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Abecední seznam oborů podle
desetinného třídění

A

Abstinence, morálka 178.2
Afrika (6)
Alkoholismus, morálka 178.1
Almanachy 059
Amerika Jižní (8)
Amerika Severní (7)
Amerika Střední (728)
Andělé, dogmatika 235
Anekdoty 8—36
Anthropologie 572
Anthropologie, dogmatika 233
Apologetika speciální 239
Apologetika všeobecná 230.1
Argon, anorg. chemie 546.293
Archeologie 930.26
Architektura 72
Architektura církevní 726
Aritmetika 511
Asie (5)
Askese, náboženství 248.1
Astrologie 133.52
Astronomie hvězd 523.8
Asyrie (35)
Atomistika 539
Australie (94)
Autobiografie 920.91
Automobilismus, sport 796.7

B
Babylonie (35)
Baptisté 286
Básně, druh lit. 8—1
Básně epické 8—13
Básně lyrické 8—14
Básněsatirické 8—17
Belgie (493)
Bible 22
Biografie 92
Biologie 57
Biřmování, svátost 265.2
Bohoslužba církevní 264
Bohověda přirozená 21
Bolivie (84)
Borneo (91)
Botanika 58
Brahmanismus 294
Brazilie (81)
Buddhismus 294.3
Bůh, dogmatika 231

Celibát, náb. 254
Cestopisy 91
Cikáni, národopis 397
Církev anglikánská 283
Církev, poměr ke státu 322
Církev presbyteriánská 285
Církev římsko-katolická 282
Církevní dějiny 27
Církevní právo 348

Č
Čechy, pom. znak místa (437.1)
Československo, pom. znak (437)
Čeština, filologie 485
Čína (51)
Čítárny veřejné 027.9
Člověk v dogmatice 233

D

Daně, nár. hosp. 336.12
Dějiny církevní 27
Dějiny Čech 943.71
Dějiny Evropy 940
Dějiny filosofie 19
Dějiny jazyka, filologie 415.4
Dějiny kulturní 930.85
Dějiny Moravy 943.72
Dějiny Slezska 943.73
Dějiny Slovenska 943.76
Dějiny sociologie 301.19(091)
Dějiny soustavné 930.8
Dějiny starověku 931/939
Dějiny světové 930.9
Dějiny všeobecné 930
Desatero, theologie praktická 241.6
Divadlo 792
Dogmatika, náb. 23
Domácí hospodářství 64
Drama, druh lit. 8—23
Dramatická díla, druh. lit. 8—2
Dřevoryty 761
Duševní choroby, soudní lékařství 340.63

E

Egypt (62)
Elektřina, fys. 537
Encyklopedie všeobecné 03
Eschatologie, dogmatika 236
Esperanto 408.92



Essaye,lit. druh 8—4
Ethika 17
Etymologie,filologie 415.4
Evangelia, náb. 226
Evropa(4)

F
Filmování 778.53
Filosofie 1
Filosófie umění 7.01
Finsko (471.1)
Folklor 398
Fonetika, filologie 414
Fotografie 77
Francie (44)
Fysika 53
Fysiologie 612

Galie (36)
Genealogie 929
Geologie 55
Geometrie.513

H

Habeš, Ethiopie (63)
Heraldika 929 6
Holandsko (492)
Hospodářství domácí64
Hospodářtsví národní 33
Hřbitovy, zakládání 718
Hudba 78
Hudba církevní 783
Hygiena 613

CH

Chemie theoretická 541
Chrámy, architektura 726.1

I

Ikonografie 7.04
Indie (54)
Irsko (415)
Islam 297
Italie (45)

J
Japonsko (52)
Jazykozpyt všeobecný 41
Jesuité, náb. řád 271.5
Jugoslavie (497.1)

K:

Kalendáře 059
Kancionály, theologie praktická 245
Katolická církev, org. 348.3
Kázání, náb. 252
Knihovnictví 02
Knihovny 021
Komedie,lit. druh 8—22
Kostely, architektura 726.5
Kritika literární, druh lit. 8.09

6

Kroniky,lit. druh 8—94
Křest, svátost 265.1
Kultura 008

L
Latina, filologie 471
Lidové umění7.067
Lidové zvyky a obyčeje 398.3
Literární kritika 8.09
Literatura dětská 8—93
Logika, podstata a úkol 160.1
Lovectví 639

M
Macedonie (496.2)
Madagaskar (691)
Maďarsko (439)
Malířství 74/76
Manželství, svátost 265.6
Marxismus, nár. hosp. 335.5
Matematika 51
Matriky, náb. 259
Medicina 61
Memoáry
Meteorologie 551.5
Mineralogie 548
Misie lidové 269
Misie vnější, náb. 266
Morálka pohlavní 176
Mravouka 17
Mystika 248.2

N
Náboženství nekřesťanská 29
Náboženství, theologie 2
Národopis 39
Německo (43)
Novinářství 07
Nový Zákon 225

Optika 535
P

Paleontologie 56
Pastorální theologie 25
Patrologie, náb. 276
Péče o děti 362.7
Písmo, jeho druhy 003.2
Písně lidové 398.8
Pohlavníživot a výchova 613.88
Populace, statistika 312
Právo 3
Protestantské církve 284
První pomoc 614.88
Psaní na stroji 652.3

R
Radiotelefonie 621.396.5
Rakousko (436)
Ročenky 058
Román, druh lit. 8—31
Rozhlas, org. 654.19
Rusko (47)



Ř
Řecko (495)

S

Slezsko (437.3)
Slovníky vědecké 03
Sociální péče 36
Sociální politika 304
Sociologie 301
Sochařství 730
Spisy kritické druh. lit. 8—95
Sport 796
Starý Zákon, náb. 221
Stát 321
Statistika 311
Státověda 32
Stavební architektura 72

Š

Španělsko (46)
T

Technika 62
Těsnopis 653
Theologie 2
Tisk 07

Ne

Účetnictví 657
Umění 7
USA (73)
Užité vědy 6

Věrouka, náb. 23
Vlastivěda 908
Výchova 37
Vyučování 37

Z

Zahradnictví okrasné 635.9
Zahradnictví užitkové 635.1/.8
Zákonodárství 34
Zbožíznalství 620.2
Zdravověda 613
Zemědělství 63
Zeměpis 91
Zoologie 59

ŘX

Životopisy 92

Seznam katolických českých
Atlas, nakladatelství, Praha II, Příko

py 12;
Brněnskátiskárna, nakladatelství, Brno,

Starobrněnská 19-21;
Č. A. T. — Universum, Praha II, Vác

lavská 12;
Č, A.T. „U zlatého klasu“", České Bu

dějovice, Tř. marš. Malinovského;
Edice Krystal, Olomouc, Slovenská ul.,

klášter Dominikánů;
Exerciční dům, nakladatelství, Frýdek;
Florian J., nakladatelství, Stará Říše;
Francl Gustav, Cyrilo-Metodějské knih

kupectví a nakladatelství, Praha I,
Na Perštýně 14;

nakladatelů a knihkupců:
Junová M. R,, Tasov;
Kotrba Václav, knihkupectví, Praha Ií,

Vojtěšská 12;
Kropáč a Kucharský, nakladatelství a

knihkupectví, Praha II, Spálená 25;
Kuncíř Lad., nakladatelství a knihku

pectví, Praha II, Národní tř. 6;
Lidové knihkupectví, Olomouc;
Rupp Boh., nakladatel, Praha II, Jind

řišská 23;
Společenské podniky, Přerov;
Velehrad, nakladatelství, Olomouc;
Vyšehrad, nakladatelství, Praha II,

Václavská ulice 12;
Zlatý klas, knihkupectví, Praha II, Kar

lovo nám. 5.
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Abecední seznam autorů

Alberti (ps. Dokoupil, Antonín): Světec Don Bosco
Alda Jan: Sůl nad zlato . .
Sv. Alfons M. z Ligouri: Návštěvy nejsv. Svátosti
Arguedas, Alcides: Bronzový rod
Aristoteles: Metafysika
Augustin sv.: Rozhovory duše s Bohem
Baar, Jindřich Šimon: Paní komisarka
Balmes, Jaime: Filosofie budoucnosti
Bankoff, George: Zázračný Penicillin
Bár Zdeněk: Hornická pohádka
Barrés, Maurice: Zahrada nad Orontem
Bartoš, F. M.: Co víme o Husovi nového
Baum, Jiří, Dr: Abdalahova dobrodružná cesta
Baum, Jiří, Dr: V zemi slonů a lvů
Bednář, Kamil: Duše orlů .
Beneš, Edvard, Dr: Demokracie dnes a zítra
Beneš, Edvard, Dr: Nová slovanská politika .
Beneš, Edvard, Dr: Šest let exilu a druhé světové

války .
Beneš-Ti ebízský Václav: Královna Dagmar
Běhounek, František, Doc. Dr: Cesta za objevem
Bíbus, František: Jde za námi věrolomník
Blahoslavená Anežka Česká
Bogomolec, Alexander Alexandrovič:

života
Bohosloví. Čo a jak číst pro studium jeho jednotli

vých oborů .
Bondarin S., Charužina V.,

chlapecké osudy
Bonhard, Bohumír: Bohatýrská srdce
Brabec, Jan, Dr: Lidé z krytu.
Brabec, Jan, Dr: Bůh-ďábel-reklama a nacismus
Brabec, Jan, Dr: Reklama a její technika
Bromfield Louis: Noc v Bombaji
Brožová-Malá, Julie: Život je krásný
Bureš, Ivan: Ovidiovy Proměny
Constantin: Opojení v modrém
Coolen, Antoon: Vesnický lékař
Cronin, Archibald: Očistec .
Csabová, Markéta, MUDr: Co musí vědět dospívající

dívka
Čala, Antonín: Duchovníhudba
Čech, Svatopluk: Rodičům . . .
Čepková, F.: Vaříme v pohádkách
Černocký, Karel, Dr: Duševní zdravověda
Černovická, Blažena: Ping .
Černý, Václav: Kladský sborník
Čukovský, N.: Z chudého chlapce slavným moře

plavcem

Prodloužení

Tichonnov N.: Tři

Str.

109

87
11
29
82
33

106
47

1206
122
95
70

33

1128
88

128

123

613—88
783

908

8—93
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Čukovský, N.: Ruská Amerika 123 8—93
Dacík, Reginald: Mravouka 53 241
Dérer, Ivan, Dr: Slovenský vývoj a luďácká zrada 77 32
Dewetter, Karel: Zlatý střevíček a jiné pohádky a

pověsti 50 8—9
Deyl, Václav: Do čtyř úhlů světa 68 91
Deyl, Václav: Pohádky perníkového dědka 48 8—93
Deyl, Václav: Přes moře a hory 50 8—93
Deyl, Václav: Ptačí stopou 58. 8—93
Deyl, Václav: Vlk Rahů . 50 8—93
Disman, Miloslav: Paprsek 86. 833
Dom: Proč? 53 1
Dopisy poslední . 35 940.3
Dorazil, Otakar: Kroniky mluví 12. 9—(437)Dorsey,G:Pročsechovámejakolidskébytosti93| 159.9
Dostálek, Jan, Ing.: Liturgický sloh a novodobá

tvorba chrámová 2 24
Doutlíková-Říhová, Marie: Oblázek s petřínské stráně 104 8—93
Drábek, Jan, Dr: Moravský generální seminář 59 943.6
Drda, Jan: Městečko na dlani 33 823
Duch svatý 90 23
Dvořáček, Karel: Mrtvá řeka 86, 121 8—3
Edgar, Emil: Obrana české vzdělanosti stavebně

umělecké 112 72
Eliášová, K. B.: Sunae a Kétai 86. 8—9
Elstner, F. A.: Evropan se vrací 118 91

Engliš, Karel: Hospodářské soustavy 106 330.1Erben, Karel: Kytice 29 814.4
Falkberget, Johan: Chléb noci . 122 823
Fassbinderová, Maria: Monika svátá matka 85 27
Ferberová, Edna: Jak veliký? 27. 823
Fialka, Antonín: Přes devatery hory 118 91
Finn, Francis: Škola v prérii 127 8—93
Fleming, Hugh: Kapitán Kid 38. 823
Forster, John: Dickensovo dětství . 120 92
Frendlovský, Frant.: Československé dějiny 36 943.7
Frič, A. V.: Indiáni již. Ameriky 113 39
Fučík, Julius: Reportáž psaná na oprátce 5 343, 819,5
Gajdar, Arkadij: Timur a jeho parta 11 8—9
Gajdošová, Drahomíra: Stříbrný smích 68 8—9
Galli, Ed. Felix: Kdo má pravdu 46 8—93
Generální zpověď . . 41. 265.6
Geversová,Marie: Čára života 95 823
Ghelfand, S. S.: Marxismus a křesťanský sociální

reformismus 17 335.5
Giordani, Igino: Krev Kristova 97 248.1
Glazarová, Jarmila: Zahradník Hejduk 58. 8—9
Gorbatov,Boris: Nepokoření 23 823
Gorkij, Maxim: Matka . 71. 83
Grahame, Kenneth: Žabáková dobrodružství 68 8—93
Greene, Grahame: Vláda strachu 126 823
Grešl, Karel: Nové poselství 72 823
Gruss, Josef: Jedná paní povídala 24. 8—36/19
Guardini, Romano: O posvátných znameních 82 264
Gunnarsson, Gunnar: Pokrevní bratři 121 833
Habáň, Metoděj, Dr O. P.: Sexuální problém 111 613.88
Háge, Gunder: Ze Švédské samoty do USA . 20 8—93
Halada, Vlad., Ing.: K tvému vstupu do povolání 24 8—9
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Hale, Edvard, Evest: Muž bez vlasti
Hanuš, Miroslav: Příběh o pomoci.
Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka
Havíř, Frant.: Do hola, prosím? .
Havlíček, Karel, Borovský: Křest sv. Vladimíra
Hemingway, E.: Mít či nemít
Herben,Jan: Hostišov ...
Hertog, Ary, Den: Ženy do Jacatry
Hilton, James: Sbohem, pane profesore
Hlaváček, Václav: Mnoho na jednu generáci
Hlubínský, Silva: Marná oběť. .
Hník, František, M.: Edvard Beneš,

kracie .
Hodačová, Helena: Mrak .
Hodina svatá a jiné modlitby
Hoffmann, Bedřich: A kdo vás zabije..
Hoffmeister, Adolf: Turistou proti své vůli
Holan, Vladimír: Dík Sovětskému svazu
Holková, Marie: Hodina před půlnocí
Hollerová, Marie: Kamenná valcha
Honner, J.: Jedináček pana rady
Hora Josef: Zápisky z nemoci
Hora, Josef: Proud
Hora, Josef: Život a dílo básníka Aneliho
Horák, Jiří: České pohádky
Horal, Josef: Mlčení .
Horniak, Marcel: Životné pramene krásného písem

nictva
Horst, Bernard (pseud. Poupa Josef): Kroky osudu
Horynová, Anna, Dr, Ing.: Domácí užitková zahrada
Hořká, Ludmila: Řeka
Hostáň, Jan: Jak bojovalo Československo
Hostáň, Jan: V zemi Eskymáků
Hostovský, Egon: Listy z vyhnanství
Hostovský,Egon: Úkryt.. . . . ...
Houben, Heinrich, Hubert: Kryštof Kolumbus
Houben, Heinrich, Hubert: Útok na jižní pól
Houben, Heinrich, Hubert: Volání severu
Hroch, Karel: Čtverák Kacafířek
Hroch, Karel: Očarovaná lavička
Hromádka, J.L. Dr prof.: Naše dnešní orientace
Hromádka, J.L. a O. Odložilík: Z druhého břehu
Hronek, Msgre, Dr Josef: Cesta k Bohu. .
Hronek, Msgre, Dr Josef: Jádro katolického nábo

ženství .
Hrozný, Bedřich: Nejstarší dějiny Přední Asie a Indie
Hřích
Hrubín, František: Chléb S ocelí
Hynek, Dr R. W.: Muž bolesti
Hynie, Josef, Doc. Dr: Mladé mužství
Chalupný, Emanuel: Logika věd. .
Chautal, Suzanne: Trpělivost — Bůh nespí
Chevalier, Gabriel: Zvonokosy |.
Chevalier, Gabriel: Kolej na sv. Kopečku
Chudoba,Bohdan: Jindy a nyní. .
Chudoba, Bohdan: Španělé na Bílé hoře
Churchill, Winston 8.: Do boje..
Chvojková, Helena: Zuzanka objevuje svět

filosof demo

Str. Odděl.

118 8—93
15 823

107 823
121 8—3
107 83
94 8—3

117 8—93
107 8—3
88 823

107 8—3
37 8—3

51 92
86 8—3
26 243

120 92
56 91
10. 8—1
89 8—3
49 823

117 8—93
15 8—1
18 8—1
83 8—13
48 8—93
8 823

70 8.09
34 8—3

111. 635.1/8
23 823

100 943.7
95 8—93
38 8—3

38,30 8—3
76 8—3
76 823
76 823
50 8—93

127 8—93
45,26 32 (042)
110 32
57 242

57 242
60 931 (54,58)
41 241
10. 8—1
2 23
7 613—88
2 16

122 823
4 823
4 8—3

51,91 943.7

129 (437)
91 32
47 8—93
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Chyský, Čeněk: Karlštejn
Chyský, Čeněk: Tisíc let stavitelského umění v čes

kých zemích . .
Isnatov, P.: Stateční partyzáni
Jádro katolického náboženství
Jak se zpovídati
Jahoda, Josef: Hora
Jammes, Francis: Román zajíce
Jandík, Stanislav: T. G.M. v Lánech
Jelen, Josef: V tušení jitra
Jetel, Vladimír: Hnědé temno ..
Jirák, K. B.: Nauka o hudebních formách
Jirát, Vojtěch: O smyslu formy
Svatý Josef .
Jórgensen, Johannes: Sv.František z Assisi
Jovkov, Jordan: Žnec .
Juránek, F. X.: Dobrý řečník .
Kadlec, Jaroslav: Byzantské křesťanství u slovan

skýchnárodů ..
Kadlec, Josef: Andělské milování
Kadlec,Josef: Zdi nářků ...
Kafka, Břetislav: Nové základy experimentální psy

chologie . .
Kafka, Břetislav: Kultura rozumu a vůle
Kajer, Jiří: Byli čtyři.
Kaplický, Václav: Ďáblem posedlí
Karas, V.: Praktické štěpařství
Kassil, Leo: Moji drazí kluci
Katajev, Val.: Syn pluku
Kinclová, Vlastimila: Čiperka .
Klepešta, Josef: Fotografie hvězdné oblohy
Knap, Josef: Dívčí hlas
Knap, Josef: Dívčí hlas
Dnešní dětská kniha
Knittel, John: Hakim . .
Kocourek, Rostislav, Dr: Svět žaluje v Norimberku
Kolman, Arnošt: Ideologie německého fašismu
Komárek, Julius: Neznámá Makedonie
Komenský, Jan, Amos: Smutný hlas
Konečný, Robert: Chudobky
Konrád, Karel: Rozchod .
Kop, JUDr, Frant.: Založení university Karlovy

v Praze. .
Kopta, Josef: Dies irae
Kosina, Miloš: Orlí stín .
Kovář, Josef: Šing, ptačí král
Koželuhová, Helena: Sněžná romance .
Kratochvíl, Josef (ps. Baby): Mezi Junáky
Kratochvíl, Miloš V.: Král obléká halenu
Kratochvíl, Miloš V.: Král obléká halenu
Křelina, Fr.: Děti své doby .
Křelina, Fr.: Zmijí dědek a jiné povídky
Křička,Petr: Světlý oblak..
Kříž,František: Desetinné třídění
Kubíček, Dr Václav: Katechetika
Kubín, Josef, Štefan: Stíny jdou za námi
Kulač, Jaroslav: Květen ve Fatimě
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a pověsti z okolí rožnovského 16 8—93
885 (091)

Kunc, Jaroslav: Slovník soudobých českých spiso- 19. ,1918—45“
vatelů „. . . . (031)

Kuzma (Josef Novotný): Dům u tuplovaného jelena 49 823
Kuzněcová, O.: Nepřítel pod mikroskopem . 20 92
Lagrange, Reginald, Garrigou, Op.: Cesta dokonalosti

podla svátej Kateriny Sienskej 65 248.1
Langer, František: Děti a dýka 24 823
Lasák, Oldřich: Z malířova zápisníku 127 92
Lev XIII., Papež: Encyklika Rerum novarum 94 301
Lippmann Walter: Zahraniční politika a válečné cíle

Spojených států . 81 32
Lukrecius: O podstatě světa 63 8—13
Mahen, Jiří: Režisérův zápisník 70
Mácha, František: Žízně |. 15 8—1
Machát, Antonín: Naši ve Vídni 96 92
Machotka, Otakar: Amerika 119 917/918
Majerová, Marie: Robinsonka . . 47. 8—93
Malá,. I. R.: Záhadný ostrov Kajačorp 117 8—93
Maličkosti? 41 241
Mandatář národa 20 92
Manželé mezi sebou . . 55 265.7
Maralíková, Květa: Dobří nepláčou 16 823
Marjenkov, M.: Za modrou liškou 35. 8—93
Martínek, Vojtěch: Svět kouzel a divů 48 8—93
Martinovský,J., Dr: Jak začít 22 369.43
Martinovský, Dr, J. O.: Základy nauky o hmotě a

životě 99,108 5
Mařan, Ctibor: Dav, lid osobnost . 8 930.1
Mařan, Ctibor: Naše křesťanská tradice 80 943.7
Mařánek, Jiří: Barbar Vok . 66 823
Matějka, Ladislav: Za mírem po Evropě 91 32
Matka bolestná . 90 248.1
Matula, Vlastimil, Dr: Hmota a její. proměny 2 53

— Mazlová, Věra: Karolina Světla, Kříž u potoka 23 8.09
Meersch, Maxence, van der: Hřích světa 108 823
Melichar-Vojen,F.: Byla jsem sama. 23.823
Merth, František: Snoubencům . 101. 265.5
Mičko, Miroslav: Malíř svého lidu . 125 7%
Milton, Jobn: Areopagitika aneb řeč o svobodě tisku 97 32
Moravec, Jindřich: Cihláři 16 823
Moravský kras . 118 914.372
Mrštíková, Božena: Po Vilímově smrti 96 92
Mucha, Jiří: Problémy nadporučíka Knapa 922 823
Můller, Václav: Brázda přes kamení 67 823
Můller, Vladimír: Bloudění Dorotky vojandy 43 873
Nač se ještě modliti 41 248.1
Nač se zpovídati? 55 265.6
Nad propastí 54 241
Naumann, Jaroslav: Skalky a skalníčky 57 635.9
Neff, Vladimír: Marie a zahradník 35. 8—3
Nejedlý, Zdeněk: Hus a naše doba . 59 92
Neumann, St. K.: Anti- Gide- neboli optimismus bez

pověr a ilusí . 14 32
Nezval,Vítězslav: Kronika a konec isícíletí 103 823
Nezval, Vítězslav: Pan Marat 103. 823
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Nezval, Vítězslav: Švábi. .
Nemeškal, St. - ALSosík - St. Vrána: Stručný přehled

českých dějin. .
Němeček,Zdeněk: Evropská kantiléna
Němcová, Božena: Tři citrony
Nor,A.C.:Přišelden..
Nor, A. C.: Tvář plná světla . .
Novák, Arn.: Dějiny českého písemnictví .
A. Novák - Fr. Bulín - K. Vítek: Stručné dějiny česko

slovenské v slově i obrazech
Novák, Vítězslav: O sobě a o jiných
Nový, Karel: Potulný lovec
Obřady biskupského svěcení
Očadlík, Mirko: Svět orchestru
Očistec .
Odložilík, Otakar: Nástin československých dějin
Olgiati, Fr. - K. Mečiar: Pošta Kocůra
Otýpka, Karel: P. Martin Středa
Pachner, František, MUDr: Otázka potomstva —

otázkou národního bytí .
Pansen, Tom: Bílá jachta v oblacích
Pařízek, Ladislav, N.: Kpveke-vo
Pašek, Mirko: Adamův most
Pazourek, Vladimír: Přítomnost české literatury pro

mládež .
Pazourek, Vladimír: Ústup z hranice
Pecka, Dominik: Neviditelný prsten. .
Pecháček, J. Dr: Co chce čs. strana lidová
Peka, Jan: Vášův ruský medvídek
Peklo
Pelikán, Adolf, S. J.: Před svatbou . .
Pelikán, Adolf, S. J.: V paprscích věčnosti
Pelíšek, Rudolf: Tajemství přírody
Peřich,Leopold: Slezsko .
Petrů, O. P. Ondřej: Matěj z Janova o častém svatém

přijímání . . 4
Petrus, Jan: Muž činu
Pimper, Antonín: Křesťanský solidarismus
Píša, A.M.: Poesie své doby
Pius XII.: Orientales omnes
Plus, T. J.: Mužně do Života
Podroužek, Jaroslav: Zamlklé děti . .
Pohádka o dobrodružstvích a o chrabrosti Jerus

lana Lazareviče .
Pohádky z Kazachstanu
Pokrokovská, A. V.: Vůdce Sedova
Poláček, Karel: Bylo nás pět ..
Polívka, Vladimír: S Kociánem kolem světa
Popa, Viktor, Ion: Radujme se, haleluja.
Popelová, Jiřina: Studie o současné české filosofii
Pražák, Albert: Národ se bránil
Pražák, Albert: O národ
Pražák, Albert: Vrchlickému nablízku
Pražák, František. Paměti českých spisovatelů z dět

ství
Program čs. soc. dem.
Přátelská slova z listů psaných Františku Kavanovi

— Ptáčková-Pilátová, Klema: O Blaňáčkovií
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67
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57
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Pujmanová, Marie: Předtucha .
Puškin, Alexandr, Sergejevič: Cesta do Arzrumu

Útěcha z filosofie .Rádl, Emanuel: .
Pověsti a názory 0 vznikuRampula, Josef, Prof.:

a vývoji Telče v nejstarší době
Resl, Josef: Katechese pro obecné školy
Revoluce květnová .
Richter, O. H.: Winston S. Churchill, voják, státník,

člověk
Roberts, Kenneth: Cesta na severozápad
Roothaan, Jan, S. J.: Okružní list o studiu a užívání

duchovních cvičení.
Roubíček,Jiří, Dr:
Russová, Marta (Maru):
Ruth, František:
Ruysbroeck, van Jan: Zrcadlo věčné blaženosti
Rydvalová, Zdena: Divoška Patra
Ryneš, Václav: Mlada Přemyslovna
Rýpar, Vladimír: Kamelot svobody
Řezáč, Václav: Svědek ...
Salačová, Vlasta: Uličník Peříčko .
Sborník pro hospodářské a sociální dějiny
Scott, Gabriel: Světec
Scott, Gabriel: Světec .
Seidel, Jan - Spičák, Josef: Zahrejte mi| do kola
Seifert, Jaroslav: Přilba hlíny
Sellner, Karel:
Seton, Ernest, Thompson: Stopami Černého vlka
Severová, Olga: Romantik Jan
Sheean, Vincent: Ne mír — ale meč
Schrijvers, Jozef, CSsR.: Ježíš medzi nami
Schulz, Karel: Kámen a bolest
Sílová, Boh.: Šibal Makočuba
Sinclair, Upton: Konec světa
Skácel, Miloslav, Dr: Socialismus a sociální reforma
Skácel, Miloslav, Dr: Demokracie a politické stranictví
Skyba, Zikmund: Krev z květu máje .
Slabihoudek, František, MUDr: Ošetřovatelská etika
Sládek dětem
Směja, Frant.: Odcházeli
Smolák, Jaroslav, Doc. Dr: Příroda mluví
Sobota, Dr Emil: Co to byl protektorát
Sobota, Dr Emil: Glossy 1939—1945
Sobota, Dr Emil: Glossy 1939—1945
Souček, Rudolf, Dr: Charakter
Souček, Rudolf, Dr:
Spilka, Zdeněk: Říkej nám, táto
Staněk, J.: Děti žádaly sobě chleba
Staněk, Jan: První náboženské hodiny v prvním

školním roce
Stehlík, Ladislav: Kvetoucí trnka
Steinbeck, John: Bitva
Stejskal, Bohuš: Konec po desáté
Stránský,. Jaroslav: Hovory k domovu.
Strnadel, Josef: Rok pod horami
Strnadel, Josef: Rok pod horami
Stříž, Antonín: Římský misál. .
Svatá hodina a jiné modlitby k B. S. J.

Šokové léčení duševních chorob
V zrcadle mládí a zralosti

Stručnédějiny psychologie
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45
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13
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112
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8
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20
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304
32
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174
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823
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32
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Svatoš, Bedřich: Okovaný krok. ...
Svoboda, Ludvík: Nástin socialistické ideologie
Szathmaryová, V. — Vlčková: Za domovinu
Šajner, Donat: Paměti uličníkovy
Šaman, F.E.: Bílá věž
Šmíd, Zdeněk: Zátiší s kytarou .
Šmilovský, Alois, Vojtěch: Náš dědeček
Šnajberková, Frant.: Dívky v zahradách
Šolochov, Michail: Tichý Don .
Šonka, Jan: Úvod do vědy o duši . .
Šorm, Antonín: O úctě Anděla Strážného
Špálová, Sonja: Polyxena
Štefl, Jiří MUDr: Lékař hovoří s muži
Štefl, Jiří: Vražda ze zdvořilosti
Štefl, Jiří, MUDr: Život a smrt .
Šteflová, Marie: Pohádky skřítků
Štorm, Břetislav: Dobrý rytíř
Táborský, Ed.: Naše věc .
Teuchner, Jindřich: Krása země bojuje
Tippmannová, Marie: Duli.
Tomíško, Čeněk, Dr: Čistým mládím k manželství

nebo ke kněžství
Tomíško, Čeněk, Dr:
Tomíško, Čeněk, Dr:
Tomíško, Čeněk, Dr:
Tomíško, Čeněk, Dr:
'Tomíško, Čeněk, Dr: Za svaté kněžství
Tomíško, Čeněk, Dr: Žena a kněz
Tóth, Tihamer, Dr: Čisté dospívání . .
Trapl, Jiří, Prof. Dr: Sociální hygiena v péči

o matku a dítě.
Tureček, J., Dr Prof.: Právo, křivda a neprávo Shle

diska dnešní doby
Úlehla, Vladimír, Dr: Záhada smrti
Úlehla, Vladimír: Zamyšlení nad životem
Úlehla, Vladimír: Život vesmírný
Uhlíř, František: Těšínské Slezsko
Undsetová, Sigrid: Jaro .
Undsetová, Sigrid: Madame Dorthea
Urban, Jan, Ev. Dr: Duchovní život .
Urban, J. Ev. Dr OFM: Život Pána našeho Ježíše

Krista vlastními slovy Evangelií. .
Vancl, Karel: Padělky obrazů Františka Kavána
Vančura, Vladislav: Markéta Lazarová
Vaněček, Václav: Stát Přemyslovců a středověka

„„říše“
Vašek, Dr Bedřich: Občanské sňatky a rozluky

manželské
Vavřík, Zdeněk: Knihovníkův zápisník
Velký pátek
Vercors: Moře mlčí
Více kněží!
Vilhum, Dr Frant. X.: Čeští misionáři v Egyptě a

v Habeši .
Vítek, Miloš, Dr:

Dachau 1945 .
Vodička, Timotheus: Krůpěje
Vodička, Timotheus: Principy sociální ethiky

Ježíškovo Sluníčko
Kněz dívkám..
Kněz jinochům
Proste Pána žně...!

Svědectví o Mauthausenu 1942 a
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Vodička, Timotheus: Vítr a Voda .
Vojta, Fr., Dr univ. Doc.: Kolektivní a individuální

metodika lehké atletiky .
Vokolek, Vladimír: Národ na dlažbě
Voronková, L.: Děvčátko z města
Vosátka, Mirko: Skautský rok
Všecka krásná jsi ó Maria!.
Vygodská, E.: Alžírský zajatec
Vyskočil, Guido, Maria: Pohádky pod stromeček
Waltari, Mika: Kdo zavraždil paní Krollovou?
Wasilewska, Wanda: Jen láska
Weil, Jiří: Makánna, otec divů .
Weimar, Aage: Vražda v laboratoři
Widen, Albin: Orjan
Zahradníček, Jan: Stará země .
Závada, Vilém: Povstání z mrtvých
Zelenka, Alois, MUDr — Patura, Jiří, inž. arch. —

Bulánek, Frant., DL.: Co máte vědět před svatbou?
Zemánek, Richard: Písničky . .
Zima, Josef: Ze života nedoslýchavého
Zpěv Jihu
Zugsmithová, Leane: Dny radosti a zrání
Žilka, F.: Ježíš Kristus
Život teprve začíná
Životopis vlastní Karla IV.
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KNi aC€C K ČASOPISU»DOBRÝ PASTÝŘe«

Co chceme ?
Chceme dáti katolíkům spolehlivou a rychlou orientaci na kniž

ním trhu. Proťo chceme se snažiti, abychom podávali posudky knih
věcněa odborně,ale především chceme knihy posouditi se sta
noviskakatolické víry a mravouky. Neboťmnohákniha,
která při odborném neb uměleckém neb literárním posuďku obstojí,

nesmírných škod na duších a přes to nevidíme n ikd e instituci, kte
rá by měla odvahu zabrániti tomuto nebezpečí.

Doufáme, že tím posloužíme nejen katolíkům, nýbrž i těm, kteří
mají zájem na mravním zdraví našeho národa.

Které knihy posoudíme?
Všechny,kroměčistě odborných, také nebudemeposuzo

vati: hudebniny a spolková divadla a publikace,které
majíjen místníneb časově omezený význam.U odborných
knih činíme výjimku a posoudíme, dotýká-li se taková kniha otázek
víry neb mravnosti.

Co se týká třídění, přidržímese desetinné soustavy, ačkoliv
vidíme její nedostatky zvlášť ma poli theologie.

Pro rychlou orientaci dáváme knihámznačky. — '(pomlčka) zna
mená, že kniha je dobrá a není proti ní námitek, hodí se pro všechny.

S: knihu doporučujeme.
SS: kmihu vřele doporučujeme.
N: kniha se hodí pro pobavenínenáročných čtenářů.
V: kniha předpokládávyšší vzdělání a vyspělost rozumovou.
D: »pro dospělé«. V knize jsou místa, jež by mohla pohoršiti

mládež neh lidi mravně nezralé (příliš naturalistické líčení zla neo
pod.).

M: kniba má některé m a lé nesprávnosti, které si může vzdě
laný katolík sám opraviti.

MM: mnoho nesprávnosti.
X: knihu úplně odmítáme, protože odporuje zásadám mravouky

neb věrouky katolické.
XX: kniha je na indexu.
O: knihajen pro odborníky.
Vidímedobřenedostatky prvních čísel naší přílohy.Kruh

spolupracovníků — odborníků je ještě neúplný. Proto prosíme vše
chny, kteří jsou schopní kritické práce, aby se hlásili. Posudky jsou
honorovány.

Všechny čťenářeprosíme: Poznáte-li, že některý posudek je
nesprávný neb neúplný,pošletenám hned odůvodněnouopra
vu. Jen tak dojdeme k větší a větší dokonalosti.
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16. Logika.
VMM 16

CHALUPNÝ EMANUEL. Logika
věd. Vyd. 2. Praha, Pohořelý,
89-III, 1945.

Jasným, prostým a lahodným slo
hem nabízí autor čtenáři positivistic
kou orientaci ve vědách (konkrétní
logiku). Podle toho filosofie nemůže
býti vědou (s. 83), o katolické theo

logii ani nemluvíc; proto musí býti
věda naprosto autonomní (s. 44-45),
každé zasahování cizorodých prvků.
na př. »apriorních« mravních zásad
ohrožuje správnost jejího postupu.
© t. zv. scholastické filosofii se před
pokládá, že vzala za své s rozličnými
přežitky středověku! — Katolického
theologa se musí zmocnit smutek,
že svět nechce uznat slova Kristovu:
Já jsem pravda.

23. Dogmatika. Kristus.
— 23

HYNEKDr. R. W. Muž bolesti.
Svazek první: Revoluční ráz dob
Kristových. Cyrilo - Metodějské
knihkupectví Gustav Francl, Pra
ha I. Vytiskla Česká grafická
unie. Stran 224-IV. 64 hlubotisko
vých obrazů. Cena 240 Kčs.
Kniha zrozená z války — nejen

dobou, nýbrž i obsahem. V 39 kapi
tolách prvního svazku rozebírá autor
politické poměry ve Svaté zemi v do
bě Kristově a poukazuje na nejednu
podobnost s dobou, již jsme právě
prožili. I doba Kristova měla své
»podzemní hnutí, své partyzány«
Leckterá událost ze života Kristova
objeví se nám v jiném světle, neje
den text dostává poněkud jiný smysl.

24. Theolosie praktická. Cirkevní uméní.
24

ING. DOSTÁLEKJAN. Liturgic
ký sloh a novodobá tvor
ba chrámová. Nakl: Druž
stevní nakl. Hradec Králové Adal
bertinum 8" 1945 str. 220, cena
brož. 150 Kčs.

Lab-dldKniha přináší cenné technické
pokyny. V theorii výtvarných uměni
je zastaralá a třeba litovat, že to
dobré v knize je takto znehodnoceno.
Josef Zvěřina. Obšírný posudek: Vy
šehrad, 1946, str. 23. Štm

37. Pedagosika.
MM 37

Dnešní dětská kniha. Poža
davky odborníků. Uspřádal Fran
tišek Listopad. Karel Synek, Vy
tiskla Mladá fronta. 1945.89.Stran
37-III. Cena 14 Kčs.

V sborníku věnovaném rodičům,
vychovatelům, knihovníkům a dět
ským spisovatelům stanoví různí
cutoři z různých hledisek podmínky

2 Wedobré knihy pro děťi. Přináší leckte
rý cenný postřeh. Má-li však kniha
zreadlit a utvářet celý život dítěte,
neměla by být opomíjena jeho nábo
ženská stránka. Činí snad každý ná
boženský motiv. knihu tendenční?
Nebo je dovolena v uměleckém slo
vesném dile každá tendence (i socia
listická a marxistická, str. 18), jen
náboženské moťivy jsou mu na újmu?

Sc

53. Fysika.
M D3

Dr. MATULA VLASTIMIL. Hmo
ta a její proměny. Využití
atomové energie. III. vydání. Pra

ha. Vesmír. Průmyslová tiskárna
1945. 8". Cena brož. 36 Kčs. 97-1V.
SS.

Informativní studie pro Širší li



dové vrstvy. Jak se vyvíjelo lidské
úsilí o proniknutí k podstatě hmoty
od prvních počátků až k atomové
pumě. Na konečný výsledek tohoto
snažení se autor dívá skepticky. Ne
můžeme souhlasit s autorem tam,
kde se dotýká otázek filosofických.
Myslíme, že otázka »proč« byla jed

nou z nejdůležitějších hybných sil
lidského pokroku (10) a že ani po
slední objevy nevedou k ztotožněm
hmoty a ducha, citu a náboženství.
Zdá se nám nelogickým tvrzení, že
popření rozdílu mezi hmotou a du
chem (97-98) znamená konec mate
rialistické vědy. Sed.

57. Biologie.
x 97

JLEHLA VLADIMÍR, Zamyšlo
ní nad životem, dnešnístav
základního problému biologické
ho. 2 přepr. vydání. Praha. Život
a práce. 1941 8". 428 str.

Autor chce »střízlivě vědecky:
(390) podati to, co biologie Vvypátralu
o životě. Končí »skromným postojem
agnostika«. (391) Přesto se pokouší
ličit v úvodu předvědecký postoj člo
věka k životu, kde bez odůvodnění.
ono v rozporu s výsledky jiných věd
ných oborů jako ethnologie (Viz
Schmidt, Ursprung der Gottesidee
1912-34) a psychologie předpokládá,
že víra v nesmrtelnost povstala jako
reakce proti strachu před smrti (18).

Z toho povstal prý kodex mravo
učný a věroučný ((29). A z pocitu
bezradnosti rodí se víra v osobní vy
koupení. (30)! Křesťanský odpor k ži
votu pozemskému (31) je choroba
mysli, z níž teprve 19. století uzdra
vuje lidstvo trojím lékem, soucítě
ním, zvídavostí a pudem civilisačním
(31). — V 2 kap. probírá základy bio
logie, logické zákony a kategorie my
šleni. Co do methody autor je vyznu
vačem kondicionalismu (80-120) po
dle něhož je každý jev souborem
podminek (118).Ačkoliv chce tím na
hradit kausalismus, vrací se k němu,
neboť mezná podmínka »kryje se s
pojmem příčiny.« (87)

Autor srovnává biologii se stro
mem, jehož kořeny tkví v samé hlou
bí věd exaktních, fysiky, fysikální
chemie, zatím co se koruna koupe v
slunci vrcholních námětů duchověd
ných (126): avšak přec ostře odmítá
v biologii jiné methody než ty, jichž
používá fysika a chemie. Či psycho
logie není věda? A nemá svoji vě
deckou methodu?

V kap. 3. se zabývá otázkou: Co
je život (128). Vypočítává na 34 zna
ků živého, a v kap. 4. se pokouší do
kázati, že ani jeden z těchto znaků

nepatří výlučně jen bytostem živým.
Při tom se dopouští celé řady logic
kých chyb: Buď nevyměřuje přesně
vlastnost živého (samovolný pohyb
(191), růst (195), množení se (195-200),
aneb srovnává živou bytost se stro
jem regulace (232), dráždivost (238
243),což je nepřípustné, protože stroj
je sestaven myslícím člověkem a ter
tium comparationis je právě to, co
živý myslící konstruktér dal sťroji,
aneb nevědecky přivlastňuje bez dů
vodu neživému duševní Vlastnosti:
fysik se zasměje, když čte v kmize,
která chce býti vědeckou, tyto vý
roky: »Želatina jako by si pamato
vala« a jako by se konečně rozhodla
vyhnouti se novému ztekucování
(229), neživé soustavy se učí, získá
vají zkušenosti (229). Housle naučí
se lépe zníti (230).Krápníkové útva
TUsi směr »očividně volí a mění in
dividuálně«, ale, je těžko říci, zda
volí svůj směr z vnějšího podnětu a
z jakého (205). Kapka hřebíčkového
oleje »leze« k některým látkám, od
jiných »prchá« (202), jiné kapky
»spějí« mezi dvěma póly, jiné »vy
tváří« dokonce pulsující a vyměšu
jící vakuoly (202).Takovounesprávnou© methodou
dochází samozřejmě k nesprávnému
závěru: Jednotlivými vlastnostmi U
št se živé bytosti od neživého jen
stupňovitě a ne zásadně (263). Po
tomto závěru nezbývá než propad
nout buď mechanismu a materials
mu neb panpsychismu. Autor se r0z
hodl k úsudku, »že všechno jsoucno
má tři stránky: hmotnou, energetic
kou a duchovnou«, (302) avšak dou
fá, že se jednou podaří vědě isolo
vati a zahušťovati duchovost tak, jak
to dnes dovede s energií. (303).

V kap. 5 .probírá různé názory
na podstatu života. Účelnost po
pírá jako anthropomorfismus. »Mo
derní biologie účelnost vyhledává,
aby ji potřela, jako vojevůdce vyhle
cává nepřítele.« (312). To je postoj
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bojovníka, ale ne objektivního věd
ce. Proto aspoň uznává, že takový
postoj nemají všichni biologové (313)
Vitalismu vytýká, že prohlásil
bankrot nad problémem života (331)
že vede k resignaci (346).Autor
však sám žádá, aby se biologie vzda
la otázek »co? a proc?« (117) a samo
zřejmě otázky »k čemu?« (313).

Jsme však toho názoru, že kaž
dá rozumná otázka nutí k přemý

šlení a tím dává nové podněty Kkpo
kroku vědy. — Při kritice holis
m u (351-386) neodmítá názor: »úÚči
nek musí aspoň někdy převyšovat:
příčinu.« (356). Tato zásada je tak
nehorázná, že znamená konec vědy.

Celá kniha ukazuje, jak bezradná
je přírodověda, odmítá-li užívání lo
gických pravidel nezaujatě, i kdyby
došla k uznání nejvyšší rozumové
živé bytosti, k Bohu.

61. Zdravověda.
VMM 61

TRAPL,JIŘÍ Prof. Dr.: Sociální
hygiena v péči o matku a
dítě. Otázky populační. Praha,
Práce. Stran 57-IIl. Cena 12 Kčs.
(Otisk z připravené knihy pro
mediky a lékaře) r. 1945.

Po ztrátách války jsou u nás po
pulační otázky aktuální. Úmrtnost
matek v souvislosti s jejich životním
posláním činí 5%, kdežto jiné kul
turní státy vykazují daleko nižší čí
sla. Autor propaguje výchovu bu
doucích matek a to povinně jako je
pro mladého muže vojenská výcho
va. Přimlouvá se za různá preven
tivní zařízení jako jsou poradny
předsňatkové, pro neplodné ženy, 0
pohlavním životě. Porodnická po

moc má býti rozšířena a centraliso
vána.

Odmítáme věty: »Nelze proti po
hlavnímu styku s užitím ochranných
prostředků činiti námitky, pokud se
neužívá method zdraví škodlivých.
(11)«

»Názor církevní viděl v pohlav
ním životé nutné zlo«. (13)

»Stará křesťanská these, že lepší
je býti svobodným než ženatým, je
zrovna tak názorem protipřírodním:
a protťisociálním, celibát nucený a
ovšem všelijak obcházený, jakož i
celibát dobrovolný, despekt ke vda
ným zaměstnankyním, pohrdání ne
manželskou matkou i posměch sta
vým pannám, jsou přežitky staré mo
rálky, které by měla nahraditi mo
rálka nová, stojící na přirozených
právech k životu.« (16). V. Š.

8.-3. Krásné písemnictví. Próza.
x 8-3

CHEVALIER, GABRIEL: Zvono
kosy. Přel. z franc.: Zaorálek
Jar. Nakl.: Družstevní práce 1937.
8“. Stran 406-IV. 38 Kčs, váz. 48.

Pohoršlivá knížka, kterou neza
chrání ani apologie Emila Vachka v
předmluvě. Všecko se točí kolem
obecního záchodku ve francouzském
městečku ve vinařském kraji. Lidé

jsou karikatury a k tomu beznadějně
zamoření erotismem. — Psáno zolov
sky vulgárně. Josef Hudeček.
X 8-3

CHEVALIER, G. Kolej na sv.
Kopečku. Praha 1946. Naki.
Holas.

. ws w»Nejošumělejší šlágrovinu z Fran
cie před první světovou válkou spo
juje s nejsprostší pornografii« Ka

91. Cestopisy.
— 91

POLÍVKA VLADIMÍR. S Kocia
nem kolem světa. Praha,
Bonáč, 8". 1945. Cena 72 Kčs.

Polívka byl klavirním doprovaze
čem známého virtuosa Jar. Kociana.
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V říjnu 1922odjeli spolu do Ameriky,
koncertovali ve Spoj. státech, pak po
kračovali v cestě přes Havajské
ostrovy do Japonska a zpět do vlasti.
— Polívka zajímavě líčí, co všechno
zažili. O všem si rád přečte každý
milovník hudbu. Vok.



O knihách
PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

232: 284. Dogmatika. Kristologie (prot.).
X 232 284

ŽILKA,F.: Ježíš Kristus, Praha,
Kalich.

Kniha chce „zjistiti a zpřítomniti
obraz Ježíše Krista bez předsudků“ —

Avšak z pramenů vylučuje evangelium
sv. Jana. Theologicky přednáší ná
zory liberálně protestantské. Proto je
kniha v mnohých výkladech nespráv
ná a subjektivní.

Na hlubinu 1946 č. 4.

264. Liturgie.
S 264

STŘÍŽ, ANTONÍN: Římský misál.
Praha, Vyšehrad. 1946. 9,5X15,5.
Čena váz. 140.— Kčs.
Pro věřící, kteří chtějí hlouběji

vniknouti do liturgie oběti nejsvětější.
Překlad je věrný. Proti Schallerovu
misálu úmyslně archaisuje. Latinsky
isou podány jen ty texty, které se zpí
vají.

32. Politika.
SS 32

SKÁCEL, MILOSLAVDr.: Demokra
cie a politické stranictví. Pohlická| struktura.nové| republiky.
Praha, nakl. Č.A.T. — Universum
1946. 14,5X21, 28 stran, brož. 12.—
Kčs. Knihovna Nové dílo, škola po
lit. výchovy sv. 5.

Základní dílko. Přesné definice po

jmů: liberalisnius, demokracie (7), po
sitivismus (9), sociologie (9), rovnost
mechanická a demokratická (11), samo
správa (13), kolektivismus (23), Kapi
talismus (26). Citujeme: „Žádná vět
šina nemůže odhlasovat, co je pravda
a co je právo (7). Svoboda je právo
vésti život důstojný člověka (11). Vřele
doporučujeme ke studiu v kroužcích
mládeže. Sch.

3. Sociální vědy. Politika.
M 343, 819,
FUČÍK, JULIUS: Reportáž psaná

na oprátce. Praha, Svoboda 1945.
15x22. Str. 123. Cena brož. 25 Kčs.
Kniha o utrpení českého vězně na

Pankráci. Strhující záběry. Psycholo
gické postřehy, vyrovnané podání. Do
klad "idealismu člověka bez pravého
ideálu. Autor popraven pro své komu
nistické přesvědčení. Ja.

57. Biologie.
X 57

ÚLEHLA,VLADIMÍR:Život vesmír
ný. Domněnky o původu života.
Nakl. Život a práce 1944. 80, str. 372,
cena 90.—, 110.— Kčs.

Universitní profesor-biolog se dává
do řešení otázky ne o původu života,
nýbrž o původu náboženství. Svoje vě
domosti nečerpá z vědeckých spisů od
borníků, nýbrž ze zastaralých pamíletů
proti bibli, křesťanství a katolicismu:
z Drapera, který byl sice dobrý che
mik, ale špatný historik, z Flamariona,
který se vyznal v astronomii, ale ne

v dějinách, z Čarriěra, který (18471)
psal o estetice a také něco o nábožen
ství.

Podle pramenů je též způsob pojed
nání: ne vážnost-vědce, ale fráze tábo
rového řečníka staré Volné myšlenky.
Celé stránky rétorických otázek a vy
křičníků, zesměšňování, nenávistné in
vektivy proti bihli a zvláště proti katelickéCírk.© Podávámezdeněkolikci
tátů:

„Věrouka církevní je budována na
samém klamu“ (289). „Kdo může a
má býti za středověky názor bezpodmí
nečně činěn odpovědným, je církev řím
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ská“ (316). „Věrouka Křesťanská je teď
atíženaproblematikou,kteráethické
hodnoty nemá“ (243). „Rané Křes
'anství spatřuje v ženě nástroj dáblův“
(205). „Manželství považuje za nutné
zlo“ (205) (proto ji má zu svátost!
pozn. rec.). „Nemůžeme napraviti, co
církevní samovláda poškodila. Ale tato
útěcha neomyje církve. Není snad pře
hnané říci, že církev zdržela vě
decký pokrok o celých čtyři sta let.
A když povážíte, kolik toho moderní
věda dosáhla za necelá tři
jaký význam to má pro celkový vývoj
lidstva, stěží domyslíte celou tíhu to
hoto provinění“ (316). (Tuto stať jsem
četl v den bombardování Ostravysea měl
jsem hrozně zpátečnické myšlenky o
tom samospasném pokroku.)

O trestu za první hřích píše (dva
krát) „Omlouvejte si jak chcete tu kru
tou báj, vysvětlujte si jak chcete“ (217,
219). „Biblický Bůh je horší než zví
ře!“ „Oč milosrdnější ke svým mlá
ďatům je matka nejen lidská, leč i zví
řecí“ (219).

Encyklika Pascendi téhož násilí se
dopouští na rozumu, který chce po
znati věci, jak jsou, násilí, jakého
se dopouštěla nejfanatičtější
praxe církevní v nejtemnějším
středověku“ (263).

Církev proti myslitelům „sahala k re
presáliím, nad něž sotva bylo co
hrůznějšího v dějinách. lid
stva“ (34) atd.

V Řecku prý vládla svoboda, proto
že tam nebylo kněží „proto, že tu chy
bí ztrnulé věrozvěstectví, předepsané
katechismy, misie, zpovědi a jiné vý
mysly kodifikovaného náboženství“
(124) (významná slova podtrhl rec.).

Chce-li universitní profesor takovým
způsobem bojovati proti náboženství
a katolicismu, je to věc jeho o0sob
ního vkusu. Čeho však bezpodmí
nečně musíme i od něho žádati jest,
aby se nedopouštěl věcných chyb, aby
nepřekrucoval slova nepřítele a aby se
neprohřešoval proti zákanům logiky.
Autor žádného tohoto pravidla neza
choval a tím sám se odsoudil.

Věcné chyby: Slovo „fylocentricky“
se neodvozuje od latinského fylum =
kmen, nýbrž od řeckého jylé—=kmen.

Svátek Božího Těla (zavedený roku
1246!) je podle prof. Ú. přeměněná slav
nost rodící země(!) (str. 251).Smutek
adventní (v tomto smutku zpíváme
„Vesele. zpívejme, Boha Otce chval
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století a'

me“) je prý zápas Světlobohův s Čer
nobohem (251). Monstrance je prý
zbytek obrazu zářícího slunce (255).
(Avšak v křesťanském starověku vůbec
nebylo monstrancí, později měly tvar
věže u teprve v baroku v 17. století
povstaly monstrance paprskovité!) Od
pustky jsou podle něho: odpuštění hří
chů (!) po případě též budoucích (!)
(301) atd.

Autor překrucuje výroky, aby
mohl proti nim bojovat, na př. str. 55
cituje z knihy P. Smolíka správné vý
roky kongregace Sti officii proti vý
střelkům modernismu. Jak však žas
nete, když na str. 36 čtete jako obsah
těchto vět něco zcela jiného, že prý
nikdo „biblická tvrzení nesmí rozumo
vě vykládat, že jest každému věřiti, že
Bůh sám nadiktoval spisovatelům do
pera bibli“ a p.

Pak se nedivte, že encyklika je „proti
rozumu lidskému“ (263), že „bije bez
ohledně do vlastních řad, kdekoli tuší
sebe slabší snahu ocenit moderní pří
rodní vědu“ (263).

Stejně pozoruhodné jsou logické chy
by, kterých bychom u univers. profe
sora nečekali: Obviňuje křesťanství, že
zmrazilo na dva tisíce let pokrok vědy
a že jeho vinou ještě dnes věřící křes
ťan věří, že slunce se točí kolem země
(146). Avšak na str. 154 uznává, že
Aristotelův heliocentrický názor podlehl
argumentům Ptolemaiovým ještě dříve
než povstalo křesťanství.

Autor vyčítá středověkým učencům,
(kteří neměli možnosti moderního uni
vers. profesora), že čerpali z druhýcha
třetích opisů a nikoli z pramenů, on
však sám, který tak lehce může sáhnout
po původních pramenech, čerpá svoje
vědomosti z třetí a čtvrté ruky. Na př.
citáty ze Summy sv. Tomáše Akp. ne
bere ani z latinskkého textu, ani z Čes
kého překladu, nýbrž z německého, a
ani do něho nenahlédne přímo, nýbrž
cituje podle hanopisu — samozřejmě
podle toho i citace dopadá: pokřivená,
převrácená v opak. A pak se proti nim
lehce bojuje. Tak na př. tvrdí prý sv.
Tomáš, že „Každá věta (? rec.), která
se snaží poznati věci kvůli nim sa
mým za hřích“ (299). Marně jsem hle
dal u sv. Tomáše takový výraz, ale na
šel jsem jiný, týkající se této věci:
„Každý úkon dobrovolný je špatný
tím, že se odchyluje od řádu rozumu“
S. Th. I-II, 502, 21 a 1. To je asi opak
toho, co vytýká Úlehla sv. Tomášovi.



Křesťanské dogmatice činí tyto ne
slýchané výtky: „Feprve křesťanství...
zustává vyhrazeno dlíti při myšlenkách
na onen svět až do nechutnosti u po
myslného zatrácení, jež bůh křesťan
ský... připraví velké většině lidstva
za hřích dědičný, za nepřináležitost
k církvi, za umírání bez stavu milosti
u za jiné ponuré výmysly, jež zatracen
ci nezavinili, ani jim zabrániti nemohli,
ale jež bůh ve světě vyvolal stejně jako
všechno ostatní, neboť je všeho stvo
řitelem“ (130—131).

Třikrát se posměšně táže, jak Bůh
mohl stvořiti první den světlo, když
teprve čtvrtého dne stvořil slunce, z ně
hož světlo pochazí. Mohl se zeptati
jednoho z největších moderních fysi
ků a odpověděl by mu, že posledním
výsledkem jejich vědeckého bádání je
slovo bible: řekl Bůh: „Budiž světlo!“

613. - 88. Pohlavní
X 613.-88.

HYNIE, JOSEF, Doc. Dr.: Mladé
mužství. 2. vyd. Praha-Pankrác,
Josef Svoboda 1915. 12X19. 68. —

V str., cena brož. 28.—. Kčs.
Kniha dává biologický výklad po po

hlavnosti a pak ethické poučení pro po
hlavní život jinocha. Motivy jsou čistě

Na str. 240 se posiívá Písmu SV.,
kde prý vzal Kain ženu, když Adam
a Eva měli celkem jen tři syny a žád
nou dceru. Proč se nepodíval do Písma
sv.? Byl by četl Gen. 5, 4, kde stojí: „a
zplodil Adam syny i dcery“!! — „Bra
tři Kristovi“ (209) jsou mu důkazem,
že Panna Maria nebyla pannou (plete
si však panenství s neposkvrněným po
četím). Kdyby znal Písmo sv., mohl se
přesvědčiti, že matkou bratrů Kristo
vých je Maria Kleofášova, že tedy
„bratr“ znamenává „příbuzný“ (jako
Lot a Abraham). o

Celkový úsudek: Na str. 19 autor vy
slovuje proroctví, že kdysi budou jeho
„obrazy vypadati stejně zaostale jako
nám dnes připadá zaostalou snaha al
chymistť vyjádřiti pomocí čtyř prvků
opravdové“ děje chemické“ Toto pro
oetví se už splnilo. <R. S.

život a výchova.
přirozené. Postrádáme aspoň poukaz,
že náboženství dodává síly v boji o
mravní čistotu. Ačkoliv kniha má ně
které dobré myšlenky o sebezapírání,
rytířskosti, studu, radostné práci, mu
síme ji z pedagogických důvodů od
mítnout pro, laxní stanovisko k ona
nii (41). Škoda. Snad by. se v 3. vy
ďárí mohla opraviti. Sch.

193. -3. Národní tanec.
—- 193.-3.

SEIDEL, JAN — ŠPIČÁK, JOSEF:
Zahrejte mi do kola (Tancečes
kého lidu). Vydal L. Mazáč v Pra
ze r. 1945.

Je to první svazek většího souboru
českých lidových tanců a písní různých
oblastí. Kdo chtěl dříve studovat bo
haté typy českých tanců, musel si
opatřit spousty různých sbírek sbor
níků, časopisů a jiných publikací.
Mnohé nápěvy v nich byly nepřesné,
zejména po rytmické stránce. Pořada
telé utřídili bohatý odkaz lidového
umění, podrobili jej revisi a rozboru,
upravili rytmiku a vydali krásnou pu
blikaci, která vhodně doplňuje kla
sick“ sbírky českých lidových písní.

Předností této publikace je, že vy
chází z přesných vědeekých poznatků.
Kdo dnes zná Zichovy zajímavé roz
bory chodských tanců s proměnlivým
taktem? Zde máme všechny zvláštnosti
s důkladnými popisy — tance bez pro
měn a S proměnami, tance měnící tem
po i takt, tance se stavbou nepravidel
nou, tance kombinované atd. Abecední
seznam názvů tanců — přes 400 ná
zvů, mnohé velmi humorné — svědčí
o bohaté vynalézavosti českého lidu.
Klavírní úprava nápěvů je jednoduchá
a výstižná. Úvodní kapitola pojednává
o vzniku lidových písní a tanců. V zá
věru se dočteme o zvycích svatebních
a masopustních. Publikace je pěkně a
decentně vypravena. Zaslouží pozor
nost. J. Vav.

8.-3. Krásné písemnictví. Próza.
BARRÉES (barčs) MAURICE

(1862-1923). Franc. básník, romanop.,
novinář a politik, člen fr. akademie.
Umělecky vyšel od symbolismu, zůstal

však i v realist. období především im
presionistou jemného, klasicky čistého
stylu a hlubokého citu. Již dávno
před válkou stal se, bývalý skep
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tický a ironický individualista, hla
satelem útočného nacionalismu a měl
tak veliký vliv na duch. vývoj mla
dého fr. pokolení, oživuje v něm
současně i lásku k tradici, k autoritě
a tím i ke katolicismu. V době proti
katol. štvaní ve Francii vystoupil na
ochranu chrámů, ale jeho obrana
církve jest odůvodňována jen nacion.
důvody, jinak nepřemohl v sobě nikdy
renanovského skepticismu, ani se ne
zbavil „kultu já“, což je patrno také
z několika přel. děl. Bereničina
zahrada (1890).A.Procházka (1897),
kde autor rozbil úplně obvyklou formu
románu, podává v historii tanečnice
jakousi psychol. studii lidské perver
snosti.

Všechny knihy B. žádají si ovšem
lit. vyspělých a soudných čtenářů.

Ma.

VD 8—3

HORAL,JOSEF: Mlčení. Román. Nakl.
Družst. práce v Praze 1945. 8, 460—
3, váz. 65.— Kčs. pro členy.

Na osudech pražské úřednické rodi
ny zachycuje spis. dokumentárně množ
stvím drobných příhod, hovorů i lyr.
nálad těžké ovzduší prvních pět let
něm. okupace. Děj sám je skrovný a
roztříštěný. V některých scénách ne
vyhýbá se ani hrubým vojáckým vý
razům. Pro vyspělejší členáře. E. M.

D 8—3

STEJSKAL, BOHUŠ: Konec po de
sáté. Divadelní příhody. J. R. Vilí
mek v Praze 1945,8, 192—2 str.,
60.— Kčs.

Sbírka 10 obrázků ze světa kočov
ných i městských herců a různých lidí

z divad. zákulisí. Jsou Kresleny zřejmě
dle skutečnosti, ale spokojují se vět
šinou jen vnějškem, kde vyzdvihují nej
lidštější i nejstinnější stránky a zabí
hají na několika místech do zbyteč
ných choulostivých podrobností. Pro
dospělé městské čtenáře. E M.

V 8—3

BARRES, MAURICE: Zahrada nad
orontem. přel. Leop. Vrla. Tit.
kresba Jar. Nováka. Nakl. Vilém
Šmidt v Praze 1945. 8, 921.
69.— Kčs.

Zhuštěným «a vybroušeným stylem
vypravovaný romant. příběh mladého
křesť. rytíře, jejž v Syrii svede neblahá
vášnivá láska k saracénské krasavici a
po mnohých mukách přivodí i jeho
smrt. Líčení rozkošnické orient. smysl
nosti je podáno celkem zjemněle a zmír
něno závěrečnými scénami. Celým svým
rázem nám cizí kniha zaujme snad vy
spělé lit. labužníky.

V 8—3

VERCORS (vl.jm. Bruller Jean): Moře
mlčí. Nakl. Práce, Praha 194.
Str. 72, brož. 30— Kčs. V edici
„Příliv“

Novela, napsaná za německé oku
pace ve Francii. Silnou zbraní fran
couzských vlastenců bylo mlčení na
venek, vzdor uvnitř. Snem německého
důstojníka bylo dorozumění mezi jeho
národem a okupovanou Francií, před
stavovanou starcém «a jeho neteří, u
nichž bydlel. Když se mu to nepoda
řilo, dá se přeložit na východní fron
tu. Geniálnost dilka je v mistrovské
konstrukci, prostotě děje a plynulo
sti. Kšp.

930. - 1. Filosofie dějin.
— 930. 1

MAŘAN, CTIBOR: Dav, lid, osob
nost. (Aforismy a náčrty.) Vydala
Propaganda, Praha— Břevnov 1945.15,5X21,5,120.str.,cena| brož.
45.— Kčs.

Posudek: Tato kniha katolíka ne
zklame. Několik myšlenek autorových:
Vulgarisaci křesťanství se říká pokrok.
Obnova pohanství začíná již v 15.sto
letí a vrcholí v rasismu. V lidovládě
rozhoduje většina. ve vládě davu roz

8

hoduje demagog. K vědě bylo potřebí
filosofie, k filosofii theologie, k theo
logii slova Božího. Tomášská moudrost
je zakopaný poklad. Kde mizí osobnost,
přestává vládnout lid. Proč hledat nové
ideály, když ideál křesťanství není vy
plněn? Vu.

Časopis „Na hlubinu“ píše (č. 3):
„Škoda, že tak dokonalé zásady a prin

cipy jsou psány jen aforisticky a ná
črtem. — Časopis „Knihovna“ (1., 5,
str. 173) dává nepříznivý protikatolický
zaostřený posudek.



O knihách PŘÍLOH A |
K ČASOPISU

„DOBRÝ PASTÝŘ“ |

159. Psychologie.
v 159

ČERNOCKÝ, KAREL, Dr.: Duševnízdravověda.Hranice,| Jindřich
Těšík, 1946. 21X15. Str. 62, brož.
30 Kčs.

Autor několika prací o psychologii
probírá zde způsobem sobě vlastním
zásady a prostředky, jež vedou ke zdraví
duše a tak i těla. Hluboké myšlenky
o radosti, lásce, přátelství, četbě, umění,

práci, bolesti, svědomí, ctnostech a váš
ních s citáty myslitelů většinou po
hanských. Ale cosi schází. Neboť do
vede-li už: „výmluvnost uměleckých děl
býti lékařem duševního zdraví“, (29)
kde jsou prostředky nejosvědčenější
jako je zpověď, modlitba, důvěra v Bo
ha a pod.? Než i přes tuto neúplnost
přinese studium této knihy hojný užitek.

Ka

232. 9. Život Kristův.
S 232.9

URBAN J. Ev. Dr/-OFM: Život Pána
našeho Ježíše Krista vlast
ními slovy Evangeltií. Praha,
Vyšehrad. 1946. Stran 63-V, Vydání
druhé. Cena brož. 15 Kčs.

Kniha je určena především pro ty,
kteří „vinou okolností přicházejí do

styku s Kristem Pánem teprve v do
spělém věku“, vykoná však dobré služ
by všem dnes, kdy nemáme po ruce
plného textu evangelií. Chápeme, že
nemohlo být pojato do knihy všechno,
obraz Kristův byl by však úplnější,
kdyby se více místa věnovalo jeho zá
zrakům a podobenstvím.

S.

243. Modlitby.
S 243

Sv. Augustina, Rozhovory duše
s Bohem. Přel. A. P. Praha (G.
Francl) 1946, str. 125-IIT,cena 36 Kčs.

Pěkný překlad (žel že anonymní)
hlubokých modliteb Augustinových, zně
jících mnohonásobným echem Písem,
zvláště Žalmů. Škoda, že laičtí čtenáři
ani zdaleka nezhodnotí význam Augu
stinových myšlenek. Každý překlad ta
kového Otce měl by míti životopisný
a dogmatický, byť krátký úvod o ceně
díla pro křesťanskou věroučnou sou
stavu!

S 243

TOMÍŠKO, ČENĚK, Dr.: Za svaté
kněžství. Adorační pobožnost. Ná
pěvy písní St. Mach. Baťov, Fr. Na
vrátil a Svaz katol. žen a dívek, 1945.
Str. 41-V. Cena 20 Kčs. S notami.

V modlitbě a písni jest zde podán
obraz kněze, vznešenost a svatost úřa
du, jemuž má odpovídat osobní doko
nalost. Vhodné pro Kněžskou sobotu.

Sed.

Druhé vydání vyšlo bez not 1946
ve Žďáře, nákl. Svazu katol. žen.
Str. 24. Cena 3.50 Kčs.

Blahoslavená Anežka: Česká.
Vydal Svaz katol. žen a dívek v Brně.
Stran 50-IV, cena

Knížečka obsahuje básničku, životo
pisný nástin (od prof. K. Žáka), mešní
formulář, píseň (Fórster-Hornov) a li
tanii ke cti Blahoslavené. Několik pra
vopisných chyb (na př. Anežko, Ty,
jenž sáláš...).
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268. Katecheiika.
SS 208

RESLJOSEF:Katechese pro obec
né školy, část 2., Praha 1942, nákl.
Bohuslav Rupp, str. 432, cena ne
udána. —

S velkou radostí přijímáme pokračo
vání katechesí školeného odborníka «
osvědčeného praktika. Jsou určeny pro
2., 3. a 4. postupný ročník a zvláště
pro školy malotřídní, jakožto výklad
a doprovod Hronkovy „Cesty k Bohu“uKubíčkovy„Katol.prvouky“| Mají
stejnou linii, jako katechese v části
první. Jsou pracovány v rámci nej

osvědčenějších metoď uznávaných od
borniků katechických, vyvěrají z jedi
nečné znalosti duše dítěte, z vroucí
lásky k mládeži, jsou protkány živými
a působivými příklady a upozorňují
na praktické názorné kresby. Jsou zá
roveň výbornou školou duchovního ži
vota dítěte. Zahrnují takové bohatství
látky, že zejména laickým katechetům
nahradí mnoho dnes nedostupných pří
ruček z odborné literatury. Dlužno se
opravdu jen radovat z díla tak vy
zrálého a užitečného. Těšíme se na další
katechese, které slovutný a pilný autormávrukopisepřipravené.© —TŠk.

93, Fysika.
V 53

BĚHOUNEK, FRANTIŠEK, Doc. Dr.:
Cesta za objevem. (Tajemné
záření vesmíru.) Praha, Život a práce.
1945. 13X19. 298-VI. str. 29 il 16
příl. na kříd. papíře, brož. 85 Kčs.

Popisuje, někdy až dramatickým
způsobem, snahy fysiků o zjištění pod

staty a původu t. zv. kosmického zů
ření. Obdivujeme důmyslnost a opatr
nost postupu vědců, kteří měří a po
čítají paprsky hluboce pod povrchem
moře, nebo ve stratosfeře. Podařilo se,aspoňvhlavníchrysech| objasniti
složitou povahu kosm. paprsků. Jejich
průzkum umožnil nové výhledy do
nitra atomu. Pro vzdělané čtenáře. Sch.

37. Biologie.
M 57

SMOLÁK, JAROSLAV, Doc. Dr.: Pří
roda mluví. Praha, Česká grafická
Unie 1945, 13X20,5, 216 str., cena
75 Kčs.Rozhlasové© přednášky©—o© životě

rostlin během roku, o vzniku a vývoji
života,- o smrti. Látka podána lehkým
způsobem. Škoda, že autor nezná fi

losofie. Jinak by nepsal, že „Země si
vymyslila živoť“ (174), že „se do jisté
míry stírají hranice mezi živým a ne
živým“ (186), že „,život je původní
účelný činitel přírodní, který si koneč
ně rozsvěcuje světlo vědomí k úmysl
nému jednání“ (195). Nakonec vás těší,
že jsme nesmrtelní svou hmotou (206).
— O Bohu nic, jen v jakési „duchovní
síle, která snad je v pozadí celého
života a jeho vývoje“ (196).

8.- 1. Básně.
M 8—1

SEIFERT, JAROSLAV:Přílba hlíny.
Práce, Praha, 1945. Kresby Václava
Rebase. 16X21,5. Str. 91, brož.
45 Kčs.

