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VŮDCE
Být zvonem na dómu, jenž městu kraluje
a tónem hlubokým
dát povel zvonům všem, když přijde

svatvečer
a první hvězda blýskne v toužný zrak —

být zvonem na dómu a tónem hlubokým
jak mužné slovo plné naděje
a víry bez mezí
zcelit a sladit zvonů hlaholy
a zvonků výkřiky

JINDŘICH SMRČEK:

v zediný širý chorál mohutný,
v němž hyne povyk, mlkne všední křik —

být zvonem na dómu a tónem hlubokým
jak tiukot srdce v lásce bez mezí
nad všemi, přese vše a za všecky
svou zpívat modlitbu
a pod jiskřícím nebem v svatvečer,
když slední ztichl zvon í
svým dobrým právem s Bohem hovořit:
Jsou srdce hotova
pro příchod Tvého, Pane, království

INTER ARŘRMA
S Vídní si historie posledních let ironicky za

hrála; v horkých červencových dnech 1914 ší
lela (tentokrát svorně židovská i křesťansko
sociální) nadšením nad vypověděním války
Srbsku a starosta byl jen mluvčím jejích citů,
když za tento čin na příslušných místech veřejně
děkoval; vídeňský člověk ovšem tehdy netušil,
že daň, již si válka vyžádá, bude tak bolestná
a tak krví prolnutá. Těšil se na zajímavé, pří
jemně rozčilující divadlo, a dnes sténá pod tí
hou té hrůzně grandiosní lidské epopeje, nad
niž neznají dějiny úžasnější, a děsí se jejích
konců.

Jsou ještě u nás prostodušní lidé, kteří obra
cejí nadějné zraky k Vídni, čekajíce odtamtud
silné, osvobozující, poctivé slovo. Jejich opti
mism je závidění hodný; neznají Vídně. Té
Vídně, o níž již dávno před válkou Hermann
Bahr napsal, že »kdekoliv na světě lidé řeknou
Vídeň, nemyslí tím město a jeho lid, nýbrž poli

tiku: politiku odporu proti sebeurčení a samo
správě«, že jest »po celém světě označením útla
ku, otroctví a bezpráví, s průvodem valčíku a
fiakry«, a že »problémem Vídně jest, zda lidé
zde pracující najdou sílu zničiti starou Vídeň,
smýti vinu minulosti a vytvořiti nové město, mě
sto práce, práva a svobody, město ležící ducho
vě v Evropě.« Bahr v to věří. My zase známe
historii. ,

Zdá se, že válka má svoji logiku; mstí se na
svých původcích, poráží »kolosy o hliněných
nohách«, vyvolává nová hesla, oživuje staré,
polozapomenuté naděje. Je velikým kvasem, od
straňujícím nečistý nános minulých století a odů
vodňuje naději lepšího, spravedlivějšího příští.
Její zenit je nesporně překročen; drama se chýlí
k svému konci.

Kosti padlých českých vojáků bělají se po
celém světě a s problemem malých národů do
stal se na evropské forum i národ český. Zájem



o nás stoupá; válka naučila. mnohé zeměpisu
a.tozšířila 1 vědomosti národopisné.
"Jakým shledán bude českýnárod, až v oné

osudné chvílirozhodóváno bude na staletí'o jeho
osudech? A jakým jest dnes a kterak se připra“
vuje na onen historický den, až svobodný národ
s vlajícím praporem výstoupí na půdu králov
ských našich Hradčan a zapláče radostí u hrobu
sv. Václava nad splněním svých staletých tu
žeb, na onen pohnutý den, kdy jeho slavnostní
chorál zazní odtudv celou širou českou zem?

Bohudíky, český lid je dnes zdrcující většr
nou jednotný. A sketou jest, kdo drolí tuto jed
notnou frontu zbabělým pochybovačstvím, je
dovatým travičstvím, nedůstojnými kompromisy
a Ipěním na zpuchřelých, neživotních tradicích.

Máme tedy svou jednotnou národní repre
sentaci, ale marně a teskně pátráme, zda vedle
českých Šusterčičů, uvidíme i českého Korošce,
Jegliče,Mahniče...

Přijde po válce den soudu, kdy na každém
bude požadován průkaz nějaké zásluhy, doku
ment práce a snahy, vynaložené na vybřednutí
ze starých, kalných, stojatých, hnijících vod.

d, ŽAL:

litikové?

Máme obavu, že zbude tu řada lidí stojících.
s prázdnýma rukama a že hněv lidu nezasáhne.
jen ty ony viníky, nýbrž celé stavy a snad.
i principy, jež dotyční ztělesňují. Zda si to-uvě
domili malicherní pochybovači a krátkozrací po“

Aby nelomili rukama, až bude již
pozděl

Rafie na velkém, světovém, válečném orloji.
blíží se k hodině dvanácté. Pomalu, ale vytrvale
a stále. Nespěme! Dnešní doba žádá si činůl.
Připravujme i my s celou obětavostí příchod
onoho dne, který se vrací v historii jednou za.
staletí!

Poznámka: Prosímesvé čtenáře,aby la
skavě uvážili, že ode dne; kdy odevzdáváme.ru“
kopisytiskárně, až do expedice čísla uplynou za
dnešních poměrů 3—4 týdny, takže to, co dnes.
je vítěznou a slavnou skutečností, bylo pisateh.
tohoto článku tehdy jen nadějíplnou tuchou.
Ačkoliv tedy »Inter arma« je předstiženo udá“
lostmi, popřáváme článku přece rfáhta, vyhražu“
jíce si současně oslavit zrození naší státní samo“
statnosti při jiné vhodné příležitosti.

A NEMINOU SE DRAHOU SVOU —?

Den horký, suchý, srpnový,
kdy žárem vzdychá stromoví
a nad zčeřeným mořem klasů
se třepetá vzduch modravý

Jde bílá cesta vozová,
kam nebemptáci plují..
A s květu na květ těkavě
motýh poletují.

Dva chodci žárem poledním
se k předu zvolna šinou;
zde bodlák kýv jim na pozdrav,
tam rudé máky kynou.

Teď pestrý motýl u cesty
se třepetavě na květ snes
a ptá se modré čekanky,
kam jdou ti divní lidé dnes?

Kam jdou v tom dusném bezvětří,
kdy zeměoheň dýchá,
proč dvojice ta dostínu
jak jiní nepospíchá?

Kam jdou, kam jdou « a odkud - proč
se pestré květy ptají.
A chodci dávno zmizeli
a květy vzpomínají —

Zda půjdou stále cestou tou,
či po čase se rozejdou — —
zda horkem, žízní nepadnou,
či neminou se drahou svou ..?

A neminou-li, z večera,
až slunce níž se schýlí,
zda dojdou ještě za šera,
či přiblíží se k cíli „»

hemtatuů — máma —— ———— ——m —

Je dusné ticho . . . Lány zčeřené —
a po nich horečně
se modravý vzduch třese

Jdou tiché nářky kamsi po cestách:
a v stromech žíznivých
m lístek nepohne se



DŘ. FR. X. NOVÁK:

MEDITACE O RADOSTÍ
Problém radosti jest vlastně

problémem srdce. U každéhočlověka,
1 u studenta.

Srdci jest radost pokrmem. Přímým pokrmem,nenahraditelnýmpokrmem.© Kolikjiž
z toho jediného obrazu, který není pouhým obra“
zem, ale opravdovou skutečností, dá se vybrati
pokynů, naučení, výstrah pro náš duševní život,
pro důležitou otázku, ž e se máme těšiti a jak
se máme. těšiti.

Z pokrmu jest krev. A krví žije, jest srdce,
Žije, jest veškeren organismus tělesný. Však též
odborníci nazývají krev »tekutým organismem«.

Tak jest i s radostí. Z radosti ochota čínu.
Odvaha činu. Důvěra činu. Vytrvalost, vyna“
lézavost činu. Přilnutí k činu. Splynutí s či
nem ©.To všecko, co nazýváme jedním slo“
vempodnikavost, vůle k životu, jíž
Žije duše, žije člověk jako člověk. í

Člověk žije duševně, pokud žije
v něm radost. A kdyby to byla radost jen
vysněná, jen nadějí vykouzlená, jen fantasií vy“
básněná © Jakmile v něm umírá poslední zá“
blesk radosti, umírá v něm i cnost, život duše.
Vlastně srdce naprosto vyčerpané, vyhladovělé
nemá síly bíti se za cnost, obětovati něco pro
dobro. A tak stává se maně kořistí černých mocí
vůkol sebe a v sobě.

Odtud vyniká ohromná důležitost nadpřr
rozené naděje v. životě duchovním.
A kdyby všecko nás v životě zradilo, aby ona
nám zůstalavěrnoua blízkou! Tím bližší
avěrnější abynámbylanadějene
beská, čím dále mizí s obzoru nas
šeho všeliká radost světská! Jestiť
1 naděje radost, tím bohatší a vroucnější, čím
bližší a drahocennější jsou dary, které slibuje.
V zápase našem nejposlednějším bude ona mo
stem, po němž přejdeme z života tohoto do ži

-vota onoho — —

%

Chudokrevnost není ještěo šobé ne
mocí. Avšak jest matkou nesčetných tělesných
(a nepřímo i duševních) indisposicí. Malátnost,
pokleslost, okamžitá náladovost, kolísavost, ne“
způsobilost k podnikům velkým a rozhodným,
nemírné výbuchy tu rozpustilosti, tu pláče, vše“
lijaké mátohy a přízraky, životní podnor

málnost jsou chudokrevností přímo podmí“
něny. A což teprv, dopustíli Bůh nemoci — —
Každá naležne dvéře do organismu otevřené.
Každá má v organismu chabém a slabém svého
nejlepšího spojence a přítele.

Nejnebezpečnější pak jest ten zjev v mladých
letech, kdy tělo má ještě růsti, rozvinovati se,
kdy je čekají těžké úlohy, souvisící s utužením,
zabezpečením pro budoucí život a jeho zápasy.
Lékaři předpisují takovým ubožákům »přiměře
nou stravu«, a co ji zvláště podporuje, zdravý
vzduch, pohyb.

Jest i chudokrcvnost duševní
Nazývá se různě. Melancholie, Duševní pokles
lost. Apathie k dobru. Malomyslnost, Škaro
hlídství. Chorobná hloubavost. Přemrštěná bá
zeň věčnýchtrestů — a jak se ty negativy
duševního života nazývají.. |Různě se ta du“
ševní chudokrevnost nazývá, ale vždy znamená
duševníchorobua nemoc.Neočekávejte
nic velikého od takových duší!
Třesteseoněvechvílíchtěžkých
zkoušek a obětí — —|

Zvláště, jsou-li mladé, stojí-li teprv na prahu
života. Chcete-li je zachrániti, veďte je k na
ději, k přiměřené radosti, ke všemu, čím sílí
a těší se srdce!

Z

Nedostatekvýživya přebytek výživy.
Celá řada těžkých, ano i smrtelných nemocí

má svůjpůvodv nepoměru mezi výžr
vou a mezi organickou prací srd
ce, mezi organickými příjmy a organickými vý“
daji. V krvi přílišbujné neb i přílišhojné,
abych se populárně vyjádřil. Nemocí sem spada
jících jest celá legie. —

Ne legie, ale milliony jsou těch, kteří umírají
nepoměrem,vlastněnadpoměrem rado
stí a povinností, srdečníchpříjmůa srdeč
ních výdajů. Kteří náležejí k »závidění hod
ným« vyvolencům, že si mohou opatřit vše
možné rozkoše a zároveň dovedou ae vyhnouti
každé vážné povinnosti. Kteří smějí Vynaložiti
všecky své myšlenky jen k tomu, jak s zjednat:
radost, jak utéci bolesti, Kteří žijí, aby se
radovali, ale ne, aby pro Boha, pro lidstvo



pracovali a působil Hnusné a odporné zje“
vy. Blíží se více obrazu zvířete než obrazu své“
ho Tvůrce. Ze zvodnatělých očí duše jim vyhlé
dá chlípnost, naduřelé, zamodralé rty mluví
o obžerství, líná sytost tělesná o smrti všeho, co
připomíná duši, věčnost, Boha . Jděte po
promenádách světových lázní, zabavte se v nád
herných vestibulech mezinárodních hotelů, po“
slechněte na chvíli, o čem se tu debatuje, co ty
»vyvoléné« toho světa zajímáneb tíží . .!
A řeknete»mrtvé duše«. Všecko mají, ale
nemají, neznají životní práce, vážné oběti, spás“
né bolesti — —

4

Chudokrevnost. Nadkrevnost. K nim přistu
puje třetí, nejobyčejnější a tudíž 1 nejplodnější
pramen nemocí a bezčetných utrpení: krev
otrávená, všelijak chorá a zkaže
nástravou otrávenou neb organr
smu nepřiměřénou. Různýmkořením.
Všelijakými pikantními příkusky. Kávou. Niko
tinem. Alkoholem — abych uvedl jen nejzná“
mější. Stravou pro žaludek příliš nezáživnou,
»těžkou« a j. Vždyť málo kdo má sorávné po
jmy o oné důležité otázce vlastní výživy; avšak
přemnozí se tu spokojují předsudky snad tak
starými, jak starým jest lidstvo, ale přece faleš
nými. A konečně kdyby i věděli, co jich orga
nismu jest zdravým a prospěšným, co by jim
to pomohlo? Vždyť v takových věcech přece
přemnozí jen po jednom se táží, co je oka
mžitědráždí,co jimprávěchutná,co
hrdluvtéchvílijepříjemno

Jestliže tak se děje v otázkách výživy tělesné,
nám již o sobě bližších a přístupnějších, což
teprvřící o výživě duševní, o rado
sti? Tu kolik jest vášní, tolik je těžkých před
sudků, kolik nízkých chtíčů, tolik nepřemožitel
ných nepřátel radostí opravdu lidských, duši
1 tělo ubíjejících. Bezmyšlenkovitost, předsudky,
hřích, frivolnost; hle, toť vůdcové a učitelé naši
na poli duševní diety, tolik rozhodující o našem
díle životním, o zemi a nebi.

A když dříve nebo později nadejde čas, že
duše naše chřadne, v tisícerých se svíjíc bole
stech, na všecko myslíme, všemu jinému přičítá
me vinu, jen ne sobě. Jen k tomu se nepřizná
váme, že jsme sami sebe otrávili, neb že se ještě
otravujeme — radostí.

JJ

Abychomtedynikdy nebyli bez rado
stil A poněvadž, kdo na zemi žije, neunikne

+

chvílím, kdy odstoupí od něho země a všecko,
což jest jejího, s nebem uzavřeme
smlouvu, v životě pro nebe, vna
ději nebe hledejme pojištění, ná
hráadutoho, bez čeho duše nemůže
se nezkaziti, a čeho nám země ne
může ani bezpečně ani trvale po
skytnouti — — radosti.

+

Aby radost nebyla nám ani bůžkemani mo
dlou!Něčím,co nezná míry ani záko
na, aniohledu, anismilování. A po
něvadž srdce lidské bezedno jest, a bezedná
1 jeho touhapo rozkoši, stůjme nejvíce
na stráži, kdy nejbohatšími jsme
naradostl

V těch chvílích nejvíce se modleme, v těch
nejvíce se posilujme prostředky přirozenými
1 nadpřirozenými, nejvíce se vyzbrojme proti
vlastnímu srdci, proti vlastní slabostil

sko

Aby radostnaše zdráva byla a nám
vždy přiměřenal Prostá, jak prostým
má vždycky zůstati veškeren život náš, Podle
naší duše, a ne podle jiných. Vybraná,jakovybranéjsouskutky,— jimižsizasloužit
chceme Boha. Radost duše obrácené k nebi,
a ne radost ničemníka kráčejícího k záhubě — —

+

Jest tedy radost něčím, co úzce souvisí s vý“
sledkem života, s uměním nejen žíti, ale
žít zdravě, žít silně, žít záslužně.

Jest radost něčím, co bychom neměli pone
chávati náhodě ani rozmaru, a nejméně cizímu
určení. O čem bychom sami měli se zpytovati,
kde bychom měli sami nad sebou bdíti. Kolik
méně by se našlo v našem životě
zmařených chvil drahocenných!
Jak lehčím by bylo jednou naše
umírání! Jak snadnější naše zod
povědnost — —!

Jest radost květina, která kořeny má v čase,
ale plody svýmizasahuje do věčnosti.Pěstiti
bychom ji měli úmyslně a vědomě v duši, aby
mohutně vzrostla, plně se rozvinula, bohatě nás
odměnila.

+

Ale předběhl jsem se ve svých myšlenkách.
Nesnese každý organismus každého pokrmu.

Proto Bůh tak bohatě vypravil, tak mnohoná



sobné předměty k výživě potřebnými zařídil spi“
Jímu tohoto světa. Ne, aby člověk hltavě na
všecko, co mu do cesty nadběhne se vrhal a tím
ae nad zabíjel, ale aby si z té hojnosti vybral,
co a kolik potřebuje, co a kolik mu jde k duhu.
A čím výše stojí člověk na stupnici kultury,
v čím určitějších žije poměrech, čím vyšší úkoly
staví sobě v říši práce, bádání, přirozené 1 nad
přirozené síly a cnosti, tím větší věnuje pozor
nostovýběru toho, čím se živí. Jiná jest strava
prostého rolníka, jiná zas zjemnělého aristokrata.
Jinak živí se člověk v krajinách polárních a ji
nak na rovníku. Jinak myslivec a jinak řemeslník,
Jinak človék pracující rukama a jinak muž na
máhající hlavu. Jinak útlé dítě a jinak člověk.
dospělý, ano v mnohém ehledu jinak muž a ji
nak žena. Proto není bez podstaty přísloví, které
praví:pověz mi, co jídáš, a povímti,
kdo jsi. —

Tak se má věc 1 s radostí. Nespočetnými, ne
konečně rozmanitými paprsky zářía tryská nám
ze všeho, což jest, ze skutků Božských 1 hd
ských. Někdy zřejmě a otevřeně, jindy tajně
a hluboce skryta. Někdy sama se nabízejíc, jin,dytěžkozaspřístupna.© Někdyažomamujíc
a podmaňujíc nádherným zjevem, jindy pokorná
a skromná a neúhledná, a přece vzácná 1 draho
cenná. Někdy jen k tělu mluvíc, jindy zas duši
unášejíc. Někdy v teplých údolích života kvé
touc, jindy vysoko v Alpách. kde zuří bouře
a sídlí ledy

Všudeanakaždý způsobivkaž
dý čas. Nejen v dýmu tabákovém a v zá
pachu alkoholovém, ale i na zdravém ozoně bo
hatých lesů. Nejen při sladkých zvucích hudby,
v síních koncertních, ale i při prostém zpěvu skři-
vánčím na čistém vzduchu jarního dne. Nejen
na měkkých polštářích, v chládku a pohodlí sa
lonníhovozu, ale i na otužujících cestách s holí
v ruce, pěšky po zaprášených silnicích, na úpalu
červencového slunce. Nejen za kvetoucího jara,
ale 1 za sněhu a bouře. Nejen ve zlatých palá
cích, ale i v místech bolesti a bídy. I v nemoc
nicích, v sídlech nevýslovných utrpení, viděl jsem
duše plné vyšší nadlidské síly a vnitřní radosti.
1 v chýžích naprosté chudoby a opuštěnosti sly
šel jsem úchvatná slova spokojenosti, díků k Bo
hu .. . Jako bolest ničím nedá se zdržeti, aby
nevnikla do chýše i paláce, do vsi i do města,
na každé místo, v každý čas, tak její protichůdce,
radost. Všude se s ní potkáš, máš-li o ni zájem,
všudeji nalezneš, všude ji můžeš míti, ale mu“síňumětvolit.

A čím zvláštnější je tvůj stav, čím vyšší vytkl
sis v něm cíle, tím jest nutnější, abys
neponechal náhodě důležitouotázku
své zábavy, svého zotavení, svých radostí vůbec.
Tím důležitější, aby sis vybral zábavy, radosti
přiměřené, svědomitě vypočtené pro svůj cíl
a pro zaměstnání své. Platí £ v ohledu potravy
srdce tvého, co řečeno o potravě tělesné: po“
vězmi jaksebavíš apovímti kdo
jsa!

+

Církev svatá, matka duší našich, sama v té
vážné věci jest i vzorem i pomocnicí zároveň.
Když přemnohé, o sobě nikoli špatné radosti
puncem »světských« opatřila a tím pro nás co
málo se hodící označila.

Není v tom krutost, ale vyšší raoudrost, ne-h
snaha usnadniti nám zápas, uvarovati nás pro“
pastných konfliktů. Nesmí v údolí se baviti, kdo
denně na strmých výšinách musí pracovati. Již
cesta sem i tam vyčerpala by největší část jeho
sil a času. Avšak kdo vysoko na horách pra
cuje,nahoráchibydlíanahoráchsti
hledásvoupravidelnouzábavu -—
toť přece ví každý života horského zkušený.

Nesmí změkčilé příbytky, zženštilou společ
nost vyhledávati, kdo jsa vojákem, denně jest
povolán k těžkým pochodům, k strádáním mno“
hým, k zápasůmna život 1 na smrt. A ještě
méně jest mu dovoleno, zatoužiti po rozkošech
nabízených od vojska nepřátelského, které právě
povinen jest potírati, Kdyby to ani zakázáno ne
bylo, dává to zdravý rozum, vede k tomu vědo
mí vlastní cti.

Jak vytrvá s Kristem ukřižovaným, kdo se
těší se světem ho křižujícím ?

Jak troufati st bude hlásati přísnost, kdo sám
životem zvolil změkčilost?

Jak bude mluviti chudým a trpícím a vydě
děným tohoto světa, kdo s rozkošníky se směje
a mezi labužníky nalezl své místo?

Jen slepé oko necítí bolesti, když náhle z te
mné nociocitne se na plné sluneční záři. Jen
hluché ucho nerozjítří se, když náhle vedle sebe
nebo hned po sobě zavzní tóny naprosto sobě
odporující a disharmonické. Jen mrtvý organis
mus netrpí, když vydán jest bezprostředním od
porným vlivům tuhého mrazu a ohnivé výhně
— Takmrtvým jesťasrdce kteréne
cítí rozporu a protiv křiklavých
rozdílů mezi životem, který Žije a
zábavou, kterousnad hledá, meziži
votem podstatně svatým a přísným a zábavou



nasáklou světem, páchnoucí hnilobou hříchu —
== "Takovésrdce jest mrtvé, neb alespoň těžce
nemocné. A není-li ještě ani mrtvým an těžce
nemocným,onemocní, ano umře brzo,
utrpením, vysílením, následky,
z takových mravních propastí
vdušijehovzešlými —

Opakuji, církev zakazujíc nám jisté zábavy
a radosti, nezakazuje nám útěchy a zábavy vů“
bec. Avšak chce nás ušetřiti propastných roz
porů mezi životem a radostí, nebo vlastně mezi
povinností a srdcem. (Chce,abychom
učili se radosti hledati tam, kde těch sporů není.
Abychom se učili hledati radosti, které jsou
spojenci našeho života, které or
ganicky obepínají a obapolně po
silují povinnost 1 srdce.

*

Abych ještě několika črty obraz napočatý do
konal, myšlenku navrženou doplnil.

Čím zdravějším, mladistvějším, silnějším jest
organismus, tím prostější se nasytí stravou, ano
tím instinktivnějipřímo od mítá všeckuraft
finovanost, dráždivost, pikantnost ve výživě.
Přirozeně vychovanému dítku chutná 1 kousek
chleba jak marcipán a mlékem neb vodou hasí
dokonale svou žízeň. Naopak kašle a slzí, má-li
požívati potravu opepřenou, ušklíbá se a hlavu
odvrací, poprvéli má píti alkohol. Zvrací a jest
nemocno, bylo-li svedeno k pochybným »rozko
šem« nikotinovým.

Tak jest 1s radostmi. Čím prostějším, přiroze
nějším,zdravějšímjest život duše, tím prost
šíjsoui zvolenézábavy, tím větší
znichradost.

Zdravý hoch obkročí tátovu hůl a má —
koně. »Objede« s ním pětkrát, desetkrát domácí
zahradu, kolny, zrejdí »na něm« snad půl ves
nicea máradostihouf— aužilzdravého
vzduchu, otužil mladé tělíčko vy
datným pohybem, ani 0 tom nemyslea
netuše. í

Vůbec neznají zdravé děti, jakmile překročily
první léta života, zábav jiných, leč na čer
stvém vzduchu, na teplém sluné
čku nazelenémtrávníku vsypkém
písku zastáléhopohybuposkoku,
křiku, závodění, smíchu A co
pít tom jásotu a výskotu, radosti a uspokojení
a osvěžení, otužilosti, síly, vzně
tu, šťastného plného života — —
Nabídněte jim plné pokoje hraček a jídel a
obrázků, za teplého, krásného dne! Podívaií se

na to, okusí toho, pochlubí se tím 1 třebas, ale
pak seberou, co se sebrati dá a hrnou se ven,
ven... |

Učme se od dětí radovati se, zotavovati se,
což jest vlastně jedno! Pryč s každou rado
stí dráždivou, která“nenasycujesrdce,
avšak přesycuje je a otravuje! Pryč s každým
duševním alkoholem v našichzába
vách, ve kterém není ani síly, ant zdraví, ani še
trnosti, avšak zárodek všelijakých duševních ne“
mocí a bolení srdce a om:zelost života a hýrání
nejjemnějšími instinkty duše! Pryč s každou roz“
koší změkčilou, která nás činí jen zchoulo“
stivělými, omrzelými, neschopnými pro tuhé zá“
pasy a tvrdé cesty života!
©Ven, — ven — — Ven z dusných světnic,
od špinavých karet, od otravného nikotinu, od
motavého alkoholu! Ven, na boží slunéčko, pod
zelené stromy, a třebas i do sněhu a bouře! Ven
do přírody, která tělo uzdravuje a duši prohlu
buje, která těší a sílí, křísí a otužuje, která ne
dopouští, aby jí bylo zneužito, která nestaví
blízkých příležitostí a osidel našim vášním, ne
otravuje srdce, nezabíjí povinnosti, nemrhá ani
penězi ani duševními statky — —-|

Jest cosi dětského ráje, dětské přímosti a pro
stoty, dětské síly, svěžesti, lačnosti života
ve volbě radostí prostých, otužujících. laciných,
jak jen příroda je skytá. Ne v řemeslném, hru
bémsportu přírodním,ale v laskavém.Intim
ním 1 účelném styku s přírodou a jejími čistými
radostmi.

©

Vedle prostoty v radostech jest ještě jeden způ
sob radovati se, který' svědčí o zdravosti, mla
distvosti duševní, totiž užívati radostí mírně.
Jsou duše choré nebo stařecké, které k zábavám
v každý čas jsou ochotné, které radostí se ne
mohou ani nasytiti. Jimž žíti jest vlastně zota
vovatí se a radovati. Duše stařecké a choré buď
skutečnou chorobou a opravdovým stářím, aneb
i leností a požívavostí a zabíjením času a hří
chem. Zdravá však duše a svěží a energická hle
dá své nejkrásnější štěstí v plném proudu činnosti
a práce. Zotavení jést jí jen nemilým ústupkem,
kterému se podrobuje z nutnosti, z ohledu na
sesláblé síly, ač nerada a jen pokud opravdu
musí.

*

Význam radosti tkví v jejím poměru k srdci,
v jejím vlivu na srdce. Dvě hlavní moci jsou
v člověku: rozum a srdce. Obojí uplatňuje se
v každém našem skutku, ve veškérém našem ži
voté, ale vliv rozhodnější, jednání konečné zá



visí od srdce. Rozum jest světlo, jest bílým
dnem, v jehož jasnosti kráčíme, ale srdce jest
ona moc, která činí, že jsme vykročili, že se po“
hybujeíe, že nic nedbajíce hrbolaté cesty, spě“
cháme k cíli. Rozum:radí, varuje, ponouká, při
rlouvá, ale srdce jest, které rozhoduje, ustano“
vuje, které konečně jedná. Rozumjest materie,
vůle, srdce jest forma lidských skutků, dobrých
neb i zlých, mohutných neb1 slabošských. Proto
mocnost nad mocnostmi jest, co V člověku vládne
srdci, čím žije sfdce. A radost vládne srdci, Jí
srdce je zdravým, silným, mohutným a vřelým.

%

Myšlenky právě pronešené vztahují se k je d
né stránce problému radosti. Ku stránce, která
nejvíce jest na jevě a které tudíž nejvíce bývá
zneužíváno:kůčelu radosti. Ačkoliv1 zde
již mnohým vážným pravdám se Ize naučiti, pře
ce nejvíce získá pro duši svou, kdo nespokojuje
se povrchem, ale pokročí dále k samé po dsta
tě radosti, aby tak schopnýmse stal, po
znatii pravévlastnosti a podmínky
radosti. Pokusme se, těmi směry se zamy“
sht!

$

Na samý počátek otázky po podstatě radosti
položilbychrozdíl mezi radostí a zábavou

Všeobecněse ty dva pojmy kladou na ro
veň, a já sám přidržoval se dosud v této stati,
z příčin praktických, toho způsobu mluvení.
A přece se mi zdá, že jest v tom veliká nespráv
nost a zřejmé nebezpečí, když ta záměna se pro“
vádí i v životě praktickém. V přesném slova
smyslu:

radost jest příroda, zábava jest umění.
Radost jest potrava, zábava jest lék.
Radost roste a Žije za daných podmínek

sama, zábava se vyrábí a pěstí uměle.
— Radosťjest, abych řekl, dílo Boží v člově
ku, zábava jest dílo lidské v člověku.

Radost opravdová nikdy nemůže ani škoditi,
zábava může i otrávit. ©

Radost jest pro všecky, zábava pro slabé,
chořé, pro ty, kteří nějak žijí nepřirozeně.

Zábava toť, hle, karty, kuželny, tance, kon
certy, radost jest jako milé slunéčko, jako jarý
vzduch, jako osvěžení májového dne.

Celýčlovékjest kterýmámnoho
a velkých radostí, málo řídkých
zabav— —

*%

Naše doba vyniká nad všecky časy předchozí
sní klasstckého pohanství nevyjímaje — umě

ním, rozšířeností, obecností, množstvím, raffino“
vaností ve způsobechbaviti se. Žádná položka
veřejného života společenského a státního, ani
samo vojsko našich až po zuby ozbrojených stá
tů, nevyžaduje takového ohromného nákladu, ja:
ko naše zábavy. Jediná Paříž vydávala ročně:
skoro 60 millionů za zábavy, jak nedávno bylo
čísti v novinách; z toho připadá přes 30 millionů
na divadla, opery, koncerty a jiné »umění«. Ně“
mecko platilo ročně daleko přes 3 miliardy mar
rek za pivo, víno a různé likéry. Na Moravě, jak
tolikéž oznamovaly noviny, se ročně jen prokou“
řilo dvacet millionů korun.

Duší všech -těchto ohromných výdajů jest, vě
domě neb nevědomě, přiznaně neb nepřiznaně,
snaha způsobiti sobě radost, baviti se. A to jest
jen jedna část našich zábav. Kdybych k tomu
ještě přidal t. zv. »nóbl« zábavy našich aristo“
kratů i demokratů, všelijaké závody, sporty, Ve
nušiny brlohy, výlety, hostiny. . byl bych ast
oprávněn k závěru, že daň, kterou platíme
(i nejchudší z nás sem náležejí) dobrovolně na
zábavy, předčí daleko všecky ostatní dohroma
dyNeumíme žíti, tož se bavíme. —

Kdyby nic jiného, ten jediný nepopíratelný
fakt dokazuje jasně, jak jsme nemocní. Jak jsme
prázdní pravé radosti. Jak přítomné lidstvo stůně
na »srdeční vadu«. Tu netřebaani ukazo
vati na příšerně rostoucí počet sebevrahů, de
fraudantů, neurastheniků, kandidátů šílenství
Kdo nedá pekařovi,dá lékárníkovi.Žijeme
(duševněa obrazněvzato) z »latinské ku
chyně«, ze zábav; to postačí tomu, kdo má
otevřené oči.

£

Nepravím, že každá zábava jest špatnou nebškodlivou.© Špatnýmaškodlivýmjenomjest,
když se zaměňuje zábava a radost. Škodlivým
a špatnýmjest,když někdozanedbává
vsobě radost, a hledá jen zábavu.
Špatným a škodlivým jest, když zábav se užívá
bez potřeby a přes míru. Zábavajest
něco umělého, jest surrogat, jest lék, jak právě
řečeno. Jest nepřirozeno, a časem musí se státi
škodlivým, záhubným, když někdo opustiv pří
rodu, žije vyumělkovaně, když někdo zdráv jsa,
živí se léky, a nebo když někdo nemoci podlé
haje, užívá léčivých prášků a tekutin nemírně
a nerozumně.

Jest zábava potřebná. Přiduších
slabých, neznajících ještě sytití se plným, záživ“
ným chlebem života, jako bývá u dětí vůbec
a u mládeže. Při duších zlomených zápasy a
bědami života. Při všech, kdož nucení jsou ŽÍti,



pracovati za podmínek nepřirozených a vysilu“
jících, jak za doby naší napořád se děje zvláště
ve velkých městech, při jistých najmě duševních
povoláních. Naše doba sama jest největší blíz
kou příležitostí a nejnebezpečnějším svůdcem zá“
roveň k zábavám umělým a nepřirozeným, a Již
za to by zasloužila plného odsouzení,

Avšak jest věcí těch, kteří 1 zábavu a zota
vení vyhledávati musí, aby se co nejvíce vystří“
hali zábav pikantních, vzrušujících, nemírných,
jak už několikrát jsem upozornil. Aby z potře
by nevyvinulase náruživost, z řídkévý
jimkystálé pravidlo, z nutnéhoústupku
lidskéslabosti hanebná služba nízkým
stránkám životním. Čím jednodušší, čím přiléha
vější k opravdové potřebě, k našemu povolání,
k osobnímu snažení jest zábava, tím lepší.

4

Odvraceje se od výměru negativního, od toho,
čímradost není, rád bych osvětlilpositiv
ně, v čem podstata toho důležitého činitele |id
ského života záleží. Avšak jen stopy rado
sti dovedu sledovati, ano se mi zdá, že pod
statajejívlastní jest zahalenata
jemstvím, rovněž jako podstata
jejísestry, krásy, jejího otce, žr
vota.

Naléztijivšude kdenaléztipra
vý i zdravý život. Nejen v pohodlných
údolích života, ale i na Alvách jeho obětí. Ne
jen v hedvábí a šperku, ale 1v chudobě a cárech.
Nejen mezi zpěvem a hudbou, ale i pod tiše
tekoucím slzami — —

Čtéte životy svatých mužů a svatých žen.
Snad po celá desítiletí nepoznali, co my nazý“
váme zábavou. Snad po desítiletí konali jen, co
my nazýváme tvrdou prací, životem těžkým.
Sloužih Bohu, bližnímu, každou chvíli v práci
a modlitbě. Přísně drželi na uzdě tělo své. Ně
kteří z nich nebyli ušetřeni těžkých, vysilujících
nemocí, dlouholetých vnějších ústrků a proná
sledování A přece, chcete-li po
znati radost nejvroucnější, nej
Čistší, nejopravdovější, nejmo
hutnější jak jívůbecschopnojest
srdcelidské unich, usvatých Bo
žích vám ji dlužno hledati. Mohl
bych uvésti celou řadu skvělých jmen, od sv.
Pavla a sv. Vavřince až po sv. Lidvinu. sv.
Alžbětu Dur., sv. Filipa Ner. a Moravana sv.
Klementa. Ale pokládám to zbytečným, ne-li
škodným,kdyžjedno a totéž jest, sva
týmbýti aradostněžíti.

Hle,život a radost, oba v blízko
. - v 4 - vstinejužší obazároveňnanejvy*
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ších výšinách života vpravděide
álního! Pravím výslovněa s důrazem: 1 ŽI“
vot 1 radost.

Jestli svatí Boží se vám zdají málo »moder“
ními«, obraťte se po stopách jiných!

Vkročte do velkoměstských nemocnic, všímně
te si té nahromaděné zde bídy, všímněte si těch,
kteřídobrovoiněa zvyšších pohnw
tek zde slouží a tu bídu mírní. Po čem roze
znáte povolání k tomu vznešenému, ale 1tolik
těžkému životu pra vé od povolání vylhaného,
předstíraného,zdánlivého? Podle radosti,
vnitřní spokojenosti, vyššího míru, jimiž se plní
duše těch, kteří stojí na výši hrdinské své úlohy.
Ukažte mi v těch strašných místech sestru, milo“
srdného bratra, v duši své rozervané, smutkem
zatopené, nad svým osudem plačící, a ujistím
Vás, že »sem nepatří«, že »nevytrvají«, ano, že.
asi sotva dostačí plně i mravně stránce svého
úkolu. —

Anebo, učte se hlouběji nazírati do života ro“
dinného! Připomeňte si, co nahoře kdes řečeno
o oněch dvou rodinných nápisech, a vlastně ro
dinných heslech, vzájemně se podmiňůjících,
vzájemněse doplňujících:»tutose obětují
lidé«, »tuto jsou šťastní lidé«. Čím.
více pochopení nalézá v rodině tajemství oběti,
tím více žije rodina, a tím jest šťastnější, t. j.
naradost bohatší. Neníťobětnepřítelem
štěstí rodinného, ale slabost. ale rozmařilost, ale
požívavost, a vůbec všecko, co od kořene v ro
dině otravuje možnost, ničí schopnost obětovat
se, dovésti za sebe trpěti. —

A chcete-li ještě jiných příkladů, zeptejte se
mužů, kteří mají za sebou život plný požehnané
práce, bohatý podniky, strastnými avšak 1 blaho
dárnými, ale kteří málo užili zábav, výletů, di
vadel, lázní.. Ptejte se kněží horlivých a sva“
tých, jichž Život se podstatně odehrává mezi
úzkými a odpovědnými prkny zpovědnic, mezi:
svatými zděmi chrámovými, mezi dusnými stě
nami chudoby a bídy . . . Ptejte se jich, aby:
vám upřímně řekli, které byly nejkrásnější chví-
le jich života, kdy měli radostí neivíce i nej
čistších. A odpoví vám, že tehda, když mohli
nejvícedobréhokonati, t.j. když život
jich dosáhl intensivností i exten
sivností stupně nejvyššího.

Ale nač dlouho se oklikami zdržovati, když
cesta přímá jest nejkratší a stejně jistá? Což
neniživotdušetotožnýmsláskou?
A láska jest štěstí největší, nej
plnější, nejčistší, všecko ostatní



sobě zavírající, nejpožádaněj
,Í. —
A opět se táži: Což neznamenal -ráj prvního

člověka 1 vrchol jeho štěstí? A v tom ráji zaují“
malo krásné okolí, vnější vláda nad přírodou a
pod. místo přece. jen podružné. Avšak pravý
významráje tkvělv harmonickém, do
konalém vnitřním životě prvních
rodičů. |

A ještě po třetí. Což není Život věčný
1 věčnýmmilováním a zároveň 1 věčnou
radostí? Což stupeň té radosti v nebi není
podmíněn stupněm lásky a zároveň 1 stupněm zá
sluh, života v milosti Boží dříve rozkvetšího? —

Hle, odkud vyvírají a kam uůstí
prameny pravé radosti. Opětuji:ta
juplná jest podstata radosti, jako 1 podstata žr
vota,lásky.Ale není-li radost sama
životem, není-li samaláskou, jest
jistotně jich dcerou a téže s živo
tém podstaty, těchže s životem
iláskou jakostí a vlastností

A poněvadž život náš, naše láska, v tomto
slzavém údolí jest nedokonalý, hříchem otráve
ný, jen jako na okamžiky k nebi plně se probí
Jející, jest 1naše radost zde na zemi nedokonalá,
chvilková,nemocná ...

