."

ln his master's steps he trod,
Where the snow lay dinted;

Heat was in the very sod
Whidi the Saint has printed.

Therefore, Christian men, be sure,
Wealth or rank possessing,

Ye who now will bless the poor,
Shall yourselves find blessing.

Obsah písně kryle se asi s tím, co Sabine Baring—Conldv desátém
svazku (1898) svýdi „Lives of the Saints" vypravuie o našem světci:

„. . .The holy duke was want to conceal his good deeds . . . by per
forming them at night. Accompanied by one servant he would go out
into the fields and vlneyards and cut wheat and grapes, therewlth to
make the walers and wine for the lloly Sacrilit—e,or he would go thus
to carry relief to the sick nnd needy. The story ls well known of his
having carried thus one winter night a laggot ol sticks to a poor old
man who was sulfering from cold. 'l'he page complained of the bitter
ness of the east wlnd and the depth of the snow . . ."

Představa, v Inkč svatý Václav dle Nealovy písně | dle tohoto líčení
" Angličanů žlle, le představa llělovlasého kmetn, starce lilnntropn.
|)le této představy angllčtí malířia grahkové našeho světce také opět
nč zpodobňovali. l'rotl tě vžlté představě vystupoval především přítel
českého národa &znalec historie svatého Václava, l'rnncls Petherick
Manhunt, |ak články v časopise „Notes and Queries" (lt) S. V"., 426;
(ŽLVI.7I n l74-I75), tak také notlckami v rozličných nngllckýdi de
nícíth (na př. „Slrcatlmm News" ze dne ll. prosince lolll u 4. ledna
1029, a „The Times" ze dne 12. ledna 1920 .

l)o češtlny byla koleda o sv. Václav-n přeloženo už d\'nkrút : ]. Ku
Ionskem (v článku drn (Íeňka Zlbrtn „lfcta sv. Václava v Anglii", otiš—
těném v „Národní politice" IOIO) a později V. Zelthamlnerem. Oba
tyto překlady otištěny lsou v Antonína Šorma svatováclavske'm ka
lendáři na r. 1929. Připoloii k nlin leště svůi vlastní překlad, který
snad přispěle českým čtenářům k lepšímu poznání slohu i rúzn v Anglii
mk oblíbené písně:

llledčl dobrý Václav král
z okna () Štěpánč;

vysoký sníh zakrýval
pole, lesy, stráně.

Měsíc světlo vysílal
na zamrzlé nivy;

thuďasa v tom zahle'd' kral,
an sl sbírú dříví.
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.Panošl můl. přistup blíž,
zbystři oči svole:

venkovan tam, nevidíš?
Odkud le &kdo leP" —

.Právě, pane. u svaté
Anežčiny studně

mlll odtud v lesnaté
hoře žiie trudně." —

.Masa dei a vína sem,
prosdlle'ho též dnvoií,

my to k němu zanesem.
a on s námi polí."

Panoš s dobrým králem svým
vydali se tedy,

idouce větrem mrazivým,
vúnlccmi, ledy.

„Noc se tmí, isou závčie,
krutší vítr vane.

Nevím ani, ('o mně ie:
nemohu dál, panel" 

„(Žhlapče, (hod v mých šlépěiíd'n,
můžeš \ nidn lít snadno,

nebude tě mrazlt sníh,
nebude tl &ladnof'

Chlapec šel pak v kročelídl
svého pána krále,

nemrazll ho tam už sníh.
neznuvilu dále. —

Pročež, \čzte, křesťané:
kdo dbá o d'uldáky,

štěstí se mu dostane
za odměnu taky!
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Ze své bídy,
v níž tonu bez naděle v pomoc lidí,
volam k Tobě,p atrone můl vzácný:
kroky mole dávno už minuly križovatky,
z nid1ž jedna cesta vede do světa.
Mladí mé snad ani mládím nebylo.
Tolik zápasů už zažilo.
:; tolika se rvalo přívaly bídy,
že úsměv dávno liž stal se cizincem na mé tváři.
Ubledlá tvář dítěte odrážela se stále
od lesklé plochy zrcadla lako na posměch.
lladosti dětství, vroubené pevným záhoneln zoufalství.
Jako ta stará švestka v naší zahradě,
tak také ten bledý llOd'lvzpínal ruce,
prosil za úsměv, dožebrávnl se laskavého slova.
Ale bylo tn jenom zoufalství,
lež mělo otlrnhn se mu postavit před oči.

luprve ll\'('(le .kd\ž uléhnl k oknu.
setkal se jeho zrak s pohledem světce,
lenž od dávnýth dol) ltllll visel na stěně.
Snad děd jeho děda ici lillll pověsil.
Patron rodu, svatý Václm na bílém koni
()brt'lzek nlulý, snnd památka 1,dávnýth let.
'\le ty oč[ světurvy byl) Ink zi\t'-.
() Illth se lllll často zdálo.
S lelldí pohledem se setkal ve světě.
l'n zde, taln onde jako \“ mlze lllll znbleskly vstříc.
l'o tehdy, když někdo po něm nellodil zlým slovem,
nebo snad se mu nevysnlál jako ti druzí.
Proto ten pohled hledal u všedí,
s nimiž se setkal v životě.

Modré oči světt ovy planou nebeským blankytem.
Zář-elelidí zustinuie celou ieho tvář.
Kol hlavy ieho není 5\atozár.
Svatost a zbožnost l hrdinné ctnosti,
\'še, vše se ukrylo do blankytu jeho pohledů.
Azur oblohy, plápol sluneční pod10dně i stříbro královny noci,
to všedmo skrylo se do očí světcovýdl.
A bílý kůň světcův prední nohou prekročoval Říp.
To bylo podivné na tom koni, iak pozorně kráčel.
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Hlavu vysoko zvednutu a přece patřil k té hroudičce dole:
kaplička svatého Jm mela tak dobrého strážce.

Ten bledý hodi rostl.
Někdo by řekl, že odrůstal dětským letům.
Nad ieho lůžkem stále visel obraz ieho patrona.
Večer i ráno se setkaly lciid1 zraky.
Večer na rozloučenou i šťastné shledání.
lláno tak na uvítanou a na povzbuzení.
Kdo ví, zda nebyli spolu přáteli,
vždyt byli si tak blízcí: věkem i rodným kraiem.
.len to brnění světcovo bylo nedosažitelno.
Jak tcn hodi po něm toužil! Vysmáli se mu, když o ně prosil.
Oh, dnes, dnes takový kyrys každá kulka provrtá.
Dnes nutno se v boli krýt, zahrnbut &potom boiovat.
Nerozuměl tomu výkladu.
ch'lápill rozdílu mezi bolem dneška a zápasem v dobám rytířů.
A přece se zdálo, že oči světcovy tak výmluvnč říkaií:
()blec se tako |á do zbroje a vyled si se mnou.
()sedlel vašeho koně a vyiedem si spolu do boie.
Přidel se ke mně, vstup do mého voie.
Na tvrdé zemi budeš spát,
sedlo pod hlavou a pláštěm přikryt.
V noci i ve dne stále budeš tasit meč.
Brnění neseimeš celé týdny, snad celé měsíce,
sedlo bude tvým křeslem a kopí tvým perem.
,tenl o družině krále Artuše bylo jen ozvěnou

ieho vlastnídi tužeb. Snů () hrdinném zapase. Rytířské slávě.
Topil se v Illth. Šla o tom pověst mezi známými,
lako by byl navštíven malomocenstvím.
Jak často padlo za ním posměšné slovo: rytíř.
Děti se mu na pastvě smaly, když thtěl z nidi míti rytíře.
('.htěly si hrát na četníky, loupežníky, snad na voiúky.
Ale kdo pak laktěživ slyšel hrát si na rytíře?
Snad lt'Ltlll na koni, dobývat nělakon zakletou princeznu.
lak o tom vyprávěla tetn Růžičková?
To bylo cizí dětské mysli.
l)!lše chtěla snít, ale o něčem iiném:
o koníth, krnvi'uh, polích, hospod."nřství. l'o byly příjemné myšlenky.
Ale o boiídl v železnýdi plátedi, v těžké helmicí?
Tomu se možno obdivovat, :; utaieným dcdlem nasloudiat o takovém

hrdinovi.
Avšak mít o tom, být sám rytířem . . . oh, lak ic to směšné!

Sny dětství. Jak musíme vás opouštět jeden za druhým.
Jak z rozkvetlé růže lupínek za lupínkem odpadává.
tak |e to s vámi, přízraky našidmnelkrásněišíd: dnů.
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Mizíte jako lamí mlhy před sluncem skutečného života.
Zakroužíte nám ieště nad hlavou, iako ptáče před odletem na jih.
Zablísknete se leště naposled, v plné své kráse.
A potom ie konec; konec dětství, konec snům, konec pravému štěstí.
Naposled zůstal svatý Václav.
I na něho však došlo a staří známí se rozešli.
Obraz na čas zmizel v líné rodině, hocha si odvedli do světa:
Jeden unikl lidem, druhého si už dovedli lépe přidržet.
Zhaslo světélko nad lůžkem. Zhasl poslední sen.
Jaká to řada nocí beze snůl Kolik iid'l bylo probdělýd1,
dnes bydlom těžko počítali.
Nad novým loželn byl nový obraz. Kdo by se staral, koho zobrazoval?
Byl tako tisíce iinýd-n,lež možno si koupit za peníze všade.
Snad se smál tomu, kdo pod ním lehal.
Možná, že snad ho litoval. Třeba dokonce se na něho někdy usmál.
Ale lemu to bylo jedno. Úsměv lako výsnlědt.

Tak uběhly měsíce, minula léta.
Pět, deset, patnáct.
Patnáct let věku lidského. To už bývá dlouhá čára v křivce života.
Někdy půl, někdy snad leště více z toho oblouku.
Den za dnem plynul lako tikot hodin, lež někdo stále natahnie.
Monotonní běh, laku tok řeky, lež už nemá potřebí pospídmt.
llěh bez touhy (Insa'thnout ('íle. Zápas bez žádostivostl vílčlství.
llol, v němž ríl byl mhalen nllhon. Ulice bez světel.
Klid bez spokojenosti. Spukoienost bez radosti.
Žlvot bez cíle.
(Šíl zmizel. Vzor zapadl. ()dvaha vyhasla. Kopí stalo se hračkou.
Až dnes, dnes, dnes . . . l):ws to bylo.
Dnes zase spatřil l'vůi obraz, svatý kníže. llatý rámeček dosud

nepozbyl lesku.
A oři, ty modré oči, oči plně úsměvu a pobíusní,
ty vzácné tnodré plápoly, ty také dosud nevyhast: stále živé.
Snad trothn žalnžené. Komu se nezarosí oči po tolika leteth shledání?
Mluví stále tatáž slova. Praporet' dosud neklesl.
Má klesnout odvaha toho, ienž tu stojí před obrazem světcovýnt?
Kdo mu dnes zakáže poslechnout toho volání do boje
Dnes, kdy vzponlínánle tisícího výročí odvahy a rytířskýdl ctností
svatého Václava? Nelson snad právě blázni llohu neiblíže?
Jak krásným ie, když možno se stát bláznem pro lloha.
llláznenl —rytířem, který však neboluie proti včtrným zámkům,
ale ide v šlápotáth koně svatého Václava. .lde dobýt si svého erbu.
Jak bláznivé d\tít mít svůi vlastní erb, když lidé jsou členem kolektivu!

Svatý Václave: nehled na slabé paže, bledé tváře.
Pohlédni do duše: i ona le ubohá, bídná, slabá. 'l'vé oči isou však

plamenem,
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který zapaluie. .lsou polnicí, iíž nikdo neodolá. Tvé očínisou útržky
z pláště l'resvaté Panny. ak isem to kdesi slyšel.A věí'ímtomu.
Proto isou tak nevinné. Proto uestámou. Jsou jako dvě hvězdy

betlemskté.
Jdu za Tebou, svatý patrone. Vydei heslo. Rozhlásímic.

*

rnANTlšEK KAŠPAR

PLÁČ LIDU ČESKÉHO Ijo MUČILDNlCKÉ
SMRTI sv. VACLAVA

Ú hěda, Otce našeho už neníl
Vlast česká ve vdovu se hědnou luční,
isme všidmi sirotci!
Slvy jsou ve všech očích, slyšet lkáuí
u neivíc dmdýdt žalué bědování,
iimž uměl pomoci.

Už není leho rukou prncovitýdt,
iež stutuě vládly mečem v lmiídv litýdí,
z uidvž dmdus hrával dar;
už není jeho moudré, lusně hlavy,
ustydlo srdce, v kterém plnnul žhavý
bezelstně lásky žárl

Už neu7ííme, ve (lll'dlllcdl iuk klečí,
hrdinně lehu /.'||)olení v set i,
jak icde nivumi,
slov ueuslyšíule liž, sludšídt medu!
Sa'uuanděl v těle žil to \ uušem středu
a vládl nad námi.

.-\ povládne. .lest vlasti Dědic věčný.
.lei v srdci bude nosil národ vděčný
po věky budoucí:
posvěcen krví, iíž ho \lučeň zrosil,
zadmva'vvíru, kterou v nitru nosil,
i lásku lmroucí.

() svatý Mučedníku, velký kníže,
pouto, iež k národu tě tvému víže,
iak dítě k rodičce,
přetrhuout uedeil .lcnž se v ráie zřídledm
iiž koupáš, nes nás povždy na svých křídledl,
iak mládě orlice!



FRANTIŠEK DOHNAL

SVATÝ VÁCLAV
Drama o třetí:jednáních.

JEDNÁNÍ TŘETÍ
Náměstí na hradě Boleslavově. Po straně kostel sv. Kosmy :: Damiána. Vedl:

zvonice. Vpozadí hradby :: strážní věž nad branou.

!

IINĚVSA. čl-tsrA. TYRA

Hněvsa Zde počkáme, až přildc Boleslav.

Česta Zde se to tedy stane?

Hněvsa Zde!
Na iitrm puide Václav,
však z ní se nevrátilvvi
Pomslěnl budou vecm bohovél

Tyru Však Boleslav přec také křesťan lesll

Ilnčvm .lcst - ale ne lak \'úclavl . . . Boleslav —
od1, ten sic llnénem křesťan lest —
však myslím, že mu llmstelno,
zda v Čedládl vládne Perun náš
ři lakýsi ten nový Bůh
odkudsi z východu! . . .

Cena A vesele sc žllc u nčhol

Hněvm Ba, věrul Pilky hony, boi 
tof icho živel! - (Smělese): laka nášl

Čena A Němců nenávidí jako myl

Hněvsa To llstěl - Odl, ten za voly
by listě Čedu'l neprodall

Cesta 'l'o listčl

Tyra .listěl

Hněvsa Nuže leště dnes
Boleslav bude Čedlů knížetem!
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Česla

Tyra

Hněvm

, _“yra

llnčvsa

Tuk lest! Tuk zněla nuše přísaha!

Nu, smol —.len, že —Boleslav 
však znáte ho! —Vy víte - do rány
mu člověk nesmí příliš lézt!
U něho nikdy v podivě meč
na boku pevně nesedí.
a nikdo neví, náhle snad
zda neucítí leho bodnutí . . .
Svoboda led1ů, hodnost vladyků 
to všedmo ničím mul
Jen on ie kníže - ou —
&všecko ostatní
len lůzu otrockál

Tot ovšem pravdou - Ale vybeř sil
.le kníže knížetem &vladař vždy
svou pěst &sílu tobě ukáže! . . .
Což myslíš, 'l'yro: Václav neuměl
svou vůli prosnditP! .len rozdíl len:
Boleslav s mečem v ruce činí tuk 
a Václav —-ten - lak řek byd1 to —
lá nevím čím, lá nevím lak,
však odporovat lemu nemůžeš,
dítčl, nedněl děláš to, co kníže (h(te!
Což uevzpomínáš, 'l'yro. nn sněmy?
Před sněmem třebas mnohý bouřil tak
u tisíce měl různýd1 návrhů —
u přišel Václav —promluvil —
n vše hned iello, \'šithnl souhlasí
ink kdyby lukýms kouzlem 'mni'nneni!
A tak (litěi nedítěi: vždycky šíil shrbíš!

\'ždy šíii shrbíšl . . . Ale možná, že
ii také lednou zvednout dovedvm! . . .

()(l'l, při sálu Perun! To si |u_\sli|n těž!
'šuk o tom. 'l'yro, nutno mlčet ted!

Až potom —později —už přiide čus —
i s lloleslnvem účty súčtulcm!
A, Tyro, s Přemyslovci se všemi! . . .
Všnk, slyšíš: o tom nutno mlčet ted!
Ted na to nemysletl - 'l'eď jiná věc
a |lný cíl —cíl velký, lediuý
teď pro nás: Václav musí zemřít!
On musí zemřít, musí —nemá-li
zde v zemi naší zcela vyhynout
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Čena

Hněvsa

Česla

Tyra

(\t'IÍd

I lm; vm

'lj'rtl

Pa vel

i víra bohů našich! . . . Pohleďte:
co Václav vládne, ó luk spustly nám
posvátné hále, dříve hlučné taki
Vždy menší počet těd-i, kdož bohy ctíl
A opuštění kněží po lesíd'n
s obětmi věrné marně čekaiíl
Skáceny sodly bohů věkožíznýdi
a místo nidí tam všude podél cest
cos jako šibenice tyči se 
křestané tomu kříže řikaiíi
.lak nenávidím z duše křížů těd),
ičd'l hnusnýdt, kietýdt šibenici

To prý ten leiidt Bůh tam zemřel kdys
na šibenici takové!

No, tak
když zemřel, lak pak živ ten lelidi bůl|?i

ilaimlmi

Tithol Kdosi přitházíl

Snaul llolesinvl

'l'o není llolesluvl

Kněz l'avcl to Ide zvonit klekúní.
At nezří núsi

(Skrylí se stranou nu krnli loviště v sloupovi —ale
tak,že z hlediště lze je viděli.)

')

mí./. PAYICI,

Tak se mi znzdálo,
jako bych zahlédl zde kolmsl . . . (ilo/.hliži sc)
Ne, nikdo zdei (Mávnc rukou.)

A také kdo by byl
zde liž! (Směle sc.) Kde puk! Dnes všed'mo leštč spíl
'l'o vyspávnií slavnost včerelšíl
Jen u knížete Václava
jsem viděl světlo liž . . .
Však linde všude tmal

(Jde do zvonice vedle kostela, bere zu provaz.)
Bud díválen Hospodinl . . .

(Zvoní.)
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Častá To kllnkání mně vždy tak protivné!

Hněvsa Eh, at len zvoníl . . . Umíráček,
víš, také zvoníl . . . Rozumíš?

Cesta Chadiadml —Jak bydi nerozuměl!
(Smčle se.)

Tyra Pohledte: tamhle Podiven
sem spědiá, sluha Václavův!

Hněvsa Co ten zde dice teď, ten pes knížecíí'!
Tož pozor dejte, at nás nezvětříl

3

PODIV ICN

Podiven llel, otče Pavle, otče Pavle!

Pavel A —to tys Podivene? —Co pak (hceŠP

Podiven Až od7voníš ted, otčc, klekání,
ilž nezmnykel dveri kostelnídi.
Nel) kníže Václav liž seln diystá se:
dute v kostele své konat modlitby
a na modlitbádi vyčknt ranní mše .. .

Pavel 'l'ak záhy, Podlvene? A tak sám?

l'odivcn lo on tuk nelrndčli, otče l'uvle!
dyž osamělé tidio v kostele

n nikdo z lidí tmn, len lampu \ččná
před svntostánkem tiše plápolú,
tu kníže nelradčii v kostel pospíthá
n sám a nerušen tam klečívá
před svatostánkem v zbožnýdl modlitln'uh . .

l'nwl Slyšel |se|n o tom, uno, slyšel |sem —
od otce Krnstěie, jenž v Praze tom
na dvoře Václavově knězem iest .
A llné leštč věci slyšel lseln!
.lnk vlastní rukou diystá hostie
& z hroznů víno tlačí k oběti . . .
A pokrmy ink v noci roznáší
chuďnsům různým, vdovám, sirotkům . . .

Podiven Bu, věru, věrul . . . () tom neilépe
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Iá, olče Pavle, mohu vykládat! —
A nevěřil bys, otče Pavle,
bn, ncvčřil bysl . . . Tak li iedenkrůt
- noc byla tenkrát, zimu třeskulú
&divý vichor, sněhu zúvěie —
my pokrmy & dříví nesli ismc
chudasům, kteří kdesi v chatrči
hladem &zimou mřeli, ubozí.
Já chvěl se zimou, idu tak s knížetem . . .
A on, když viděl to, řek' s úsměvem:
„Vid. zimu ie li, l'odivene můi?
Nuž, pozor dci! Jdi za mnou - pozorně
vždy v molc sloupci v sněhu šlépělel'
Já ovšem poslechl & činil tak —
a co bys řekl, otče PavleP!
Já v mžiku necítil isem zimy víc
a tělem hřálo teplo příiemné,
iuk seděl bych si doma u krbul
Ach, nevěřil bys, otče Pavle,
ne, nevěřil bys, oiče Puvlcl

Pavel Ach, věřím, věřím, milý l'udivenel
Jef u knížete mnohá věc
ink zvláštní, podivná!

l'udiwn lin le, lm ic tak mnohé podivné! —
Však led liž musím lmzpči pospírhuil
.Iiž bude listě kníže usirolen
n přildc do chrámul
'l'uk nempnmeň, utře anle,
u dveří nezuvřil

Pavel llud bez starosti, Podivenc,
hned ldu Ic otevříll
Klíč nechám ve dveříthl

l'udiven Tak s liohcm, otčc I'uvlel

! uve! S Bohem, Podivenel
(Podlven oddidzl. Otec Pavel mvínl dveře, pak oddlázl rovněž a
cestou prosesc-he.)

Bu, ba je to tak zvláštní, podivné!

4

iINĚVSA, ČFSI'A n TYRA vvsmupi 7. ÚKRYTU.

Čena Nuž, slyšeli late? Václav přilde už!
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Hle, dveře do kostela
má otevřeny již!

Hněvsa (skočí ke dveřím. otočí klíčem a vytahne klíč)
(s důrazem:) A dveře do kostela

iiž zas má zavřeny!

Cesta To dobře tak! To, Hněvso, dobře tak!
Tam k oltáři nám nesmí uniknout!

Hněvsa (s důrazem) . . . Ne!
Tam k oltáři nám nesmí uniknout!

Tyru Však Boleslav že neide dlouho tak;

Cesta Aby tak si to ieště rozmyslí!
(s posmčdlcm)a náhle cítil lásku bratrskou!

Hněvsa No, tě moc nikdy neměl Boleslav!

'ljyra Však kdyby couvnul přec a nepřišel?!

Cesta Tak, přl bozích, sami to provedem!
Ha, při sam Perun: z místa tohoto
se Vaclav živý více nevrátí!

Hněvsu Često. to ne! To by nás na mečích
lltl roznesll Ne — „esto —nc!
Boleslav musí naším štítem být,
lloleslav musí s námi vraždlti,
Boleslav nmsí s námi stopli!
svůl meč zde v krvi Václava —
tak bude štítem nám! —Kdo odváží
sc zvednout ruku prot! Boleslavu?

'l_'vraProč tedy neklel? .liž měl být! zde!

Hněvsa Však přijde! Přiide listě! —-Vždyť přece víš.
jakého červa |se|n mu nasadil!
Buď Václav nebo onl - A vlděl |sl,

lak zatal pěst a řekl příšerně:
„Pak —onl

Česta Ba, věru, Hněvso, výborná
to byla myšlenka mu namluvit,
že Václav zna, lak touží po vládě
a proto že se ieho zbavit chce 
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že nutno tedy rychle iednati
a Václava že nutno předejít! . . .
Máš pravdu, lluěvsol Nyní Boleslav
víc uecouvne! ()u přijde!

Hněvsa .liž přichází!

5

ll( )l ,IŽSLA\,

Boleslav .lste všichni zde?

llněvsa, Cesta, Tyra (kloní se Boleslavovl):
.lsme všichni, panel

Boleslav A meče připraveny?

Hněvsa Jsou připraveny konat vůli tvou!

Cesta A učiniti tebe knížetem
a vládcem Čechů všech!

llněvxa Nu prestol pražský telu-.pozvednout!

Boleslav ()di, presto! pražský, po němž toužlm tak!
()cli, prestol pražský, na němž ukázat
chcl sllu svou a vésti k slávě chci
svůj lid a nt'irod k svobodě! 
()ch, Němci proklatl, jen přijdte si
puk pro ty voly, přijdte pro stříbro,
po němž tak lačnltel —Och, při slim llůll,
krvavé hlavy ponesete zpět!..
Svobodný, silný, slavný musí být
můj národ- tak, jak sllný. mocný chci
hýtjál. ()ch, prestolpražskýl"louhumtíl..
Však —cena jeho! Však ta cena jeho! . . .
Proč musí být ta cena krvavá
a cesta přes mrtvolu bratrovuřl

Hněvsa ()n tebe šetřit také nemínil!

Boleslav To také rozhodlo, když váhal jsem!
Při Bůh! Z nás dvou když jeden padnout má.
proč já bych to měl být?! —Ať je to on!

HněvsaTak jest: at je to on! - To správné jest!
At je to on —on, přítel Němců
a sluha kněží! Kutnu mnišskou měl
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si zvoliti —ne žezlo vladaře!

Boleslav (výhružně):
lč, Hněvsol —Slyšl tak nemluv! -- Pamatui,

že le to bratr mů! &vládce tvůil

Hněvsa Nu —dosud vládce —však už nebude!

Boleslav (prudce. : důrazem):Však dosud je, iá pravím - rozumíš?!
(laku pro sebe): A byl to silný vládce!

Cesta (s posmčdlem): Silnýl —Nu
meč vyrazil ti, kopí zlomil isi . . .

Boleslav Mlč, psel Je-li ti žlvot milý, mlč;
&nevzpomínei hany včereiší! 
.la poraženl Před zraky lidí mýchl
Před zraky lechů, pražských hostí všech!
()ch, mečl zrádný, ink isi zradil mnel
Což se mně včem ruka chvěla tak? . . .
Však dnes —dnes bude línakl Slyšíte?
Vy psíl Ty Često, llněvso. Tyro, psi!
Dnes bude ilnakl Pevný bude meč
a nebude se chvíti ruka má! . . .

'l'yra A kdybys nestačil —lsme my zde, pane!

Boleslav Ne —sám (:hci - uvidíte —řekl |sem:
Dnes pevná bude ruka, pevný meč!
Vy lenom útěk lemu zamezte.
nt neprchue nám v nsyl kostela. —
Tmn za nlm nemohl bych - víte přec!

llnčvsa Ne. punc, v kostel nedostane se!
'/.de klíč! —.lá zavřel - v kostel nemůže!

Boleslav ()ch. llnčvso, —och, tys ďábel, llnčvsol

Hněvsa To pro tebe len. pane můll
Však ticho, —Václav blíží se!

ijra A l'odíven :! ním, hledte —-proklatě!

Hněvsa Pak zemrou obndvnl —Proč do rány
nám stařec leze?

Boleslav Každý na místo
&čekelte, až já dám znamení! (Skryn se.)
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&.

VÁCLAV. PODIVEN

Podíval Jak, pane, těším se, jak budu rád,
až v naší Praze zase budeme!
A skutečně liž dnes zpět poledem?

Václav Dnes, Podlvene můl, už dnes . . .Jen cos
s! s Boleslavem !ečtě vyřídím,
jak Přibyslava sestra přiiede . . .
To bude leště dnes - pak poledem . . .
(S úsměvem.)
A co pak se ti zde tak nelíbí?
Takový přece včera skvělý kvas!

Podiven O pane můl, ty víš to, lako lé:
Zde není lásky, není upřímnost!

VáclavAle !dl, Podlvene! ledíě,
že všecko dobře bude . . . Právě to,
k čemu lá už se pevně rozhodl,
dá Bůh, že nám všem dobro přinese,
přlnesc lásku, () nlž želáme! . . .
Pohl, půldelll za to lloha poprosil,
pak!, Illllýl . . . (Chytne za kliku)

Co to? Dveře zavřeny!

Podiven Nelnožno, panc! Sám přec viděl |sem,
kněz Pavel tak ty dveře otvíral! —
O pnne. polďmc pryč! - (), prdměme! —
Mně náhle úzko, panel —Polďme pryč!
Prdměmel . . .

Václav Ale, Podivenel
O rcl, tak náhle čeho bojíš se,
ty |!ndy přece vždy tak statečný?

Podivm () pane, bolíln se|

Václav Však čeho? Hled :
Kněz Pavel v zamyšlení nelsplše
zas dveře uzamkl! . . . Tot as! vše! . . .
Jdl, drahý, přines klíč! Já počkám zde. . .

Podíven Mně úzko. pane! . . . Nezůstável zde!
Polď se mnou!
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Václav Ale Podivene, Bůh
přec všude - a vše v rukou Božích jest! . . .
Jen klidně jdi &nic se neboj již!

Podíval .Idu, pane - aleJe mi úzko tak!(0 ejde.)

7

půannšu BEZPODIVENA

llněvsa (lt Boleslavovi):
Slyšel jsi, kníže? Slyšels? Rozuměls?
Neměl jsem pravdu? - Chce tě odstranit,
už Přibyslnva přijde s Chorvaty! . . .
T0 je to, co chce s tebou vyřídit!

Boleslav Nuž - dříve já věc svou s ním vyřídím!
ul . . . (Jde k Václavovi)

Dobré jitro!

Václav Á —to Boleslav!
.liž tnké vzhůru? A tak záhy dnes?
.lá mysli! jsem. že ještě klidně spíš
po kvasu včerejším - Ale jsem rád,
že tě zde potkávám, že ráno hned
ti poděkovat mohu ze to, jak
byls včera skvělým hostitelem!

Boleslav Nuž
dnes ještě lépe dlt'l tě polnostit!
Zde máš! (Tnsl meč a me po Václavovi)

Václav Pro Bůh, co člnlš, brotře?!
(ludiytí ruku Ilolenlnvovu.)

Boleslav .lů zabit dic! tě, zabit!
(Sunži se vytrhnout ruku “ stlpe se na Václava.)

Václav llrotře, šilíš?
(\ytrlmc mu meč a hodí jlm o zem.)

Boleslav lla, meči prokletý - zas zrodlls mneP!
čera i dnes? —()d'l, včera a dnes zas!

Proklatěl —Pomoc! —Illjte, zabijte!

Hněvsa (vyskočí a Čestou o Tyrou.)
bijem!



(Billa bodalí Václava. Václav ustupuje ke dveřím kostel
ním; klesale pod četnými ranami, zachytí se kruhu na
dveřídr —a umírale :)

Vdelav To tl, bratře, odpust Bůh!
(SkonáJ

a

PŘEDEŠLÍ

(Boleslav stolí nehybně, lako ztrnulý. ze založenýma
rukama.

Čena (sklání se nad mrtvolou Václavovou):
Má dostl - Je mrtevl

Hněvsa Kníže Boleslavel
Slyšíš to? Kníže Václav mrtev lestl

Cesta A ty isi naším knížeteml

'lÍyra A knížetem všedí Čechů nyní isll

llněvsa l'roč' lnlčíš, kníže Boleslava?

Boleslav Runnin'-):Mlčte | vyl

Hněvsa Jak, kníže?

Boleslav (punk-e): Mlčte - a pryč!

'lfyra lla, rychle pryčl .lc slyšel kroky seml

Česla Prdmčmel

llněvm Pane. rydílc s núml polďl

Boleslav Ne —-kníže Boleslav —ten neprdlúl

íš'lěátžlěglýgzdmiáa—mlggBoleslav alolí dale ztrnulý se

Boleslav (lako pro sebe, zvolna)
Ne —ani od zločinu neprthál

(tem
.Ie mrtev Václav - ne však mečem mým —
můl meč to nebyl - lá ho nezablll
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9
PODlVEN

Podivm (za scénou):

pane mů|,o ane mňa!(nascén, nevlda nížete Václava)
Kde isl?

Jů slyšel výkřik tvůi - a zbraní třesk!
Probůh —co stalo se?- O pane můil

Kde isl?(Kdes'sl?patř ležetl ve dveřích mrtvolu. )
Ad'l, kdo to leží zde?

Probůh - to knížel —Krev - och, sama krev;
se k mrtvole &třese mrtvolou. )

() pane,Pslyšíš mne? Od), slyšíš mne?(Pu tímrtvolu &vztyčí se zděšenč.)
Od1,hrůzo —kníže mrtev, zabít, zahltí
(Lomí rukama, ne sl vlasy. V hrůze skočí kezLVD
nlcl, začnezuřlvě zvonltaprl tom volá stále zděšeně):
()d1, pomoc —kníže zabít —zabit - zabit

Strážný (nahoře na věžl):
Co lest? Co stalo se?

Podíven Och, slyšíš tam?
Kníže le zahltí Zvoňte na poplach!
Ad'l lldé, pomoc —kníže zabít - zabltl
(Všechy zvony na věži rozezvučí se na popludí. Me—
zitím sbíhá se lid.)

10

|.l [)

Lid (mezi sebou zmntenč): (lu se děle? Jaký to křlk?

Jiní Iide'Prý kníže |e zabití Kdo le zabit?
Kníže? Kdo? Kde? Kde lest? Kde to
kníže? (Vše toto rydíle &zmateně)

ll

SVATAYA,DRAIIOMÍRA

Svatava (prodírá se lidem - s druhé strany Drahomíra)
(Svatava ke l)rnhomíře):
Matko, probůh, co jest? Co stalo se?
Kdo že je zabit?

(SpatříPodlvena, jenž dosud není.)
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Podíven

Svatava

Drahomíra

Drahomíra

Podivene, mluvi
O mluvi Co lest?

(ukazule zděšeně ke dveřím dlrúmovým —lineho
nemůže vypraviti ze sebe než zdčšené):

—taml
(Všidmi obracejí se tím směrem.)

(vrhne se &výkřikem na mrtvolu Václavova)
Ad), bratře, bratře!

Václav - můi Václav zabiti Hrůzol Hrůzoi
(Potácí sc, rukama tiskne hlavu —nalednou vztýčí se):
()Ch, pomstu, pomstui— Kde je vrah?-—Kde vrah?!
(Vtom spatříBoleslava, který pocelou tu dobu stolí ponuře
strunou, stále nehybný se založenýma rukama.)

(k Boleslavovi s novým zděšením)
Jak, Boleslave, ty? —Ty?!

Boleslav (temnč): Ano —iál

Drahomíra (), Iiolcslan e, ty |si vrnždilřl

Bolrslav (|msupnč): Tys také vraždilal

Drahomíra () běda mněl
'l'en černý zločin můl což stále tak
luk věčný přízrak bude děsit mne
a stále nové bude plodit zlo
a novýdl zločinů vždy bude omluvouřl—
A od vlastního slyšet dítěte
lu hroznou výčitkuii —() brůzo. hrůzoil 
()ch, Boleslave, slyš: iá vraždila —
však činu tobo dávno želím liži
.la dávno poznala,
lak klamný byl můi krok;
lá dávno poznala,
ink mamý byl můl boi.
ink marno křísit to,
co patří mlnulu,
a mnmo zdeptat (htít.
co patří budoucnu
a pečet Věčnnmá! 
Však tenkráte lá “nak smýšlela,
lá bloud, iak slepá tenkrát byla iscml . . .
.la myslila, že smrtí Ludmily
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Ba lesla v

Drahomíra

Bolala v

Svata va

snad bohy zadxrůním,
ty naše bohy, v mládí svém
lidnž kněžkou byla |seml . . .
A mysllla |sem, do rukou
když vezmu vládu lá,
že silnou rukou zvednu lid,
&rozptýlené kmeny Slovanů
v říš lednu velkou, slavnou slednotím,
a protl Němců kletýdl přívalu
tou říší svou hráz pevnou postavíml . . .
Však v oboiím iak isem se zklamala! . . .
A pak, o Boleslave, ty přec víš:
mně cizí byla žena ta —
třebaže matka manžela!
Mně cizí byla žena ta
povahou, věrou, krví —všiml . . .
Však ty - ty nešťastný,
ty vlastní prollls krev,
ly vlastního |si bratra zavraždil! . . .
A proč? (), řekni: Proč ien? Proč?!

(ma.)

Což myslíš, matko, že len ty
|si důvod měla? .lá též důvod měll
Tys dltěla vládnout - lá též vládnout duěll
A nejen to: Zde platilo:
Buďjd —m'b on!.. .

Jak to? (Ío mluvíš to?

Znal Václav moil touhu po vládě
a bál se ii - a chtěl mne odstranit!

(vztyčí se prudce od mrtvoly Václavovy)
'l'o lež lest! —Bratřc, probůh. rei,
kdo nulhul ti tu hroznou lež?l
Vždyťpravý opak pravdou iestl
\'ždyť průvč včera svěřil mně
svůj úmysl, že rothodnut
ic vzdát se vlády v prospědl tvůi
a sám žít v ústraní
kdes v tidm klášterníml
Vždyť právě proto vladyky
a lechy na dnes svolal sem
! matku našl, sestru též
sem Přibyslavu zavolal,
by v přítomnosti těchto všech
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tl dnes —slyč. Boleslave - dnes
slavnostně vládu odevzdal! . . .
O, bratře, bratře, uvěřit
lak moh! jsi tak hrozné lži!
On chtěl tě vládcem učinit —
&tys ie! zabil —tys tel zabilll

(Plúče.)

Boleslav Slyš, Svatavo - le pravdou to, co díš?

Svatava .le pravdou to, jak Bůh ie nade mnou!

Kralěj (vystoupí ze zástupu kupíclho se u mrtvoly Václavovy)
.lá rovněž svědčím to!
Mně rovněž svěrll se svým úmyslem
a proto jenom zval mne z Prahy sem,
bych tobě lako knížeti
dnes v chrámě požehnal!

Boleslav (), běda! Hrůza! - A lá zabil ho! 
Och. bídóctví! —()ch, kleté bídáctví!
'l'ak být! oklamán! —Však, př! sám llůh,
i(: pmnstlln se &zradu potrestům! . . .
llcl, stráže, stráže! Všechno do zbraně!
()!)sudlt všechno, hradby, východy!
x\t nn! noha neproleze ven!
A !!nčvsu, ,eatu, 'l'yru - slyšlte —
ty bídné psy sem zpět mně přlvetlle,
bud živé nebo mrtvé - s nim! sem!
(Stráže se rozllzall na vše strany.)
()ch. tak mne oklamat, tl bldní psl!
()(h tak mne oklamutl. .()(h, vlastnímu
teď rukama tak moc le uškrtil!
()ch, bídácl, och, klatí proklnth! . . .

Velitel stráže (přlběbnnv udýdnán):
, pane, pane —s hradeb provnlem

ti vraz! tři se právě spustil!
& k lesu prchali! . . .

Boleslav Pee, za nimi
proč s hradeb neskočlls a nesklúl te? —
Na koně rychle —míti musim ie 
at živé - mrtvé - míti musím le!

Velitelstráže Již stalo se! A s vld1rem o závod
se ženou za vrahy a ve chvíli
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ie listě lepil . . . Snad llž mail lel
(Slyšet vzdálený křik.)

Bolulav Co to?

Strážný (s hradní věže) O pane, právě od lesa
vol iakýsi tam náhle vyrazil —
tři vrazi zrovna v náruč vběhli mu —
teď dolíždělí naši zbroiencl 
zmatené hlasy, prudké výkřiky
zableskly meče - cizí vojíni
teď na vrahy se divě vrhali
&bili, sekalíl . . . Již na kusy
tam těla lellchl . . . Odzbroleni
! naši teď a vzati do středu
lak zalatcl &divým úprkem
sem ku bráně se žene clzí vol —
Mám zvednout most &bránu zavřít, pane?

Svatava To Přibyslavn s svýml Chorvaty!

Strážný (&věže) Mám bránu zavřít, pane? Rychle rcll

Boleslav (temně)Nech bránu otevřenul

Strážný (s věže) llrnnou už
se ženou sem - ó, pane, pozdě |lž —
&meče lellch celé od krve!

12

PŘIBYSLAVAs (,nonvnv

Přibyslava (vrazí s Chorvaty nn levlště. v ruce krvavé meče a

A meče naše celé od krve
dál v krvi vrahů budou koupat se
&rozmelnli sídlo zrádcovo
zde . . .

Boleslav (prudce) Přibyslnvol
(Žhoplse prudce meče se země . stoli s PHbyslavou

proti sobě s tasenýml meči.)

Drahomíra (lomí rukama)
Běda! Nový děs

a nový zločin zase hrozí tul . . .
O Přemyslovcll Vlastní krvi svou
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Přibyslava

Boleslav

Přibyslava

Bolesla v

Přibysla va

Svatava

Přibysla va

vás platit zřím ten dnešní hrozný čin
a v hrůze zřím.ach, rukou vrahovou
lak Přemyslovec padů poslední! . . .

O, Boleslave, slyš: |e pravdou to,
co bídní vrazi řekli před smrtí,
že vůle tvé ien byli nástrolern,
že ty l$l vlastně vrahem Václava,
ty vrahem —vrahem bratra —pro Bůh, rcl.
že není pravdou to, že lest to —vidl 
len bídná ležl . . .

(sklesle) Je, sestro. pravdou tol

(), hrůzo —tedy přec! - Och, potom už
dál sestrou nezvl mnel Já nechcl dál
být sestrou tomu, ienž le —bratrovrahl

Přibyslavo!

(opakulc) Bratrovrahl

(_mtnupí mezi Boleslava a l'řlbyslavu)
Nc, Přibyslnvo. nel 'l'ak nemluv ]Ižl
.Ie hrozný řln, lclž spáchal Boleslav —
Však \ěz: on sám byl plklů občtíl
Ne vrazl lemu - on byl nástrolem,
lClŽ vyhlédla si k činu černému
zášt těch. kdož netlnvcdll pochopit
to Václavova dílo vellkél
Nl Boleslav ho dosud nechápal!
Však pochopí —i on kdys pochopíl
Teď Václav krví dílo spečetll —
nan mučedník za víru Kristovu,
o-n mučedník za drahý národ svůil . . .
(llere Přlbynlavu I Boleslava za ruce a vede le zvolna
& mrtvnle Václavově)
l'lled, Příbyslavu - Boleslave, hled l
()n kníže míru, kníže lásky byl:
Má nad mrtvolou leho nová zášt
zas vzplanoutl a nová téci krev?l
Ne, Přlbyslavo, ne . . .

(vrhá se na mrtvolu Václavovu)
O, bratře můi,

.o, žal —ink se to s tebou shledáváml
(Pláče)
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Boleslav (Heká vedle Přibyslavy)
O, bratře, bratře - odpust, odpust mněl

Svatava On odpustil, vím - vždyt tak dobrý byl!
On odpustil —kéž odpustí l Bůh!

Kraslěj Máš pravdu, Svatava —on dobrý byl:
i v nebi teď nás bude pamětlivl
A za to prosmc ho! (Všichni klekali)

ó, kníže Václave,
tam v nebi u Boha
se za nás přimlouve)
pros za nás, za svůj lid —
náš kníže, vévodo,
ó, nedel znhynout
ni nám ni budoucím!

(()pona.)

*

“ABEC

SVA'I'Ý \z—icmv

Let tisíc. l)čiin šlépěie
zarůstá břečtnn tniemslví:
Památku krále Václava
se nad nimi však slum-em sín-í.

Znníccn vírou. dolem Sí'l.
živoucí sémě svčlln sil.
n utrpení ncsn kříž
žhntn smysl pochopil.

()7.\čny zdrolů věčnosti
slyšel sc dómem duše Chvčt:
lid učil v hloubi srdce číst
n nepřátelům odpouštět.
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?. NOVÝCH BÁSNÍ

KNÍŽE NÁŠ

Buď žehnán onen lasný den,
kdy z temna smyslů probuzen
náš národ přiial spásy zvěst
a k světlu prohléd z bludných cestl . . .

Jak bílý květ nám světec vstal,
ink boží rytíř pomoc dal
a vstoupil v lid svůl zmatkem iatý,
iak v hvozd když vnikne paprsk zlatý . . .

Jím zářil Grál, krev láskou vzňatá,
když měnil v činy slova svatá
a stupeň k chrámu položil,
by čistý život svůi s ním slil . ..

Žel, návrat v ráj se krví platí,
m sxčt svůl rimlt si šnllmu zlatí,
tšuk "e(htsl, lze len zvítěžlt,
když ncztřlsnčn le světcův štít! . . .
(in |in nám strážcem v žití boli
u vůdcem proti temnot voli,
on ani dnes nás neopustil . . .

A (i l', LU S

Noci svatá —krnsší zory,
Inne zvedci smyslů nad obzory,
by vše, co vadne slunce žárem,
v tvé tůnl vzkvetlo tldiým čnrem
iak leknín, iímž d'lVlbožský zlev,
On, gcnil, zvoucí v Thrénů zpěv . . .

Tys přišel, () Mistře, ink 'l'ě mám ctíti,
mohu snad stín svůj s Tvým iusem slítt?
.lsi oheň, iá zřím Tč vždycky len plůti,
zšern ink strážce mi po boku státi.

houcí tu étcr se v krev moji vkrádá,
spalule tělo, až na popel schládá.
Volna, lak fénix v sféru Tvou vdiázím,
s Tebou se znovu v nndhvčzdnu sdiázím,
zhloubi své duše rytmem Tvým dýši,
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peřelí světla hledíc tam k výši,

kde peruť Tvá kvapem v hvězdný pradi mířízáříc ml mlžln bezměrnou siří.

Dík Tobě, Mistře, nad vším se vznáším,
z vůle Tvé samo žití iho snáším,
silou, již dals mi, len Tobě dici sloužit,
v hlubiny světů vždy znovu se hroužit,
éterem stoupat v křídel Tvýd1 odraz,
ve vlny světla, kde dřime iid1 obraz . . .
Tisíckrát mohu i smrti zlou zalít,
v stopád: Tvýd: věčnost vždycky lze naiít,
vždyt Tebou mám přec z hrobů svýd'i vstúti,
záři všedi slunci v leden blesk stkátil . . .

Jak velíš, d1ci s Tebou nit dělln přlsti,
cesta má iasna, vždyt cíl Tvůi le |istýl
Na povel Tvůl i v kámen se vtělím,
vésti lei mniíc dudiern svým bdělým
celými věky vývole . . .

Mistře, můl Mistře, iak Tě mám ctlti,
mohu snad stín svůi s Tvým insem slíti? . . .

VIA LUCIS

(Po Květní nedělí !. r. usnul v Pánu básník Věčnlho, Ot. Březina)

Všechny psychické vegetace řldl se
zákony tnlemného hellotro lemu.

Hu ba pramenů
Unm enl světem ruku podáme Přítel—

hn! ab) ndsmlvedlnodtudanaše smnr
bude lak smrt očištěn dl lldl.

vítáni na západě.

Ona Tvůi naposled se zardčl den
prost všeho, plně svoboden,
vstup \“cestu světla, lehož čnru
krni sirý vzdal se v každém tvaru
zlatým šlářem opředen . . .

On Již v popel msut slunný las,
|e| žhoucí v kštlce stromů střás,
když oblak šedí rudý pás
svůl protknl divem věčnýdi krás . . .

Ona Tam božskýdi ohňů strmý val
v Sll' závory své rozeplnl,
co zdola, kde liž houstne ser.
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vše obrací se v onen směr,
límž krouží věky ohňů var.

On .le rytmem spiral provází

()" Slunce!

()na

()n

()na

šik ptactva v dsladné zhrdě světem,
on vclony mlhvnik mocným vzletem
a žámé brány prochází .
V slavném tidtu řadou plule,
blesk & Vldll' zmar kde snule,
vábí dálné výšiny .

Svatým hnutím zem se dtvěie,
v povel světla k světlu spčle.
l travin vlas za větru vání
svůi pohyb zrychlil v ubíhání
& v růže obzor věnčící
se vine stužkou hořící . . .
Vkvap dopředu se řeka valí,
iíž temné stíny břehy holí,
llletl - nikde ona neprodlí
tou cestou v las, ieiž zrcadlí . .

K němu všed'lno míří,
co krallnou se smutek šíří
u s šerem, které z lesů splývá,
smrk svou větví volně kývá.
tom ukuzule v onu zem,
trud žltí kde už vyiusnčnl

Zde v třásně větví hnvran zírá,
v lllthž ssedlou krví žár dne zmíní,
svou duši v černý závol hrouží,
iílnž noci stín se v hezdno dlouží . ..

lllc padá v nic tak žití sen
a noci —tmou se končí len?

l tou plá iasnýdm mušek vír,
však tebe blíž zve všehomírl
Nuž pold ilž - mocný světla (ludi
výš nad zemí, kde zanik rudt,
se tvaru prostý povyplal,
by v náruč hvězd tě měkce |al.
Tiše, sladce můžeš mřítl,
v Jednom Světle věčně skvíti.
Když v popel zprahlo světa dění,
sdtyl ret svůl v zřídlojamozřeníl...
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DANTE U BRAN PEKELNÝCH

Na cestu vkročil, kde skřípěií veřeie Orku,
a zřel tu, iak nestvůrném shluku se ženou kams v rmutnou tůň pekel-l
přízraky křepčící v listí, iež vidířice s plání sem svála.
Pčl o vinád'í, které trestá zvolna se plížící věčnost,
poutaiíc tam mimo život, kde úpí se pod tíhou sudby.
Šel v propasti bez dna, iež slunce iiž neuzří nikdy,

a o čase pěl, lenž bez konce, spásy svůi stahule kruh, aby rdousil
ty, kdož po prvním pádu se hrouží vždy níže a níže . . .

Sil skytla mu víra, když vampyři krev mu ssát dítěli
a temno lesk z očí a tak poznal z hrůz oněd) všedmol
Vnryto sevřev prudce, zapěl svou ponurou píseň
dřív nežli hvězdy zbledly a v struny mu tal halas kuropění . . .

OREL v LEDOVÉ TŘlŠTl

On nad vodou se zraněn vznášel,
už posléz kru si v proudu našel
a malátně se snesl na ni . . .
.le nesenl ell To přece z žll
mu ssale vzletl On použil
by křídel svýthl Vše brání,
co zloudný šíp mu perut sklání.

'l'o vládce vzduchu? V rmutnou řeku
ic vržen, rol) teď v lc|ím vlckul
Zde lcdná tříšt Ici zevšad svírá
(\ pusto —(hlad nuň tupě zírá.
() kéž by nabyl nových sll,
své muka \ činy nlírátill

\'ždy nový vzmnchl Zda níž či \ ýšc?
Divl l'řecel Návrat z ledué říšel

Sám a sám teď v mocném vzletu
chlad ielm zhrdou splácí svčtu,
ienž hleděl na to spokoien,
když k sobě moh iel srazit lenl
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STI'ANISLAV WYSHAĚSKI přelom JAN KARNlK

IPROLOG K RAPSODll „KAZIMÍR VELKÝ"

(), komu velikosti příimí dáno,
ten vzkřísí v sobě sílu divné moci,
&duší trvá, které vzpomínáno,
že září národu ! v dlouhé noci.
Když do hrobu ie tělo pochováno,
smrt a s ní kámen hrobky může zmocí;
povstane z mrtvých v čele lidu svého
&krnlule dál ve svatyni leho.

Já v šnrlat zavinut byl v rakví zlaté
n pochován pak na vavelskou horu,
kde v snrkofagu spal |sem ze mramoru,
korunou mnie čelo obepiaté.
Stavové zemští ve truchlícím sboru
se dostavili, národ tentokráte
pro posledního z rodu zle se mučil —
sen velký kšnlt nn'll lemu odporučll.

Já tonžll, život národu by mého
byl královský, zář sama nn blankytu,
by rostly věže hradu vznešeného,
měst velkých sláva, skvělé pomníky tu
mých časů do budoucna bezedného.
Lid početný n svorný ve všem bytu —
tak vůle má af sdružute &sílí.
! nebe příznho nám bylo chvíli.

IV

() sne, () velký sne, vší slávy slávol
()sude, plynoucí v dál valnou řekou!
O sndby naší vulkanická lávo,
() věky, lež se nenávratně vlekou.
válečné mocl troubení &vřavo,

slzy. které z radosti jen tekou,
srdce. světy lásky tebe kruší,
sne, blaživý snel Ú slávo v duši!Cx0—:.
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LADISLAV ZAMYKAI..

DOPISY B. M. KULDY K. D. LUTINOVOVI
Přítpěvek !( dějinám Katolické modemy.

(a)

Milý Drabotínel
Odpovídám stručně listu ze dne 18. !. m. dnea ráno mi dodaněmu.

Program s|ezdu „NovébolŽivotn'Z : několika novin mně známý. přijal
jsem povděčně. Připoleně vstupenky nemohu nikterak použíti. Dobře
řečeno, „že velkého namabání nesmíte ode mne žádati". Zapovídá Vám
to netoliko slepota mole, ale také slabota těla. kteráž něco podobného
nižádným spůsobem nedovolule. l kdybyste pro mne přiled dmtělis ma
lovaným vozem hanáckým, nedostali byste mně do něho. O věci tě při
Tvé návštěvě nestanlž se ani sebe menší zmínka; každého slova bylo by
škoda.

Budu Vás s panem Bílkem v pondělí dne 23. t. m. večer očekávati.
kdy arcit ]lž apáti budu. Druhého dne v úterý uvítám Vás oba v d'na
loupce své. () pánu Bílkovi slyšel |sem liž mnoho dobrého a pro věc
svatou důležitého. LItull ovšem, že |e| očitě nepoznám; za to však ve
lice vítáno bude mi každé lebo slovo. Těším se na Vás oba.

Ku výsledku přednášky o „Nov. Životě" na Velehradě upřímně gra
tuluji a žádám na mllěm Pánu Bohu, aby i slezd Pražský podobně vy
dařil se.

Pondravule Tě a líbá
vřele oddaný přítel

B. M. Kulda.
19/8 97.

Pozdravuleme všecky. všedmy a těšíme se na shledanou!
Alarie, Janu, Žofka.

Slezd přátel „Nového života" konal se v Praze 25. srpna (bližší
o něm viz v mé práci „Dopisy Julia Zeyera Karlu Dostálu Lutinovovi'
v .Arše" z roku 1927, ročník 15, strana 85—128).Novoživotisté d\těll
dostati Kuldu mezi sebe, ale lak vidět, nepodařilo se Hmto.

Lutinov přednášel 11. srpna na siezdu bohoslovců na Velehradě
o „Novém životě" a „Katolické modemě". Mluvil před 200 posluchačů
s velkým a pronikavým úspěchem, třebas předsedaiící dr. Stolan dc
baty nepřipustil.

(9)

Milý Drahotínel
Nestalo se obmeškáním povinnýda díků za laskavě verše k mým ime

ninám, že teprve dnes za ně děkuji. Zaneprázdňovala mne tiskárna, a
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důkazem toho lest první svazeček „Kaleidoskopu", lenž snad současně
s listem anebo o nějaký den později přilde, a oznámí tré ostatním sva
zečků, lenž snad nedulí na sebe tak dlouho čekali jako první. Budiž
i těmto starým a mladým veršům přívětivěpopřán kouteček v knihamě
na památku.

Jsem tomu rád, že není potřebí obávali se sdiodku při rozesýlce
1200 výtisků (rozuměl ll. ročníku „Nov. Života". pozn. pis.), čehož Ti
jako vždy, upřímně přeil.

Těším se upřímně na přídiod ku přednášce v Praze a jak slyším také
k vůli oddavkam naší Jany.

Pozdravuli Tě a celou rodinu ctěnou
oddaný tatlček
B. M. Kulda.

Na Vyšehradě, i4/4 98.

Důstojný Panel
Račte přilmout od nás všedl tředi neisrdečnělší pozdravení pro Vaši

Důstolnost a celou veleváženou rodlnu. Těšíme se nesmírně na přílezd
Váš ! slečny sestry. Žofka má mnoho práce. Šlle klobouky.

M. ]. Ž.
Milostpan se také těší. Je nělaký diuravý, má velkou rýmu a kašel.

V korespondenci mezi Vyšehradem a Novým Jičínem nastalo větší
přestávka. Dostál se doiazule sestry. co ioho příčinou. Žoiie mu
'18. února 1898 v dopise odpovídá: „Milostpún Tč pozdravule. '! toho,
že TI nic nepíše, si nic nedělej. Proto se přece na Tebe nelměvá. On
iiž le starý, nepíše žádnému &tak ani ne 'l'obč, aby to zas druhým ne
bylo líto, že píše len jednomu. Ačkoliv 'l'i nepíše, přece často o Tobě
mluví o ořád l'ílu'l, len aby l'ún llůh dal n měl „Nový život" hodně
odběratel).'

O „Kuleidoskopu" (4 sv.) se „Nový život" (r. i898, roč. Ill. sir. in)
zmínil ve li'orum takto: „K závidční hodným vlastnostem našeho milého
kněze Iubilára patří především něžná pozornost, liž věnule svým přáte
lům, nedadu si uiíti nižádné k tomu příležitosti, a uctívá pieta, líž za
hrnuje všediny, kdož o milovanou lebo (Žírkev n Vlast získali si zásluh.
„Kaleidoskop' je soubor příležitosinýth tědi veršů, za půl století na—
psanýdi. Je to svaté pole, plné výmluvnýth pomníků, které památku
mnohého dobrého člověka vyrvou zapomenutí. Verše působí mile iu
intimitou, tu vtipem, tu krásným básnickým obrazem."

.lak vidět, zase autor posudku o umělecké stránce knížky se vůbec
nezmiňule. Mluví o osobních vlastnostedi Kuldovýdi.

Slečna Jana Wolfová měla před svatbou a v květnu mělo býti lelímu
sňatku požehnáno. ofie Dostálová píše o tom bratrovi dne 24. dubna
roku 1898: „Žanynka Tě nediá prosit, abys nam, možno-li hned, ode
psal, kdy budeš míti v Praze tu přednášku. Oni (snoubenci) by se dle
toho řídili & určili si den svatby. V neděli má být první ohláška, pat
náctého druhá a na sv. Jana třetí. Svatba by byla podle toho, lak Ty
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přiledeš.Tak nám, prosím Tě, hned odepiš. Prosím Tě, vem též s sebou
Betynu. .. Všidmi se na Tebe těší & milostpán říkal, že budeš tady
misto něl dělat domácího pána, když on nemůže mezi hosty.'

enithem a potom manželem slečny Jany Wolfové byl Rudolf Vo
máčka. holičský mistr v Praze v Petrské ulici. Žanynka byla mladší
sestrou slečny Marie. Měla na Vyšehradě u Kuldů na starosti vedeni
domácnosti. Slečna Marie Wolfová od oslepnutí „milostpánova' musila
dělati sekretářku a písařku. Po provdání Jany Wolfové nastoupila leií
hospodyňské místo Žofie Dostálová, která bydlíc a stravuiíc na Vyše
hradě po tři leta, díodila do modistského závodu. Místo ovšem bylo
málo placené a proto odmtnč nabídku Kuldovu přiiala, který byl zase
rád, že se nemusila hledati cizí osoba a že jeho zvyklosti nebyly tudíž
rušeny.

Dostál měl v květnu roku 1898 přednášeti v Praze ve Slavii v Kon
viktské ulici na téma „Havlíček lako básník národní".

(10)
Pozdrav z Prahy !

Nemáš duší dvě v osobnosti Své, jak se komu's vc snad! zdálo, jenž má
vtipu přiliš malo; lednu máš, to tvrdit mohu, a ta dlrnbře kráčí k Bohu.