Významná sbírka lyriky. Zralá po
esie, trpící přílišnou časovostí v inspi
raci a smyslovou lehkomyslností v ima
ginaci. J.

M 8—1

HOLAN,VLADIMÍR:Dík Sovětské
mu svazu. Frant. Borový, Praha.
Průmyslová tiskárna, Praha 1945.
16X22, 22 str., cena brož. 15 Kčs.

10

Básnické pásmo, v němž se zrcadlí
úzkost národa i naděje na osvobození
bratrským národem. Hrůzná i radostná
vidina, vytvořená mohutnými obrazy a
výraznou řečí. Dokonalá báseň. J.
M 8—1

HRUBÍN, FRANTIŠEK: Chléb s oce
lí. Josef Lukasík, Mor. Ostrava—
Praha. 1945, 14X21. Str. 46. Brož.
30 Kčs.
Tři skladby -——Stalingrad, Chléb

s ocelí, Pražský máj, v nichž lyrikův
talent ztroskotává na zvichřeném dění.
Převrat v básníkově vývoji a proza
tím — krok nazpět.



8.- 93. Spisy pro mládež.
X 8—93

GAJDAR, ARKADIU:Timur a jeho
parta. Přeložil V. Pavlát. Praha,
Mladá fronta. 1945. 49. Stran 78, brož.
30 Kčs.

Bujná Žena zažije dobrodružné set
kání s Timurem, náčelníkem klukov
ské party, která pomáhá rodinám vo
jáků a jíž se podaří zamezit řádění zlo
dějské tlupy. Její sestra Olga utvoří
starší dvojici s Timurovým strýcem
Jiřím. Tendencí výchovnou i propa
gační podložené obratné vypravování,
je svým prostředím prostředím i mrav
ní úrovní cizí našemu pojetí i pomě
rům.

„Olo, je Bůh?“ „Ne“ odpověděla
Olga. „A kdo je?“ „Přestaň“ řeklarozmrzeleOlga.„Nikdonení“| Vejv.
— 8—93
BAUM,JIŘÍ, Dr.: Abdalahova do

brodřužná cesta. Dobrodružná
cesta malajského hocha. Praha, Ves
mír, 1945. II. K. Zábranský. 15X21,5,
195 stran, cena neudána.
Zábavnou formou, v rámci cestov

ních dobrodružství, seznamuje autor
čtenáře s tropickou přírodou, prací
životem a dějinami domorodců i bí
lých osadníků u Malajsku a Singapuru,
Sumatře a Javě, i s popisem pouti
Moslimů do Mekky. Pěkné ilustrace
doprovázejí pro naši mládež cenné
poznatky ze zeměpisu i dějin. Vejv.

sebou).

X 8—393

BONHARD,BOHUMÍR:Bohatýrská
srdce. Obraz bojů mezi Přemyslovci.
Praha, Toužimský a Moravec 1945.
49. Str. 212. Váz. 75 Kčs.
Na historickém pozadí sporů o trůn

mezi Přemyslem. I. a jeho bratrem
knížetem Vladislavem, výrazně se rý
sují osudy osiřelého šlechtického hocha
Čestmíra, který po šťastně překonaných
dobrodružstvích dočká se radostného
shledání s otcem křížákemh. Zdařilá
kniha, pěkně ilustrovaná, výstižně před
vádí typické postavy dějinné, s nále
žitým mravním hodnocením. (Láska
k vlasti, soucit s trpícími, vítězství nad

Vejv.

X 8—93

RÝPAR, VLADIMÍR: Kamelot svo
body. Praha, Jos. Hokr, 1945.
16X22. Str. 218. Cena neudána.
Statečný student Vašek pracuje za

poslední války ilegálně se svým otcem,
majorem čsl. armády. Při roznášení
ileg. časopisu zachrání mu život dva*
spolupracovníci z podzemního hnutí.
Když byl jeho otec popraven proto, že
ho udá Vaškův nejmilejší přítel, tajně
přihlášený za Němce, zastřelí cho při
nejbližší příležitosti a pomocí přátel
unikne na Slovensko. Přes napínavý
děj, prodchnutý vlasteneckou tendencí,
je to práce falešná, v rozporu s křes
ťanským řádem. Vejv.

92. Životopisy.
= M
OTÝPKA,KAREL:P. Martin Středa,

jeden z obhájců Brma roku 1645.
Brno, (Brněnská tisk.) 1945, 14,5X21
str. 94-II, cena 36 Kčs.
Sbírka několika dokladů a poznámek

k životopisu slavného P. Martina Středy,
částečně již otištěných v časopisech.
V II. části je kromě historických řádků
několik povídkových črt s postavou
Středovou. Škoda, že nemohl astor po
dat ucelený obraz tohoto velikého muže.Místyjetextzatížen| poznámkami,
patřicími pod čáru. Šp.

M 92 Masaryk
JANDÍK, STANISLAV: T. G. M

v Lánech. Praha. Nákladem vy
davatelství: Za Svobodu, 1946. 21X
28,5. Str. 208, 127 hlubotiskových
obrazů. Cena brož. 180 Kčs, váz.

230 Kčs. První svazek I. řady edice:
Za Svobodu.
Reportážní obrazy o lánské. vesnici,

zámku a hřbitově za míru a války,
jejímž hrdinou je stále živý TGM.
Počáteční příběhy skvěle charakterisu
jící TGM, přechází v jednotlivé vyprá
vění o podzemním odboji, partyzánech
a květnové revoluci a lánském kraji
s vložkami řečí Benešových při smrti
TGM i oslavě výročí po vítězné válce.
Kniha vyznívá ve víru v lepší lidství
a vývoj, jak o něj usiluje socialistický
řád. Nutno je podtrhnout hlas z lidu,
že: „padne-li Masarykův svět lidství
a demokracie, padneme i my, socialis
tičtí radikálové! (str. 194).

Závadná místa: jméno Boží nadarmo
(31), škola přednější než kostel (39),
lidstvo vyšlo z barbarství před miria
dami(!) let (76), král Boží bez chimé
rického nebe (195). —aka.
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9. (437.) Dějiny
— 9(437)
DORAZIL,OTAKAR:Kroniky mluví.

Český středověk ve vyprávění sou
časníků. Jos. R. Vilímek, Praha 1946,
49, str. 375. Neváz. 140 Kčs.
Výňatky z pramenů čes. dějin od

legend o našich nejstarších světcích až
po kroniku Hájkovu. Chce přiblížit
kroniky širokým vrstvám, proto je
záměrně jazykově upravuje, krátí a při
pojuje spojovací vysvětlivky. Vědecky
nic nového, ale protože tu mluví sou
časníci dávných dob, vystupuje tu dost
zřetelně tehdejší svět hluboké nábo
ženské víry, zbožnosti a jadrného
vlastenectví. Vedle kronik v. pojetí
husitském stojí tu stylisticky nesmírně
působivá Historie česká Eneáše Silvia
— takže celkový obraz českého středo
věku dopadá věcně. B. Smékal

V 9(437)
CHUDOBA, BOHDAN: Španělé na

Bílé hoře. Vyšehrad Praha. 1945.
49. Str. 285. Cena 115 Kčs.
Bystře a s delkým rozhledem psaná

kniha o španělské politice od doby
Karla V. do konce třicetileté války.
Ukazuje, jak španělská politika měla
hlavní účast na tom, že náš národ
z „oblasti německého protestantismu,
hrozícího poněmčením, přešel do ob
lasti románského katolicismu, ovšem za
cenu nesmírných běd. Zajisté hluboce
zabírající kniha. B. Smékal

— 9(437)
ODLOŽILÍK, OTAKAR: Nástin Čes

koslovenských dějin. E. Beau
fort (nár. správa) Praha. 1946. 8".
Stran 191. Neváz. 50 Kčs.
Hutný přehled našich dějin s důra

zem na době nejnovější. Sahá až do
15. března 1939. Odložilík. formuluje
své věty velmi všeobecně a nestaví se
nikde na jednostranné stanovisko, spíš
se mu vyhýbá obratným opisem. Kon
statuje ve sporných případech jaksi
obecně přijatý vědecký názor. Knížka
je tak vlastně souborem přesně vyjá

(českosl.).
dřených historických faktů. Uvážíme-li
složitost historického dění, pak teprve
vysvitne Odložilíkovo mistrovství, jak
dovede z mnohosti vyexcerpovat sou
hrnné vyjádření. Pro katolíka je Od
ložilíkovo podání trochu neslané ne
mastné. B. Smékal

V 9(437)
UHLÍŘ,FRANTIŠEK:Těšínské Slez

sko. Lukasík, Mor. Ostrava—Praha.
1946. 49. str. 360 a rejstřík. Neváz.
170 Kčs.Dokumentárnědoložená© publikace

o našem nároku na Těšínsko. Uvádí
důvody právní, hospodářské i. ná
roďnostní a podpírá je bohatým sta
tistickým materiálem. Vyšla původně
v Londýně 1941 s předmluvou min.
Huberta Ripky. Není to kniha k četbě,
nýbrž ke studiu. B. Smékal

9(437)
PEŘICH, LEOPOLD: Slezsko. Pře

hled národnostního vývoje. Vyše
hrad v Praze 1945. 80%. Str. 174
a mapka. Neváz. 54 Kčs.
Slezsko (celé) se tu považuje za

jednotku, podloženou ethnicky tím, že
tam kdysi sídlil slovanský lid, Bělo
charváti, rozdílnií od Čechů i od
Poláků. Další vývoj ovšem nevedl
k vytvoření zvláštního slovanského ná
roda ve Slezsku. Od doby velké kolo
nisace v 12. stol. podléhalo Slezsko ger
manisaci; v minulém století se začaly
silněji uplatňovat vlivy polské, ale ani
české působení kulturní nebylo bez vý
znamu i v pruské části Slezska. Autor
sice nechce dělat politické závěry, ale
řešení slezské otázky vidí v tom, že
se usmíří jednotnost původního Slez
ska s jeho dnešním rozdělením na tři
oblasti: českou, polskou a německou.
Při tom bude třeba dbát nejen zájmů
sousedních států, ale i vůle Slezanů
samých. Kniha přináší mnohé docela
nové vědecké názory, ale podává
je přesvědčivě. Je velmi podnětná.

B. Smékal

02. Knihovnictví.
— > 025.45
KŘÍŽ, FRANTIŠEK:Desetinné tří

dění. Jeho princip a použití. 2. opra
vené a rozšířené vydání. Brno, „Prů
boj“. K. Smolka. A5, str. 376, obr.
12, tab. 4, 1945. Cena brož. 140 Kčs.
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Obsah: Princip, historie a stavba Dt.
Praktické použití Dt v knihovnách
a při studiu. Vydávání publikací se
zřetelem k Dt. Zkrácené tabulky Dt
(soustavný a abecední seznam).



nihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU

„DOBRÝ PASTÝŘ“ |

02. Knihovnictví.

S 02

VAVŘÍK, ZDENĚK: Knihovníkův
zápisník, Praha, V Šmidt 1946.
15X21. 112 str. Brož. 57— Kčs.

Rady knihovníkům, zvlášť z malých
obcí. Obeznamuje se zákonnými před
pisy, poučuje, jak nakupovat knihy,
jak zařizovat, -propagovat knihovnu,
jak' navázat kontakt s čtenáři. I když

poručujeme všem kulturníni pracov
níkům. — (Str. 32.) Podle zákonu
veřejných knihovnách ($ 1), má až
dá knihovna obsahovat alespoň 209/0
literatury naučné. Vylučují se knihy
bezcenné, nemravné, pamjlety, snižu
jící tendenčně celé stavy nebo vrstvy
obyvatelstva. (ČI. 3. vlád. nařízení.)
Na základě tohoto nařízení můžeme
žádati © odstranění pamíletů. proti
katolických.

268. Katechetika.

s každým slovem nesouhlasíme, do

SS 268

STANĚK, Ji: Děti žádaly sobě
chleba. Brno, Brněnská tiskárna
1946. 89, 180 slr., brož. 54.— Kčs.

Je to příprava na první sv. zpověď
« sv. přijímání.
VTo je konečně pomůcka opravdu

praktická — katechese vypracované
metodicky, poutavě a názorně, krás
nou mluvou dětskou pro 2. šk. rok.
Není to nic knižního, opsaného, je to
všecko živé, i způsob podání i pří
Klady, vyšlé z vlastní praxe. Podle
nich se bude učit zvláště laickým Ka
techetům snadno.

Je to. nejprv 10 katechesí
soustavné vzdálenější přípravy o vý

kladu Desatera se zpytováním
svědomí, jež zabírají právě polovinu
knihy. (Já jsem ve své rukopisné pří
pravě tento výklad zařadil až do pří
pravy prohloubené ve 3. a 4. šk. roce,
protože v první přípravě není nutný a
nebývá pro něj možno nalézti času a
výkladu přikáz. a zpyt. svědomí jsem
věnoval v první přípravě pouze 2 Ka
techese.) Druhá polovina knihy ob
sahuje asi 5 katechesí o svátosti
pokání, jež jsou provedeny dvojím
způsobem: První způsob na základě
obrácení hříšnice Marie Magdaleny,
druhý vychází názoru marnotratnémsynu.Paknásleduje© kateche
sí přípravy na první sv. přijímání| 1kalechesíposv.přijímání.

304. Sociální politika.

VS 304

SKÁCEL, MILOSLAV Dr.: Socialis
mus asociální reforma, Praha.
Nakl. Č. A. T. — Universum. 1946.
89, str. 40., brož. 15.— Kčs. Nové
dílo, škola polit. výchovy, sv. 8.

Probírá filosofické základy dialek
tického materialismu a marxistického
humanismu. Podrobuje socialistickou
nauku © společnosti bystré kritice a
dochází k závěru, že soukromé vlast
nictví nejlépe prospívá celku. Pro
vzdělané čtenáře.
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369.43. Skauting.

S 369.43

KRATOCHVIL, JOSEF: (ps. Baby) za
spolupráce sk. pracovníků. Mezi
junáky. Příručka vedoucím 1 rád
cům pro první kroky v junáctví.
HNustr.: Liška, J. Lukáš, uč. A. Kilián,
A. Kokeš, Dr. Fanderlik, autor a j.

16x22, 150 str. s. tabulkami a
8 listy fotografií. Cena neváz. 12.—
Kčs.

Vysvětlení, poučení a návod k za
ložení a vedení sk. oddílu, rozsah sk.
zkoušek. Příručka určena hlavně ves
nickým zakladatelům katol. junáckých
oddílů. Mo.

57. Biologie.

Brno.Občanská— tiskárna.| 1939.
x 57

ÚLEHLA, VLADIMÍR Dr.: Záhada
smrti. (Úvaha biologova.) Praha,
Alois Svoboda 1945, 15X22.
124(+) str., brož. 43.— Kčs, Edice
Průhledy, sv. 1.

Biolog by nám mohl dosti zajíma
vého povědět o záhadě smrti, kdyby
zůstal při svém oboru. To však autor
nedělá. Jen malá část knihy se za
bývá biologií a pak již přechází do
oborů, ve kterých se nevyzná. Ethnolog
a prehistorik se usměje jeho zastara

8S—1.

M 8—1

KŘIČKA, PETR: Světlý. oblak.
Dvanáct zpěvů z temných let. Praha,
Kvasnička a Hampl. 1945. 8", str.
98, brož. 40.— Kčs.

Je to dvanáct zpěvů z temných let
druhé světové války. Líčí se v nich
válečné hrůzy v Srbsku. Při četbě se
vracíte v duchu do dob, kdy kvetla
umělá poesie lidová a kdy bylo též
více víry a ducha křesťanskéhoi u bás
níků. Celkově možno sbírku doporu
čit — jen jeden kaz působí rušivě
v tak působivé sbírce hrdinských zpě
vů, provanutých duchem křesťanským
— je to na straně 71 zbytečná zmínka
o Hlinkovi: Kdysi Tugomír, dnes An
drej Hlinka, sváru rozsevač, kněz ne

14

lým fantasiím o lovci a pastevci. A
když se pustí do náboženství, propadá
vášni táborového řečníka. (Na str. 100
je šestnáct retorických otázek za se
bou, jedno rouhání za druhým proti
křesťanskému Bohu.) Jeho znalosti ná
boženství ilustruje jedna věta: „Ještě
z jara roku 1951jsem ve Velké na Mor.
Horňácku viděl symbolické procesí za
úrodu v křížové dny. Kněz blýskal
monstrancí k zemi a skrápěl ji svě
cenou vodou“ (105) A člověk tako
vých vědomostí si troufá soudit víru
a vytýkati Čírkvi znásilnění rozum
(10).

Básně.

pokoje, s býlím, vzešlým ze semen.
jež zasil, s Tuky, Tiszy, Machy bídác
kými. — Jinak některé verše mohou
sloužit za bod rozjímání: S ďáblem
nelze vyrovnat se na půl. / Podej prst
— a stáhne celou ruku, / drápkem
uváz -— chycen celý ptáček. / S dá
blem nelze vyrovnat se na půl: / buď
ho biješ — anebo mu sloužíš. — Mys
lím, že ani zpěv šestý není nutno vy
kládat nekřesťansky, když básník líčí
vraždění žen a dětí a končí: Bez počtu
je našich provinění, / bez konce je
láska tvá a milost, / Ale jsou, i viny,
kterým není, / nesmí, nemůže být od
puštění. —. Básník cítí slabost kaž
dého člověka, vzpomíná snad slov Ot
čenáše: Odpusť nám naše viny — ale
při tom se brání myšlence, že by zlo
činy tak hrozné měly zůstat bez trestu



— úždyť jsou též hříchy, volající do
nebe o pomstu — a takové hříchy lí
čil básník. Křesťanským duchem je
proniknut zpěv. sedmý, mariánský,
kde se hodnotí cena utrpení a v němž
je též obsažena, prozatím částečná od
pověď na omletou frázi: jak se může
Bůh na to dívat. — Odpověď můžeme
najít v těchto verších: Možnost volit
mezi zlem actností / člověku i náro
dům je dána, a další: Zlomit moc, jíž
vládne škůdce zlostný, / vůlí Páně sva
tou dosud není. — Vpravdě křesťan
skou odpověď najdeme v posledních
verších 11. zpěvů: „Neztiší se váhy
vychýlené, / pokutou leč vyváží se vi
na“ — Ale jakou útěchu těm dá
křesťanství, kdo v boji se zlem pa
dají? V posledním zpěvu zní nám
chvála oběti — i nejvyšší: „„Budeš
krsat, živořiti z mála, / obětí-li srdce
nenapojíš. / Čeho duše, čeho by ses
bála? / Malé ztrať a s velikým se
spojíš!“ P.F.J.

8—1

HORA,JOSEF: Zápisky z nemoci.
Melantrich, Praha, 1945. 13,5X20,5
Str. 84. Cena brož. 25.— Kčs.

8

VM 83

HANUŠ, MIROSLAV: Příběh 0 po
moci. Román. Družst. práce 1945.
8. Str. 213—1. Cena pro členy 28.—
Kčs, váz. 44— Kčs.

Jde o záhadný, skoro okultní pří
běh ideálního studenta, jenž píše po
vídku o těžkém životě venk. děvčete
a zvolna se s ní tak ztotožňuje, že

dálky vidí svou hrdinku a nakonec
přímo ji zachraňuje před smrtí. Sku
tečnost, podaná s vyspělým vypravěč
ským i psychol. uměním, splétá se lu
nevysvětlitelně se snem či telepalií.
Také -jen náznakově jsou vyjádřeny
pochybnosti choré duše studentovy o
Bohu a o Kristu za pobytu v kostele
(str. 11—14). E.M.

Labutí zpěv. Do prabidelných sirof
sbírky sevřeny úzkosti i naděje, myš
lenky i tužby chorého básníka. Sbírka,
již zpečetila smrt, projevuje zřetelný
úpadek tvůrčích sil. J.

8—1I

MÁCHA, FRANTIŠEK: Žízně. Nákla
dem autorovým. I. Hartwig, národní
správa, Bruntál 1946. 16X22,5. Str. 39.
Cena brož. 25.— Kčs.

Inspiračně i výrazově tápavé verše
mladého slezského básníka s vyvinu
tým sociálním cítěním. Závěrečná část
sbírky je přesto příslibem do budouc
na. Nevýrazná kresba na obálce a dvč
nahotiny hyzdí knihu. J.

8—1

květů
—————

SKYBA, ZIKMUND: Krev z
máje. Dělnické nakladatelství,
Praha. Lidová knihliskárna A. Ně
mec, Praha, 1945. 16X22, str. 47,
brož. 20.— Kčs, váz. 30.— Kč.

Básnické svědectví na okraji slav
ných dní květen 1945. Prostá poesie,
provanutá soucitem s trpící 1 člověkem
vírou ve spravedlnost, J.

3. Romány.

A 8—3

STEINBECK, JOHN: Bitva. Z angl.
přel. A. J. Šťastný. ELK 1945. 8.
Str. 303—1. Cena pro členy 25.— Kčs.

Románová reportáž, jež líčí s na
turalist. podrobností prohranou stáv
ku česačů ovoce, ukazuje názorně u
jistě tendenčně na jedné straně rub
amer. sociál. poměrů, na druhé straně
se sympatií činnost komunist. agentů
mezi stávkujícími. Rozumnému čte
náři osvětlí kniha jejich pracovní me
thody a o lecčems snad poučí, ale pro
celek se nehodí (množství nejtriviál
nějších slov, sakrů atd.). Náboženství
se dotýká jen vyznání nevěry mladého
komunist. nadšence, syna kat. matky
(str. 175, 261). E. M.
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D 8—J
MARALÍKOVÁ, KVĚTA: Dobří ne

pláčou. Naklad. Nár. práce, Praha
1945, 8, str. 132—1. Cena 25.— Kčs.
Prvotina autorčina kreslí s jadrnýmrealismem| postavuobstárléchodské

služky, nešťastně provdané a přece
věrné převzatým povinnostem. Některé
životní syrovosti, zvl. v líčení odporné
pobožnůstkářky, zaklení atd., ale ji
nak slušné, E.M.
V 8—3

KOPTA, JOSE: Dics irae, Melan
trich 1945, 8, 202—1, brož. 60.— Kčs,
váz. 73.— Kčs.

Baladicky laděný, jinotajný «a ná
znakovitý román. pokouší se vystih
nouti duš. 'stavy lidí vzrušených zprá
vou o blížícím se konci světa. Je tu
vyjádřeno přesvědčení vzdělanéholid.
rozumu, že nad tímto světem vládne
nezbadatelná Boží moc, ale v. závěru
také víra v příchod komunist. socidál.
řádu. Ma.

VM 803

KRATOCHVIL,MILOŠV.:Král oblé
ká halenu, ELK 1945, 8, 25422,
25.— Kčs.
Smutný obraz uboze promarněného

lid. života, jak jej představuje postava
krále Václava IV., trpného slabocha a
opilce. Ohlasy pap. rozkolu, sporů s
arcibisk. i husit. bouří jsou zachyce
ny zkratkovitě. O sv. Janu Nep. není
zmínky. Ma.

8

— 8—93

ZEMÁNEK, RICHARD: Písničky.
[lustr. autor. Nakl. Brněnské tiskárny.
Brno. 1946.. Nestránkováno. Čena
27.— Kčs.
Básničky, říkanky pro děti; některé

svou naivní prostotou upoutají do
spělé.
— 8—93
PTÁČKOVÁ-PILÁTOVÁ, KLEMA: O

Blaňáčkovi. Iustr. ak. malíř Cy
ril Kolyšan. Nakl. Brněnské liskár
ny. Brno. 1946. Stran 58—VI Cena
87.— Kčs.

Rok netopýrův. Povídkovou formou

S 8—3

BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, VÁCLAV: Krá
lovna Dagmar. Nakl. B.Rupp.
Praha 1946. 8, 392—VI str. 100-——
Kčs.

Vové krit. vydání nejrozsáhlejšího
díla Třebízského, jenž jím. oslavil
opravdu ušlechtilou postavu našich a
dán. dějin. Dějepisná část má tu také
značnou převahu nad vlastními romá
novými živly. Proto upoutá kniha,
psaná baladicky náznakovým slohem
a převroucnělým výrazem, jen. váš
nější lidové, čtenáře. E. M.

D 823MORAVEC,| JINDŘICH:© Cihláři.
Kresba: AL Moravec. 2. vyd. ČAT,
Č. Budějovice 1945, 8, 155, 58.— Kčs,
Obraz ze života několika lidí v malé

jihočes. cihelně. Čitový lyrismus znísty
značně zatěžuje kresbu povah i vlastní
příběh o erot. poblouznění cihlářovy
ženy. Ma.

VD 8—3
KONRÁD,KAREL: Rozchod. Praha,

Melantrich, 1946, IV. vydání, 8,
stran 333—II.
Ostře protiválečný a protivojácký

román líčí účast nejmlad. ročníků na
konci svět. války v It. a na Slovensku.
Středem jsou skutečné postavy: malíř
Hubáček a přírodověd. Em. Purkyně.
Mnoho cynických výrazů v. popisech
vál. demordlisace. Ma.

93. Literatura pro děti.
přibližuje dětem toto noční stvoření
a poučuje je o jeho životě.

— 8-—05

KULDA. BENEŠ METODĚJ: Morav
ské národní pohádky a po
věsti z okolí rožnovského.
Výbor uspořádal Klement 'Bocho
řák. Jazykově upravil Ed. Jiříček.
Hustr. Michael Florian.. Nakl. Brněnské.tiskárny.© Brno..1946..Stran
166—VIL. Čena 96— Kčs.
Ze školních čítanek známé lidové

pohádky: Sirotek v. Radhošti, Smrl
kmotříčka jsou zde rozmnoženy méně
známými, ale neméně klasickými,



Ó knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

159, 9. Psychologie.
M 159.9

SOUČEK,RUDOLF, Dr.: Stručné dě
jiny psychologie. Praha. Českí
graf. Unie, a. s. 1946. 22X 15, 64 str.
Brož. 30 Kčs.

Kniha má mnohé přednosti. Svou
lehkou Jormou je přístupna i člověku
prostředního vzdělání. Přitom zacho
vává přísně vědecký styl. Seznamuje
dobře moderními směry psychol.
Tato jest však pro autora — jak sc
zdá — více vědou empirickou, méně
racionální a filosofickou. (Herbartovi
vděčí prý moderní psychologie, ač vy
chází z metafysiky.) — A přece empirie

jest jen průpravou k vlastní psycho
logii.

Z některých vět knihy vysvítá vliv
positivismu. „Všechny systémy mají
své oprávnění“ „Mnohá z děl (ant. fi
los.) zničena (církví středověkou), aby
snad nepodlamovala křesťanskou víru“
Výklad duševních schopností u Wolfia
jest již majetek scholastiků, ze kterých
jmenován jedině sv. Tomáš. Že autor
u nesprávných systémů někdy vůbec
nepodává kritiku, že se nezmiňuje 0
nové křesť.psychologii racionální (Mer
cier, Geyser) a neuvádí všechna odvětví
duševědná (parapsychologii —.) Vy
světluje název knihy: „Stručné

J. K.

268. Katechetika.

S 268

STANĚK,JAN: První náboženské
hodiny v prvním školním ro
ce. Brno. Brněnská liskárna 1946. 89.
32 str. Cena brož. 12 Kčs.

Pět katechesí, v nichž se důkladně
a podrobně probírají základní pravdy
víry. Člověk má duši; Bůh je pouhý
duch. Mnoho praktických poznámek
pro katechesi nejmenších.

32. Politika.

— 32

PECHÁČEK, J. Dr.: Co chce čs.
strana lidová. Praha, ČAT. Uni
versum. 1940. 89 20 str. 10 Kčs.
Edice: Nové dílo škola politické vý
chovy, sv. 10.

Obsahuje krátký přehled dějin poli
tiky od 1955, stěžejní zásady progra
mu strany jako nesocialistické, křesťan
ské, demokratické, národní a sociálně
reformní.

39. Národní hospodářství.
300. 5. Marxisinus.

SS 335.5

GHELFAND, S 8
křesťanský

Marxismus a
sociální. refor

mismus. Praha, Ústřední sekreta
riát Čsl. strany lidové, Praha II, Tro
janova 7. 1946. 10.5X15, str. 48. 6
Kčs. Edice Pravda a Život č. 4.
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Věcně a přesvědčivě informuje na zá
kladě papežských okružních listů „Re
rum novarum“ a „Ouadragesimo anno“
o zásadách křesťanského sociálně re
formního úsilí a přesně stanoví i vy
mezuje souhlasná i rozdílná stanoviska
v otázce nadhodnoty s marxismem. S
marxistickým učením se křesťanství
shoduje v názoru na charakter peněz
i v tom, že se nadhodnota tvoří výro
bou, prací. Rozcházejí se však v odpo
vědi na otázku, kdo tvoří nadhodnotu.
Způsobem logicky jasným a velmi sro
zumitelně vyjádřeným zdařil se auto
rovi důkaz, že vykořisťování dělníků je
skutečností, nikoliv však nutností, jak
tvrdí Marx, a že musí být odstraněno
správným poměrem mezi kapitálem a
prací a spravedlivou mzdou. Kapitoly,
věnované těmto otázkám, jsou středem
studie a zaslouží si obecné pozornosti.
Flumočí stanovisko křesťanské nauky
sociální o nutnosti odproletarisování
proletariátu, 't. j. o vrácení lidské dů
stojnosti pracujícímu člověku a jako
základ společenského soužití uvádějí
řešení problému spravedlivé mzdy. Au
tor navrhuje, aby na našem území byla

zavedena nóriňální iňžda, která je ů
dospělého nekvalifikovaného dělníka
rodinná, úkolová. Vychází z určitého
životního standardu pracujícího a jeho
rodiny a je základnou pro všechny
mzdové kalkulace. Opíraje se o ency
kliku „Ouadragesimo anno“ zdůrazňuje
S. S. Ghelfand, že sociální nauka ency
klik nezamítá rozsáhlé postátnění vý
robních zdrojů a prostředků, ale je
proti extrémům. Zdůrazňuje svobodu
jedince, ale v řádu. Břitkost i pádnost
autorovy polemiky, dar ironického šle
hu i bezprostředně temperamentní způ
sob objasnění v nenapodobitelné důka
zové zkratce nejlépe osvětlují kapitoly:
Kritika dialektického materialismu —
Materialistický názor je neudržitelný
— Jedinec a stát. Vzácnou schopnost
jasně členěné interpretace i nezbytné
kritické objektivity prokázal Ghelfand
nejobsažněji v sledování Marxova učení
o hodnotě a nadhodnotě. (Lid. demo
kracie 30.4.45.) Kniížečka má trvalou
cenu a měla by se probírati v sociál
ních kroužcích mládeže. Vřele doporu
čujeme.

8.- 1. Básně.

8—1—— ———

HORA, JOSEF: Proud. Praha, Boro
vý. 1946, 19x12, str. 80, brož. 35 Kčs.

Kniha ne nepodobná „Zápiskům z
nemoci“. Básník cítí a pozdravuje blí
žící se simrt a v této skutečnosti hledí
hodnotit život. Je to pokorný zpěv od
cházejícího, ano hledání Boha — ško
da jen, že je to hledání Boha toliko
básníkovy matky. Pro samého Horu
zůstává svět začarovaným kruhem, z
něhož při vší pokoře a lásce se nemůže
vymotat. Krom několika obsažnějších
básní shrnuje kniha jen drobné bás
nické črty, které na několika místech
působí dojmem nehotovosti. Možno ří
ci, že kniha po formální stránce nepři

18

náší nic positivního k Horově životní
práci. J.

8—1

JELEN,JOSEF: V tušení jitra. Pra
ha, Vilímek, 1946. 21x13, str. 88,
brož. 48 Kčs.

Neobyčejně vyspělá prvotina. Intimní
verše i drsné výkřiky utlačených vý
tvářejí tu obdivuhodně atmosféru na
bitou utrpením a nadějí válečných let.
Jedna z nemnoha básnických knih, jež
prozářily temno minulé doby. Nedo
statkem nadaného básníka je převaha
citu nad myšlenkou a stopy cizích vli

Jinak dílo opravdové a silné.
A. J.



D 8—1

KADLEC,JOSEF: Zdi nářků. Praha,
Václav Petr, 1946. 22X14, str. 36,
brož. 25 Kčs.

Má to býti elegie nad Lidicemi. Bá
seň, jež aspoň podle snahy autorovy
měla by tvořiti jednotný celek, rozpadávv
se v tříšť a celkově vyznívá značně
slabě. Ilustrace je pěkná — až na po
slední obraz. J.

MM 8—1

NEZVAL, VÍTĚZSLAV: Švábi. Praha,
Svoboda, 1945. 21.5X 15, str. 22, brož.
10 Kčs.

Satirická báseň, jež těží vtipně z jed
noho nápadu a předvádí německou
rozpínavost u nás jako řádění švábů.
Zdařilá satira, znehodnocená náběhem
k frivolnosti a k poetistickému výstřel
ku. (2. sloka 1. básně, 3. a 4. sloka
2. básně.) A. J.

S 8—1

ZAHRADNÍČEK,JAN: Stará země.
Brno, Akord. 1946, 16X22, str. 106,
54 Kčs neváz.

Stará země je mohutný čtyřdílný zpěv
o úzkosti, potupě, naději a vzdoru rod
né země v dobách nejtěžších. Tato
sbírka je dosud největším výtěžkem
české poesie z doby válečné a svědec
tvím o neochvějném národním postoji
předního katolického. básníka. Vrchol
ným číslem je rozměrná, ač ne zcela
jednolitá skladba Žalm roku dvaačty
řicátého, která vyšla samostatně 1945.
Celé nádherné dílo má malý kaz —
báseň Na citát z Nietzscheho, již od
mítáme pro její mstivé záští. Zname
nitá úprava adekvátní kresby V Ko
várny. A. J

8.- 3. Slovesné umění. Próza.

8—3————a

PUJMANOVÁ,MARIE: Předtucha.
Praha, Borový. 1946, 11.5X18, str.
121—2. 2. vyd., cena 50 Kčs.

Krátká povídka moderního slohu z
neurovnaných myšlenek všech jednají
cích osob. Manželé jdou na letní byt,
děti užívají doma svobody, letá
dcera ujedná si schůzku s trampem

885. (091.) Dějin
— 885 (091) „1918—45“ (031)

KUNC,JAROSLAV:Slovník soudo
bých. českých. spisovatelů.
Krásné písemnictví v letech 1918—
1945. S doslovem A. M. Píši. Praha,
Orbis 1945 (pros.) a 1946 (únor),
stran 1016, cena brož. 350 Kčs.

Mladý pražský knihovník a redaktor
Časopisu Knihy a lidé sestavil slovník,
v němž zaznamenal 780 českých básní

v lese, cestou slyší o srážce vlaku, v
němž rodiče odjeli, rázem v ní zmizí
„láska“ a vzdorovitost, uteče domů a
trne hrůzou z nejistoty o životě rodičů,
což ji i bratry vyléčí z nedobroty,
když rodiče zůstali zdrávi. Jemná ten
dence výchovná, dobré porozumění pro
vývoj duše dětské, nábožensky nezá
vadné. Pro dívky od 14 roků.

Troup.

y české literatury.
ků, prosaiků a dramatiků, kteří půso
bili v letech 1918—1945. Kromě dat ži

votopisných a údajů o občanském povolání© místapůsobeníspisovatelově
podává autor v chronologickém pořadí
výčet jednotlivých literárních děl se
stručným obsahem a charakteristikou.

Odborníci mu vytýkají, že slovník je
neúplný, nepřesný a přeplněný omyly
věcnými i tiskařskými. Že autor není
literárním vědcem, proto nedává nové
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poznatky a nová hlediska. Že neposůu
zuje spisovatele sám, nýbrž podle kri
tik jiných. (Bohusl. Pernica v Svob. No
vinách 19. 4. 40.) — K. M. ve Vyše
hradu 28, 18. — Kuncův slovník je
tedy obsáhlým nalezištěm látky pro au
tora budoucích Přehledných dějin české
literatury. -— K druhému dílu je při

dáno několik seznamů: knihy české
emigrace, novinky po 5. květnu, soupis
časopisů z let 1918—1945, nynější pe
riodika, nejdůležitější literatura, státní
ceny. Doslov A. M. Píši přehledně třídí
a hodnotí literární produkci uplynulého
čtvrtstoletí. Přidáno 2838fotografií, čás
tečně dosud neznámých.

8.. 93. Spisy pro mládež,

S 8—95

HAGG, GUNDER: Zoe švédské sa
moty do USA. Přeložila Jiřina Vrti
šová. Praha, Jaromír Velát. 1945,
15.5X22, slr. 172, cena 69 Kčs.

Švédský běžecký rekordman G. Hágg
vypravuje zde prostě a upřímně o svém
čistérn a. krásném. mládí, naplněném
pre-u, odříkáním a dlouholetým trenin
gem, než dosáhl závratných úspěchů na
běžecké dráze. Autor ve své skrom
nosti všecky úspěchy, zvláště v Ame
rice, kde obdržel titul „„běhajícího vy
slance“, svaluje na všechny jiné, jen
ne na sebe. Pro chlapce od 13 let.

aka

bdí

8—93

STRNADET,JOSET: Rok pod horami..Mor.Ostrava—Praha,| 1945.
24X 16.5, str. 155, brož. 100. Kč.

Básnicky a při tom pravdivě zachy
cený tep života valašské vesnice pod
Beskydami v pořadu církev. roku.

Pozornost autorova je upřena hlav
ně na radosti i starosti dětí, jimž lolo
dilo patří. Kresby Ant. Strnadela jsou
vhodným doplůkem knihy. Od 13 let.

aka

92. Zivotopisy.

M 92 Pasteur

KUZNĚGOVÁ,O.: Nepřítel pod mi
kroskopem. (Život a práce L. Pa
steura.) Z ruského originálu přeložil:
Evžen Petr. Červený Kostelec, Ant.
Doležal 1945. 15.5X22, str. 254, brož.
88 Kčs.

Svižně psaný životopis velikého u
čence šťastně zachycuje všechny strán
ky jeho poctivého, příkladného života,
jeho neúnavnou píli v boji proti zhoub
ným mikrobům v přírodě rostlinné, ži
vočišné i u lidí, korunovanou i vítěz
stvím nad protivníky z řaď chemiků a
lékařů. aka

— 92 Šrámek

Mandatář národa. Uspořádal Dr.
Ivo Ducháček. Praha ČAT „Univer
sum“, 18 dokument. fotografií. 1946.
89. 96/IV str., brož. 50 Kčs.
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Dvacet studií a projevů význačných
osobností k 75. narozeninám Msgra Dr.
Jana Šrámka. Není to kniha jen příle
žitostní. Přátelé jubilanta, příslušníci
všech stran, hodnotí osobnost našeho
velkého politika a státníka. Kniha uka
zuje i méně známé rysy jeho postavy.

OPRAVY A DOPLŇKY.

Str. 11. Kniha Bonhard, Bohatýrská
srdce dostala nesprávnou značku X; z
textu kritiky poznali, že ji doporuč
jeme.

K str. 183,Kritiku knihy Jos. Staňka:
Děti žádaly sobě chleba, napsal dp.
vikař Resl. Jeho podpis vypadl, tím se
stala poznámka v závorkách nesrozu
mitelnou,



O knihách
PŘÍLOH A
K ČASOPISU

„DOBRÝ PASTÝŘ“ |

Kniha — přítel.
Bohatý obchodník se jednoho

dne vrátil dříve domů než jindy.
"Mělhlad, proto žádal něco k jí
dlu. Avšak oběd ještě nebyl uvařen.Apán,i takjižrozčilen,za
čal křičet a nadávat na nepořá
dek. Moudrá ženajej prosila, aby
chvíli počkal a něco sl zatím pře
četl. Podala mu Životy svatých.

„Rozčileně vytrhl ženě knihu z ru
ky, hodil ji hněvivě na zem a
mluvil k ní, jak se na řádného
muže nesluší. Žena mlčky odešla,
aby připravila co nejdříve oběd.
Obchodník se zastyděl za svůj
hněv. Zdvihl knihu se zeměa
začal čísti tam, kde byla právě
otevřena.

Četl o sv. Marii egyptské, která
se dlouholetým pokáním stala z
hříšnice světicí. Při čtení mizel
z jeho duše hněv; napadaly mu
mnohá dobré myšlenky. Pozná
val, že i on by měl v svém životě
změniti mnohé věci. V obchodě
nebylo vše v pořádku: zadržoval
obilí, aby je mohl později pro

dati s lichvářským ziskem atd.
Zatím přišla žena: „Oběd jest

hotov'“
„Počkej trochu, až dočtu!“ žá

dal muž.
„Ráda počkám,“ odpověděla

žena udivena změnou svého mu
že. Ve vedlejší světnici padla na
kolena a vroucně prosila Pána
Boha, aby dokončil započaté dí
lo. A skutečně vzešlo símě slova
Božího v srdci obchodníkově a
přineslo stonásobný užitek. Dnes
je v seznamu svatých, jmenuje se
Jan Golombini.

Moderní světec Jan Bosco
nás nabádá: „Daruj dobrou
knihu. Dobrá kniha je jako
dobrý přítel. Snad po léta
bude státi v koutku zaprá
šená, nepovšimnuta. A pak
přijde hodina nemoci neb
velkého rozrušení neb vel
kého pokušení, a kniha bu
de mluviti k duši a ji po
vzbudí a přivede k Bohu
blíž.

172.1. Sociální ethika.
VS 172.1VODIČKA,© TIMOTEUS:Principy

sociálni ethiky. Olomouc,Krys
tal, I. část, 1945, str. 80, 32 Kčs;
II. část, 1946, str. 156, 48 Kčs.

X
Naše doba se hemží sociálními blu

dy. Veliká část lidí zbaběle se v té
věci vzdává a šmahem přijímá názory
nekřesťanské. I v hlavách mnohých ka
tolíků jsou rozpaky i zmatky. Někteří
— třebas nevědomky a bez zlé vůle
— přijímají a vyznávají sociální zá

sady nekřesťanské, zvláště socialistické
a komunistické. Za této situace je velmi
vítáti, že spisovatel osvědčeného pera

a fobře obeznámený s křesťanskdu vědou, vydává Principy sociální ethiky.
Jeho hlavním zdrojem jsou sv. Tomáš
Akvinský a papežské encykliky. Není
to kniha pro začátečníky. Ale
lidem, kteří mají odvahu myslit a chtějí
míti jasno v základních pojmech a zá
sadách sociální ethiky, Dude bezpeč
ným vůdcem.

Dr B. Vašek
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248.1. Ascetika.
SS 248.1
SV. ALFONS M. Z LIGNORI: Návště

vy nejsv. Svátosti olt., bl. Panny
Marie a sv. Josefa. Z it. přel. P.
Frant. Blažek. Vyd. 6. 1946. Nákl.
redemptoristů.
Klasická knížečka, sympatická svou

prostotou a vroucností. Škoda, že pře
klad byl ponechán beze změny snadzor.1898.sněkterými| zastaralými
obraty (příklonky jsou sotva kde na
pravém místě). Texty Písma sv. mohly
býti též upraveny podle nového úřed
ního překladu!

SS 248.1

TOMÍŠKO,ČENĚK, Dr.: Čistým mlá
dím k manželství nebo ke
kněžství. Vydal Svaz katolických
žen a dívek, Brno. V táboře 22a. Vy
dání třetí. 1946. 10X17, stran 66,
cena 12 Kčs.

Jeho Excelence, nejdůstojnější pan
biskup Dr. Mořic Pícha doporučil I. vy
dání této publikace slovy: „S radostí
vítám brožurku „Čistým mládím k man

369.43.
SS 369.43

MARTINOVSKÝ,J. Dr.: Jak začít.
Junácká abeceda pro vedoucí ven
kovských junáckých oddílů s duchov
ním vedením. Praha 1946. Ústřední
Duchovní Rady Junáka 1946. 10.5X
14.5, cena 4 Kčs. Knihov. Dorostu
1. sv.
Je to nezbytná příručka všem kně

žím, kteří se chtějí přiblížit k srdci
mládeže, zachytiti ji pastoračně, vy
chovat ji mravně a nábožensky půso

želství nebo ke kněžství“. Jest mým
vroucím přáním, aby se dostala do
rukou jak naší mládeže, tak i rodičů
a vychovatelů. Zvláště studujícím ji
nochům před rozhodnutím životní eesty
bude knížka velmi dobrým přítelem a
jasným světlem. Proto ji doporučuji
zvláště pozornosti dpp. profesorů ná
boženství a katechetů. I divky najdou
v ní mnoho, co se týká výlučně jejich
vznešených zájmů. Kéž Boží i ' moje“
požehnání provází tuto vkusně 'vy
pravenou knížku na cestách nejen po
mé diecési, nýbrž po celé české a mo
ravské oblasti“ (Acta Curial diec. Reg.
Grad. 30. dubna 1941, čís. 4.)

SS 248.1

TOMÍŠKO,ČENEK Dr.: Žena a kněz.
Brno 1944. Svaz katol. žen a dívek?
moravských. 10X15, str. 54, 89. Cena
18 Kčs.

Taktně probíra poměr ženy ke knězi.
Zjemňuje svědomí. Vykoná veliký apo
štolát pro posvěcení jak ženy tak kně
ze. S.

Skauting.
bivou metodou* skautskou, která tak
přitahĎje.

Je to knížka zkušeného odborníka,
jež poskytne jasné pokyny všem ve
doucím a těm snaživým laikům, kteří
chtějí založit na venkově katolický od
díl junácký. ©

Je to důkaz, že junáctví se hodí
i pro venkovskou'"mládež, protože skau
ting není jenom táboření, nýbrž a
předevšímvýchova a je dále hnutí,
jež vám má žískat a udržet mládež.

3(. Biologie.
DM 7

ŠTEFL, JIŘÍ MUDr.: Život a smrt.
Praha, Borový 1945. Ilust. Jaroslav
Lebeda, 89, str. 170. Cena 45 Kčs.
Věda a Život, sv. 3.
Kniha biologa a lékaře plná zajíma

vých postřehů. Jedná o všem možném,
o nespavosti, chřipce, stárnutí, rako
vině. Vypravuje lidově, vtipně. Škoda,
ž autor občas zafilosofoval, ačkoliv
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v tom není odborníkem. Líbí se nám
rady: Nechcete stárnout. 1. Vaše duše
musí být pružná a nesmí propadnouti
častému rozčilení. Správně však autor
poznamenává, že *' tuto radu mnohé
pacientky vykládají tak, že si přejí
býti chovány jako v bavlnce a že místo
rozkazovacího způsobu „nerozčiluj se“
mluvíce k sobě, užívají slov. „neroz
čilujte mne“ mluvíce k okolí. Každé
nepříjemné duševní vzrušení jest daleko



v X

víc věcí naší sebevýchovy než záleži
tostí našeho okolí. — Další rada: Ve
své řeči a ve svých myšlenkách vy
nechte vše sobecké a malicherné. —

M: Příliš jednoduše si vysvětluje (49)
autor „konversi“ stárnutím mozku.

F.J.S.
(Příznivá kritika Vyšehrad 32, 19.)

0.09. Literární kritika.
— 8.09

MAZLOVÁ,VĚRA: Karolina Svě
tlá, Kříž u potoka. Praha, Vilí
mek, 1946, 25 Kčs.

Literárně estetický rozbor. Jsou zde
charakterisovány hlavní postavy romá

nu, hodnoceny názory K. Světlé na
ženskou otázku, sociální reformy, vý
chovu dětí, otázku národní, filosofii a
náboženství. Dále oceňuje knížka kres
bu lidu, přírody, dějového prostředí,
komposici, jazyk a sloh. Studie V
Mazlové nám vhodně doplňuje vědo
mosti o nejlepším románu K. Světlé.

3—3. Romány.
M 8—3

GORBATOV,BORIS: Nepokoření.
Přeložil Jiří Taufer. Praha, Svoboda
1945, 8", str. 167, brož. 24 Kčs.
Na osudu městské ukrajinské rodiny

Tarase Jacenka rozvíjí autor tragiku,
ale i vítězství ruského národa, úpícíhopod.německou| okupací.Nepřesný
chvatný překlad, dílko pathetickéhoúsečnéhoslohujenznehodnocuje.— ka.
———— 8—3

HOŘKÁ, LUDMILA: Řeka. Ilust. Ja
rom. Wíšo. Nakl. Vyšehrad v Praze.
1946. 8", str. 240, cena 72 Kčs.
Podobně jako v první své knize „Do

ma“ zachycuje tu spis. slohově pros
tou, ale jazykově výraznou kresbou čet
ných venk. postav a drobných příběhů
život i povahu hlučín. lidu -na březích
Opavice. Kněze zaujmelidová morálka,
zvl. ve věcech podloudnictví. K lidové
charakteristice patří i ojedinělé trochu
triviální výrazy (na př. str. 19, 236).

E.M.

D 8—3

KOŽELUHOVÁ, HELENA: Sněžná
romance. Román. Nakl. Atlas v
Praze 1946. 89, str. 164—1. Cena
60 Kčs.

Svěží stylem psaný detekt. příběh
z vesnice na Čes.-mor. vysočině, kde
dva četníci z ochoty a touhy po spra
vedlnosti pátrají po vrahu mladé stat
kářky a jejího domnělého milence. Celý
postup těchto dvou „zpsychologisova
ných vrtáků“, jak se sami nazývají,
děse se hlavně hovory, do nichž spis.

"be

mstivým jesuitou.

vkládá mnoho obecných úvah a ná
zorů, správných i sporných (0 mrav
nosti na venkově, o manželství, o roz
vedených ženách atd.). Proto kniha
zřejmě není určena průměrným čle
nářůmběžných „„detektivek“. E.M.

8—3

MELICHAR-VOJEN, F.: Byla jsem
sama... Útržky z deníku českého
děvčátka z druhé světové války 1939
—1945. Litografie Vladim. Kováříka.
Nakl. Atlas v Praze 1946. Šir. 8,
str. 51-—1. Cena 96 Kčs.

Prostými a celkem i plynnými verši
vypravuje spis. jímavý příběh praž.
školačky, jejíž otec odešel za okupace
k zahran. vojsku a matka pak trpěla v
koncentráku: oba se šťastně vrátí. Před
ností knihy, bohatě vyzdobené barev
nými litografiemi, je také, že v ní není
obvyklých sentimentalit ani drsnosti
Pro děti od 10 let. E.M.

X 803

KUBÍN,JOSEF ŠTEFAN: Stíny jdou
za námi. Knihovna Svob. novin.
Brno 1946. 8%, str. 305—2. Cena
82 Kčs.

Další sbírka vážných i humorných
povídek a obrázků z jičínského kraje.
Mají svou cenu po stránce lidopisné a
jazykové, ale do kat. knihoven se ne
hodí: spis. podává erot. věci někdy
hodně neomaleně, vtahuje ráfŘdo chou
lostivých situací i kněze a zvl. v při
pojené tříaktové hře z r. 1629 líčí zcela
dle obvyklé šablony nejčernějšími bar
vami pronásledování nekatolíků krutě

E.M.
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VMM 8—3

NĚMEČEK, ZDENĚK: Evropská
kantiléna. Román. KnihovnaSvob.

novin, Brno 1946. 8", str. 759—1.
V podrobně prokreslených postavách

a osudech čtyř lidí na různých místech
Evropy je znalecky zachyceno také
těžké ovzduší mezi dvěma světovými
válkami. Po mravní stránce nesprávně
je řešen rodičovský problém dvou manž.
dvojic („Nad formalitou sňatku je zá
kon o zachování druhu... $ 623). Ně
které nesprávné poznámky o nábož.
věcech možno přičísti snad spíše auto
rově neznalosti (na př. na str. 74 o
pozdvihování, o pokání za hříchy atd.,
647 o úctě sv. Judy Tad. a j.). Jen pro
vyspělé a rozvážné čtenáře. E. M.
— 8—3

LANGER, FRANTIŠEK: Děti a dýka.
Praha, Borový, 1946. 8", str. 246,
brož. 50 Kčs.

Příběh z kladenské vesnice, který měl
sloužit za libreto pro film. Byl psán
ve Francii r. 1959, tři roky před zni
čením Lidic. Němci pošlou na ves
nickou školu učitele — gestapáka. Uči
tel si získá důvěru dětí. Vyzvídá od
nich nenápadně, o čem mluví doma
rodiče, s kým se stýkají atd. Školák
Jarka vidí, jak si učitel o všem dělá
poznámky. Vloupá se v noci k uči
teli, ten se však probudí. Jarka učitele
zabije v sebeobraně hitlerovskou dý
kou, kterou „má učitel u sebe. Vesničan
Janoušek si prohlédne učitelův zápis
ník a vidí, že na základě poznámek by
všechno obyvatelstvo mohlo být pobito.
Vezme vraždu učitele na sebe.

Vypravování je poutavé. Lidice —
symbol německé zločinnosti — jsou se
strou autorovy smyšlené kladenské ves
nice. Vu.

8—36. Anekdoty.
X 8—36/19
GRUSS,JOSEF: Jedna paní poví

dala. Praha, Alois Hynek 1945.Ilust.
St. Látal. 8, str. 136, 40 Kčs.
Sebrané anekdoty z doby války. Je

to historický dokument, ačkoliv ne
úplný; avšak nevhodné jak do knihoven
tak do rodin, pro některé sprosté vtipy.
(Příznivá kritika „Vyšehraď“ 6, 24.
Svob. Nov. 28. 4. 46.)

8—93. Spisy pro mládež.
S 8—93

HALADA, VLAD. Ing. uspořádal: K
Tvému vstupu do povoláhí.
Několik statí pro nastávající učně.
Praha, Česká graf. Unie. 1945, 15.5X

22, str. 44, brož. 27 Kčs.
Články a básně od vychovatelů uč

ňovské mládeže, doplněných články z

řad učňů; má být vodítkem hochům a
dívkám, vstupujícím do řemesla. Chce
jim ukázat, že práce v jejich povolání,
konaná vždy svědomitě a s láskou,
má cenu nejen pro ně samé, jejich cha
rakter, ale i pro celý národ. Články
psané dobrým slohem, ze života pro
život, jsou dobrým vyplněním mezery
v tomto oboru literatury. Ka.

Naše značky:

— kniha dobrá.
S knihu doporučujeme.
SS knihu vřele doporučujeme.Njenpropobavení| nenáročných

čtenářů:
V pro Wzdělané čtenáře.
D pro dospělé (může mládež pohor

šiti) =>
M v knize jsou malé nesprávnosti.
MM mnoho nesprávností.
X odmítáme.
XX na indexu zakázaných knih.
O jen pro odborníky.
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Redakce odpovídá. Tážete se na zá
hadné číslice u každé knihy. — Jsou
to čísla podle Desetinného tří
dění. Toto třídění vynalezl americký
knihovník Melvil Dewey. Rozšířilo
se po celém světě a je užíváno v
mnohých knihovnách, zvláště vědec
kých. — Podrobné pojednání o tomto
třídění by zabralo mnoho místa (viz
Frant. Kříž, Desetinné třídění). Na
konci ročníku vydáme seznam soustav
ný a abecední, který čtenářům pomůže
k rychlé orientaci. —

Redakce prosí čtenáře o spolupráci.
Posudky honorujeme neb ponecháváme
recensentovi redakční výtisk.



O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

Čtení dobré a špatné.
„Víte“, řekl veliký učenec Jakub

Balmes jednoho dne svým dvěma přá
telům, „víte, že víra je v mémsrdci hlu
boce zakořeněna. A přece nemohu pře
čísti špatné knihy, abych nepocítil po
třebu, uvésti se do pravé nálady četbou
Písma svatého, Následování Krista neb
sv. Ludvíka z Granady.“ Tak mluví
Balmes, jeden z největších křesťanských
myslitelů všech dob, veliký zastánce
víry katolické, zbožný kněz a zname
nitý spisovatel. Čte knihu zakázanou
jen tehdy, když musí, aby ji vyvrátil,
a ihned po četbě nebezpečné čte zase
knihy dobré. A tak mnozí jiní čtou
všecko možné, víře nejvýš nepřátelské
knihy, noviny a časopisy a namlouvají
si, že jim to neškodí.

Hrabě Jeronym Arnaldi, žák krá
lovského lycea ve Vicence, dostal jako
prémii dvě skvostně vázané knihy. Na
první pohled objevil v nich Arnaldi
několik vět zcela závadných, proti ví
ře, Ihned poslal knihy rektorovi ústavu
zpět se slovy: „„Mé svědomí mně za
kazuje tyto knihy přijmouti a Čísti.“
Na to stěžoval si rektor otci studento
vu, že student vrátil knihy aniž je pře
četl, to prý se na šlechtice nesluší. hra
bě odpověděl: „„Vědomí vlastní dů
stojnosti a charakter že vyžadují, aby
se ony 2 knihy četly? Je to sebeůcta a
charakter, polyká-li někdo úmyslně jed,
aby poznal jeho účinek? Ach, vražděte
raději naše syny, než abychom viděli,
kterak z nich vyrůstají popirači Boha
a nevěrci bez svědomí, bez ctnosti, bez
poslušnosti. Místo abych mu udělil

důtku, objímám svého milovaného Je
ronyma pro jeho svědomitost.“

„Na papíře a písmeny bojují proti
sobě dnes nebe a peklo. Chceš-li patřiti
Kristu Pánu, drž se četby křesťanské.
Každým haléřem, který vydáváš za
spisy Špatné, platíš ďáblovi závdavek
na svou duši!“ Alban Stolz.

Dobré knihy jsou dopisy lásky Boží.
Sv. Augustin.

Kdo mnoho čte a ví, ale nečiní toho,
co četl a ví, prázdný a hladový se na
vrací od plného stolu!

Zlatá kniha: Následování Krista Pána.

„Četba osvěcují* rozum i mysl, na
pravuje pobloudění života; četba tě na
učí, čeho bys se měl varovati, ukáže ti,
čeho bys měl následovatil“

Učenec sv. Isidor v Knize útěchy.

„Můj strýc trávil čas čtením nábo
ženských knih, nejraději rozmlouval
o Bohu. Aby také mně vštípil lásku k
božským věcem, dával si mnou před
čítati z náboženských knih. Neměla
jsem při tom žádného potěšení... Jen
krátce jsem pobyla u svého strýce,
avšak slova boží, jež jsem četla a sly
šela, působila na mne takovou silou, že
jsem počala opět pravdu poznávati...“

Sv. Terezie píše ve svých vzpomín
kách.
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174. Etika stavovská.
x 174

SLABIHOUDEK, FRANTIŠEK MUDr.:
Ošetřovatelská etika. Brno1946.
Jaroslav Štefánek, str. 56 (VIII), 15X
21, brož. 40 Kčs, „Užitečné knihy“
2. SV.

Světská ošetřovatelka potřebuje pro
svůj těžký úkol hlubokých základů a
velikou mravní sílu. Autor však podává
mnoho prázdných slov. K tomu filoso
fické a náboženské bludy jako: duše je
funkce nervové tkáně (14). Šin je vý
sledkem zápasu mezi rozumem a citem
(14). Náboženství, umění a věda jsou
vedle sebe postaveny jako „skladiště
občerstvující žíznící duše“ (16). Jak ne
dostatečné jsou jeho motivy etiky:
„Disciplina duše a těla vede k udržení
a zachování největšího statku světa,
zdraví člověkova (!). Nejen zdraví, ale

vytváří i krásu těla a duše. Činí svaly
pevné, rysy ušlechtilé a prohlubuje a
zjemňuje oči“ (18), O křesťanské askesi
nemá ponětí, proto ji odsuzuje (30).
Podle něho stojí světská ošetřovatelka
mravně výš než řeholní sestra (80).
Proč? Protože její zásada je: „Ne od
říkání a pasivní účast na životě, nýbrž
radostná práce pro bližního“ (30). Že
řeholní sestra „utíká od nebezpečí a
úskalí života“. „Pravá mravnost se
života neleká, nepotřebuje ani celibátu
klášterů a útěku před nectností (!)“
(30). „Jsou situace, kdy nutno lhát“
„Když sloužíme vyššímu mravnímucili“
(31). Tvrdí, že není žádného rozdílu
mezi duší muže a ženy (42n); proto
také nemá pochopení pro duši ošetřo
vatelky. Řeholní sestra má „zrak upře
ný pouze na věčnost a druhý břeh člo
věka“ (54). — R.S.

243. Modlitby.
S 243

Svatá hodina a jiné modlitby k
Božskému Srdci Ježíšovu. Upravil
Dr Josef Čihák. 9. vydání, Praha,
1946. Nákl. Díla Intronisace B. Srdce
J. Praha, IV. čp. 58. 10X14.5, 48 str.

é

Cena 6 Kčs.

Obsahuje poučení o pobožnosti Sva
té hodiny, o bratrstvu Sv. h., praktický
návod, jak konati Sv. h. ve čtvrtek
a na první pátky a první neděle. Na
kenec různé modlitby a písně.

252, Kázání.
— 252

KULAČ, JAROSLAV: Květen ve Fa
timě, Třicet dvě májové promluvy.
Praha 1946. V. Kotrba, 8, slr. 191

(TI). Cena brož, 60 Kč
Navazuje na zjevení ve Fatimě v Por

tugalsku 1917 a připojuje praktická na
učení. Hodí se i jako četba.

32. Politika.

V 32 (042)

HROMÁDKA, J. L. Dr. Prof.: Naše
dnešní orientace. Praha 1945,
Henclova tiskárna. 8%, str. 30 (II),
15 Kčs.

Otisk přednášky, kterou měl autor
v Praze v Husově sboru po svém ná
vratu z Ameriky.

Řada pěkných postřehů, trpících však
skepsí vůči západu. Otevřenost, s jakou
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autor mluví o marxismu, musela v září,
kdy byla přednáška proslovena, jistě
imponovat, neboť tak se tehdy málokdo
odvážil promluvit. Možná, že materialis
tická filosofie stačí na rozboření sta
rého chrámu, ale nestačí na budování
chrámu nového... Tvrdím, že ideolo
gie, na které komunisté stojí, nám ne
stačí z toho důvodu, že ona neproniká
do posledních problémů lidských, ne
odpovídá na ty otázky, na které nor
mální lidské srdce žádá zcela určitou



odpověď. Á resumé, zavazující i nás:
Především jsme odpovědni za to, aby
Církev zůstala statečným strážcem, opa

trovatelem, ochranitelem toho, co v lid
ské duši od věků bylo vybojováno a
protrpěno. V. Medek.

193. 2. Výroční slavnosti.
— 793.2
KVĚTNOVÁ REVOLUCE. Sborník pro

školy a kulturní pracovníky. Uspo
řádal Alois Záruba. Ústřední učitelské
nakladatelství. Praha VII. 1946.Vyšlo
ve sbírce Příležitostné besedy XXVII.
Str. 159, brož. 40 Kčs.

Básně a projevy, převzaté z denního
tisku, písně a dramatické výstupy jsou
bohatou látkou ke školním a lidovým
oslavám památných dnů květnových.
Některé výstupy působí hluše a teprve
doba ukáže hodnotu příležitostných
básní.

196. 4. Lehká atletika.
— 796.4
VOJTA, FR. Dr. UNIV. DOC.: Kolek

tivní a individuální metodika
lehké atletiky. 2.vydání. Brno,
Brněnská tiskárna 1946, 16X22, str.
243, brož. 90 Kčs.
Kniha, v níž autor uložil bohatství

svých i cizích zkušeností atletických
a studií je opravdu velmi cennou pří
ručkou pro každého atleta a tělový
chovného pracovníka. Mnoho tabulek,
kreseb a fotografií její praktickou ce
nu ještě zvyšuje. Mluvě o významuatle
tiky v kultuře — upřílišuje. Jedov.

8. - L. Básně.

VD 8—1

VOKOLEK, VLADIMÍR: Národ na
dlažbě. Vytliskl a vydal na podzim
1945 B. Stýblo v Praze. Knižnice Ly
ra sv. 3. Kresby J. J. Svoboda. Str.
57 (VII), 15X21.5, 25.50 Kčs.

Nepochybně jedna z nejlepších bá
snických sbírek, inspirovaných bolestí
a hněvem z národního ponížení za oku
pace. V prvním oddíle autor skvěle iro
nisuje nezadržitelný běh světa k válečné
pohromě, kdy „strach ze srážky srážku
přitahuje (strach z ohně oheň zapa
luje), strach ze zničení ničí svěť“. V

druhém oddíle kreslí intensivní obraz
strašné bídy, kterou zplodila tato válka
— obraz, v němž je velmi obsáhlá a
rozinanitá zkušenost zhuštěna do ma
lého počtu působivých veršů. Všechno
zoufalství lidí z války je tu vyjádřeno
tak, jak to nenajdete ani v afektova
ném rýmování Nezvalově ani v křečo
vitých výtryscích holanovské žlučivosti.
Je to ovšem obraz v rovině pouhého
lidství, ukazující bezúůtěšnost pouhého
spoléhání na hodnoty časné; chybí tu
kontrastní klad, a proto působí závěr
nevyrovnaně. Pro kultivované a moudré
čtenáře. tv

8.-3. Romány.
9 8—3

FERBEROVÁ, EDNA: Jak veliký?
Přel. B. Z. Nekovařík. Nakl.: Fr. Ob
zina, Vyškov 1945. Vydání II. Tisk
J. Strojil, Přerov. Edice Obzinovy
isky sv. 73. Str. 229 (III), 14.5X21.5,
105 Kčs.

Generační román z amerického ven

kova. Hlavní postavy: Matka, bývalá
učitelka, jež se provdá za farmáře a
musí po jeho smrti těžce bojovat o holé
živobytí, a její syn, který pohrdne těž
kou venkovskou dřinou a hledá lehčí
a lacinější úspěchy v obchodě, aby na
konec pocítil marnost takové práce a
takového života ve srovnání s těžkým,
ale statečným a plným životem jeho
matky,
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Koncepce velmi zdravá — správné
ocenění mravního významu práce v po
tu tváře. Kontrast mezi matkou a sy
nem je vyhrocen velmi zdařile v dra
matickém závěru. Velmi dobrý román,
vhodný pro každého. tv
SD 8—3

ROBERTS, KENNETH: Cesta na se
verozápad. Přel. z angl. J. Pober
a E. M. Tilschová. Kresby J. No
votný... Nakl. PAX, F. Hnyk, Lito
měřice, 1945. Vyšlo ve sbírce Univer

sa, 4. sv. Tisk Státní tiskárna v Praze.
Vyd. IV., str. 499 (I) — (2 mapy),
13.521, váz. 120 Kčs.
Historicko-dobrodružný román z dob

bojů mezi Američany a Francouzi v
2. pol. 18. století. Velmi výrazně, živě
a dokumentárně se tu líčí v 1. části
útrapy odvážného tažení hrstky ame
rických harcovníků proti Indiánům; v
druhé části se přenáší dějiště do lon
dýnského uměleckého prostředí,

Znamenité dílo silného epického du
cha. Pro zralé čtenáře. tv

943. 7. Dějiny Československa.
V 943.71

VANĚČEK, VÁCLAV: Stát Pře
myslovců a středověká „říše“
Praha, 1945. Melantrich. 8", str. 77,
cena 30 Kčs.

Pěkná, přehledná studie, která bys
tře a objektivně řeší poměr Přemyslov
ských Čech k středověké Říši. Autor
přichází s rázným odmítnutím uzná
vání „rámce říše“, jež bylo vždy buď
vynuceno nebo vyplynulo z oportu
nistického postoje určitého kritického

okamžiku. Upozorňuje, že české a vů
bec slovanské právo neznalo instituce
léna a manského poměru do 12. sto
letí a praví, že onen domnělý lenní
poměr neměl žádný určitý dosah a že
nestál nijak na úrovni normálních len
ních vztahů. Rozlišuje německou pod
statu říše od římsko-universalistické
nadstavby. Německá podstata — to
byl moloch, který české země neustále
ohrožoval pohlcováním; universalistická
nadstavba, to byla záchrana před sku
tečným pohlcením.

V. Medek.

Redakční: Jsme vděčni za každou
kritiku. Víme, že naši spolupracovníci
se mohou mýliti. Ochotně opravíme, do
káže-li nám někdo věcný omyl. Naše
stanovisko je nesmlouvavě katolické.
Ale i při tomto stanovisku jsou možné
různé názory. Uveřejníme občas i po
sudky posudků, aby čtenáři sami si
utvořili svůj názor. Dnes dva hlasy:

K str. 19. Pujmanová, Předtucha.
„S kritikou nesouhlasím, ježto kniha je
nábožensky závadná a pro dívky od
14 let vražedná.“ Poměr dětí k rodičům
je vrcholně drzý, a jediným motivem,
který drží rodinu pohromadě je přiro
zená, pudová láska dětí k rodičům,
která však mnohdy se ztrácí za ego
ismem a bezohledností, Stačí uvésti
jednu větu, aby byla zřejmá ta „ná
boženská nezávadnost“: „A zač jim
(rodičům) mám být vděčna? Zato, že
mě náhodou přivedli na svět pro své
potěšení?“ — Tak mluví lóleté děvčel
Román je drastickou ukázkou, kam
vede laická morálka, jak vypadá rodinné
a společenské prostředí, kde není místa
pro Boha.“ V. M.
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K sir. 18. „Posudky lyrických knížek
jsou chabé a nedostatečné. Myslím, že
jejich autor neposuzuje dobře morální
stránku veršů.“ T. V

K str. 16. Konrád, Rozchod. „Tam
je více než „mnoho cynických výrazů
v popise vál. demoralisace“. Celé pojetí
toho románu je chybné, a takové dílo
přece nemožno propustit.“ T. V

*

Naše značky:
— kniha dobrá.
S knihu doporučujeme.
SS knihu vřele doporučujeme.Njenpropobavení| nenáročných

čtenářů:
V pro vzdělané čtenáře.
D pro dospělé (může mládež pohor

šiti).
M. v knize jsou malé nesprávnosti.
MM mnoho nesprávností.
X odmítáme.
XX na indexu zakázaných knih.
O jen pro odborníky.



O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

17. Ethika.
M 17

KAFKA, BŘETISLAV: Kultura ro
zumu a vůle. V Červ, Kostelci
1946. Nákl. autorovým. 15X22, str.
132, brož. 95 Kčs.

Kniha s vysokým cílem — přivésti
lidi k zdravému myšlení a silnému i
šlechetnému chtění. Má to býti jakási
duševní hygiena za ethickým účelem.

Má neobyčejné uspořádání: bez nad
pisu, bez kapitol, bez hesel. Třeba po
dává mnoho zdravé psychologie —
snaží se postupovat v liniích aristo
telismu — skýtá jinde čtení tak roz
marné a naivní nebo nescholastické,
že nelze ji doporučit. (Na př. výklady
o mysli universální, o povědomí, o vě
domosti, jež osvobozuje od všech ne
řestí, o vášni lásky, jako formě všech
ctností a mn. j.)

8. - L. Básně.

SS 814.4

ERBEN, KAREL JAROMÍR: Kytice
z pověstí národních. Uspořádal Dr
Fr. Krčma. Vydalo nakladelství Kro
páč a Kucharský v Praze. Vyzdobil
Josef Hanzl. První vydání 1945.
12X19, str. 160, cena brož. 50 Kčs.
váz. 70 Kčs.