A poněvadž život náš, naše láska, zde na ze
mi jen obětí a bojem ozdravují, mohutní a plné
dospívají krásy, sťal se boj a sebezápor spojen
cem, podmínkou, branou k radosti pravé a či
sté, k radosti na zemi a k radosti věčné — —

+

Bt<

Bojím se, že se stanu nudným a rozvláčným.
Ale pro ohromný praktický dosah budiž ta věc
ještě vyslovena o sobě.

Radost tedy náleží organicky k životu, jest
totožnou s životem. Ale žíti, jest rozví
jeti se, jak často bylo poukázáno. Žíti jest od
vrhovati překonané, méně cenné, jest reformovati
se,zápásiti přemáhati.... jestvšecko
to, co jedním slovem nazývá se věrné konání,celápovinnost

JAN TRAKAL:

Jest tedy radost voorganickém,
nitrněm spojení, doplnění podmí
nění s povinností konanou svědos
mitěaláskou, —

Nenítedy pravéradostibezsvě
domité povinnosti 4 není zas
trvalé vérněpovinnostibez pravé
vnitřníradosti, =

Hříchem pak jest ubíjetí jedno i druhé
v člověku,i radost i povinnost, (Pončvadž
kdoubíjíjedno ubíjí druhé,

Velká hlediska otevírají se nám při těch zá“
kladních větách, o štěstí a o lásce, o povinnosti
a o životu, o radosti a o neb

Chceme-li tedy nashromážditi mnoho slunce,
mnoho jasu, mnoho čisté radosti životem, ne“
ptejme se nejdříve, jak se budu baviti, ale jak
budu žíti. Jak budu žíti záslužně, svědo“
mitě, bohatě a plně a zdravě. Jak odvrátím od
sebe, od svého srdce hřích a všecko, co k hříchu
vede. Jak posilním duši svou, přirozeně 1 nad
přirozeně, aby obstála v bojích 1 zápasech,
bez nichž život nemá hloubky a nemá koruny
ani trvání?

Kdo těmi otázkami začne, Šťastně
rozřešíobojí problém, problém radosti a
problém—zábav. Avšakkdohledaje
radost, začne zábavou, zhyne hla
demasežránbudehříchem,neždo
spěje, kam zamýšlel.

*

Hle, kde roste radost!
Ne v palácích rozmařilosti a nevěry, ale po

blíž zapírání sebe a věrné povinnosti.
Ne v klokotu lidských náruživostí a hříchu,

ale v blízkosti tiché, čisté, svaté lásky.
Ne tam, kde člověk hned z ráje zrančný sám

a sám se přičiňoval, ale kde i Bůh, milostí svou
mocnou i léčivou jeho snaze byl nápomocen.NedalekoodBohaanibez Boha
a proti Bohu, ales Bohem vůzkém
spojení s ním, v předtuše věčného
sním přebývání — —

IMPROMPTU
Šalvěje kvetou, voní stráň i Jesy
Aníf starou kolovrátek hvízdá
a kdo jde večer krajem, zasteskne si

Reflexy slunce v oknech chalup svítí. —
Na křivé cestě mezek v stínu dřímá
a v lomech kámen do sluje se řítí.

Samoty mlčí... duše vzlýkající,
Je chvíle truchlivá jak před odchodem.
Vlak v dálku jede. | krajinou již nplel
Podzimní vůně Stýská se mi, stýská
po plavém vlasu, modrých očí jasu. ©
Na horách tmí se, tmí a v dálce blýská, ++



FRANT. HEPPNER:

ANT. SLAVÍČEK VE SVÝCH DOPISECH.
(Přofil malíře a básníka.)

Nikdo nemůže tvrditi, že pochopil duši Šla
víčkovu zcela, poznalli tohoto toliko z jeňo
-obrazů a skic; tím chápal by jen Slavíčka malí
ře. Ale jest nutno a potřebno znáti jej 1 jako
básníka a toto vlastní naše poznání přiblíží nás
"více k nesnadnému pochopení tvorby krajináře.

Mohu tvrdit: směle, že Slavíček byl básníkem.
A to básníkem sensitivním, jenž snaží se vy
jádřiti ve svých obrazech celou svou bohatou
duši, všechny své myšlenky, city a dojmy, zkrát
ka, všecko, co dotkne se jeho nitra a co zachvěje
jeho duší.

Přes to, že nepsal básní, soudím tak dle za
nechaných dopisů, jež psal svýmpřátelům a zná“
mým, že básnicky vnímal a cítil; v nich právě
možno poznati jeho neukojitelnou touhu po umě
leckém tvoření z vlastní vnitřní nutnosti.Korrespondenceumělců,| otištěnáposmrti
těchto, vždycky prozrazuje námněco z toho, co
umělet pokládají za vedlejší při svém tvoření,
ale co mnohdy je inspiruje a často i samo po
máhá umělci při jeho tvorbě.

| Láska k přírodě u umělců, zvláště u malířů
krajinářů byla vždycky více méně veliká; u Sla
víčka není to však jen láska, nýbrž návrat k pří
rodě a.žití s ní ve smysluRousseauově.
Slavíček zanechal nám v dopisech *) své my
šlenky, pocity a dojmy tak jasně a čistě, jako
Jasný a čistý byl vzduch v horách, který dýchal
— a tak promítá i svou touhu, svou lásku a
zbožňování přírody na široká plátna.

Občan Thorés psal ThéodoroviRouseau
ovi: »Vzpomínáš-li si ještě doby, kdy seděli
jsme v oknech našich mansard, nohama klátili
naokraji střechy a pozorovali zákoutí domův a
k 4 6. * v . . řimhuřute w* vw ,ominů, Jez jsi, přimhuřuje oči, přirovnával kupohořímastromům?© Vzpomínášlisimalého
stromu v Rothschildově zahradě, jejž jsme mohli
viděti? Každý čerstvý výhonek malého topolu
vzbudil na jaře náš zájem. V podzimu počítali
jsme padající listy.« — Z dopisu toho poznává
me, jak dívali se a s jakou láskou k přírodě žili
klassikovémoderníhokrajinářstvíz fontaine
bleauské školy, jakýmbyl Rouseau,

Ná Malíře Ant. Slavíčka vybraná korrespondence,S. V. U, Manes, Dráhy a cíle sv. 8,
10

Corot, Dupré, Diaz a Daubigny,
»v jichž dílech ke slovu hlásí se ona chvějná
touha, s níž moderní člověk z hluku a čoudu
velkoměsta vykračuje do Svaté Samoty příro“
dy lk —

A takovým »moderním člověkem« byl i Šla
víček. Utíká z Prahy rád a kdy jen může. Píšeť
z Kameniček: — »Do města se nic netěším, ja“
ko kdyby mne tam táhli provazy.« — Jen v pří“
rodě cítí se šťastným a v hluchých, horských sa“
motách oddává se svému básnickému snění a
touhám. -— A maluje-li v samotách, vyjádřuje
to, co v jeho nitru Žije a co jím tak prudce za
chvívá.

Jak vyhledával samotu již ve studentských le
tech, přiznává se ve své skromné curricůlum vi
tae, zaslané r. 1903 Hevesimu do Vídně. Psal
— »snad působením našich kostelů, které jsem
vídal rád zvlášť večer, kdy byly skorem v přítmí,
zmocnila se mne touha vstoupit do kláštera.« —

A takovým klášterem byly mu později tiché,
opuštěné samoty v Kameničkách, Kraskově,
Oldřichovci, v Německé Rybné a Hostišově, kde
Žije jen stále v důvěrném rozhovoru se svojí uči
telkou-přírodou a jíž jedině patří jeho měkká,
oddaná duše.

Tam jest nadšen krásou křivolakého stromu
a meze, chudých bramborových polí a zadumanýchrybníků,krásoukřoviska,© shrbených
chalup a oplotěných zelinářských zahrad, roz
brázděných arozmoklých cest do vesnice a krá
sou oblak na vysokém nebi. — Z Hostišova pí
še: — Není nic hezčího, než vidět pod vrchem
nebo na něm rozlezlou vesničku a okolo ní všude
samé různobarevné body — pasoucí se krávy.

A v létě r. 1906 píše z Kraskova — a také
nemohu ani já za to, že mám rád několik do
škových chalup pod zapařeným nebem, když
u nich kvete strom, obsypaný bezinkami. — Ku
konci dopisu připojuje — nic bych Vám teď ne
přál, než sednout si na tu mez, mezi mateřídou
šku a seděti mezi tím obilím, jak ono žloutne
a bělá a připravuje se k dozrání, —

Ale je i v tom rozkoš, -— veliká krása —
lehnout st za humna a dívat se na nebe a dý
chat rozehřátý vzduch, jak se třepétá a křížkuje



nad-několika doškovými baráky. — Ve svých
samotách je Slavíček z jara i v zimě, v létě iv
jeseni a stále a stále vrací se na stará svá místa,
jež nepostrádají nikdy pro něho kouzla a nad
šení.

A Slavíček-je vnímavý do extrémů a sensitiv“
ní zároveň. © nejjemnějších podnětech,jež ho
fascinují, dovede se pak široce rozepsati v do
'pisech.

Při vzpomínce na Luhačovice píše z Prahy r.
1901 v zimě: — Snad ony lesy bukové, které

snad nikde nejsou v té rozloze a velikosti jako
u Vás, — by na jaře osvěžovaly, — a snad
jejich jarní půvab je silný s tím navlhlým zápa“
chem ležícího na zemi listí. — Neznám buky
z jara a dráždí mnepředstava, jakže asi mohou
působit. Nevím, čím to je, ale proč člověk má
tak rád bělokoré stromy? — Jsou žíhané jako
břízy, ale mohutnější, a proti těmto jsou jako
pardalové. — Něco kočkovitého je v břízách,
— jsou jako anglické nebo škotské dogy.
Břízy znám, ale bukového lesa jsem neviděl v
jaře, kdy raší a kdy v něm všechno zpívá. —
Kdož ví, nezanese-ii nás vítr v tu stranu.

ně

A Slavíček viděl v samotách bouře, jaké bý
vají jen v horách a jež mnohdy trvají celý den,
ba i déle, slyšel, jak hučí větry v lesích a jak
to v prořídlých stromech píská, viděl sněhové
vánice a deště, plískanice na stráních a jarní
strže, mráz s ojíněným křovím, u cesty se zmrz“
Jými ptáky a zavátými vysoko domky. A Sla
víček je všeho dobrým a bystrým pozorovatelem.
Postřehne vše.

Píšeť v dopise z Kameniček r. 1903: - To ni
kdo z Vás si nemůže představit, jaké dojmy se
zde střídají. Jako dnes, a- každý den. Vůbec nenídne,kdebychnebyljiminavštěvován.| Jsou
zde příšerné nálady. Tak úžasně tmavé, — celý
kraj stmí a jakási oblaka: starozákonní také
černá — visící takřka nad samým člověkem, —
ženou se přes Vás a Vaši hlavu. Mihnou se
Vám báby — v pestrých barevných šatech —
utíká'to domů, protože v mracích a v obloze
zdá se soudný den. — Pak je větřice — s pří
valem. Najednou šedivá mlžina děšťová se přes
vás přenese. —- To je jen možno vidět, — ale
není možno to vypsat. —

- AJindy zase píše z Hostišova r. 1902. —
Jsou zde tak zcela zvláštní horské půvaby. Prá
vě v sobotu byla zde nálada, kterou jsem ještě
nikdy před tím neviděl, Cáry mraků letěly přes
Jeny byly nízko — letěly přes domy. Byli

lí

jsme v nich. Tak nízko šly — že valily se jako
chumáče šedé páry z ohromné nějakélokomoti:
vy. — Ze všcho měl Slavíček nejraději V samo“
tách bouře. Něco obdobného jako u Beethove
na. Při bouřkách díval se do kraje, pozoroval,
hru barev a slyšel, jak kraj úpí a sténá ..

Z, Kameničekpsal 3. srpna1907. — Kdybyjenbylohodněbouřek.© Mámjenejradši,
když světlo je žlutavé a za sírovým terénem jehodnětmavénebe.— Něvím,dočkám-lisejich.
Je tu větrno —skoro chladno, ale příjemně při
tom. -—

V září r. 1903 psal: — Jsme od několika dnů
v Kameničkách — totiž v mracích. ——Šedé cá
ry se ženou krajinou a není viděti ani na / kro
ků. Vyhlíží to jako v úžasně husté mlze. Dnes
zde v té šedé náladě šel takový horácký pohřeb.
— Pár babek v červených, přes hlavu přehrnu
tých sukních toho nebožtíka, jejž vezl šimlík —
provázelo. —— Ty břízy kolem silnice a šedé
chuchvalce hustých mraků — dělaly k tomu tak
jednoduchému výjevu — dekoraci. — Nic neni
na tom, — ale podivná věc! Ani nemohu
vypsati jak na mneto působí. —V
těch psích dnech cítí snad člověk tím spíše s chu
dým tím horským lidem — a rozumí snad spíše
všem jeho bědám. — Ale nic sentimentálního
není v tom. Jen ta příroda v. celé své nepřízní
snad jiné vyvolává dojmy, — ne veselé, ovšem,
ale mohutné. —

Po týdenních deštích, jsa v mrzuté náladě,
kdy nemůže jít ven, aby pracoval, píše z Kras
kova: — Koukám okny ven jako z kriminálu. —
Prší — prší — stále, v jednom kuse po celý
ten čas (skoro týden) co jsme zde — a mimo
dvou, tří hodin v tom Čase jsme slunce vůbec ne
viděli. Z domu se nemůžeme hnout; půda je tak
změklá, že bych byl dnes v ní málem za
nechal galoše — a rybníky — celé rybníky vša“
dy. Je mi to až divné, jakoby to ani přestat ne
mělo. — Melancholická nálada se bezděčně vtí
rá, řekl bych — vpíjí v člověka. Před okny jsou
stromy a jsou těžké — studené; vždy mi připa“
dají — když je tak jako dnes — jako z ocele.

Stejnoměrně — jednotvárně, tak dutě padají
kapky deště na okna — v jednom kuse a stále:nadstromyješedivénebeanic.— Vrchyjsou
zakryty mraky šedými navrch a tmavými vespod
— a jsou to 3 barvy a všechny vlastnéjsou vje“dinémgenerálnímtónu;šedivém,— Šeděae
lesknou střechy, šedivé jsou reflexy na listech
švestek — šedé jsou ty páry — jako hadry a
kouř — a teď zrovna ze zvohičky ná nával je



slyšet tlumené zvonění, klekání — také jako za
závojem. — A když byl Slavíček všechno vy
pozoroval, co se děje kolem, vniká do života to“
ho lidu. Po únavné práci a stálém uměleckém
rozmachu jde mezi lid, jakoby pro posilu a cítí

BĚLÁ PEČÍNKOVÁ:

se být jejich a mezi svými. Jemu nestačí snad
znát tvrdé rysy tváří, mozolnaté ruce a všechno
plahočení vesnického lidu — chce poznat i jejich.
prostou duši a co jí zmítá

(Pokračování. )

EDBTSODA
Zase jsi přišel? Snad po tisícáté!
Neznámý hochu, dej Bůh Ti už klidu!

+

V nádraží stojím za časného jitra.
Plno tu lidí už hovoří, chodí.
Stoupám si k zábradlí. Vlak je již tady!
V červené čepici úředník běží,
všechno se pohnulo v očekávání.
»Ne,to je rychlík — ten nestaví tady!«
povídá portýr se znuděnou tváří.
Všechno zas mrzutě koše své staví.
Z mlhavé dáli teď přihnal se rychlík,
zmírňuje tempo, co stanici míjí,
ale jen o znání. Řadu má vozů.
Všecky jsou plny. I na můstkáchstojí.
Tu mladý vojín též, na zádech baťoch,
stojí a čeká: Zda zastaví přece?

Maďar je; doma byl na svatbě sestry.
Vrací se k praporu — nejvyšší čas je!
V Nymburce čekal dvě hodiny dlouhé.
V čekárně dřímal; a sny bylv sladké.
Družička růžová na něj se smála,
máti 1 otec tu na blízku byli,
stůl plný koláčů, sestra a ženich.
Vojny a hladu snad není už více!
Bože, jak hezké má děvčátko oči!
Jakou mu pohádku o lásce předou!
Drůžičko růžová — nevěstou bílou
budeš kdys, přisám Bůh! — a já tvůj

ženich !

Písknutí. Vytrh' se z růžova snění.
Co? Už je čas? — Šoup' čepici k týlu
a popadl baťoch. Ven z čekárny letí,
do lidí vráží a podivnou řečí,
které krom v Uhrách čert nechápe ani,
ptá se tu lidí, zda vlak jede k Lysé?
Kývali, jakmile chytli to slovo
a voják běží přes koleje dvoje,
vyběhne vzhůru — a vlak už se hýbá.

«
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Divno mu trochu, že zbrkle tak pádí,
stanice míjí a nestaví nikde.
Jestliže v Lysé též se nezastaví,
jak že se dostane včas do Milovic?
Raport a vězení kyne mu Jistě.
Ze svatby do »basy«! Kontrast je silný.
Vojácký život svou železnou patou
stoupl mu na hruď. — Hoch pohodil

hlavou:
Jestliže nestaví, vyskočím z vlaku!
„Neskákej! matčiny prosí jej oči —
byly tak tesklivé při rozloučení. —

»Maminky všecky se o syny bojí,
do smrti chtěly by učit je chodit,
ochotny podat jim záhyb své sukně.
A já přec, máti, už přes rok jsem voják.«

„Skočíš, či neskočíš?' šelmovským zrakem
družička na něho, hrdinu, hledí.

Až jí to napíše, směle co proved",
dech se jí zatají, rozšíří oči.
Bože, strach o sebe chtěl by v nich vidět!
Co potom odpoví? Vyplísní něžně,
slíbit jí musí, že bude se šetřit,
pamětliv toho, že v dálce dvě oči
mnoho by plakaly, kdyby snad... Dítě! —.
Dvacet let muži! Ten všecko si troufá,
o tolik silnější ženy se cítí,
že by ji celou chtěl na dlani nosit,
jakoby pod hnízdem našel kde's ptáče.
Skočili jiní a skočí on taky.
A pak: To musí být. — Víš, co je vojna?
—+ ——= —— —— —— — — —— — ——

Stojím a hledím naň. Podivný hochu!
Hrdinské rysy, ty často se snoubí
předem už ve tváři s tragickou maskou.
Z hrdiny mučedník trhnutím štětce.
Podivný hochu! Proč za tebou hledím?
V tváři tvé jímá mne rys odhodlání —
kdo jej to v grimassu neštěstí křiví?
—— —— a — a — —— — ——



Stojí a čeká: Zda zastaví přece?
Stroj však už zase jak nabral by dechu,
vpředu tam opětně zrychluje pohyb.
Skočl...

A v oblaku mouky se svíjí
krvavé tělo pod kolesy vlaku,
osm as vagonů těžce ho drtí.
V supění vlastním a jekotu lidí
přehnal se rychlík a odsupal dále.
Na prázdných kolejích tělo tu leží,
zraněná hlava i ve smrti pěkná
s mohutnou záplavou tmících se vlasů,
tvář, na níž dokonán tragický rys už,
a kousek dále jsou nohy a ruka,
všechno to v poprašku mouky je slito
v nestvůrnou směs, je baťoch tu prázden,
zerván, tu svazeček cibule leží
s nezbytnou paprikou v uherský guláš

Bled běží úředník, přednosta, portýr,
zřízenci nosítka nesou a spěší
odklidit tělo a zamésti mouku,
nežli se objeví vlak od Nymburka,
kterým ten ubožák vlastně měl přijet.
Zděšené oči jich sledují dílo

—— — —— —— —

——| —,.>
Drůžičko růžová — na naší straně
družičky mívají dvoje vždy šaty:
v bílých se na svatby se srníchem chodi,
v černých se závojem, zlomenou svící
za truhlou kráčí a často 1 pláče,
na malé podušce zelený vínek
do hrobu mládenci drůžička hodí.
Nepadl milý tvůj italskou kulí —
mysle však hrdinsky, na tebe myslil.
Láska 1 vojna — to směsice citů,
strachu 1 odvahy — kdo se v tom vyzná!
Zaplač — i oplakej svatební sny své.

Matičko stará tam v Uherské zemi
(maminky na celém světě jsou stejny),

tak už to život vždy za sebou vodí:
Jednomu dítěti vystrojíš svatbu,
druhému cizina chystá už pohřeb,
nebudou věčně tvé sukně se držet,
kde's byla jista, že chráníš je všeho;
odběhnou — odběhnou — nedovoláš se!
Za mužem dcery a na vojnu syni,
za láskou k smrti — a nedovoláš se.
Maličké děti jen jídaly chleba,
veliké ujedí pomalu srdce.
Mateřská láska, jež může prý všecko,
někdy je bezmocná jak spící dítě:
nezbývá, matičko, nežli se modlit
za živé, za mrtvé, dech pokud stačí.

Z nádraží vozík hrkotá v noci
silnicí bílou, žíhanou stíny
zkřivených stromů. Po nebi hledím,
orion marně dnes nad sebou hledám,
vzpomínek dvojích to dostaveníčko,
ve středu právě, tří hvězdiček v řadě.
Teskno mi naválo od toho v duši.
Měsíce zsinalá plocha jen plove
neslyšně výše a polévá všecko
jakého's zakletí stříbřitým fluidem.
Tesknotu čeří mi světlo to v duši.
Obilná vůně ze skosených polí
chlácholí darmo vše vzbouřené smutky.
Nebudu hledět v to nesmírno nebe,
jestliže od toho srdce mne bolí.
Fixuji pohled... . Tu přede mnou běží
koníci drobní svým poklusu tempem.
Uši na sehnutých ku předu hlavách
noří se v stín a zas vyplovou v světlo,
světlo a stín se dál po hřbetech smýká,
hrkotá vozík a obilí voní. — —
Světlo a stín.

A už zase je tady.
Život a smrt. Nikde neujdeš tomu.
Neznámý hochu, dej Bůh Ti už klidu!
Dej ho i mně, kterou srdce dnes bolí

JOS. ANDRIČ:

KULTURNĚ-POLITICKÁ ORGANISACE V PŘÍŠTÍM
JIHOSLOVANSKÉM STÁTĚ“

(Věnováno česko-jihoslovanskému bratrskému sblížení.)

NašeVíra,žesevdoběnejbližšíuskuteční| sejižnepodařívyrvatijizesrdcí,ježvroucněnejkrásnějšísennašichduší:jednotnýasvobod-© milujísvůjtrojjedinýnárodslovinského,chornýjihoslovanskýstát,jeskálopevná,anikomu| vatskéhoasrbskéhojména.Jugoslavijamusí
*) Psáno o prázdninách.
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býti, když celý národ to chce. A bude! To je
ono Krekovo »le eno«, ono »jen jediné«, pro
něž nebudeme váhati obětovati 1 nejtěžší oběti
3 celou láskou, a zápalem silného povstávajícího
života naší mladé jihoslovanské národní energie.

Vycházejíce s tohoto předpokladu a počíta
jíce s ním jako se skutečností nedalekých dnů
budoucna, musíme ovšem už nyní počítati také
s novou orientací a konstelací kulturně-politi
ckých poměrů v našem sjednoceném národním
státě. Úkolem těchto řádků má tudíž býti: na
podkladě dnešního stavu hnutí na slovanském
jihu poskytnouti možnost nahlédnouti do oněch
budoucích poměrů, pokud je ovšem teď už lze
sobě představiti aspoň v hlavních rysech, jež
ujasní až budoucnost sama.

I.

Že Slovinci mají nejvzornějšíkatolickou
národní organisaci mezi všemi Slovany, je věcí
s dostatek známou. Je to z větší části životní
dílo velikého Kreka, dílo, jež vyvrcholilo v loň
ské květnovové deklaraci jihoslovanské, za kte
rou s duší i tělem svorně jako jeden muž stojí
veškerý národ a lid slovinský. V této organisaci
slovinské tkví ona síla, která neodolatelně žádá
samostatnost, svobodu a sjednocení celého ná
roda jihoslovanského a která dává každému jed
notlivci tak obdivuhodnou odvahu v boji za ten
to národní ideál. Čtvrt století pracoval nebožtík
dr. Krek na této organisaci a dílo jeho se vskut
ku ideálně podařilo. Je třeba jen zběžně pře
hlédnouti výsledky tohoto organisačního úsilí na
všech polích národního života, abychom se o
tom přesvědčili.

Náboženská organisace jeu
Slovinců tak všestranná a silná, že se liberalism
zde nikterak nemůže pevněji a hlouběji zakotvi
tt. Kulturní organisace je tak skvělá,
že po osvětové stránce Slovinci předčí všecky
ostatní Jihoslovany. (Ačkoliv jsou jinak na př.
v ohledu národního školství v celém Rakousku
na posledním místě, neboť, kdežto Češi aspoň
procentuelně mají přibližně tolik škol, kolik jimzevšechrakouskýchpoměrněpatří— Němcia
Poláci mají procentuelně mnohem více —, Slo
vincům připadla všeho všudy pouze 'dvě gym
nasla, což činí sotva devátý dil toho čísla střed
ních škol, jež by jim dle spravedlnosti náleželo.
Na obecných školách poměry nebudou mnohem
lepší, uvážíme-li, že se slovinský učitel vycho
vává na německých přípravkách. Ale přes to
se Slovinci osvětově krásně vyvinuli.) V lidu
slovinském není analfabetů, a národní vědomíje

tak silné, že jsou poměry v Chorvatsku, kde má“
me autonomii v ohledu školství (ale přece až
50 procent analfabetů), v porovnání s tím pří“
mo bídné. Že právě katolická organisace má
největší podíl na tomto osvětovém pokroku Slo
vinců, dokazuje především velice vyvinutý slo
vinský tisk. V žurnalistice je na prvním místě de
ník »Slovenec«, hlavní slovinský katolický orgán
(vychází už 46 let), jenž má ze všech slovin
ských deníků nejvíce čtenářů. Vedle něho vy
chází celá řada (30 až 40) jiných slovinských
novin, časopisů a listů. Z kulturních institucí je
rozhodně na prvním místě »Družba sv. Mohor
ja«, jehož roční lidové edice jsou nejčtenějšími
knihami v slovinském lidu vůbec. V hterárním
životě, kde je ostatně liberalism nejsilnější, mají
katolíci rovněž slušný podíl. "Toho svědkem je
jich literární časopis »Dom in Svet«, vedle li
terárně-vědecké jich instituce »Leonova družba«.
V literární instituci »Slovenska Matica«, jež by
la sídlem liberalismu, přicházejí teď taktéž k slo
vu. Mimo to mají 3 vlastní tiskárny v Lublani,
Mariboru a Celovci, což je ovšem pro katoli
cký tisk nemalého významu. Ještě skvělejší po
stavenímají katolíciv hospodářské or
ganisaci slovinské.Jich »Zadružna Zveza«
jako středisko tolika set zadrug znamená dnes
vlastní oporu národní energie slovinské, a je pý“
chou celé slovinské organisace. Pokud se však
politické organisace týče,je známo,
že jsou ve vídeňském parlamentě ze dvaceti čtyř
slovinských poslanců mimo dva všichni katolickysmýšlející,| kteříčiníjádro»Jihoslovanského
klubu« a vedou tak zdárně jeho politiku za
schválení 1 nejprudších liberálů. Slovinská lido
vá strana (»Slovenska Ijudska stranka«) je nej“
větší slovinskou politickou stranou vůbec, a ani
v budoucnosti se liberálním odpůrcům jejím ne
podaří vyrvati jí primát v slovinském politi
ckém životě. Naopak, její posavadní úspěchy
svědčí o tom, že strana tato roste. V rámci cel
kové slovinské organisace zůstává slovinská s t u
dentská kat. organisace poněkudpo
zadu. Před válkou tomu nebylo tak. Počítala 9
středoškolských organisací a 3 akademické spol
ky: »Dan« v Praze, »Danica« ve Vídni a »Zar
ja« v Štyrském Hradci. Všechny tyto spolky
byly soustředěny v Studentském Svazu, a jejich
orgánem byla »Zora«, studentský časopis vskut
ku vzorných kvalit. Ze všeho toho zůstaly jen
trosky: »Zora« ve svém třetím desetiletí přesta
la vycházeti, ze studentských organisací není ani
jediná, »Dan« zůstal bez členů a »Danica« i
»Zarja« živoří. Že takovéto poměry v řadách
studentských zůstati nemohou a nesmějí, cítíme
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všichni,nejlépesnad »Slovinský katolr
cký Seniorát«, organisaceto intelligentů,
kteří vyšli z akad. spolků. Jedná se tedy oto:
postarati se o pevnou organisaci dorostu laické
intelligence, aby pro jeho nedostatek neutrpěla
celková národní organisace.

Chorvati mají zcela jiné poměryve své
národní organisaci. Zde je katolické hnutí mno
hem mladší slovinského. Veliký vůdce náš bi
skup Mahnié a veliký učitel náš Krek — oba
Slovinci — museli nejdřív v Slovinsku vybojo“
vati předpoklady zdárného pokroku národního
ve znamení kulturních ideálů, než dílo své mohli
rozšířiti dále na východ celým národem jihoslo
vanským. A pak jejich dílo vskutku rázem zí
skalo pevnou půdu v celém národu chorvatském,
zvláště v řadách mladší intelligence. LDĎ'nespo
necelém půldruha desetiletí počítá s dílem tímto
celá chorvatská veřejnost, neboť se stává vždy
pozoruhodnějším činitelem v našem veřejném žr
votě.

Náboženská organisace nenítak
všestranná a silná jako u Slovinců, a důsledkem
toho jest na jedné straně rozhranění liberalismu,
na druhé mravní úpadek v intelligenci 1 v lidu.
(Nejlépe v tom ohledu stojí Zagorje, kraj nej
bližší Slovinsku a s ryze katolickým živlera.
Kdekoli však živel katolický přichází ve styk
se živlem pravoslavným, úpadek náboženského
a mravního života stává se vždy citlivějším.)
Am v kulturní organisaci nekvetou
"Chorvatům zrovna růže, ačkoliv zde lze již kon
kretněji ukázati na jednotlivé úspěchy, jež byly
doposud vybojovágy. Osvětová práce Fra Di
daka Buntiče, který v Hercegovině zrovna vy
kořenil analfabetismus, je velkolepým, ojedině
lým příkladem šíření lidové osvěty, jíž by nám
na všech stranách bylo tak nezbytně zapotřebí.
(Ve školství nemáme celkově doposud žádného
vlivu: ani v obecných. ani ve středních školách
(o universitě ani nemluvě) nemáme valně lidí,
kteří by v duchu našich kulturních ideí na těch
to ústavech pracovali. Ale že přece jen zde po
kračujeme k lepšímu, svědčí na jedné straně sna
ha, aby se na každou střední školu dostal aspoň
jeden profesor, který vyšel z naší organisace, a
na druhé straně snaha o utvoření jednotné uči
telské organisace, kterou by v rámci celkového
kat. hnutí tvořili učitelé obecných škol. Positivně
měl r. 1914 jednak v oboru školství, jednak v
oboru menšinové práce býti učiněn krok ku předu
tím, že hlavně za podpory kat. hnutí měla na
Rěce u kavucínů býti založena první charvatská
konfesionelní škola, aby tam živel charvatský
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byl zachráněn od maďarisace a romanisace,
avšak válka tomu zabránila. Jinak třeba také vy
tknouti, že je právě v řadách mladého našeho
hnutí vidět zvláštní zájem o menšinovou akci
proti Maďarům, Němcům a Vlachům, že zde
nalezly vždy největší činnou podporu obě naše
menšinové instituce »Hrvatska Narodna Stra
ža« a »Družba sv. Cirila i Metoda«. Všecky ty
to snahy teprve uzrávají k činům. Zatím může“
me jinde ukázati již na činy samé.) W řadách
mladého našeho hnutí byla před válkou věno
vána zvláštní pozornost omladině lidové, která
měla býti organisována na křesťanském podkla
du. Vznikaly tedy omladinské spolky, číslo jich.
dosáhlo až asi čtyřicet, orgánem jich byl časo
pis »Miladost«, vycházející v Zadru, kde akad.
spolek »Pavlinovic« byl centrem celé této akce.
Dnes z toho nic nezůstalo válkou ušetřeno,
pouze »Mladost« vyšla jednou loňského roku
co almanach. I publicistiku nám válka ohrozila,
neboť nebýti války, dnes by její mříže byla mno
hem hustší, než je dnešní. Ani to však nebylo
dosti, nýbrž hrozilo k tomu ještě nebezpečí, že
ztratíme hlavní orgán našeho hnutí »Riječke:
Novine«, který vycházel v Rěce od r. 1912 a
který byl na začátku války »z důvodů státní ji
stoty« zakázán. Avšak rychle potom byl pře
ložen do Záhřeba a s jeho vydáváním bylo pod
názvem »Novine« opět dále pokračováno. Dnes
stojí mezi devíti liberálními deníky záhřebskými
jediný tento náš deník na ryze křesťanském sta
novisku, zároveň však též na radikálně národním
v prvních řadách boje pro jihoslovanskou ná
rodní a státní jednotu i svobodu. V poslední do
bě stává se vždy víc a víc cenným listem v chor
vatském veřejném životě, což úzce souvisí ss vše
obecným vzrůstem poznávání významu celého
našeho hnutí. Mimo tento deník počítá se k
nám pouze ještě v Dalmacii svlitský týdeník
»Dan«. V Bosně byl »Hrvatskí Dnevnik« před
výstupem arcibiskupa Štadlera proti jihoslovan
ské deklaraci nějaký čas v rukou našich lidí, té
doby se však nalézá v opačné národní frontě:
můžeme s ním tudíž počítati ien potud, pokud
doufáme, že v budoucnosti po rozřešení jihoslo
vanského problému opět přijdou do jeho red
akce naši lidé. Konečně deník »Hrvatska Obra
na« v Osijeku je list našim ideám dosti nakloně
ný, ač přímo naším není. Celkem je tedy kato
lický podíl v chorvatské žurnalistice dosti malý,
a hlavní toho důvod vězí v poměrech hmotných.
Měli bychom v první řadě míti vlastní tiskárnu
v Záhřebu, a pak i jinde. Tak naše žurnalisti
ka musí živořiti z macešské milosti lidí, kteří s
naším hnutím necítí, anebo jsou přímo proti ně



mu. Z ostatních asi 20 různých chorvatských
našich listů a časopisů stojí za zmínku, pokud
se jejich širšího významu týče, jenom snad ještě
»Hrvatska Štraža«, časopis pro vědu akulruru,
jehož význam však v posledních letech oproti
dřívějšku (vychází už ló let), utrpěl značný ú
padek, a pak »Hirvatska Prosvjeta«, časopis spr
sovatelů, sdružených kolem »Kola chorvatských
spisovatelů«, založeného r. 1913, kterýžto lite
rární časopis naopak v poslední době ukazuje
zjevný pokrok oproti ročníkům dřívějším. Jinak
v literárním životě chorvatském katolíci nepoží
vají zvláštní úcty, kdežto všechny instituce tohotodruhu(»Matica| Hrvatska«,© »Društvo
hrvatskih književnika«, »Jugoslavenska akade
mija« a j.) mají vesměs výlučně liberální živly
ve svých rukou. Široké a důležité pole práce ote
víra našim pracovníkům »Društvo sv. Jeroni
ma« (založeno r. 1868, tedy zrovna před 50
lety), instituce obdobná slovinské »Družbě sv.
Mohorja«. Vydává ročně vybrané edice pro
lid, a tyto jsou nejčtenějšími knihami v chor
vatskémlidu vůbec.Hospodářské orga
nisace, obdobné slovinské »Zadružné zve
ze«, nemáme žádné. Je sice přes 200 chorvat
ských zadrug pod vedením »Chorvatské země
dělské banky« (»Hrvatska poljodjelska ban
ka«), závodu financovaného hlavně penízem br
skupů a kanovníků, ale o nějaké katolické akci
zde mluviti nelze. Je v tom ryze kapitalistická
spekulace, a ježto zadrugy sedláků nesmějí býti
pramenem kanitalistického zisku, poněvadž po“
jem zadrug a pojem kapitalistické spekulace
bankovních obchodů nelze spojiti, stav nynější
nemůže zůstati trvalým: bude nutno vyrvati ve
dení zadrug bance a vytvořiti centrálu, přizpů
sobenou podstatě těchto hospodářských institucí,
nejspíše podle vzoru slovinského. Oproti libe
rálním živlům, kteří mají silnou finanční orga
nisaci, zastánci našeho hnutí nemají nic pevněj“
šího O organisaci politické, která
by měla basi v kat. hnutí, nelze rovněž konkrét
ně mluviti. Možno jen podotknouti, že jsou lidé
našich ideálů, kteří se s tělem 1 duší věnovali stu
dru a práci na tomto poli, a že už příští volby
do chorvatského sněmu (anebo snad už do jiho
slovanského parlamentu) ukáží resultát této prá
ce a našich snah v tomto směru. Až budeme
míti svoje poslance, utvoří se definitivně i naše
organisace politická, o které je doposud jen to
jasno, Že nebude stranou konfesionelní, že totiž
bude vytvořena s pravoslavnými politiky, kteří
budou chtíti pracovati na podkladu téhož politi
ckého a obdobného kulturního programu. Nej
krásnějším však výsledkem celého mladého
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charvatskéhohnutí je přecejen jeho student
ská organisace; hnutíto vyšloze student
ských řad rokem 1903 počínaje. Před válkou
počítala tato organisace asi 35 středoškolských
organisací, |O bohosloveckých (světských 1
františkánských) sborů, 3 akademických spolků
©Hrvatska« ve Vídni, »Domagoj« v Záhře
bu, »Preporod« v Št. Hradci, »Kačič«, v Ino
mostě a »Antunovic« v Budapešti), 4 provinciel
ní osvětové akad. spolky (»Pavlinovié« v Zadru
pro Dalmacii, »Dobrila« v Pazinupro Istru,
»Martiéc« v Sarajevě pro Bosnu a »Štrosmajer«
v Djakovu pro Slavonii). Všecky tyto jednotli
vé organisace a spolky byly soustředěny v Stu“
dentském Svazu, jehož legislativou byl roční
sjezd delegátů jednotlivých středoškolských or
ganisací (pouzdanički sastanak) na jedné straně
a sjezd delegátů akad. spolků i bohosloveckých
sborů (predstavnički sastanak) na straně druhé.
V samém Svazu zastupoval obě skupiny t. zv.
sekretar, jenž sám aspoň jednou ročně všecky
organisace navštěvoval a se všemi byl ve stálém
písemném styku. Orgánem Svazu byl studentský
časopis »Luč« spolu i s organisační přílohou
»Djački Vjesnik« (Studentský Věstník). Red
aktoři obou těchto listů byli voleni na sjezdu
akad. delegátů, který ostatně volil všechny funk
cionáře Svazu pro dobu jednoho roku. Toť ústa
va a stav chorv. kat. studentské organisace, jež
počítala před válkou snad až 2000 členů. Vál
kou byla ovšem valně otřesena, ale rozbořena
nebyla. Z organisací dnes existuje snad jen asi
15, bohoslovecké sbory ovšem žijí, ale intensita
jejich práce ochabla, kdežto z akad. spolku
pracoval ze začátku jen »Domagoj«, a »Kačič«,
»Hrvatska«, »Preporod« i »Štrosmajer« začaly
teprve později znovu. © ostatních doposavad
není slechu. Studentský Svaz až podnes obnoven
nebyl, ač se právě o to jedná, avšak jeho funkci
převzal »Domagoj«, jenž deleguje rovněž se
kretáře pro středoškolské organisace. Z legisla
tiv sešel se v druhém a třetím roce války sjezdstředoškolskýchdelegátů© (pouzdaničkisasta
nak). Studentský orgán »Luč« vychází po celou
dobu války v ročních svazcích, a od jara r.
1917 vychází mimo to měsíčně »Djački vjes
mk«, organisační studentský věstník. Obsáhlá
tato studentská organisace, posílá ovšem ročně
slušný počet hotových lidí do řad chorvatské
intelligence, a je proto samozřejmo, že význam
vlastní organisace těchto intelligentů, »Chor
vatského katolického Seniorátu«
stále roste, a že se stává nemalým činitelem ve
veřejném životě. Středisko Seniorátu je v Záhře
bu, a odbočkami jeho jsou slavonský i dalmatský



Seniorát. Jeho orgánem je »Senijorski Vjesnik«,
který na podzim předešlého roku začal vychá
zeti.