B. M. K.

Co slova. psaná na pohledu z Vyšehradu, znamenalí, není mi dobře
|asno. Snad byla odpovědí na něinký stýskavý dopis Lutinovovův. Asi
ie to potědía pro Dostala, jenž vedl tehdy velkou polemiku na všedmy
strany a iemuž bylo protivníky, zelména z tábora ,.Vlasti", věelicos
předhazovůno. Soucitný tatiček Kulda ulimá se tupeného holovnika a
vyslovule lnu svou důvěru.

(1 !)

Milý Drahotlncl
.Iiž Váš list ze dne 21. t. m. prozrazoval inkousi starost ve příčiněpcnčz

m koupený dům potřebný-dl; nic včerelší dopis z Přerova, přece pře
kvapil mne žnlostně, a to tím více, ležio nalézám se ve hmotnýdl pamě
redí takovýdí, že nižaidným spůsolwm nni porady tím méně pulnoci ve
věci tak dloulostivó nemám. Nevollm \ýrok tento svůl odůvodňovnti.
maie za to. že mne znáte a tudíž že na slovo uvěřite. Bylo by odůvod—
ňovdni to zbytečno (\obživilo by Vám na paměti 1nálné latinské přísloví :
„Solamen mlserum socios hahuisse dolorum". Připomínám toliko, že
v trudtlém stavu svém nelscm v nlžádnydí BlyCÍd1takovýdl, abydwpi
nic se o ně, mohl zde poradili nebo pomoci.

Vaše Jobovská lpréva dodána mi byla listonošem po lidle, kdy sestra
Žofie právě s ostatními v jizbě mě byla. Nemoha sám korespondenci
čísti. dávám si || přcdčítati a nemám ve zvyku dopisy tallti před domá
cími. Tou měrou stalo se, že list Váš byl otevřen &čten u přítomnosti
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sestry Vaší; ověemt rozplakala se. Kdybych byl tušil zprávu takovou,
nebyl byd: list Váš dal čísti. Přikázal |sem |í však, aby o věci té nižédné
zmínky nikde nečinila.

Nemohu než opětovati své přání prolevené v listu posledním: „Auda
ces fortuna |uvat", kteréž přeložil jsem již tenkráte volně: „Smělým
pomoziž Bůh."

Vtuto d\víli nemám než přání to. aby advokat mezi tím provedl, co slíbil.
Pozdravule Vás

Váš starý přítel
B. M. KuIda.

P. S. Prospěla by snad okamžitá odůvodněna žádost k Matici Školské
v Brně a v Praze. Arcit i v oboru tomto já nemám styků pražadnýdi.
Právě gymnasium Opavské přešlo do správy státní; snad za tou příle—
žitostí bylo by možno Matici Školské něco učiniti.

Česká menšina v Nov. Jičíně d\těla si tehdy koupiti dům pro českou
obecnou školu. K.Dostál-Lutinov, ienž od svého přídiodn do Nového
Jičína práce národní se horlivě a iniciativně súčastňovnl, byl požádán
novoiickými ethy, aby dům koupil na své iméno, poněvadž na školu
by iel Němci nikdy nebyli prodali. Jelikož Lutinov sám peněz neměl,
obrátil se s prosbou ()půičku k různým vlastencům. Ale nepod'mdll. Kdo
mu potom konečně půičil, to už si má iníormátorka pí Ž. Hanáková
nepamntnle. Škola \šak na tom místě, kde dům koupen byl, přece ne
mohla býti postavena, poněvadž soused, se kterým se též počítalo, že
dům prodá, Čediům bo neprodal.

knlda by byl rád |.utinovovi pomohl, ale dobré vůle nestačila, když
peněz neměl a ve své slepotě nebyl tak hybný. aby iinde mohl 'znklepati.

() téže věci píše bratrovi starostlivě l sestru Žofie v dopise ze dne
lt. listopadu t808: „Zprávu 'l'voie, |iž |si milostpanovi psal, mne velmi
zarmoutila. ačkoli dnešní lístek nás zase poněkud potěšil. Přes to ale
posýlům Ti výstřižky 2 „Národní polltiky'. Můžeš tam psát. Nenvaznl
si však přílišnou starost. Na žádného se nespolehel, nikdo na .“ ětě není
takový, aby Ti nezištně pomohl. Dokud máš. každý se k 'l'obě má,
kdybys ale něco potřeboval, neudělá Ti nikdo nic a když přece, tak,
Co 'l'i iednou dá, tisíckráte Ti pak vyčte".

(n)
Důstolnému domácímu Panu.
P.Drahotínu Dostálovi,
v Novém Jičíně, ku lmeninám 4/Il 98.

Motto: „Pohled včem přišel
vděčně |sem ho alyěelf

Každý David nepřemůže
snadno obra Coliše,
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nevybředne : husté kaše,
: nebezpečné hloubky lúže.
Vybřednul Jsi k Svému svátku
: nenadálých vážných zmatků;
z půlletého oddechu
žádoucíd: měl prospědiů;
vím. že tou svou krůpěii'
mělo k tomu přispěli.
Nedělei si z toho ale,
že mi nelze poslat vic;
pilně kolem Sebe zlrel
po mallčkýdl kapkád'i sbirel
svolei proti Goliáši
Davidky té doby naši;
korunka at doma v koši
ani týden nelenoši;
za kapkou at rychle kapka,
do záložny rydlle capká;
ne však tam, kde „slabé nožky"
neuncsou ani trošky.
Pomoci též nevšední
"Matice" bud „Ustřední".
Tak bud aspoň za tři léta,
po hladovci dluhu veta;
potom bude „lahrádka“
oblažnvnt robátks.
Věřím, že Bůh dobrotivý
pro věc svatou má i divy;
arcitI pilně práce třeba,
lako vezdelšlho dllebn.
Tot mě k svátku blahopřání.
|e|nuž Iiůh dcl požehnání!

Tvůl starý přítel a tutiček
3. M. Kulda.

Na Vyšehradě, Bill 98.

() novoiivké podnikání Dostálovo prolevuie Kulda opravdu živý zů
lem. Přispívána ně tím. co právě dáti může. Dobré, zlaté srdce! | sestra
„ofie zmiňuie se na lístku ze dne 16. prosince 1898, jak dědoušek na

dálku slcdule, co se v Novém Jičíně děie. Píše rodičům: „Milostpúnovi
byste také mohli psát, totiž P. Karel. llád by věděl, jak se věci mail.'

(13)
Milý Drahou'nel

Děkuli za oba listy ze dne IR a 24 t. m. a spolu za přátelské blaho

“ Současně pošt. poukázkou 50 zlatých.
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přání k době Vánoční a novoroční, kteréž navzájem jevím z té duše své
Vám a všem domácím.

Vlistu předposledním vyslovil Jste přání, abych odpověděl a slíbil
Jste mi po odpovědi mé dopis obšírný a důležitý. Dobře že jsem neod
povídal listu prvnimu, který lístkem druhým učiněn jest téměřbezpřed
mětným, obsahujícím pouhé planě domysly a doměnky. Druhý listek
jest pro mně trodlu radostnější; ale Vaše zastaralé rezovaté ntíhledy
o postavení kněze a listu katolického k biskupovi, vystrkují i zde ještě
nepochopitelné růžky. Pokoj lidem dobré vůle přinešený Božským Je
sultítkem s nebe a slavně zvěstovaný anděly Božíminad iletlěmem všemu
lidstvu v tomto slzavém údolí, ten pokoj s llohem, se všemi lidmi a se
sebou ovládniž dobrou vůli Vaši, a hvězda doprovodivší mudrce po
hanské, mající dobrou vůli, až do stúje Betlémské k narozenému Bohu
člověku, roň světlo ozařujieí a oblažujíci do duše \'aši. 

Jsem žádostiv na výsledek obou návštěv zamýšlených po svátcích
radostnýdi. Ovšem, piš o výsledcidi tědi plnou jasnost hvězdy betlémské
a nikterak slovy povrchními nekalte plnou pravdu. (Milostpán nyní musí
mít všecko srozumitelné. Je trodiu dturav.)

l'osýlám Vám několik obrázků. jež mi dodány byly před večerem
štědrým.

Váš \'tís líliajici přítel, jenž nevolí radost \'tinočui kaliti \ám.
B. M. Kulda.

Vyšehrad, 20/12 08.

Nejvřelcjší hlaltopřiini k Nani—muroku od mís ode všetli (je zde také
\'omtíčková) a pro lít'whny.

lila! ie :: Žofka.

Zmínka o poměru kněze a katolického listu k biskupovi týká se
koniliktu, který měl Dostál s královéhradeckým biskupem dr. li,.llry
nydiem pro članeček „Katolik a klerikúl" v Ill. roč. „Nového života'
strana 229, ve lorum. Biskup dr. ilrynyth se (itil článečkem uražen,
varoval oběžníkem kněžstvo před „Novým životem" a lmhoslmcům
zakázal jej odebírali u číst pod trestem prohlášení.

Se svým arcibiskupem dr. Th. Kohnem byl tehdy Lutiuov ještě za
doltřc, vždyt v doslmu ke lll. roč. „N. ž." nazvaném |)ouška děkuje
„zejména arcibiskupu dr. 'i'h. Kolmovi u li. .\i. Kuldovi, kteří mnohem
více učinili než bylo odběratelskou povinností."

lV. ročník „Nového života" přináší ještě reprodukci Jenuewciuova
obrazu, znázorňujícího, jak svatý Metoděj představuje lidu svého ná
stupce (dr. Theodora Kohna). .-\lc téhož roku (1890) došlo už i mezi
Lntiuovem a arcibiskupem dr. Kohnem ke sporu a sice pro vele
hradský Il. sjezd „Nového života", konaný 2. srpna. „Nový život" ve
svém lV. ročníku rozšířil svůj program s pole literámiho též na pole
reforem církevníd1, vzal za své myšlenky arcib. Irelanda, dr. Schella
(jeho 3 knihy byly právě tehdy dány na index), dr. Miillera, Veremunda
atd.. propaguje je, rozpřádá a aplikuje na domácí poměry, což všedmo
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se pak na Velehradě obrazilo i v řečedi J. A, Blahy (dnes profesora
university v Brně), Ed. Kasala (farář v severní Americe) Emila Dlou
hého-Pokorného (po oddiodu z kněžství stal se magistrátním úředníkem
v Praze) a zvláště Jos. Svozila (po odpadu stal se redaktorem „ eského
Slova" a jako úředník Pozemkového úřadu odešel do pense), ienž měl
tématem „církevně-politické otázky".

Rok 1899 byl důležitým mezníkem pro Katol. modemu. Včlánku
„Na rozloučenou" v posledním čísle IV. roč, „1'ového života' str. 338
nazývá iei Lutinov „rokem pronásledování, lež si vyžádala své oběti'.
1. ledna r. 1900 začal pak vedle „Nového života" vyd1ázeti nový list
(„bratrský a obranný") „llozvoi", po něm přišel „Rozkvět', „Mane"
& „Bílý prapor" . . .

Kulda s názory „Nového života" a vůbec Katolické moderny po
této stránce nesouhlasil a zamítal le. Doznává loyálně to sám Lutinov
v posmrtné vzpomínce na „dědouška", když praví: „Byl příznivcem a
spoluzakladatelem Katolické moderny. Když se v ní obievily reformní
snahy na poli církevním, leku! se jich a nesouhlasil, ale snahám našim
literárním přál do poslední divíle."

0 lukýdi to návštěvádi Kulda v dopise mluví, nemohl jsem se do—
badatl, ale asi souvisely s hnutím reformním. Patrně se Lutinov d1ystal
do Olomouce k arcibiskupovi dr. Kolmovi.

Dopis ze dne 26. prosince r. 1898 le posledním dopisem Kuldovým
Lutinovovi, pokud ovšem jsem mohl ziistiti. Kulda se odmlčel. Z části
asi proto, že d\tčl nesouhlas svůl s novým směrem „Nového života'
dáti na levo a z části také proto, že v r. 1899 vážně dmravěl. „Nový
život" oznamulc totiž (ročník |\'. strana 263) ve Forum: „Nelnocni jsou
ll. M. Kulda a [. X. Šalda. Doporučuií se motllltbám." ()všem brzy na
to na straně 288 hlásí radostně, že ll. M. Kulda se z nemoci zotavll.

Osobní přátelský poměr mezi Kuldou a Lutinovcm zůstal však i přes
to nezkalený. Písemný styk udržuií nadále sl. \larie Wolfová u Žofie
Dostálová. Po Novém roce byla dokonce sl. Marie Wolfová se slečnou
lléziukou \"omáčkovom švagrovou pí .lauy Vouu'u'tkové, na Moravě a
návštěvou v Novém Jičíně. Po návratu plše tento dopis:

(u)
Důstolný l'ane!

lluřte, prosím, prominouti. že teprvé dnes činím zadost povlnnostl své,
totlž, poděkovali se ještě jednou [.iltak upřímné u přátelské přlletía po
hostění ve Vušnostlně útulné a přemllé domácnosti.

Přijdour domu. musela jsem vypravovuti předně Žofcc, neb ona byla
žádostlva věděti vše první. Musela jsem lí naznačlti ulici. kde rúčítr,
Důstolný Pane, nyní bydlctl. Že spaly jsme v nebi, tot se rozumí. že
jsem nezapomněla říci také. Žofka těší se, až sama vše na své vlastní oči
uvidí.

Mllostpún nevěděl, že se pustím do N. Jičína; když ráno jsempovídala,
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že jsem byla v N. Jičíně, tak se tomu velice divil. Vyřidila jsem vše, jak
Jste si, Důstojný Pane, ráčil přati. Měl velikou radost, zvláště kdyžjsem
vypravovala o dopisu páně arcibiskupově. Ale neda si říci &pořád čeká
psaní od Vaší Důstojnosti, že prý Jste mu přislíbil.

Mohla jsem zůstati dobře ještě jeden den v N. Jičíně, kdybydl byla
telegrafovala. Kdyby prý byl milostpán věděl, že jsem v N. J., byl by
mě hned řekl, že mne dovoluje na 4 dni. Že se nám tam líbilo. vypra
vovala asi Eliška, jak llézinka plakala, když jsme jely domu. Když jsme
přijely do Sudeolu, povídám, při tom mrkajíc na Elišku: „Ten balík si
dáme k portyrovi, když plačeš, a pojedeme zpět do N. Jičína, ano ?" Ré
zlnka cela štastná, (psala právě pohlední lístek Žofce, a napsal na něj:
„Jedeme zpátky do N. Jičína") povídá: Tak dobře, jé bodím ty lístky
do sdmranky a pojedeme zpět. Ubohá, myslela že opravdu. Když přišla,
tak jsem se smála a ona se dala znovu do pláče. —Nic jináč, d'itěla ještě
spáti v nebi. To se jí nesmírně líbilo.

Že Eliška jela s námi do Sudldola, snad Jste se neráčil horšiti, velice
nás to těšilo.

Mám uloženo vyříditi od milostpána jeho bratrský pozdrav pro Vaší
Důstojnost a ctčné pany rodiče. Taktéž od Žofky. \'šedmy pozdravuje
a líbá a těší se. že se brzo se všemi shledá. Bude prý ještě psát.

Ještě jednou opakujír mé uejvřelejší díky za vše, pozdravuje všechny
a ruce líbá

v nejhlubší úctě oddané

María Wuljbva.
Vyšehrad, 13jI. 90.

O nemoci Kuldovč, která jej stihla v létě titul), je zmínka na lístku
Žofie Dostálová ze dne '27.září: „l)nes odpoledne seděl lnllostpáu po
prvé u stolu až do večera. Zítra bude u stolu obědvat. Mám vám vy
Hdit pozdrav, že dobře ještě není, ale přece už líp. Myslím, že vás to
bude těšit."

Na 16. března 1900 připadaly osmdesátá narozeniny Kuldovy. [.u
tinov dal do „Nového života" výzvu, aby mu byly pro Kuldu posílány
blahopřejné projevy, z nidlž by se pak sestavilo album a odevzdala
v jubilejní den na Vyšehradě. Žoiie Dostálová dne !(). února r. 1900
píše k tomu: „'L oznámení v „Novém životě" měl milustpún radost ve
likou. Jen kdyby se hodně sešlo gratulací! Dáte to vázat do plyšu?
Mohl bys to přijet na Vyšehrad sám neb s deputací odevzdat. Proč se
neděkujete za poslané knihy? Už skoro všlthni psali a Vy nic."

() velikonočních svůtcíth roku 1900 přijel na Vyšehrad ke Kuldovi
redaktor „Našeho domova" P. Josef Vévoda. Píše Dostálovi z Prahy
dne 12. dubna: „Drahý Karle! Podivíš se, kdo že a odkud Ti to píše.
Jsem u tatíčka na svátcíchv pravém slova smyslu. Vzpomínáme na Tebe
často. Škoda. že tu nejsi, bylo by tu ještě více řeči a zábavy. Chci si
tu trodmuodpočinkem ty různé starosti z hlavy vyrazit." Na lístku zná
zorňujícím vyšehradský Slavín je podepsán také B. M. Kulda. Dále
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Marie Wolfová a Žofie Dostálová, která připolule: „Máš prý přijet na
Vyšehradl Však ie nám tu ted veselo."

Osmdesátiny Kuldovy oslavil „Nový život
Holečka:

těmito řádky z péra Fr.

„Není hned druhého iména, lež mělo by pro Katol. modemu
tak sladký a vzácný zvuk, lako iméno vznešeného toho kmeta,
„našeho tatíčka" B. M. Kuldy, lenž žlvolem světce žiie tam na
posvátném Vyšehradě a slouží do posledního dedm Bohu a vlasti.
Jako živý, vznešený pomník z lěd'l krásnýdi dob našich světců
buditelů vysoko převyšuie on, Stařeček těla slabého a vetdiého,
pevnou vírou. plamenným nadšením, láskou k Bohu, lidu a práci
ty neinadšeněiší z generace mladé a neimladší &za to nebude
snad taky lediného člověka po širé vlasti české, ienž by před
praci, životem a zásluhami leho až k zemi se nesklonil."

lloleček poslal k lublleu delší článek. Dostál ut'al tyto úvodní věty,
dal le pod portrét Kuldův na první stranu a zbytek článku otiskl až
v příštím čísle „Nového života" na straně 155 a 156. Lituji, že stat llo
lečkovu nemohu tu uvésti celou; le velmi důležitou pro ozřeimení po—
měru Kuldova ke Katolické moderně. Psána ie neobyčclně srdečně a
velmi žlvě líčí zakládání „Nov. života" na národopisné výstavě a pak
na druhý den sdiůzku u Kuldy.

Lutinov k Iuhileu Kuldovu na Vyšehrad skutetně přiiel V „\'ovém
životě" (V. ročník 1900, strana 125) píše:

„.lubllcum tntíčka ll. M. Kuldy slavili isme na Vyšehradě dne
16. března. Deník „l llas" přinesl ve leuilletonedi obšírnělší obraz
slavnosti celkem dosti tlthé, intimní. Uxádčt rozsáhlý seznam gra
tulanlů, darů, příplsů a i. tlení našim úkolem. My thceme raděli
v několika článcíd'i (ovšem nedošlo k nim! Poznámka pisatele)
sebrali smetánku s celého lubilea, vytknoutl momenty. kterým
zvláštní důležitost připisuicmc a úvahy z nich plynoucí. l'odotý
káme ien. že dědoušek ie zdráv u čilý a že za „KatoL modemu"
osobně. blahopřála troičlenná deputace: J. A. Koráb s chotí a
l\. l). l.utino\, ienž přivezl Album asi 200 blahopřeinýdi prolevů,
k němuž první list namaloval mladý slovácký malíř (ŽyrilMandel
(Literák na kůře). ] těch přípisů zasluhují některé, aby byly
otištěny. l'očínáme přípisem olomouckého bohoslovce Josefa
Vraštila (dnes iesuila, profesor na gymnasiu v Bubenči)."

V letě [900 opustila Žofie Dostálová Vyšehrad &odjela k bratrovi
do Nov. Jičína, poněvadž mezi ní a M. Wolfovou došlo k neshodám.

Od té doby ztráceií se v pozůstalosti l.!ltinovově všeliké zprávy
o Vyšehradě. Ani v „Nov. životě" není žádné zmínky. Teprve z května
roku 1903 ie tu parte, které Dostálovi posílá slečna Márinka.

Parte zní:
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(ls)

Starobylá král. kolleg. kapitula ss. apošt. Petra a Pavla na Vyšehradě
hlubokým žalem sklíčena oznamuje smutnou zvěst, že zemřel milovaný
její spolubratr

Beneš Method Kulda
hrdi. kol. kapituly kanovník-kazatel. kněz jubillt, ht. arcib. konsistoře v Praze a bilk.

konat-tale ' Iludčjovlcich čestný rada, osobni děkan, člen mnohých spolků
pro luku křesťanskoua obecní dobro.

Moravan, narodil se v Ivančicích dne 16. března 1820,na kněze po
svěcen dne 6. srpna 1845,zvolen za kanovníka naší kapituly dne 20. září
roku 1870, jakožto statný bojovník na vinici Páně. studiu věd. spisovtíní
a vydávání knih na obhájení víry katolické a pro vzdělání lidu křestan
ského věnoval veškerý život svůj až do konce.

Skorem po deset let slepotou jsa stižen, s trpělivostí velice podivu
hodnou koře se božské Prozřetelnosd, nesl vždy kříž svůj v duchu po
kory.

Svatýml svétostml řádně zaopatřen zesnul v Pánu dne 0. května t. r.
o prvé hodině a půlnoci, dovršiv 83. rok svého věku.

OlEcium za zemřelé na spásu duše jeho bude se konnti v pátek dne
8. května 0 3. hodině a poledne v král. koll. kostele.

l'člo zesnulého bude vyneseno v sobotu dne 9. května o 0. hod. ruunl
:,kaple sv. Martina ti po vykonaný-di služhdth lložlth za zemřelé v hrobce
na Vyšehradě podlovdno.

|)ušl drahého zesnulého doporoučíme zbožné modlitbě knčží i \ čřltrídt.
At odpočívá v pokoji!

Na Vyšehradě dne 6. květnu i()(iJ.

„'\lový život" v ročníku VIII., číslo 6, strana 160 přináší tuto vzpo
mínku:

„Kanovnik kazatel na Vyšehradě, čestný rada konsistoří pražské a
budějovické, národní buditel, spisovatel a publicista velehorlivý, člen
družiny Sušilovy, otec thudýdi a mecenáš všeho, co pracovalo pro
církev a vlast, kněz nábožný, člověk ušlechtilý, muž statečný, Job
trpělivý, dovršiv 83. rok požehnaného života, po desítileté slepotě
spatřil světlo věčné, dne 6. května roku i()03. llyl příznivcem a spo—
luzakladatelem Katolické moderny. Když se v ní objevily reformní
snahy na poli církevním, leknl se iltl'l a nesouhlasil, ale snahám našim
literárním přál do poslední thvíle. Nesmrtelná jest mezi námi jeho
památkal"

A tím se uzavírá kapitola účasti B. M. Kuldy na Katolické moderně
a jejich osuded: a styků s jejími zakladateli a vůdci. Zůstaly pouze
vzpomínky. které však, jak vidím, pouze hořely v srdcích a nikdy už
projevený nebyly ani slovem ani písmem aspoň ne ve větší a soustav
něiší práci. Dnešní článek budiž tedy aspoň opozděnou splátkou na
tento starý dluh!
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VIIIA ŠKURLA-ILUIČ; přelom 0110 F. BABLER

RYTÍŘ

Dnes v noci na letní cestě
panovník Měsíc mne pasoval
šikmými paprsky svými
tak rytířským úderem
meče.

Ukoval pro mou hlavu
stříbrnou a vysokou přilbu
s chod'iolem bílým.
Na mne vrhl válečné pancíře
sítové košile křižáckýdi dob
a dlouhý plášt
s křížem.

Zbožný vladař Měsíc
obrnil mne dnes v noci tvrdým kovem.
Kráčím těžkou hrdou chůzí
Středního Věku.
Kroky mnie temně duní
starožitným zvukem.

A cesta mne vede tudy,
tou nízkou aleií,
v níž větve se svilí
tvrdě ink žíly,
a všude se plazí zmlle
daladnýth lelidi stínů.
Můl průdmd těmi stíny
se Stmívá.

Můl průchod. Já promházím tudy
co jasný lloží llytíř
s křížem na prsou.
Na lokted't mýd'l
bojovné hroty.

Mé stoupání je volně, vznešené.
Cesta mne vede ke kamenné Colgatč
na konci města,
kterou pozvedl lid na pamět muky a smrti
Pána našeho Ježíše Krista.
Tam zvedalí se tři kamenné kříže,
a Krista lze snadno poznat
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dle sklopenýd: očí a toho.
že bolestně svěsil hlavu.

Tam pod kostelem
le Boží Hrob.
Mrtvě bělá se Kristus
ve svém svatém Hrabě.
Na mrtvé hrudi tiše mu leží
pestrý papírový
hřbitovní věnec.
také před Dušlčkaml
sedláci kupull ve městě.

Deset kroků
před Božím Hrobem
skromně |sem ohnula koleno
u hluboko |sem se poklonila Bohu.

Vstávúm. Přistupuli k Hrobu
s ledné strany
&stolím ne slavné
nehybné hlídce.
dokud ic noc
u zdánlivá vláda
velikého Měsíce.

*

vr.(:|-:n v (GARDONE

Od Sinninne duie vánek lata,
modrnvý smutek s čela oliv stírá —
Angelus zvonlc stříbří dálky sněním,
v zklamanýth srdcích pučí nová víra.

Lehce se houpá gondole k Saló,
ozvěnu barknrol usíná šerem . . .
Z altánu lsoly měkce lků flétnu,
a měsíc se probouzí nad lezerem.
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FRANTIŠEK ODVALIL

Sbor

H la.:

Jiný hlas

Jiný hill—Í

SVATÝ VÁCLAV
Oratorium ve 3 obrazedl.

l

MRAK

Nad světem z rána oroseným,
kde začal píseň pták,
nad probuzeným dílem denním,
nad opozděným sněním
plazí se mrak!

Mrak vůle mužů nezmění!
lloi planou meče, bmční
&těžké kroky dnní.
Kdo k lednání lsi povolán,
bud biskup, kníže, pán či mon,
do síně spědíei trůnní!

Nad světem 1 ráno zroseným
královský prapor vlnie.
„est vzdelte před tím znamením,

tot osud pro šíré krale!

llnd zdráv, náš pane neilnsnčlší,
.llndřldlu, knížat králi!
Tobě nt s nebe nelzá'rněiší
dar slávy dán le stálý!

Pane, ienž znovu ls! mocnou svou dlaní
shromáždil říši v leden dům,
sli'lvn ti, zdnr n požehnání
tvé říši a tvým spoiencůln!

Jeden le Otec nn nebes bání.
leden bud pán i zemí!
A lid, jenž před ním hlavu sklání,
ten pnnni také nad všemi!

Mnoho však númull před námi stojí,
než mocí železnou všecko se Spolí,
než pokoří se odbole
&vzelde hvězdu pokoie.
Ta hvězda ve tvé koruně vzplanc,
sláva ti, sláva, národů pane!
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Jíndřidl Úloha hodná muže ctného
sloužiti Bohu, iak On komu dal.

?loha větší být odleskem Jeho,
vládnout a spojovat vše lako král.
Nednt Jeho milost k nám se sklání,
s ní začněme své sněmování!

Hlas Daleko isme své korouhve vnesli,
daleko vstavili stráž.
Kmenové mnozí do prachu klesli
před tím, ienž panovník náš.

Tady však leště sedí nám v týlu
za svými lesy svévolný lid.
v cestu se staví našemu dílu,
cizí ten balvan, v náš maletek vryt.

Lží si své bytí úporně brání,
na venek staví úlisně kříž,
doma však bůžkům temným se klaní,
pohanům mrzkým le životem blíž.

Hlasy 'l'ot národ český! 'l'omu uevčřtcl
Dokořán leho brloh otevřte
a uuldete tam doupě zrady,
naldetc šelmy, ualdete hady.
naldete vše, čím právo dúuo,
by do základů rozmetáno
to (loupč bylo v prudll

Hlas (Io pruvíš. ndll
Vévoda jeho zbožný právě
vykonal vše, co k lloží slávě
muž neilepší ien vykonal

Hlasy Tot d1ytrú lest! Tot záclona!
Za clonou tou se talí skryta
pohanství zmlle uedobitá,
za rouškou tou se tali lest!

Tak test, tak |estl

Podiven Nehaňte lid můl, lenž bědný lc dosti
k dobra málo přináší ten host,

tenž od vás přichází a do domu nám vniká.
My dosud málo zřeli, z čeho láska vzniká.
my cítili ien na své líci
železnou vaši rukavici.
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my cítili len pěst!
Nehaňte lid můil Vám nic dlužen není.
Je leho bolem jeho ponížení
& ieho břídmlest leho věc.
A kníže náš . . .

Hlary Kde lest? Kde test?
Pro království a krále nemá on tu čest,
že čekati nás nechá, nedbalec?

JindřichTot pravda lest, tu sporu není,
a naše milost je tím uražena.
Až vkročí sem, do shromáždění,
at nikdo nevstává a nikdo nepozdraví
smělce, lenž kdesi se baví,
at cítí on i lebo lid,
lak těžké jest nás znevážit
a lak lest malá ieho cenai
Však nyní liž, vy vzácní páni,
postupte dál v svém rokování!

Hlasy Tu lest! Tu lestl
Co le tl, králi? Zlev nenadálý!
Proč slova svého královského necháš,
proč Václavovi vstříc sám s trůnu spčdiáš,
proč oblímáš lei. po svém boku sázíš,
proč dary 'dáváš, v přátelství s ním vdlázíš 

(Io lest? Co lest?

Jindřidl Což nevidíte? Vidím lá len sám?
Jest v národě svém vidoucím ico král?
Když kníže Václav vkročil sem,
nad hlavou leho požehnaný
kříž svatý stál u sluncem plál,
a s olmlí mu strany
andělů průvod stáli
Což nevidíte? Vidím lá len sám?
Před zjevením má duše stála,
&příkaz nový dávám vám:
Bud ve cti u nás toto kníže,
a s ním lid ieho v stínu kříže
sousedem dobrým náml

Hlasy Buď Bohu diválal Buď Bohu dnválal

VáclavBuď, králi, zdrávl At tvole slova
jsou dlována iak prorokoval
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At každý z nás dle dílu svého
slouži zde Bohu. lak On komu dal.
Buď pokol! S kříže milostného
vládni nám všedměm Kristus, náš král!

Hlasy Jemu buď dwála, lemu bud dívala!

Sbor Zlý mrak Pán zahnal rukou svou
a obláčky ien nebem |dou
volně &rozplynulé.
Buď sláva Bohu na nebi
a svatý pokol na zemi
a v lidech dobré vůle!

Il

BOUŘE

Václav Bud, Boleslave, pozdraven!

Boleslav Bud, Václave, nám vítán!
Tvůi příd'tod v tento slavný den
buď za čest velkou čítán!

Hlasy lluď vítán v hradě Boleslava!
Knížatům našim zdar a sláva!

Boleslav lluď vítán. bratře, konečně!
llle. stavěli lsme horečně
zde dole na bažině.
Jsem, bratře, rád,
že smím svůl hrad
tt ukázat,
Ink vládne po krallně.

Václav Budujme, bratře, společně,
la s tebou a ty se mnou!
Však potřebule skutečně
vlast naše hradbu pevnou.
Jsem. bratře, rád,
že zřím tvůl hrad,
plod snahy užitečné,
a v něm | sličný Boží dnům.
by ukazoval vzhůru nám
i na příbytky věčné!

Hlasy Bud vítán v kralt Boleslava,
knížatům naším zdar &sláva!
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Václav

Drahomíra

Václav

Drahomíra

Holm/av

Přibysla wu

Václav

Však především za bratrem svým
|sem přišel, za svým nejdražším,
v den Kosmy. Damiana.
At zholí se lidi lékařstvím
i každá srdcí ránal

ó synu, rána bolavá,
lež pokoje nám nedává
než byla rozdrásána 
když před světem se zacelí,
přec do hloubky svou ocelí
vždy víc se zabodává . . .
Ú synu, rána bolavá,
ta zůstává, ta zůstával

Ty, matko, zde? Buď tobě mírl
Bud pokol smutné dušil
Má každé srdce bolest svou,
! když svět sotva tuší.
l vášeň drásá, drtí čin,
moc tíží, slabost sténá,
však nejvíc bolí lásky tíž,
když není podmpena.

A leště vlc, když zapřena,
slvé ztráty pozdě vidí!
() synu, lak byd'l blažena
ti srdce bolné prostí-ela
na cestu k srdci lidí!

“z koně mé, viz druhy mé,
viz hradeb silné plaňky!
u (hCCš'll llž. hned uvidíš
| 7á|msové šraňlry.

() bratře můl, ó reku můj,
ó Václave můl drahý!
.lak štastna s tebou vítám se
za bratrovými prahyl

Hle, slavnost milá svedla nás,
na dlvíli lsme zas svoll,
af svatý Kosma, Damian
zde touhu našl zholí.

() sestro má, 6 kvítku můl,
má Přibyslavo drahé!
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At hojně v čisté srdce tvé
napadne rosa vlahá.

At svatá slavnost sdruží nás,
at isme zas chvíli svoii
& co zlý život rozloučil,
nt dobrý Bůh zas spoiíl

Boleslav Má družina iiž začíná,
isout d'llílpl nezkrocení!
Až přiitle v seč i ieiid1 meč,
pak dojde ocenění.

Václav Promiňte, milí přátelé!
Bavte se zatím vesele!
Druhové, sestupte s koní!
Já zatím ldu svou službu vzdát
Tomu. před nímž má kníže stát,
k nešporám právě zvoní.

Zvony —l'alt slyšet : dáli žulmy, puk Magnificat.
\'yniknou uiovn Ecce cx hoc beaiam me dit—ent

omnes generation“ —
Quin fecit mihi magna, qui potens est,
et .mnctum nomen eius. ——

Pak huiaa. třesk nádobí, usedáni.

Václav Již s vámi |sem ms, přátelé!
Přál lscm si dávno vl'elc
pozdravil druhy veselé
a váš dwi býti celel
Je dobře šumnou hostinou
občerstvit mysl mužnou.
Až potáhneme dubinou
se zbraní lesklou, pružnou.
až zase rohy budou hrát
v útok & běh & skok & spád —
lak u tohoto stolu
zas budme družně spolu!

Hin: (uštěpačné)Věc velkou mluvi vzácný host,
věc pravýdm mužů hodnou!
My vykonůme povinnost
pravicí silnou n shodnou . . .
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A neien zdel l v divili zlé,
kdo muž, at ie pak s námi,
&neien v tvrzi bezpečné,
když Němci za horami.

VáclavChci víru svou vám na to dát,
zde pravici mou máte!
Mne mezi sebou vždycky stát
uzřite ve při svaté.

Té velké službě vlasti rád
del každý vše pak na oltář,
až budem státi smrti v tvář 

Hlas (temně) Věc velkou mluví vzácný host,
však povinnost ie povinnost.

Sbor lidu llol, vanou větry po poll
a vadne lučin vínek,
sedellne, bratří, za stoly,
ted náš ie odpočinek.

My dosti máme na koláč
l na denní diléb bílý,
at odpočlne úlior náš
si s námi také divili.

Scdcime, bratří, k veselí
za stoly liodovniči.
ozlmy, lež lsme zaseli,
pozvolna v poli klíčl.

VáclavAh, svatý pokoj, blaliý klldl
.luk věčně po něm touží lidl

Po době zlé le leště mdlý
ink úhor o leseni.
lenom at bodlák, plevel zlý
ten úhor nepoplení.

lila: (temně) Věc moudrou mluví vzácný host.
Ba, úhorů je u nás dost.

Z povzdálí sbor dívek Svatý večer věncem růži
provodil |iž sluníčko,
shlédni na nás lasným okem
a nebe, první hvězdičkol
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Svatý večer, míru dlvíle,
vzpomínek i nadějí,
kéž se všecky nachem růží,
třpytem zlata zestkvčlí. —

Halas &šum hodovní. Z povzdálí vyniknou
podrážděné bouřlivé hlasy:

Hlary 1. Proč nened1á nám otroky,
mám iá snad vodit kleč?

Jaká to řeč?

P Nu což - ou srp i cep prý vede
a možná že i doma přede —d'un dtm —

Jaká to řeč?

. Proč nenediá nám ženiček?
Chci víc lidi pro milost 

Tot zpozdilostl

W

4. Vždyť nemá cit, dice mnidlem být
a sám ni ledné nedlce mít —dun dtm —

Tot zpozdilost.

. Proč krvinu nám nenedlá,
statečných mužů zvyk?

Jaký to křikl

(It

0 . \'ždyt on prý má i Němce rád
& voly slíbil posilat —dun dlm —

Nač taký kl'ikl

. Což o volyl 'l'ědl lest len což,
hůř (»nělnký u nás grošl

Tot hloupé dosti

\l

a . Od něho voli k Němcům (hodí
a z nás tam mnohý při svou vodí —dam dun —

A myslí, že Ie dlytrý dost —
dun dam —

Hla: BoleslavaTa výtržnosti len pustý kriki
mihule“ Co máte zas? Mám zkrotit vás?

Tak hloupá řeči Podeite meči
A teď už ticho v okamžik!

Podiven (venku) Můi dobrý pane, mně se zdá,
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Václav

Václav

Hlas

že v tenata jsme padli zlá,
len dobře slyš a pozorull
Můl koník čeká u brány,
lá skočím sám jim do rány
&ty se zachraň, pane můll

(venku) Můl Podivene, kralovatl
lest moci Boží slabý stín,
však více lest se hodným státi
i lásky, již dal .lcho Syn.

A po mém srdci mladém sáhla
tn láska rukou vševládnou
a talemnou svou silou táhla
vždy v obět Páně duši mou.

Já pokorně |sem při ní sloužil,
na oltář dmléb & víno klad —
což nedmúpeš. lak dudl můi toužil
i život spolu v obět dát?

Že rozhodná ted (hvlle límá
mne mnohou hrůzou obludnou,
tot více ml len připomíná
Krista l milou bábu mou.

Měl nyní bych snad ustoupltl,
nebodným tužby své se stát?
Svou vůlí s Bohem ledna býti
lest v pravdě s ním i kralovatl

(v sále) .la žádal s loužebnosti
ten kalidm s vámi pít,
než z vůle Boží slitovnosti
mám k odpočinku lít ———

Midiale svatý, korouhevníku
duší, lež berou se zpět k svému Vzniku,
ne do zúnikul ne do zúniltul
na tvou zde čest tú pili tu číší,
provoď nás všecky ke světlu říšil

Je pozdě tak a noční pták
po dvoře létá tiše.
Je za oblaky měsíc skryt,
do příbytků se vrátil lid
a zvíře do své skrýše.
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Sbor

Kfixtus

Václa v

Kristus

Václav

Kristus

Václav

Václav

Noci černá, přetaiemná,
v nedozírno rozplatá
ševelem, šepotem, šumem vod &blikotem
dálnýdi hvězd tak bohatá.
Noci černá, kde to skrýváš
těd: svýdi skřítků vřeteno,
že co večer nehotovo,
ráno bývá spředeno?
Rolníka na prahu chýše
z rána vítá nový mráz,
noci černá, přetalemuá,
čím překvapíš zítra nás?

(Sen Václavův)
Kníže Václave, dědici této země,
sluho můi —ienž věrným byls i v málel
Jak Šalomounu králi kdysi
dávám tobě zvolili si
dar ceny stálé.

Spasiteli můi žádoucí,
mnoho slíbil isem tc' noci
a slib můi váže.
Sluhého iy nezamítcl,
pomoci mi ve všem skytei,
co lásku kúžel

Věrný |nů|l (Éhri vše ii dáti,
řílu zn národ svůl thrreš státi!
|)ul ()iet: všecko v ruce Iné.
(Io ty však dáš zn všecko mně,
neb la krev svou |sem koupil?

(Ío žádáš, Pane, ode mne?
Pro Tebe vše mi příleinné,
Icužs pro nás na kříž vstoupil.

llys za mnou cestou krvavou
šel trpké smrti dáluvou.
bys přilul, co se stane.

Já idu - iá idu. můi Panel

(Zpěv kohouta.)
Již kohout zpívá na hřadě
&černá tma iiž řídne.
Buď požehnán můl dobrý Bůh,
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lenž dal mi ráno vlídné.
(tišcll)
Ten divný sen - co značí len?
(hlasitě)
Buď požehnán můi Spasitel
&jeho láska bdělál
Na litřní službu iasný zvon
mne zve zas do kostela.

(Jitřní zvonění.)
Recit. Ah, náraz zlý &pád!

Výkřik v “té mrtvé tiši.
Tam u kostelních vrat
výkřik &třesk & pádl
Kdo dobrý lest, zda slyší?
Jak zlověstný to ruda!
Jaké to rány pádné!
Kdo vyřizuie tak svůj dluh?

Hlas umírajícíhoVáclava„To odpustiž ti, bratře, Bůh!

Další recit. A zase ttdío zrádné.
vřené dveře zbroceny

lsou krví toho reka.
Byl zemský d'irúm mu zavřený.
však s rozplatými rameny
v nebeském Kristus čeká 

Drahonu'ra () synu! S sebou v leden hrob
mne vezmi —mír kde dýšel

Přím-slava () bratře, kterýs v léčku zlob
lak beránek šel tišel

Kněz Václavův Ai, leží první. zralý snop
na tvrdé této líšel —

Sbor Adi, leží hlavu porubaná,
en vzdíází - dčsem studený.

Krvavě rdí se nebes bránu.
Vl'd'l stromu leží zlomený.

Ještě se dívčie, rozervána,
větev i dřeň i kořeny.
Je divá bouře vyčerpána,
však vršek leží zlomený 
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VýkřikDuchové dobříl Slitování
u Pána věků vyproste!
Má zhynout strom na tyto rány?
Zda nový vršek vyroste?

Sbor () roste iiž, ink rostl stále
v skrytu už po ten bouřný denl
Dnes roste výš, v sad nebes krále
andělů rukou přesazen.

Drahomíra () synu můil
PřibyslavaObrat're můlll kéž s tebou seidu v ieden hrobl

„ vv
Kněz Václavův Posečen lezr tezký snop,

první na této líše.

Sbor Tot zrno přlštld1 lcpšíd1 (lobl
Je rosa Boží lásky skrop
(\ požehnání s výše!

III

DUHA

Píseň lloi, cválá průvod krnllnou,
hol. cválá, pádí, lell —
S lnkou to spěchá novinuu?
Kdo slnl Iel zurlržell?

l'lol. holnl

Ah, mchrúnil se v sr'mze té
tuk zoufalé &kruté!
leděl hradby zubaté
v ěeř nebe nadechnutél

llol, holal

l'loi, holu! dobré koně mé,
slabiny se vám pěníl
Nu dwíli lešlč, koně mé
vtom těžkém zápoleníl

Hot, holal

V šeřenl nebes spanilé
již věže hradu zřímel
Ol. hrade náš, lame u cíle,
|iž hlav svých neztratímel
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Hlas Co le to zas? Zas nový sráz?
My strhneme lei v jeden ráz!
Když lame |iž zde ve divili své,
teď sebe nezradimel

Jiný hlas Adn, marno všel U skály té
lak přikováni dlímel

Modlitba Velký Bože, byl isi při nás,
dálky |sl nám divem zkrátil,
přes vody isi přenesl nás 
abys vše nám zase zvrátil?

Hlas Znamení zlél náš hrad, náš cíl,
skoro na dosah ruky byl —
a ted se oddálil!

Modlitba Velký Bože, proč zde s mlsta
nemůžem lak přimrazenl?
Jaká le Tvá vůle listů.
také ie tvé usouzení?

Hlas Znamení zlél Jsme u vězenll
Slyš tresky pout, slyš repo! zlý,
slyš úpění &stenyl

Hlaxy ze žaláře |. Já nevlnen Iscm v žalář tento
vsazen pro stnrýdl dluhů tíž.
Proč trpět mám lá za vše dávné,
(to dčd u mec zmnrnll |lž?

. .la'lnikomu nic dlužen nelsa
neviuen byl jsem vržen sem.
že nemohl |sem pánu zlému
n nechtěl býtl otrokem.

lll. .lá |sem len duše své si bránil —

IV. A já svýd) dítek nedllčl dál.

vami o velký llože, jak 1..-těžko
slabému v boji s mocným stútl

[. Jak těžko v této zemi žítl

ll. Jak tčžko denně v zápas jít!
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lll. Jak těžko z všeho neumdlít!

Všídmí Adl, marno vše! Kdo přispěle?
adí mamy všecky naděle,
nám nesvitne tíž slunka svltl

Vozataj A lá ! bědnou hlavou svou
zaplatím zvůli bláznivou,
lež krutostí díce krutost krýt!
Co potldm sl šeptá lid
o dlvedí všedí tam v Boleslavi,
zda možno tím v tom zabránit!

Jiný Neskryje světla noci kryt!
Nám běda však! Nás pověsit
pán bude chtít!

Všídmio těžká službu u lidí,
kteří cest Božídl nevidí
a znaií tenom dloutku svou!

llle, svítlmí! llle mlhy Idou
luk bílý přízrak nad vodou —

Hlas Nuž, přec se hněte! Skety kleté!
Koně vypřůhuětel Voly zapřáhněte!
l.kll zapl'áhnčte! Nedospčlete!
A l)!lte, líllte více!
(Tož věčně tak zde budem stát?
llle, cíl náš, hrud! U leho vrat
nás čeká šlbentcc! —

(Praskání. Lomoz. \'zdedny.)
Sbor Hle, pražský hrad se zbudil snad!

Jak včelek úl se otvírá
a odevšad sem lidí řad
se sráznou cestou ubírá —

Jiný sbor Co vezete nám, vozatali?
Co pod příkrovem vůz váš tall,
co očím našim skrýváte?
Neskryle nikdo Boží slávy!
Vy vezete nám z Boleslavi
Václava tělo přesvaté!
Hle, rány teho zaceleny,
hle, obličel, iak oslavený.
[ ve smrti se usmívá 
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A zvony znělí s bradnídi věží,
VVI V'!

&knezn idou &zástup bez:
a svědků valem přibývá!

VozatajCo řekne kníže příhodě té?
Což vy se před ním ncdmvěiete?

Celý sbor My svědčíme. co srdce cítí.
Božího svědka svědky býti
a za to mřít isme hotovil
At ten se divěie, kdo se bolíl
Zde národ celý s námi stoií,
mlčení padly okovyl

Osvobození vězňovl | naše padly \“ tomto mžikul
Ty dosvědčíš nám, žalářníku,
že pout nám nikdo nesnímal,
že dlvem Božím zotvírány
vězení toho tvrdé brány,
když svatý poklad u nidl stáll
Nevinen mnohý z nás tam pad —
Však vinna-li kdo koho máte,
i mroucí lotr pravdě svaté
své svědectví chce dát!

Sbarek Hle, světla třpyt iiž hradní štít
růžeml posypává.
A na hradbě i prapor zřít
a na něm v bílý denní svit
orlice křídly mávál -—

l)cn ve své slávě vstávál

lllas Z cesty! Jde kníže sáml

Boleslav volně, bolestně:
Ach, bratře —bratře —vítel nůtnl
Bu pravdu dí ten poslední,
leiž vyvrhlo ven vězení —

A iá zde, provinilý
víc nežli lotr na kříži
před lidem vším se vyznávam:

Ú vina má! 0 vina mal
Největší ze všech vina mal
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Bídnou |sem vztáhl ruku svou
lá, zlými lidmi štván,
na hlavu bratra přesvatou 
Mně milostiv buď Páni

Ty, bratře můj, se uslitul
a vypros usmíření!
Tvůl mroucí ret mi naposled
své šeptal odpuštění.

Lid Odpust nám též viny naše,
|akož i my odpouštíme,
lakož i my žalně dímel

Boleslav .la neprávem [sem trůn ti vzali
k neblahý čin se už stal —

Ne talně liž, v neznámou skrýš
lak vrah po bídné zradě,
však v kalícnosti s lidem vším
tvé tělo v slávě uložím
na otců svatém hradě 
K tvým nohám žezlo položlml 

Však ty. teď v lepším království
" Pána světů všech,
nimi se zase v milosti
svýdl opuštěných Čethl

'l'ys dědit—náš, my věnem tvým,
tú správcem tvým, ath nehodnýml
Však abydn hodnělším se stal,
del milostivý nebes králl

Lid Ú kralul nám a vod nás zasl
Z bídy naší vysvoboď nás
nyní i v každý časl

Boleslav Jak slíbil lsi. vždy při nás stůl,
nás ubohé zde potěšull
Šik nepřátel tvá odvrat dlaň,
před námi samými nás chraň!

Nás svobodou vždy pravou dař
a lako slunce zlatá zář
nám cesty naše osvětluil
Můj svatý bratře, opatrul
na věky národ svůil
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Sbor Nad českou zemí
duha se sklání,
nad vodami všemi,
nad zátopami
Noemův koráb
věrné své chrání 
Ta duha lest nám úmluvou,
že nezhyneme bouří zlou,
bud Hospodin s námi!

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha,
svatého Dudia, Kriste eleison.

Ty isi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti
nám i budoucím, svatý Václave, Krtste eletson.

*

|wo BAUŠE

ANTONÍN DVOŘÁK

NA \'ONNÝCH LUZlClI, iež zbčlely líním, naladil struny k baladč
a z hlubin bájí s básníkem křísll vodníka, víly ikouzla, by hudbou svolí
evokovol mocné hlasy svědomí. Uslyšel znovu holoubka vrkat, bzučctt
zlatý kolovrat a z kroku šeré poledníce vát ledový děs hodiny duchů,
kdy na hrobech křepčí v šustícím listí rcl bčsů lllýd'l a I'VOllCltl'lrouhavó
pnnnč 7. ()Slíll)lý(h paží bílé košile svatební.

Mistr! .luk lusně rozezpíval svou lyru sladkou romancí, ink rázuým
tempem budil k činům, věře v svou sílu bohatýr!l'lymnickým vzletem
se dovedl povznést nud Bílá Hory tragiku n vítězným spádem vrhl puk
v žáry rhupsodicke' rytmlky. (Šclý svět strhl ve vír svýd'i tanců, však
z Nového .wčta nám vrátil se záhy ink albatros vzlctcm vzpomínky.
Domov-cl Pohádkol Y.Iezer u háiů se vynořuie líbezný ziev rumllty
a staří známí přicházeií, šelma .n-dlák,jakobín a humor lidu liskří v srénč,
kde Kočkou přelstěu starý čert. Žárem pekel len v čistší zlato své tóny
pěvec přeluvil a vihází zbožně ve dilad (hrámů modle se písní biblickou.
Z přítmí ieiith vyvolává v ius zvuků legend motivy & zpěvnou vlnou
znplavule kryptu svaté Ludmily.A stoupá výše k nebes branám zn znění
slabat, requiem.

mistře, šťastnější toho, tenž před tebou zpíval osudem drcen
a nevděkem, právem dals vyznít své lyře v Tedrum díků Tvůrci, lenž lí
požehnal!
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ALOISsr. Novu

ViCiLiESVATOVÁCLAVSKÁ

1916'

Na hradě pražském zazněl Zikmund dutě
&rázem za ním stověžoté Prahy
se rozhoupaly zvony.

Na perutě
hlas |eiid1 vánek večera vzal vlahý.
iel širým krniem nesl dál a dál,
by horám, řekám, lesům žaloval,
když srdce lidu zkamenělu bolem.

Zněl labutí zpěv zvonů nad údolem
se věží sin. Co pláče v něm &kvilu.
žnloba, prosbu, vzpomínky i kletbu
svět zdrcuiící: Požehnání dilu
své nedá Ilůh.

Té u nás nikdo nedbá.

Když pudl člověk s čelem proraženým,
I

proč zvon lilovni, mrlvy kov a zvuk?

Zvonili zvonům k smrti odsouzeným
&vzhůru k niln se zvedlo plnýdl muk
na tisíc srdci a když hlnhol usinl,
několik smutných lei bez zvonů národ zůstal.

IO'IO

.»\opět svatováclavská iu vigilie.

Náš národ český z hrobu sluvnč vstal.

Zas sieré srdce o zvon mocný bile
& |eho hlas v kral širý leií dál
&hlásá horám, řekám, lesům:
.liž k lubilelním čus Ie plesům.

Jak celý národ, tak i zvony vsiuly
ze hrobů svých a znovu měli s věži,
lež smutně stály, nebi žalovaly.

' V předvečer svatováclavský v roce 1916 naposledň měly tožské zvony;brzy nato byly svatokrádežně tlučeny &snimdny s vč pro (1 ely válečné.
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oronn ŽIŽKA

Tisíce zvonů posvětili kněží
a vytáhli je k samotářům zbylým,
by sborem plným, Praze tolik milým
zazněly zase —nikdy neoněměly.

Tvé |méno, kníže náš, zvon dostal mnohý,
k Tvé poctě bude staletími znít.
K Tvým nohám klade pěvec svoie vlohy,
před oltářem Tvým klečí věrný lid.

Svým zvonům nenedn srdce
vytrhnouti

&naší vlasti nedel zahynouti!

*

MÚJ DOMOV

Zde domov mám
tak jako dlaň,
lenž trpkostí v mýd'i ústedn zahořk
luk skýva tvrdého dileba.

A přece le tu krásně.

Pták nikdy nezpívá
na pokřiveném plůtku,
smídi nikdy nczvoní
na dvorku zastrčeném.

Zekrslé květy pláči steskem
ve stínu starýth ]abloní —
všechno tu dýdJá drsným dechem,
i růže sotva zuvoní,
už pndá v smutný hrob.

Zemřelé srdce otcovo
v zahrádce mátou kvete.

Smídi nikdy nezvoní
na zastrčeném dvorku,
len smutek
v podobě zlatého ptáka
zpívá nad dietou . . .

A přece je tu krásně . . .
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SVATÉMU VlTUi

Památko lásky, vykouzleuá věky
nad širou vlnou rozpěněné řeky,
symbolem |si nám starýdi dob,
nebot tvá půda tisíc let už dlová
posvátný odkaz rodu Přemyslova,
Václava světce svatý hrobl

Čím byl nám Čed'nům tento dávný vládce,
svět aby poznal hned už po památce
bez dlouhýd1 řečí, mnohýd) slov.
uměny české nejlepšími plody
zdobily tebou k pýše před národy
našeho světce svatý rov: '

pohádku vdedlly z krásy v tvrdý kámen,
do hrubýdm kvádrů, do opěrných ramenl
V nádhernýd1 šedýdi Íilaládl,
limiž ti kdysi lemovaly středlu,
laku hy znělo podnes \ starém edm
předkovo skryté steré: mh,

ale tvé vížky lsou iak vykřičníky
radosti předků; vděčné lelidi díky
v hymnu se slily údivalnou,
tři z Illth lak prsty mocně v uzur uplaté
nad všecky dlrámy Prahy stověžate'
týčí se k nebi, k Bohu pnoul

() době dlllilll' i slávy každé pouti.
co přijde na rov svatý pokleknmlll,
každým svým kvádrem vypovíšl
Výstruhou lsi a místem listě tědiy
pro všecky dny a všecky věrné Čechy,
a proto Praze vévodíšl

SVATÝ VÁCLAVEI

Již tisíc let, co vskutku bohatýr
lsi přestal iezdit na své brůně
a láskou léčit vše, co stůně,
neb pohřbili tě v přední monastýr,
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Dals rodné zemi volnost, čestný mírl
Kdo byl kdy větší v našem lůně?
Kdo vladař lepší na tvém trůně?
Tvůj národ ví, zač dal tě nad vesmír!

Když stal ses věčný dědic vlasti,
|si zárukou, že nezhyne
zem, tebou kdysi zachráněné,

a proto vůči tobě v strasti
i v čas, kdy pyšný úspěd: kyne,
nám zbývá: padnout na kolenal

*

n. STUPAVSKÝ

S'v'nT'í'VÁULAV

Ma každý národ od Boha A dal nás žitím povede,
své velikány, vůdce, až k Božímu kdys trůnu,
|Iž Idou s ním k štěstí pramenům s radostí v oku ztalenou
a hubí leho škůdce. svou popožene brůnu.

Nás Václav draze vykoupil „Hled, Pane, na lid svůl.
svým životem &krví -—tak promluví náš kníže 
a v řadě synů nelvětšídl lelž k cíli |sem ti přivedl
vždy byl a bude prvý. přes propasti a kříže.

Nas vedl šťastně tisíc let Měl lid ten smutné Lipany
luk vůdce, přítel pravý, a těžkou Bílou horu,
dal za okovy studené mu tvrdá hlava zmčkla již,
květ svobody &slávy. iel přillni do svýd1 sborů.

Já byl |sem |cho Molžíšem,
lel ved |sem Rudým mořem,
lei slávou nyní korunul,
když napálen byl hořeml"
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ns. JAN HEJČL

SMYSL KNIHY „KAZATEL“, ZVANÉ
HEBREJSKY KóHELETH

SOTVA naldeme ve sbírce posvátných knih biblických linou, o které
se rozdíázeií názory kritickýdi čtenářů tolik, jako lest kniha ,Kóheletb.'

1. Někteří starší spisovatelé, lako Origenes', Bas-iF,Ambrož3a Jero
nympoukazulí k tomu, že d'itěl Kóheleth polednati o věcech přírodově
deckýd1,o „fysice“, lcžto prý popisuje běh, změny a střídy nebe, slunce,
živlů, vzduchu, země, moře, větrů. Mluvlž za ně sv. Jeronym: „Jako.
—píše v listu Paule4 - „jako dělívaji filosofové své rozpravy na fysiku,
etiku a logiku, tak i výroky Boží mluví buď o přírodě,jako v Genesi a
Kazatcli, neb () mravedí lako v Příslovídí, a tu a tam ve všcd1 knihádm,
neb () logice, lako v Písni písní a v evangeliích"

'2. Týž sv. Učitel napomíná [netu—",aby ieií dceruška četbou Kaza
tele „si navykla po věcedlsvětskýdi šlapati". V úvodu k výkladu knihy
Kóheleth praví“, že ii četl v Římě svaté Blasille, ,aby ji pohnul opovrho
vuti timto světem, a vše, co na zemi vidí, pokládati za nic." —Po rozumu
velikého biblisty tohoto sledule Kóhcleth pouze negativnoustránku lid
ského života —pohrdati světem nicotaým. Nemá však posvátná ta kniha
žádné stránky positivne',neučí, čeho si třeba vážili, (:o dlužno ('enlti?

3. l'ositivnou směrnici knihy vyslovovali mnozí staří, za které mluviž
Řehoř : Nyssy a sv. Augustin.

()nen píše, že prý dítčl Kazatel povznésti duši nad smyslnost, uvésti
ji do klidu, aby opustic vše, co se zdá býti velikým a slavným ve věc:-dl,
vzpružila .Wa toužila Ioliko po tom, čeho smysly nemohou dos/ciul.

Sv. Augustin vyslovule se ve známé knize o městě lložím (XX 3)
takto: .,Říkají, že celá kniha tuto nemaljiný u'c'el,než abydtom zatoužili po
tom životě, který nemá nic marného pod sluncem timto, ale má pravdu pod
tim, který učinil toto slunce.“

4. Některým zamlouvá se. vyslovili celý směr knihy výrokem kní
žečky „O následování Krista“ : „Marnost tedy nad marnost kromě milo
vati Boha a jemu jedinému sloužiti“J

5. .linl zdůrazňovali historický ráz neb aspoň pozadí knihy. Tento
názor vrtholí vc tvrzení židovského rozumáře Grdtze'o, že je kniha Kó
heleth politický pamllet, napsaný proti vládě lleroda Velikého (37—4
pi-ed Kristem).