Erbenova Kytice se doporučuje

sama o sobě. V našem případě přistu
puje k tomu skvělá ornamentální vý
zdoba s prostými a milými perokres
bami. Lze jen pochválit a doporučit
i jiným vydavatelům, aby díla našich
klasiků vydávali s podobně stručným
a jadrným doslovem a poznámkami
k jednotlivým básním. Knihu co nej
vřeleji doporučuji do farních knihoven
a jako dárek. P F

3.-3. Próza. Romány.
MM 8—3

BRABEC, JAN: Lidé z krytu. Vy
dalo Nakladatelství Nová osvěta v
Praze, vydání první r. 1946. Ilustro
val V. Boukal, 13,5X21, stran 80,
brož. 35 Kčs.

Je to knižní prvotina autorova —
nepříliš podařená, — Nevím, proč si
autor vybral z výjevů v krytech právě
takové výjevy, kde hlavní mluvčí zdů
razňuje nahodilost a osudovost života
a smrti. — Nejlépe se mu daří v krát
kých obrázcích — mnoho řeči mu
škodí. Ovšem některé výrazy jsou sice
realistické — odpovídají skutečnému
životu, ale příliš vulgární — a ne
chybí též braní jména Božího nadarmo.
O modlitbě se též nedočteme něco po
chvalného. Na straně 23. čteme v roz

hovoru jednoho mudrlanta: A tak nám
zbývaly jen ruce. Holé ruce. A v té
tmě byly dobré jen k tomu, aby je
člověk sepjal k modlitbě. To také
někteří udělali... Byli to ti, kteří pro
padli beznaději. — Na straně 25
čteme další podivný výrok „muže v
placaté čepici: „A ve chvíli, když jsem
již klesal únavou a zármutkem, ve
chvíli, když jsem hodlal též sepnout
ruce a modlit se za všechny své drahé
i za svou duši, tehdy jsem uslyšel něco,
co mně vrátilo rozvahu a dodalo od
vahy“ — jako by modlitba zbavovala
člověka odvahy!!! — V páté povídce
si vyprávějí v krytu ženského kláštera
dvě ženy o sestřičkách (na str. 39):
„Paní, to vám povídám, že takový
klášternice to mají docela dobrý,“tvrdilazávistivěžena..| podledo
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běla vymáchaných rukou, pradlena.
„Nenadřou se, nemají žádnýho muž
skýho, nemusej se starat vo domác
nost, mají na. starosti jen sebe a vob
čas i Pánaboha. Ty maj ráj na zemi,
poněvadž jsou zbaveny mužský holoty.“
— „Taky jsem si to myslila/“ řekla
žena širšího objemu, patrně trhovkyně.
„Ale to je vomyl. Co si ty jeptišky
samy neudělaj, to nemaj. Musej dělat
i těžký práce, vo který byste ani ne
zavadila. Vonehdá jsem zde taky byla
a viděla jsem, jak při poplachu ře
žou polena jako starý drvoštěpi. Kdy
by řezaly dvě, tři polínka, tak bych
se nedivila, ale jak jsem na vlastní
voči viděla, rozřezaly skoro celej pev
nej. A vod toho už musej hezky na
skakovat mozoly. A kříž musí bolet
taky, to mně věřte“

„Po prádle je to ale horší“ tvrdila
pradlena. „To člověk necítí celý tělo“

„Však vony si taky na sebe perou,
to si nemyslete, že jim někdo něco
udělá... A ještě vyvářejí polívky pro
chudý!... A, to si ty jeptišky utrhnou
vod huby, jen aby lidem mohly něco
dát. Však už jsou jako tyčky“ P. F.

D 8—3

HOSTOVSKÝ, EGON: Úkryt. Vydalo
nakladatelství Melantrich v Praze r.
1946, vydání první. Obálku a typo
grafickou úpravu navrhl K. Teige.
Stran 1832, 13X20, cena 45 Kčs.

Tento román je obrazem krisí a
zmatků moderního člověka, zvláště čes
kého člověka v době uplynulé války.
Naproti jiným recensím nutno však
říci otevřeně, že se autorovi nepoda
řilo krisi vyřešit zcela šťastně. Pohled
do nitra rozpolceného člověka, někte
ré obrazy pokušení mohou uškodit mla
dému člověku, proto tuto knihu bych
dal do rukou jen vyspělému čtenáři.
Projevem pyšného českého člověka je
zajisté projev nešťastného
„Já jistě nic nezavinil a jistě jsem ne
zasloužil, abych žil hůře než pes
(a neví, že by měl děkovat Bohu už
jen za tu milost, že vůbec žije —
pozn. r.), nesměl opustit svůj brloh, ne
směl pracovat, nesměl hlasitě promlu
vit a nesměl se dosyta najíst a za
hřát.. “ (Str. 15,) O zmatku a prázd
notě moderního člověka svědčí roz
hovor s paní Olgou: „Já už dál ne
mohu, nevím, proč právě vám to ří
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inženýra:

kám, ale někomu to musím povědět,
neumím si představit ani jeden příští
den. Nevím, proč jsem se oženil a proč
mám děti. Nevím, proč jsem tak dlou
ho pracoval o přístroji, který teď pro
nikoho nemá cenu... Jsem v koncích,
všichni jsme v slepé uličce.. “ (Str.
36.) Na straně 46—47líčí pěkně po
city člověka před hříchem (zvl. zpro
nevěrou manželskou): „Bože, jak div
ně je člověku u srdce, chystá-li se
zradit! Rozhlíží se, zda ho nikdo ne
sleduje, a všichni ti náhodní chodci,
kteří si ho sotva všimnou, zdají se
milí, vlídní, moudří.. ““ Na straně 50
si odpovídá nešťastný inženýr, odkud
pochází ztráta bývalé radosti: „Kam
se poděla radost onoho času? Větry ji
odnesly a deště odplavily. Čím jsem
ji tenkrát platil? Odvahou, vírou, mod
litbou. To všechno odumřelo“ Na
straně 91 zaráží nás podivný názor na
mystiku — jako by mystika odváděla
od porozumění lidem! „Z nedohledné
studně samoty vystoupí nakonec my
stik, jemuž lidé nebudou rozumět.. “
Jednou se v knize vyskytuje braní
jména Božího nadarmo a jednou kle
ní. — A jak najde moderní člověk
cestu ke štěstí? „Štěstí je jen tam,
kde je odříkání, a mír tam, kde není
strach ze smrti“. (Strana 11.) Další
odpověď: znovu jsem se vracel k dět
ství, až k prahu ztraceného ráje, neboť
jen odtamtud lze začít znovu —
proměň se v dítě a proměníš
svět. (Str. 17.) Jinou odpověď našel
nešťastný inženýr v strašném snu, kto
rý mu dal pochopit, že jen společný
dech a společná srdce nás zachrání,
modlitba, láska a chudoba — oproštění
od hmoty (viz str. 30). Kniha se ho
dí pro vyspělého čtenáře. P. F.

X 8—3

SMĚJA, FRANT.: Odcházoli. Mor.
Ostrava, Nakladatelství „Svět“ 1946,
16.5X12, str. 194, brož. 45 Kčs, Edice
Klíč, sv. 1.

„Blažené“ krátké manželství slezské
ho sedláka Žurka, než padl na vojně,
je podáno způsobem bezostyšným, dů
věra staré výměnkářky v Boha působí
dojmem zaostalosti. Slohovými násil
nostmi nedodal autor románu ceny,
přesto že vyzvedá vytrvalost a životní
ctnosti selského stavu. (Příznivý po
sudek „„Našinec“ 19. 4. 1946.) Ka.



885. (091.) Dějiny literatury.
X 885 (091)
PRAŽÁK, ALBERT: © národ. E.

Beaufort (národní správa) v Praze
1946. 1. svazek Knihovny Poznání.
14x22, stran 528-[IV]. Cena brož.
150 Kčs.

Kniha obsahuje články a rozhlasové
i jiné projevy autorovy z různých ob
dobí od roku 1910 až do roku 1945.
Myslím, že některé z těchto literárně
historických studií pozbyly aktuálnosti
auže kniha může převážně zajímat jen
odborníka, zvl. studie nadepsaná: Pa
desát let literárního odboru Umělecké
besedy. Jednotlivé studie autorovy ma
jí dokázat jeho theorii, že odvěkou a
trvalou naší tradicí je tradice národní
obrany. Tuto theorii se snaží autor do
kazovat na nejstarších kronikách, na
době husitské, na Máchovi, Havlíčkovi,
Erbenovi, Němcové, Jiráskovi, Fůgner
ovi, Tyršovi, na lumírovcích, ve studii
o Macharovi, v pojednání o národní
filosofii 7 dílů Holečkových „„Našich“
atd. — Je třeba však litovat, že kniha,
jíž se dostalo dokonce vyznamenání, je
psána tendenčně a neúplně (zvláště
vynechává autor svědectví, jež by do
kazovala opak jeho tvrzení). Tak na
příklad hned v první studii, nadepsané:
Naše nejstarší tradice vypočítává čtyři
naše význačné tradice: cyrilo-metoděj
skou, svatováclavskou, reformační, ob
rozenskou (o nějaké samostatné tradici
obrozenské by se dalo ještě disputovat)
— a nakonec dochází k závěru, že
úloha těchto tradic (tedy i svatovác
lavské!!!) „byla povětšině episodická,
naší trvalou a odvěkou tradicí byla
a je vlastně tradice jedna a jediná,
tradice národní obrany“ (str. 5). Ne
vím, jak autor tak sčetlý může tvrdit,
že na př. tradice svatováclavská byla
něčím episodickým — a ještě více, že
se doposud nikdo neozval proti této
tendenčně psané knize! A není to vel
kým zůžováním našich národních tra
dic, tvrdit, že naší jedinou národní
tradicí je tradice národní obrany?
Ovšem s autory, kteří mluví a píší
o české národní pravdě, nelze se do
rozumívat — ale každý by měl uznat,
že pravda je jedna — a žádná národ
ní — pravda je všeobecná (viz str. 8).
O. tendenčnosti knihy svědčí téměř
stálé užívání slova jezovita, ačkoliv
správně bez pohrdání se píše jesuita.

Je s podivem, že tohoto pohrdavého
názvu užívá autoř i ve spojení s Bohu
slavem Balbínem! — Každý zná za
jisté chorál svatováclavský a tu se
najednou dozví, že svatý Václav stal
se „jakoby symbolem národního obrán
ce a nejvlastnějším panovníkem Čech“
(str. 11), ačkoliv byl již od nejstarších
dob nazýván dědicem! Po objevitel
ských studiích Strakošových udivuje,
jak může ještě dnes někdo neúměrně
zveličovat zásluhy Dobrovského o ná
roďní obrození na úkor vlivu Balbínova
— a pak Voigtova. Na straně 13. čteme,
že „Dobrovský vzbudil řadu obran
ných podobenců“, ačkoliv by bylo zá
hodno a spravedlivo zmínit se aspoň
o vlivu Balbínově na dobu obrozen
skou! — Jednostranně je též podána
stať nadepsaná: „Banda lupičův a žhá
řů“. Autor líčí boj, který se rozvířil na
sklonku minulého století o postavení
pomníku Husova na Staroměstském
náměstí a chce namluvit čtenářům, že
„český lid zrovna pudově cítil husitsky
a kterak římanství mu bylo jen nátě
rem“ (str. 25). Autor dále uvádí jako
důkaz, že národ cítil husitsky, řadu
přípisů obcí i. jednotlivců. Myslím
však, že ani katolíci nemlčeli — a tam
už není tak podrobný — a pak, kdo
by nevěděl, že husitství nevyšlo z rodin,
ale bylo cepováno do hlav na univer
sitě a v táborových řečech — a od
chovanci university cepovali husitství
a odbojnost k autoritě — zvl. církevní
potom ve školách. — Svou protikřes
ťanskou tendenci dává autor najevo i
tam, kde by se to nejméně dalo čekat
— na př. v pojednání o Erbenově Ky
tici, která je proniknuta křesťanským
duchem, se dočteme, že „Dvanáct bá
sní Kytice nechtělo ve své morálce nic
jiného, než aby člověk žil ve shodě
s přírodou a s kosmem, aby nevyzví
dal zbytečně na osudu a nepřekračoval
hranice svého lidství“ (Str. 130.) —
Studie o poslání Boženy Němcové
v dějinách naší vzdělanosti se nám zdá
frázovitá. Na př.: Němcová byla
první česká žena ('), která se nebála
žíti po hlase svého srdce... Další
tvrzení se nám zdá snižováním umě
leckého díla B. Němcové, tvrdí-li au
tor, že „vytvořila dílo rovnomocné
Máchovi a Havlíčkovi“. Věru nevím,
kdo u nás pokládá za velkého umělce
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Karla H. Borovského — byl novinářem,
politikem, vlastencem — ale básníkem?
— Pozastavujeme se právem nad ná
zory moderního umění, které najednou
nemá být vždy realistické — totiž je
v tom háček — autor přiznává, že
moderní doba — totiž nevěrci — chtě
jí nastolit místo Boha světců ctění vel
kých osobností uměleckého světa (str.
170). Poněvadž však takových světců —
hrdinů v mravním ohledu nemají, pro
to Boženě Němcové, která má kolem
hlavy svatozář (kdo jí ji namaloval?
— r.) musí být tato svatozáře pone
chána. Nesmí být nijak dotčena v před
stavě této národně a dějinné předsta
vitelské úlohy — i když takovou ne
byla! Tohle asi se nazve zase umělec
kou pravdou! (viz str. 170 a násl.)
O divné morálce svědčí též tato věta —
ve studii o Tyršovi —: Postřehoval, že
na mírové a humanitní snahy čas u
nás ještě není zralý a že neuškodí, nad
řadí-lise pro nejbližší dobu typ
Žižky nad typ Chelčického. (Str. 184.)
Tedy jinými slovy: pravdu si vybereme
podle toho, jak se nám hodí! Velmi
zajímavá je studie o naší generační
revui (Lumír) Zvláště nás zajímá ná
zor Arne Nováka na národní samo
statnost. Čteme (na str, 888): ztráta
vlastního státu není rána nejbolestněj
ší, nad ni by bylo horší ztratiti du
chovní a mravní obsah bytí. — Ve
studii o Jiráskovi najdeme větu, jíž
se ovšem špatně rozumí: „Idea nábo
ženské snášenlivosti, teplého poměru
k nekatolíkům je dána u každého ne
porušeného Čecha sama sebou.“ Ano,
každý katolík miluje pobloudilce, ale
nikoliv blud — co se však od nás žá
dá, je teplý poměr k buřičským ideá
lům! — Celý tón Pražákovy studie
o Macharovi svědčí o kladném postoji
autorově k jeho názorům. Na str. 423
píše: Machar viděl příčinu české sla
bosti v katolictví a v rakušanství. Čes
ký člověk byl ochočen a nakonec zlo
men těmito cizími prvky vniklými do
jeho ducha. Mělo-li v Čechách býti ji
nak, český člověk se musil této infekce
zhostiti. Nemohl nadál snésti obrazu
Boha, jenž ochromuje jeho vůli, bez
jehož přičinění nespadne ani vlas s
hlavy, jejž lze upláceti a k němuž ne
lze přijíti než prostřednictvím kněze.
Nemohl si nadále život dávati rozseká
vat a rozmělňovat podle diktátu církve.
S Voltairem, s Heinem i s Nietzschem
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byl Machar přesvědčen, že křesťanství
ztlumilo člověku výhled do světa, že
mu připravilo popeleční středu, laza
ret.. Dějiny každé církve, pro
testantskou nevyjímaje, jsou křižová
ním každé volnější myšlenky a zatra
cen byl v nich každý, kdo se postavil
na její obranu. Kdykoli se k nám
Řím blížil, vždy to bylo methodou že
leza, krve, násilí a ničením naší samo
statnosti. Český člověk nemůže proto s
ním míti nic společného — že i au
tor je podobného aspoň smýšlení, zdá
se svědčiti tato věta: Macharem myš
lenkově infikovaní čeští vojáci, čím
více o českých věcech přemýšleli, tím
více dospívali přesvědčení, že Macha
rova směrnice byla správná.. (Str.
425), — Ve studii o Holečkovi na str.
443—444 čteme tuto „perličku“: Z pa
sivity lidu těžil i katolicism. Ale až
po r. 1860. Předtím kněží měli vždy
teplý smysl — jezovity vyjímaje —
pro duši lidovou. „ Rok 1860 je náhle
jiný. Redemptoristům a jezovi
tům, upřílišeněřímskya koniášsky
myslícím, připadá, že takto smýšlet je
chybou. Pod patronancí veřejné moci
Bachových reminiscencí vtrhli s kři
žáckou horlivostí do Pošumaví a sta
vovskými kázáními ubíjeli ono zdán
livé kacířství. „„Koniášsky brali“, ka
cířské „špalíčky“, zděděné po předcích,
lidem a nahrazovali 'je orthodoxními
traktáty, jež lépe než jindy vykládali
s úděsnou romantikou o onom světě...
A žasneme ještě více, že profesor be:
slova nesouhlasu může referovat dále
a psát: Sterzinger míní pomocí knížete
Egona těžit z těchto všech vlastností.
Založí katolicko-jezovitský stát, ana
logon Paraguajského Plantičova vXVII.
stol., ubije tu osobní právo, svobodu,
rodinnou individualitu a povede zkrotlů
lid pod vlajícími korouhvemi do pol
ní práce. Individualita lidová zemře
a ožije poddajná hromadná osobnost.
Ta možnost je na obzoru, Morava bude
její doménou, Čechy její expansí..
(str. 445). Pozastavujeme se dále, jak
Pražák pokládá Herbena za nejčeštěj
šího spisovatele — a Machara za nej
uvědomělejšího odbojníka vídeňské a
římské „cizoty“ (str. 457). Chápeme
již, proč se dostalo této knize vy
znamenání my ji však doporučit
přesto nemůžeme! P F

(Velice příznivá kritika v Lid Demo
kracii 27. 4. 46.)
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O nihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

613. - 88. Pohlavní život a výchova.
S 613—88

CSABOVÁ, MARKETA MUDr.: Co
musí vědět dospívající dívka.
Přeložila Alda Kristinová. Vydal
Svaz katol. žen a dívek. Roku 1945.
Vydání I. 12X17, stran 82. Brož.
36 Kčs.

Velmi mnoho by měla vědět každá
dospívající dívka. Nejdůležitější je,
aby znala nebezpečí, která ďábel kolem
každé rozsévá v nejrůznějších podo
bách. Povolanou osobou k varování
dívek, ale také k jejich poučení je lékař
ka, poněvadž žena ženě nejlépe rozumí
a ji také pochopí. Katolická literatura
postrádala pojednání, které by bylo

napsáno odborníkem a při tom v du
chu katolické morálky. Autorka tedy
svou prací vyplnila dosud trvající me
zeru a stala se tak vydatným pomoc
níkem, všem matkám, vychovatelkám
při plnění jejich tak obtížného úkolu
a nejlepší pak rádkyní je samým dív
kám. Autorka nevidí svůj úkol jen
v sexuálním poučení, které provádí vel
mi jemně, nýbrž zabývá se takřka ce
lou fysiologií života dívky a to po všech
stránkách jak tělesné, tak duchovní,
morální, duševní, vzdělání a sociální.
Co nejvřeleji doporučuje se jak vycho
vatelům tak přímo mladým čtenářkám,
jímž se má dáti čísti již po prvé men
struaci. VL Š

659.1. Reklama.
— 659.1

BRABEC,JAN Dr.: Reklama a její
technika. S 23 obr. z archivu auto
rova. Obálku navrhl Boris Hanuš.
V březnu 1946. Nakl. Orbis Praha

XII, Stalinova 46. 15X21. 122-(II) ss.
Brož. 35 Kčs.

Jasně a názorně poučuje o významu
a účelu reklamy, o psychologii zákaz
níků. Z druhů reklamy probírá obšír
něji: inserci, náborové dopisy, plakáty,
letáky, prospekty. Nakonec o rekl. roz
počtu, plánu a evidenci. Navádí k sa
močinnosti tím, že na konci každé ka
pitoly dává určité úkoly. Praktická pří
ručka nejen pro obchodníky. S.

8.-3. Próza. Romány.
MD 8—3

DRDA, JAN: Městečko na dlani.
4. vyd. Praha, Fr. Borový 1942. Ilu
str. Otakar Mrkvička. 13X20, 364, II
str. Cena brož. 60 Kčs, váz. 75 Kčs.

Román venkovského městečka Ru
kapáně; je to snůška klepů o všech
jeho obyvatelích, zvlášť o lásce syna
největšího statku k chudé dceři dře
vařově. Realistické, plastické, avšak
mravně závadné pro erotická líčení
a pro líčení kněze, jenž soudí 0 záj
mech Církve dle své kapsy. Tp.

VD 8—3

BÍBUS, FRANTIŠEK: Jde za námi
věrolomník. Nakladatelství Vyše
hrad v Praze 1946. Obálku nakreslil
VL Koukl. 2. vydání. Tisk Č. A. T.
v Praze. 13X20.5. Stran 246-[II].
Brož. 72 Kčs.

Námět tohoto románu je dost prostý
a běžný: manžel se necítí spokojen
v manželství, nenašel v něm naplnění
svých tužeb, najde si milenku a chce
se rozejít s ženou, ale když přijde
dítě, začne ho znepokojovat vědomí
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odpovědnosti a nakonec se vrátí zpět.
Fabule na prostou povídku; na román
to bylo možno rozšířit jen za cenu
obšírného psychologisování a složité
ho líčení duševních stavů hrdiny, v
nichž se je někdy opravdu těžko vy
znat. Četba dost obtížná a zdlouhavá,
jež zachutná jen čtenáři, který si li
buje v subjektivním psychologismu.

Morální jádro příběhu není dosta
tečně rozvinuto; všechno je drženo
v subjektivní a civilní rovině. tv

X 8—3

HORST, BERNARD (pseud., Poupa,
Josef): Kroky osudu. Praha. Prá
ce 1945. 89, 440 ([IM], ss. 60 Kčs.
V edici Příliv.

Román rodinného života. Manžel
ství je autorovi pouhou smlouvou me
zi dvěma lidmi, která se kdykoliv a
z jakýchkoliv důvodů může rozvázat.
I jiné prvky dějového pásma ukazují,
že z celého díla vane duch, který na
prosto postrádá úcty k mravním zá
konům, které Bůh vložil do duše kaž
dého člověka. Manželská nevěra ne
znamená nic, slzy klamané manželky
nedovedou zapůsobit. Bez vykoupení
těžké viny se vrací muž ke své ženě
jenom proto, že ho jeho milenka
opustila. V. Medek.

VD 8—3

KNITTEL, JOHN: Hakim. Román
egyptského lékaře. Z něměč. Jar.
Dlouhý. 2. vyd. Sfinx 1941. 8,
313, 1 str.

Příběh křešť. koptick. hocha, který
se vypracoval v proslulého chirurga,
ale svou obětavost k ubohým krajanům
zaplatil plicní chorobou, je zajímavý
zvl. líčením souč. společ. i polit. po
měrů v Egyptě. Někt. trochu fatalist.
názory hrdinovy jsou vysvětlitelny je
ho výchovou v moham. škole, Jinak je
to kniha vážná, mravně opravdová, na
plněná láskou k trpícím. Ma.

DM 8—J

WALTARI, MIKA: Kdo zavraždil
paní Krollovou? Přel.M. Lesná
Krausová. Obálka V. Bedřich. Typo
grafická úprava Zd. Kybalová. Vy
dal J. Papík, Praha 1946. Knihovna
detektivního klubu sv. Il. Red. J.
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Kuba. Tisk O. Zmatlík, Praha. 12.5
X17.5 Stran 215-[I]. Brož. 42 Kčs.
Detektivní román finského autora:

policejní úředník řeší případ záhadné
vraždy staré bohaté ženy a úspěšně
překonává spleť falešných stop a do
hadů. Psáno v nejlepším stylu americké
detektivky d la Van Dine.

Nedostatky: dost často se tam tepe
náboženské pokrytectví (jednou z ved
lejších postav je pokrytecký sektářský
kazatel), ale děje se to způsobem tro
chu sumárním, rozdíl mezi pravým
náboženstvím a pobožnůstkářstvím ne
ní ani jednou připomenut. Pro zralé
čtenáře. tv

x 8—3

WIDÉN, ALBÍN: Orjan. Přel. Ludvík
Páleníček. Ilustrace František Při
kryl. Vydal Tisk s. r. 0., Zlín 1945.
Tisk Jar. Strojil, Přerov, a Ú. graf.
Unie, Praha. 15.5X22. Str, 264-(IV)
-[VI příl.].

Seversky dřtsný a pochmurný příběh
dvou silných mužů, olce a syna, kteří
vynikají tělesně i duševně nad své sel
ské prostředí a snaží se je ovládnout,
ale zahynou v rozhodujícím zápase, po
každé zásahem nějaké zdánlivě ne
patrné, ale osudné okolnosti. Je to
podloženo morální koncepcí v základě
dobrou — pýcha, která je ve vrchol
ném okamžiku sražena zásahem Pro
zřetelnosti — ale jednostrannou: Pro
zřetelnost je tu jen Prozřetelností za
kazující, hrozící a mstící, nic více.
Mimo to je dílo znešvařeno dvěma
drastickými výjevy erotickými. lv

X 8—3

ZUGSMITHOVÁ, LEANE: Dny ra
dosti a zrání. Přel. A, J. Šťastný.
Obálku navrhl M. Hegar. Graficky
upravil J. Kotík. Světová lidová kni
hovna sv. 1. Vydalo družstvo Dílo
přátel umění a knihy v Praze 1945.
Tisk J. L. Bayer v Kolíně, 13.5X19.
Stran 325-|II1|. Brož. 96 Kčs.

Americký román, líčící průběh stáv
ky zaměstnanců v newyorském kon
fekčním závodě, řízeném moderními
kapitalistickými metodami. Prostředí
je velmi znalecky a výrazně vylíčeno,
také tu najdeme několik dobře zachy
cených typů moderní americké ženy.



Mravní pojetí je kolektivistické; dvě
hlavní ideje jsou třídní boj a nutnost
„obětovati soukromé štěstí pro budou
cí miliony „nového světa“ Láska, ro
dinné vztahy a pod. jsou pojímány pod
zorným úhlem laické morálky. tv

X 8—3

NEFF, VLADIMÍR:Marie a zahrad
ník. 9 litografií Karla Můillera.

Družst. práce 1945, 8", 174-1, 9 př.,
20 Kčs (pro čl.)

Příběh vrtošivé, nevěrné a smilné
ženy, kolísající mezi dvěma milenci,
navazuje na „Třináctou komnatu“. Hr
dinka, po rozluce občansky oddaná, má
také záchvat kajícnosti: zpovědník, kte
rý jí přirozeně odepřel rozhřešení, je
dle autora fanatikem a celá věc „ne
smyslem“. Ma.

8.-93. Literatura pro děti.
M 8—93
MARJENKOV,M.: Za modrou liš

kou. Přeložil V. Charvát, Ilustr. V.
Fiala. Praha 1945, Dělnické naklada
telství, 14X21, str. 108, brož. 40
Kčs.

Na příhodách třináctiletého ruského
hocha demonstruje autor průkopnický
život a krásy přírody za polárním kru
hem. Výstižně a pro chlapce od 12 let
srozumitelně, jsou podány poznatky
o neznámých krajinách, moři, o no
vých vynálezech a polární zvěři. Neso
ciální a zaujaté jednání lovce Boro
davkina proti socialistickému řádu je
stavěno na roveň S jeho křesťanstvím.
(Str. 40: „Hlupáku,“ rozzlobil se Boro
davkin, — „jsemkřesťan a proto jsem
chytřejší než Samojed.“ Str. 58: Jen
Borodavkin se křižuje, když hrozí ne
bezpečí, zatím co ostatní se snaží ne
bezpečí zabránit.) Ka.

S 8—93

ŠMILOVSKÝ, ALOIS VOJTĚCH: Náš
dědeček. Povídky. Uspořádal prof.
Karel Metyš. Obrázky nakreslil Alois
Moravec. 2. vyd. Státní nakladatel
ství v Praze 1945. Knihovna „Sad“
sv. 72. Tisk tamtéž. 15X21. Stran
122-|II]. Brož. 10 Kčs.

Čtyři vybrané povídky vhodné pro
mládež (Náš dědeček, Rektor Rehek,
Jehla, Kovárenský pan Antonín). Je
v nich výrazně a sympaticky zachy
cena atmosféra starého světa přísných
mravů, rázovitých povah a usedlého
živobytí. Vhodná četba pro mládež
(II. stupeň), ale i pro dospělé.

S 8—93

SETON, ERNEST THOMPSON: Sto
pami Černého vlka. VybralMiloš
Seifert. Obálku navrhl V. Tauer.
[Obrázky v textu od autora.) Státní
nakl. v Praze 1945. Tisk tamtéž. Kni
hovna „Sad“ sv. 74. 15X21. Stran
102-[II]. Brož, 12 Kčs.

Výbor menších, pro mládež vhodných
povídek ze známých děl amerického
znalce přírody a života divoké zvěře.
Všechny vybrané povídky jsou známy
z četných českých překladů Setono
vých děl. Setonovy povídky mají cenu
po odborné stránce i po stránce sty
lové; autorovo líčení je založeno nabohatýchzkušenostech| pozorovatel
ských, a tyto zkušenosti jsou podá
vány prostým, živým a zajímavým způ
sobem. Pro mládež (II. a III. stupeň).

tv

940.3 (044). Dějiny sv. války (dopisy).
940.3

Poslední dopisy. Soubor posled
ních dopisů umučených soudruhů. S
předmluvou Františka Halase vydala
a vytiskla 1946 Svoboda v Praze.
14X21, 80-(IV) ss. Brož. 20 Kčs.

Poslední dopisy 33 popravených čes
kých komunistů. Umírají s důvěrou, že

po jejich smrti bude lepší svět. Jeden z
popravených se před smrtí modlí. Anna
Mlejnková píše: „Bůh není, venku
jsem někdy o tom pochybovala, ale
teď to vím positivně.“ (Str. 39.) Pozo
ruhodné a pro některé křesťany zahan
bující je, že ani jeden z těchto umí
rajících soudruhů nehlásá pomstu aneb
nenávist proti nepřátelům.
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943.7. Dějiny
MM 943.7

FRENDLOVSKÝ, FRANTIŠEK: Čes
koslovenské dějiny. Ústřední
učitelské nakladatelství a knihkupec
tví, Brno 1946, 8", 48 str., cena 8 Kčs.

Příručka pro žáky jako náhražka do
sud nevydaných učebnic dějepisu. Slo
hem a způsobem podání se hodí pro
střední školy, nanejvýš pro školy měš
ťanské, nikoli pro obecné,

Věčně se dá příručce dosti vytýkat.
„Papežský zákaz slovanské bohosluž

by ...navždy zpřetrhal církevní spo
jení s východem“(str. 5). — (Církevní
jednotu přece porušil rozkol Fotiův
a nikoli zákaz slovanské bohoslužby na
Moravě.) „Václav Svatý... pravděpo
dobně se stal obětí pohanských
a vládcovských rodových zvy
ků, v nichž vražda a násilí rozhodovaly
o rodové moci. Teprve pozdější le
gendy připsaly mu mnohé vlastnosti
historií nedoložené. Učinily z něho vzor
křesťanského vládce a člověka vůbec.
Lze ovšem předpokládati, že tyto le
gendy jsou celkem pravdivé. Jisto jen
je, že za něho se staly naše země
závislými na německémSasku. Tím
k závislosti náboženské přibyla i
podřízenost politická. Proti to
muto područí bojoval pak český národ
až po naše časy“ (str. 6). — Úplně ne
správný výklad příčin zavraždění sv.
Václava, chybné ocenění historické prů
kaznosti legend, které jsou ve skutečnostiprvořadýmihistorickými| pra
meny, nejstarší z nich pocházejí skoro
od současníků Václavových. Konečně
dávno vyvrácený názor, že sv. Václav
„zaprodal“ naše země Němcům. Po
platek platila česká knížata asi od doby
Karla Velikého (130 let před sv. Vác
lavem).

„Panovník vládne šlechtě, šlechta
poddanému lidu. Toto zřízení podpo
rovala i církev učením o Dbožskémpů
vodu moci papežské, jež je odstupňo
vaně přenášena na císaře, krále, šlechtu
a lid“ (Str. 9.)

— Tak jednoduché to nebylo! —
Karel IV. učinil z Prahy střed císař

ství. To mělo neblahý vliv na ná
rodostní poměry v Čechách. Byl sice
duchovními kronikáři zván Ot
cem vlasti, ale přesto, že byl naklo
něn Čechům, vliv Němců za něho rostl.
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Československa.
Dvůr a městské úřady byly německé.
Církevníznemravnělosta vzrůstající
poroba selského stavu vedlyk vel
kým hnutím.. .“ (str. 13). — Vzestup
českého živlu, pronikání Čechů do
městských rad je pravdou. Otcem vlasti
jej po prvé nazval v pohřební řeči
mistr Vojtěch Rankův.

„Hus se odvážně postavil proti ne
mravnosti církve a šlechty“ (str. 14).
— Proti církvi ano, proti šlechtě, králi
atd. už méně! „Až na malou část
vyšší šlechty přijímali všichni pod
obojí“ (str. 14). — Nezapomínat, že na
př. Plzeňsko zůstalo věrně katolické!
„Táborskáobec,založená na zása
dách původního křesťanského
komunismu“ (str. 15).— Náběhyse
tu považují za dokonanou skutečnost.
— Jiří z Poděbrad byl zvolen za krále
1458 (brožurka má chybně 1457).

„Ať žalován nebo žaloval, byl ne
volník zastupován před soudem jen
vrchností“ (str. 19). — Vskutku vrch
nost měla nad poddanými soudní pra
vomoc, ale v době předbělohorské
mohl si poddaný stěžovat i na svou
vrchnost u soudu zemského (uplatňo
valo se to zvláště na Moravě, t. zv. sel
ské roky).

„S humanismem se rozšířilo i
užívání latiny, jež se stala světovou
řečí učenců.“ (Str. 20). — Díky církvi
zůstala latina řečí vzdělanců od staro
věku, nebylo k tomu třeba humanismu.

„Opravnémyšlenky Husovy vy
šlehly za 100 roků znovu v Němec
ku“ (str. 21). — Mezi Flusem a Luthe
rem je velký rozdíl v nauce a ještě
větší v mravech. Netřeba se nám dovo
lávat souvislosti s Německem. — V do
bě pobělohorské pálením knih „většina
české literatury byla zničena“(str. 23).—
Přehnáno dle známých hrůzostrašných
receptů. „Roboty trvaly na mnohých
panstvích celý rok, ba i o nedělích
a svátcích“ (táž str.). — Roboty byly
jistě zlé, ale poměry na některých pan
stvích se nemohou generalisovat. Dnes
se tyto věci posuzují střízlivěji.

A tak to jde dále. O posuzování
Husa jako bojovníka za poznanou
pravdu už se ani nezmiňuji. Zkrátka
věcně stojí brožurka na „vědecké“
úrovni podobných výtvorů z doby před
25 lety. Nic se nezměnilo.

Bed. Smékal.
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O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

2(. Cirkevní dějiny.
KADLEC, JAROSLAV: Byzantské

křesťanství u. slovanských
národů. Vydal: B. Rupp v Praze,
1946. 89. str. 178, brož. 70 Kčs.

Souhrnná práce z náboženských dě
jin slovanských. Kromě výkladu 0 po

křestění Slovanů, o církevních dějinách
Srbů, Bulharů «a Rusů jsou tu vý
znamné partie o historii unie, hlavně
u Ukrajinců. Kniha poskytuje dobré
a potřebné poučení.

Bed. Smékal.

8. - 1. Básně.
VMM 8—1

ZÁVADA,VILÉM: Povslání z mrt
vých. Poesie sv. 56. Praha, Melan
trich, v úpravě F. Muziky. Vydání I.,
1946, 13.5X20, stran 80(IV), brož.
45 Kčs.

Sbírka lyriky, inspirované dobou ú
tisku a poroby, ale také osobním smut
kem a melancholií tak typickou pro
všechny sbírky Závadovy. Dilema je tu
stále totéž: zatím co duše žízní po
věčnosti, slovo se obrací jen k zemi.
Příznačným detailem, který vše pro
zrazuje, je fakt, že slovo smrtelník se

píše u Závady velkým začátečním
písmenem, ale slovo Bůh s malým. Po
formální stránce je tato sbírka spíše
krok zpátky proti dřívějším. Dobré
verše se tu střídají se špatnými, vedle
opravdu původních, překvapivých obra
zů tu najďeme ohlasy cizích, hlavně
ruských forem. Nejistota názorová i
formální se obráží v některých ver
ších velmi výrazně, jako na příklad
v této nehoráznosti:

Zvoní zvony, k slunci vodí.
Zvoní zvony, boha plodí. (72)

Celkem bude asi Závadova sbírka za
jímat jen velmi specialisované čtenáře.

8.-3. Romány. Povídky.
— 823
HLUBÍNSKÝ, SILVA: Marná oběť.

Sociální novela z továrního života.
2. pozměněné vydání. Edice „Niva“,
Fřebechovice p. O. 1946, 89. Str. 61
lí. 45 Kčs.

Dějově značně zhuštěná, uměl. ne
náročná novela zachycuje malou epi
sodu ze sociál. bojů v době počínající
hospodář. krise za první republiky:
intelig. dělník zradí své nemocné dru
hy, aby pomohl své nemocné matce,
ale tato zemře. Do jeho úst vložil spis.
někt. zdravé zásady o sociál. otázce, de
mokracii atd. E. M.

M 823

POLÁČEK. KAREL: Bylo nás pět.
Povídka. Knih. Svob. novin. Brno
1946. 89. sir. 223—1.

Poslední povídka čes. židovského, za
války umušeného humoristy líčí veselé
i vážné příběhy pěti maloměst. školáků.
Jsou celkem běžné a nakonec z nouze
nastavované snovou fantastikou. Jedi
ným půvabem je způsob, jakým vypra
vující hrdina napodobuje obraty škol.
úloh a dospělých lidí. Všední jsou tak“
drobné klubovské zmínky 0 „káťovi“,
o zpovědi a pod. E. M.
V 8—3

WELL, JIŘÍ: Makanna — otec di
vů. Román. Nakl ELK, Praha 1946,
89, str. 270—1. Cena pro členy 55
Kčs.

Bezůtěšná historie tureckého faleš
ného proroka ze VI. stol. po Kr.,
dryáčnického kejklíře, jenž se vydává
zu mesiáše i za Boha, strhne za sebou
davy zuboženého lidu v Přední Asii a
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skončí příšernou sebevraždou — má
snad býti také obrazem osudu Hitle
rova. Spis. čes. žid. půvedu zachytil
velmi barvitě i básnicky orientální pro
středí oné doby, ale přeplnil román ne
přehledným množstvím postav a líče
ním nesčetných boju, výprava, vzpour,
úskoků i vražd. Rušnému vnějšku chy
bí také hlubší psycholog. zdůvodnění
hrdinova vývoje i jeho záhubného vlivu
na davy. Erotiky tu skoro není. EM.

VS 8—3

HILTON, JAMES: Sbohem, pane
profesore! Z angl. přel. Dr. Ja
roslav Kolařík. Obálka Jarosl. Svab.
Vyd.. Jaroslav Podroužek, Praha.
2. vydání 1946. Vytiskl Všetečka a
snol., Praha.
Vknížce, plné životní reality, vykreslil

spisovatel pěknou postavu dokonalého
učitele a skromného člověka, který žije
a pracuje jen pro školu a své žáky a je
jimi. milován. Radostná knížka pro
dobré lidi. Ma.

X 8—3

SEVEROVÁ,OLGA: Romantik Jan.
Praha 1946, Ant. Plechatý, 8", 270
(IT) ss. Edice mladých autorů.
Pornografie.

D 8—3

ARGUEDAS, ALCIDES: Bronzový
rod. Ze španěl. přel Zd. Šmíd. Obál
ku a kresbu v titulu navrhl Ant. Po
spíšil. Vydal V Šmidt v Praze 1945
jako I. sv. knihovny Zahrada krásné
prózy. Tisk Družstvo knihtiskárny v
Hranicích. Str. 314-[VI, 14X21.5,
Brož. 90 Kčs.
Obraz života chudé indiánské vesnice

v bolivijských horách, jejíž obyvatelé,
chudí nájemci, trpí pod tyranií svých
bílých pánů, snášejíce trpělivě všechna
příkoří, ale nakonec se vzbouří a vy
vraždí všechny bělochy na statku. Lí
čení je věrné, dosti obšírné a nestranné,
je založeno zřejmě na dobré znalosti
prostředí «a je neseno sympatiemi
k trpícím Indiánům. Některé výjevy
jsou drastické, není tu však nejmenší
snahy po lascivnosti. Pro zralé čtenáře.

tv
D 8—3

HOSTOVSKÝ, EGON: Listv z vy
hnanství. Obálka a typogr. úprava
K. Teige. V souboru spisů E. Hostov
ského vydal a vvliskl Melantrich,
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Praha 1946. Str. 156-|[IV], 13.5X20,
brož. 50 Kčs.

Fragmentární obrazy ze životu čes
kých uprchlíků v cizině za druhé svě
tové války s rozmanitými motivy: Vzpo
mínky na krásu domova, zejména
kouzlo vzpomínek na dětství, lítost nad
zmařenými příležitostmi dřívějšího ží
vola, vážení viny, kterou má jednotli
vec na obecné kKatastrofě svým osob
ním mravním selháním.

Motiv zpytování individuálního svě
domí tváří v tvář obecné pohromě je
vůbec základní motiv, podložený všem
prózám. Závěr tvoří pohnutá apostrofa
rodné země.

Je to tvořeno s obvyklou virtuositou,
jakou jsme zvyklí nalézat u Hostov
ského, je v tom však znát jakousi kře
čovitost, jakousi nevyrovnanost, pochá
zející z toho, že se tu autor dotýká
obecných problémů, na něž svou osob
ni zkušeností nestačí a jichž skutečnou
podobu nahrazuje promítáním osobních
krisí do dějství doby. Je to však kniha
poctivá a je v ní znát upřímné úsilí
o postižení mravní podstaty právě mi
nulých událostí. Pro dospělé čtenáře
četba užitečná, tv
— 8—3

HOSTOVSKÝ, EGON: Úkryt Obálku
a typogr. úpr. navrhl K. Teige. V sou
boru spisů E. Hostovského vydal a
vytiskl roku 1946 Melantrich v Praze.
Str. 130-[IH], 13.5X20, brož. 45 Kčs.
Povídka o českém uprchlíkovi, který

nalezne ve Francii úkryt u přítele a po
dlouhém skrývání se odhodlá obětovat
se při pokusu o potopení německé lo
di. Tento obrys vnějších dějů tvoří jen
rámec pro líčení duševní proměny člo
věka, který v svém dřívějším životě ne
dovedl vybudovat a udržet své osobní
štěstí a který teď nalézá nový smysl
svého života v oběti.

Po technické stránce skvěle prove
deno; po stránce mravní třeba zazna
menat zdůraznění mravní odpovědnosti
« vyššího významu oběti. tv

— 8—3

FLEMING, HUGH: Kapitán Kid.
Sbírka vybraných detekt. románů, sv.
2. Obálka B. W. Formana. Vydal K.
Chromovský v Praze 1946. Tisk V
Palán v Praze. Str. 180-|[IV], 15.5X
22. brož. 63 Kčs.
Nevalná napodobenina anglické de

tektivky od venkoncem českého autora.



Obsahuje obvyklé ingredience wallace
ovské detektivky, totiž ušlechtilého
mladého policejního komisáře, ušlech
tilou mladou dívku, která je sekretář
kou zdánlivého finančníka, ve skuteč
nosti zakukleného zlosyna, dále několik
vražd a tajnou tiskárnu na výrobu fa
lešných obligací (čili „„oblikací“, jak
stojí vícekráte vytištěno v této knížce).
Autor napodobí pečlivě anglický kon
versační styl, ale někde se mu to ne
daří a hrdinové mluví spíše jako fi
gurky z české pavlače (viz zejména
hovory milostné). Dobře vychované an
glické dívky také nemají ve zvyku, aby
na nabídnutí sňatku odpovídaly tím, že
štípnou násadníka do ruky „až vy
pískne“. Celkem lze těch 63 korun, jež
kniha stojí, věnovat na lepší literaturu.
Kdo však konsumuje detektivní litera
turu ve větším množství, může z nedo
statku jiného sáhnout i po této knížce.

tv

8.-93. Knihy
— 8—93

BAUM, Dr. JIŘÍ: V zemi slonů a
lvů. Obálku a obrázky nakreslil V.
Živný. Upravil AL. Chvála. Vyd. VL
Orel v Praze 1946. Tisk Al Šašek ve

15.5X21, brož. 54 Kčs.

iNVesložitélíčení příhod mladého Bu
ra, který po poslední burské válce

S 8—3

HOLKOVÁ, MARIE: Hodina před
půlnocí. Povídky. Vyšlo jako 375.
sv. Vilímkovy knihovny, nákl. J. R.
Vilímka v Praze 1946. Tisk J. R. Vi
Jímek. Obálka R. Lander. Str. 197
[IIT], 13.5X21, brož. 60 Kčs.

Povídky většinou na náměty z mt
nulé války; nejde tu však jen o příběhy
vnějších událostí, nýbrž zájem autorčin
se týká především mravní stránky du
ševního života, ústředním bodem je
vždycky způsob, jímž na vnější otřes
reaguje člověk morální. Koncepce je
positivně křesťanská, a po umělecké
stránce lze říci, že autorka má solidní
vypravěčské nadání, dovede pozorovat
lidi a věci a rozumí dobře epické sklad
bě; může se časem vypracovat velmi
vysoko. tv

pro mládež.
odejde do Střední Afriky, putuje pra
lesy, plaví se po řece Zambezi a po
různých příhodách se vrátí opět do
svého domova. Lovecké příhody a
zběžné líčení prostředí a různých čer
nošských zvyků zaujímá hlavní místo.
Hodí se jako četba pro mládež II. a
II. stupně. Zdá se, že autor dosti peč
livě studoval cestopisncu literaturu o
Jižní a Střední Africe. tv

940. Dějiny Evropy.
VM 403

SHEEAN, VINCENT: Ne mír — ale
meč. Přel. Vladim. Vendyš. Nakl.
IELK v Praze 1946. 8", str. 309—1.
Cena pro členy 55 Kčs.
Proslulý amer. romanopisec a novin.

zpravodaj zachycuje v knize své dojmy
a zkušenosti z Evropy od března 1938
do března 1939: známé rušné události
v Londýně, ve Vídni, Mnichově i v Pra

943.7. Dějiny
MM 943.7

ST. NEMEŠKAL — AL. SOSÍK —
ST. VRÁNA: Stručný přehled
českých dějin. Ústředníučitelské
nakladatelství a knihkupectví, Brno
1946, 87, 40 str., cena 8 Kčs.

ze, jsou tu velmi zajímavě osvětleny s
hlediska bystrého amer. pozorovatele.
Jeho ostře protifašistický postoj pro
niká nejvíce v několika reportážích ze
španělské občan. války, viděné ovšem
jen z republik. fronty. O nábož. pomě
rech se tu autor sám skoro nezmiňuje,
jen reprodukuje obšírně (str. 134—138)
neplodnou hádku dvou dělníků 0 cír
kvi a kněžstvu ve Španělsku. E.M.

Československa.
Má to být náhražka učebnic dějepisu

pro vyšší třídy národních škol, napsaná
prý podle dosavadních učebnic. Podává
látku přístupným slohem, názorně a
dost živě. Na nejožehavějších místech
našich dějin má však několik zásadních
nedostatků.
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Přijetí křesťanství našimi předky vy
kládá brožurka jako pouhé vystřídání
víry staré věrou novou. Jaký pokrok
znamenalo křesťanství, to není nikde
řečeno. Význam slovanského písma se
autoři ani nepokoušejí vyložiti. O tom,žepapežpovolilslovanskou— boho
službu, není ani zmínky. Zato činnost
Svatoplukova je vyložena timto po
divným způsobem: „Ve svých plánech
se chtěl Svatopluk opříti o moc pa
peže, která právě tehdy začala vzrů
stati. Překážela mu však nejednotnost
kněžstva v. jeho říši. Jedna část
kněžstva, vedená Metodějem, konala
bohoslužby jazykem slovanským. Dru
há část, vedená německým knězem Wi
chingem, zastávala názor, že se boho
služby mají konati jen jazykem latin
ským. Toho názoru byl i teldejší papež
v Římě a bohoslužbu slovanskou za
Jázal“ (Str. 7.)

Za Drahomíry prý zas na chvíli ožili
staří bohové pohanští (str. 9). Vskutku
i Drahomíra byla křesťanka, ač spíše
podle vnějšku. O sv. Václavu jsou je
dině tyto dvě věty: „Když nastoupil
vládu mladý kníže Václav, vítězilo v
jeho zemích křesťanství a vzdělanost
západní. S tímto křesťanstvím a s touto
vzdělaností šířili Němci u nás svůj vliv
a svou nadvládu.“ (Str. 9.) O Vác
lavově zavraždění, úctě atd. ani slova.

O Husovi, jak se dá předpokládat,
píší autoři: „Zdůrazňoval, že se každý
má snačit, aby si vytvářel svůj vlastní
názor a hleděl dospěti k pravdě vlast
ním přemýšlením. Čírkev žádala přede
vším poslušnost. Kdo jí neposlechl a
hlásal něco jiného, dopouštěl prý se
těžkého hříchu, bludu, kacířství“ (Str.
13.)

O komunistických nábězích v 15. stol.
(ostatně brzy opuštěných) píší autoři,
jako by to byla bývala skutečně pro
vedená věc: „Táborité a Čeští bratří
vytvořili první Komunistickou společ
nost. Byli si navzájem rovni, majetek
byl jim společný a vzájemně si bratrsky
pomáhali“ (Str. 24.)

O sociální otázce píší autoři zcela
zmateně. Uvádějí sice Marxe, ale pakpronášejínaprosto© protimarxistickou
větu: „Práce se stala ctí a požehnáním
všude, kde se dovedl kapitalista s pro
letářem dohodnout“ (Str. 25.) Ukázka,
jak je nesnadné vykládat sociální pro
blémy dětem. Tady brožurka ztrosko
tala docela. Bedřich Smékal.
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— 943.7

KOP, JUDr. FRANT.: Založení uni
versity Karlovy v Praze. Vydal
Atlas, Praha, 1945, str. 52 s doklady.
Cena bož. 65 Kčs, váz. 85 Kčs.

Rozborem příslušných listin dospívá
autor k výsledku, že Karel IV založil
pražskou universitu předně pro český
národ v ethnickém slova smyslu. Zje
dnává tak jasno v'otázce, v posledních
letech často přetřásané ve směru proti
českém. Bed. Smékal.

Ke str. 19. J. Kunc, Slovník soudo
bých českých spisovatelů. K referátu
třeba doplnit, že posudky spisovatelů
ve slovníku uvedených jsou, aspoň po
kud se týče spisovatelů katolických, na
prosto nevhodné. To, co se tam povídá
na příklad o Demlovi nebo Durychovi,
jsou buď nesmysly nebo urážky. O pra
vé povaze díla a osobnosli se tam ne
dočteme nic. Poslyšte na př. tuto perlu
o Demlovi: iZavrtán příliš do své
kněžské víry v sebe a svou jedinečnou
platnost, vypjal se(!) v národní kul
tuře na osobnost, která si dělá nárok,
aby se jí všichni zabývali“ Nebo:
„Demlovi se zalíbilo v póze psance li
hratury a společnosti, zůstává stále
solipsistou, jejž kromě vlastní osoby a
soukromé starosti pranic nezajímá.“
Takové věty, už po stránce gramatické
nedochůdné, nejsou než planým a ne
odpovědným opakováním frází, jež ne
řeknou nic o pravé velikosti Demlova
díla ani nevysvětlí nic z jeho lidské a
básnické osobnosti. — Podobně o Du
rychovi: „V jeho knihách se projevuje
nezvyklé duchovní napětí, neboť v ero
lice spojuje dva protiklady, spasitelnost
a hrůzu, promíšené středověku demo
nologií. (II) Spasitelnost mu vyvěrá
z mariánského kultu a z víry ve vy
koupení skrze ženu, dekadentní hrůza
pramení z pohlaví, ať je vybičována
v nemorální krutost nebo v nábožensky
vznícenou tělesnost.“ Přes všechny ná
mitky, jež lze proti Durychovi mít, je
jasné, že jako věřícímu katolickému
umělci mu spasitelnost „vyvěrá“ z víry
v nadpřirozenou milost a v Krista a
hrůza zase především z intensivního vi
dění propastí hříchu. Takové charak
teristiky, jako je uvedená, jsou nepří
pustným snižováním autora i jeho díla.

tv
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O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

241. Prakt. Theologie.
SS 241

Hřích. Vydal Exerciční dům, Frýdek
(Valašská tiskárna, Valašské Mezi
řící). 10.5X 14.5, str. 32, cena 3 Kčs
brož. Vyšlo ve sbírce Životem č. 99.

Objasňuje pojem hříchu, rozdil mezi
hříchem smrtelným a všedním. Ukazuje
zlobu hříchu jako vzpouru proti Bohu
a nevděčnost vůči největšímu dobro
dinci. Názorně líčí neštěstí hříchu a
nakonec ukazuje cestu k záchraně.

9 241

Maličkosti? Frýdek, Exerciční dům
(A. Koch, národní správa, Odry), III.
vydání, 1946, 10.5X14.5, 32 stran,
cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce Ži
votem č. 249.
O všedním hříchu, jak i on uráží

Boha, škodí duši, vede k hříchu smrtel
nému a jak jej Bůh trestá. Navádí k
boji proti všeďdním hříchům. Pro kře
sťany, kteří už vyvázli z otroctví těž
kého hříchu.

248. 1. Ascetika.

S 248.1

Nač se ještě modliti? Frýdek, Exerciční
dům (H. Lidemann, nár. správa, Čes.
Těšín). IV. vydání, 1946, 10.5X14.5,
str. 32; cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve
sbírce Životem č. 9.

Vyvrací pádně námitky proti modlit
bě a vede k dobré modlitbě. Jak se
modlit nábožně, pokorně s důvěrou a
odevzdaností do vůle Boží.

265. Svátosti.

SS 205.6

Generální zpověď. Frýdek, Exerciční
dům (H. Lůdemann, nár. správa, Čes.
Těšín). IV. vydání, 1946, 10.5X 14.5,
str. 32, cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve
sbírce Životem č. 239.

O životní zpovědi: Komu je jí třeba,
komu je prospěšná. Návod k zpytování
svědomí se zrcadlem zpovědním. Mo
dlitby k sv. zpovědi.

32. Politika.
329, 14. Sociální demokracie.

— 329.14

Program čsl. sociální demokracie. —
Vydalo Propagační oddělení v Praze
1946; stran 123, 19X23.5, brož. 25
Kčs.

Dvacátý manifestační sjezd strany čsl.
sociální demokracie se usnesl na pra
covním programu, který v redakci O.

Bergera dochází k propagačnímu sve
řejnění. Program zahrnuje proklamaci
stranických zásad i budovatelské úsilí
strany v činnosti kulturně politické, ho
spodářské a sociální, ústavně právní,
družstevnictví, mládeži, brannosti státu,samosprávě,| osidlování,odborových
hnutí, tělovýchovy jako specifikovaného
úsilí na výstavbě republiky. řh.
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329, [0.
X 329.18

KOLMAN,ARNOŠT: Ideologie ně
meckého fašismu. Nakl. Svobo
da, Praha 1946, stran 158, 15X22,
36 Kčs.

Autor je profesorem filosofie na Kar
lově universitě v Praze. Jeho knížka o
ideologii německého fašismu není však
prací filosofickou. Je to soubor žurna
listických statí ne dosti logicky uspo
řádaných. Jsou tu kapitoly jako: Nutno
vyhladit fašistickou ideologii. — Pravá
tvář nacismu. — Zásady ideologie ně
meckého fašismu. — Ideologie fašismu
jako systému. — Jak se osvědčovala
ideologie německého fašismu v praxi.
— Německé štvaní proti Slovanům,
zvláště proti Čechům a Slovákům. —
Ideologická půda, ze které vyrostl na
cismus. — Revise poměrů k německé
kultuře. Celým svým složením a zamě
řením je to knížka agitační a autor ji
zřejmě napsal z titulu předního ideo
loga komunistické strany, nikoliv z ti
tulu universitního profesora. K vlast
nímu thematu se autor dostává až na
str. 64, kde rozbírá knížku nacistického
ideologa Klaggesa, Idea a systém. Je
to práce vyrobená zřejmě narychlo a
místo hlubších rozborů nacismu, které
bychom očekávali, najdeme v knize
přemíru siláckých frází, Kapitolu o zá
sadách ideologie německého fašismu za
číná autor takto: „HiHerovci upadli
mravně, kulturně na úroveň dravé zvě
ře či ještě níže, neboť dravec musí za
bíjet, aby mohl žít. Ale hitlerovec za
bíjel z pouhé perversní radosti, ze sa

Fašismus.
mého zabíjení a proto porovnávání hit
lerovců s dravci je vlastně urážkou pro
dravce. Mluviti o jakési „ideologii vlků,
hyen a šakalů je ovšem nesmyslné.
Ideologie byť i jen těch nejprimitivněj
ších divochů, je vždy nadstavbou nad
hmotnou základnou lidské společnosti.
Právě existencí ideologie se člověk nej
nápadněji liší od zvířete.“

Rozčilený tón knížky je charakteriso
ván i přemírou vulgárních obratů jako:
lidožroutská ideologie, lotři, prznit,
darmožrouťství, loupežničťí pohlaváři,
jeďovatá dračí semena nacismu, bible
lidožroutství, sběř, šílené lotrovské
skutky.

Pokud jde o věci náboženské, tvrdí
autor na str. 66, že nacisté nezavrhovali
křesťanství, dále na str. 85 nesprávně
uvádí, že „katoličtí a evangeličtí kněží,
kteří se nepřichýlili k fašismu, byli pro
následováni,což však nepřekáželo
dobrýmuvzájemným stykům s pa
pežem a některými vlivnými prote
stantskými organisacemi.“ O českém
historikovi Pekařovi říká na str. 102,
že „zprznil to nejslavnější období čes
kých dějin — husitství“ O Vladimíru
Solověvovi tvrdí, že obhajoval „reakčně
nevolnickou carsko-pravoslavnou ideo
logii“.

Škoda, že universitní profesor, který
přednáší na fakultě logiku, nepřenechal
napsání podobné knížky nějakému žur
nalistovi a že při svém nesporně širo
kém obsahu vědomostí nenapsal sku
tečně filosofický — byť i populární —
rozbor ideologie německého fašismu.

J. V.

34. Právo.
SV 34

TUREČEK, J, Dr. PROF.: Právo,
křivda a neprávo s hlediska
dnešní doby. Praha 1946,Tiskárna
K. Smolíka. 15X23, str. 32, 15 Kčs.
I. svazek edice: Knihy živé vědy.

Otisk přednášky konané 18.ledna 1946
vpSociologickém klubu.
Pojednání obsahuje úvahy právníka,

nesoucí se k pojmu práva, křivdy a ne
práva ve vztahu k životu jednotlivce
i společnosti. Všechny tyto tři pojmy,
jakožto zjevy společnostní, nastiňuje
42

autor letmo hlavními pojmovými znaký
a doplňuje hodnotnými postřehy. Po
nechávaje stranou otázku abstraktního
pojmu práva, přechází autor hned k
úvaze o právu, daném právním řádem,
jeho rozdělení, účelu a funkci. Právo
ve smyslu objektivním — právní řád —
upravuje především poměr jednotlivců
ať již k sobě navzájem, či jejich vztah
k státní společnosti, a zajišťuje bez
pečnost a pořádek. Toto právo nemusí
být vždy totožné se zákonem, jehož ob
sahem může se státi i neprávo, ba
i křivda. Neprávo je autorem nově tvo
řený název pro protiklad práva ve for



mě zákona. Při této příležitosti dotýká
se autor illegality, která má oprávnění
jedině jako volání a úsilí o nastolení
práva proti zákonnému neprávu. Z
právního řádu plynou jednotlivcům
konkrétní práva a povinnosti, tvořící
právo v subjektivním smyslu. Porušení
stávajícího právního pravidla vzniká
protiprávním jednáním, které, zasahuje
li rušivé do subjektivních práv a povin
ností jednotlivých občanů, stává se křiv
dou. Křivdu může páchati jednotlivcům
nebo jich skupinám zase buď jedno
tlivec nebo kolektiv, zejména většina
státního lidu konkrétního státu. Aby
sám právní řád nebyl pramenem křivd,
musí subjektivním právům i povin
nostem jednotlivců i společnosti stano
viti pevné meze. Je to především hle
disko lidskosti, které omezuje sféru
akční volnosti. Bez takového omezení
neobejde se žádný právní řád. „Kon
strukce práva pojmově neomezeného
ohrožuje základy pravotvorné společ
nosti a legalisuje zvůli... Koncepce

pojmově neomezeného oprávnění a
pojmově neomezené právní povinnosti
obsahuje v sobě zhoubný rakovinný
prvek anarchie a tyranidy, v nichž hy
nou svoboda i lidství Společnost
ovládaná ideologií o pojmově neomeze
ných oprávněních a právních povinnos
tech zcela bezpečně klesne na lidskou
smečku, od níž by se musel s hnusem
odvrátiti i odchovanec džungle“ Jde
o stenograficky zachycenou přednášku,
obsahující úvahu, kterou dnešní člověk
ústy právníka reaguje na pomnichov
skou dobu nepráva a křivd s několika
retrospekcemi, v nichž se uznale do
týká i kulturního poslání Církve ve
vývoji právní Kultury evropského lid
stva. Nejde o obsáhlejší a systematicky
rozčleněné pojednání, ale o naznačené
úvahy, jak plynuly v toku řeči. Knížka
je vhodným přínosem a ještě vhodněj
ší připomínkou době dnešního tvůr
čího varu, že právní řád vyspělé státní
společnosti musí býti strážcem všech
kulturních hodnot lidských. dr—ka.

43. Právo.

— 43

TÁBORSKÝ,ED.: Náše věc. Nakl. Me
lantrich 1946. S obálkou a v úpravě
F. Muziky, 15X23, stran 220, brož.
110 Kčs.

Osobní tajemník a právní referent
kanceláře presidenta Beneše v exilu,
zkušený badatel v mezinárodním právu,
osvětluje právně Mnichovskou dohodu,
okupaci čsl. státního území i zahraniční
odboj. Nezvratně dokazuje právní kon
tinuitu republiky, pozoruhodně řešípro

blém vynucených územních cessí v
zjištění, že čsl. stát právně trval, uzná
ván všemi, kdo nepodléhali německému
diktátu, a že všechny akce čsl. vlády
v exilu měly legální podklad. Údobí čsl.
národního výboru, uznání prozatimní
vlády, plné uznání vlády Velkou Bri
tanií, úprava právních vztahů se So
větským svazem i Spojenými státy, čsl.
jurisdikce v zahraničí a právní plán
i přípravy pro dobu poválečnou jsou
právním profilem historicity velkého
Benešova díla, jemuž autor vydává do
kumentární svědectví. řh.

8.-3. Próza. Romány.
MM 8—3

MŮLLER, VLADIMÍR:Bloudění Do
rotky vojandy. Praha, Vilímek
1946. 13X21, 188-[IV]str. Cena brož.
60 Kčs.

Kniha není kluzká. Zato ideologie
vrcholí v díku bezdětného manžela Bal
tazara Bohu za to, že jeho žena Dorotka
otěhotněla s milencem, za nímž utekla
na vojnu, a budou nyní šťastni. Celý
život Dorotka musí lhát (,„Svatá lež

to je a nesmí býti počítána mezi hří
chy, když přispívá k štěstí“, 163). Do
rotka se častěji modlí a ovšem že jí
to nic nepomůže. Život s cizoložným
milencem při druhém útěku „bere jako
důkaz vyšší milosti, ne už jen jako
výraz odpuštění ale odměny“ (160).
Psychologické sešívání a odůvodňová
ní děje působí nejednou skoro vesele
(na př. jak kněz brání kajícníci vstup
do kostela 143), ač některé momentky
jsou dobré. Šp

43.



83.-93. Knihy pro děti.
MM 8—93

Pohádky z Kazakstanu. Přeložil
A. Lubojacký. Vydáno pro Klub re
voluční kultury v M. Ostravě. Obráz
ky a obálka od H. Salichové. 1945.
19X25.5, stran IV-107-V. Cena brož.
50 Kčs. V Edici krásné literatury sv. 2.
12 pohádek kazackých, v nichž se

zrcadlí prostředí (kočovnický život) i
mravní názory odlišné od našich. Vět
šina z pohádek předvádí nejen vítěz
ství rozumu ale i vychytralosti a lsti
vosti nad hrubou silou, pošetilostí a
mocí, na př. Šibal Aldar a Šigajbaj,
Šibal Aldar a čerti, Pískle, v několika
vystupuje nadpřirozený svět a jeví se

logika, pohádek obdobná našim lido
vým, na př. Chán jako soudce, Tan
čící žába. Úvod o Kazácích není přesný
ani vystižný. V dodatku dvě básně: Rod
ný Kazakstan a Chvála krásného děv
čete. — Vypravování zajímavá novostí
námětů i prostředí. Někdy vadí stroje
né obraty v překladu, mnohem více
však chybí slovníček neznamých vý
razů (jurta, chán, vezír atd.). Největší
závadou je však netečnost k porušení
mravního řádu: mnohoženství, zabití
ženy, poněvadž rodila jen samé dcery,
(62), obratná krádež dokonce velebe
na: „Obratný zloděj — nejlepší pomoc
ník sultánův“,. Dosti dobré obrázky,
pěkná úprava. Spíše jako studijní ma
teriál než četba pro děti. E. Vejv.

92. Biografie.
OMM 92 Hus

BARTOŠ,F. M.: Co víme o Husovinového.Nakladatelství| Pokrok
v květnu 1946 jako 180. svazek kni
hovny Národního osvobození. Obálka
VL Endl, 13.5X21, brož. 39 Kčs, váz.
59 Kčs.

Kniha má dvě části, z nichž druhou
tvoří sebrané obrany Bartošovy, které
napsal v letech 1925—1946.

Kniha má dva klady. Předně velmi
pravděpodobně určuje asi definitivně
už rok Husova narození na rok 1371,
přesněji klade Husovo narození mezi
6. XII. 1370 — 6. XII. 1371. Za druhé
dokazuje hodně přesvědčivě Husovo
rektorství v roce 1409, kdy byl Hus
prvním rektorem, kutnohorským de
kretem obnovené Karlovy university.

Jinak je kniha snůškou hrubých,
často až naivních a frázovitých útoků
na Čírkev. Ale nejen na Čírkev Husovy
doby. Drze napadá nynější Církev, kte
rá prý brutálně zlomila modernistické
hnutí, které bylo jedinou nadějí katoli
cismu. Codex iuris canonici prý vydal
Církev úplně despocii obmezené va
tikánské byrokracie. Také oznamuje
rozsudek nad katolicismem u nás. Není
prý nám pomoci; teprve v den, kdy
bude provedena odluka a kdy klesnou
na 10 až 159/0 (myslí katolíky) v ná
rodě, budou osvobozeni a stanou se
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platnými spolupracovníky o kultuře ná
roda (131).

Celý Husův spor s církevní autoritou
klade ne na pole věroučné, jež dokonce
úplně opomíjí, ale zdůrazňuje, že ce
lý spor se vedl z příčin hospodářských,
že Hus chtěl zabavit, dnes říkáme
znárodnit, církevní majetek, a to bylo
hlavním prý důvodem, že kněžstvo Hu
sa nenávidělo (63).

Posměšně mluví o sv. Janu Nepo
muckém, který prý byl proti reformě
církve, legenda z něho udělala mučed
níka zpovědního tajemství a v době
temna ho použili jesuité, aby nahradili
Mistra Jana Husa (98, 114).

Nauku sv. Tomáše o trestání kacířů
nazývá cynickou a překrucuje slova
Andělského učitele (119).

Zajímavé je, že si cení práci Dr.
Sedláka (100), jenže ignoruje všecky
jeho vývody. Pochopitelně, že se obrací
velmi ostře proti Pekařovi, a také od
mítá Vl. Kybala, který vysvětluje Hu
sův odkaz z Kostnice, ono známé sed
mero: slyš pravdu, braň pravdu,... ja
ko pravdu Boží, zjevenou v Písmu sv.
a tvrdí, že Hus měl na mysli pravdu
jinou, rozumové poznání, které je nej
vyšším měřítkem.

První část má ještě vědeckou úroveň
aspoň ve vývodech. Druhá část velmi
často opouští ústřední thema práce a
zahrocuje se ostře v agitační štvaní,
které postrádá jakékoliv odborné ar
gumentace. Medek.
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159.9 Psychologie.
159.923 Typová psychologie.

VS 159.923

SOUČEK, RUDOLF Dr.: Charakter.
Pokusy o analysu osobnosti. Česká
grafická Unie a. s., I. vyd., 1946,
15X21.5, 160 str., brož. 60 Kčs.

Důležitá introdukční příručka moder
ní charakterologie, podávající řadu do
savadních důležitých charakteristických
směrů s dosti podrobným a přesným
rozborem. Jest to sice podávání ná
zorů cizích, ale nechybí ani kritický po
sudek. Zdůrazněni zejména Klages (dle
Součka přeceňovaný), Háberlin, Janet,
Delmas s Bollem a nejvíc Kretschmer.
V 1. článku jsou naznačena různá po

jímání charakteru — bohužel bez jakého
koliv rozdělení (charakter je psycholo
gický, morální, ethický ..). Tradiční
rozdělení (tvořící záklaď na př. u Fouil
léea) j u Součka zamítnuto a přec je
v mnohém patrno i v systému Kretsch
merově, u něhož základní strukturální
znaky jsou: veselý — smutný, citlivý —
chladný (122). Je pochopitelné, že v
poměrně stručné studii nejsou zahrnuty
všechny systémy, avšak aspoň připome
nutí jiných rozdělení (Spranger — Dil
they) by jistě přispěla knize k úplnosti.

Některé ne úplně správné názory nut
no vytknouti již autorům, které S. ci
tuje. (Hierarchie tendencí Janetových
— jak se zdá — staví na vývoji člověka
ze zvířete; v Delmasově rozboru čteme:
„dáti almužnu chuďasovi může být ge
stem ješitnosti může to býti na
opak vypočítavá obezřetnost zbožného
člověka, který se domnívá, že tím zís
kává právo na posmrtnou blaženosť“,
str. 71; u Kretschmera příliš příznivý
postoj k Lutherovi.) Sám S. píše na
str. 142: „Láska k pravdě převládá u
některých lidí do té míry, že neuznávají
ani oprávněnost lži z nouze“ Lež není
nikdy dovolena.

Podrobný popis typů Kretschmero
vých — v mnohém shodný se Součkem,
podal u nás již F. Kratina. Rozlišení
charakteru a temperamentu nezdá se
S. dost odůvodněným (s. 17); snad by
však přispělo k vyjasnění terminologie.
V závěru uvádí S. některé všeobecné
poznatky o citech, jednání, instink
tech... a správně zdůrazňuje vyjasnění
terminologie, důležitost methody testové
před dotazníkovou.

Jeho knihu můžeme vřele doporučiti
zejména pro odborné studium.

Kabát.

32. Politika.

V 32 (042)

HROMÁDKA, J. L. Dr. Prof.: Naše
dnešní orientace, Vyd. nakl.
Venclovy tiskárny v Praze pro Evang.
dílo, 1945. 15X21, str. 32, cena 15
Kčs.

Otisk přednášky, kterou měl autor v
Praze v Husově sboru po svém návratu
z Ameriky.