Katolických Srbů je pramálo. Jsou snad
jenom v Srbsku, ale počet jich není veliký. O ně
jakém katolickém hnutí srbském tedy doposud
nemohlo býti řeči. V řadách chorv. hnutí ozvalo
se přání, aby u Srbů bylo vyvoláno našemu hnutí
obdobné pravoslavné hnutí s kulturním progra
mem obdobným našemu. Dnešní pravoslaví srb

J. ŽAL:

NA B ©
Vlaku, bij o trať v pravidelných nárazech!

Vlaku, leť a rozrážej vzduch a dálku! Bij o
nervy mé v smrtelných nárazech a zabij a beze
stopy rozdrť myšlenky mé, lezoucí jak brouci na
koleje, po nichž se řítíšl Vlaku, bij o ně v sil
ných úderech. Bij o spánky mé a přehluš nárazy
krve, ukolíbej mne v bezmyšlení a zapomění. —
Vlaku, osude můj, řiť se slepě vpřed po trati
vytčené bez úchylky. Mé srdce do ruda roz
žhavené bolestí 1 vzdorem sviť ti na cestu. Že
lezný netvore, řiť se nocí vpřed. Osude slepý,
strhni mne s sebou a nes.

Srdce mé, ty-li řídíš jízdu, pusť vlak v nej
zazší rychlost, pusť jej a nech sobě

Vlaku, řiť se vpřed!

Uzříš-li mrtvého ležet na kolejích. neohlížej se
a žeň se slepě vpřed. Uzříš-li prázdné pole, le
sy pod západem dýchající vůni, zadechni je zá
pachem kouře a přeleť šíleně kolem!

Uzříš-h mifénce, jdoucí stezkou ruku v ruce,

FRANT. HEPPNER

ské je sídlem liberalismu. Kdyby však na pod
kladě pravoslavně náboženském povstalo u Srbů
národní hnutí, byly by naše styčné body v boji
proti liberalismu vždy těsnější. Mimo to by ná
boženské uvědomění, jež Srbům naprosto schází,
sblížilo jejich duším ideu unie. A tak bychom se
v budoucnosti sešli nejen v tomtéž vlastním stá“
tu, nýbrž snad také v téže církvi. Možná, že
nám jihoslovanská idea k tomu velice dopo
může. (Příště konec.)

JTS TĚ
s pohledy v sebe potopenými, nepohlédní na ně
a zrychli šílený let!

Srdce mé, svítíš-li ty ohnivým zrakem na trať,
zhasni světlo a vzepři se!Pohřbetechalpskýchhorseřítíš.© dlouhá
obludo!

Po příkrých stráních supeš, myšlenko má!
Nad údolími, nad spícími městy, jež světélkují
tisíci světly tam pod námi dole — v černé tla
my tunelů, ve tmu příštíchdnů...

Po jakých výškách bolestí, po jakých úbočích
a srázech poneseš mne ještě, osude můj?

Kdy zajedeš v tunel, z něhož nikdy, nikdy
nevyjdeš?

Srdce mé, vzepři se! Stáhni rty nepoddajnou
vzpourou, srdce moje, srdce pokorné!

Usmívej se bezmezným pohrdáním nad údo
lími dole —!

Vlaku, bij o trať těžkými kladivy a řiť se
vpřed, slepě a se vším, se vším, se vším!

Nač čekáš, srdce mé? Vzepři se!

PODZIMNÍ INTERIEUR

Nenech mne samu ve vzpomínek reji!
V pokoji nízkém teskno mne vždy schvátí
když přijde večer tklivý
a října dnové zlatí...
Již naše zátiší jsou plna poesie
jak podzimní les v pavučí .
Znavená můra v okna tělíčkem svým bije, —
samovar zaskučí! —
Jen podívej se hodin na rafie!
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Studený deštík z rána na okna se věsí .
Japonský vějíř schovám, slunečníky rudé,
svůj skizzák z cest i náčrtky v něm chudé
a vzpomínky na kraje, stanice a lesy
Ať větry nyní zadují do snění! —
Co možno čekat ještě víc?
U cesty blátivé se stromy krčí v chvění
1 mdlý jas okenic. —
Je řídký les a na polích nic není.



My zůstaneme v tichém rozhovoru
až v mlze kraje kontury se ztratí
jak sladká hudba tria.
jež do krčmy se vrátí,
až parník v přístavě v dál houkne naposledy.
Takové chvíle mám vždy rád .
Je všechno znavené 1 záhon aster dřímá,
ze zahrad čiší chlad
a slední parník v přístavišti dýrná .

BOHDAN SOBIN:

DVA VEČERY
"Tehdy bylo to koncem října, než přišel večer

(a přicházíval vždy tak líně, nekonečně), kdy
sevřela mne taková mocná úzkost a s ní nostal
gie. Nevím, čím to. Vím jenom, že nad střechou
staré, předměstské věznice v severních Uhrách,
tedy 1 nade mnou, táhly v hejnech kavky. —
Žalostně křičely. 'Táhly někam k mlhavým ob
zorům nad silnicí s černými, trčícími topoly...
Tehdy chtěl jsem letět s nimi, daleko, k nezná
mým domovům. Jejich perutě byly jistě silné pro
daleký cíl, jako silná byla má touha. Slyšel jsem
melancholický rhytmus jich křídel, ztrácejících
se diskretně v tmách. Nebe bylo kalné, smutné.
A byl jsem rád a šťasten, že viděl jsem zamřížo
vaným oknem aspoň kus nebe a plující oblaka.
— S nimi honily se mé myšlenky. Vzdouvaly
se větrem, jásaly ránem a tesknily večerem. Shel
ley napsal verš: mou pěstounkou je obloha. —
Ona byla i mně. —

Myslil jsem na domov, na rozsochaté 'sosny
u lesa, na laťové ploty před okny. na blýskavý
rybník za vesnicí, na kavčí hnízda a — na své
mládí, kdy v jeseni z pokosených jetelišť čišela
vůně země, kdy vstávaly husté, těžké mlhy, až
pasoucí se krávy v nich se ztrácely. A přidal
jsem k tomu vesele šlehající polní ohně a plaché,
roztříštěné hlasy pastevců a křik hus. — Před
stavte si taková zákoutí na stráni vysoko u lesa,
večery hlídačů koní u ohnišť na zdupaných po
lích, jaké črtával Aleš k sentimentálním národ
ním písničkám. — To inspiruje. Byl jsem tak
blízko domova. A sedě na pryčně se svými my
šlenkami a tesknými sny, opakoval jsem z Wil
deovy ballady o žaláři v Readingu:

my, již jsme v žaláři, to víme jen,
že zdi jsou pevně stavěny;
že každý den je jako celý rok,
rok, jenž má velmi dlouhé dny.

A touha po domově, po těch shrbených chalu
pách a k nim přikrčených zahrádkách s bezli
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stými slunečnicemi před okny rostla a letěla za.
hejnem kavek — tam někam — daleko — snad
k nám, zase do těch starých, zvětralých hnízd a
rozsochatých sosen, k mému mládí.

I listopad přišel do věznice. V zpuchřelých
okenicích jen vítr monotonně hvízdal. Vyskočil
lt jsem na pryčnu a chytil se zbytkem fysické sí
ly mrazivých mříží, viděl jsem jen zase oblaka,
plná sněhu, jak klidně plují nad krajem. S nimi
plul 1 můj život. Pryčna s vlhkou vězeňskou zr
mou zkřivila vyzáblé tělo, jako krátká rakev.
Venku padal první sníh. A po dušičkách sněži
lo celý den. Schoulil jsem se pod houní a tělo
svoje natáh. Vítr si stále dovádivě pohvizdo“
val, jako v prázdné kaštanové aleji u nás za
vesnicí.

A já si zacitovalverš z Whitmanna: je kaž
cá hodina semenem století a opět století .

Těžko se usíná s takovými myšlenkami .
A usíná se přec... Taký byl život ve »vězení
snů«. — Pak rozloučil jsem se s celou. Při mém
odchodu připadala mi tak směšnou a malicher
nou. To bylo v lednu za mrazivého rána. —

A ještě jednou oddal jsem se podobnému sně
ní. Vždycky a vášnivě pozoroval a miloval jsem
přírodu a toulal se krajem. Mám toulky rád a
v nich prosnil jsem mnoho dlouhých chvil. Z
nich přinášíval jsem si domů vždycky něco no
vého a svěžího, něco, co při vzpomínkách do
vede zlákat a zmámit. —

Bylo to v Solnohradě ku konci dubna. V
prázdných hodinách toulal jsem se městem,
abych pochopil to staré jeho epitheton »něme
cký Řím«. — A snad našel jsem jej v typických
slozích solnohradských kostelů a klášterů, — v
renaissančním a barokovém slohu a pak koneč
ně 1 v lidu.

Na kapucínský vrch lákaly mne tmavé, za
smušilé buky a samotářské, reflexivní ticho a
zapomenutí Břečtan se tam beznadějně po



zdivu svíjel a klášterní zahrada byla po celý
den zavřena. — Nevím proč. Chtěl jsem tehdy
vidět domek, kde Mozart komponoval svoji bož
skou »Kouzelnou flétnu«. Ale co všechno
mnohdy nechceme?

Na hřbitově svatopetrském v klášterním koste
Je stával jsem často u hrobu Mozartovy sestry
Anny — u té, kterou měl Wolfgang tolik rád.
— "To bylo snad vše. Na svatopetrský hřbitov
chodil jsem potom častěji. Býval jsem tam vždy
cky sám, jediný a tak sladce jsem snil mezi hro
by. Lam cítil jsem vnitřní svůj růst. —

Snad na všech hřbitovech se sní. Ale na svato
petrském snil jsem intensivněji a více než kde
jinde, — zvláště, když v horkých polednách
prudce voněly rozkvetlé pivoňky a fialový
bez... a na nízkých hrobech svítila strakatina
červnových,delikátníchbarev.

Je mrtvý svatopetrský hřbitov. Jednoho veče
ra zůstal jsem tam dlouho. Seděl jsem za hroby

V B.:

O D C
Byl to čas podivných krás, který prožíval

Sáva než se odebral na vojnu.
Oddělil se od dřívějšího života poutí na Ho

stýn. Z ní odnesl si v mysli několik obrázků a
chvíli velkého pozdvižení duše k Bohu. Časně
ráno čekal v Hulíně. Nádraží plno slováckých
poutníků. Pak průvod nahoru. Na Hostýně
plno barev. Kostel zní pevnými. kovovými slo
váckými hlasy. Sta jasných, přímých hlasů vy
prošuje si tu pomoc. Sáva vzrušeně se modlil a
zazpíval mariánskou píseň z plna srdce.

Na zpáteční cestě stavil se u svých příbuz
ných. Bydlili na samotě v horách, v lesnatém ú
dolí. Ztrávil u nich několik dní. Žilo se tam
lehce a přirozeně. Ráno u horského potůčku se
umyl, vzal knihu a šel na louku. V otavě leže
četl. Horizont byl jasný. Život byl přirozený a
cenný. Pracuje se tam celé dny, zdravý vzduch
se dýchá. A večer zpívají, dlouho do noci,
zvláště když je měsíc v úplňku. Několik dní
uplynulo rychle. Tesknil pak dlouho doma po
tom »pokojném domě« v horách.
A potom přišel ten podivný život. Byl pod

zim. Začal už a rychle postupoval. A ten ži
vot, jenž byl později v jeho vzpomínkách docela
odlišný od dřívějšího, začal snad toho jitra po
návratu jeho, jež bylo tak jasné, že bys lehce
pro vždy popřel existenci mraků. Bylo klassicky
čisté ráno. Louky na polo již posečené třpytily
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u zdi, pod vonícími keři. Kosové měli v nich
svá hnízda. A mladí kosíci právě z nich vylé
tali do světa. Byli čtyři z jedné ptačí rodiny.
Slétli se na starou hřbitovní zeď. — Rozhlédli se
pátravě kolem — po celém kraji za zdí, po
hřbitovních cestách i po svém rodném křoví...
Hopkovali dovádivě po střeše zdi, tloukli zobá
čky do zvětralého zdiva a — ulétli do světa .

Starých jsem nikde neviděl. Prázdné hnízdo
zbylo po mladých v křoví. Až když jsem se vra
cel domů, hvízdal sameček na střeše klášterního
kostela. Tak tesklivě a přec krásně, že mi stesk
sevřel srdce .

Noc tlačila se pod akáty hřbitovní. Dole v bí
lém městě hučela sklovitě zelená Sálice a vyso
ko nade mnou zablýskly první hvězdy

V tom večeru tušil jsem, že jde kdosi veliký
vedle mne, jenž vyšel si do noci, aby opěvoval
Život a snění. —

H O D
se rosou. Šel po nich a četl chvílemi Mickie
wiczowy sonety. Byly také tak jasné, jednodu“
ché, klassické krásy jako jitro. Potkal sekáče,
kosící louky. Zmíralo druhé jaro.

Když je posečeno obilí, nastává druhé jaro.
Otavy voní jetelem, vlní se, jetele na polích
kvetou, voní. Vůně omamuje. Zapomíná se na
nastávající podzim a žije se tak radostně jako na
jaře. Ale jednoho dne objeví se na lukách se
káč, a prvním jeho rozmachem nastává podzim.
Druhé smrti luk léto nepřežije. Horké dny, jež
proti očekávání nastávají, věští jeho agonii.

Bylo — už dávno, zdálo se — po druhém
jaru a šel podzim. Sáva osamotníval poznenáhlu
na vsi. Ostatní se rozešli po městech za svou
prací, jen on zde čekal. Protismyslně byl vytržeňzeŽivotaazůstalsám.© Mělještěduši
plnou, necítil prázdnoty nového života, jenž ho
čekal. Prožíval den po dni se zvláštní rozkoší.
Z prázdnin zůstalo trochu teskna, jež stoupalo
osamocením. O budoucnosti neměl žádných ur
čitých představ. Žil jen přítomností, jež odívala
se mu podivnou krásou. Odpoutával se od mi
nulosti a směřoval k uzavření a vyvrcholení.Vstoupilydojehoosamocenostilesy.| Už
v létě ho k sobě strhly. Bloudíval až do pozd
ního, mlhami modravého večera sečí. Když šel
zpět s kulovničkou na rameně, provázel ho už
měsíc. Procházel nočním šerem s velikou rozkoší.



Každý večer býval mu svátkem a postupem k
jakémusi krásnémucíli. A když nyni zůstal sám
na vesnici, stal se mu les druhem, jenž ho stále
něčím novým překvapoval. Sedával večer na
čekání, ale opájel se množstvím nevysvětlitelných
zvuků neznámého původu, jimiž senavečer les
rozhovořoval. Jakýsi hvizd, skřípnutí, chvílí táh
lý, pronikavý zvuk jakoby vzdech ohromných
prsou nesmírně trpících a zas tichý hovor vrchol
ků, stromů, jež hovořily... o čem,kdož ví?...

Podzim rychlejší volil krok. Dni bývaly mlha
vé. Když navečer vstoupil do lesa, byl mech pln
utajené vody. licho plynulo neslyšitelně. Ani
svých kroků neslyšel, naučil se choditi tiše jako
lesní zvěř. Byl na místě, kde stával. Kolem bar
vy podzimku v lese. Šedé kmeny stromů, zelený
mech, opraný vodou. Ani nejmenší lidský zvuk
nepronikl do tišiny. Tajil i svůj vlastní dech.
Tak stál dlouho, jen očima pravidelně bloudil
po lese.

Den ze dne byl krásnější. Nebylo nic nového
v životě, ale život nemřel, stoupal naopak. Do
mýšlel Sáva spory svého mládí. Byl jím spoko
jen, 1 tím, jak žil: Napojil povždy duši mládím,
nadšením 1 touhou po práci. ,

Přemýšlel o malém dílku — a přece to bylo,
co tvořilo jeho život — jež chtěl po sobě zane
chati. Cesty v samotě a tichu bývaly do veliké
dáli viditelny. K zalknutí radostný pocit osvo“
jování si, vědění, jasnozření ho opájel. Sta po
měrů stávalo se náhle jasných. Zachytit nebylo
možno těch myšlenek, ale napájel jimi duši pro
příští dny.

Krása dní vzrůstala. Srostl s tím lesem, za
sněným přísnou dumou navečera a ve dne zdra
vě dýchajícím, rozjasněným práskáním bičů a
hovorem lidí v něm pracujících, jejich zdravým
humorem, že když pohlédl navečer od vesnice
na zamlžené vrcholky lesů, sotva se zdržel, aby
se nerozběhl k nim.

Ale podzim chvátal. Začínaly býti zlé dny.
Pracovával v nich, shrnoval a dokončoval. Vy
pravoval se 1 z domu. Žil při tom nepochopitel

J. KRLÍN

ně vzdálen toho, co naň za několik dní mělo
přikvapiti. Žil svým životem. Ve dne práce, ve
čer potulka v lese.

Zbývaly tři dny. Chodil s jakýmsi spěchem
každého večera do lesa. Zašel tam i dopoledne,
se stromů pršela mlha. Proběhal v jakémsi spě
chu celý les, navštívil všecka milá, známá místa
a vyšelz lesa..

Byl u sv. přijímání. Účtoval. Byl čist, smířen
s minulostí a odpoután ode všeho. Všecko bylo
krásné, dobré, všecko mělo svůj význam. Proto
mohl ztráviti radostně poslední chvíle.

Poslední den byl doma dopoledne. Byl roz
hodnut, že ztráví doma i odpoledne a večer.
Ale večer chytila ho touha — a rozběhl se k
lesům. Prošel všemi svými cestami snů a touhy.
Nemyslil o tom, že zítra bude už pryč. Žil jen
tou chvílí nezměrného ticha a krásy, vnitřního
míru a síly.

Posledně kráčel po zablácené, setmělé cestě.
Za sebou zanechal věrného druha, svého mládí,
jenž proň slzel tisícem droboučkých, mlžných
slzí.

A ráno se loučil. Zbývají ještě tři hodiny.
Dočítal narychlo cosi. Přehlédl svou knihovnu.
Prošel všemi světnicemi. Prošel zahradou. Pře
hlédl v duchu to, co sám v životě dokázal. Pak
poslední úvahou zúčtoval se vším, a dal se do
klidného rozhovoru s rodiči. Otec Sávův jakožtolesníknapohledtrochunabručený,| vskutku
však povaha měkká, nevěděl toho dne co po“
číti. Práce, jež vyplňovala jeho dny, dnes byla
zbytečná. Matka, sanguinička, již dovedly za
ujmouti všecky jevy života, a jež je chápala
vnitřní jakousi silou v jejich podstatě, vedla
s nim hovor, chvílí slzou přerušovaný.

Byl už čas jíti. Odcházel. Přešel síní a roz
plakal se uviděv starého, rozbručeného svého
druha-psa, který myslil, že jde do lesa a roz
běhl se za ním.

Otec a matka mu žehnali. Chvíle byla těžká.
Plakal.

Končilo jeho radostné mládí.

ARNOST HELLO, JEHO ŽIVOT A DÍLO.
(Věnuji tuto studii o Hellovi, mně tak milém, M. R.)

I.
Jsou tři geniové ve francouzské literatuře sto

letí XIX., výluční a nesmířitelní, věřící a po
korní; tři srdce lačnící po spravedlnosti a jejím
království na zemi, po kráse a jejím světle; tři
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opovrhovatelé vší prostřednosti a -všeho žvastu,
nahromaděných kolem tribun tak zvaného do
brého tisku; tři vyobcovaní ze všech shromáždě
ní církevníků a jimi ignorováni; tři velcí zne
uznaní, dnes již tlící pod zemí, ale žijící v du



šíchtěchnadějnýchmladých;snadnevděčníže“| jakomajákvpříbojivzedmutýchvlnaprávěvy
bráci, jak byl nazván jeden z nich, ale nehanbící sílá paprsek světla, paprsek spásy tonoucimu.sezasvojichudobu,leckdysvítícíjakochudo-© RodíFranciiHelloaaposílájího,vyzbrojenéhobabetlémská;třizabloudilcizdálnéhostředo-© zbraníLáskyanaplněnéhovždyplanoucímnad
věku v 19. stol. a z jeho výšin pohlížející; tři šením a enthusiasmem. Z Helloa se stává, kdyžgeniové:Barbeyd'Aurevilly,LéonBloyaA.— vystudovallyceum,právníkapoabsolvování
Héllo. práv advokát. Ale jeho duch žíznící a neukojeArnoštHello!Jestmyslitelem,dosáhnuv-© nýtím,cosemupodává,nemůžejižtehdyse
ším slávy. Za jakou cenu? Sám to praví a cítí“ spřáteliti s pojmem advokáta, jak se mu všeobec
me, jak při těch slovech jeho srdce kvílí a se lá“ ně rozumí, odhazuje roucho úřední a stává seme:»Popatřtenajménavšechtěch,kteřídosáh-© jedinéavýlučněobhájcemPravdyabsolutníalinikolivpověsti,nýbržslávy:čtětejejichhi-— vjejíchslužbáchstojíaždosvésmrti:»Otče,storii.Ptejtesejich;odpovědívám,žespotřebo-— přicházímzporadníschůze:bylatampředlovalikodstraněnídavuakvyklizenímístavíce— ženaotázka,smí-liadvokáthájitivědoměnějasíly,nežbylotřebakvytvořenítisíceveleděl.© képře,poznalijejíbezprávnost?Odhlasovali
Hodiny, jež by byly mohly býti krásné a plod- kladně a dále mne mezi sebe počítati nebudou.«né,strávilisnášejícemukynespravedlnostipoci“— (Sig.Bouška,FysiognomieSvětcůXVI.)Přiťované;rozmrhalinejčistšísvoukrevvzápasuze-| Čtenítěchtoslovjakobyzaznívalzpovzdálíve“vnějšímajalovém,jenžzdržovalplodnoupráci— lebnýzpěvkřesťanskéLiturgie.tésladkéageumění;malomyslnostjimuloupilatisíckráte,jim© málníBásniřky,kterýpějeCírkevSvatávden
a světu, jejich nejkrásnější nadšení, jejich nej- svatého Ivona:
mladistvější zápaly; kolik to hodin, jež měly bý- »Sanctus Ivoterat Breto
ti hodinami genia, hodinami světla, jež měly zá- advocatus sed non latro,
řiti v čase 1 prostoře, jež měly zploditi věci ne- res miranda populo.«
smrtelné, byly žalovými hodinami smutku, zma- ó
látnělosti, úmoru.« (Člověk 350.) Řeknu-li o Armoštu Hellovi, že byl BretoňToťnářek,tryskajícízhlubinuraženéhoaroz-| cem,říkámtím,žebylmužemvíry.Vždyťjestbolestněnéhonitra.Možnosťvěruříci,žejimi© Vnásvkořeněnpřímonázor,že,coBretoněc,tomluvíosobě.Jehoideálembylodosáhnouti| pravýkřesťan,žetabylinavíry,vzrůstajícízesaslávy,atanepřichází,lečskrápěnáslzami.Ti© mépůdykraje,stálezavlažovanádeštěmpršícímprostřední,abylitovprvéřaděliterátikatoli“— snebeaneumělevydržovaná,nasycujeaopo
čtí, myslili, že touží po proslulosti; neviděli, či. juje téměř svým vonným dechem každé díté zenechtělividět,žeproslulostjestparodiíslávy.© mě.ČtětedíloHellovoauzříteto.PostavilOdtudtaapatie,jižzřímeprotiduchuHellovu.© bychvedleněhozcelétéskupinyfrancouzských"Tenboj,jejžHelloprotinimvedl,bylstrašný© umělcůjedinéhoLeónaBloy,umělcerovněžtak
a dobojován až po smrti jeho. Zahrabali ho, ale výlučně věřícího a objímajícího v plné krásejehomyšlenekzahrabatinemohli.Dostalyse© významslova»Církev«.JakoBloyiHellodale
z hrobu, a třeba ubíjené, měly dosti žáru, by „kose zahlédl do minulosti, pohleděl k Táboru
zapálily oheň na nejkrásnějšíchkrbech Francie, 1katakombám, utkvěl ve stoletích XL a XII avdušíchvelkýchumělců,byjeprozářilyado-© kdyžsevrátildostol.XIX.,jakobvsemuzatovedlykSlunci,zněhožtryskáveškeráPravda,© čilahlava.Pohroma,vnížspatřiltotostoletí,jeDobroaKrásno.Zástupmladých"geniůfran-— vilasemunesmírnou.Zaleklse,kdvžpoznal,jacouzskýchzdvihlHellovaslovaazaodměnu| késíly,jakénezdolnésílyjestmutřeba,bymiloubylijimiosvíceni.»Člověknepoznávásenežpři© svouFranciivyzvihlzbahna,doněhožjivtlasvitublesku.Bleskprorývánoc,zazáříahasne© čihfilosofovéXVII.aXVIILstoletí.Zalekl
a člověk žije ze vzpomínky. očekávaje příští se, vždyť to byla duše na výsost pokorná. Poko
záblesk.« (H. Člověk 351.) Nuže, slova Hello- ra jakoby mu byla vrozena, tak jest čistá, veli
va byla takovým bleskem. ká a nehledaná. Daleko jsme od pýchy moderArmoštHellonarodilse4.listopaduvmě-— níchmyslitelů,kteříapriorisedívajínavše,co
stě Lorientu v Bretagni, vždy zasmušilé a vážné, nese signum katolicismu, s despektem a ironií.hornatéastudené.alezatotímvíceproteple-— Hellonaopak,oslněnjasem,seskloniladalse
né paprsky víry. Zříme v celém jeho životě i v jím prohřáti a prosvítiti. Ve svém spisu: »P.celémjehodíletytodvaprvkysladěnévmilou© Renan.NěmeckoaatheismusXIX.století,«jednotu:vážnostavzlet.Vdobě,kdyostatní| rozbírápříčinylhostejnostiuvířeanevěryazaFranciesehroutínábožensky.stojíBreteňsko© hlavnídůvodjejichkladepýchulidskou.Na
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dotvrzenou uvádí slova Písma: »|'ixit insipiens
in corde suo: non est Deus,« a dodává: »Fopí“
rati Boha není doktrinou, jest zakuklenou nená“
vistí a Písmo neumistňuje atheismus v rozumu,
nýbrž v srdci.« (H. 9.) A srdce Hellovo bylo
veliké a čisté v tom smyslu, že bylo vysoce po“
korné. Z oné pokory prýští i Láska vystupňova“
ná v plamenné zanícení pro všechno krásné, pro
vznešené umění a hlubokou a přec prostou filoso
fi gallilejských rybářů, na níž jako kopule se
vznášejí celá století. Nad své »já«, jež pokládal
za nic, postavil veliké a jasné ideje, na nich za
ložil svůj život a své skvělé dílo. »Jaký jest
smysl slova »já«>« táže se (Slova Boží 98.) a
odpovídá: »Ego jest slovo latinské, stažené dle
zákonů jazyka řeckého. Ego, egeo. Ego, přítom
ný indikativ slovesa egere. Potřebovati. Ego jest
stažený tvar egeo, jako gr4e v řečtině jest sta
žený tvar grámé. Ego — egeo — potřebuji. Kdo
řekne »já«, prosí chtěj nechtěj. Jest výše než vě
že u Notre Dame jazyk lidský, když říká »já«,
»ego«. Jazyk lidský nosí až k nebi velikolepé
svědectví naší Nicoty.« Lze poznati, že Hello
si byl vědom do důsledků své nedokonalosti.
Právě proto připomíná Bloyovi »Chromého u
rybníka Bethasaidského, jenž byl uzdraven slo
vem našeho Spasitele, a vždycky vyhlížel, jako
by nosil své lože.« (Žebrák N. 189.)

Hello si byl vědom své nedokonalosti. Zaráží
až, když se dozvídáme od umělce, který »nejlé
pe znal intellektualitu této nešťastné geniální a
trpící bytosti.« (Bloy, Žebrák N. 256), jak až
byla setřena jeho vůle. Je to opravdová sla
bost, neschopná činu, neschopná odporu ani
hrdosti. Arnošt Hello byl až výstředně citlivý.
Bylo třeba někoho, kdo by tuto výstřednost od
stranil, smyl. Přirozeně, mohla to být jeho žena,
liž opravdově miloval, a jež se měla stát lékař
kou této nešťastné bytosti. Bylo třeba k tomu že
ny velké a skromné, ženy nejen s láskou man
želky, ale i s láskou, a to zdůrazňuji, matky,
která, až by vystavěla tento chrám, by se odplí
žila jako středověký stavitel na poušť, na kolenou
vzdávajíc Bohu díky, že ji k tak vznešenému dílu
vyvoll a prosíc za odpuštění, opominula-li ně
čeho. Madame Zoé mezi ty veliké neznámé že
ny nepatřila. Místo lásky a sebeobětování plni
ly ji celou ješitnost a pýcha. Nehledala slávy
aravé, hledala slávy své a svého povýšení. Hel
[loseznámil se se Zoé Berthierovou ve 24 le
tech, když mu bylo 18 let a r. 1857 pojalji
za manželku. Od té doby počíná snižování, se
směšňování, ubíjení tohoto velikána — vlastní
fenou. Představte si Helloa. tolik práhnoucího
bo výšinách, stahovaného do bláta všednosti!
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Helloa, určeného pošlapati všechny literární pří
živníky, ohlodávající Strom Vědění Dobra, Prav
dy a Krásna, staženého mezi ně! Umělce a my
slitele, stvořeného s hlasem hromu, jenž měl o
třásti základy rozvrácené společnosti, zakřiknu“
tého vlastní ženou! Helloa, jehož péro, zaostře
né, by tím jistěji rýsovalo záblesky Světla, bylo
seříznuto mamam Zoé a namočeno do prostřed
nosti a banálnosti. Mnohdy se nám zdá nedosta
tek stylu u tohoto muže, toužícího tolik po osob“
ním stylu, přímo ohromný. Myslím hlavně knihy
jeho »Povídek obzvláštních«, »knihu »Le stécle«
a i některé stránky z jeho děl stěžejných. To
není ten neohrožený veliký Hello, tak vysoko
vzlétnuvší, toť mamam Zoé, suchá a vychladlá
stylem 1 pojetím, látkou i podáním. — Arnošt
Hello vřazený mezi čeládku seskupenou kolem
časopisů, chtějících šířiti belletrií mravnost, hlá
sanou dekalogem a nemajících ducha! Směš
nost až mrazící. Mamam Zoé tak ho stěsnala a
tak ho oloupila o jeho vůli, že jí podléhal nejen
v určení své práce, ba on stál pod jejím diktan
dem, korresponduje a co nejhoršího, na její ná
tlak odvrhl od sebe člověka, jehož snad nejvíce
miloval, a který mohl ho vyvléci ze směšností,
do nichž zapadal. Byl to Léon Bloy, z jehož
rtů vydralo se po jeho smrti bolestné zaúpění:
»Jaký to bolestný člověk, tolik stravující se tou
hou po rozjímání Tváře Boží, a tak slepý, pře
kážek nikdy nespatřivší! Všeho, čeho měl být
plným vlastníkem, vůle jeho, hrdost, ušlechtilost,
odvaha; všechno, co dělalo opravdu Hella, by
lo z něho vyssáto, se strašnou zdlouhavostí upí
rů. I to bylo zachyceno, co Bůh dal tomuto
ubožákovi v slzách se rozplývajícímu, co by
lo zlatým ovocem jeho uzamčených zahrad, u
žitek 1 Eridino jablko jeho modlitby; o vše, na
prosto o vše byl připraven.« (L. Bloy, Zde sevraždívelcílidé,22.)© Rozhodněhonemohla
uchvátit prostřednost těch, s nimiž se stýkal, a
jichž musil nenávidět. Ani ho nemohl ukojiti ten
»buržoasní pořádek« paní Hello, její nasládlé
průpovědi — známe jich dost, čteme-li dílo ži
votopisce Hellova, Serra, dílo pitomé a odpor
né, inspirované paní Hellovou —. lo, co v něm
vřelo, ta bolest se musila něčím vybít, a ona se
vybíjela v modlitbách. Našli je po jeho smrti
vsunuté do stolní zásuvky. Jsou mezi nimi mod
litby, diktované srdcem plačícím nad vlastní ni
cotou vůči té bezměrné Velebnosti a Majestát
nosti Boží, ale i modlitby vytrysklé přímo z té
zoufalosti, jež propukala v jasných chvílích,
kdy se mu otvíralo peklo jeho života: »Vyléč
mne, vyslyš mne, volá! jsem stvořením nejbíd
nějším, jaké kdy vyšlo z tvých rukou, a jiného



nemám, co bych řekl. O Milosrdenství lkám pro
ubohého, nemocného, jenž nemůže již dálel« A
jinde: »Pane, nejsem nic, nemohu nic!... Ne
jsem mužem, jsem dítě. O Bože, nemohu ani jed
mati, ani bolestí snášeti, ani čekati. Jsem zázrak
slabostil« Kolik asi utrpení musilo býti nahro
maděno v nitru té bytosti, aby křičela a kvílela
tak úpěnlivě? Ne nadarmo zdají se tyto modlit
by jako prosou psané vzdechy Verlaineovy. Ja“
ko u Verlainea, hlavně v druhé knize »La Sa
gesse«, i zde mluví, či lépe kvílí a lká duše, vě
domá si své nicotnosti, zalitá lítostí, ale i zažeh
nutá nesmírnou láskou k Bohu milosrdenství, jenž
hojí všechny rány a do duše klesající vlévá sílu
a radost. Verlaine napil se silným: doušky z číše
opojné rozkoše, jeho nitro, opilé jimi, bylo tak
povaleno a strženo v kal. Bylo slabé, než aby se
vlastní vůlí vymrštilo a vzlétlo do výšin. Teprve,
když dotkl se ho jemnou rukou nebeský umělec,
vzneslo se a rozpělo se jásavě. My čteme ty pí
sně, tak krásné a hudebné a jsme jimi oslněni.
U Armošta Helloa jakoby se řinuly buď z usta
vičného uvědomování si vlastní nedostatečnosti
proti té velebné majestátnosti Boží, z vědomí, že
jediné ve výšinách nadzemských jest náplň vše
ho Krásna a vší Pravdy; nebo z bolesti, že jest
mu oddálen, odtrhnut ode rtů ten kalich sladký,
odtrhnut — ženou.

Modlitby Hellovy nám ukazují rovněž jeho
vysoké vzdělání theologické, jež u lajka nás tím
více překvapuje. Čteme-li jeho dílo, zříme, jak
pevně a neochvějně stojí. Řekl jsem, že cílem
jeho bylo státi se nebojácným a neohroženým
advokátem Pravdy. Chtěl-li jím býti, musil hle
dět co nejblíže přistoupiti k oné Pravdě, dáti se
jí proniknout a prolnout. Proto vidíme mladist
vého Helloa, odloživšího šat úřednický, spě
chati s radostí a nadšením na plamenné řeči [La
cordaira, toho velikého kazatele francouzského.
Nebyl jím však ukojen. Dovedl mu sice uká
zati, jak krásná a nádherná jest budova katolické
Církve, na jakých pevných základech stojí, '+k
hrdě a do jakých výšin vztyčuje své štíhlé věže,
ale neuschopnil ho vniknouti dovnitř, v samu
podstatu té krásy, síly a něhy. K tomu byl La
cordaire, a Hello sám to doznává, příliš měl
kým a povrchním. »Nepronikl do tvrze Světla«,
praví o něm, jakoby říkal, že jeho zrak byl osle
pen vnějškem a jeho pohled neměl již té intensi
ty, by pronikl stěny a pohlédl k Svatostánku.
Nadšení však v Hellovi rozpoutal, a to nadšení
již si našlo učitele, který by je prohloubil a pro
jasml. Byl to veliký theolog a svatý kněz, Abbé
Gratry a profesor na bohosloveckém ústavu v
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Saint-Sulpice, pozdější biskup Baudry. Tak Hel
lo vzdělán a obrněn, vstoupil do života.

Od té doby vidíme ho bojovati všude, kde
se útočí na principy Pravdy, Dobra a Krásna,
bortiti staré modly a místo nich vztyčovati nové
a vznešené cíle lidstvu zemdlenému a otrávené“
yu jedem racionalistické filosofie věku osmná“
ctého a devatenáctého. Začíná vydávat se svým
přítelem Seignerem časopis Le Croisé a budí ú“
div. Jeho řeč dopadá jako kladivo a pod jeho
úderem roztryskuje se vše, co slabošské a nemo“
houcí. Ale časopis zaniká vinou Šeignerovou a
Arnošt Hello dává se do služeb jiných revuí ka:
tolických. Sám již časopisu nezaložil žádného a
přistupoval mnohdy na kompromissy různých
těch pánů redaktorů a doprošoval se jich, on,
Armošt Hello, jeden z největších filosofů a nej“
hlubších duchů Francie XIX. století, by uveřej
nil jeho práce.

V tehdejší době stojí v čele katolických Fran
couzů Ludvík Venillot, duch v pravdě nebojác“
ný i velice intelligentní. Duchovenstvo 1 lajci,
všichni se za ním hrnou, jeho spisy jsou nejen
hojně kupovány, ale i hojně a vášnivě čteny.
Venillot jest brán v dotaz, ať jde o cokoliv a
věří se mu úplně. Nuže tento muž, mající v ru
kou vše, měl v rukou i francouzský katolický
tisk, »dobrý tisk«, jak se říká. A tento muž do“
pustil se toho zločinu, že uzavřel dvéře do to
hoto tisku lidem tak geniálním jako Armošt Hel
lo, León Bloy a Barbey d'Aurevilly a sloupce
žurnálů se otvíraly lidem bezvýznamným, du
chům neintelligentním a slabým. Nazývám to
zločinem a jistě mi dáte zá pravdu, uvážíte-li, do
jakých propastí se Francie řítila, a jakých genů
a jaké vytrvalé lásky bylo třeba, by byla v pádu
tom zadržena. Intelligence a víry, slitých v har
monii, bylo třeba tehdejší Francii. Obojí vidím
u Helloa a i tu libou jednotu. Byly chvíle, kdy
jeho hlas se rozburácel nad tím podvodem a kla
mem v literatuře, a kdy se zdálo, že rozmetá ve
škeru tu havěť do všech koutů světa. O, jak by
byl vznešeným Hello, Hello neznající smlouvání
a nelítostný jak k sobě, tak ke všem! Intelligen
ce! Jest založena na Skále, a proto je tak pevná.
Studiem theologie byl Hello připoután k studiu
Písma Svatého, a to studium bylo mu zbraní 1
potěchou a posilou. Hello nám sám vysvětluje
v úvodu k »Slovům Božím«, proč tak činil. Pra
ví doslovně:

»V Babelu, ve kterém žijeme, kdy zmatek a
rozdělení vykonaly svoje veledílo, veledílo, nad
kterým by 1 samy mohly užasnouti; kdy snad
překročily svými výkony svoje naděje. Na nás
jest, bychom i my svoje naděje rozněcovali. Na



nás jest, bychom mluvili z víry, naděje a lásky.
Na nás jest, bychom si přitiskli na prsa toto

slovo,jehož světlozářído našichtemnot.
Čím více rozdělení se ukazuje, tím naléhavější

jest láska. Každý člověk, jenž hledá světla vně
lásky, hledá světla v hlubinách temnot.