6. Pineda, vynikalící exegeta španělský (Ý 1637), spoiule výklad his
torický s asketickým, an píše: „Zvláštní u'čelŠalomounův v této knize zdá
se býti zejména bezbožnosti a modlářstvi pokorné vyznání, kterým chtělBo
hu, pokud možno, zadost učiniti opravdovou kaiicnosti, lid pak, který byl
svedl do bludu a do nicotne'pověry modldřske',aby přivedl ku pravému nd
boženství a ku pravému smýšlení o věcedllidskýdl a o rozkošidť"

7. Kdežto staří spatřovali v knize hlubokou asketiku, učící pohrdati
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radostmi, které netrvalí leč chvilku, vidí v ní jiní12naopak výrraz po
žitkář-ství,dle něhož štěstí člověkovo tkví toliko v rozkoši pozremské.
Dovolávaií se zeiména těd-utomíst: „Zda není lépejistí, pití, a ptopřát si
požitků ze svýchprací?" (2, 24). - „! poznal jsem, že není nic lepši/ho nežli
se veseliti a dobře si činiti v životě svém." (3, 12.) —,I shledal jsem,. že není
nic lepšího, než aby se veseIílčlověk v práci své, a to žejest úděl jeho); nebot
kdo jej k tomu přivede,aby poznal, co později bude?" (3, M.) - „'To tedy
zdálo se mi za dobré: aby každý jedl, pil a užíval radosti z práce swe', kte
rou se plahočíl pod sluncem za dnů života sve'ho,jež mu Bůh dával, nebot
to jest úděl jeho." (5, 17). —„Protož pochvaloval jsem si veselí, jtežto nic
nemá dobrého člověk pod sluncem,jedině aby jedl a pil a veselí! se a pouze
to provází ho při práci jeho za dnů života, ktere'ž mu dal Bůh pod sliuncem."
(8, 15). - „Nuže tedy, jez s radostí dtle'b svůj a pii vesele své vinco, nebo!
zalíbíly se již Bohu tvoje skutky. Každou dobu budiž roudto tve' bíle'i,a oleje
na hlavě tve' nebuď nedostatek. Užívej života s manželkou, kterou miluješ,
po všecky dny života sve' nestálostí, ktere' jsou ti dány pod sluncem; nebot
to je tvůj u'děl v životě a v lopotě tve', kterou lopotíš se pod sluncem. Co
koli může učiniti ruka tvá, usilovně dělej; nebude! ani díla, ani roztumnosti,
ani moudrostí, auí umění v peklich, kam se ubiráš." (9, 7-10.) —„Sladké/'e
světlo a libo jest očím viděti slunce. [ kdyby člověk mnoho let živ byl, a! se
raduje v nídi všedt, a nedll pamatuje na dny temne', kterýdi bude mnoho, a
když přijdou, usvědčena bude minulost : marnosti. —Vesel se tedy, jínodtu,
ve sve'm mládí, a ruduj se tve' srdce ve duedt jínošství tve'lm, diod po ces
tádl srdce svého, a vedle toho, co vidi oči tvoje; ve'z však, že pro tio všecko
tě přivede Bůh k soudu. Zahdněj mrzutost od svého srdce, a zapuzuj bolest
od svého těla;jef mládí a rozkoš věc vratkd." (] |, 7—10).

8. Ilruch'a nalezl v knize Kóheleth skepsi,která se stupňnie k úplné
mu zoufalství 0 sm) slu života. S ním souhlasí Jindřich Heine,H který
nnzýu'i knihu „wlepísui .th'epse". Ne iinak soudí Rena/1.5""

9. Hartmann'" (Das [ icd vom l .wigen 1859) nazývii knihu. o které
lednnlne, „hrevířem —nej:azši blaseovanosli" .

10. Anna lauhe,rtová prvá žena l'duarda Hartmanna, nazvala prn'
kapitoly 1, 1—4,4, —„katechismem pesimismu" a tvrdí, že prý pesimis
mus Kóheletův neliší se podstatně od pesimismu Sdiopenhauerovti."

I i. l'rautis'ek [)a/it:.rch'" nevidí \“knize domnělé skepse, ale shledává,
že test v ní vyslovena hd:eň lloži lou měrou, že zasluhuie názvu: „ l'e
lepiseíi bázně lloží ". —Nowackovi"J se zdá, že se v knize snoubí skepse
s bázni Boží.

||

Klil'l'IKAvon/wic" NÁmui;

Jak patrno, jsou názory o podstatě knihy Kóhelcth hodně pestré.
(lo souditi o ni

Ani ledlný z uvedenýdi kritiků nepoial dokonale celku knihy, ne
vystihl pochodu myšlenek autorovýdi, nenalezl ústřední myšlenky, ze
které vyplývulí všecky ostatní; ani lediný nepostřehl úmyslu, záměru
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spisovatelova, kterému (záměru) dlužno podříditi každou větu; nikdo
z nich nevynesl z knihy celistvého rámce, do kterého bylo by lze lad
ně iednotlivosti a podrobnosti zařaditi.Každý kritický názor, který byl
dosud podán, iest více méně iednostranný, neúplný, hledi toliko k části
knihy nebo k některým liným výrokům.

I. Jest ovšem pravda, že tu a tam popisulí se zjevypřírodní.Tak hned
1, 4-1 1: ,Pokolení pomíjí a pokolení přichází, země pak na věky stojí.
Slunce vychází a zapadá a na místo své supa, ze kterého vychází (zase). Za
táčí se ku poledni a k půlnoci se obrací, dokola všecko provívd vítr, a do
svých kolejí opět se vrací.

Všecky řeky vcházejí do moře,
a moře nepřeplňuje se;
na místo, odkud řeky vyšly,
vracejí se, aby zas tekly.
Všecky bytosti plahočí se,
nemůže toho člověk vyslovit:
oko se do syta nenahledí,
ucho se do plna nenaslouchd.

Co bylo, tote'ž opět bude. A co se dálo, totéž se dít bude. Pod sluncem
nic nového není, aniž může někdo říci: .,Vízte, tato věc jest nová," nebo!
b lo tojiž v dobách, které před mimi kdysi byly. Není paměti předešlých
lidí), jakož ani těch, kdož později budou,- nebudou na ně pamatovat, kteří

posléze žití budou. (1, 4—1! .
Těchto úvah oleveth přírodnídi le však proti ostatku knihy poměrně

málo; linde le řeč o všem llném nežli () věce(h přírodovědeckých.
Jako v Genesi poměmě málo se mluví o těthto vět—e(h,tak i tu. V Ce
nesi lhápeme snáze, proč autor o llld'i se zmlňuie, kterak zapadail do
ieho sthematu o stvoření světa a svěcení dne sedmého; thápeme,
kterak ten úvod přispívá k účelu, který si spisovatel Genese vytkl.
laký smysl mali však podobna místa v Kazntell? Jisto. že lsoo toliko
podružné, a že slouží nčiak myšlence vyšší. Které, to jest oříšek exe
getický, který může rozloupnouti toliko ten, kdo lasně pronikl směrnici
celé knihy.

2. Co souditi o nazoru, který tlumočí dale sv. Jeronym, že totiž kniha
Kóheleth učí člověka pohrdali marnostmi světa, takže iest ráz knihy
asketický &hodí se dobře k výchově křesťanských panen?

Kóheleth ovšem opět a opět zdůrazňuie, ano dokazuje, že lest vše
na světě marnost, že co život poskytule, nestolí za námahu, kterou
se toho člověk může dodělati. Čtenář, zeiména křesťanskými ideály
osvícený, může vyvozovati z myšlenek Kóheletovýdi praktický závěr:
.Pohrdei nicotností světa, odluč své srdce od něho', Kóheleth však
výslovně tohoto důsledku nevyvozule, naopak radí —mírně se snažiti
o radost, kterou život skýtá, a nevinné takové radosti pozemské v báz
ni Boží užívati. Srv. místa výše uvedená, kterými vyzývá Kazatel k po
žitku, pokud není výstřední.
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Opakuji: Na místedi, na kterých Kóheleth dokazuje pomíjejícnost
všeho, co hrouda smrtelníkovi může dáti, na těd: místed: došel čte
nář střízlivého názoru o prdiavé rozkoši a křesťanský vykladač nalezl
na nich vítané základy, na kterýdi vybudoval asketickou zásadu 0 po
hrdání světem, zásadu, ke které nepřímo sice Kóheleth připravil půdu,
které však sám nevyvodil.

3. V míře mnohem větší dlužno říci totéž o smyslu knihy, jak si jej
představovali ti, za které výše mluvil Řehoř z Nyssy a sv. Augustin.

Nelze podiybovati o tom, že inspirovaný autor dice duši lidské uká
zati cestu, vedoucí k pokoji, ke štěstí. Kterak ho však dojde? Tím, že
bude pohrdati vším, co se zdá býti velikým a stkvělým na světě a tím,
že se povznese a zatouží po včcedi nebeských? Kde však, kterými
slovy, kterými verši které kapitoly budí Kóheleth tu touhu? Snad
oněmi výroky, které jsme výše uvedli: 2, 24; 3, 12; 3, 22; 5, 17; 8, 15;
9, 7-10; 11, 7—10?

Kóheleth vede sice čtenáře k přesvědčení, že tu na zemi žádoucího
štěstí nedojde a dojíti nemůže, ale tím jej toliko zase nepřímopřipra
vuje na něco vyššího; toto něco jest mu však neznámo, jako mu jest
život po smrti zastřen, a proto nemůže buditi přímo naděje v život na
onom světě. Touhu po nebi —po sklamání, jehož se dožívá člověk na
světě, - tu touhu budí v čtenáři teprve křesťanský vykladatel, který
se nespokojuje nebo ani nedbá výkladu liistorickogramatickélio, ale
navazuje na něj nebo jej nahrazuje myšlenkami křesťanskými.

4. Co napsal autor knížky „() náslcdování Krista", jest ovšem velmi
krásné, d'iybují však ti, kteří výroku jeho, výše uvedeného, užívají
k tomu, by jílu vyslovili smysl knihy Kóheleth. Kde v které kapitole
a ve kterém verši najdou v Kazateli doporučenu lásku k llohu, kde
pouěku, že dlužno jedině jemu a nikomu a ničemu jinému sloužiti?

5. Náhled Grňlzův, že jest Kóhelet politický pamílet proti vládě He
rodá Velikého, netřeba dlnulio vyvráceti. Je to čirá domněnka, žádným
vnějším svědkem lic-podepřená, která se příčí většině kritiků vzpíra—
llt'lth se klásti Kóhelethn do časů tuk pozduídi, jako byla doba llero
dova. Příčí se pestrým domněnkám jinýth kritiků, kteří nalezají v knize
pozadí historické dokonce jiné, na př.domněukám Ifwaldovým,„ring-u
vým, Hitlerovým, llmgstmbergovým, Ginsbur rovým. Hitzig viděl v králi,
který vstoupil na trůn ve věku dětském 10, 16—19)—Ptah-mea l.,
příjmím Epifana (204—181)n Kóheleth psal prý Hl něho. Starý král,
o němž mluví .j, l;"jnn.,byl prý velekuěz ()niáš Il., jinorh pak, o němž
4, 15.. byl prý Joa-ej:výběrčí á pathtýř daní palcstýnskýdi za vlády
Pio/enim "Í Euergela (246—221).

6. Pínedy stačí se otázati: Kde, v které kapitole n ve kterém verši
vyznává Šalomoun hřídiy? Kde zatracuje modlářství? Kde vybízí lid
ku pravému náboženství?

7. Ti, kdož nalézají v knize požitkáře, podle něhož účel člověka tkví
toliko v rozkoši pozemské, zdůrazňují výroky výše uvedené. zapomí
nají však, že měl Kóheleth na mysli nevinné, střídmé, ukázněné radosti,
které pravidelný život přináší sám sebou. Výstřední rozkoš &shon po
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ni Kóheleth výslovně zavrhule. „Smichmi bylopokládati za bluda radostí
říci: „Co se darmo klameš ?" Usmysliljsem si odtrhnouti od vina své tělo,
abych se domohl moudrosti a vyhnul bláznovství, dokud bych nepoznal, co
lidemprospívá, co by třeba bylo činiti pod sluncem ve dnech života jim vymě
řených.' (2, 2n). —„Všecko jsem přeběhl svou mysli chtěje poznat a zpy—
tovat, chtě/'e hledat moudrost a rozum, i poznal jsem, že bezbožnost jest
bláznovství a blud nemoudrost." (7, 26). Radosti, které Kóheleth dovo
luie a ke kterým vybízí, |sou dary Boží. Túže se sice: „Zda není nejle'pe
jisti, pití a popřátí si požitků ze svýchprací?" ale hned dodává: „Ale toje
z ruky Boží" a dodává: „Kdo ji a rozkoší oplývá bez něho? Miláčku sve'
mu dává Bůh moudrost, rozum a radost" (2, 24—26). Chce-li kdo být a
zůstat miláčkem Božím, nesmí Boha urúžeti výstředním, hříšným plýt
váním & mrháním ieho darů. Těch darů (5, 18) dlužno užívati s usta
vičnou vzpomínkou na budoucí soud a toliko v bázni Boží: „Vč:však,
že pro to všecko (čím se budeš v mládí vcseliti), přivede tě Bůh k soudu.
(11, 9). — „Pamatuj na svého tvůrce ve dnech mládí sve'ho (12, l). - 'l'y
radosti oslazulí člověkův venkoncem trpký život ien tu a tam: „A dá
vd-li Bůh komukoli bohatství a statky a dopřává-li mu, aby jedl : nich,
aby užíval údělu svého a radoval se z práce sve' -je to Boží dar. Nebot
nebude mnoho vzpomínat na dny života svého, protože Bůh zaměstnává
rozkoší srdce jeho. (5, l8n). Kólmleth dokazuic ze široko, že ty radosti
nclsou &to, aby vyhověly tužbilm lidského srdce, oby tedy bylo lze
vklúdnti do Illth účel životu (2, I ; II, 8; | |, 10).

Jak podstatně liší se tu Kóhclcth od polmnskýdl mudrrů stnrový
thotllllthl Vzpomeňme, Inkou radu dávil bohyně Siduri-Sabitu baby
lonskéum hrdinovi Gilgamešovi, který hledal věčný život:

„(Šilgamcši. kam bčžíš?
',.ivota, který hledáš, nclmlczncši
Když bohové lidi stvořili,
ustanovili pro lidi smrt,
život však vzali si do SVýdl rukou.
Ty, (lilgmncšl —břicho tvé bud plno,
ve dne v noci se vesel,
den co den slav svátek,
ve dne v noci bud veselý u spokoiený.
Čisté budtež tvé šnty,
tvá hlava bud umyta, ve vodě bud vykoupilo!
llled na své dítě, icž za ruku držíš,
manželka radui se v tvém lůně!

()č zdrželivělší, umíměněiší, ukázněnčiší le výzva Kóheletova proti
vášnivému &makavému pobízcní babylonskému. které není tlumeno
ani bázní Boží ani ohledem na Boží soud!

Povšimnuti zasluhuie tak zvaná „Píseňharfeníkova", která se zadno
vala na papyru Harris 500 v Britském museu, &částečně na hrobním
nápisc, uloženém nyní v museu Leydenském & pocházeiícím ze XIV.
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století před Kr. Dle tohoto starobylého pramene zpívá slepý harieník:

Nikdo nepřidiází s onoho světa, aby nám pověděl, jak se tam mají,
aby nám pověděl, čeho potřebují, aby se uklidnilo naše srdce,
dokud se nepřibližíte k místu, na které odešli.
Jdi za svým srdcem, pokud jsi na světě,
pomaž hlavu svou myrhou, a oděj se v jemné plátno.
Buď veselejší než dosud, at se neunaví tvé srdce,
jdi za svým srdcem a za svou rozkoší.
Vyřizuj své věci na zemi, a netrap svého srdce,
dokud nepřijde onen den bědování na tebel
Osiris nevyslyší jeiidi křiku,
a žalozpěv nevysvobodí nikoho z hrobu.
Nuže, slav den radostný a nedej se jím unaviti,
nebylot dosud nikomu dopřáno, aby si vzal bohatství s sebou,
a nikdo, jenž odešel, dosud se nenavrátil.

Jak mnoho podobností s biblí, ale jak mnoho také rozdílů a to pod
statných.

8. Bruchow', Heinemu a Renanow' dlužno připomenouti, že Kóheleth
nepodlybuie nikde o možnosti správného lidského pozorování a po
znávání. Nikde nejeví chorobné. nel) aspoň výstřední nádiylnosti po
diybovati bez dostatečnýth důvodů o tom neb onom. Nikdy nevychází
při svýdi vývodeth od pmhybnosti. Podiybnje, možno-li člověku na
zemi najíti cestu, vedoucí k dokonalému štěstí (1, 17; 2, 3; 6, 12), ba
možno říci, že došel jistoty, že jí nalézti nelze. Porhybuje, možno-li
člověku nnjiti pravidla, dle kterýdi llůh spravuje svět, ale nepodiybnje
o lloží prozřetelnosti, která nejedná libovolně, rozmamě (Srv. 3, II;
7. 14; 8, 17; 11, 15). l'odiýbnje, zda ukazuje Bůh svon spravedlnost
tím, že dobré odměňuje a zle' trestá, nno dodiází jistoty, že tím Způ
sobem llůh své spravedlnosti neprojevuje patrně, nle nepodiybnje
o tom, že jest llůli nejvýš spravedlivý (Srv. 7, 5; 8, 10, 14; 9, ln).
Pochybuje, může—ličlověka uspokojiti mndrrtví, snaživost,pracovitost,
bolmtsh í, pozemská rozkoš, ano dochází přesvědčení, že nemůže to vše
oblažiti člověka dokonale; proto však si nezoníá, nezavrlnlje moudrost,
ani snuživost, podnikuvost, požitek, naopak pobádá k nim umíměným
způsobem, nejeví nikde mnlomyslnosti, iehoduše jest |)Cině a jistěopřcna
0 Doba. —Kóheleth pochybuje, může-li autoritu lidská mvěstive společ—
nosti žádoucí pořádek (3, 16; 5, 7), ale nepochybuje o nutnosti autority!

9. Nelze říci, že z knihy Kolieletovy vane blanovanost, že byl její
spisovatel člověk vyžilý, otrlý, bez citu a zájmu, jak by se mohlo zdáti
Z '2, 1—10.

Kóheleth měl ovšem velmi mnoho zkušeností životních a vlpomí
nek na ně. T0 byly však spíše zkušenosti trpké, nežli sladké. Okoušel
spíše stinných stránek života nežli jasných a a tohoto hlediska patřil
na ty, kteří tonuli v rozkoši. Hleděl na ně 5 téhož stanoviska jako jiní
mudrci (7. 1—6.25; 9, 3). Chtěje vylíčiti nadbytek rozkoší, popisuje
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zkušenosti jiných, kteří skutečně přepychem oplývali. Chtěie učiti ná
zorně, vybral si Iomounu, & mluví v masce tohoto krále, kterému
bylo dopřáno podle všeobecné známosti čtenářů tolik dobrého na
světě užiti. Kóheleth neutopil v lnbužnictví vřelého zájmu () záhady
života lidského, naopak mořil se linii, pachtil se, aby ie rozluštil, ne
otupil rozkošnictvím svého ducha, naopak s největším úsilím věnoval
se úmorné práci duševní &zaiisté že |í obětoval velmi mnoho chvil, ve
kterých mohl se kochnti v tom onom požitku smyslovém. Snad i před
časné vysílení tělesné možno přičítnti velikým ieho námnhúm dušev
ním (12, On, 12). Ačkoliv byl životem unaven &zklamán, měl přece
tolik zálmu (\ lásky k iiným, aby uložil ku blahu iiných výsledky svých
vysiluiících úvah do knihy.

.iší z knihy Kóhelethovy pesimismus,škarohlídství?
Kóheleth hledí sice na život tmavými skly, ale čemý jeho názor iest

mírný, iest vysvětlitelný a liší se podstatně od pesimismu moderního.
Jest poněkud šknrohlíd. Se zálibou líčí ze života stinné stránky ltd

ského života. Mezi tužbou lidského srdce po štěstí a mezi tím, co svčt
člověku poskytuie, iest rozpor, iežlo země může člověku uspokojiti
toliko částečně, ne však dokonale (Srv. 3, 1—14,Ió; 5, 9—13;6, tun;
7, ts). Domůže-li se člověk čeho, smrt mu všecko vezme (2, t.tuu).
() radostech, které život skýtá, o rozkoší tělesné i duševní dlouze ne
vyklaídů, o některých radostech se vůbcc nui uezmiňuie. Nemluví na
př. o radosti \nltřní. plynoucí z \čdomí vykonané povinnosti nebo
z vědomí \ykonuuého skutku ctuostnčho. nešíří sc o zálibě \“llohu n
radosti z ni \yvčrniící. nečiní zmínky o radosti z bohoslužby, () blahu
plylltilh'ílll I, poznání llohu n o štěstí, kterým blnží lásku k llohu.

'l'u roruu'zelost lze vysvětlitinedokonalostí předstnv stnrozt'lkonuých
o životě posmrtném n hloubkou duše Kohclcthovy. |)uše plýtkíl bylo
by se spokojilu s rhvilkmou rozkoší, inkou skýtá pozemský život; hlu
boká llušc Kazntelovu nedulu se tím ukonelšiti, pruhlu po něčem vyš
ším u lcpším: len z nouze vznlu unděk s minilm'llním splněním veli—
kých požmlmků.

l'ouurý, trpký názor životní, kterého Kóheleth došel, zuchou'm'n si
víru v Bohu, původce uekoneřného lidského bluhu, který konec konců
přece jen dobré odmění. Není zbytcčuo žíti spruvedlh ě. není neužiteřno
báti sc Boha. Netřeba vzdůvuti se inkékoliv nudčie. Zkrátka lwsimismus
Kóbe/ethůvje l/u'islický, je plný oddanosti Holm. kdežto moderni [w.fimisnms
hutí založen na utlm'smu.20

tt. .lest Kohelethovu knihu „wlupími bá:m" lio-Eí"?
anntel vštěpuie sice čtenáři tuto ctnost na místě ne ieduom: „Konec

rozpravy všichni slyšme; Boha .n boj a příkazů jeho šetří, mbo! to patři
K prirozenosti lidské; a vše, co se děje přivede Buh na soud, kazdou věc
..skrytou buďžejt dobrá nebo zlé." (12, t2n) Kóheleth mluví také () po
vinnostech náboženský ch, iež \yplývuií z té bázně. Srv. 4, 17-5, 6;
t'2, t. Bázeň Božíiest nezbytný článek v logickém řetězu Kóhelethově,
není však myšlenkou ústřední nni povšechným výsledkem ieho hlou
bání, nemůže tedy kniha s Delitzschem býti zvána „velepísníbázněBoií'.

175



Boha dlužno míti na paměti, aby požitek radosti pozemské nevybočil
z mezi, aby nezabředl do nezřízenosti, výstřednosti, hříšnosti, ježto
Bůh urnžený by snadno mohl člověku i tu trošku radosti, která jest
jeho darem, odepříti, vzíti. BůzněBoží potřebuje člověk, aby po veške
rém zklamání, kterého se ve světě dožije, měl aspoň v Bohu nějakou
oporu, naději, důvěru; sice by bylo člověku zmalomyslněti, zoufati si,
nebo a celou duší honiti se za požitkem do nejzazší výstřednosti.

ili

PRAVÁ SMĚRNICE KNIHY KóHl-LLETH

Po tom, coisme dosud řekli negativněo smyslu knihy Kóheleth, snadno
již dáti také odpověd positivní, na které se sjednotili bezmála všidini
rozvážní kritikové doby novější?l „ 23“ Ačkoliv se rozdiázeií v po
drobnostech, v hrubýdi rysedi souhlasí s lormulkou;

, těstí, po kterém člověk touží, na světě nalézti nelze. Nezbývá mu nic
lepšího nežli těšítí se z pozemských divil/tových radostí, ale tak, aby při tom
na Boha, který muje dává, nezapomínal.'

Majíce na mysli tuto směrnici, můžeme uvésti myšlenky Kóhelethovy
do soustavy logicky uceleněa zaokrouhlené; dle toho možno také knihu
přiměřeně rozčlenitia vykázati každé cásti příslušný poměr souřadnosti
nebo podřadnosti k ústřední |n)'šlen(:.c

Podiod myšlenek Kóhelethovýdi po(lan)'(h soustavněm'iest asi tento:
Požadavků človčkovy'di nemohou upokoiiti
a) rozkoše. ly působí člověku více bolesti nežli radosti (2. 1—11).

„lověk není s to, aby si je zjednal, jak by si přál ('2, 25; 3, 13; 5, 18;
9, 7). A byt i mohl se koupati v nidi, smrtí berou navždy za své.
(2, 20—23). | v ženě se člověk zklnme (7. 26n 2711).

Požndnvků řlovčkovýdi nemůže upokojiti

h) bohatství Lze se ho případně domoci dlouhým, obtížn)|n úsilím(2, 4——8n,l -2n; .j, .j—Ji), bolestným strádáním (.j, 8; 5, 16). Má v zn
pčtí mnohd nepříjemností (5 9—11).Často ho člověk pozbývá prw.
nežli mohl '1.n(ho těžili (5, 12—16).A l))t ho nepozb)l, (asto nemůže
se z něho těšili (6, ln). Každým způsobem dlužno je nc(hati děditovi,
ježto niv nemožno vzíti za hrob (2, 18—23;5, I.jn: 0, 3—6).

Požudnvků ("lovčkovýdi nemůže upokojiti
:) zda: jaho podniků. Zdar nezávisí toliko nn lidském přičinění; vý

sledek jeho jako všecky události vůbec pořádá Bůh (3, 1—8,15; I, 9—II).
Pořad událostí & okolností, na klerýdi závisí zdar podniků lidskýdi,
stanovil Bůh neodvratně tak, že člověk nemůže na něm nic měnili
(|, 15; 3, 14; 2, 25; 6, 13). Člověk nepředvídá řádu Bohem stanoveného,
aby se mohl mu přizpůsobiti a zabezpečiti si úspčd1 (3, Ii, 22; 6, 12;
7, 14; 8, 17; (o, 14; II, 5). Nezbývá mu tedy, než aby činil nazdařbůh.
Zkušenost učí, že do čeho se člověk pouští, závisí na nepředvídaných

okolsnostedi, jež mohou důkladně zklamati veškeré naděje (9, tin;10, n .
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Požadavků člověkovýd1 nemůže npokoiiti
d) moudrost. Moudrost lest umění zaříditi život, aby člověk došel

štěstí. Osvoiiti si dostatek zásad i zkušeností, iak se dopracovati blaha,
ukládá nadlidskou námahu (1, 12n, 18; 8, 16). Moudrost poskytuie sice
člověku skutečný-di výhod, iakýdi nemůže dáti pošetilost (2, l3n, 21;
4, 13;9. 13-1 O);avšaktyto přednostineisou vždy zabezpečen (9,11-16)
a smrtí berou za své, iežto mudřec umírá iako pošetilec 2, tlb—tó;
19-21; 6, 8; 9, 10). Moudrost není s to, by poučila člověka, podle iakýdi
zásad spravule Bůh svět; kdyby člověk věděl, podle kterýdi zákonů
vše ve světě se děle, mohl by zaříditi svůl život tak, aby si zlednal blaho
a vyhnul se neštěstí. Avšak moudrost o tom člověka ne oučuie a poučit
nemůže, nemůže iei tedy učiniti dokonale šťastným 3, II; 7, 23—25;
8. 15—17; 11. 5).

lověkovy'th požadavků nemůže upokoiiti
e) ani mravný život. Zkušenost učí, že nebývá ctnost vždy ?.pravidla

odměňována a hříchtrestán, naopak zhusta viděti, že spravedlivci zmí
ralí v bídě, kdežto bezbožní dlouho žiií v přepydiu a blahobytu (7, 15;
8, 10—14). Možno říci, že býti spravedlivým nebo nes )ruvedlivýln
nemá vlivu na to, co se přihází člověku v životě (9, 1-3 . Na konec
přid1ází smrt a ta bere člověku všecku naděii, že by mohl leště něčím
se potěšiti (9, 4—6); smrt lllll nediává toliko život bez činnosti. bez
moudrosti a bez radosti v podsvětí (O, to; 5, I4n; 0, 6). Ani vladaři
pozemští noodmčnuli poddanýdi podle zásluhy (IO, 5—7),naopak utls—
kulí slabé své podřízené (3, 16; 4, |, Ió; 5, 7; 8, ().)

(Žo |inélio lcd) zbývá člověkovl nežli v bázni lloží užívati trošky
štěstí pozemského, kterého lnu Bůh dopřává? (2, “Nm 3, 12n;'2'2;
5, 17-19; 6, 3, 6, (): 7, 14; 8, 15; 9, 7—0; 11, 7, Bu. Oab. to).

Jak patrno, není podiod myšlenek v knlze Ioglvky spořadón. Jest
přerušen zelména sedmi snůškami průpovědí. které len volně souviseil
u ládrclu knihy. .lson uloženy takto:

První snůška průpovědí: 4, (,)-12.
l):"uha snůška průpovědí: 4, 17—5,().
Třetí snůška průpovědí: 7, 2—13.

tvrtt'isnůšku průpov:ědí7 ,l()- 23.
Pata snůška průpovědí: 7, 30c——8,8.
Šestá snůška průpovědí: 9,17-10,4.
Sedma snůška průpovědí: to, 10—I I, 6.

()ddčlíme-li tyto sbírky mudroslovné od ostatního jádra knihy, shle
dáme, že kromě nadpisu (t, !) možno iest ostatek rozčleniti na dvacet
úryvků takto:

!. Vůdčí myšlenka celé knihy (1, 2n).
2. Úvaha úvodní (|, 4—11).
3. Marnost lidsk)di námah (1,12—15).
4. Pracné úsilí () moudrost zklame (1,16—18).
5. Rozkoš človeka neuspokolí (2, 1-11).
6. Cím se liší moudrost od bláznovství? (2,12-17).
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7. Maietek, ielž mudřec nashromáždil, musí nediati dědici, který
bude snad bláznem (2, 18-23 .

8. Nic lepšího nežli užívati radostí, kterýd: dopřává Bůh svým mi
lým (2, 24-26).

9. Mamost lidskýdi námah (3, 1—22).
10. O všelilakýd: nepořádcídi mezi lidmi (4, 1-8).
11. O nesrovnalostedi mezi lidmi (část další). 4, 13—16.
12. Ostatek o nepřístolnostedi mezi lidmi (5, 7n).
13. Marnost bohatství (5,99-7,1 .
14. Mravnost nebývá zdůrazňována, iak se sluší a patř1n('7,14-18).
15. Na mravnost nebývá, jak se patří,naléháno( ást další. 7,22.4-30)
16. Neuspokolivý nátlak na mravnost (Ostatek, 8, 9—9,10.
17. Ni úsilí ni vloha nezaručuie úspěd'iu (9, 11—16).
18. Nipřičinlivostni vloha nemůže zalistiti zdaru (Částdalší ,10,5-9).
19.Zá\'ěrknnur(11,7—12,8).
20. Doslov (12, (;)-14).

Nevím, lak bych vhodněli zakončil nežli srovnáním smyslu knihy
s křesťanstvím.

Kóheleth se svým názorem životním (! s etikou, kterou na něm vy
stavěl, vyniká sice nad starověké nevázané směry požitkářské, ležto
mírní požitek házní lloží a tím ukládá člověku sehezápor. Dnes však
lest dávno překonán křestanstvím, které ho vysoko převyšuie.

Kóhelcth lest sice přesvědčen o nesmrtelnosti duše, ale nemůže se
vymaniti ze starozákonného názoru, který skládal těžiště veškerého
života lidského na tento svět. Křesťanství překládá le na svět onen,
kde teprve pravý život nastává, takže pozemský život ie toliko poutí,
přípravou na život posmrtný. křesťanstvísouhlasí sKáhelethem,že do
konalého štěstí tu na světě nelze nalézti, spolu však také ukazuje
s naprostou iistotou, v čem tkví —ve spolcní duše lidské s llohem po
znáním a láskou po smrti. 'l'o spoieuí počíná ('lměk iiž na zemi větou.
nadělí a láskou a v něm tkví pozemské štěstí lidské, pokud lest na
světě. vůbec možno. () tomto štestí l\ohcleth mluví \(hni málo. Vyš
šímu ( íll'zivota, luk lei v) týká křestaush'|, (llužuo podl íditi \ še( ky lidské
pudy, všcck )“člověkovy snah) aprá( (:.'l'en ( íl staví pozemskou rozkoš
(lo S\ětla dokome iiného. než na ul hledel Kohelclh. kt(r) ncdiápal
v celém dosahu slova l\(istova(Mt.1(),24).„C/|(c-h lulu za mnou při/',(ti
zapři sebe sám :: vezmi kříž svůj a následuj mne."

POINÁMKY

' l'rol. ln Cant.
* Holn. 12 In Prov.

Ps. 3 .

* Mlgne P. I.. XXII. 441. „Quomodo l'hilosopht solent dlsputationes suas in
Physicam, Ethicam, Logicamque partiri, ita et eloquia divina nut de natura
dlsputant, ut ln Genesi et Ecclcslaste, aut de morlbus ut ln l'roverbils, et ln
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omnibus spor-simlibris, aut de Logica, pro qua nostri Theorieen sibl vindicant.
ut in Cnntico canticorum et ln Evangeiiis.'

“ Migne, ?. L. XXII. 876: .ln Eccleslaste consumat, quae mundi sunt, cal
care.'

' Migne, P. L. XXIII, iwi: „ut eam ad contemptum istius saeculi provoca
rem. et omne, quod in mundo cemeret. putaret me pro nihiio.'

" .Mentem supra sensum erigere. et ut quiescat efIicere, relictis omnibus,
quae magna et praeclara videntur in rebus. ad ea porro assurgere, eaque sola
deslderare, quae sensus non poaunt attingere.' Migne, XLIV,620. ln Eccte
hom. 1. (V lat. překladů)

" .Totum lstum iibrum ad nihil aiiud dcputatum dicunt. nisi ut eam vitam
desideremus. quae vanitatem non habet sub hoc sole, sed veritatem sub Illo.
qui fecit hune solem." Migne XLI, 661.

' Kniha !. hl. |, 3: .Vanitas ergo vanltatum et omnia vanitas. praeter amare
Deum et illi soli servire."

'“ GrEtz. H.. Kóheleth oder der salomonische Prediger. Leipzig 1871.str. lgnn.
" Comm. in Eecie. Praep. 7. str. 24.. citovaný u Cornely-ho. Historica et

critica lntroduetio in N. T. Libros Sacros. II.. 2 vyd. 2. Paříž 1897strfjóó.
" Na př. S. D. Luzzato (žid) v revue: Ozar Nechmod, Briefe und Abhand

iungen iůdisd'te Literatur betreflend. vydávané od Ignáce Blumenfelda, VI
deň 1864. IV. —Kóheleth prý popírá naprosto nesmrtelnost duše a pak mu
nezbývá |lný účel člověku (lati nežli požitek pozemský. —Podobně soudí ti.
kdož vidi v Kóhelcio cplkurcismus, v obecném významu toho slova.

'"CItovaný u |). (Ž.Siegfrieda,Predigrrúmd lloheslied) (Jitttingen 1598,str.:.
" (\.iiovnný tumže.
"' L'Ecclésiaste trnduit (le l'hébren aver une étude sur l'iige et ie caracičre

du livre. Paris 1882 str. 72.
" (Íitovaný u Siegfrieda n. u. m.
" .l'essimismus und seine (:egncr", Berlin 1873str. 75.
"' Deliiuidl Franz: „llohes Lied und Kóheleih." Leipzig 1875.
'“ Der I'rediger Solomos von llitzig in zweltcr Auilage horousgrgcbcn.
*" Ecclesiostes, 2. vyd. Londýn 1899.

Leipzig 1883.
" Srv. Sawicki, Der Prediger, Sdiopcnhauer und Ed. von llartmann, oder

biblistber und modemer Pensimismus. Fulda 1903.
" Zapletal Vincenc. Das Bud) Kóheleth, 2 vyd. Freiburg i. II. 1911str. 38-55.
“ F.. l'odechard, L'l'lcrlesiaste. PnHž 1912str. 83—109.- Ncilcpší toho času

komentář. lehož k tomuto článku bylo použito.
“ Heinisdi. (lriethlsdie Philosophie und Altos Testament. l. Munster |. W.

1913 str. 44—76.
7-5Motais, Salomon et l'ÉA—clésinste.Pařlž 1876. str. Sunu; 534n. - Wright,

(čti liait), The Book of Koheletb, London 1883, str. 187ml. - Bickell, Kohe
ieth's Untersuchung uber den Wert des Daseins . . . Innsbruck 1880.Comely.
str. 166. —Gietmann, Com. in Eccleslasten et (l. e. Pařiž1890, str. Gun. —Kne
nen, Historisdi-kritisdtc lůinteilung in die Bucher (I. A. T. lll.. Il. Leipzig 1894.
—Wildeboer. Der Prediger, Tiibingen 1898, str. 119. —Mc Neite, (Mac-Nil).
An introduction to Ecclesiastes. Cambridge 1904,str. 20. - Driver. An Intro
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duction to the Literatura ot the Old Testament, 8 cd. Edlnburg 1909. - Bar
ton, A critical and exegetlcal Commentary on the BookofEccieastes, Edlnburg.
1908, str. 49n. Viz Podedmrda n. u. m. str. 34.

* Dle Podednarda, str. i7inn.

FRANTIŠEK sou. DĚRDA

SVATÝ VÁCLAVE!

Předků našidl
vždy isi slyšel
vroucídmproseb hlas,
svatý kníže,
mocný vlasti vládce,
v každé době
vyslyš také násl

Tisíc let isi
národ dll'ál'ill
v dobádi zlých,
ochráncem nám
navždy zůstnň
v těžkých dobách
budoucích!

JANBAREŠ

Slavný kníže
drahé vlasti,
kníže rozkvětu a míru,
v každém koutku
širé vlasti
zasei, omlad
statečnosta svatou vírul

Jako národ
k nové slávě
sieinou vírou
v pevný celek splynem,
v pevném celku
pod tvým štítem
nikdy nezahynem!

S hor tidíou lavinou se k lesům vsečcr snesa zúžil horizont a útčdly slasln
\ temnoty zálopáth mdlý kohald Sdálnv mrcl
u čemý prívnl tmy na stan můi narážel.

Čas přišel pytláků. kdy oka svá ]dou klást,
na tiché mýtiny kdy laně ldou sc pást,
čas přišel můl, bych ílusím svým žil —
šla luna po horád1, iá po ní zatesknil.

Milenko tuláků, má lásko žalostná,
lak labuť němá isi, ink labuť bělosiná,
tělo mé obeimi ledovou září svou,
dne rány zahol mi nocí svou kouzelnou!



IIAUMUND HABl'IINA

JULIUS HRADEC

SLZA CHUDOBY

My vyšli za svítání,
&slzo dludoby,
ty iediná a lenom ty
ses leskla v naší dlani.

Tak isme dludí byli,
tak bohatí byli.
ke stesku kamenů isme se pomodlili.

A už isme se neohlédli zpět k dveřím domovu,
ien oči dwíli klekly u hrází tidíýd1 vod,
dálka nás zadzová,
dálka nás dodtová,
&píseň tvá hraic krokům doprovod.

Jdem tiše snem, lelž dává tuto země,
nad hlavou puklý hlas,
v lilavcídt slunci dllůd
a v dlaníd't svc' dědictví,
prokleté tisíckrát,
n dlouhou když vestou |sme unaveni,
ze ěndtet soucitu pro hlady naše u žízeň naši
ledy se pramení.

A dolm když těžká v roziímání
nám prsa žalem provělc,
lu víme vždy, že neldeln sulnl:
až v nás jsou tvole šlépěle.

A v dálce, v dálce,
kam nelze srdcem dohodit,
do křivdy, do ran a zrad nám svítí
tvůl svatý klid.

POLEDNF.

Polednc . .. Na rohu ullce
Po ulicídr odevzdaně

lidé pospídmií, tako vlr v proudu —
zvony hrali stanul žebrák
&v lebkúdl a kolemidoucím nabízí

světy kolotaií . . . důlek své dlaně.
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IAN UHDI

JULIUS HRADEC

VEČER

Nadiovou krvi
hořely okraie západních hor,
Hluboké lesy
leště víc sesmutněly v předtuše blízké smrti.
A nad zamženým městem
skleněné střediy továren
vzkřikly v nádherných reflexedl slunce
veliký výkřik zoufalstvl
k nebi.

Nikdo ho neslyšel,
ani naše duše nezadiytly iediný leho akord.
Jen oči viděly
krvavou oběť, hasnoucí v obletí stínů,
a naše rty
šeptely tichou modlitbu
k velikému talemstvl
životal

*

MADUNA

Na stěně bledne obraz Matky Boží,
staletý odkuz drahýdi předků mých:
světice úsměv záři odpuštěnim
s nezměrnou láskou v očích hlubokýdi.

Vy žůrné oči, kterým v těžkých (hvilidi
v pohnutí praděd bol svůi svěřoval—
Útěchy zdroie, z nidiž můi dobrý otec
posledni nadči, nmirale, ssál.

úsměve měkký, lenžs i kolébku inou
zlatival mírem, libnie mne v sny,
&ienž isi světil nekonečnou něhou
zvonivé písně lásky matčiny.

Madona bledúl Oči, na nid'iž lpěii
mýd: otců tužby, ruce spinúm k Vám:
O požehnání pro své druhé ditě
z neihlubšldi hlubin srdce svého ždům.
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OKNA

SVĚDOMÍČESKÝCHDĚJIN

Slavné výročí svatého Jana Nepomuckého přispělok vyjasnění našich před
stav o duši českého člověka. Nevěřili jsme historickým iikcím. hlásaným od
Palackého až po Denise. Oba tito protestanté žili příliš svým představám, než
aby mohli pochopiti skutečnost. Dnešnímn člověku je pochopitelnější obraz
českého sektářství předbělohorského. než těmto opěvatelům husitské slávy.
Položíme-li rovnítko mezihádkami sektářů a politickými štvanicemi přítomna.
bude náš počet asi docela přesný.

Uznáme—lituto skutečnost. potom již nás nepřekvapí, že památka svatého
Jana dotkla se pramálo české duše. Není tu žádného vztahu mezi obhájcem
autority církve a jejím vášnivým odpůrcem. V srdcích Slovanů pojem auto
rity tak často je zavržcn, že nezarazí miliony rozkolníků, ani značné procento
těda. kdož pyšně zvedají hlavy, aby mocně volali ze svých minaretů hesla
nevěry a anardxie.

Zdá se, že historie českého národa má svá období rozdělena po pětistecb
letech. Žil—llproto svatý .lon na sklonku slavné doby Karlovské, není zatím
naděje, že by zkomírající epocha dudtovní prázdnoty mohla přispětl aspoň
nepatrně k jeho oslavě. Před dvěma sty lety zahájil slavně boj za svá práva.
llyl to svěží vánek rekatolisuce. který roznášel po české zemi radostnou zprávu
o novém životě národa. Osvícenství a racionalism vypověděly však právě jemu
vášnivý boj. Důvody jsou tak snadno podtopitelné. Obavy, aby pod jeho
odlranou nevedl se vítězný boj proti pýše lidského rozumu, způsobily to běs
nění, jehož závěrečnou scénu viděli jsme nedávno na vlastní oči. Nevěřil jsem
nikdy tomu, že je možno, aby v této říši bylo více než osmdesát procent ka
tolíků. A letošní \ýročí svatojánské dalo mému odbodu za pravdu. l'l'íprnvy
k oslavám svatého \'át'lavo jenom umožnily zbohěleům (lt-serel. Zatím co žl
vým stavíse statisít-ové monstrósnípamátníky, nenašel se v této říši nikdo, kdo
by měl odvahu postavit památník svatému .lanu. Jen tam v Římě. ve středu
světa, vysvětill nám Nepomucenum. Pamatujete se, jak vztek lomcovnl čes
kými novohuslty, když nemohli zebrániti tomuto názvu české koleje? Nebylo
však šťastnějšímyšlenky, než nozvat koncentrační bod nové.reformace jménem
tak významným. Nevím, kdo prvý přišel s touto myšlenkou, ale podtybuji, že
to byl Čedl. ()všem, radovali bydlom se, kdyby skutečně tato myšlenka vy
rostla tu mezi námi. Sílilo by nás to pro boje, které nás jistě neminou. Ale
kdo by se bál trochy té námahy. kdyby mu v temnotádt svítilo pět obnivýdl
hvězd?

(Ityři sta poutníků z české říše zúčastnilo se první pouti k vysvěcení Nepo
mucena. Vedl ji biskup Kašpar. Jeho diecése je, snad to dnes už málokdo ví,
zasvěcena svatému Janu. Málo kdo si na to vzpomene, ač právě tato okolnost
"01510 přlp0menutí. V tomto církevním obvodu snad nejvíce kněží pobodilo
kolárky a kněžský šat. Což i toto je docela bez významu?

Letos mnoho nás pojede shlédnout Nepomucenum. Mimohranice vlasti stojí
tato pevnost víry. Neznáme její budoucnosti. Proč by odtud nemohl přijít za
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noci svatý Jan a ulouplt ďáblu ieho kořist? A tak aspoň tato naděie nás sílí,
když letošní mál nám zasadil takovou ránu. Kdo pod rouškou světskýd'i udá
lostí tuší také skutečnost Boží providence. ten u hrobu svatého Jana v kate
drále oblékne poutnické roudJo a vydá se na kalícnickou pout do Věčného
města. Bořivoj Beneika.

VZPOMÍNKY NA 15.M. KULDU

Kotištěné zde korespondenci Kuldovč a K. |). L. rád připoiuii několik upřím—
ných vzpomínek na rázovitou osobnost Kuldovu. Znal jsem od dětství leho
sbírku valašský/dí pohádek a lako gymnasista toužil ]sem osobně poznatí toho,
ienž zad1ytil dovedně originelní naše pověsti a pohádky a zadnránil je před
zapomenutím. V knihovně bratra katechety vídal |sem ročníky Kuldou redi
gované Posvátné kazatelny, ielíž cenu jsem však poznal až v kněžských letedu.
Jako básníka jsem Kuldu nikdy valně necenil, byl |sem odkolen moderními
básníky a romanopiscl —takže |sem v Kuldovi viděl vždy len veršovce, obrat
ného sice, ale přece len veršovce. Na úctě a lásce k ctihodnému členu Suši
lovy družiny to však nic neměnilo.

Když se blížily osmdesátlny Kuldovy - to |sem už byl v olom. alumnátě —
smluvilo se nás několik na blahopřání ve formě literárních příspěvků. Myslím,
že se toho účastnili Vraštil i Jež, nyní členové T. J., Hlobil, Urban, Khertl a
několik línýth teologů. .ltí |sem napsal dlouhou epickou „báseň“, v níž jsem
podal obraz Kuldova sběratelství v Rožnově. .lubilanta gratulace potěšily. 'la
nedlouho došel balík z Vyšehradu. —Každý gratulunt dostal pěkně váženou
kuibu Kuldovu. v níž nalezl podpis slepého iubilanta s případným věnová
ním. iež vtipně odpovídalo smyslu a duchu gratulace. Já |sem byl obdařen
dukátem —ro to byl lil obnos pro d\uděho teologul —a knihou příležitost
nýdl huldovýtb veršů Kaleidoskop 1.r. 1898.Jubilant nadiktoval své sekretáře—e
následulírí díky : Ctiboduému Pánu Iietlřithu Konnříkovi, bohoslovci olomouc—
kému 16. 3. 1900. Když se illl předčítal roztomilý článek Jana llečvana pod
čarou „len 7.Pod lladhoštč" č. 2. roč. l., zaradoval ist—mse velice velmi;
podobnou radost uthystal ml týž spisovatel .lan liečvau č. 2. roč. Il. svou statí
Rosina, když pak : Novin : l'ml Ratlhošiě četl se mi 1.peru toho samého dopis
pod náu't'm .lieneš Mfiod Kulda, valašský poh.idkář“, hledal |sem v Janu lieč
vanu něiakébo „kúzlíře“ ze starýdl dob \'alušskíth, kterýž před lety padesáti
z některé té leskyně lludhoštské díval se dolů do lložnova pod domek Mazdy
Kopeckého, kde |sem pohádky zapisoval o přítomnosti velikého množství lidu
sbromážděnébo před domem uuínčným. A hle, nie/,i blahopřclnýml listy
k mým Smluám shledáválu \'ás, ctihodného pána Bedřicha Konaříka, kterýž
týž předmět sbírání pohádek bral sobě za obsah neobyčclně krásné básně pod
názvem „l)ybyd1 byla ptáčkem, pěknú vlaštovlčkú“ . . . a tu přemýšlel |sem,
byl-li před půlstoletím u otevřeného okna v zástupu také obratný fotograf,
lenž obraz ten mistrně zadlytil a íonograí, jenž po padesáti letedi oznamuje
nám. (:o se tam dělo a mluvilo. Gratuluji Vám k nadání básnickémul Dobré
srdce Vaše na neivětší radost mou musí hárati zbožností tou, kterou jsem po
dva roky spatřoval na veškerém obyvatelstvu valašského Rožnova a leho
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okolí i těd: pasek a samot i těch kolib a salaší. A v tom věmém srdci Vašem
mlusí plápolati také opravdová láska ke krásné domovině, ku sličnému nářečí
vadašskému a k tomu výbornému ctnostnému lidu katolickému. 7. temnoty
svlé vysílám vroucnou prosbu k nebesům, aby Hospodin v ryzosti tenkrátní
zachovati ráčil ten náš lid. Spolu ale též žádám Pána Boha, aby Vaším andě
lelm strážným bezpečně vedl Vás ve zvůred: rajských, se kterýdi byste čím
dál tím více a mohutněli opěval ten celý náš drahý národ a svatou samospás
nou církev katolickou. Mčlte bratrské díky měl li. M. Kulda, kanovník Vyše
hradský, osmdesátník.

“Podpis pochází od samého Kuldy, lenž též na díkůvzdání ostatním gratu—
lamtům vlastnoručně byl podepsán. Opisule věnování Kuldovo dnes po tolika
letech nemohu se ubránili mocnému doletí, kolik se splnilo a lestě více nesplnilo
na-dčlí, lež Kulda vkládal v moli budoucnost. Tehdy pobývala u Kuldy sestra
lutlnovova ŽofieDostálová —lež mně před prázdninami tlumočila pozvání Kul
do vo. ubyd'í přilel k němu na několik dnů. Pozvání lsem neodolal a kterébosi
srpnového odpoledne zlíbnl iscm kostnatou ruku slepého starce v jeho pra
eovnč. Byl isem přivítán velmi přátelsky, lak Kuldou samým, tak leho sekre
tářkou &hospodyní v ledné osobě. slečnou Márinkou Volíovou. Kuldu sedával
v křesle za stolem a když byl samoten, modlil se růženec, nebo osnoval své
veršíky. Když měl v hlavě vše srovnáno, psal své verše - třeba slep. Někdo mu
zkonstruoval jednoduchý přístrolek ku psaní tužkou, takže řádky byly rovné.
—Běda však, když básník zapomenul někdy rovnítko 0 řádek dolů posunouti
u psal na místo již popsaná —to měla sekretářka co luštit, když I.líotmm'uln
čistopis. Své knihy si vydával hulda většinou svým nákladem —a stála ho
tu vydavatelská činnost slušná peníze. Většinou knihy mšenl rozdal hostům,
přátelům a gratulantům při růmý th příležitostech. Když bylu sekretářku volná
—sedávala u starce a předčítala mu noviny u knihy, při čemž Kuldu pro|e
voval naplatou ptnornost o lmed komentoval růmó denní u časová I.právy
bystře a vilpnř. llyl to typ církevnlkn \ neluňIt-(hiilclším slovu toho smyslu.
\'še ho zarmucovalo a zlobilo. co |t-n trochu ldálo se býti namířeno proti ku—
tolicismu, a velký horlitel se v:.tyčoval se svého křesla a mohutným svy'm bla—
scní —lelž stáří nllak neseslnbllo — o pnthosem kuratele a proroka Imrlil
proti různým llevům, proti katolická církvi nnmířeným, nebo v katolicismu
samém se obievulicím. Leccos i v Katol. Moderně —I bol začínalící proti arclb.
Kohnovi, dosud ostatně dosti tlumený, tel ro:.čiloval —krátce vše, co mířilo
nčlakým spůsobem proti autoritě církevní nebo světská jel I.llepokolovalo. Ve
svých vzpomínkádr byl nevyčerpatelný —byly to hlavně vlpolnínky nn doby
národního útisku na Moravě. un Sušila a celou Sušilovo družinu, na pobyt
v Rožnově. na své redaktorskt'- zkušenosti. na styky s literáty atd. (ft-ikun
použil všeth leho vzpomínek llulouzku v životopise Kuldovč —takže nemám
opravdu, co bydi mimo to sdčllti mohl. Stáří prožíval celkem klidně i slepotu
svoli nesl statečně —mrzely ho však nělaká ztráty ve Svatováclavské záložně
a nevdčk některýdm lidi. Kulda mčl otcvřenu štědrou ruku vůči všem stráda
lícím, len neupřímnost a šalba obdarovanýdl lel skličovaly. Umožnil moč pří
iemný pobyt v Praze po 14 dnů —a příští prázdniny opětně - a vždy jsem
vděčně upomínal skvělého Kuldova pohostinství. Když 15cmbyl v třetím roč
níku teologie. Kulda zemřel a bylo mně líto, že pro nedostatek peněz nemohl
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jsem do Prahy led a doprovoditi šledlemého kněze ke hrobu. Při návštěvád:
Vyšehradu neopomenu nikdy navštíviti hrob typického Sušilovce, v jehož
srdci do posledního dechu hárala láska k vlasti a církvi. B. K

TEODOR AUBANEL
K 100. narozenindm

Teodor Aubaneljest jednou hvězdou ze slavného trojhvězdí provencalskýdl
básníků: Fredem"Mistral - Teodor Aubanel-Jóuše Roumanille. Všichni tři byli
mezi zakladateli „Felibrige“, básnického spolku pro znovuvzkříšení řečia lite
ratury provencalské, spolku, jehož vínembyla krása, jehož dllcbem bylo dobro
a jehož cestou byla pravda.

Teodor Aubanel zaujímá v poesii provencalské a tím i v literární Francii
jméno význačné. „()hnivý, smyslný a zas katolicky zbožný a mystický lyrik,
duše věřící,ale šlehaná vášní a nezkrocenou touhou, pln něhy a vzácné dc
likátnosti, podivuhodný mistr formy, pravý kouzelník rytmui rýmu, který
krásnou svou řeč hned v nejsladší píseň, hned v rachot hromu a dunění bouře
dovedl zaklítl . . ., každou kapkou krve ohnivý Proveneal, syn jihu, vzděláním
svým ctitel antiky a poesie pařížské, nedostižný mistr elegie a zadumčlvý pč
vec své 7.ani . . . Nezanethal po sobě velké řady knih jako \'lktor llugo, ale
co napsal. je nesmrtelné.“ Tak charakterisoval Auhanela Sigismund Bouška
\"úvodě ke krásné literární novele „Láska Aubanelova“.

Nejvýznačnější jeho knihy jsou dvě sbírky krásné lyriky: „I.a mióugrnno
entre —duberlo' (Ilozpuklé granátově jablko, 1860).Tato kniha, která vyšla
za rok po Mistralovč „Mirěío“,učinila Aubanela rázem slavným. Druhá sbír
ka „Lefiho d'Avignoun" (Dívky avignonské) vyšla roku 1883,ale byla napa
dena jistými kruhy a vrata z oběhu; básník vydal ji poulčji v malém počtu
exemplářů jen pro své přátele. Teprve po smrti Aubanelovč (r. iílQi) byla
tato sbírka znovu vydána jeho přítelem, Ludovi IA-grém.Mimo tyto UHC“
sbírky básní napsal Auhanel tři pčtiaktová, veršovaná dramata. Knižně vyšlo
1 nith jenom jednu „l.ou pan dxíupaul" (Chléb hřídm) a to opět v omezeném
počtu výtisků, určenýdl pro přátele. Druhé drama „l.ou pastre" (Pastýř) se
ztratilo; pravděpodobně je zničil básník sám. Poslední drama „I.ou mubalóri"
(Unus) zůstalo v rukopise v pozůstalosti básníkově; x\ubauel zamýšlel je pře-
pracovuti.

Do češtiny překládal x\uhunela l'rdllirký („llostem u lnisníků")a hlavně
Sigismund Houška (v časopisech .Vesna', .Kvěly“, „l.umir“ a „Nový Živor).
K pochopení tohoto velkého syna jihu velmi přispívá českému čtenáři pěkná
literární novela Sig. lloušky „Láska Aubanelova". Je to roztomilá knížec'ka
(škoda, že dávno vyšlá a dávno rozebranál), vzniklá na základě dopisů a blsní
Aubanelových. Je to půvabná idylická episoda ze žhola básníka, jehož duše,
prudká, vášnivá až žhavá, ale také pokorná, zbožná, někdy až dětsky naivní
miluje Jenny—Zani, dívku krásnou, pobožnou, smutně zádumčivou, děliky
přístupnou . ..Zani. jež svým prostým půvabem a přirozenou krásou mádí
v obdiv a úžas nadšené Íelibry, duše katolicky a žensky cltllvě založená. je
spalována a stravována nesmírnou touhou po jediném Miláčku a Ženidlu,
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lenž Jediný le hoden |e|í lásky . . . Krásný zámeček Font Ségugnó u Avignonu
ie útulným Tusculem Aubnnelovy lásky ke krámě Znni . . . Zde stihne lei také
bolestmi ztráta milované dívky. Zani odchází do kláštera, stává se vincencián
kou. Loučení le smutné. alznvě bolestné, ale katolicky krásné a velké. Zani
|e smutná. ale lelí smutek le krásný, plný nndčle. Slibule svým pozemským
přátelům, že na ně bude vzpomínntl přimodlitbě Otčenáše; každému věnule
lednu prosbu. Aubanelovl dala lemný svůl velký růžence s modrými zrny:
„A vy, pane Aubancle ?“ Aubnnel dlvíll přemýšlel „Adveniat regnum tuum,
rái'. Zani: „Budu prositi za království Boží pro vaše srdce, že ano? Chci říci,
nedít na vás vykoná Bůh svou vůli a pak ať vám dá odměnu.“ Když Zani
odlížděla jako mIlosrdná sestru nu Výdlod a Aubnnel promeškal lelí zastávku
\ Avignonu, užil v |edné ze svých bolestí plnýdl básní lako mota slov Mis
trálovýda:

„Do dálky šla má přítelkyně vlídná
n bolem rozcdnvěn
lá pláči len . . .

Aubanel trpí, bolestní, nese těžce ztrátu milenky, ale konečně odevzdá se
do vůle Boží a odloučení snáší trpělivě, důvčřlvč, vykupitalsky, protože víra
n Bůh vrátí mu opět druhou bytost, zkrásnčnou leštč více lasem a světlem
lásky Ježíšovy, uvidí znovu pokornou i velikou Jenny-loni mezi nebeskýlnl
světieeml v ráll . . . A ku podivu. obn, '\ubnnel | Jenny zemřeli téhož roku(1887).