Řada pěkných postřehů, trpících však
skepsí vůči západu. Otevřenost, s jakou
autor mluví o marxismu, musela v zá
ří, kdy byla přednáška proslovena, jistě
imponovat, neboť tak se tehdy málckdo

odvážil promluvit. „Možná, že materia
listická filosofie stačí na rozboření sta
rého chrámu, ale nestačí na budování
chrámu nového“ (14) „Tvrdím, že ideo
logie, na které komunisté stojí, nám ne
stačí z toho důvodu, že ona neproniká
do posledních problémů lidských, ne
odpovídá na ty otázky, na které nor
mální lidské srdce žádá zcela určitou
odpověď“ (24). A resumé, zavazující i
nás: „Především jsme odpovědni za to,
aby Církev zůstala statečným strážcem,
opatrovatelem, ochranitelem toho, co
v lidské duši od věků bylo vybojováno
a protrpěno.“ (27). V Medek.
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8.09 Litérární kritika.
— 809

PAZOUREK, VLADIMÍR: Přítom
nost české literatury. pro
mládež. Nákladem V. Petra v Pra
ze, 21X13.5, stran 98, brož. 30 Kčs.

Usiluje o výklad nejmladších proudů
literárních v době politicky i kulturně
nejexponovanější. Synthetickým obra

zem novodobého úsilí se přibližuje k
rozřešení zásadních otázek nové umě
lecké orientace, které se snaží theore
ticky formulovat a v jejich zásadách
přehlíží záplavu každoročního přírůst
ku děl pro mládež a hodnotí díla, zna
menající kladný přínos v četbě raného
dětství, pohádek, veršů, prózy, dívčího
románu, historické a dobrodružné lite
ratury i děl s námětem z přírody. vvř.

8.-93. Knihy pro mládež.
— 8—93

GALLI,(ED.FELIX):Kdo má pravdu.
První knížka od táty. Ilustroval VL.
Kovařík. Nakladatel K. Synek v Pra
ze, 1946, I. vyd., str. 173-8, brož. 75
Kčs.

V 5 povídkách, z nichž nejdelší vy
pravuje o obrácení kmene Kafari ke
kresťanství, předvádějí se mládeži zá
klady životní filosofie i zákony lidské
společnosti poutavou formou, názorně
i vtipně, romantickým dějem. Kniha
značných hodnot mravních i umělec
kých. Kladný postoj k náboženství.
Vhodná pro chlapce od 12 let. Vej.

X 8—93

ŠAJNER, DONÁT: Paměti uliční
kovy. Ilustr. Zdeněk Batal. Vydal a
vytiskl Melantrich v Praze, 1946, I.vyd.
108 str, 49, brož. 75 Kčs.

Kniha chce pobavit vypravováním
nezbedných kousků venkovského ulič
níka, návody k nebezpečným klukovi
nám, sesměšňováním osob (stará panna
— učitelka) i náboženských úkonů (pří
prava a přijímání svátostí). Autorův
doslov, v němž vybízí čtenáře k rozli
šování, co bylo v jednání kluka správ
né a co ne, sotva napraví pochybný
text. Nelze doporučit pro katol. děti.

Vej.

— 8—93

KOVÁŘ,JOSEF: Čing, ptačí král.
Ilustr. Zd. Burian. Nakl. V. Šmidt
(Krásné dětské knihy, sv. III.) 1944.
II. vyd. 152 str., 49, váz. 115 Kčs.

Povídka z přírody o cvičeném orlu
Čingovi, jeho loveckých dobrodruž
46

stvích i velké oddanosti k pánovi, mon
golskému kočovníkovi, jemuž zachrání
život.

Poutavé vypravování, jemuž lze vy
tknout pouze nemírné zlidšťováníjedná
ní ptačího. Podává zajímavé detaily o
krocení dravců. Pro mládež od 10 let,
zvláště hochy. Vej.

M 8—93

PANSEN,TOM:Bílá jachta v obla
cích. S ilustracemi a obálkou Miloše
Nováka, v grafické úpravě K. Housy,
vytiskla knihtiskárna Tempo v Praze.
Nakl. Gustav Voleský v Praze, 1945.
17X24.5, stran 212, brož. 80 Kčs, váz.
100 Kčs.

Skupina hochů čtrnáctiletých se stane
členy školy plachtění u Řeykjaviku na
Islandě. Snaží se dosáhnouti nejvyšší
dovednosti, aby mohli přijít do králov
ské letecké školy v Kodani. Kniha v
zajímavém rouše románku zároveň za
svěcuje do techniky plachtění. Hoši
prodělávají nebezpečí záškodníků, vzdu
chu, bouře, na moři. Svého cíle do
sáhnou. — Stanovisko k náboženství
kladné, příznivá zmínka o modlitbě na
několika místech. Mravní stanovisko se
zaujímá přísné, pěkná zmínka o kato
lickém kostele v hlavním městě. Roz
lišuje se mezi zbožností a pověrou.
Dva škrty by prospěly: „„.. Kormak
„. jediný jest tu katolík, ostatní jsou
všichni evangelíci. Ještě nikdy je ne
napadlo, aby se proto hádali. Vždyť
katolický farář i evangelický pastor
slouží stejně jednomu Pánubohu.“Str.
99 (slova instruktora): „Jez a jez! Na
konec má člověk na světě jenom to, co
sní.“ Vy.



— 8—93

NOVÝ,KAREL:Potulný lovec. Ilu
str. Václav Pátek. Nakl. Melantrich.
(Edice Zlatý čáp, 11. sv.) 1946, III.
vyd. Str. 120 (IV), váz. 50 Kčs.

Románek z přírody o životě ochoče
ného lišáčka v zajetí, později o jeho lo
veckých dobrodružstvích na svobodě.
Pěkná líčení přírody i zajímavé záběry
z liščího života se pojí v ladný celek
a nenápadně poučují čtenáře o řádu
přírodním. Pěkná úprava, ale primitiv
ní kresby. Pro chlapce od 9 let. Vej.

— 8—93

CHVOJKOVÁ, HELENA: Zuzanka
objevuje svět. Ilustr. Jiří Trnka.
Vydal a vytiskl Melantrich v Praze
r. 1946. IV. vyd., 8", 108 str., váz.
75 Kčs.

Drobné příběhy malé Zuzanky od je
jího vtipně a poeticky vylíčeného pří
chodu na svět, od prvních krůčků do
života do prvních samostatných úsudků.

Je to vnímání světa očima dítěte, po
znávání krásy života a účelného zaří
zení v útulné domácnosti, i výlety dět
ské fantasie do říše nadsmyslné, kde ži
jí skřítci, mluví zvířátka a kde vládne
tajemství. Krásné obrázky zvyšují hod
notu roztomilé knížky. Pro děvčátka od
5 do 10 let, ale i dospělí si přečtou
rádi umělecky podanou psychologii dět
ství. Vej.

MM 8—93

MAJEROVÁ,MARIE: Robinsonka.
Kresby od Heleny Chvojkové. Vydal
a vytiskl Melantrich r. 1945. III. vyd.
Str. 154, 22.5X 16.5, kart. 50 Kčs.

Formálně hodnotný dívčí román
z pražského prostředí. Kvartánka Bla
žena po smrti matčině je nucena za
nechat studií a věnovat se domácnos
ti. Tam žije se jí zprvu těžce jako Ro
binsonu na pustém ostrově, než najde
svého Pátka — hodnou Toničku ze sou
sedství. Když se s ní otec ožení, ra
dostně se chystá pokračovat ve studi
ích.

Lhostejný postoj k náboženství. Ne
děle je dnem sportu nebo lenošení,
spalování mrtvol věcí samozřejmou.
Do katol. knihovny se kniha nehodí.

Vej.

N 8—93

BROŽOVÁ-MALÁ, JULIE: Život je
krásný. Román pro dospívající dív
ky. Ilustr. Jarosl. Malý. Vydal E.
Weinfurter v Praze 1946. II. vyd.
Str. 272, 89, brož. 120 Kčs, váz.
145 Kčs.

Líčen pěkný život krásných sester
Niny a Olgy v kolektivu na dívčím
gymnasiu, pak příprava do života. Ni
na najde v uměleckém povolání život
ní cíl, mladší Olga pro následky úrazu
nemůže se věnovat divadlu, ale zakotví
ve šťastném manželství.

Líbivý děj zasazen do vábných kulis
přepychu i všech výhod života. Kniha,
neutrální po náboženské stránce, nevy
niká valně nad úroveň oblíbených dív
čích „limonáď“ pro mělkost pojetí a
povrchnost v charakteristice. Pouze pro
nenáročné čtenářky. Vej.

N 8—93

RYDVALOVÁ,ZDENA: Divoška Pat
ra. Ilustr. Miloš Novák. Vydala B.
Smolíková-Mečířová. (Knihy nové
dět. generace.) II. vyd. 1946, 118-II
str. Brož. 60 Kčs, váz. 80 Kčs.

Zhýčkaná Patra na studiích v Praze
způsobí svým nezkroceným tempera
mentem nemilé chvíle své bytné i so
bě. Kamarádské styky, v nichž se
osvědčuje přímost a dobrosrdečnost,
působí příznivě na její ukáznění. Otře
lý námět o originalitě divokosti, za níž
se skrývá ryzost citu, neživotnost typů
mládeže, nepravděpodobnost děje i pro
středí: to vše vytváří líbivou četbu bez
uměleckých a mravních hodnot. (Pro
dívky od 10 let.)

M 8—93

Život teprve začíná. Čtyři prózy
Marie Holkové, Rudolfa Hrdličky,
Karla Michla, Pavla Suly. Šestibarev
né ilustrace provedl Antonín Strnadel,
graf. upravil Josef Šváb. Vydala Dr
K. Kolářová v Praze 1946. II. vyd.
16X22, str. 192-IV, brož. 108 Kčs,
váz. 128 Kčs.

Nejhodnotnější umělecky i ethickým
zaměřením je romance Holkové, v níž
výstižně vykresleny citové zmatky v do
bě dívčího dozrávání až do vyrovnání
bytosti. Námětem ostatních próz, jsou
nejistoty, bolesti a hříčky dívčí lásky
v prostém výrazovém podání. Třetí po
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vídka baladického rázu je lidová po
věst o nešťastné lásce mladé šlechtičny
k dělníkovi, jež vede k sebevraždě dív
čině. Čtvrtá próza, Pahorek s hvězd
nýma očima — toť vlastně báseň v pró
ze o kráse přírody v pantheistickém
pojetí, neboť na tom pahorku hledala
matka svou zpovědnici (!), babička ho
vořila s Bohem. Chybí tu plynulý děj
i přiměřená dikce, Povážlivou závadou
třetí povídky je stanovisko k sebevraž
dě. Pro dívčí mládež od 14 let. Vej.

— 8—93

HORÁK,JIŘÍ: České pohádky. 12
barev. ilustr., 50 pérovek od Jiřího
Trnky. Vydal J. R. Vilímek, Praha
1946 II. vyd. Str. 436-IV, 17x24,
brož. 280 Kčs.

Sto lidových pohádek zajímavých
málo známými látkovými osnovami
obsahuje i pohádkové humoresky a
anekdoty. Vesměs značné výchovné ce
ny, jejichž ušlechtilá mravní a nábo
ženská tendence nevtíravě proniká dě
jem. Rázovitý lidový sloh svérázný i
dramatické podání nestirá kouzlo pro
stoty. Vhodně připojen slovníček ne
známých výrazů. Obrázky však napro
sto nevyhovují módním primitivismem
jen skresluje postavy na karikatury.
Pro děti od 9 let i dospělé vzhledem
k obsažné, odborně přesné studii 0
pohádce. Vej.

— 8—93

PEKA,JAN: Vášův ruský medví
dek. Ruským textem doplnil Vladi
mír Wymczuk. Vyzdobila Zdenka
Valentová. Nakladatelství J. R. Vilí
mek, Praha 1945. I. vyd. Str. 52,
29X21.5, váz. 115 Kčs.

Pohádkový příběh medvídka — hrač
ky, darované ruským vojákem českému
chlapci Vášovi. Ten si medvídka velmi
oblíbil, zvláště když hračka oživne a
hovoří po rusku, čímž dítě nabývá
lehce počátečních jazykových znalostí.
Roztomilá knížka časová. Vhodná pro
děti od šesti let. Vej.

— 8—93

MARTÍNEK, VOJTĚCH: Svět kou
zel a divů. S mnoha černými a pě
ti barevnými obrázky Jana Provaz
níka. Nakladatelství Vyšehrad 1946.
NI. vyd., str. 134, 49, brož. 138 Kčs.
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Pohádky vytvořené obměnou a vol
nou kombinací známých pohádkových
motivů předvádějí povětšině bohatýr
ské činy hrdinů z lidu i princů vítězí
cích nad draky, mocnými a zlými ča
roději nad zradou a zlobou, neboť je
jich dobrota jim získává nadpřirozenou
pomoc. Nechybí ani dívčí hrdinky věr
nosti, soucitu a lásky, jež vysvobozují
své manžele ze zakletí. Připojená pěk
ná studie o původu pohádek, jejich
hodnotě, zvláště estetické, o autoro
vých pracích na pohádce v lidovém
duchu. Pohádky vynikají krásou čis
tého ryzího výrazu. Pro děti od 9 let,
ale i vyspělejší mládež a dospělé,
vzhledem k cenné studii o pohádce.

Vei.

— 8—93

DEYL, VÁCLAV:Pohádky perní
kového dědka. Iustr. O.Mrkvička.
26 černých, 6 barevných obrázků.
Nakl. Karel Červenka, Praha. 1946.
II. vyd., str. 122, 49, váz. 110 Kčs.

Cyklus 30 pohádek, vyprávěných ve
selým staříkem, vyznačuje se rozmani
tostí námětů. Některé přenášejí čtenáře
do světa kouzel a pohádkových typů
(vodník), v jiných jsou to zlidštěné
bytosti přírodní, ale i věci všedního
života, jako košík, stůl, lavička, jež
žijí zajímavým životem, jednají po lid
sku. Vypravováno vtipně, humorem.
Nepostrádají však ethického jádra,
v námětech přírody nechybí realistický
podklad. Zdařilá alegorie zdůraznila
v dobách útisku a cizí nadvlády sílu a
význam trpělivosti i vytrvalosti. Ho
vorová řeč někde zabíhá do všednosti
až vulgárnosti. Obrázky nijak nevyni
kají nad průměr. Pro děti od 7 let.

Vej.

— 8—93

SLÁDEK dětem. Výbor z básní J.
V. Sládka pro děti. Obrázky od Ad.
Zábranského. Vydal Melantrich Pra
ha 1946. III. vyd., str. 48, 4", váz.
120 Kčs.

Roztomilé zpěvné verše o zvířátkách,
dětských zábavách, o přírodě, z okru
hu zájmů venkovského dítěte, Pro zpěv
nost formy a svěžest obsahu hodí se
k memorování. Na rozdíl od jiných
sbírek jsou v této vybrány básně ves
měs nábožensky neutrální. Kresby zda
řilé. Pro děti od 6 do 10 let. Vej.
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O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

8.-3. Romány.
X 8—3

HOLLEROVÁ, MARIE: Kamenná
valcha. Nakl. Atlas v Praze 1946,8".
Str. 344-1. Cena 105 Kčs.

Obraz života v pražské porodnici, jak
jej asi po 10 dní prožívá prostá matka
z periferie. Spis. vykreslila jej do nej
menších podrobností v naturalist. po
pisech porodního procesu, zvl.pak všed
ních hovorů a příběhů několika žen,
lékařů i personálu. Projevila tu dobrý
pozorovatelský talent i vypravěčskou
pohotovost, ale přemíra neostýchavých
líčení v sex. a manžel. oblasti, banální
řeči a celý ten neutěšený, lehce iro
nický pohled do mravních názorů praž.
společnosti („„psí morálka“ 116) činí
knihu nevhodnou pro celek čtenářstva.

E.M.

X 8—3

JAHODA,Josef: Hora. Praha, Perout
ka 1945. 8%. Str. IV, 249, II. Cena
brož. 98 Kčs, váz. 115 Kčs.

Venkovský román ze současného ži
vota. Nenáročná, plytká práce, jazykově
nedbalá. Postoj k náboženství je po
vrchní. Schvalování rozluky. Nehodí
se ani pro nenáročné čtenáře. Ve.

S 8—3

JOVKOV, JORDAN: Žnec. Román.
Z bulh. př. Zd. Honzová. Nakl. ELK
v Praze 1946, 87. Str. 191-1. C. 48 Kčs.

Román zachycuje prostými, ale pev
nými rysy život novodobé bulh. vesnice
v Dobrudži. Středem je postava vznět
livého sedláka, jenž ve vášnivém sporu
se svým odpůrcem dopustí se i svato
krádeže, ale pak lítostí, pokáním a
křesť. usmířením se povznese k nové
životní radosti. Velmi pěkně je tu zdů
razněna síla víry, jež se nakonec do
tkne i rouhavého malíře ikon. Milá
je také postava starého popa. E.M.

DMM 8—3

KADLEC,JOSEF: Andělské milo
vání. Romance, Ilustr. Jarmila Řez
níčková, graf. uprav. M. Machourek.
Č. Kostelec, Doležal 145. 18X25, str.
X, 149. Cena brož. 50 Kčs.

V básnickém pojetí i výrazu je po
dán venkovský život, ale též duševní
vývoj dívčí. Naprosto neprokresleny
jsou postavy chlapecké a jinošské. Po
stoj k náboženství a mravnosti je ne
správný. Nelze doporučit dorostu.

DS 8—3

KNAP, JOSEF: Dívčí hlas. Román.
5. vyd. Nakl. Atlas v Praze 1946.

89, Str. 182-1. Cena 75 Kčs.

Jemně prokreslený příběh mladého
bank. úředníka, jenž po odchodu ženy
zcela se věnuje své malé dcerušce a
pro ni překonávái tíživá léta nezaměst
nanosti, bídy a ponižování. Tuto osla
vu čisté otcovské lásky zapojil spis.
působivě do teskného ovzduší na sklon
ku první republiky a jejího pomni
chovského rozpadu. E.M.

XX 8—3

KUZMA (Josef Novotný): Dům u tu
plovaného jelena. Kus malo
městské historie. Praha, Toužimský
a Moravec, 1944. 13X21 str. VIII
347. V, brož. 84 Kčs.

Román z Chrudimska před 100 lety.
Ústřední postava místního děkana je
zkreslena. Je to vzrušující četba, pi
kantní příchuti, nehistorie, nepřátelská
náboženství a mravnosti. Chybí též
důslednost pojetí, Zbytečná kniha proti
katolické zaujatosti.

D 8—3

NOR A.C.: Přišel den. Román. Knih.
Svob. novin, Brno 1946. 89, Str. 406-1.
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Román je první částí nové Norovy
trilogie, jež má zachytit podobu po
hraniční slezské dědiny za posledních
hist. událostí: líčí zatím pronikání a
vzrůst něm. nacionalismu, boje proti
„moravskému“ živlu a zvl. rušné záři
jové a říjnové děje r. 1938. O místním

faráři je jen malá zmínka na konci,
kde ordneři znemožní jeho české ká
zání a přinutí jej mluvit německy. Jen
z vnějších důvodů je připojena obsáhlá
(325—406) informační stať o národ
nostních, hospodářských i kulturních
poměrech ve Slezsku. E.M.

8.-93. Knihy pro děti.
M 8—93

DEYL,VÁCLAV:Přes mořea hory.
Vypsání osudu našeho krajana na
počátku nového věku. Dřevoryty Ka
rel Pekárek, mapy Jan Novotný.
Č. Kostelec, Doležal 1945. 17%X25,
str. VI, 201, VI. Cena brož. 80 Kčs.

Poutavé vypravování, vhodně kreslí
dobové prostředí a zvláště ústřední po
stavu. Škoda, že jen v duchu laické
morálky. Slušné dřevoryty. Pro mládež
od 12 let, zejména chlapce.

M 8—93

ŠTEFLOVÁ,MARIE:Pohádky skřít
ků. Ilustr. Karel Dostál. Brněnská
tiskárna 1945. 17%X24, str. IV, 125,
III. Cena brož. 120 Kčs.

Obratná vypravování o skřítcích i
jiné pohádky z přírody. Dobrý pokus
o novou pohádku, dobrá tendence vý
chovná, vadí jen nemístná erotika v jed
né pohádce. Pěkné ilustrace. Psáno
v duchu laické morálky. Pro děti od
8 let,

— 8—93

DEWETTER, KAREL: Zlatý střeví
ček a jiné pohádky a pověsti.
Hustr. Jan Braun, obálka od Jana
Podhajského. Jaroměř, „Ars“ Dole
žal a Steinbrenner 1945. 19X25, str.
IV, 62, VI. Cena brož. 55 Kčs, váz.
73 Kčs.

Veršované pohádky o skřítcích. Pěk
ně stavěný zpěvný verš. Vyprávění proniknutoušlechtilou© náboženskoua
mravní tendencí, nenápadně podanou.
Umělecké ilustrace, Pro děti od 10 let.
Do katol. knihoven.
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HROCH,KAREL:Čtverák Kacafí
rek. Příběh pro mládež. Ilustrace
a úprava Josef Novák. Vydal roku
1945 Antonín Doležal a vytiskla tis
kárna Josef Doležal v Červeném Kos
telci. Vydání I. 25X18. Str. 110.
Cena brož. 85 Kčs.

Příběhy veselého človíčka, žijícího
v Chrudimi v XVI. stol. Slušným žer
tem dovede upozorniti na jejich povin
nosti městského čtvrtníka, učitele, ne
poctivé obchodníky, ale též příliš šetr
ného kněze Eliáše a vrchnost, aby se
chudých ujímala a netropila si z nich
posměšků. Autor pracoval dle různých
pramenů, seznamuje se způsobem teh
dejšího života. Některé obrázky (zvl.
za str. 79.) příliš karikující, méně vhod
né pro mládež. Pro děti od 9 let. Vg.

MM 8—93

DEYL, VÁCLAV: Vlk Rahů. Ilustro
val O. Mrkvička. 30 černých a 5 ba
rev. obrazků. Vydal Karel Červenka,
Praha, 1946. II. vyd., str. 166, 17x24,
brož. 93 Kčs, váz. 120 Kčs.
Příběh vlčího štěněte Rahů, je ne

rozlučně spjat s osudy jeho pána, byst
rého hocha Pao, který podle zvyklosti
kmene se učí samostatnosti tím, že
určitý čas musí žíti sám v pustině, če
liti všem nebezpečím od divé zvěři i od
nepřátel, lidí jiného kmene. Předlohou
dějovou jsou knihy Štorchovy 0 pravěkémobyvatelstvu© kolemPrahy,
avšak Deylova práce nedosahuje úrov
ně svého vzoru ani skladebně, ani sty
lově. Výrazové prostředky nejsou vždy
dobře voleny, lidé pravěcí se vyjadřují
jazykem vzdělanců dneška, na př. „sil
ný svou životností“. „Toto je přímo
převrat atd“ Krvavé příběhy ličeny
naturalisticky bez nálezité motivace,
jako by vyplývaly z nízkého stupně vý
vojového. Kresby podprůměrné, zdů
razňují divošskou surovost lidí. Pro
chlapce od 11 let, Vej.



92. Biografie.
92 Beneš

HNÍK, FRANTIŠEK M.: Edvard Be
neš, filosof demokracie. Nakl.
Melantrich r. 1946. V úpravě a s obál
kou F. Musiky, 15X23. Stran 205,
brož. 90 Kčs.

Autor, profesor Husovy fakulty bo
hoslovecké, zachycuje v essayistickém
portrétu Benešův filosofický přínos sou
dobému duševnímu vývoji v mohutně
velkorysé koncepci demokracie, jež

Benešově pojetí vyvěrala z nejkrásněj
ších českých duchovních tradic, jimiž
bylo úsili o lidovládu a sociální rov
nost. Podle autora velké ideály čes
ké reformace a obrozenského hnutí
daly Benešově theorii demokracie du
chovní posvěcení české i všelidské zá
roveň, zdůvodnily jeho víru, že de
mokracie je nejvyšší a dnešního lid
stva nejdůstojnější formou politického
života jako zápas o právo, boj o spra
vedlnost a úsilí o lidství. řh.

920. 91. Autobiografie.
— 920.91 Beneš

BENEŠ, EDVARD,Dr.: Šest let exi
lu a druhé světové války, Vy
dal Orbis-Praha r. 1946. III. vyd.
s obálkou K. Svolinského, 13%X21,
str. 486, brož. 130 Kčs.

Kniha presidentových řečí, projevů
a dokumentů, již Hubert Ripka ozna

943.7. Dějiny
— 943.7

CHUDOBA,BOHDAN: Jindy a nyní
(Dějiny českého národa). Vydal Vy
šehrad, Praha, 1946. 8", str. 464, 28
vyobrazení a 1 mapa, brož. 165 Kčs.

Vedle Odložilíkova „Nástinu“ je Chu
dobova kniha nejvýznačnější pokus o
souborné vylíčení českých dějin, který
vyšel po osvobození. Je to odpověďna
otázky, jež jako příslušníci svého ná
roda klademe historii z oboru filosofie,
vědy, politiky, umění i náboženství. Za
hrnuje tedy dějiny v plnosti toho po
jmu, což je její předností.

Autor vychází ze zásady, že každá
doba musí znovu psát svůj dějepis, hle
dat svůj vlastní pohled na minulost.
Rozdíl proti dosud obvyklému pojetí
dějepisu shrnuje v těchto šesti bodech:
1. Nevysvětluje positivisticky jednu u
dálost událostí jinou; místo příčinného
vztahu hledá jen podmínky událostí. 2.
Neosobuje si právo na úplné poznání,
jak se co v minulosti opravdu sběhlo.
3. Varuje se posuzovat nebo odsuzovat
historické osobnosti. 4. Posuzuje a tře
ba i odsuzuje však všecky myšlenky a

čil za knihu jistoty a odhodlání, zrca
dlí veškero úsilí čsl. emigrace o své
bytnost okupovaných území. Obsahuje
projevy ve Spojených státech i roz
hlasové vzkazy z Londýna do vlasti,
projevy ve státní radě čsl. v Anglii a
závěrem zahrnuje dokumentární mate
riál zahraničně-politický jako osnovu
k pochopení dnešního politického vý
voje domácího. řh.

Československa.
výtvory minulosti podle vztahů, jež
my k nim máme dnes. 5. Dějepisná
hodnota věcí minulých tkví v jejich
významu pro nás. 6. Tradice není čer
vená nit, která se nepřetržitě vine ději
nami, ale to, co se někdy v národní mi
nulosti vyskytlo. Je možno na ni nava
zovat, i když byla třeba na celá staletí
přerušena.

Už z tohoto výčtu je patrno, že Chu
dobův pohled na naše národní dějiny
je jeho vlastní, osobní, který se ani ne
snaží psát si v čelo klasický požadavek
objektivity. Podle vlastních slov auto
rových „tato knížka bude plně srozu
mitelná jen těm, kdo se ohlížejí do mi
nulosti pro náměty a zkušenosti. Pro ty
druhé, kteří minulost potřebují jen K
tomu, aby v ní cosi vysvětlovali a roz
suzovali, je každých dějin škoda“ (str.
14). Tedy úplné potření kdysi módní
zásady „historie pro historii“, ale vlast
ně i (a to je důležitější) odmítnutí ob
jektivní historie vůbec. Jak víme z ji
ných prací Chudobových, nepovažuje
historii za vědu; omezuje totiž pojem
vědy a jistotu rozumového poznání v
podstatě na vědy přírodní. Přítomné
úsilí činí mírou veškeré minulosti. Aby
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bylo na všecky strany jasno, měl by-se
Chudoba právě tady zřetelně distanco
vat od neblaze proslulého názoru, že
historická skutečnost je jen to, co se
dnešní době, některému dnešnímu smě
ru nebo dokonce jednotlivci hodí.
Každá doba má zajisté svůj pohled na
minulost (t. j. klade větší nebo menší
důraz na jisté skutečnosti), ale to
neznamená, že si může historii podle
své potřebypřetvářet nebo vytvá
řet. Zdá se, že Chudoba poněkud pře
ceňuje tvůrčí čin(t. j. prvek volní) na
úkor poznání (t. j. prvku rozumo
vého). Domnívám se totiž, že se na
před musíme snažit poznat minulost
tak, jak vskutku byla (pokud je to
ovšem v lidských silách), a trprve
pak z minulosti takto poznané, mů
žeme čerpat náměty a zkušenosti pro
svou přítomnou a budoucí práci.

Chudoba se dívá na minulost s vyso
kého hlediska světového názoru: „Kaž
dému člověku je vymezeno určité bří
mě; čím statečněji je ponese, tím výše
vystoupí. I národnost patří k tomuto
břemeni.“ (Str. 8.) Kniha je myšlen
kově velmi podnětná a průbojná. Ote
vírá nové pohledy na dějiny, ke kterým
by se liberalistické *dějepisectví pro
svou povahu nikdy nedostalo. Je to
nejvíce patrné na líčení 19. století. Ne
zvykle přísný je posudek první republi
ky, vláště po stránce hospodářské, V
této souvislosti našel Chudoba slova u
znání pro komunismus, t. j. pro jeho
hospodářskou důslednost na rozdíl od
liberalismu, nevědoucího kudy kam.
Kniha je psána sine ira, i když tu a
tam s patrným úsměškem.

Pro nahoře uvedené výhrady o nad
řaděnosti vůle nad rozumem se nemohu
odhodlat, abych k jinak záslužné knize
připojil značku bezvýhradného doporu
čení. Bed. Smékal.

(Obšírný posudek dal Bořivoj Benet
ka v Hlasu 9. 7. 1946 a totéž v Našinci
A4.7. 1946.)

K str. 22. Tomíško, Žena a kněz.
Cena nov. vydání 10 Kčs. Poznámka
administrace: Kdo by chtěl přílohu „O
knihách“ odebírati samostatně, ať ji
objedná v Exercičním domě ve Frýdku.
Cena jednoho výtisku 90 hal. a porto.
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VANĚČEK, VÁCLAV: Stát Pře
myslovců a středověká „říše“.
Melantrich, Praha 1945. Úprava a
obálka Karel Teige. 15X21. Brož.
30 Kčs.

Přehledná studie, která bystře a ob
jektivně řeší poměr Přemyslovských
Čech k středověké Říši. Autor přichází
s rázným odmítnutím uznávání „„rámce
říše“, jež bylo vždy buď vynuceno ne
bo vyplynulo z oportunistického posto
je určitého kritického okamžiku. Upo
zorňuje, že české a vůbec slovanské
právo neznalo instituce léna a man
ského poměru do 12. století a praví, že
onen domnělý lenní poměr neměl žádný
určitý dosah a že nestál nijak na úrov
ni normálních lenních vztahů, Rozlišuje
německou podstatu říše od římsko
universalistické nadstavby. Německá
podstata — to byl moloch, který české
země neustále ohrožoval pohlcováním;
universalistická nadstavba, to byla zá
chrana před skutečným pohlcením.

V. Medek.

S jedním Vaněčkovým tvrzením ne
lze souhlasit: že podstata „říše“ byla
německá a římský universalismus byl
jen nadstavbou. Myšlenkověa fak
ticky byla říše starověkým výtvorem
římský m. Středověk převzal tuto an
tickou myšlenku světové organisace a
křesťanství jí dalo vyšší smysl (srov.:
sv. Augustin De civitate Dei.) Ve
zmatcích ranného středověku to byla
jediná světská pořádající idea, stojící
nad holým násilnictvím kmenových
knížat (národů v našem smyslu z po
čátku nebylo). Ale Germáni, kteří se
ujali uskutečňování myšlenky „říše“,
zneužili jí k vlastní rozpínavosti,
hlavně směrem východním. Universalis
mus středověké „říše“ jako spole
čenství rovnoprávných křes
ťanských států byl však přesto
v samé její podstatě (dokazují to i
monumentální památky z dob Ottovců).
K myšlence universalistické říše se vzni
kající český stát stavěl kladně, ale
bránil se statečně a vytrvale, kdykoli
viděl, že se mu tato „říše“ blíží v po
době německé nadvlády. Jinak bychom
nepochopili zdánlivě nedůslednou po
litiku našich Přemyslovců, sv. Václa
vem počínaje. Bed. Smékal.
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O knihách
U.

PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

1. Filosofie.
101. Podstata a úkol filosofie.

X 101

RÁDL, EMANUEL: Útěcha z filo
sofie. První vyd. Obálka J. Kalous
ka. Živá věda sv. 17. Čin, Praha 1946.
Tisk Grafia, Praha. Str. 108—(IV).
14.5X22.5. Brož. 39 Kčs.

Poslední, posmrtně vydaná knížka E.
Rádla znamená překvapující obrat v je
ho filosofickém zaměření. Zamýšleje se
nad dějinami filosofie a nad moderní
přírodovědou, dochází Rádl k závěrům
o primátu duchovních věd nad přírodo
vědou, o zhoubnosti mechanistického
pojímání skutečnosti, o nedochůdnosti
moderních filosofických a vědeckých
systémů, o základním významu Platona
a Aristotela pro veškerou filosofii. Při
bližuje sev mnohém závěrům, jež už dosti
dlouho jsou jasny moderním katolic
kým filosofům; po této stránce je Rád
lova knížka pozoruhodným dokladem
poctivého úsilí o překonání mechanismu
a positivismu a o dosažení zdravých
filosofických principů. Nemůžeme však

nevidět, že Rádlovo filosofické úsilí
nestačí na hlubší pochopení základních
otázek metafysických a theologických;
dále než k ethice se Rádl nedostal. Po
této stránce jsou v jeho knížce četné
omyly. Existence andělů je podle něho
nemožná; člověk není schopen poznat
pravou skutečnost, nýbrž ji poznává
jen jakoby skrze matné sklo; Bůh ne
dělá zázraky a nezasahuje vůbec „ná
silím““ do světového běhu; Kristus prý
nikoho netrestal, nikoho neodsoudil;
Starý Zákon je pln zkazek, hrubosti,
surovostí a zázraků (zázrak a surovost
tedy jmenuje jedním dechem), jež prý
Kristus „nepřijal ani neuznával“, atd.
Ani jeho ethické výklady nejsou nále
žitě prohloubeny a zůstávají pouhým
nárysem nebo tušením. Třebaže tedy je
to knížka pozoruhodná vzhledem k myš
lenkovému vývoji svého autora, a tře
baže obsahuje nejeden dobrý podnět
k novému nazírání nadějiny filosofie,
nemá pro katolického neodborného čte
náře významu a mohla by jej i zmást.

tv

214. Prozřetelnost.
M. DOM.: Proč? Frýdek, Exerciční

dům (H. Lůdemann, nár. správa,
Český Těšín), IV. vydání, 1946, 10.5X
14.5, str. 32, cena brož. 3 Kčs. Vyšlo
ve sbírce Životem č. 73.

Na dojemném případu mladé malo
mocné se ukazuje význam bolestí a ne
štěstí pro duchovní život,

24. Praktická theologie.
— 24
Jádro katolického nábožen

ství. Vyňato z Kubíčkova katechis
mu. Frýdek, Exerciční dům (Melan
trich, Mor, Ostrava). IV. vydání, 1946.

10.5X14.5, 32 str., cena brož. 32 Kčs.
Vyšlo ve sbírce Životem č. 9.

Nejdůležitější pravdy z ord. olomouc
kého katechismu,

241. Mravouka.
SS 241

DAGÍK, REGINALD O. P.: Mravo
uka. Dominikánská edice Krystal,

Olomouc 1946. Str. 420. Cena 120 Kčs,
váz. 150 Kčs.

Dacíkova morálka je nesporně velký
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přínos do naší theologické literatury.
Autor je lomista a dogmatik. To jej
uschopňuje k podání mravouky u nás
značně novému a velmi potřebnému:
k podání hodně spekulativnímu, filoso
jickému a dogmatickému. Nezabývá se
příliš milimetrovým měřením, jak da
leko se lze přiblížit k těžkému hříchu,
aby to nebyl těžký hřích. Ukazuje na
základě nauky sv. Tomáše Akvinského,
kterého často cituje, především posi
tivně životní ideál člověka a křesťana.
Proto též opouští obvyklé schéma de
satera, svádějící k negativnímu postoji,
a buduje svou mravouku na základě
positivních ctností. Souvislost mezi jed
notlivými ctnostmi a vůbec celý orga
nismus nadpřirozeného mravního živo
ta podává většinou velmi jasně a ži
votně. Zvláště pojednání o ctnostech
božských a na př. o velkodušnosti je
přímo mistrovské. Myslím, že právě pro
praxi je tato základní theoretická orien
tace důležitější než přemíra podrobné
kasuistiky. Proto se ani příliš nedivme,
že autor odbývá celou kapitolu o t. zv.
morálních systémech (probabilismus
atd.), v níž dosud mnozí viděli pod
statu morálky, po vzoru moderních to
mistů zahraničních pouhým poúkazem
na ctnost opatrnosti (ač mám dojem,
že v tom zašel až trochu daleko). Učí
nás viděti celý lidský život ve světle
Božím: jeho mravouka je zase jednou
opravdu theo-logia moralis. Lze tedy
doufati, že se tato kniha stane u nás
podnětem nového a belmi plodného za
měření celého morálního studia i hlá
sání.

Je však povinností recensentovou
upozorniti i na jisté nedostatky tohoto
vynikajícího díla. V provedení svého
znamenitého plánu není autor vždy do
cela důsledný. Velmi postrádáme zá
kladní thesi o přirozeném a nadpřiro
zeném cíli člověka na počátku knihy.
Také shrnujícím a k dalším výhledům
ukazujícím závěrem by dílo velmi zís
kalo, zvláště pro laické čtenáře, Místy
bychom právě od našeho autora oče
kávali ještě výraznější vyjádření vztahu
té které otázky k Bohu Stvořiteli a Spa
siteli, místy také životnější použití Pís
ma, zvláště Horské řeči. Jak by bylo

plodné ukázati hodně konkretně, jak
je láska duší každé jednotlivé ctnosti!
— Má-li býti kniha i pro laiky, pak
bych doporučoval, aby byla sice stejně
toinistická, ale méně scholastická ve
své vnější formě. Dnes je třeba sv. To
máše nejen překládat, ale opravdu tlu
močit modernímu člověku. To ovšem
souvisí s jistou dávkou pedantství v na
šem překladu Summy (na př. „časná“
místo „věci časné“ — kdo tomu dnes
rozumí?), Také samo schema ctností
je přece jen dnešnímu člověku trochu
vzdálené. Snaď by se dalo zapojit do
přehlednějšího schematu lásky k Bohu,
k sobě, k bližnímu, jak to činí na př.
Tillmann. — Odvrat od příliš kasu
istické methody nesmí znamenat ztrátu
životnosti. Proto je jistě nedostatkem,
nejsou-li jasně rozvedeny časové otáz
ky, jako je na př. poměr křesťana ke
státu, volby, eugenika, sterilisace, mo
ralita dědictví a jiné otázky sociální
mravnosti. Není ovšem snad ještě ani
možné, zaujmouti jasné stanovisko ke
všem problémům, vznikajícím v socia
listickém státě, a to tím spíše, že kniha
musila býti připravována ještě za oku
pace. Jinak schází na př. jasnější nauka
o blízké příležitosti. — Až na několik
drobných slohových nedostatků je dílo
psáno pěknou češtinou. Avšak celkový
způsob podání je místy trochu řečnický,
což je třeba dobře rozlišovat od podání
kerygmatického. Je patrno, že kniha
vznikla na základě přednášek. To pů
sobí místy i opakování a rozvláčnost.

Přes tyto drobné nedostatky, z nichž
některé snadno zmizí v dalších vydá
ních, je třeba dílo co nejvřeleji doporu
čiti k podrobnému a rozjímavému stu
diu všem kněžím a bohoslovcům a z la
iků alespoň těm, kteří jsou již trochu
obeznámeni se scholastikou. Zvláště cel
ková orientace díla se nám všem musístátipodnětemavzorem.| A.Heidler.
SS 241
Nad propastí. Frýdek, Exerciční

dům (A. Koch, nár. správa, Odry),
II. vydání, 1946, 10.5X14.5, str. 32,
cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce
Životem č. 265.
O dobrovolné, blízké příležitosti ke

hříchu, proč se jí musíme varovat.

243. Modlitby.
SS 243
Proste Pána žně...! TomíškoČe

něk, Dr. (Josef Doležal v Červeném
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Kostelci), 1945, 10.5X14.5, stran 92,
cena brož. 5 Kčs, váz. 15 Kčs. Vyšlo
péčí Pomocné akce pro kněze a do



rost kněžský při Svazu katolických
žen a dívek, Praha II., Na Skalce,
Vyšehradská 28.
Sbírka modliteb za kněze a za kněž

ská povolání. Brožurku nutno šířiti prá

vě dnes, kdy trpíme tak katastrofálním
nedostatkem kněží. Přidány jsou písně
za kněze a seznam sdružení pečujících
o kněžství.

205. Svátosti.
265. 4. Kněžství.

S 265, 4

Více kněží! Frýdek, Exerciční dům
(Tiskové podniky Rovnost, Svitavy),
IV. vydání, 1946, 10.5X14.5, str. 32,
cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce
Životem č. 24.
Výzva k modlitbám a obětem za

kněžský dorost. Ukazuje na nedostatek
kněží,

— 265. 4

Obřady biskupského svěcení.
Frýdek, Exerciční dům (H. Lůde
mann, nár. správa, Čes. Těšín), 1946,
10.5X 14.5, stran 36, cena brož. 3 Kčs.

Brožurka vykoná dobré služby těm,
kteří se zúčastní biskupského svěcení.
Pomáhá k porozumění obřadů,

265. 6. Svátost pokání.
Nač se zpovídati? Písek, Edice

Petrinum. (Tiskl závod tiskařský a
nakladatelský Klatovy, Tř. marš. Sta
lina), 10.5X14.5, str. 32, cena brož.

3 Kčs. Vyšlo ve sbírce Životemč. 30.

Základní poučení o svátosti pokání.
Vyvrací námitky proti sv. zpovědi.

j

265. 7. Manželství.
— 205. 7

Manželé mezi sebou. Frýdek,
Exerciční dům (Valašské knihtiskár
ny ve Valašském Meziříčí, obálka J.
Polášek a spol., Holešov), VI. vydání,

1946, 10.5X 14.5, stran 32, cena brož.
3 Kčs. Vyšlo ve sbírce Životem č. 18.

Příklady, jak v manželství dojde
k svárům a zase k smíření. Pokyny, jak
zachrániti rodinu.

32. Politika.BENEŠ,EDVARD:© Demokracie
dnes a zítra. Nakladatelství„Čin“
v Praze, III. vyd., 22X15, stran 349,
brož. 126 Kčs.

Úvahy o soudobé politice, vznikající
jako autorovy přednášky na chicagské
universitě, podávají myšlenkový i poli
tický rozbor vývoje soudobé Evropy
be vztahu k moderní demokracii, pří
činně osvětlují světovou válku z let

1914—1918, udávají příčiny úpadku de
mokracie v údobí poválečném i vzrů
stající demokratisaci zkonkretisovanou
v Společnosti národů i jejího zápolení
s ideologií antidemokratickou, v níž
koření nová světová válka, jejíž smysl
a cíl k obnovení mravních a ideových
hodnot předválečné demokracie autor
vytyčuje a pokouší se reorganisovat po
válečnou Evropu a svět. řh.

4. Umění.
CHYSKÝ,ČENĚK: Tisíc let stavi

telského umění v českých ze
mích. Nákladem V. Petra v Praze,
s 48 obrazy na křídovém papíře,
s obálkou a v úpravě J. Švába,
brož. 95 Kčs.
V historicko-kritické studii autor do

vozuje české podílnictví ve výtvarném

umění Evropy, zachycuje obraz země
v době románské a přes dobový dualis
mus filosofický provází vývoj k revo
luční i racionalistické gotice a vysvětle
ním renesance vyúsťuje v baroku a od
tud rychlejším tempem se dotvářející
rokoko, empire a romantiku až k údo
bí historických slohů, českéhorenesan
cismu a moderní architektury. vVŤ.
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X 8.23.
PAŘÍZEK,LADISLAVM.:Kpveke-vo.

(Silný muž.) Litografie a kresby E.
Kotrby. Vydala a vytiskla Česká gra
fická unie a. s. v Praze roku 1946.
Str. 173-[II1]-[IIT barev, litogr.], 19.5
X25, brož. 120 Kčs,
Hlavní část knihy tvoří hovory mezi

autorem a jeho černošským průvodcem
Kpveke-vo na cestách konžským pra
lesem. Kpveke-vo je představován jako
černoch vzdělaný, chytrý, udatný a obe
známený dobře s evropskými poměry;
jeho názory jsou zvláštní směsí před
sudků afrického divocha a předsudků
evropského atheisty bez laické morálky.
Námitky, jež uvádí proti křesťanství,
jsou velmi primitivní, ale autor mu na
ně kupodivu nebyl s to odpovědět. Za
ráží, že Kpveke-vo, který se podle auto
ra účastnil světové války, tvrdí, že vi
děl kněze žehnat zbraním, ačkoli, jak
je známo, nic takového neexistuje. Tato
námitka nám připomíná spiše známé
české volnomyšlenkářské brožury, jež
však Kpveke-vo přece čísti nemohl. Ta
ké v jiných věcech je tu mnoho hru
bých omylů, jež autor nikde neuvádí
na pravou míru, naopak v mnohém dá

vá svému hrdinovi za pravdu. Proto
knihu nedoporučujeme. tv.
— 8—3

WASILEWSKA,WANDA:Jen láska.
Přel. B. Pašková. Vydalo nakl. Svo
boda v. Praze jako 6. sv. „Knihovny
svobody“. Obálka Toyen. Tisk Svo
boda v Aši. Str. 123-[V], 15X23. Brož.
90 Kčs.

Povídka z ruského zázemí druhé svě
tové války, s námětem celkem dosti
prostým — ruský důstojník je v boji
zmrzačen a nechce se v takovém stavu
vrátit k své ženě, udá v nemocnici fa
lešné jméno, ale je poznán a shlédá se
se svou ženou, stane se však, čeho se
obával — žena k němu cítí citový od
por, jejž nemůže překonat, dokud se
nestane svědkyní nesmírného bolu, kte
rý zachvátí ženu jiného vojáka, když
se dozví, že její muž zemřel na své
rány. Tento otřes v ní obnoví rovno
váhu, je s to se vrátit k svému muži
a milovat ho jako předtím. To je vše
chno; je to podáno se silným citovým
a hlavně nervovým podkreslením. Hlub
ší psychologické propracování chybí,
celek působí dost chudě. to.

0.—4. Essaye a feuilletony.
X 8—14

RUSSOVÁ, MARTA (Maru): V zrca
dle mládí a zralosti. Oustr.Di
vice Landrová. J. R. Vilímek 1944,
89, str. VI, 446, II. Cena brož. 90 Kčs.

Feuilletony z pražského prostředí.
Vtipné úvahy o výchově, vzájemném
poměru pohlaví, o manželství atď. Bez
správného zorného úhlu, v duchulaické
morálky, proti víře, a nadpřirozené
mravnosti, Vá.

91. Cestopisy.
VDMM 91

HOFFMEISTER,ADOLF: Turistou
proti své vůli. Kresba Ad. Hoff
meister. Mladá fronta, Praha, I. české
vydání. 20.5X13, str. 108. Cena brož.
36 Kčs, vyšlo v edici Boje.
Kniha vytvořená ze zážitků vlastních

i cizích, výšla už v N. Yorku a Londý
ně, neobyčejně vtipně, ironicky, slovem
i obrazem glosuje osudy českých poli
tických a nearijských uprchlíků, za po

DOPLŇKY A OPRAVY
k str. 2. HYNEK, Muž bolesti I.
v Časopisu Katol. Duchovenstva 1946,
str. 158 dává dobrý rozbor Merell.

P

Oprava tisk. chyb:
Na str. 37. v posudku knihy S. Hlu

bínského „Marná oběť“ v 5. ř. místo
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slední války. Třebas ušli koncentrákům
německým, neunikli jim ve Francii a
pak v' Africe, než se dostali konečně
do USA. Pro autorovu zálibu ve vul
gárních výrazech (27) i popisech sexu
álních tužeb (str. 33, 58), scén (27, 84),
narážek na kněze (str. 44, 60) nelze
knihu doporučit, třebas je dobře vysti
žena beznadějnost a bloudění životem,
mravní laxnost a prospěchářství lidí bez
domova, vlasti a Boha. Ka

„nemocné“ druhy má býti „stávkující“.
— Na téže straně: jméno autora romá
nu „Makanna“ zní správně: Weil (ni
koli Well).

Vydává Exerciční dům ve Frýdku
jako přílohu kněžského časopisu Dobrý
pastýř. Cena jednoho expl. přílohy
90 hal.
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O knihách
PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

bb

242. Poučení a výchova nábož.
S 242

HRONEK, Msgre Dr JOSEF: Cesta
k Bohu. — Učebnice počátečního
vyučování katolickému náboženství
pro nižší třídy obecných škol. Vy
dalo nakladatelství Kropáč a Ku
charský 1946 jako dotisk 4. vydání.
14,5X20,5, str. 120, cena brož. 13 Kčs.

Na této učebnici zvláště chválíme, že
za každým článečkem, vzatým z Písma
svatého je katechismové učivo (prvo
uka) s nějakou modlitbičkou. Škoda,
že každého článku není využito stejně
pečlivě i pro výchovu k zbožnosti!

P. F.

248. 1.
SS. 248. 1

SCHRIJVERS, JOZEF, CSsR: Ježíš
medzi nami. Dominikánská edicia
Veritas, Košice 1946. Přeložil Jozef
Bednárik CSsR. 11,5X17, cena 25 Kčs.

Pod dojmem těžkých událostí váleč
ných vydal autor ve Francii tuto knihu
v roce 1940. Tato doba, kdy se zdálo,

S 242

HRONEK,Dr JOSEF: Jádro kato
lického náboženství. Výklad
katolického náboženství pro národní
školy. Vydalo nakladatelství Kropáč
a Kucharský r. 1945. 12X19, str. 78,
cena brož. 9 Kčs.

Hronek se přidržuje staršího a prak
tičtějšího uspořádání katechismu —
ovšem pro odlišné znění otázek nelze
této učebnice užívat tam, kde je přede
psán povinně Katechismus Kubíčkův.
Jen bychom doporučovali lepší úpravu
jak po stránce typografické, tak po
stránce ilustrační — tak též lepší papír
— čo snad již nebylo v mezích moč
ností ani nakladatele. P. F.

Ascetika.
že lidstvo se žene šíleně do vlastní zká
zy, nachází odezvu v této práci, v níž
autor zdůrazňuje jediný prostředek
k záchraně, jediný a pravý opěrný bod,
jak se praví v předmluvě, o němž se
nesnilo ani Archimedovi, Ježíše Krista.
Jednoduchost a prostota literární for-.
my je bohatě vyvážena hloubkou myš
lenek. Medek.

265.5. Svátost manželství.
SS 265.5
VAŠEK, Dr BEDŘICH: Občanské

sňatky a rozluky manželské.
Frýdek, Exerciční dům (H. Lůde
mann, nár. správa, Český Těšín),
V. vydání 1946, 10,5X14,5, cena
brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce Životem
č. 62.

V dnešním ideovém zmatku mnohý
mladý katolík si neuvědomuje, jaká
propast zeje mezi manželstvím svá
tostným a civilním. Brož. ukazuje, ja
kou kletbu svolává na sebe, kdo pohrdá
milostí Boží. — Druhá část pojednává
o neštěstí rozluky manželské. Důležitý
spis se hodí k hromadnému šíření zvlášť
v kostelních lištách,

635.9. Zahradnictví okrasné.
— 635. 9

NAUMANN, JAROSLAV: Skalky a
skalničky. Vydal Vesmír Praha
1946. 3. vyd., 89, str. 350. Brož.
96 Kčs.

Zábavným způsobem podává autor
odborně důkladné rady, jak zařídit za
hrádky s horskými květinami, t. zv.
skalničky. Kniha je vkusně upravena
a bohatě ilustrována. Doporučujeme
milovníkům přírody.
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8.-93. Knihy pro děti.
— 8—93

ČEPKOVÁ, F.: Vaříme v pobád
kách. Ilustr. Fr. Sodoma. Červ. Kos
telec, Ant. Doležal. Stran 62, brož.
90 Kčs

Originelní roztomilé příběhy ve stylu
klasických i moderních pohádek, tý
kají se věcí dětem nejbližších, ať jsou
to prosté pokrmy nebo pochoutky. Ne
jen pobaví, ale nenápadně vychovávají
k mírnosti v požitcích a vděčnosti za
Boží dary. Škoda, že kresby nemají
uměleckou úroveň, 2 jsou neslušné
(str. 13, 57). Vej.

— 8—93

DEYL,V.: Ptačí stopou. Hustr. Jar.
Lebeda. Červ. Kostelec, Ant. Doležal.
II. vydání 1946, 49, stran X-155-VW,
brož. 90 Kčs.

Autor domýšlí a dokresluje život sed
láka Víta Fučíka Kudličky z Vodřan
ska, který již kol r. 1770 sestrojil si
létací přístroj a na něm podnikal kratší
lety. Podnětná kniha, zajímavá v líčení
pokusů hloubavého samouka, děj však
není zasazen do správného dobového
rámce. Nenápadná vych. tendence o krá
se tvoření a hledání. Obrázky většinoumálozdařilé,zejménabarevné.| Vej.
M 8—93

GLAZAROVÁ,JARMILA: Zahradník
Hejduk. Iustr. Zd. Seydl. A.Hynek,
1946. 49, stran 40, brož. 90 Kčs.
Více básnického popisu než děje v lí

čení, jak lesní zvířata z vděčnosti za
ochranu před zimou a hladem vykou
zlila svému dobrodinci překrásné květy
v jeho nové zahradě a tím mu získala
proslulost. Nevkusné obrázky. Pro děti
od 6 let. Em. Vejv.

MM 8—93

KASSIL,LEO: Moji drazí kluci.
Překl. Olga Sulíková, ilustr. Anna
Kuchačevichová. Mladá Fronta, I. vyd.
1946, 49. str. 142, brož. 60 Kčs.

Nejednotný děj převádí život skrom
ného hrdiny práce, ať vede závod neb
řídí meteorolog. stanici. Jeho myšlenka
výchovy mládeže hrou na Comandosy
se ujme u 4 hochů, sílí jejich odvahu
ve světové válce v boji proti Němcům,
až do osvobození města. Kniha tenden
ční, převádí svět jiných společenských
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poměrů i morálky než v záp. literatu
rách. Této tendenci je podřízena i uměl.
forma. Obrázky průměrné. Vej.

MM 8—93

KATAJEV, VAL.: Syn pluku. Překl.
Marie Strádalová, ilusir. Kamil Lho
ták. Mladá fron'a, I. vyd. 1946, 40,
str. 166, brož. 75 Kčs.
Dobrodružné osudy válečného sirotka

Váni, jenž najde svůj domov mezi rus
kými vojáky-zvědy. Pro své služby ve
vojsku byl přijat za syna pluku, účastní
se i dělostřeleckého útoku, než je př
dán vojen. výchov. ústavu. Úspěšná kni
a výchovy pro ideu stát. komunismu.
Tendence má převahu nad uměleckým
podáním i psychologií mládí. Vej.

S 8—93

KINCLOVÁ, VLASTIMILA: Čiperka.
Příběh stříbrné lišky. Ilustr. a graf.
úpr. Fr. Procházky. Červ. Kostelec,
Ant. Doležal, II. přepr. vyd., 1946, 49,
stran VI-98-I[I, brož. 90 Kčs.
Zajímavé příběhy lišky v divočině

americké i v zajetí nališčí farmě v Če
chách podány bez sentimentality a zlid

vot zvířete i jeho význam pro člověka.
Závavnou formou vhodné poučení. Dobré
ilustrace. Pro věk od 11 let, zvl. hochy.
Do katol. knihoven. Vejv.

— 8—93

NĚMCOVÁ, BOŽENA: Tři citrony.
Výbor nejkrásnějších pohádek Boženy
Němcové, Uspořádal Zdeněk Hásek.
Obrázky a obálku nakreslil akad. ma
líř Otakar Fuchs. Druhé vydání. Vy
dalo Státní nakladatelství v Praze ro
ku 1945. 14,5X21, stran 136, cena
sešit. vyd. 15 Kčs.
V záplavě moderních pohádek nutno

vítat vydání čistých pohádek Boženy
Němcové — jen litujeme, že úprava a
provedení obrázků je ubohé — i papír.
Či ani Státní nakladatelství nedostane
krásný papír na vydávání hodnotných
děl pro mládež? Do farních knihoven
vřele doporučujeme. P. F.

MM 8—93
SÍLOVÁ, BOH.: Šibal Makočuba.

Dobrodružství Pavího Očka. Hustr.
Rudolf Šváb, Nakl. Čin, Praha, I. vyd.



1945, str. VI-116-IV, brož. 100 Kčs,
váz. 130 Kčs.

Nikoli šibalství, nýbrž darebáctví ča
roděje Makočuby, jenž zamýšlí zmocnit
se vlády po odstranění krále i jeho sy
na je odhaleno prostřednictvím zvířecích
přátel Pavího Očka. Na čaroději si pak
lidojedi pochutnají. Jde o nepatrnou
obměnu známého cyklu slohově roz
vlážnou formou s nevkusnými obrázky
a nechňutnostmi. Nevkusné líčení, jak se
lidožrouti těší na lidskou pečínku. Pro
děti od 7—10 let. E. Vejv.

x 8—93

TIPPMANNOVÁ, MARIE: Duli. Romá
nek o jedné holčičce. Praha, Naklad.
Družstvo Máje, 8", str. VI-161, váz.
56 Kčs.

Nevkusná, plytká četba o nedětské
prostořekosti až drzosti malé Lidmily
Duli, jíž pobaví své okolí, jindy dokon
ce koná dobro, jednou odhalením a za
drženímodvážného zloděje, po druhé
přispěje ke smíření v. příbuzenstvu.
Podprůměrná kniha skreslující dětskou
pýchu a skutečnost, formálně bez
hodnoty. E. Vejv.

92. Biografie.
X. 92

ZDENĚK NEJEDLÝ: Hus a naše
doba. II. vyd. 1946. Obálka: Zdeněk
Rossman. Vydalo nakladatelství Svo
boda v Praze jako 2. svazek knihov
ny Životy a díla. 60 str., cena 15 Kčs.

Knížka plná omylů historických, so
ciologických i náboženských. Autor
úplně popírá náboženské usilování Hu
sovo i jeho následovníků a staví čte
nářům před oči Husa jako komunistic
kého revolucionáře.

Je pochopitelné, že z toho důvodu
musel autor skutecnost značně překrou
tit. Tak na př. prý Církev zakládala
chudé řády (dominikány a františkány)
z toho důvodu, aby se „jejich chudobou
okázale honosila a čelila nebezpečí sekt“
(17). Čírkev prý „prodávala i vlastní
náboženské hodnoty“, „zpověď je zcela
zvláštním zdrojem příjmů“, „i za věčné
spasení bylo vybíráno od lidí už na
před“ (12). Plete k tomu i Sovětský
Svaz, v němž prý se setkáváme „s tá
borskýhi principy“ (45), a který prý
„uskutečňuje Husovu myšlenku nového
řádu“ (49).

Mluví také o věcech náboženských,
kde projevuje pozoruhodnou nevědo

most. Tak Čírkev je podle něho „v po
sleďní řadě organisací náboženskou“.
„V první řadě je to nejvyšší, centrální
moc světská, a jen její formy jsou
zdánlivě náboženské (10). A smysl
Církve je prý být „pánem všech pánů“,
a „náboženství je jen prostředek k to
mu“, „odpustky jsou prý odpuštění
hříchů na věčnosti“ (12).

A aspoň nějaký omyl sociologický:
náboženství je prý „sociálním faktem,
který vzniká a také zaniká z důvodů
sociálních (9). Bohatství je také zají
mavě definováno. Je to prý „možnost
bezměrného obohacování se, zmocňo
vání majetku na úkor druhého“ (29).

Když ještě k tomu přidáme neuspo
řádaný pravopis a dokonce hrubé chy
by gramatické (vojska táhla, aby vne
sli. 47), neubráníme se dojmu, že
držíme v rukou ne knihu, jejímž auto
rem. je univ. prof., ale zcela tuctovou
agitační brožuru, která přichází s další
ukázkou klerikalismu v celé jeho na
hotě: zřejmé zneužití náboženského za
nícení Husova idealismu a náboženské
ho fanatismu táborských vojsk k fa
lešnému tvrzení o komunistickém učení
Husově a o komunismu jeho následov
níků. V. Medek.

943. 6. Dějiny Rakouska.
0 943. 6.

DRÁBEK,Dr JAN: Moravský gene
rální seminář 1784—1790.Vyda
lo Severomoravské nakladatelství Spo
lečenské knihtiskárny vLošticích, 1946,
Wustroval Josef Weiser, vytiskla Spo
lečenská knihtiskárna v Lošticích,
stran 153, cena brož. 75 Kčs.

Pro každého, zvláště pak pro milov
nika litératury dějepisné je tato práce
olomouckého profesora velmi vítaným
příspěvkem k poznání osvícenské čin
nosti Josefa II. na poli církevním. Z té
to studie se dovídáme zajímavé pod
robnosti o vzniku generálního semináře
v Olomouci, o jednotlivých profesorech.
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způsobu jejich přednášek a duchu, kte
rým se nesly. Usmíváme se pletichám,
kterými se mnozí z profesorů chtěli
zavděčit mocným tohoto světa, a s poli
továním se dovídáme, jakým způsobem
byli „vychováváni“ v této době nastá
vající kněží, kteří neměli být vlastně
ničím jiným než poslušnými služeb
níčky všemocného státu. Srovnávajíce
bezděky tehdejší poměry s našími, dě
kujeme Bohu, že ona „výchova“ ne
trvala celkem dlouho a zapadla brzy

931. Dějiny
931 (54) (58)

HROZNÝ,BEDŘICH: Nejstarší dě
jiny Přední Asie a Indie.
Druhé, rozšířené a přepracované vy
dání. Vytiskl 1945 Melan+-ich v Praze.
17x25, stran 224, cena brož. 150,
váz. 175 Kčs.

Dílo dra Hrozného vyšlo již 1943,
v roce 1945 uspořádal Melantrich jeho
dotisk, o novém vydání mluviti nemůže
me. Spisovatel sebral jednotlivé úlomky

v zapomenutí. Zvláštní pozornosti za
slouží v tomto díle stať o Dobrovském
jako pedagogovi. Podrobným rozborem
jeho „„Vorlesungen“ dostává se pro
mnohé z nás zásluhou autorovou slavný
slávista Dobrovský do nového světla.

Dílo přináší mnoho nového a důstoj
ně se řadí k průkopnické práci prof.
Dra Fr. Činka: K národnímu probuzení
moravského dorostu kněžského 1778—
1870. Kněžím a bohoslovcům doporu
čujeme. —efha—

starověku.
a sestavil z nich překrásný obraz něj
starších dějin lidského pokolení. OPísmě
svatém přímo nemluví, ale též kato
lický eregeta doví se tu velmi mnoho.
O Starém zákoně mluví spisovatel s úc
tou; pouze na jednom místě připouští
v něm „příměsky rázu mythického nebo
tendenčního“, v knize se o nich čtenář
nedoví nic. Zato jeho domněnka, že
jméno Boha Jahve souvisí s indickým
Jau, je velice málo pravděpodobná. Ji
nak možno knihu vřele doporučiti.

Dr. M.

DOPLŇKY
k str. 51.

HNÍK, FRANTIŠEK M.: Edvard Be
neš, filosof demokracie. —
Celkově lze říci, že si autor počíná

objektivně a kniha pro mnohého sle
pého nadšence různých osobností při
nese překvapení. Ovšem se všemi tvrze
ními autorovými souhlasit nelze—hlav
ně hodně tendenčně je psán úvod. Tak
na str. 12 čteme: Ve výbojném nacio
nalismu nové doby není znásilňovací
tendence svou totalitní náročností zcela
nepodobnou té tyranské tendenci, jakou
se vyznačovaly ve věku středním ně
které soustavy bohoslovecké. — O ně
kolik řádků níže zmiňuje se autor 0 jis
tém názoru Benešově, který dle všeho
přijímá též za svůj a který my, katolíci,
nemůžeme přijat, že totiž každá lidská
bytost jest svým osudovým určením
cílem sama v sobě vždyť jen Bůh
je sám sobě cílem. — Na straně 13 se
shledáváme již s otřepaným tvrzením

2vo
tuctových pokrokářů o zápase husitů
za svobodu svědomí, ačkoliv fakta jsou
jiná! Na téže straně se autor odvažuje
tvrdit ovšem zcela bez důkazů — že
husitská tradice je dosud tak živá, že
se nedávno osvědčila jako vedoucí myš
lenka československého boje za svo
bodu. — Na straně 14 připisuje autor
husitskému hnutí tendencí, jichž neměl:
úsilí o novou, dokonalejší mravnost a
o demokracii. I v knize samé jsou ně
které názory, s nimiž nelze souhlasit,
ale jinak je v knize mnoho materiálu
k poznání Benešovy filosofie — a zvl.
je cenné osvětlení Benešova postoje
k náboženství! Pro vyspělé čtenáře do
poručujeme. P. F.

Příloha časopisu „Dobrý Pastýř“
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

11. Metafysika.
V 11

ARISTOTELES:Metafysika, Přelo
žil, úvod a poznámky napsal Antonín
Kříž. Vydal Jan Laichter v Praze
1946. 89. Stran 506, brož. 165 Kčs.

Ant. Kříž se zasloužil o nové moderní
překlady Aristotelových spisů (Ethika
Nikomachova, Politika, O duši). I tento
překlad vyniká nad starým překladem
Joklikovým, že je věcně správnější a
srozumitelnější, má přes 100 stran zna
leckých poznámek a podrobný rejstřík.

Aristotelova Metafysika je četbou ne
snadnou a „přístupnou jen tomu, kdo
má v sobě aspoň jiskru té myslitelské
vášně, která vedla řeckého vědce a filo

262, 13.
SS 262. 13

PIUS XII.: Orientales omnes. Pře
ložili František Štand a Stanislav
Krátký. Vyd. Růže Sušilová jako pří
lohu bohosl. revue Museum. Vytiskl
Typos Brno, 1946. 15,5X22, 32 stran.
Cena 15 Kčs.

sofa při jeho úvahách o počátku a úče
lu zivota až k poslední příčině všeho
jsoucna, k Bohu“. (Jarosl, Ludvíkovský
v Svob. Novinách, 30. 7. 1946.)

Kritika ve Filosofické revui (str. 91)
praví: „Tento spis Aristotelův by zaslu
hoval jméno realismu, protože jedná
o jsoucnu, o realitě věcí a o příčinách
čili principech reality, ukazuje na abso
lutní základy skutečnosti a tím i po
znání. Aristoteles je původce nejzdra
vějšího realismu ve všech oborech po
znání a života, je zakladatelem abso
lutního řádu pravdy, dobra a jsouc
na. Je to skutečně jediná filosofie čili
moudrost, která je otevřena pro vše
chny nové problémy, které se rodí z no
vých okolností, a dovede je řešit“

Papež.
Překlad Okružního listu k jubileu

spojení Ukrajinské církve s římskou
v unii Brest-litevské. Pojednává, na ja
kém základě se stala tato jednota a ja
kým směrem do budoucna se musí
brát. (Posudek Na hlubinu 1946, str.
211.)

264. Liturgie,
— 264

Velký Pátek, Frýdek, Exercičnídům
(Melantrich, Mor. Ostrava), IV. vy
dání, 1946, 10,5X14,5, 32 stran, cena

brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce Životem
č. 170.

Obřady Velkého Pátku s lidovým
výkladem. Usnadňuje lidu účast na li
turgickém životě Církve.

32. Politika.
— 32

BENEŠ, EDVARDDr.: Nová slovan
ská politika. Nákladem V. Žikeše
v Praze. 15X21, 59 str., brož. 30 Kčs.

Autor dokazuje, že slovanství jako
politický faktor novější doby hrálo ně
kolikrát významnou roli, nikdy však
nebylo činitelem rozhodujícím a veliké
události přímo určujícím.

Světová válka 1914—18 nebyla kon

Hliktem Germánů proti Slovanům ani
podstatou, ani cíli, snahami, progra
mem, dosaženými výsledky. V druhém
oddíle knihy Beneš komentuje vývoj
soudobé politiky slovanského sbratření
na základě nového demokratického li
dového společenství a dovozuje, že ne
chce formulovat nějakou novou ideolo
gii lidového panslavismu, hlásat vytvo
ření nějakého nového evropského blo
ku, který by představoval nový mocen
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ský útvar, z něhož by byli ostatní
národové vyloučeni, nebo dokonce jím
ohroženi, řh.
— 32
SGHEEAN, VINCENT. Ne mír — ale

meč. Vydal Elk v Praze, 1946,15X22.
Stran 306, brož. 55 Kčs pro členy.
Už ten titul je autorovým vyznáním

víry: mečem je třeba vyhladit morový
vřed fašismu. Autor ukazuje Evropu
v oněch osudových dvanácti měsících
přímého už začátku běd, strázní a muk.
Ukazuje Španělsko, Středozemí, Palesti
nu, Rakousko i Československo, ale ne
jen vylíčením a popsáním. Vede všude
čtenáře do víru dějů ne jako pozoro
vatele a nezúůčastněného diváka, nýbrž
jako proživače a svědka, který sám
musí vidět a procítit i prožít, sám musí
poznat vztahy mezi tím, co se děje na

613.
SS 613—88

TÓTH, TIHAMÉR,Dr.: Čisté dospí
vání. Přel. Školské sestry O. S. F.
Nakl. B. Rupp v Praze, 1946, 14X21,
stran 200. Brož. 60 Kčs.

Proslulý pedagog a zkušený průvodce
životního zrání katol. inteligence do
provází zde duši jinocha úskalím a ne
bezpečími puberty. Tóth o jednotlivých
otázkách života rozmlouvá přímo otev
řeně, netheoretisuje, jasně otvírá vše

Ebru, v Ženevě a v Praze. Literárně je
kniha sytou, mnohde velkolepě krás
nou prózou podávaná novinářská re
portáž. řh.

KOCOUREK, ROSTISLAV Dr.: Svět
žaluje v Norimberku. Fr. Bo
rový — Praha, 1946. 16X24, 391 str.,
brož. 80 Kčs.
Aktuální reportáž i literární dílko za

hraničního dopisovatele shrnuje a zpra
covává kol pointy — obžaloby čtyř
velmocí — protokoly a originální do
kumenty, všímá si různých detailů vlast
ního soudního řízení, podává charakte
ristiku soudců i obžalovaných, přidává
literární scenerii drobných, zajímavých,
vzrušujících i humorných příběhů a
soustřeďuje zájem na události kolem
Československa. řh.

88. Pohlavní život a výchova.
chny stránky života osobního, intimní
ho, veřejného, zkoumá je ve světle nej
modernějších výzkumů vědeckých, po
dává pomocnou ruku, dává silné myš
lenky, uklidňuje duševní zmatky, radí
při pochybnostech, osvobozuje mládí,
zbavuje je pout, zachraňuje před pá
dem, neboť každá duše je mu živým
chrámem božím. Pro jinochy od 14 let.

řh.