To jest pravdivo vždy pravdou obecnou; je
to pravdivo teď pravdou obecnou, a těž, jak
myslím, pravdou specielní« (Slova Boží XIL)

Hello šel k Písmu, poněvadž v něm viděl zá
řit slunce víry, naděje a lásky, tedy tří živlů, ji
miž žije duše člověka a mohutní, a jichž ztrátou
se drolí a rozpadá. Moderní lidstvo odvrhlo tyto
tři ctnosti a výsledek musil podle toho vypadati.
Prázdnota a rozdělení místo plnosti a jednoty.
Hello hledal tu plnost a jednotu v Písmě. Jeho
dílo jest rozsáhlé. Ať opomíjím překlady s hlu
bokými předmluvami, studuje jednotlivé systémy
filosofické, zkoumá jejich slabiny, osvěcuje je;
vniká do tajů umění jak literárního tak výtvar
ného a statě o umění, stylu patří k nejkrásnějším,
jaké kdy o tom předmětu byly napsány; objímá
svým věděním starověk, koupe se v rose středo
věku, rozhlíží se a obvazuje rány novověku; tvo
ří statě, dýšící mystikou světců; řeší nejvážnější
problémy, jimiž se vzdouval tehdejší svět. Tolik
toho a přec se jeví celé dílo jednotným. Která
pouta svírají ty tak odlišné mnohdy předměty?
Řekl bych, že je to studium Písem Svatých, při
němž se radil s největšími komentátory Církve
až do své doby, ale 1 s největšími myslitel. Ar
nošt Hello zřel v Písmě Pravdu, ježto ten, kte
rý rluví v Písmě, jest Pravda sama, jest i Cesta,
jest 1 Život. Po té Cestě k životu velkému, ježtopravdivému,takové| jakobybylojehoheslo.
Není tedy divu, opírá-li se o Písmo Hello, bu
duje-li na něm. Bez toho bychom sotva spatřili
v jeho knihách tu vznešenost a čistotu, lásku a
radost. To Písmo Svaté ho též sílilo a povznášelo.| Zkrátka,HellovisestaloPísmoknihou
knih, a dlužno tomu rozuměti do poslední pí
smenky.

Vystoupení Arnošta Hella ve francouzské li
teratuře jest skvělé a silné. Katolicism znám byl
do jeho doby jen jako suchá doktrina, neživotná
a společnost Církve, soudilo se, je s to a utlumu
je vlastně veškeru mladost, žár a veškero nadše
ní. Rozhodně se nemohlo dařit v takové společ
nosti duchům geniálním a básnicky naladěným.
Pusto ale v srdci bylo. Zříme proto ten útěk, tu
příchylnost k venkovu, kde se hledala Radost,
jíž by se vyplnilo prázdno v nitru stále se rozší
řájící. Srdce naše musí míti něco, co by milovato
a čemu by se klanělo. Ale čemu se klanět, co
milovat, když v nic nevěří? Zde se lidstvo za

stavilo. Čekání bylo hrozné a ticho chvilku se
rozhostivší příšerné. Vědělo se, že člověk musí
býti postaven na pevných základech, na pravdi“
vých zásadách, jinak se shroutí.Na gentovi, Ja
kým byl Hello, bylo, by vyvstal a stavěl, čilé
pe řečeno, by boural a stavěl. Třeba enthusias“
mu, ušlechtilosti, vyzdvižení kladného tvrzení.
Třeba postaviti krásu tam, kam patří a říci, že
nesmí se sesměšňovati se šerednem. Třeba soudi
ti, neúprosně souditi bez bázně, že vyvstanou
proti ti, kteří budou vymýcení z lidské společ
nosti. Němci nazývají to kácením model, Gótter
dámnerung. Umělec a myslitel, jakým byt Ar
nošt Hello, musil nezbytně proti sobě popudit
spoustu lidí, poněvadž se z něho valila síla,
která nikoho neopomíjela. Žádalo se na něm a
usilovala o to též jeho choť, jež v tom vtdéja
úspěch, by se pokořil některé vlajce literární a
směstnal se s prostředními názory různých red
akcí a stran. Podléhal ve chvílích slabosti, ale
znovu se vztyčoval, aby šel sám. Hello jasně
zřel, že buď bude volit Slávu bez ohledu ra
utrpení, nevděk, nepochopení, nebo proslulost,
prostřednost, hloupost. Buď Lásku a Spravedl
nost bez kompromisů nebo vypočítavost a hd
skou úctu. Feilo zvolil si první. Súčtoval se vší
prostředností a postavil se proti davům. Již to,
že byl nesmířitelným katolíkem, neznajícím to
lerance, jak se jí rozumí, odlišilo ho a znepřáte
lo mu ostatní. Svými čistými názory na umění,
na kritiku, na Život rovněž narazil. Svou defi
micí »umění jest smyslový výraz krásna«, bortil
tolik literárních zámečků a žádal od umělce
sílu, úplné vniknutí do světa idejí. Žádal od
kritiky spravedlnost a hloubku. Viděl v životě
vážné a pomalé stoupání na hory, viděl v životě
práci a boj. Řekl odvážně: jest rozdíl mezi do
brým a zlým a vy téměř všichni volíte zlo. Ne
jen to, že vy zlo volíte, vy jím i krmíte lid. »Lid
potřebuje chleba a Idee, a vy mu nepřinášíte
ani chleba, ani Idce« (Renan 37). »Vy mu
přinášíte smrt.« — —

Hello podjal se kritiky toho, co bylo klam
né. A můžeme doznati, že by nebyly bez něho
odstraněny různé ty systémy bludné, 4 že by
mladí velikáni Francie dlouho musili bez něho
hledat a dlouho by balancovali mezi bludem
a pravdou, krásou a šerednem. Hello jim roz
svítil světlo.

Ještě jsou ve Francii dva lidé, blízcí Hello
vi, B. d' Aurevilly a Léon Bloy. Byli oba veli
kými přáteli jeho a ve chvílích, kdy ho vše
opouštělo, obracel se k nim, hledaje u nich útě
chy a pokoje.



Celý literární svět francouzský ho ignoro
val a bolest, již peciťoval Hello při tom, byla
nesmírná. »Pomozte, pomozle,« volá k Barbey
d'Aurevillymu. A vzpomínka, že by tento ho
opustil, byla mu nejkrutší. X první Barbey vy“
stoupil z opravdivého obdivu ve prospěch to
hoto velikána a řekl otevřeně světu, co činí, zne
uznávaje ho. A podobně si cenil přátelství Léo
na Bloy, jehož později čtyři léta před svou smrtí,
v době hrozného utrpení tělesného a 1 duševní
ho, opustil.

Arnošt Hello zemřel r. 1885 ve svém ro
dišti, kdež dosti dlouho žil. Jeho smrt byla ti
chá. »Pět vlaštovek, přilétajících oknem, sedalo
denně na lůžku nemocného. V den jeho smrti
přišly zase, a zvedly se do vzduchu a již se ne
vrátily. Hello přijal svátosti umírajících a čekal
svou smrt. Několik minut před svým koncem
pronesl tato slova, v nichž jest celá jeho filo
sofie:

Je remonte au Principe... a pak zašental
Adieu! (s Bohem), za chvíli na to a D'eu (k
Bohu) a skonal... (Bouška, 44.).

IL

Celé dílo Armošta Helloa možno rozděliti na
dvě části: překlady a práce vlastní. V té 1 oné
týž genius s láskou sestupující v nitro, podstatu
věcí a kochající se jejich krásou. Týž vážný
duch, toužící uchopiti Pravdu a podati ji všem
bližním.

Překlady jeho jsou skvosty. Volil knihy, ji
rmž by se rozhovořila i jeho duše, v nichž by
načerpala zároveň výživnou potravu. chléb živo“
ta; volil knihy geniů a světců, z nichž dýše my
stika, a jichž hloubky ztěží lze dohlédnouti. R.
1868 vydal překlad blahoslavené Angely F o
lignské knihy Vidění a Naučení.
Amošt Hello miloval tuto světici nevýslovně.
Vábí ho svou tajemnou prostotou, zří v jejím
díle všechnu tu krásu, jíž se jeho vznešená duše
rozehřívá. Můžeme z nadšení, s jakým tato kni
ha jest přeložena, souditi, do jakých výšin až
vzlétal duch Hellův, a jak se v nich cítil šťast
ným. Skoxe jakoby patřil sám na tu nevystihlou
krásu, po níž práhl celý svůj život. S radostí
noří se v ta tajemství, jež bylo dáno světici pro
niknouti a sytí se vznešenou moudrostí Nejvyš
šího. Čteme-li to dílo, hned tak prosté a naivní
a něžné, hned zase plné hloubky téměř propast
né; rovněž známe-li trochu jen Helloa, nediví
me se, proč nejdříve k němu sáhl a je přeložil,
Všude rozdrobení a zmatek, u bl. Angely klid,
pokoj, jednota. Proti prázdnotě světské a slabo
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sti plnost a síla. Proti nedokonalosti lidského vě
dění postaveno jasné a čisté poznání vší Pravdy.

Po roce vyšel druhý překlad, výbor z děl
flámského mystika Ruysbroecka Podivuhodné“
ho. Tento doctor exstaticus, jak byl zván, uchvá
til Helloa, jak svým nadšením, tak svými hlubo“
kými vědomostmi. A pak ten sloh básnický!

Ještě jednou ponořil se v studium mystické a
náboženské literatury. Zaujala ho světice, žijící
v druhé polovici šestnáctého století, Johanna
Chézard de Matel. R. 1870 vydal její Vybra
ná díla s hluboce založenou předmluvou. Jo
hanna Chézard de Matel byla zakladatelkou
Řádu Vtěleného Slova.

Prvým vlastním dílem Hellovým jest r. 1859
vydaný spis »P. Renan, Německo a Atheism
v XIX. století«; tento spis přeložil r. 1908 do
češtiny p. Josef Florian a vydal ho ve Staré
Říši. Mottem celého díla jsou slova ze Svatého
Pavla: »Omnia in ipso constant.« Na základech
Ježíšem Kristem položených spočívá stavba celé
společnosti lidské. Nuže, racionalism si předse
vzal tyto základy rozbořiti. Pokusil se o to. Alejakýztohovýsledek?© Úplnánegace.Negace
náboženství, negace společnosti, negace vědy a
negace umění. V tyto čtyři kapitoly se rozpadá
prvá část knihy, věnovaná a pojednávající o M.
Renanovi, představiteli atheismu francouzského.
Hello sám praví v úvodu k tomuto dílu; jakým
způsobem míní postupovati v boji proti tomu
muži, jenž svým kouzlem slohovým dovedl omá
miti tolik hlav a rozvrátiti celou společnost.
»Prostudujeme atheismus francouzský v ner
slavnějším jeho představiteli M. Renanovi.
Uznáváme jeho velkolepý talent; budeme to ob“
divovati, ale nedáme se jím omámiti. Budeme
se míti na pozoru před teplým kouzlem slova lid
ského, jež vzepřelo se slovu věčnému, místo co
by mu mělo sloužit. Podáme tomu vznešenému
bloudilci bratrskou ruku; nabídneme mu ve svých
řadách místo, jehož zasluhuje. Vždyť budeme
psáti pro něho, ne proti němu; ony čtyři negace
však na něm i na všem tom, co vrhl do světa,
dokážeme přece.« (II. úvod.) Hello jemným
způsobem rozbírá celou soustavu filosofickou M.
Renana, dokazuje její absurdnost, vyvrací ji a na
její místo vztyčuje pravdivé a jasné názory, roz
seté Kristem, zavlažené jeho krví a krví mučed
níků, názory, jež hlásá Církev již 1900 let.

V druhém díle své práce obrací se proti
atheismu německému, otci atheismu francouz
ského. »Hodlám promluviti k velikému národu,
jejž miluji.« (Str. 93.) "Touto láskou byl Hello
puzen a dohnán ke studiu filosofie německé a



prostudovaljiconejdůkladněji.Snadtenvý-| sitám.Nakoncipakceléhosvazkujestpřidán
chod poslechne mých slov, myslil si. K této čá“ »Výňatek ze základů Theologie BlahoslavenéhestipřidáváA.Hellopřípiskněmeckýmuniver-| Hierota.« (Příštědalší.)

PA HYL
V krajině pusté, beze stromů
jsem pahýl blesky zedraný a kůra jedna jizva,
za tribunu jsem vranám, za terč hromu,
já překážím v tom kraji beze stromů,
já — posměchů a ironie výzva.

Já ptáky přáteli jsem zval
a co mi zbylo z větví, pro ně prostřek,
já písní milenec;
z mých zkazek melodie bral
kýs černý pták a přec
se pustě vysmál, jak se vzdálil v dostřel,
ve sboru vrabců všemohoucí král.

Mně větřík lichotil se v hruď
a všeptal všecko svojí lásky hoře:
to v kořen zapadlo a neuvidí zoře.
Však co mi vyloudil, to Bůh jen suď,
na kterém trhu kde tím bavil luzu.
co krev mne srdce stálo, žal a hrůzu.

Mne ověnčili trním, bodláčím,
by styl v tom byl a pendant k mému věku,
ať touhu kvést prý směšnou potlačím,
já, pahýl zedraný ve sterých bouří jeku.

Vřžak hospodařil Bůh
a nešel na radu k těm, co jsou dole:
mně sluncem zahřál hruď a v bodláčí
hrst zeleni se k slunci protlačí,
ať vhod či nevhod moudrým hlavám v kole.

V krajině pusté beze stromů
jsem pahýl zedraný a všechněm pro smích
má koruna si nese svěží ratolest...
Já prosím Boha jen, by ušetřil ji hromu,
by dal jí ze všeho, co mé je, žít a kvést
do mlžných. večerů bez jiter letních rosných



CO ŽIVOT DAL
NELZE DNES vytýkati životu, že by nebyl ště

-drý; ba naopak, zaplavuje nás denně takovou spoustou
událostí, že nemáme ani času se v nich náležitě oriento
vat. Válka, která už převrátila tolik pouček a vysmála
se tolika formulkám, dala nám i nová měřítka; událost,
která dříve zajímala veřejný život celé týdny, ať už to
byl vládní výnos, manifestace, úmrtí vynikajícího muže,
mový čin literární či jiná sensace, přejde se dnes beze
všeho vzrušení. V době milionových armád a miliardo
vých dluhů zaměstná nás intensivněji už jen pád někte
ré říše, proklamace neodvislost nového státu a sotva
jsme st ujasnili plný dosah tohoto fakta, sdělují nám no
viny událost jinou, ještě dalekosáhlejší. Naše měřítko se
tedy zvětšilo; přestali jsme být v tom směru malicher
nými.

Úměrně k velkým událostem dneška vzepjal se až
k samému maximu intensity náš zájem. Nikdy dosud
nebyla účast na veřejném životě tak vzrušená a také
'tak universální jako dnes. V každé Lhotě čte se denní
ust; dělník, rolník, kněz, student sahá ve chvíli oddechu
po novinách.

Nikdy nebyli jsme nadšeni pro to, aby český stu
dent s přespřílišnou horlivostí všímal si politických udá
Jostí; chtěli jsme, aby raději se připravoval, budoval na
pevných základech budovu svého charakteru a svého
vědění. Ale dnes, alespoň přechodně, pokud válka ne
dohřmí a ze všech těch zmatků nepovstanou nové pevné
útvary, o jejichž zabez;ečení netřeba již míti obav, za

-vírat očí nelze.

Pevného vodítka je nám potřebí víc než kdy
Jindy. A proto je tím žalostnější, že v oné části národa,
jíž ideově stojíme nejblíže a kterouž bychom rádi vi
děli růst do strhující expansity, toho vodítka je nejmé
mě. Co časopis, to zvláštní program, jiné sympatie a
tendence, jiná taktika. Není politické autority, jest jen
chaos, zvětšovaný do nekonečna nedůslednými příštipká
ř a politiky, vydávajícími své náhledy za názor celých
vrstev. Teprve v posledních týdnech se poměry trochu
zlepšily, přece však nejsou ještě úplně uspokojující. Této
roztříštěnosti odpovídá také váha ve veřejném životě če
ském. Naříkáním se dosud nikdy ničeho nepořídilo. Čím
a chce taková rozháranost vydobýt: respektu?

/ © » v » W v“mu neporozumí a zůstane stát, převalí se přes něho a
oto mnohotvárný,plynulý a vzrušující.Kdohučí dál jako prudké jarní vody.

My mladí, na jejichž vlajících praporech není je
ště stínů a jichž úvěr není ještě zdiskreditován nesplně
mými sliby, zbabělými kompromisy, polovičatostí a ne
důsledností, stali bychom se rádi krystalisačním bodem,
kol něhož by se seskupila legie lidí, kteří si upřímně
řekli. že tal, jak bylo dosud, dál to jít nemůže, a kteří,
vidí-l:, že budova je na spadnutí, ani se nedívají ne
tečně, ani nehledí odpomoci nějakým tím sloupem či
novým šindelem, nýbrž, přiměřeně vyzbrojeni, budují
na základě trpkých zkušeností starších zcela nově, hloub
a šíř, s hořícím srdcem a poctivou rukou.

Kdos dobré vůle a uvnitř přesvědčen, že nikdy
-mení ztracen ten, kdo věří v sebe, pojď s námi! Ale:mynechceme,© abysnámvěnovaljennějakýzlomek
svých sympatií, jen trochu svého pomíjivého zájmu!
Celého člověkachceme, se vší jeho silou a vírou,
do posledního nervua úderu srdceoddanéhonaší
myšlence, čih prostě: celou osobnost. Neboť jen osobno
sti dovedou vytvoňt hnutí a nést je na svých bedrech.
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A ty, kdož se s onou červotočmou, ke zkáze od
souzenou budovou nemohou rozloučit, ponechme jich
nutnému osudu! Naplňuje se neodvratně. Nám byli by
olověným balastem, zatěžujícím naše mladá křídla!

Obálku »Stud. Hl.« navrhla sl. Tyda Málcová
z Litomyšle, absolventka mnichovské malířské akademie.
— V thematě »Práce a individualita« bude dr. F. X.
Novák pokračovati v čísle příštím. — © poměrech slo
venských letos své čtenáře prozatím informovat nemůže
me, Policejní režim, denunciantství a persekuce, stíhající
v Uhrách každého, kdo se odváží odhrnout clonu s úžas
ných poměrů maďarských, nám to znemožňují. Avšak
všeho do času a Pán Bůh na věky! Veliká, přísná a
spravedlivá Nemesis dějin se blíží. Přišel den, kdy ma
ďarský národ stane před soudem kulturní Evropy a nezape=
mene se na žádný zločin, jichž byl napáchal řadu ne
konečnou. A nadešel i den, kdy po slovenských horách
zaznívá mohutný, vífězný chorál svobody a vzkříšení jze
staletého smrtelného útlaku a kdy v pohnutém souzvu
ku buší srdce a tisknou se pravice bratří, ode dávna
k sobě patřících.

Naše rovy. V minulém ročníku psali jsme ma
těchto místech o bolestné ztrátě, kterou jsme utrpěli smrtí
Ludvíka Skalického a dnes s krvácejícím srdcem kla
deme opět hrst vzpomínek na čerstvý rov milé, dobré,
věrnédušeVáclava Navrátila ze Suchonicu
Olomouce. 2. srpna 1918 přinesl »Našinec« krátkou lo
kálku o jeho náhlém skonu a jen málo lidí tušilo, jakou
to nadějnou hlavu položil do země k tichému odpočinku.© StudovalgymnasiumvKroměříži,vPrazeab
solvoval filosofickou fakultu. Dráze učitelské se věno
vat nemohl, ježto musil domů, aby udržel statek, jenž
pozbyl hospodáře. Za války sloužil u pevnostního děřo
střelectva a účastnil se několika bitev na Soči, v nichž
jeho zdraví, podlomené ostatně částečně již za praž
ských studií, velmi utrpělo. Dostal jednoroční dovolenou,
z níž se už nevrátil..

Navrátil byl milý společník, pracovitý člen výboru
Č. L. A., nadějný literát, nadšený a oddaný žák Vrch
lického. Jak miloval svého mistra, o tom podává nej
lepší doklad jeho studie »Ostřel Parnas« v V. ročníku
»St. Hl.« Psal mnoho, prósu, verše, dramata, měl znač
né hterární styky, ale jeho neobyčejná skromnost způ
sobila, že o jeho literárním díle víme jen, pokud psal
do »Stud. Hl.« Své verše podpisoval obyčejně jménem
»Tetřev«; kdo bude listovat v minulých ročnících naší
revue, setká se s tímto pseudonymem velmi často. Své
statě podepisoval různými chiframi, tak že jen nejužší
kroužek jeho přátel věděl o jeho autorství. Do třetího
ročníku napsal studi o Tolstém (str. 97), pak články
„Aby bylo jasno« (str. 157), »Co budeme dělat o
prázdninách« (298), povídky »Balvan« (str. 201) a
»Rozváté illuse« (str. 54), do Rozhledu polemiku
»Naši representanti?« (179); v ročníku čtvrtém shledá
váme se s jeho serií článků »Student a divadlo na ven
kově (86), s provoláním »Vítejte jaro« (153), do roč
níku pátého napsal »Naše prázdniny« (2), »Podpůrmý
fond« (166), v ročnících dalších umlká však již zcela.
Skládal: jsme do něho mnoho nadějí a nyní je konec
všemu. Na tomto světě není již s ním setkání, třebas
»Ten ta hrstka polní trávy roste, roste mézi námi.. .«
Ti. kdož ho blíže poznali, zaslzí při vzpomínce na tu
milou, tichou duši; a kdo bude listovat v starých roč
nících »St. HL« a zastaví se u jehe prósy »Rozváté
lusex, neubrání se pohnutí při čtení jejího závěru:
»Mňj příteli! "To psal jsem tehdy, když tvůj mlžný stín



se v noci ke mněsnížil a rukou kynul mi. Jdu za Tebou
— jak měsícza slunečnouzáří a dojdu brzy —
později? Měj pokoj zatím, mrtvý hrdino — Ty
duše něžných zkrvavělých snůl«

Náš milý hochu, jak bychom pro Tebe nezaplaka
li> Klečíme u Tvého rovu a modlíme se za Tvoje od
počinutí. Ave, anima candida!

O koleji Arnošta z Pardubic pronesl jsme již
v ročníku minulém řadu přání a stesků, ale nemůžeme
dnes říci, že by se byla stala nějaká podstatná změna
ve smyslu našich intencí. Máme především na zřeteli
duševní život chovanců; přáli bychom si, aby byl hlub
ší a vroucnější než bylo dosud. K tomu je potřebí
ovšem také duchovního správce, který by měl vlastnosti
naznačené námi loni ve »Stud. Hl.« V roce právě mi
nulém nedělo se v tom směru vlastně nic. Vliv duchov
ního správce na náboženský a mravní život chovanců
rovnal se právě nule, nehledíme-li k několika vyhláškám
na černém kolejním prkně, jichž ostatně nikdo nedbal.
Takhle my si svoji kolej nepředstavujemel!

Letos bylo přijato na 70 chovánců. Hodně se jich
hlásilo, každý měl doporučení od nějakého pana pro
bošta a kanovníka a tak se jich také mnoho přijalo. Bu
dou v pokojích po 2, 3 až čtyřech. Kdo zná akustické
chodby koleje a celkovou kázeň v koleji, tomu opravduzůstávánaprostozáhadno,jakbudemožnoněkomuv ta
kovém prostředí vážně pracovat a ke zkouškám se připra
vovat. V Hlávkových kolejích dostane akademik ve sta
diu zkoušek samostatný pokoj ve zvláštním křídle domu,
k tomu zvláště určeném. V koleji Armošta z Pard. dosta
ne pro obveselení ještě 2——3spolubydlící, a tomu se pak
říká porozumění pro studentský život a podporování pil
ných a snaživých studentů.

Neradi se těmito poměry veřejně zabýváme, ale
copařství některých činitelů nás k tomu proti naší vůl
dohání.

Pokus o nábožensko-filosoiické zdůvodnění
demokracie, práva sebeurčení a jihoslovanského
státu. Slovinský profesor bohosloví dr. Alexij š e
ničník vydal v Lublani, se schválenímbiskupskékon
sistoře, spisek »Za Jugoslavii«. Brožura tlumočí názor
slovinské církve a také biskupa Jegliče na demokracii,
sebeurčovací právo národů a jihoslovanský stát. Po
slyšme některé z Ušeničníkových myšlenek:

»Obzvláště dvě ideje v naší době kategoricky žá
dají své právo. Idea demokracie a idea národnostní. O
ideji demokratické může každý souditi jak chce. Demo
kratické hnutí jest však skutečnost a byla by marná ná
maha, chtíti svět forrzovati v rozporu s ní dle vlastních
přání. Mimo to není snad demokratická idea sama sebou
nemravná, nežádá než společenské zrovnoprávnění, aniž
by bylo nutno popírati stát neb společenský pořádek.
S demokratickou zásadou je těsně spojen zvláštní poli
tický požadavek: právo sebeurčení. Mnozí hrozí se toho
»bezbožného« požadavku. Jistě může býti právo sebe
určení pojímáno bezbožně tam, kde zrovna není žádného
práva. nýbrž největší bezpráví.

Dle filosofie Rousseauovy o státě je národ abso
lutně suverenní, vůle lidu je nejvyšší právní norma a
jediný pramen práva. Revoluce je svatá. Lid může či
mti, ce chce, jak chce a kdy chce. Může jednati politi
cky nerozumně, ale nikdy ne nespravedlivě. Tento sy
stem je zásadně atheistický. Podobně, zdá se. předsta
vují právo sebeurčení ruští revolucionáři. Mnohé, co
myslí a konají, je zcela zvráceno, mnohé, co žádají a
prosazují, je zcela správno. Nezáleží tak mnoho na ce
lém komolexu idejí, z nichž povstaly požadavky v pří
tomné době žádané, jak na těchto požadavcích samot
ných. [ kalné řeky nesou ve svých proudech zlatá zrna,
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a obsahují-li také bezcenný písek, není to důkazem, že:
by se vyšlo na prázdno při hledání. Prameny francouz
ské revoluce byly nanejvýše kalné a její průběh převrat
ný a přece jak cenné vymoženosti přinesla lidstvu, když
se kal usadil. Nemohli bychom vůbec jí postrádati.«
Jestliže tedy erfurtský program žádá »sebeurčení a.
samosprávu lidu v říši, státě, provincii a obci«, je to
požadavek, který bez ohledu na socialistický program
může býti pochopen a odůvodněn. Demokratický proud
táhne celým světem. Nemůže býti úlohou křesťanských
politiků slepě se mu slavěti v ceslu a tal: celou zášť
národů obrátili proti katolické církvi, nýbrž nutno mu
porozuměti, oprávněné, přípustné, s božským právem slu
čitelné od bezbožeckého odděliti a národy od toho za
chránili. — Jakým způsobem chce slovinský národ do
spěti cíle? Slovinský národ zavrhuje a zatracuje každýnásilnýpřevratprávníhopořádku.© Každouvzpouru
proti právní autoritě. V tom poslouchá jen církevního
učení. Ovšem, církev učí nás chápati revoluce. Lev
XIII. ukazuje na krvavé revoluce, kterými se často
skutečňují státní změny. Jestliže nějaký stát celé třídy,
stavy, národy nebo jiné společenské skupiny ve prospěch
jiných utlačuje, ve vývoji zadržuje, jedná proti nejvyš
šímu sociálnímu zákonu, proti všeobecnému dobru. Jak
mile potlačovaní si toho uvědomí, cítí to jako bez
práví, které jim stát činí, a jsou se svým osudem nespo
kojení. Jestliže nepomohly žádné prosby ani požadav
ky, aby se stalo po právu, shromažďuje se v jich srdcích
ky, aby se stalo po právu, shromažďuje se v jich srdcích
napětí dosáhlo vrcholu, může maličkost způsobiti vý
buch a nepředvídaně živelní silou vybuchne revoluce.
Tak bylo to v Rusku za světové války, tak bylo u
nás r. 1848, tak bylo ve Francii v roce 1789. Většinou
je revoluce ze zdola jen následek revoluce od shora.
Nepořádek lidu následkem státního nepořádku. Theo
logové a učitelé práva XVI. století byh proto toho ná
zoru, že v. jistých případech sice nikoliv revoluce, ani
vzpoura, ale organisovaný odpor lidu docela je opráv
něn. Tyranské zasahování státu pak dle jich mínění o
pravňuje i krajní odpor lidu. Toto jsou nebezpečné na
uky, ale měly by těm, kdož řídí stát, sloužiti za výstrahu,
aby se vždy znovu a znovu rozpomínali na své sociální
poslání. Neboť — a to je hluboká poznámka jezuitů —
protože proti veřejnému bezpráví není právního pro
středku, božská prozřetelnost pojala do svého úradku
vážně zuřícího davu jako mstící nástroj věčné, neupros
né spravedlnosti.

Z Velehradu. Česká Liga Akad- použilaletošní
bohoslovecké akademie velehradské ve dnech 29. a 30.
července k navázání styků a seznámení s mladým děl
níky na vinici Boží. Naši členové dostavili se v hojném
počtu a zúčastnili se 1 slavnostních schůzí Apoštolátu
a Cynllomethodějské Matice. Na některé osobní vý
razy nespokojenosti s nynějším směrem »St. Hl« od
pověděl předseda spolku kol. Novák, který prohlásil, že
od nynější orientace své upustit nehodláme, třeba že
není naším „cílem vvhledávat nepřátele řešením otázek,
jež se nás Břímonedotýkají. Toto stanovisko bylo uhá-
jeno a posléze i všeobecně schváleno. — Podotýkáme
konečně. že se letos na cyrillomethodějském Velehradě
také něměilo. Víme ovšem, že to nebylo v projektu po
řadatelů a že se tento experiment setkával u většiny s
pocitv velmi smíšenými. Po druhé budeme chtíti záruku,
že takováto překvapení nebudou nás očekávat. Nehodlá
me k nim nijak assistovat.

Z duševního života Francie, Odříznuti od ostat
ního kulturního světa, dovídáme se jen spoře tu a tam,
co se děje v jiných zemích a jaké převraty v myšlení
národa způsobila tam válka. Co nám ke čtení předklá
dalo officielní zpravodajství, stojící ve službách vojensko



byrokratických, nám ovšem nemůže dostačiti. lak o
Francii jsme četli již nesčísiněkrát, že stojí na pokraji
vojenského i mravního úpadku, některé listy viděly v
tom přímo trestající ruku Boží, spočinuvší těžce na ne
věrecké zemi, ale Francie přes to v pátém roce války
stála pevně, ba s enthusiasmem čekala svého konečného
tnumfu. |

Barbussův román »Oheň« (vyšel u Iopiče, další
jeho rozšiřování bylo však dříve policejně zakázáno), dal
nám nahlédnouti do duše prostých francouzských vojá
ků, bijících se ve Flandrech, před nedávnem pak refe
roval »Český Západ« o jiných dvou knihách, nás eminentnězajímajících;© jetorománEmilaBaumanna
»L*Abbé Chevoleau, caporal an 90e ďInfanterie« a
román Henri Bordeauxa »La Jeunesse Nouvelle«.

Kdežto Baumann líčí ve formě dopisů a zápisků
život a nábožensko-filosofický názor svého hrdiny, kle
nika Chevoleaua, na válku, v níž se vrhají kostky o
osud jeho vlasti, pozoruje Henri Bordeaux francouzskou
mládež, promkaje hluboko její ledví. Jeho »nová mlá
dež je méně naplněna mozkovými strašidly a je méně
intellektuelní; utušila, že je jí přijmouti nezbytné vztahy
a vyzkoušené učení víry, jedna víra, jeden cíl. Jaká
síla, když vstupujeme do Života s touto trojnásobnou
oporou |«

Tento vzestup a obrat způsobila dle Bordeauxa
válka; jí vstoupila francouzská mládež do skutečného
života. »Válka byla popudzm, který roztrhl utopie a ne
plodné sny, a postavil nového ducha proti zdrsněné pří
tomné skutečnosti.« Mládež se mění; mizí bezedný smu
tek, neklidná touha kosmopolitická, kolísání mezi úva
hou a činem, mezi požitkářstvím a umrtvováním; vše se

přetavuje v čin. Jsou i tu výjimky, oddechy, únavy;hlavně v posiční válce, »která znamená fysicky i dušev
ně zpomalený život, život podobný svítilně, jejíž knot
jsi stáhl, abys nechal hořeti jen noční plamének«. I pří
roda uspává: »Dni jsou skvostné. Smutné a bledé, stejně
rozdílné od našich krutých idejí i od zimní temnoty.«

Ale když ranní vítr prorazí ranní mlhy a jásavé
slunce ozáří novou Francii, jež se rodí z bolestí nové
doby, tu přináší mládež s radostí a nadšením každou
oběť i smrt. Je nutno přinésti oběti aspoň v křesťanském
smyslu. »Máme-li tu věčnost opravdu před sebou, co tuznačíživotnebosmrt?© Jetojenmaličkázastávka,
prudký vzlet na naší cestě k věčnosti.« »Válka má jako
každá oběť zřejmou sílu očišťovací. Obětí a bolestí se
obnovujeme.« »Bůh je tu. Buďme v jeho rukou jako
tvárná hmota v ruce dělníkově

Nová Francie vyrůstá před očima spisovatelovýma:
Francie věřící, křesťanská, vracející se ke starým nábo
ženským tradicím, jichž je plna historie země a národa,
Francie povstávající nově ve své mládeži, jež nechce již
"upadat do hříchů svých otců. Nad budoucností své
vlasti autor nezoufá; a tak, jak praví referent »Č. Z.«,
»nad vší dusnou náladou, již rodí tato krvavá válka, září
v této zemi demokracie zvláštní podivuhodná autorita:
»la douce France« (»sladká Francie«) — »naše do
movy, naše rodiny, naše nebe, naše půda, naše minulost,
celek, jenž tvoří jádro našeho života, bez něhož si ne
můžeme představiti svoje Štěstí.«

Podivná soutěž. Neznámý dárce věnoval Druž
stvu Vlast 1000 K, jichž se má dle jeho vůle dostat
autoru románu, »založením i dějem ze života katol.
kněží českých takové literární ceny, jakou mají: V
angličině román P. A. Scheehana »Můj nový kaplan«
a v němčině P. Josefa Spilmanna »Oběť zpovědního ta
jemství«.« To vše nebylo by nic zvláštního, kdyby soutěž
medávala autorovi následující »maršrutu«, z níž je zřej
mo, že lidem, kteří stojí za oním konkursem, jsou záko
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ny umělecké literární tvorby španělskou vesnicí. Praví
se totiž v podmínkách: »Děj budiž tak rozvinut, aby
podal jasně zásady neunavné Činnosti pastýřské ve dnech
poválečných. Román vyplň obsahem nejvyš |Ž tiskových
archů, to jest 192 stránek formátu »Vlasti«. Spis musí
býti psán čistou mluvou, uhlazeným slohem, v kapitoly
dějem vzájemně k sobě přiléhající, harmonického zalo
žení i ukončení díla.« o jest prostě naivní. Takové
podmínky mohou se klást literárnímu řerneslnikovi, ni
kdy ne však umělci. Umělec tvoří z vnitřní nutnosti a
nedá si nikdy předepsat formu ani počet stran. Ostatně
z kněžského života máme už prací celou řadu a mohla
se některá z nich cenou poctít dodatečně. "lak Baar
načrtal kněžských profilů celou seru a jsou to práce
prvotřídní. Je-li něco, co nás může u inteligentních hdí
sesměšnit, pak to jsou jistě takovéto prostoduché konkur
sy. O výsledku soutěže neopomeneme svým čtenářům re
ferovat.

Čeští patroni. »Hospodine Bože,.v Vebe doufali
otcové naši; doufali a vysvobozoval Jsi je,« — toť jest
responsorium z modlitby k našim patronům českým, tak
se u nás modlívah vlastenci.

S lítostí přiznáváme, že jsme na naše patrony poza
pomněli při všech svých svízelech a zápasech. Mláme
množství chrámů z doby staré 1 novější, ale po obra
zech našich věrozvěstů, po svatém Václavu, Prokopu,
Ivanu a j. obyčejně marně se ohlížíme. Děkujeme jim
své národní bytí, jejich zásluhou jest to, že zde ještě
jsme, že po tolikerých ranách znovu hlavy zvedáme a
světu se hlásíme.

Nesmíme ani vinu svalovati na jiné; nezatlačili jich
do pozadí ti, kdož jsou jiného vyznání nebo U,
kdo stojí v táborech jiných. Jsme tím vinni sami. Snad
jsme špatně pochopili mezinárodnost, všesvětovost kato
hcké víry, že stavěli jsme obrazy světců z národů ji
ných, světců, kterým sice sluší úcta nejhlubší, ale kteří
přece nebyli z krve naší, kteří nepůsobili v naší vlasti.
Chyba záleží v neposlední řadě také v tom, že slovo
boží často jsme poslouchali z úst cizích, že ta slova
vycházela ze srdce, které netlouklo vždycky souhlasně
s naším.

Víra jest sice společná národům, ale každý ji
přizpůsobuje své duši. Tomu rozuměli moudří missionáři
a upravili své nauky vždy tak, aby bez odporu do du
še národa vnikly. Víra po tisíciletí národem vyznávaná
srostla s jeho bytostí, nabyla zvláštní barvitosti a stala
se podstatnou složkou jeho života. Naše výstava náro
dopisná byla toho dokladem. Sloučením duše národa s
křesťanskou vírou vznikly zvyky a obyčeje, které lid za
chovával, kterých se drží podnes i tam, kde víra pozbyla
mnohého ze své vroucnosti a Živosti.

Století devatenácté bylo věkem vzkříšení mnohých
národů; v něm i my jsme vystoupili ze tmy na světlo.
Když smysl pro osobitost národní, vážnost k lidovým
zvykům zjednávala si platnosti ukázalo se to také na
poli církevním. Pražská předměstí náhle vzrostlá stavěla
st chrámy a zasvěcovala je českým patronům. Postaven
byl chrám svatého Cyrilla a Methoděje v Karlíně, sva
tého Václava na Smíchově, svaté Ludmily na Králov
ských Vinohradech, svatého Prokopa na Žižkově.

Probudila se úcta ke starým památkám. Podnikli
jsme dostavbu velechrámu svatého Víta, chrám vyše
hradský zvedl se k nové slávě, založili jsme Jednotu
pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Stalo se te
dy leccos, ale jest toho přece málo.

Žijeme ve věku, kdy národní obětavost se vzmohla.
Po mnohých sbírkách, které neměly podkladu národní
ho, vzpomněli jsme konečně na sebe. Scházejí se peníze
na České srdce, na Národní divadlo v Brně v míře ta



kové, jak toho po léta letoucí nebylo. Vzpomeňme si
také na náš život národně církevní.

IVinohý dobrý Cech není si plně vědom, co zna
mená v naší histoni svatý Prokop. Založil nám pravý
český, slovanský klášter. Pěstoval v něm slovanskou l
turgu. Z toho kláštera vyšel Božetěch, jeho škola umě
lecká. Krásné evangelistáře, rozkošné kostely v kraji sá
zavském a na Kutnohorsku dávají svědectví činnosti
umělecké, národní a individuální. S oprávněnou pýchou
můžeme vzhlížeti k těmto památkám, ale úcta ke sva
tému Prokopu jest u nás sotva znatelná; na jeho svátek
zapomínáme, o jeho hrobě na Hradčanech mnohý z nás
ani neví, Sázava sama stojí jako smutná zřícenina.