Into dolemná episodn, myslím. že ukáže velkého lyrlku aumvé n snlve Pru
vem-e v nellepším světle. " že bude alespoň momenlkovuu vzpomínkou na
něho nyní, kdy oslovujeme sté \ ýročí lebo nuruzenin. —ou -—

I.()ll(,I-.NÍ s pnl-“sn
[Lisu/lu: lwa líaušemu

Jest sprnvedlivč v pocitu nedostuiečnostl přenetbnt to nevděčné řemeslo
lluým, nebot vězte, že být básníkem v této době lest věcí vellkó statečnosti.
Neboť opakovat ze zoufalství útěk do historie, mk luk tomu bylo v nepřirov
nnielném století devatenáctém, nelze liž více; onen mutemntieký čns lednubo
staletí. sám o sobě v lednolě (lční neznnmenutelný, dokonale vykořlstil všedlno
minulé i budoueí. A přece to byIn dobn zbnbčlá, nebot lidé se zděslll slibů na
celý život. —Jesl obdivuhodné hrdinství zndmvávat věrnost umění poetnť'mu
přes všechnu opovržení n nestoudnost životu; v tom le nadčle zoufalá n lednu
snlěrntí. neustálé dávání bez očekáváni náhrady, řádů a vyznamenání. Lidé
se hrozí slibů na celý život. Proto není kněží, není volska &není ani básníků.
básník. lenž v době hrdinská, vřnzen \ hiernrthii života, nemohl se bát úkludů
o život poesie, nebot ona nebyla sumu " sobě, |souc v podstatě životem. Nyní
le \šak život amorfní, pouhou vegelueí. lnkoby reservneí, aby se ve vltrinč na
památku zachovalo bílé plemeno. .le vyloučena veškerá nkt—educha, nebotIživot
le zdemokrntlsován tak, že není nul dne svátečního nni všedního a veškerá
moc lidského myšlení vymrhtí se v lineárním smyslu na zvýšení tempa. Duda
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je přinucen sloužit tělu a neslouží více Bohu. Nikde se neprovalila odpornost
názoru renezančního grotesknějl a v tak skutečné velikosti.

Těžko je křesťanu válčit se světem a neustále vítězit, těžko je básníku v na
šem čase vystavět a před zřícením opatrovat mlčenlivou věž dudla, v níž by
střežil a obhájil poklady před vpádem a zneuctěním. Je to boj nad jiné těžký
nn všedmy strany &fronty. —Všechny věci měří se dnes na délku čllověka;
cokoliv je pro vznešenějšípůvod takovým způsobem neměřitelné, přešlrtnuto
nemilosrdně. Člověk se stal kriteriem všeda věcí a Bůh s dovolením literátů
vystupuje pohostinsky, aby poněkud zakrýval necudnost jejich myšlenek. Jak
hrozný je osud básníka, jenž je neměřitelný mírou obecného názoru, jenž nikdy
nesklidítělesnýdí darů za svéhoživota,jehoždíloasláva budedlouho zasutalpo
smrti. Býti básníkem jest věc mlčenlivosti, nesmírně síly aodvahy, neustálého
obětování a především veliké víry v absolutní nadsvětové hodnocení práce. Těž—
kojebásníku obklopenému smečkouliterátů beze etl,nebof básníkům nenínlkdy
dáno, aby bojovali, a není dáno bojovníka, aby ve veršídi vyd'ivaloval svě
hrdinství. —Je množství literátů k podobě Karla Čapka stvořenýdl, ale není
básníků, nebot básnictví je věc vznešená. jdoucí hned za vznešenosti života.
Ilýtl básníkem v této sinavě poušti jest nadlidskou silou sám ze sebe a o sobě
přetovovat dílo a stvořit je zcela bez pomoci v hrozné tld'iostl :! sebezapření
a pokorně s trpělivostí čekat, až spudne konečně znovu déšt z pramene veš
kerého života. Břetislav Štorm.

sms“ Kul-zv

S podivnou, snad zrovna zákonnou pravidelností vrací se ta nálada dvakrát
do roku: z jara. když začne země osídml a na venkově se chystají k jarnímu
setí. a na podzim, kdy poslední ovsy jsou pod střelbou u vesnici se ozývá to
příjemné bzučení mlátlčk) . lo mne žádný \ městě neudrží. Kniha padá z ruky,
ke stolu ke psaní Inne nle m-přivábi. Prostě (hopí mne touha dostat se 1 UHC
daleko puč, nu \enkov,něk.1m do vesnlre. Najednou jsem ve městě clzlurem,
přlvundrovalcem, který už tady mezi městskými zdmi nemá místu.

Přátelé se nmě posmímjí pro tuhle podivnou vlastnost. Snad je to rozpor
\ povaze. ule stání prý se to i v jiném zaměstnání, že najednou povolání svo
bodně vybrane, dost milé, se omrzí; ono se dostal? neomrzí, ale stane se
divllkovou přílěží. Možná, že bydiom mohli říci: sevšední. stane se obnošeným.
jako kus starého šatu. Někdo tak řekne a myslí, že md pravdu. Leč pro mne
není takové \ýmluvy. 'l'am medmnisace uspí v člověku \šed'nna Ieho přání.
Ale u mne?

Vzpomeňte, co se říká na příklad () pytlthká vášni, která se udržuje v rodě
spokolení na pokolení. To nejde vykořenit ieoretlsováuím, planým povídáním.
Nic s tím nespravíte. A tak také to zelená krev, ne ovšem lnysllvetká, ale se|
ská se nezapře, ani v třetím koleně. Cítí, že je čas do práce, k hlavnímu dílu.
proto už nevydrží ve městě, mezi znčouzenými hradbami činžáků. Musí ven;
za každou cenu, stůj cc stůj. Tam je potřeba rukou, aby země neležela ladem,
aby mohla přinésti žeň. Přesadte květinu z polostínu na slunce, zhyne, zatím
co jiná si tam podivaluje a radostně rozkvétá. Zavřete odločenou laň do lvá
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malé zahrádky mezi činžáky, a dlouho ji tam nebudete krmit. A zavřete-li
člověka, jehož děd se lopotll padesát let na hroudč, aby tam kdesi seděl u stolku,
psal, hrbil se a čekal, že přece někdy bude „pánem', uvidíte, co z této rege—
nerační práce budete mít! Nebude z něho ani ouřada ani sedlák. Jakási slá
tanina z těd: dvou postav bude dmdit z vesnice do města, z města na ves.
Jeho cíl je blouděním. Uvázali ho ke plotu, kde není nic jiného, než nějaké
koly a drátěné pletivo. Ani travička se nezazelená, nic, pranic ho nepotěší.

A když mne posedne to volání krve, neubráním se a utíkám, prdíám z města.
Mám rád Prahu, nedítěl bych z ní, ale neubráním se: přijde jaro. osýdíají
meze, oranice čeká, aby přijala zrno; město takové pravidelnosti nezná. Je
šedě na jaře jako v létě. Nic neví o jaře, neboť jeho sady stůňou, jako kameny.
z nichž se postavily ulice a činžáky. Ale tam, na venkově. . . ? Ještě jsou koleje
plné vody, v noci jsou mrazíky, ale tam za vsí pole osdlla, čekají, volají, přl
kazují: přijď, aby osení mělo dosti vláhy, čeká už půda, pospěš sil Hlas je dosti
silny. aby zalehl kamsi do třetího posd'todí do pokojíku o jednom okně, hle
dícím na dvorek pražského činžáku. Nelze to vydržet. Musím zavřít knihy do
skříně, pero odložit do zásuvky a spakovat několik tčdl kusů nezbytností a
honem utíkat na nádraží. 'l'řebas v noci přijedu na nádražíčko, ale jak rád jdu
polní cestou tam ke vsl. Nečekají na mne. Snad spí. Ale to už se nějak dotluku.
()tevrou mnč, přivítají a neptají se, jak dlouho pobudu. Sám bydt jim neuměl
říci. A ráno ustrojen vyjedu si s potahem ven. Pomáhám všude: ve d'ilévě, ve
stodole, na poli. vláčíln, třebas hrondy tluku, jenom když jsem zde. ve svém
prostředi.

.lako tulák z jara to nevydrží, tak je i se mnou. Posedne mne zase utajená
nespokojenost, krev měštátká pozbude vlády a dávka selské krve najednou
začne pálit. \'cn, ven, pryč odtud! Stěny se utliveně ptají,cotady dčláln,prá(“e
nechce pokračovat; zbytečně tady (“ivím,ukrádátn l'ánu llohu čas. Nic platno.
Zítra ráno budu kdoví kdcl Je to zápas v mt'-povaze: nevím, kdo zvítězí. Ilut
de.—lito převahu městského prostředí. potom už tč, krajino pod Řípem. neu—
vidím. Zvítězlte—livšak vy, rodné lány, kdo zahrání, abyth nedtal město za
zády a lopotil se na vás, jako můj dčd a praděd? Srdce je u vás, černě
hroudy! ". Zub.

KULI UllNl PROPAGANDA

„Lidové noviny" nedávno si oritovaly pasus z přednášky (lhestertonovy
v Polsku, v němž Správně bylo řečeno, jakou hylo chybou, že vznikly nové
názvy Československo a .lugoslavie. Snad tomu, kdo nepřijde do přímého styku
se zahraničím, ani nepřipadne myšlenka. jak tam jsou infomtováni o našich
poměrech. Kdo však měl po leta příležitost, ba snad docela nutnost stýkati se
se zahraničními přáteli, ten nesmi tuto otázku nechat zapadnout. Při vysla
nectv ích jsou zřízeny zvláštní tiskové referáty. Jejich služba má svoji důležitost,
jsou-li vedeny tak. jak toho zájem kulturního života vyžaduje. Podíváme-li se
však do zahraničních novin a revui, seznáme, že bud tato informační služba
vůbec selhala, nebo její uspořádání není takové, aby odpovídalo kulturnímu
životu národa. Není mým úkolem ani zájmem, abych zde rozebíral celou tuto
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otázku. Poukážl jenom na leden oddíl této propagandy, na jejímž špatném
stavu mají ovšem svoji vinu také domácí činitelé. [ oni musí uznati svoji vinu.
nechtějí-li přiznali svoji bezmocnou neschopnost..

Katolidsá tisková služba má svoje stinné stránky, jež musíme ještě zabarvo
vati živými barvami určitých důkazů. Vezměme do rukou kterýkoliv list zá
padní, který je redigován katolidtými redaktory. Hledejme tam zprávy z ČSR.
Jsem tak dalece informován, abych mohl uvésti jména těch, kdož psali do
těchto listů zprávy od nás. Nebyl to nikdo z naší úřední tiskové služby, ani
nikdo z našich redaktorů tak zvaných katolidtých novin. První omlouvám
tím, že katolický kulturní život je jim docela cizí, druhé potom skutečností,
že stěží zdolají práci, ukládanou jim domácí redakcí. Slabost a nemohoucnost
hospodářská je tu také podporována (v negativním smyslu) desinteresova
ností () osud zahraniční propagandy. Nedivil bych se, kdyby tato tisková
služba nebyla honorována. Vím však, že jsou redakce ochotny honorovati
příspěvky, ba dokonce platiti pevný plat stálému dopisovateli. Tedy s této
strany není překážek.Ovšem, taková spolupráce vyžaduje poněkud rozhledu,
aby dopisovatel posoudil, co by mohlo zajímatl čtenáře „jeho" novin nebo
revue. Co u nás je zajímavé, to tam právě nikdo si ani nepřečte. Ovšem nej
lepší by bylo, kdyby si zahraniční noviny mohly sem poslali svého člověka,
který zná již zájem svého čtenářstva. Není-li té možnosti, je aspoň třeba u—
možniti redakci zahraničního listu informovati rychle a zajímavě přímo n.l
šiml lidmi.

Čtete-Ii na př. liberální a katolidtý deník francouzský. najdete znamenitý
rozdíl mezi jejich informovaností. Není to vinou redakce katoikkého listu,
který marně sháněl dopisovatele. ()bdobu nalezneme u nás, kde se z „l.idovýdt
novin" dovíme spíše všeobecně zajímavé včelzkatolitkěho života, než z listů,
sloužících lidové straně. Nevím, zda do redakcí dodtázl (). Il., ale pokládal
hydt to za nutné. \'ždyt zprávy o Mexiku v tčthto listedí ukazovaly, jak se
musí \ ) střihovat. Anebylo tak těžké, získati iniornmce, třebas přes „l.a (Irolt".
Naše tisková kancelář rozhodně nám neposlouži, neboť by to bylo pmd octl)
nímu přesvědčení jejího vedení. hud) tedy pronikali do světa a kudy doszá—
vati zprávy, když tento prostředník selhal? Vlastní orpanisování bude asi [.c
možne. Kdyby snad se použilo sum) vydané na polititkou agitaci k zřízmi
takove kanreláře při některém deníku (snad o „l,idovýdí listů"), mělo by to
úspěth iinanení i morální. Cizina by dobře zaplatila zasílané zprávy a soul
doma by nekteré noviny, pokud nejsou výslo\ ně protikatolické, docela si (ir
jednaly zprávy.

Má-li se odstranili tato domárí i zahraniční bída, nutno konečně se rozlad—
nouti. Nelze už strpčti toholostavu, který vás v cizině uvede docela do rozpatů,
z nldlž často není výmluvy. Nejsou to však jenom západní státy, kde byloby
žádoucno konečně organisovati naši tiskovou službu. l státy Malé nehod! a
ostatní středoevropské státy jsou odkázány jenom na Č'I'Ku. Nemusí být čo
věk optimistou, aby neviděl, jaké by tu byly možnosti rozsáhlé propaganiy.
Tato služba by však ani nezatěžovala domácí režii, snad by dokonce přinášela
užitek. Jednotlivec nemůže se ovšem na takovou službu zaříditi a redakce le—
podlybně nemají na tom interesu. Domníval jsem se, že Katolldtá Akce nim
pomůže, ale budu na ten čin čekati jistě hodně dlouho.
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'Nezájem o to. jak a co se píše o nás v cizině. je zavinčn jistě také naším
přvepolitisovaným životem a málo utěšeným stavem naší žurnalistiky. Než o tom
byla tu již častěji psáno. A opakovatl to nemělo by smyslu, poněvadž d,jid1ž
se věc především týká, nebudou tědito řádků čísti. Jim kulturní proganda je
zbytečnosti. Jediná propaganda, jíž třeba přiznati právo, je propaganda poll
tietkýdt tiskovin. Kamil Havelka.

Z BllNĚNSKÉllO NÁRODNÍHO DIVADLA

Letošní lednové a únorové mrazy působily zhoubně na premiéry, které pro
po-dtopitelné India—posiceensemblu musily býti často odkládány na pozdější
dattum. Nejhůře v tom ovšem byla opera. Přes tuto kalamltu uvedla opera
na scénu: „l'lalku" od St. Monluszka a Mozartova „Dona Juana", v březnu
palk „Šelmu sedláka" od Ant. Dvořáka. Uvedením Moniuszkovy opery .,Halka"
sphatilo uměletké llrno polskélnu skladateli to, co mu dosud dlužllo. Provedení
nedosáhlo však takového ůspědtu, jak se očekávalo. Zato premiéra Mozartova
„Dona Juana" pod taktovkou Zd. (Žhalabaly a za režle (). Zítka byla velkým
uměletkým výkonem, jejž obecenstvo vřele přijalo. Zdeněk Otava v titulní
roli podal svého Juana hlnsovč vyrovnaně se světádrou bujností a s tempera
mentem jemu vlastním. Také ostatní úlohy byly dobře obsazeny už na Zerllnu
u Donu ()ktavia, jejidlž předstuvitelé nevyhověli ani hlasově ani heretk). Ve
výpravě bylo použito po prvé na brněnském je\lšti promítaných dekorací.
l'oltus se ulnřll o projekt-(-nnhrmlilu úplně nákludné malované dekorace. ( )všem
bude nutno jeviště pro tento vynález překonstruovutl, aby se odstranily různé
nevkusné podrovnávky. které měly zakrýil spodní konturu světelné projekce.
Jak" úvod ke květnovému cyklu Ih'ořákovýdl zpěvoher nu pamět r15letél|o
výročí smrti mlutrovy uvedenu byla nn scénu jeho operu „Šelmusedlák", kterou
liřllnlo obecenstvo s nadšením. llnlet. který již dluží brněnskému divadelnímu
obevenutvu jistě \'t'llH', mnoho " který se ocitl po odchodu buletnílm mistra
lllndíkn ve stagnaci, provedl „( Íoppelli" od helibeuu a „Šeherezádu' od lllm
skeilo-Korzakova. Šeherezáda jest původně symfonltká báseň, k níž šéfrežlsér
(). Zítek napsal libreto a dal jí takto plustitký výruž sténltký. V jednotlivýth
úlohádl vynikli zvláště Šeherenídn M. vaadilové a .llnod1 Ivo \'"ánl-l'soty.
Premiéra měla pronikavý ůspčdt. Nedlouho po premiéře „l)onn .lunna" bměn
ské Národní divadlo utrpělo těžkou ztrátu. Odešel neočekávaně na věčnost
šéf opery a ředitel Národního divadla Fr. Neumann, nudšený dirigent a vý
borný komponista. Ač byl wuunerltín n tihl vždy svou tvorbou k nčmctké
hudbě, přece, když po převratč přišel z Nčmmkn do Brna, uváděl na scénu
nejen Wugncru, ale také Smetanu, moravské skladatele, zvláště Janáčka, pro
kterého se bil s odpůrci jeho hudby. l'r. Neumann vyzvedl bmčnskou operu
na světovou výši, takže i sama Prahu žárlila. 'l'outo prací zůstavil po sobě
pro české Brno památku nehynoucí.

Činohra měla v tomto období více štěstí a neopakovaly se finanční ! umě—
lecké liet'lspčthy: období minulého. Snad částečně proto, že se na obecenstvo
nekladly tak velképožadavky. Z her typu konversačního bylyuvedeny: „Chová
se Constance správně?“ od Sommerseta Maughama, „Spoutaný' od lid. Bour
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deta a .Miláček Leopold“ od J. Sarmenta. Veselohra „Chová se Constance
správně“ za reae K. Urbánka nepřinesla snad něco nového. Je to starý námět
o manželském trojúhelníku, vpravený do moderního rámu. Konec hry lest
však originelní, proti všem pravidlům veselohemím, a snad úplně zbytečně.
Klamaná manželka, když vypukne skandál, místo dlouhého kázání, slz a ko—
nečného políbení prohlásí otevřeně užaslému manželi, že to, co dělal on, bude
nyní dělati ona. Zodpovědění závěrečné otázky manželovy: Chová se Cons
tance správně? bude ovšem různé podle toho, lak kdo chápe morálku. „Spou
taný" od R.Bourdeta lest tak slabá a nudná konversační hra, že se na brněnské
leviště dostala skutečně len náhodou. Provozování této hry bylo totiž zakou
peno pro pohostinské vystoupení Anny Sedláčkové : Prahy. Když pak na
pohostinském vystoupení byla provedena Klabundova komedie „X. Y. Z.",
nezbývalo, než kus provésti s brněnským ensemblem. Premiéra za režie O. Čer
máka byla pak klasickým příkladem toho, tak slabý kus znbílí dobrou režii a
pečlivé nastudování. Zato humorná komedie „Miláček Leopold" od J. Sar
menta byla obecenstvem nadšeně přilata.O. Čermák v titulní roli byl neodo
latelný, ať již lako starý mam z jednání prvého, či jako omiádiý Don Juan
: lednání druhého nebo konečně strápený hrdina z lednání třetího. Vyhrál
svoli roli s dil-ití a vytvořil lí jednu ze svých nejlepších postav. Zcela vyjímeč
ným byl také výkon Jar. Lokši v uioze ubée Františka, bratra Leopoldova.
Zahrál tohoto přivěthého faráře : irancouukébo venkova srdečně a nedal
se slrhnouti ani lednou, ač příležitostí tu bylo dosti, ke karikatuřc. Rozhodně
mu tato úloha slušela daleko lépe, než úloha kněze v Hilbertově „Druhém
břehu". 'I'éž ostatní úlohy byly výtečně obsazeny, a hra sama měla pronikavý
úspěch. Medkovo úspěšné sibiřské drama „Plukovník Švec" dostalo se na scénu
brněnského divadla v polovici ledna. Hra sama vyvolala velký rozruch ve
veřeluosti a byly o ni napsány kritiky od neidudmplnčlšídl až po nelhloupělší,
lak na levici tak na pruvllzi.Jako monstrum v tědlto poicmikádt ovšem zůstane
kritika \'. kaplického, podle něhož hm Medkova se hodí „pro domácí pány.
staré panny. a neukoiené žldovky !" Premiéra v režii V. Šimáčka byla v "mě
za přítomnosti autoru bouřlivě přiinm a měla naprostý úspědl, o čelili BVČ'dČÍ
iiž slušná řada repris mimo předplacení. /.áimdou ovšem zůstane, lak lllohiu
redukce brněnského „Dne“ uveřelniii popremiérovou kritiku, napsanou úplně
v dmim snt'inllsiickýdi novinl i'an „kritik“ neřekl ovšem o kusu ničeho, ien
způsobem pralvě tok nešetrným inko hloupým dotkl se ovací pluk. „\lcdka. 
iiud. \iedek listě se nepokládá, a ani ho to ve snu nenapadne, za nčlakého
českého liernarda Shawn, ani neměl v úmyslu spolknout „Čapka i s chlupy"
a ani ho nt'Spolkl. Napsal zkrátka lidovou hru o nksnkovské trngedii, která
má nás probudltl 7 národní indiiereninosti. do které se pro samé hádky mezi
sebou dostáváme. —Po úspěšné americké hře „Broadway“ v minulé sezoně
vypravila činohra hru zc stelného prostředí vorietního divadla „Artisté' od
Wattersa a Hopkinse, upravenou ()sipem Dymovem. Ač tato komedie v pře
pravováni má daleko větší cenu než „iiroudway", přec nedosáhla takového
úspčdnu, jak se snad očekávalo. Příčinou toho byly |ednak tedmické překážky,
nebot hra vyžadovala množství skutečnýdl varletníd: umělců. (20si však může
dovoliti Reinhartovo divadlo ve Vídni, nemůže si popřátl brněnské. Druhá
příčina vězí v kusu samém, který lest příliš rozsáhlý na celkem nepatrný dě
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iov'ý základ. Střed děje tvoří manželská krise clowna Skida a jeho ženy ba
letky, která lest vyřešena smírně. Provedení kusu v lnscenaci šéfa činohry
Rud. Waltra bylo skutečně na vysokém stupni a svědčilo o neúmorné píli.
Rud. Walter v roli Skida podal krásný umělecký výkon, propracovaný do
nejmenších podrobností. Výborný byl též clown L Peška a insplcient Fr. Kliky.
Z dámských úloh vynikla M. Waltrová. - Z moderní dramatiky francouzské
byl na scénu uveden „Jazz“ od M. Pagnola v režii \". Šlmáčka. Jest to tragická
komedie o marné touze po ztraceném mládí. Profesor Blaise obětoval svůj
život luštění nečitelného manuskriptu. Vědecká tato práce byla korunovaná
úspčdsem. Nově ob|evený manuskript však obrátí jeho práci v nIveč a Blaise
pocítiv v sobě touhu po novém životě, nabídne svoll ruku mladé posluchačce
filosofie Cecilii. \" rozhodném okamžiku ('.ecilie odchází však s mladým pro
fesorem Štěpanovičem, a Blaise v rozrušenosti se zastřelí. Pagnol pracule s mo
derními prostředky scénickými a ne bez úspěchu.Ovšem nutno uznali, že tato
hra má některá hodně slabá místa, která isou s to v průměrném divákovi zvrá—
tlti tragickou komedii ve veselohru o starém zamllovaném bláznu. V.Šimáček
v úloze prof. Blaise zdolal všedmy potíže této úlohy a podal hodnotný umě
lecký výkon. \'ýbomá byla též Cecilie M. llromadové a Melanie Emmy Pe
(hové. —Na scénu byla konečně uvedena poslední l'irandcllova novinka „Nová
kolonie" v režii V. Balouna. Je to ntythus o lidské touze po očištění, po novém,
lepším životě. Spera, děvka nelšpatnčlší pověsti, opovrhované všemi,navrhne
podloudnikům, kterým se už znedtutll stálý bol s policisty, aby společně za
ložili na pustém ostrově, často navštěvovnnčm zemětřesením. kolonii —nový
život. lludou-li sprovedlivi, ostrov zůstane, vypuknou-li v mm staré vášně,
Ilůh ruzsoudí a ostrov se potopí. l'adomh (Íroceo zneklidní však kolonií a
přivedenakonec bohatého sedláka Nociu,který přivezekolonistům ženy.Speru.
ktomu všidmi ciiii lako m ěticl, nyní surově odkopnou u potopí. Když pak l letí
milenec (Éurrao míní si vzíti dceru Nocim u, a když jí dttělí vzítl i thlapce, kte—
rého měla s (Íurruem, Spera. puzena šíleným struthem, volá po trestu božím
—ostrovsc potopí —len ano s dítětem lest zathránčna. '/,d. ( ."riifová v úloze Spery
byla strhulírí, což nepopřel anl kritik listu „světové l'trovnč", který provedeni
tohoto kusu strhal. Myslím, že \'inn režie nebyla tak strašná, a že se nemusilo
takovým způsobem „ .. ', už k vůli :“ ' " ' Učínky tétonezodpověd
né kritiky se oblevily na reprise - totiž poloprázdné hlediště -—v předplacení.
Operetní soubor vypravil celkem tři operety: .Maskovanou lásku" od A.
Mesagera. „Kouzlo valčíku" od (). Strausse a .Slečnu mamá" od H. Hirsche.
.Maskovaná láska ", ielíž libreto složil pařížský herec činoherní Sadie Cuintry,
není operetou ve vlastním slova smyslu. Je to podprůměrná činohra, na níž lat
skomponovánn hudba. Hlavní postava „()n" vůbec nezpívá, poněvadž Sad'ia
(Quintr) tuto úlohu v Paříži hrál sám a pro sebe si li také složil. Proto myslím,
že tato opereta lest psána vůbec pro Paříž a není to exportní zboží, lež mali
zachránlti lasclvní vtipy z třetího lednání a oznámení: „Mládeži do šestnácti
let nepřístupno!"Straussova „Kouzlo valčíku' bylo uvedeno na scénu po delší
přestávce a bylo obecenstvem vřele přijato. Velkého úspěd'lu dočkala se též
vtipem tršící opereta „Slečna mamá" od Hirsche. Celkem možno říci,že bměn
ská opereta překonala „sibiřskou' zimu daleko lépe než opera a činohra, a ne—
trpěla indisposicemi ensemblu. —ra —
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Dr. Svítíl-Kamík: Duch Slovenska.Nákladem Českoslov. akc. tiskárny v Pra
ze i9'29.Str. 270.Cena 15Kč. - Svou novou knihu označil dr.Svítilv.l)oslovu'
skromně jako „populární slabikář' posílaný ,do světa v jubilejních dned1, kdy
Čedaové I Slováci mají vděčně se rozpomínat'i na veliké kroky dějin, jimiž
z poníženýdi s přezíranýd: učinění rovnoprávnými členy evropského lidstva".
KdežtoČechům přineslvýsledek světovéválky .,vyvrdíolcnl stoletého postupu",
byli Slováci r. 1918 vzkříšení takřka z hrobu. Kniha Karníkova vznikla větši
nou z časopiseckýd: statí, jichž účelem bylo poučovat české čtenáře () různýdr
zjeved: kulturního života slovenského u nás málo známýdi. Omezovalt se zájem
0 Slovensko, zvláště v době předpřevratové, na velmi úzký kruh ideallstů.
Přestopodává jejichknižní soubor. místy doplněný, zaokrouhlený obraz kultur
ního vývoje slovenského v stol. 10. a na počátku stol. 20. Kamíkova kniha,
jsouc psána přístupně a zajímavě, může vykonat dobré poslání ve snaze o žá—
doucí utužení československé vzájemnosti, vzbudit u Čechů zájem o svérázný
duševní život slovenské větve, neohroženými jednotlivci tak usilovně hájený
v těžkýd1 bojích se sveřepou přemocí utlačovatelů —u Slováků pak vyvolat
radostný dojem, že Češi se opravdu o s láskou 0 Slovensko zajímají. Může ji
čísti každý, kdo má jen trochu základnídl vědomostí 0 Slovensko - ale poví
dost ! českému vzdělanci, který in slovenicis není zrovna tuze poučený. Po
ukazuji jen na velezajímavou stat o llurbanu Vajanském a jeho poměru k 'c
dnům. která opravuje názory u nás běžné o Vajanském „nepříteli Čcdlů". Je
zajisté třeba. aby se Češi a Slováci dobře poznali —a nestalo—li se tak dopo
sud v míře dostatečné, může kniha Karníkova vydatně k tomuto cíli přispěti.
Karník na četných místedl upozorňuje, že v lecčems i Slováci mohou nám býti
vzorem. Jak dojemná bývala na př. shoda ve věcedn národnídí mezi sloven—
skými katolíky a evangelíky! Spisovatel, který už celá desítiletí stopuje du
ševní život Slovenska, opřel své drobné i delší stati o přímé prameny. Důkladné
znalosti slovenského písemnictví, získané vlastní četbou, doplňuje zprávami,
llthž nabyl někdy přímými dotazy u žljírlth autorů, většinou pak ze .S|0\'Cll
skýth Pohl'adů“, „ncocenltelného pramene pro poznání národního dadta a kul
turního rozvoje na Slovensku," jak sám dlarakterisnje časopis v článku o .l.
Škultétyln. .le opravdu radostno čísti knihu Karníkovu. ()lmahujet' tolik svět
lýdl zjevů z (hmurnýth zápasů 0 slovenské bytí, tolik zářlvýdl příkladů nad—
šení. obětavosti i těžkého strádání pro velkou myšlenku národní - tolik vzorů
mravní výše, že dojmu jejímu neunikne čtenář, R(htipliýmravního povznesení.
Kéž najde proto mnoho čtenářů v mládeži naáíl F. S. H.

Bořivoj Benetka: Služebnícia přátelé Boží v česk! zaní. Nákl. vlastním v Jičíně
1928.Str. 120. (Íena 35 Kč. —\'zbudí-Ii tisící výročí mučcd. slnrti sv. Václava a
dvousté výročí svatořečení Jana Nepomuckého —jež obě božským řízením
padla do téhož roku —ohlas u spisovatelů, naplní se jistě srdce každého věr
ného Čecha radostným pocitem, tím spíše. jde—lio spisovatele mladistvého.
Tak jest tomu u knihy Boř.Benetky, jejíž základem byly statě o českýchsvět—
cíd), uveřejňované v revui „Na hlubinu" a později doplněné v tomto pořadí:
sv. Cyril a Metod, sv. Ivan, sv. Ludmila, sv. Václav, bl. Mlada, sv. Vojtědn,sv.
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Prokop, bl. Hroznata, bl. Anežka. Arnošt z Pardubic. Karel [V.,Jan z Jenštejna,
sv. Jan Nepomucký. Autor přistoupil k svému díla s nevšední láskou a pletou.
důkladně prostudoval legendy, dějiny a pak teprve jemným slohem nakreslil
pevně vykrystalisované portréty světců a světic. Jednotlivé statě překvapují
leckde bystrý-mipostřehy, vnitřnímprocítěním a pevnýmskloubením -zkrátka:
autoru se dílo zdařilo a přeji mu. aby vskutku působilo na svědomí Čethů,
aby tito se rozpomněli na své vojsko nebeské. Snad by bylo též dobré, kdyby
autor později svou práci doplnil postavami novějšími, zvláště z Moravy (hl.
Jan Sarkander, arcibiskup Stojan a j.) Každá stat jest ozdobena svérázným
obrazem Benetkova spolupracovníka Břet. Štorma. který začíná růsti na váž—
ného náboženského umělce.. Oldra Sv.

Fr. Bařina ().S. A.: Masai/(ový obraz sociální soustavy.vybudované na podkladě
* ""—' ' ' ' ' " ' “ " ' 'vrámcihanáckémfl'iskemaná

kladem Občanské tiskárny v llrně 1929.Str.538.(Íena 35Kč.- Bojímse, že jednak
dlouhý, nezvyklý titul, jednak velky objem knihy odstraší mnohého od četby
tohoto důkladného, pracně sestaveného spisu. Titul ovšem správně vystihuje
to, co autor vlastně (htělz vykreslltl Ideální obraz společenského a rodinného
života. založeného uvědomělou prací několika ušlethtilýdl lidí, laiků i kněží,
na zásadách našeho náboženství. Tuto ..reservaci", tak odlišnou od dnešnídi
sociálních soustav, umístil ve svém rodném kraji, na Hané, v době předválečné,
kdy tamější život nebyl ještě tak porušen jako dnes. 'l'am mohl jistě nejlépe
nplntniti své četné vzpomínky na milá místa a osoby z mladý-th let. S nimi
spojil své odborné sociální studie —a tak vznikl tento mnohotvárný. polohu
lctristlcký, polonaučný obraz spořádaného křesťanského života, v němž se
vážné úvahy střídají s veselými scénami a lil růlnyml daty mihne. se často
nečekaně zdravý honácký vtip.

Marie Hejnová: i'uhlni do dílny. ('auserle o tom, jak se dělají romány. Str.
37. ' \Íilsef Kopta : Jak vznikla iřtii rain. Str. 29. Nákladem vydavatelského
družstvu (Lin, l'ruha IMO. —()bn spisky jsou koníescmi literátů, jak tvoří svá
díla. Autor „'l'l'etí roty" vzpomíná prostě a místy velmi srdečně svych literár
Iildi začátků i cest, jež ho vedly k objemnému legionářskému románu. M. Ma
jerová vysvětluje sice také vznik románu „Náměstí rcpubliky', ale při tom
vykládá :: nemalou kritickou i životní zkušeností psydlologlcký proces romá
nové lvorby vůbec. Dotýká se zároveň věcně a poutavě celé spleti otázek,
jež se tu namanou zvídavému čtenáři, takže její temperameninč psaná úvaha
je skutečně zajímavým pohledem do duševní dílny dnešního spisovatele. M.

Boh. Přikryl: Sibiřské drama. Knihovny „Válka a revoluce" řada II. sv. 2.
Str. 135. (Žena 14 Kč. —Jar. Papoušek: ()svobozmd pavčiia. Téže knihovny sv. 3.
Str. 155. (Žena 18 Kč. —T. G. Masaryk: .-imericklpředndšky. Druhé vydání. Kni
hovny „Program" redigované V.K. Škrathem sv. il. Str. i49. Cena 18Kč. Vše
chny tři spisy vydalo tisk. a naklad. družstvo Čin v Praze 1029.- První dva
spisy vznikly zřejmě z polemik. jež byly v posledníth měsícíd'lrozvířeay v tisku
| v širší veřejnosti o některých zjevedt našeho osvobození. l'řiznávám upřímně.
že neúčastněnému, nestrannému pozorovateli je těžko rozhodnouti, na které
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straně jest více pravdy - že by byla celá pravda jen na té či oné straně, toho
se neodváží asi nikdo tvrditi. Ale čtenáři, kterého věc zajímá a který je snad
jiného smýšlení, jistě jen prospěje, když si přečte také spis Boh. Přikryla, po
dávající svým rozborem Medkova dramatu a četnými původními doklady zají
mavý příspěvekk dějinám naší zahraniční revoluce. Papouěkova „Osvobozenská
pavěda' jest již mnohem podrážděnější a tím také méně přesvědčující pole
mlkou s obdobnou knihou Zumanovou, již nazývá pamlletem, Lazarevského,
již označuje jako plagiát, &Borského, již jmenuje pavědou. Stejně rozborleně
vymívá polemika s reíerátem dra Kalisty. Celý spor. ve kterém hrají ovšem
svou roli i osobní věci, se nás blíže netýká, ale je dobře, když se některé zá
hadné dosud otázky projednávají, dokud jsou na živu svědkové oněd: udá
lostí, aby budoucí nezaujatí historikové mohli pronést! konečný úsudek. 
Zato těžko se smiřujeme s vydáváním mnohýdl předválečných přednášek
Masarykovýdl. Autor sám již v předmluvě k l. vydání „Amerických předná
šek" se omlouval, že jsou to jen improvisnce a že neměl ani kdy, aby jejldl
stenogram důkladnějl korigoval a doplnil. Obsahově nepřinášejí nic, co by ne
bylo známo : jinýd: jeho předválečnýdmspisů - jen jejich forma je často hodně
nízká, vysvětlitelné snahou snížit se k úrovni posluchačstva: svobodomyslných,
vlastně volnomyšlenkářských ameridtýdl Čechů, kteří nesouhlasili ani s Ma
sarykovým náboženským stanoviskem. Mohou-li spisovatelé, kteří mají dosti
autokritlky, při vydávání scbranýd1 spisů vyloučiti z nid: slabé věci, jež by
byly jen na ujmu celkovému obrazu jejich díla, bylo by také jen věcí šetmost'l
k životnímu dílu Masarykovu, nekallti bo přetiskováním takovýdl improvisací,
mnohdy věcně nesprávných a v tonu nedůstojných. M.

Karol Sidor: Slováci v zahraničním bojí. Nákl. vlastním. Bratislava 1928.Str.
260. —Kníhn vyličuje dokumentárnč dějiny vystěhovalýdt Slováků v Americe.
zvl. pak dějiny Slovanské Ligy a její práci v zahraničním čs. odboji. Chce uká
zatl při jubilejnídl státnídl oslavách, že „sme my Slováci tento štát dlceli, 1aň
žertvovall " na jeho stvoreni společne s Čcdimi prat—ovull',a že tedy „náš
národ má na právo v tejte republike tak vystiernt, ako sa —v plnom švtrcní
ccloštátnyth zanjmov —jemu samému l'ubi". Za touto tendencí věnuje lnmho
místazvlástě vývoji Pittsburgské smlouvy a jejím důsledkům. Autor jistě s veli
kou píli a nemalými obtížemi snesl tu množství materiálu ke své věci 7.amenr
kýdtl novin, letáků, dopisů, zápisů ve spolkovýth knibád'natd., tnkžc jeho knha
zůstane důležitým pramenem pro každéllo.kdo se bude obírall touto kapitohu
našidmovjdldějankdyžsnad nalcckterou otázkubudehleděti jinak. B.J

Henry Bordeaux: Svatý l'řallíišek Saízský a my. Přeložil a upravíl Ant. Koutný.
Nákl. vlastnim. Velký Újezd u Olomouce "728.Str. 204.Cena va'z. výtisku 20 Kč.
- F. S. llorák upozornil již v loňském ročníku „Archy' (Vpád svatých do Ite
ratury), s jakým zájmem věnují se nyní mnozí vynikající laičtí spisovaclé
| beletristé ve Francii studiu života a díla velkých světců. ll. Bordeaux, čorto
u nás překládaný člen francouzské Akademie, jest jedním z nich. ()bral si
právě slavného biskupa ženevského, poněvadž jest jeho krajanem a poněwdž
ho lákala celá jeho osobnost l veliký vliv, jaký měl světec na vnlterný ži'ot
tolika žen žijícídl ve světě. Není divu, že tu k nám nejednou hovoří mode-ní
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' * * '“ hluboké psydlologickěuměnísvětcovo, zvláště
když má kdiipodci i celou leho rozsáhlou korespondenci.Dovedetaké z této
lebo činnosti vybrati stránky, |ež )sou dodnes časovými a prokáží velikou
službu jak laikům, kteří hledají praktidtýdl směmic pro duthovní život, tak
kněžím, kteří mají vést! i llné. Proto dlužno len vítati pěkný český překlad a
přáti mu největšího rozšíření, zvláště když obětavý překladatel i nakladatel
(adresa: Ant. Koutný, em. farář Pravčlce u Hulína) při nízké ccnč nepočítá
listě s nělakým výdělkem. M.

Vinc. Blasco Ibaněz: Vzemí umění. 'l'řl měsíce v Itálii. Přel. Kar. \'ít-Veith.
S 72 vyobrazeními. Vydalo nakladatelství Šolc a Šimáček v Praze 1929. Str.
304.CenazóKč. - Cestopis hodně starý —z r. i895, kdy málo tehdy leětěznámý,
ale vždy revolučně naladěný španělský romanopisec musil uprdmouti z vlasti
a toulal se někdy dosti bídně tři měsíce po ltalli. Své dolmy vylíčil v novinář
skýd: článcldl, z nichž pak vznikla tato kniha. Nese celý ráz doby i svého
tvůrce, |enž politicky nenávidí trolspolek i všechny představitele monarchií,
nábožensky pak uvázl úplně na mělčlněliberalismu, odbý valíeího všedmy pro
levy víry len ironií, sarkasmem nebo různými athelstkkými íormulkalnl. Muž,
který o sobě tvrdí, že už 12—14let nepřekročil prahu katolidtáho dírámu, to
při prvním vstupu do milánské katedrály sice na okamžik „raněn slepotou
dětské víry", ale pak hned || setřásá a hledí na všedmy iy pomníky kutolldtě
kultury len očima umělce. hotového každou (hvíll k posluěšku často hodně
nespravedllvámu, nebo k různým anekdoiiiký ru, zdánlivě llistoritkýlu reminis—
u:.nclm lolno, kdo má uměletkou Italii, zaulmou mšelu mnohé lello úsudky,
nclcdnou svérázne i břltkě. Že |e knihu psána lthce a poutavě, romml se
u obratného romunoplste samo se.|)ou

!. NiH'í—„MSM | Ii'I.iiA'l'llIi\'

Jaroslav Dar_ydl: Na horahh. llomáu. |)ruhč dolin. vydání. Sir. 404, ( Zenu4-2Kč.
\'ydal hid. Kunclř v Praze 1920. —První svazek spisů l)ur_\citových, třebas
má vročcní 1928, vyšel až ve chvíli, kdy ]aruí číslo ,. '\rdly" bylo již vytištěno:
bylo nelvýš len možno (p. referentc „Nušlnce“ l) upozornili naň na obálce, kde
oznamull knihy došlé redakci zu tisku. Starším přátelům básníkovým, kteří
od počátku sledulí jeho stálý vývol, lest román psaný za války (iOió—Iolll)
:- vyšlý hned po ní (Wii)) v Přerově. dobře mám. Snad právě proto, že byl
tehdy vydán v malém moravském městě a v málo znáuu'un nakladatelství,
zapadl skoro bez ohlasu —pokud vím, n\ítal lei tehdy příznivě .Ios. Florián
ve svých „Pramenedl'“ a v naší ..Arše" (1920) napsalo něm delší nadšený po—
sudek Dom. Pedro. Že tu správně hned napoprvé zhodnotil význam autorův.
ukazule uplynulých 10 let, v nldíž Durydl vytvořil hlavní část svého životního
literárního díla a vynutil si lím skoro všeobecné uznání kritiky I veřelnosti.
Ltu-li nyní po druhé leho poněkud upravený první román, musímsi přiznali,
že osobně le mně mllelší taková „Kouzelná lampa", „Kurýr' nebo line ukázky
leho nové prózy, ale dmápu také, proč jemu zůstalo nelmilelším toto neoby
čelaě svěží dílo mládí, tato tak vroucně zpívaná pastýřská a královská píseň,
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opěvující v nesčetných variacídl pohádkové kouzlo hor stejně jako krásu
lidských těl, tichou radost dětské nevinnosti i pohansky žhavé plameny po
zemské lásky, krutost zločinu i bolest odříkání, slávu světské moci i hloubku
pokorné dludoby. Kritik thěl by snad leccos vytýkati skladbě i povahokresbě,
moralista mohl by se právem pohoršovati nad několika scénami, ale oba za
pomenou za chvílisvýdnpothybností, ovanuti kouzlem Duryd'iova umění: tak
se asi odmlčule v člověku malidíerný kritik. dívá—lise s návrší nad městem
na starou katedrálu nebo pozoruje-li z dálky vysoké zasněžené hory. M.

Jacinto Verdaguer: KvětyMariiny. llřel. Sig. Bouška. Str. 190.Cena 18Kč.- Vy
dala Čakoslov. akciová tiskárna v Praze 1929.—Nové vydání dávno roze
braného a mnohými milovníky dudlovní poesie marně hledaného Bouškova
překladu potěší listě přátele obou sourodýd) básníků, autora | překladatele.
„Květy Mariiny" byly skoro posledním výded'lem básníka-mučedníka. byly
radostnou modlitbou vytrysklou ?. věří(í kněžské duše právě v době nejhor—
šího pronásledování a nelbolestnělšího utrpení. Proto také nclsou všechny ty
květy leště plně rozvity, le v nid) dosti poupat, ale to právě dodává celku
lukésl něžnosti a přirozenosti. Z ('elč kytice vane na nás tollk upřímné lásky
k přesvaté Panně I přírodě, tolik dětinné pokory I horoucí oddanosti, že len
zatvrzelé srdce dovedlo by se ubránili dolmu. zvláště když kytice byla tak
pictně převita v povolaných rukou S. lloušky. Přepracoval svůl první překlad
(vyšlý r. 1906nákladem Nového Života \ Prostělově) a doplnil pěkně vypra
venou knihu velmi vhodně statí o \'erdaguerovi a vítanými věcnými poznám
kami. 'l'řebas tu básník soudí pesimisthky o osudu svých prací, může býti
přesvědčen, že svýdí knih a studií nepsal nadarmo! Ani ty, lež zůstaly v ča
sopIsedí. nclsou tak z(ela podíovány, jak se mu zdá, ale přesto mu přeleme,
aby ie mohl všedm) vydatl i v důstolné knižní úpravě, kde teprve \yplní svů|
pravý úkol a ukáží i pravou hodnotu svědomité prtícel M.

líndř. Š. Baar: Panská přízeňa jiné povídky. „llu nás" kniha druhá. Str. 32.1
(,enaQt)l\'(. —Kar. Ieger: Hořký román. Druhé \)dání. Str. 208. C. t5 Kč. ()bč
knihy vydal) Č.eskomor podnlk) tisk. a \)(l v Pra/,e t929.—l)oXlX.sva1.ku
Sebrauyh spisů ll.!armjdí le shrnuto 11 povíd(k, knižně většinou dosud ne—
\')'dan)'(h. psaným \ posledním období tvorb) autorov), v letc(h |(710—i915.
\'znikal) ledy laksi na okrall velké dmdské trilogie (\ (loplňuli tak po mnohé
stránce to, co tam nemohlo býti zpracováno, lak ukazulí i četné náměty čer
pam'- látkovn'- / polovice minulého století. Život (hodské vesnice obráží se tu
opět v řadě p(—\m'-a pllasthky kreslenýdí postav i prostě |imavýd1 (lčlů. Není
podíyby, že tento nový soubor drobné prózy llaarovy stane se stejně oblíbe
nou lldovou četbou |ako všedmy předdlázelící svazky jeho spisů, 'l.nldlž ně
které (ločkaly se již 5. a 6. vydání. ——Druhé vydání Legrova „llořkého románu"
vychází po více než 25 leteth. Je to opravdu hořká satira předválečného ma—
loměstského života, šlehajírí mnohdy vtlpněl ostře všedmn to osobni pleti—
díářství I místní velikášství, skrývající se často pod rouškou vlastenectví,
bezdudlé spolkaření i flirtování, mravní ubohost i nepoctivost. 'la čtvrt století
se ovšem poměry hodně změnily, ale ledcdy le to jen výměna kulis a zevnělšidx
heredtýd: gest: dnes by Legrova satira sotva vyzněla smíměli. M.
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A. Vrzal: Velikonočnípovidky. Zruštiny vybral a přeložil. Díl [. Str. 284.Cena
20 Kč. Vydala Českoslov. ukc. tisk. v Praze 1929.- Nejlepší náš znalec ruské
literatury vydal již před lety v brněnské „Knihovně našeho lidu" dva výbory
drobnější ruské beletrie s náboženskými motivy: Vánoční povídky a Veliko
noční povídky. Dnešní jeho soubor 16 povídek znovu ukazuje, jak bohatá je
ruská literatura právě v tomto směru a jak nevystiblým kouzlem působí na
lidskou a zvláště ruskou duši velikonoční období,spojující tak krásně nejhlubší
smutek Pašijí s tklivou radostí Vzkříšení. Ukazuje názorně, že věčné záhady
života a smrti dotýkaly se v tědito dnech živě nejen staršíd1 autorů, ale znepo
kojují i moderní duše, zabloudilé na scestích positivlsmu a hledající svým způ
sobem Boha i vnitřní klid. Již po této stránce mohla by četba pěkné Vrzalovy
antologie nemálo prospčti i českému vnímavému čtenáři, jenž v domácí pro
saltké literatuře nulezá, bohužel, tak málo náboženským motivů. B. J

Vas. Nřmirovíč-Dnnčenko: Fain morgana. Román. Přel. Aleš Neasy. Str. 256.
(Žena 12 Kč. —Livin Rcbreann: Les oběšenýdt. Román ze světové války. l'řcl. M.
Kojecká-Karásková. Str. 388.(Iena i8 kč. Obě knihy vydalo nakladatelsvl Šolc
a Šimáček v Praze 1928. - llomán Dunčcnkův je prostým příběhem zámožné
ruské dívky, jež těžce nemocna plícní chorobou jde hledat zdraví i životní štěstí
do Neapole ana Capri. Nulezne tam ke sklonku svýdl dníspřízněnou duši stejně
nemocného muže, jehož láska jest ovšem pro oba jen krásným přeludem před
smrtí. Tento jednoduthy příběh smutné lásky zasadil autor do bohatě zdobe
ného rámce: s nadšením líčí přírodní krásy jižnídi krajů, přenáší se často až
do dávné minulosti, zapisuje místní zknlky u kreslí typy domácího ob) vatelstvn.
—Dějově mnohem zujlnunčjší a také literárně cennější je druhý román. llu—
munský, u nás dosud neznámý autor líčí tu převrat v duši rumunského sedmi
hradského důstojníka, jenž na počátku na ruské frontě pomáhá svým hlasem
odsoudltl k smrti provozem českého podporučíka za pokus o zběhnutí, ale pak
se sám na rumunské frontě dostává do rozporu Illt'll \ojeuskou povinností u
vlasteneckým cítěním, (lu'e přehěhuouti. je (byt.-eu a rovněž oběšen. ()hrnz
válečné juatice jest ovšem podlmurnj, ale je jemně n působhě kreslen. zmír
ňován stále vážnou snahou hrdinovou, uby nalezl pravý smysl života a jeho
nejpevnější oporu \“náboženské víře a opravdové lásce. .lí.

voleMKY

Z redakce. 'l'řetí svazek ..Ardny" vy
jdehned poprázdninám počátkem záři.
Přinese mimo jiné důkladnou před—
náškuo Otakarovi Březínoví,myšlenou
jako průpravu ke správnému pocho
pení životního díla básníkova, tolik
velebeného, ale tak málo známého.
Byla připravena vlastně již pro tento
svazek, ale pro nedostatek místa jsmeji
odložili,aby mohla býti otištěna raději

vcelku. Naši přátelé.mohou se připojltl
k uctění památky zesnulého básníka
a zároveň přispěli k poznání jeho po
vahy svými osobními vzpomínkami,
dopisy atd. Redakční uzávěrka je is.
července.

Obrázkové přílohy v tomto čísle již
samy svou hodnotou převyšují nepa—
trnou cenu 10 Kč. již stojí předplatile
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celý svazek. Mistr K. Němec velmi
odlotně vytvořil pro „Ardlu“ dva nové
krásné dřevoryty, jež se čestně druží
k jeho dřívějším obrazům s motivem
svatováclavským. Obraz sv. Jana Nep.
jest ukázkou origlnelnídl kreseb Břet.
Štorma, zdobícídn knihu B. Benetky,
Autor knihy odlotně zapůjčil štoček
.Arše“. Ve 3. svazku přineseme dru
hou perokresbu mistra Arnošta Hra
bala &obraz svatého Václava od Jana
Kóhlera.

Báseň Paula Cíaudela o sv. Václavu

byla přeložena již Milošem Martenetn
&Iloh. Reynkem, přesto není listě zby
tečným ani nový překlad 0. F.Bablera,
který přinášíme v tomto svazku „Ar
thy', zvláště když jsme loni otiskli
krá—inoul)uhamelovu studii o Clau
delovi.

Družina literdrní ::umlíeckd bude mítl
svoo valnou hromadu v Přerově dne
2. července 0 '/g 2. hod. odp. v hotelu
„Přerov'. \'l'raze připraví schůzi SVý'th
členů a přátel přiunionistltkém sjezdu
v první polovici srpna. Na podzim
vydal v bibliol'llskě úpravě orlglnelní
knížku nrdl. llřet. Štormu o církevní
heraldice české s původní uraíidtou
výzdobou autorovou. \'ýzvě o zaslání
autobiogroíidtýdí dnt a íotograíií vyho
věla dosud jen část členů; jednatel
prosí o to | ostatní, kteří asi zapomněli.
'Lačleny Družiny byli přijati básníci a
spisovatelé: lwo Iluuše. Jul|||5 Ilrnbee
a Otokar Žižka.

Vsoulčži svatováclavská již vypsolu
naše Družina () cenu pres. senátu drn
M. llruhana, z 0 zaslaných prací ozná
no za nejlepší oratorium „Sv. Váeluv',
jehož autorem jeot dr. l"r. Odvalil.

Conjuration de silence. —Jen dva nebo
tři přátelé vědí, proč jsem vydal svoji

lllj 111!knížku"
měla dva nakladatele. jednání. jež
předdlázela toto rozhodnutí, ukázala,
jak těžké je spolehnutí na lidská slova.
Romlal jsem několik redakůlídl vý
tisků. Až na dra Krlína nikdo nepo
užil zaslaného výtisku k třebas jen
povšedmé poznámce. Ti dva přátelé
(Mirvald a Svozil),kteří napsali o kníž
ce delší referáty, si knížku poctivě
koupili. Leč jsou tu páni, kteří, ač
dostali výtisky,zahalili sevepikurejské
mlčení. Nemluvím tu výslovně o re
dakcídl novin, jimž pro všelijaké řeči
nezbude místo pro několikařádkový
referát. To vše snad neříkám z uraženě
ješitnosti. Vyslovuji jen svůj podiv, jak
lidé ..různýd1táborů" shodli se v tichém
opovržení. Uznávám, že pro ně knížka
byla dost nepřijatelná. Jedněm ukázala
malost a prázdnotu jejichslov, druhým
už titul znechutil nahlédnutí do textu.
Škoda, že Štorm trpěl se mnou. Jeho
první knižní úprava, první vystoupení
výtvarného spolupracovníka. musely
být neznámy proto, že se octly v sou
sedství mé osoby. Jen člověk slepý
upřeobrázkům Štormovým světlo pra
vého umění. Ale takto musí lnu být
tato jeho první knížka spíše předmětem
neveselýdi úvah, než radostným Vč—
domím úspčdm. Mně samému PUSBČÍ
vědomí, že naše knížka byla jtdínd,irž
má potud pnírouo titul jubilejní knížky.

Bořivoj Benetka

Pochodeň, almnnmh kat. studenta'vu
v Uh. Hradišti, pečlivě zredlgovaný
l'h(l. Oldř. Svozilem, přináší vedle po—
drobnými:dějin spolku řadu vzpomínek
a úvah bývalých vůdců i zajímtvč
ukázky prací členů sdružení. Je dům
zem čilého života našeho slováduho
studenstva, jemuž možno jen přáti, aby
pochodeň lásky k církvi a vlasti, zde
tak odhodlaně vyzvednutá, plála vje
ho řadách i v dalšídl desítiletíchl

Z- redakce Em.Marika vydala Družina literární a uměleckáv OlomoueL- Yodpovědnýredutor
hdklav bmykaL- Vytí-kl-Udová tiskárna v Olomo
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Z nakladatelství Občanské fílkdrny
vMt.-nm;. „ŘidieidaMárinka'. Dil||.
Str. 195.Cena 16Kč. Ne livě očeká
vaný ll. díl protějšku ... koldka Kali
Maříkn“ vyšel opět s pěknými ilustra
cemi K. Réllnko. Přináší 38 příhod ze
života svérázným malýchhrdlnů,vt:lpné
dvoiice Marinky a Vény, lež svýmzdra
Výmhumorem způsobí listě mnoho ra
dosti malým i velkým čtenářům.

Z nakladatelství Lad. Kunciřev Praze:
Emanuel Masék, „Šimon Stylita'. Ro
mén. St:-441. Cena 33 Kč.

Z nakladatelství tisk. 4 vyd. družstva
„Čín' v Praze: Zdeněk Vavřík. „Elegie".
S prologem Vll. Závady. Str. 45. Cena
9 Kč. Referát budoucně.

Z nakludaielství Českomorav. podniků
tiskařskýdl .: wdavaieiskýdl v Praze.
Wl. Penyňski, „Jednou v životě. Pová—
lečnídobrodruzi". Románzvaršavského
života. Přel. Em. Čedn. Slovanské kni—
hovny „Sluvia' sv. 14-15. Str. 359.Cena
20 Kč. Referát přineseme budoucně. —
B. Zahradník-Brodský. Osudna noc.
Román. Str. 317 za 20 Kč.

Z nakladatelství B. Kočího v Praze:
Bret Harte, „Zprostředkování Mr. Jacka
Hamlina a jiné povídky'. Přei. [. F. Str.
191.Cena 6 Kč.-Týž, Básnířka z Crccn
„Springs &jiné povídky". Přel. L. F. Str.
128. Cena 6 Kč. —Týž. Flip a line po
vídky. Přel. H. D. Str. 143. Cena 6 Kč.
- „Obrazy |: české historii'. Seč.!7. Za
redakce dra Ant. Dolenskčho a akad.
malíře Rud. Adámka přináší tento sešit
řadu pěknýdí obrazů k dělintím doby
Karla IV. Cena 6 Kč.

Z nakladatelství družstva Vlast v Pra
ze-IÍ., Žíind ul. 26 n.: Antonín Rokyta,
„O významu nábožensko-politidcýdí
snah sv. Václava v rámci světovýd: dč
lln“. Str. 342. Cena |2'80 Kč. Spis le zn
iímavým příspěvkem ke studiu otazky
svatováclavské. Líčí podrobně církevní
i národní.poměry v našidí zemíchv do
búdn před sv. Václavem, aby tak více
vynikl jeho význam. A zvláště pouka

zuje na věc. které ai blíže nad nikdo
dosud nepověiml: že se svatý Václav
pmtavil hrdinsky proti idol! arianaké
a přemohl dvn leií základní bludy. 
Arnošt Oliva, „Kněz&lid'. Str. 38.Cena
3'20 Kč- Autor pojednává tu stručně
o vývoli a významu kněžství v katol.
církvi. ukazuje. jak se máme chovat! ke
kněžím a lak kněz l lld malí mnohé spo
lečné zajmy.

Ono F. Bab/er, Samotíšky č. 136 (pod
Sv. Kopečkem u Olomouce) vydal jako
2. svazek své nové „Knihovny slovan
skýdlbásníků“pčknou anthologlizbasní
nejmladším srbských básnířek: .Srbské
básnířky'. Je v ní lcho vlasmími pře
klady zastoupeno Bautorek, u nás vět
šinou dosud neznámých, ale jistě pozo
ruhodných. Pěkně vypravena knížka
doplňule vhodně llublerovu studii „Srb
ské básnířky“ \“ nnší .Arše“ 1926.

Otakar Žižka vydal a poslal nám 3
knížky své poesie: „Květve váze", vyšlo
jako [. sv. edice Zrání v Břeclavi 1928.
.Žluté hudby“, vydala Jar. Žáčková
v Praze ]ako 2. sv. svýd: soukromýd:
tisků.—„Kom-(-slavnoad', vydala Mla
dá Morava v Břeclavi 1929. Referát
budoutně.