615.89. Manželství.
X 613. 89

ZELENKA, ALOIS, MUDr. — PATURA,
JIŘÍ, inž. arch. — BULÁNEK FRANT.
DL.: Co máte vědět před svat
bou? Praha 1946. Nákl. Spolku Čsl.
Č. K. Praha-Kobylisy. 8%.Stran 30.
Cena 8 Kčs.

Lékař hovoří o zdravotních podmín
kách manželství, architekt o krásném
bydlení a filosof o ethice. Souhlasíme

s větou: „Každá ochrana manželů proti
otěhotnění ženy je pro rodinu s hle
diska rodinného štěstí i spokojenosti
škodlivá (str. 14). Odmítáme názvy (8)
o prav. obcování a sterilisaci““ — Bu:
lánek varuje před povrchním a pudo
vým pojetím lásky, žádá vůli k trva
losti. Postrádáme zmínku o zakotvení
manželství v pojetí nábožensko-mrav
ním. (Podle K. Rebana v ČKD 1946,
str. 158.)

61. Lékařství.

615. 84. Elektrotherapie.
OM 615. 84

ROUBÍČEK,JIŘÍ, Dr.: Šokové léče
ní duševních chorob. Ústav:Neurologické-psychiatrické| oddělení
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nemocnice na Bulovce v Praze. Vydalo
Lékařské knihkupectví a nakladatel
ství. 1946. 8%. Stran 132. Ilustr. 14.
Cena 56 Kčs.



Autor popisuje novou therapeutickou
metodu manicko-melancholických de
presí a to elektrickým šokem. Tato me
toda má řadu předností před dosud
užívanými metodami insulinovou a car
diazolovou. Mezi přednosti popisované
thérapie patří velmi nízká mortalita lé
čených případů, řídkost komplikací
hlavně chirurgických. Nehrozí nebezpe
čí komatu jako při léčbě insulinovými
hypoglykaemickými šoky nebo také ne
zmocňuje se nemocného úzkost před
injekcí cardiazolovou a odpírání dalšího
léčení. Naproti tomu léčba se provádí
ambulantně a pacienti mnohdy žádají
z prevence nových elektrických šoků.—
V historické části — úvodu — pokládá
posedlost za duševní chorobu a hned
vedle zmínky z Nového Zákonu staví
zprávy o zešílení z řeckého bájesloví.
Prohlašuje: „Za středověku křesťanství
zarazilo pokrok v psychiatrii na dlou

ho“ (8.) Označuje kněze za paliče vě
deckých lékařských antických knih,
kteří vlivem církevní censury mnoho
z nich zničili. „Za starověku nemáme
sice zprávy o nějaké veřejné řízené
péči, ale jednání s choromyslnými bylo
v celku humánní, nemocní byli tý
ráni, nejvýš museli vytrpět všelijaké
zaklínání, modlení a obřady. Za středo
věku naproti tomu choromyslní byli
zhusta pokládáni za posedlé ďáblem,
začarované, soudilo se, že vlastní vinou
přišli do svého podivného stavu, cír
kevními orgány byli považováni za ča
roděje. Nebožáci byli vězněni, trýzněni,
upalováni. Jen menší část nalezla útu
lek v klášteřích některých lidumilných
řádů: tam se jim dostalo alespeň ochra
ny před nejhrubšími ústrky.“ (9.) Auto
rovy neznalosti náboženské (rozlišení
šílenství a posedlosti) a církevní histo
rie (bludaři) jsou zřejmé. V.Š

183. Hudba církevní.
S 783

ČALA, ANTONÍN, Dr.: Duchovní
hudba. Olomouc, edice Krystal pé
čí O. Jednoty Cyrilské v Praze, 1946.
89. Stran ? Cena 85 Kčs.

Z obsahu: Liturg. hudba, gregor.
chorál, jak zpívati při úkonech litur

gických, úkoly a vlastnosti ředitelů ků
rů i zpěváků, obsazení varhanických
míst a platy, poměr varhaníka k du
chovnímu správci, hra na varhany a
jiné nástroje hudební, cyrilské hnutí,
duchovní koncerty, závaznost dekretů
papežských o posvátné hudbě. Obsažná
bibliografie. Doporučujeme především
kněžím a ředitelům kůrů,

8—13. Básně epické.
V 8—13

LUKRECIUS: O podstatě světa.
Přeložila Julie Nováková. Vydal Jan
Pohořelý v Praze 1945. 89. Stran 386.
Cena ?

Epos římského básníka, nadšeného
vykladače Epikurova materialismu. Pře
kladatelka je odborně vzdělaná bada
telka v českém verši. Jarosl. Ludvíkov
ský píše v Svob. Nov. (30. 7. 1946).
Překladatelka „sní o revoltě proti pře
kladatelské šabloně klasických filolo
gů. Avšak co se týče této formální
revolučnosti našeho překladu, budiž
nám dovoleno poznamenat, že hlavní
její projev, verš, který si překladatelka
vytvořila z herxametru vynecháním prv
ního taktu, pokládáme za zřejmý omyl.
Jestliže se překladatelka vzdala hexa
metru pro jeho jednotvárnost, nám zní
jednotvárně spíše její nový verš, o němž
se kupodivu domnívá, že nepotřebuje
přerývky. Tím nechceme však popřít

nesporné slovesné hodnoty tohoto Čes
kého Lukrecia, který si pro svou vý
razovou svěžest zachová čestné místo

-D naší překladové literatuře jistě i ten
krát, až vyjde tiskem časově první
český překlad básně Lukreciovy (ne
hledíme-li k pěknému výboru Stiebitzo
vu) od vysokomýtského klasického fi
lologa Josefa Koláře. Kolářův
překlad, z něhož bylo otištěno porůznu
několik slibných ukázek, byl ohlášen
u Laichterů již roku 1942, ale nesměl
vyjít, neboť téhož roku zahynul jeho
původce jako sokolský mučedník 'v
Osvětimi. O tom neměla chybět zmínka
v překladě; který se dostal do našich
rukou o něco dříve jen přízní činitelů
regulujících knižní výrobu.

Bystrý, ale až příliš stručný doslov
překladatelčin zanechává v nás pocit
lítosti. že se dr. Nováková více ne
rozepsala o vztahu svého básníka k Epi
kurovi a o jeho místě v zápasech o du
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ši evropského člověka, Snad aspoň její
poznámka o dvojsečné a zneužitelné
zbrani materialismu přiměje myslivěj
šího čtenáře, aby sám uvažoval o sho
dách a rozdílech demokritovského ma
terialismu a marxismu a aby se snažil

pechopit, proč společenský řád, usilu
jící o blaho všech, musí dopřávat stej
nou míru svobody křesťanskému spiri
tualismu a metafysice platonsko-aristo
telské jako materialistické metafysice
Epikurově a Lukreciově.“

H. G. Welis.
8—3

Dne 13. srpna tohoto roku zemřel
v Londýně H. G. Wells, doživ se téměř
80 let (nar. 21. září 1866). V moderním
čtenářském světě dosáhl Wells veliké
proslulosti svými fantastickými romány
a povídkami, jež lze rozdělit na dvě
skupiny. První zahrnuje díla, v nichž
převažuje prvek dějové dobrodružnosti
nebo hry fantasie; do druhé náleží dí
la, v nichž naopak fantastické dějové
prvky, motivy nebo náměty jsou pou
hou pomůckou k názornějšímu výkladu
autorových teorií o budoucnosti světa
a o tom, jak by měl vypadat doko
nalý stát, založený na moderních vě
deckých vymoženostecha zbavený všech
nedostatků — nebo domnělých nedos
tatků — dnešní občanské společnosti.
Typickými ukázkami první skupiny je
na příklad Údolí pavouků, Ostrov dok
tora Moreau nebo Neviditelný muž;
z druhé skupiny uveďme Moderní uto
pil (A Modern Utopia) a Co přichází
(What is coming?). Vedle toho psal
Wells i četné společenské romány ve
směru „sociálního realismu“

8
— 8—3

ŠTORM,BŘETISLAV: Dobrý rytíř.
Nákladem Vyšehradu v Praze 1946.
11,5X19. Stran 207. Brož. 63 Kčs.

V snůšce osmi povídek konfrontuje
autor gotický starověk s přítomností,
soubor sdružuje symbolem středověku

Wells byl přesvědčením kolektivista,
vycházející z positivistické přírodovědy
a sociologie; jeho dokonalý svět za
hrnuje tři podmínky: odstranění zjeve
ného náboženství, odstranění morální
kázně (hlavně v životě pohlavním) a
odstranění ekonomických nesnází na
úkor individuální svobody. Zvýšení ma
teriálního blahobytu na úkor duchov
ních hodnot — tak by se dala vyjádřit
pravá základní myšlenka Wellsových
leorií.

Do češtiny byla přeložena velká část
rozsáhlého Wellsova díla; jen malá část
těch překladů však může být zařazena
do katolické knihovny. Kdo si libuje
v dobrodružných utopiích, může si pře
číst povídku Neviditelný muž a román
Až Spáč procitne — díla, rafinované
vypravěčské techniky, jež jsou schopna
vzrušit fantasii, ačkoli nepřinášejí žád
né hlubší uspokojení ducha. Z Well
sových sociálních románů lze s jistými
výhradami připustit román Kipps. Z je
ho sociálních utopií přirozeně nelze
katolickému čtenáři doporučiti nic. Stej
ně nelze doporučit Wellsovy Dějiny
světa. tv

3. Próza.
— rzytířstvím — či speciálně hodnotou
cti, pokory, lásky k bližnímu, spravedl
nosti a ochrany slabšího a těmito kate
goriemi v alegorických a symbolických
povídkách analysuje dnešek, jemuž vy
tyčením smyslu a obsahu středověku
dopomáhá budovati na zásadách nad
časově platných. řh.

91. Cestopisy.
VD 91

PUŠKIN, ALEXANDR SERGĚJEVIČ:
Cesta do Arzrumu. Přel. Václav
Freml. Obálka a ilustrace Václav Ju
nek. Nakladatelství mladých, Kladno
1946. Tisk nakl. podniky Cíl, Karlovy
Vary. Cena 45 Kčs. Str. 80-(IV),
15,5X21,5 cm.

04

Dosti zběžné vylíčení cesty, kterou
podnikl Puškin 1829 na Kavkaz, kde
se připojil k Paskévičově výpravě proti
Turkům. Jsou to pouhé osobní zápisky
bez literárních nároků; mají tedy jistý
půvab bezprostřednosti, nehledíc k his
torické zajímavosti. Pro dospělé čte
náře. tv.
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PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBiÝ PASTÝŘ“

|
248. I. Askese.

SS 248.1LAGRANGEREGINALD© GARRIGOU
OP.: Cesta dokonalosti podla
svátej Kateriny Sienskej. Do
minikánska edicia Veritas, Košice, 13.
svazek, 1946, str. 27, cena 10 Kčs,
přeložil R. Záles OP. 11,5X16,5.
Obsahem drobné práce vynikajícího

dominikánského theologa je několik
základních postřehů z díla velké světice
dominikánské: „V čem spočívá křes
ťanská dokonalost, Dokonalost a přiká
zání lásky, Dokonalost a světlo daru
moudrosti v rozumu, Prozřetelnostní
zkoušky a sjednocení s Bohem“ Závé
rem ukazuje autor, že není rozporu
mezi naukou sv. Tomáše, sv. Jana odKřížeasv.KateřinySienské.© Medek.

S 248.1

ROOTHAAN,JAN,S. J.: Okružnílist
o studiu aužíváníduchovních
cvičení. Přel. P.J. Vondra S.J.
Vydala M. R. Junová v Tasově 1946.
Tisk A. Šašek ve Velkém Meziříčí.

Str. (II)—26— (VI) 15X21 cm.

Okružní list vynikajícího generála je
Suitů o významu a užitku Exercicií sv.
Ignáce. Byl určen členům řádu, ale je
to četba obecně užitečná a i laikovi
je možno se z této knížečky poučit
o smyslu exercicií i o tom, jak se jich
má užívat. Hluboká moudrost a du
chovní zkušenost promlouvá z každého
řádku. tv.

24. Církevní dějiny.
SS 271.3

JORGENSEN JOHANNES: Sv. Fran
tišek z Assisi. Přeložila Jiřina
Vrtišová. Vinice Páně, Praha 1945,
sv. 30. Str. 424, cena 100 Kčs. 12X20.

Z oblasti mravní sveřeposti a sobec
kosti dnešního života zavádí autor své
čtenáře do říše klidu a míru. Okřeje
čtenář u nohou Chudáčka Božího, je
dojat jeho prostotou, opravdovostí jeho
svatého života.

Tvrdý je boj s opravdovou chudo
bou. V době zdvíhajících se vln odboje
a vzpoury proti autoritě Církve buduje
sv. František mohutné hnutí chudých
následovníků Kristových a při tom
věrných synů Církve. Podobné snahy
valdských i jiných sektářů končily mi
mo Církev. Jakoby sv. František tušil
nž už se rodící schisma, kdynedosta
tečné rozlišování osoby od úřadu za
vedlo celé národy do náručí bludu, na

bádá snažně své spolubratry, aby si vá
žili i nehodných kněží.

Mohutné dílo Chudáčka Božího je
příkladem nevyzpytatelných úradků Pro
zřetelnosti, příkladem, který ukazuje
božský původ Církve. Když se zdá, že
už umírá, kdy i nejvyšší místa jsou
propadlá zkáze, způsobem, který nikdo
neočekával, dává božský Zakladatel své
Církvi nové síly k novému životu.

Někde příliš legendární prvky, ale
ždy velmi zajímavé.

Medek.

— 27

Všecka krásná jsi ó Maria! Frý
dek, Exerciční dům (H. Lůdemann,
nár. správa, Český Těšín) 5. vydání,
1946. 10,5X14,5 cm, 32 stran, cena
brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce Životem
č. 87.

Dějiny a význam zjevení v Lurdech.

32. Politika.
V 32
SHEEAN VINCENT: Ne mír — ale

meč. Z amerického originálu přelo
žil Vladimír Vendyš. Vydal ELK

v Praze 1946, cena 55 Kčs pro členy,
str. 309, obálka Josef Kaplický. Ori
ginál vyšel v roce 1939. 141/2X211/2.
Účelem knihy je ukázat anglosaské
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mu světu osudné události kolem rok
1938 tak jak skutečně byly. Zkušený
žurnalista začíná tedy Londýnem a jeho
nepřipravenosti, Všímá si počátečního
nástupu fašismu v Evropě a odchází do
Španělska. Španělsko je podle něho je
dinou zemí, kde fašismus narazil na
skutečný odpor. V zajímavých reportá
žích ukazuje autor situaci na frontě
i v zázemí a všímá si dost podrobně
celého politického a hospodářského vý
voje, který dovedl Španělsko k poslední
občanské válce. Ostré kritice podrobuje
n udržitelné církevní poměry ve Špa
nělsku a ukazuje na příkladu baskic

kého mladého katolíka zdravý poměr
katolíků k republikánům. Jistě by ne
uškodilo objektivitě, kdyby autor vedle
poměrů republikánských ukázal situaci
povstalců. Jeho sympatie ke španělským
republikánům jdou tak daleko, že je
prohlašuje za pýchu našeho obecného
člověčenství (193).

Rozsahlá část knihy je také věnována
fašismu německému. Připojení Rakouska
k Německu, strašné pronásledování Ži
dů, okupace Sudet, to vše popisuje tak,
jak to zažil sám. A vždy pod zorným
úhlem evropského boje fašismu proti
demekracii. Medek.

8.—1. Básně.
MMVD 8—1

ŠMÍD,ZDENĚK: Zátiší s kytarou.
Variace na motivy lidové poesie
andaluské. Kresbami vyzdobil Zd.
Sklenář. Vydal 1946 V. Smidt jako
IV. sv. básnické edice Klenba, kte
rou řídí Zd. Vavřík. Tisk Průmy
slová tiskárna v Praze. Str. 136
(IV) 12X18.5 cm. Brož. 66 Kčs.

Parafráze lidové španělské. poesie, za
chovávající sevřenou formu krátkého

verše, obírají se téměř výlučně téma
tikou milostnou, v níž zase hlavní místo
zaujímá okouzlení tělesnou krásou, vá
šeň, touha, stesk z nenaplněné lásky
atd. Pojetí značně jednostranné, v němž
spočinutí v náručí milované dívky zna
mená „nebe na zemi“. Jedna z těch
básniček vyjadřuje lítost nad farářem,
který nepoznal lásku ženy. Pro kato
Itekého čtenáře normálního duchovního
obzoru je to tedy četba trochu chudá.

tv.

8.—3. Romány.
D 8—3

MAŘÁNEKJIŘÍ: Barbar Vok. Druž
stevní práce, publikace 509, 4. vyd.
1945. Obálka Lad. Sutnar. Pouze pro
členy Dp.

Obsahem knihy je život posledního
Rožemberka, plný protikladů a výstřed
ností. Hned je v rozpustilých zábavách,
hned na studené dlažbě hradní kaple.
Při tom je dobrý a laskavý k podda
ným, k chudým, i když ne vždy z ide
álních důvodů. Hodně výstředností cí
sařského dvora Rudolfa II., přímo ro
mánové pletichy dvorských úředníků,
sobectví a požitkářství na všech stra
nách. A konec? Všecko je marnost,
všecko tu zanechá Rudolf i Vok. Málo
najdeme ukázek vyšších, duchovních
záimů. To jen tak někde malá narážka.
Jako slabý tón, který je vzápětí pře
hlušen jasnou a svůdnou přítomností,
jejímž největším nepřítelem je ono
„respice finem“.

Medek.
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X 8—3

BAAR, JINDŘICH ŠIMON: Paní ko
misarka. Chodský obrázek z doby
předbřeznové, První díl Chodské tri
logie ve 14. vydání vydal B. Rupp
v Praze 1940. Obálka a frontispice
AL Moravec. "Tisk Průmyslová tis
kárna v Praze. Str. 419- (V). 14X21
cm. Brož. 96 Kčs.

Rozsáhlá románová kronika líčí sel
ský život na Chodsku v okolí Klenčí
na sklonku roku 1847. S láskyplnou
a důkladnou znalostí popisuje autor
selské zvyky, slavnosti, kreslí vznět
livou selskou povahu s jejími klad
nými i zápornými rysy. To je však
jen jedno pásmo komposice; s ním
se prolíná druhé pásmo, v němž jde
o zachycení probouzejícího se národ
ního vědomí mezi chodským lidem.
V tomto druhém pásmu hlavní místo
zaujímají dvě osoby — Božena Němco
vá a horlivý vlastenec, kněz Jakub
Faster.



Kniha náleží jistě po stránce vypra
věčské mezi nejlepší Baarova dila. Její
koncepce však má vážné nedostatky.
Velmi průhledně jsou tu pod záminkou
románové fikce propagovány tak zvané
reformistické snahy, se zahrocením proti
kněžskému celibátu; hájí se Havlíčkovy
nájezdy proti Církvi s odůvodněním, že
„dělá přesný rozdíl mezi náboženstvím,
vírou a Církví“ atd. Se silným citovým
podtržením se prodlévá nad neštěstím
vlasteneckého kněze, který pro své vlas
tenectví nesmí dostat faru v Klenčí
a nemůže si tedy vzít za hospodyni
dívku, kterou miluje... Pro tyto a po
dobné nedostatky nelze knihu schválit
jako běžnou četbu pro katolického čte
náře. tv.

VD 8—3

UNDSETOVÁ,SIGRID:Madame Dor
thea. Román. Přel. Jiř. Vrtišová.
Nakl. Vyšehrad v Praze 1946. 89. Str.
372-1. C. 105 Kčs.

Rrdinkou románu je statečná a mou
drá žena, jež po záhadném zmizení
svého druhého muže překonává nejen
tíživé starosti o četnou rodinu, ale
i vnitřní otřesy a útok temných sil po
věry. Ač její první muž byl pastorem,
cítí nechuť k duchovenstvu, ale také
přímo odpor k „papeženskému“ blou
znění a mysticismu, jejž vidí i v mo
dlitbě za zemřelé a víře ve svět duchů.
Spis. vložila prostou obhajobu kat. ná
zoru do úst starého něm. skláře, ale
naznačila také, že na její rozumově
chladnou hrdinku zůstala bez účinku.
V románě, jehož slabá dějová nit se
proplétá množstvím vedlejších postav,
episod, hovorů a popisů, je také něko
lik podrobně líčených choulostivých
scén probouzející se puberty. E.M.

V 8—3

ŠTORM, BŘETISLAV: Dobrý rytíř.
Nakl. Vyšehrad v Praze 1946. 89. Str.
207-1. C. 63 Kčs.

V 8 prózách kreslí spisovatel s jemně
vytříbeným slovesným uměním hlavně
postavy středověkých křesťanských ry
tířů a mnichů; vkládá do nich svůj stesk
po věčných rytířských ctnostech a či
nech živé víry a tam, kde je uvádí do
styku s dnešními lidmi, ukazuje s ironií
a sarkasmem prázdnotu a bezduchost
moderního světa, Některé prózy mají
tu přímo symbolický ráz. E. M.

VS 8—3

PECKA, DOMINÍK: Neviditelný
prsten. Román. Nakl. Vyšehrad
v Praze 1946. 89, Str. 374-2. Cena
102 Kčs.

Je to ovšem román jen duchovní, zo
brazující vyspělým básn. stylem zbož
nost, lásku a hlavně podivuhodné pů
sobení sv. Kateřiny Sienské. Po dvou
více beletrist. kapitolách o její drobné
apošťt.práci jsou již s hist. důkladností
vylíčeny i pronikavě osvětleny smutné
círk. poměry za avign. papežů, návrat
Řehoře XI. do Říma a počátky rozkolu.
Stísňující dojem oněch žalostných zje
vů je zmírněn nejen jasnou postavou
hrdinky, ale i bohatstvím myšlenek,
často doslovně vyňatých z jejích listů,
hovorů a vidění. E. M.

N 8—3

MŮLLER VÁCLAV:Brázda přes ka
mení. Vydala Novina v Praze 1944.
Edice Hlasy země sv. 47. 50 Kčs, str.
206. 121/2X19'/2.

Sedláka Koňadru těžce pronásleduje
nepřízeň osudu. Vyhoří a zadlužením
přijde o statek. Po dlouhé cestě útrap
a bolestí se znovu vrátí na svůj grunt.
Jeho horoucí láska k vlastní hroudě
je naplněna.

Dějové jednotnosti vadí hned z po
čátku příliš dlouhá episoda o nájemci
Karasovi. Řada jiných episod, ukazují
cích čtenářovi galerii vesnických typů
je podávána už stručně a nezatěžuje
dějové pásmo.

Autor se nebojí odkrýt zlo v Kon
trastu k dobru a nechává vítězit dobro
nad zlem. Hrdina románu i několik ji
ných postav jsou -vzornými lidmi a je
jich život je příkladný.

Rychlý spád řeči zvyšuje napětí dě
jové. Medek.

X 8—3

POPA, VIKTOR ION: Radujme se,
haleluja. Z rumunského přeložil
Josef Š. Kvapil, obálka VI. Kovářík.
Vydal Elk Praha 1942. Str. 202,
14,5X21,5.
Mnohým připomíná román našeho

Nikolu Šuhaje. Ale už základní motiv
románu je chybný. Vyslovuje jej hrdina
románu sám: „Bůh mi dal za úděl, ka
maráde, nebýt člověkem božím“ Tato
protikřesťanská these určuje pak vše
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chny další osudy hrdinovy. Kletba mi
nulosti neúnavně stíhá Manlaka Plešu,
třebaže on žízní po spravedlnosti, chtě
je být zase spořádaným členem lidské
společnosti. Vždy však podléhá nepří

znivým okolnostem a různé náhodné
situace ho znovu srážejí dolů. Chtěli-li
bychom užít tu Mathestova měřítka,
musel by výsledek znít: životně zápor
né. Medek.

8.—34. Povídky, Pohádky.
D

Pohádka o dobrodružstvích ú
o chrabrosti Jeruslana Laza
reviče, Z ruštiny přel. Dr Josef Va
šica. Dřevoryty vyzdobil B, Lacina.
Tisk Průmyslová liskárna v Praze.
Vydal V. Pour v Praze 1945. Str.
(IV)-59-(IX), 14,5X23,5 cm.. Brož.
147 Kčs.

Bibliofilsky pečlivé vydání překladu

starobylé ruské pohádky, v níž se po
stupem doby spojilo několik různých
motivů. Základem tu byla asi perská
pohádka o Rustemovi, jež však byla
přetvořena a vyzdobena typickými rus
kými živly vážného i burleskního píce
pínání. Některé detaily se vyznačují
charakteristickou drsností, ba drastié
ností, jež je cizí pohádkám našeho
okruhu. Hodí se jako četba jen pro
dospělé. tv

8.—93. Knihy pro mládež.
— 8—93

GAJDOŠOVÁ, DRAHOMÍRA: Stříbr
ný smích. Obálka a ilustrace Frant.
Bílkovský. Vydala a vyliskla Brněn
ská tiskárna v Brně 1946. Cena 51
Kčs. Str. 129-(II1). 14,5X21.

Život dvou sourozenců, hošíka a děv
čátka, s drobnými starostmi i radostini
dětského života. Bezprostřední, svěží
podání a zaměření morálně-pedagogické
jsou dvě hlavní přednosti knížky, jež
se hodí pro mládež asi od 7—12 let,

to.

NN) 8—93

GRAINMAME,KENNETH: Žabákova
dobrodružství. Přel. Míla Grim
mnichová,verše přel.Jar. Seifert. Ilustr.
Josef Čapek. Upravil M. Kaláb. II.
vyd. Družstevní práce, Praha 1945.

Tisk Průmyslová tiskárna v Praze.
Sbírka Do Života sv. VIM. Sir. 194
(VID-(VHI příl.) 15X21,5 cm.

Klasická knížka anglické literatury
pro mládež. Námět není nijak neoby
čejný — příběh lehkomyslného Žabáka
a jeho přátel, kteří se mu snaží na
pravit hlavu, spojuje obvyklým způso
bem prvky lidského charakteru s cho
rakteristikou světa zvířat — ale dilo
má vysokou literární hodnotu, jak co
do skvělého kultivovaného stylu, tak
co do hloubky pojetí i charakteristiky.
Je to knížka, která učí úctě a lásce
ke krásám života, domova, láskyplné
družnosti. Hodí se pro mládež (IM.stu
peň) i pro dospělé, kteří si uchovali
kouzelnou vzpomínku na mládí. Pro
průměrné dítě ovšem bude patrně auto
rův sloh příliš vysoký. fv.

91. Cestopisy.
M 91

DEVL, VÁCLAV:Do čtyř úhlů světa.Tuláckádobrodružství.| Nustr.
Rich. Landr. Nakl. Vyšehrad v Praze
1946, 89. Str. 239-2. Cena 93 Kčs.

Ve 3 cyklech črt zachycuje autor
svěžím stylem množství drobných, zá
bavných i dobrodruž. příhod, zajíma
vých setkání, poučných zkušeností i
letimnýchpostřehů ze svých cest po Špa
nělsku, Turecku, Řecku a Italii i z ma
lých potulek ve vlastí. Při způsobu jeho

n8

cestování si trochu vysvětlíme, že 0
kostely se nestaral (zmiňuje se jen
o návšlěvě cařihradského chrámu So.
Moudrosti) a že neděli pokládá za nei
nepříjemnější den na cestách (192).
„Sest dní budeš pracovat“ není ovšem
jen „řád lidský“ (192). E. M.

Příloha časopisu „Dobrý Pastýř“
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
slalně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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O knihách
PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

299. Apologetika.
SS 239
BALMI:S,JAIME:Budoucnost filo

sofie: Přel. J. Florian. Kurs 53.
Vydal J. Flořian, Stará Říše 1946.
Tisk Vokolek a syn, Pardubice. Str.
53-(V), 12,5X16 em. Brož, 15 Kčs.
Ve formě dopisu příteli tu známý

španělský filosof rozvíjí skvělou pole
miku proti pokrokářům, kteří očekávají
od budoucnosti splnění snu o ráji
hmotného blahobytu, který ovšem po

dle nich vyžaduje vyhlazení nábožen
ství; a zároveň se obrací i proti slabo
duchým křesťanům, kteří upřílišují
protivenství, jež trpěla a trpí Čírkev
v moderní době. Ukazuje, že v každé
době byla Církev vystavena prudkým
útokům a otřesům, ale že přesto vždy
cky z nich vyšla vítězně. Ačkoli je to
psáno před sto lety, je to pojednání
neobyčejně aktuální a hodí se velmi
dobře na naši dobu. tv.

3(. Biologie.
M 57

PELÍŠEK,RUDOLF:Tajemství pří
rody. Dvaadvacet pohádek uskuteč
něných přírodou. Obrázky nakreslil
Vratislav Hrachovec. Druhé vydání.
Vydalo r. 1945 Státní nakladatelství
v Praze. 15X21,stran 96, cena seš.
vyd. 13 Kčs.
Po knize sáhnete s velikou radostí,

zvláště když si přečtete krásný úvod a
v něm mimo jiné tato slova: „Je mnoho
věcí mezi nebem a zemí, o nichž lid
ská moudrost nemá zdání. Vštípí vám
úctu k dilu Stvořitele světa a nechť
vám dodávají chuti k dalšímu zkou
mání Jeho tajemného nezměřitelného
díla“ A v četbě pokračujete s velikou
chutí, poněvadž každý článeček, který
má sloužit jako doplňovací četba k uči

vu na př.o řasách, o bakteriích, o prvo
cích, o rybách, o výživě rostlin atd. je
zahájen zhuštěnou pohádkou a podán
poutavou formou — ale na straně 46.
vás náhle překvapí věta: „Za všechen
blahobyt a věčné lenošení platí vodní
žrouti... velikou daň... Takoví, jací
jsou dnes, byli již před miliony let,
kdežtojiní, kdysi jim podobni, ale
pracovití a pilní tvorové, se vyvinuli
v bytosti, které přeměňují svět podle
své vůle. (Vidíte, jak nenápadně se zde
podává nauka o vlivu práce na vývoj
člověka z opice atd.) Nezdá se nám
též vhodné mluvit žertovným způsobem
o pekle, jak se to děje (a myslím, že
ne se zlým úmyslem) na straně 34.
Jinak je to kniha velmi pěkná. Pro
děti vyššího stupně. P. F.

61. Lékařství.
MM 61

ŠTEFL, JIŘÍ, MUDr.: Lékař hovoří
s muži. Obálku navrhl Boris Hanš,
Nakl. Orbis, Praha XII, Stalinova
46, v dubnu 1946, 89, Stran 223, brož.
55 Kčs.

Na prvý pohled se zdá, že soubor
rozhlasových přednášek je jaksi pokra
čováním autorova díla, které vyšlo před
dvěma roky „Lékař hovoří se ženami“.
Avšak autor se obírá thematy, které

pouze jen některé muže zajímají, ale
jich přímo se netýkají. V předmluvě
autor doznává, že s lety člověk přibírá
i to, čemu se říká tilosořický názor,
jehož nutnost v lékařství uznává. V jed
né přednášce cituje i bibli: „Co je plat
no člověku ...“ (16.) V další přednášce
„Jak rosterme“ vyznává evolucionismus
a darwinismus. (Zatínání dětských
pěstí při kojení je atavismem, totéž či
ní mladé opičky.) Jinde doporučuje
časné sňatky, které by zvýšily populaci
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národa. Autor se pouští i do jiných
vědních oborů, jako je literární histo
rie a nazývá Blahoslavův kancionál a
bibli Kralickou perlami a Březinu ne
chá tvořiti jeho hymny ve Staré Říši.
(81.) Některými thematy se dotýká mo
rálky a to hlavně v „Důvěra v lékaře“,
kde prohlašuje: „Zde Vám mohu to
prozraditi, mluvím pravdu skoro jen
tehdy, když mluvím do rozhlasu, jinak
se často uchyluji ke zbožné lži, ale jak ří
kám, jenom v případech beznadějných.“
(94.) Na jiném místě doporučuje ve vý
chově dětí styk se špatnou společností
hrubých přátel a kamarádů a srovnává
tento styk s nákazou infekčními dět
skými chorobami a po přestání jich
s imunitou v dalším životě, tak také se
dítě naučí stykem se zlem rozeznávati
zlo od dobra a voliti si jen dobré přá
tele. (97.) Nevěří v posedlost ďáblem
a považuje ji za hysterii. (124.) Autor
dosud špatně hledal, když praví: „Ne
našel jsem však filosofa, který by zá
sadně propagoval heslo, podporujte

dobro, množte dobré věci a o to zlé se
starejte až dávno potom.“ (166.) Ná
hlou smrt pokládá za nejkrásnější od
chod z tohoto života a proto také La
mingerova smrt nebyla s hlediska me
decinského trestem. (181.) Lidská duše
existuje a tento fakt musil by uznati
i kdyby chtěl býti materialistou. (206.)
V jedné z posledních přednášek vy
znává své biologicko-lilosořické pře
svědčení a hlásí se k holismu. (212.)
Pokrokovost autorova má býti čtenáři
dokázána tím, že zná pouze jediný
způsob pohřbívání a to zpopelnění.
(219.) „Rozhovorem se zdravými“ za
končuje svou sbírku. V této poslední
přednášce dává rady pro hygienu du
cha a doporučuje více si všímati a žíti
s přítomností než vzpomínati minulých
jak dobrých tak zlých zážitků a nema
lovati si příliš růžově budoucnost, aby
nepřinesla bolestná zklamání. Mají se
v tom napodobiti zvířata, když se lidé
odklonili od zákonů, které jim příroda
dala. V.

793. 1. Ochotnické divadlo.

MAHEN,JIŘÍ: Režisérův zápis
ník. Druhé vydání. Vydal na pod
zim roku 1945 Československý Kom
pas v Praze. 13X20, Stran 180, cena
brož. 54 Kčs.

Režisérům našich divadel a besídek
co nejvřeleji doporučuji. Není to sice

soustavné poučení o řízení divadla, ale
kniha obsahuje vskutku mnoho cenných
poznámek a drobností, na které by
člověk snadno zapomněl. Dobrý dojem
z knihy nám kazí závěr, z něhož pro
mlouvá zbožňovatel divadla — nesmíme
však zapomínat: nebudeš mít jiných
bohů před sebou — tedy ani ne di
vadlo. P.F.

o. 09. Literární kritika.
S 8. 09

MARCELHORNIAK: Životné pra
mene krásného písomnictva,
Dominikánska edicia Veritas, Košice,
sv, 12, 1946. 11,5X17, str. 96, cena
26 Kčs, študenti 10 Kčs,

Příspěvek k správnému hodnocení li
teratury, objektivní pohled na život a
dílo cizích spisovatelů u nás nejzná
mějších. Je připojen výňatek z církev
ního zákoníku o četbě zakázaných knih
a z Indexu zakázaných knih jsou uve
deny ty známější. Medek.

Romány 0-3.
sD 8—3

CRONIN, ARCHIBALD J.: Očis
tec, Přeložil Vladimír Vendyš. Vy
dalo nakladatelství Sfinx, Bohumil
Janda, Praha, 2. vyd. březen 1946.
Tisk ČAT, Praha, 15X22, str, 384,
brož. 125 Kčs. 22, svazek edice Palma,

Román anglického lékaře, přímého a
poctivého charakteru, pro který se těž
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ce probíjí drasticky vylíčenými poměry
anglického lékařství. Čistá láska ke
Kristině, s níž uzavírá manželství, mu
pomáhá projít vítězně očistcem poku
šení zraditi vznešený cíl, povznésti lé
kařství k nezištnému, na vědeckém pod
řladě zakotvenému bádání v oboru
plicních chorob. Kniha silná v líčení
osobních bojů Mansonových, povahy
všech ostatních osob románu. Realistic



ké podání knihy dává vyniknouť posta
vám hrdinů v plném světle. Výchovný
vliv manželky na muže jest snad nej
větším kladem knihy. —nic—

sV 8—3

KRATOCHVÍL, MILOŠ V.: Král ob
léká halenu. Vydal ELK v říjnu
1945, Tiskla Česká grafická unie
v Praze. 13X20, str. 256. Pro členy
ELKu 25 Kčs.

Historický román o Václavu IV. Au
tor chce zachytit a lidsky vysvětlit to
hoto slabocha na trůně českých králů.
Z knihy, která bude vždy řazena mezi
přední v české beletrii, vane bezedný
smutek a propastná prázdnota duše,
která se ocitla na trůně jen zásluhou
rodu, pocit odpovědnosti je utápěn ve
vínu. Václav sám je hříčkou v rukou
dvořanů, občasné záchvaty družnosti
s měšťanskou společností nedovedou
zaplnit srdce, které by sice někdy rádo
výše, ale nedostává se mu dosti odvahy
a síly. A tak všechno jako voda pro
bíhá Václavovi mezi prsty. Om sám
politicky i duševně ztrácí pevnou půdu
pod nohama, zatím co na obzoru se
rýsuje krvavá záře občanské války,vyrostlézjehorozpolcenosti.© —nic—
VM 823
ŠšOLOCHOV,MICHAIL: Tichý Don.

Přeložil Vlasta Borek a Fr. Musil.
Obálka M. Hrbek. Vydalo naklada
telství Svoboda, Praha. Tiskly Tis
kové podniky Rovnost v Brně, 15X22.
Str. ? Cena brož. 270, váz. 370 Kčs.
Ed, Svoboda, 14. svazek.
Povstání kozáků v donské oblasti za

ruské revoluce. Touha po volnosti je
přivádí k tomu, že bojují na vlastní
pěst. Teprve z nouze se přidávájí k bě
lokvardějcům. Povstání ztroskotává a
kozáci unavení bojem se vracejí ke
svým lánům s obavami, jak bude dále.
Z knihy vane stesk po marně prolité
krvi dobrých lidí, stesk nad rozjitře
nými vášněmi a krutém bratrovraždění.
Pach spálených vesnic, zápach koňské
ho potu a štěkání kulometu provází
knihu na všech jejích stránkách. Duše
zbožného ruského mužika křižujícího se
před ikonami jest jen letmo zachyco
vána, jenom jako cosi přežilého. A su
rovesti a násilnosti vojenských tlup
obou front nelítostně ilustrují onu sku
tečnost, že vůle člověka se naklonila

ke zlému. Vzdělaný čtenář snadno po
zná, co chtěl spisovatel asi říci: nutnost
pevného řádu, buď bude dán řád v srd
ci přikázáním lásky, nebo zavládne
království děsu ,a násilí Mífky Koše
voje, který bez lítosti věší sfařenu ze
své vsi a slepě pronásleduje svého
švagra, ústřední postavu celého romá
nu, Grigorije Pantěleviče, věčně kolí
sajícího mezi ideály socialismu a lás
kou k rodné půdě. Vnitřní rozervanost
Grigorijova, jeho nevěrnost k zákonité
manželce a touha po Axinje, manželce
sousedově, jest obrazem Grigorijovy
vlasti, toužící po čemsi novém. Man
želka Grigorijova umírá vykrvácením
a Axinja je zabita. Na prahu opuště
ného statku vítá bědami války shrbe
ného Grigorije jediný syneň, příslib
nového života. Kniha pouze pro do
spělé čtenáře a pro ty, kdož umí dobře
čistí. —nic—

D 823SVATOŠ,© BEDŘICH:Okovaný
krok. Alois Hynek v Praze 1946
jako 12.svazek edice „Český román..
Obálka Jar. Šváb, 13,5X21, str. 226,
cena brož. 90 Kčs, váz. 120 Kčs.
Román z konce první republiky. Osu

dy mladého profesora střední školy
v pohraničním ústavě a při mobilisaci.
Autor by měl dopřát svým postavám
víc mravní pevnosti a rozhodnosti.

Medek.

X 8—3

GORKIJ, MAXIM: Matka. Svoboda
v Praze 1946 jako 1. sv. knihovny
Spisovatelé Sovětského svazu, 2. vyd.
Přeložil Vlasta Borek, obálka Toyen,
13,5X21, str. 318, cena brož. 65 Kčs.
Před čtenářem tu roste ruská revo

luce. Nesnesitelné sociální podmínky
dělníka, nezájem pravoslavné církve a
nepochopení s její strany. Výsledkem
je, že prostý venkovan nemá, kam by
se obrátil se svými těžkostmi. Stojí
sám, opuštěn, zcela vydán všanc vy
díráni se strany svých pánů. Přichá
zejí myšlenky marxismu, slibují ráj na
zemi, a on se dává pod jejich ochranu.
Růst jednoho mladého dělníka v rovo
lucionáře a osudy jeho matky, ktorá
se také dává cele do služeb nových
myšlenek, ukazuje tato kniha.

Za povšimnutí stojí veliký zápal,
skoro fanatismus stoupenců marxismu,
kteří si ze sociální a hospodářské ide
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ologie udělali náboženství. To jim uklá
dá oběti, veliké oběti. Dovedou se vzdát
rodiny a manželství jen proto, že by se
s ní nemohli tak dokonale věnovat své
práci pro stranu. Je pochopitelné, že
i tu najdeme ten hlavní rozdíl, který
dělí nepřeklenutelně marxismus a kře
sfanství: nenávist místo lásky. Medek.

x 8—3

GREŠL, KAREL: Nové poselství.
Vyd. Nakl. družstvo Máje 1946 pro
Světový Literární Klub. Tisk H. Lů
demann v nár. spr., Český Těšín.
268-(IV), 15,5X21,5. Cena neudána.
Má to být románový životopis Kris

tův, ale nejde tu tak o skutečnou 0so
bu Kristovu jako o autorovy fantasie.
Autor nevěří v nadpřirozený řád, zato
však věří neobyčejně sám v sebe; po
dle toho pak kniha vypadá. „Jestliže
umíme viděti v dobrých hnutích lidské
duše a v čistotě šlechetného lidského
srdce pouze dobrého člověka, je to
vyšší a spravedlivější, než když v nich
vidíme něco a cokoliv nadpřirozeného,
tajemného nebo i božského!“ Tak pra
vil Karel Grešl. A o míře auiorova
sebevědomí — abychom mluvili eufe
misticky — svědčí tyto řádky ze závě
ru: „Básnická intuice je pravým hlí
čem, kterým jedině můžeme zcela ote
vřít kouzlo a tajemno Kristovy osoby,
takže se nám zjeví v své samozřejmé,
prosté velikosti a lidskosti! A to při
čítám svému dílu jako největší klad a
jedině správný postup, na který —
snaď pro jeho prostotu a jednoduchou
samozřejmost — dosud po dvě tisíciletí
nepřišel žádný z Kristových životopis
ců, ani evangelisté, církevní otcové,
theologové, doktrináři a dogmafici,
mystikové a gnostici, ani moderní věda,
atheisté a skeptici, ani Arnošt Renan
a Emil Ludwig!“ (266.)

Tak tedy zde autor už předem oce
nil sám svou genialitu a vytkl, v čem
záleží. Stručně to lze říci tak: chlubí
se tím, že si svého Krista vymyslil, a
diví se, že na tento nápad nepřišli po
dvě tisíciletí theologové, kterým šlo
o Krista skutečného, kteří svědomitým
studiem ověřovali pravost historických
svědectví o Kristu. Risum teneatis!

Jinde praví autor: „Moje kniha je
evangeliem XX. věku, ale evangeliem
bez divů a zázraků, evangeliem, poja
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tým v duchových intencích velkých fi
losofů Euripida a Immanuela Kanta a
moderní vědy.“ (264.) A v závěru se
neostýchá ani takového rouhání: „Vez
měte a jezte z mého poselství všichni,
i vy, kdož jste ztratili v Ježíše víru
jako v divotvorce a Boha a nenaučili
se ho milovati, obdivovati a ctíti jako
dobrého velkého Člověka.. .“

To snad stačí docela k charakteristi
ce knihy. Nebudeme tu rozvíjet vše
chny její půvaby; bylo by to trochu
silné, zejména kdybychom měli repro
dukovat na příklad scénu s Janem
Křtitelem a spářenými ropuchami (str.
26—27). Kristus je zde důsledně líčen
jako pouhý humanitář, který chce učit
lidi jen přirozené lásce k bližnímu, je
ho zázraky pak jsou vykládány jen
symbolicky. Jako ukázku uveďme jen
uzdravení slepce (Jan 9; 1n). Podle
autora šlo jen o uzdravení duchovní
slepoty. Uzdravený slepec velebí Krista
takto:

„Silou svého jazyka a slinou svých
myšlenek jsi plivl v hmotu řeči a slov
a uhnětl z ní zázračnou mast Poznání,
kterou jsi vložil na moje nevidomé
oči a řekl jim svým srdcem: EŤata,
otevř se!“ (Str. 96.) Je to zároveň ty
pická ukázka výrazových schopností
cutorových. „Slina myšlenek“, kterou
se „plivá v hmotu řeči a slov“ — jaký
to vkusný, chutný, elegantní obraz!
Vzkříšení „vykládá“ autor tak, že tělo
Kristovo dala z hrobu ukrást velerada,
Kristovi učedníci pak hlásali duchovní
vzkříšení Kristovo ve svých duších.
(A theologové pak ovšem všechno zha
zili, protože brali symboly doslovně.)

Po stránce literární je dílo Grešlovo
velmi prostřední hodnoty; naivita a
vulgárnost se tu mísí se syrovou sen
timentalitou a laciným pathosem.

Vcelku je to knížka žalostná, která
by zasloužila jen útrpnosti, kdyby
nešlo o znevažování tak vznešeného
námětu, jako je život Ježíše Krista.
Netřeba snad dodávat, že katolíkům
je co nejpřísněji zapovězeno číst nebo
přechovávat knihu tohoto druhu. tv

Příloha časopisu „Dobrý Pastýř“
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena. jednoho
výtisku 90 hal. a porto.

402



O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

1. Filosofie.
M i

POPELOVÁ,JIŘINA: Studie 0 sou
časné české filosofii.. Vydal
a vyliskl Josef R..Vilímek v Praze
roku 1946. Vydání první. F.13,5X
19. Stran 32, cena brož. 18 Kčs. Sbírka
za vzděláním.

Pro rychlou informaci dobrá příruč
ka. Autorka snaží se být objektivní v
oceňování jednotlivých filosofů, ale
musíme jí vytknout chybu dnes téměř
všeobecnou — paušální rozdělování
směrů na idealismus a positivismus.

Druhá chyba je, že autorka nebere
v úvahu české filosofy katolické. I když
vypočítává vlivné filosofy doby pred
chozí — nezná jmen: Kadeřávek, Pos

píšil a pod. — ale ještě více udivuje,
že nezná jméno takového Dra Habáně,
který beze sporu má velký vliv na Čes
kou veřejnost a který si zjednal úctu
L v protivném táboře — Dra Krato
chvíla. Zdá se nám, že chybu, kterou
vytýká Drátvové, se dopouští i sama
— a chválí myslitele různých proti
chůdných názorů. Divíme se nejvíce,
jak může mluvit o ušlechtilém ethosu,
vedoucím k atheismu (str. 10.), jelikož
je nám známo s dostatek, z čeho athe
ismus zpravidla pramení! Jinak se
snaží být poctivou — a správně od
suzuje způsob psaní Vladimíra Úlchly
(str. 16). Doufáme, že v příštím vydání
autorka chyby napraví. P. F.

248. 1. Askese.
— 248.1

KOMENSKÝ, JAN AMOS: Smutný
hlas. Text upravil: B. Souček.
Nakladatel: F. Obzina (Vyškov).
Vydání 2.. Rok: 1946.. Formát:
15X23.5 cm. Počet stran: 56. Cena:
Obyčejné vydání 66 Kčs, na ručním
papíře: 126 Kčs.

Po skončení války dostává se nám
opět do rukou Komenského loučení
s Jednotou „Smutný hlas zaplašeného
hněvem Božím pastýře k rozplašenému
hynoucímu stádu.. “ s krásnými sym
bol. obrazy Fr. Bílka (ponechány
i germanismy). Postava tohoto panso
fisty a zejména vznik spisku osvětluje
liter. doslov. A. Nováka, dle něhož
útěšná slova našeho největšího učitele
byla Čechům zdrojem síly ve hrůzách
světové války. To jest motivem i tohoto
2. vydání. A věru, bylo by s užitkem,

kdyby se každý Čech spravoval radami
Komenského; učil obráceti v. soužení
oči k nebi, kde kyne lepší budoucnost,
vybízí k modlitbě, postu a pokání.
„Běda nám, že hřešili jsme; plačte,
kdož jste hříchy svými tohoto kalichu
hrůz a bolesti matce své nalévati po
máhali““ Časová je i výzva na konci:
„Čtěte „Písma sv. ustavičně.“

Věru, velmi se podobal osud vlasti
naší osudu Jednoty bratrské ve válkách
třicetiletých, jež Komenský považoval
za poslední dny apokalyptických ran
Božích. Bohužel — ač poznával dilo
Nejvyššího („Všechny Jednoty církve
české zhasly. — Co Hospodyn boří,
zadržeti nelze...“) přece sám nedospěl
k pravdě a odešel odloučen od jediné
pravé Čírkve Kristovy s lítostí nad svou
hynoucí Jedďdnotou, opuštěnou a pone
chanou v hrdle „Antikrista“ Kabát.

20. Cirkevní dějiny.
VS 27
DR. VILHUM FRANT. X.: Čeští mi

sionáři v Egyptě a v Habešl.
Vydala Československá společnost ze

měpisná ve své knihovně jako 13.
svazek v r. 1946. Nakladatel: Ing. Ru
dolf Mikuta v Praze. Tiskl Pro
theus, Praha VIII. 8" Stran (IV) 72
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(12). Jako přílohy 7 tabulek země
pisných. Cena 54 Kčs.
Vhodně navazuje na práce dra Zd.

Kalisty, dra Vraštila, i Procházky a Ry
šavého studie nadějného křižovnického
historika dr. F. X. Vilhuma. Čeští misio
náři v Egyptě a v Habeši o misijní čin
nosti františkánů české provincie. Před
vádí životní běh Václava R. Rudkého
a Josefa Římaře. První rodem z Prahy,
kde také 1721 u P. Marie Sněžné byl
přijat do řádu františkánského, přes
Řím dostal se do Egypta. Jak patrno
z jeho itineraria (v archivu kláštera
u P. Marie Sněžné) zažil pronásledo
vání Koptů, procestoval celý Egypt,
Palestinu, odkud putuje do Habeše.
Byv vypovězen císařem vrací se přes
Přední Indii, kolem Afriky nazpět do
Říma, kde referoval kongregacii de
Propaganda Tide. R. 1776 byl poslán

do Petrohradu. Po tříletém působení
v Rusku, vyvezen ze zemé a r. 1770
umírá ve Florencii.Významným| představitelem| české
františkánské provincie byl apoštolský
vikář P. Josef Římař z Kroměříže. Ve
svém Itinerarium missitonum apostoli
corum líčí svou misii, neboť byl ustano
ven misionářem pro Habeš, Egypt
a ostrov Sokotru. Všímá si bedlivě
i geografie země, obyvatelstva i egypt
ských památností. Popisuje i svou cestu
do Mekky v přestrojení za lékaře a po
neúspěchu zpáteční cestu do Evropy.

Bylo by si jen přát, aby zmíněná
Vilhumova studie nezůstala osamocena,
ale aby brzy byla doplněna soustavným
vylíčením a zhodnocením františkán
ských misií, zvláště mimočeských a ťím
obojí by se stalo značným přínosem
k poznání české kulturní expanse.

32. Politika.
X 32

NEUMANN, ST. K.: Anti— Gide —
neboli optimismus bez pověr
a ilusí. Vydala a vytiskla r. 1946
Svoboda v Praze jako 23. svazek
„Knihovny Svobody“. F. 14X21.5.
Stran 136, cena brož. 48 Kčs.

Jak zřejmo z nadpisu knihy, jedná se
o polemiku proti bývalému francouz
skému komunistovi Gideovi. Tón pole
miky je nedůstojný národního umělce:
sarkastický a jeho argumenty jsou: ze
směšňování! Není to ovšem pouhá po
lemika proti bývalému přívrženci Ko
munismu, ale je to vlastně pamílet proti
všemu náboženskému. Víme ovšem, že
Neumann je představitelem jednoho
křídla komunismu, komunismu, který
nezná kompromisu Ss náboženstvím,
jak by jej chtěli jiní, ale je tím aspoň
důslednější a upřímnější. V této knize
jasně se říká, co soudí komunismus
o náboženství: Kapitolu o náboženství
zahajuje takto: Jako představy a chout
ky soukromovlastnické se rodily v pri
mitivních lidských společnostech, tak
ani představy a úkony náboženské ne
byly v lidstvu od počátku. Obě tyto
metly dnešního lidstva... (str.
28). Tedy Neumann nazývá soukromé
vlastnictví a náboženství metlami lidské
společnosti!

Není možno vytknout v této recensi
všechny bludy tohoto díla, poněvadž
pak by bylo nutno opsat téměř celou
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knihu. — Tážeš se, odkud jsi a proč
zde jsi? Pak Ti poví Neumann, že to
jsou zbytečné otázky, poněvadž jsou
to zbytečná zavazadla, která Ti překá
žejí v práci. Řekneš-li, aby Ti byla
ukázána cesta ke štěstí a odpoví se Ti,
že štěstí nespočívá v hmotném blaho
bytu, ale v Tvé vůli býti šťasten, pak
Ti Neumann staví před oči bídu strá
dajících a píše na př.: Rozhodni se
býti šťasten, přesto, že už přes několik
měsíců jsi bez práce... Rozhodni se
býti šťasten konečně i Ty, který ses
právě hladem svalil do příkopu... (str.
19.) A přece máme příklady Křesťan
ských hrdinů, kteří byli i vwtom nej
větším utrpení a dobrovolném nedo
statku šťastnější než největší milionáři
a požitkáři! Vždyť Kristus nazval chu
dobné blaženými, šťastnými! — Ty však
nebuď chudobným, ale bojuj — a křes
ťanství, náboženství je podle Neumanna
špatné, poněvadž se spojuje s vyděrači
— ve skutečnosti však zavrhuje násilí
u kohokoliv! To je velká chyba Neu
mannova: překrucování mínění druhé
ho. Křesťanství úctou k vrcholnosti ne
hájí přece sociální nespravedlnosti, ale
vidí dobře, kam by to vedlo, kdyby se
otevřely dveře násilí, ať je to komu
koliv. Divíš se, jak může vidět v nábo
ženství metlu lidstva, když kněží podali
takové důkazy věrnosti k národu? Ach
ano, to jsou vyjímky, náboženští lidé
jsou dobří ne pro náboženské přesvěd
čení — ale své přírody! Není směšněj



šího tvrzení nad toto. — Autor se
pouští též do Písma svatého — Starého
i Nového Zákona — ale je stydno opi
sovat taková rouhání. Divíme se té
odvaze, s jakou se pouští autor do
různých otázek dějepisných, exegetic
kých atd. Zvláště má spadeno na ka
tolické intelektuály (Durycha a Čepa)
a na vyšší katolickou hierarchii — nižší

zazlívá, že se řídí encyklikami. Myslím,
že tato kniha se dosti rozšířila a bylo by
potřebí na bludy v ní obsažené (v Pís
mu evolucionismus v pojmu Boha, křes
ťanství proletářské — křesťanství Pav
lovo atd.) reagovat. Knihu nutno vřadit
mezi zakázané, ale je nutno věnovat
větší pozornost důkladnému nábožen

61. Lékařství.
MM 61

BANKOFF, GEORGE:Zázračný Pe
nicillin. (Vítězství nad nemocí.)
Z anglického originálu The Conguest
of Disease — The Story of Peni
cillin, přeložil Jiří V. Kincl. I. vydání
v červenci 1946. Obálku navrhl Cti
rad Bezděk. 8 stran hlubotiskových
příloh. Fotografie převzaty z origi
nálu knihy. Vydalo nakladatelství
Orbis o nákladu 10.500 výtisků. Pís
mem Fournier vytiskla knihtiskárna
Orbis Praha. Stran 168. Cena 50 Kčs.
Ve sbírce: Knihy osudů a práce
sv. XXXVII.

Když dozněla děla a hukot bombar
dérů, rozletěla se světem zpráva, že byl
na druhé straně fronty vynalezen lék,
který prý léčí vše. Jeho jméno nebylo
již tak neznámo, zato však jeho léčivé
účinky teprve náhodněbyly poznány.
Nastala sháňka po informacích o jeho
účincích a výsledku bádání a také po
něm samým. Autor chce svou knihou
informovat jak lékaře tak také vzděla
ného laika o této nové therapeutické
látce. Dělá to způsobem, na který my
zde v Evropě nejsme zvyklí anebo chce
napodobiti Cruiffa. Pro vzdělaného čte
náře jsou naprosto zbytečné kapitoly
o mikrobech, poněvadž se předpokládá,
že takové aspoň vědomosti má. Křes
fanští kněží a pohanští kouzelníci jsou
podle autora jedno a totéž. 11 (Autor
jasně prozrazuje svou naprostou nábo
ženskou nevědomost, když si dovolí
torditi, že Církev podporovala theorii
o samoplození z toho důvodu, že prý
jakoby v této theorii nacházela myšlen
ka neposkvrněného početí vědecký
podklad. O několik řádek níže píše o
tom, jak Pasteur (věřící katolík, pozn.
pis.) vědecky vyvrátil theorii o samo
plození. (A když Církvi tolik na této
theorii záleželo, proč za ten čin nebyl
od té Církve dán do klatby nebo nějak
potrestán (pozn. pis.) V VI. kapitole
„Začátek a konec života“ pojednává

skému vzdělání mládeže! P. F.

také o umělém oplození — jaká sou
vislost s Penicillinem — a zároveň se
nezapomene otřít o církev římsko
katol., která je prý z důvodů jemu ne
známých proti tomu. Také se doví
dáme, (53) že i staří izraelští kněží a
král David, který se v žalmu 50, verš 9,
modlí: „Pokrop mne yzopem, Pane,
abych očištěn byl.. “ znali již Peni
cillin, který právě na hnijícím yzopu
bují a jeho aplikaci na kůži odstra
ňuje nepříjemné boláky. Od objevení
Penicillinu uplynulo sice několik let, ale
prakticky byl ve větším měřítku po
užit při zranění válečném Spojeneckých
vojáků ve II. světové válce, kdy se
stává společně se sulfonamidy nepo
stradatelným lékem v boji proti infekci
ran a jiných chorob. Universální lék
však to není a při používání jsou i mé
ně příjemné komplikace. Autor se vy
dává za badatele, ale při tom dovoluje
si tvrditi, že kvašením cukru vzniká
amylalkohol (spr. ethylalkohol) (12).
Co každého čtenáře překvapí, je auto
rovo tvrzení, že lourdská voda obsahuje
zázračný lék Penicillin a ten prý je
tou pravou příčinou tak čétných a mi
mořádných uzdravení v Lourdech. Líčí
celou historii (kap. XXVI.) zjevení
Panny Marie. Nepopírá zázračného ob
jevení pramene v Lourdech, ale vy
světluje jakým způsobem se do lourdské
vody dostal Penicillin. Otec Bernarde
tin vozil odpadky z nemocnice k této
jeskyni, kde byla jáma. Na těchto od
padcích bujela plíseň Penicillin. Je již
dosti velkým zázrakem, když Panna
Maria ukázala Bernardettě, kde má hra
bat, aby vyhrabala pramen. Doporu
čuje proto zkoumat lourdskou vodu
ještě bakteriologicky, když již byla
zkoumána chemicky. Krista Pána po
važuje za člověka, který na kříži prosí
svého Stvořitele, aby odpustil lidem,
kteří nevědí, co činí. Na konec se do
pouští rouhání: (163) „Až přijde tato
doba (scilicet doba, kdy bude člověk
ideálním, nesobeckým, věrným, pocti
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vým, milujícím bližního) pak nebude
již žádných válek, ani žádných nábo
ženství, protože se člověk naučí mou
drosti Boží a stane se sám podobným
Bohu“ — Kdyby nebylo útoků na ná
boženství a zbytečně dlouhého a ob

šírného úvodu, mohla by tato kniha
sloužiti inteligentnímu laikovi k infor
maci o novém pokroku ve vědě a lé
čení nemocí novým therapeutikem.

15. Malířství.
O 75

VANCL,KAREL: Padělky obrazů
Františka Kavána. Vydalv září
r.1946 Jos., R. Vilímek v Praze.
F.15X21. Stran 26, cena brož. 35 Kčs.

Kniha vhodná zvláště pro milovníky
uměleckých děl malířského umění. Ob
sahuje čtyři reprodukce — tří padělků
a jednoho originálu. Ukazuje, jak se
padělek pozná od originálu. „F.

8-3. Romány.
— 8—3

HOUBEN, HEINRICH HUBERT:
Kryštof Kolumbus. Vzestup a
pád nejslavnějšího objevitele. Přel.
Fr. Petr. II. vyd. Ústř. děln. naklad.
v Praze 1946. 8“. Str.. 31 pův. il.
a 3 mapy. (.
Poutavě psaný románový životopis,

založený na bohatém hist. materiálu,
třebas vědecky ne vždy úplně spoleh
livém, snaží se básnickou intuicí osvět
liti i mnohé dosud temné stránky
v osudech Kolumbových. Jeho osob
nost představuje velmi sympaticky: ne
vidí v něm jen dobrodruha, ale i hrdi
nu, jenž přemáhá své vnitřní rozpory
i vnější překážky hlubokou náb. vírou
a nesobecky obětavou prací pro lid
stvo. Vhodné i pro vyspělejší studenty.

E.M.

— 8—3HOUBEN,HEINRICH| HUBERT:
Útok na jižní pól, Přel. Fr. Neu
mann. 3. vyd. s 34 pův. ilustr. a
3 map. Ústř. děln. naklad. v Praze
1946. 8“. Str. C.

Kniha podává mnohdy až vzrušující
historii četných výprav, usilujících
proniknouti k již. pólu. Na řadě osob
nosti, jako byli Cook, James Rosa,
Vilkes, Scott, Amundsen, Byrd a j.,
ukazuje autor nejen sílu lidské odvahy

a hrdinné statečnosti, ale i jakousi po
sedlost objevitelské a dobyvatelské váš
ně, hotové pro vidinu slávy obětovati
i život. Poučné zvl. pro student. mládež
vyšších tříd. E.M.
— 823
HOUBEN, HEINRICH HUBERT:

Volání severu. Přel Fr. Neu
mann. 4. vyd. s 35 pův. ilustr. a
3 map. Ústř. děln. naklad. v Praze
1946. 8". Str. 288 (I) (XXIV) o str.
obr. příloh (I) mp. 95 Kčs.

Obdobná kniha o dobrodružných,vítěznýchitragických© výpravách
k sev. pólu evokuje opět dle konkret
ních hist. fakt celou galerii postav po
lárních cestovatelů a badatelů a jejich
lidských osudů. Jsou to povzbudivé
dokumenty neválečnického hrdinství.

E.M.

D 8—3

PAZOUREK, VLADIMÍR: Ústup z
hranice. Román. Nakl. V. Petr
v Praze 1946. 8“. Str. 202-6. C. 55 Kčs.

Román zachycuje pohnuté události
ze sklonku září 1938 v osudech hrdin
ných fin. strážníků na šes.-něm. hra
nicích. Při úsečném, zkratkovém stylu
je děj dramaticky spádný; teprve v zá
věrečných kapitolách projevuje se mé
ně šťastně matná lyričnost, u tohoto
autora již obvyklá. E.M.

8-93. Knihy pro děti.
SALAČOVÁ,VLASTA, Uličník Pe

říčko. Trampoty Sýkorčiny rodiny.
Ilustr. A. L. Salač, Vyd. Ars (Do
ležal a Steinbrenner) Jaroněř, 2.vyd,
1946, 19X25,5. Stran [III] 22 [IV]
4 barev. obr. přílohy. Brož.
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Humorné vyprávění o životě sýkorčí
rodiny, o trampotách, které rodičům
působí bujné a neposlušné děti. Ne
náročná knížka dobré výchov. ten
dence. Ilustrace průměrná. Od 6 let.
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O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“
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32. Politika.
S 32

STRÁNSKÝ, JAROSLAV: Hovory k
domovu. Nakladatel: Fr. Borový,
Praha 1946; 14X22; 506 stran; brož.
za 100 Kčs.
Když národ trpěl a bojoval, potře

boval to, co každý bojovník i trpitel
potřebuje: jistotu morální; pocit, že
jeho usilování je v souhlase s hodno
tami věčnými a že boj, který vede,
bude před soudem dějin a v úsudku
lidstva vždy stát za to, že byl veden;
pocit strážce ohroženého pokladu a
služebníka na vzestupné cestě lidstva;
přesvědčení, že za to,zač se bije, je právě
tak nutno a čestno se bít jako chránit
vdovy a sirotky. Jaroslav Stránský do
vedl ve svých rozhlasových epištolách
vdechovat českému boji tento morální
pathos svatého nadšení, tuto jistotu
souzvuku s nekonečnem, naléhavé hle
dání české ideje, jež povznášela zápas
nad úroveň pouhého boje o život. řh.
M 32

DR. IVAN DERER: Slovenský vý
voja luďacká zrada. ObálkaJar.
Šváb. 10 obrazových příloh. Vydal
r. 1946 Kvasnička a Hampl v Praze.
Stran 369. Cena 140 Kčs brož., 175 Kčs
váz.

Autor, bývalý čsl. ministr školství
a spravedlnosti, je jistě povolaným po
vědět nám něco o událostech koncem
1. republiky i o jejich příčinách.

Začíná široce založeným obrazem
Tukovy zrady a všímá si všech důle
žitých prvků v politickém životě Slo
venska, které hrály roli v osudných
měsících z konce 1. republiky. Osob
nost Msgre A. Hlinky, který byl mluv
čím většiny slovenského lidu, předsta
vuje autor jako pyšného a slávy a mo
ci chtivého slovenského kněze, který
nechtěl však nijak rozbíjet jednotu re
publiky, a teprve ve stáří a nemoci
podlehl vlivu autonomistické mladé slo
venské generace a dal se vyprovokovat
k radikálním projevům. Nelze říci, že
by líčení autorovo bylo zcela objektiv
ní, když na př. autor popírá protiná

boženskou činnost českých lidí na Slo
vensku v popřevratových letech, a když
veškerou odpovědnost za slovenskéudálostisvalujenaluďácké| poli
tiky. Zdá se, že osobnost agrárního po
litika a předsedy vlády pražské Hodži
na př. nese větší vinu na celkové, i
slovenské situaci, než mu ji dává au
tor. Pražské vládě přičítá autor neroz
hodnost a v rozhodných okamžicích
naprosté nepochopení důležitosti slo
venského problému. Byly okamžiky,
kdy rázný postup se strany vládních
činitelů mohl zabránii dalšímu. Ale
k záboru republiky b:r došlo i bezslo
venské zrady, poněvadž republika byla
především obětí mezinárodní politické
situace, jejíž, pro nás krajně nepříznivá
konstelace, byla způsobena mnohýmimezinárodními| politickými| chybami.
Tedy slovenská zrada nemůže být
hlavní příčinou zkázy 1. republiky.

Celý vývoj staví autor do rámce cel
kové středoevropské situace, jak ji vy
tvářeli naši nejbližší sousedé, Polsko,
Rakousko a Maďarsko, a jejich poměr
ke Slovensku.

Autor si všímá i poměrů nábožen
ských. Upozorňuje na dobrý vliv Msgre
Dr. Jana Šrámka na změnu názoru
Vatikánu na slovenské věci náboženské.
Vcelku chválí slovenský episkopát,
ovšem pokud se kněžských schopností
týče. Jinak je ukazuje čtenáři jako
kněze malých politických schopností,
i když Slováky tělem i duší. V někte
rých z nich však vidí luďáky. Politicky
rozhodní slovenští biskupové mohli
Slovensko uchránit Tukovy zrady, kdy
by se zavčas a rázně postavili proti
demagogickým činům mnohých luďác
kých politiků, říká autor. Podobně vy
čítá politikovi Šrámkovy čsl. lidové
strany na Slovensku, Dr. Mičurovi, že
měl možnost vhodnou politikou potřít
nevhodný radikalismus ludové strány.
Nepovídá už, proč se mu to nepodařilo.

Kniha není bez zajímavosti, bylo by
však potřebí ověřiti mnohá fakta, o
nichž autor referuje i subjektivní zá
věry, které z nich činí. V. Medek.
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8.
V 8—.
BEDNÁŘ, KAMIL: Duše orlů, Na

kladatel V. Petr, Praha 1946; stran
122; brož. 69 Kčs; 16X22.

Kamil Bednář prochází slovy smutku
k nepoznané radosti, dobou noci jha
k zářivému slunku svobody. Novou
svojí sbírkou dokázal, že jeho první
místo, vůdčí místo mezi básníky ny
nější generace je zároveň mezníkem

8.
D. 8.3.
KONEČNÝ, ROBERT: Chudobky.
Nakladatelství:© Melantrich,© Praha
1946; 14X20; stran 94; brož. 48 Kčs.

Snůška drobných, umělecky ciselo
vaných medailonů povídek a příběhů
lidí, obřezaných životem a s jizvami
zacelenými láskou. Něha a láska, sou
cit a porozumění, pokora a čistota, hlu

8.
— 84
VODIČKA,TIMOTHEUS:Vítra Voda.

Essaye. Vydala Marie Rose Junová
v Tasavě v květnu 1946. Obálku, ti
tulní list, frontispice a iniciálky na
kreslila Gert. Grubrová-Gópferová.
Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Mezi
říčí. 11X15. 94 (VI) stran.
„Nedbám však, kam teče voda, ne

teče-li do věčna.““— Tento citát Vodič
kův z K. G. Chestertona v úvodních
konkordancích napovídá, že jde o kníž
ku nesmírně milou a vzácnou těm li
dem, dnes řídkým a vzácným, kteří se
nestarají o milion věcí zbytečných, ale
kteří se i o ně starají v případě, že
jim tyto věci chtějí pokaziti neb aspoň
rozřediti vzácné víno pravé radosti,
přirozené i nadpřirozené. Z toho plyne,
že tuto Vodičkovu knížečku nebudou
čísti lidé zbyteční, kteří se mnoho, ne
uvěřitelně mnoho, starají o všecko na
světě, zvláště o sociální úroveň i těch,
kteří o to nestojí, ale docela obzvláště
o to, aby srazili kde koho pod úroveň
člověka svobodného a nestarají se o
štěstí, ani o své, ani o cizí, nýbrž spíše
naopak o to, aby nikdo nebyl šťasten.
Vodička si však, zdá se, umínil, že se
pokusí lidem připomenouti, co je štěstí
a v čem záleží, Jenomže neštěstí je
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1. Básně.
naší poesie vůbec. Bednářovi se sku
tečnost teprve v poesii stává skuteč
ností, skutečnosti se snaží porozumět
tím, že ji smyslově proniká, jde však
ještě dál, aby mohl tím lépe prozkou
mat obsah jevů. Bednář se skutečnosti
neostyšně, přímo dotýká, ztvárňuje a
přibližuje. A za každou realitou v rouše
metafysickém objevuje člověka, tvora
hmatatelného, s jeho smutky i ra
dostmi. Co řekne ještě? řh.

3. Romány. Povídky.
boké, básnicky jasnozřivé porozumění
duše lidí s věcmi jsou společným jme
novatelem próz, v kterých autor se vy
jadřuje obrazem — „v každé drobné
věci jsou malí andělé a veliké věci jsou
v nás a kolem nás a nad námi a ne
toužíme je vidět jinak, než láskou chu
dobek a chudobkami lásky“ řh. — D:
Nevhodné až rouhavé věty (37. 54. 71.
78.).