Sluší se to národu uvědomělému?
Dostavěli jsme velechrám svatovítský, klášter blaho

slavené Anežky jest už zajištěn, chrám svaté Barbory
na Horách Kutných jest obnoven. Teď ať dojde na
Sázavu!

Obnovení Sázavy budiž naším cílem, buď naším
heslem národním, k němu směřuj naše agitace. Student
stvo, kněžstvo, intelligence ať probouzí pro tento veli
ký a krásný účel v lidu porozumění. Na Sázavě ať opět
se zvedá chrám, veliký chrám posvěcený svatému Pro
kopu, v něm ať hlaholí posvátný jazyk staroslovanský,
při něm ať stojí klášter mnichů slovanských jako za
dávných časů, ať hlásá památku svatého Prokopa, opata
Božetěcha, knížete Oldřicha, krále Vratislava.

To budiž ideálem věřící inteligence, českého kle
ru. Národ, který dovedl miliony přispět Červenému
kříži, najde prostředky, aby dosáhl toho cíle, aby pro
vedl skutek, který má býti základním kamenem nové
doby, naší lepší, šťastné budoucnosti!

Josei C. Sychra, přední náš skladatel církevní, v
poslední době složil opět na text Fr. Žáka I. J. nad
šený zpěv Sv.-václavský »Přísaha«, počínající »Přísa
hejme heslu Václavovu »Bůh a národ« věrnost znovu.«
Vítaný zajisté příspěvek k oslavě služeb Božích za český
národ, které v poslední době na den sv. našeho patro
na a dědice sv. Václava na mnohých místech se počaly
konati.

Jméno Sychrovo u nás není tak známo a rozšířeno,
jak zasluhuje. Z ciziny o něm více toho zvíme než u
nás. Nedávno četli jsme ve Švýcarském hud. časopise
Chorwáchter (roč. 43, č. 1) o provedení jeho veliké
mše octo vocum v kostele nejsv. Trojice v Bernu, která
byla již dříve provedena na cecilianské slavnosti v Gos
savě a na dómu ve »Sv. Havle«, jako pětihlasá jeho
mše v Interlarenu. Praví-li se v podrobnější analysi o
díle Sychrově, že »v ohledu hudebním jiné moderní mše
s šumnými akkordy daleko předčí«, vystihuje se slovy
těmi význam Sychrův, jehož tiché a skromné působení
na poli hudby církevní u nás zasluhuje pozornosti co
největší. Co Sychra napíše, má hodnotu uměleckou; ni
kdy se neohlíží po laciném a mělkém effektu, každé
dílo vychází z vroucího, nábožensky cítícího nitra, je
modlitbou v tónech. Sychrovy skladby ovšem vyžadují
láskyplného zahloubání, aby působily na toho, kdo se
jimi obírá a působily pak při provedení na posluchače.
Marně bychom se sháněli v nich po sladkých, ale všedníchobratechharmonických,© příjemné,© nerozčilující
rhytmice, tak často žádané líbivosti na místě umělecké
hloubky. Tak známe ho nejen z jeho mší, ale i z jiných
skladeb církevních a kantát. Takovým zůstává 1 v lidové
písni duchovní, jak o tom nejlépe svědčí jeho »Prosbaksv.patronům«,© Mešnípíseňksv.Václavuajiné.
Sychrova skladba nejnovější k slavnostem Svatováclav
ským na text Fr. Žáka T. J. nese se duchem vlastene
ckým. Skladatel složil ji hned dvakráte. Jednou pro
hlas s průvodem varhan a po druhé pro smíšený sbor s
průvodem varhan.
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Obě nesou na sobě všecky stopy tvorby Sychro
vy. Vzletná melodie, prostá všednosu, pečlivě z ducha.
českého jazyka plynoucí deklamace zpívaného slova, bo
hatý podklad harmonický v průvodu, jenž nevyhýbá se
případné chromatice, pokud jí k vyjádření nálady textu
je třeba. fednohlasná skladba vyniká silou výrazu a
vzletem, je to v pravdě nadšený zpěv pro chvíle posvát
ného vzrušení, jenž vrcholí v závěrečné apostrofě. Celá
skladba jakoby vyrůstala ze starobylé písně svatováclav
ské a tvořila bohatý květ z úrodné půdy její.

Bohatší a rozmanitější jest ovšem skladba pro
smíšený sbor s průvodem varhan, která také je na roz
díl od jednohlasného zpěvu umělejší, kladouc spolu
větší požadavky v ohledu intonačním a rhytmickém na
sbor i také na varhaníka. Mohutný jednohlas spojených
hlasů mužských a ženských zahajuje skladbu, uváděje
tak případně hesla sv. Václava »Bůh a národ«, aby
vrylo se v paměť. V stálé gradaci, bohaté na účinné
obraty harmonické, stupňuje se skladba až k závěrečné
apostrofě, kterou skladatel počíná exposicí hlasů na
slova »Nedals zhynout často tonoucím« a pak ji šíře
rozvádí k hymnickému závěru. Upozorňujeme zatím na
tyto skladby rukopisné, které se výborně hodí k oslavám
svatováclavským a doufáme, že nové dílo našeho skrom
ného a zasloužilého skladatele záhy bude“ vydáno a
stane se přístupno všem sborům našim.

Literární drobty. Marcel Prévost: Dopisy žem.
S velkým sebezapřením přečtete dvacet ženských dopisů,
tvořících obsah knihy, a marněsi lámete hlavu dvěma

momenty: především, nač tatohloupost byla z francouzštiny překládána a pak, jakým omylem se mohlo státi,
že překlad vyšel v Topičově sbírce »dobrých pře
ložených knih«. Neboť co dopis, to banální a neřestné
povídačky o milenkách a milencích, tajných schůzkách,
manželské nevěře, podvodu a cizoložství, povídačky, je
jichž nechutnost a nemorálnost nebezpečně konkuruje
(viz na př. »Neviňátko«) s nejnižší pornografickou k
teraturou. Ani nejmenší stopy nenaleznete v knize po
nějakém mravním kodexu, ani slova o povmnostech e.
vážném pojímání života. Jen tlachy zhýralých žen, je
jichž blaseované nervy hledají horečně nová dráždidla
k svému okamžitému uspokojení. Kniha mělká, v níž
není kouska umění, kniha lživá: jeť v ní sneseno tolik
neřestí, že byste jich ve skutečném životě Francie ani
nenalezli. Neboť Francie skutečná není totožná s tou,
o níž se dočítáme v moderních, neřestných románech a
kluzkých komediích.

Knižnice »Evy«. Leží před námi čtyň úhlednésvazečky,vydanéolomouckým| ženským| časopisem
»Evou« za redakce Lad. Zamykala: Sbírka veršů Gab.
Ronaje »Pane, smiluj se nad' námil«, básně Fr. Stří
žovského »Půlnoční světla«, povídky B. Kovaříka-Beč
vana »Judita« a konečně Jos. Pospíšila »Statkář filosof
a jiné povídky«.

Redakce knihovničky měla šťastný den, když do
malé, velmi vkusně vypravené knihy shrnula až dosud
po různých časopisech a kalendářích roztroušené povíd
ky Pospíšilovy. Naše veřejnost dluží tomuto skromnému
umělci velice mnoho a my tu konáme toliko svoji po
vinnost, tvrdíme-li hezky hlasitě a zřetelně, že Pospíšil
vyniká nesmírně a daleko nad různé naše samozvané li
teráty, jejichž slavozář vytvořila novinářská klika, čpícípovrchností,kamarádstvímadiletantstvím.© Aproto
i zde, třeba že v knihovničce výše uvedené tvoří sva
zek poslední, chceme se jím zabývati na místě prvním,
jak si toho svrchovaně zasluhuje.

Literárního kritika zaujme nejvíce Krásná duše,
Pět a deset a pak ovšem oba pendanty Statkář filo
sof a Pokušení. Třebas totiž 1 čísla ostatní (Ježíšek,.



Pokání, Misionář, Probuzení). obsahovala celou řadu
pozoruhodných psychologických postřehů, přece jenom
záře Pospiálova umění není v nich rozlita tak štědře,
jako u krešeb prve uvedených, takže ustupují spíše do

zadí. ,
P »Pět a deset« je klasckým dokladem, jak se má
psáti pro náš lid. Povídka vyšla svého časuv kalendáři
»Venkovan«, a vím z vlastního doslechu, jak působila
(přes nehorázné illustrace) na prosté venkovské čtená
ře. Pravšední motiv: prohra peněz v karbanu je tu auto
rem zpracován tak plasticky a věrně, že Jeho hluboký
účin nemůže ani zdaleka být srovnán s literárním bra
kem, jímž své kalendáře plní Kotrba, Steinbrenner atd.

»Krásná duše« je prostě rozkošná. Jak bude na
př. zajímavou pro kritika, který se bude jednou soustav
ně zabývat Pospíšilem, srovnat tuto lehounce nadechnu
tou črtu s obdobnou povídkou Sig. Boušky »S Pánem
Bohem!«. Na těch šesti malých stranách pozná čtenář
hned všecky význačné přednosti autorova umění, jeho
prostotu 1 hloubku a nesmírně dobré, citlivé srdce. Hle
dejte v české literatuře něco rovnocenného a marmě
se budete namáhat, abyste vypátrali autora, který by tak
delikátně a s tak radostnou bolestí vylíčil krásnou duši
umírající školačky.

V »Statkáň filosofu« a »Pokušení« zabývá se
Pospíšil těžkým problémem lásky a pohlaví. Statkář fi
losof vyšel před lety v »Novém Životě«, kdežto »Po
kušení« r. 1910 v Meditacích. Leží tedy mezi oběma
pérokresbami značná dimense časová, která ostatně vel
mi ostře charakterisuje vzestup a růst autorova stylu,
psychologického zdůvodnění a vůbec celého pojetí látky.
Čtete »Statkáře filosofa« a pozorujete hned, že do li
terární arény vstoupil zápasník, překypující eruptivní
silou. Míří vysoko; nespokojuje se všedními náměty, ale
sahá odvážně hned po problémech, jež dovedou strhnout
člověka do hrůzných propastí a pohřbít v nich tolik na
dějí a štěstí. Několika tahy načrtá na svém plátně sedlá
ka Farkače, Andělu, Chadrabu a dovede vás svými
scénami rozrušit do nejspodnějších hlubin a napnout va
še nervy ke krajní intensitě. Látka povídky je syrová,
plná nebezpečných srázů; autor-naturalista líčí věrně, ne
vyhýbá se přiléhajícím slovům (třebaže v nové redakci
leckterá hrana byla setřena) a když se pak s vámi loučí
ve vlahé, blýskající se letní noci, cítíte jasně, že tato
povídka je veliký slib, dávající růst nejsmělejším nadě
jím.

»Pokušení« je splnilo vrchovatě; zde už je Po
spíšil ukázněný, metodičtější a střídmější. Na scénu před
vádí jen dvě — tři osoby, ale ty prokresluje tak mistrně,
že maně při tom myslíte na Švabinského. Jeví se nám
tu jakonesmírně rafinovaný umělec de
tailu, hluboký psycholog a znalec života, dotýkající
se jemnou rukou (snad jen kněz dovedl tak psát) palči
vých, otevřených ran. V Statkáři dává mladý autor sří
tt se obětem do propastí zkázy, dává jim umírat a sym
patického soudce propouští do života jen s několika útěš
ným: slovy čížkovského faráře, kdežto v »Pokušení«
mladý kněz zápasy a drobnými pády jen roste, aby
na konec vztyčil hlavu i srdce, jako topol ohýbaný vě
trem a šlehaný bouří. o

Povídky jsou psány čistou češtinou až na nespráv
né použití přechodníku (str. 7) a některé příliš příkré
výrazy, kontrastující disharmonicky s křehkou mluvou
povídek (zobák na str. 135 a svinstvo na str. 171). —

Povídky B. Konaříka-Bečvana uvádějí
čtenáře na moravské Valašsko. Ale tento milý kout se
svým svérázným, bodrým lidem je Konaříkem tak vylí
čen, že by pomalu každému zašla chuť se na ty Vala
chy jet někdy podívat. Až na několik povídek, v nichž
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nespomý autorův talent nedal se asvésti na scestí tou
hou po. literární sensaci (Judita, IMatka, Lítost, Naše
Babuška), shledáváte se v knize jen se samými opilci,vrahy,| ženami,léčícímisvémužezopilstvívodou
z mrtvoly, a nevěstami, provádějícími prapodivné kou
sky ve svatební noci. Kresby a jejich charakteristiky jsoupřílišvyumělkované,schematickykonstruované,| neži
votné a literárně pochybné. Autor v nich zapomněl, že
největším uměním je prostota a ne podivné, ojedinělé
zvláštnosu a hterární ranty.

»Půlnoční světla« Frant.Střížovskéhojou
úmornou četbou cyklu básní, jimž schází pravé básni
cké posvěcení a také o modlitbách Gab. Ronaje »P a
ne smiluj ae nad námu«, nelzeříci,že by sne
sly přísnějšího uměleckého měřítka.

Post festum. Šaldův »Kmen« věnoval celé číslo
oslavě padesátky pí Růženy Svobodové. Je to dojista
nejen aktem uznání a obdivu těch, kdo v slavnostním
čísle píší o R. Svobodové, ale je to 1 aktem Šaldova
přátelství ke spisovatelce. »Cesta«, do níž píše Machar,
také přítel pí Svobodové (věnovala mu své »Černé my
slivce«), píše toto:

»V poslední době bylo nám několikráte vzpome
nouti slavných hterárních jubilantů, ale také na neštěstí
— čísti oslavné články o nich. V literatuře přichází
sláva hodně pozdě a nikdy nezkaleně; ale když už při
jde, toť budiž to sláva ctihodná a pokojná, uznání ne
žvanivé, pokora bez hystene a láska bez protivné erotikyenthusiasmu.© Tonesvědčíodobrýchinstinktech,
psáti o našich slavných lidech tak, jako školní čítanky
psávají o panovnících, ani o dobrém vkusu prodlévati
zamilovaně na výrazné tváři oslavovaného pana X., na
»pomněnkově modrých očích« pana neb paní »na
černém hedvábném taláru« jubilanta Z. A ještě něco:
Slouží-li takový slavný člověk nějaké veřejné instituci
dle svých nejlepších al, obětuje tím sebe, svůj čas,
svou práci cíli nadřazenému. Ale tu přispěchá takový
slavnostní pisatel nebo pisatelka a obětuje nadřazený cí)
oslavované osobě, čině z celé veřejné instituce podnož
osobní slávy. Takové psaní může znehodnotit 1 úctu
upřímně cítěnou 1 slávu plně zaslouženou.«

Pročpak pisatel nemá odvahy říci, že se to týka
oslav paní R. Svobodové a její činnosti v Českém
srdci?

Osobní fetišism je stereotypním zjevem tam, kde
není křesťanského vztahu k Bobu, a ti, kdo se nikdy
určitě nevyjádřili, jak hledí na život posmrtný, považují
vždy za jistější, aby zde vzali odměnu svou.

Křesťanská charita česká měla vždy tolik vkusu,
že svoje dělníky nevynášela; České srdce, které ji pře
hlíží, nemá tolik vkusu, aby nemusilo z vlastních řad býti
pa to upozorňováno.

Literární dílo pí R. Svobodové je obdivuhodné pe
stránce formální a hodnotné tam, kde v ženě zdůraz
ňuje tóny ryze ženské, neměnné i v chaotické změti me
derního hledání a nepokoje. tóny, které znějí tak hlu
boce křesťansky. Tomuto dílu hodláme věnovati příleži
tostně náležitou pozornost.

Moderní české úsilí architektonické. V »Ce
stě« debatuje K.Č. s textovou částí čtyřčísla Volných
směrů, kde tři čeští architekti VI. Hofman, Ot Novot
ný a Pav. Janák do budoucího kulturního boje přiná
šejí radostnou důvěru, že česká architektura promluví no

hodnotné slovo.
rch. Novotný věří a jistotou, jež připomíná ne

zapomenutelného professora Waskova z Rodiny Pola
nieckich a jeho teorii o úkole nejmladších Anjců, že
ze Slovanů budou to Čechové, kteří se pokryjí slávou

vé,



vítězství v tomto boji, Hofman radí hledati nové mož
nosti až u pramenů slovanské historie, v prvcích staveb
Huculských, Janák ukazuje na nutnost studia, jak ře
šití český prostor v rodinné české světnici, domě, námě
stí, činžáku atd.

K. Č., ačkoliv sdílí požadavek slovanského nebo
přímo českého rázu naší nové architektury, svým lapa
Řsujícím způsobem dovedl by leda ztrpčit mysl těm,
kdo přicházejí s tak krásným posláním. Píše:

»— je tu otázka, lze-li pak opravdu nalézti tuto
kýženou cestu »v hlubině vlastní mysli« instinktem uměl
ce či pronikavým přemýšlením? Táže-h se architekt, ja
ký tvar náměstí by byl pravým prostorem pro český
veřejný Život, tážeme se my nejprve, jaký jest a bude
ten český veřejný život? Je tu už se svými zvláštními
zvyky, vytvořil už svůj ráz forensní a společenský?

Jaký má býti český rodinný dům? Dříve však, ja
ký bude český rodinný život? Minulých sto let setřelo
u nás přemnoho ze starého životního rázu; a dnes nemů
žeme se ani zdaleka dohadovati toho, jaké budou dal
ší, především sociální změny našeho prostředí. Život,
jejž žijeme dnes, nevyvinul se plně po svém; přijali
jsme do sebe až příliš mnoho povšechně středoevropské
ho; dá se však toto nevyvinutí, toto přerušení tradic, toto
zplanění nár. života překonati tím, že vložíme hlavu do
dlaní a budeme intensivně přemýšleh, co dále? Ne
pochybně je možno tak dáti mnoho individuálních po
pudů; ale žádným přemýšlením nevytvoří se nové zvy
ky života. Zde dlužno spoléhati na prácí života a ni
koliv na práci rozumu.«

Myslí tedy K. Č.,.že jsou snahy po nové české
architektuře předčasné?

Proč nastalo přerušení tradic a proč jsme přijali
příliš mnoho středoevropského, proč zplaněl náš život
národní? Protože nebylo dosti umělců, kteří by zřetel
mároda obraceli stále k samému sobě. Byli, ale nebylo
jich dosti a nečinili to s náležitou, naléhavou důležito
stí. A pokud náš život národní nezplaněl, oni mají o to
zásluhu. Umění a život jsou organicky spjaty a těžko
říci, která složka druhou určuje a která je primerní.
Bez umění je život národa vegetativný, umění křísí
a burcuje národy živořící. |,

Naše postavení politické a sociální, pravda, dáď“
valo nám málo důvodu pro sebevědomí národní —
ale proč jej dalo Maďarům>?

Dnes však 1 to sebevědomí máme a můžeme
mít. Žijeme fasi očekávání a závratných nadějí — což
to není právě horký a vypjatý život? | ze snů možno
tvořit. Vznikla-li z nich myšlenka nové české, češtější
architektury, blahoslavené naděje a snyl Život náš často
rozčarovává ze snů a nadějí, ale pokud nám je splnil,
je zásluhou těch, kdo dovedl předběhnouti skutečnost
a tvořit polo ze snů. Těmi dostali jsme se výš a dále.

Proč by nebylo možno přemýšlet už o novém ro
dinném domku českém, domku, který by i v nejjedno
dušších poměrech zval k tradičně srdečnému českémurodinnémuživotu?© Leckdevzrostlkapitáldomaaz
fronty přinese si mnohý nemálo touhy po lepším rodin
ném životě, než jaký byl u nás před válkou. Uvolní se
ruch stavební, bude tu chuť stavěti — odkáže K. Č.
všechny ty stavebníky a návrhy českých rodinných dom
ků až na tu dobu, jak utváří se život rodinný? Ovšem,
i dělník bude chtít si žítí po svém a česky, ale právě
u dělníka městského, továrenského tvrdíme proti p. K.Č.,
že bude vytrvale vraceti se k selance, co k pendantu a
protikladu svého života, postrádajícího slunce a květů a
že mnohem raděj ozdobí zeď svého příbytku kresbou
vlčího máku než stylisací ozubených kol a předmětů
z denního svého málo radostného života.

Proč by nemělo se přemýšleti, jak na př. stavěti
moderní český činžák, aby svým řešením prostoru pa
ralelisoval naši národní vlastnost svárlivosti, aby tedy
nájemci co nejméně byli nucení se stýkat ——snad
by taková separace vedla potom přirozeně k větší druž
nosti? s

Také nejsme tak docela bez českého veřejného ži
vota, byť zamlklého a utajeného, jak to u národa hně
teného a persekvovaného jinak nebylo možno. Ale naše
pražské Václavské náměstí na př. ve dnech oslav jubi
lea Nár. divadla jako už jindy před tím dokumentuje,
Že si ten náš veřejný život dovede voliti vhodný pro
stor.

»Život tvoří potřeby a také na ně odpovídá uspo
kojeními,« praví Č. a my dodáváme: Umění v zá
jmu krásy svérázné musí se účastniti už tvorby těchto
potřeb, musí zasáhnouti praeventivně a vychovatelsky a
musí býti pohotově a připraveno k jich krásnému a své
ráznému uspokojení. Proto vítáme vroucně snahy na
šich architektů a přejemejim mnoho zdaru.

Majitel, vydavatel a nakladatel: Česká Liga Akademická, — Zodpovědnýredaktor: Viktor K.Zachoval.
Tiskem Českoslovanské akc. tiskárny v Praze II. Spálená ulice č. 15.
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ROČNÍK 1X. 1919. ČÍSLO 2.
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S radostí jsme přivítali my, katoličtí akademici a s námi
studentstvo katolické, zrození samostatného Státu českoslo
venského.

OOOOOOI

Planouce nadšením stojíme u jeho kolébky a do vínku
nově zrozenému dáváme všechny své síly mladistvé, všechen
svůj enthusiasmus a slibujeme, že práce celého našeho života
bude směřovati k růstu tohoto státu. IS©S.©

Chceme pomáhat při budování, chceme na starých tros
kách stavět nový chrám.

Jsouce pevně přesvědčení, že stát může kvésti jenom
tehdy, bude-li spočívati na Skále, na principech Pravdy,
Dobra a Krásna, prohlašujeme, že jako katoličtí akademici,
prosycení a vychovaní na těchto nejvyšších Ideách, budeme
pracovati a snažiti se, by Jednota vládla všude a Pokoj.

Vzpomínáme zároveň obětavých činů Masarykových

= a Lásky našich Legionářů,mezi nimižza vlast bojovali inaši kole
gové a děkujeme jim všem z hloubi srdce. — Mrtvým pak z jejich

©) řad přejeme reguiem aeternam. Svou krví námvykoupili
© Svobodu, na nás vloživše odkaz, bychom si ji udrželi. —

S Chceme tak.
© Sursum!
©) „Česká liga akademická,“

VOO.OOOOOOOOOOOOOODOOOOOSOOOCSOOGOOG9CO
..



BĚLA PEČÍNKOVÁ:

NAD S3NEŽNOU ČÁRU.
Jdu sama v chladu.
Klopotné promítání
mlhami z mlh a v mlhy zas
po příkré alpě kams nad sněžnou čáru.

Nechte mne, ruce!

Šílený lezec, jistě nohu kladu
(však svaté šílenství před strachem z výšek

na mnohou tříšť,jež kryje příkrý sráz.
Je vůkol mráz — však srdce v jednom varu.

Nechte mne, ruce!

Mně darmo vaše měkké stíny kynou.
Nač ohlédat se? Znám svou cestu celou:
V mých stopách slza střídá se jen 6 jinou
a potom krve rudé krůpěje

tím krokem vpřed se s teplem loučicího srdce.
Oh, přikryjte mou stopu, sněžné závěje!

Zůstaňte, ruce!
Jsou vaše stíny temnější mlh, které Kol mne se.

stelou.

Nač oslabovat srdce zevním teplem tím?
Já nevrátím se v dol.
A všechen vnitřní žár dám oné chvíli v dar,
až jednou na alpě se bohu pokloním,
sníh bělostný až smutky skryje kol,
a čistý vzduch až vdechnu volnou hrudí,
a Slunce východ zapálí všech sněžných diaman

tů Čar

Zůstaňte, ruce!
Vaše teplo studí.

NÁBOŽENSKÉ SKOLY (2V. SVOBODNÉ) VE FRANCII.
V době, kdy počíná u nás otevřený boj proti

náboženské výchově ve školách a o zesvětštění
školy známými návrhy profes. dra Krejčího a
spol., není bez zajímavosti, poznati nynější stav
školství ve Francii, která boj tento již prodělala
a ještě prodělává, a to s výsledkem velmi po
těšujícím a úctyhodným.

Uznání 1 u nepřátel vynutily si tak zv. školy
svobodné (EÉcoles libres), řízené a vydržované
církví katolickou a všeobecně rozšířené po celé
Francii vedle škol veřejných (státních, Écoles
publigues), laických.

Nutno především seznámiti se se základní or
ganisací školství ve Francii.

Před revolucí starala se o školství pouze cír
kev, revolucí v prohlášení lidských práv zdůraz“
něna potřebavšeobecného vzdělánía vy
učování, než pro všeobecný rozklad společenský
nebyla provedena. Napoleon zákonem z 1. květ
na 1802 a z r. 1808 zorganisoval školství. Ro
zeznávají se tu školy obecné (EÉcolesprimaires),
vydržované obcemi, školy střední (EÉcoles se
condaires), t. j. koleje, vydržované obcemi, kor
Poracemi (řeholemi) i jednotlivci, a lycea státní,
vedle nich školy odborné a universty.

I. Veškeré školství francouzské
nazváno souborným jménem L'Uhniversité de
France s ministrem vyučování v čele a rozděleno
jest na 17 okresůškolskýchzv. Académies,
jimž jako nejvyšší správce nad veškerými ško

3f

lami v okresu a zástupcem ministrovým jest rek
tor (recteur d'académie). Každá akademie dělí
se na kraje (départements) (v celé Francii s
Alžírskem celkem 90), tyto na okresy (arrondis
sements) (úhrnem 370) a tyto zase na okresy
volební čili kantony (cantons) (na 3000), ob
sahujících v celku přes 36.000 obcí. V čele
krajů jsou političtí úředníci, prefekti (les pré
fets, podobní okres. hejtmanům u nás), v čele
obcí starostové (maires). K řízení záležitostí
školských jsou školní rady (Conseil départe
mental) v krajích, v nichž zasedají jednak od
borníci inspektoři, jednak volení zástupci rodičů
(les délegues cantonaux) a učitelé zvl. škol
normálních (učitelských ústavů), v obcích jest
komise školská.

Nejvyšší dozor nad vyučováním na školách
obecných i vyšších ve všech 17 akademiích vy
konává 7 generálních inspektorů (inspecteu:s
généraux de Venseignement primaire), pro ško
ly mateřské jsou 4 inspektorky. V krajích dozí
rají inspektoři akademií (inspecteur d'acadé
mie), kteří jsou jaksi náčelníky školství, ač pod
léhají autoritě prefektově a co se týče škol nor
málních, autoritě rektora akademie. V každém
okresu pak jsou inspektoři a inspektorky (in
specteurs primaires).

Nejvyšší školní radou jest při ministerstvu
Conseil supérieur de Vinstruction publigue, sbor,
mající nyní 57 členů, jednak jmenovaných presi
dentem republiky, jednak volených ze všech dru



hů škol a úřadů školských, jednak zástupců uči
telstva.

2. Druhy škol v době nynější. Zá
kladnou školství jsou školy obecné (Ecole pri
mážre člémentaire) pro mládež od 6 a 7 do 13
let obyčejně s trojím stupněm (I. cours élé
mentaze oa /—9 let, 2. stupeň střední od 9
do 11 let a 3. vyšší od 11 do 13 let).

Škola obecná jest pro všechny děti závazná
a bezplatná (stát platí služné učitelům, obce
stavějí a vydržují budovy.

Přípravou k obecné škole a útulkem dětí, za
mechaných bez dozoru rodičů zaměstnaných,
jsou velmi rozšířené školy mateřské (pro děti
od 2 a 3 až 6 a 7 let staré) a k nim se družící
ve městech třídy dětské, jež jsou více přípravou
k vyučování školnímu (obyčejně 2 třídy dětí od
5 do 7 let). Dle statistiky z r. 1896/7 bylo
všech mateřských škol veřej. ve Francii 2574
(z nich 1923 laické a 651 řádná), soukromých
3109.

Eoplněním škol obecných jsou ve větších ob
cích (nad 6000 obyv.) od r. 1835 (zákon mi
mistra Guizota) školy obecné vyšší (naše měšťanské)© (EÉcolesprimairessupérieures),do
michž vstoupiti mohou děti od 12—15 let po
předběžné zkoušce (Certificat d'études primai
res élémentaires), kterou vykonati mohou z ce
lé látky obecné školy již v 11 letech. (Měšť.
škol takových jest poměrně málo, celkem 276
r. 1899). Hojnější jsou t. zv. kursy pokračo
vací (I—2leté) (cours complémentaires) pro
odborné vzdělání k řemeslům, obchodu, rolnic
tví, vinařství a pod. nebo jako příprava pro od
borné školy vyšší (průmyslové, umělecké, hor
nické, stavitelské a pod.)

Školy obecné vyšší mají obyčejně své inter
máty, proto jsou na větší výši, než naše měšťan“
ské. —

Pro vzdělání učitelů jsouzákonem
Guizotovým r. 1833 a hlavně reformami J.
Ferryho z r. 1879 a 81 zřízeny v každém krajiškolyt.zv.normálnímužskéaženské.| Jsou
bezplatné s internátem (celým zaopatřením) a
přístupny jsou kandidátům od 16 do 18 let na
základě zvláštní zkoušky a vysvědčení (Brevet
élémentaire de capacité) z látky škol měšťan
ských s podmínkou, že zůstanou 10 let v čin
nosti učitelské. Škola normální trvá 3 roky a
končí zkouškou, na základě jejímž dostane kan
didát vysvědčení (brevet superiér de capacité),
ale chce-li na školách učiti, musf vykonati zkouš
ku z paedagogiky (Certificat d'aptitude péda
gogigue). Zajímavo jest, že velký počet u
čitelů nemá prvé zkoušky vyšší (naší zkoušky

dospělosti ústavů učitelských), na tuto neschop
nost a nedbalost učitelů všecbecně stěžováno.

Pro vzdělání profesorů pro normální školy
jsou pouze dvě školy normální vyšší, a to pro
muže a ženy s internáty, kde nabývají způso
bilosti učiti na normálních školách (Certificat
d'aptitude au professorat).

Před reformami Jules Ferryho z let 8Gtých
a zvláště před odlukou církve od státu z r. 1904
až ) při nedostatečném vzdělání a nezpůsobilosti
světských učitelů vynikali učitelé řeholních řádů
kongregací, jimž svěřena většina škol veřejných,
a kteří měli vzorně vedené řeholní školy normál
ní. Patrno, že řeholníci byli trnem v oku nepřá
telům katolické církve, zvláště svobodným zed
nářům a protestantům, kteří, jsouce v čele mi
nisterstva, vypověděli boj na život a na smrt
těmto institucím a způsobili konečně vyloučení
řeholí a náboženské výchovy ze škol státních a
ovšem svým násilným bojem způsobili vzkříšení
náboženského života v takové výši jako jest dnes.

Boj o náboženství ve školách
francouzských. Zákony Napoleonovými
zaveden školní monopol, jedině státu příslušelo
zřizovat školy, které byly svěřovány z valné čá
sti duchovenstvu a řeholím hlavně z toho důvo
du, že v nich mělo oporu státní autority a že
byly bez velkých nákladů. Zákonem Guizoto
vým z r. 1833 svěřovány školy více silám svět
ským, dozor nad nimi inspektorům laickým, vy
jma dozor nad náboženským vyučováním (svě
řen duchovním), ale na mnohých školách ob
jevil se tím duch protináboženský, takže voláno
po svobodě, založiti si školu, řízenou duchem
křesťanským. (První škola »svobodná«, založená
Lacordairem r. 1833, ale násilím státním přes
odpor katolíků zavřena). Svobody této dosaženo
r. 1850 15. březnazákonemF ahllouxovým,
jimž dáno rodičům právo, zříditi si školy svo
bodné, v nichž by dítky jejich nebyly uráženy
v citech náboženských, nýbrž vychovány v du
chu křesťanském. A tak povstávají vedle sebe,
dle sil učitelských, školy čtvery: školy veřejné
státní se světskými učitel: a druhé, řízené řehok
ními řády, a školy svobodné (soukromé), vy
držované nákladem řeholí a rodičů (řeholní
svobodné a laické svobodné).

Přirozeně povstak boj mezi školami, resp.
učiteli Jaickými a duchovními a to hlavně o ná
boženskou výchovu, který byl sílen hlavně zed
nářskými ložemi a časopisy, a když po neblahé
válce německo-francouzské r. 1870-71 a kruté
porážce imperialismu francouzského prohlášena
byla republika, tu vítězi, svobodní zednáři, pro
hlásili vyhlazovací boj církvi katolické nejprve
ve školách. Roku 1882 (28. března) ministr

35



Jules Ferry (manželstvím s rozhodnou prote
stantkou, promknutý liberálním duchem prote
stantským) vymohl na komoře poslanců 1 na
senátu vedle všeobecné závaznosti návštěvy škol
ní zesvětštění škol státních (dle něho nazvanou
neutralitu) vzhledem ku konfesím. V oběžníku,
školám zaslaném zdůraznil sice neutralitu škol
ního vyučování, děti ve školách státních nesmějí
býti uráženy ve svých citech náboženských a ve
víře, vštípené doma rodiči, žádal přísně od uči
telů, aby vedli děti k úctě Boží a k poslušnosti
zákonů božských, aby nedopustil, aby jméno
Boží nebylo zlehčováno, zavedl vyučování mra
vouce (bezbarvé) laické. Než, jak daleko byl
tento úřední program školní od skutečnosti; byl
jen na papíře, kdežto mnozí učitelé, smýšlením
atheisté a materialisté, často uráželi cit nábo
ženský, mnohde zesměšňovali modlitbu a úkony
náboženské, takže rodiče, uražení ve svých sva
tých právech na děti, zakročovali proti útokům,
a když to nepomáhalo, s velikými oběťmi za
kládali školy svobodné dle platného zákona Fal
lourova. Zákon Julia Ferryho o laicisaci škol
vyloučil řádové učitele ze škol státních. Ovšem
hned nemohlo se to pro ohromný počet škol ta
kových provésti, ježto nebylo náhrady osob
světských schopných, mimo to kongregace mnohé
byly velmi oblíbeny, takže mohlo odstraňování
jich díti se zvolna. Kongregace, odstraněné ze
škol veřejných, odešly ze škol těch i se všemižákydoškolnovězřízených© mnohdesvo
bodných (soukromých) a tak můžeme rozuměti
statistice obecného školství z r. 1896-7 (cit. O
becné školství francouzské od prof. dra Drtiny
z r. 1903 str. 9.) Dle této statistiky bylo r.
1889 ve Franců a Alžírsku 16.529 učitelů a u
čitelek řádových. Prováděním zákona Julia Fer
ryho v době od r. 1891-2 do r. 1896-7, tedy
za jedno pětiletí, přibylo ve školách laických ve
řejných 7%, na školách veřejných řádových u
bylo 22:4% (zrušením), naproti tomu na ško
lách soukromých ubylo 11-1%, kdežto. na ško
lách soukromých řádových přibylo 7:3% žáků.
Ve školním roce 1896-7 činil počet žáků škol
laických 3,911.806 a na školách řádových stále
ještě 1,619.612. Ovšem násilné vyloučení kon
gregací ze škol veřejných nedálo se s klidem ne
bo bez odporu se strany věřících.

Když Jules Ferry chtěl odstraniti prvních 26|
kongregací ze škol a mocí vojenskou dal zakro
čiti, tu lid rozjitřený postavil se na odpor, 386
úřadů obecních a městských se poděkovalo a
159 advokátů, hájících svobodu řeholníků, se
sazeno. Náboženské vyučování odstraněno ze
škol mateřských r. 1881 a r. 1882 ze škol o
becných. Rodičům dána možnost, aby děti své

dali vyučovati náboženství od svých duchovních,
k tomu určen čtvrtek a neděle, kdy děti mají
prázdno a nesmějí býti zaméstnány učiteli.

R. 1886 zakázáno členům kongregací vy
učování na školách veřejných a když odešli do
škol soukromých, svobodných, bylo jim i zde za
kázáno učiti. Nejkrutěji vystupuje ministerstvo
Combes-Rouvier a Clémenceauovo v. letech
1900—1904 zákony, které znemožniti měly ve
škerou činnost řeholníků a vyučování na školách
jakýchkoliv. Během 4 let zavřeno na 16 tisíc
škol svobodných řeholních ze 17 tisíc, což dálo
se s nejkrajnějším odporem rodičů 1 dětí a způ“
sobem násilným. Na 30.000 řeholníků musilo
opustiti za pláče dětí své školy vlastní, z klášte
rů, škol řeholních učiněna kasárna, úřadovny,
musea, radnice, světskéškoly, charitativní ústayy,
ovšem bez lásky křesťanské. Mnoho řeholníků,
kteří nechtěli porušiti slibů svých, vyhnáno z vla
sti, bez náhrady, bez uznání.

Papež mnohé členy kongregace dispensoval
od slibu, že stali se světskými duchovními
a přijati do škol soukromých, svobodných jako
učitelé. Místo řeholníků nastoupili mladí vycho
vanci škol náboženských do škol, které si:nyní
jen rodiče vydržovali. V mnohých krajích, zvlá
ště chudších a vlažnějších, ubylo škol svobod
ných, někde však se vzrůstajícím nepřátelstvím
vládnoucí strany zednářské přibylo. Poměr počtu
žáků ze škol svobodných a státních dle statistiky
z r. 1910-1i (percentuelně): Nejvíce v depar
tementech Morbihan, [le-et-Vilaine, Maine et
Loire, Vendée. Ardéche od 40—50% a stále
ještě přibývá (v krajích bretoňských), pak v se
verních krajích (kolem 30%), pak v jižních a
pyrenejských, poměrně nejméně v krajích vý
chodních na Mose, Moselle, Aisně, v alpských a
v Alžíru 10--20%, průměrně ve všech 90 de
partementech (1 s Korsikou a Alžírem) 18-6%
však stále přibývá (1907-8 + 0-8, 1909-10
+ 03), kdežto před vypuzením řeholí a za
vřením škol řeholních (r. 1900-1) byl poměr
24.9%. V diecési Morbihan r. 1913 bylo cel
kem 397 škol svobodných (z nich 25 mateř
ských, 20 smíšených (hochů a děvčat), 129
chlapeckých a 223 dívčí, 271 učitel a 544 učí
telky a dětí 43. 778 proti 41.670 dětí ve ško
lách státních (dle úřední statistiky inspektora A
kademie). A v jakém nepoměru jest počet žáků
ve třídách: v kantonu Vihiers ve 20 školách svo
bodných 2000 žáků a ve veřejných 20—200
žáků. V časopisu »L' Echo de Paris« ze 15.
března 1912 jest zajímavý obrázek z blahodár
ného působení laické školy na děti, že totiž téměř
všecky přesly do škol svobodných, ač si je ro“
diče musí vydržovati. V okresu Pournovo jsou
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63 školy státní se 303 žáky a z nich 10 bez
žáků vůbec vedle 3602 žáků, vyučovaných ve
školách náboženských, které nestojí stát a obce
ani sou, kdežto vypočítali, že jeden žák školy
státní za / let své školní povinnosti stojí 26.831
franků.