KarelJeřábek.katedi. a red. .Hvězdy'
v Ušní u Brna, vydal pěkné modlitby
k sv. zpovědi o k sv. přilímáni pro malé
děti s názvem „Ježíškovi do náruče !“
vama knížečka0 nostranám, lež,stojí
jednotlivě 1 Kč (při větším počtu přl
měřená sleva). došla takové obliby, že
musilo být! v krátké době pořízeno 2.
vydání. —Pro poučení rodičů vydal týž
horlivý propagátor častého sv.přilímání
dva letáky: „() dětskýdí OČÍdl&o d\le
bu života' a ..Zadmvel svému dítěti
iaro života!“ ()ba zaslouží hromadného
rozšíření, aby brzy vymizely z katol.
rodin námitky proti rannému a častému
av. přilímání.

Knihy vydané Družínou lít. a uměledíou
dostanou předplatllé .Archy" i přispí
valící členové zn značněsníženou cenu.



Prosíme své příznivce, aby použili ho)
nč této výhody a malí-ll llž snad sami
naše publikace. zakouplll je také pro
obecné a jiné veřelné knihovny nebo
upozornili na ně své přátele. Rozšiřítak
dobrou, literárně cennou četbu a zaro

veň pomohou Družině, aby mohla :
I.:" a více knih vydávali a zdokon
„Archu", lež svými uměleckými pi
haml přináší svým odběratelům zna
dar. Doporučte ll těm. kdo by || m
a měli odebírat"

' Kněžstvu doporučuje se

„Unitas“ 'v Olomouci.
Sprostředkuje nákup všech kostelních potřeb, pronajímá

farní pozemky atd. Peněžní oddělení.

Prvotřídní mešní vína
dodává veledůstolnému duchovenstvu firma:

Alois Čížek, přisežnýdodavatelmešníchvin, Ivanovice n. H.
Majitel vlnař. závodu v Humpolcl.

Vlnský rýzlink Kč 8'50 za 1 l., Klášterní rýzlink Kč 950 za 1l., Biskupský
výběrek Kč 10'50 za I |., .-iI:'írskdvína. \'In blanc sec surfm Kč il za I |..
\'ln blanc surdmix deml-doux Kč ll'50 ml1l., Muscat dcml-doux naturel
Kč 13-50m 1 1..(l'aenza Kčs, Šatovské Kč750 litr, lemnčnudum.)

Vzory na požádání ochotně se zašlou.
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VOJTĚCHszxA

LETNÍ SUITA

A ideme poli. Skřivanů zpěv ztldr'
v pobledlýdm vedrem nebesích.
Však sami, sami neldemel
Mlllon klasů 
milion tvůrčích časů,
millon teplot klíčení &zrání,
mlllon souher chemického dění,
milion prací růstu, obrany,
milion ssání vod a ochrany 
le písní němou
pyšného provázení.

Zní tisíc houslí, vlol,
zni tisíce strun v ieteli.
Jak medné šťávy vzkypěly
na křídle větru 
to stínů lehčí isou —
pudl lelhh pml'
plláky k nlm přivolat,
& včelí píseň v nový vázat proud
a nutlt v něm,
ink v tancl opilénl,
vědomí trvání odplynout
pukllnou prostoru, času - —l
lel v dobu našich výdedrů,
zvoň n znl, písni klasůl

Ill.

Hluvn tvr'l mém na rameni;
před nůml zmčt luznýth dálck,
nebe písněmi sc pěnl
skřivanů —
a vítr ide - ——
Šumem teho bratrů v dáli
prostor kypí v šíl-&hloub;
nové strážné ohně vzplály
v duše těžkém táboření.
Cepy klasů nakloněny,
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k ráně ne, to ku pokoře!
Účet dnů v čas zaplacený
sdnval &vrhnl v ženln klínl

IV.

Pták ink by cítil tížl západu
přeruší zpěv, jak padá v tidm střed.
Vůz v dálce hovoří čtverými ústy kol;
len plody vidíme, ldou k vrcholu, ne květ.

Vír smytých barev ztldmlv obzoru,
cév země slyším spokojený spád,
&večer číhá, v hnízded1 lidskýdn hovorů
ukončit smyslů hlad.

V.

Jde v temno den.
A v slunci nadíovéln
& v dusnu vlhkém,
hol-kém, leptavém,
avůl hledá hrob.
A nalde lel. lak každý z nás —
() uše,
noc tebe větří,
čepel nové síly taal

DVĚ I,.l—Z'I'NíPÍSNĚ

A hořce voní trávy A modrem zplté dálky
&v stříbru modrá výš. že mlčí - hlásně zvou.
Neznámo tebe zdraví, Snů neskončené války
ty úžas nnbízíš. dál vítězství si Ihou.

ll.

Dni naše lako píseň, Tmy tíha nekonečná
z níž slovu vymnul čas, le hrůzy mllodar,
a noci jsou jak plamen, &slunci stejnost věčná
lenž svítit chtěl, když lms'. tkáň bytí trhá v cár.
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108.“Amt

ZA 1 OTOKAREM BŘEZINOU'

„Nejvyšší život le ten. v němž radost
lako světlo le rozhozena na tisíce bratří.
ale bolest z tisíců bratrských duší pře
vzata ]edlnou duší. které ll dovede pře
tvořlt v požehnání." (Hudba pramenů.)

KDO POZORUJEživot dnešní společnosti v ieho denním shonu, v tvrdé
práci, kde stroi, zvíře i člověk ldou vedle sebe v kotoučích par ieiich
horkého ded1u, život spoutoný a cele zaujatý starostmi o kus chleba,
leho vysilující zápas proti smrti, hladu, dravosti živlů i zlobě lidské,
pozná, že celému tomu snažení přítomné doby něco chybí. Toužíme
po světle, &temnoty nás obklopuií se všedl stran; hledáme štěstí a za
tím Iiná osudné moc ničí &drtí všecky sny o zbytcích zemského ráie;
(lychtíme po přátelskýdt, bratrských dušídí, a potkáváme len nedůvěru,
sobectví & nenávist, které brání, aby člověk nepoznal člověka. „Cizí
lsuu si duše, iako by každá z iiného světa po talcmném ztroskotání
zachránila se na zem."

Uprostřed těd1to hluhokýdi, (lčsivýdt temnot září Iedínú hvězda, iež
vrhá lasný proud světlo na bludné vesly naše, zahřívá srdce v kámen
ustytllá n shromažďule ty. kdo |dou zu ielíln svltcm, v bratrskou led—
notu lnko rodinu kolem společného krbu. Žlvot září na Ielím čele,
teplá rmlost . . . .. . . .. .. . . . . ..
slmlký hlas.

lváskal Sk
v posmčdl o
slovníku a k
známé řeči.



)žitost &rozlišenost života jeví se i v tom, jak v něm tak
': vznikají proudy a směry dění, jež představují zřejmé
lobě, kdy jednotlivá umění hledí posíliti a rozšířili svou
svébytnost..:l.dolňj'irtékndhujittáwsieu„dokázalo-iran „„-.. ,... „.....
stavitelského, malířského a sodiařského. není nezřejmo, jak v oblast jed—
notlivýdi umění a v soubor způsobů jejidi výrazů zasahují vlivy oblastí
velmi odlišných. Žt'idalo by četnýdi úvah zjištění, kdy. jak a jakou mě—
rou se po prvé uskutečnil vliv tedmíckýdlodvětví na tvoření umělecká.
'l'yto vlivy unikají celkem pozomosti širšídl vrstev čtenářských, ale
listě nápadnější je vnikání jednotlivých věd v oblast umění. Není třeba
tím mysliti jenom skutečnost, že vědcisami se pokoušejí o uměleckou
práci, že práce vědecké počínají nabývati určitých prvků uměleckého
podání, ale jsme, tuším, častěji a častěji svědky toho, že umění, přede
vším slovesné, bere si námět z prostředí vyhrazeného badání vědec
kému a to i tehdy, když literát sám není profesionálem v tom oboru.
z něhož náměty bere. Tato skutečnost, projevující se nejnápadněji
v účasti lékařů v tvoření slovesuém, vede však k úvahám (myslím)
obecnějším. .ldc tu v podstatě o vztah vědění, nabytého dílem knižně,
dílem všemi postupy vědecké prakse, a schopnostiuměleckéhotvoření,
v jejímž získání soubor prvků rozulnovýth n logickýdi zaujímá zrovna
místo rozsahu pravě nyní dráždivě problematického.

lllížíme se tím otázce, kde je ona hranice mezi ingeniem vědeckým
a ingeniem uměleckým a je-li možna mezi nimi spolupráce a v jaké
íorniě by se uskutečňovala. uenskutečňuje-ll se už jako znak umé
epothy.

()lúzka sama se však přirozeně rozpadá na otázky dvě, nebot jde
dílem o umělecké zpracování naukovýtli ut'uučtů různými íormnml
prózy, dílem () týž úkol veršem. Nedu'lvúm nyní stranou případ první,
jinak velmi složitý a současnou beletrii bohatě zhsobeuý inateriúlem'.
.leště mnohem složitější je případ druhý, jejž byth nazval problémem
poztisace, t. j. problémem veršovóho zhodnocení vědeckýd'i poznatků,
při čemž podotýkám, že tu jde i o složitost historickou, nebot první
evropské podání poznatků naukovýdi bylo vskutku veršové a litera
tura řecltt'l, poskytující doklady toho první, má v období t. zv. hele—
nlstickém idruhou vrstvu tohoto zvláštního literámího zmetenía míšení.

Mluvívá se o naivnosli lyrického pojetí jevů světa, o tom, že právě
mocná, v podstatě nevědecká konkretisace nebo autropomoríísace
životního dění je podstatnou složkou lyrického projevu. Toto pojetí

' \" tomto spojení by mohlo dojíti l k novému probraní metody a v sledku
t. zv. historického realismu. Nepodiybně narazilo by Ina otázky, do ja é míry
dodlůlí v krásné próze (a dramatu) k zadiycení duševního ustrojení a jeho
čimé dynamiky učenců a umělců. K věci srovnej články dr. Grandu a dr.

&v posledním ročníku „Rozprav Aventina“.
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ověřované veškerou lyrickou produkcí světovou došlo v infantilismu
poetlstů a dadaistů kralní a scestné meze tím, že se zapomnělo. že i tu
především musí iíti o mocnou bezprostřednosta svrdiovanou přesvědči
vost, že není-li těchto základnídi forem lyrického sdělení, zůstává pro
lev neúčinnou a neúčelnou hrou. Podrobným zkoumáním by se uká
zalo, lak od Nerudovýdi „Písní kosmickýdi" vniká do české lyriky víc
a více věcnépoznání. Toto vsakování věcnělšího poznání reality v ly
rické nazírání vrd'iolí v literárním díle generace devadesátýdi let a
poskytule pohled kralně poučný tam, kde vniká v sám základ lyrického
poletí, v onu konkretisaci levů a viemů, která se uskutečňuie metafo
rou v nejširším slova smyslu. A v tom směru le právě lyrické dílo Bře
zinovo. Rozlehlá oblast metaforického spálení ievů, iakou nalezáme
u Březiny, má proti většině dokladů linýdi základ naukový, vědecký.
Při zrodu metafory Březinovy nefungovala naivní důvěřivost opole
nýd: smyslů jako ledina hybná síla. Kdežto u jiných básníků můžeme
mluviti o tom, že po dobu svého metaforického zkracování a snoubení
levů světa zapomínají to, čemu se () tědi neb onědi leved't světa na
učili, u Březiny leho rozsáhlé naukové poznání stává se důležitým spo
lutvůrcein tropickýdi útvarů vůbec a metafory především. Roste tím
nepochybně veliké nebezpečenství pro onu poetisaci, nebezpečenství,
lež má dobré ládro už v tom, že ide o lyriku nábožensko-jilosofckou,
o lyriku vyladřulicí hledání a nalezení smyslu života a levů veškerého
kosmu, tedy o lyriku, která musí analysovat tam, kde liní syntetisuií, a
syntetisovat, kde liní analysulí, a zřícise individualisace, kde liní přímo
se zalykalí konkretností.

.lde tu v podstatě o podivuhodný zlev, lak nechat proiíti levy a po
znatky, osvolované silami rozumovými, výhni tčdi sil, které dávalí ko
nečnému slovnímu výrazu plnou hodnotu básniikou, lak učinit po
znatky naukove' i zkušenostmi smyslový-inía při tom uiíti všemu, co se
zahrnnle pod odsuzuiící termín „poesie učeneckíť. Je tu proces týž,
který se v evropském básnictví po prvé v plné Sílt'proievil v Dantem i.
u něhož také encyklopedické vědění prostupule básnickou visi.

Vyšetření souhry vědění a básnického vidění u llřeziny bude vyža—
dovat monografie a při tom spolupráce neb aspoň kontroly odborníků
tědi oborů, které se uplatnily v tropickém [\'(ll't'lll liřt-zinovč.Ale itn
se obieví při rozboru činitel třetí. 'l'o budou prvky, lež vnikly v bá—
snický názor llřezinův iako zkušenost stavů ckslalickýth, které ples
to, že jsou nepodaybně příbuzné se stavy básnického soustředění, mlií
v sobě mnoho osobitého a možná i konec konců pmhopitolného a
přístupného len těm, kdož jsou s takové stavy. V elegii chvalově :ia
Březinu bylo shledáno znalci přiznání, že m—iniladšísměr básnicrý
u nás souvisí s dílem llřezinovýin mnohem úžeji, než se na první po—
hled zdá. Šetření, lchož oprávnění a směr byl svrdiu naznačen, ukáže,
do laké míry ona paralela platí, kde ono příbuzenství, malícísvécentrun
„v šílenství metafory", začíná a má právo se hrdě hlásit. Vadné iorny
básnické naivity, lak se představule občas infantilismus nelmladšíio
pokolení na straně jedné, a pathos naukověmetaforického zřenía ma
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žoováni Březinova na straně druhé, formální uvolnění slov bez inter—
pounkce a osnova básní Březinovýdi, dávající i souřadnému sledu no
výýdi a nových emocí a poznatků složitou dynamiku a gradacl - za
drincšního stavu vědění o vzniku a stavbě dčl obou zúčastněnýdi stran,
báásníka-askety & sensitiva, knihomila, filosofa ve starověkém smyslu
sldova a při tom člověka věřícího —a mladýdi mužů, nezříkalícídi se
žáádného dobrodružství těla a srdce, at je to Java, at |azz, at cocktail
či i iine' narkotikon —to |sou, myslím, krainí body českého lyrismu. Bu
dde-li podrobným šetřením zlištěn bytostný vztah mezi nimi, bude to
naeien radostné potvrzení tradice lako iedinečného předznamenání lite
ráárního vývoje, ale i potvrzení potřebnosti občasné kralnosti dráždivé
a . znepokolulící.

A pak, bude nade vši podíybnost zjištěno, že odmlčení se básníka
byylo přiznáním o existenci nevyslovitelného.

*

()"l'l"i'(l F. BABLER

ŽILNA MLUVl s vrzčmm

Když už se stlnívá, Den —to le tělo,
pold, přlsedni; život (\ ruch,
vždyt trochu znnví však večer, večer —
každý z těch dní. snění a dudl.

l)en - to le prat-c, A proto se mnou
činnost le (len, pold před dům ven:
však večer —to Ie vysnlme spolu
oddech a sen. svůl prostý sen.

*

IUHJUS HNABIZC

M |".l)l'l'A (1 l",

llalvnne omšelý na hrobě zapndlém,
prahmoto v_vt—hladlú,o přerodedi svýth snlcí,
ve velké vteřině. bolestí posvěcen,
oheň jsem pochopil, tvým nitrem háralící.

Z cév tvolith, bezkrevnýdi, na l'ČYád'iMlčení
se hrozny časnosti Poznáním nnlévnlí.
když slunce paprsky idou stínů stopami
a rosy půlnoční duhami rozkvétalí.
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EMIL ZEGADLOWICZ —přeložil OTTO ?. BABLER

ŠEST BÁSNÍ

JANU KASPROVICZOVI

Vzácnýml knihami stále Tu básníci, mudrci, věštci
zvětšovals poklad svůi milý — ti do lizby sestoupili —
v sosnovýdí policídí knihy mužové století mnohýdí
ozdobou stěn Tvýdí byly. se sešli v jediné divili.

Někdy, když mysl Tvá smutná [ zapadá slunko a leho
přávala bratřím svým sluchu, svit poslední přes záclony
tu z vazeb těd), listů a liter tu ohřívá ruce Tvole
to z dndía mluvilo k duchu. i bratrské vidiny ony.

[ hladily odkaz věků Velebné ticho lak snule
Tvé prsty rozedívčlé — stříbrnou přízi se vidí —
zaklelé uměním černým věčnost se ve věčnost vlévá
mysly a city vřelé. olmisky těchto lidí.

. . . Teď zlmslo slunko . . . Oknem
hledíš . . . a duše Tvů vzlétá —
a nad soumrakem ted čítá
v hvězdnatá knize světa.

Z:: „Sedmi pohřelmídí písní o Janu Knsprowlczovl".

NÁŘKIůM Kl'illnňl...

Nařkeln křídel bzučí ,llořeknic vosa, znblondlvší mezi oknu —
den poclnnnrný a vonný pod pokrovem mraků; phoňkami, hlohem a

lnsmíneln, klclý rozkvétá () letnlcíth —
hlasitě zpívá pták -- stehlík nebo kos -—podivneii. znn nčil ieštč zpívá

žluvn v přeletu —ranní píseň zlatou, hhitou, ilskřivou 
modřín žehná větvemi, \lnlítími I.lko vlasy zen) —
v ospalosti předdeštové. v lltlltl, ukolébnném mokrým deštěm, září
v perspektivě nelmenovunýdí věků na luzích věčných prostorů vůle

k životu —

vědomí nelsoucnosti smrti rozkvétá v dokonalý úsměv
není smrti mimo |e|í tance na křídledl starých dveří a oltúřovýdí

triptychů —a také tam mluví stuhou nápisu 
na štěstí -—příroda nedovede čísti opravdu; hory a doly se změní:

vyrovnalí —
život le věčný —život necouvne —
opílelící síla 

(Z knihy „Dom |alowcowy'.)
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OČIDĚCKA

Noc teď v sloupovl visí:
hedvábná záclona širá 
konstelace hvězd zlatýdx
Bůh nad zemí rozcstírá.

Děcko nebeských očí
rozdiýlí závol ten tmavý,
žehná se, hlavičku d'lýll —
„pod Tvoií odiranou' - praví.

V té skulině odhalení
budoucí hodiny ranní
stoií dva andělé lasní —
příchodu k levištl brání.

Než ielicli rozplatá křídla
insněli nebe se skvěle —
to vesmír proieven očím
v uzounké skulině té iel 

to vesmír, bezkralnost. věčnost 
nicota, stavší se lsoucnou —
neb ochrání smrt se iaká
před božskou radostí vroucnou? 

Život i smrt, to slova
—prázdné to nádoby z hlíny,
které Bůh naplní z vinic
hvězdnatýdi branými vínyl

Děcko, lež rozhaluleš
černou zúclonu noci —
třeba mi bylo, bys přišlo
—ty svaté —mi ku pomoci —

ač nevím, zda do tmy tam vkrcslil
se vesmír a věčnost všecka 
či ienom, luk vzpomínám na ně,
mne uřkly oči děcka.

(7, knlhy „W obllczn gór I kulla".)

MNUllU .llž (ÍlžS'l'. ..

Mnoho le cest vedoucích životem - mnoho rozcestí —
hled —aby nezhlnndilo srdce tvoje —vždy příliš unavené, zlelmné: a

vzclorovlté—liu nemilosrdné - tím neštastnělšl —
nebot ledlná le pravda —a tu ie život věčný, nezničitelný 
knihy žádné ani mudrci nendkrylí tl vědy —nnklumel se zdůníln —
lenom Syn Boží —ten tě uvede do útulku nepomíllvélm —
kdo prahne po tom, aby šel Jeho šlépěleml - lím se musí státi 
kdo |dc .lclm šlépělemi, lím se stává 
toto le konec slov, za nimiž už lenom veliká pokora, lenom Otčenáš
nelsvětělší. modlltba dětská, lelíž melodie ohromuie svou

velikostí —: láska ——
(7, knihy „l)om |alowcowy'.)

JEŘÁB

Věčlton láskou vyprahla mi ústa,
věčitou tcsknotou mi srdce plane —
lájsem -l

—však lak? —však kde?
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Každá se možnost iistotou ml stává,
listota každá |e mi nemožností —
už.jsem _!

- však ink? —však kde?

Legendu žiii, kterou kdysi země
lak vínek vnese do Střediska Bytí;
na bdělé stráži Zkušenosti stojím —
a jsem -I

—však ink? —však kde?

A při té pouti po prostranstvídm Země
bezesné zřítelnice vůkol hledi,
zda už se zleví Jediný ten Zázrak,
volaný hvězdnou touhou Století —?

o, jak le těžké břímě snění!
Jak bolestným ie bděnímkaždý Sen!

Já jsem -l
- však lak? —však kde?

(1, knihy „Dom lalowcouy'.)

(ŽIŽS'I'A

'l'y nepřehledné cesty,
lež po obzom krouží —
po cestách nepřehledných
poutnické mysli touží - —

Zašlě i příští věky —
cesta dlouhá, iež čeká
v kamení, mezi stromy —
nn zvěř i na člověka.

(7, knihy „I)th pod pclnig".)
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v.u.znuvulexÝ
DÍLO P. AUCUSTINA VRZALA

VIC STŘEDOVĚKU,ienž často lest nazýván .temným'. katolické kláš
tery byly středisky vzdělanosti a kultury. Středověký kněz byl zne
uznaným předdíůdcem moderního inteligenta. Po celé Evropě roztrou
šená sít klášterů pěstovala ve SVýdistarobylých zded'i umění, filosofii
a vědu; v řeholíd-nse tvořila a ustavovala kultura. Až překvapuje, kolik
nehynoucíd1 dudtovnídi hodnot dovedli vytvořiti tito skromní a nená
roční kněží. Vidouce své povolání v práci pro lidstvo, neúnavně šířili
skutečnou osvětu a tak budovali opravdovou říšidudia, ovzduší, vněmž
se zrodilo vše kladné. co jest v novodobé kultuře. Býval-li středověk
někdy snad temným, pak iedině proto, že neprosákl celý onou vzdě
laností, kterou vylučovala ze sebe četná střediska katolictví. Řeholník
a kněz byli nelen pouhými, nýbrž mnohdy i značně hlubšími a doko
nalelšími předdiůdei dnešního inteligenta. Při uvažování o historickém
vývoli toho či "ného úseku dudiovního života iest velmi často na místě
otázka: zda dnešek proti dřívěiŠkuneznamená regres i pokles?

Totéž bylo na Výdmdč. V Rusku většina klášterů byla místem, kde
se pěstovala včda. cholník byl nelen knězem, nýbrž také učencem,
lékařem, lidnmilem, někdy kolonisátorem a prostředníkem mezi lidem
a vládou. Neúnavná práce a věda byly mu životním povoláním, způ—
sohem uctívání Ilohn a službou pro lidstvo.

Západu i Výthodu lest pmhopitelným a blízkým onen typ kněze,
který dokončule svole životní dílo mohl s čistým svědomím říci:

lspolnen doly mvčštnnyl od Doga mně grčšnomn;
nedarom mnogidl lět svitlčtelem (lospod' měňa postavil
i knižnomu iskusstvu vrnzumil . . .

Čtu-li nčiakou knilm Vrzulovu, pak vždy si připomínám tento krás
ný verš l'uškinův a vždy přidíází mi na mysl ohraz stařičkého, ale
duthem nezměrně bohatého středověkého kněze. Vrzal —tot vzor
klidného učence, lehož práce lest prosta každé vychloubačné okáza
losti a nápadné reklamy, avšak tolik solidní, hodnotná a dokonalá.
Pro Vrzala lest velmi příznačné, že lest knězem, katolíkem a Slova
nem. Tyto tři vlastnosti lsou mu základnou veškeré činnosti a popu
dem k neúnavné, nikdy neklesalící, nýbrž stále se stupňuiíeí práci.
Příklad Vrzalův potvrznle, že dnešní kněžstvo nezploštělo a neodmblo,
nýbrž že i nyní je schopno záslužnýdi činů. Jako typ slovanského učence
—mnidia - ie Vrzal blízkým. ink katolíku —Čedia, tak i pravoslavné
mu llusu. Zdá se mi býti iakýmsi dudiovním sloučením kladnýdí prvků
Výdiodu i Západu, ušleditilou synthesou obou. A vidíme-Ii v něm
zdárné vtělení katolické kultury, pak nelze popříti, že lako osobnost
ie také ielím krásným výkvětem a ozdobou.

*
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Dne 14. dubna 1864 narodil se Janu Vrzalovi, rolníku z Popovic
u Kroměříže,a leho ženě Františce, rozené Zapletalová. jako deváté
dítě syn, ienž při křtu obdržel iméno Alois. Rodičové obtíženi dětmi
vedli tyto od mládí k práci, a tak maličký Alois iiž od 6 let vypomáhal
v poli, seč leho síly byly. Starostlivý otec přesto, že nebyl nikterak
zámožný, pečlivě se staral o výdiovu četné, dvanáct dítek čítající ro
diny. Tři synové byli dání na akademická studia; dva stali se kněžími,
ieden advokátem.

Jednotřídní školu navštěvoval Alois v leted: 1870—76v llataiídi.
Na návrh kaplana Eduarda Buchlovskéhobyl dán starší bratr Cyril na
české reálné gymnasium v Přerově, kamž za ním r. 1876 přišel Alois,
pozděli pak i neimladší Viktor. Alois, všecky třídy studoval s vyzna
menáním a také maturoval r. 1884 s vyznamenáním, ač v posledníd't
čtyřed1 letedi musil pomáhati rodičům tím, že soukromě vyučoval
3 mladší žáky z předních rodin přerovskýdi. Cítě náklonnost ke stavu
kněžskému mínil iíti do Olomouce na bohosloví, ale na radu svého
profesora Františka Bílého hlásil se do raihradského kláštera, kde byl
přilat a dne 8. září oblečen v řeholní šat sv. Benedikta. při čemž obdržel
iméno Augustin.

Po iednoročním noviciátě navštěvoval r. 1885—86bohosloví v llrně,
načež další tři ročníky studoval soukromě, posloudiale v klášteře
přednášky staršího spolubratra dra Pavla Vydiodila. a zkouškám se
podroboval na hohosloveckém ústavě v Brně. Slavné sliby složil po
předepsaném čtyřletém pobytu klášterním dne 21. říina 1888. Na kněze
byl vysvěcen 28. července 1889.

Potom působil skoro čtyry léta lako lektor církevních dějin, církev
ního práva a hindamentálního bohosloví pro svoie mladší spolubratry,
kteří studovali v liaihradě. lioku 1893 poslán byl za kooperátora na
řádovou Íaru do Domášova, odtud přešel do Sýrovic za faráře, kde
až do r. 1016 zdárně působil, iso vřele milován, ctčn a vážen ode všuh
svýdi iarníků. ll. 1016 byl přeložen do ()strovačio a zde zastává si'fll
úřad 1 nyní.

Již na gymnasiu ievil Vrzal velký záiem o dějiny literatury a napsal
v oktávě studii o latinské lyrice. Všesté třídě počal se učiti leště s né—
koliku iinýlnl druhy slovanským lazykůni, zvláště polštině a ruštirč.
Schůzky iciith ke cvičením byly však něiakým špehounem udány vlíuhí
správě iako punslnvská reidy a policelně zakázány. Na literární jeviště
vstoupil Vrzal r. 1885 posudkem o l'rorhúzkově „Písni () činu", uv:—
řelněným ve Vydiodilově „lllídce literární". Ve III. ročníku tahat)
časopisu (1886) Vrzal podrobnělí rozebírá lleydukovy básně „Závdé
listy', referule () Nerudovi, Svobodovi, Kalusovi a Adamu Chlumec
kém. Zálem o literaturu rozšířil Vrzal následuiícího roku i na krásné
písemnictví polské, o němž puk pravidelně delší dobu psal. Jinak i le
[V. ročníku „Hlídky literámí" (1887) všímá si hlavně produkce česl—é,
básnickýd'i spisů Nebeského, l'l. Krásnohorské, Heritesa, Můhlsteim
vé, Legera a Stroupežnického. Příští,pátý ročník revue přináší iiž prmí
leho posudek o literatuře ruské. Jedná se tu o Turgeněvovy „Třip)
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vídky". které Vrzal posuzuic obšírně a s klidem, prozrazulícím delší
a soustavné obírání se ruskou beletrii. Odtud pak vedle literatury
české, polské a též německé zabírá ruské písemnictví převážnou část
ieho kritické tvorby. V ročníku Vl. (1889) otiskl podrobný rozbor
románu Dostojevského „Uražení &ponížení" a Vll. ročník vedle po
sudků iednotlivýdi přinesl iiž studii „Současní beletristé ruští' &první
serii dobře známýdt soustavnýd1 Vrzalovýdi zpráv „Ruská literatura'.

V této době dal se Vrzal do práce na svém životním díle, iehož první
sešit vyšel nákladem Šaškovým a ["rgalovým r. 1891 ve Velkém Me
ziříčí pod názvem „llistoric literatury ruské XIX. století" a které bylo
dokončeno teprve v únoru 1897. Nutno zaznamenati, že .llistorie",
uveřejněná pod ilnénem „A. G. Stín" (což lest kryptogramcm řehol
ního iména Vrzalova -—Augustin) byla prací oiedinělou, poněvadž něco
podobného neměla v oné době žádná iiná literatura, ba neměli toho
dokonce ani Rusové. Sám 'l'. G. Masaryk vysoko cenil toto dílo a za
řadil ie mezi spisy, které „každý průměrný český student má znáti'.
Tuto knihu doplňoval iiný výbomý &doposud náležitě nedoceněný
Vrzalův spis „Nábožensko mravní otázky v krásném písemnictví rus
kém".

V V". ročníku „ll. |." počal Vrzal otiskovatl dlouhý svůl cyklus
podrobnýd1 rozborů ....... ' " (l'la " ' “' .“...Toho roku počalo
totiž pražské nakladatelstvi ()ttovo vydavati Jiráskovy „Sebrané spi
sy". Ieiithž první (líl obsahoval „Malolnčstské historie". Vrzal sledoval
všechny vythůzeiíttí svazky svými oblektlvnílnl posudky. které se však
iiž v Vlll. ročníku (1891) v rccensi (lila „Mezi proudy" změnily v po
drobné studie. Vrzal tu neúprosně poukázal na zcela nesprávné &
zkreslené vylíčení pražského arcibiskupa Jana z Jcnštelna u doložil
svá tvrzení texty nelvážněišíth historiků českýdí i ('izíth. 'l'yto statě
lson vetllc článků o ruské slovesnosti významným bodem Vrzalovy
činnosti literárně kritirké. Pokračoval \ nith soustavně l v dalšíth čty
řcdl ročnícíth (1892—1895) a ukončil le posudkem Jiráskova listu
z české epopeie „l'roti všeln".

Překlady ruské beletrie začal Vrzal uveřelňovati okolo roku 1890
v „Moravské Orlici", „Zlaté Prazc", „Večernídi novinúth", v „llesídce',
příloze „Obecnýth novin" v llrně atd. Překládal A. (i. Stín hlavně z mlad
ěídt spisovatelů ruskýth, z lednova, llaranceviče, Cučdiče, Mačteta,
Korolcnky, Zasodimského, Ncmirovlče-l)ančenko, Mamína Sibirla
ka, l.ěskova, Caršína, nielevu, Gorkého. Zalceva a i. První svůl delší
překlad novely „Syn' od Marie Krestovské uveřeinil Vrzal r. 1898
v knihovně „Zlaté Prahy"; pak núsledulícího roku u Šašku a Frgala
vychází Stínova sbírka různýth ruskýd'i povídek pod společným nů
zvem „Z volenského života", tamtéž roku 1901 a 1904 byly uveřei
něny překlady z Nemiroviče Dančenko (Výievy z války rusko-turecké)
a Potapenkova novela „Dcera gcnerůlova". ll. 1903 v knihovně „Zlaté
Prahy" vyšly ,Legendy' Mamina Sibirlaka a r. 1906 sbírka překladů
pod názvem „Z města i vesnice".

Ještě r. 1897 na vyzvání l). Tom. Šilingra, šéfredaktora .Hlasu',
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počal Vrzal v tomto časopise uveřejňovati překlady povídek „Ze ži
ta pravoslavného dudiovenstva'. které později sebral a vydal nákla
dem vlastním. Kniha tato se těšila mimořádné oblibě čtenářstva.

Od počátku svého studia literatury ruské snažil se Vrzal, aby mezi
pesimisticky naladěnými spisovateli nalezl také spisovatele optimis
ticky smýšlející, by mezi smutnými zjevy vyhledal světlejší stránky
ruského života, vedle negativnídi typů postavil typy ideálnější. A tu
přišel badatel k poznání, že ruští spisovatelé i ti nejliberálnější, nejpo
krokovější, jako na př. byl velký satirik Saltykov-Ščedrin, ve svýdi
vánočníd'i a velikonočnídi povídkádi zároveň s Dostojevským a Lésko
vem přiznávají se, že nejvyšším nám přístupným ideálem jest mravní
zákon, jak jej hlásal Kristus. Zpozorovav, že ruští spisovatelé s velkou
oblibou zabývají se tématy ze života Ježíšova, sebral Vrzal podobné
povídky a vydal je ve svazku svýdi „Povídek vánočnídi' a ve svazku
„Povídek velikonočnídi'. Vyšly r. 1905 v lirně nákladem Benediktinské
knihtiskár y, nový svazek „Povídek velikonočních" byl vydán letos
nákladem eskoslovanské akciové tiskárny v Praze.

Na vyzvání redaktora P. l'apáčka r. 1003 překládá A. C. Stín pro
„Ruskou knihovnu" ()ttovu l.ěskova („l)udiovenstvo katedrálního
(hrámu') a pak povídku Potapenkovu „V praktické službě". Nato pro
tutéž knihovnu překládá větší část spisů Ant. Čediova, Korolenky
a Krestovského, celkem přes 15 svazků. Pro „Světovou knihovnu"
()ttovu překládá Gorkého, Boborykina, Krestovskou, Mikuliče,Andre
jeva a llorisa Zajceva. Některé jeho překlady, jako např. sbírka po—
vídek Sergějeva-Cenského, doposud nejsou ještě vydány.

Když vypukla světová válka. stal se A. C. Stín-Vrzal předmětem
zvláštní pozornosti rakouského četnictva, ježto dostával poštou mnoho
ruskýdi časopisů a dokonce kterýsi německý učitel udal ho úřadům,
jako by byl kázal proti Rakousku. Od té doby nebylo mu možno ode
bírali ruskýdi knih a tak i jeho překladatelská činnost trmhu odiabla.
Za války věnuje se Vrzal studiu chorvatštiny a bulharštlny a seznamuje
se s literaturou těthto dvou národů. Po převratě znovu pokračuje ve
svém díle. které konečně dodiází též uznání od vrduiosti dudiovní:
P.A.Vrzal jmenován r. tot ()kousistoraím a 1028 biskupským radou. Ne—
i'luavný spisovatel vydává několik vzorně uspořádanýdi sbírek překladů
a své „Přehledné dějiny nové literatury ruské", ve kterýdi se vzácnou
objektlvilou, nevzdávaie se práva kritiky. podává všedino, (o je v nové
a nejnovější ruské literatuře význaumé, nebo jen i diarakteristické.
Prokázal-|| Vrzal největší služby literatuře ruské předvedením jejího
vývoje, který rozčleňujc v jednotlivá lnyšlenková údobí, shledávaje
zjevy příbuzné a zasazuje tyto v dějinný rámec, platí to dvojnásob
o literárních zjeved1 těsně předválečnýdi a předpřevratovýdi, jakož
i porevolučuídi, a to v emigraci i samotném Rusku. K rozšíření zna
losti soudobého písemnictví ruského přispívá Vrzal ještě tím,že vydal
zvláštní otisk ,Přehlednýd: dějin" pojmenovaný ,lluská literatura
v XX. století'.

V novinádn, časopisedi, hlavně v .Hlídce ", „Lidovýd: listedi' a .Na
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šinci' uveřelňuie Vrzal řadu časovýd'i úvah a kritickýdl článků; za
znamenáváme ieho statě o Gorkém, 'l'olstém. Čechovu, Chvoščinské,
Griboiedovu, Saltykovu. Puškinovi, Cogolovi, Nekrasovu &iinýdi.

Konečně dne 29. dubna 1920 u příležitosti 65. narozenin Vnalovýd'l
byl mu zaslán Ministerstvem školství a národní osvěty dopis, v němž
ministr Štefánek píše:

„Vzpomínám na veliké zásluhy, kterýd'i iste získal svými výbor
nými překlady z ruské literatury, v nichž vzorná správnost se spoiule
s pečlivým ryzím a pěkným českým slovem, i na Vaše literární histo
rické práce z tohoto oboru a vyslovuii Vámza tuto osvětovou činnost
děkovné uznání'.

l nyní Vrzal. ač tělesně sláb, pokračuie ve své neúnavné činnosti.
Originály vlastnoručnídi dopisů ruskýd1 spisovatelů daroval slovan
skému semináři filosofické fakulty Masarykovy university &svou vzác—
nou ruskou knihovnu odevzdal knihovně Raihradskébo kláštera, kde
bude tvořili zvláštní celek.

Co lest dodali k tomuto krásnému a čistému kněžskému životu,
plně zasvěcenému modlitběa práci? Jeho průsvitná iasuost mluví sama
za sebe a lze dodati snad len to. že kdyby se Vrzal narodil ve Francii.
pak zalisté býval by iiždávno členem lak ruské, tak i francouzské Aka
demie věd. Ale on se narodil Slovanem . . .

*

Není-Il nikterak snadnou praci aspoň zběžně přehlédnouti Vrzalo
vu činnnostpřekladatelskou i literární. pak dvolnásobně těžkým lest
učiniti si náležitý a správný posudek o významu celého icho životního
díla. Vrzal lako kritik vydal 3 iedinečné publikace o ruském písem
nictví a řadu menšídi i včtšídi, ale vždy stejně hodnotnýth a skvělýdl
recensí i článků. Podc lluénelu A. (i. Stín uveřeinil okolo 50 knih
svých překladů a takto seznámil českou veřeinost s více než 70 rus—
kými autory. 'l'yto číslice mluví dosti zřetelně. Nelze ovšem tvrditi, že
kdyby to vše nevykonai Vrzal, pak oné práce ned'lopil by se žádný
|iný. Nepudlybno však iest, že ačkoliv ti neivýznamnělí mistřibyli by
snad přeložení iinými, přece len větší část oněch autorů zůstala by
nepovšimnutou iiž proto, že žádný český překladatel nemá tolik obšír
nýd'l znalostí v ruské beletrii inko právě A. (I. Stín. Ještě důležitělší
lest, že česká vědecká literatura bez Vrzala by dosud neměla soustavné
příručky poiednávaiíci o rozvoli ruského písemnictví. Přes to, že jeho
,l listorie", lako kniha napsaná katolickým knězem, byla někdy úmyslně
zatlačována, přece ueobievilo se žádné dílo, které. mohlo by aspoň
zdaleka se lí vyrovnati. V tomto směru Vrzal není dosud překonán a
zůstává až dosud neilepším českým znalcem ruské literatury, odborní
kem,na iehož úsudek lze klidně spolehnouti. Vrzalnelen sbíral &hroma
dil materiál, nýbrž třídil iei a oceňoval tak, že plnou měrou uplatňoval
svého tvůrčího ducha; ieho nazírání na celkový průběh ruského lite
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rámího vývoje jest promyšlené a z větší části samostatné; pojímání a
hodnocení jednotlivýd: zjevů vždy logické, soustavné a jasně. Zná-li
české čtenářstvosoudobou ruskou literaturu, pak jest tím ve velké míře
zavázáno Vrzalovi a právě jemu má rovněž vděčitiruská kultura za to,
že byl jejímobětavým průkopníkem a propagatorem.Tento venkovský
farář je skutečným prostředníkem sblížení dvou kultur, pracoval pro
Slovanstvo nejen slovy, nýbrž činy.

Svými uměleckými, skutečně dokonalými překlady Vrzal nejenom
doplňoval vlastní kritickou práci, nýbrž i tvořilnové hodnoty společné
slovanské kultury. Překlady jeho nikdy nebyly řemeslnými, tuctový—
mi výrobky. proto jsou významnými body jeho činnosti. Byl to Vrzal,
který objevil Čediům Korolenka, Potapenka, Gorkého, Čed'iova a Lěs
kova, a tato zásluha jeho nemůže pominouti.

Snad se namítne: Dostojevský, Tolstoj a Turgeněv byli přeloženi
jinými, tedy zásluha Vrzalova není tak velká! Není tomu tak. Bylo by
smutné, kdyby česká veřejnost znala jen vrcholné zjevy ruského pí
semnictví, jen hrdiny, při pohledu na něž se člověku zaráží dedi.
Představy o skutečném ruském životě, zbudované na základě podob—
ných znalostí, vůbec neodpovídaly by pravdě. Iluský národ není ná
rodem llazkolnikovýd'i, Levinýdi, Karatujevových a Karamazovýth. To
jsou, řekl bydi, „parádní postavy"; opravdový ruský národ však jest
právě ten všední maličký lid, který objevil Vrzal a ukázal ho čtenáři
jako pod drobnohledem. lřdwacuje-li nás takový bouřlivec lluzkolni
kov nebo Ivan Karamazov, pak zajisté „Nekřtčný pop" u nás vyvolává
nikoliv (hladný obdiv, nýbrž teplé lidské city a ruský národ se tím při
bližuje, stává se podtopitelnějším a srozumitelnějším. Zásluha Vrzalova
jest právě v tom, že dovedl podiopiti skutečné všední llusko, ukázal
je Čediům a naučil je milovali jejich dalekého bratra. ()nen výběr,
který činí Vrzal. spojuje do jedné sbírky povídky různýth autorů tak,
že kniha jest uzavřeným celkem. zdá se mi býti jednou z největších
jeho předností jako překladatele.

Tím, že \'rzal učil katolíky milovali pravoslavné llusy, prospíval
nejen slovanské myšlence, nýbrž i dílu sjednocení cirkvi. Nikdy nepsal
učených bohosloveckých traktátů, ale přece jcst uuionistou již proto,
že vzbuzoval mezi kněžským dorostcln zájem o llusko, \štěpoval Ilill
pocity lásky k odloučeným bratrt'im. llylo by velice vhodné, kdyby
nyní u příležitosti šedesátých pátých narozenin \'rzalových někdo ze
známých unionistickýrh horlitelů sdělil, jaký vliv na něj měly překlady
Stínový, zvláště sbírka „Ze života pravoslavného (lucliovenstva'. Zdá
se mi, že jest vhodné mluvití o tradici Vrzulově, a bylo by jen vítati,
aby tato tradice našla své následovníky mezi kněžstvcm moravským
i českým, zvláště pak mezi benediktiny rujhradskými.

l nám Rusům, jejichž kulturu neúnavný Vrzal tolik propagoval, jeví
se jako unionista, poněvadž vidíme v něm katolického kněze, který
skutečně miluje křesťanský Východ. V dnešním lidstvu jest přílišnálo
lásky, abychom mohli přehlédnouti toto velké a šlechetné srdce.

Vše uvedené ani zdaleka snad nevyčerpává významu činnosti Aug.
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Vrzala. Dokonalou představu o rozsahu leho životního díla bylo by
lze učiniti si len tehdy, kdyby byl vylíčen v prostředí svého mládí,
iako vrstevník mnohých slavných moravských kněží, ielichž činnost
byla neméně hodnotnou, vzácnou a záslužnou. Není však leště ukon
čena životní cesta Vrzalova &uvidíme zaiisté více knih, leiichž titulní
stránku bude zdobiti známé lméno A. C. Stína. Proto nelze činiti ně
iakých konečných závěrů, nýbrž nutno přáti Vrzalovi mnoho těles
ných i duševních sil, by mohl pokračovali ve své tak prospěšné práci.

BIBLIOGRAFIE DÍLA VRZALOVA

Kritické práce: „Historie literatury ruské XIX. století (A. G. Stín. Nakl. Šaška
a Frgala, 1891-1807. stran 052); „Al. Puškin" (Nakl. Bened. knlhtisk.); „Ná
božensko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském" (otisk z „Hlídky'
1912-1915.Nakl. Bened. knihtisk., str. nm); „Přehledné děllny nové literatury
ruské" (nákl. vlastním, v Ilrnč 1926,stran XVI + 285); „Ruska literaturu v XX.
století" (otisk z .Přehlednýd1 dělin lit. ruské", nákl. vlastním, v Ilmě 199.6,
stran 64).

Překlady vydané knižně: „Ze života pravoslavného dudlovenstva v Ilusku'
(Nakhvlaatnlm, Ilrno 191m—10tnmelkcmi4sešltů);Nemlrovič-I)ančenko, „Vý
levy 7.války rusko-turecké" (vyd. Šašek a Frgal, \'el. Meziříčí. 1899); „Z vo
ienského života" (Idem. 1001);Ign. l'otapcnko, „Dcera generálova" (ldem 190.0;
„Vánoční povídky" (Nakl. Ilencdikl. knihtisk. v Ilrnč 1005); „Velikonoční po
vídky" (Ibid. 1905); „7. města i vesnice" (příloha „Straže' v 'I'lcblčl, 10113);
„Syn",novela M.Kreutovskč(vyd. .I.()tto vPraze 1308.knihovna „Zlaté I'rahy");
|). Mnmin—Slbirlnk,„I,egemly" (lbI(I.); Mamln-Slbirlak, „Světlušky' („Knihovna
naší |nltídeže", Ilrno I()U());„„ ruskýdi pohádek" (Ibid. 1910); Mamin Siblriak,
.,IIeIenčlny pohádky" (il)l(l.); Jclputltwskll, „V domě pravoslavného láhna'
(nákl. Benedikt. knihtlsk. WHO);Mnmln-SIbIrlnk, „Dětské Hlíny" (Olomouc,
1011); Mnxlm (Jorkll, „Kresby a povídky" („Světovů knihovna". tun); Idem,
„Čtyři povídky" (ibld. 11)1)'2);Mumlll-Silíirluk, „Sibiřské povídky" (Il)ld.); Bobo
rykln, „Zmoudřcl'(il)ld). Zahn-v,„Vyhrané povídky" (ibld.); Itlem, „Klld" (ibld.);
Marie Krcstovakala „'I'řl povídky" (||)id.); Mikullč, „I)vě povídky" (Ibid.); L
Andrejev, „Byli jednou" (Ibid. 1929); „Pontský Pilát a |. povídky velikonoční"
(v Ilese(lád|); N. Lěskov, „I)ud'novenslvosborového dirámu" (Ruska knihovna
()ttova1m3); N. Putapenko, .I'ovulání. Vpraktické službě" (ibld. 190503Koro
Ienko, „Sibiřské povídky"(ihirl. long); ('Žcdmv,„Pestré povídky" (lhld.); Idem,
„Povídky z venkova" (ibld. 1011));Idem, „Slubé povahy, I. (Ibid. 1912); Idem,
„Slabépovahy II." (ibid.); Idcm, „Pestré povídky'll. (ibld); Idem, „\" soumraku"
(Ibld.); Idem, „Stcp" (lbld. 1918); Idem, „Pestré povídky" III. (ibld. UMS); Ko—
rolenko. .Povídky z dětského životu" (ibld. mil); Idem, „Povídky ze života
Malomsů" (ibld. 1912); Idem, „Z Povolží" (Ibid. 192-0; Idcm, „Sibiřské povídky"
(ibld. 1925);Lěskov, „Nekřtčný pop" (ibid. 1926); Krestovskil, „Povídky a kres
by' (ibld. 1927);Potapcnko, „Tím vším laou vlnny ženy" (ibld. 1927); Averčen
ko. „Veselé figurky &příhody" (nákl. Heid a Tučka v Praze. 1910; N. Carin,
„Hrst povídek : ruského venkova“ (nakl. českoslov. akciové tiskárny v Praze,
1920; .Vellkonočni povídky" (ibld. 1929).

235
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vazbě, Náčrtky sibiřskéhocestovatele, Makarův een, Sokolinec, Čerkes, Mráz,
Poslední pnpmky („Slblřsképovídky"), Paradoxon, \; noci, Ve špatne společ
nosti („Povídky z dětského života"), Les šumí. V oblačný den, Soudný den
(.Povídky ze života Malorusů"), sbírka Z Povolží - celkem 206 stran, Nesku
tečně město, Podivínka, Mnrusiin dvůr, Na cestě, Státní )amščici, Feodalové
(„Slbiřské povídky" II. díl); V. Krestovskij (N. Chvoščinaknlalz U soudu, Mezi
přáteli, Verlagln. Ze svazku dopisů vhozeného do ohně, Zu stěnou, Po potopě,
Sturé hoře, Nedopsnný sešli, \'ěra (Ruská knihovna).

Lugovoj: Nesmrtelnost, \: rátný („Velikonočnípovídky") ; Uskov:l)ud10ven
stvo sborového d\rámu Páně. Nekřtěný pop, Na krali světa, \'ladykův soud.
lapečetěný anděl, Mullčkosilze životubiskupů („Ruská knihovna'), Zvíře(„Vá
noční povídky).

Mačtet: Soud Boží; Miliulič: Grafolog, Kudmřkn (.,Dvě povídky'); Makxi
mov: (.)bět vlků („) ánoční povídky") ; Miliryn : ldealistn („Ze života pravoslav
ného dudlovenstvu"); zlíiihajlovskij:Sorokoiěžimský huilušku (ihid.); Mezakovd:
Ve tmě (Ibld.); Mumio-Sibirjak: Poslední Íunkce(„Vánočni povídky)", Živé svě.
domí, ()n, Pon Skorodlodov, Pupa, Slaměná dívka, („Děiské stíny"), Karab
kin, l'ýž který . . ., Suzannu Antonovnn, Annuňkn (u ()tiů), Sibiřštíorli, Hlavní
pán, Surovosi, 'l'iviřev,Kmoiřenei', Udivený člověk („Siblřsképovídky "), sbírka
„l-ruendy" („Zlatá Praha"), sbírku „Světlušky' (u ()tiů), uhlrkn „llelenčiny
pohádky"; Mujžel: Žebrák („\'ellkonoční povídky" vyd. i929).

Naživin: Babičku („I. městu u vesnice"); N(fedov: Zaihráněná, l'řcvozník Van—
)uškn („Vánoř. povídky/'); Nemiroviř—lhmčmko.-Bohdan Šlhkin, Mndunudkovy
děii, Několik výlevů 1.Imliště. Seuirn, \llíosrdné sv.—Hry,Veliké srdce (sbírka
„Výlevy L války rusko—turecky).

Opočinin: Velikonoce hladových (.,Vellkonoční pmídky").
Pelťrs: Hrozný kostelník(„ Vánoč povídky '); P::trmko Na svobodu („Veli

konoč.povídky“); Podkolskij:Shledání(„'l. městnavcsnke ';) Poinpenko:Dcera
„( m rálova (u Snškn r. 1004,strim 207). Říční lidé, \ ýkonný orgán, ()atroviip—
ni., Mniušky, Smíření ()sud, S vdovou, Šestero, Štěstí z nouze, lnpomenntý
kostelník, \tťslýihilnů pře („Povídky ze života pravoslavného dudiovenstvť),
\' praktické službě, Povolání. Ženy, líí ový med, Hodinky s budíčkem, Ztra
ccný syn („lluská knihovnu" Ottova), ',ivý život, Bursa před reformou &po
reformě, Mnmotrntný syn, Naděle a douíání, Student, Ku prospěd-iu služby,
lieránek, Pokušení, Bohoslovec, Evropa (uveřelněno v „Hlnse"), Prostá náhoda,
Aňutn cikánka, („Večerní noviny“), Nevěsta \"arvnra („Ol)zor*'),Botky 5 pod—
kovkaml, Bouřlivá noc. (Iomllo. Tříkrálové dny („Vánoční povídky“ II. díl);
Pozňakov: Bez vánočního stromku („Vánoční povídky“).

M. Saltykov-Ščědrin: Kristova noc, Kristus vstal z mrtvýd1(„Velikonoční po
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vídkyl,Vánoční povídka („Vánoč. povídky“j ;Seraijovič: Stařenka („Zeživota
pravoslavného duchovenstva“); Sergějev-Ctnskij: V horečce, Lůno života, Ne
spěěné slunce (sbirka „V horečce a jiné povídky" doposud uveřejněna není);
Slučevskij: V zápalu válečném („Z vojenského života“). Vzkříšení („Velíkonoč.
povídky“); N.Soiovjzv: Urozená matuška („Ze života pravoslavného dudloven
stva“); Slvercov-Poiílov: Zvony, V klášterní službě („Ze života pravoslavného
dudaovenstvn“) Bílá azalka („Vclikonoč. povídky" ll. díl), Člověk, jenž ztratil
srdce („Vánoční povídky“ ll.); Sianjukovič: llod Boží velikonoční, Naděžda
Poriirjevna („Yelikon. povídky“j, Štědrý večer, Vánoční stromek, Vánoční noc
(„Vánoč. povidky"); Siem: Zapomenutý, \" oředlové skořápce („Vánoční po
vídky“);Svlllov: Konec Pilátův, Za rannídl červánků („Velikonoč. povídky“),

Seiler-Michajlov:Veliká noc (.,Velikonoč. povídky“); Ščeglov: První boj, Po
ručík Pospělov, Nezdařilý hrdina („Z vojenského života“), [. Šmelev:O jedné
stařeně, Svíčka (dosud nejsou uveřejněny).

Uspenskij.-Llsty ze Srbska („7. vojenského života“). Vilínsky': Ruská duše a
sjednocení církví [„Hlídka"j.

Zarín : Srdce(„7, města a vesnice“l; B. Zajccv:Tid1é červánky, Kněz Kronid,
Venkov, lláje, Plukovník llozov, Sestra, Záře, Smrt, Můj večer (sbírka „\ y
brané povídky" ve „Světové knihovně"), Klid (Ibid.j, Boží člověk -Alexlus [do
sud neuvcřejněno).

Důležité posudky () literární činnosti Vrzaiovl byly uveřejněny:
V časopise ..lllas" ze dne 25. června 1897 r.; „lllídce“ č. 6 r. 1897; „Alma

nadlu Slavie" r. 1H97; „Našcm domově" r. 1914. stat l. Zhánčla; Zeitschrift
for kath. 'l'heologie r. 1917. [licccnse l". Krusn S. J. strana 791—793j;„Naěcm
domově" č. 6. r. 1924; časopis „Naše kniha" 15.května 1914; .Novýdl Ilustr.
listech" 26. dubna 1924; „Národnidl listedi“ 28. \'l. 1927; „Lidových listech“ r.
1924slať V. llltnarova „] ruské ||1cratury"; časop. „Den" 6. 95. 1924; „Na
šlnci“ č. 17. r. 1920; Ibid. r. 1926 č. 125; „Prager Presse“ 20. IV. 1926; „Lido
výdl lisu-dl“29. |. 1920;„Nárudníti1novlnádl“ „].\'. IO'I7;„l.ldovýdi novinádl“
ze dne 11. srpnu 1927, „l,idm'ýth listech“ 14. dubnu 1927; Lumíru č. 4. 1027:
ve „Voznožulčnle" ze. dne Fi.září 1927 u (1.únoru 1928; „Revue d'histoire ecrlw
siastiqne“ v říjnu 1927, ve „Venkově“ ze 16. února 1928.

.
murs nn\nlzc

DĚVČÁTK o Ill,lůl)l'-L

Děvčátko bledé s černými vlasy
a čemýdl oči 5 llloubkami lůně:
modlitby v ruce, bloudiváš parkem,
netušíc ani, jak srdce mé stůně.

Děvčátko bledé, rys bolu u r1ů,
v prázdno se díváš . . . Záhon je holý . . .
Slzy máš v očích . . . Um'rely růže . ..
Podzim ide krajem, a srdce holí . . .
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JAROSLAV HRUBAN

VESNA V JESENI

HUDBA LÁSKY

Když v mdlobě lásky hlavinka tvá něžná
mně na hruď sklesne požehnanou chvílí,
:: v dlaních svých tvá cítím líce sněžná,
když smysly prahnou, srdce blahem šílí,
mně Beethoven se zleví s chmurným čelem —
lá za níln ldu, za velkým trpítelem.

Když v tichu nocl osudově krásné
nás ledna závrať lásky v jedno spoll,
zda srdce v mdlobách tužeb vzkvetlých žasne,
když v rudých růžích ["ervnal s Guilhen stolí?
A v mysterií dálky tnluplné
nás vede d'lndy k těm, ilmž osud klnel

Když bouře lásky zuří plápolavá
& v ssinuvých se blescích mysl ztrácí,
když ničím čest, nl llůh, ni dílu slávu,
vše v stíny mrílltotné se matně kácí,
když v srdce zoufalství a zmar se dívá,
Franck „lllalloslavení . . ." nám vlídně zpívál

Až vzplane den, lenž kouzla nmtl smete,
v níž. blaženl, lsme prosnlll se v rále,
až zanlknutí toulm šílíc vzkvete
a v obletí tvém zhusnu umdle'vale,

V ' ul
puk na vlnách my věcných melodn
v noc trlstnnovskýth vplynem mysterlí.

Tu lsoldín, tvůl zlev se ke mně skloní,
hvězd Nlrvnny nám rozžehnese záře 
kdes luhů věčnýdí růže lásky voní
&naše obletí žhnou věčném v laře.
A láska vysněná po léta dlouhá
nás v lednu polí. v lásot zmítá touha.

(), tak lsl má, ty lediná, má drahá,
tak zievem tvým se genius ke mně sklání.
&duše vzrůstá. nad azury sahá,
le cele láskou nad něhou tvých skrr'mí.
Je laku Bůh, ienž láskou vane světem,
le nad tvým čelem políbení květem.
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LÁSKY DAR

Démant zářil Jeho lesku každý země rmut ie cizi.
Tak má láska, iiskra božství, k Tobě, zbožňovaná, plane.
Taž se, druhé, kámen mluví: zda kdy plápol ieho zmizí?
Neptáš se, ni srdce mého, víš, že planout neustzme.
V talemném tom lesku krásy zakleto ie kosmu snění,
v démant čirý, v oheň svatý láska Tvá mou duši mění.

SNY

Sny mládí, večer minulý, vše v iedno splývá,
vše v mlhu opoinou svěc vánočních se hulí;
kdes, slyšte přec, lak v koutku duše prostě zpívá
svou dětskou koledu tak vroucně chlapec malý.
lllel Muž i dítě v písni Ink se sešli spolu,
přec ono v nevinnosti, on však zpívá v bolu.

Muž ten jsem já, jenž na své dětství hledí zpátky,
ink v zlatě. tone snů &vidin pod nádherou,
n řetěz let le s výšin smutku příliš krátký

zdúlí poclunurnou hnán běsnou bouří sterou.
& štěstí dětské sputříš na mateřském klínu,
však sestup s něho v svět & kráčíš v smrt & vinu.

Tuk život mui mne vedl tam, kde nyní stolím;
lá s výšin blahu svého vidím svoie pády:
což, lsou--li iedny ruce, v nichž své Sldtc zlioiím,
což, znplvsá-li duše v sluiích temné žmdy
Vy s pohrdáním díte. oči mě že hořl —
má krása vzdálená v mém srdci chrám si tvoří.