4, Essaye.
v tom, že to budou čísti jen lidé, kteří
buď jak buď, jsou šťastní, protože vidí,
že Bůh stvořil věci dobře. Ovšem,
utovrditi tyto lidičky, malé i velké, v
tomto přesvědčení, není věc nepatrná;
protože i takoví, pokud si neuvědomí
tuto blaženou skutečnost, jsou vydáni
pokušení, aby z ní vypadli, zatoužíce
po přikázaném monotonním blahu veli
kého stáda. Kdo tedy už nectí osob
nosti, ať po Vodičkově knížce nesahá,
anebo — ať po ní rychle sáhne v po
slední chvíli; kdo zhlédl více v po
hodlí stroje než v svobodné práci, toho
žádné ošemetné zrady strojů nevyléčí.
Lidé nejsou šťastní proto, že kladou
své štěstí do jedné jeho nepatrné strán
ky, a tohoto omezeného, sklíčujícího,
když ne otravujícího blaha, chtí míti
míru co možna nepřebernou, I člověk
oddávající se životu vyššímu, kněz,
mnich a dobrý křesťan, ať nezapomíná
na to, že dobro nadpřirozené nepotrvá
v člověku déle než dovolí stav přiroze
nosti. Neboť přirozenost zkažená bludyprotizdravé© přirozenosti© podlehne
snadno — k úžasu všech sousedů —
tak hluboko, že jí již nic nemůže vzkří
siti, leda dvojí zázrak, jeden obnovující
přirozenost, druhý milost.

Konstantin Miklík C.Ss. R.



S 8—4VODÍČKA© TIMOTHEUS:Krůpěje
(Scholiak „Řádu života“). Vydala
Marie Rose Junová v Tasově v srpnu
léta Páně 1946. Obálku a vinětu
s anděly nakreslil Jiří Blažek. Vinětu
na titulním listě překreslila podle
staré rytiny Gertruda Grubrová. Vy

ovevo

11X15. Stran 58 (IL).

Není snadno vylíčiti bohatství vyzrálé
moudrosti, ukryté v těchto krůpějích,
a hojnosti postřehů z života soukro
mého, veřejného a společenského, které
překvapují tím více, že pocházejí od
člověka, který jest přes usilovné od
dávání kontemplaci muž velmi praktic
ký, totiž právě onen muž, jenž jest v Che
stertonově knize „Co je špatného na svě
tě“, charakterisován insertem „Hledá se
nepraktický muž“. Objevuje se v tomto
případě něco, čemu jsme dávno od
vykli, ale čemu jsme se obdivovali u Cír
kevních Otců,vychovaných pokudse při
rozeného člověka týče, antickou kultu
rou. Že totiž byli tak praktičtí jako
nikdo z jejich současníků, a proto —
račte si všimnouti této důslednosti! —

tak theoretičtí a dogmatičtí, jako nebyl
žádný z řeckých filosofů, co jich zná
me. Jděme však ještě dále. Šalomoun
byl člověk theoretický, a proto svrcho
vaně činný. Že se však přestal věnovati
kontemplaci ducha a vrhl se plně na
kontemplaci smyslů, ukázal se nakonec
nepraktický, a napravil tuto chybu tím,
že se díval zpět na větší díl svého ži
vota a stal se kazatelem. Nuže, i Timo
teus Vodička se stal kazatelem, jenže
o to radostnějším, než byl Šalomoun,
že to učinil dříve a že využil zkušenosti
právě tak své jako cizí, zkušenosti při
rozené i nadpřirozené. Mužeš čísti Krů
pěje, jako čteš Kazatele nebo Tomáše
Kempinského. Vždyť jsou to vskutku
Scholia, poznámky k „Řádu života“.
Čím více necháš na sebe působiti jedi
nou krůpěj, tím více ti zachutná a tebe
osvítí. A když se vrátíš k těmto Krů
pějím po druhé a po třetí, pocítíš, že
jejich šťáva nevyschla a že jejich na
učení neotupělo. Můžeš tu vždycky při
hlížeti „Absolutní hře lásky“ a slyšeti
stále „Smích filosofův“, protože obojí,
láska i smích, jsou obsahem této kníž
ky, této „Legitimity smutku“ a „Meta
fysiky celku“.

Konstantin Miklík C.Ss. R.

9. Zeměpis.
— 9

CHYSKÝ, ČENĚK: Karlštejn, dě
jiny a průvodce hradem. Vyd. Orbis,
Praha 1946. Str. 31. Cena 15 Kčs.

Podává v první části dějiny hradu,
stavební vývoj, v druhé části historicko
umělecký výklad k jednotlivým čás
tem hradu.

92. Životopisy. Autobiografie.
92

RICHTER,O. H.: Winston S.Chur
chill, voják, státník, člověk.
Vydal a vytiskl roku 1946 Melan
trich v Praze. První vydání. F.
15X22,5, stran 376, cena brož.
140 Kčs,

Zajisté každý sáhne s radostí po
této knize, aby se z ní dozvěděl něco
o bojích tohoto velikého bojovníka.
Autor je zde ve výhodě, poněvadž
osobnost Churchillova je již sama o
sobě přitažlivou. Nejlépe se čtou ka
pitoly z vojenského života Churchil
lova — stati čistě politické nejsou již
podány tak přehledně. Díváme-li se na
knihu s hlediska výchovného, pak nut

no být opatrným, abychom nechválili,
co chváliti nelze. Nikdo nemůže 'sou
hlasit s chováním mladého Churchilla
ve škole; autor podává věc tak, že
straní více Churchillovi, což může pů
sobit na mládež neblaze. Na straně 17.
píše: Co ho těšilo, tomu se tedy nesměl
věnovat. Naopak to, vůči čemu pociťo
val odpor, bylo mu vnucováno. — Za
jisté nikdo se nezastává staré školy
v každém ohledu, ale člověk v životě
nebude moci dělat vždy to, co se mu
líbí — bude muset konat svou povin
nosť, která kolikrát bude obtížná —
tedy ukázněnost je nutná — výchova
k překonávání odporu k určité práci
je nutná. Celkově kniha je dobrá a
přečte si ji se zájmem mladý i starý.
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NOVÁK, VÍTĚZSLAV: O sobě a o
jiných. Kniha první. Vyšlo v roce
1946 jako 17. svazek sbírky „Kniky
osudů" v nakladatelství Jos. R. Ví
límka v Praze. Obálku navrhla L.
Jiřincová. 20 reprodukcí v textu a
43 na zvláštních přílohách. Vydání
první, F. 16,5X25. Stran 202, cena
brož. 160 Kčs,

7 Své životopisné vzpomínky vynikají
cího hudebního skladatele. Sloh je
skutečně poutavý a partie odborné a
nebo méně zajímavé se střídají s mi
lými a žertovnými historkami. Úprava
knihy je velmi pěkná. Přesto rěkterá
místa knihy působí na nás nepřízni
vým dojmem. Především chci však
poukázat na jednu mezeru. Tak na
straně 10. vypisuje jednu historku ze
svého dětství a končí: „Což byla ja
kási podvědomá vzpoura proti svaté
církvi, která později zřejmě vypukla.“
Odpověď na otázku: kdy, jak a proč
v celé knize marně hledáme. Na straně
38.v řaděvzpomínek na styky s Mistrem
Antonínem Dvorákem čteme, jak na
otázku: „Věříte v Boha, jste katolík?“
Novák, vysokoškolák, odpovídá roz
hodně ne, ačkoliv ještě na jindřicho
hradeckém gymnasiu chodil do ná
boženství a dvakrát při hodině z ná
boženství samojediný věděl, že prorok
Isaiáš byl za panování krále Manasse
pilou rozřezán. Jak se stal z Nováka

nevěrec — se nedovídáme. Kdo nevěří
v Boha, věří v Osud a tak se nedivíme,
že při zmínce o smrti jeho otce čteme:
„Po životní lopotě nedopřál mu Osud
(velké O!) ani klidného umírání.“ (Str.
14.) Nezdá se nám vhodné soukromé
dohady a myšlenky o vlastní matce
předkládat veřejnosti a psát: „Ma
minka se eroticky nevyžila. Ási ne
mohla zapomenout na nějakou svoji
lásku z dívčích let.“ (Str. 16.) — Na
několika místech knihy píše se skrytým
úsměškem o modlitbě — tak na př.
50—51:„Chodil jsem... odtud po každé
k sv. Tomáši. Ne snad se pomodlit,
nýbrž pojíst malou papriku..“ Ne
vhodné je toto přirovnání: „První kře
sťané šli na mučení s úsměvem, v
očekávání nebeské blaženosti — JindřichStrniště© postupoval© mučení
v očekávání obávané státní zkoušky.“
(Str. 53—54.)

Některé historky si mohl autor od
pustit, jako na př. na str. 85. O za
ujatém proticírkevním postoji autorově
svědčí nemožné líčení jakési historky:
Kolem dlouhého stolu bylo plno
kněží ze sousedních vesnic, samých
Maďaronů v nádherně vyšívaných
pluviálech. (Str. 98.) Až na nějaké
braní jména Božího nadarmo a občasné
zmínky o Osudu a Přírodě krom uve
dených závad kniha je psána slušně
a celkem poutavě. Pěkně a s úctou se
rozepsal autor o hluboce věřícím sklada
teli Antonínu Dvořákovi. P.F.

943. 7. Dějiny Československa.
MAŘAN,CTIBOR:Naše křesťanská

tradice. Nové dílo, škola politické
výchovy, sv. 9. Praha 1946. Vydalo
ČAT Universum. 14,5%X20,5, Cena
22 Kčs.

Řada pěkných a bystrých pohledů
na naše dějiny. Hodnocení objektivní,
nevyhýbající se i úskalím. Pěkně vy
světluje příčiny českého reformního
hnutí, průkazně stvrzuje velikost pasto
rační činnosti jesuitů a vlasteneckých
kněží doby pobělohorské. Ironie se
střídá s vědeckými závěry a konec vy
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znívá v radostný souzvuk, v němž ja
ko by se odrážela slova a osudy našich
předků, svědčící, že s křesťanstvím
stojí arpadá národ. Je třeba zdůraznit,
že i v husitství vidí autor přímo nej
typičtější příklad naší křesťanské tra
dice. Medek.

Příloha časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“O knihách

hb

32. Politika.
LIPPMANN,WALTER: Zahraniční

politika a válečné cíle Spo
jených států. PřeložilFrant. Nos
ka. Obálka Jar. Šváb. Vyd. v dubnu
1946. Družstevní práce v Praze. Str.
280. 60 Kčs. Originál vyšel 1943 a
1944,

Walter Lippmann, vynikající ame
rický diplomat, byl spolupracovníkem
presidenta Wilsona. Jeho úsudky 0
zahraniční politice Spojených států
jsou právě tak odvážné jako zajímavé.
Bezohledně odhaluje a kritisuje slabiny
zahraniční politiky, ačkoliv byl kdysi
jedním z jejích tvůrců. Spolupracoval
totiž také na formulaci 14 Wilsono
vých bodů.

Zahraniční politika USA byla v po
sledních 50 letech insolventní (správný
název pro isolacionismus). To znamená,
že závazky, které na sebe vzaly Spojené
státy Monroeovou doktrinou, nebyly
podepřeny takovou mocí, která by za
ručila jejich splnění. Amerika žila ve
„věku nevinnosti“, kdy se nestarala ani
o svou vlastní bezpečnost, neboť se
domnívala že oceány jsou příliš široké
a proto nepřekročitelné. Ten názor ne
zastávali sice všichni vedoucí politikové
USA, ale byl tak rozšířen, že presidentu
F. D. Rooseveltovi trvalo několik let,
než Američany přesvědčil, že bezpeč
nost Spojených států leží na druhých
březích oceánů, jimiž je Amerika obklopena.— Jižv1.válcesvětovéahlav
ně v poslední válce se ukázalo, že Spo
jené státy jsou středem bezpečnostní
soustavy, které Lippmann dává název
„atlantická pospolitost“. Patří k ní celá
západní polokoule, západní Evropa a
západní Afrika. Atlantický oceán jest
pouze „vnitrozemním mořem“ atlan
tické pospolitosti.

Než atlantická pospolitost není je
dinou mocenskou oblastí na světě, Již
nyní existuje oblast ruská. Jejím já
drem je SSSR a patří k ní státy na vý
chod od Německa a na západ od Ruska.

Na Dálném východě se krystalisuje no
vá oblast kolem Číny. V budoucnu se
vynoří skupina moslimského a indic
kého světa, jejímž středem bude pravdě
podobně Indie.

Tak stojí svět rozdělen na několik
oblastních skupin, které jsou zároveň
velmocenskými bloky. Jednotlivé 0
blasti však nemohou a nesmí býti
isolovány. Naopak musí spolupracovat.
A jen ve vzajemné jejich spolupráci
spočívá budoucnost světa. Jestliže se
nedohodnou, dojde k válce, která „bude
nejhroznější ze všech světových válek“
(208). (Jedna část má název: Dlouhý
mír nebo třeti světová válka — a po
jednává o vztazích mezi USAa Ruskem.
— Kniha byla napsána v r. 1944!)

Kniha „Válečné cíle Spojených států“
pojednává o tom, zač Amerika bojuje
ve 2. svět. válce. Jde v podstatě o bu
doucí uspořádání Evropy a světa a
vzájemné vztahy mezi velmocenskými
bloky.

Pro pochopení situace našeho národa
má kniha také význam. Ukazuje, že
národy střední a východní Evropy nemo
hou tvořit proti Rusku hradbu, která by
spoléhala na ozbrojenou pomoc atlan
tické pospolitosti. Náš národ, který žije
v malém státě se musí řídit ve své po
litice „zásadou dobrého sousedství“. Je
to „„politika neutočení, spolupráce a
dobré vůle“ (176.) Tím se stává malý
stát „„neporovnatelně užitečnější. než by
byl, kdyby byl obsazen a ovládán svým
velkým sousedem“. (176.) Takovou musí
býti politika všech malých států vůči
jejich velkým sousedům. — V našem
případě vůči Rusku.

Jedna část pojednává o vytvoření
universální společnosti. Ačkoliv Wilson
propagoval ve svých 14 bodech vy
tvoření universální společnosti a Lipp
mann byl tehdy jeho spolupracovníkem,odmítádnes| Wilsonovu© koncepci:
„Hlavní wilsonovský omyl záleží v do
mněnce, že universální společnost může
nahradit obvyklé nástroje mezinárod
ního života“ (238.) „Wilson, aby ukon
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čil boj o moc, snažil se učiniti národy
bezmocnými.“ (241.) A ukazuje, že my
šlenka universální společnosti musí
ztroskotat na praktické neproveditel
nosti.

Pro nás je aktuálnější kritika návrhu
na „Spojené státy evropské“, propago
vané dnes Churchillem, Lippmann na
zývá návrh „vzdušným přeludem“; ne
proto že by se nedal uskutečnit, nýbrž
proto, že by vlastně zmařil výsledek
poslední války: Spojené národy bojo
valy o odzbrojení Německa a zlomení
jeho moci. Avšak utvoření evropské fe
derace by opět vehnalo Evropu do

strašného náručí Německa. Německoje
(kromě Ruska) nejsilnějším státem na
pevnině. A dříve či později by se zmoc
nilo vedení „Spojených států evrop
ských“. — Z toho důvodu je nutno
myšlenku evropské federace odmítnout.

Dodatkem je otištěno 12 důležitých
rozhodnutí z posledních dvou válek.
Mezi nimi: 14 Wilsonových bodů, atlan
tická charta, Hullových 17 bodů.

Kniha je neocenitelná pro každého,
kdo chce pochopit evropskou a svě
tovou politiku dneška a příštích deseti
letí. —ka.

264. Liturgie.
SS 204

GUARDINI, ROMANO: O posvát
ných znameních. Přel Josef V.
Florian. 2. vydání, Stará Říše naMoravě,MartaFlorianová.| 1446.
10X17 cm. Str. 78-(VI). Cena ne
udána. Dobré dílo sv. 147.

Klasické dílko. Autor nalézá hluboké

myšlenky v nejvšednějších věcech a
učí nás i to obyčejné konati s úctou a
zbožností. Tituly Kapitolek: Znamení
kříže, ruka, klečení, stání, kráčení, bití
v prsa, stupně, brána, svíce, svěcená
voda, plamen, popel, kladivo, světlo a
žár, chléb a víno, oltář, plátno, kalich,
patena, žehnání, posvátný prostor, zvo
ny, posvěcený čas: ráno, večer, hodina
polední, o jméně božím.

659.1. Reklama.
M 659.1

BRABEC,DR JAN: Bůh-ďábel-re
klama a nacismus. Vydal Re
klamní klub československý 1945. F.
11X18. Stran 28, cena brož. 20 Kčs.

Autor pojednává o úkolech reklamy
v nové republice, o jejím působení na
národ, aby neztratil soudnost, jak ji
ztratil národ německý v době hitlerismu.
Uznává kladný význam křesťanství ne
jen v minulosti ale i pro budoucnost.

Píše: „křesťanství bude trvat dále, ne
boť jeho poslání je v souladu se zá
kladním vývojem člověka od zla k do
bru, od ďábla k bohu.“ Ačkoliv uznává
význam křesťanství, přece se nakonec
zastává morálky přirozené, laické, kde
hlavní pohnutkou je myšlenka, že zlo
nemůže natrvalo triumfovat, že dobro
nakonec vždy zvítězí. Docela správně
doporučuje myslit na prospěch dru
hých, chceme-li sami dosáhnout něja
kého úspěchu. Slovo Bůh píše vždy
malým písmenem. P. F.

(5. Malířství.
— 75

Přátelská slova zlistů psaných
Františku Kavánovi. Sebral a
typograficky upravil Svatopluk Klír.
Úvodní slovo napsal Miloslav No
votný. Vydal v září r. 1946 J. R. Vi
límek se 4 reprodukcemi obrazů

Františka Kavána. F. 15X21, stran 36,
cena brož. 30 Kčs.
Z těchto listů poznáváme obdiv veli

kých spisovatelů a umělců (na př. Šaldy,
Raise, K. Tomana, J. Mahena a j.) k
dílu velikého krajináře Fr. Kavána.
Některé dopisy mohly klidně vypadnout,
poněvadž nepřispívají k doplnění obrazu
osobnosti velikého malíře, P. F.



70. Hudba.

JIRÁKK. B.: Nauka o hudebních
formách. 5. opravené a doplněné
vyd. Praha 1946, Hudební Matice.
226 str. 45 Kčs.

Nezbytná kniha pro každého hudeb
níka. Pojednává o hudebních prvcích,
o formách instrumentálních, vokálních

a Kkontrapunktických. V 5. části knihy
jsou dvě nové kapitoly: vnitřní forma
hudebni skladby a rozdělení hudebních
slohů. Ačkoliv je to již 5. opravené vy
dání, přece zůstalo v díle dosti omylů
v letopočtech a některých věcných ú
dajích. Jistě budou opraveny v dalším
vydání.

8-13. Básně epické.
X 8-13
HORA JOSEF: Život a dílo bás

níka Aneliho. — Vydalo za re
dakce M. Novotného nakl. Fr. Borový
v Praze r. 1945. Graficky upravil a
obálku navrhl Fr. Muzika. Vytiskla
knihtiskárna Orbis a spol. v Praze.
Formát 12.5X19.5. Cena brož. 50 Kčs.
Str. 120.

Po stránce formální tato skladba ne
znamená pokrok v díle básnikově. Po
stránce obsahové mohou některá místa
působit na čtenáře zhoubně, ač sám
básník se pravděpodobně neztotožňuje

8

DMM 8-3

KNAP, JOSEF: Dívčí hlas. Na jaře
1946 vydalo nakladatelství Atlas v
Praze. Páté vydání. F. 13.5X21. Stran
180, cena brož 75 Kčs.

Děj celého románu lze vyjádřit. jed
nou větou: za ztracenou lásku ženy
nachází muž lásku dítěte. Přes všechny
klady tého knihy a přes hrdinnou lásku
hrdiny této knihy k dítěti budeme za
ujímat k ústřední postavě jakousi re
servu. Na své velikosti hodně ztrácí
hrdina románu tím, že se chová pasivně
k rozloučení manželství, což s katolic
kého hlediska není správné — mělo by
přece pravému otci více záležet, aby
zachoval jednotnost manželství a svému
dítěti též matku! Postavy Kláry, ne
věrné ženy hrdiny je příliš temná od

s dílem básníka Aneliho a podává snad
spíše v osobní formě city neosobní!
Tak na př. básnička na str. 108. — ani
po stránce formální nevyniká, ba na
opak — ale po stránce obsahové může
skutečně působit zvráceně: „Milosrdný,
jen chvilenku, (nic ti to neudělá.) Až
zulíbám svou milenku, (jsem ke tvým
službám zcela. — Až pojím, jak mi káže
chuť,) zas vypostím se krásně. (Pak si
mě shovívavě suď) jak dobrák špatné
básně. — Knihu, v níž místy proniká
pathologická únava, není proč dopo
ručovat. P. F.

-3.
samého začátku -a těžko připustit, že
by nezanechala po sobě zhoubného vli
vu v srdci čtenárky — zvláště když
život nevěrné ženy je tak lehký a věrný
otec se musí s životem téměř rvát!
Přes všechnu příznivou kritiku knihu
nelze doporučit, zvl. ne mládeži. Ten
dence knihy je sice dobrá, ale jedno
tlivosti — jako setkání muže s prodej
nou ženštinou (str. 35), věta na str. 48:
Bylo tu zkrátka dítě i s ostatním byl
konec — byla ženou obyčejného úřed
níka, který ji zatížil mateřstvím
— takové a podobné věty mohou za
nechat v moderních čtenářkách zhoubný
dojem. V tom nemůžeme být nikdy
optimisty a myslit si, že v knize budou
hledat chvalozpěv na lásku otcovskou.

P. F.
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943.72. Dějiny Moravy.

— 943.72 (Telč)

RAMPULA, JOSEF PROF.: Pověsti
a názory o vzniku a vývoji
Telče v nejstarší době. Nakla
datel Josef Fischer, nást. E. Šolce
v Telči. Knihtiskárna: František Rej
zek v Telči. 1946, stran 48 (4), cena
30 Kčs.

Autor, profesor náboženství v. v., si
všímá vzniku a prvního vývoje Telče,
svého rodného města; původ města pro
nedostatek historických dokladů je 0
předen jen pověstmi a domněnkami.
Správně autor rozebírá všechny pověsti,
cyrilometodějskou, svatovojtěšskou, Ja
na Pavla Bílka, i názor Beringrův (mě

sto a panství Telč), Prokopův a Bílkův
a kriticky ji hodnoti.

Z přiložených listinných citací uka
zuje na dávný původ města „jehož vý
znam se povznesl za Menharta z Hradce,
— druhého zakladatele města Telče“.

Studie je přiléhavě ilustrována foto
grafiemi nejdůležitějších památek města.

Můžeme se těšit již na další studii,
kterou pilný autor slibuje, o význam
ných rodácích města Telče v minulosti
i přítomnosti. M. 4.

Příloha časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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O knihách
PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

hh

27. Církevní dějiny.
S 27

RYNEŠ, VÁCLAV:Mlada Přemys
lovna. Vydal Vyšehrad 1944, I. vyd.,
str. 96, 8 obrazových příloh, cena
36 Kčs, 10,5X17.

Ze skromných historických záznamů
rekonstruuje tu autor obraz dcery Bo
leslava I. jako vynikající české ženy,
která získává v Římě pro Prahu bis
kupský stolec, a která zakládá na praž
ském hradě první ženský klášter u sv.
Jiří.

V druhé části si autor všímá úcty bl.
Mlady u nás i v zemích sousedních,

v Italii a ve Francii. Knihu doplňuje
řada poznámek. Medek.
S 27

FASSBINDEROVÁ, MÁRIA: Moni
ka, svátá matka. Z nemeckej pó
vodniny preložil Andrej Lipka. Do
minikánska edicia Veritas, Košice 1946,
Str. 89, cena 35 Kčs. 11,5X17.
Obraz života matky sv. Augustina.

Nenajdeme nějaké nové údaje. Autorka
sebrala z rozsáhlé literatury svatoau-.
gustiniánské záznamy o sv. Monice a
podává souhrnný obraz, který nám před
stavuje sv. Moniku jako vzor křesťan
ské matky. Medek.

369. 43. Skauting.
— 369. 43

VOSÁTKA,MIRKO.:Skautský rok.
Se svolením Čsl. Junáka vydalo na
kladatelství Kropáč a Kucharský
v Praze. Obrázky: autor a Pierre
Joubert. Vydání první 1946. 11X19
Str. 230, cena brož 57.50 Kčs.

Je to kniha velmi praktická — nejen
pro vedoucí junáckých oddílů, ale
mnoho námělů může z ní načerpat ve
doucí různých besídek, SKM a pod.
Výklad doprovází mnoho náčrtků. V
této knize získáte mnoho námětů, jak
zaměstnat ndadé po čelý rok, jak je
zabavit a zároveň vychovávat a vzdě
lávat. Mrzí nás však některé nepřes
nosti a nesprávnosti, které se vloudily
i do této knihy. Na začátku knihy po
dává autor jakési dějiny skautingu a
vyslovuje podiv a obdiv mužům, kteří
toho nezasluhují pro své nesprávné
a nebezpečné zásady (tak na př. Jean
Jacgue Rousseau, str. 8). Některé výrazy
budí dojem, jako by chtěl autor nepřímo
odsoudit šmahem výchovu v starších do
bách a jako by náboženské názory byly
prkenné (srv. str. 6). Hodně přehnané
je tvrzení, že Němci pokládali skauting

za nejbezpečnější organisaci na světě.
Na druhé straně třeba zas pochvdlit
jak šikovně se vyrovnává s nesprávným
názorem Rousseauovým, že jedinec je
ve své podstatě dobrý. Odpovíďá:
skautský vůdce má povznésti každého
hocha, najít co je v něm dobrého a
toto dobré jako maličký plamen opa
trovat, živit, aby se rozhořel v silný,
jasný plamen lepšího člověka. (Str. 27.)
Rozhodně nemůžeme souhlasit s vý
měrem charakterního skauta. Na straně
30. čteme, že charakterní skaut je ta
kový, „na kterého se dá spolehnout
v: dobrém i ve zlém“. To je velmi
zhoubná zásada. I jinak bychom radili
autoru dávat více pozor na slova. Tak
o junáckém slibu píše, že je to slib,
„kterému se žádný jiný slib nevy
rovná“. Čo křestní slib? Co řeholní
sliby? Stručné pojednání a vysvětlení
totemismu bychom doporučovali au
torům našich dějepisů, kteří mluví na
šim dětem o jakémsi náboženském to
temismu. V této knize by našli jasné
poučení, co totetismus je! Až na uve
dené chyby kniha je jinak velmi prak
tická a podnětná. Doporučuji zvláště
těm, kteří se zabývají výchovou mlá
déže v různých spolcích. P. F.
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8. 01.Literární estetika.
V 8. 01

JIRÁT,VOJTĚCH:O smyslu formy.
Nakladatel V. Petr, Praha 1946, 14X
20, stran 167, brož. 60 Kčs.

Příspěvek k theorii literatury po strán
ce formální uzavírá estetické konkluse
pro literární češství z genetické analysy

8.
D 8—3
ŠTEFL, JIŘÍ: Vražda ze zdvoři

losti. Detektivnípovídka. Vydal Ka
rel Jelínek v Blansku r. 1946. Gra
fická úprava Ed. Milén, I. vyd., str.
205, cena brož. 67 Kčs. Desetinný
znak 8—312. 4.
Autor navazuje na skutečnou udá

lost. Čtenář sleduje krok za krokem
tragedii lidského života. Čtenář ví o
případu tolik co vyšetřující policista a
sám může najít řešení, poněvadž autor
postupuje přesně logicky.

Motiv vraždy je podivný: mladý pro
fesor se bojí rozejít se svou dívkou a
raději ji utopí v rašeliništi. Povídání o
ženském prádle není nejnutnější pro
vyšetřování. Slušela by se rozhodně
jemnější forma. Medek.

D 8—3

DISMAN, MILOSLAV: Paprsek. Ná
kladem Melantricha v Praze 1946.
13,5X20, stran 238, brož. 80 Kčs.
Třebaže po stránce formální dlužno

zdůraznit originální pokus o románo
vou montáž několika záběrů ze života
neúspěšného dramatika a jeho jediného
dila, lze k četbě přistoupiti po stránce
thematické jen s výhradami. Smyslová
rozdychtěnost propadající neukázněné
smyslnosti, lehkonohé projití erotu bez
odpovědi, flirt s morálkou a popírání
jejího řádu vytyčuje podstatné známky
nebezpečného naturalismu díla. řh.
MM 873
HODAČOVÁ, HELENA: Mrak. Nakla

datelství Melantrich, Praha 1946, 13,5
x20, stran 120, brož. 45 Kčs.

8.
S 8—93
ELIÁŠOVÁ, K. B.: Sunae a Kétai.

(Korejské děti.) Ilustr. R. Komínek.
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obrozeneckých překladů, prosodie Voce
lovy, literární mluvy let devadesátých a
souběžně© zkoumá| architektonickou
strukturu Nerudových písní Kosmic
kých a zhodnocuje formu umění Hla
váčkova a Dykova. Jirát tak obohacuje
skrovnou knihovnu filosofie české lite
ratury. řh.

3, Romány.
V kontrastech dvou světů, či chcete-li

na thema generačního rozporu je ladě
no komorní psychologické vyprávění 0
dvou lidech, Zdeňkovi a jeho neurvale
výbojné útočnosti proti světu Pavly,
která nezralá duševně i tělesně se pro
padá do světa dospělých, představova
ného rozpětím až kKontrastickým: na
pjatým prostředím Pavliny zkomolené
rodiny, potácející se nad propastí roz
kladu a gentlemanským ovzduším pro
fesora Kovala. Snad dívčí román, ale
rozhodně ne pro dívky, jejichž stano
visko k rodičům, byť nedobrým, je
ospravedlňováno jakoby negací až do
sud poplatného stanovení vzájemného
porozumění dvou generací. řh.
DM 8—3
DVOŘÁČEK, KAREL: Mrtvá řeka.

Nakladatelství V.Petr, Praha 1946,
14X22, stran 250, brož. 90 Kčs.
Ne nadarmo připomíná Dvořáčkova

thematika fabulaci Lud. Hořké; jen ci
tově v protikladech výrazů muže a že
ny se autoři liší. Řeka a její lidé he
mžící se kolem břehů, rybáři vášnivci
a pytláci, poctivci i dobrodruzi, ztros
kotanci i lidé vzácně vyrovnaní vykre
slují plastický, životný žánr života oby
vatel, zrajících a hospodářsky ovlivňo
vaných v dospívání ke kolektivismu,
ale prosvětlenému domyšlením o smys
lu a poslání života, jenž nenalézá na
zemi ukojení jen v práci. Opět jeden
příspěvek ne pouze propagace huma
nity, jak ji vyciťuje umělecká generace
těch nejmladších, usilujících v laby
rintu světa uskutečnit ráj srdce, nýbrž
i dokument literární výměny ruralismu
za industrialismus.

93. Knihy pro mládež.
Nakl. VI. Orel, Praha. 2. vyd. 1946.
16X22, brož. 48, váz. 72 Kčs.
V životních osudech sourozenců dív



ky Sunae a hocha Kétae pěkně před
vedeny starodávné tradice, pověry i pri
mitivní způsob života v Korei, zvláště
však neutěšený úděl dívek, provdáva
ných již v dětských letech; spolu se
v ději povídky obráží ponenáhlé ustu
pování tradičních pověr i řádů pokroku
i duchovnímu světlu pronikáním Křes
ťanského náboženství i vzdělání. Sou
rozenci zakoušejí mnoho trampot vli
vem starých, ustálených zvyklostí, zá
chranu jim přinášejí nové směry, re
presentované křesťanstvím. — Nezá
vadné po náboženské i mravní stránce.
Objektivní vypravování naznačuje, jak
křesťanství přináší duchovní i hmotné
povznesení národům. — Poutavý příběh
obratně, živě a svěže podán, zároveň
kniha poučuje zábavným způsobem, ne
nápadně vychovává jak k lásce vlasten
ské tak ik náležitému hodnocení křes
ťanství. — Pro mládež od 11 let, ze
jména dívky. Em. Vejvodová.

x 8—93
VYGODSKÁ,E.: Alžírský zajatec.

Životopisný román Miguela Cervan
tesa. Přel. Jiří Voldán. Nakl. VL.Zru
becký. 5. sv. knihovny Duch a čin,
redig. J. Voldán. Ilustr. Fr. Skořepa,
Praha 1945. 20X 14,5, 192 stran. Cena
neuvedena.
Románové příběhy dobrodružného

života M. Cervantesa vypravovány spíše
podle beletrie než na základě historic
kého studia. Odtud skreslení skuteč
nosti, zejména dobového prostředí, na
prosté neporozumění pro duchovní síly
a náboženský vzlet. — Dílo podáno
v odporu proti nadpřir. řádu, zejména
ostře napadáno katolictví. Kněží, zvláš
tě pak mniši, líčeni jako lidé neřestní,
takořka výlupky nepravosti, lidé podlí,
fanatici, schopní každé špatnosti, slou
žící jedině kruté inkvisici, svatokupci,
zneužívající i zpovědi. Mnich Španěl
prozrazuje pašovi plán útěku křesťan
ských zajatců, čímž znemožní jejich
vysvobození a přivodí Cervantesovi mu
ka výslechů a další útrapy všem věz
ňům. Italský prelát cynicky hovoří o
snadném odstraňování nepohodlných
osob jedem. Poťouchlé poznámky 0 vy
zvědačské službě u španělského dvora
Filipa II. pro papeže. (48) „Církev je
v. dnešní době přístupná jen dětem
mocných a vlivných“ (16) Podobně
o věřících katolících počínaje králem
Filipem a španělskou šlechtou psáno
nepříznivě jako o tupcích, lidech bez

citu i mravních zásad, král chce a do
žene nepohodlného syna Carlosa k u
krácení života. (Pozn. Je to ovšem his
torická lež.) — Bitva u Lepanta, v níž
se kříž vítězně utkal s půlměsícem, lí
čena jako podnik Benátčanů a španěl
ského krále. Zcela mlčením pominuto
nábož. nadšení a modlitby křesťanstva
za pomoc proti islamu. Dobří kněží a
mniši jsou podle knihy vlastně odboj
níci proti církvi atd. — Formálně vy
niká kniha živým, barvitým slohem,
poutavostí a napínavostí děje, ač jí
chybí náležitý spád. Nedoporučuje se.

Em. Vejvodová.
M 8—93
VORONKOVAL.: Děvčátko z mě

sta. Přel. Olga Ptáková-Macháčková.
Nakl.: Družstvo Máje v edici Máj
dětem svaz. 2. Rok 1946, formát 8",
str. VII/132/IV, váz. 75 Kčs.
Příběh ruského děvčátka osiřelého

v 2. svět. válce, jehož se ujme sou
citná venkovanka, ač má 3 vlastní děti
a neoplývá majetkem. Sirotek z města
těžko zvyká drsnějšímu prostředí ven
kova. Nejprve si oblíbí domácí zvířata;
posléze zvítězí nad žalem dítěte láska
dobré pěstounky a upřímnost jejích
na pohled drsných dětí, děvčátko přilne
k rodině, zejména k nové matce. Pěkný
obrázek ze života nynějšího Ruska,
v němž lidé starší nejeví toho pochopení
pro účinnou pomoc jiným (lidskost)
jako nové pokolení jinak orientované.
Laicka morálka. Průměrné obrázky. Pro
mládež od 10 let, zvláště dívky.

Em. Vejvodová.

M 8—93

BONDARIN S., CHARUŽINA V., TI
CHONNOV N.: Tři chlapecké
osudy. Přel. V. Valenta-Alfa. Ilustr.
Jos. Novák. Vyd. II. Nakl. Máj (edice
Máj dětem). Rok 1945, F. 8", Str.
X/168/VI. Cena neudána.
Trudný osud mongol. hocha v budd

histickém klášteře, než se mu podaří
uprchnout a najít ochranu dobrých lidí.
2. Tunguzský hoch prožívá lepší mládí
doma ve hrách, pak se učí s otcem
lovu a zvyká těžkému, ale nezávislému
životu kočovníka. 3. Život učence Vam
béryho od strastného mládí a těžkých
zápasů do mužných let pestrých dobro
družství a útrap a badatele věhlasného.
Přirozená morálka, v níž se jeví sebe
vražda jako prostředek k úniku z běd.
Živé a drastické líčení buddhistických
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pověr i života primitivů, jakož i dobro
družství objevitelského úsilí. Poutavě
předvádí, jak síla vůle dovede k vytče
nému cíli. Pro chlapce od 12 let.
Obrázky primitivismu.

Em. Vejvodová.

— 8—93

BÁR ZDENĚK.: Hornická pohád
ka. Ilustr. V. Wůnsch. Nakl. Jos.
Lukasík v M. Ostravě—Praze. Rok
1945, F. 49, Str. VI/39/IIT. Cena: ne
vázané 65 Kčs.
Veršované vyprávění o těžké hor

nické práci, kterou nastupuje chlapec
Jiřík. Setká se v dolech s ochráncem
horníků, Klimkem, králem permoníků.
Dostává darem balvan uhlí, který se
změní v démant, druhům jeho ukázána
bohatá žila uhelná. Dobré zaměření,
ale neumělé, kostrbaté verše, všední
slovní výraz. Barevné obrázky průměrné.Prověkod8let.| Em.Vejvodová.
S 8—93

ČERNOVICKÁBLAŽENA.:Ping. Ilustr.
Ant. Pospíšil. Nakl. Ant. Dědourek
Oreb, knižnice čes. mládeže, svazekXIV.Třebechovicepod| Orebem.
Rok 1943, F. 42, Sir. VI/138. Cena
nevázané 75 Kčs. Vázané 90 Kčs.
Podle poučného filmu „Dassan“ a

na základě studia odborné literatury
vzniklo poetické líčení pospolitého ži
vota tučňáků čili pinguinů v osudech
jedné ptačí rodiny, hnízdění na ne
hostinném ostrově Již. moře, boj o
život, zejména při dlouhém putování
mořem do J. Afriky i v tropické pří
rodě, poléze svízelný návrat domů.
Poutavé vypravování dobrého zaměření
vhodně poučuje spolu s ilustracemi.
Pro mládež od 11 let.

Em. Vejvodová.
M 8—93

PETRUS JAN.: Muž činu. Obraz ze
života 2. presid. Čsl. republiky, pre
sidenta Budovatele Dr. Ed. Beneše.
Rebcovo nakl. v Praze. Rok 1946,
F. 18X34, Str. IV/159/V. Cena ne
vázané 75 Kčs. Vázané 100 Kčs.Autorsnažísemládeži| přiblížit

osobnost i význam presidenta Budo
vatele živým slovem, zábavným po
dáním na způsob životopisného ro
mánu, ovšem neúplného, neboť končí
zvolením Dr. Ed. Beneše nástupcem
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Masarykovým r. 1935. Lepší utřídění
látky by knize jen prospělo, rovněž
vadí místy frázovitost, na př.poznámky
o Husovi (59, 77), jinak dobře zdůraz
něna síla vůle a odvahy, vedoucí k cíli.
Pro mládež od 12 let.

Em. Vejvodová.

S 8—93
STRNADELJOS.: Rok pod horam!.

Nakl. Jos. Lukasík, M. Ostrava.

Ilustr. Ant. Strnadel. Rok 1945, F. 4",
Str. VII/156. Cena nevázané 100 Kčs.
Vázané 125 Kčs.

Vzpomínky z mládí autorova v chudé
slezské dědině. Jsou to prosté příběhy,
zvyky, pověry, lidová poesie, hry od
jara do zimy, pietní obraz krajiny
dětství. Pěkně vypravováno, často ná
řečím, jež vysvětleno slovníčkem. Dobrá
výchovná tendence. Obrázky slušné.
Vhodná pro děti od 11 let.

Em. Vejvodová.

M 8—93

IGNATOV,P.: Stateční partyzáni.
Překl. Věra Papoušková. Nakl. Vol
nost, Plzeň. Původ. vydání Stát.
nakladatelství dět. literatury. Rok 1945,
F. 8%, Str. VIII/106. Cena nevázané
35 Kčs.

Hrdinské činy partyzánské skupiny
intelektuálů na Kubani, diktované od
vahou a láskou k vlasti, pravé divy sta
tečnosti a bystrosti ducha. Partyzáni
mají své spolupracovníky mezi mlá
deží, ba i dětmi. Vítězství konečné nad
Němci je zaplaceno smrtí 2 mladíků,
jimž po osvobození Kubaně vzdána
pocta jako hrdinům SSSR. Agitka bez
valných uměl. nároků. Dosti dobrý pře
klad. Vadí nevysvětlené cizí výrazy (de
barkadér, tol. diversant). Agitaci slouží
patrně zmínka o věřícím starci, který
daruje partyzánům krásný kříž, aby je
chránil před neštěstím, třebaže dobře
ví o jejich bezvěří. Oni ovšem dar
přijmou, aby neurazili starce.

Em. Vejvodová.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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O knihách PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝPASTÝŘ“T

159. 9. Psychologie,
— 159. 9

KAFKABŘETISLAV.:Nové základy
experimentální psychologie.
Duševědné výzkumy a objevy. 9. vyd.
Červený Kostelec 1946. 21.5X31 cm.
Str. 327. Nákladem autora.

Přiznám se, že po čtení „Kultury ro
zumu a vůle“ bral jsem do rukou tutoknihuvelkého© honosnéhoformátu
s nedůvěrou. Důkladná četba však od
zbrojila mou skepsi. Ne že bych při
jímal všechny výklady autororovy, ale
i nejpřísnější kritik musí uznat, že dílo
jako celek znamená obrovskou a poc
tivě míněnou práci v oboru parapsycho
logie. Autor stojí naprosto na stano
visku katolického světového názoru.
Nejednou zdůrazňuje jeho cenu pro
život a snaží se uvést v soulad s ním
své domněnky. Odborně vyvrací psy
chologické výklady Kristových zázraků,
běžné v dnešní racionalistické vědě.
Odhaluje též kejkle spiritistů; sezna
muje nás se skrytými silami duše. Prá
vem věnuje knihu všem trpícím, ne
mocným a skýtá jim mnoho vzácných
rad, jež přijmou zajisté i lékaři.
(Ovšem šíření parapsychologie samé
u všech bez rozdílu bylo by asi ne
zdravé a mohlo by zavinit její zne
užívání, před nímž autor varuje. Ode
zírám tu od složité otázky o etické
stránce mnohých pokusů v tomto oboru
a ovhodnosti pod. produkcí před neod
borným, „kinovým“ publikem.) Kniha
obsahuje celé partie filosoficky přesné
a theologicky vzletné, na př. o pod
statě duše, které překvapují u muže
bez vyššího vzdělání, jak sám doznává
v úvodu. Myslím, že by se měl s kni
hou seznámit každý profesor apolo
getiky a každý kazatel a katecheta,
aby byli opatrní v učení o zázraku.
Zkušenosti Kafkovy, na př. o smrti,
mají též velký význam pro pastoralisty.

Je však v zájmu díla zmínit se i 0 stí
nech. Metoda práce zdá se nedokonalá:
čtenář by chtěl všude přesné údaje

o pokusech, ježto jde o věci tak dů
ležité. Bylo by vítané přesně rozlišit
pokusy samy, nauku křesťanské filo
sofie a osobní výklad jevů. Před fakty,
jež autor uvádí, zmocňuje se nás sice
často pocit bezradnosti, přece však se
zdají některá tvrzení autorova naprosto
neslučitelná s pevnými principy kKřes
ťanské filosofie neb aspoň nepřesná a
neopatrná. Uvádím některé z nich:
Duše se spojuje s lidským zárodkem
až asi šest týdnů po početí (str. 10—11).
Duše je čirý kon, činnost sama, v níž
není žádné trpnosti (str. 33). Budoucí
svobodné rozhodnutí je pro duši po
znatelné, neboť žije ve stálé přítomnosti
(str. 34). Duše může patřiti na svou
bytnost a miluje ji. Duše sebe jasně
a neustále poznává jako výborné dobro
(str. 35). V okamžiku stvoření prožila
duše poznání své podstaty jako zdroje
vlastního blaha, vědomí svobody a ro
zumu (str. 28). Celý prostor vesmírů
ještě před stvořením prahmoty byl a
jest vyplněn stále činnou fluidovou lát
kou — protonací (str. 122). Nevkusné
je odůvodňovat pravdivost Písma sv.
Mat. 10, 26 Luk. 8, 17 fluidem proto
nace (str. 152). [ světci čtou z proto
nace, na př. dějiny umučení Páně
(str. 156). Duše ve čtvrtém stupni spán
ku vychází z těla (str. 121). Zářivá
hmota oduší je určena k oslavě našeho
nesmrtelného oslaveného těla (str. 122).
Duše je celá na konci fluidové linky
při jasnovideckém vystoupení z těla
i v celé lince, dlouhé třebas sta kilo
metrů (str. 133). U některých výrazů,
na př. extase, měla by kniha více zdů
raznit podstatný rozdíl mezi zaručeně
nadpřirozenými jevy mystickými a zá
žitky psychických citlivců, jež se po
hybují jen v rovině přirozena. Bylo by
si přáti, aby se spojili s autorem osvěd
čení odborníci v psychologii; mohli by
s jeho pomocí prohloubiti velice dnes
běžnou duševědu a též zdokonaliti jeho
knihu. Věci by posloužilo, kdyby byla
kniha, aspoň ve výtahu, přeložena do
cizích řečí. drš

89



29, Dogmatika.
S 23

DUCHSVATÝ.Frýdek, Exerciční
dům. (Kutzer a spol. pod národní
správou, Český Těšín.) IV. vyd. 1946.
10.5X14.5. 32 str. Cena brož. 3 Kčs.
Vyšlo ve sbírce „Životem““ čís. 40,

Dogmaticko-asceticképojednánío třetí
božské osobě. Přidány modlitby k Du
chu sv. a překlady hymnů Veni sancte
Spiritus a Veni Creator Spiritus.

85 23

GČISTEC. Frýdek, Exerciční
dům. (A. Koch, národní správa,
Odry.) VI. vyd. 1946. 10.5X14.5 cm.
82 str., cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve
sbírce Životem čís. 7.

Podává lidovým způsobem katolickou
nauku o očistci, v mukách očistcových;
jak duším pomáhat, co jsou odpustky.
Nakonec liturgické texty mší sv. za
zemřelé.

SS 23

PEKLO. Frýdek, Exerciční dům.
(Valašská tiskárna ve Valašském Me
ziříčí.) IV. vyd. 1946. 10.5X14.5.
32 str. Cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve
sbírce „Životem“ čís. 33.

V době, kdy mnozí považují učení
o pekle za pohádku pro děti, je tato
brož. časová, je zde jasně podáno učení
křesťanské, vyvráceny námitky a po
dány ascetické důsledky pro mravně
náboženský život.

248. 1. Ascetika.
— 248. 1

SVATÝJOSEF. Frýdek, Exerciční
dům. (H. Lůdemann, nár. správa,
Český Těšín.) V. vyd. 1946. 10.5X14.5.
32 str., cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve
sbírce „Životem“ čís. 75.
O úctě k sv. Josefu. Výzvu k důvěře

k svému. On je pomocníkem ve všech
otřebách, zvláště v útrpení, je úto
ištěm hříšníků, pomocníkem umírají

cích, ochráncem Čírkve svaté.

S 248. 1

MATKABOLESTNÁ. Frýdek, Exer
ciční dům. (H. Lůdemann, nár.
správa, Český Těšín.) II. vyd. 1946.
10.5X14.5 cm. 32 str., cena brož.
3 Kčs. Vyšlo ve sbírce „Životem“
čís. 345.

Proč máme ctíti Matku bolestnou.
Pobožnost sedm pátků.

205.6. Svátost pokání.
S 250. 6

JAK SE ZPOVÍDATI.Frýdek, Exer
ciční dům. (E.RiedlvMor.Ostravě.)
VII. vyd. 1946. 10.5X14.5. 32 str.,

cena brož. 3 Kčs. Vyšlo ve sbírce
„Životem““ čís. 30.
Probírá lidově zpytování svědomí,

lítost, předsevzetí, vyznání a dostiuči
nění při sv. zpovědi.

268. Katechetika.
SS 268

KUBÍČEK, DR. VÁCLAV.: Kateche
tika. Návod k duchovní správě
Školní mládeže katolické, 3. zdo
konalené vydání. Olomouc, Matice
cyrilometodějská (vytiskla Val. tis
kárna ve Val. Meziříčí) 1946. 15X21.
Str: 355. Cena brož. 120 Kčs.

Universitní prof. Dr. V. Kubíček je
u nás průkopníkem katechetiky. Jeho
kniha je nepostradatelná pro každého,
kdo chce děti nejen vyučovat, ale křes
fansky vychovávat. Bude zvlášť vítána
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novým laickým katechetům. Bohatost
obsahu a praktičnost vysvítá z ně
kterých nadpisů Kapitol. Cíl. Osobnost
učitele náb. Jak se má ve škole mluvit.
Učebná otázka. Dej nazírat! Uč roz
umět! K srdci mluv! Vštěpuj do pa
měti! Uživotnění. Samočinnost žáků.
Pěstění modlitby. Příprava svátostná.
Školní. kázeň. Jednotřídka. Před od
chodem ze školy. Třetí vydání je rozšířené,literatura© doplněna.Přidán
90. článek „Sursum“, v němž autor
vyzývá k dalšímu odbornému sebe
vzdělání,



32.,Politika.
— 32

CHURCHILL,WINSTONS.: Do boje.
Nákladem Fr. Borový, Praha 1946,
14X22; stran 434; brož. 120 Kčs.

Pětidílná edice Churchillových váleč
ných projevů je zahájena rozsáhlým
politickým prologem, vytušujícím v pro
měnlivé atmosféře politického počasí
válečnou bouři. Kniha pak provází
válečné drama všemi Churchillovými
projevy v sněmovně, v rozhlase i při
jiných příležitostech jakoby komentáře.
Českého čtenáře bude v tomto svazku
zajímat, jak Churchill správně odha
doval důsledky Chamberlainovy ústup
nosti vůči Hitlerovi a jak oprávněně
vytýkal, že Československo nemělo býti
obětováno, protože Hitler se tím ne
spokojí a jeho požadavky se budou
stupňovat, S tím souviselo ustavičné
naléhání, aby se Britanie připravila
na válku fysicky i mravně, Shrnutím
projevů vzniklo dílo, v němž se histo
ricky hodnověrně obráží veškerá gene
tika, zapříčiňující myšlenkově všechny

britské důležité fáze druhé světové
vojny, vojenské i politické, hospodář
ské i duchovní. ŠŽ.

VMM

MATĚJKA,LADISLAV:Za mírem po
Evropě. Nakladatel Fr. Borový,
Praha 1946; 14X22; 181 stran, brož.
75 Kčs.

Kniha je výslednicí postřehů z autorovyanabasepoválečnou© Evropou
k míru, který jednotlivé země budují
nestejně podle temperamentu, politic
kých a hospodářských poměrů i podle
zásadního postoje k vojenským předpokladůmapolitickým| následkům.
Autor zpřístupňuje poválečnou menta
litu lidí, jejich názory, starosti, obavy
i naděje. Je to reportáž dobrodružné
pouti| světem,líčení| romantického
kvasu střetnutí se hmoty a ducha.
Myšlenky, reportážně nadhozené do
myslí jako odpověď na otázky jen čas
a jeho budoucnost. řk.

613. Zdravověda.
VM

BOGOMOLEC, ALEXANDER ALE
XANDROVIČ:Prodloužení živo
ta. Přel MUDr Ivan Hálek. Nakl. Čin
v Praze 1946.89. Str. 75-2. Cena 30 Kčs.

Knížka profesora patholog. fysiologie
na moskevské universitě je sice zalo
ženana materialist. svět. názoru,
zmiňuje se pohrdavě o středověku jako
o době pověr a farizejství (48) i „scho
lastického blouznění“ (55), ale jinak po
skytne rozumnému čtenáři nejedno po
učení o různých theoriích lidského stár
nutí a prodloužení života. Autor od
mítá kriticky pověstné omlazovací po
kusy, vysvětluje nejnovější výzkumy
obrody buněk a dospívá k názoru, že

nejlepší cestou k dosažení normálního
dlouhého věku je harmonický rozvoj
organismu a jeho všestranná podpora
dávno osvědčenými methodami, hlavně
střídmosti, zdrželivostí, prací a rozum
nou životosprávou. „Základní zásada
v boji o dlouhý věk zní: žádné přesy
cování... Umění prodlužovati život je
především uměním nezkracovati jej“
(69). Vyslovuje domněnku, že normální
dlouhý věk může věda určiti na 125 až
150 let. — Pozoruhodné jest ovšem, že
autor sám, jenž po 18letém bádání vy
nalezl „Serum dlouhého života““,mající
podporovati regeneraci buněk, zemřel
brzy po vydání tohoto českého pře
kladu (19. VII. 1946) ve věku — 65 let]

E. M.

Opravy a doplňky.
K str. 69: Titul Balmesovy knížky

znísprávněFilosofiebudoucnosti
nikoliBudoucnost filosofie.

Ke str. 65 (V. Sheean, Ne mír — ale
meč): Sheeanova kniha nemůže být do
poručena, protože autorovo líčení dě
jin a postavení Církve ve Španělsku je
nepravdivé, tendenční a neodpovědné.
Je to zřejmá propaganda. tv.

Ke str. 51 (Chudoba, Jindy a nyní):
Také kniha Chudobova nemůže být do
poručena, protože obsahuje závažné
nedostatky v posuzování církevních dě
jin českých a některé výroky (o kon
cilu kostnickém, o Piovi II.) jsou pří
mo pohoršlivé — nehledíc k tomu, že
autorova filosofie dějin odporuje zdra
vému rozumu i veškeré tradici křes
ťanské filosofie. ty.
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8.
VDM 8—3

KONEČNÝ, ROBERT: Ghudobky.
Vydal r. 1946 Melantrich v Praze.
První vydání. F. 13,5X20. Stran 96,
cena brož. 48 Kčs.

Symbolické povídky s lyrickým za
barvením, kytice hlubokých aforismů,
v nichž se podařilo básníkovi zbavit se
přílišné přítěže slov. Je to dílo, které
mu ani nepřátelská kritika nemohla
upřít slohovou a jazykovou vybrouše
nost — a jako vadu mu vytýká, že je
to řada úvah na tomistická themata.
Bezpochyby však vyspělý čtenář přečte
si knihu nejen s požitkem ale i s užit
kem. Nejvíce upoutají povídky: Zvěd, a
Tajemství a pak úvaha: Samota. Přes
všechny klady třeba upozornit též na
kazy této knihy — jsou to jednak ně
které výrazy, jež mohou pohoršit, zvl.
mládež a pak některá místa se zdají
nevhodnou parafrází modliteb (na př.
str. 37—54 a 78). Lze se však domnívat,
že ani tyto chyby nepocházejí ze zlé
vůle, P. F.

D 8—3

MUCHA,JIŘÍ: Problémy nadpo
ručíka Knapa. Ve sbírce Příliv
vydalo r. 1946 Nakladatelství Práce.
Obálka Josef Hochman, str. 185, cena
brož. 69 Kčs, váz. 94 Kčs. F. 13X20.

„Rychlá, jemná, čerstvá kresba sku
tečnosti““ Tak charakterisovali v bel
gickém rozhlase Muchovu knihu. Oprav
du rychlá kresba: jakoby úryvkovité
kapitoly provádí čtenáře zapadlou čes
kou vesničkou, maďarskými žaláři, již
ní Francií, Anglií za těžkých náletů.
Čerstvá kresba: vždy znovu a znovu lze
číst, poněvadž z osudu i podání Mu
chových postav k nám mluví živá sku
tečnost, skutečný život vojáků, kteří
zanechali doma své rodiny a utekli na
západ, aby mohli bojovat proti nepřá
telům své země. Jemná kresba: vysti
žení i odstínů nálad a duševních stavů
vyděděnců z vlasti. Medek

DMM 8—3.

ŠAMAN,F. E.: Bílá věž. Román. Nakl.
J. R. Vilímek v Praze 1946, 89 Str.
408. Cena 115 Kčs.
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3. Próza. Romány. Povídky.
Román podává pohnutý i poutavý

obraz z novější historie města Hradce
Králové za starostování zasloužilého
Dra Ulricha (1893—1919). Po stránce
formální vyniká jistě slušnými uměl.
kvalitami, ale po stránce obsahové má
me proti němu vážné námitky: spiso
vatel v líčení bojů starého a nového
světa projevuje záměrně nechuť k je
suitům, příliš ponuře zkresluje život
v semináři, nesprávně přeceňuje mo
derní volnou výchovu dospívající mlá
deže a zesměšňuje výchovu starou.
Zvláště pro tyto nekřesťanské názory
o výchově mohla by kniha působiti
zhoubně. P. F.

x
RUTH, FRANTIŠEK: Tichá ves. Ro

mán. Nakl. ELK v Praze 1946. 8".
Str. 251-1. Cena 57 Kčs, váz. 77 Kčs.

Román, pozdní prvotina nemladého
autora (nar. 1898), zachycuje jako ve
filmovém pásmu drobné výseky, své
rázné postavy i všední děje ze života
vesnice na Příbramsku někdy na po
čátku tohoto století. Neidealisuje, uka
zuje líc i rub, zbožnost i nejhrubší
vášně. Románovým pojítkem je bohužel
příběh nešťastného praž. kněze, posla
ného z trestu pro hříšný poměr ke vda
né paní do „tiché vsi“, kde však brzy
naváže nový poměr, a to nevědomky
s její sestrou. Autor snaží se jej vy
líčiti jako sympatického a hrdinného
muže, básníka a spisovatele, ovšem li
berál. smýšlení, ctitele Husova, skeptika,
přátelícího se s jediným bezvěrcem a
socialistou ve vsi, omlouvá aspoň jeho
druhý hřích nedostatkem práce v duch.
správě, ale nenechává ho ani nakonec
po krisi probojovati se k mravní očistě
nebo vnitřní proměně, naopak lehce
naznačuje, že se po náhlé smrti druhé
spoluvinnice cítí vázán vrátiti se k prv
ní, nedávno také ovdovělé Hle, pod
nevinným názvem — jaký to „kněžský“
román! E.M.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.

Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku.
výtisku 90 hal. a porto.

Cena jednoho

462.



O knihách
PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

bh

159, 9. Psychologie.
X 159.9

DORSEY,G.: Proč se chováme ja
ko lidské bytosti. Populární vý
klad behaviourismu. Dělnické nakla
datelství v Praze II, 1946, str. 216,
24X 16. Cena 84 Kčs.

Výklad lidské bytosti z lidského cho
vání (behaviour) podle psychologie
chování, (behaviourismu), vypracované
J. B. Watsonem (jehož se autor knihy
častěji dovolává), stavěné na materia
listickém evolucionismu a zařaditelné
do širokého rámce amerického pragma
tismu Williama Jamesa, — chápe člo
věka jako složitou chemickou labo
ratoř (J. Stuart Mill mluvil také v mi
nulém století o „duševní chemii“ —
mental chemistry). Autor afektuje tedy
„vědecké“ pochopení a vyjádřenílidské
bytosti na způsob značek různých che
mických reakcí.

V knize jest cenný nikoli výklad
lidské bytosti, nýbrž popis fenomál
ních jejích projevů. Zde autor ukazuje
nevšední pružnost i šířku pozorovacího
daru, jakož i mimořádné ovládání in
strumentalistiky přírodních věd. Vlastní
výklad jest však venkoncem pochy
bený. Autor jest sám natolik kritickým,
že se zříká schopnosti vystihnouti s vě
deckou přesností reakce lidského cho
vání, poněvadž tu jde o příliš vysokou
osobní rovnici (str. 7). I jinde
není neochotným připustiti nevysvětli
telné záhady, na př. na str. 112: „Jak
a proč původní člověk jediný z živo
čichů prvního řádu vyvinul schopnosti
pro řeč a kulturu, zůstává hlubokou
hádankou.“ Ale jest dosti skeptickým
(srovnej str. 183, 212) a nedůsledným,
aby mu to vadilo, zůstati při nedoká
zaném o předpokládanémpostulátu
materialistického evolucionismu. I on
má svou víru. A tato víra je pohodl
ná pro světový názor měšťáka podle
pojetí a výkladu (geniálního výkladu,
jak praví Berďajev) Léona Bloy.

Je-li však člověk jen biologickou la

boratoří chemických reakcí, pak z toho
autor důsledně vyvozuje i biologickou
nutnost lidských činů. Determinis
mus. Mravní svobody a zodpovědnosti
ve vlastním smyslu není. „S biologic
kého hlediska je znásilnění ženy a krá
dež bochníku chleba chováním přiro
zeným; celibát a asketismus jsou zlo
činy proti přírodě“ (str. 160). Amora
lismus.

G.Dorsey jest však i zde dosti „prag
matickým“ a nedůsledným na to, aby
ze svých předpokladů buďvyvodil vše
chny důsledky, anebo aby se jich vzdal.
Na předposlední (nebo, chcete-li, po
slední) stránce knihy přiznává člověku
na rozdíl ode všech ostatních živočichů
schopnost zdržovati své reakce a tím
se přizpůsobovati okolnostem. „Získává
tím vládu nad svým prostředím. Tato
vláda je biologickou svobodou, je to
cíl tvořivého vývoje“ (str. 212). Jenže
Dorsey i bergsonovskému „tvořivému
vývoji“ přistřihuje důkladně křídla, aby
se nepovznesl z přízemní živočišné ob
lasti. —

Co se stane, když se takové „výkla
dy“ budou šířiti mezi lidmi méně skep
tickými, méně pragmatickými a méně
nedůslednými, než je autor, mezi lidmi,
kteří se, podle D.Merežkovského, ne
dovedou ze svých myšlenek vymluviti
v kavárně, nýbrž které myšlenky srá
žejí na kolena a kterým idee se stá
vají osudem?

Antonín Burda veSvobodných
novinách ze dne 16. X. 1946 po zá
sluze odsoudil dílo Dorseyovo jako ne
křesťanské,pohanské a s hlediska mrav
ního škodlivé pro lidskou společnost,
která po hrozné válce tím více potře
buje mravní. obrody a pracovní mo
rálky.

Na obálce, snad jen čeští vydavatelé,
nahradili v podtitulu knihy slovo be
haviourismus výrazem „moderní psy
chologie“.

Je snad jí behaviourismus více než
na př. celostní psychologie neb Drie
schův neovitalismus? Oimě
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239. Apologetika.
SS 239
FR. OLGIATI— K. MEČIAR: Pošta

Kocúra. 2. vyd. 1946. Vytl. Pravda
ve Zvolene.
Soubor lidově psaných apologetic

kých dopisů vynikajícího profesora fi
losofie na milánské katolické univer
sitě, které byly původně psány pro ča

sopisy mládeže pod značkou Mňau a
Don Kočička. Olgiati vládne dokonale
věděním, humorem a vtipem, a to činí
tyto listy, odpovídající na běžné fráze,
tak originálními, jiskřivými a poučný
mi. Prosté nevědomosti vychází vstříc,
ale drzou ignoranci nemilosrdně pra
nýřuje. drš.

248. 2. Mystika.
VS 248. 2

JAN VAN RUYSBROECK: Zrcadlo
věčné blaženosti. PřeložilP.Em.
Soukup. O. P. 1946 Krystal, Olo
mouc. Str. 156-IV, cena 40 Kčs.

Překladatel zaslouží uznání za to, jak
zvládl řeč „Podivuhodného“, ale též ne

snadného mystika a jak jadrně, výstiž
ně a srozumitelně přetlumočil tuto kní
žečku. Je požitkem pro theologa, po
nořit se do R. myšlenek, zvláště o spo
jení duše s Bohem. Knížka se výborně
hodí k prohloubení eucharistické úcty.
Eucharistii totiž je věnována větší část
pojednání. drš.

301. Sociologie.
VSS 301

LEV XIII, PAPEŽ: Encyklika Re
rum 'novarum — O dělnickéotáz
ce. Přeložil Dr. Bedřich Vašek. Nakl.:

Dominikánská edice Krystal. (Tisk
Fr. Navrátil, Otrokovice.) 3. opr. vyd.
1946. 12,5X20, 56 str., brož. 17 Kčs.

Konečně jsme se dočkali nového vy
dání této encykliky, jež je „„nesmrtel
ným dokumentem“ v nejzákladnějších

problémech sociálních. Vychází v době,
kdy byly — jak praví předmluva —
uskutečněny další — a četné — poža
davky velikého sociálního papeže Lva
XIII. — Nový překlad je zdokonalený.
Text je přehledně rozčleněný; každému
článku dán jasný nápis. Spis tento pa
tří do rukou každého vzdělaného kato
líka. Ať se uskuteční heslo z úvodu
k prvnímu vydání: Vezmi a čti! Čti a
přemýšlej! Čti po druhé! A pak —
jednej!

635. 1/8. Zahradnictví užitkové.
— 635. 1/8
KARAS,V.: Praktické štěpařství.

3. doplněné vydání. Vydal A. Neu
bert v Praze. 1946. 89. Cena 57 Kčs.

Opravdu praktická příručka jak pro

8.
X 8—3

PODROUŽEK, JAROSLAV: Zamlklé
děti. Pax, Litoměřice 1946. 89.

Podprůměrné líčení puberty. Po
vrchní, nudná pornografie. (Viz VÍ.
Vévoda v Lid. demokr. 26. 9. 1946.)

X 8—3
HEMINGWAY, E.: Mít či nemít.

Nakl. Lukasík, 1946. 89. Stran 228,
cena 80 Kčs.
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začátečníka tak pro pokročilého ovoc
náře. Vzpomíná katastrof let 1928-1929
a 1939-1940,kdy zahynuly miliony ovoc
ných stromů a poučuje, jak se takovým
katastrofám vyhnout.

3. Romány.
Nezvyklost prostředí upoutá jistě zá

jem čtenářů. Ovšem, těžko uvěřiti zá
ložce,která dává této knize daleko větší
význam jak po stránce vnitřní, tak i
fabulační. Kniha byla spíše vydána pro
levou orientaci autorovu — neboť tyto
knihy se u nás vydávají bez ohledu na
to, zda budou čteny! — než pro dějové
pásmo. Přiznejme však, že knížku pře
čteme tak do dvou třetin. A to je na
knihy dramatického obsahu velmi má
lo. Zdá se nám, že záložková reklama,



oznamující filmování románu, a to
v Hollywoodu, není pro přátele hod
notné četby tou nejvhodnější reklamou.
Neboť se to špatně rýmuje, aby dílo
domnělé revoluční tendence bylo před
mětem nasládlé výroby amerických
sensačních filmů, Nebo snad tam mají
lepší — čich? Bka.

VDMM

GEVERSOVÁ,MARIE: Čára života.
Přel. Jan Vladislav. Zahrada krásné
prózy sv. III. Vyzdobil a typogr.
upravil V. Mašek. Vydal Vilém Šmidt
v Praze 1946. Tisk. Ed. Grégr a syn
v Praze. Str. 220-(IV), 14,5X21,5.
Brož. 90 Kčs.

Vesnický román z Kempenska od bel
gické autorky. V námětu se kříží prvky
realisticko-naturalistické s pověrečnou
fantastikou: ústřední postava je podiv
ná žena, která dovede — nebo se do
mnívá, že dovede — působit lidem
škody, majíc zvláštní čarodějnou moc,
jak se zdá dědičnou; když umírá, musí
tu moc někdo od ní přijmout; tento
osud potrefí jejího syna, a skončí to
tím, že syn zabije svou snoubenku.
Tato fantastická stránka je ovšem spí
še jen naznačována, autorka podniká
složitou eskamotáž, aby ji mohla spo
jit s naturalistickým prvkem své kom
posice a aby nakonec mohla v závěru
všechno vysvětlit touto prostou po
známkou: „Běda... stačí věřit těm vě

8.
SS 8—93

TOMÍŠKO,ČENĚK, Dr.: Ježíškovo
Sluníčko. (Marie Lucie Lamberto
vá.) Družstevní nakladatelství v Hrad
ci Králové 1946. 11X15,5. Stran 64.
Cena brož. 16 Kčs.

Tomíško, dobrý znalec dětské duše
seznamuje v této brožurce prostým li
dovým slohem čtenáře s životem malé
ho andílka Marie Lucie Lambertové.
Ukazuje jak u záhy vyspělé Světlušky
působí svátostný Ježíš zázračně na duši
dítěte již v 5 letech. Šestiletá umírající
Lucie může býti opravdu vzorem dítek.

Kniha jest ovšem na 1. místě věno
vána křesť. matkám, které nám musí
již od nejútlejšího dětství vychovávati
svaté — nejlepší způsob, jak obroditi
národy. I v rodině Lucie Lambertové

cem, aby pak všechno probíhalo, jako
by opravdu existovaly. Jsou jen jednou
stránkou hladu, bídy, nemoci, lásky a
smrti“ Nicméně už v samém záměru
je cosi morbidního. Mezi naturalistic
kou dokumentací a pohádkovou fan
tastikou není žádné afinity,a proto směs
obojího musí působit odpudivě nebo
rozkladně, nehledíc k tomu, že tím trpí
jednota díla. Pro většinu čtenářů to
nebude vhodná četba, zejména připo
čteme-li některé znechucující detaily.
— 8—3

COOLEN(kóln) ANTOON (17.IV.1897).
Holand. katolický romanop., povíd
kář a dram. Jeho lit. dílo, vyznačující
se osobitým vyprávěčským uměním,
psycholog. pronikavostí i barvitým
slohem, vyhýbá se jakékoliv tendenci
a líčí někdy i hříšné a nevěřící lidi
chudého brabantského kraje, ale při
hlubokém mravním podkladu je vždy
plné životní pohody, povznášené křesťf.
důvěrou v Boha.
D 8—3

COOLEN,ANTOON.:Vesniký lékař.
Vydal B. Janda, nakládatelství Sfinx,
20X26, str. 337, brož. 190 Kčs, třetí
ilustrované výdání.
Román vypravuje skoro baladickým

tónem podivné osudy svérázné lékařské
rodiny z holandského pobřeží. Pro na
turalistické líčení hodí se kniha jen
pro dospělé. Ma.

93. Spisy pro mládež.
nalézáme onu mateřskou lásku a zbož
nost, o níž čteme v životě sv. Terezičky
neb Magdal. z Pazzis. Na knězi jest,
aby knížečku neb aspoň jejího ducha
dal ženám-matkám. J.

— 8—93

HOSTÁŇ,JAN: V zemi Eskymáků.
Vydalo Státní nakladatelství v Praze.
F.14X20. Stran 32, cena brož. 52
Kčs.

Říkanky pro ty nejmenší s obrázky.
Bez závady. P. F.
— 8—93

VYSKOČIL, OUIDO MARIA.: Pohád
ky pod stromeček. Ilustr. Jan
Podbajský. Nakl „ARS“ v Jaroměři.
Rok 1945, F. 18X23.5, Str. 130. Vá
zané 120 Kčs.
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Pohádky i povídky ušlechtilého ob
sahu, tklivé i rozmarné v rouše poesie
předvádějí vyšší hodnoty životní, učí
zamýšlet se nad jeho záhadami, důvě
řovat. Prozřetelnosti, hledat krásu a
štěstí ve službě dobru. Uměleckou for

mou a častým užitím alegorie hodí se
vyš. stupni čtenářů od 10—11 let. Ilu
strace nestejné hodnoty, některé (ba
revné) pěkné, jiné však nepodařené.

Em. Vejvodová.