Rozluka církve a státu přijata v komoře po
slanců 3. července 1904 (341 hlasem proti
133) a ©. prosince 1905 v senátu (179 hlasy
proti 103) a vyhlášena úředně 9. prosince t. r.
Následují tragické scény pronásledování církve.
Nařízen soupis a prohlídka majetku církevního,
chrámů, far, biskupských a kapitolních sídel, se
minářů, zabavování majetku toho státem — při
čemž došlo na mnohých místech k největším
násilnostem, zatýkání kněží, věznění, ku krvavým
srážkám, při zakročení vojskem důstojníci mnozí
1 vojsko odepřeli plniti rozkaz, nutící je ku sva
tokrádeži a olupování bezbranných sluhů církve.

Ale namnoze toto pronásledování probudilo
vlažnější a nadchlo věrné katolíky k heroickým
obětem, které pouze se snad vyrovnají hrdinství
Irčanů.

Na obranu náboženského života a výchovy
povstává r. 1908 v celé Francii rozšířený spolek
»Sdružení otců rodin« (Associations de chefs
de familles) dle diecésí neobyčejně zorganiso
vaný, jenž má za účel, dohlédati na neutralitu
škol státních, resp. aby učitelé neopovažovali se
urážeti jejich děti v náboženských citech, a když
by se tak stalo, aby zakročili u úřadů. Ovšem
mnozí učitelé škol státních, sami jsouce katolíky

JAR. ZNOROV:

DL SN
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A mně se dnes zdálo,
že jsu ptáček malý,
že ti mojí písní
líce zčervenaly.

A mně se dnes zdálo,
že jsu vlašťovička,
že ti mojí písní
zjasnla zornička.

Zjasnila se jedna,
usmály se dvoje,
že ten malý ptáček
bylo děvče tvoje.

pravými, vychovávají děti i ve školách státních
v tradicích náboženských. A hlavně sdružení
otců rodin stará se o zřízení škol svobodných
a jejich udržování, kde toho třeba,

Školy svobodné mají zcela totéž zřízení 1 or
ganisaci, jako školy státní, v sídlech diecésí mají
školy normální, své pojišťovny, fond pensijní,
své odborné časopisy. Děti chudé ze škol svo
bodných dostávají nyní od obcí, stejně jako škol
státních, podpory veřejné (obuv, šatstvo,po
lévku v poledne, knihy, peníze). Vedle škol svo
bodných jsou ještě zřízeny t. zv. katechismy, t.
j. místnosti, kde se vyučují děti škol státních (ve
čtvrtek, nebo jiné dny) po vyučování školním
(na školách pravidelně se vyučuje 6 hodin, t.
j. od 8—11 a od 1—4); mimo tyto hodiny
chodí děti na katechismus, kterému učí buď ka
plan, nebo některý učitel ze škol svobodných,
nebo paní, dívky vzdělané, katechistky zvané.
Ve čtvrtek a zvláště v neděli pak všechny vy
učuje souborně farář v kostele, horlivé pak od
měňuje tím, že jména jejich v kostele vyvěsí. Se
školami obecnými jsou zřízeny téměř všude ško
ly mateřské svobodné, vydržované zase rodiči.

Vedle »Sdružení otců rodin« nejmohutnější
je vlastenecká liga žen francouzských, mající r.
1908 325.000 členek, 2000 dopisovatelek a
582 komité; liga tato pečuje zvláště o vydržo
vání škol dívčích a patronátů.

Příště dále o školství středním, universitě a
spolcích studentských. Dr. Jos. Hanuš.
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Dnes hvězdičky zaspaly,
nevyšly mi vstříc,
dvě však oči zaplály,
za šera jen víc.

Dnes hvězdičky zaspalv.
1 ty naše dvě —
a mne větřík políbil
oči na obě.

A to nebyl větříček,
ale byls to ty.
Kd+ž by nepřál hvězdičkám
trochu dřímoty ?



FRANT HEPPNER:

ANT. SLAVÍČEK VE SVÝCH DOPISECH.
iProfil malíře a básníka.

(Pokračování.)

Poznai ten kraj a lid v něm bylo osobní no
tou a karakterem Slavíčkova umění. Z psycho
logie kraje (zvláště kolem Kameniček) četl a
chápal 1 psychologii lidu.

Píšsť o tom z Kameniček: . ale zdá se,
čím dále člověk přemýšlí o životě celém, tím
více je nucen vnikati v ten lid, jehož život právě
má velice málo radostných pocitů a jichž celé
snažení je jen rvaním o chleba, jako je to v otče
náši.« —

Pravda nemůže býti ani jinak.
Vystihuje to v dopise, zaslaném v dubnu

1904 z Prahy.
»Mraky se tam po horách honí a je tam ně

kdy celých 14 dnů jako pod příkrovem. Vše
nutí člověka ke convergenci zorem, aby vyjád
řil část toho, co cítí, že souvisí se životem chu
dáků, kteří v dusných, dřevěných barácích zů
stávají. Já jsem ještě daleko toho cíle, a i prvé
ho stupínku k němu. Když tak na ten kraj vzpo
mínám, myslím si, že snad nejsem schopný to
hk, abych jednou všechno barvou podal — ta
kové pohřby tam, z vesnic sousedních, kdy les
ními cestami jdou s nebožtíkem, a to většinou
jen staré ženy, mladí nesmí opustit výdělku. Ani
den nesmí se zmařit a pracují za 40 krejcarů od
4 hodin ráno do || hodin v noci. — Ty naše
chudé, chudácké kraje! Člověku z města jsou
výčitkou! Všechny naše starosti, všechno, co nás
tíží, je přece proti jejich životu a dření luxem.
Život náš — i skromný — přepychem! A těm
věcem naší lidé neporozumí. Zabloudí tam jen
málokdo a to na chvilku a padá naň hrůza a
utíká odtud.«

Při charakteristických pohledech do kraje o
tevíral se Slavíčkovi současně 1 život těch horalů.
Chápat je plně s uměleckou bystrostí, vnikat
do těch rázovitých a tvrdých individualit a tam,
jsa v poetických extásích, cítit se šťastným a u
spokojeným.

"Tam poznával, že příroda, tato věčná »alma
mater«, jest živitelkou vší bolesti a utrpení, ži
vitelkou té horské bídy a strádání a také zdro
jem Života.

Příroda a život v ní stále jej k umělecké
tvorbě podněcují. A Slavíček není pasivním ob
divovatelem. Osobní poměr k přírodě, jaký se
jevil u malířů worpswedských, zvláště
pak u Overbecka, Mackensena, Mo
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dersohna a Vogelera, žijícícha malu
jících široká, močálovitá lada s vlhkými lesíky
a život kolem řek Wespy, Hammy a Wůny,
jevil se 1 u Slavíčka.

Jedině z tohoto poměru vnímavé duše mohla
vytrysknouti Slavíčkova individualita básnická a
malířská.

V dopise, zaslaném z Kameniček na podzim
r. 1904, píše: »Jen venku, tam, kde jsou siiné
dojmy, mohlo by se časem utvořit nějaké skoro
umělecké dílo — jinak ne. Vše ostatní je zby“
tečné. K dílu uměleckému je zapo
třebí celého člověka —srostlého
s tím vším, který vše má rád. Jinak je
to polovičatá skizza turisty — flirt. Už není
krásy, aby jí malíř chytil do své »skizzovní
knížky«, musí ji prokousat a ztrávit a musí mu
přejíti do každé krvinky v jeho krvi; musí být
úplně doma. Není to nikdy to, co to je, ale jak
a co v tom člověk vidí. Z malé věci stává se
najednou veliká a mohutná; není to ani ta cesta,
ani ta vesnice, ani ten les, — je to kus tohovnitřkujen,a tostačí.Jetokusvelikéob
lohy, jak se klene nad malým, krátkým životem,
boudami, z nichž se kouří a lesem kolem pas
čat — kus života lidí — jak sedí, osvětlení pe
trolejovou lampou, v malé seknici selské hospo“
dy — ne jen tváře, ale celý život. Všechno
se to míhá a žije — a člověk to má rád. A
snad jednou s tím splyne a bude v tom pořád.«

A ku konci dopisu připojuje passus: »Je
to hloupost snad, ale člověk to má v sobě.«

Jak intensivně oddával se pozorování v kraji,
charakterisuje věta dopisu z Kameniček: »Cho
dím po lesích s Balíkem a koukám na ty šedivé
stromy a jeli vítr a hučí-li to od Lán, jako
dnes — tak se mi to líbí nejlíp a zapomenu ko
nečně 1 to, že jsem malíř.«

Anebo jinde psal: » . ale k čemu pořád
krajiny — k čemu. Také květy — 1 jarní, 1 letní,
i podzimní — krása je to — krása — květy T
utržené. Jsou to celé velké symfonie barvy —
nikdo to nepochopí, kdo je nemá rád. To je i
život.«

A u Slavíčka vášeň pro reálné objektivnost:
mění a krystaluje v lásku a zářivé blaho; pro
mítá vnímavou duší, »produševňuje se, stává
se mohutností duševní, jistým útvarem genia
lity, je mocí tvůrčí, která, jako každá jiná tvů:



čí moc, má schopnost, stupňovat se až k své nej
vyšší hodnotě.«

S největším procítěním píše Slavíček ve svých
dopisech o loučícím se létě a klidných podzr
mech. Co krásných, jasných, dychtivých a bás
nických postřehů a dojmů v nedokončených a jen
načrimutých větách, nedopovídaných, s pomlč
kami, jež nutí čtenáře stále tím mocněji ku pře
mýšlenía úvahám...

13. srpna r. 1905 psal z Kameniček: »Je
řáby červenají a břízky žloutnou. Blíží se rych“
leji zde, než v kraji, 1 u Vás v podhoří — pod
zim. — Je všechno smutnější, ač mimo žita obilí
ostatní ještě v polích se bělá — "Taková divná
předzvěst je v tom všem — že za několik dní
bude všechno dole jako smeteno a že pak při
jdou dny ještě sychravější, ale už bez naděje
na zlepšení.

Brzo bude konec — a pak nadobro s bo
hem. Chtěl jsem, když jsem po prvé viděl ten
divný kraj, — více, než jsem zmohl. — Chtěl
jsem do vnitřku života těch lidí, 1
toho kraje. Nezmohl jsem ani tisící díl. —
Vždycky, když sedím v Praze, vzpomínám na
ty chvílezde—a prodělávám nejhroz
nější krise — Jsou to vzpomínky,zhuštěné,
v jedno shrnuté, jako ten neb onen den, prožitý
s podrobnostmi třebas už vybledlými — Reelní
skutečnost vlastně mizí a zůstává jen sytý do
jem. — Snad to by bylo teprve umělecké dílo.«

V létě r. 1908 psal z Oldřichovce: »Li
necká silnice je obrostlá jeřáby, — už jsou na
mnohých stromech jako rubíny a na ostatních
rychle červenají. 1o je krásné, ani se vypsat
nedá — Zvláště když je východní vítr a nebe
je nazelenalé — bez mráčků. — Jsou to báječné
barvy —- divoké a harmonické na nejvyšší stu

JINDŘICH SMRČEK:
D O

peň možnosti — Co jsou proti tomu korsa kvě
tinová; to jsem si dnes myslil, když jsme šli sil
mcí v podvečer, když 1 slunce připadávalo —
Byla přece ta šarlatová barva — caesarská —
právem.«

A přiznává se dále: »Táhne mne to k nim a
bojím se skoro sáhnout na barvu a nemohu se
nasytit pohledem; strach mám z plátna, před
kterým si sednu v té aleji červených jeřábů —
Člověk by tak chtěl a přece je vůle i snaha
slabá proti tomu, co v tom leží zvláštního, ca
se ani vyslovit, ani namalovat nedá — Skoro je
to hudba barev a člověkje více slyší, než
vidi, spíše cítí, než je s to pochopit.«

Když vrátil se Slaíček ze svých toulek domů,
do atelieru, pln jsa dojmů a pestrých postřehů,
aby zasednul k práci, psal v červnu r. 1903:
»[eď chci k těm myšlenkám, které ve mně bou
ří. Dobře cítím, že jen harmonický soulad, jed
noduchá myšlenka, provedená formou co nej
jednodušší — je můj cíl.

Viděl jsem teď chudé kraje za Hlinskem. —
Dlouhatánské úhory a ubohá pastviska, — malé
cesty obrostlé břízkami a tu a tam na kopeč
kách roztroušené borovičky — Všechno jaksi
zakrslé, — v sebe schoulené, — chudé, — úžas
ně chudé. A nad tím vším nebe — v tónu, jako
by smiřovalo tu chudobu, roztroušenou v ne
patrných barácích a tu bídu těch tkalců — Vr
děl jsem, jak ti lidé namísto potahů sami orají
těžkou, kamenitou půdu, — jak musí tak namá“
havě kypřiti skoupou zem těch pohorských kra
jů. — Tam jsou dojmy, které člověku stahují
srdce — Vím, nepovede se všechno, jak by si
člověkpřál — To jsou pak rozpory a

učivé neuspokojeníl«
(Dokončení příště.)

M U
Pastel.

Vánoce, ó, Vánocel
Jak jde studený, zamlžený den za dnem, cí

tím intensivněji vaši sladkou vůni a dýchám po
hnutěji vaše pokojné kouzlo. A vztahuji k vám
své opuštěné ruce, abych do nich zachytil kou
sek tepla a trochu štěstí, jež štědře skytáte srd
cím pokorným a čekajícím.

Vzhlížím k vám tiše a otevírám dokořán
brány svého srdce pro váš slavný příchod!

Jsou roráty; do chladného prosincového rána
zazáří denně okna světleného chrámu a o jeho
klenbu bije prosba tisíce hrdel: »Rorate coeli
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desuper!'« Na nízkých rovech hřbitova bělí se
sníh a za mlčelivými lesy vstává zimní mdlé ji
tro. .

První — druhá — třetí — poslední neděle
adventní. Blíží se krokem slavnostním a veselé
vánoční Hody se Štědrým večerem, koledou a
svatým Štěpánem, rolničky zvoní jim na cestu
a zemdlené, unavené srdce člověka rozhořívá se
jim vstříc bílým žárem. Svatý Mikuláš podělil
už dětskou droboť dárky a církev oslavila nepo
skvrněné početí Té, jež do betlemských jeslí po
ložit měla lidstvu děťátko-Vykupitele.



Je blizoučko už Štědrý den. Poesie všech
poesií, rosná kapka štěstí, třpytící se čistě v mo
notonní šedi uplývajících dnů života.

Poslední přípravy na cestu jsou skončeny;
nádražní čekárna hučí davem a chvěje se nepo
kojem. Ty chvíle očekávání mám nesmírně rád.
Je mi rozkoší, nemyslit na nic a vzdát se zcela
sladké náladě okamžiku.

Práskají zapadající dveře, signál prořízne
vzduch, zadrnčí terče. Vlak se hýbe. Těžce a
vytrvale bručí si dunivou, dnes jaksi veselou
melodii; v dýmu továren a v parách prosinco
vého rodícího se dne zahalená Praha zůstává
vzadu. Domy řídnou a sněhem pokryté lány
polí táhnou se po obou stranáchtrati. Stokrát
viděné a přece vždy milé scenerie vesnic, samot,
březových hájů, měst, strážních domků s malou
zahrádečkou, luk, úvalů a kostelních věží, jichž
bělost odráží se tvrdě od šedavého pozadí za
smušilého rána, střídají se s rychlostí letícího
filmu. Na zamrzlé řece klouzají se v beranicích
zachuchlaní kluci a mávají na pozdrav rukama
uhánějícímu vlaku; jakýsi dědouš vleče stromek,
uřezaný právě v jedlovém mlází; lokomotiva se
žene po břehu Labe.

Vzpomínám, kdy jsem jel naposled domů,
kolikrát už jsem touto tratí projel, počítám sta
nice a hraji si s myšlenkou, jak dlouho bych
z téhle zastávky musil jít domů pěšky, že by
na to dva dny nestačily a zas se dívám po ostat
ních cestujících, zda snad také jako já jedou
domů, k rodnému krbu, k mateřskému srdci.

Míjí hodina za hodinou; přesedám. Z okna
vidím už známý kraj. Mírně zvlněný, tu a tam
lesem porostlý, stále do výše stoupající a i stu
denější. Prošel jsem bohatšími a krásnějšími
kouty, ale tenhle mi přec jen nejvíc přirostl
k srdci. Dívám se naň s láskou. Na osamělá
stavení, křižovatky cest, na mlýn, klapající vy
trvale mezi sehnutými, bezlistými vrbami.

Konduktérky vyvolávají stanice. Blíží se po
slední, moje... Den zatím pokročil a slunce
urazilo už větší část své nizoučké dráhy. Západ
zkrvavěl a rudé požáry polily popelavý úsek
západního obzoru.

Pk. C. A. NOVÁK:

KATOLICKÁ
Říká se, že se dějiny neopakují. Ale není

to zcela pravda. Aspoň dnes stáváme se svědky
velikého náboženského obrození katolicismu a
to ve všech směrech. A jest pozoruhodné, že o
pakují setytéž motivy, které vyvolaly velkou

—<

Ještě mi zbývá několik kilometrů pěšky. Ce
sta je tvrdá, umrzlá a ide se lehce. Vidím
známé profily lidí a pozoruji s účastí, tam
hle na té chalupě že je nová střecha a zde v
ohbí silnice že porazili starý, rozložitý strom.
Z vesnických kostelů 1 kapliček zaznívá klekání
a cinkot rolniček třese se ve snášejícím se pod
večeru.

S pohnutým srdcem dýchám vůni domova;
vůni drahou a nevypsatelnou, prostou, jako dech
mateřídoušky, čistou jako slzy dítěte a milou.
jako pohled matčiných očí.

Má rodná střecho, budiž pozdravena!
Stará hrušeň rozkládá nad ní své bezlisté

větve, třpyt vycházejících hvězd odráží se od je
jích zasněžených ploch a v oknech bliká světlo.
A jak líbám matčiny rty, všímám si, že na čele
přibylo jí vrásek a v jejích dlouhých krásných
černých vlasech že prokvétá více stříbrných vlá
ken. Ale pohled jejích očí je nezměněně dobrý
a ruka mateřsky teplá.

Jsemdoma..
A tento o sobě již slastný pocit stupňují bet“

lemské jesličky, zkazky Štědrého večera a vá
noční koledy. Vzdávám se jim zcela a nechá
vaje svět jít kolem, otevírám dokořán srdce be
tlemskému novorozeněti.

Za několik hodin, až dohasnou svíčky na vá
nočním stromku, oslaví naše osada v kostele tu
požehnanou chvíli.

U oltáře zpívají kněží hodinky, na lavicích
blikají svíčky a sloupky a vrhají na stěny pr
tvorné stíny. Na návsi troubí ponocný rohem
dvanáctou.

Je půlnoc svatá, bílá, měsíčná ..
Stojím v tom hustém zástupu lidí, zpívají

cích z plných plic »Narodil se Kristus Pán«,
myslím na mysterum betlemského chléva, na
zašlé dny ranního mládí, na svého otce, na je
hož v zemi mizící rakev před lety právě v tento
den dopadaly hroudy zmrzlé hlíny

vzdech srdcem táhne hluboce
a zvony znějí, světla hoří,
ó, Vánoce, 6, Vánoce!

(J. Vrchlický).

REFORMACE.
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náboženskou revoluci XIV. a XV. století —
husitství.

Dosud brali jméno husitství nadarmo odpůrcianepřátelécírkve— zcelaneprávem.U
žívalo se husitství k protináboženským štvaní



cím, ač ono nemělo nic společného s nynějším
bojem proti Římu a církvi vůbec. Kdo pročetl
náboženské traktáty Husovy. Chelčického, Pří
brama, Mikuláše z Pelhřimova, Rokycany atd.,
všude narazí jen na upřímnou snahu, povznést
zkažené mravy, zbavit církev balastů, které se
v ní zahnízdily během století.

Tedy vlastně láska k církvi a
ne boj proti ní byl z hlavních po
hnutek revoluce. Hlasy nevolesměřovaly
proti panujícímu systému, osobnostem a nikdy
proti principům. Kde osvobozený rozum sáhl
na tato imponderabilia — utonul záhy na scestí,
jak vidíme na Iáborech. [o však si málo cti
telů Husových a husitství uvědomuje. Pojímají
husitství zcela jednostranně. Hus na př. hou
ževnatě se bránil proti tomu, aby byl zván ka
cířem. A prohlašuje-li se za bojovníka svobody
svědomí — co by říkali jeho ctitelé přání jeho,
aby »změtení lidé byli puzeni k té
poslední večeři a provinilci proti
šestému přikázání byli mrskáni a
biti'« (Erben: »Výklad víry« 33.)

A nejpokrokovější sekta "Váborů upaluje dva
své znamenité kněze Martínka a Kániše, že
bloudili ve víře o svátosti oltářní, ač sami si re
klamovali právo, vykládati písmo svobodně dle
svého rozumu.

Jako těchto několik vytržených vět neobjasní
nám ideový podklad husitství, tak nesmíme za
bernou minci bráti výlevy kde kterého pisálka
a hleděti na celé husitství pod zorným úhlem
středověku, ze kterého vyrostlo. Nejméně dů
vodů k přežvykování otřelých frásí mají čeští“
evangelíci, kteří se mní býti pokračovateli Hu
sitů. Tolik úvodem k pochopení dalšího.

Jak jsme již naznačili, máme my větší prá
vo, dovolávati se husitství. Slovem my míním
mladou katolickou generaci, která již dávno vi
děla ve Vídni jen upíra, který ssaje z naší krve
a na náš účet. My, jako Husité, vidíme, že
Antikrist přišel, aby zničil skálu Petrovu. A je
zajímavé, v čem viděli husitství mravokárci An
tikrista — v bohatství a světské moci církve. I
deálem jejich byla církev chudá, zápasící o ži
vot, bojující krví svých mučedníků, a viděli za
tím církev co mocnou vládkyni světa, která u
žívá bohatství a ramene světského k šíření po
korného náboženství Kristova. Není divu, že
středověk vybájil několik legend, které přes svou
podvrženost malí dobré historické jádro.

Takovou je legenda o donaci Konstantinově
papeži Svlvestrovi, kdy církev dostala nejen svo
bodu, nýbrž 1moc, bohatství a stala se první vel
mocí světa. neboť meč duchovní měl k disposici
1 světský. Charakteristická jsou legendární slova
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Konstantinova k papeži Sylvestrovi: »Vos estis.
nobis dati dii et inconvencius est, ut homo iu
dicet deos.« (Occam.)

S mocí a bohatstvím přišla pýcha a nečin
nost, s ní hříchy, plynoucí z pohodlí a pocitu
bezpečnosti, ba skoro bohorovnosti. »Tenkrát
byl vlit jed do církve římské«, praví legenda.

A třebas musíme uznati, že církev na barba
ry musila působit zcela jinými prostředky, než
na vzdělané lidstvo novověku, přece mnohé ze
středověkých způsobů zachovala církev až do
dnes a jistě ne ku svému prospěchu. Křesťan
ství má v sobětolik vnitřní síly — tolik mravních
hodnot, že si může udržeti vládu nad dušemi
bez asistence jakýchkoli činitelů, zejména moci
světské.

Služebníci Boží, zaslepení mamonem, ztratil
původní poslání své — zvěstovat chudým evan
gelum.

Jak správně vystihl nepřirozenost poměru cír“
kve a státu veliký myslitel středověký — Petr
Chelčický.

Stát pokládá nutný jen pro pohany. Křesťa
nům by zcela stačila církev — pro ni by mohl
stát zahynouti. Stát je mu nutným zlem, ale
horším zlem je stát křesťanský,nejhorším
zlem pak moc státní ve svém spo
penís církví. (Goll: Chelčickýa Jednota,
vyd. Kroftovo, 1916, str. 22.)

»Křesťanský stát, toť sloučení dvou věcí
neslučitelných, neboť k podstatě státu patří do
nucování a moc, aby 1 co dobrého působí, roz
kazoval a prováděl mocí a to pro špatné křes
ťany, stojící na místě pohanů. Pravého křesťana
netřeba nutiti k dobrému a nemá býti k dobré
mu puzen mocí, neboť Bůh žádá dobro z do
bré (svobodné) vůle.

Antikrist by neměl té síly, jako má proti
křesťanstvu, kdyby moc světská mu nepomáhala
jako pomáhá.«

Jak správně, třebas ideálně, ukazuje Chel
čický na kořen zla — neudržitelný poměr cír
kve a státu. A tenkráte to byla církev, která
byla navrchu, kdežto dnes klesla na pouhou
služku státu.

A praví výstižně dále: »A přece zůstává
dodnes v platnosti zákon Kristův: »Chcešli za
mnou přijíti, vezmi kříž svůj a následuj mne«,
a nynější církev kříž Kristův (boi proti Anti
kristovi), který měla nésti, shodila ze svých be
der.« Jak mužná to slova pro všecky malomyslné,
chabé a zbabělé lidi dneška, kteří bojí se očiš
ťujícího boje, utíkají před mučednictvím a u
trpením — pro Krista.

Vezmeme současné poměry. Kdo je vinen



neblahým stavem dneška? Neobjevil se tu opět
Antikrist? Nevidíte opět tytéž zbraně jeho: ma
mon, pýchu, kompromisnost, otročení státu?
Církev, řídíc se příkazem Knstovým, že nalo
mená třtina se nesmí dolomit, uzavírá nešťastné
konkordáty, ustupuje bojácně před brutální mo
cí státní, přivírá oči před skandály a pohoršli
vým životem dvorů panovnických, táž církev,
která raději ztratila celou zemi (Anglie), než
aby dovolila králi cizoložství. Ve snaze, aby
stát jí dovolil vyučovat mládež po křesťansku
a uchránila svět před zoufalstvím nevěry, povo
hla slabošsky přestupovat přikázání Boží a do
čkala se — opaku. Pod škraboškou katolických
států (bývalé Rakousko bylo snad nejlepším e
xemplářem) pardonovala zlořády, vyslala kněze
na bojiště ne jako spoluvojína trpitele, ale jako
důstojníka, trpěla dvorní skandály — a dnes
stojí zdánlivě jako zbytečná před společností
válkou zdivočelých národů. Ba dala si vyrvat
1 soudcovskou moc na světě a vidí, jak v jádru
svém vlastně prosté včty evangelia — sebeurčení
a svoboda národů, smírčí soudy, rovnost a prá
vo pro všechny — tyto nejkřesťanštější pravdy
hlásány jsou neodvisle od Božského řádu (Wi
sonovy body). Kde zůstaly interdikty a klatby
církve? Neslevovalo se tentokráte mnoho?

J. KRLIN

Státy přes tuto blahovůli církve staly se lt
berálními a zneužily slabosti její neslýchaně. Bo
hatství a světská pompa svedla mnoho sluhů
Božích, mnozí ztratili neohroženost a bdělost a
dali se použíti pro služby Antikristovy.

Dále to takhle jíti nemůže, to cítíme dnes
všichni, kteří to dobře s církví myslíme a všecky
své síly chceme věnovati katolické reformaci.
Jako Chelčický budeme neohroženě brániti její
úplnou nezávislost ve svobodné naší republice.
Stát sám musí přijíti k církvi, ne ona k němu,
neboť žádný stát nemůže dobře obstát bez vý
chovných prostředků církve a náboženství vůbec.
Chceme popřáti každému úplnou svobodu svě
domí, jsme vychováni tolerantně a žádáme si
stejnou úctu a respekt pro své přesvědčení. Ne
zavíráme očí před nutností reforem, ale upozor
ňujeme, že je to zcela věcí církve, a ne lidí na

prosto neinteresovaných. Takovým nehoráznost
i, jakou je na př. ve školství návrh sl. Zemí

nové et comp., nemíníme se obírati, věříce ve
zdravý rozum občanů svobodné republiky. Náš
článek nechce býti rekriminací, nýbrž je psán
z lásky k věci a proto, že jsme měli už dříve
odvahu, říci své mínění. Hlerostraty nebudeme
— odkaz maiky, zvlášť choré, bude nám svatým
a drahým.

ARNOST HELLO, JEHO ŽIVOT A DÍLO.
(Pokračování.)

Láska Hlello-ova k Německu je hluboce o
důvodněna. Vábí ho ta jeho síla. Při vstupu
do nového věku rozvrátilo Německo křesťanskou
Evropu, otevřelo pod výmluvou volného a svo
bodného bádání rozumového brány všem blu
dům, stavši se kolébkou Luthera a jeho dítka,
protestantismu. Místo pravdy nastolilo skepsi,
jíž byly krmeny všechny věky pozdější. Mlékem
protestantismu kojilo tolik a tolik národů, vná
šejíc mezi ně rozvrat. »Rozbili jste Evropu,
když jste rozdělili jednotu (180, Renan.)
vyčítá jim Hello. Všechna filosofie německá,
Lutherem počínajíc, až do dob nejnovějších,
stojí v otevřeném boji proti Kalvarii, na níž u
hasínalo světlo světa. Podobně 1 literatura ně
mecká, umění německá. A nebyla to díla ceny
nepatrné, jež tato literatura a toto umění zplo
dily světu. Myšlenky z Německa živily okolní
země, jejich idee byly přijímány v nich jako
nejsytější a nejvýživnější chléb, jenž padal se
stolů bohatců, německých knih a universit. Mar
ně dal spáliti Napoleon knihu nadšené George
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Sande-ové. Mládež francouzká hrnula se do ně
meckých škol a lokala plnými doušky nápoj
sladký ale i otravný bludné filosofie a vědy.
Hello to cítí, před jeho zrakem rozvírá se svět,
naplněný a obydlený vychovanci té nauky a rád
by zažehl svými slovy světlo, přivodil Jednotu.
Jest si plné vědom, že Jednota jest jedině v tom,
jenž sám o sob pronesl slova: »Já jsem, kterýž
jsem,« v tom, »in guo omnia constant.« Je pře
svědčen též, že německý duch prvý užil slov,
přináležejících jen Bohu, o člověku, v něm spa
třil náplň všeho, otevřel zdroje lidské pýchy a
tím podvrátil základy lidské společnosti a pod
ťal kořeny života. Německo si to musí uvědo
miti, musí si přiznati tu trpkou pravdu, že bylo
dlouhou dobu ne dobrým učitelem, nýbrž svůd
cem a nahraditi to, co zkazilo. Musí a má po
vinnost, křičeti do celého světa: Klamali jsme
vás po tři století, dávajíce vám ne chléb, nýbrž
jed. Přijímáme opět do svých luhů Vyhnance,
jenž nemá, kam by hlavu položil, mučně Kal
varského, Ježíše Krista, otevíráme svá srdce r



deám, jím hlásaným, jež jsou jedině pravél«
Německo by napravilo zločin, který kdysi spá
chalo, odtrhnuvši a vyrvavši miliony lidí z ob
jetí církve. Ta nosí ustavičně smutek matek od
té doby, co ji dítky opustily: »Opakuje nad
vámi, volá iHello k Nérmecku, slova proroka krá
Je nad ztraceným synem: »Absolone, synáčku
můj, synáčku můj, Absolone!« (Ibid. 181.)
A již sní o jednotě, o radosti, které zachvátí
celý svět, až to jeviště vzpoury, jakým jest Ně
mecko, se promění v jeviště smíru. »Hlahol po
koje rozezvučí se od naší milé Paní Pařížské
k naší milé Paní Kolínské a slavné »[e deume
zahlaholí po vší zemi.«

Základem a příčinou boje proti Bohu, tím 1
proti katolicismu, jsou ta hluboká slova svatého
apoštola Pavla: »In guo omnia constant.« Nu
že, svatý Pavel pronesl slova ta o Kristu, o
Bohu a sofistika je chce pronésti z pýchy o
člověku, Připustila by je o Knstu ještě jako o
člověku, třebas povznešenějším nad ostatní lidi,
ale mkdy ne o Kristu jako Bohu. Upírajíc je
KristuBohu, upírá je Bohu vůbec. Zasahuje te
dy v jeho osobě Bcha v srdce. Ostatně, chce
jedině nastolit místo Bcha člověka a tomu se
pokořit ve svém srdci. Chce učinit lidstvo bohy,
k čemuž třeba odstraniti Boha jediného a nesmí
řitelného, Toho, který jest. Křesťanství uznává
jediného Boha. Je to Bytost a »podstatnou pod
mínkou Bytosti absolutní jest osobnost Idea
Bytosti absolutní nutně obsahuje 1 život, osobu,
vědomí.« (Ib. 5.) Co však praví sofistika a
atheismus? Odstranit Boha nemůže, neboť čím
by pak vyplnila srdce lidská? "Ta srdce musí
milovat, musí se klaněti. Ale čemu? Nicotě.
Či ne Nicotě? Vždyť sofistika upírá Bohu osob
nost. Upírajíc Bohu, Bytosti absolutní, osob
nost, popírá Boha vůbec, Neboť Bůh jest nutně
essencielním životem. [akovým rozhodně není
abstraktní Bůh Renanův, Schellingův a Hlege
lův. Něčím neskonale vyšším, než Bůh, jest jim
člověk, proto jest zbožňován na místo Boha.
Člověka učinila centrem všeho, oddálivši Boha.
Dílem Božím jest Církev, jsou ty velebné na
uky, které byly vsety Kristem do tohoto světa,
jest jím Pravda, jíž bylo oblaženo srdce lidské.
Jako jediná toliko iest Pravda, tak jest jediné 1
náboženství. Atheism mluví o úctě ke všem ná
boženstvím. Pochopitelno, neboť ta náboženstva
jsou dílem lidského rozumu, uplatňuje se v nich
země místo nebe. Jsou idotknutelná, úslužná,
Poddajná a dají se zpracovati a měniti. Není
takovým náboženství pravé, náboženství Kristo
vo. Ono »jest darem Boha, oním darem libo
volným a dobrovolným, jenž by mohl i nebýti a
Jejž Ježíš Kristus zvěstoval Samaritánce Je
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to náboženství božské a Bohu se podobá. Nese
na sobě jeho pečeť. Dokonaný, absolutní, ab
solutně božský, katolicism, opatřený svými dog
maty a svými svátostmi.« (Ibid. 123.) Jest
nedotknutelný a neměnitelný jako Bůh, který ho
přinesl, je nedotknutelný a neměnitelný. »Kato
icism je celý z jednoho kusu. Je veskrze bož
ský.« (Ibid. 124.) Vládne nad člověkem a nut
ho pokleknout. Bůh stvořil svět, dal mu zákony
určité. Nuže, atheism tvrdí, že ty zákony jsou ne
změnitelny a zasahujei Bůh přes to v ten stroj,
jaký zde v přírodě zříme, dopouští-li třeba, čí
sám vykonává zázrak, celý řád ruší. Zapomíná
úplně, že, tvoře, jednal tak svobodně, že má
tudíž právo, volně se stvořením nakládati.
»Stvořil-li, tedy 1 spravuje, nebo jinak řečeno,
pokračuje v tvoření.« (Ib. 71.) Moc, již měl
při stvoření, má dosud, a i tu svobodu, by jed
nal, jak sám bude chtíti. Zázrak ostatně neruší
nikterak vědy přírodní, ani přírody samé, on
jim jednoduše vévodí. ak na př. zázračné vy
léčení nikterak neničí meciciny. »Jsou to dvě
různé applikace síly, jež léčí. Jedna jest sou“
hlasná se řádem přirozeným, druhá nikoliv. V
tomť celý rozdíl. [ato síla, nehmotná o sobě v
obou případech, působí přece na hmotu. Nechť
člověka zachraňuje před smrtí modlitba nebo
chléb, tajemství, jež v něm život probouzí, jest
v obou případech nehmotné jako život, k ně
muž se vrací a jako zákon, jenž velí tento ná
vrat.« (Ib. 60.) Jestli Kristus otevírá zázračně
zrak slepému, nesvrhuje tím mediciny, to by
bylo jen tehdy, kdyby bláto samo nemocné oko
ryléčilo. Popře-li se nadpřirozeno, dospěje se
k té nevědomosti, již Renan přisuzuje dobám
naivním, pravě: »[ehdy zázrak se nejevil jako
něco nadpřirozeného; zázrak byl řádu obyčej
ného, nebo spíše, nebylo ani zákonů, ani pří
rody pro tyto lidi.« Jinými slovy: Popřením
zázraku nadpřirozeného dospívá k zázraku-pra
vidlu, zázraku přirozenému a pozbývá zákonů.

Katolicism hlásající Boha osobního, tvrdí,
že stvořil svět, řídí a zachovává. Duch lidský
a vesmír mají důvod svého bytí v zákonu svrcho“
vaném, ve »Slově, v němž Bůh rozjímá bytosti
a zákony; a přece duch: lidský a vesmír hmotný
jsou dokonale rozdílny.« (Ib. 105.) "Vesmír
jest rozdílnou substancí od substance božské,
není Bohem. Rovněž duše lidská jest realisaci
idee, Bohem rozjímané, není však Bohem. V
tomť tkví vzájemnost světa viditelného a nevi
ditelného, že oba mají svůj arcityp v témže slo
vě. »Pravidelnost, harmonie, geometrie, krása,
hudba jsou vepsány do světa jednoho, jsou ve
psány do světa druhého. a jsou vepsány v kombinaciobousvětů.«(Ib.105.)| Člověkruší



svobodně harmoni hříchem, aniž Bůh, jenž ne
obmezuje svobody člověka, mu zabraňuje. Křes
ťanství odděluje Boha od stvoření, připisujíc
absolutno toliko Bohu; ale tvrdí, že vtělením
Slova byl Bůh sjednocen s člověkem, a skrze
něho s přírodou, aniž byly smíchány. Jako by
zbožšťovalo člověka a zlidšťovalo Boha, ne“
směšujíc je.

Kniha Hellova je velikou apologetikou strhu“
jícího učení, přineseného Kristem, svěřeného
Církvi a jí vždy propagovaného filosoficky a
věcně. Dotkl jsem se zde trochu otázky substan
ce Boží a vesmíru, souladu mezi řádem přiroze
ným a nadpřirozeným, hodlaje o ostatních po
jednat: příležitostně: při filosofii, umění, kam
všude vnesla církev nové názory, vdechlo nový,
opravdový život. Hluboká znalost filosofie a
umění vynášejí nové a nové myšlenky, opět do
popředí staví tu onu otázku, umělecky přímo

FAR. ZNOROV:

a několika tahy vystavují našemu duševnímu
zraku dílo odpůrců, proti nimž tasí meč; věřící
a proto mající právo promluvit — Credidi, pro“
pter guod locutus sum, —, mluví hned něžně,
hned silně, ale vždy mluví Pravdu, jsa pod hle
dem Božím. Nezná úskočnosti ve svém boji.
»Třeba dáti průchod spravedlnosti a konati ji,
protože spravedlnost jest právem a povinností.
Jest ve spravedlnosti síla, již každý pociťuje,
síla spasná a útěchyplná. Tomu, jenž se zba
vuje dobrovolně této svaté moci, nechybí toliko
obratnost, chybí mu velikost a vznešenost.«
Vlastní slova Hellova, uvedená ve spise, než
začíná objasňovat Hegela, jsou plnou nápovědí,
co chce a věstí, že všeho dokáže. Jest s tím
»in guo omnia constant«, je tudíž nepřemoži
telný.

»Harmoni, harmoni, harmonn
(Pokračování.)

CESKÉMU SRDCI:
(Patriarchu A. Jiráskovi v nezměrné úctě.)

Hle, divých běsů řádí kolem krutý hněv,
sten slyšet nešťastných obětí v temnou noc —
a všecka pomoc lidu zdá se už marná.
Nás zbylé roztrhali na řad na kolik
a strhli mezi námi lásky pravé mosty;
jich šípy otravné nad hlavou nám sviští.

A nejhůř řádí v řadách našich dětí —
Jak drobných písklat kterým hnízdo strhli,
tam slyšet vyplašených bolný pláč.