.lseln leií cele, navždy. není možno zpátky,
|se|u krví zuprodán a krev nás spáií vřelá,
(\ kdyby byl můj sen ink závratný, tak krátky
má duše v elysium rozkoší l)) spěla.
U nohou tvých, mr'ispáso, krúso požehnané,
lá 1 nocí bouřlivých ldu v tiché míru rána.

Sny, mládí, večer minulý, vše v lednu splývá,
vše tam mne táhne, odkud zoře vzchází talů,
teď na březích |sem stanul moře, nad nímž zpívá
duch Boží hymnus lásky z hlubin stkvoucích ráiů.
Vír schvátil nás, vše vůkol ohněm lásky hoří,
dve' lillí, duše zbožňovaná, v ně! se noří.
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FRANT. DRKAL

POSLEDNÍ CHVÍLE

HLAVIČKU měl už hodně bolavou od bolesti a ručky dlouhé a vy
hublé položil na bílou pokrývku. Tak se snad kladou struny na bílý
dopis. A oči křtčné tidiou modříse třásly do jarního jitra průhlednými
slzami. Snad slzy jsou už nebe, které v opojení žhavé lásky padá na
lidské srdce, ale nejvíce na srdce tohoto dilapce. Slza za slzou tryská
mu z očí a na bledé tváři zmučené jako kalíšek umírající bledule se
rozkládá harfa jamíth paprsků, přidiázejících oknem za dilapcovou
postelí.

Po celou noc nevěděl. na kterou stranu položit hlavičku. Ta noc
byla zlái Čekal, až se rozední. Pak snad se mu uleví. Snad přejde i bo
lest. Snad zapomene ona, jsouc vydána bělobě dne, na svůj jed, jako
ten čilimník, který pod oknem v létě rozkvete. Adi, pod bílým jeho
květem leží jed, tak jako na ručkád'tdilapcovýdi, podobnýdi jeho krás
ným broznům, rostou trny bolesti. Ale snad bude ta bolest již jen bí
lým hroznem, který ulehne vedle chlapcovu zhlavce. A pak, až přijde
ošetřovatelka, ji požádá, aby mu napsala psaní. Sám ho už nenapíše.
To již nesvede. A přece si myslí. jak by to bylo krásné psát na bílý
papír mamince.

'l'eu bílý papír, ktt-lý by vyhleděl s\ ýma modrýma očima, byl by
rozžhaveu jako suchý úboru to první slovo: Má zlatá maminko, by
bylo nmteřídouškou. nad níž bzučí včelka.

A včelka je srdre.
Venku před oku) zpívá kos. x\(ll, toho nic nebolí. I'oskakuje s vě—

tévky na včtóvku a fouká si na svou píšraIičku. Má křidélka rosou
zmočeuú. A rosa je průhledná a narostla v jarním jitru jako kuličky
bílého růžence. A tryska ! nebo jako ty bile sasauky, které přijdou už
v létě. Slza je rosou na srdte. A má prudkou vůni. Vykvétá z \'ysthlýdl
úborů jako mateřídouška.

Usedla na dilapcovo srdce. Cink! Padla na jeho srdíčko. Ale o tom
neví kos a přece je taky zarousaný.

Na divíli se. zastavilo dilupcovo srdce. Naslouthá kosovi. Takhle
kdyby dovedlo zazpívat do psaní pro maminku. Kdyby si mohlo vy
půjčit kosovu píštaličku. To by jistě jí maminka uvřřila, že je od jejího
(lllilpt'c.

Ale to by už hlavičku (lilapcova o tom nevěděla. Jen ručky by zvlhly
a byly by lehčí a haria jaruídi paprsků zpívající oknem za postelí by
prolínala už jen rosu na srdci.

A slzy by přestaly být slzami a maminka svírající dlaněmi dilapcovo
srdce by se podivila, proč na něm neledovatí slzy a dilapcovo srdce
že už je jako ptáček kos, který pozdravuje po jaru bílou sasanku a na
píšťaličku nezpívá už mamince, ale leknínu.

pak by maminka otevřela okno, v němž roste tvrdý rytíř kaktus
a bílá panna hyacint, a hleděla do modré oblohy, jak ptáček odlétá.

241



Cinkl To iak proletěl oknem, padlo ií na čelo cosi lako stříbrný pe
nízek. A maminka by iei sebrala do dlaní a sklonila nad ním hlavu.
Pak by se lím pokřižovala &plakala.

A srdce dilapcovo by letělo, letělo daleko pryč a všude by zpívalo.
Už by bylo daleko od maminčina okna. Ale slunce, které kaktusu na
sadilo krásný červený baret v maminčině okně, by lei vedlo za ruku,
aby nezabloudilo na cestu, která vede k zavřeným květům leknínů.

Jen zdaleka by zřelo hvězdy a měsíc a tmavý stín pod silnicí k lesu.
Až iednoho dne by přiletěla do velkého města a vzpomnělo si, že tu

kdysi už bylo. Uscdlo by na akát nad čilimníkcm. Za bílým hroznem
květu na větévce sedí ptáček. Tentýž kos, který mu kdysi zpíval, když
ještě ležel na postýlce. Skočil by k němu, políbili by se zobáčky.

Okno by bylo otevřené. A ani čilimník by už nebyl jedovatý i bolest
by už byla radostí a slzy rosou. Vzali by ptáčci píštaličky a zpívali by
na ně. .leden na akátě a ten druhý na čilimníkn.

A až by dozpívali, šli by se pomodlit k bílé sasance.
„Maminko'.
Chlapeček chtěl si utřít slzy, které ho stndily na košilce. Kos zmlkl.

Chlapeček řekl jen to slovíčko. Pak položil hlavičku na bok, ručky
trhly sebou lako dvč struny na honsličkáth, když o ně zavadí bílá ru
ka, a zemřel.

.lako ptáček. lo psaní mamince už nenapsal. A kos na akátč zava
dil nožkon () trn. Zapípl. Pak odletěl.

*

Jnuvs NiMH—it“.

NOC U MUR l".

Letní večer. zemdlený polibky mateřských hvězd. Sním na sknliskn,
kolébán nekonečnou hymnou míru. V tom roztal vclebnou symfonií
smíření výkřik vln. tříštícíth se o korálmé útesy . .. Proinlnvil život . . .
A přes zohýhané zábradlí obzoru naklání se měsíc a malnie ledovým
štětcem svýdi paprsků můi stín.

Sklt'iním sa. k němu, objímání nclvčrnčišího B\éllt) druhu a procltám
—v zrcadle vlastní bolesti

PÍS lcrx

llcz trnů není růže, A pravé lásky poupě
ni lásky bez žalu: může ien rozkvésti,
bolest ie stínem štěstí když v žáru citů vlaží
v života ůpalu. ie slzy bolesti.
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STEFAN GEORGE - přelomJULIUS BRABBC

MALLARMÉ'

COSI BOLESTNÉHOv pohybu ruky, ve hlase, i (usměime se i) v rá
zovité kadeři i ve svérázném tahu pisma, téměř skromná zdrželivost
vedle okouzluiící zdvořilosti,lež budí náklonnost a získává trvalou úctu;
iakési zvláštní, temné britské způsoby, spojené s horlivostí ve svoli věc
pevně věřícího —tot muž Stéphane Mallarmé. Básník tvořil po celý
život na záhybedi svého bludiště, z nid'íž nemůže nikdo naiíti výdio
du; uzavřel se v nedostupné, špičaté věži, pro radost smíšků a podiyb
nosti svědomitých? Či to pouze hříčka,ono seskupení zvučnýd: slabik
a těžkých, třpytivýd1 souvětí?

Pak klečí lid, a lelí matka stolí . . .
Já mnil, že vílu zřím, v klobouku z paprsků . . .
.lá přináším T ě, dítě, z noci idumeiské . . .
.lak přilba válečná, císařského děcka,
z níž, Tebe vytvořit, se lile růži déšt . . .
Památka vzpomínky mojí,
lež se nedovedcš vítězně
pozdvihnouti . . .
Slávnl -—Slávu poznal jsem teprve včera,
uemlolateluou . . .

Vzpomeňme tědí bczsmysluýdi průpovědi a zaklínání, lež, nespomé
ozdravulící moci, žili v lidu, lež znělí lako hlas dud'íů a bobů; vzpo
meňme sinrýdr modliteb. lež nám byly útědiou, aniž byrhom uvažo
vali ()leiidi obsahu; vzpomeňme písní a slok z dávnýdi dob, nelnsnýth,
při ieiidiž opakování se kolem nás vzdouvaií vlny požitků i muk, |ež
křísí bledé vzpomínky, podávající nám lidiolivě, lako bolestné sestry,
své ruce.

Máme leště v živé paměti hluboký dolem, který v naší duši zůsta—
vily spisy byzantské, mladolatiuské i papežské, v nichž isou odpykané
hřídiy zvěčněny zářícími barvami; jak v lelich podmaněném, zmuče
ném slohu vycituleme se zadostiučiněním údery i záchvěvy vlastních
duší, tak i někdy bolestně vytvořené verše horkokrevného lČgyptana
laku menády se řítí a hučí &roziařuií více iak ony starého lloméra.
Každého pravého umělce uchvátila lednou touha vyládřiti se řečí, iež
zůstane neposvěcenému davu cizí, anebo pronésti tak svá slova, aby
len zasvěceucc pochopil lelich vznešené poslání. Zvuky rozechvěným
temnem provází nás Pindar i Dante a někdy i lasný Goethe. Leč ne
stvořilmistr také hmatatelné Iasných obrazů?

Listy, z nichž vane sténání ieseně, hrůza zimy i úcta k zachmuřilé
mu domovu . . . Biblická divokost Herodiady, iež za zlořečených nocí

' Z knihy „Dnové a činy" (vaalořeči).
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bloudí síněmi s rozpuštěným vlasem, pak se kochá pohledy na své sytě
hnědé tělo, ozdobené jen několika zářicími drahokamy.

...... .a otrhávvám,
iak nad zdroii, jichž paprs 'k zrcadlí mne,
lilie bledé, iež v mém nitru zkvetly.

. . .O, zrcadlo,
vodo v rámcižalem umrzlú,
často isem v hodinách zoufalství
se v tobě zievila, stín dávných dob . . .
Zvěstui, až léta azur vlaživý,
iemuž se žena odhaluie cele,
mne uzří chvět se, ve hvězd cudnosti,
že umíráln . . .

Nebo odpoledne faunovo. Prosycené vůní letní země i letních vod;
protkané horkým, nebybným listíma bytostmi, prvotně krásných chon
tek, ssaiícílni svoie kypící síly z dmoucích sc ňader pramatky.

Když hroznů ins jsem vssál . . . se usmívaie

&do blan mětlých foukání
U nohou mych, hle pastevkyně,
v obletí peuič k sobě apiaté —
ie nchvacnii, spiaté unáším le
v křoviny tyto .
llozcchvění,
nahého biiině, které vymyká sc,
by ohni prchlo žhavých retů lnoiicbl

Mudrco, znaiícího tnicmné síly, z nichž připravuic nápoi probouze
lící k životu. nelze vlniti, když učedník. jenž štěrbinou svého mistru
pozoroval, ncinpně napodobí tniemné hmaty u E\ým lckvarvm přivodí
zcmdlenost i smrt.

Proto. básníku, nazývaií tebe vrstevníci i žáci se zálibou mistrem,
poněvadž tč nelze napodobiti, ač isi lolik velikého stvořil: poněvadž
všichni touží po neivyšší dokonalosti smvsln i hudebností, aby před
tebou obstáli: poněvadž |i|n zůstáváš tajemstvím n utvrzuieš víru v onen
krásný rái, tenž lest věčný.
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ZKNIHY
JAN KASPROVICZ- přeiožillANlanix

„MÚJ SVĚT"

VOJTĚCH DLÁTO

llyl vám Voitěch Dlnto
řezbář ruky umné:
vyřezal í koním hřívu,
ptáčkům peří šumné.

Antipendium znnl
zrobit na oltáři,
spanilé, že sotva lcpší
uzřítl se zduří.

A když stavěl chatu,
pěkně v lomenici
vyryl lNRl &dva ptáky
spolu laškuiícl.

laškulící ptáci.
holub s holubičknu —
na znak lásky, která váže
muže se ženičkou.

'l'u lednoho rána
sousedé hu budí:
„Kapličbu zde potřclmlem.
at se Dlito irudíl"

„Nebudu se bránit.
nelsme ledniacíl"
A než zima uplynula,
dohotovil práci.

7. hruškového dřeva,
z dubu umeni (llátu

V \ V uz tu pekne ve trolici
Rodinečkn svatá.

Svatý Josef z iedné
s hoblíkem i pilou,
z druhé strany s liliemi
Panenku zříš milou.

“245

Mezi nimi drobné
Jezulátka tělo,
opírá se ručičkama,
tak by skákat chtělo.

Nad Rodinou svatou
holubice bílá,
lež si křídlem trochu těž
k nebi zaměřila.

kým

Postavili ve vsi
nové arcidílo —
což se tomu Voltědiovo
srdce natěšilol

Jun lm kormoutilo,
lulyž se dočkal časem,
lak se slípky rozgdákaly
lennrcm i basem.

Až mu slzy tckly
po šedivém muse,
když ne o něm rozkcihnlo
čísi hloupé house.

lltčšit lm ditěll
lidé dobroduší:
„llouse přece keihal musi,
slípkóm gdákot sluší.

Tuk víla ncnulnmll
rodiny zlý osud,
lnko ten váš oltář z dřeva —
vždyt ie celý posud!

Hůř.ze syn ic zioděl
—pro Pánul —a žena
dobře si to zasloužila,
že le vykřičenal"



„Copak s klukem —at mu
pouta navlečena,
tady to le rodina má,
tu ie mole ženal'

Takhle odpovídal
každé klevetnici
Vojtěch Dláto, co dva ptáky
vřezal v lomenicl.

HORALSKÉ OSTATKY

Na ostatky, včera, dnes,
ledna radost celá ves:
nezdařil se v peci chléb,
třikrát šlo se na pohřeb.

Velebniček o Ranní
napomlnal k pokání,
hezbožnost se nelekla,
když || proklel do pekla.

V tvrdé srdci úhory
hrozll: Shnlll brambory,
Boží prat len pokyne,
oves suchem vyhyne.

Na Ostatky včera, dnes,
ledna radost cela ves,
tančí, dupčl, houpy - hup,
až to dunl do dtalup.

Káča třeštl od rána:
pes lí zakons' berana,
muž se chladí v šatlavě,
pohladil dva po hlavě.

Také synek —mazánek —
půjde zítra pod zámek.
Boží hněv naň volá kdos,
že mu včera ukous' nos.

V nenuceně zábavě
sekerou křís' po hlavě
bratra, s nímž měl pranlcl
pro šmatluvou pastvicl.

Také s ledním od volska
přišla nemoc francouzská.
ty, lež stihl úděl zlý,
do špltále odvezli.

Na Ostatky. včera, dnes.
ledna radost celá ves,
po cestě se ubohá
belhů lidská mátoha.

Je to baba nellda
uřkne. koho uhlídá,
oči pnulí na postrach,
ze zástěry střípá pradt.

Nelde |í to do hlavy,
odkud tolik zábavy,
když le před ní na píď len
licen hrobu rclevřen.

Na Ostatky, včera, dnes,
ledna radost celá ves,
s výše do vsi zářivá
slunka tvář se usmívá.
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r. s. Hoan
co souuí sv. FRANTIŠEKSALESKÝ

o iNTELiGENCi ŽEN

SV. FRANTIŠEKSALESKÝměl iako duševní vůdce a důvěrník mnoha
vynikalicích žen své doby tolik příležitostipoznati neihlubší záhyby žen
ské duše, že se stal výborným znalcem ieiím. Francouzský spisovatel
( ;. Arnaud d'Agnel studuje psychologiiženy vybral si proto sv.Františka
Saleského za vůdce. Ve svém spise „Les femme: d'aprěs saint Francois
Sales“'(Paris. Plon, 1928) ukazule, že „nikdo lépe nepoznal, nepodm—
pil a nemiloval duši ženy než svatý biskup ženevský. Proto chtěli—lisi
feministky vybrati patrona, nemohou lépe voliti“. (Tak píše posuzo
vatel spisu M. L. v časopise .Polybiblion' v dvoisešitě březnovém a
dubnovém t. r.) Vynímámtu několik myšlenek ze spisu svrdiu imeno
vaného z kapitoly druhé „Inteligence žen“ (str. 15—55).

Chceme-li soudili o inteligenci žen, musíme si neiprve uiasniti po
lem inteligence vůbec. Pak se teprve pteime, co soudí () inteligenci žen
sv. František Saleskýl

Co je vlastně inteligence? Slovo podle svého původu znamená, že
člověk maje tuto vlastnost přečte to, čeho většina lidí nedovede pře
čísti, odhalili, rozřešiti. Naše „já“ a všedmy živé i neživé bytosti, které.
|sou na dosah našich smyslů. isou pro nás knihami otevřenými. .lelirh
obsah le vehni rozmanitý a nevyčerpatelný. Vnínn'nne ovšem len to,
to le smyslům přístupno, celá skutečnost není v dosahu našith smyslů.
Máme před sebou iakési hieroglyfy, iež rozluštiii le |)l't'it'lvelmi nama
havou.

Člověk inteligentni vidi lidi a věci —nikoli, lak rozmar mu kůže Ie
viděti, nýbrž jak jsou ve skutečnosti. 'l'o, ("llllvyniká nad pošetilce a
lidi prostřední, le správnost lebo pohledů. I považuleme na př. za inte
ligenta toho člověku. který nás vyvede z Vět'l,z níž podle našeho do
lnněni nebylo výdiodu. Znakem inteligence ie odkrýti věci,"chž většina
lidí nevidí, a vidčti le správně. Jsou lidé inteligence teoretické a isou
duthové praktičtí. Uni praculí v nesmírnýth oboretb písemnictví, věd
a umění, těmto náleží neméně rozsáhlé. pole činů. ()ni prospívaii lid
stvu všemu, tito se uplalňnlí hlavně v prostředí, ve kterém žiií a pro
které pracuií. Podle povahy předmětu, o jehož proniknutí ide, inteli
gence má velmi rozmanité způsoby činnosti. Geniové (lako Leonardo
do Vinel). kteřl dovedli tvořili s úpětbem v oboredi si neivzdálenělškh,
lsou velmi řídt'i.Zdatná inteligence lidská vyniká obyčejně len v oboru
lediném. Někteří inteligcnti se vyznamenávalí analysou, iiní syntesou.
Mnozí isou výborní v sebepozorování a při tom bývalí špatnými po
zorovateli světa vněišiho. 'l'řebas se vlastní inteligence lišila od paměti,
obraznosti, činnosti volní i života citového, podléhá více nebo méně
iieiith vlivu. liýváme denně svědky, ink vášeň uryd'lluie a posilule

' Spisovatel připravule loště dilo „Les femmes d'aprčs saint Augustin'.

247



činnost rozumovou. Neboť - je-li potřebí věc znáti, abychom ji milo
vali, vede nás naopak láska k věci k tomu, abydiom ii lépe poznávali.
[ stavy podvědomé mají značný vliv na inteligenci ve směru dobrém
i špatném.

.le jisto, že je velký rozdíl mezi inteligencí mužskou a ženskou, roz—
díl, který vyplývá z různorodosti psydiické obou pohlaví. Je ovšem 
přísně vzato —nemožno určiti, který z obou mozků (mužský či ženský)
podržuje vrd'inad druhým. Nejlépe bude vytknouti přednosti :! slabosti
obou a tak je srovnali. Sv. František Saleský nikde nečiní podobných
závěrů, ale jako výborný psycholog cítí je intuitivně. Proti moralisiům
své doby nepovažuje inteligenci ženy za veličinu bezvýznamnou, mluvě
nebo píše o ní, nečiní tak nikdy ironicky. Dospívá dokonce přesvěd
čení, že je ženě možno dosáhnouti duševní úrovně mužovy. Píšet mladé
abatyši z Montmartru: „Vaše pohlaví chce býti vedeno a nikdy, v žád
ném podniku nemá úspědiu leč podrohuiic se —nikoli proto, že by ne
mělo velmičasto tolik poznání jako druhé pohlaví, nýbrž poněvadž tak Bůh
u:tanow'l“. Jinak by sv. František otevřel ženám všediny brány lidského
vědění. Jen dvou nebezpečí se bojí: aby žena věnuiíc se vědě nezane
dbávala svého vlastního určení a po druhé, aby neživila v sobě samo
lásku a nechlubila se svým věděním. Vtom se shodují se sv. Františkem
moralisté, že věda je velkým nebezpečím pro domýšlivost ženskou.

Ačkoli tedy sv. František připouští možnost vyššího vzdělání vědec
kého pro ženu, přece myslí, že se toto vzdělání méně shoduje s men
talitou ženskou než s mužskou. Žena povahou svého dutha nemá zálihy
v abstrakcích, kterých věda vyžaduje. Vycházeje z tohoto pozorování
neradi sv. František svým duchovním dcerám, aby modlice se dlouho
hloubnly () jedné myšlence, spíše necht se poddávnjí co nejdéle její
mu dojmu. Německý psycholog žen (i. lleymans v díle „l)ie Psycho
logie der Frauen" (Heidelberg, l0'24) potvrzuje správnost poznatku
sv. Františka, že ženy neprospívnjí ve vědě proto, že jejich inteligence
není tolik přístupna chápání abstraktních pravd jako inteligence mn
žova. .lc iisto, že inteligence ženina je obrácena k věcem konkrétním.
teorie ji méně zajímá. Někteří psychologové chtěji tento nedostatek
u ženv vysvětliti staletou výchovou ženy pro život praktický. Ale jak
potom vysvětliti poddnjnost žen, že se tak dlouho spokojovaly s niž
ším vzděláním? () mnohých vynikajících ženách je známo, že mčly
odpor k abstrakci, stačí uvésti Mme de Sta'él, M. de llémusat, George
Sand a j. Naopak shledávnme ahstrakci často u mužů nevzděluných.

Ženin sklon k věcem konkrétním se vysvětluje citovým životem je—
jím, podmíněným mateřstvím. Zachovat bytost nějakou při životě je
více uspokojuje, než řešení nejvyšších záhad vědeckých. Živoucí by
tosti je více zajímají než abstraktní cíle vědy, politiky a umění. Žena
nežádá pro pravdivost všeobecného soudu důkazu logického, nýbrž
ověření jeho případem zvláštním. l knihkupec jakýsi v Londýně zjistil,
že ženy vybírajíce si díla filosofická volí filosofy nejméně abstraktní.

Velký úspěch děl sv. Františka Saleského se vysvětluje z části tím,
že žádný spisovatel lépe nepostihl sklon ženiny inteligence k věcem
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konkretnim (l'orientation concrete de l'intelligence féminine) a nebral
větší zřetel k němu. V dílech sv. Františka neivíce čtených (Introduction
a la vie dévole, Traité de l'amour de Dieu, Vrais entretiens spirituels)'
ie omezeno zdůvodňování na neimenší míru. isté rozumové úvahy
přecházeli brzy k činům lednotlivým nebo v přirovnání snadno pocho
pitelna. Mluvě o pravé a nepravé zbožnosti nezdržuie se sv. František
dlouho úvahami všeobecnými, nýbrž staví před oči čtenářek několik
typů lidí zbožných. Člověk iednoho typu, oddaný umrtvování vněišímu,
se považuie za velmi zbožného, protože se postí, ačkoliv leho srdce
ie plno zášti; ze střídmosti se neodvažuie omočiti iazyk ve víně, ba ani
ve vodě, při tom však se neštítí hroužiti iei v krev bližního pomluvou
a ntrhačstvím. - Jaký tu realismus v tomto portretn, plném pohybu a
činnostil Hle, takto ukoioval sv. František žízeň žen po věced'l živýdl
a konkretníchl

Jiný člověk odmlnč vylahuie z peněženky almužnu, ale nemůže ze
srdce vybrati slova sladká, aby odpustil svým nepřátelům.

Místo, aby popsal slovy abstraktními různé stupně vzestupu duší
k llohu, uchyluje se sv. František raděii k obrazům ze světa ptačího.
llříšníci spoutaní zemí podobaií se pštrosům, kteří se nikdy nad zemi
nepozvednou, lidé nedokonalí ison iako slepice zřídka se odvažuiící
letu, ien dokonalí isnu rovni orlům, holubům a vlaštovkám, kteří lítalí
rydtle a vysoko.

.le-li třeba, aby znázornil, Ink zbožnost přelněňule svízele tohoto
světa v radosti duchovní, sv. l'rantišek odkazuie na včely pravě: „Vizte
včely na dylnlánu: nnlezaií llllll šťávu velmi hořkou. ale ssullce mění
li \ med, poněvadž je to lelich zvláštní schopností. () lidé tohoto světa,
duše zbožné shledávulí mnoho hořkosti \ skutcích umrlvuiících, ale
konalice ie, mění ie v díla sladká a libá. ()Imč, plameny, kola a meče
se zdnlí nult'cdníkt'nn květy a vůnčlnl, protože isou zhožnl . .."

Je možno mluvili konkrelnčii, než činí sv. František, aby získal ("le—
nářky pro svou vět ?.lt' kouzlo ve způsobu, iak světec poučnle ducha
krásnými obrazy. At ie pravda sebe lilosoíičtčlší, sv. František |i činí
smyslům přístupnou a při tom lí neznelvořnle ani neumenšuie.

Jsou na příklad různé způsoby, kterými vůle řídí tělo i duši. Světec
upoutává pozornost čtenářek na problém límto přirovnáním: ()lec
rodiny vede svou ženu, své děti a sluhy nařízeními a příkazy, kterých
isou povinni poslouchali, ačkoli mohou tak nečinili; má-Ii nmolníky
n otroky, vládne |im silou, které nemali moci odporovnli, ale s koňmi
svými, voly a mezky zachází obratně, pontale, splnale uzdon, bodaie
ie, zavlrale a vypouštčle . . ." Tímto začátkem zcela konkretnim obrací
zraky žen k problému, kdežto studený výklad psychologický by ie
od uzoval.

žena lsouc zvědava na lidi a věci svého okolí, ie prosta obyčeině

' Výbor z děl svatého Františka Saleskébo podává kniha „Saint Francois de
Sales". Pages dlolsies. Introduction et notes par P. Ardmmhaues. l'arls. říditlons
„Spee .
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vší zvědavosti vědecké. Nic ji nezajímá důkladně mimo krb, přátele a
vztahy světské. Podrob osti ji baví, i když ji neunašejí - takže ji skrý
vají pohled na celek. ena je podle Schopenltauera stižena jakousi
krátkozrakostí duševní, které jí dovoluje, aby intuicí pronikla věci
blízké, ale její horizont je omezen, co je vzdáleno, jí uniká. Z tohoto
krátkozrakého hlediska si vysvětlujeme její bludné soudy.

Vtíšnivost a záliba v konkretnu by byly příčinou rozumové méně
cennosti ženiny, kdyby nebyly vyváženy jinými přednostmi. Ve divílídi
kritických a v záležitostech vlastnída jejímu pohlaví instinkt nahrazuje
soud. Pravd, jichž muž dosahuje pracným uvažováním, žena se zmoc
ňuje intuicí. Příroda rozumuje za ni. Instinkt má v životě ženy velkou
důležitost (spisovatel knihy mu proto věnuje celou následující kapi
tolu). Sv. František ukazuje v tomto oboru tehdy málo známém velkou
pronikavost psychologickou.

Nadbytek obraznosti a života citového jsou nebezpečím, kterému
jsou vystaveny i ženy nejinteligentnější a nejctnostněiší. Sv. František
se proto nehorší, vidi-li na př., že dobře míněnú slova jeho dopisu byla
špatně chápána. Hlavní vinu hledá v citu, pod jehož vlivem jeho dopis
byl čten a opět čten. Bytosti vášnivé, jakými jsou ženy. soudí o všem
brzy tak, brzy onak.l nejspravedlivější z dcer l'lvinýdi upadají v stra—

nicžcosttam, kde rozhoduje láska nebo nenávist.ny myslí vždycky dobře o tom, co milují, a špatně o tom, co ne—
návidí. Vliv citu na úsudek je osudný. Svatý František jej přirovnává
k účinkům jedu: .Ti. kteří pijí štévu z ethiopské rostliny ophlusa, myslí,
že všude vidí hady a věci hrozné: ti pak, kteří spolkli pýdm, ctižádost,
nenavist, nevidi nic. co by neshledtívali špatným a hodným pokárání".
Světec neradi léčitl přímo tuto vadu ženské inteligence. Zlo musí býti
potíréno ve své příčině, která není povahy rozumové, nýbrž citové.
Srdce je nemocno, srdce třeba léčltl. aby bylo vráceno zdraví dudm.
Sv. František se proto neklame, pravě svým Bohumilám: .Jsou-Ii vaše
city sladké, [ váš úsudek bude sladký.'

Množství omylů je u žen zaviněno jejidi vznětlivosti: místo. aby svůj
první dojem podrobily kontrole rozumu, jdou za ním, neuvažujíce
o jeho hodnotě objektivní a jeho důsledcích.

Núzomě zase objasňuje světec svým čtenářkám důležitost soudili
nejprve sebe a ne jiné. Soudí-ll o jiných laskavě, jsou vždy skutečnosti
blíže než úsudkem přísným. Vliv citu na rozum se jeví u žen i v oboru
náboženském. l tu jsou ženy vydány nebezpečí. že budou považovati
zbožnost planou, klamnou za skutečnou a opravdovou. '„enajsour
povahy vratké, obrňuje se nesnadno proti vlivu citu na rozum, soudí
proto nejčastěji podle osobních dojmů. Správnost úsudku je vlastnost,
které u ženy sv. Františka nejvíce překvapuje. Tak je řídká.

Jiná vada povahy rozumové, proti které náš světec bojuje celou šíH
své mužské inteligence, je povrdmí (iormalistní) dudl, který více dbá
gest a slov zbožnýdi než zbožnosti samé. Ženy tu mají zvykem hleděti
spíše na vnějšek než na podstatu, víc na detaily než na celek. Světec
je poučuje proto, že zbožnost spočívá v tom chtíti to. co Bůh chce, a
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chtíti to konati pečlivě, často a čile. Podle světce ie směšnou pošetilost
žen. které se považuií za svaté, že chodí na mši, přilímalí a dávalí
almužnu. Málem by datěly, aby ie církev prohlásila za světice a po
stavila na oltář.

.Vězte, ubohé.' praví světec, „nemáte-li lásky a pokory, všechny
vaše skutky nelsou ničím.' Svatý František uvadí ieště |iný příklad
ženské pošetivosti. Mnohé zbožné ženy ditěly prý se postiti po všedmy
soboty roku na počest Panny Marie, vyjímale soboty doby postní. kdy
by ta pocta patřila Spasiteli. Poněvadž si tento půst ukládaly dobro
volně, považovaly lel za dílo lepší, než kdyby se postily v době církví
přikazaně.

Tyto poslední příklady ukazulí, lak sklon rozumové činnosti ženiny
utúpěti se v detailech ie posilován všemi druhy samolasky na škodu
lelí inteligence. Biskup ženevský, nečině si ilusí o silné a slabě stránce
mozku ženina, není přece nakloněn |í|n opovrhovati. Dcery Eviny lsou
podle Ieho nazoru sdíopny výchovy rozumové. Jeho péče proto smě
řuie k tomu, aby le naučil uvažovat. Nechce tedy, aby všedmu odpo—
vědnost za své činy vložily do leho rukou. Nebyl by nucen v tom
spatřovati spíše línost dušemi než poslušnost? Male úctu k svobodným
duším. nemůže přllmouti světec tak otrockou ost.

Jsa hotov podporovati duše ve všech okolnostech a poučovati ie
svými radami, nechce od nich žádati, aby neměly |iných myšlenek. citů
a přání, než má sam. Načrtavaie tim zhruba životní program. vhodný
pro lelich postavení společenské a pro povinnosti lelidr stavu, má na
mysli také leiids schopnosti, aby pod rovel rosvol rosličnýd: osob
nosti. Jako zkušenýpednlogpedagogpouedsšma lin: jistou volnost ve volbě
skutků dobrýdn. Nic neprolevule l úctu světcovu k ženské iniciati—
vě,než dopis zaslaný baronce de tal', kde vyklada své myšlenky
o řízení svědomí: .Chvůlím nesmírně núbožnou úctu. kterou drovate
k svému představenému, . vybitím Vis, abyste pečlivě v ní setrvala,
nicméně Všm musím říci leště toto slovo. Tato úcta mú Vás udržeti
v svatém d'IOVál'll,kterému late se tak štastně podřídila, ale nesmíte

ro ni trýznitl &dusiti opravdovou svobodu, kterou Dud: Božídava těm.
terč má ve své mod.'
Jedinou starostí světcovou není, aby navykal duše na svou vlastní

metodu, nýbrž aby |im nechal na vůli svobodně líti po cestúdl, kte
rými le Bůh přitahule.

Starost, aby nic neřekl, co by se neshodovalo s úmysly Božími stran
duší, a velká pokora mail značný podíl v postupu vedení salesiánského.
K nim přistupuje účel nutiti Bohumily k ůsilovnělšímu přemýšlení, než
k iakému tíhne směr dudia vlastní leiidl pohlaví, a tak le zdokonalo
vati lak po stránce rozumově, tak mravní. Jsa obeznalý v psythologii
žen biskup ženevský chápe. že le třeba, aby navykale ženu na úvahy
rozumové zmenšoval nadměrný vliv leiího života citového na sdsop

' Svata Jana (Františka), zakladatelka řúdu Navštívení Panny Marie čili
sale-linek.
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nosti rozum0vé. Z toho bude míti prospěchpředevším zbožnost ženina,
poněvadž bude méně ve vzletu smyslovýd: doimů a měnivýdzírozmarů.

Měl-li sv. František přikteré kapitole svého ,Návodu k životu zbož
nému" na mysli zvláště dcery l'lvíny,bylo tak listě u kapitoly, která mluví
o nutnosti míti ducha spravedlivého a rozumného. Obhaiule věc roz
umu před Bohumilami, počíná si světec velmi obratně. Bolule citem
proti citu, citem lásky k bližnímu proti samolásce. Jak učinkovati na
mozek ženin a nedovolávati se ieiího srdcel Argumentaci světcovu
lze tu shrnouti takto: Abyste byly dobré k ostatním lidem, jak to Bůh
duce a iak to žádá čest vašeho pohlaví, není třeba, ani abyste soudily
ani lednaly z popudu svých osobních sympatií nebo antipatií, nýbrž
abyste byly hluché k I'EletU svýd: hněvů jako k čarovnému bublání
svýd: tužeb a neposlouchaly leč hlasu rozumu svého. Takový ie smysl
konečnýdi vět kapitoly o nutnosti míti dudía rozumného.

„Bohumila,buďte nestranná a spravedlivá ve svém íednáníl Postavte
se vždy na místo bližního &leho postavte na místo své a tak budete
souditi dobře; učiňte se prodavačkou kupuiíc a kupcem prodávalíc a
budete prodávali a kupovali spravedlivě. Všediny tyto nespravedlnosti
lsou malé, poněvadž nezavazulí k náhradě, ale neustávalí nás zavazo—
vati, abychom se z nidi káli, poněvadž to isou velké nedostatky rozumu
a lásky; a konec konců nelsou to leč podvody, nebot člověk neztrácí
nic, žíle-li šledietně a zdvořile, maje srdce královské a rozumné. Ne
zapomínejte, Bohumilo, zkoumali často své srdce, ie-li takové k bliž—
nímu, |ak byste ditěla, aby bylo leho k vám, kdybyste byla na lebo
místě, nebot hle, to je hledisko opravdového rozumu'.

Všechno umění zlepšit! u ženy schopnosti rozumově spočívá podle
taktiky sv.řhntiška Saleského v tom, aby se ženě ukázalo, že nestranný
úsudek a správné uvažování inou něco ušlechtilého, dobrého. Jak pří
padně nazval světec spravedlnost dudu krásným |ménem srdce krá
lovského a rozumného.llie, tu le něco, co se nemůže nalíbiti ženě. na
kterou rytířský tón tolik působí. Slova „srdce královské" činí rázem
sympatičtělší přívlastek .rozumné'.

„ím \'ít'e má žena hodnoty rozumové a mravní, tím více záleží na
tom, ob_ulmiu udělí ideálem příkazy a rady, které lí dáváme. 'l'ak lí
usnudnímc poslušnost, učiníme ohět méně odpomou.

Sv. František usiluie () to, aby rozum a soudnost zvítězily “ žen,
které. byly pod ieho dudíovním vedením —měl na mysli skutečný ideál.
.lím byla sv. Terezie z Avily, kterou poznal studiem ieiídl děl.

Svatá Terezie byla toho do ění, že myšlenka lidská platí víc než
celý svět hmotný dohromady. Éra víc se ií nelíbili polovzdělanci pro
svou hloupou domýšlivost, tím milý“ ií byli opravdoví učenci. .lelidi
vědění bylo v ieiírh očídi odleskem vševědoucnosti Boží. Sv. Terezie
se stala obhúlkyní lidského rozumu v době, kdy |e| Montaigne zahr
noval svým opovržením a luterán Valdés shledával zvědavost vědec
kou hodnou pokárání. „Kdo má světlo vnitřní, musí se zříci světla
rozumu přirozenéhof prohlašoval.

Sv. Terezii připadla krásná úloha háiitlnašid: sdaopnostírozumovýdi
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proti tolika ieiid: utrhačům. Věc neslýchané v dělinádí: žena nejbo
hatšího života citového má údělem hlásati skutečnost rozumu a jeho
velikost. Chápeme, že sv. František Saleský právě velkým zievem špa
nělské světice byl utvrzován ve víře v ženskou inteligenci. Jest teho
zásluhou, že lebo nelmilelšíBohumila Mme de Chantal, žena živé vznět
livosti, buiné obraznosti a nemenší vúšnivosti dovedla spoiiti s těmito
vlastnostmi správnost úsudku a logickou souvislost úvah.

Srovnelme na konec názory sv.Františka o inteligenci žen s výsledky
moderní psydiologie, lak li shrnule ]. Larnac v kapitole „L'inteligence
féminine' právě vyšlého díla „Historie de la littérature feminine en
France (Paris, Kva 1929)l

Nynělší věda přiiímá běžný názor, že povaha muže a ženy se pod
statně liší. (Mme de Stačl kdysi tvrdila, že „duše nemali pohlaví'.)
Nehledě k větší síle tělesné mužové předčí ženy inteligencí, ženy pak
malí přednost v oboru citovém. Rivarol pravil: .Nebe odepřelo ženám
genia, aby se všechen plamen udioval v srdci'.

Namítneme-li, že se stále větší počet žen s úpědiem věnule studiu
vědeckému na universitách. odpoví se nám, že sice ženy vynikalí pa
mětí a množstvím vědomostí, ale chybí iim samostatnost a hloubka
myšlenky. Duch leiidn přilímtí, ale netvoří. eny nedospěly k důleži—
těiším oblevům, nevytvořily nový druh literární spokoluiíce se napo
dobením práce mužské. Jelith pozornost se obrací na nelbližší okolí,
na výrobek hotový, na věcidekorativní, individuelní a konkrétní. kdež
to muž tíhne k věcem vzdálenělším, konskruktivním, všeobecným a
abstraktním. Ženy malíodpor k abstrakcí, která nedává vzmadm mocné
vznětlivosti ieiidi. Ženy mohou sice vyniknouti v malbě a písemnictví,
kde není nouze o konkrétní předlohy. ale neprospívalí v abstraktněl—
Řídí druzídi uměleckýdi tam. kde ide o komposici. pro niž muž hledá
vzor len v sobě. Dovedou výborně rozbírati své vlastní city, ale ison
neschopný ohsáhnouti celek.

Je možno z těditoziičtěnýd) faktů uzavírati, že žena le méněcennělší
než muž? Odpověďmi: Nelze mluviti nni () inícrioritč ani o supe
rioritě. Žena le zkrátka bytostí od muže rozdílnou.

Odlišnost íysiologicka se přilílná všeobecně. Většina psydiologů při
pouští nyní také odlišnost psychickou. Spor le len () původ této odliš
nosti. Někteří tvrdí, že se vyvíií až pozděli, není vrozena. Jiní sc dom
nívali, že le výsledkem tisíciletého otroctví ženina. Ale Maudslcy myslí,
že ,pohlaVí le hlubší (mocnělší) než civilisace". Není prý to společnost,
která udčlnln ženu tím, co jest. Pohlaví není detailem přidaným ná
davkem dvěma podobným bytostem. Je samým středem dvou bytostí
protivnýdi. Rozdílnost se hledá už v buňkách.

Co se týče duševní činnosti, tvorby literární —na desátém řádku
poznáte, že dílo psala žena, třebas late to předem nevěděli. Zkrátka:
žena se liší od muže tělesně i duševně.

Myslím, že sv. František Saleský jako psydmologženské duše čestně
obstoií i vzhledem k moderním názorům na duši ženinu. Ale náš člá
nek mčl leště liný účel - ukázat, tak se studium života a děl velkých
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světců katolickýd: víc a vice prohlubule, poněvadž tito světci, pro
něž měla leště nedávna doba len lizlivýůsměšek, mohou i lidem dneška
mnoho říci,zvláště však poučl ty, kdož touží po iasném pohledu do
hlubin lidské duše.

*

SIDA KOŠUTIC - přehlil OTTO i'. BABLER

Bouonomčcs
Zdrávas, Maria.
Zrana nízká tráva sl rosou omyla tváře.
Ptače si zpívá, letíc nad hůll a polem.
Větérek spěd'náokeánem mlhy,
nesa píseň iití-niho zvonu:
Zdrávas, Maria.

Černý odstín zastřel krajinu
ve smrtelné dzvíli Tvého Syna.
Přílišné bolest Ti přetrhla pláč
a ruce matčiny sklopila němě.
Misto nářku - oči Tvé zalily slzy,
a pohled se zastavil nahoře.
Obloha nesnlmala čemýdr záclon.
Matko osamělá. proč hledlč vzhůru?
Matko tichá. proč hledlš vzhůru?
Svata Matko rozpiatého Syna, což nemáš
ni výčitky pro lidský dav, lení nynl
Tě obklíčil “ nohou Nevinného?
Místo slov -—oči Tvé zalily slzy,
a pohled se zastavil nahoře.
Obloha nesnlmala čemých záclon.
Matko osamělá, proč hledlš vzhůru?
Matko adm, proč hledlš vzhůru?

svata Matko, když potkaly oči Tvé pohled Otce,
zřelas. že na Syna usmlval se Bůhl

Zdrávas, Maria.
Zvečera nizka tráva sl rosou omyla tváře.
Ptáče štěbeta, letic a pole ke svému domovu.
Větérek spěchá okeanem mlhy,
nesa plseň večerního zvonu:
Zdrávas. Maria!

(Z časopisu „Hrvatska Prosvjeta' XVI.)
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JOSEF BARTUŠKA

MĚSTO NA HRANICÍCH

Bylo to v roce 1924
měsíc září se prodán! v lesích a doubravádí
a v novohradskýdi lesídl se pásly srnky
tohoto září iel isem vlakem dívale se na obě strany trati
Břízy na mýtinád'l vlály poslední zelení
melandiolické barvy se divěly jak v kaleidoskopu
a v pozdním odpoledni kanul déšť do mýdt vzpomínek
vřesoviště podél trati doutnala těžkou mlhou
a vlaštovky sedaly na dráty hledíce k lihu
Vlak těžce supčl dýmaie v mračna
&déšť stékul po oknech iež kryla dávno vyprchalé teplo
To ie Vitorazsko iímž proiíždíme myslel isem
vlak poskakoval na železnýdr koleiídm
a srny za Vyšnou hledčly hnčdýma očima slzíce dýmem
který se táhl lak mléč-nádráha za vlakem
U trati vyskočil modrý strážník a točil červeným praporečkem
neznámá dívka kreslila na zamženém okně milostná znamení
Všithni sbírali ranečky svého štěstí a snů
a vlak viížděl do nádraží
provázen skřípěním výhybek & září světel

„:
To bylo v 7.21"roku 1024
Když isem protházel městem na hranicídi
večer se blížil &neznámý thodcc se halil v plášt
myslel isem naň snad to byl Ahasver
nechával za sebou dllíld
potkal jsem dívku která se smála
byla to ta |ciíž obraz krášlí krabice s bonbony
viděl lsem ii len krátce
ale voněla komalinkami
prod1úzeiíc se deštěm který zvolna padal na ieií kožešinku

cl jsem tmou škrtaie zápalky Solo
cigareta byla vlhká a syčela iak prskavka na vánočním stromku
'edivé stíny se ploužily mlhou

a nad nádražím hořel reflektor
lenž světelnou čarou ryl mezi hvězdami
To bylo město na hranicíd1
s kouřem, mlhou &hlukem
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a s úsměvem plavé dívky
lež krátce před svítáním usnula v krabici s bonbony

lIl

Překračule kolelnice myslil lsem na zámořské cesty
portýr kouřil dýmku a bručel ze sna
slečna v pokladně rozdávala jízdenky jak v milostném románě
a nádraží hřmělo
Zelené vagony lezdily samy tmou
do bouře nárazníků zněl amplion
a reprodukoval píseň havaiské llétny
a nade vším světla
bludičky v železných rumištídí výhybek
Uředník vysílal telegram
a hrál na ariston
Byla to hudbu iíž nezapomenu
Někdo mě vodil nádražím
nepoznal jsem ho
byl zahalen v plášt a dýmal (hladem
V mlze se rýsovaly silhuety
pohybuiící světly a celou tou hrou
V skleněném zámečku dohořelo vlákno žárovky
Obrátil |sem se zpět a šel ostnatým drátem
a na okně jež prasklo přílišným hlukem
&které prad1 pokryl k nepoznání
našel iscm zelený kaktus
Miloval iscm vždy kaktusy
tyto konstruktivní výrobky přírody
()dnášel lscln květináč přeléznic plot
Portýr odhodil dýmku a strolvůdce prudce brzdil
Běžci za mnou a křičel
ale lá běžel městem na hranicídí
shlížeie se v mokrýdí chodnícíd'i
až bez derhu [sem sa zastavil u vrat
lež kryla můl příští domov

IV

Bylo to lednoho večera
chodil |sem v lesídr a ze smutku hvízdal
měsíc kouřil a hvězdy se třásly (hladem
V růžovýdl parád'í třásl se přelud hedvábně dívky
Byl lsem zmaten touto scenerií
v kraikoví mračen se řadila souhvězdí
a svatolanské mušky tančily na mýtině
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Myslel [sem na plavou divku
lež usnula v krabici s bonbony
usměvavě rovnala kolem sebe záhon pomněnek
Bylo to pozdě v noci
když jsem chodil v temné zeleni lesa
zatím co kuksčka v zenitu prozpěvovnln
Dívka psala milostný dopis
a lá v snu hleděl lí přes rameno.
Hvězdy padaly v stíny lesa a fosforeskovaly v skrytu
Byl to sen na nělž nezapomenu
Krúčele k městu středem tědito vidin
slyšel |sem vlak lenž odlížděl do světa
svetolanské mušky mizely v mediu
a moie cigareta dohořela.
Stál lsem zamyšlen v lesídl ve středu Vitorazska
&myslel |sem na mnoho věcí lež nikdy nesplní-ím
byl |sem tu tak strašně sám
samotářsky lovec svatolanskýdn mušek
A pak [sem šel domů skupinami hvězd
do Revoluční třídy 230
bděl [sem až k ránu hovoře s Jitřenkou

*

ANruNiN šuf

BALADA VEČERNl

Obloha zpívala. hvězdy lí hrály,
měsíc se potopil v stí-ibmy' sen 
v očích se panenky bály a lkaly,
v srdcídi zaúpěl bol, vykřikl sten . . .

Květiny voněly milostnou písní,
0 kel' se roztříštil růžový pel —
hrdlo hlas zadrhlo v úzkostné tísni.
v mlčení rtů ienom smutek se dlvěl . . .

V pokoměm ztišení usnuly stromy,
stříbmů rosa len ve trávě tlí 
v dušíd: cos zaškytlo. ink když květ zlomí.
oči se naposled políbily . . .
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losusn'rušn
KRAJINAVE VŘESU

Lesy kouřily do měsíční noci
pavučina věnčila kralinu v níž tekla Lužnice v opálovýd: stínedr
na západě se svílela mračna
a doutnala vřesoviště
podzim a zima táhly nad krajinou
lež byla stelná lak na |aře a v létě
Někde snad na podzim kvetly lil-iny
Haro se procházelo zahradou chrysantém
ale tady se iáhl s mlhami věčný smutek
a prapory deště pokrývaly kral
Vzpomínall lsme neustále v horečce snů
se zimoml'ivými ptáčaty
na barevné fontány oblnků a květin
Dny ploužlly se zamyšleně kol holých šípkových keřů
v nich tlelo listi a děliny zapomenutého kraie
Lesy koul'lly do měsíčnídmnocí
stoleté vody hnily a světélkovaly potmě
a ticho všude působilo hrůzu
len kulidr houkal v průsvitném mušelínu noci
a žabí hlas z hlubin lel doprovázel
Babí léto stříbrem omotávalo kral lak šlpkovou Růženku
nebylo snadné trhat květy a lovit ve fontáně okamžiku
vzpomeňme len roku tisícího devítistého dvacátého

ll

Srnčí rodina na palouku Stražiště
pasoucí se v perletovýdm barváth pmnněnek
to le lediná idyla

Ill

V bludišti lesních stínů, iež pavouci chytaií do svých sítí
plouží se zelené ticho
kytice hvězd lež sládne nepozorovaně
krášlí zapomenuté končiny vřesovišt a hlíny
to ie lediné kouzlo
Lužnice ryje v prudkých záiočinách
tůně lsou černé a děsné lak utopencovy oči
zde nelze skotačit vítr zanáší píseň a vymleté vrby šumí
zde stolíš zamyšlen tolikrát lsi se toho bál
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nepoznals smutněiší řeky
A okolo kouří hluboké lesy
v doutnalícíd: mračned: ryií větry
a těmito dírami vesmíru vyplouvá měsíc
pavučina modrého světla klesá ke dnu
a do tvého snu

[V

Za lasnýdl dnů létali vlaštovky nízko pod Strážištěm
nesou květinové pozdravy a depeše lan
ale le tidJo
a daleko v rovině tlí rákosiny v rybnícíd:
Staleté duby koěatí večer v koruně hvězd
a pod nimi usínaií divoké kachny
bludní poutníci stolatýda vod
v nepřetržitém růženci žabího skřehotu
zapadaií v modř noci ptáci
tuto píseň znal Petr Vok
vzpomeňme jihočeského rybnikáře
Za lasných dnů létali vlaštovky a nesou pozdravy iara
a z konvalinkovýda mýtin vynášel
kroužice ve větmých víl-edmpo celém krali
až v lekninová zátiší rybníků

V

V dečtivýd: dnedmnelvice vzpomíná! zasmušilého krale
na břehu Lužnice
ocúny vzpomínek

Vl

Vzpomeňme kdysi nás bolela světová válka
a dnes v myšlenkách smutek této krallny
čím více se " vyhýbáme tím více se lí blížíme
Z kamenitýdi strání těžko se dobývá diléb
a člověk často zacloní oči hledě v kypré úrody slunečného krale
s tohoto místa lež doutná daladem a mlhou
a tohoto místa zatudilýdi vřesovišt &iílu
dým par se zdvihá nad rybníky
Než s Bohem žimé louky snů
s Bohem úrodná pole to le íatamorgana
[ zde zpívá slavík nad kamením a mezi balvany na stráních
len naslouchelme večer šumění Lužnice v lukách
Kouzelná pavučina světla věnčí km]
a utichié lesy koui-i do měsiční noci
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PHOEDILBARTOLKUTAL

žlyOTNí LITERÁRNÍDlLO
PRELATA MSG“ DM JANA HEJČLA

DiiUŽiNA literární auměleckáimenovala lonipreláta msgra dra Hejčla
u příležitosti jeho šedesátin svým čestným členem. A vším právem po
zásluzel Nesporně vyoral Heičl na roli českébohovědné a náboženské
literatury hlubokou brázdu.

Budiž zde v ,Arše' podán nejprve krátký nástin životní pouti dra
Hejčla.

Dr. Jan Heičl narodil se 15. května 1868 v přívětivém městečku
výdiodnídi ech, mberku. Otec jeho byl sekýrníkem-mlynářcm.
Poetické okolí českých mlýnůvočkovalo ido krve malého Jeníka láskua
zálibu k přírodě. ()tce ztratil Hejčl jako mladý kněz, matka spravovala
ještě několik let v Olomouci domácnost dra llejčla, profesora bohoslo—
vecké fakulty. Cymnasijní studia dokončil llejčl v Hradci Králové roku
1887 s výborným prospěchem, rovněž s výtečným prospěchem absol—
voval roku 1801 v Hradci svá bohoslovecká studia. Od října roku 1801
do března kaplanoval v ermné u Lanškrouna; v té době vykonal dvě
rigorosa na teologické fakultě v Olomouci. V březnu 1807 byl poslán
velkým a nezapomenutelným biskupem královéhradeckým Edvardem
Brynychem do Vídně na vyšší ústav ku vzdělání kněží u sv. Augustina.
Zde složil dvě zbýmjící rigorosa a byl promován 17. března 1800 na
doktora bohosloví.l hnedpo svémnávratu do l lradce Králové byl jmeno
ván vicerektorem kněžského seminářea téhož roku 1800ještě svěřilBry
nych dru llejělovi úřad spirituála téhož ústavu. Iloku 1002 byl Heičl
uslanoven profesorem biblického studia Starého zákona při teologic
kéln ústavě v Hradci Králové. llned zavedl vyšší exeuesi a přednášky
z aramejštiny, syrštiny a arabštiny, které se již od roku 1804 v Hradci
nekonaly. ()d 1. října 1004 do 8. června 1005 podnikl studijní vědec
kou cestu do biblického ()rientu. Navštívil Palestinu, kde v Jerusulcmě
několik měsíců poslouchal na biblické škole francouzských domini
kánů ; v) konal několik vědeckých cest po l'ředjordansku, Zajordansku,
Syrii a lígyptě. Ještě v černu a čen em i letního semestru 1005 spatřu
jeme lleičla v Mnichově, kde navazuje styky s tamějšími universitními
orientalisty. linku 1006 dlí sedm měsíců v Berlíně za úřelcm srovná—
vacích studií Starého zákona a starého Orientu. lloku 1000 navtévuje
llejčl Paříž, aby si prohlédl památky starého Východu v tamějších
sbírkách. 1. října 1000 přechází s bohosloveckého ústavu královéhra
deckého na teologickou fakultu olomuckou, aby se ujal odchodem
prof. Musila osiřelé stolice Starého zákona.

Hejčl, bývalý spirituál královéhradecký, potomní profesor králové
hradecký a profesor bohoslovecké C. M. fakulty olomucké, rozvinul
bohatou literární činnost. korunovanou trvanlivě cennými výsledky.
Dlouhá jest řada vědeckých a populárních článků - statí uveřejněných
v různých ročnících časopisů: „Časopis katolického duchovenstva",
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,"lllidka , .Araha' , .SS. Eucharista' , „Poutníklerusalemský' , mohuč
ský .Katholik', „.Liter llundschau" , .Eva" , „Náš domov", „Našinec' ,
„(,ech", „Obnova". Dr. Heičl lest přispívatelem a spolupracovníkem
l,(eského slovníku bohovědnéhď, kde tak mnohý a důkladný článek
pochází z ieho pilného pera. Ze samostatných spisů a publikací Helč
lových budtež zde jmenovány: „l)as alttestamentliche Zinsverbot',
dílo vydané u Herdera ve l'rýburku, lež učinilo svého autora známým
i za hranicemi a bývá citováno v cizoiazyčné vědecké literatuře; .Do
města Davidova z města Eliščinď, Hradec Králové 1909; „Ke svatyni
Kananeiské", Hradec Králové 1911; „Hodinky mariánské', Praha 1913;
„Žaltář", Praha 1922; „Threni, (. i. Pláč Jeremiáše proroka", Olomouc
1923; „Modlitby za v Pánu zesnulé ", Praha 1923; „Na Boží tělo',
Praha 1927; „Slova, lež se modlí a zpívá církev římskokatolická na
Hod Boží vánoční" , Olomouc 1927; „Od Květné neděle do Bílé so
boty", Olomouc 1928.

Monumentálním a životním dílem Heičlovým test„ Bible Česká" ,
vydaná v letech 1913—1925Dědictvim svatého Jana Nepomuckého
v Praze. Je to překlad a výklad Písma svatého Starého zákona podle
obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním
textům. Obrovská a vysilulíci prácei Směrnicí při této práci byla snaha
podati lidu českému v ryzí, klasické češtině takový překlad a výklad
Písina svatého, lenž by po stránce obsahové i Íormální prospěl prostému
lidu | inteligeini. Právě tato směrnice, nade vši pochybnost správná,
zapříčinila,ze „llible eská' vyšla a mohla vylíti ten v té podobě, v iaké

iii mánie dnes před sebou Po dokončení „BibleČeské" bylo v odborné
české v.eř(|nosti mnoho diskutováno pro a ( ontra o této směrnici. Za
svého pětiměsíčniho římského pobytu roku 1926 měl jsem příležitost
srovnávati právě vy(házelicí, Biblh kým papežským ústavem vydávaný
italský překlad Písma svatého (;naší iiž ukončenou „lliblí (,eskon". Mu
sil |sem konstatovati, že směrnk e, jíž se nese italský takořkn .,In iacie"
Vatikánu pnblikovnný překlad Písma sv., le totožná se směrnicí „llible

(.ské". Po stiáine věrou(né nelze ,llibli Íé"esk niceho V)tknouli.
A 1.(-,po stráme iuzykové dai llelčl v „Bibli České" lidu našemu dilo
prvotřídní, o tom svědčí velmi lichotivý posudek naš(ho vynikaiíciho
literárního kritika profesora dra Arne Nováka a pochutiny obdiv, iehož
se dostalo Blbii( .cské" ve schůzi Královské české spolecnosti nauk.
S Ink iemnýni a mistrovským pochopením podala nám básnická a hiu
boce věřící duše llelčlova v „Bibli České" na př. „Knihu přísloví,"
„Píseň písní," „Knihu Moudrosti'l ()pravdu klasické kusyl

llelčl dostoupil vrcholu své literámí a vědecké tvorby. Jeho pilné
pero nebude však ani v budoucnosti odpočívatii
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HUGO VON HOFMANNSTHAL - přelom JULIUS BRABEC

MNOZÍ ARC! . ..

Mnozí arcl musí dole zmírat,
kde se těžká vesla lodí šlnou.
Jiní bydlí výše u kormidla,
znalí ptačí let i říše hvězdné.

Mnozí leží vždycky těžkýd: údů
u kořenů zmateného žití.
Pro líné isou křesla připravena
u sybyll a ve královen kruhu
a tu lako doma zasedali
lehké hlavy i lehounkýd: paží.

Přec stín lakýa padá z žití onědm
onam na všecka ostatní žití,
a ta lehounká lsou na ta těžká
vázána, lak na vzduch a na zemí:

Cele zapadlých národů mdloby
nemohu setřít! se svýdmvíček,
nl nelze před leknuvší se duší
němý déšť hvězd dálnýdí zadrželi.