92. Životopisy. Paměti.
MM 92

MACHÁT,ANTONÍN: Naši ve Vídni.
IHlustr.E. Holub. Nakl. Práce v Pra
ze 1946. 89. Str. 418-2. Cena 96 Kčs.

Kniha vídeňského menšinového pra
covníka a zem. poslance býv. Rakouské
republiky podává nejprve historii čes.
styků s Vídní od nejstarších dob, pak
přehled čes. lidí z různých oborů, kteří
tam pracovali, a konečně pestrou směs
polobeletrist. obrázků, zachycujících řa
du čes. i poněmčených postav z vídeň.
života. Je tu sneseno mnoho dokument.
látky z vlastní zkušenosti, Hodně ma
cešsky jsou však odbyti čeští kat. kně
ží, kteří se přece tolik zasloužili o čes.
řemeslníky, dělníky, služky atd. Je tu
jen zmínka o vlasteneckém knězi a
básníku Ferd. Pěčkovi-Místeckém (224)
a o vídeň. kněžích čes. původu (338).
Dosti místa je věnováno životním osu
dům sv. Klementa Hofbauera (336 až
338), ale je to psáno povrchně, někdy
skoro s ironií a o vlastním významu
světcově pro vídeň.lid se čtenář nedoví.
Liberální stanovisko autorovo projevuje
se několikrát v úvodní hist. stati a pak
nahodilými satir. poznámkami 0 vídeň.
zbožnosti, mravnosti a pod. E.M.
V

PRAŽÁK, ALBERT: Vrchlickému
nablízku. Vyd. Družst.práce v Pra
ze 1946. 89. Str. 246-3. 16 obráz. pří
loh. Cena pro členy 43 Kčs, váz. 60
Kčs.

V knize podává autor poutavým způ
sobem vzpomínky na své styky s J.
Vrchlickým od student. let až do jeho
smrti. Líčí jej jako profesora, redakto
ra, básníka i překladatele, zachycuje
taktně jeho soukromý a rodinný život
i jeho poměr k současným čes. i cizím
spisovatelům a z častých hovorů zazna
menává množství jeho názorů o růz
ných otázkách. O nábož. věcech patrně
spolu nehovořili — autor jen stručně
připomíná ostatně obecně známé básní
kovy volné názory mravní, zálibu v an
tické a rokokové smyslnosti a odmítání
křesťanské askese (130). E.M.

— 92

MRŠTÍKOVÁ, BOŽENA: Po Vilí
mově smrti. Vydal Fr. Borový,
Praha 1946, 14X22, str. 118, brož.
50 Kčs.

Charakter moravské dědiny s jejími
svéráznými postavami, krása divácké
přírody, život mrštťíkovské rodiny, pou
tané k sobě vzájemnou důvěrou a lás
kou, jejich společná literární tvorba na
pozadí kulturního snažení moravského,
zejména úsilí o brněnské divadlo, to
vše vytváří harmonickou synthesu cel
ku, komponovaného ve světle vdov
ského vzpomínání na Viléma Mrštíka,
jehož citlivý duševní život, vedoucí
k neodvratné katastrofě, se rozvíjí před
čtenářem jako tragický román umělcův.

šž.

943. 7. Dějiny Československa.
M 943. 7

VÍTEK, MILOŠ, Dr.: Svědectví o
Mathausenu 1942 a Dachau
1945. Edice: Svědectví a dokumen
ty. Vydal Klub Kaunicových kolejí,
obálka arch. Zd. Rossmann, 1946, str.
108, cena brož. 125 Kčs, váz. 145 Kčs.
F. 15X27.
Autor vypráví o těžkém životě brněn

ských vysokoškolských profesorů v kon
centračním táboře. Stručné a věcné
vypravování má být dokumentem pro
příští generace. Nenacházíme nikde ná
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boženských momentů. Autorův závěr
není správný. Už tato věta ukazuje cel
kovou tendenci: „Poctivý socialismus
neobejde se bez hlubšího poznání hos
podářského dění, jež mravnímu boji
musí dát obsah, smysl a život“ (66)

Medek

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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O knihách PŘÍLOHA

K ČASOPISU —
„DOBRÝ PASTÝŘ“

248.2 Mystika.
SS 248.1

IGINO GIORDANI:Krev Kristova.
Přel. Jan Brechensbauer. Kropáč
a Kucharský v Praze 1946, str. 166-Il,
cena 34 Kčs.

Někdejší redaktor apologetické revue
Fides (nyní diplomat) podává v 10
svižných, místy přímo velkolepých me
ditacích křesťanskou „mystiku krve“

(ve smyslu vlastním a metaforickém)
jak se uplatňuje v tajemném těle Kris
tově, Církvi. Mužně se tu vypořádává
i s bezbožeckou dobou, spíše ovšem
retoricky než filosoficky. V knížce,
jinak velmi dobré, není vše přesné,
na př. že oltář židovský byl zídkou
z dřeva a mramoru (str. 15), že Kris
tus prožíval v Getsemane jakousi
agonii (str. 25). drš.

265. 3 Eucharistie.
V 205.3

PETRŮ O. P., ONDŘEJ: Matěj z Ja
nova o častém svatém přijí
mání. Edice Krystal, Olomouc 1946.
Tisk E. Kramář, Olomouc. Stran
114-(II). 16X21.5. Brož. 60 Kčs.

Odborná dogmaticko-historická stu
die o velmi zajímavém thematě; při
náší nejprve přehled toho, co se psalo
u nás o eucharistické otázce v době
před Matějem z Janova a v jeho době,
potom podává výtah z jeho traktátů
o častém svatém přijímání, načež pře
chází v třetí části k rozboru jeho nau
ky, který tvoří hlavní část studie. Do
chází k závěru, že nauka Matěje z Ja
nova o častém svatém přijímání je
v základě zcela pravověrná, shodujíc
se s naukou Církve ve všech podstat
ných bodech, že však se Matěj z Ja
nova dopustil několika nepřesností
(zejména v otázce „andělského přijí

265.5 Svátost
SS 265.5

PELIKÁN, ADOLF, S. J.: Před svat
bou. Vydal Exerciční dům, Frýdek.
Tisk: Knihtiskárna H. Lůdemann,
nár. správa, Český Těšín. Vydání
první, 1946. 10.5X14.5 cm. 62 stran.
Cena brož. 5 Kčs.

mání“ kde mluví o andělském patření
na Boha stejnými termíny jako o du
chovním přijímání lidí) a že zdůraz
ňování přijímání věřících ho svedlo
k mylným tvrzením o podstatě mše
svaté a o účasti na mši svaté, jež se
„ocítají nebezpečně blízko výrokům
odsouzeným Piem VI“

Studie, psaná velmi jasně a S po
drobnou znalostí příslušného materiálu,
je velmi cenným příspěvkem k po
znání české středověké theologie v její
nauce o Eucharistii zejména proto, že
v ní najdeme spolehlivou interpretaci
Matějových textů spojenou s odbornou
theologickou kritikou, jejíž nedostatek
pociťujeme tak často u liberálních his
toriků. Po této stránce je nejcennější
pěkný výklad o Matějově pojetí du
chovního přijímání a vyvrácení Kyba
lova mínění, že v této věci se Matěj
z Janova rozchází s učením Církve.

tv.

manželství.
Konečně zas něco, co můžeme dáti

snoubencům. Obsahuje poučení v man
želství, o sv. zpovědi se zrcadlem zpo
vědním, a několik pokynů pro život
rodinný i o výchově dětí.

32. Politika.
X 32

JOHN MILTON Areopagitika
aneb * o svobodě tisku.

S doslovem Milfonova Areopasitika
po 300 letech, který napsal prof. H.
Laski. Přeložil J. Milde, vydal Ing.

97



R. Mikuia v Praze 1946. Stran 96,
16x23. Cena brož. 60 Kčs.

John Milton je u rás znám přede
vším jako autor duchovního eposu
„Ztracený ráj“. Další jeho díla jsou
téměř neznáma i v jeho rodné zemi,
Anglii, natož u nás. Proto překlad jeho
Areopagitiky, — čeština je třetí cizí
jazyk, do něhož je tato kniha přelo
žena, — je u nás skutečné novum.
Ovšem nesmíme při četbě tohoto trak
tátu zapomínat, že ii psal muž, jehožpůvodníkalvinismusbyl| proniknut
ideály humanistickými, čímž byl ne
přímo poután k světu evropské rene
sance. Tím snad si vysvětlíme, že toto
dílo dovedlo vybočiti z obvyklých fo
rem a myšlenek kalvinistického světa,
v němž se zrodil a snad právě touto
knihou dovedl se aspoň krátce z něho
dostat na povrch a hleděti na mnohé

šcí jinak než jeho vrstevníci.
I když tedy traktát Miltonův je za

jimavý obratným podáním a bohatostí
slovní, přece pro nás je knihou ne
přijatelnou již proto, že zcela v duchu
protestantské nevlídnosti ke všemu ka
tolickému neostyšně (a přitom zcela
nesprávně) hovoří o censuře knih, ne
hledě k dalším nesprávnostem, jimiž se
snaží opříti svůj odpor proti censuře
(„Kdyby Bůh byl pokládal za vhodné
nás v tom omezit, jistě by bylo lépe
vedlo k cíli, kdyby nám byl řekl, co je
nezákonné, nežli když nám řekl, co
jest únavné“, str. 27.).

Vydání Areopagitiky je vydavatelem
komentováno těmito perutnými slovy:
„Zastánci svobody, kteří by neznali
Areopagitiky, by byli chudší o celý
velký soubor ideí, vyslovených sice
před třemi sty lety, ale přece zcela
nových.“ Ovšem, je to přitaženo za
vlasy, neboť traktát je daleko spíše
historickým dokumentem, charakterisu
jícím myšlení Miltonovo, než opravdu
obranou tiskové svobody, jak ji chápeme
dnes. Snad méně pozornému čtenáři
unikne pravý smysl bojovného spisku,
ale proto je tím nebezpečnější, že je
traktován docela jinak, než jak je
myšlen autorem a jak je komentován
předsedou anglické dělnické strany AH.
J. Laskim. Zdá se, že tentokrát nakla
datel ing. Mikuta se zmýlil ve svém
výběru, jinak dosud pečlivém. My však
musíme knížku odmítnout. tk

B

—

SOBOTAEMIL: Glossy 1939-1945.
Úkoly dneška — řada IV svazek 2.
Vydal Jan Laichter v Praze 1946.
Siran 184, 25X16. Cena brož. 90 Kčs.

Doktor Emil Sobota byl spolupra
covníkem Laichtrovy Nové doby, u
jejíž kolébky stal T.G. Masaryk. Jeho
politické úvodníky budily pozornost,
neboť novosti postžehu dodávaly revui
hodně živosti. Když za okupace bylo
znemožněno publikovati podobné mě
síční glossy nejažtuálnějších událostí,
týkajících se bezprostředně našich nei
významnějších problémů, neustal dr.
Sobota v této pravidelné práci, neboť
si přál, aby po přejilí válečné bouře
tu byl dokument, jak tehdy myslela
a cítila ta intelektuelní část národa,
které byla okupanty znemožněna pu
blikační možnost. Autor zahynul krátce
před osvobozením v pankrácké věznici
a tak to vlastně jeho odkaz, který
nám poodhaluje pohled do jeho cítění
a myšlení.

I když se nezachovaly všechny jeho
měsíční komentáře — glossy, přece již
to, co se podařilo nalézti a vydat stačí,
aby kniha se stala opravdu dokumen
tem. výinluvným a charakteristickým,
který bude tvořit opravdu dokument
trvalé historické a průkazné ceny. A tu
náhodně citujeme pozoruhodná slova,
napsaná v úvodníku psaném v březnu
1945, jež nám ukazují, že Sobota
i vwtom našem protektorátním kon
centráku viděl a snad spíše ještě cítil,
co nás čeká v poválečných letech. Na
psal totiž (str. 137): „„Adozraje-li mír
na bojištích, mezi armádami dříve než
doma mezi národy, nebude proto ještě
lidskému utrpení konec. V tom případě
bychom pykali za svoje nedozrálá nitra
a duše ještě i poté, a mír, který by
nás zastal nepřipravené a nedozrálé, by
nebyl mírem opravdovým — bohužel“

Listujíce touto knihou ověřujeme si
mnohé, co jsme stejně cítili a podobně
viděli. V záplavě rozmanité pseudo
okupační literatury je tato sbírka ne
uveřejněných úvodníků opravdu reakcí
na ten který okamžik, který dotkl se
bystré duše autorovy a vyvolal ten
který článek. Pro ty pak, jimž popřáno
žíti za války za hranicemi, je tento
soubor neméně zajímaou četbou, z níž
si vysvětlí a ujasní mnohé, co nemohli



vidět a poznávat zde mezi námi. I když
tedy je kniha psána pod určitým poli

30. Národní
X 33

Sp rník pro hospodářské a So
ciální dějiny. Vydává ÚRO.Roč
ník [-1946, svazek 1—2. Předplatné
ročně %0 Kčs.

fistorická sekce výzkumného ústavu
ÚRO vydala první dvojsvazek svého
sborníku. Zatím co marně čekáme, že
budz vycházet ČČH nebo podobný hi
stořický sborník, vydává skupina histo
riků, sdružených v historické sekci Vý
zkumného ústavu ÚRO, tento kvar
tálník.

Již úvodní studie (na pokračování),
psaná drem V Husou naznačuje, jakým
směrem bude řízena tato revue. Jeho
výklad o periodisaci českých dějin uka
zuje, že autor (a jistě i jeho přátelé,
sdružení kolem Sborníku) odmítá vlivy
„pomyslných obecné evropských du
chovních dominant“ a ukazuje, že „,re
ální změny sociální struktury, změny
hospodářsko-společenských řádů tvoří
mezníky dějinných epoch. Jedině tyto
změny, jež se dotýkají převážné většiny
příslušníků národa, mohou býti výcho
diskem objektivní periodisace národních
dějin“. S konečným zaujetím k tomuto

tickým zorným úhlem, zasluhuje, aby
byla čtena všemi. ok.

hospoďářství.
výkladu počkáme, až vyjde celá Huso
va studie.

Již méně bojovně zaostřeny jsou
studie J. Kořana (K periodisaci dějin
českého hornictví), F. Zumana o Čes
kém kamenářství. A Haas studuje Vý
voj populace v Prácheňsku 1650—1910,
M. Husová přináší drobnou, ale zají
mavou studii Manufaktura a továrna.
Sborník uzavírají dvě drobnější studie
J. Veselého Škodova ocel a J. Pachty
K otázce zániku otroků. Posudky a
zprávy uzavírají toto dvojčíslo Sbor
níku, který znovu nás přesvědčuje, že
jistá skupina pracovníků i česká histo
rie je jednostranně protěžována tam,
kde by se mělo měřiti stejnou měrou
všem vědeckým pracovníkům. Snad je
vina. V nás samých, že nedovedeme
překonat překážky a neuvědomujeme
si jasně, že jsme zavázáni vynaložit vše,
služba vědeckému bádání nebyla pou
tána a znesnadňována (či dokonce zne
možňována)sve prospěch jedné ideolo
gie. Či druzí čeští historikové nemají co
říci, nebo jejich vědecké snahy by ne
našly orgán. odpovídající jejich vědec
ké erudici? Nejsou tu snad důvody
daleko vážnější, o nichž dnes se ostý
chají veřejně mluvit? Bka.

5. Vědy přírodní.
SS 5

MARTINOVSKÝ,Dr. J. O.: Základý
nauky o hmotě a životě. První
ho dílu část 1. INustr. Zd. Nechváta
lová. Vydalo nakl. Vyšehrad v Praze
1946.. 17X25. 228. (IV.) str. V:
Knihovna: Příroda velké divadlo. 1

Kniha projednává v první části o
hmotě, složení atomů, o vesmíru, ze
jména též o naší sluneční soustavě.

Druhá část projednává o životě, jeho
původu, o účelnosti ve světě živém. —
Bohatě ilustrovaná kniha je psána za
jímavě. Autor jako zkušený pedagog
líčí názorně, používá přirovnání i pří
kladů, tak, že knize může rozumět
každý průměrně vzdělaný čtenář. V
druhé části autor pádnými argumenty
vyvrací přesvědčivě theorie mechanistů.

Vřele doporučujeme všem, zvláště
studentům vyšších tříd.

91. Cestopisy.
— 91
KOMÁREK JULIUS: Neznámá Ma

kedonie. Edice Za svobodu, řada
V. svazek 1. V. Třetí vydání. V Praze
1946. 56 obrázků. Stran 260, cena
brož. 87 Kčs, váz. 117 Kčs. —
Problém Makedonie je již starého

data. Tento kraj, tvořící střed Balkán

ského poloostrova, jest zajímavý nejen
po stránce etnografické, politické a kra
jinářské, ale také má své ŠSpecielní
problémy přírodovědecké. Profesor Ko
márek byl v Makedonii mnohokráte,
a to na rozmanitých místech, takže
se o něm právem může říci, že zná
celý kraj lépe než některý rodilý Bal
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kánec. Přivedla jej tam studia zoolo
gická a tak líčí ve své knize zkušenosti,
zážitky, dobrodružství a dojmy, které
tam prožíval a jak na něho působily
jako na Středoevropana, Čecha a zo
ologa.

Makedonie byla mezi balkánskými
národy jablkem sváru, neboť je to po
stránce národnostní kotel, v němž se
taví řada národních i krajových prvků
a tak snadno možno o tomto území
říci, že není v Evropě kraje, který by
po této stránce byl zajímavější. Při
myslíme-li si k tomu neznámý kraj,
nedotčený často nohou pohodlného tu

risty, bohatý nejen krajinářsky, ale
také tající v sobě dosud nepoznané
zajímavosti přírodnické, máme tu dů
vody, proč se zájmem číst tyto črty.

Kniha živě psaná poslouží nejen
k orientaci o zemi, skrývající v sobě
kouzlo evropského Orientu, ale také
může býti vzorným příkladem, jak
možno psát i vědeckému pracovníku
knihy nikoli plytké, byť psané slohem
přístupným a poutavým. Zasluhuje
proto, aby každý, kdo touží se s Ma
kedonií seznámit, sáhl po této knize.
Nebude čtenáře, který by ji odložil ne
přečtenu. Bka.

920. 91. Autobiografie.
VS 920. 91

Vlasiní životopis Karla IV. Vy
dal Melantrich 1946, II. vyd., str. 196,
brož. 45 Kčs.

K 600. výročí nastoupení Karla IV.
na český trůn, připadajícímu na rok
1946, vychází v knihovně „Odkaz české
minulosti“ nové vydání jedné z nejcen
nějších památek české literární gotiky,
vlastní životopis Karla IV. V době, kdy
ani mnohé korunované hlavy neovlá

943. 7. Dějiny

A. NOVÁK — Fr. BULÍN-— K. VÍTEK:
Stručné dějiny českosloven
ské v slově i obrazech. Str. 151.
Cena 290 Kčs.
Stále živý zájem našeho lidu o ná

rodní minulost, podporuje vydávání no
vých větších i menších příruček čes
kých dějin. Od květnové revoluce vyšlo
jich už několik desítek. Nezřídka však
se chápou péra lidé zcela nepovolaní,
takže člověk bere s nemalými obavami
každou takovou, nově se objevivší kni
hu do rukou. Příjemným překvapením
je proto příručka, k jejímuž sepsání se
sdružili prof. A. Novák, Fr. Bulín a
malíř K. Vítek. Na 151 stranách knihy
kvartového formátu nám vylíčili ná
rodní dějiny od nejstarších dob, až do
dnešních dnů slohem jasným, pouta
vým a S porozuměním pro city nábo
ženské většiny národa. Autoři neza
bíhají nikde do zbytečných podrob
ností, nýbrž se snaží, jak to odpovídá
rozsahu knihy, podat čtenářům hutný
přehled českých dějin. To se jim, lze
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daly písmo, zaznamenával si český
král a římský císař už jako mladičký
kralevic běh svého života v pečlivě
psaných, četnými morálními a nábožen
skými úvahami prokládaných pamětech,
které jsou vůbec první autobiografií
z péra středověkého císaře nebo krále.
Je důležitým pramenem k hlubšímu
poznání osobnosti i doby, jejího života,
myšlenkových odzorů a kultury, doby
opravdové Květné neděle církevních dě
jin v Čechách. u“

Československa.
říci, podařilo. Užitečný je i přehled
válečných událostí let 1938—1945 no
dle dní. Každý dospělý čtenář si kni
hu jistě přečte s prospěchem, mládeži
pak, jíž je určena především, lze ji co
nejlépe doporučiti. Škoda jen, že špat
ná reprodukce Vítkových obrazů neodď
povídá vnitřní hodnotě tohoto díla.

Dr. Jaroslav Kadlec.

— 943.7
HOSTÁŇ,JAN.: Jak bojovalo Čes

koslovensko. VydaloStátnínakla
datelství v Praze r. 1946.F. 14.5X250,
Str. 40, cena brož. 4.50 Kčs.
Stručné poučení o vzniku Českoslo

venské republiky, o jejím pádu a o je
jím boji. Výklad je doprovázen obráz
ky. Obsah plně neodpovídá nadpisu
knihy — o vlastním boji Československa
je v knize málo. P. F.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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PŘÍLOHA

K ČASOPISU —
„DOBRÝ PASTÝŘ"O knihách

23. Věrouka. 235. Andělé.
— 235

ŠORM ANTONÍN: O úctě Anděla
Strážného. Vydání: 2. doplň. Jan
Mottl, Sušice. Rok: 1945. Formát:
11X15. Stran: 72. Cena: neudána.

Spisek, pojednávající o úctě Anděla
S., která je tak stará jako Křesťanství

u nás, obsahuje nejen výtvory literární,
nýbrž i soupis památek stavitelských,
malířských a sochařských, které se na
cházejí v Čechách a na Moravě.

Po technické stránce by neškodil
přesnější způsob citování. Pro větší
srozumitelnost by mohly být některé
doslovně podané zkazky a pověsti 0
patřeny vysvětlujícími poznámkami.

248.1. Asketika.
SS 248.1

URBAN, JAN EV., dr.: Duchovní
život. Nakladatelství Atlas. 12,5X20;
stran 140; brož. 57 Kčs.

Vědeéckostfilosofa, zkušenosti odbor
níka a charisma svatodušní vytvářely
toto dílo, pojednávající o prostředcích

duchovního života: analytický výklad
modlitby, nárys života v Boží blízkosti,
slovo Boží a sebepoznání. Druhá kapi
tola vyličuje cestu Boží k člověku: vtě
lení, vykoupení, spása, svátosti. Třetí
oddíl: cesta člověka k Bohu poučuje 0
dokonalé lásce k Bohu, o stupních
dokonalosti, o volbě stavu. M

265.5. Svátost manželství.
S 265.5

MERTHFRANTIŠEK:Snoubencům.
Nakladatel: „Petrinum“ Čes. Budě
jovice. Rok: 1945. Formát: 11X15.
Stran: 30. Cena: nevázané 3 Kčs.

Posudek: Příručka k poučení snou
benců, ale hodí se také jako dárek pro

novomanžele, aby si zopakovali v poz
dějších letech, co slyšeli na katechis
mu“ před svatbou. Povinnosti a práva
manželů jsou probrány na základě
Desatera, ale chybí připomínka povin
ností k rodičům. Srdečným tónem
mluví autor snoubencům do duše. Ně
kterým citlivějším budou však vadit
ostřejší výrazy k přirovnání.

52. Astronomie.
V 52

KLEPEŠTA JOSEF: Fotografie
hvězdné oblohy. Vydání 1. Na
kladatel: Jednota čsl. matematiků a
fysiků v Praze. Rok 1946. Formát
15X21. Stran 248. Cena: nevázané
140 Kčs.

V 25 kapitolách se seznámí čtenář
jednak s přítomným stavem fotografie

8.
SS 8.—3.

ŠPÁLOVÁ,SONJA: Polyxena. Vyda
lo r. 1946 Družstvo MKS, Brno.
Stran 398.

v: jednotlivých oborech astronomie,
jednak s jejími dějinami. Kniha však
podává i řadu praktických pokynů pro
fotografy amatéry, kteří by se zajímali
o fotografii oblohy.

Kniha je tištěna na křídovém papíře,
na němž se pěkně vyjímají četné re
produkce snímků a nákresů (196). Ne
lze však přehlédnouti některé gram.
nedostatky.

3. Krásné písemnictví.
V záplavě průměrné a podprůměrné

literatury, kterou byl zaplaven náš po
válečný knižní trh, je kniha Sonji Špá
lové více než čestnou výjimkou. Ba
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daleko více; tento román nedovede
upoutat pouze pevně skloubeným dě
jem, ale především duchem, který dá
vá celému dílu punc trvalé hodnoty
a přivádí čtenáře na cesty, kam v tom
to překotném shonu jeho duše jinak
vůbec nezabloudí.

Do pražské buržoasní rodiny Pátků
podivuhodně vstupuje dívka Polyxena,
která na rozdíl od společnosti, do níž
přichází a také na rozdíl od dívek
svého věku dovedla si uchovat živou
duši a krví pulsující srdce. Polyxena
není tedy všední dívkou, ale také ni
koliv nevšední. Přichází do rodiny
Pátků, přivedena seniorem rodu, a
vnáší tam neklid právě tím, že je
ženou, v níž srdce dosud je napájeno
krví živou a duše dýchá svěžestí, kte
rou bychom marně hledali v synech
této rodiny. Proto je kardinální rozdil
mezi Polyxenou a mladými Pátky.

Špálová řeší ve svém románě pro
blém ženy. Ukazuje nám v podivu
hodné škále všechny tóny a polotóny,
jimiž se ozývá nitro ženy, odhaluje
nám propastné hlubiny, nad nimiž
tak často stojí ženské srdce, zápolíci
se vším tím, co má v sobě tajemství
kletby, která padla v Ráji.

Polyxena zasluhuje, aby byla čtena
všemi, kdož chtějí i v dnešní době na
jíti v četbě více, než chvilkovou zá
bavu. Kniha podivuhodně mužná, i
když psána ženou o ženě. A přede
vším psána s živou vírou, i když snad
není přeplněna lacinými frázemi, ji
miž si vypomáhají často ,„spisovatelé“,
aby zakryli prázdnotu své duše. Oprav
du se srdečně těšíme na druhý dil
knihy, kterou autorka připravuje. V
suchopáru, který dnes vládne v naší
literatuře, jistě bude to dalším osvě
žením pro duše hledající na poušti
prázdnoty lidských srdcí aspoň pra
mének svěží živé vody. Bka.

M 8—3
SCOTT GABRIEL: Světec. Román.

Z norského. originálu „„Helgenen“
přeložila J. Vrtišová. Vydal Jiří
Chvojka Havlíčkův Brod 1946. Stran
262, cena brož. 70 Kčs,
Severský svět kulturní a tím i lite

rární jest zcela ve stínu protestant
ského myšlení. Několik výjimek (na
př. Undsetová) jenom potvrzují onen
svět podmračné nálady, kde zvolna
vyprchalo vše, co by mohlo připo
mínat živé křesťanství. Proto nelze
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ani jinak se divat i na tuto knihu.
Autor zachycuje tu svět norské vesnice
v druhé polovině XVII. věku, kde
nutně dochází ke konfliktu mezi osví
cenským racionalismem a mysticis
mem, daleko ovšem vzdáleným kře
sťanské mystiky.

Racionalista-pastor je představite
lem (a jistě dobře zachyceným) pro
testantské bohoslovecké školy, která
popírá vše nadpřirozené. Chlapec a
později dospívající jinoch Even je tu
protikladem líčen jako duch podléhajícímysticismu,© ovšem| mysticismu
pramenícímu z zřídel dávno již vzdá
lených původních pramenů křesťan
ské víry.

Knížka bude u nás čtena se zájmem,
jakou by čtenáři nevěnovali knize po
dobné z našeho prostředí, neboť by
jim. příliš „zaváněla sakristií“ Co je
tu násilné a chtěné, to by v našem
prostředí, podáno pravdivě a přesvěd
čivě, nenalézalo víry. My sice čteme
některá líčení „zázraků“ s úsměvem
(i když ne s úsměškem) na rtech, ne
boť vidíme příliš znatelné švy, jimiž
autor sceluje dějové pásmo a snaží
se nás přesvědčiti o opravdovosti du
chovna jím traktovaného. Leč bude
mnoho těch, kdož dají se zlákati ta
jemností vyprávění a budou přísahati,
že podobné knížky u nás ještě nečetli.

Maně si tu připomínáme švédský
film Slovo, právě u nás promítaný.
I tam je děj aspoň v podstatě po
dobný a tak v obraze vidíme to, co
nám (sice jiným způsobem, ale stej
ným duchem) líčí Scott ve svém Světci.
Diváci se smáli scénám, které líčily
fanatičnost a fantastičnost sektářů. Jim
do duší neproniklo poznání, že i tam
na severu dovedou dobře vycítit, že ty
rozmanité soukromé sekty jsou vře
dem na těle jejich náboženského ži
vota. Ve Scottově knize není tohoto
groteskního živlu, ale my citíme (aspoň
jaksi podvědomě), že zápas o skutečný
duchovní život je dnes živý mezi
severskými protestanty. —bk

X 8—3

SCHULZ,KAREL: Kámen a bolest.
Díl I. V zahradách medicejských.
Vyšehrad Praha 1942. Tisk Č. A. T.
v Praze. Stran 623—(V) 13X20. Brož.
Román, jehož thematickým středem

je umělecký růst Michelangelův, ale
který chce být zároveň i sytým a bar



vitým obrazem celé renesanční doby
v jejích duchovních protikladech.

Po stránce umělecké skladby je to
málo zdařilá věc; kniha se rozpadá
na pouhý sled v sobě uzavřených
obrazů, navazovaných na sebe spíše
symbolicky než dějově. Styl je přetížen
subjektivisujícím a lyrysujícím „,zpří
tomňováním“ děje, charakteristika osob
je namnoze křečovitě nepřirozená. Ne
přirozený a narušený je už sám způ
sob autorova vidění věcí; bída a hnus
renesančního života v němnarůstají
do nestvůrných obrysů na úkor umě
lecké i historické pravdy.

Připočteme-li k. tomu nedostatek
studu při líčení smyslné lásky, neod
povědnost, s níž jsou pro dosažení
dramatického účinku přičíťány pape
žůmo smyšlené| zločiny© (pazziovsk“
mše!), vyzvedání laického posuzování
hierarchie, splétání historických fakt
s výmysly tak matoucím způsobem,
že čtenář historicky neškolený to obojí
od sebe nerozezná, úplný nedostatek
správného výkladu dějství z původ
ních, vlastních příčin (což by teprve
umožnilo pravé pochopení zobrazova
ného) — připočteme-li to všechno, pak
musíme říci, že je to četba nebezpečná,
zhoubná a pohoršující, tím spíše, že
vyšla pod jménem katolickým.

Připomenout třeba, že pro tyto věci
byla tato kniha ordinariáty českých

8(091) Dějiny literatury.
VS 885

NOVÁK, ARN.: Dějiny českého
Písemnictví. Vydalo nakladatel
ství Sfinx — Bohumil Janda, na
Smíchově 1946; stran 313; brož.
165 Kčs.

Dílo, vyšlé po prvé 1933, sleduje v
hutní zkratce celý vývoj naší literatury
od dob nejstarších až po soudobost.

8.
S 8—93
JAMMESFRANCIS:Román zajíce.

Přeložil Jiří V. Svoboda. Vydalo Slo
vanské nakladatelství Josef Elsner
v Praze 1946. Cena 69 Kčs.
Jemnými slovy zachycen a bohatý

mi básnickými obraty vykreslen živoť
zvířat v přírodě. Spisovatel promlouvá
k duši čtenáře a prosí o trochu sou

diecésí odsouzena jako nevhodná pro
katolické čtenáře a katol. knihovny.

Podrobnější posudek viz v revui „Na
hlubinu“. roč. XVIII. (1943), str. 497
504.

X 8—3

NEZVAL VÍTĚZSLAV: Kronika z
konce tisíciletí (román).Vydá
ní 1. Nakladatel: „Sfinx“ — B. Jan
da. Rok: 1929. Formát: 13X18.
Stran 231. Cena: ?

Román, jenž může býti nazván: Zpo
věď dítěte svého věku — zachycuje
mistrně kus života studentského a poz
ději uměleckého za první světové války
a po ní. Místo práce jenom všechny
možné výstřednosti, líčená s pohoršli
vou neomaleností. Jos. Hudeček.

X 8—3
NEZVAL VÍTĚZSLAV: Pan Marat

(román). Nakladatel: Melantrich a s.
Praha. Rok: 1932. Formát 13X19.
Stran 181.
Ústřední postava — tribun lidu —

profesor Mrázek ustupuje do pozadí
před trojicí mladých s jejích proble
matikou, sny a osudu. Dějiště je mo
ravské město, kde autor studoval.

Náboženský nihilismus, scény z ne
věstince, špína rozvrácených manželství
odpuzují při četbě. Josef Hudeček.

885. Česká literatura.
Podle slov vydavatelství se liší dílo od
dosavadních zpracování tím, že sleduje
krásné písemnictví s hlediska estetic
kého a přísně vybírá a třídí, co dalo
nejen myšlenkově, nýbrž i čistě sloves
ně jako umělecké dílo nám i kulturně
všesvětové. Kniha je zevrubným pře
hledem všeho, co je na české literatuře
věčně hodnotného, od počátku jeho
kulturních dějin. šž.

93.Spisy pro mládež.
citu k těmto slabým a často bezbran
ným obyvatelům přírody. Ukazuje mu
příklad: Krásnou postavou světce z Assisi
v legendárním pojetí, milující vše, co
Bůh stvořil. Jedině sv. František mohl
nahlédnout do „„Ráje zvířať“, protože
byl jejich největším přítelem. Kniha
Jammesova bude požitťkem nejen pro
milovníka přírody, ale způsobí radost
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i vyspělému čtenáři, neboť překlad je
dokonalý.

Knihu možno zařadit i do skautských
knihoven a dát ji do rukou dospívající
mládeže.

M 8—93

DOUTLÍKOVÁ-ŘÍHOVÁ, MARIE:
Oblázek s petřínské stráně.
Vydání druhé. Praha, Jaroslav To
žička, typ. Impressa 1945, 4“. 135—
(I) str—(V) obr. příl. 90 Kčs, váz.
115 Kčs.

Povídka pro dívky. Kniha přináší
dobré realistické postřehy v jednotli
vostech, ale celek působí neživotně,
právě nedostatkem realismu, na př. ne
znalosti venkovského prostředí. Není
mi znám případ, že by drobné venkov
ské děti ze záští zbily do krve premi

v we
antku, ušlechtilé a milé děvčátko, jako

to autorka líčí. Podobnou neznalost
venkova prozrazuje líčením, jak bystrá
maminka nedovoluje dospělé dceři stu
dovat v Praze na vysoké škole z obavy
před mravním nebezpečím, jež zná z
četby románů.(!)

Formální hodnocení: Kompo
sice šablonovitě rozdělujejas a stí
ny jako kdysi v povídkách o hodném
Fridolínovi a zlém Dětřichovi. Blanka
a celá továrníkova rodina, učitelka Kř.
jsou postavy příliš idealisované, neži
votné, jako zas líné a drzé služebné
v domě továrníkově, nebo závistivé ven
kovské děti postrádají přiměřené cha
rakteristiky. Jako v dívčích románkách
i zde lákavě vylíčeno prostředí bo
háčů, jmenovitě překrásná, pěstovaná
paní továrníkova. — Jazyková stránka
dobrá. — Nábožensky neutrální. Pro
dívky od 12 let. Em. Vejvodová.

92. Paměti.
NMM 92

KAPLICKÝ VÁCLAV: Ďáblem po
sedlí. Kronika let 1939-45. Nakla
datelství Atlas Praha. Obálku navrhl
prof. Stanislav Ulman. 1946. 8“. Stran
411-III. Cena nev. 129, váz.145 Kčs.

V krátkých, navzájem nesouvisících

obrazech kreslí autor charakter váleč
ných dob a lidí. Stává se jejich soud
cem a právě zde je vidět, že je třeba
jistého časového odstupu, nemá-li náš
soud být příliš jednostranný. Vypravo
vání je protkáno různými úvahami,
jimž by se dalo tu a tam leccos vy
tknout.

Naše značky:
— kniha dobrá.
S knihu doporučujeme.

SS knihu vřele doporučujeme.
N jen pro pobavení nenáročných

čtenářů.
V pro vzdělané čtenáře.
D pro dospělé (může mládež pohor

šiti).
M v knize jsou malé nesprávnosti.

MM mnoho nesprávností.
X odmítáme.

XX na indexu zakázaných knih.
O jen pro odborníky.

Seznam katolických českých naklada
telů. a knihkupců:

Atlas, nakladatelství, Praha II, Příko
py 12;

Brněnská tiskárna, nakladatelství, Brno,
Starobrněnská 19-21;

Č. A.T. — Universum, Praha II, Vác
lavské 12;

Č. A.T. „U zlatého klasu“, České Bu
dějovice, Tř. marš. Malinovského;

104

Edice Krystal, Olomouc, Slovenská ul.,
klášter Dominikánů;

Florian J., nakladatelství, Stará Říše;
Franci Gustav, Cyrilo-Metodějské knih

kupectví a nakladatelství, Praha I,
Na Perštýně 14;

Kotrba Václav, knihkupectví, Praha II,
Vojtěšská 12;

Kropáč a Kucharský, nakladatelství a
knihkupectví, Praha II, Spálená 25;

Kuncíř Lad., nakladatelství a knihku
pectví, Praha II, Národní tř. 6;

Lidové knihkupectví, Olomouc;
Rupp Boh., nakladatel, Praha II, Jind

řišská 23;
Velehrad, nakladatelství, Olomouc;
Vyšehrad, nakladatelství, Praha II,

Václavské nám.;
Zlatý klas, knihkupectví, Praha II, Kar

lovo nám. 5.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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O knihách
PŘÍLOHA
K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ"

-=

159.9. Psychologie.
— 159.9

ZÍMA, JOSEF: Ze života nedo
slýchavého. Vydala a vytiskla
Česká grafická Unie a, s. v Praze
r. 1946. F. 3X21. Stran 94, cena
brož. 39 Kčs.

Vtéto knize „jsou poutavě a s psycho
logickým taktem líčeny útrapy dušev
ního života a jejich překonávání, sta
dia průbojnosti i tiché resignace lidí,
stižených sluchovou vadou“ (slova z
předmluvy Dr M. Sováka). Mýlil by
se však každý, kdo by se domníval,

že kniha je psána pro lékaře odbor
níky nebo pro psychology. Knize by
měl věnovat velkou pozornost každý
kněž, zvláště katecheta, který ve
škole a při své pastoraci přijde do
styku s tolikerými nedoslýchavými —
a může se z neznalosti psychologie
nedoslýchavých dopustit vážných chyb.
Z této studie nabudeme ještě většího
přesvědčení, jak při napomínání a
trestání je nutno si počínat nanejvýš
opatrně. Konečně kniha prokáže cenné
služby nejen vychovatelům, ale též
těm, kteří sami jsou stižení touto va
dou. Knihu doporučujeme! P.F.R.

30. Sociologie.
— 30

PIMPER, ANTONÍN: Křesťanský
solidarismus, Vyd. ČAT Praha
1946, Str. 146. Kčs 50.—.

Již delší dobu se u nás ozývalo
jméno křesťanský solidarismus, ale
pro širší veřejnost to byl dosud pojem
neznámý. Proto je nutno opravdu u
vítat vydání knížky A. Pimpera.

Křesťanský solidarismus je tak starý
jako křesťanství, neboť jeho myšlenky
jsou základními myšlenkami křesťan
ské společnosti. Jako systém jej vy
pracoval něm. jesuita Heinrich Pesch
(7 1926), který také razil pro svůj
systém název solidarismus místo dříve
užívaného slova „„křesť. socialismus“.
Solidarismus spočívá na pravdách e
vangelia a zásadách encyklik (Rerum
novarum, Ouadragesimo anno). Jde
střední cestou mezi individualismem
a kolektivismem. Znamená solidární
starost všech o všechno, každého o
celek a celku o jednotlivce.

Křesťanský názor na sociální a hos
podářský život — to je solidarismus.
U nás mu však byla dosud věnována
malá pozornost. (Kromě encyklik ne

máme prakticky nic). Ale nyní, kdy
stojíme tváří v tvář socialismu a ko
munismu uplatňovanému s takovou ve
hemencí, musíme propagovat solidaris
mus. Proti systému — systém. Nestačí
již myšlenky a názory roztroušené po
různých spisech. Bude třeba vydat
knihu o solidarismu. Knihu důkladnou
a průkaznou. A kromě toho shrnutí
zásad solidarismu — pro rychlou
orientaci. Neboť kniha A. Pimpera ne
stačí. Není průkazná ani přehledná. Je
to pouze spis informativní, jak autor
sám prohlašuje.

Než musíme býti rádi, že máme
aspoň prozatím toto dílko. Je psáno
celkem lehce a srozumitelně. V prvé
části je stručný přehled liberalismu a
všech názorů, které vznikly jako jeho
kritika nebo protiva. Druhá část ob
sahuje nauku křesť. solidarismu. Co
však vadí, jsou nepřesné citace, které
znemožňují ověřování. Autorovi je nut
no vytknouti mylný údaj, že Církev
už v raném středověku podporovala
snahy o zrušení otroctví“ (68). Ne
dostatkem knihy je, že vůbec neobsa
huje definici solidarismu, takže po
přečtení zůstává pojem solidarismu
mlhavý. —ka.
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330.1. Národní hospodářství.
— 330.1

ENGLIŠ, KAREL. Hospodářské
soustavy. Vyd. v dubnu 1946spo
lek československých právníků „Vše
hrd“ Praha. Str. 148. 65 Kčs.

Náš nejlepší národohospodář se
tentokrát zamyslil nad hospodářskými
soustavami. Nepodává však jejich ho
spodářskou kritiku, nýbrž analysuje
myšlenkový a ideový podklad hospo
dářských soustav. Tedy jakási filoso
fie. A přitom se Engliš ukázal jako
pravý mistr, neboť se dovedl oprostit
od všech sympatií a antipatií; žádnou
soustavu nedoporučuje ani před ní
nevaruje. Jde mu o ryzí jeho pocho
pení (145).

Jsou dva protilehlé póly hospodář
ských soustav: individualismus — soli
darismus. Pořádek kapitalistický —
pořádek socialistický. Jejich nosné
myšlenky jsou: každý člověk se stará
sám o sebe (individualismus, kapita
lismus); člověk (národ) je předmětem
cizí péče (solidarismus, socialismus).
Pořádek kapitalistický je tvořen sa
močinně cenami. Pořádek zahrnutý v
pojmu socialismu vzniká ústředním
řízením plánovitě. (67). Přitom však
„socialismus není žádný určitý pořá
dek hospodářský, který by byl cha
rakterisován positivně. Socialismus je
prostě protivou kapitalismu“ (66).

Proto národní kooperativa (t.j. dnešní
hospodářský pořádek v ČSR) patří
k pořádku socialistickému, ačkoliv po
dle charakteristických známek (své
odpovědnost) nutno jej čítat k indi
vidualismu.

Engliš používá názvu solidarismus.
Míiní-li hospodářskou soustavu, soli
darismus se rovná socialismu a komu
nismu. Mluví-li o morální soustavě,
pak solidarismus se rovná altruismu,
f. j. snaze silnějších pomoci slabším.
A poněvadž idee jsou nositely řádů,
měl by býti altruismus hybnou pákou
socialismu a komunismu. Právě tak
jako egoismus je hybnou pákou indi
vidualismu a kapitalismu. Egoismem
je vedena převážná většina lidí; snad
proto, že egoismus je výsledkem pudu
sebezachování. Altruisty se lidé stá
vají dočasně. Ž toho důvodu není trva
le možná soustava solidaristická.

V závěru autor nadhazuje, otázku,
zda jsme na cestě k mezinárodnímu
solidarismu. Zdá se, že tomu napoví
dají některé mezinárodní organisace:
UNRRA, Mezinárodní měnový fond,
Mezinárodní banka pro obnovu a roz
voj. Nakonec dodává, že „harmonie
individualismu a solidarismu bude asi
pravá cesta“ (147). — My katolíci
bychom k tomu dodali, že tu žádanou
harmonii tvoří křesťanský solidaris
mus, který jde „pravou cestou“.—ka.

32. Politika.
D 32

SOBOTA,Dr EMIL: Čo to byl pro
tektorát. Vydali Kvasnička a
Hampl v Praze r. 1946. Uspořádal
Dr Josef Schieszl. Grafická úprava
od Metoda Kalába. F, 14X21,5,
Stran 164, cena brož. 65 Kčs,
V knize líčí autor politický a „práv

ní“ vývoj protektorátu. Činí tak klid
ně, sine ira et studio, což je v dnešních
dobách vzácností. Kniha může sloužit
za vhodnou příručku při vyučování
dějepisu. Zvlášť přesvědčivě, bez vší
přemrštěnosti zapůsobí na Vás „Mod
litba z konce roku 1938“, která je ke

8.
X 823
BROMFIELD LOUIS, Noc v Bom

baji, Z amerického originálu pře
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knize připojena. Překvapuje realistic
ké předvídání autorovo bez příkras.
Chápal dobře osudovost doby — a znal
též slabost lidskou. Dnes více, než
tenkrát chápeme slova jeho modlitby:
„...nežádáme pro sebe tolik, aby kaž
dý z nás byl hrdinou... Leč toho nám
popřej najisto, abychom všichni ob
stáli jako lidé slušní a nikoli roze
rvání...“ Kniha ovšem nevšímási poli
tický vývoj protektorátu všestranně,
podává vývoj „protektorátní autono
mie“ jen v hlavních rysech. Kniha je
psána srozumitelně, jadrně bez nudné
rozvláčnosti a bez pathosu. P.F.R.

3. Romány.
ložil Jan Srb. Úprava a obálkaJosefa© Kaplického.Tisk:Mladá
fronta v Praze, Vydal ELK v Praze



1946, Str.
55 Kčs.
Louis Bromřield, slavný autor ro

mánu „Když nastaly deště“ jistě hře
ší hodně na svoji popularitu, když se
odváží dáti veřejnosti do rukou ro
mán takové úrovně, jako je Noc v
Bombaji. Obsah jednou větou: polo
svět třídy boháčů v přístavním boha
tém městě, ostře kontrastující s bí
dou Indů, pohrdajících takovými Evro
pany. Záchranou Indie ovšem nejsou
misionáři, o nichž je v knize několik
strohých poznámek, nýbrž socialistic
ký řilantrop, který těžce churaví pro
to, že jeho manželka je příliš „křes
fanskou“ a dovolí mu manželský styk
jenom „tehdy, když chtějí mít po
tomstvo.“ Kurtisána, (hrdinka románu)
nachází své životní uplatnění v tom,
že se dává tomuto filantropovi sexu
álně vyžít, aby ho tak zachránila spo
lečnostif!). Kniha je odporná.

348, pro členy Elku,

—nic—

X 823
HAŠEK, JAROSLAV: Osudy dob

rého vojáka Švejka. lustr.
J. Lada, XI. vyd., Nakl. K. Synek
v Praze 1946. Díl I-II. Str.476, C. 160
Kčs, Díl ITI-IV, Str. 482. C, 160 Kčs.
O smutně proslulém zlomkovitém

seriálu, dokončeném K. Vaňkem, ne
bylo by jistě třeba referovat, kdyby
se pod vlivem zkaženého lidového vku
su a snad i filmové reklamy neobje
voval bohužel i v knihovnách ft. zv.
katolických spolků. Protirakouská a
protivojácká tendence nemohou přece
nikdy omluviti tu spoustu mravního
i náboženského cynismu, hrubého žva
nění a odporných scén, jež patrně lá
kají čtenáře více než groteskní humor.

E.M.

HAŠEK JAROSLAV (1883 — 1923).
Čes. povídkář a humorista. Slohové tri
viálnosti a mravní i nábož. cynismus,
jež smutně proslavily jeho největší ne
dokončené dílo Osudy dobrého vo
jáka Švejka za světové války
(1920) a zastiňují i některé kladné hod
noty autorova talentu, vyznačují v různé
míře i ostatní sbírky jeho povídek i hu
moresek.

X 8—3

HAVLÍČEK-BOROVSKÝ, KAREL:Křest svatého Vladimíra.
Dnes obecně známá a pro autora

charakteristická, treoas nedokončená
básn. skladba je nebezpečná po stránce
náboženské: paroduje sice obratně
světský a duchovní absolutismus a cae
saropapismus, ale přitom zjevně pro
niká průhledná tendence zasáhnouti
satirou i Církev mimo Rusko, ano do
tknouti se i samých základů křesť.
náboženství, jež je tu prostoduchémučtenáři© představenos| groteskními
směšnostmi jako dílo pouze PS:

HAVLÍČEK-BOROVSKÝ, KAREL (31.
X. 1821 v Borové u Něm. Brodu —
29. VII 1856 v Praze). Č public., novi
nář, politik, básník a kritik, dříve z
čas. důvodů příliš idealisovaný i přece
ňovaný. Ve své public. činnosti hlásal
neohroženě jako duch realist. kritický
mnohé zdravé zásady politické, hospod.
ij kulturní, v nábož. oboru však podlehl
zcela běžnému tehdy v Evropě liberalis
mu a racionalismu: jejich mělké zásady,
namířené nejen proti církvi a hierarchii,
ale mnohdy i proti základům křesťanství,
projevily se částo až rouhavě a obhrouble
satir. formou zvl. v mladistvých, cizími
vzory ovlivněných epigramech a v gro
teskní parodii Křest sv. Vladimíra.

DMM 8—3
HERTOG ARY DEN, Ženy do Ja

catry. Z holandštiny přeložila a do
slovem i vysvětlením opatřila Lída
Faltová. Obálka: Josef Kaplický.
ELK Praha 1944, tiskla Politika
v Praze, str. 275. Vyšlo pro členy
Elku.
Historický román z dob kolonisač

ních úspěchů Holanďanů v Batavii,
kdysi zvané Jacatra. Kniha jest dí
lem zkušeného vypravěče a nepostrá
dá dynamičnosti, vzruchu a jest plna
vnitřního napětí. Bude jistě počítána
mezi nejlepší díla světové literatury.
Bohužel, motivem knihy jest peklo
neukojených smyslů a drastické líčení
snah kolonisátorů po zvýšení populace
nevybíravými způsoby. Už obálka sa
ma naznačuje ducha knihy.

—nic—

X 8—3
HLAVÁČEK VÁCLAV: Mnoho na

jednu generací. — Román, Vy
davatelstvo Družstevní Práce v Pra
ze 1946. Stran 298. —
Autor chtěl v tomto svém románu
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podat více, než stačí jeho síly. Uká
zalo se však, že generační sociální ro
mán je pro něho čímsi příliš vzdále
ným. Pravda, některé pasáže, zejména
v prvé části románu, věnované době
od Badeniko do sarajevské tragedie
jsou pěkným náběhem, byť ne plným
vyjádřením sociálního obrazů té doby.
Nestačí to však k tomu, aby to byl
román sociální a politický, zachycu
jící opravdu ve zkrátce počátky děl
nického hnutí. Problém sám je příliš
široký a také komplikovaný, že ku
svému zvládnutí potřebuje daleko více,
než pouhý romanopisecký aparát, jak
jej ovládá autor.

Sociální vývoj pražské periferie, kde
rychle vyrůstal průmysl z nepatrných
počátků v dosud nebývalé tovární kolo
sy je nesporně vhodnou látkou k ro
mánovému zpracování. Vysočany a Li
beň zasluhují si po této stránce svého
romanopisce. A vůbec české hnutí děl
nické postrádá povolaného pera, které
by zachytilo skutečný jeho obraz. To
co naznačuje ve svém románě Hlavá
ček, je příliš letmé a namnoze po
vrchní.

Ani další kapitoly románu nás ne
mohou uspokojit. Ba spíše naopak nás
utvrzují v úsudku, že několik hesel
a trází nemůže stvořit více, než co
se podařilo Hlaváčkovi. Proto snad
daleko výmluvnější by byl název ro
mánu: Mnoho na autora.

Čtenář kromě nedostatků románové
skladby narazí na frázovité výsměšky
přirozenému náboženskému citu.

Tím ovšem se nepřidá radikalismu tam,
kde všechny ostatní prostředky umě
leckého podání selhávají a ubírají ro
mánu legitimaci románu sociálního.

A tak můžeme říci, že Hlaváčkova
kniha v dnešním světě je příliš všední,
příliš prázdná a nepřesvědčivá. Proto
ji odložíme, aniž bychom si přáli zno
vu se k ní vrátit.

Bka.

DMM 8—3

MEERSCH, MAXENCE VAN DER,
Hřích světa, Z francouzského ro
mánu „Le péché du mond“ přelo
žila R. Thonová. Vydalo naklada
telství Jos. R. Vilímek v Praze r.
1936 jako 326. svazek Vilímkovy
knihovny. Vytiskla tiskárna J. R.
Vilímka v Praze, Str. 338.

Kniha, byť staršího data, zaslouží
si naší plné pozornosti pro nezvykle
bystrý postřeh opuštěnosti a přímo
zouřalé bědnosti nejnižších dělnických
vrstev na předměstích Paříže. Kniha
je místy až drasticky realistická. Co
nás zvláště zajímá, jest ohlas cha
ritní práce kongregace sester pracují
cích na periferii mezi lidmi, pro které
náboženství jest končinou již dávno
neznámou a Cizí.

Dodatky.
MARTINOVSKÝ:Příroda velké

divadlo. K str. 99 č. 5 Vědy pří
rodní, K naší kritice dodává Dr Zá
vadský S. J.:
V odpovědích na námitky biologů

proti stvoření světa a života je autor
vždy šetrný a snaží se seč nejlépe
dovede vyvrátiti rozumným rozhovo
rem jejich nesprávné stanovisko. A
právě po této stránce jsme my kato
líci autorovi nesmírně vděční za tuto
novou přírodovědeckou apologii správ
ného pojetí vědy a náboženství. V dal
ším svazku budou vytyčené podrobně
zásady exegetické o smyslu Bible, po
kud mluví o přírodních jevech v minu
losti a přítomnosti. Oba případy roz
poru mezi Vědou a Biblí, případ Gali
leův a vývojová theorie budou po zá
sluze projednány. Měli by tudíž
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všichni naši čeští biologové čísti Mar
tinovského dílo Příroda velké divadlo,
aby nekřivdili Vědě ani Bibli. Marti
novského dílo je opravdu vážný počin
v české literatuře pro ozdravění
ovzduší vědeckého. Jestliže čeští čelní
biologové si řeknou jako dosavad
„Catholica non leguntur“ a jestliže ne
budou čísti toto cenné dílo, nebudou
nám katolíkům moci nikdy vyčítati, že
se bojíme pravdy, že jsme zaostalými,
že jsme nezaujali jasné stanovisko k
moderní Vědě.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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O knihách PŘÍLOHA

K ČASOPISU ©
„DOBRÝ PASTÝŘ“

159.9 Psychologie
X 159.9

JAN ŠONKA: Úvod do vědy o
duši. Jos., R. Vilímek, Praha 1946.
Stran 141. Cena 58 Kčs.

Autor, povoláním krajský soudce a
předseda senátu u soudu mládeže v
Praze, přednášel za okupace o krimi
nální psychologii na kursech pro aspi
ranty policejní služby. Z těch před
nášek vznikla kniha, jejíž název, jak

je uveden na obálce, je poněkud ho
nosný a slibuje víc, než kniha dává.
Vycházeje z orientace celkem materia
listické pojednává o původu člověka,
o vztazích duševna ke konstituci těles
né, o typech duševních, o psychologii
zločinců. Ač bez vlastních a pevných
názorových hledisk, buduje na roz
sáhlé odborné literatuře bez zřetelekproblémům| nábožensko-mravním.
Knihu nelze doporučit.

2 Theologie
VS 2

BOHOSLOVÍ. Co a jak číst pro
studium jeho jednotlivých
oborů. Nakl. Vyšehrad v Praze
1946, 14X22cm. Stran 128. Cena
brož. 54 Kčs. 2. svazek knižnice
„Úvod do studia“, kterou rediguje
Dr. Bohdan Chudoba.

Účel sbírky „Úvod do studia“ je:„tmožnit© našim© vysokoškolákům,
aby se rychle, ale zároveň solidně
orientovali ve vědě, kterou chtějí stu
dovat.“ — Na knize „Bohosloví“ pra
covalo více autorů. Není tedy divu, že
hodnota článků je různá. Ku podivu
je studium církevních dějin vůbec vy
necháno, též o misiologii nečteme ale
o bohosloví východních křesťanů (Sa
lajka) 13. str. Pastýřskému bohosloví

i s katechetikou a homiletikou věnu
je Alex. Heidler jen 11 str., avšak
ascetice a mystice (Stříž) 13 a archeo
logii s výtv. uměním (Jos. Zvěřina)
dokonce 14 str. Úvod do studia mravo
uky(Ath.Šnobl) jakoby chtěl poučovati
laiky a ne bohoslovce. V úvodu do
církevního práva (Jos., Konůpek) po
strádáme knihy Dra Matoušů. — Bylo
by dobře, kdyby kažký autor probral
svůj předmět tak, jak naznačuje Jos.
Zvěřina na str. 112: Napřed základní,
všeobecnou orientaci, pak prohloubení
těchto znalostí a nakonec příprava
k vědecké produktivní práci. Velice
bychom vítali důkladný rejstřík. —
Přes všecky nedostatky a mezery do
poručujeme knihu všem, kdo se při
pravují ke studiu theologie.

32 Politika
V 32

EMIL SOBOTA, Glossy 1939—1945,
Jan Laichter v Praze 1946,Stran 181.
Cena 90 Kčs.

Autor těchto článků býval před vál
kou úvodníkářem Naší doby. Ani za
války neodkládal pero a psal pravi
delně časové úvahy, jež ovšem netiskl,
nýbrž zakopával. Mají značnou cenu
dokumentární jako doklad, jak český

člověk za války reagoval na věci a udá
losti. A Dr. Sobota zachoval věrnost
demokratické ideologii, jak byla hlá
sána před válkou a jeho úvahy nesou
pečeť věcnosti a střízlivosti jakož
i snahy o správnost a objektivitu, tak
že i budoucímu historikovi budou zdro
jem spolehlivé orientace. Publikace je
posmrtná, poněvadž autor byl popra
ven 24. IV. 1945. P.
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V 32

J. L. HROMÁDKA a O. ODLOŽILÍK,
S druhého břehu. Úvahy z ame
rického exilu 1940-1945. Jan Laich
ter v Praze 1946, Stran 270. Cena
100 Kčs,

Kniha obsahuje výběr článků, které
autoři psali do evangelického, za války
založeného amerického časopisu Hu
sův lid. Oba se inspirují Komenským,
Palackým a Masarykem, rozvádějíce
jejich myšlenky a interpretujíce ve

světovém chaosu druhé světové války
jejich koncepce světa, českých dějin
a českého života. Články dávají tedy
nahlédnout spíše jen do jejich osob
ních dojmů, reakcí a myšlenkových zá
pasů, bylyťf psány bez ctižádosti vy
jadřovat oficiální nebo kolektivní ideje
a snahy zahraničního úsilí českosloven
ského. Sbírka prozrazuje jinak duchy
positivně věřící a tolerantní vůči Církvi
katolické a má hodnotu především jako
historickopolitický dokument.

335 Socialismus
X 335

LUDVÍKSVOBODA,Nástin socia
listické ideologie. Orbis,Praha
1946. Stran 117. Cena 35 Kčs.

Stati obsažené v této knížce byly
předneseny v přednáškovém cyklu, jejž
uspořádal Ústav pro sociální a hospo
dářskou výchovu v Praze v květnu
a červnu 1945. Autor v nich podává
jednak přehled historie socialismu,
jednak výklad dialektického a histo
rtckého materialismu, uzavíraje charak
teristikou Lenina a Stalina. Theorii
marxismu vykládá přístupně a jasně,
aniž by si uvědomoval nesčetné lo
gické rozpory její. Na jedné straně
se marxistická dialektika staví proti
statickému myšlení a jakémukoliv dog
matismu, na druhé však se vyhlašuje

za jedině správnou methodu myšlení
a poznání. Na jedné straně se tvrdí,
že filosofické názory jsou podmíněny
dobovými vztahy výrobními a hospo
dářskými, na druhé však se neuznává,
že i marxismus by podle toho byl
názorem podmíněným hospodářskými
poměry první polovice devatenáctého
stoleti. Věří se v heglovské triady, po
dle nichž se synthesa stává thesí dal
šího vývoje, ale bere se také za
pravdu, že socialistická společnost
bude společnost definitivní, bez proti
kladů, ač právě protiklady jsou podle
marxismu základem všeho dění. Ve
všech podobných traktátech jde, jak
se zdá, jen o to, jak vysvětlit změnu
— a ospravedlnit revoluci, která zů
stává stále konečným cílem marx
leninismu.

61. Lékařství
VM 61

PACHNER FRANTIŠEK MUDr:
Otázka potomstva — otázkou
národního bytí. (Problémypo
pulační s hlediska lékařského.) Tis
kem Polygrafie v Brně. 1946. Vyda
vatel: Svaz československé péče o
mládež. Stran 82, cena 15 Kčs. Kni
hovna časopisu „Péče o mládež“
Svazek 1.

Pachnerova publikace se řadí k růz
ným návrhům, které vznikly v osvobo
zeném státě, ku povznesení populace.
Neboť populace zvláště v západní části
naší Republiky je velmi malá a vlastně
jén východní část Slovenska má popu
lační přírůstek. V celku možno říci,
že se rodí příliš málo dětí. (13). Ptá
se po přičině a dochází k závěru, že
plodnost je úmyslně omezována a člo
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věk hledá důvody pro toto své jednání,
ať to jsou hospodářské, sociální a pod.
důvody. Je nebezpečí, že v blízké bu
doucnosti bude více starých lidí kolem
60 let a méně 20 letých. Populační po
litiku proto nutno usměrnit do dvou
směrů: Zvýšit natalitu a snížit morfa
litu. Autforitativní státy se sice sna
žily umožniti mladým lidem založit
rodinu, ale autor dochází k závěru
(17), že jen hospodářskými momenty
natalita se zvýšit nedá, neboť sta
tistiky ukazují, že právě v hospodář
sky dobře zabezpečených rodinách se
rodí dětí málo. Pro náš národ je nutné,
aby každá rodina zvýšila počet svých
dětí na 4, neboť teprve čtvrté dítě zna
mená populační přírůstek. Autor na
vrhuje konkrétně: Snížit procento bez
dětných, snížit počet rodin o 1 nebo
2 dětech, umožnit časné sňatky. Při



mlouvá se za zavedení vyjímky do
manželského práva, aby sterilita jedno
ho z manželů byla příčinou k man
želské rozluce a tím druhému partneru
dána možnost uzavření nového man
želství, aby tím mohl přinésti svůj pe
díl pro populaci. (24). Navrhuje dále
poskytování různých sociálních výhod
při narozeni dítěte, které by měly býti
narozením každého dalšího dítěte zvy
šováný: zaměstnaným ženám různé vý
hody a podpory při mateřství, zabezpe
čovat zdravotně i sociálně nemanželské
děti. Uvádí i tvrdší způsoby donucení
k plodnosti v jiných zemích. Praktické
provádění těchto návrhů poslouží po
pulaci více než různá „kázání na hoře“
(26.) S populací souvisí také problém
umělých potratů a autor konstatuje, že
jediná cesta k nápravě a zamezení
úmyslných potratů je cesta mravní. Je
nutno také ženu poučit o tom, že od
straněním těhotenství vydává se v ne
bezpečí, že utrpí vážnou poruchu na
zdraví. Hlavně pak musí lékař a po
rodní asistentky zaujati správný po
stoj k umělému potratu a mravní od
povědnost za své jednání. Trest nemů
že sloužit v boji proti potratářství.

Pro abortus artificialis připouští dů
vody zdravotní, eugenické a pod. (V
tom nesouhlasíme. Pozn. pis.), za to
se staví autor proti potratům z důvo
dů zištných. Dále autor ještě doporu
čuje, aby dívčí mládež byla vychová
vána k mateřství, aby byly zřizovány
eugenické, předsňatkové poradny pre
těhotné. Důležitým okamžikem v ži
votě jednotlivce je jeho porod a proto,
aby děti neumíraly v prvých dnech
po pořodu navrhuje zřízení většího
počtu porodnic, poněvadž to největší
procento porodů se odbývá doma a bez
lékařské péče. Obyčejně při něm asis
tuje pouze porodní asistentka, jejíž
vědecká a zdravotní kvalita bývá po
chybená. V tomto stavu — porodních
asistentek — je mnoho nedostatků,
zvláště chybí mnoho mladých odborně
školených sil, staré pracovnice bývají
neschopné jak tělesně (špatný zrak),
tak duševně (špatné vědomosti, pově
ry). Co se týče stavu lékařského dopo
ručuje zřízení dětského oddělení při
porodnici za vedení odborníka. Za
vzorný a následování hodný příklad
dává Masarykův kojenecký ústav v
Moravské Ostravě. V. š

613.88 Pohlavní život a výchova
V 613.88

Dr METODĚJ HABÁŇ O. P. Sexu
ální problém, Akord, literární a
umělecké nakladatelství v Brně. 1946.
Vydání čtvrté. Stran 79, Cena 30 Kčs.
Problém sexuální si neklade autor

jako problém isolovaný od ostatních
otázek psychologických a mravních.
Sexus je třeba vidět jako projev osob
nosti. A jako nelze odlučovat plodivost
od sexu, tak nelze odlučovat sexus od
erotu a eros od ethosu. Autor vychází

z psychologického zkoumání sexuální
ho vývoje normálního i pathologické
ho a zhodnocuje výsledky jeho pro
mravní život. Opírá se o moderní li
teraturu psychologickou, ale zachová
vá pevné hledisko křesťanské filoso
fie a pedagogie: v životě křesťanském
přestává být sexualismus problémem,
poněvadž je vřazen do řádu hodnot
lidského života a poněvadž dobrá vý
chova celková, jejímž jádrem je vý

chova k sebevládě, je zároveň i neĎlepší výchovou sexuální. £

635.1/8 Zahradnictví užitkové
S 635.1/8

HORYNOVÁ,ANNADr. Ing.: Domá
cí užitková zahrada. Vyd.
Brázda, tiskové, vydavatelské a na
kladatelské podniky českých země
dělců vPraze, 8". Stran 224, obrázků
178, cena 99 Kčs. 6. svazek sbírky
příruček Rádce zemědělce.
V první části probírá zelinářství

(založení zelin, hnojiva, osazovací plán,
meziplodiny, pařeniště, sklizeň a ulo
žení zeleniny). Druhá část pojednává

o založení ovocné zahrady, jaké druhy
a odrůdy voliti, jaký tvar jim dáti.
Zajímavé jsou partie v ošetřování, prů
klestu, hnojení, mlazení a přeroubo
vání stromů, v sklizni a uskladnění
ovoce. Ve specielní části probírá ná
roky stromů na půdu a polohu a po
jednává o ošetření stromů v jejich ně
mocech a škůdcích. Kniha končí pře
hledem celoroční práce v zahradě. —
Autorka, učitelka v zahr. škole v Krči
u Prahv, vložila do knihy své bohařé
zkušenosti 20leté praxe, píše slohem
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výstižným, neopisuje ze starších knih
(jak často bývá zvykem). Mnoho fo

tograřií a perokreseb. Doporučujeme

(2. Architektura
— 12

EDGAR, EMIL: Obrana české
vzdělanosti stavebně umě
lecké, Vydal J. R. Vilímek v Praze
r. 1946. Vyšlo ve sbírce Za vzdělá
ním, knížky pro každého. Řídí univ.
prof, Dr K. Krejčí. Svazek 135. II.
vydání, F. 14X19, stran 112, 13 ce
lostranných obrazových příloh, cena
brož. 45 Kčs.

Je to obrana českosti našeho vý
tvarného umění, hlavně gotického a
barokního, proti předsudkům němec
kých badatelů. Chápeme zápal a roz
horčení autorovo, ale bylo by jen spra
vedlivé věci na prospěch, kdyby si ba
datel ve svých tvrzeních počínal ještě

opatrněji a kdyby při svých důkazech
neoperoval domněnkami jako fakty.
Tuto určitou zaujatost lze nejpatrněji
sledovat v IV. kapitole, v níž klenoty
světového umění — chrám sv. Barbory
na př. — chce připisovat husitským
umělcům, což ovšem není tak jedno
duché. V této kapitole se velmi hrdě
staví proti všeobecnému tvrzení, jako
by doba husitská po stránce stavitel
ské byla dobou úpadku. I když jeho
některá tvrzení v této IV. kapitole
jsou zajímavá a zajisté oprávněná,
přece celkově jeho tvrzení je přehnáno.
Jinak kniha zvláště pro své obrazové
přílohy zasluhuje pozornosti. P.F.R.

8—1 Básně
NM 8—1

SZATHMÁRYOVÁ V. — VLČKOVÁ:
Za domovinou, Vydala a vytiskla
Česká grafická Unie v Praze v bře
znu 1946. První vydání, F, 15.5X22.
Stran 56, cena brož, 30 Kčs,

Kniha obsahuje 27 prostinkých pří
ležitostných básní, většinou již otiště
ných v našich londýnských časopisech
v době války. Svou thematikou připo
mínají nám nostalgický stesk Sládkův,
jak se jeví v básních z doby jeho po
bytu v Americe. Sbírka obsahuje 11
básní českých (celkově slabší) a ostatní
slovenské. Některé slovenské básně při
vší své umělecké nenáročnosti bez přehnanépathetičnostijsou© působivé.
Obsahově nás nejvíce uspokojí první
slovenská báseň: Mój Bože, ktory si.
— Do některých čísel se vloudilo ně
kolik nepřesností a nesprávností, zne

užívání náboženských pojmů (str. 14)
a logický nesmysl (str. 20): co věčné
je, se přerodí! Přes svou básnickou ne
náročnost sbírka může být užitečná
při školních slavnostech.

P. F. R.

— 8—14

STEHLÍK, LADISLAV: Kvetoucí
trnka. Nákladem Fr. Borového v
Praze, 14X22; 140 stran; brož 60 Kčs.

Básník rodného západočeského kraje
(Bělčice u Blatné) a opěvané přírody
šumavské prosvětluje horoucím citem
a zároveň jasným idealismem své dů
věrné a přece symbolicky platné kra
jiny, podporován silnými dojmy vý
tvarnými, převáděje Křičkův elegicky
toužebný a Čarkův selsky zemitý re
gionalismus do vyšších poloh lyrických

šž

8—6 Dopisy
— 8—6

ČECH, SVATOPLUK:Rodičům. To
pičova edice — Praha. 15X22; 88
stran; brož 55 Kčs.

Listy synovské úcty a rodinného přá
telství, příspěvek k výkladu i pochopení
národního proroka, učitele a politické
ho vzdělavatele, zrcadlo národní, myš
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lenkové i politické snaživosti české zdruhépoloviceminuléhostoletí.| šž.
Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.

Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.
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PŘÍLOHA

K ČASOPISU —
„DOBRÝ PASTÝŘ“O knihách

39. Národopis.
X 39

I'RIČ, A.V.: Indiáni Jižní Ame
riky. Vydání III. Nakladatel: Jaro
slav Podroužek, Praha. Rok: 1946.
Formát: 49. Stran: 184. 163 obr. na
přílohách. Cena: nevázané 145 Kčs,
vázané 185 Kčs.