Však povstal velký kněz už mezi námi
a srazil hloučky všecky v jeden pevný svaz:
»Ne mečem rozplašíme divých běsů hněv.
Jen bohů dobrých za pomoci klesnou
ta k ráně smrti napřažená rámě.«

Prof. Dr. JOS. NOVÁK:

UČITEL A
Tajemství výchovy spočívá v tom, pokuď

a jakými prostředky učitel dociluje, aby žák
srovnal svou vůli s vůlí jeho. Výchova se daří,
pakli poměr vzájemný jest dobrý, t. j. je-li u
žáka aspoň z valné části dobrovolná poslušnost
vůči učiteli a u učitele pevná blahovůle oproti

Své srdce vlastní, kaditelnici vzácnou,
v svých rukách pozvedl — a vysokým šlehem.
hned vzplanul rudě oheň jeho posvátný.
A všecek lid hned zved' obětnice svoje.
A všecky plameny se sloučily v jednu — — —
vehkou žertvu — — — — —
— -——— — — I zmizeli běsi.

A rudý ohňů svit paď na tváře ztuhlé
všech obětí mrtvých,
jak velké ohně panychidy slavné.
A těm, kdož zraněni sténali při cestách,
zář tajemných těch světel lásky přinesla
zas sílu života a nadějí nových.

Pak zhasili ohně. A zbylým olejem
tím vonným vlastní krve své sytili
své bratry žíznvé a hladem klesající.

9 >ZÁK
žáku. Nedocílí-li učitel správného vyrovnání
mezi sebou a žákem, pak výchova jistě ztroskotá.

Buduje tedy výchova na třech faktorech:
předně na zvláštním konstituování duše žákovy,
která v souboru svých mohutností, vloh i sklonů
hší se od duše člověka dospělého a vyžaduje
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proto také jiného hodnocení, dále na osobnosti
učitelově, a konečně na látce, s níž se učitel a
žák zabývají.

Paedagogika posledních dob věnovala svou
pozornost hlavně látce učební, kterou upravo
vala dle přísných požadavků rozumových a
v ní viděla kořen veškeré výchovy. limto du
chem jest ovládána paedagogika Herbartova,
která rozumářskou, spekulativní cestou, obdob“
nou oné, jaké se užívá v badání filosofickém,
chtěla stanoviti zákony, jimiž se duše dětská ve
svém vývoji řídí. Ducha této paedagogiky jest
dosud cítiti na našich školách, hlavně působe
ním faktorů vyšších.

Veliký význam, který pro výchovu má 0
sobní vliv učitelův, se nikdy nepopíral. Bohužel,
na učilištích, v nichž se připravují budoucí u
čitelé mládeže, nepečovalo se téměř až dosud
o to, aby se v kandidátu učitelství nebo profe
sury pěstovaly ony rysy osobnosti, které pro
výchovu jsou nejcennější. [ aková výchova před
pokládá mravní výchovu charakteru, která na
našich školách vůbec a hlavně na středních a
vysokých se nepěstuje. Výborné rysy osobnosti,
kterými se vyznačují někteří učitelé, pocházejí
ze zdrojů docela jiných, než jest oficielní vý
chova na středních a vysokých našich školách.

Hlavní chybou, že učitel nedovede účinně
působiti na nitro chovancovo — a v tom spo
čívá výchova — jest to, že ho nezná v jeho od
chylnosti a že žáka, hlavně na školách středních,
namnoze posuzuje jako člověka sice dospělého,
třebaže ne tak duševně vyvinutého. Toto sta
novisko jest však mylné. Žák ve svém vývoji
není »člověk dospělý ve zmenšeném měřítku«.
Am tělesně a dokonce ne duševně. Duše žá
kovská má docela jiné rozdělení svých sil a je
ovládána zcela jinými instinkty a sklony, než
duše člověka dospělého. Nazírání, cítění a hlav
ně hodnocení jest u žáka prováděno — abychom
užili obrazu z Kanta — dle docela jiných kate
goní, než u člověka dospělého. Proto učitel,
který si toho není vědom, nedovede často po
chopiti jednání žákovo a vinu tohoto rozporu
hledá ve špatných stránkách žákovy duše, kte
rých tam třeba ani není. Ostatně zjev ten jest
všeobecnější. V životě veřejném, ať literárním,
nebo politickém, jsme často svědky úporných
bojů, které vznikají jen proto, že generace stará
nedovede chápati duševní svět mladé a naopak
Kdo chce působiti výchovně, musí především
pečovati o pochopení duše chovancovy, aby pak
mohl házeti zrmo výchovy na úrodnou půdu je
ho duše a nikoli jen na skálu.

O duši žákově nepoučí učitele vysoká psy
chologie knižní, jak se pěstuje na školách. Ta

jest příliš abstraktní, pojmová, a spekulativní.
Snaží se duševní život lidský, který jest tak bo
hatý a nevypočítatelný, znázorniti suchým sche
matem, které by se hodilo na všechny. O zvlášt
ních hybných silách v duši člověka a hlavně
člověka mladého, o sklonech, pudech a touhách
mladé duše, kterou možno v jednotlivých oka
mžicích jejího vývoje jen intuitivně zachytiti a
pochopiti, ale nikoli spekulativně, t. zv. vědec
kou methodou analysovati, nedovede říci ničeho.
Jest to už proto nemožno, ježto každá duše jest
jednotka, od ostatních odlišná a reagující svým
způsobem na popudy vnějška.

„Chce-li učitel vniknout do duše chovancovy,
musí k tomu více užívati srdce, než rozumu,
musí míti schopnost, vciťovati se do skutečného
Života svého okolí a odtud získávati pravou ží
votní moudrost. Průpravou nutnou a nejlepší k
tomu jest důkladné poznání sebe. Kdo zkoumá
a uvědomí si svou povahu vlastní, kdo si upřím-“
ně dovede představiti, jaké pohnutky vnitřní
stojí za jeho jednáním — a ty, zvláště u činů
t. zv. šlechetných, jsou často jiné, než ty, které
veřejně přiznává — ten pozná, jak často t. zv.
cnost stojí na slabých základech a jest možna
jen proto, že buď nebylo příležitosti špatně jed
nati, nebo že hrozily ze špatného jednání nepři
jemné následky. Kdo upřímně jest schopen při
znati pravdu, musí doznati, jak málo konáme
dobra pro dobro samo, častěji však proto, že
konání to přináší nám užitek, ať už ve smyslu

positivním, nebo negativním. Který učitel tako
vou revisi svého nitra provede, získá schopnost,
rozuměti jiným a 1 oprávnění, souditi činy žá
ků a vyslovovati o nich svůj ethický rozsudek.

Duševní styk se žáky se daří učiteli snadněji,
když jest ještě duševně mladý, když jest scho
pen reminiscencí na svou dobu studijní, na po“
hnutky, které tehdy řídily jeho jednání. Pak
nestaví se proti žáku hned s počátku ať nedím
nepřátelsky, ale jistě cize, nýbrž jest schopen
vpraviti se do jeho myšlenkového oboru a užíti
správné cesty k vedení. Učitel ve škole nemá se
na život a přestupky žáků dívati okem krimina
listy, který vidí jen obsah činu a nestará se o
vnitřní pohnutky, nýbrž okem psychologa, který
ze znalosti povahy žáků dovede vycítiti 1 mo
tivy činů a má pro ně proto jiné hodnocení.
Jak často liší se učitel v posuzování od žáků,
kdo jest žákem hodným a kdo nikoli. Hodným
jest ten, kdo se snaží učiteli všemožně vyhověti,
kdo při každé příležitosti jej uctivě zdraví a
své úsluhy mu nabízí, kdo při vyšetřování staví
se na stanovisko učitelovo a jest odhodlán po
věděti, kdo jest pachatelem některého student
ského kousku. U spolužáků však za hodného
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soudruha casto neplatí. Kdo hlouběji zkoumá
motivy, které řídí takovou povahu, pozná často,
že za okázale projevovanou ochotou skrývá se
snaha, aby učitel při posuzování jeho měl mír
nější měřítko a prozrazení pachatele-spolužáka
poukazuje často na slabost charakteru, který
mení schopen trpěti pro společnou věc a jest so
becký, ba i zbabělý.

Při svém výchovném působení má si býti u
čitel vždy vědom, že žák jest bytost dosud ne
uzrálá, ve stálém přerodu jsoucí, zmítaná od
extrému k extrému, jak které sklony nabudou
v ní okamžité převahy. S člověkem nemocným
autno zacházeti jinak, než se zdravým. Ošeiřo
vatel musí přeslechnouti leckteré. neuvážené slo
vo, které se přičte chorobnému stavu. U žáka
neustáleného a možno říci stále duševně nemoc
ného dlužno voliti methodu podobnou. Neroz
vážné slovo nebo čin žákův netřeba vždy vzta
hovati na celý jeho charakter a dle něho pak
upravovati nějak cize svůj poměr k němu. O
nerozvážném slovu často nitro jeho ani neví,
žák necítí, že provádí něco nedovoleného, mno“
hý čin jest pouhé gesto, k němuž byl žák vy
drážděn svou ješitností a pseudo-hrdinností.
Učitel má zachovati 1 pak vůči žáků stej
nou blahovůli a třeba i zapřením sebe má
v žáku probuditi lepší stránky a zjemnit
jeho cit. Ješitnost, touha po vyniknutí a u
platnění se, sociální instinkty, velikášství a
touha po neodvislosti jsou v mládí až chorobně
vyvinuty a potřebují správné funkce spíše, než
potlačování, aby na nich vyrostly cenné vlastno
sti charakterové. Žák dobře cítí — třebaže toho
nepřizná — že nedostačuje svým duchem, aby
se vyznal v otázkách životních, jimiž se musí
prokousávati. Buďto se rád přimyká k dospě
lému, k učiteli, který jej nepokořuje, který jej
béře vážně a umí jej vyvádět z duševních ne
srovnalostí a konfliktů na správnou cestu. I trest
z ruky takového učitele přijímá bez pokořujícího
dojmu, že byl znásilněn, když ví, že učitel pra
trest má důvod, že jím nechce žáka pokořiti,
nýbrž přiměti, aby byl lepším.

Dobrý poměr učitele a žáka vyznačuje dů
věra vzájemná, jakou k sobě mají. Bez ní dobrá
výchova je nemyslitelná. Učitel má býti pro žá
ka autoritou a tou není, když žák k němu ne
má dostatečné důvěry. Učitel může tu jíti dobrým
příkladem napřed a míti důvěru v žáky. Ti pak
oplácejí mu stejným. Kde profesor vidí ve stu
dentech jen zbujníky, kteří mají na mysli, jak
jen by něco uličnického provedli, nebo lenochy,
jichž tužbou je, všechno »odšvindlovat«, tam
jistě nevznikne správný poměr, jaký má býti
mezi učitelem a žákem. Nedůvěra se strany u
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Čitelovy jest jedem pro povahu žákovu a vy
volává v ní na povrch z bahna ony špatnosti,
které jí na počátku styků vlastní nejsou. Učitel
má vyvolávati »hrdinu v duši žákově«. Přiro
zeně dočká se učitel zklamání 1 u těch žáků,
k nimž důvěru měl. Ale to má mu býti pobíd
kou, aby hledal příčiny svéno nezdaru nejen v
tom, že důvěru poskytl, nýbrž v celém okolí a
životě žákově, a i v povaze své.

Vzpomínám si, jak za svých studií těžce
jsem nesl poměr, v němž mezi mnou a učitelem
nebylo důvěry. V dotyčném profesorou — a
nemohu se ;cho dojmu zbaviti ani dnes po více
než patnácii letech — viděl jsem policejního ú
ředníka, jehož úlohou jest, pátrati, kdo není při
praven a dáti mu pak špatnou známku. Měl za
vedený systém puntíčkový za každý přestupek,
proj. »val velikou radost, když mohl některého
živějšího hocha a tvrdohlavce při nějaké ne
správnosti chytiti a jemu výsměškem nebo poslá
ním zprávy o tom domů k podpisu mnoho trp“
kých chvil způsobiu. Moje nedůvěra k němu vy
rostla tak daleko, že při českém diktátu jsem
Jej — přiznávám se, že nesprávně — podezří
val, že úmyslně špatně vyslovuje, aby nás spletl.
Připomínám, že nepatřil k učitelům nejpřísněj
ším; 1 takového jednoho, před kterým se vše
třáslo, měl jsem rád. protože jsem měl důvěru
v něho. Důvěra, kterou má učitel k žáku, má
význam 1 pro budouvnost, neboť vychovává ho
cha k samostatnosti a k vědomí, že to, co činí,jestsprávné.© AnglickýfilosofSockenapsal:
»Čím dříve budeš svého syna považovati za
muže, tím dříve v muže vyspěje.«

Ze vzájemné důvěry, která má panovati mezi
učitelem a žákem, vyplývá na straně učitelově
blahovolné chování oproti žákům, na straně žá
ků úcta k učiteli. Blahovůlí přibližuje se učitel
k žákům a stává se <ám opět žákem. Učitel,
který dovede míti účast na životě studentů a ne
mluví s nimi stále jen kantorsky a povýšeně, o
vládne snadno jejich duševní názory. Žáci po
ciťují uspokojení, že učitel je pokládá již za
osobnosti, které mají už právo na samostatné
myšlení a rádi pak přijmou 1 napomenutí. Ta
kovým způsobem vybíjí se v nich touha po svo
bodě, která jest tím silnější, ježto život školský
přináší jim málo, co dělati mohou, ale za to
více, co dělati musejí, nebo nesmějí. Musejí se
učiti, musejí poslouchati, musejí dávati pozor a
pěkně seděti, nesmějí kouřiti atd., ale málo jest
toho, co by mohli dělati, a je to zajímalo. V žá
cích má proto učitel viděti bytosti, které po
třebují rady a pomoci, má najíti v duševním
světě žáků činnosti, jež je těší a jsou též článkem
výchovy. Jest pak to též nejvyšší, čeho může



učitel u žáků docíliti, to jest, býti jim skutečně
rádcem.

Blahovolné chování učitelovo k žákům ne
znamená snad snížení požadavků oproti žákům.

Myslím právě naopak. Žák k učiteli, který jest
oblíben pro lide'.ost, nutně se chová lépe, než
k tomu, jenž jest mu cizí. Učitele oblíbeného
nechce si rozhněvati, pracuje mu prolo více a
stáleji. Též v chování osobnímjest žák blaho
volným chováním učitelovým uucen k oplácení
stejnou mincí. Učitel, který vždy k žákům zdvo

řile se chová, za prokázanou úsluhu děkuje a
prosí, když něco potřebuje, v hovoru neužije
hrubého názvu nebo podezření, tomu se přihodí
zřídka, že žák se chová k němu vzdorovitě a
hrubě. A stane-li se tak, tu stačí učiteli, pouká
zati na rozdíl chování jeho (učitele) a žáka,
a to působí daleko účinněji, než briskní napra
vování. Pak žáci snaží se učitele předstihnout:
ve zdvořilosti a přestanou v něm viděti tyrana,
který si smí dělati vše, i co jest proti discpli
nárnímu řádu, beztrestně. Přátelský a srdečný
poměr, který mezi učitelem a žákem má být
asi takový, jaký jest mezi umělcem-mistrem a
jeho žáky, musí vyvěrati z osobnosti učitelovy

fAR. ZNOROV:

a nesmí býti snad familierním proto, že jest po
měr takový nejpohodlnější. Učitele slabocha,

který žákům vše dovolí, nemají tito přece rádi.
Učitel 1 při své blahovůli, která jest formou sty“
ků, může a má si vymáhati splnění povinností
od žáků. ilatí tu přísloví: »Suaviter in modo,
fortiter in re.«

Styk mezi profesorem a studentem i při vý
borných vlastnostech učitelových přinese vždy
ještě řadu konfliktů. Škola nebude nikdy rájem.
Znamená vždy omezení svobody žákovy, vy
trhuje jej z rodiny, ze sladké nečinnosti, nebo
bezmyšlenkovité hry, vnucuje mu povinnost a
nedbá jeho individuelních tužeb po ulehčení.
Ale to již jest dáno v povaze věci. Tato o
mezování působí, že se dráždí vrozené špatné
sklony žáků a tito jsou strhováni k nerozvážným
skutkům. V duši žáků jsou skryty vášně a pudy
dobré 1 špatné a špatné snadněji nabývají nad
vlády nad jednáním. Z této nadvlády rnižšího
pudového života má učitel žáky vyvádět:, což
jistě lépe s2 mu podaří, když se žáky má soucit
a s láskou 5o0s:luje v nich život vyšší, než když
všechen ind+viduelní život, kterým se mládí vy
značuje, bezchledně potlačuje.

VĚK Y
Sloky v prose. — F. D.

Nad proudem nezměrných věků vzdouvají se
vlny Času.

Plynou tu mrtvoly pochybeného žití, plynou tu
gondoly ne zlého, ale mělkého života.

A vlna padá, vzdouvá se, tříští a pění —
Nad jejím povrchem vstávají ti, kdož pochopili,
co pravda je věčná —

iNezměrné nadšení ztravuje jejich tělo — a oni
vzdušní plynou nad proudem hmoty.

nové zápasy, nová
zvlnění —

Pak přijdou nové idee,

JOSEF KRLÍN:

A zase plynou životy zašlých životů, jem
jiná zranění, zas plynou gondoly, jen jiná zbar
vení.

Jen jedni jsou stejní: kteří pochopili. Duše
jejich plynou nad zvlněním času a podávají ai
ruce s duchy minulých věků —

Novástaletí —
i jedni jdou opět po břehu žití, sbírají bez
cenné lastury, vyhozené proudem.
A život plyne, plyne, staletí zmírají s těmi,
kteří žili jenom v nich
A nad proudem Časuspojují se ruce těch, kdož.
pochopili význam pravého štěstí.

NĚKOLIK ÚVAH Z NYNĚJŠÍ DOBY
Nazval bych nynější dobu dobou ulice. Ulice

povykuje a hřmotí a hřmotem tím jsou zastrašo“
váni všichni a zpracováváni. Čekalo by se, že in
teligence bude určovat dráhy a směrnice celému
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dalšímu vývoji. A zatím? Kam se poděla? A
jestli je, pak je tak slabošská, že se třese říci ote“
vřeně své ano, nebo své ne a zalézá před kaž
dým sebe menším dupotem pod peřinu, jako by



utíkala před hromem a bleskem. Ci již tak hlu
boko zapadla do bludu, že nerozezná Pravdu
od nepravdy, spravedlnost od bezpráví, Dobro
od šeredna? Ulice pozdvihla — a jedině ta jest
důslednou — své ostré hlasy proti Římu, proti
klášterům, proti církvi a všemu nejsvětějšímu, co
jí bylo vštípeno na strom lidského života, a hned
od nejmenšího pisálka až do největšího žurna
listy všichni strhli křik proti nim a proti repre
sentantům její vychrlili tito ďábelští chrličové
spoustu obžalob a nadávek, samoušpínu a samé
lejno svých nečistých niter. Ulice, vychovaná
klamnou a falešnou rhetorikou, hned žádala vy
hnání mnichů z kláštera emauzského, jako škůd
ců národního života a žurnalistika hromadila
klep na klep. A za těmi jako modernírytíř při
hrnula se vláda v automobilech a okupovala,
aby chránila před násilím. A kdyby ta ulice
žádala stržení kostelů, rozmetání jich jako stán“
ků Boha, který by mohl trestat, odpoví se jí:
»Historicky“ jsou to cenné památky, i umění jich
bude želet, ale ostatně jednáte podle svého svě
domí.« Byly jednou uvolněny všechny uzdy a
popuštěny, a dnes se již v běhu nedá nikdo za
razit. A tím méně, jestli se bude ten dav jen
štvát a podněcovat. On nemyslí, on neuvažuie,
on jen se řítí slepě vpřed, kam ho táhne vášeň
a okamžitý nápad. Dnes jásá někomu, zítra,
když se ten někdo proti němu postaví na od
por, bude mu klnout a ho nenávidět. T'o není
materiál, z něhož se vytvoří velcí a šťastní lidé
lesklými a bombastickými frásemi. Třeba mu
dát Pravdu.

*

Boj, jenž začíná se rozvíjet, dal by se na
zvat ne bojem o katolicismus, nýbrž bojem o
Boha. Heslem dne jest úplná emancipace, ©
mancipace od všeho, čím dříve lidstvo žilo a
rostlo a tudíž v prvé řadě od Víry, jež prý ruší
společnosti svobodu a tím svobodu člověkovu
vůbec. A ukázalo se, čeho nikdo nečekal, že to
tiž člověk stále a vždy něčeho potřebuje, co by
mělo nádech velikosti a zdálo se býti ideálem.
Když sofistka zbortila nebo aspoň zviklala v
lidstvu pojem Soha a náboženství, když v dů
sledku toho zvrátila a zničila všechnu mravní
odpovědnost a dopřála zvůle vášním lidským,
když zřela výsledky svého vychování, zastavila se
a chtěla nitro lidské vyplnit jinou ideou, ideou
nacionalismu. Již nynější doba nám ukazuje, že
je to jen slabá náhražka válečná, která potrvá
čas a musí býh nahražena něčím větším a trva
lejším.

Moderní lidstvo chce odstraniti Boha. Nevidí,
neb nechce viděti, že tím národ zhyne anebo bu
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de věčně nespokojený a rozervaný. Odstraníli
Boha, odstraní závaznost mravní, mající ve Víře
svůj základ a co pak chtějí? Na nějaké světské“
morálce chtít: vybudovat lidstvo, dokazuje jen,
jak neznalí jsou ti vůdci srdce lidského. Němec
ký myslitel a básník Herder, umíraje, zvolal ku
jednomu ze svých oddaných přátel: »Dejte mt
velké myšlenky !« Nynější lidstvo křičí: »Dejte
nám chléb!« a jeho hlas jest pravdivý až pří
šerně. A když toho chleba mu nebude dopřáno?
Zemře. Léon Bloy pronesl kdysi slova hluboce
pravdivá, jež by si ti dnešní svůdcové měli ve
psatt do svých mozkovic: »Z národů, jimž se
vezme Bůh, vyvádějí se pouze otroci.« Člověk
měl bázeň před Bohem, jež jest znamením synů
Božích; to byl křesťan, který miloval. Nynější
lidstvo místo Boha zbožňuje sebe, svoji pýchu,
své Ego. Odvrhuje božské zákony, aby stálo
pod zákony státními, jež jsou chráněny bodáky;
a to lidstvo má ve zraku jen výraz nenávisti a
vzpoury. Láska nahražena jest egoismem a so
bectvím.

*

Příznačnou jest v naší době vystupňovaná žá
dost po penězích, koření se Zlatému Teleti.
Všichni se před ně vrhají, házejíce v jeho roz
žhavené břicho svou čest, blaho svých bližních,
zkrátka vše. To bezcharakterní keťasství, to vysr
sávání nejen že neustalo v nové republice —
myslilo se, že je odstraní láska k vlasti — ono
se stále zvětšuje. Na jedné straně jest nahroma
děna kupa tisícovek a na druhé bída. Naši bo
hatci zaplňují vinárny a kavárny, bavíce se za
peníze, jež sedřeli s těl chudých, s nevěstkami a
různými těmi emancipovanými dámami, zapí
jejíce republiku. Chudina zase se začíná stavěti
do front. Však i ten chudý se chce bavit. Což
dovolen je toliko bohatým ten požitek? Jen se
podívejte do těch různých restaurací a hampej
zů V nynějším masopustním čase. S hnusem od
tud musíte utéci. Taková je tedy ta nová ra
dost, to nové štěstí?

+

Naše české ženy, pokrokovéči socialistické —
nevím již, jaký titul je zdobí — ale jistě inte
hgentní, vytyčily též svůj program. Bylo to ne
zbytno. Moderní muži vynikl tím, že dělali jen
samé programy a proto ženy, kdy jsou jim učině
ny rovnoprávnými, musí si počínat taktéž. Ale
spoň v začátcích, později jistě budou rozům
nější, jsem o tom přesvědčen, až je budou vý
sledky těch programů mrskat a šlehat. Nuže,
stoji za přečtení ten program. Jistě každá dobrá
matka má na zřeteli blaho a šťastnou budouc



nost svého dítěte. Když jsem jako student odchá“
zíval z domova studovat, a ještě dnes, ta prostá
žena venkovská, již bych však nedal za milion
těch pokrokových, mě žehnala a žehná, říkajíc:
»Nespusť se Pána Boha a bude z tebe hodný
člověk.« Dnešní ženy, městské a svobodné, hiá
sají: »My chceme vychovat své děti bez Bol:a
(ony by napsaly: bez boha), nechcemezná“
silňovati jejich útlé rozoumky hloupými výmy
sly temného středověku, ale chceme je vychovati
v osvícené lidi.« A zdá se, že ty děti se stávají
osvícenými, až to světlo mrazí. O tom by snad
mohl leckterý pan učitel napsati pěknou kapi
tolku již dnes, a což teprve po letech. Když
dnes se dítě vysměje a pokřikuje po knězi, je to
pochpitelné. Když totéž dítě si neváží učitele,
je to též pochopitelné. Totéž dítě se oboří na
svoji matku a dovede jí říci: »y nejsi o nic
lepší, než já!« Proč by si tak nemohlo počínati
vůči lidem cizím. Či snad k cizímu bude cítit
úctu?

Svoboda vyžaduje rovněž, aby byla provede:
na rozluka manželství. A proto naše ženy, aby
byly svobodny, přijímají ten požadavek samo
sebou. Pan dr. Bouček již za ně promluvil a je
ho slovo nalezlo v parlamentu ohlasu. Lze jen
čekati na další. »Hrozné jest žít společně s mu“
žem, jenž se mi hnusí, jenž je tvrdý, nevěrný
atd.«, říká žena, zatím co muž říká totéž o
ně. Pravda. A je toho prý vino křesťanství,kte
ré svátostí stavu manželského ty dva lidi na věky
slučuje. T'o se neví, že kněz by nikdy neoddaí
bez vzájemného svolení. Jestli slečna Zemínová,
jejíž hloupost právě tak obdivuji, jako její
drzost, mluví při této věci o zaprodanosti kněž
stva, pak vystavuje zase jen svoji nevědomost
a chvástavost. Nuže, podstatnou složkou sváto“
sti stavu manželského jest obapolná shoda, jest
Láska. Ovšem ne láska, trvající pokud kvete tě
lo, řekl bych, jen živočišná, nýbrž Láska oprav“
dová, jež jest založena na úctě a víře v ženu a
podepřena vědomím nesmírné odpovědnosti před
Bohem, jenž dva lidi prostřednictvím kněze
spojuje. Ustupuje-li láska penězům, či jiným
podobným prvkům, jak je tomu u našich buržoů
a z valné části u nynějšího lidstva, pak se nedi
vím, když po roce, stráveném společně, odchází
muž i žena hledat náhradu a klame jeden dru“
hého. Základní chyba tkví v rodině. Naše mi
lostivé paní a bohužel mnoho našich matek, ne“
vychovává svých dítek na pevných zásdách,
mnohé nevěnují jim ani příliš pozornosti, vždyť
jsou od toho kojné a chudé matky jsou jinak
zaměstnány a tak do života přicházejí jen lout
ky, opravdové loutky, rozmarné a nepatřící na
nic vážně, ani ne na manželství. Musí tak býti,
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aby byly zaopatřeny, tak soudí ženy; třeba, aby
někdo obstarával domácnost, filosofují mužové.
Ovšem, když byli dva lidé oddáni před Bohem,
byl jejich svazek nerozlučitelný. Byla prováděna
tajná prostituce a dnes, když nastoupí rozluka,
bude ta prostituce veřejná. Jiné změny nebude,
tahle $edna dostačí. O děti již bude nějak po
staráno, a když se jim nedostane lásky od ro
dičů, nechťsi.

Dnes jsou v mnohých rodinách svazky man
želské značně uvolněny. Dlouhá, mnohdy čtyř
letá odloučenost obou manželů shladila lásku,
muž žil, jak se mu zlíbilo a žena rovněž. Ne
bylo síly, jež by utužovala věrnost, přísahanou u
oltáře, ježto byla opuštěna Víra. Svědomí se
pomalu otupovalo, až se otupilo docela. Vidím
jedinou cestu, jež by aspoň z části dovedla při
vésti nápravu, a tou jest -návrat ke Slovu Páně.
»Každážena, jeŽnevloží Nadpřirozeno do svého
života a do všech obcování a zaměstnání svého
Života, jest prostitutkou <- účinně a skutečně,«
praví již jednou citovanýLéon Bloy. Naše žena
to nadpřirozeno ze svého nitra vytrhává a my
slí, že teprve tehdy dosáhne naprostého Pokoje,
až je odstraní ze svého nitra úplně. Čekejme!

+

Katolická strana! "Teď se o ní tolik mluvi,
a 'ostatně napadne to pokaždé, když se uslyší,
jak. třeba nějaký pan F. V. Krejčí, či jiný
vřcholný řečník a filosof z povolání pronese vě
ty: »že musí býti odstraněn katolicism« a kdesi
cosi, neboť těch vět je tolik, že by bylo třeba
hlavy větší, než mají ti noví reformátoři dohro
mady, abychom si je zapamatovali. Nuže, co
vlastně je ta nová katolická strana? Chce býti,
či má býti stranou, spočívající na pevných zá
kladech, položených Kristem před devatenácti
sty dvaceti lety. Chce pokračovati v díle, jež
započali svatí apoštolové a mučedníci. To zna
mená, že musí býti proniknuta Vírou a Láskou,
že musí kolem sebe rozsévat toliko Světlo a od
straňovat tmu, jíž dnes jest zastřen svět tak silně,
že nevidí, jak se řítí do prcpasti. Musí nebojác
ně, proniknuta jsouc pravdou a vedena jsouc
pravdou, říci všem ostatním do očí. že lhou a
klamou jiné, jako sebe. Aby to mohla udělat,
musí vyvrhnout ze svého středu všechen hnis a
všechnu prostřednost. Musí býti tak pokornou,
že si přizná své chyby, odstraní je a založí nový
svůj život na Skále. A ten život bude velký a
bude 1 svatý a nebude se bát, i kdyby proti ní
stály rozvášněné davy. »Kdo není se mnou, proti
mně jest,« řekl Kristus. Musí se buď celá při
klonila cele ke kříži, jím, z něho a pro něj žít,
nebo zoškliví katolicism i tomu nejmírnějšímu



z našich odpůrců. Kompromis zabíjí ideu, za
bíjí i dílo. Katolík musí býti výkvětem pokolení
lidského, plný milosrdenství a lásky, pachtící se
po Krásnu a Pravdě a Dobru a taková musí
býti i strana, Jinak nastupuje zde odporné schis
ma, překážející jen universálnímu rozpietí kato
licismu. — Bude taková ta naše nová strana?

+

Svět. Roku 1846 zjevila se Matka Boží,
Maria Panna na La Salettě ve Francii a pro
nesla k Melanii tato slova: »Rámě mého syna
jest již tak těžké, že je nemohu udržeti, aby vší
váhou nepadlo na ničemné pokolení lidskél«
Tak asi vyznívají ta slova. A co říci o dnešním
světě a o dnešním lidstvu? Udrží Matka Páně
rámě rozhněvaného Soudce? Tehdy nebyl ten
svět tak prohnilý a přece Marii razplakal. »Jest
mrtvá víra, křesťanství pohřbeno. Jak chtíti, aby
nepřišla ohromná neštěstí? Katolíci jsou tak ne
smírně nevěrní, odpřírodnění, zblbení, zvláště
v kleru, že se považují za hromosvody, zatím
co nedovedou býti leč magnety blesku.« Tato
slova, pronesená o Francii před deseti lety, roz“
bolestňují, ježto jich možno užiti i o katolících
našich. Třeba prosit, aby bylo udrženo rámě
Rozhněvaného.

VLADISLAVRŮŽIČKA:

»Bude-li království rozděleno, zpustne a dům
na dům padne«, proslovil Kristus. Ta slova na
padají, když zříme, jak naše kněžstvo, nechápa:
jící vznešeného svého povolání, vrhá se do růz
ných stran, bortíc tak samo, které má být zář
ným příkladem, Jednotu, tolik Kristem hlása
nou a Svatou církví zdůrazňovanou. Jeden or
ganisuje kněze do strany agrární, druhý do stá
toprávně-demokratické, třetí do křesťansko-soci
ální a dá se myslit, že tato řada není ještě u
končena. Zapomíná se, že jest kněz postaven
do světa pro všechny, »aby se stal vším«, vrhá
se a robí politiku a věřící, ti dobří a lačnící,
pláčou. Ty různé strany, protináboženské a pro“
tikatolické je přijímají, vědouce, že tím je roz“
bíjejí a rozbíjejí tím i katolicismus a kněžstvo
neprohlédá. Chytá se slabého stébla ze strachu,
Že mu vše vezmou, zapomínajíc se zachytit břev
na kříže, které nedovedly rozlámat a rozdrobit
věky. Obracíme se na Vás, kněze, my mladí
studující a prosíme vás, abyste se nepachtil po
přízni davů, ale hledali nejprve království Bo
žího. Poznejte již, že na vás z největší části
závisí všechno, že k vám zvedají zrak ti tisícové
venkovanů ještě věřících a trpících vaší nedoko
nalostí a vaším jednáním. Že k vám patří jako
k lodivodům mladá katolická inteligence, chtějíc
vámi býti vedena po moři a chtějící a pracující
všemisilami o to, aby království Boží přišlo, krá
lovství Míru a Pokoje, království Radosti a Lá
sky. Nezklamte nás!

NĚKOLIK ČASOVÝCH ÚVAH.
V poslední době, od té chvíle, kdy jitřenka

svobody zasvitla nad naší vlastí, zápasí spolu
hlavně dva názry o budoucím postavení katolic
ké církve ve svobodné republice československé.
Jeden názor, vycházející většinou ze řad nepřá
tel církve, chce úplnou rozluku církve od státu.
Druhý názor, jejž propaguje několik hlav z ka“
tolického tábora, jest proti vší rozluce, a žádá
urovnání, konkordát, soužití, asi podobné, jako
bylo ve starém Rakousku.

Zamysleme se nad tímto problémem. Zkou
mejme, který stav více prospěje církvi, jejímu
vnitřnímu posílení, většímu prohloubení zásad
křesťanských v životě jednotlivcově i společnosti,
pronikavějšímu rozšíření království Božího na
zemi.

Abychom předložené otázce porozuměli, ro“
zebeřme si stručně ideu církve a státu.

K jakému účelu svolal Kristus lidi?
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» svět všechen jest ve zlém postaven«.
(I. epišt. sv. Jana 5. 19.) A Kůstus přinesl
spásu tomuto světu, ve zlu postaveném. Nepřišel
zničit »zlý« svět, nýbrž zničiti »zlo« ve světě,
t. j. svět obnoviti, povznésti, přiblížiti k Bohu.
Lidé, kteří uposlechli Kristova volání, nazývají
se nejprve »učedníci«, později »věřící«, »svatí«
a »křesťané«; tvoří formální celek, jenž se zove
prostě »církev. Církev má tentýž účel a totéž
poslání, jako Kristus: obroditi svět — »ut Chris
tus formetur in vobis.«< "Toho cíle lze dojíti
dvojí cestou: cestou osobního mravního zdoko
nalování a cestou zlepšení společenských vztahů.
Lidstvo není prostou summou samostatných jed
notek, nýbrž lidstvo — to jest společnost. Proto
křesťanství, má-li obroditi celé lidstvo, musí
proniknout! nejen jednotlivce, nýbrž všechny
společenské živly i vztahy, musí obrodit nejen
individuum, nýbrž i celek, společnost. Tato spo



lečnost nalézá své vyjádření ve státě. Proto křes
ťanství dosahuje svého cíle ve »svobodném« spo
jení církve á státu. To jest ideál »křesťanského
státu. Úkolem křesťanského státu jest, aby uvedl
do života politického i mezinárodního požadav
ky mravnosti, aby 'povznášel společnost do výše
církevního ideálu, aby ji obrozoval dle obrazu
a plánu církve Kristovy. Úkol: křesťanského stá
tu jest totožný s úkolem samého Krista: zničiti
zlo ve světě.

Křesťanský stát jest produševněn. pravdou a
láskou. Vláda křesťanského státu nespočívá na
fysické síle a moci, nežádá otrockého podřízení
jednotlivcova, nýbrž předpokládá svědomí, jež
káže pracovati pro blaho lidstva. Práva křes
ťanského státu neplynou z lidského egoismu,
nýbrž z mravní ceny člověka, jakožto obrazu
Božího. Zákon ve státě křesťanskémnezotročuje,
nýbrž zdokonaluje. Panovník křesťanský není
jen pánem a držitelem všech práv jako pohanský
césar — on jest prvním vykonavatelem všech
povinností křesťanských, prvním dělníkem na
stavbě království Božího na zemi.

Takový jest úkol křesťanského státu, narý
sovaný v evangeliu a v učení křesťanském..K ta

kovému -ideálu pracuje církev. Povinností státu
jest zdokonalovat své poddané, mravně je po“
vznášet, »ut Christus formetur in eis«. Z toho
plyne, že stát 1 církev pracují na stejném úkolu,
za jedním cílem. Proto nedivíme se, že papežové
stavěli se tolik proti odluce církve od státu. Pro
čítáme-li encykliky »Mirari vos« papeže Řehoře
XVI. (15. srpna 1832), konstituci Pia IX.
»Ouanta cura« (8. prosince 1864), breve té
hož papeže ze dne 15. ledna 1872, 6. března,
8. května, 9: června, 28. července 1873, 21.
května 1874, encykliku Lva XIII. ze dne 21.
dubna 1878 a ze dne I. listopadu 1885 »De
civitalum constitutione christiana« atd; atd., po
zorujeme v tom jen úsilovnou snahu jmenova“
ných Otců, povznésti stát k jeho pravému účelu,
spolupůsobiti dle plánu Božího, aby lidstvo in
dividuelně 1 kollektivně se zdokonalovalo v. syny
Boží a dědice království nebeského. Má-li se
však vyhověti řečenému úkolu, jest hlavní otáz
kou, věří-li světská vláda v církev 'nebo nevěří

— á zda opravdu všemi prostředky, zákony, mo“
cí svojí spolupůsobís církví k rozšíření královstvínebeského.

Tolik úvodem.
V Rakousko-Uhersku byla církev se státemsloučena.© Spolupůsobilrakouskýstátopravdu

se zásadami církevními?
Nikdy.
Rakouský stát církev zprznil. V Rakousku

byla církev otrokyní státu. Má-li míti tato věta

právního podkladu, nastíníme jen velmi krátce
zotročení církve v »katolickém« (1?) státě.

Rakouský stát jmenoval většinou biskupy a
ti musili složiti před svým nastoupením přísahu
věrnosti. První podmínkou jmenování bylo, že
kandidát stolce biskupského musil být mravně 1
»politicky« zachovalý. Vláda jim udělovala
různé tituly (excelence .. .); proto, kdo se ji
nepovedl, jako zvěčnělý biskup Brynych, zemřel
bez titulu. Každý pastýřský list byl předložen
zemské vládě. Při poslední volbě arcibiskupa 0“
lomouckého přijel Duch 'svatý z Vídně vpo
době Hussárka a »osvítil« duchovní otce ještě
před volbou. Vláda nastrčila nám cizincena
stolec sv. Vojtěcha, jenž nerozuměl českému ži“
votu národnímu, neznal jeho tradic, jeho bolestí,
ani tužeb, jenž neznal českého jazyka.

Zkrátka — církev byla státem protěžována
-a bodáky i žandarmy chráněna — ale to bylo

její zhoubou, a nepřijíti říjnový převrat, bylo by
to její smrtí v našich zemích. Ta církev ve sta“
rých poměrech by byla neschopná života. Živo
řila by, zhynula by jako uschlá ratolest rakou
ské kultury.