Sudeb řad se vedle molí spřádá,
bytí hrou jsou všecky proplétány,
a můl (líl |e víc než toho žltí
štíhlý plamen nebo úzká lyra.

*

JOSEF ROMAN NOTOTNÝ

TERClNY

Nedít lest můl život ten samý shon a dívat,
lenž odpočinku rve ml každou chvíli
a béře stále víc, nežll může dát,

lá vytrvám a napnu všechny síly
a dál se budu rvát, dál se budu bít,
byt by mne zrádně všldml opustili!

Vždyt padnout lze - avšak nlkdy ustoupltl
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JULIUS HRADEC

HUGO \'ON HOFMANNSTHAL
('1.ii.1874- T15.Vil. 1929)

NAD RAKVlnešťastného syna puklo žalem srdce básníkovo. Tak roz
mamě zahrál si Genius smrti s básníkem, lenž koře se velikosti male
státu, věnčil příšemou lebku jeho pravdy vavříny nelvznešenělšího
umění. A to veliké srdce zvučelo písní věčnosti, lak li zpívali z nei—
hlubšíd'i svýd: hlubin ptáci ve stínu kvetoucích ratolestí nad vyprahlý—
mi cestami, limiž se řítí rmutný proud časnosti.

Na sklonku minulého století, kdy za thoroboplodného přerodu doby
znesvěcovány oltáře věčného umění &idealismu materialismem, při
družil se k úzké skupině vyvolenýd'i, semknuvšídi se k obrození krásy
kol genia Stefana George, spontánně mladičký rakouský poeta Hugo
von Hofmannsthal. Jedva osmnáctiletý, ocitá se v této vybrané, exklu
sivní společnosti a oslňule nevšedním leskem své poesie v ,Blátter ítir
dic Kunst'. Okouzlulícímu fragmentu „Smrt Ticianova' následulí ly
rické básně, překvapulící původností SVýd'inámětů, hloubkou, sahající
ldo záhadnýdi hlubin melandiolickýd) stavů duše za doby puberty.
rozžehalící svým talemným světlem věčnou lampu pochopení bratrství
všeho stvoření. pátralící po vyšším účelu bytí n pitvnlící odvěké zá—
hady života a smrti. A závratné hloubky myšlenek třpytí se tnicnině
v rámci distinguované mluvy, podmaňulící magickou hudebností verše.
Ještě v květu téměř iiž uzrálý dramatický fragment „Včera",básníku
dítěte, lest nad časnost promítnutým obrazem doby. Pastelový obruz
vteřiny, v závoli záhad radosti &bolu, icště bez šíře koncepce, ale kla
sické sevřenostl, uthvacuiící vůní &so vzácným pelem detailů. .Iinoth,
lačný píti perlírí se nápoi požitků z rniinovnně výbroušeného poháru
života, prot—itárázem z pohlouznční, dotčen bolestí; skutečnost sráží
rozplatá křídlu. vzedmntá důvěřlvostí mládí k zemi, když mlhy bezsta
rostnýth včerelšků rozetne blesk, nby osvětlil podlost ženské nevěry.
A hašišem prvnídi požitků omámenému vyrůstá za rozplývalícím se
vělířem okouzlení 7. masky usmčvnvé lži přísný obraz nemilosrdné
skutečnosti. Básník se zamýšlí, stírá s očí závol klamu, n uvědomnlc sI,
že i andělské bytosti nerozlučně provází na cestád1 životem temný stín.

A talemnýd'i vteřin kročeli lest uváděn do hlubin svého nitra, kde
za břehy prostoru zapadl čas. Shlížeie se ve zdrolídi věčnosti, poznává
ledinou pravdu života žitého sobě a v sobě, lehož iest pozemské bytí
en prdiavýln stínem. A vrátiv se do rušné časnosti, klade si otázky a
počíná diápati taiuplnou řeč odpovědí nitra, lež vtěleny ozývalí se
*vesmíremtisícerou ozvěnou věčným problémem života a smrti. A vi
doucí poznává ho pak všude & setkává se s nim opět ve střídání se
zim & |ar, nocí i dnů. Neviditelné pouto pocitule mezi skutečností a
zdáním, poznává své lá &rozumí i jeho hmotnému stínu. A z těd'ito

praprvkůl, 'nikde nevyslovenýdi, ale celé jeho dílo prosvětluiícídi, vy!. 1 A ' . .! 1- .. ' | ' 'L v. |:. " ...-.,... r
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svojipavučlnově jemnou mosaiku: .Tícianova :mrt'. Ony věčné ozvěny
jásají i pláči tremoly tajemného houslisty v „Bláznu a smrti", problýs
kávají magicky jako hypnotisující opalisování čemýd'i a růžových perel
záhadami dramatu „Každý“ &chvějíse ve volném zpracování antickýd:
dramat ] Calderonova díla „Život je sen" .Toto dílo, jež básník nc bez
úmyslu naual, Věž, působící na vzdálenějšího kouzlem diaotické
bolesti, zůstalo básníku nadpomyšlení blízké. Jest nejvěmějším obrazem
jeho vnitřního života, zrcadlícího se v úzkém zrcadle dobasínajícllm
mládí.

Do první poloviny básníkova životního díla náleží také sbírka jeho
lyrickýdt básní, jež jsou pýd'iou německé literatury, dosahujlce vedle
zralýdi děl Stefana George a pozdějšíd) prací Rainera Maria Rilke
vrdlolu německé pogoetheovské poesie.

Později odklonil se však básník od Ceorgeovy skupiny a šel vlast
ními cestami. Podnět k tomu dalo také Straussovo zhudebnění jeho
.,Elektry". Aristokratický umělec opustil pak uzavřený kruh, jeho díla
přijata nadšeně na světových jevištíd'i a získala mu světové popularity.
Věnoval se proto v druhé polovici své tvorby hlavně scenické opeře
a vytvořil známá díla, z I'Ildlž docílila pak úspěd'iu zejména „Růžovj
kavalír“ a „Adriana na Naxu.. Touto operní tvorbou Holmannsthalo
vou nebudu se však podrobně zabývati a ona také není a nebude
stěžejní složkou geniálního jeho díla, jež zůstane dobou nedotčeno.
Konečně není neznámo, že sám básník říkával svým nejbližším přáte
lům: „ el, že jsem nezemřel v pravý čas —po napsání díla „Der Abul
teuerer und die Sangerin . —

Pro s\ ětovou literaturu má největší význam jeho sbírka básní (Aur
gewáhlte Gedidite 1003 její doplněné vydání „Gesammelte Gedidllť' &
pozdější v)dání„ Die Cediditeund kleine l)ramen") a řada próz, z nidiž
nejv) mačnější jsou shrnul) \c 3 SVil7tích ([ )ie promifdun Sdtriftcn gu
mmmeltI-"I) s několika doplňk) obsaženými v „Redenund Aufsďt:( .

Sebrané básně llolmannslhaltvn) obsullulíC)kly: SebranébůsnčÚ 5)
postmy (tt), prology a smuteční řeči (6), předehry (3) a malá dla
mata ($). lhodní basní jest „Vorfriihling'ť dílo I7letého, jež je tnale
svěží, jakoby dnes napsána rozcchvíh'i stejně ldubmc srdte jinodm
l starce. a zůstane povždy živou písní vracejícího se jara s kouzlem
vzkříšené přírody. Cyklus tcnto obsahuje také dantem'skou „Iialndu
zevního života". terclny ncskonalé krásy dikce, hloubky a hudebností,
a tajemně zasněné terciny o pomíiitelnosti, vclmi (haraktcristické pro
klasickou tvorbu lloímannstlmlovu.

„Smrt 'l'icianova' jest obsažena v knize v obou zněních. Především

; půvšidním zpracování, jako zlomek (1802), a pak jako malé drama1893 .
Z prologů zaujímá význačné místo v básníkově díle oslavná báseň

k smuteční oslavě památky Arnolda Bócklina. Oba géniové byli si na—
mnoze blízcí. Komu by se manč také nevynořil z hlubin dušc,po pře
čtení mnohýdi básní llofmannsthalových, podimumý a tajemně velebný
obraz Bócklinova ..Ostrova mrtvv'dJP"



Z malých dramat obsahule kniha pohádkový „Bílý vějíř. (1897)

(Císař a čarodějka" (1897), „Paní u okna“ (1897) a „Doly ve Falunu.1899
Do češtiny lsou vedle několika drobných básni Hofmannsthalových

přeložena: Arnoštem Prodlázkou drama „Císař a čarodělka' a O.
Fischerem ,Bloud a smrt" (. Der Tor und der Tod' ) i maeterlinckov
ské ,Sobeidina svatba' .

Z prosaickýd) spisů upozorňuli zvláště na nádhernou črtu „Básník
a doba' a na distinguovanou „Rozprava o básnldl'. Tato dudlaplná, bar
vami a hloubkou námětů se třpytící práce zabývá se formou dialogu
poesii, a specielně dilem Stefana George „Rok duše".

.Kraliny duše lsou kouzlivělši kralin hvězdného nebe: nelen lelidn
mléčné dráhy lsou protkány tisíci hvězdami, ale i lelidr stinné propasti
se svými temny ži|i tisicerým životem, životem, který zakalil vlastni
příval &který byl zardousen vlastnim překypěním. A ty propasti, limiž
seonen životpotáci,dovede přecprozářiti vteřina,a stvořizněho mléčné
dráhy. To lsou okamžiky zrození se dokonalýdl básní, a možnosti ta
kovýdmbásni nemali mezi, stelně lako možnosti onědmokamžiků. Leč
málo lest lidi. Ale že přece takové vznikali, neni to zázrakem? Že lsou
shluky slov, z nichž, lako z křesaliciho kamene liskry, se vynořuli kra
liny duše, nezměrné, lako hvězdné nebe, lež pak rostou v prostoru
l čase, a pohled na ně oživuie smysl, lenž stoli nad smysly. —

A přece vznikali takové básně."
Ano, vznikali a řadu inkovýrh básni stvořil právě llngo von lloÍ

mannsthal.
Z roztaveného smutku, limž vlil nový tón do světové poesie, vyrůs

tali v taluplnéln světle zasněné obrazy, lako v rámci nelčistšid'i studá
nek, z nichž pili ptáci nadšeni svýd'i pisni, z nichž ssali duhy vznešenost
svýdi barev a v nithž se odrážell nebesa, aby čclenkami hvězd za ve
likýth noci zlatila sněnlln ěeď polnllellcldi dnů.

Tělesná sdtránka básníkova byla pohřbena, ale svým dilem zůstane

rgvždy živ v srdcidi Iačnýth krásy, ryziho umění a nelušledmiilelěli skosti.
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Středověkálegenda —se staroněmeckého tehtu přeldtl OTTO I'. BABLER

LEGENDA O SVATÉM CHRISTOFERU

CRISTOFERO byl pohan &narodil se v Canaanu, měřil deset loktů
a měl mohutné tělo, silné údy & veliký obličej. Před svým křestem
jmenoval se OHero. Když dorostl, řekl si, že půjde do světa, aby vy—
hledal nejmocnějšího pána, a tomu že bude sloužit. l zavedli jej ke
kterémusi králi. Tento král měl budce, který mu zpíval; a kdykoliv
hudec ve svém zpěvu jmenoval dábla, král se pokřižoval, neboť byl
křesťanem. Když se hudec odmlčel, otázal se OEero krále, co toto
znamení o dvou čarádmznamená? Král odpověděl:

„Toto znamení zaplašuje ďábla. Činím je, aby nade mnou nenabyl
moci."

Tu pravil ()flero:
,Bojíš-li se ho, a je—lltak mocný, že ti může uškodlti, pak sloužil

jsem ti dosti dlouho. Myslil jsem, že nikdo není mocnější tebe. Bojíš-ll
se ho však, vidím, že jeho síla je větší síly tvé, &vydám se na cesty,
abych jej vyhledal. Najdu-li jej, budu mu sloužit, nebot on je mocnější
tebe.'

l odešel Offero a všude hledal Dábla, ale nikdo, koho se po něm
ptal, mu o něm nedovedl říci.Jednoho dne, když putoval pouští, zahlédl
hromadu jechajících rytířů a mezi nimi černého jezdce. Tento jezdec
přijel k ()Hcrovl a tázal se ho:

„Koho hledáš?
()H'ero odpověděl:
„Rád bych sloužil náhlou"
Jezdec odvětil:
„To jsem já."
Tu přlsnlml ()ll'ero, že mu bude sloužit, a ňábel odvedl jej s sebou.

lpřišli na širokou cestu, “ níž stál kříž. Když jej spatřil, ábcl se
obrátil, nebot nesmčl onou cestou jechnt. Ollero podlvll se tomu u

rnvil:
P I,l'une. pm čz, proč jetháš zatáčkou? Řekni mi prnvdu, Slt'l'.tl nebudu
sloužit už ani jediný denl"

l odpověděl Dalbel:
„'l'um u cesty stojí kříž, na němž visel Kristus; toho znamení se bojím

a vždy se mu vyhýbám“
()Hero pravil:
„Vyhýbáš-li se jeho znamení, je mocnější než ty. Proto odjedu od

tebe a budu hledeti Krista."
l putoval dále, tázaje se každého, kde je Kristus, až potkal poustev

níka. Tento mu vyprávěl, že Kristus je velikým králem, pánem všech
věcí, a že své přátele vždy odměňuje. Že však je nepřítelem hříšného
života a uděluje svou milost jenom tomu, kdo zachovává čistotu. Proto
si jeho služba vyžaduje postu, bdění a modlitby. Tu pravil OEero:

.Přlkaž mi jiný způsob, jak bych mu sloužil."
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l řekl mu poustevník:
,V oné rokli teče proud, přes něiž nevede ani most, ani stezka.

Kdybys tam pro Božílásku přenášel lidi,prokazoval bys Kristovi službu;
vždyt |si dlouhý a silný a můžeš to dělat."

OHero odvětil:
„Rád budu tak činit.'
| lal se snášet balvany na břeh oné veliké vody a vystavěl si z nich

chatu. A přicházelo v ona místa mnoho lidí; on pak všechny přenášel
pro lásku Boží, maie v ruce velikou hůl, a pracoval den a noc.

Tu přihodilo se lednoho dne, že v noci znaveného přemohl spánek.
Vtom lei volalo iakési dítě. Vstal (\ hledal dítě všude podél vody, ale
nenalezl ho. l ulehl opět. Vtom dítě znova volalo lebo lméno. Pospíšil
k veliké vodě, opět marně hledal a ulehl znova. Vtom dítě zavolalo
po třetí. Tentokrát nalezl dítě, vzal le na ramena, uchopil hůl a vkročil
do vody. Avšak proud rostl vůčihledě, &dítě se stávalo těžkým, lako
z olova. l bál se, že utone. Když pak byl uprostřed v proudu, pravil:

„Dítě, 6, tak lsi těžkél Je mi, lako bych nesl celý svět.'
Tu odvětilo dítě:
„Neneseš len celý svět, nýbrž také toho, lenž lel stvořil.'
Při těchto slovech dítě OEera ponořilo pod vodu &pravilo:
„Já |sem Ježíš, tvůl Král a Bůh, pro něhož pracuieš. Nyní křtlm tě

lménem svého ()tce, lniénem svým n lménem Ducha svatého. Doposud
nazýval ses ()Hero, což znamená: Nabízím; od nynělška pak budeš se
nazývati Clirlsloíero, což znamená: Nesu Krista. Zaraž zde svou hůl
do země. Ponese-li zítru květy. poznáš dle toho mou moc."

l'otom dítě zmizelo.
(Éhristolero učinil, lak mu bylo přikázáno a suchá hůl v téže noci

vzrostla ve strom a nesla i květy | plody. Z toho (Íliristolero velice se
radoval u v lásce a věrnosti sloužil svému pánovi.

.lednou pak přišel do velkého města, kde křesťané byli pro svou víru
velmi pronásledováni. (lhtěl povzbuzovat utlačované, nerozuměl však
|e|ich lazyku. I pomodlil se k Bohu, aby mu pomohl porozuměti lellth
řeči. Tu Hospodin lel vyslechl, že dovedl mluviti oním cizím lnzykem.
l potěšil ony křesťany, ale pohněval tím pohany. Jeden z nich, který byl
tak vysoký, že mohl dosáhnouti Christolerovl až na tvář,dal mu políček.
Christolero pravil:

„Myslíš, že nelsem dosti silný, abych tě zdeptal svýma nohama,
kdybych od toho llcupouštěl pro lásku svého PánaP'

Pak zarazil do země svou hůl a modlil se k Bohu, nby tímto zname
ním přivedl lld na pravou víru. Hůl se zazelennla, a pohané, kteří to
viděli, přilali viru Kristovu. T0 pohněvalo krále tak velice, že vyslal
dvě stě rytířů, aby lei chytili. Zastihli lel v modlitbách, ale žádný z nldi
nebyl tak odvážný, aby se k němu přiblížil. Zkroušeně navrátili se ke
svému králi. Ten pak vyslal dvě stě líných rytířů, a ti báli se stelně
lako ti první. Když spatřil tyto rytíře, pravil Christoíero:

„Bude-li se mi chtiti, přijdu, nebude-li se mi však chtíti, musite mne
odněstl spoutaného.'
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Rytíř-lpolekali se ieště více a pravili:
„Nechceš-li jíti s námi, ldi si, kam chceš. Řekneme králi, že lame tě

nenašli.'
Tu pravil Christofero:
.Svažte mi ruce na zádech, rád budu trpěti pro svého Pána.'
[ spoutali je) a odvedli s sebou. Cestou vyprávěl lim mnoho o víře

v Krista a mnohé z nich obrátil na pravou víru. Když byl přiveden
před krále, král iei vyzval, aby obětoval bohům. On však se vzepřel,
a král dal iei uvrhnouti do vězení. Ony rytíře pak, které obrátil na
pravou víru, dal popravitl. Potom poslal dvě ženy svůdné mysli a
bulného těla k světci do vězení, aby lei svedly. On však učil le cestě
spásy, až začaly vyznávati Krista a bez bázně podstoupily mučednickou
smrt, k níž ie král odsoudil. Když král to všechno slyšel, dal svatého
Christoíera připoutat ke kůlu a vystřílet na něho mnoho šípů. Ale
šípy zůstaly visetl ve vzduchu. Když potom král proto zuřil, přiletěl
leden šíp nazpět a zabodl se králi do oka, až z toho oslepl. Tu pravil
Christoíero :

„Budu-ll zítra mrtev, vezmi trochu mé krve a patří si ti oko, prohléd
neě znova.'

Král to měl za posměch a dal světci utnout hlavu. Ale pak vzal
trochu leho krve, potřel si lí oko a prohlédl znova. Toto dolalo lel
tak velice, že děkoval svému pomocníkovl a lal se vyznávatl pravou
Vll'u.

ll.srunvsxi
mount ZVONILK

V stráních lesa, na úbočí, Celý den lak strážce stoll.
zatopený v letní zář, pile modro oblohy.
k slunci kalíšek svůl točí modrým okem rány holí,
modrý zvonek - samotář. ide-li kolem nebohý.

S perlou rosy na okrail Jen když vltr roztřeso se,
ráno vítá letní den, neslyšně sl zazvoní
všechno blaho v sobě ztail, a zas pyšně sto|l v lese,
z hrudi nevydá nl sten. kalíšek svůl nekloní.

A když slunce v mracídi zmírá,
večer líbá země klín,
kalíšek svůl uzavírá,
tak by šel tu smrti stín.
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OKNA

DANTEADNEŠEK

Knihu, kterou byd1 nejvřelejl doporučil každému ctiteli Danteho, každému
milovníkovi poesie a každému nábožensky cítícímu čtenáři (pokud ovšem ale
spoň trochu ovládají angličtinu), vydal americký kněz Mgr. John T. Slattery.
\iá název ..\ly Favourite Passage from Dante" („Mojezamilovaná pasáž 1Dan
teho", New York 1928.stran 313. cena 3'90 dal.) a obsahuje kolem šesti set
odpovědí významnýdl osobností dneška na otázky: Kterou pasáž z Danteho
milujete nejvíce? A proč? Je to i anthologie i komentář, ale nikdy ne sucho
parný ani jednotvárný, nýbrž nabitý živou duchovní zkušeností a oživený nej
mzmanitějšími postřehy o té veliké básni. jakou je „Božská komedie". Dílo
.lohna T. Slattery je něčím novým s jedinečným v rozsáhlé literatuře daate
nvské a nepostradatelnou pomůckou pro poznání významu ílorenckého bás
níka pro dnešek.

Asi šest set osobností dnešního světa udává zde své zamilované místo z Dan
teho a osvětluje svůj vztah k myšlenkám v něm obsaženým. Je tu francouzský
básník Paul (Ilaudel i italský král Vittoria Išmmanuele, je tu rektor university
varšavské J. K. Kodíanowski I německá spisovatelka l'llse Hasse, italský ml
nisterský předseda Mussolini i americký essayista Frank Crane, žaponský pře
kladatel „Pekla" llelzahoro Yamakawa i francouzský básník Paul Valéry, ge
I'It'l'llla polární badatel Umberto Nobile i anglický spisovatel \laurit—eBaring,
španělský dantlsta Marlo I.u| Moralesi americká řeholnice sestra Mary Agatha
()“Neil. A všichni - at generál, at učenec -- když odůvodňují svou zálibu pro
to či ono místo mohutné básně Danteovy, stávají se ve styku s tímto veliká—
nem tuk trodlu básníky, nebot autor „Božskékomedie" dovede v každém člo
věku sáhnouti na onu strunu, která zazní nejzvučnéji a nejlidštěji.

\.: krásný verš ze třetího zpěvu „iiáje“

„li la sun volontate ě nostra pace. . ."
(.A v jeho vůli náš je mir . . .")

připadly dvacet (lva hlasy, mezi nimiž hlas Maurice Baringa. který o něm píše:
„ l'ento verš, jak se mi zdá, obsahuje slávu i tajemství |)anteovy hudby a inspi
rm 0. tak jako kapka rosy obsahuje všedmu nádheru slunce . . .", pak hlas
presidenta svobodného Irského státu Williama 'l'. Cosgravc, který v něm prá
vem vidí souhrn katolické iilosofle, a také hlas žaponského dantisty Jultichi
Uga, který praví: „Tato pasáž je nádhemá a sahá až k pramenům naší víry
a opravdového života v nebeském ()tci . . ."

Paul Claudel píše. že část, která z celé „Božské komedie“ na něho činí nej
hlubší dojem jakožto umělecké dílo i jako čistá rozkoš dudaa, je šest posledních
zpěvů „Očistce".

Proslulý generál Nobile zas má nejraději závěrečný verš „Pekla“:

„l'l quindi uscimmo a riveder le stelle . . .“
(„A pak jsme vyšli, bydxom zas uviděli hvězdy . . .“
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nedovede však vysvětliti, proč právě tomuto verši dává přednost přede všemi
ostatními.

Americký histon Stephen P. Duman volí : iedenáctého zpěvu „Očistce“
verše o pomílivosti světské slávy („Non ě ll mondan romore altro dz'un liato
di vento . . .“ - „Není! světská sláva nic než vánek větru . . ."), o leildlž prav
divosti se nesčetněkrát přesvědčil při svých dějepisných badáních.

Benito Mussolini opět volí verš z dvacátého čtvrtého zpěvu „Pekla“, slova
Odysseova:

.,Del remi Íacemmo ali al folle volo . . .“
(„Z vesel činili lame křídla pro šílený let . . .“)

Duce nepřipolll žádného odůvodnění této volby —avěru, nebylo toho ani třeba.
Každý znalec Danteho ví, že u tohoto básníka není snadno vyhledati tak

harmonicky uzavřené a ucelené citáty, lak ie to na příklad možno u Goetha
nebo Shakespeara, nebot dokonalost leho clíla netkví v —byt sebe krásnějších
- detailedl, nýbrž v ohromulící celkové stavbě. Nicméně podává nám Mgr.
.lohn 'l'. Slattery na 300stránkád: své knihy nesmírně mnoho poznatků o vlh u
Danteho na dnešní dudnovní svět. Lituleme pouze, že tak málo Slovanů bylo
pozváno ke spolupráci —Češi vůbec nelsou zastoupeni; ale to už |e bolest.
s níž se zvolna smiřulemc: nedbaií o nás ve světě a neznalí nás.

Jakkoli v zálmu všech našich dantistů, skutečných i oněch, kteří by se pod
vlivem této knihy iimi ještě mohli státi, bych si rozhodně přál, aby toto dílo
bylo vyšlo v jazyce českém, přece le Americe ze srdce přeli: Existule tam
totiž spolek pro šíření aihcismu. Všem leho členům doporučil bych četbu této
knihy co nelvřclell a přál bych si, aby se nad výroky a myšlenkami tolika
myslitelů dneška alespoň trochu zumyslili. ()Ho !". Bab/er.

\iIS I'Ill? K-\Ill.lí NÍZMCUVI I\ AliIiAIIANlíH'lN—ŠM

lluysumm líčí ve své „Katedrálc'. ktcrnk svatyně Murircská, zasvěcená
l'unně .\lnrii, zničena byvši požáry. znovu byla vystavěna.

ldnlc-ku široko přicházeli lidé. aby ochránili „I'nnnu. lež byla bez útulku.
právě jako v den. kdy se narodil Syn lelí'. „Tehdy byl:: Madona vc- Franc-ii
milována. . . Jakmile se rozhlásilo, že bloudí, vyhnána byvši |mžcírc-m,nhy si
hledala přístřeší, všichni ohromeni isoucte rozplývali sa: v sluídl; H llel0l|k0
\ krniině \lartrc'ské. ale i v ()rlcvansku. v Normandii. v lirctagni, v Ile de France,
na severu přerušili obyvatelé své práce, opustili svá obydlí. aby ." pospíšili ku
pomoci; bohatí přinášeli peníze a klenoty, iáhnoucc s chudými káry, lilniž du
vtíželi obilí, ole), víno, clříví,vápno, vše, co mohlo sloužiti k výživě dělníků a
k stavbě nového dlrámu."

„Všecky cesty byly přeplněny poutníky, ženami ! muži v mídtanlcl, táhnou
cími celé stromy, vczoucími hromady trámů, tlačícími vrzn|ícrívozíky s nemoc-—
nými a mrzáky, kteří byli volem posvátným, veterány utrpení, nepřemožitel—
nýml legionáři bolesti, kteří měli pomáhati za obležení nebeského Jcrusulema,
tvoříce zadní oddíl, podporuiícc silou svýchmodliteb obléhalící." .. . .'l'yto tlupy
starců a dětí. žen a mužů podřizovaly se kázni naráz; a přece náležely všem
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třídám společnosti, nebot byli mezi nimi kavalíři i vznešené dámy; ale láska
božská byla tak veliká, že sblížila vzdálené, odstranila kasty, páni se zapřáhli
s lidmi prostými k oji, plnili nábožně své dílo soumarů, ženy patricijské po
máhaly venkovankám dtystati maltu a obstarávaly s nimi kudnyni; věidmi
žili, vzdavše se naprosto předsudků; věldml přípověděli. že budou toliko ná
tleníky, stroji. bedry a rameny, hotovými k práci bez reptání, k rozkazům
ardaltektů, kteří byli přišli ze svý-dl klášterů, aby řídili dílo.“

Taková byla to doba velké víry, nesmírného nadšení náboženského. Jak cizí
je dudl její době naěíi A přece - přece najdou se i za naěidl časů aspoň jedinci,
kteří se živí dosud duchem oné veliké doby, jedinci, kteří nemyslí na zisk ni
slávu a dydlt'í vykonati věci krásné pro slávu lloží.

Mám na mysli Karla Němce, akad. malíře v Novém Městě na Moravě, jehož
výborné perokresby, dřevoryty s exlibris jsou zajisté i čtenářům tohoto listu
dobře známy. Mistr zdobí právě barevnými sgrafity věž a vnější zdi prostého
našeho dtrámu Páně. Vyzbrojlv se nejprve moudrostí a vědou středověkou
touží provždy hovořltl se svými krajany mluvou svatých obrazů o kráse Boží
a životě světců. '

Ti. kdož jdou mimo, se zastavují, hledí s tidtým obdivem na mistra, pod
jehož dovednou rukou rostou obrazy světců a světic, domácídl i v celé církvi
znátnýth, některé - obrazy sv. Václava, sv. Jiřía sv. Františka Seraí. - v ohrom
nýdl rozměrech,portrety dtmurnýd: proroků starozákonníth. ba celé výjevy
biblické; přidnízejíiduše sudlé,které nit:nezajímá —letia,kol|kstříbrnýdl vezme
mistr za své velké, krásné, zbožné. ušledttilé tlílo —tm pobetilé ty otázky odpo—
vídá náš mistr jen tlobráttkým úsměvem; přijdou i cizí ženy zdaleka " poko—
tlmvše se pohledem prohodí: i'o je radost dtoditi do tak krásného kostclíěkal
(ihjoví se také potulný umělt-t“prostoduthý a přeje si, aby mistr, který tak
krásně maluje. i jemu namaloval kulisy stejně krásné a za stelný honorář. —
Ia takýdt hovorů, za svitu pamého sluncei prudkýdt dešťů, jež ruší práci,
vyrůstá zvolna dílo krásné, tvořené pro věky krajanům, aby v něm četli a
rozpomínuli se na slow hlahá, jež ssáli s mlékem mateřským, ale na něž už
dávno zapomněli; mistr jitn rozvírá knihu barevnýdt písmen, aby čtouce rozjí
mali o věcech, které nejsou 5 tohoto světa.

Dobrý náš mistřel My, kteří jsme šlis tebou po dlouhé cestě za svatým
uměním, kteří thápame velikost právě vytvářeného díla a známe horoucí
lásku, a kterou je konáš - děkujeme ti vroucně za nezlštný dar a přejeme o
k nbrahamovinám, aby ses dlouho a dlouho radoval z krásného díla a jednou
vzal za ně lepší odplatu, než je náš dík. \'ěz, že máme tě opravdu rádia že se
jen těšíme na nová a nová díla tnyslivé a tvořivé ruky tvé. liudzdrávl F. S. H.

JOSEF HOLIŠČI'ZKA KATOLICISM

Sledoval jsem v našich „katolickýda“ novinách články a článečky o .ios.
llolečkovi, letos zemřelém. Dílo llolečkovo je velmi svérázné a po mnohé
stránce úctyhodné, ale katolické není. A na tu věc nebyl nikde ani slovem
čtenář našidl novin upozorněni Naopak právě hlavní pražský orgán vřele do
poručoval Holečkova dílo katolickému lidu, což se stalo v den 75. narozenin
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spisovatelovýdl loňského roku. Tak může učiniti jen referent. který díla Ho
lečkova nepoznal z vlastní četby.

Doporučuji mu, aby si přečetl třeba jen ($.-8.kapitolu z 2. části ll. dílu „Na
šid1“,kde je líčena činnost misionářů ve Vodňaned'l a kde po mlsiídl se s lítostí
vyznává starý děkan Pospíšil Kojanovi, že celý život zapíral své pravé české
kacířské přesvědčení; pak je řeč o r. 1863,roku cyrilometodějském, kde spl
sovatel ústy onoho starého děkana potírá katolický unionlsm myšlenkami
ruského slavjanofllství. Odtud může katolický lid čerpati jen zmatené pojmy
o své církvi či lépe státi se k ní krajně zaujatým, zvláště když tu spisovatel
k němu promlouvá jako horlivý vlastenec, obratně spojuje své myšlenky ná
boženské s vlasteneckými. A podobných míst dalo by se z rozsáhlé kroniky
Holečkovy uvésti vic.

llolečkův poměr ke katolicismu je zvláště zřejmý : jeho svéživotopisného
románu „Pero“. Zde vypravuje, že už jako malý hodn projevil husitskou ne
dlut ke katolickému knězi, který ho posílal pro šňupavý tabák. Pak jako stu
dent píseckého gymnasia měl trvalé neshody s katechetou, s nímž se hned při
zápisu pohádal jeho otec č)nadřadčnost pojmu ,.křcsfanský“ nad „katolický“.
lloleček líčí katedletu jako odporného člověka, jenž při zpovědi ho podezírá
: nepravdumluvnostl &trestá ho, že mu nedovolí přijímati. Hoch pak má uká
zati dobrou vůli k nápravě tím, že vezme na sebe dobrovolně udavačskou
službu proti jakémusi staršímu studentovi, katechetovi nepohodlnému. K vůli
tomuto katedtctovi Holeček opustil Písek a přešel na českobudějovské gym—
nasium .llrsíkovo. Biskup .llrsík nalezl sice v očídl mladého studenta milost. ale
tomuto přccc to nedá, aby při Inspekci nevydráždil vlasteneckého hierardlu
husitskou kravatou. Pozdějiopustili gymnasium budějovské. aby unikl stíhání
pro satiru na papežskou neomylnost.

Holeček haní také jesuilské školsní. „semeniště tmy a jen tmy“; katolictví
podle něho zkrucuje dmrnktery, jak prý se ukázalo na .I. cherovi. Ač jinak
lehkého \'tipu nemiluje, přece aspoň při sv. Janu Nepomuckéln činí výjimku.
Sluha ve vodňanské lékárně pánů llerltcsů radí mladému llolečkovl. aby si
vzal hezkou .lulinku Wclllovu, že bude míti protekci u sv. Jana Nepomuckého,
jehož příjmení znčlo Welícl. A když se Holeček diví, jak mohl míti sv. lan jako
katolický kněz potomstvo. odpovídá sluha: „llodejl'l \lálo—ližkatolickýdl kněží
po sobě zaneduívá polomshol Spíše počítej t). kteří ho nezůstaví (Peru,
lll. d. stran "274,15.) l'ři zmím c o Vodňanech v minulosti t\rdí llolečck, že ka
.ulh' " " " " ' ' ' uvolněnímruvůživotamanželského.

7 tělhto. třeba nečetných příkladů je zřejmo, že ílolečkovo dílo nelze bez
výhrad doporučovali katolickému lidu k četbě. .l".S Horník.

„ t AN'i'UNíNiCMPAVELČÍKEMzAuoasxÝM

Dne gl. července t. r. uložen do záhorské země na hřbitově v Sobědalebích
do hrobu své mllené matky slatinldtý farář a básník Antonín Pavclčík, kněz
nadšený a vlastenedlý ražby Sušilovy. Narodil se v Dol. Něčicíd: u Lipníka
IO.října 1860; reálné gymnasium studoval v Přerově za vlastenedébo ředitele
Jakuba Škodý a miláčka studentů profesora a spisovatelc l'rantiška Bílého.
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potomního zemského inspektora v Čechách. Zvláště tento nadšený a šlechetný
profesor měl veliký vliv na své žáky. Kdykoliv přednášel nám v češtině o ně—
jakém vynikajícím muži, jako n. př.0 Jungmannovl, Šaíaříkovi, Havlíčkovi. Če
chovi a jiných, přicházel v čamaře, v bílých rukavičkách a stoje za katedrou
mluvil tak nadšeně, že jsme zapoměli na vše. Není divu, že když Svat. Čech
vydal svou Slavii, přičlnill jsme se, že prvé její vydání bylo rozebráno a stu
denti v Přerově koupili autorovi zlaté pero a kalamář. Tímto duchem napojen
| A. Pavelčík, který již jako student pokoušel se o zdařilé verše. Toto nadšení
přinesl si i do bohosloví a stal se předsedou Liter. jednoty olomudté a začal
odskovati své verše v brněnském „Obzoru' Vl. Šťastného.

R. 1895 nalezúme jeho básně v almanachu „Pod ledním praporem" a r. 1910
vydává svým nákladem sbírku veršů „První květy". Je to soubor všech básní
po časopisech roztroušených. z nichž některé jako: Matička umírá, Moravě.
\iému otci, dokazují, že Pavelčík byl rozeným citovým lyrlkem. Větších básní
nenapsal a epikem nebyl. Za nejlepší považuji jeho písně milostné. psané
vduchu národní písně, které otiskl v „Evě' ; byly podnětem diskuse, zda možno
knězi psaitl o lásce. Diskuse vyzněla v ten smysl, že je lépe mládeži. která se
bez podobné četby neobejde. dáti (lo rukou písnč čistě ideální, než lasclvní
brak různých spisovatelů. Po těchto písních se Pavelčík dlouhou dobu odmlčel.
až v posledních letech pilnějl veršoval a přichystal do tisku novou knihu „Jarní
písnč', jejíhož vydání se nedočkal. Poslední jeho báseň. kterou psal už na lůžku,
jeho lnbutí a zároveň nejlepší píseň, v níž tuší smrt, je Vítězný orel, otisknut
v „Našim—|"23. \'I. 1029: „Já toužím tam, kde svět je neba-ský, jen tam. jen tam,
kde Bůh je sám!" llužba jeho tak brzy byla splněna. S l'avelčíkcm odešel
dobrý kněz a český kat. básník, člen výboru Družiny literární a Ulllčlcdté.

lluch s písní opustil tvé tělo,
je skrylo tiché Záhoří,
klid lloží zladí hoje čelo
n o věčnosti hovoří! il. Siupawký.

" '\SNIK ŽLUl'íLIIO PROSTORU

Jižní Morava stala se dočasnou domovinou básníka narozeného v Čechách
u dala mu mnoho podnětů, aby nám řekl něco o kraji tam na břehu smutné
liyje. Přece však v jeho lásce k této domovině není zakotvení, není útěchy
a klidu. Vzpomínky a sny odkrývají spodní tón jeho bloudění hloubky a
prostoru.

Kdos bloudí po horádi a šlape vlhký medi.
A já se ptám, proč srdce hnije mi.
proč hnije dech ?

Tesknota bloudění, ded: věčnosti, věčnénihil. to všedmo jsou znaky poesie
Žižkovy.

Jen v mlhád: zelených
mlýn smrti mele hořké zrní těl
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v pradi . popel
klip klap.

Mimoděk vzpomináme A. Rethelova „Tance smrti“.
Ono věčné bloudění, lež básníkovu duši provází jako Ahasvérův smíd'na

stín, nedovedlo ještě v něm zcela rozptýliti pocit marnosti, nedovedlo ještě
postaviti na pevný bod, s něhož by mohl přehlédnoutl celou délku své cesty
a melancholického putování.

Je však více než iisto, že básníkovo nitro, tak prudce stržené ve vír hlubin,
věčnosti&prostoru, nalaá cestu : bludného kruhu nihilismu.Sleduleme tento
ůnikod ieho první knihy básní: „Květvevdu“. Tam je zřeimétvůrčí úsilí o plas
tický výraz, touha po přesnosti deůnice duševních stavů a hlavně touha po pev—

' "' "" . * ěčnosti.Slyšmebásníka:

Kam půldeš len, až bolest marnýdl dnů do ohňů duše zeled (str. 5)
na zeleném schodišti

tanec snů
stín
stín (str. 33)

svůl den bolestí zčernalý rád proměnil byd: ve světlý (str. 43)

Ale sleduieme-li tento nihillsmus, rozpoltění duše, stín a světlo, dalšími kni
hami básníkovýml, sledujeme nelen vzestup leho tvůrčí potence, nýbrž ] únik
: hrůzy a usmíření. V knize „Konec :lavností“ nulezáme básně. lež tuto básní
kovu cestu dokumentulí, básně krásných obrazů a líbeznýd: snů. Anebo zase
verše horoucí něhy, tako le třebas „Návrat"z

Co mi len řekneš, Blaženko divná a smutná,
úsměve dětinný,
když nelkrásnělší květiny
nám pošlapaly hvězdy.

Hudba slov, skupení obrazů a myšlenek, vůně a zvuky, to vše lze cítili ba
revně. 'l'aké '.Ižkova poesie je títěna barevně. a to žluti—.A nazýváme |cho
poesii žlutým prostorem. Po cestádz. lež isou lemovány bezútěšným smutkem,

melandiolií a někde i nudou : marnosti a marné touhy po vykoužcní, dod1ázíbásník k své vlastní poesii, k svému vlastnímu osobitému výrazu. ' lutý prostor
Žižkovy poesie lze nellépe vnímati v leho poslední knize, kterou příznačně
nazval „Žluté hudby'.

[ v předešlých knihách Žižkovýdi lze sledovati účin žluté barvy na tvůrčí
proces, na sled obrazů a celou vnímavou duši básníkovu. Žluté hřbitovy, žlutý
déšť,žluté růže, zlatý oslíček podzimu, žlutý plamen stromů,Žlutá hudba,orun
žový déšť, žlutá tma, všedmy rekvisity poesie zalomeny žlutou barvou.

Poesie barevného prostoru, k níž básník dodJází,diarakterisu|e leho tvorbu.
Každý básník dovede své zážitky překládati v barevnou škálu spektra. A le
listě zajímavé, že melancholie, teskná hudba, bezútěšný smutek, nihil, malí
barvu žlutou a lá, leště v době, kdy v poesii Žižkově nebyla zřetelně vyslo

278



vena poesie žlutého prostoru, leětě před jeho knihou Žluté hudby. cítil isem
jeho portret žlutě, právě tak. jako svůj portret cítím modře.

Žižka vůbec“ " ' ' ' barev,lež podivuhodně umíětulev žlu
tém prostoru a dochází tak k čistým básnickým projevům:

Gotický smutek zahrad hvězdnou bouří zaprášenýdt
zeleným stínem žhnul ve žlutýdl plamened't stromů

a dále:
Když bledé slunce časem odsunuté
lak žluté kuře sezobalo s bílé mísy zlaté zrní hvězd

pták stínem odešel
na břehy mrtvých řek
&splynul
s pomněnkami.

Jaká barevnosti \'rdaolem ie báseň „Markétka“. Tady poznáváme básníka
i celou jeho poesii a cítíme horký dedl tvůrčí práce.

Básník thystá novou knihu poesie. Jsme právem na ni zvědavl, poněvadž
lze předpokládati. že bude dalším hodem vzestupu. dalším dokumentem růstu
básníkova. Jouf Bartuška.

] Now. .mnumwi I,I'l'i-ZliA'I'UilY SVATOVÁCLAVSKÉ.

Když letos časně na iaře napsal li. Benetka ve své poznámce ve 2. sv. „Archy ".
že leho knížku „Služebníci :: přátelé "až! v české zemí" byla posud ledlná, jež
měla právo na titul lubileiní knížky. měl pravdu. Ale od té doby ohlevllo se
nn literárním trhu mnoho publikací, lež thtě|í knždá svým způsobem přispěti
k oslavě svčtt'ově. Není zntím možno podatl tu úplný lelldl přehled —už proto
ne, že mnohé z nldl neisou v této thvíli redukci uni přístupny -—ale chci upo—
mmitl nspoň stručně nn ty. které zaslouží pozornosti.

Ze životopisnýdl n historic/(ýchprneí stojí ovšem nelvýše nová studie dm Jos.
Pekaře „Svatý Václav', jež byla napsána pro (hystsný svutováclnvský sborník
.: vyšla už nyní jako samostatný otisk náklndem Historického klubu v Praze.
\ yniká nelen krásným slohem u vlasteneckým nadšením, ale i lnsností a pře
snétlčivostí důkazů. ilmiž nutor zastává některé své nové, všeobecné mlímavé
Intl/.oryo otázkáth svatovácluvskýd'i. \' lelím světle mizí několik stranických
publiknti \mlenýth snahou snížlti význam sv. \ áclava i leho kultu a tradice a
proti ní posta\iti tradici husovskou. Mimo |iné patří sem spisek F. H. Bartoše
„Kníže \ácla\ 5\atý v dělinádl a v legendě“, \ydaný nákladem ( inuv Praze.
- „\'ový celkmý životopis. určený také pro propagandu oslav mntováclav—
ský-(h v cizině. nupsnl dr. I'l'ant. Dvorník. Je psán věcnč a stručně i s oprav
dovou láskou a vydán velmi pěkně s výzdobou Zd. liraunerové &se 6 umě
leckými přílohami nákladem výboru svatováclavského v Praze (stran 91 za
to Kč). Tyž výbor vydal vhodně už na počátku roku „Svatováclavský kalen
dn'ř",sestavený pečlivě Ant. Šormem, bohatý na drobné články | obrazovou
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výzdobu, a v květnu při zahájení jubilejnídl oslav „Průvodce Prahou svatovác
lavskou', jehož autorem jest Vilím Bíhmr. Nebylo by jistě spravedlivo řadlti
toto dílo k obvyklým cestovním příručkám. Povznáěí je nad ně již jeho zevnější
úprava s množstvím vybranýdu obrazů na křídovém papíře, ale hlavně způsob,
jakým je psáno a dudl, jímž je proddmuto. Autor nejen zná, ale také miluje
město sv. Václava a proto dovede tak vroucně upozorniti na jeho nesčetně
památky a vystižně je oceniti se zřetele historického, uměleckého i nábožen
ského. Kdo s ním vykoná at ve skutečnosti či aspoň dudnovně pout touto sva
továclavskou částí Prahy, jistě mnoho získá a bude autoru povděčen za práci,
jež asi jinak málo bude oceněna.

Z ostatníd1 žlvotopisnýd) n poučnýd'í samostatných publikací dlužno ještě
úvéstl Slloukalovu studii „Sv. Václav a svatováclavská idea v našid1 dějinád1“,
Titzovu zajímavou práci „Sv. Václav v románském světě“, obšírnější spisek
Jiřího Sahuly „Obraz doby svatováclavské“, vydaný Tiskovým družstvem
v Hradci Králové, a Ant. Rokyty „() významu nábožensko-polltlckýdl snah
sv. Václava v rámci světovýdt dějin“ (nákl. družstva Vlast v Praze), o němž
byla zpráva již ve 2. sv. „Ardty'. Svatováclavský výbor v Brně vydal stručný
životopis světcův zpracovaný historikem dr. Fr.Šujanzm.(„Sv. \'ácluv v dějinádt
a sv. \'áclav v uctívání"): v llrně také vyšla nenáročná knížka svatováclavská
z pera M. Paurové. 'l,náboženské literatury slušno připomněti zvláště vínek de
síti ůvah P. Jos. RybdkaT. ]. „Nedej zahynouti nám nl budoucím“, oceňující ve
formě promluv náboženský (\mravní význam sv. Václava pro výdtovu mládeže.
Vydalo jej jako svůj podíl Dědictví svatojanské v Praze (str. 84 za 2'50 Kč).

Letošní jubileum zvýšilo tuké zájem () legendy svuiovdcldvské,důležité nelen
pro historický význam, ale I jako památky našeho starobylého umění. l'o dří
vějším Kunciřově vydání Střížovapřekladu Křištanovy legendy „Život a unu
čení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily“ vydal letos pražský blhllofll Vím-.
Svoboda ve vlastním překladu z církevní slovenštiny „'l'řl legendy osv. Vác
lavu“ (Knihovny Sad sv. 2. Str. 54 za 80 a 160Kč). Je tu t. zv. legenda \'ostu
kovu, l'reissova a konečně legenda o přenesení ostatků sv. Václavu, vesměs
vzácné památky rané křesťanskékultury u nás. lllblloiilskon publikaci uprlvil
l)yrynk| obrazy kreslil Konůpek. \'čtší vědeckou práci v tomto oboru připra—
vuje Česká akademie: vydá ve zvláštním sbomíkn teksty všechstaroslovanským
legend a brcviářovýdl čtení o .n. \'aclavu (: sv. l,ud|nlle zároveň s kritickými
studiemi odbomíků—slavlstů (dr. \ušici. proi. Nikolaje Sercbrjanského o j.)
Jiný sborník staroslovanským legend s obrazy slovní-ho ruského malíře Ilji
Rěpina vydá v Praze syn mnlířův Caj. llěpln. Legendy budou tu otištěny v ori
ginále a v českém i ruském pří-kladě.

Zcela jiný ráz i účel mají ovšem „Svatováclavské Iegendy“, jež vydal p'oí.
V. V. Tomek nákl. (Jana Svatka v Praze. Str. 71 za 050 Kč). Knížka, určená
asi hlavně mládeži a lidovým knihovnám. vypravuje nejen podle starých Ie
gend události ze života světcova, ale připojuje k nimi pozdější pověsti, čtsto
jen místní, o různých zázracídt. jakož | doklady o úctě svatováclavské až do
posledních dob. Knížce by jen prospělo. kdyby byly jednotlivé pověsti a úryvky
soustavněji uspořádány aopatřeny stručnými údaji, odkud jsou vyňaty.Knžka
jest ozdobena reprodukcemi známýd'i obrazů z kaple svatováclavské, tiště
nými po obou stranách papíru a proto někdy málo jasnými.
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Ostatně také většina jubilejnídi publikací I zvláštnídi čísel časopiseckýdt,
pokud jest ozdobena obrazy, sahá k reprodukcím starýd) uměleckýd: děl, jež
velmi vhodně rozšířilletos v četnýda druzíd: pohlednic svatováclavský výbor
v Praze a přispěl tak nemálo k propagaci kultu světcova. Čestnou výjimkou
mezi publikacemi byl po této stránce 2. sv. „Ardiy“, jenž přinesl3 zcela nové
a původní obrazy našich umělců. K zajímavě otázce, jak působil světlý zjev
sv. Václava na tvorbu našich l clzídt umělců, bylo jlž sneseno ! zpracováno
mnoho látky v posledních ročnícídm„Časopisu kat. duchovenstva“,hlavně ovšem
nesmrtelnou zásluhou biskupa dr. Ant. Podlahy, pak l v publikacíd'n pilného
sběratele a spisovatele Ant. Šorma. Jedním z výsledků této práce jest i svato
václavská výstava v Praze, k níž oba pořadatelé napsali také „Průvodce“,dílko.
jež svými daty podrží cenu i pro budoucnost.

Studiuldtekwatovdclavskýahvčeském ' ' ' ' ' "dua-.J' nutně
jen Vilím Bítnar,k této práci ovšem také nejpovolanější. Mnoho drobnějšídl
příspěvků literárně- historickým otiskl rovněž v posledních měnících „ČKD“,
samostatně pak vydává v knihovně „Raná setba“ obsáhlý „Sborníčeksvato
wídavský“, kde otiskuje v přepisem I překladem všedmy význačnější literární
doklady úcty svatováclavské ze staročeskýdi kronik a legend i jlnýdl umělých
děl, opntřuje je při tom všude přesnými údaji. Tak činí dnes veřejně přístup
nými i mnohé perličky básnické. plně (lětlnně víry a úcty, a přece dosud uta—
jené v zapadlých rukopisech nebo odborných sbírkách. —Jlž toto dílo. u nás
dosud nedoceněné. naznačuje, jakým obrovským množstvím látky se autor
probral, než přistoupil ke svélnu dalšímu jubilejnímu dílku. mím zvláště ml
lěmu a radostnému —k básnické antologii, již vydal ve vkusné biblloíillkě
ůpravě tlr. Št. Jež jako \'lI. svazek své knihovny „\"lullie“ pod názvem „Vlna
bdmí o svatém Vdclavu“. Pro malý, místem tak omezený svazeček mohl autor
vyhrali ze všech tčdi pokladů naší svatováclavské poesie jen 33 básnických
květů, nejlépe dlarnkterlsujícídn českého (ludia desíti století v poměru k národ
nímu světcl. Je pothopltelno, že všethny tyto květy nejsou uměleckými skvosty,
ale jsou jistě dobře volcny jako výraz doby a jcjldl potřel) i jako projevy vy
nikajíríth tvůrčíth osobností. Platí to také o ukázkách z moderní české poesie,
kde je několik vzácnýdi perel naší svatováclavské lyrlky. Za antologii, již
uzavírá věcná a l))strá stat Iiltnarova o vývoji svatováclavské poesie, můžeme
býti autoru opravdu vděčni.

l'řivádí nás zároveň k otázce, Čím přlapěje letošní jubilejní rok k rozvojl této
poesie. Zatím není ovšem možno na ni odpovědětl, poněvadž většina drobnější
umělecké tvorby objevuje se teprve v časopisech. Samostatnou knihu vydal
dosud jen starší brněnský básník Stani:!av Cyliak. Jeho „Svatý \'árlav“ jest
jakýmsi cyklem obrazů ze života světcova. zpracovaných částečně podle legend,
ale často I spřetlenýdl jen básníkovou obrazlvostí a leckdy málo odpovída
jících historické skutečnosti. Jinak jest I tato báseň po svém způsobu projevem
úcty a lásky k národnímu světci. —Zvýšenou měrou platí to o novém díle na
šeho básníka Frant. Střížovsklho „Sv. Grál". jež vydxází právě nákladem MCM
v Olomouci, vyzdobeno svérázně mladým umělcem arda. Břet.Štormem.Autor
sleduje tu v plynných verších hlavní nlt Grálovu bez vedlejšího rozptylování
a vyvrcholuje jl velmi vhodně legendami o sv. Václavu. Proto patří jeho dílo
právem také do jubilejní literatury.
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Mnohem větší přínoa novýda děl může zaznamenati literatura dramatická,
jak je přlrozeno již postavou našeho světce. Dr. Jan Sajíc v prabkýd: .Lid.
listedi" zhodnotil již v řadě referátů většinu našid: významnějšíd: divadelních
her svatováclavskýda, proto stačí tu jen stručně pro informaci uvésti novinky
letošního roku: V. Bělohlávek-Svatoborvydal u Fr. Heziny v Humpolci du
chovní drama o 5 dějstvíd: „Svatý kníže Václav“. G. Preissová u Ottu lidovou
hru „Svatý Václav“, V. Vai: v Praze drama „Kníže“. dr. Fr. Mašlaň ve své
knihovně „Kněhyně“ krátké drama o 3 jedn. „Václav a Boleslav“, V.Voborník
hru „Kníže Václav“. Fr. Valoušekv Přerovědobrou lidovou hru „Svatý Václav" ,
působivější než jest obdobná hra Ant.Třebíčsklho,vydaná vlastním nákladem
v Třebíči.Obsahově z nejnovější doby i'm-pána, '
provanuta je dramatická velmi slibná prvodna našeho spolupracovníka ].
G. Rossa „Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím“, vydaná u Jos.
Bimbauma v Brtnici. Ke slavnostnímu představení v pražském Nár. divadle
jest ohlášeno nové svatováclavské drama Si. Lomu.Tlakem bohužel dosud
nevyšlo krásné veršované drama Frant. Dohnala, jehož lll. jednání otištěné ve
2. av. „Ardty“ vzbudilo již zaalouženou pozomoat. podobně jako oratorium
Fr. Odvalila a hudební mysterium dra J. Sajlce.O pražskýd: slavnostech v září
bude provedeno Foersterovo oratorium na slova básníka Ant. Kláštersktho.
V rukopise má dosud tekst oratoria básník Fr. Kašpar. —Již 1 tohoto stručného
přehledu, jenž bude doplněn posledními novinkami ve 4. svazku, jeat jistě pa
trno, že svatováclavské jubileum ncvyzní ani pro literaturu nadarmo. M.

'1.NOVÉ POUČNíL LITERATURY

Pragensia svatojanskd. Sborník statí o kultuře českého baroka. Redigoval!
VilémBitnar a Kar. Prodldzka. Str. too. (Žena nečíalovaného výtlaku 36 Kč,
akvoatného vydání číalovaného od 21.—129.50 Kč. Vytiakla Českoslov. akciová
tiakáma. vydal Výbor svatojanský v Praze 1020.—Velmi vkusně na křídovém
papíře vypravená a 60 obrazovými přílohami bohatě vyzdobená publikace je
akom jedinou a při tom opravdu ('ennou památkou na druhé slavné jubileum
letošního roku. Jest opět z valné části ovocem pllné práce red. Vll. Bitnara,
jejímž podkladem byla výstavu pružakýd: avalojuuskýth památek uspořádaná
v květnu výborem avntojunakým. l'ovolaní a pro svou věc nadšení znalci jed
notlivých oborů doprovázejí tu vybrané ukázky informativníml atatěmi, z nichž
aluši připomnčti zvláště studie dra Ant. Podlahy „Svatojanaké malířství praž
ské“ a „llrob světcův v umění", atat Bltnarovu „Freskové malířství v |'raze“,
články K. Prodlázky o avatojanském skle, ccroplaatice, zlatnictví a atř'íbmictví,
relikviářldi, pečetídt a modlitebníd: knihádl. V. llrudky o svatojanakém ao
chařatví.portáledi a průčelídl v Praze, Ant. Šorma o svatojanském zvonařatví,
sochád'í Vosmíkovýdz, poutnídi u jarmarečních písničkách i pohožnostedl, Iů.
Pacovského o avatojanakém námětu v díle M. Aleše a m. ]. Publikaci doplňuje
podrobný seznam avatojanakýdl I'ragensií shromážděných na výstavě. M.

Blažej Ráček T. J.: Československé dějiny. Str. 6%. Cena 70 Kč. Vydal Lad.
Kuncíř v Praze 1929. —Dílo opravdu nejvýš již potřebné a proto tak toužebně

282



očekávané nijak nezklamalo našldr nadějí. Hlavinkova „Kronika českomo
ravská“, dosud vlastně jediná práce osvětlující soustavně naše dějiny s kato
lického stanoviska, svého času jistě velmi záslužná, ale bohužel málo rozšířená,
přirozeně již nedostačovala pro dnešní poměry a potřeby. Objemná kniha
prof. Ráčka překvapí příjemně již svou zevnější i tiskovou pečlivou úpravou
a tím více potěší po stránce obsahové. Autor, jenž ovládá bezpečně příslušnou
literaturu a dovede vypravovati dějinné události plynným, ublazeným a při
tom hospodárným stylem. nezabíhá nikde do zbytečnýchpodrobností, ale také
.W ll nlltlllulnmaltu,
něnek, uvádí všude výsledky spolehlivýchnovýd: badání blstorickýdl a osvět
luje zvláště důkladně ony zjevy, jež byly a jsou namnoze dosud podnětem
k různým vědeckým i náboženským sporům. Otázka cyrilometodějská,husit
ská, protireformační atd., jsou tu podány jasným, přesvědčivým způsobem,
stejně tak jako je pěkně zachycena | nejnovější doba v celém svém mnoho
tvárném proudění. Kniha ozdobená řadou zvláštních obrazovýdt příloh na
křídovémpapíře,mělaby býti opravdu vrukou každého katolického inteligenta,
aby rozptýlila a opravila tak mnohý bludný nebo zastaralý názor, jejž jsme si
více méně všichni odnesli ze škol nebo si jej vsugerovali četbou, naučnou a
zvláště —beletristickou.

Dr. Božena Pollvkovd: Výtvarná práce V.H. Brunnera pro českou knihu. Illblio
graiický soupis s blblioi'llskými poznámkami. Str. 97. \'ytiskli Kryl u Scotll
v N. Jičíně. \'ydal v 500 číslovanýlh výtiscídi Lad. Kuncíř v I'ra21-1929.—I'ietuě
vydanou knihou splácí opravdu vděčně nakladatel zesnulému mistru velký
dluh. jakým jsou mu povinni všldmi milovníci krásnýdi knih a zvláště ovšem
jejith vydavatelé. V drobné, umělecky intensivni, ale řemeslně krušné a ne—
vděčné práci pro knihu \'. ll. Brunner utratil, jak dobřepoznamenává autorka,
své malířství, obětoval přemíru svých bohaiýth vloh a možnost velkorysého
tvůrčího rozmadtu české moderní knize, pro kterou opatřil základní podmínky
a jejíž typ vytvořil svým dlouholetým úsilím. Znali jsme ovšem mnoho tědito
jeho knižnídl děl z posledních let, jak je vydával zvláště Kuncíř, llorový, Klika,
Družstevní práme. Aventinum atd., ale teprve tento bibliograiirký, velmi svě
domitě sestavený soupis ukazuje veškeré to bohatství výtvarné práce. llrunne
rovy pro českou knihu —a snad ani ne ještě veškeré. poněvadž umělec upra
voval četné knihy také anonymně nebo pod různými pseudonymy. Autorka
mnoho lid) již zjistila za pomoci samého Brunnera ještě za jeho života, ale je
pravděpodohuo, že se časem objeví ještě jiné práce. Chronologické pořadí sou
pisu umožňuje sledovati vývoj umělcův a jeho růst až do posledníd't let. Knihu.
ozdobenou čemými reprodukcemi Brunnerových knižních kreseb, uviiá rád
každý biblloill, nebot je jisto, že zanedlouho stanou se skoro všed'my jeho
práce, vydávané většinou v obmezeněm počtu výtisků, hledaným předmětem
sběratelů. B. J.