Bouřlivák a dobrodružný cestovatel,
k stáří poklidný badatel o rostlinách
v: košířské vile Božínce podává tu
soubor svých článků, ponejvíce ná
rodopisného rázu, o jihoamerických
Indiánech (píše je indiáni s malým i).

Spisovatel byl svérázný v životě, je
svérázný i v názorech. Nezasvěcený
čtenář by mohl mít dojem, že Fričovy
výklady o lásce, o manželství, o vzniku
rodiny (první stupeň byl prý prastav
bezzákonného páření, pak manželství
skupinové, dále párové a konečně
monoandrie a prostituce) jsou vážnou
vědou uznávány. Přesto, že Frič jistě
dobře poznal život Indiánů, jsou jeho
závěry ze získaného materiálu chybné.
Zavržitelná je i cyunická bezostyšnost,
s níž píše o pohlavním životě.

Bed. Smékal.

8.085. Řečnické umění.
9 8.085

F. X. JURÁNEK: Dobrý řečník.
Universum, Praha, 1946. 8“, stran
211-V, cena 75 Kčs.

V knize je mnoho dobrého a mnoho
nového, a to nové jest velmi dobré.
Jsou to zejména četné a praktické po
kyny a zkušenosti odborníka dokonale
obeznalého v tomto velkém umění, ja
kož i působivé příklady a ukázky
vzaté z historie a literatur mnohých

národů a věků, dobu nejnovější nevy
jímajíc, které jsou s to probuditi jis
křičku nadání, dřímající téměř v kaž
dém člověku, ano dovésti učelivého až
k vrcholům řečnického umění. — Men
šímu nedostatku typografické úpravy
odpomáhá obsahový a věcný slovní
přehled na konci knihy. — Proto kniha
by neměla chyběti v žádné dobré kni
hovně, zvláště ne na pracovním stolku
člověka veřejně činného, ať kněze či
laika.

8—8.
DMM 8—3

NORA, C.: Tvář plná světla, Ro
mán. II. vydání, Nakladatelství
Sfinx, B. Janda, v Praze 1946, Cena
08 Kčs, stran 302,

Román je doplněn studií J. Š. Kva
pila, která se snaží obhájiti uměleckou
stránku Norovy románové tvorby, aby
vyvrátil tvrzení A. Nováka, že i v jeho
lepších pracích naturalistická kronika
pohlcuje záměry umělecké.

Autor, rodák z Opavska, snaží se
podati obraz svého rodného kraje v
několika románech. I tento („Tvář
plná světla“) je umístěn do tohoto
prostředí. Ponechme stranou otázku,
stále otevřenou, zda a jak porozuměl
Nor svému rodnému kraji. Názory na

to se veťfmiliší. Snad nechtě, naznačil
to J. Š. Kvapil sám, když napsal: Za
tim co jeho přítel František Sazecký
a generační skupina moravská s Ja
nem Čepem v popředí dosahovali a
dosahují dosud mučivých účinků scé
nami, v nichž vzpomínky na venkov
ské dětství jsou zpracovavány předsta
vami odchodu drahých postav, visemi
umírání a věčného loučení se vším,
hrdinové Norovi vítězí nad smrtí svou
nezlomnou vitalitou: opírají se o vůli
k životu, v hlubinu bezpečnosti, jakou
jim poskytuje vzestupující, naprosto
ne úpadková linie rodu, jehož síla
je ve fysickém zdraví, v práci ru
kou. Tam spiritualismus, zde prosté
kredo: Chci žít.
Jako Kvapil nepochopil podstatu tvor
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by Lazeckého, Čepovy a jiných, jim
názorově blízkých, tak také ve svém
obdivu k Norovi nemohl nám říci
plnou pravdu o tvorbě Norově, i když
správně podtrhuje, že Norovi jde
především o naturalistický obraz vněj
šího dění.

Čteme-li proto i tento román No
rův, poznáváme, jak autor zachycuje
zápas dvou bratří o jednu dívku zcela
podle svého klišé. Ano, nic než tělo.
Duševní a duchovní život je tu úplně
opomíjen. Kdo však zná aspoň.tro
chu život slezského venkova, ten ví,
že i slezský venkov žije trochu du
chovněji, než jak se pokouší nás o
tom přesvědčit autor. I tam jde se
daleko hlouběji pod povrch všedního
dění, i tam není pouze ono hmotař
ské zaostření života.

Jsou totiž problémy v životě ven
kovského člověka, které nelze řešit
tak přímočaře, jak se o to pokouší
A. C. Nor. Snad jeho obzor je libi
vější, dychtivě hltaný povrchním čte
nářem, ale účin také odpovídá podání:
zanechává za sebou prázdnotu, kterou
nelze vyplniti nahýmnaturalismem.

Bka.

X 823
PAŠEK, MIRKO: Adamův most.

Román, Vyd. Družst. práce v Praze
1946. 89. Str. 326-1. C. pro členy
40 Kčs, váz, 57 Kčs.

Exotický román zachycuje barvitě
krajinné ovzduší Ceylonu, jeho džun
glí i měst. Na domněnku, že tam byl
bibl. ráj, navazuje fantastický příběh
bílého, bez cíle světem se potulujícího
muže, jenž ve svém blouznění o Evě
zaplete se do poměru s mladistvou
dívkou i s její v manželství nespoko
jenou matkou. Ta se sice nakonec
smiřuje s manželem, hrdina na svém
útěku cítí i jakési výčitky, ale výsled
ním dojmem knihy zůstává přece jen
smyslností překypující a někdy pří
mopohoršlivé líčení výstředního života
v tropech. Bibl. zpráva o Adamovi a
Evě je ovšem autoru jen „povídačkou“
(12). A oné dospívající dívce klade
do úst slova: „Andělé vůbec nejsou.
Ani čerti ne. Těmi se straší jenom
děti“ (292). E.M.

V 8—3

SCOTT, GABRIEL: Světec. Román
z norského originálu „Helgenen“pře
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ložila Jiřina Vrtišová. Vydalo na
kladatelství Jiřího Chvojky v Ha
vlíčkově Brodě v roce 1946. Vydání
první. Obálku nakreslil Josef Fice
nec. F. 13X19, stran 262, cena brož.
70 Kčs, váz. 95 Kčs.

Ústřední postavou románu je „svě
tec“, chudý, rybářský chlapec Even,
duše zbožná, pokorná, láskyplná jako
svatý František Serařinský. Není tedy
divu, že se dostane do rozporu s osví
cenským racionalismem XVIII. století,
který představují protestantští pastoři.
— „Světec“ zůstal dlouho nepochopen
— když přišel čas, odešel klidně, kam
nahlédl ve svých viděních. Při četbě
knihy se vtírá vzpomínka na romány
brabantských autorů. Je to kniha sku
tečně hodnotná, ale místy mysticismus
už příliš těsně hraničí (nesplývá-li do
konce) s panteismem, proto knihu lze
doporučit skutečně jen vyspělému a
rozumnému čtenáři. — P.F

PMM 823
SINCLAIR UPTON: Konec světa.

Román. Přeložili G. Heyduk a M.
Kottová. Nakladatelství Práce (v e
dicí Příliv) 1946. Stran 388, cena
brož. 120 Kčs, váz. 145 Kčs.

Sinclair bývá označován za jakési
svědomí Nového světa. Ve svých romá
nech snaží se podtrhnout sciální mo
menty a tak vyjádřit svůj postoj k
současnému řádu, panujícímu ve Spo
jených státech. Když jeho romány ne
jsou tendenční tak, jak tomu bývá na
evropském kontinentě, přece jenom
staví velmi výrazně proti sobě svět
amerického kapitalismu a svět sociál
ních nesrovnalostí, který právě u an
glosaských národů je daleko ostřeji
vyhraněn než na př. u nás. Proto snad
také jeho romány nemají takovou 0
dezvu u nás, jako na př. v A.I zaliberalistického© hospodářství| nebylo
tak pronikavých protiv v našem so
ciálním životě, jak tomu je podnes v
jeho vlasti.

„Konec světa“ je počátkem serie
prozatím šesti románů, v nichž autor
svým způsobem nás provádí dějinami
světa od r. 1913 do mnichovské krise.
Maně si tu připomínáme Galsworthyho
„Ságu“, ač je mezi oběma autory zá
sadní rozdíl v pojetí i zpracování.
Sinclair chce ukázat, jak starý svět,
svět hospodářského liberalismu nená



vratně béře za své. Hrdinou rozsáhlé
ho vyprávění je Lanny Budd, který
jako nelegitimní syn zbrojařského a
merického průmyslníka prožívá před
večer prvé světové krise ve staré
Evropě a prostřednictvím svých přá
tel i přátel své matky poznává dvojí
tvář starého kontinentu i nejen tu,
kterou nastavuje veřejnosti, ale i tu,
kterou se snaží ukrýt před zvídavými
zraky.

Nepřekvapuje, že Sinclair líčí onen
svět naturalisticky. Je to přirozené
pro něho i pro čtenáře jeho knih.
Poznáváte, že se necílí na evropské
půdě dosti bezpečným a proto leccos
se právem zdá přitaženo za vlasy.
Ale proč má nevěřit, že svět „vzne
šené společnosti“ skutečně byl takový,
jak jej podává?

Víme, že v tomto prostředí křesťan
ská morálka nemá místa. Sexuelní
vztahy Sinclair líčí bez ostychu a re
alisticky, takže těžko dát knihu do
rukou každému čtenáři. Chcete-li však
poznat tvář světa, kterou Sinclair ne
ostyšně odhaluje, potom ovšem i čet
ba je užitečná. Neboť charakterisuje
nejen prostředí, románem zachycené,
ale také autora a svět, pro nějž Sin
clair tvoří. V knihovnách by román
způsobil více škody než užitku. Ale
pro toho, kdo chce nahlédnout do pro
pastných bažin onoho světa, je to dob
rý a užitečný dokument. Ukazuje,
kam vedou cesty těch, jimž mravní
zásady křesťanství jsou cizí. A to Sin
clair — jistě nechtě — ukazuje doku
mentárně. Bka.

VS 8—3

UNDSETOVÁ, SIGRID: Jaro. Přel.
K. V. Rypáček. 6. vydání. Nakl. Vy
šehrad v Praze 1946. 8“. Str. 346-1.
C, 102 Kčs, váz. 127 Kčs.

Nejoblíbenější román laureatky No
belovy ceny, psaný ještě před její kon
versí, obírá se jako většina jejích prací
problémem manželství: láska jemného
a citlivého muže spolu s bolestnými
životnými zkušenostmi přetvořuje po
dočasném rozvodu povahu trochu so
becké, skoro bez lásky provdané ženy
a vnese do jejich rodiny opět slunce
nového štěstí. Autorka s velkou zna
lostí prostých i složitějších lidských
duší ukazuje, že cílem ženy není hle

dání sebe samé a samostačitelnost, ale
život pro jiné a hlavně pro mateřství.
Při svém mírném realismu dotýká se
tu i ožehavých otázek zcela jemně.

E. M.

D 8—3

WEIL JIŘÍ, Makánna, otec divů.
Vydal ELK, Praha 1946. Vytiskla
Mladá fronta v Praze. Stran 272,
pro členy Elku.
Vyprávění o historické osobě lži —

proroka, který otřásl říší kalifů bag
dadských. Prostředí Střední starověké
Asie od Buchary přes Iřak po Bagdad
dovede autor strhujícím líčením vy
kreslit a přiblížit dnešní době. Makán
na, zrozený v chudé vísce Gaze stává
se vůdcem utlačených a za jejich po
moci chápe se moci. Potom se však
isoluje a opit slávou, obklopen ženami
a rozmařilostí hyne v rozpálené peci,
když byl celý národ ponechal svému
osudu. Záložka knihy praví, že je to
román jinotajný, (byl psán v Mauthau
senu). Zvláštní, řekli bychom bala
dický tón řeči, provází celý děj. Pě
kně vynikají drobní hrdinové knihy,
doprovázející osudy Makánny.

—nic—

— 823
WEIMAR AAGE, Vražda v labo

ratoři. Z holandštiny přeložila M.
Lesná-Krausová, obálku navrhla To
yen. Vydalo ve sbírce Přátelé ho
dnotné detektivky sv. 13. Plzákovo
nakladatelství v Praze. Vytiskla
tiskárna Práce v Praze. Vydání I,
rok 1945, Str. 130, Cena brož. 54 Kčs,
váz. 79 Kčs.

Záložka knihy praví, že lze tuto
knihu řaditi mezi klasické detektivky
vůbec. Obsah knihy však zklame. Kni
ha se nevymyká nijak z pořadí těch
nejobyčejnějších detektivek, i když by
byla ráda t. zv. detektivkou vědeckou.
A to konečné hromadění náhod působí
i na toho nejméně náročného čtenáře
podivným dojmem, že si nedal autor
nakonec aspoň tu práci děj alespoň
trochu pravděpodobně zakončit. Jediné
odůvodnění jest poslední věta knihy:
Vita est lusus naturae — život je hra
náhod. —nic—
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885(091) Dějiny české literatury
VM 885 (091)

PRAŽÁK, ALBERT: Národ se brá
nil. Obrany národa a jazyka čes
kého od nejstarších dob po přítom
nost. Vydalo nakladatelství Sfinx
v Praze z březnu 1946, Kresba v ti
tulu a na obálce od Mikuláše Alše,
18X24,5 cm. Stran 140, cena brož.
lidu XX, věku, kterou řídí Bohumil
Janda,

Toto dílo můžeme pokládat za do
kladovou část jiného díla od téhož
autora, které jsme zde již posoudili:
O národ. V této knize autor podává
jakýsi výbor obrany národa a jazyka
českého s poznámkami. Vtéto knize
nutno přiznat autorovi snahu po větší
objektivnosti než v předešlé, ale přesto
ukázky a poukazy na jednotlivé vlaste
necké spisovatele nejsou vždy úměrně
voleny jejich významu. Bohuslavu Bal
bínovi věnuje sice 20 stránek, ale k
jedinečnému národnímu významu toho
to jesuity je to neúměrně málo, když
uvážíme, kolik místa věnoval osobnos
tem daleko menším — a pak měl autor
věnovat též náležitou pozornost nejen
Balbínově Obráně, ale bylo by záslužné
uvést ukázky z jiného díla Balbínova
— Epitome! Z doby obrozenské nás
udivuje, jak málo autor věnuje Voigto
vi, ač průkopnické dílo Strakošovo
není mu neznámo. Žasneme též, že se
ani slovem nezmiňuje o velkém Mo
ravanu Františku Sušilovi. To by byly
autor se celkově snaží být spravedlivý,
poznámky, co se týče výběru. Ačkoliv
přece některá tvrzení nejsou správná
(jelikož zmýlené je i východisko o
prvenství tradice národní obrany). Tak
na straně 48. píše: Národní myšlenka

byla vůbec podřazena myšlence proti
reformační. Země ztrácela... nejdraž
ší hodnoty...“ A co čeští exulanti?
Proč byli ochotni vydat české země
pruskému králi? Snad z důvodů vlaste
neckých? Nebylo i jim náboženství
dražší než národ? Jenže je zde rozdil:
věrnost Římu není a nebyla v rozporu
se zájmy národa! Tendenčnost autoro
va jeví se ve vytrvalém užívání ne
správného tvaru „jezovita — jezovitský
klášter“. Nutno však s díky konstato
vat, v tomto dile užívá autor i správ
ného tvaru: Jesuita, což je již krok k
lepšímu. Některá nesprávná tvrzení
husitských vlastenců potřebovala by
cutorovy korektury. — Celkově však
dilo je užitečné nejen pro školní kni
hovny a profesory, ale může prospět
d knězi v různých potyčkách apologe
tických (tradice svatováclavská, kato
líci a český národ a podobně). P. F. R.

VS 885 (091)

PÍŠA, A. M.: Poesie své doby.
Nakladatelství Václav Petr, Praha.
12X19 cm, stran 43; brož 7 Kčs.
Edice: Svazky.
Jedinečně narýsovaný vývoj naší po

válečné poesie (1918—1939) z její
rodní spojitosti s povahou doby, jak
vytyčila její dráhu a reagovala na její
osud; jak vyjadřovala životní cit a
vnitřní vývoj svého pokolení. Jde
ovšem jen o hlavní rysy a o příznačné
jejich představitele. Spíš než o cha
rakteristiku jedinců jde o rytmus vý
voje a zejména o konkretní výtvory
nežli o průvodní jejich projevy thbeore
tické. šž.

886.1. Srbská literatura.
— 886.1

Zpěv Jihu. Výbor z moderní srbské
poesie. Přel. a uspořádal Jaroslav
Závada. Básnická edice Klenba sv.

Vilém Šmidt v Praze 1946. Stran
82-(II), 12X18,5. Brož. 60 Kčs.

Výbor Jaroslava Závady uvádí k nám
čtyři srbské básníky; jsou to Vojislav
Ilič, Alexa Šantié, Milan Rakié, Jovan
Dučič. Časově zahrnuje výbor období
od druhé polovice minulého století až
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do doby mezi oběma světovými vál
kami. Výbor je doplněn stručnou infor
mativní studií.

Poesie všech čtyř básníků, jak se
nám jeví v tomto výboru, má společný
jeden rys: smutek nad utrpením národa
a šíře zabírající melancholii osobní,
zjemnělý, kultivovaný smutek, který
zabarvuje téměř každý záběr skuteč
nosti. Přesná vyrovnanost výrazu i
komposice, úspornost slova i citlivost
pohledu je hlavní předností těchto
překladů. tv.



8—93. Spisy pro mládež.
M 8—93

I. R. MALÁ:Záhadný ostrov Ka
jačorp. Vydal Vyšehrad v Praze
1944 v edici Knihy Vyšehradu pro
mládež, řídí Jar. Janouch. Kresby a
obálka od J. Herinka. Vyd. I. Cena
brož. 135 Kčs.

Povídka je volné pokračování dří
vější knihy autorčiny „Duhový míč“.
Uvádí čtenáře do téhož rodinného 0
kruhu, seznamuje s duševním rozvojem
sourozenců kvintána Petra, kvartánky
Kati a 10tileté Bětky. U dívek se jeví
umělecké sklony, chlapec je rozumově
založen. Oba starší sourozenci, zejména
však Kaťa, hledající odpovědi na pal
čivé otázky lékařů doby dospívání. K
jejich uklidnění přispěje zcestovalý
strýc Štěpán, když s nimi táboří na
ostrově, kde prožívají zajímavé příhody
a dobrodružství. Jde tu o směrnice ži
vota v duchu křesťanství konfrontova
ného s buddhismem. Škoda, že toto
řešení nejde až k jádru problému, spo
kojuje se částo jen vnějšími obřady,
katolictvím estétským, nikoli integrál
ním. Je tu velebena radost ze života,
ale nevysvětleno, jak se k ní propra
coval zkušený cestovatel, když prošel
tolika hrůzami ve světě. Stejně plytké
je řešení otázek mravních. Autorka zná
sice dobře duševní stavy pubescentů,
úskalí a pokušení velkoměstského ži
vota rozvádí až do nechutnosti, nedo
vede však je převést na pevnou půdu
životní jistoty křesťana.

Strýc Štěpán, když mu společník u
kazuje klady buddhismu, pohotově od
povídá: „Per Mariam ad Jesum, per
Jesum ad Deum.“ (174.)

Umělecký výraz nestačí nahradit
slabiny knihy, umělkovanost a neživot
nost figurek i násilnost tendence.

Pro věk od 14 let, zvláště dívky.
Vejv.

N 8—93

KOSINA, MILOŠ: Orlí stín. Knihy
nové chlapec. generace, sv. 9. Vydala
B. Smolíková-Mečířová, Praha 1944.
Str. 142.
Obsahem je to průměrná kniha do

brodružná s tenkým dějovým pásmem
a rozvleklým líčením, postrádajícím ná
ležitého spádu. Tři chlapce, sourozence,
vzruší pozdě večer setkání s cizincem,
směřujícím k opuštěné hradní zříceni

ně, i jeho podarování pražským grošem
z doby krále Václava II. Domnívají se,
že pátrá po pokladu, o němž vypravo
vala pověst. Neúnavně stopují cizince,
který se společníky provádí vykopávky
v hradě. Teprve dospělí přispějí k od
halení prosté skutečnosti. Jde o arche
ology, plánovitě pracující ve zřícenině.Chybí| hlubšípovahokresba,vadí
knižní řeč, místy vulgárnost. Jen pro
nenáročné čtenáře od 11 let. Vejv.

MN 8—93

HONNER,J.:Jedináček panarady.
Příhody městského chlapce na ves
nici. II. doplněné vydání. Nakl. J.
Hokr v Praze (bez data). IV(141)III,
14X19,5.
Skreslená do nemožnosti dobrodruž

ství šestiletého, vypiplaného a neduživé
ho synka radova, který je na zotavení ve
vesnici se svou opatrovnicí. Neobratný
a slabý chlapec octne se rázem ve světě
povážlivých dobrodružství: bloudí do
noci v lese, řítí se naň splašené spře
žení, topí se v řece. Přizpůsobí se však
naráz situaci, na po prvé se naučí
plavat, vělení se do kolektiva venkov
ských dětí. Sesílí a nabude odvahy
vrhnout se do hořícího stavení pro
záchranu chlapce o málo mladšího.

Tendenční kniha neobratně udělená,
s pravděpodobnými situacemi a záplet
kami, násilné konstrukce, postrádá u
měleckých hodnot, předvádí neživotné
figurky. Pouze pro nenáročné čtenáře
chlapce do 9 let. Vejv.

M 8—93

HERBEN, JAN: Hostišov. Vydání 2.
Státní nakladatelství, Praha. 1946.
Formát 13X21. Stran 72. Cena ne
vázané 11 Kčs. 70 sv. knižnice vy
brané četby pro mládež „Sad“. Vydal
J. V. Bečka. Napsal P. Jos. Vítek.

Knížka, určená pro mládež, obsahuje
výběr obrázků ze sbírky Hostišov: O
kraji a podnebí, ze života lidu a ze ži
vota zvířat. Z historických obrázků po
jata do výboru jen jedna povídka:
O Husovi (Šel tímto krajem...), jedna
věnována T.G.Masarykovi. Chce vy
chovávat zvláště k lásce k přírodě a
k zvířatům, otužilosti a krásné povaze.
Zvláště dojímají obrázky o zvířatech.
Povídka o Husovi nad míru idealisuje
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jeho postavu i povahu; narážky (str.
14/15) na biskupy a kněze nemohou
ovšem chybět. Podobně idealisováno
českobratrství v povídce Starý Čech.
V obrázku Řek připisuje se psovi inte
ligence, schopná tvořit úsudek (44).

Poznámky Bečkovy poukazují ponej
více na komposiční umění Herbenovo.

S 8—93

ALDA,JAN: Sůl nad zlato. Bohatě
ilustrováno Janem Heringem. Stran
48. Cena 111 Kčs. Nakl. Vyšehrad,
Praha.
Jan Alda je nejen básníkem hlubo

kého pohledu a znalosti dětské duše,
ale také milovník verše, hráč laskavých
a něžných slov, jimiž dovede vytvořit
pohádku, kterou pochopí nejmenší děti
do všech slohových tajů básnivé fanta
sie i mistrovství štěpného, tak vynalé
zavého a přece prostého rýmu. S jem
nými akvarely Jana Herinka, vyplňu
jícími většinu plochy knížky, vytvořil
veršovanou pohádku na starý námět,
bohatě epickou a mluvící k jemným,
rozcitlivělým srdcím dětí. Čte-li ji do
spělý, neubrání se pohnutí nad něhou
jeho čtyřverší a citovou šíří, již zabírá
pohádkový svět. (Podle okt v Svob.
Nov.)
— 8—93
KAJER,JIŘÍ: Byli čtyři. Praha XIII,

Oblouková 26. Nakladatel: Toužim
ský a Moravec. 1946. Ilustroval: Jiří
Wowk. 14%X21, 48. stran; cena:

brož 7.50 Kčs. Ve sbírce Polnice,
svazek 1. Děj z poslední svět. války.
V lesích šumavských se skrývaji

3 uprchlí zajatci: Američan, Angličan
a Rus. Český hoch Jirka jim nosí po
travu a zprávy o postavení Němců.
Americká armáda se přiblížila. Zajatci,
jeden po druhém se pokusili donést
Američanům informace © postavení
Němců. Ale všichni tři padli, až Jir
kovi se cesta zdařila. — Napínavé
a výchovné k statečnosti.

— 8—93

EDVARD EVEST HALE: Muž bez
vlasti. Přel. Karel Kalina. Obálka
a ilustrace od J. Provazníka. Nakl.
„Svět“ v Mor. Ostravě 1945. Stran
VII (59)III.
Příběh mladého poručíka Spojených

států amer. ze začátku 19. stol., který
roztrpčen křivdou, proklíná svou vlast
a prosloví nerozvážné přání, aby o ní
nikdy více nemusil slyšeti. Je odsouzen
k tomu, aby se mu splnilo. Prožije celý
další život jako vězeň na lodích, kři
žujících oceány. Naprosté odloučení od
vlasti i zpráv o ní je pro něho čím dále,
tím krutějším trestem, jímž odpyká
mladické provinění.

Pěkná knížka výchovných hodnot,
po náboženské stránce nezávadná, vý
stižně předvádí, jak je člověk spjat s
vlastí. Tendence nenápadně vyplývá
z děje. Dobře přeloženo. Vhodná pro
mládež od 13 let, zvláště chlapce.

91. Cestopisy.
— 91

ELSTNER,F.A.: Evropan se vrací.
Vydání I. Julius Albert, Praha. Rok:
1946. Formát 4“. Stran: 438. Příloh:
80 fotogr. Cena: nevázané 230 Kčs.
Manželé Elstnerovi projeli r. 1936

na malém voze Škoda-Popular celou
Amerikou z New Yorku do Mexika,
potom Kalifornií ke kanadským hra
nicím, zpět přes americkou pevninu
do Evropy, do Španěl v předvečer ob
čanské války. Jde-li o sportovní výkon
25.000 km, není možno studovat zemi,
proto si autor vypomáhá methodou
kratičkých odstavců z telegraficky řa

zených vět, nabitých vtipnými postřehy.
Tímto neučeným způsobem řekne kniha
hodně. Sympatie autorovy jsou na stra
ně bohatší kultury španělské Ameriky
proti zplošťující civilisaci severu.

Bed. Smékal.

— 91

FIALKA,ANTONÍN:Přes dovatery
hory. Jaroslav Salivar v Praze. Rok:
1946. Formát: 4. Stran 351. Příloh
32 fotogr.. Cena nevázané 198 Kčs.
Lidově přístupným tónem popisované

potulky Balkánem, Malou Asií a se
verní Afrikou. Bed. Smékal.

914.372. Zeměpis Moravy.

Moravský kras. NakladatelstvíKarla
118

Jelínka. (Blansko 1946, stran 102,
cena 35 Kčs, s mapou 45 Kčs).



V průvodci je vše, co je potřebné
pro turistu pěšího i motorisovaného, to
jest popis jednotilivých turistických
partií, jeskyň, seznam hotelů i jiných
objektů, jak to v průvodcích zpravidla
bývá, ale kromě toho je tu několik vě
deckých článků, které návštěvníkům
tohoto vzácného koutu naší republiky
podají odborné poučení. O technice
podzemního výzkumu píše tu inž. Vla
dimír Ondroušek, o geologickém vý
voji profesor techniky dr. Karel Zaple
tal, o botanických poměrech a Národní

přírodní reservaci Moravského krasu
dr. Jan Šmerda, o pravěku docent dr.
Josef Skutil a o základních krasových
pojmech opět inž. Vladimír Ondroušek.
Všechna tato pojednání jsou psána li
dově a jsou vhodně rozdělena do krat
ších odstavečků, takže návštěvník v do
bě oddychu má tu pěknou příležitost
spojit s pokocháním se v přírodních
krásách radost nad poznáním tohoto
tajemného světa z vědeckého hlediska.

(Podle hjk ve Sv. Nov.)

917.918. Zeměpis Ameriky.
M 917/918

MACHOTKAOTAKAR: Amerika. Vy
dání 1. Nakladatel: Melantrich, Praha.
Rok: 1946. Formát: 4. Stran: 340.
Příloh obr. 9. Cena: nevázané 150 Kčs.

Český sociolog se v řadě kapitol vy
rovnává s americkými společenskými
jevy, jako jsou všední život (oděv, jí
dlo), láska, manželství a rodina, vztahy
mezi lidmi, práce, reklama, film, vkus,
věda, církve, gangsteři, Indiáni a j.
Kniha je psána v ovzduší r. 1940, než
Amerika vstoupila do války. Má mnoho
zajímavých postřehů, ale s několika
jednotlivostmi nelze, souhlasit. Podle
úvodních slov je kniha „modlitbou k té

velké morální a hospodářské síle, aby
zasáhla ve prospěch práva a spra
vedlnosti“. Modlíme se jen k Bohu a
Ameriku při vší úctě k ní nezbožňu
jeme. — O křesťanském a starozákon
ním postoji k práci praví autor, že
podle toho je práce trestem, ne po
žehnáním. Také prý představy o po
smrtném životě v nebi jsou spjaty s
blaženou zahálkou. — Církve v Ame
rice prý se přizpůsobily obchodnímu
duchu a americké morálce. Autor má
pravdu potud, myslí-li tím sekty pro
testantské, nikoli katolickou Církev. O
amerických katolících se celkem ne
zmiňuje. Bed. Smékal.

92. Paměti.
VM 92

PRAŽÁK,FRANTIŠEK: Paměti čes
kých spisovatelů z dětství.
Nakl. J. Otto Praha 1946. 8“ 233 (II)
str. 8 obr. příloh, 135 Kčs.

Autor předložil již před drahně lety
řadě českých spisovatelů (mnozí jsou
již mrtvi) otázky, které odpověděny
měly podat obraz jejich mládí s mnoha
stran, aby tak vyšlo najevo, proč ta
či ona struna zní v duši a díle básní
kově zvlášť mohutně, proč se spisovatel
vyvinul z dítěte právě tím směrem a
do té podoby, kterou známe. Dotazník
měl sedm až třináct bodů a v podstatě
měl shrnouti všechny přímé i nepřímé
vlivy, které spoluvytvářely povahu a u
mělecký směr toho kterého spisovatele.

Odpovědi však jsou jednak kusé,
jednak nepodávají to, co dotazník chtěl
zjistiti. Některé odpovědi jsou zajímavé
a poví nám leccos, co jsme 0 pisateli
nevěděli. Ale shrnuto v celkový úsudek,
musíme s politováním prohlásit, že

kniha jistě dobře myšlená nedocilila
toho, co chtěl autor (pořadatel) a co
jistě očekávají čtenáři. Příčinu nutno
hledati v tom, že spisovatel je příliš
individualistickým, než aby sedl a na
komando odpovídal na otázky skládané
podle řádu vzorné pedagogiky. Stálo by
za to, kdyby aspoň některé zajímavé
odpovědi byly shrnuty. Tak zejména
odpovědi na otázku: Náboženství, mod
litba, náboženské obřady, první skepse,
ukazují, jak Pražák uvedl velkou vět
šinu otázaných do rozpaků. Namnoze
nedostal odpovědi; tam kde spisovatel
odpovídá, najdeme tolik rozpaků i u
autorů, které jsme pokládali za povahy
přímé. Snad to bylo v dobách, kdy se
zdálo, lépe o náboženství mlčet. Ale
zůstane to charakteristikou pro dobu
(asi před dvaceti lety napsány prvé od
povědi) a pro autory především. Vy
padá to namnoze groteskně. Výsledek
o to křiklavější, že pořadatel se obrátil
pouze na některé spisovatele, nebo snad
pouze někteří mu odpověděli. A tak,

119



i když obraz je namnoze skreslen, přece
jenom vidíme, jak se vytvářela povaha
mnoha českých spisovatelů; nebo aspoň,
jak dnes nás přesvědčují o tom, že se
jejich povaha vyvíjela. Po této stránce
by kniha zasluhovala rozboru odbor
ného pedagoga.
— 92
HOFFMANN, BEDŘICH: A kdo vás

zabije... Vydaly společenské pod
niky v Přerově r. 1946. Stran 572.
8“. Cena brož. 300 Kčs, váz. 335 Kčs.
Toto dílo, jež bychom mohli nazvat

„dachovskou kronikou“, má za účel,
vylíčit život a utrpení kněžských vězňů
v celém rozsahu a tím se liší od jiných
podobných publikací rázu osobně-vzpo
mínkového. Vyhýbá se záměrně slohu
beletristickému a reportážnímu. nezve
ličuje ani neplýtvá úvahami, nýbrž po
dává pouhá fakta, přesně doložená
čísly a jmény. Nicméně je svou rozma
nitostí a hojností detailů snad zajíma
vější a jistě působivější než u mnohého
románu.

DM 92
JETEL, VLADIMÍR:Hnědé temno.

I. díl. Vydalo nakladatelství Kvasnič
ka a Hampl v Praze r. 1946. Obálka
od Jaroslava Švába s použitím ná
vrhu arch. Zdeňka Kejře. F. 13X21.
Počet stran I. dílu 256, IT. dílu 354.
Cena brož. za dva svazky 180 Kčs.
Jak autor sám praví v předmluvě k

svému dílu, podává „zážitky“ z doby
hnědého temna. Není to tedy vylíčení
dob válečných na základě dokumentů,
ale vylíčení toho, co jsme všichni pro
žívali a viděli. Kdo hledá obiektivní
vylíčení dob poroby, v této knize je
nenajde. Slušel by této knize klidný
výklad bez všelijakých invektiv, poně
vadž doba poroby byla krutá dost, tak
že netřeba přidávat ještě ostrých slov
a nadávek — a tak se snižovat. Autor
si mohl odpustit v úvodě zmínku o do
bě temna doby pobělohorské — jako
o něčem neuvěřitelném, kdyžtě je zná
mo, že doba osvícenského Josefa II.
byla dobou největšího národního útla
ku! Neodpustil si ani zmínku o jesui
tech a jak se zatajeným dechem čítával
o Koniášovi. — V odsuzování nacismu
netřeba zacházet do extrémů. Tak po
spravedlivém rozhořčení nad výchovou
německé mládeže, píše: „Jaképak mládí
a jakápak radost krásných dětských let,
které mají právo na bezstarostnost,
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když je tu vlast a povinnosti k ní?“
(Str. 54.) Vždyť i to dítě má už určité
povinnosti k Bohu, rodičům a národu.
Na straně 05. zní to zpátečnicky mluvit
ještě o tmě středověku! Jinak se čte
cniha pěkně — jen litujeme, že se tak
málo zmiňuje o sv. Otci, ačkoli i jeho
na černo poslouchané projevy patří k
zážitkům z dob hnědého temna! Z dru
hého dilu se dá použít homileticky do
jemná událost, líčená na stranách 58 až
64. Až na chyby, výše uvedené, kniha
se čte pěkně. P. F. R.
SS 92

ALBERTI (ps. Dokoupil, Antonín):
Světec Don Bosko. 4. vydání.
Nákl, Salesiánského chlapeckého do
mova v Pardubicích. Na Skřivánku.
1946. 15X22.5 cm. Stran 375. 7 pří
loh na kříd. papíře. Cena neudána.
Živě psaný životopis velikého dobro

dince a vychovatele mládeže. Vřele do
poručujeme. Zasílá Sal. domov v Par
dubicích za příspěvek na jeho sociální
a apoštolské práce.
VS 02
FORSTER, JOHN: Dickensovo

dětství. Z anglického originálu
„The Life of Ch, Dickens“ vybral a
přeložil Timotheus Vodička, který
též napsal doslov. Vydal Václav
Pour, Praha-Vršovice v zimě r. 1945,
Podobíznu Dickensovu do dřeva vy
ryl Karel Štika. Typograficky upra
vil Oldřich Menhart. 11X18 cm.
Stran 68, cena brož. 45 Kčs, 23. sva
zek Pourovy Edice Krásné knihy.
Je skutečně rozkoší listovat v tomto

pečlivě upraveném svazečku. A každý,
kdo aspoň něco četl z dila velkého
anglického romanopisce se zájmem bu
de čísť tyto řádky. Ovšem s větším
užitkem si toto dílko přečte, kdo se
již důkladněji obeznámil s romány
Dickensovými a kdo děj jeho děl chová
ještě v paměti. Je však litovat, že
překladatel nám podává jen dvě ka
pitoly z díla důvěrného přítele Dicken
sova. Co se týče překladu, nevím, zda
je třeba při překladu takového dila
příliš [pět na slohu originálu. Kniha
nám dává též nahlédnout do duše dět
ské a tím může být užitečná i pro vy
chovatele. Zajisté Dickens není ojedi
nělým dokladem jasnozřivosti děří v
poznávání povah dospělých. Těšíme se,
iže nám schopný překladatel ještě vícepřiblížípostavuDickensovu.| P.F.R.

462



O knihách PŘÍLOHA

K ČASOPISU
„DOBRÝ PASTÝŘ“

8.
DM 8—3

GUNNARSON, GUNNAR: Pokrevní
bratři. Vydalo nakladatelství Jiří
Chvojka v Havlíčkově Brodě v roce
1946. Vydání první. Ž norského ori
ginálu „Edbrodre“ přeložil Oldřich
Liška. Typografickou úpravu navrhl
Antonín Dvořák, obálku a vazbu Jo
sef Ficenec. F. 14%X21, stran 252,
cena brož. 60 Kčs.

Tuto knihu mohli bychom nazvat ro
mánem o věrném přátelství „pokrevních
bratří“ Ingolfa a Leifa. V osudech dvou
protichůdných povah nahlížíme do
historie ještě pohanského Norska, kdy
norští mořeplavci udivovali svět nejen
svými obchody a nájezdy ale i objevy.
Gunnarson mistrnou kresbou nálad, po
vah, zvyků, bojů zaujme čtenáře od
začátku až do konce. Ovšem při líčení
citů Leifa, zvláště k dívkám, počíná
si autor trochu podrobně a užívá vý
razů, jež mohou dráždit k smyslnosti
i čtenáře. O irských, katolických mi
stonářích užívá autor výrazu „pop“ a
píše o nich jako o poblázněných lidech
(viz str. 113). P. F. R.

X 8—3

HAVÍŘ, FRANTIŠEK:Do hola, pro
sím? Salivar, 1946.

Z deseti povídek by bylo velmi ne
snadno vybrat jedinou, která by nebyla
vulgární, přihlouplá, měkká, ledabyle
stlučená, kramářská, či spíše hospod
ská co do myšlenky i jazykového odění.

MD 8—J

VANČURA, VLADISLAV: Marketa
Lazarová. Nakladatelství Melan
trich, stran 220; brož. 60 Kčs.

Zbojnický román ze středověkého
Slovenska, vypravující o osudu dívky,
unesené loupežnými rytíři a prožívající
s nimi divoké a romantické příběhy,
boje a šarvátky, lásky i nenávisti. Lou
pežnická romance, překypující pudo

3. Romány.
vostí a spádným dějem, koloruje ně
kolik figur přehlušivších lacinou mou
drostí tíhu svědomí, jako by autor
záměrně vylučoval oblast morální ze
svého samoúčelného vypravovatelství,
byť kouzelného a rovnomocného nej
lepší lyrice poetistické. šž.

X 8—3

SNAJBERKOVÁ, FRANTISŠKA:Dívky
v zahradách. Nakladatelství Čin,
Praha; 448 stran; brož 156 Kčs.

V románové kulise zahrad, parků,
skleníků a sadů je postihován život
chovanek internátů, zobrazena tápavá,
šálivá i opravdově vroucí „hra mládí“,
blouznivé snění a neskutečné lásky.
Kniha je psána v tendenci socialisují
cího kolektivismu. šž.

DM 823
DVOŘÁČEK, KAREL: Mrtvá řeka.

Román. S obálkou, kresbou a v ú
pravě Jar. Švába vydal nakladatel
Václav Petr v Praze roku 1946.
I. vydání, 146. svazek edice Atom.
14 X 22. Stran 250, cena brož.
90 Kčs, váz. 115 Kčs.

Je to první román z pozůstalosti
Karla Dvořáčka, který spolupracoval
s generálem L. Svobodou. Autor zemřel
následky krutého žalářování. Nutno
přiznat, že román je jako prvotina
překvapující. Slohově, aspoň na začát
ku románu, lze sledovat podobnost s
Durychem (Cesta sv. Vojtěcha), v kom
posici života a kraje, v charakteristice
připomíná Čepa. Autor sice nedosahuje
umělecké výše mistra naší prózy, Čepa,
ale i tak si knihu přečtete velmi rádi.
Je to román, je psychologický a při
fom může zaujmout i čtenáře průměr
ného. Není v něm nic konvenčního,
kolikráte čtenáře překvapí vývojem
událostí, ale nakonec si musíte říci,
že tak tomu přece jen může být. Přes
některé veselé obrázky celková nálada
kraje a osob je melancholická, skladba
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obsahuje mnoho stínů, mnoho skepse
— a proti skepsi takového pytláka
Mrože, proti ničivé trýzni Přítele Sta
rého světa nenacházíme zde dosti
světla. Jsou zde sice lidé, kteří se
modlí, věří v Boha, plní zákony, lidé
starého světa, ale to vše nezaplaší stí
ny skepse, trýzně a volnějších názorů
na manželství. Tendence knihy není
sice protikatolická, ba naopak vystu
puje tam — aspoň v jedné kapitole
nejjasnější postava celého románu,slu
ha Boží, františkán, duchovní syn sva
tého Františka „jednoho z největších
křesťanů, kterého milují všichni pokor
ní srdcem“ (str. 99). Tendence knihy
není protikněžská, ba naopak volá se
tam po kněžích, po kazatelích, kteří
by byli rádci a kteří by chodili a
navštěvovali domy i bez pozvání, ale
nakonec přece jako by prohrával „starý
svět“ a vítězí svět nový. Dílo trpí
vnitřní nevyrovnaností. Pro některé ne
vhodné výrazy, nelze doporučit mláde
ži a osobám nevyrovnaným. P. F.

DVM 8—3

FALKBERGET,JOHAN: Chléb noci.
Z norštiny přel. Nina Neumannová.
Topičova edice v Praze 1946. Tisk
„Osvěta“ ve Val. Meziříčí. Stran
458-(VIIT), 13X21. 145 Kčs.

Historický román ze sedmnáctého
století, z prostředí chudých sedláků a
vozičů měděné rudy. V prostředí kru
té bídy, nevědomosti a hrubosti, líče
ném s realistickou otevřeností, se roz
víjí příběh Ann-Magritt, nemanželské
dcery poběhlice, jíž se z útrpnosti ujme
jiný vyvrženec společnosti, bývalý zlo
děj a trestanec, a jež se přes všechny
strasti, přes všechno utrpení a svody
prostředí zvolna prodírá k lepšímu
životu.

Drsné líčení hmotné i duchovní bídy
strádajících horáků, trpí častým opa
kováním i zbytečně drastickým pře
háněním detailů; je však vyvažovánojemným| porozuměnímasoucitem,
s nímž se autor sklání k svému světu.
Pozoruhodné je také, jak znamenitě
dovede autor osvětliti vnitřní slabost
a nedostatečnost luteránského protes
tantství ve střetnutí s mezními situace
mi lidského života.

Lze doporučit jen zkušeným čtená
řům, kteří mají zálibu ve vážné četbě.

tv.
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X 8—3

TARDYOVÁ,JÍŘINA: Stín padal
na Evropu. Vydalo r. 1946nákla
datelství Svoboda jako třetí svazek
„Knihovny českých autorů“, 14X21.5
Stran 108, cena brož. 27 Kčs.

Autorka líčí několik postav, růžných
národností, jež se nepoddaly německé
tyranii. Náměty a způsob zpracování
nesvědčí o uměleckém talentu. Způsob
vyjadřování je někdy příliš drsný —
netřeba se snižovat na úroveň těch,
které odsuzuje a mluvit, jak mluvili oni.
(Můj soused esesák žral — str. 22.,
nehoráznost toho německého zvířete —
str. 23.) Ateistické tendence. V obrázku
Zápisník nacházíme zajímavý protiklad
mladistvého optimismu Ivanova, který
sice od dětství nechodil do kostela a
modlil se jenom mimořádně, ale přece
si zachoval jakousi víru v Boha (str.
44.) a trapná beznadějnost těch, kteří
nevěří. „Odejít... slyšíš mě: odejít
(!!!) navždycky, pryč, ztratit se, nebýt
— a až jednou zemřeš ty, nepřijdeš za
mnou, odejdeš jinam, ztratíš se, ne
budeš. Vyla bych zoufalstvím jako
zvíře. Prchám od posvátného ohně
družnosti... Jsem sama, nemám je, ani
nemám tebe — nemám ani Boha jako
všichni druzí! — Chtěla bych uvěřit
jako oni, aby mi bylo snáze. Ale když
už jihnu v závratně malé představě, že
se jednou spolu shledáme, vždycky
poznám, že tohle není víra, že je to
prosté zavírání očí před pravdou a
potom se tě ptávám (protože ty se
mnou ještě někdy býváš), mohl-li bys
tomu uvěřit. Ale ty mi odpovídáš ti
chým a trochu resignovaným hlasem,
z něhož vane kosmický chlad, že Boha
není.“ (Str. 46.) Jednostranné vyzdvi
hování hrdinů jednoho světového názo

ru, jako by lidé věřící byli zbabělci

X 823
CONSTANTIN:Opojenív modrém,

Vyd. nakl, Novela Brno.

Špatně přeložená románová erotika.

X 823

CHANTAL,SUZANNE:Trpělivost
— Bůh nespí Přel. Jan Dlabač.
Vyd. nakl. Novela v Brně,

Špatně přeložený brak.





8—93. Spisy pro mládež.
— 8—93

POKROKOVSKÁ, A. V.: Vůdce Se
dova. Dobrodružné cesty kapitána
Voronina v. polárních krajinách.
Přeložil a upravil Václ. Valenta
AWa. II. vyd. Státní nakladatelství
v Praze 1945. 15X21. Stran 120. Cena
brož 16 Kčs.

Plavby kapitána Voronina v polár
ních mořích na ledoborci „„Sedovu“,
nejčastěji pro lov. tuleňů, příhody
zvěrobijců, objevné cesty výprav Paye
rovy, Jiřího Sedova, katastrofa vzdu
cholodi „Italia“, výzkumné cestu pod
nikané sovětskou vládou po Ledovém
moři, to vše tvoří zábavný cestopis
názorně a nenápadně poučujicí, doplně
ný mapkami a pěknými fotografiemi.
Pro mládež od 12 let, zejména chlapce.

MM 8—93

ČUKOVSKIJN.: Z chudého chlap
ce slavným mořeplavcem. Ro
mán neohroženého cestovatele ka
pitána Cooka. Z ruštiny přel.V. Jaroš.
S kresbami L. Salače. II. vyd. r. 1946,
J. Hokr v Praze. Stran 176, formát
13.5Xx20. Cena váz. 46 Kčs.

Zajímavé vypravování a životní dobro
družství J. Cooka, jenž začínal svou
dráhu jako chudý chlapec, který se
vloudil na loď, aby se dostal do světa.
Po tuhém výcviku a usilovných studiích
se stal kapitánem, posléze vůdcem vě
decké výpravy na jižní polokouli. Bar
vitě líčeny příběhy odvážného moře
plavce v neznámých mořích, úspěchy
i nesnáze ve styku s divochy nově
objevených ostrovů, jeho úsilí pomoci
jim k lepším životním podmínkám.
Pěkně vykreslena ušlechtilá povaha,
nezištnost i laskavost slavného objevi
tele vůči ubohým primitivům, což vy
světleno tím, že byl blízký názory fran
couzským encyklopedistům, kteří učili
vážit si lidských práv a bojovat proti
každému násilí. (171.)

Škoda, že pěkná jinak kniha vycho
vávdjící čtenáře k odvaze a obětavosti,
není prosta stranického zaujetí. Zmiňuje
se nejprve o účasti katol. kněze na vý
pravě Španělů na Tahiti za účelem o
patření otroků (135). Na stejnou úroveň
klade misionáře, kramáře, vojíny, prů
myslníky a dobrodruhy, kteří „...ne
měli nijak na mysli osvětu objevených

dalekých krajin. Loupili, utiskovali a
klamali domorodce. Opíjeli je kořal
kou, štvali kmen proti kmeni, nakazili
je svými nemocemi, proti kterým byli
divoši neschopni se brániti““ (173.)
Podezřívá, že anglická vláda chtěla ob
jeviti novou zemi, kam by bylo možno
vystěhovat anglickou chudinu. (12.)
Nelze doporučit. Vejv.

M 8—93

ČUKOVSKIJ N.: Ruská Amerika.
Cestopisný román pro mládež. S o
brázky P. Sokořova. Vydal J. Hokr
v Praze 1946. IT. vyd. Str. 126,
formát 13.5X20.

Tímto cestopisným románem upozor
ňuje autor na záslužné objevy ruské
na východě Sibiře, na Kamčatce a v
moři Behringově. Akademie věd v Pe
trohradě vyslala Dana Behringa na
Kamčatku, odtud se vypravil s 2 loďmi
prozkoumat moře mezi Asií a Ameri
kou. Kromě jiných spolupracovníků je
k němu vyslán bystrý, vědě oddaný
německý učenec Steller, člověk krajně
nesnášenlivé a popudivé povahy, který
svou nespolečenskostí připravuje vý
pravě obtíže. Objevitelská cesta Behrin
gova je poznamenána útrapami všeho
druhu zejména při přezimování na
pustém ostrově po ztroskotání lodi
„Petr“. Téměř polovina účastníků vý
pravy podlehne vyčerpání a nemoci
skorbutu; mezi zachráněnými je i Stel
ler, který po návratu pracuje vědecky
na Kamčatce, zaviní si však nepřátel
ství a udání úřadů, následkem ztrýz
nění zemře na Sibiři.

Kniha má slovníček cizích výrazů na
konci, zvláštností jsou testy připojené
k opakování některých poznatků. Zvláš
tě autorovi záleželo na tom, aby v
křiklavých barvách ukázal tehdejší
režim jako nelidský.

Jinak je kniha zajímavá plastickým
líčením zážitků, přírody a typů lid
ských. Ústřední osoba — Steller je
však typ téměř pathologický, málo
vhodný pro literaturu mládeže. Pro
chlapce od 12 let. Vejv.

S 8—93

KŘELINA, FRANTIŠEK: Děti své
doby (jak se jeví v slohových zá
piscích žákyň měšťanských škol praž
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ských). Uspořádal František Křelina.
Kresby Václava Sivko. Obrázky hlu
botiskem zhotovil M. Schulz. Vydal
na podzim léta Páně 1946 Ladislav
Kuncíř, nakladatel. F. 19X27, stran
116, cena brož 120 Kčs.

Kniha se dělí na pět částí. V první
části je několik zápisů o pomoci mlá
deže na žních v osvobozené vlasti a
několik obrázků z Prahy po revoluci.
V druhé části se dovídáme, jak děti
prožívaly poplachy — a o bolestech
dětí z let válečných. Některé obrázky
v této části jsou skutečně dojímavé.
V třetí části podává Křelina zápisky
dětí z pražské revoluce. Nejvíce děti
zaujme čtvrtá část, nadepsaná: Jak děti
žily a žijí, kde se dovědí o nových
dětských hrách (na atomovou pumu,
na parašutisty atd.') K těmto čtyřem
přidal autor výpisky z deníku dospíva
jící dívky (vlastně deníkovou montáž),
které budou děti asi nejvíce zajímat —
a vychovavatele též zvl. po stránce
psychologické. —. Ač jsme autorovi
velmi vděčni za tuto knihu, přece mohl
dvě slohové práce vynechat — o neděl
ní práci a pak jednu zmínku o nevhod
ném dívčím oděvu bez poznámky.
Kniha se hodí pro děti od devíti do
15 let. Doporučujeme. P. F. R.

S 8—93

KŘELINA, FRANT.: Zmijí dědek a
jiné povídky pro mládež. Vyd. Druž
stvo Morav. kola spisovatelů v Brně
r. 1946 jako 1. svazek edice „Sluneč
nice“. Ilustrace od J. Trnky. 1. vyd.
17x24, str. 150, brož 95 Kčs, váz.
125 Kčs.

Jsou to dětské novely. V titulní po
vídce vykreslil autor starého, vypočíta
vého samotáře, v němž uvadly takřka
všechny lidské city, kromě lásky k lesu,
jak setkáním se statečným, hrdým
chlapcem dojde naráz k poznání prázd
noty dosavadního života svého; srdce
oživí pramen lásky k lidem, k nimž
najde nyní správný poměr.

2. „Cesta přes vodu“ je příběh malého
uličníka, kterého lež málem by při
pravila o život nebýt starého bručivého
převozníka, u něhož dojde také k pře
kvapujícímu zlomu citů.

3. „Pán ochránce můj“ je romantický
příběh z trudných dob ve 30leté válce,
kdy na českém severu řádily lupičské
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bd w ptlupy. Drobné děvčátko, uchvácené lu
pičem, chtivým jeho dukátů na hrdle,
podmaňuje si otrlého zločince čistým
dětským srdcem a svou vírou, zvítězí
i nad celou tlupou, že od ní prchne.
Po dlouhém bloudění a útrapách setká
vá se nenadále s rodiči a vrací .se jí
opět jasný rozum, jenž byl utrpením
zakalen.

Láska k dítěti vane z příběhů po
daných dokonalým vypravěčským umě
ním, jež je prosyceno lyrismem. Třeba
že nedosahuje úrovně povídky „Z bu
kového dřeva“, je kniha cenným pří
nosem do literatury pro mládež. Vhod
ná pro mládež od 12 let. Módní ilustra
ce primitivismu, jež nezaujmou mládež.

Vejv.

X 8—93

SELLNER,KAREL:Poslední. Povíd
ka z pravěku Čech. Vydal „Cíl“, na
kladatelské dr. v Liberci r. 1945.Formát4“,početstran| VI1/146.
Brož 80 Kčs, váz. 100 Kčs.

Romantická povídka o životě posled
ní skupiny praobyvatelů naší vlasti,
kteří ještě nedospěli k lidské úrovni,
a jsou pronásledováni přistěhovalci
vyspělejší generace. Nejzdatnější a nej
krásnější z primitivů, Jelen, potomek
uloupené ženy vyspělejšího kmene, 0
patří si únosem ženu sobě rovnou, jež
přispívá svým umem a zručností k lep
šímu bydlení celé tlupy. Avšak starý,
polozvířecí vůdce tlupy ohrožuje život
mladé dvojice i jejich děcka. Když
zhyne při živelní pohromě, výhledá Je
len s rodinou vyspělejší kmen, získává
si jejich důvěru a je přijat do jejich
středu. Vůdčí myšlenkou povídky je
vývojová theorie, což je výslovně na
značeno v úvodu. (,„Příroda zrodilaprvéhozpřímenéhotvora..“| atd.)
Str. 8. Není smrti, jsou jen změny.

Povídka, sestavená na základě studia,
nevyniká nad průměr. Kromě omylu
v pojetí vadí i nedostatek poetického
výrazu, je to pouhý popis. Vejv.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.

Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku.
výtisku 90 hal. a porto.

Cena jednoho
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PŘÍLOHA

K ČASOPISU —
„DOBRÝ PASTÝŘ"O knihách

248. 1. Askese.
S 248. 1

PELIKÁN ADOLF: V paprscích
věčnosti, Brno, Brněn, tiskárna
1946. F.: 12X18.5, str. 62. Cena brož.
21 Úúčs.

Knižečka je sbírkou krátkých po
známek —duševních to zážitků mladých
studentek na exerciciích. Zvláště 2.čásť
sešitku (obsahující předsevzetí) je
praktická. Z celé knížky mluví upřím
nost mladého srdce, toužícího vzhůru.

SS 248. 1
PLU3, T. Jo Mužně do života.

Čtvrthodinky úvah pro mládež. U
pravil P. Stanislav Jurečka, Sale
stán. Vyšlo v Ostravě r. 1946, ná
kladem vlastním. F. 14,5X20.5. Str.
68. Cena neudána.

Když kdysi Dobrý pastýř otiskl
ukázku tohoto díla, byla hned po něm
velká poptávka a zájem. Nyní dilo
vyšlo. Autor sám je nejlepší propu
gandou. Moderní člověk potřebuje se
naučit rozjímat — zde v této knize
jsou rozjímání pro mládež mužskom.
Nepochybujeme, že kněží a katecheté
zvláště budou toto dílo hromadně roz
šiřovat, aby tím spíše vyšel další svů
zek — rozjimání pro dívky. Doporuču
jeme co nejvřeleji. — Jen bylo by si
přát, abychom měli dílo takového am
tora přeloženo z originálu a nejen
v nějaké úpravě. Jsme však toho mi
nění, že je lepší něco dobrého, než če
kat další desetiletí na něco lepšího!

P. F. R.

265. 4. Svátost kněžství.
SS 265. 4

TOMÍŠKOČENĚK: Kněz jinochům.
České Budějovice, Edice Petrinum
1946. F.: 10X14,5, str. 75, Cena
brož. 12 Kčs.

Dnešnímu sportovnímu pokolení uka
zuje spisovatel na vznešenější rekordy:
zápas o duše v kněžském povolání a
upravuje čtenáři cestu do semináře:
odpovídá na obtíže, jež by mnohého od
kněžství zastrašily. Knížečka jistě ča
sová.

SS 265, 4
TOMÍŠKO ČENĚK: Kněz dívkám.

České Budějovice, Edice Petrinúm
1946, F.: 10X14,5. Str. 75, Cena
brož, 12 Kčs.

Upozornění dívkám, toužícím po ro
dinném životě: budiž tvým ideálem vy
chovat své dítě pro kněžství. Osvětleno
četnými příklady ze života mateň kriě
ží. Zdůrazněna i cena duchovního me
teřství svobodných v životě klášťerním.
Velmi časové.

15. Malířství.
— 75

MÍČKO MIROSLAV: Malíř svého
lidu. Čtení o Mikoláši Alšovi, Obál
ku navrhl (s použitím kresby Maxe
Švabinského) a graficky upravil Me
thod Kaláb. S 32 obrázky na pří
lohách a 37 obráky v textu. Vydala
Družstevní práce v Praze ve Sbírce
„Svět“ 1946, Str, 303. Nová řada
XLIII. Tisk Průmyslová tiskárna

v Praze. F.: ?2X20, Cena pro členy
brož. 55 Kčs, váz, 75 Kčs. 8.

Kdo má rád Alšovy obrázky, s ne
dočkavostí sáhne po této milé knížce,
o níž — kromě o rodinných a příbn
zenských vztazích Alšových — mnoho
se dozví také o poměrech a životě
umělců a literátů z konce minulého
století. JJ.
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18. Hudba.
08 78
GGŘADLÍK,MIRKO: Svět orchestru.

České orchestrální skladby), díl II,
Nakladatel: Orbis. F.: 14X20, str.
698, brož, 150 Kčs.

Obsáhlý horizont domácí skladby
orchestrální je tu sklenut jako jediný
theoretický průvodce stopami hudebního
češství, které je podrobeno analyfice
rozboru, historickému výkladu a odbor
němu utřídění.

Od skhladatelství údobí klasického
k probuzení národního vědomí a dál
k zakladatelským osobnostem novo
dobého hudebního výrazu až v generaci
těch nejmladších je shrnut bohatý ma
teriál, upozorňující na zevní tvářnost
skladeb i motivy inspirační a genesi
vývojovou. V době, kdy umění vskutku
národnímu se sluší věnovat pozornost,
je tato kniha příležitostí zjeviti skrytá
tajemství hudby v rozuzlení analytic
kého výkladu historika. šž.

8.09. Literární kritika.
VM 8. 09

BUREŠ, IVAN: Ovidiovy Pro
měny. Vydal Jos. R. Vilímek v Pra
ze v roce 1946 jako 8. svazek sbírky
Hlasy, knihovny rozborů děl slo
vesných, hudebních a výtvarných.
F.: 12,5X20. Str. 46, cena brož.
20 Kčs.

Autor rozebírá v této knize nejen
Proměny Ovidiovy, ale rozepisuje se
stručně o politických, kulturních a spo
lečenských poměrech v tehdejším Římě
ao životě a díle básníkově vůbec. Ne
můžeme souhlasit s názorem Burešo

vým na lascivní sbírky Ovidiovy. Píše:
„S obsahem této skladby (Ars ama
toria) smíří se jistě každý ne
předpojatý čtenář.. “ Dále na téže
straně (15) píše: „Pro čtení choulosti
vějších míst (Medicamina faciei) ne
musí se falešný stud rdíti nad vulgár
ností výrazu, neboť básník opisuje
kluzká vyjádření slovním bohatstvím
z odborné mluvy vojenské, námořní a
rolnické...“ Kapitoly o vlivu Proměn
na výtvarné umění a literaturu mohly
být úplnější a doplněny ukázkami
z výtvarného umění.

P. F. R.

8-8. Romány.
VD 823
ŘEZÁČ, VÁCLAV: Svědek. Román.

Nakl, Fr. Borový v Praze 1946. Str.
392, Cena 120 Kčs.
V dobře prokresleném obraze jiho

českého městečka proplétají se osudy
několika lidi, jejichž skryté touhy a
vášně na čas rozvíří podivínský stařec
jako slídivý, sám však vnitřně prázdný
svědek jejich niter. Zasahuje tu také
sympatická postava rozumného děkana.
Spis. nevyhnul se cni zde smyslné scéně
v líčení poměru zkaženého otce k ne
vlcstní dceři. E.M.

823
GREDUNE,GRAHAME: Vláda stra

chu. Přel. Miloslav Haluza. Vydalo
nakl. Práce v Praze 1946 v edici
Příliv. Tisk vlastního závodu. Stran
247-(V), 14X21,5. Brož. 75 Kčs.
Román současného katolického an

glického spisovatele. Děj se odehrává
o Londýně za poslední války; hlavní
postavou je osamělý a vnitřně rozvrá
cený intelektuál, který je zvláštním
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obratem událostí uveden na stopu ně
meckých vyzvědačů snažících se pro
pašovat z Anglie fotografované vojen
ské plány. Po různých napínavých a
nenadálých příhodách se mu podaří fo
tografie získat a při tom získá i lásku
dívky, která mu pomáhá v jeho dobro
družstvích.

Tento strohý náznak děje nepodává
ovšem správnou představu o pojetí a
komposici knihy. Autorovi nešlo jen 0
napínavý vnější děj; hlavní místo v
jeho koncepci zaujímá snaha ukázat,
jak se pod nárazem vnějších událostí
vyrovnává vnitřní otřes rozvráceného
svědomí a jak nové zakotvení ve spo
lečenství lásky dodává sílu k přemáhá
ní nejhlubší duševní krise. Spojení
prvku sensačního s psychologickým
ovšem není snadné; autorova technika
je sice virtuosní, ale přece zkušený
zrak postřehne na nejednom místě, že
spojení není zcela hladké. Při normál
ním čtení se to ovšem nepozná. Kniha
neobyčejně čitelná, tím více, že má
jistý nádech libivosti. Hodí se pro
dospělejší mládež i pro dospělé. tv.



8.-4. Essaye.
X 8—4

VEUCHNER,JINDŘICH: Krása ze
mě bojuje. Vydala s devatenácti
obrazy mistrů Františka X. Pro
cházky, Františka Tkadlíka, Julia
Mařáka, Adolfa Kosárka, Antonína
Mánesa, Karla Postla, Mikuláše
Alše Česká grafická Unie a. S.
v Praze, v červenci r. 1945, 1. vyd.
F.: 11X17.5. Sir. 146, cena brož.
45 Kčs,

Ačkoliv na titulní straně čteme pod
titul „Prosté vyprávění z hor“, přece
v knize najdeme pravý opak. Nejstruč
něji lze tuto knihu 'charakterisovat
takto: tendenční dekadentní krajinář
ská lyrická próza se sociálním zamě
řením. O prostotě slohu nesvědčí za
jisté desetiřádkové věty. Není znám
Rou umělce mnohomluvnost a matení
pojmů (toto poslední dokážeme ukáz
kami). I když „styl je člověk“, přece
není tím umělec zbaven povinnosti
dbát určité kázně! K četbě této knihy
se však třeba nutit, jak je sloh auto
rův násilný a nepřirozený (přílišné hro
madění adjektiv, adverbií a participií
v jedné větě!) Jak nebezpečnou může
být tato kniha čtenáři — milovníku
„okřídlených slov“ vysvitne z tohoto

místa: „Avšak... tajemný stím smrti,
ten věrný a pravý přítel člověku!
Ukřižovaný Syn Boží! Jak je možné
toto utrpení beránka a na věky tresta
jící peklo pro křesťana, který: zablou
dil? Vždyť je Bůh všeslitovný —“ A
jako by autor zapomněl, co právě vy
slovil, pokračuje: „Krucifix, děsící ji
v dětství.. .“ (str. 99—100). Jen s nej
většímn sebezapřením můžete pokračo
vat v četbě knihy, v níž se hemží vý
razy náboženské — s ŘRomunistickou
náplní! Lidé nemyslící mohou být čet
bou této knihy zmateni a myslící?
uraženi! „Marie Františka“, novicka
vstupující v novokřesťanskou, komunit
stickou řeholi světa-velechrámu s ná
plní nebes-zemských modliteb... jak
se cudní-vilní hříšnící metrepolí-ko
stelů bokchanálně dovolávají spásy
před smrtí, teskníce rozkošnickým ži
tíin.“ (Str. 101) Nechci již raději ci
tovat dále, ale přejdu k ilustracím. Čím
byl autor knihy mnohomluvnější, tím
já více mohu šetřit slovy, poněvaďž
stačí, že jsem uvedl na začátku re
cense jména malířů, jejichž obrazy
zdobí knihu. Provedení ilustrací je
pěkné a litujeme jen, že nezdobí knihu
skutečného slovesného umělce.

P. F. R.

8.,-93.Spisy pro mládež.
5 8—93
FINN, FRANCIS: Škola v prérii.

Brno, Brněnská tiskárna 1946, Pře
ložil z amer, orig. Pokorný Ferd.
F.: 15X22, str. 150, ilustr, Dostál
Karel, cena 54 Kčs brož., 74 Kčs váz.
Slávek Wynn je dán do jesuitské

školy na amer. venkově (prérie). Vy
chován od svých sester, je chováním
i vzhledem spíše dívkou než hochem.
Hoši z něho udělají správného kluka.
— Do líčení všech možných sportů
vsunuty pěkné myšlenky o milosrdenství
B., křesťanské lásce blíženské, síle dob
rého příkladu, neklidu špatného svě
domí. —- Výchovné — pro hochy 10
až 14lefé.
S 8—93

HROCH, KAREL: Očarovaná la
vička. Brno, Brněnská tiskárna
1946. F.: 17.5X24,5, str. 100, cena
66 Kčs brož. Hustr. Cyril Kotyšan.
Je to 20 roztomilých pohádek pro

malé děti s výchovnou tendencí. Ne

vfíravě ukazují dětem ošklivost chlu
bivosti, pýchy, klení, zbrklosti, krádeže
a jinde zase budí v dítěti lásku blí
ženskou, lásku k přírodě, spokojenost
a klid i v utrpení a p. Při tom se děj
hemží kuřátky, ptáčky, květinkami. Jén
si přečtěte pohádku 16. a 20. a řeknete
sami, že máme takových pohádek málo.

— 8—93

SPILKA,ZDENĚK:Říkej nám,táto.
Vydalo Družstvo Moravského kola
spisovatelů v Brně na podzim 1946
jako první svazek edice „Radován
ky“. Ilustrace, obálka a úprava Ma
rie Ehlerová. 1. vyd. F.: 17X24,
str. 58, cena váz. 90 Kčs.

Říkanky pro ty nejmenší. Vhodné
jako dárek k vánocům. Maminky a ta
tíinkové najdou v obrázcích a říkan
kách námět k zajímavým a výchovným
rozhovorům s dětmi. Více než říkanky
líbí se nám na knize ilustrace. Dopo
ručujeme. P. F. R.
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908. Vlastivěda.
— 908

VÁCLAV,ČERNÝ: Kladský sbor
ník, Družstevní práce Praha. Tisk
Prometheus Praha. 1. vyd. 1946. F.:
12.,5X21. Str. 164, 27 obrázků na
— Pohl.). Cena brož. 40 Kčs pro čle
ny. Svět Nová řada XLV.

Milá knížka pro poučení o Kladsku
po stránce historické, národopisné, lite
rární, politické, hospodářské i kulturní.
Co zbylo po válce husitské a třiceti
leté, nese nesmazatelnou pečeť kato
licko-českou. Krásná a přehledná mapa
pomáhá projít celou zemí, posvěcenou
památkou nezapomenutelného prvního
pražského arcibiskupa Arnošta z Par
cubic. J.J.

92. Paměti.—— 92| stránkumoravskýchmalířů(Schwaigra,
LASÁK,OLDŘICH: Z malířova zá

pisníku. S 16 obrázky autorovými,
Nakl. R. Promberger v Olomouci
1946. 8, Str, 140—2. Cena 60 Kčs,

Soubor vzpomínkových črt, otištěných
dříve příležitostně v časopisech. Autor,
známý mor. akad. malíř, popisuje pro
stým, srďečným slohem zvláště lidskou

Úprku, Kašpara, Kohlera, Lolka, Kal
vody, Jaroúka, Břet. Bartoše), z čes
kých Kavána a Fr. Bílka, ale vypra
vuje také o literátech, s nimiž se se
tkal (V. Mrštíkovi, Ot. Bystřinovi,
Wolkerovi a Kretzovi). V pietní stati
o J. Kohlerovi je vzpomenuto ovšem
také jeho největšího podporovatele K.
Dostála Lutinova. E.M.

Naše značky:
— kniha dobrá,
S knihu doporučujeme.

SS knihu vřele doporučujeme.
N jen pro pobavení nenáročných

čtenářů,
V pro vzdělané čtenáře.
D pro dospělé (může mládež pohor

šití).
M Vknize jsou malé nesprávnosti.

MM mnoho nesprávností,
X odmítáme,

XX na indexu zakázaných knih.
O jen pro odborníky.

Seznam katolických českých naklada
telů a knihkupců:

Atlas, nakladatelství, Praha II, Příko
py 12;

Brněnská tiskárna, nakladatelství, Brno,
Starobrněnská 19-21;

Č, A,T. — Universum, Praha II, Vác
lavská 32;

Č. A.T, „U zlatého klasu"“, České Bu
dějovice, Tř. marš. Malinovského;

Edice Krystal, Olomouc, Slovenská ul.,
klášter Dominikánů;

Florian J., nakladatelství, Stará Říše;
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Francl Gustav, Cyrilo-Metodějské knih
kupectví a nakladatelství, Praha I,
Na Perštýně 14;

Junová M. R., Tasov;
Kotrba Václav, knihkupectví, Praha II,

Vojtěšská 12;
Kropáč a Kucharský, nakladatelství a

knikkupectví, Praha II, Spálená 25;
Kuncíř Lad., nakladatelství a knihku

pectví, Praha II, Národní tř. 6;
Lidové knihkupectví, Olomouc;
Rupp Boh., nakladatel, Praha II, Jind

říšská 23;
Společenské podniky, Přerov;
Velehrad, nakladatelství, Olomouc;
Vyšehrad, nakladatelství, Praha II,

Václavská ulice;
Zlatý klas, knihkupectví, Praha II, Kar

lovo nám. 5.

Příloha k časopisu „Dobrý Pastýř“.
Kdo by chtěl přílohu odebírati samo
statně, ať ji objedná v Exercičním
domě ve Frýdku. Cena jednoho
výtisku 90 hal. a porto.

462.