Jan Fr. Hruška: PročJsem neodpadl :: neodpadnu. Řetěz časovýdl úvah. Str.
256. Cena 20 Kč. Vydalo nakladatelství Českoslov. akciové tiskárny v Praze
1920.——Odr. 1924přinášela.Ard1a"i jiné listy pod tímto názvem několik úvah
prof. J. F. Hrušky, spisovatele váženého i v t. zv. pokrokovýd: kruzích jak pro
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cennou národopisnou a beletristickou činnost, tak i pro přímou a ušlechtilou
povahu. Již tehdy jsem je četl se zájmem a v duchu toužil, aby vyšly souborně
. pomáhaly tak účinněji osvětlovat! pravdu těm, kdo se dnes tak snadno
ocitají v nebezpečenství zblouditi nebo nedaat se poštvati proti církvi. A je
škoda, že tento soubor, patrné pro různé nakladatelské potíže, vychází tak
pozdě - vždyt autorův doslov je datován již r. 1926! Než i tak můžeme býti
za knihu opravdu jen vděčnil Již proto, že je to krásná a svým způsobem pů
"m'"" ' _“ L * " ' ' ' " náboženského života podle víry, psaná laikem,
ne na nějakou snad objednávku, nýbrž z nitemé potřebysrdce a dutina upřím
ně náboženského a proto bolestně zarmouceného žalostným úpadkem víry u
mravů v prvníd: letech po převratu. Dnešní čtenář, nejen prostý, alel „vzdě
laný', těžko by asi ztrávil obvyklou apologií starého stylu, a tím méně sáhne
po takové několikadílné „soustavné věrouce ", jak se ještě nedávno u nás vy
dávaly, ale jsem list, že knihu llruškovu, má-ll jen trodau zájmu o současné
náboženské otázky, přečte celou a přečte ji s užitkem: jet naplněna ne něja
kou knižní učeností, ale především bohatou žlvomí zkušeností, nezabývá se
složitými rozumovými důkazy článků víry a vyvracením dogmatickým bludů,
ale ukazuje názorně na doklndcdl ze života i z dějin, z básníků l časopisů
záslužnou činnost církve na různýth polích,krásu ! užitek liturgických | jinýth
zřízení církevnídl, jakož [ útědm a sílu, jakou dává člověku víra. Autor obírá
se ovšem také některými časovými námitkaml a protináboženskými hesly, ale
i když tu odsuzuje přísně, co zaslouží odsouzení, vytryskuje vždy z jeho po
lemik a úvah bolest nad lidským poblouzením a láska k diybujícím. Celek,
myšlený jako. dílo votivní po těžké nemori", je přesvědčivýmslovem stateč—
ného( .hoda-kutolíka a zaslouží nejčetnějšídi čtenářů, stejně jako jeho dřívější
modlitební kniha „Hořící keř'. M.

Dr. R. W. Hynek: Obrození Římem. Dojmy konvertitovy z věčného městu.
l)íl |. Str. 160.(ena 10 Kč. Nákl. vlastním. V gcner. komisi nakl. Č-kl' Praha
1929.- Před třemi roky četl jsem s nemalým zájmem první knihu dra llyuka
„V hlubiny života se nořím . . ." Sáhl jsem po ní vít'c ze zvědavosti jako po
díle svého krajana, jenž byl na titulním listě uveden jen jakýmsi záhadným
pseudonymem .,llůžo Saronská ".Kniha samu, zevučjškcm podobná jiné okultní
literatuře, svým obsahem prozrnzm alu mnoho o duši autorově, toužící po
poznání pravdy a hledající ji po předcházejících hludedi a zmatcídn nový ml
cestami „hloubkové duševčdy", inspirované hlavně studiem knlh Kcyserlln
nových. Již tehdy mě mile překvapila ve spoustě stylisticky iobsahovč těžko
stravitelnýdl úvah autorova upřímná doznání i způsob, jak mluvil o Kristu,
sv. Pavlu a křesťanství. Čekal jsem se zájmem na II. více praktický díl, jejž
tam sliboval —ale brzy nato objevilo se jeho jméno již v katolickým listech
a publikacíd'n, zvláště ve spojení se záhadnými zjevy v Konnersreuthu a
Lurdedl. A místo ll. dílu knihy „V hlubiny života se nořím" mám v rukou
„()brození Římem", knihu, kde se autor vyznává prostě ze svých minulým
bludů a vyllčuje upřímně cestu své konverse, připravované ovšemProzřetel
nosti Boží | oklikaml východním a okultnídl studií a dokonané zásahem ml
losti Boží na dvojí pouti do Říma. Srdce konvertitovo, naplněné vděčností za
tuto minulost i dosažený jí vnlterný pokoj, vzdává touto knihou hold Věčné
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mu městu. jímž promluvila k němu neivýrazněll krása a síla katolické církve,
a s nemalou rozhořčeností hájí ho proti hanobení Madíarovu i |lnýd1 ětváčů.
Autor přiznává, že spěchal s vydáním knihy, aby také přispěla leětě v labi
lelním roce k náboženskému probuzení národa. Je to patrno zvláště na stylu,
ienž by v některých částech potřeboval úpravy, alel tu je veliký pokrok proti
málo českému stylu první leho knihy. Dílko, lehož ll. díl vylde na podzim,
lest ozdobeno 33 většinou pěknými obrázky podle vlastnídl snímků autoro
vých. Dlužno mu jen přáti holně čtenářů zvláště z řad těda, kteří hledají dosud
pravdy na růmýdl bludnýd: cestáda. M.

Paměti .W.Ignáce z Loyoly. Přeložil, úvodem a poznámkami opatřil Jaroslav
Ovečka T. J. Knihovny „Vinice Páně" sv.4_Str. 355.Vydal Lad. Kuncíř v Praze
t929. —Zasloužilý překladatel a vydavatel „l)udlovnídi cvičeni" sv. Ignáce
z Loyoly podává tu překlad neldůležitělšího pramene k pod10pení vnitřního
života světcova. Zakladatel T. J. nepsal sice sám svýd: „Pamětí', ale na častá
nalehání svýdmdruhů a žáků vypravoval le nedlouho před svou smrtí ledno
mu z nich, Ludvíku Gonzálezovi, lenž le zapsal. Tyto zápisy měly zajímavé
osudy, lak o tom podrobně vypravu|e p. překladatel v ůvodě: byly pozděli
nařízením sv. Františka Borg. staženy, zapadly na dlouho v šeru ardlivů, až
r. 1731 vyšly v latinském překladu, kdežto původní tekst španělsko-italský byl
V)dán teprve r. t904. I když věcně přlnášelí v celku větl známé ze životopisů
světcovýdn.isoupřet e..Paměti"výhornýmdílem duthov níIiteratury.příbu'l.ným
.'\'yznánín| sv. Augustina. Sv. Ignát ...-lut- * * “ “ * ' 1 " L ' '.
cvičením znal tak podrobně každé hnutí vlastního nitra, vypravuje tu prostě
a upřímně, bez stylistickýth ozdob. ale právě proto tak jasně a působivě (:elá
„děliny své duše" od dtvíle. |ež dala podnět k ieho konversi, až k napsání
řádovýdt konstitucí. Že český |u|id1 překlad lest věrný a pietní, otom netřeba
u P. ()večky pmhybovati. A neméně u'mání zaslouží 1nneobyčelně důkladný
vědecký doprovod, Illnž opatřil české vydání. Kromě věrného úvodu a biblio
grafie připolil podrobná poznámky, už zahlralí skoro polovlti knihy, |akož
I vítaný chronologický přehled života s\. Iunáte a relstřik lmen. lak přibylo
naší náboženské literatuře dílo opravdu cenné. M.

A. Curtisovd: Novd mystika. Ctsia tídm. ()ha spisy přel. Václav Procházka.
Stran 78 a 210. Cena 20 a 45 Kč. Vydal B. Kočí v Praze lino. - Novou mysti
kou nazývá spisovatelka svou soustavu v lakési antitesl proti mystice staré.
křesťanské, podkládaiíc || také novým náboženstvím. lež lmenule „vědet—kým'.
Mluví slee stále o llohu. připisule mu steiné vlastnosti, lako učení křesťanské,
mluví s úctou o Kristu a dovolává se často lebo slov | ||nýd1 výroků Písma
sv.. ale při tom popírá ostře poiem Boha osobního | základní články křesťan
ské o hřídtu dědičném a vykoupení, o vzkříšení těl a věčném životě, o smyslu
utrpení std. Celou svou soustavu vybudovala na podkladě moderníchnázorů
0 podvědomí: zavrhule všedmy oblíbené ted psydlické metody ke zdokona
lení člověka a dice vésti své žáky k úplnému spolení, ba splynutí s Bohem
cestou tldla. t. ]. meditacemi konanými podle lelího návodu ve dnvílíd: klidu
a mlčení, kdy prý podvědomí samo dává člověku inspirace a pomáhá pak pro
váděti lelidnuskutečnění také ve vnějším životě. Je to v podstatě druh autosa
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gesce, ae psydiické, ale spirituelní. který vede stoupence k tomu, proti čemu
se spisovatelka někde brání, ale jinde to zase sama tvrdí: že si totiž stálým
potvrzováním vsugerují vím. že jsou jako osobnost bytostí božskou. Sama věří,
že její učení jest „nejúčelnějším a nejpraktičtějším ze všech učení. jež byla kdy
světu dána. Je to aejvědečtějěí způsob života, jenž byl dosud objeven" (II. 149).
i při tom sebevědomí a různýdi zmatených bluded: dlužno uznati, že autorka
má dobrou vůli přlspěti svou metodou ke zduchovnění dnešního zmaterla
lisovaného světa. A snad některým lidem, kteří nestojí na stanovisku křesťan
ském, může býti jakousi náhradou za naše „dudaovaí cvičení'. již staletími tak
skvěle osvědčená. M.

Duh dítěte. Vít d: Fontgnliand. Z írančtiny přel. Jak. Rozmahel. Druhé vy
dání. Str. 59. Cena 3'50 Kč. Vydala Občanská tiskárna v Brně 1929.—Poslední
vzpomínky na Víta de Fontgalland. Přel. týž. Str. 96. Cena 3'50 Kč. Vydal Jos.
Birnbaum v Brtnici 1029. - Matka, zbožná francouzská katolička. vypisuje
v obou knížkáda vzpomínky na svého zemřelého syna. oddiovaného ranným
a častým sv. přijímáním i hlubokou úctou k P. Marii a k sv. Otci, syna nada
ného. čilé a jemné povahy, toužícího při různých dětských diybičkádmpo oprav
dové dokonalosti a svatosti. Třebas zemřel teprve před 4 lety, stal se jeho život
působením prvního spisku podněcujícím příkladem nesčetným jiným dětem
ve Francii I jinde. jak ukazují dopisy připojené k novým matčiným vzpomín
kám ve druhé knížce. Jest si jen přáti, aby se obě knížky rozšířily hojně také
u nás, aby rodičům ukázaly názorně cesty křesťanské výchovy a děti podnítily
k následování malého Vítka.

'1,NOVÉ KRÁSNĚ LITERATURY

Jaroslav Zatloukal: Městu světel.Verše. limo 1029.llásníkovn cesta do Fran
cie obohatila sice jeho básnický slovník a dala příležitost k novým pohledům
do hluku světa a jeho kolotání. Přesto však v celé knize zní spodní tón bás
níkova nitra, tak jak jej známe z jeho debutu .Nebe a země".Jsou krásné verše
v jeho nové knize, jako je Balada () hostu z kavárny liotomle, nebo i.“arc dr.
triomphe de l'ctoile. Ale v každé z nich cítíme vůni mateřídouěky básníkovy
rodné země. Přece však taková Senoseč z knihy Nebe a země je vyváží svou
křehkou a citovou stavbou,vůní obrazů a poesie. Ohlas Seman-če ozývá se
hned zc vstupní básně z „Města světel". V každé další básni lze ohlas domova
sledovati jako ve stínu, jen v podvědomí básníkovu. Věřím,že toto prodírající
se podvědomí je pravým pólem básníkovy tvůrčí práce, že právě zde dovedl
by Zatloukal vytvořiti poesii skvěiýdi obratů a snů. že dovedl by diváka úplně
okouzlitl prěkou líbeznýdi barev, tak jak to dovedl ve svém knižním debutu.
V přítomné knize, k níž básníka Inspirovala Paříž a hluk, světla a barvy to
hoto města. nevytěžil básník ze svého tvůrčího soudu vše, co vynést! ns povrdl
mohl. Hluk města zasypal jako lavina jeho lyrickou fantasií nesmírnou hrou
barev a světel a stínů. Poesie města, fantastičnost nočního Moulin Rouge,
konstruktivní krása Tour EiEel, to věedmo uchvátila naráz básníka a dalo
vytrysknou“ básním, jež hozeay horečně na papír jsou spíše záznamem bás
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níkovyda dojmů. Básně, jako Moulin Rouge. Steak. Pařížskédemonstrace tomu
nasvědčují. Nalézáme ale v této knize někon básní tak ryzího ražení a ta—
kové básnické síly. že lze dobře odpustit básníkovi jeho lyrické záznamy, které
konec konců jsou přece jenom pohledy do jeho tvůrčí dílny. Je to předeva
báseň Tour EiEel, v níž nacházíme tento verš:

.Z oblohy básník
sny modré jak červené víno může pít
a v souhvězdí vah a štíru
měřitosud svůj!

Červená, změněna v modrou barvu snů, tot obraz podivuhodné krásy a ta
jemnosti. Je to jako kaleidoskop. Překrásná davíle opojení. A pak ovšem obě
básně jmenované hned na začátku. To jsou ryzí básně, plné poesie, hloubky
a pevně sklíněnýdn asociací snu a skutečnosti. V .Městě světel" tedy básník
měřil své síly s přívalem. jenž byl mocný. Zdolal tento nápor jen zčásti. Za
dloval si v něm však tolik odvahy a prokázal tolik síly, že můžeme „Město
světel" postaviti jako další krok v básníkově tvorbě. A nezapomene-li básník
na svou Senoseč, na onu křišťálovou báseň poesie, bude další jeho kniha,
kterou právě (hystá do tisku. definitivním ukazatelem jeho vzestupu.

Dadulka Jouf.

Zdeněk Vavřík: Elegie. S prologem Vil. Závady. „Kruhu drobné beletrie'
řada |., svazek 4. Stran 45. ( ena 0 Kč. Vydal Čin v Praze i9'19.—Nad první
knížkou mladého básníka spočívá těžce, skoro neprodyšně závoj smutku a me
landmlle. „Ze všeho smutek a nade vším smutek", opakuje si sám v nejrůz—
nějších variacíth. Je to sotva smutek rodného kraje, Ostravska. jeho! vliv by
se tu nějuk zřejmějiprojevil, ale spíše melandiolle mladistvého citlivého srdce,
jehož jemná struny se rozed'lvívají šumem žloutnoucího listí i paprsky teskné
lonyl mámivým květem ocúnu ! tlumeným pláčem slnavčho deště, písní uni
kajícith oblok stejně jako malátnými vzpomínkami dávno mrtvýdl lásek. Z mlh
„krutého“ podzimu vynoří se občas i .věčností strašná tvář síingy', jindy za
zní tidmunce „lorety zvonkovydl hor". ale nakonec : vážné hrůzyi nyvé ra
dosti vyplyne zase jen smutek— marný, leckdy naivní a pošetilý smutek. jemuš
po Baudelaimvl snažil se dáti ld. Vavřík jen nový výraz. Prospěje mu jletě
jako básníku, vymaní- II se brzy z jeho nezdravého kouzla.

Slrfan Georga: Tři legendy. Přeložil Otto l". Babler. Samotíšky IMO. —()tto
l".linhlcr vykonal záslužnou práci. Pokusil se seznámit! českého čtenáře vy
brané poesie s dílem básníka Stefana George'. Ze sbírky básníkových prvotln
(Die Fibel) přeložil legendy (l-lll.) a podal v nich ukázky z prvního období
básníkovy tvorby. První z legend (Dle Erkenntnis) jest zasvěcena jinoohu,zkla
manému sny mládí a láskou, druhá (Frohllngswende) zadnycuje bolesti mladé
duše. zakřiknuté děsem zklamání. a třetí (Der Sdloler) dýše vzkříšenyml si
lami, kdy povzlétá zraněná duše na perutích naděje za nejvyHím cílem. Tyto

' Studii o díle básníkově víz ve Xll. ročníku drahe..)„Nového žlvota' strana289—295( uliusBrabec StefanCeorgeaj eho
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krásné básně, vzniklé v druhé polovici let osmdesátýd: minulého století, jsou
silně působivé, mají myšlenkovou hloubku, dlarakterisují velmi výstižně první
období básníkovy tvorby a jsou klíčem ke správnému podíopení dalšího vý—
voje básníkova genia. Juliu: Brabec.

Jaroslav Du dl.-Kounlmí lampa. Splsů svazek ll. Stran 197. Cena 25 Kč. 
Týž: Poul do ganělska. Knih nové doby svazek 16. Stran 147. Cena 20 Kč.
Obě knihy vydal Ladislav KuncířvPraze 1929.- Do zavazku souboru svýdl
spisů zařadil autor vhodně dvě příbuzné knížky: „Kouzelné lampě'předeslal
„Hadí květy". V obou projevilo se dosud snad nejvýrazněji jeho vzácné umění
viděti krásu i ve věced: zdánlivě všedních, ba odporných. Zdá se, že v záři
jeho kouzelné lampy právě „dmdé a opovržené věci zjevují svou tajnou slávu
a vznešenost" a .vraccjí se do nějakého původního či budoucího stavu doko
nalosti, ryzosti. zdmví a síly". A vedle této čisté. zrovna rajské krásy věcí ne
živých nebo opovrženýd: objevuje básník v jakési příčinné souvislosti zároveň
také druhou, démonickou sílu světa a zvláště člověka, v jehož nitru se často
tak podivně spiétá a zápasí : vedle ráje je tu i peklo. Proto jsou v obou cykiedi
místa, jež okouzlují lyrickou něhou a dětskou radostí, ale také taková. jež jí
mají tíhou neskonalého smutku. -—Na jednom místě ..lladídí květů" zmiňuje se
autor pohrdlivě ()lidech, kteří trápeni nadbytkem peněz a pustotou citů honí
se po světě za opojením a vyhledávají cizí krajiny —jako by nejcizejší krajinou
nebyla lidská duše . .. Pustil-li se tedy sám potom do světa, nebylo to jistě
z nadbytku peněz ani z pustoty citů. Plížil se Německema nedávno putoval
do Španělska, aby tu vlastníma očima shlédl kraje a zachycoval stopy kroků
BVý'Cllhrdinů z valdštýnského románu. Vlastníma očima, očima ozářenýma
světlem „kouzelné lampy" svého umění. viděl ovšem i stn jinýdt věcí, o nichž
hovoří ve své druhé knížce. Některé z těchto hovorů, zbytečně podrobné a
polemické, bychom autoru dobře odpustill, zato jiné kapitolky, plné bystře
pronikavých postřehů a poznámek o kraji i lidu. o městech. dirámedl [ uměl
Cíd'l,ukáží nám často ducha Španělska lépe než svazky příruček. M.

Jan Fr. HruJ'ku: Míši pod Čerchovem.Řada chodských postav u povah. Kniha
Ill. Stran 221. Cena 10 Kč. Vydalo nakladatelství Českoslovanské akciové tis—
kárny v Praze imo. —Kdo četl clřívělší knihy autorovy čerpané ! bolmtýdn
životnldi vzpomínek, sáhne jistě rád i po této třetí řadě souboru „Náši pod

erdziovem". Je tu osm kreseb charakteristických díodskýdí postav, povah to
většinou dobrých, poctivých u statečný ch, často ovšem také trpících lidským
nevděkem a tvrdostí i zištnosti. jež zvláště za války a po válce zachvátily
i slavný Kozinův kraj. Je tu 1několik postav vynikajícíd: nad jiné neobyčej
ným nadáním, jako geniální všeuměl Bolíík nebo originální pohádkář Bůša,
objevený ještě v nedávnýd: letech právě proí. Hruškou. O všem vypravuje
autor, jak obyčejně, prostě a upřímně. s pravým křesťanským podlopením
jejich mravní velikosti i křehkostí a dlyb. Nechce tvořitl z těchto lidských
osudů nějakých povídek neb obrázků, líčí mnohdy jen své vzpomínky na různá
setkání s těmito osobami. ale přesto nebo snad právě proto působí tyto prózy
tak svěže a mnohdy i jímavě. Čtenářům nejmilejší bude ovšem poslední, vě
novaná té, o níž se pan autor, jak doznává, dosud obával psát, poněvadžv ní
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vidí skoro svědci - matce. Učinil tak len na výzvu přítele, ale bylo by škoda.
kdyby přetal na těch několika vzpomínkách. Vyrůstá tu před námi vzor sta
tečné křesťanskéženy a zvláště moudré matky-vychov atelky, přiníž bezděky
vzpomínáte na matku Baarova a zvláště Kosmákovu. M.

Jaroslav Řehulka: Tctky a jtžíbaby. Hanádté humoresky. Stran 141. Vydala
Družina literární a uměledtá v Olomouci 1929. —Těch .iežlbab' le v nové
knize Řehulkově pomalu více než typických hanáckých ..tetek" —a je to ko
nečně přirozeno,že humorista a zvláště sadrika více láká taková žárlivá Kača,
stará .čarodénica' Nikoška, utrhačná a klevetnitká Franckanebo svůdniůá
l„svatá metla" než nělaká rozšaíná selka, o níž se dá vypravovati jen dobré.
Ostatně mezi .stréci' v předešlé knize bylo také dost podařených „kulónů',
a tak se nebudou listě ani dnešní hanádté ženy zlobit na autora, že ve svých
humoreskách zachytil mnohdy hodně drastickým způsobem i několik těch
staršída leduplnýda ženskýdn postav, lež se ostatně v jiné formě vyskytnou
v každém prostředí a v každé době. Chtěl svou satirou odsoudit pokrytectví.
lež se tak rádo odívá svatozáří zvláštní zbožnosti, lakož i klepařství, podezí
rání a "né ženské nectnosti, a dal i vedle toho čtenářům dosti příležitosti,aby
se mohli s d1utí zasmát opravdu humorným figurkám a veselým příhodám.
lež dovede tak svižně vypravovuti. B. ].

Fr. Črdl: Kvetoucí Hoří. Povídky. Stran 104. Vydalo Dědictví sv. Cyrila a
Metoděie v llmě 1920. - 'l'y'i: Udělala .ítěttí. Povídka. Stran IBO.Vydal Fr.
Šupka v Hradci Králové 1929.—Náš právem oblíbený lidový povídkář vydal
v poslední době tyto dvě nové knížky, na něž chceme to aspoň stručně upo
zomiti, aby neušly pozornosti těch, llmž ide o dobrou, mravně zcela nezávad—
nou a zušledltulící četbu pro lld. První knížka le sbírkou drobnělšídl povídek
čerpaných olnahově z předválečného ovzduší moravského venkova Iměstečka,
dějově poutavýdl a mnohdy I dojímavýdl opravdovým citem. Druhá obsáhlá
povídka líčí už poválečné pražské prostředí, v němž p. autor nyní žíle. Zasa
dil do něho zalímavý románek mladé hokynářské dcerky, iež „udělala štěstí'
sňatkem s mužem vydávalícím se podvodné za bankovního úředníka, ale lak

se později ukáže, mužem dobrým a podnikavým, když se lelí lásce podařilo
pobloudilce napravit a usaditi na pravé místo. —Některé ze staršídí knih Če
diýth lsou zcela rozebrány. Neměl by |). autor pomýšleti na souborné vy—
dání všedl svýd: spisů, rozptýlených v nelrůznélších sbírkád: a knihovnád: a
(lms namnoze nepřístupných? Jeho životní dílo lako zdravá četba, lížnemáme
nadbytek, si toho listě zasloužil B. ].

í'l-ant. Valoušek.-Z těžkých dob VelkéMoravy. Historická trilogie. l)íl [. Ros
tislav a Privina. Stran 189.ll. Spása a sláva. Stran 188. lll. Zkáza. Stran 173.
(Žena každého dílu 12 Kč. Vydala edice .Šlépěie života" v Přerově 1029. 
Souborného vydání zasloužilo si jistě také literární dílo Fr. Valouška, lež vy—
cházi už po 4 roky - snad až příliš tiše a nenápadné. Vyšly v něm především
hlavní dramatické práce autorovy, lež si dobyly ilž pěkného úspědau na spol
kovýd: ievištídn: vesnické drama „Srdce a peníze", sociální drama z dob sv.
hanuška z Assisi .Chudáček Boží', náboženská hra .Sv. Alžběta', vánoční
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hra Jesličky" a nedávno trudtlohra .Sv. Václav'. Z beletristické prózy byly
vydány dosud jen tři povídky pod aouborným názvem .Vrstevnice' a pak
největší i nejlepu dílo autorovo .Z těžkýd: dob Velké Moravy'. Obratným
perem je tu vykreslen rozlehlý obraz rozkvětu i úpadku říše velkomoravské
za doby Rostislavovy a Svatoplukovy, obraz, v němž zvláště názorně vyniká
veliký úkol a záslužná činnost slovanských apoštolů, ale také příčiny, jež
vedly ke zkáze jejid'ni Rosdslavova díla. Trilogie vyd1ázela před 30 a více
roky v .,"Obzoru Vl. Šťastného a nyní po prvé objevuje se celá v knižním vy
dání. takže je pro veřejnost vlastně novinkou. Je psána nejen s odbornou zna—
lostí, ale také s opravdovou láskou, a proto zaslouží největšího rozšíření v na
šich knihovnách. V nás pak budí jen znovu lítost. že veřejná a politická činnost
odvedla p. autora od literární práce, kde by byl ještě mnoho vykonal. —Jako

další svazek spisů Valouškových vychází soubor jeho sociálních povídek.V otroctví šachet a pecí". B..!

Sigrid Undntovd: Jaro. Román. Přel. Kar. Rypáček. Knih nové doby sv. 17.
Stran 347. Vydal Lad. Kuncíř v Praze 1929.—Román „Jaro' byl psán ještě
před konversí slavné dnes laureatky Nobelovy ceny, v letech, kdy autorka aa
osvobozovala z dudlovní anardiie své doby a také umělecky začínala překo
návati pomíjivé, nervosní umění severní, aby pak brzy dostoupila výší čistě
lidských otázek psydiologickýdl. Jako ve většině jejich prací jde I zde 0 pro
blém manželství a věčný boj mezi mužem a ženou. Autorka nestraní tu nijak
ženě: její hrdinka vstupuje v manželství skoro bez lásky, jen z jakési lehko
myslné náhody. kdežto jejímu muži. s nímž od dětství vyrůstala, muži neoby
čejně jemnému a citlivému. stala se láska k ní nejvnitřnějším jádrem života.
Teprve tato jeho láska spolu s bolestnými životními zkušenostmi přetvoří po
dočasném rozvodu povahu ušlechtilé jinak ženy a vnese do jejidi rodiny opět
slunce nového štěstí. Undsetová. v prvním období své činnosti horlivá adeptka
ibsenovské kritiky společenské a hlasatelka emancipace žen, přicházíjiž v .la
ru" k poznání, že cílem ženy neni hledání sebe samé a aamostačitelnost. ala
život pro jiné a hlavně pro mateřství. Ukazuje to zde i na několika jiných ved—
lejšídi osobáda, do jejidiž nitra dovede se pohroužiti a velkou znalostí proa
týd: i složitějších ženskýth srdcí. A nejen ženským: [ těd: několik od sebe tak
odlišných mužských postav je vykresleno s takovou subtilnosti, jakou zřídka
nalezáme v dílech žen. Po stránce umělet ké |e\í se tu Undsetová jako mírná
realistka. jež se dovede jemně dotýkatl i ožehavýd: otázek. Možnose opravdu
těšiti na překlad jejích dalších a zvláště vrdlolnýdl děl. M.

Jacques dt [Acrzizlln Bonífdcka. Román. Přeložil Rid1.Weiner.llomoínové
knihovny .Proud' sv. 4i. Stran 289. ( ena 34'50 Kč. Vydal Čin v Praze low.
- Román uvádí k nám mladého francouzského spisovatele, jemuž se dostalo
nedávno významné ceny .Femina". Zdá se však, že Lacretelle jde mimomódní
proud současné francouzské beletrie: jeho .Boniíácka' je románem analy
tidým, je podrobnou pitvou zajimavé ženské bytosti, jejíž vývoj sleduje od
prvních dětskýdi let. Ostatně těžko tu užívati slova .vývoj" a autor sám by
asi proti tomu protestoval: zdůrazňujet na několika místedl. že nejejí povaha
od dětství nezměnila, tak jako prý i všidmi ostatní lidé jsou stále stejní. Vše
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dana románovitost jejího života prý se vytvářela kolem jádra, na něž nepů
sobil žádný vnější vliv. Hrdinka, takový mužský ty'p ženy „kohoutí povahy',
projevuje již v dětství „odvěký sklon", osudný cit lásky k jiným dívkám,
svláště k takovým, které měly výraz zklamané duše. Je proto později proná
sledována a skoro vyhoštěna z maloměstské společnosti. třebaže se ve sku
tečnosti nijak neprovinila, a ve svém osamoceném vzdoru přisvojuje si jen
podbněný obraz, jejž jí nastrčlli druzí, až teprve jako stará panna za války
při německé okupaci ukáže svou opravdu mužskou statečnost a moudrost,
dnrání a spravuje městečko a dočkává se pak všeobecné úcty a slávy. A ještě
v pozdním stáří pocítí oslavovaná hrdinka při pohledu na zástupy moderně
již vydrovávanýdt dívek ono osudné, jiným již ted utajené hnutí. aby si mohla
kase upřímně doznati: „Jsme stále stejní'. Přitakové thesi mění se ovšem psy
chologická analyse nitra vlastně v analyst zevnějšíd: jeho projevů | zevnějěídl
vlivů. Dlužno uznati, že autor činí to často velmi zajímavě a v celku také
taktně. M.

r. s. Fnžgar: Služka Ančka.Strýcovl. Selské románky. rm. Em.cca.. Slo
vanské knihovny. Slavia" sv. 10. Stran 207.(1ena 10 Kč. Vydaly Českomor.
podniky tisk. a vyd. v Praze 1029.—Za první ukázku ze slovinské literatury
v knihovně .Slavia' byly vhodně zvoleny dva kratší románky nejznámějšího
dnes slovinského kněze-spisovatele F. S. Finžgara. S jeho dílem seznamoval
nás již před válkou zvěčnčlý znalec slovinské literatury Rud. linhart. jenž
také přeložil největší jeho román „Pod svobodným slum em (knižní vydání
vyšlo teprve před rokem “ Šlmáčkna).Od té doby ovšem literární dílo Hnž
gamvo znamenitě vzrostlo, jak ukazuje také Informativní úvod p. překladatele
a zároveň redaktora knihovny. K prvnímu období náleží jeětě„Služka Ančka",
působivý příběh „pokorné hříšnice', hezkého dmdého děvčete. jemuž je těžce
trpěli za mladistvé poblouzeni. .Strýmvé", na širším podkladě kreslený obraz
dnešního selského života, jest jednou z nejnovějších prací Flnžgarovýd't (: r.
1017).Obě jsou psány prostým, nehledaným stylem, jakým právě mluví lid,
ale při tom je všude dobře znáti i uměleckou sílu: autor nepodlehl nijak vlivu
(Iankarovu, nezdržuje se nikde dlouhými popisy neb úvahami, má rád krátká
. řízrlé věty, jadrntí slova, jasné, plastické obrazy, živý, poutavý děj a lidi
v podstatě dobré, zbožné a zdravé. Třebas se vyhýbá veškerým analysím du
bevníd: stavů svýdn postav, vidíme přece často hluboko do jejid'nnitra. Jak
jemně, šetrně a přece životně dovedl na př. vylíčlti poklesek ubohé Ančky
její výčitky svědomí | bolestné pokání! Možno proto jen vítatl, že .."Slavla
přinese brzy další ukázky drobných próz i'Inžgarových. M.

Wl. Pcrzyn'xkl':Jednou v životě. Román z varšavského života. Přel. l'lm. Čech.
Slovanské knihovny„ Slavia" sv. I3- 14.Str. 359. Cena 20 Kč. —Ilja Jakovljevíč:
Hercegovxkd země.Na rozcestí. Společenský román ze záhřebského žh ots. Přel.
l'.m.Čech. Téžeknlhovny sv. 15.Str. 223.Cena to Kč Vydaly Českomor. podniky
tisk. a vyd. v Praze 1929— Dvojdílný román známého u nás autora .Lehko
myslné seatry' jest nehlubokým, ale živým a nejvýš pestrým obrazem pová—
lečné společnosti, jež jest asi stejná u nás jako v Polsku: je tu dlouhá řada
aiinýdl l slaboěskýdujedinců, mužů i žen, jež dovedou využít příznivých poměrů
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ke zbohatnutí i k rozkoši, trhají bez výčitek manželské svazky a spekuluii iMa
kou stelně obratně jako penězi. Perzyňski píše lehce a zábavně, dovede wy
stihnouti mnohotvárný povrdt lidskýchpovah a mravní lelidt ubohost, zadíyttiti
rudu tanečních síní i pozadí různých milostnýdl dobrodružství, ale hlubliny
duše zůstávali mu stále neznámou zemi. —Více do hloubky pokouší se ilíti
mladý chorvatský spisovatel Jakovlievič v románku „Na rozcestí". Jeho hrdima,
povoláním žurnalista, mravně čistý muž,|e postaven náhle předotázku. může-li
ai vzíti za manželku dívku, lelíž dosavadní život byl poakvrněn a lelíž vollné
názory o manželství jsou v rozporu s lebo mravním přesvědčením.Tento plro
blém a celý nevelký děl le zasazen přímodo centra dnešního veřelného živtota
chorvatského, do kruhu záhřebskýd: žurnalistů a politiků, plných hloupýdn
pletidl, lží a vzájemnýdl úkladů. Klidnělší jsou tři svěže realistické obrázky
z dnešního bercegovskáhovenkova, vybrané to ukázky drobné prózy nadaného
autora. Všechny svazky „Slavie' lsou opatřeny více méně vhodnými úvmdy
: pera redaktora Emeridía Čedma. Mí.

Brei Harte: Bdsnířka : Green Springs. Přel. L. F. Sit. 143. Cena 6 Kč. —Týš:
Flip. Přel. H. D. Str. 128.Cena 6 Kč. Vydal B. Kočí v Praze 1929.- Každý překzlad
: rozsáhlého díla Hartova možno len vítatl jako zdravou četbu. Skoro ze všaed:
leho povídek vane silná vůně americkýd'n pralesů nebo kalifornskýdt pusfiin,
lplatá nerozlučně s nefalšovanou romantikou neklidných lidskýth osudů, lííče—
ných pravdivě, bez nadsázek a přece mnohdy tak límavě. K poslednímu svazku
ie připolena i tklivá vzpomínka Hartova na básníka Longiellova. H. J

Herondas: Mimíamby. Vydal V. Petr v Praze lako V. svazek edice Libri
amorum v překladě Hud. Kuthana a v úpravě Zd. (šutha. Str. 60. Cena 26 Kč. —
Profesor Arne Novák pravil lednou při své přednášce. že nebylo žádnou ško
dnu, že se dlouho o Herondově díle nevědělo; sdílí týž názor, lako dnešní
berlínská autorita klasicke lilologie, Ull'ldi \\Ilamovitz—Moellendori. Filolo
gová však už měli to štěstí, že po r. 1890 bylo v nálezech egyptských papyrů
obieveno 7 mimiambů (* mimů, krátkýth, improvlaovanýth, Íraškovltýth výr
stupů v lůlllbedi). Avšak laký to rozdíl oproti lemným idylám'lbeokrltovým,
lehož byl llerondas současníkem (počátkem '2. stol. př. Kr.). Mimo tři Čísla
(Učitel, Ženy v thrámě Asklepiově, Švec) samá obhrouMá a neslušné náměty,
o nichž se ve slušně společnosti nemluví. Přesto však mají mimy IIerondovy
cenu dokumentární: umožňují nám učiniti si představu () mimcdl sicilský(h
a iiholtalskýdl. Po prvé ie do češtiny — na právě nellépc ——přeložll r. lou)
J. 1. Čapek. Překlad Kuthanův lest opatřen informativním úvodem. (). Sv.

Arnolf Cudl (Indian/un: Podzimníplnň. Nakladatelstvi Zmatllk a Palička,
Praha- Letná, 1928.Cena Kč 6 —. )bálka A. Novotného. S pndoblznou auto
rovou. - Malá kniha veršů. Něco(tesknčho a marného, něco zakřiknutého a
melancholického zvučí zde na jediné struně. Všedmo odkvetlo, usamělo. Den
se nadaýlll, temno vzrůstá. Bílíptáci radosti a štěttí odlétli do neznámýd: dálek
a nikdy už zpět nepřijdou. Zbyla píseň jediná a smutná. Je možno len vzpo
mínat na dávné iluse a marně sny, le nutno hledět do pustého krale. v němž
krkavců hejno se černá v hroudádt. To |e devisa celé poesie tohoto malého
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sešitu, spíše bibelotu. než přísné, náročné knihy. Některé básně jsou krásné
svým melodickým spádem, obsahově však všedmy |sou si podobny. Jakýsi
spleen zde vzniká a vyniká až přílišné. A všude ty stelné staiáže, všude jen
sten. smutek, vzpomínka, šero, beznadčl. Je to poesie stáří, a na tu le v tomto
případě až příliš časno. Zdá se, že básně vznikaly za lediné jen nálady. A )e—li
někde veselý tón, ozve-li se někde skoro lidový motiv, nevyzní zplna svěže a
lasně, upadá do obvyklého zešeřelého, teskného snění. Leckde sarkastický ú
směv vyvádí básníka : toho přeplněného. až dusného smutku. Bolí banalita
dnešního života. Pravé umění mizí a bledne. Co se sněním, co s lyrikou? Co
s blouznivými dětmi. .limž k srdci mluvil zlatých strun sten? Dnešní svět rodí
kupčíky |en." (Vyhnanec). A tak trochu neobvykle čtou se v této poesii slova
Epilogu, kde básník u příležitosti své padesátky praví. že ruka jeho leětě ne
pozbyla sil. že pevně chce ]ít životem, čestně se bít za krásu, za pravé lidstvi,
že chce být dobrým synem své vlasti. To je příležitostné a nehodí se do rámce
„Podzimní písně', poesie šeré &sladce melandaolitké. květu vadnoucíbo, ěe—
potalícíbo poslední své sny &steaky do nádherně kolorované přírody, prozá
řené podzimem a bohaté vsnlceným snem. —Bibliografie na konci kniby lest
dobrá a potřebné. M. M. Hloušek.

Vladimír Hornof : Církvia vlasti. Sbírka proslovů spolkovýdl. Stran 130.Cena
ió Kč. Vydala Českoslovanská akciová tiskárna v Praze 1929.—Příležitostně
.básnění" ie věcí málo vděčnou, ale často nevyhnutelnou pro toho, kdo ne
dovede odepřítl přerůzným těm místním s osobním žadatelům. Ve spolcldt
a při všelikých oslavách, lubileldl. akademlídi a pod. le konečně těžko se
obelítl bez veršovaných proslovů. Jelidi pořadatelé budou tedy listě povděčni
obratnému veršovci Vlad. llornoíovl, lenž konečně není bez básnického daru.
za tuto sbírku, vydanou v pěkné úpravě, zvláště když tu naldou i vhodné
proslovy k slavnostem svatováclavským, cyrllometoděiským, svatovoltěěským,
ke dni svobody atd., vscdmy polaté v dudm titulu „Církvi a vlnsti". ". J.

POZNÁMKY A ZPRÁVY

Březiníana. Srbský časopis l.Zapisl",
vycházelicívCetlnli (Černá Hora). při
náší v květnovém čísle svého třetího
ročníku nekrolog o ()tokaru Březinovi,
podepsaný R. |(- —První číslo prvního

' 1- | ll ! 11. x .- „(htmv'
přinášírovněž článeček onašem zesnu
lém básníkovi. —Mnidiovský časopis
..Hodiland" v červencovém čísle letoš
níbo ročníku uveřelňule stat ln memo
riam Otokar Březina, kterou napsal
náš spolupracovník 0. F. Babler. 
V polském literárním týdeníku „Wis
domoéci literackie" (č. 277) otiskl zná—

mý čedmiil a překladatel „llabičky“
Boženy Němcové. Pawel llulka-l.as—
kowski.vřeloustat .Umarl psalmista'.
- Polský básník Emil Zegadlowicz vě
noval svou poslední velikou básnickou
sbírku „Deby pod pelniq' (nakl. F.Hoe
slck.Warszawa i()29).wielklcmu poecie
Czed: i Slowlaňmczyny" Otokaru Bře
zinovi k jeho šedesátým narozeninám;
pod touto dedikací tištěna je poznám
ka: „Podczas druku ninieiszel kslqžki —
zmarl Otokar Březinaw marcu 192910
r." —Ve slovinském časopise „Domin
Svet" (ročník XLll., č. 3) uveřelňule
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Tine Debeliak studii o našem básní
kovi, doprovázenou překladem „Jitřní
modlitby ". - V němedté slavistidté re
vui .Slavisdle Rundschau' otiskule
Paul Eisner stat „Otokar BřezinasSen
dung'. —V saralevském časopise „Pre
gled', který rediguil Marko Markovič
a Jakša Kušan, otištěn ie v sešitě še
desátém čtvrtém článeček in memo
riam Otokar Březina. —Druhé číslo
šestého ročníku vídeňského měsíčníku
„Čsterrelduisd'te Blitter fitr freies Gei
stesleben" přináší velmi vřelé a vý
znamné vzpomínky „Erlnnerung an
Otokar Březina', ielidlž autorem le
malířAntonín Trčka. - Vešvýcarském
časopise „Revue de Geněve" (srpen
1929) Hanuš Jelínek uveřelňule pod
názvem „Básník bratrstva duší" stat
o našem básníkovi. 0. F. 8.

Vzpomínkyna Otokara Březinaz pera
P. Mariana Sdmllera (). S. li. z Emauz
přinese teprve 4. svazek „Archy", po
něvadž p. autor byl v cizině a pro líná
zaměstnání nemohl dodatl včas ruko—
pls. Přátelům hásníkovým budou i tak
velmi vítány!

Svatý František a Poláci. ()požděně
vyšel nyní polský hold svatému Fran
tiškovi. určený k leho minulému |ubi
leu.(.. wlqtyl"ranciszek z Asayzu". vy
dala Krakou ska Spolka Wydawnitza.
Kraków 1928, stran X\' + 748 a 13
obrazovým příloh). Dílo obsahule (tel—
kem deset studií, věnovaných problé
mům Írantlškánským. Gilbert Keith
Chesterton předeslal knize významnou
předmluvu, otlšiěnou tam v originále
i vpolském přckladě. Angličan správně
cítí, že vztah Poláků k svatému Fran
tiškovi není |en vnější, nebot „polský
národ ví, co le to sláva Paní Chudoby,
zvláště v tom poletí —nyní poněkud
zanedbávaném —že daudoba ][ neza
braňuie, aby byla paní . . ." Chester

tonova stat ie plna skvělýdl postřehů
oživotnldl otázkáchdneška :„Vmoder
ním světě, v němž stále slýdnáme tolik
o pokroku, nedostává se neiživotněl
šího prvku, totiž takového zvláštního
druhu naděle.Mámna myslionen druh
naděje, který si je tak jist trváním lisp
týd'tzásad a ideálů, že se ochotně vzdá
vá všed: nyněišíd'tkomplikací a počíná
tvořit nový život lenom : tědato zásad
a ideálů . . . - Komunista ie puzen ke
komunismu; a je k němu puzen kapi
talismem. Ale sv. František nebyl pu
zen k svaté dtudobě aristokracií, ani
rytířstvím,ani otrokářstvím,ani feuda
lismem; byl k ní puzen Bohem a sva
tým Františkem . . ." - Chestertonově
knize o sv. Františkovi, vyšlé v Londý
ně i9'23, věnován le článek Romana
Dyboského. Velice zalímavá ie studie
Franclzska Bielaka o írantiškánskýdi
motlved: v polské literatuře. prováze
lícl nás po stopádi světcovýdl polským
písemnictvlm od Skargy až po Leo
polda Staňa, .l. Kasprowicze a l'lmila
Zegadlowiczc. Rovnoběžně s touto stu
dií |(le znamenitý článek Mieczyslawa
l'lruhmera o svatém Františku 7.Assisi
vsoudohé. literatuře Írancounké, kte
rá le ovšem daleko bohatší na motivy
Írantiškánské, než le plsemnlt'tvl poli
ské. Sv. Františka ve spolliosi ! Dan
tem uváděli dvn články Ks. Konstanty
Mlthalského „Myšlenku františkánská
a ieii vliv na Danteho'. 'l.dčlinpolskýth
čerpány isou studie 'l'ndea Szydlow
ského („Ard1itektura františkánskýdi
kostelů v piastovské Polsce') a Jana
|)abrowskébo („liud: írantiškánský a
polská renalssanre v třináctém a čtr
náctém století"). Wladyslaw Folkierski
probírá obě cesty návratu k přírodě —
mylnou cestu .leana Jacquesa Rousse
aua a lasnou cestu svatého Františka;
sborník pak uzavřen ]e akordem. při
buzným tomu, lakým |e| zahálil G. K.
Chesterton :Stanislaw Wedkiewiczpíše
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tam o ieeáledl františkánskýd: a krisi
t. zv. kultury západní. 0. F. B.

Srbské bdmlřly. VeXIV. roč. „Ard1y"
otiskl jsem na str. 143—148článeček
o srbskýda básnířkád-n. Doplňuji svou
tehdejší práci alespoň po stránce bi
bllograůcké: Obě básnířky, kterým
jsem tehdy věnoval snad nejvíc místa.
Jela Spiridonovič-Savič a Desanka
Maksimovič,vydaly po jedné nové kni
ne. Nová sbírka básní Spiridonovič
Savičové nazvána je .Večite čežnje"
(.Věčné touhy') a vyšla již r. 1926
v Bělehradě. Nová knížka Desanky
Maksimovičové.V rt detinjstva" (.Za
hrada dětství") je sbírka akvostnýdn
veršů pro děti a o děted: a vyšla rovněž
v Bělehradě, bez udání roku. avšak
bezpochyby was. —Také tři nové bás
nířky vydaly po jedné knížce: Anica
(ájukič publikovala drobnou lyritko
epickou skladbičku .Zimska bajka"
(.Zimní báje", Novi Sad, bez udání ro
ku). Vera Obrenovič-Iklibašič sbírku
.Nemiri mladosti' (.Neklidy mládí".
Sarajevo 1017) . Milica Kosiič-Selem
ebírku „Kapi sunca i suzn' („Krůpčle
slunce a llzí'. Bělehrad 1028). —'Lde
uvádím také mladou básnířka dior—
vatekou Jovanku llrvačanin proto. že
svouprvnílbírku „Pjesmenevidjenom'
(„Písně nevlděnému") vydala v Ilčle—
hradě (1027)- —V jihoslovanských ča
eopisecb. hlavně v revui .Knjlževni
Saver', ozývají se v poslední době stále
častěji také dvě nové básnířky: Rule
mac a Verka Škurla—llijič. 0. F.B.

Od moralíty !(frašcc. \' Gladwinově
ubírce perských národníd'i povídek .
anekdot .Tbe Persian Moonshee' (2.
vyd. Calcutta 1709) nalezáme v dru
hém díle na straně 15.tuto povídečku,
která je jako představou marnivosti
. pomíjivosti všeho světského: Kdosi
Pořad! turben jednoho derviše a utekl

s ním. Derviš odebral se na hřbitov .
usedl tam, čekaje. Lidé mu říkali: .
věk, který ti ukradl turban, utekl do
sadů. Proč tu sedíš na hřbitově a co
tu diceší" Odpověděl: „On zajisté na—
konec také přijde sem. a proto na něj
čekám na tědato místed: . . ." —Tato
látka putovala po celém Východě.pro
žívajíc nejpodivnější proměny. Dostala
se ovšem také k Mohamedánům bal—
kánským, tito pak jejím hrdinou uči
nili šprýmaře Nasredina hodžu a dali
jí obraz žertovný. V knížce, pořízené a—
nonymním sběratelem a vydanév Moa
taru 1918.Nasruddin-Hodža. njegove
šale i dosjetkc', zaznamenána je v této
podobě: Jednoho dne seděl Nasredin
u jídla, když se k němu připlížll zloděj,
ukradl mu většíkus sýra a utekl. Hodža
se ihned pustil za ním, ale zloděj se mu
brzy ztratil : dohledu. [ vrátil se Nas
redin a usedl ke studni. \'iděli ho tam
lidé a otázali se ho, proč tom sedí .
čeká.kdyžz|odějuždávnoutekl."odh
jim odpověděl: „Utekl mi anemohu ho
dohonit. Ale na štěstí je můj sýr tek
.Innb ! L J llll L l I

| počkám si iu naněho . . .' —Hle, látka,
putující od mornllty k írašcel

Olio F. Bobín.

Hoj : prostorem třírozmlmým : ranníc
sance. Není zpráv o snaze gotické ar
thitektury o zmocnění prostoru hmo
tou, zato je dost pojednání renaissančv
nid: architektůotomdakým podvodem
lze obsáhnout materielní prostor. Rm
měry staveb renaiseančnídl jsou ne
obvyklé (Dóm ve Florencii. starší ná
vrhy nn kopuli svatého Petra v Římě
a některé ideové projekty teoretiků).
postrádají však zcela dojmu prostoru.
Proetorovost byla totiž zaměněna roz
měrnostít. j.včcnehmotná a neoháhlá
(prostor) zaměněnavěcímaterielní(ur
čitá délka. šířka. hloubka). Zdá se. že
vzduth (ne prostor abstraktní. nýbrl
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hmota: vzdudi. jenž v renaissanci n
atupuje prostor) jest v tónickém nepřá
telském napětí s konstrukcí, v nevra
živé opoeici. Naproti tomu: v malýd:
dlapoeicíd:gotiůýd: jest prostor doko
nale zmocněn ardlltekturou. Snad je
tomu tak proto, že renaissance je styl
formalistl'cky logický a nikoli funkcio
nalistt'cky'.Plyne z toho jen to naučení,
že jakákoliv snaha v umění 0 formální
výraz cestou studia a vůle je předem
odsouzena k ztroskotání.

Břei. Štorm.

Kalendář katolického studenstva, vy
dávaný nákladem .Moravana" v Brně,
přináší ve svém 13. ročníku vedle ob
vyklýd1 rubrik a praktickýd: článků
opět řadu statí, jež mají význam i pro
širší veřejnost. Tak B. Benetka píše
0 výročí avatováclavském, P. Marian
Sdnaller O. S. li. ()beuronském umění,
dr. ]. Svítil-Kárník o dudlu literatury
polské, S. Bouška vzpomíná stýd: na
rozenin T. Aubanela a F. Mistrala.
0. F. Babler poukazuje, jak se jeví
postava sv. Václava u Abrahama a
S.Clara. Snahy našldl studentů o vyšší
úroveň kalendáře zaslouží opravdo
vého uznání.

Co:: dtystd.Družina literární a uměv
lecká vydá hned na počátku podzimní
sezony knihu próz Jana Vyhlídala
„Když zuřila světová válka" , sbírku
básnlř'. B. Děrdy a orlg'inelní studii
Břet.Štorma o církevní heruldic e s čet
nými původními kresbami. len Dru
žiny Hynek (lh. Růžička vydá v zimě
lbírku básní, rovněž Joe. Marcol Svo
boda chystá knihu svých balad, kdežto
Fr. Dohnal připravuje výbor svýd: li
terárnídl studií. .lakub Rozmahel vydá
v nakladatelstvi Občanské tiskárny

v Brně obsáhlou knihu „Vzpomínky
z cest po Evropě ".

Jaroslav Skrbek :Malířna cestách.Bal
kán,Holandsko, Belgie.Vydalo nakla
datelstvi .Nová škola" v Praze tm.
Stran 112. Cena 32 Kč Kniha malíře
prof. Jar. Skrbka, vyrostlé z časopisec—
kýd) článků o jeho nedávnýdt studij
níd: cestádi po Balkáně a Nizozemí,
jest jiného rázu než cestopisy malířů
Ot. Nejedlého a Hněvkovského. Autor
nechce býti beletristou, ale podává
prostým, svěžím stylem své zážitky a
zkušenosti s úmyslem, aby jimi sku
tečně poučil čtenáře a prospěl i těm.
kdož podniknou někdy podobné cesty
do onědmzemí. Věímá si ovšem přede
vším umělecké stránky měst i krajů,
využívaje tu hodně svýd: odborných
vědomostí, ale bystré jeho pozornosti
ncujdou ani různé jiné zajímavé zjevy
dnešního života v cizině. Přirozeno,
že hledá všude i českýd) stop. Pod
statnou částí pěkně vypravenč knihy
jsou autorovy kresby, jimiž stále do
provází své vzzpomínky Ito perokre

seb, 12leptů a t akvarel dodává publikaci velké ceny. B.!

Česinými členyDružiny lt'lerdmía uml
lccké byli na valné hromadě dne tt.
července jmenováni pro své veliké
zásluhy literárně vědecké a kulturní
biskup dr. Ant. Podlaha a kanomik
prof. dr. Jos. Kadmík. Za činného člena
byl přijat premonstrát a spisovatel \'il.
Ondráček. Do výboru Družiny byli
kromě dosavadních členů nově zvole
ni NavrádI-Stupavský a Marcol Svo
boda.

Z redakce. Redakční uzávěrka pro
4. svazek jest 5. řijna.

11 redakce lm. Mulk- vydala Družina llierárni a umělecká v Olomouci.—Zodpovědnýreduktor
LadnlavZ-mth-VyuakialuovátukárnvOlomonct.
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LIDOVÁ TISKÁRNY
VOLOMOUCI

ZHOTOVUJE

VŠECHNY TISKOPISY

Kněžstvu doporučuje se

„UnitaS“ V Olomouci.
Sprostředkuje nákup všech kostelních potřeb, pronajímá

farní pozemky atd. Peněžní oddělení.

Prvotřídní mešní vína
dodává veledůstolnému duchovenstvu fIrma:

Alois Čížek, přísežnýdodavatelmešníchvín,lvanovice n. H.
Malltel vinař. závodu v Humpolci.

Vlnský rýzllnk Kč 8'50 za 1 l., Klášterní rýzllnk Kč 950 za I 1., Biskupský
výbčrck Kč 10'50 za 1 l., Alžírská vína. Vin blanc sec suríin Kč 11 za. 1 l.,
Vln blanc Burdaoixdcml-doux Kč 1150 zal l., Muscat deml-doux naturel
Kč 13'50 m 1 l., (Faenza Kč 8, Šatovské Kč 750 litr, jemné nnkyslé daná.)

Vzory na požádání ochotně se zašlou.
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Družina lit. a uměl. v Olomouci: Jan
Vyhlídal.Když světová válka zuřila. . .
Dokumenty z hanácké dědiny. Stran
181. —Frant. Boh. Děrda, V _bouřl žl-'
vota. První verše. Stran 93. O obou
knihadl, jež vyšly jako členské podíly
na letošní rok, přineseme referát bu
doucně.

Nakladatelství „Čin' v Praze začalo
vydávali nový kulturní a liter.týdeník
za redakce Fr. Fam-a, Jos. Kopty,Boh.
Koutníka a M. Majerové. Čnlo 1—4po
1 Kč.

Nakladatel. Občanské tiskárny v Brně :

F. Hái, Maryčka. Román ženy. 5
194. Cena 13 Kč. Je to druhé V)
rozebraného zalímavého román
F. Hai, Kala Mařík. Díl Vl. Stran
Cena 16 Kč. Úplně nový svazek p
lámího liž díla.. jehož se malí i
čtenáři nemohou nasytit.

Českomor. podniky tisk. a vyda
v Praze: Jindř. Š. Baar, Pověsti : C
ska. Chodsképobádky a povídky. 5.
56. \'áz. 25 Kč. Třetí svazek Bam-u
dmdskýdl pohádek jest vydánv:
berně úpravě s krásnými barew
přílohami i kresbami V. Malého. .
pěkný dar dětem.

Literární příspěvky a redakční výtisky buďtež zasílány na adr:

Emanuel Masa'k, katecheta a redaktor „Archy", Brno-Žíden

Administrace a expedice „Ardiy' ie v Olomouci, Wilsonova nám. č.
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v.r.xučzn
BALADA o SLAVNÉM DNI

Bahna

Z mlhavé leseně
vynořila se naše Sláva.
Smutná &zmlrallcl Přiroda
porodila dobu Světel, Praporů &Radosti!

.le tichý.
klidný předvečer

Slunlčko,
lež hřele tak maličko,
zhouplo se po měkkých kobercích oblohy
a uložilo
svoll hlavičku do klínů modrých hor

ekého obzoru . . .

.le chvlli tma &ticho —- 
tom —

na azuru člperně vyskočila první hvězdlřknl
Stln padl do ulic . . .

Lidská srdíčka
chystali se v slavné hody.
Zítra le den Svobody!

Těžko se uslná,
když srdce vzpomíná
& dučl znčlí sladké zvonky . . .

Mčslc dere se do msnsardl

Nočním kralem,
kdy se sny sl hralem,
nese se měkký hlas,
nese se deset úderů Věčnostll

*

Stařeckým krokem belhú Hlen
podplrán iesennlml vlchry . . .

A opět zazářila litro,
růžollcí panenka,

&v naše nitro
bile zvon Velkého Očekúvůnll
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Slunce
vyhouplo se z ňader Východu
a zaliio vše zlatožlutou fontánou.
Jest Den Svobody!
Do krásné pohody
zní iásot Osvobozených.
Pra ory splývaií velebnč do ulic,
laš ulí len rozumně s větříkem,
barví ulice,
rudé praporce,

lako krev padlých za Svobodu,
bílé praporce,

lako panenský sníh nelvyššího Tater hodnu,
modré praporce,

lako nevinnost iamího nebe.

Národ nese lásku ve své hrudi,
bohatí l chudí
dnes modlí se za ono malé dítě,
které pozdravilo deset lat . .
Zdar, vlasti, zdarl

*

Prchl však i tento den. —
Prchlo světlo slunce. —
Zas tichý,
klidný večerl

Sluníčko
naposled políbilo
a paprsky pozlatilo Tebe
na uštvanou dušičku a uložilo
svoii hlavičku do klínů modrých hor

dalekého obzoru . . .

Je chvíli tma a ticho ——
tom —

na azuru čipernč vyskočila první hvězdičkal
Stín padl do ulic . . . Vtom tryskem liskřlčka
se rozletěla po drátech
a dala život tisícům malých,

nerozumných světélek . . .

Město zazářila!

A světélka,
jak rei malých dětí