Máme svůj samostatný český stát. Jaké chce“
-me míti postavení církve v českém státě?

Chceme rozluku.

Proč? Jest česká republika také tak zločin“
ná, jako Rakousko? Nikoliv. Tři sta let jsme
se za ni modlili, po ní toužili, pro ni pracovali.

Z dvojího hlavně důvodu chceme odluku
církve od státu:

1. z důvodu historického.
Jest jisto, že křesťanství dostoupilo svého

vrcholu a lesku ne ve středověku, nýbrž v prv
ních stoletích křesťanských, v katakombách, v

době pronásledování od státu, v době nenávisti
se stranycísařů. lehdy byla církev vnitřně nej“
silnější. Čím více však rostla její moc na venek,
tím více upadala uvnitř. Rok 313 nebyl nej

šťastnějším rokem pro církev, , křesťanství
mravně pokleslo,, když se stalo státním nábo
ženstvím a smísilo svoje. evangelické zásady se

zásadami římského imperia«, píše Petr Chelčický (»Síť víry«).
Příhšná vnější, světská moc církve nikdy ne

uspokojila vnitřní tužbu nitra lidského. Petr Val

denský, Hus, Chelčický, Čeští Bratři, Savona
rola, Luther zůstanou zářným pomníkem v ději

žEnách církve, pádným důkazem, že církev, jest
> v první řadě ústav, spočívající na čistě mravním

SI

základě, trvající -na hluboké, účinné lásce ke
Kristu, jejíž účelemjest posvěcení a spasení du
ší. Teprve ve druhé řadě a to pouze z přirozené
nutnosti, z touhy po vzájemném obcování, stá
vá:se církev viditelnou jednotou, společností. Pě
Á



stuje-li však církev: příliš tuto vnější formu na
úkor svého vnitřního úkolu, zpronevěřuje se své“
mu poslání. Historia magistra vitae. Vraťme se
životem i zásadami k prvotní církvi svobodné,
kde nevládla moc meče, nýbrž moc Ducha sva
tého, kde nehřálo teplo tučných prebend, nýbrž
teplo lásky ke Kristu, na níž nespočívalo světlo
paragrafů a vlídný úsměvcísařů, ale požehnání
Boží! Jen lidé nízkých názorů bojí se odluky.
Přijdou boje, ale tu právě se ukáže obrodný
kvas učení Páně, tu ukáže se též ryzost a pev
nost charakteru jednotlivcova; slupky, plevy,
třtiny od nás odpadnou. Ale my slupek, plev a
třtin nepotřebujeme, o ně nestojíme. My chceme
žulové kvádry, jež dovedou stát na svém mistě i
za hřejivých paprsků slunečních, i v dobách
bouře a převratů. »Kristus nestaral se o číselný
počet svých přívrženců. U něho nejedná se o
číslice, ale o srdce.« (Dr. J. Parker: »Ejhle,
Bůhl«). í

2. Rozluku musíme chtíti z důvodu
dnešních sociálních poměrů.
kladnou demokratické republiky jest naprostá
svoboda slova, smýšlení a sebeurčení.

Proto voláme: budiž heslem naším: »Spra
vedlnost a demokraciel« Tuto zásadu však lze.
buď vážně a důsledně přijmout, nebo zahodit.
Není kompromisu.

Proto žádáme naprostou svobodu svědomí 1
kultu — tedy naprostou svobodu vnitřní 1 vnější.
Vyznání budiž svobodné; nikdo ať nepřekáží je“
ho vykonávání, nikdo ať je nevynucuje. Nábo
Ženské vyznání ať nemá vlivu na právní posta“
vení občanské,politické, úřednické apod. Ide
álem jsou Spoj. státy severoamer., kde státní zá“
kony mají přísný ohled na náboženské názory
všech sekt. Tak na př. křesťané přísahají při bi
bli, žid. při talmudu a mohamedán při koránu.
Kvakeři mohou mít při soudu klobouk na hlavě,
zpovědní 1 úřední tajemství jest chráněno, ko
mu náboženství nedovoluje nošení zbraní, může
se vykoupiti atd. (Viz blíže dra. F. Kryštůfka:
»Rozluka církve a státu ve Spojených státech«).

SPALDING-LANKÁŠ:

PŘÍLEŽITO

, určení.

Zá“

Žádáme manželství fakultativní, t. j. manžel“
ství v jakékoli formě (aťstátní či církevní) u“zavřené,budižzaplatnéuznáno.© Manželství
obligatorní, t. j. nucené státní příčí se i spravedl
nosti i svobodě,

Všechny konfesijní školy buďtež postaveny
na roveň školám státním.

Konfese buďtež uznány za schopny, nabý“
vati a držeti jmění a majetek movitý i nemovitý.

! Rozluka v Unii nevzala žádné církvi jejího ma
jetku — výjimku činí jen Virginie. Církevní
jmění jest zaručeno státními zákony.

Těchto hlavních požadavků musí se církvi
dostati, jsme-li opravdu ve státě svobody a sebe

Podrobnosti stanoví povolaní činitelé
později.

Ke konci skromnou poznámku a byl bych
rád, kdyby jí bylo povšimnuto a vedla k dis
kussi.

Poukázal jsem, ovšem velmi stručně, na ideál
ní poměry v Unii, jež by nám mohly sloužit
za vzor. Náboženský život katolický tam kvete.
Avšak nábožensko-politickou stranu církev do
sud v Americe nevytvořila, ačkoliv měla k tomu
mnoho příležitostí v bojích o rozdělení školních
fondů mezi školy konfesijní. Nemohlo by se 1
u nás upustiti od politiky, která je vypočítavá,
výbojná, která nevábí lidi klidnější povahy a
věnovati se více vnitřní stránce náboženského ži
vota? Pozoruhodná jsou slova Masarykova v je
ho »Sebevraždě«: »Kdo vykoupil lidstvo? Ani
politik, ani národní hospodář, ani socialista, ani
demagog. Jest opravdu velkolepé, jak se Kristus
v oné době, politicky a sociálně' tak rozbouřené,
vzdaluje vší politiky; jak lehké by: mu bývalo,
získati mysli politickým a socialistickým podně
cováním! Tu však požaduje zdokonalování po
vah, požaduje prohloubení citu; chce, aby se li
dé stali dobrými, neboť ví, že jenom tím nalez
nou uspokojení duším svým.«

Ta slova vedou k přemýšlení.

SŤ
Lidské štěstí nemá žádné dokonalé ji
stoty než svobodu, svoboda než čest a
ctnost než poznání; a ani svoboda, ani
ctnost, ani poznání nemají nějaké síly
a nesmrtelné naděje, leda jen v zása
dách křesťanské víry a v potvrzení kře
sťanského náboženství. Jos. Auincy.Jakžíti?Jaknejvícezživotavytěžitianej-© obchod,neboválku,neborozkoš.Prvoustarostí

lépe život využíti? Jak státi se člověkem a ko- člověka není, jak získá život, ale jak bude žíti,natidílolidské?Otoběžíaneopolitiku,nebo© neboť,žije-lidobře,najdesnadnovše,čehopo
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třebuje. Život, toť příležitost, a proto jako sou
hrn okolností může býti prospěšen těm, kteří pra
cují o svém sebezušlechtění a o tom, aby se stali
schopnými, konati dílo dokonalé. Příležitost, op“
portunitas, je slovo, které, jako jiná výborná
slova, je vzato od Římanův. Značí vhodné mí
sto u přístaviště. Je to příznivá okolnost, chvíle,
místo učiti se. mluviti nebo konati něco. Je to
pozvání, abychom hledali bezpečnost a zotavení,
výzva, uniknouti všemu nízkému a všednímu a
utéci se k vznešeným myšlenkám a důstojným
činům, z nichž vyrůstá síla a radost. Je všudy“
přítomna. Co nazýváme zlem, jako chudobu, 0
puštění a utrpení, je, jsme-li moudři, samá pří
ležitost k dobru. I smrt učí ceně života, jako
jeho marnosti. Je pozadím, na němž cena a krá
sa našeho života se jasně rýsují. Její temná po
doba provází nás jako náš stín, připomínajíc nám
abychom pracovali a vítězili, dokud je čas; učíc
nás, že, žijeme-li v tom, co trvá, nemůže zhoub
ce zničiti toho, co víme a milujeme; nutíc nás,
mocí nikomu jinému nepatřící, abychom kladli
váhu všeho našeho doufání a konání na věci
nepomíjející. »Chudoba«, dí Ouida, »je seve
rák, bičující muže ve Vikingy«. »Nízkost je
žebřík mladé ctižádosti.« Co rozkošnějšího, než
znáti mužné a odhodlané mladíky, kteří, ač chu
di a hladovi, Inou ke knihám, živíce se jich vůní
a šťávou, jako včelky vůní šťávou květův. Za
světla smrkových loučí, v temných podkrovních
komůrkách na polích za pluhem, za časného ú
svitu, kdy jiní ještě spí, pracují na své posvátné
úloze, hledajíce potravy pro ducha, žíznivi po
pravdě, toužící po plném světle vyšších světů,
z nichž zachytili jen záblesky; šťastnější teď,
ač nemají ničeho kromě vírv a velikého cíle, než
po letech, kdy úspěch na ně sype potlesk a zlato.

Život je dobrý, a příležitost, stávati se do
brým a konati dobro, je vždy s námi. Náš dům.
náš stůl. naše náčiní, naše knihy, naše město, náš
kraj, náš jazyk, náš obchod, naše zaměstnání —
hdé nás milující 1 nenávidějící, nám pomáhaiící
1 odporující — samá příležitost. Ať jsme kdeko
Inv, všude je příležitost, měniti prach denních
příhod ve zlato. Zdrží-li mne sníh a bouře do
ma, není to vyzvání, abych se obrátil k nesmrtel
ným mlčícím, mluvícím, jen když jsou tázáni?
Stihne-li mne ztráta, navštíví-li mne bolest, sta
ne-li se mi křivda, neukazují mi, že dobro jest
i v těchto zlých věcech? Pravé štěstí může slou
žiti k tomu, aby nás přesvědčilo, že bytným do
brem jest ušlechtilý duch a čisté svědomí. Ú
spěch ukáže nám věci, v nichž klesáme a jsme
slabi; nezdar posílí naši naději a podnítí nás ku
novému zápasu. Zůstanu-li sám, jeť Bůh a vši
chni hrdinští smrtelníci se mnou. Je-li veliké
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město mým obydlím, povrchní život hluku a
chvatu poučí mne, jakým požehnáním je, žít
ve společnosti pravdivých myšlenek a vznešených
rozhodnutí.

Vše, co může mi pomoci, abych myslil a mi
loval, vše, co může mne činiti pokorným a pro
spěšným, vše, co může mi dáti sílu a trpělivost,
a i kdyby to byla hříčka, lehounká jako pírko,
vše to je příležitost, která ráda se ukrývá v ne
patrných a nevýznačných věcech, v nahodilé
známosti a v nenadálém rozhovoru, ve spadnutí
jablka, v plujícím pleveli, v náhodném výbuchu
chemické křivule. Moudrost obléká se v nejjed
nodušší šat a kráčí skromně, nepovšimnuta zevlu
jícím a divícím se davem. Vládne královstvím
nepatrných věcí, v němž pokorně smýšlející zabí
rají vyhrazená místa. Její tajemství zjevuje se
pozorným, trpělivým a skromným. Je možno se
jí učitt od mravence, nebo květinky, kvetoucí
někde v úkrytu, neb ze rtů pracovitých hospo
dářův a šetrných hospodyň. Moudrým je, kdo
nalézá učitele v každém člověku a příležitost zdo“
konaliti se, v každé události, pro něhož není nic
neužitečno nebo marno. Ukáže-li se ten, jemuž
důvěřoval, nepravdivým, připíše to své neroz
vážnosti a neopatrnosti a umíní si pro podruhé
býti pozornějším. Zhrdají-li jím lidé, je vděčen
za to. že nemusí zhrdat sám sebou. Pomíjejí-li
ho, stačí mu, že pravda a láska mu zůstávají.
Setká-li se s někým, kdo se volně pohybuje a
mluví v jemně a mile modulovaných tónech, ne
bo vypráví, co jen může vytrysknouti z upřím
ného a šlechetného srdce, je to příležitost. Ocit
ne-li se náhodou ve společnosti hrubcův a ne
vzdělancův, učí ho jich sprostota, aby si vážil
ceny vychování a dobrých mravův. Blaženost
a opravdové štěstí jiných rozmnožují jeho blaže
nos ta štěstí. Jsou-li krásní, moudři a silni, jich
krása, moudrost a síla budou i jemu nějak po
mocny a prospěšny. Veselý a radostný hlas dětí
lije radost a veselí do jeho srdce; ptačí zpěv
probouzí v něm melodie. Kdokoliv kdekoliv,
v tom neb onom věku. promlouval ušlechtilá
slova, nebo konal hrdinské skutky, mluvil a ko
nal pro něho. Pro něho Mojžíš vedl lid z o
troctví; pro něho tři sta reků zahynulo v Termo
pylách; pro něho pěl Homer; pro něho Demo
stenes obžaloval tyrana; pro něho Kolumbus
brázdil neznámé moře; pro něho Galilei upřeně
pozoroval hvězdnatou klenbu; pro něho božský
Spasitel umíral. Ví, že vše, co oslabuje jeho do
brou vůli a umenšuje jeho soucit k lidem, 1 když
jsou zaslepení, vrtošivi a svéhlavi, ho ochuzuje,
a hledá tudíž prostředkův, aby jich chyby ob
rátil v příležitosti, tím více je milovati. Obchod
ní a politická řevnivost a soupeření, lidské před



sudky a zvrácenosti, náraz sporných cílův a zá“
jmův, neošálí ho o jeho vlastní dobro, nečiníce
ho ani méně spravedlivým, ani méně laskavým.

Po boku Věčného bojuje za spravedlnost a

nestrpí, aby šílenci neb zločinci ho strhli k niž
ším záměrům a cílům. Máme-li jen dobrého du
cha, pak všechny věci, 1 které zraňují a ubližují,
nám napomáhají. »Co se nám, pohrouženým v
krásu a obdiv, sluší, je jasná mysl, odvaha a sna
ha, uskutečniti své tužby. Lidský život je pravý
román, jenž, skutečně-li prováděn, přináší obraz
nosti vyšší radost, než nějaký výmysl.« (Emer“
son). Nemůžeme učiniti, aby hvězdy a hory a
vše přetrvávající země sloužily klidu duše, po
vznesení ducha a trpělivému zápolení? Nemají
květiny a lidské oko a pohled na nebe, když
slunce vychází nebo zapadá, moci, aby nám u
kázaly. že Bůh je krásný a dobrý?

Veliká, klidná Matka, jejíž krásná tvář, přes
všechny bouře a boje dlouhých věků, je dosud
plna klidu a síly, neučí nás moudrosti zdárného
díla bez hluku a chvatu? Zdá se, že je skoro
nemožno, abychom žili u přítomnosti přírody a
nevyléčili se z marnivosti a pýchy! Vidíme-li,
jak jemně a trpělivě zahlazuje, nebo zkrášluje
všechny stopy otřesů, převratů, znetvoření a bo
jů, cítíme, že jsme s to, abychom přemohli ne
návist, závist, a každou nízkou vášeň.

Poněvadž život je veliké, ba nevystihlé ceny,
nemůže žádná příležitost, kterou může býti zu
šlechtěn a zdokonalen, býti malá. Zbývá ještě
vykonati vyšší a větší věci. než které dosud bylv
vykonány. Bůh a Jeho vesmír bdí dosud nad
každou individuelní duší, skýtajíce jí příležitost.
Prostřed nepatrných a nevyhnutelných událostí
denního života musí každý pro sebe vyhlížeti ce
stu k lepším světům. Naše moc, naše cena bude
v poměru k píli a vytrvalosti, s níž využíváme
stále se vracející příležitosti, buď abychom do
brými se stávali. nebo dobro konali. Příležitost
nikdy nechvbí — pro vše je tu místo i prostře
dek — ale chybí nám vůle, víra, naděje a touha,
chybí nám bdělost, rozvaha a opravdové úsilí,
chybí nám úmysl a cíl. Myslíme si, že je ne
možno, žíti vznešený život v nízké komůrce?
Že nemožno býti hrdinou, mudrcem, světcem
v dílně, při pluhu, v uhelništi nebo při strojní
páce? Jsme všichni ve středu téhož světa, a vše,
co se nám zdaří, je veliké a vznešené, je-li veli
kost a vznešenost v nás. Kdož nevěří v příleži
tost, jsou plní výmluv. Nemohou; nemají času;
nemají prostředkův. Mohou však, chtějí-li; času
k sebezušlechtění a zdokonalení nikdy neschází;
a kdo hledá, najde 1 prostředky. Příležitost či
niti dobře, je všude a vždy, 1 když ten, kdo
koná a jedná, stojí samoten jako Abdiel
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»mezi nesčetnými šalebníky nepohnut,
neotřesen, nesveden a nezaleknut.«

Jen si vytyčme cíl, předložme úmysl, a pří“
ležitosti, ho dosáhnouti a uskutečniti, vyskočí
jako pupence při polibku jarního slunce. Neví
me-li, čeho potřebujeme, jak můžeme pak najíti
něco, co by nám bylo pomocno? Nepozorný
kráčí pouští, v níž pozorný nalézá nejvzácnější
věci. Málo lze čekati od spřádačů záminek a
výmluv, od těch, kteří jen povídají, co vše by
udělali; kdyby okolnosti byly jiné. Čilým a žr
vým duším i překážky pomáhají. Neříkej, že ne
dostává se ti talentu. Jaký jiný talent měl ten
neb onen velikán, ne-li svou vášnivou důvěru v
účinnost své práce?

Důležitou věcí jest, abychom měli cíl a vy
trvale jej sledovali. A jaký cíl měli by si moudří
předložiti? Ne získávati a míti, ale stávati se a
býti. Člověk je nejen větší toho, co snad mu
může náležeti; je větší planet a slunečních sy
stémův. Snadno se přemluvíme, že byli bychom
lepší a šťastnější, kdyby okolnosti byly přízni
vější. Možno, že je tomu tak, ale tak mysliti, je
znamením slabosti a pošetilosti. Nikdy neběží o
to, co by mohlo býti, kde opravdoví muži my
slí a jednají. Minulost ie nenavratitelna. Naší
povinností jest, abychom konali, co můžeme ko
nati tu a teď; nářek a kvílení jen oslabují a <cz
ptylují. Bezmezné dobro je každému na blízku;
a 1 kdyby tisíckráte nám bylo uklouzlo, věřme,
že teď, právě teď je chvíle, abychom se ho pev
ně uchopili. Od nezdaru k nezdaru zvedáme se
ku pravdě a lásce. Vzestup je možný 1 pro nej
nižší tvory Boží. Když pohlížíme zpět skrze
dlouhá léta svého Života, ztracené příležitosti
vyvstávají před námi jako výsměšní nepřátelé,
volající: Příliš pozdě, příliš pozdě, mkdy již,
nikdy; moudrý však neslyší žádného hlasu, který
by mu hlásal beznaděj a malomyslnost. Hledí
vždy kupředu, spěchá k cíli, věda, že přítomný
okamžik je jediná příležitost. Teď je den spásy.
teď je den soudu. Jednotlivec je jen bublina,
vyskakující z nekonečného okeánu bytí a roz
prchávající se v nic; ale jeho život je přes to
vkořeněn v Absolutnu, a všechny okolnosti, kte
ré obklopují a provádějí jeho existenci, jsou
k tomu, aby v něm probouzely poznání a oce
ňování její nesmrtelné a nesrovnatelné ceny.
Jsou proto příležitostmi, nebo mohou se jimi
státi. Fllavní věcí a starostí není mu to, co mu
vydělá více peněz, krásnější obydlí, lepší stroje,
rychlejší nebo ničivější zbraně, ale to, co ho u
činí moudřejším, silnějším, světějším, láskyplněj
ším, bohupodobnějším. Užitek není to nejlepší,
Mám říci, že nejužitečnější je to, co slouží bož
ským cílům a úmyslům, co, i když nezaopatřuje



bydla a stravy, osvěcuje, povznáší a obohacuje
lidský život? Emerson dobře dí, že ti jsou že
bráky, kdož žijí jen užitečnému.

Všechny věci existují pro Boha, a aby vy
chovávaly člověka k jeho podobenství. Kdo by
byl dsti šlechetný a čistý, rozséval by požehnání
jako květina šíří vůni, a všichni, kdož by přišli
v jeho blízkost, odcházeli by jemni a bohati
jako vzduch, který zlíbal vonné květy. Zvedati
se denně ze svého já ku pravdě a kráse a do
brotě, toť tajemství, jak stávati se den ze dne
Bohu podobnějším.

Myslíme si, že nedostává se nám hmotných
věcí, ale čeho opravdu potřebujeme, nejsou tyto
věci, ale silnější a božštější život. Peníze jsou
jen prostředek proti chudobě, a chudoba je jen
jedno z mnoha zel; a zadáme-li své srdce jen a
jen bohatství, vystavujeme se ne jednomu, ale
všem zlům, které činí člověka ubohým a nešťast
ným.

Najdeme se tam, kde se hledáme — ve hmo
tě, nebo v duchu, v nízkém světě pouhého požitku
a mrzké vášně, nebo ve světě, kde duše se pře
měňují pravdou a láskou. Dokonalost není o
všem v našem dosahu, ale kdo vážně usiluje o
zdokonalení, nabývá cností a jiných výborných
vlastností, okouší mír a radosti, o nichž mnohým
sotva se zdálo. Jednáme-li ve světle ideálu lid
ské dokonalosti, ozřejmí a urovnají se všechny
životní cesty, a příležitost je pak vždy po ruce,
vždy přítomna a volající. Najdeme ji i v mládí
1 ve stáří, v radostných dnech i trudných chví
lích, ve zdraví 1v nemoci, v chudobě i bohatství,
v přírodním divadle, s jeho změnou ročních
dob, s jeho slunce západem a východem, s jeho
horami a okeány, s jeho rovinami a řekami, 1
v neméně zázračném světě literatury a umění.
Co jsou smysly, ne-li trvalé příležitosti, zvoucí
nás, abychom pozorovali vše, co možno viděti
a znáti, abychom naslouchali všemu, co možno
slyšeti a rozuměti? Co jest úspěch, ne-li příkaz,
abychom se pokusili o věci ještě vyšší? Co ne
zdar, ne-li povzbuzení vše doufajícímu srdci,
aby znovu zkusilo své štěstí? Ať se nám v kte
rékoliv chvíli zjeví smysl a cena života, vždy
je to okamžik, abychom konali dílo, které konati
máme. Možno, že nikdo nám naši námahu ne
zaplatí, ale Bůh a příroda jsou vždy s námi,
v každém úsilí nám pomáhajíce, abychom se stá
vali moudrými, silnými a cnostnými. Nemůže
me-|i konati věcí velikých, je vždy příležitost,
abychom konali věci malé dobře; veliké příleži
tosti naskytají se jen těm, kteří dobře využili
četné menší okolnosti a věci, jimiž životy všech
jsou tak plny. Podlehneme-li v nebezpečenstvích
a pokušeních, jimž nikdo neunikne, pak možno
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to bylo jen proto, že je něco shnilého v našem
denním životě, v našem obvyklém stavu. Nic
není bez významu, ve všem je pravda a potrava
pro plně žijící, a příležitosti, rojící se v hojnosti,
přicházejí k nim — příležitosti učiti se, obdivo
vati, milovati, těšiti, povzbuzovati, osvěcovati a
vésti. Nemáme vždy příleužitosti, abychom se
bezapírali, abychom si odřekli snadnou a laci
nou rozkoš a tak se uschopnili pro radost čistší
a bohatější? Rozkoš, toť vnadidlo na udici pří
rody a kdo se do něho zakousne, je chycen.
Rozkoš, toť ubytovatel smrti. Jsme- velici a
pravdivi ve všedních a obyčejných věcech, nic
nebude nám moci ublížit. Nemáme-li příležito
sti, abychom byli mlčelivi, zdvořili, úslužní a
laskaví, abychom pozorně naslouchali nebo účel
ně mluvili, abychom bedlivě pozorovali, abychom
mužně trpěli a dobře konali? Je těžko nalézti
příležitost, abychom byli upřímní a počestni?
Čestnost, toť nejlepší dovednost, protože čestný
člověk, ať si postavení nebo peníze opatří nebo
neopatří, jes topravdový člověk, žijící v klidu se
svým svědomím, a co více, člověk Bohu milý.
V chudobě je bohat, ve vězení svoboden. Ať
je jeho vnější osud a štěstí jakékoliv, nezdar ne
může se ho dotknouti, neboť býti opravdovým
člověkem, je to nejvyšší, co můžeme znáti na
světě. Nedostává se nám příležitosti, abychom
mluvili pravdu a žili dle svého, — poslušni dvou
velikých přikázání: Nelži a nedělej dluhův?
Lež snižuje nás v našich vlastních očích, a dlu
hy nás zotročují.

Co nesčetných požehnání zanedbáme a pro
paseme, když nedostatečně vnímáme, když očí
světlu neotevřeme, když chybí nám poctivé smý
šlení, pochopení, učelivost — vlastnosti a cnosti,
které pěstiti je možno všem! Uniká-li nám ide
ální dobro, uniká nám ne proto, že je daleko
3 nedosažitelno, ale proto, že jsme lhostejni, úz
koprsi, krátkozraci a nesoucitni. Abychom roz
šířelt a zkrásnili svůj svět, není nutno, abychom
odkrývali nebo nabývali nových předmětův. ale
abychom se pozvedali ku' vědomému a lásky
plnému souladu s dobrem vždy přítomným a
nás zvoucím. Jak mnoho životní radosti pozbý
váme, chybí-li nám nebojácný a láskyplný duch!
Mužní a veselé mysli, jako krásní, jsou všude
vítáni.

Je naší chybou, není-li krása naším údělem.
Jemný a zářný duch vytváří tělo dle svého ob
razu. Se zdravým tělem a živoucí duší, muž i
žena, nemohou nebýti krásni, a ať jsou již rysy
jejich jakékoliv. Nejmocnější kouzlo je kouzlo
výrazu. Jako měsíční světlo odívá kostrbaté a
zubaté horstvo líbezností a půvabem, tak ušlech
tilý duch přetvořuje svůj hmotný obal.



Je málo pravdy ve Voltairově tvrzení, že pří
ležitost konati zlo se najde stokrát za den, ko
nati dobro, jednou za rok. Jest ovšem lehko
klesnouti, lehko sestupovati a kráčeti po poho
dlné a široké cestě, vedoucí ke zkáze a těžko
stoupati po příkré stezce, a lidé, hledající příle
Žitostí pro hrubou sebeshovívavost nebo cokoliv
nedůstojného, najdou je. Život je pln krásy, je
pln 1 ohyzdnosti. Každémw je volno, aby sáhl
buď po dobru, nebo po zlu. Kdo dává před
nost tmě před světlem, lži před pravdou, nená
visit před láskou, hádce před mírem, rozkoši
před radostí, nikdy mu příležitost nebude chy
běti. Cnost jest ovšem obtížna, nepravost pak
snadna. Ne zdraví, ale nemoc je nakažliva.
Bláznovství přichází nehledáno, moudrost ien
naléhavě prošena.

Zlá společnost jistěji kazí, než dobro zu
šlechťuje. Příležitost dělá zlo a ne čestného člo
věka. Býti špatným je příjemno a zlý Ichce bý
vá pokoušen a rychle podléhá. Příležitost je
vskutku úslužna a ochotna. Jak se jí užije, zá
visí na tom, komu se nabízí. Může ji užití. aby
se kořil nebo posmíval, miloval nebo se rouhal,
aby rozum rozvíjel nebo se hroužil v hlubší ne
vědomost. aby jednal jako hrdina nebo jako
zbabělec, aby se stal světcem neho fáblem. Na
něm závisí, nozná-li nebo nepozná-li správného
okamžiku, obdrží-li nebeské poselství a stane se
radostným a silným krásnou podobou pravdy.

To naskytne se jen jednou,
a Dronaseno, je ztraceno navždy.

Na všedního a nízkého ducha nečiní ušlech
ulý karakter žádného dojmu. Ve smyslných po
vahách 1 čistí a nevinní vyvolávají ošklivé my
šlenky. A není posvátného místa, není bytosti
tak svaté. aby špatní lidé jich nezneužili ku špat
ným účelům.

Nejlepší částí příležitosti je člověk sám.
Hvězdné nebe není vznešeno, není-li duše, schop
né úcty a obdivu; jaro není krásné, kde není
radostného srdce, které by vidělo a cítilo. Pří
ležitost. toť živoucí vztah a soulad člověka s 0
kolím. Kde není vztahu a shody, není žádné
příležitosti. Po věky nevyčerpatelné zdroje A
meriky leží nepoznány a nevyužity, protože tu
nebylo vhodných mužův. Kimberleyské diaman
ty byly jen bezcenné oblázky, hračka dítek di
vochův, až se vše změnilo, když padlo na ně oko
muže. který uměl se dívati.

Celá příroda je přeplněna vzácnými, ba bož
skými věcmi pro ty, kteří dovedou viděti. Ne
sčetné ženy, nesčetní mužové viděli vřící kotel.
ale jen jednomu napadlo, že by síla, zvedající
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víko, mohla býti uzavřena a v lidský prospěch
využita.

Člověk nalézá nebo dělá své příležitosti, a ty
zase pomáhají mu, aby se stával, čím býti má
a může.

Dav chápe se bpříležitostí, jen jsou- mu
vnuceny; a i pak je nevšímavý, lhostejný a ne
rozhodný; a proto jest odsouzen k méněcennosti.
Několik málo, pozvedajících se nad dav, vždy
čile hledají a odkrývají prostředky, jak mohou
je zdokonalovati, a stávají se tak pomocníky a
vůdci.

Rodíme se, abychom rostli, — toť, co nábo
ženství, filosofie, literatura a umění nám neu
stále opakují; a růsti můžeme, uvádíme-li se
v živoucí styk se světem v nás a mimo nás. Po
užij nebo ztrať, toť přírodní zákon; proto použij
a prospívej! Malá ztráta peněz činí nás nešťast
nými, a chvíli co chvíli dovolujeme, aby pokla
dy, obohacující ducha, nám unikaly, jako kdy
by byly blátem, z něhož zlato bylo vyrýžováno.

Je málo těch, jež by jich obvyklá práce
zaměstnávala více než deset hodin denně. Po
čítejme osm hodin k spánku a dvě k jídlu. Čtyři
zbývají jim, aby se vzdělávali a zušlechťovali.
Jak je možno, tážete se, abychom žili bez zá
bavy a osvěžení? Najdi je v úsilí, rozvinouti
svou bytost a radost a plnost života budoutvý
mi v míře větší, než jsou možny i samým krá
lům. Nauč se mysliti. a nikdy nebude ti schá
zeti milé zaměstnání. Uveď ducha svého v sou
hlas s myšlenkovými proudy, uloženými ve vzni
ka'ících knihách a nemusíš býti nikdy ani osa
mělým, ani malomyslným. Přelití myšlenek ob
čerstvuje více, než přelití krve. Jako za bitvy vo
jin často není si vědom svých ran, tak ti, kteří
matí cíl a opravdově za ním jdou, snadno zlho
sterní k obtížím a nehodám, které slabší lidi
7malomyslní a zuboží.

Hry a jiné zábavy jsou ovšem v jistém smy
slu užitečny, zvláště pro mládež a pro všechny
tělesně a duševně slabé, ale uvážíme-li, že jsou
povšechně příležitostí, mařiti čas a tak hlavní
překážkou lidského pokroku, je těžko neodsou
d:ti lhostejnosti a netečnosti k významu a ceně
života, které často dostavují se tam, kde nabyly
všeobecné převahy. Nejméně škodny jsou doma,
a 1 tu jak nenahraditelné ztráty mají v zápětí.
Hospodárnost s časem je nevyhnutelnější než
hospodárnost s penězi; jeť nejen prostředkem,
získávati peníze, ale i to, co je daleko vyšší a
vzácnější — moudrost a cnost. Vše lze zase na
praviti, zmařený čas je však navždy ztracen. Je
to živel, v němž život existuje, a jím plýtváme-li,
plýtváme životní silou. Wše, co množí zdraví a
tělesnou sílu, je dobré, neumenšuje-li síly du



chovní, nebo neoslabuje-li vůle, obětovati se cí
lům vpravdě lidským. Vášnivé a vytrvalé pěsto
vání zápasnického sportu v našich kolejích a u
niversitách podkopává touhu po mravním a roz
umovém zdokonalení právě v době, kdy tvoření
se karakteru a nabývání vědomostí jsou tak dů
ležité. Ti, jichž ideál je zápasnický, jsou v ne
bezpečenství, neviděti výše, než zápasiště. Pravá
lidská moc není fysická; její sídlo je v duchu,
ve vůli, ve svědomí. Ať jsou naši žáci šťastní a
veseli, ať se baví a radují ve volném vzduchu
jako gentlemani, ale ať neobrací síly své pozor
nosti a svého obdivu k veslování nebo skákání,
k házení míčem, nebo odpalování, ať si nemy
slí, že veliká zručnost tohoto druhu je prospěš
na nebo žádoucna. Obyčejně jsou v tom výteč
níky ti, jichž duchovní bytost je tvrda, necitelna
nebo povrchní. Tyto sporty nejsou ani nejlepším
prostředkem, podporovati zdraví a fysickou kul
turu; ty jsou výsledkem mírného a ne výstřední
ho cviku, střídmosti, spořádanosti, Čistotnosti,
spánku, radostných myšlenek a vznešených cílů,
pěstěných v mužném a ušlechtilém duchu. Pou
há tělesná síla není ani znamením vytrvalosti,
ani znamením životní síly. Umíráme smyslnou
výstředností, nebo beznadějí, nebo obojím. Po
přávání si a zklamání zabíjejí více, než práce,
která. je-li plna radosti a naděje, zajišťuje dlou
hé žití. Trápení se, mrzutost, ať již pramen je
nch jakýkoliv, oslabují, odnímají odvahu a u
kracují život. »Naši synové nás vraždí,« řekl bo
hatý muž, mluvě o příteli právě zemřelém.

Milá nečinnost, velebená básníky a milov

níky takových chvil, není leností, ale volnou
chvílí, umožňující, oddati se vysokým myšlenkám
a vznešeným náladám. Skutečně líný je mučen
pocitem únavy a je nudným proto sobě 1 jiným.
Ať nic nedělají ti, kteří naříkají, že Je jim pra
covati. To-li jich neobrátí, pak již nic na světě.
Kdož žijí v nečinnosti, tyjíce z ovoce práce ji
ných, pozbývají schopnosti, radovati se, koneč
ně pceiťují existenci jako břemeno a propadnou
životní omrzelosti. Nevolno je sedícímu u plné
ho stolu, myslí-li na mroucí hladem; a není po“
těchou teplý krb tomu. kdo vzpomíná těch, kteří
žádného nemají. Abychom věděli, že život je
dobrý. musíme si býti vědomi. že pomáháme a
spoň několika málo jej učiniti dobrým.

Ne hra, práce je člověku příležitostí, Výsle:
dek civilisace, kráčíme-li po cestě pokroku, musí
býti možnost, aby každému byla přidělena prá“
ce, která, opatřujíc mu životní potřeby a po
hodlí, ho zároveň těší, sílí, očišťuje a osvěcuje;
a přijde-li tento den, bude se XIX. století zdáti
jen málo lepším století devátého; neboť společ
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nost, v níž miliony jsou odsouzeny, aby konaly
otupující práci nebo zmíraly, je barbarská.

Století právě se končící bylo tak naplněno di
vy, pokrokem ve vědění a blahobytu, vynálezy
a objevy, že zdá se osvětlovati stránky historie
plápolem slávy. Než není vše zlato, co se třpytí.
Nezdar je tu tak vážný, jako úspěch je veliký
Jednotlivec nepozvedl se v té míře, jak jeho
poznání se rozšířilo a jeho okolí zdokonalilo.
Čím je, máme dosud za méně důležito, než co
má a čeho užívá. V šíleném běhu za bohatstvím
obětují se davy nelítostně jako ve válce; závo
dění vleče je k okraji zkázy a žene ku práci za
podmínek, které otupují a člověka o jeho lid
skou důstojnost olupují. Chtivost vedla k světo
širému zápasu, tak krutému, jako zápas v příro
dě, v němž jen nejsilnější nebo nejzchytralejší
a nejnesvědomitější vítězí a přežívají. Naše spo
lečnost vychovává zločince, a naše trestné insti
tuce utvrzují v konání zla. Lidu se ukládá, aby
vydržoval mocné armády a je opatřoval stále
nákladnějšími a účinnějšími vražedným!i nástroji;
a války se podnikají, ne aby slabší národové
byli osvobozeni a povznesení, ale potlačení a
porobeni; a tyto zločiny páchají se 1 ve jménu
náboženství a civilisace. Evropské velmoci přihlí
žejí tupě a lhostejně, jak bezmocné obyvatelstvo
je vražděno; a Amerika, která vždy byla plna
dobré vůle k lidem a všem vábnou a opravdo
vou příležitostí, zdá se, že se oddaluje od toho,
co Američané milovali a pro co žili a žene
ve zlé společenství národů starého světa, spitých
žádostí po výbojích a touhou po zlatě.

Mezitím, co poznání roste a člověk více a
více se stává pánem přírody, jednotlivec, tak
zdá se, nedbá zásad, které jsou základem d
brého života. Moc soustředěného a úsilovného
myšlení, vytyvalé práce pro vysoké a nesobecké
cíle „duch oběti, horlivosti, zbožnosti, víry a na
děje, láska svobody a nezávislosti, se, jak třeba
se obávati, umenšují.

Zůstane ještě dosti zla ve světě, abychom se
uchránili samolibosti, pošetilého a nízkého zvy
ku sebechvály, ale nutno přece doznati, že ví
tězství XIX. stol. byla dostatečně velika a sku
tečna, aby vnukala důvěru a odvahu mladým
lidem, kteří chystají se ve XX.století zaujmouti
místo, jako silní a důvěryplní pracovníci: v kaž
dé dobré věci.

Tu v Americe především blíží se nový věk,
skýtající bohatou příležitost. Tu jen počátek byl
učiněn; káceli jsme lesy, sušili močály, řeky
přepiali mosty, stavěli silnice; jen projasnili jsme
lesy a vyčistili ovzduší pro šťastnější racu, kte
rou příležitost pozve ku větším myšlenkám a
bohupodobnějším činům. Stojíme v přední řadě
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těch, k nimž obrací se život, obdařen všemi ná
stroji moci, které práce nejsilnějších a nejmoud
řejších všech dob a míst dala světu.

Mohli jsme na svět přijíti jako divoši nebo
otroci, v zemi kanibalů nebo tyranův; a vstu
pujeme do života, vítáni vším, co dává člověku
cenu a radost, odvahu a bezpečnost. V americ
kém vzduchu jest inspirace. Vše je tu svěží a
mládo, pokrok je tu méně obtížný; tu je naděje
a důvěra, tu je touha a snaha, poznávati a ko
nati. Bystrý, střízlivý, pilný a sebezáporu schop
ný může tu nabýti peněz, nutných k nezávislo
sti a volnosti, k založení rodiny a dobrému vy
chování dětí, — bohatství, které sílí a osvobo
zuje, ne nadbytku, který podkopává a ničí.
Hmotné je dobré potud, pokud je prostředkem
k dobru duchovnímu. Moc mysliti a oceňovati
myšlenky jiných, milovati a šťastným býti v ra
dosti, kráse, dobrotě a odvaze jiných, pozvedá
nás nad naše časné okolí a obdařuje nás bo
hatstvím, jemuž nikdy peníze se nemohou vy
rovnati. Velká myšlenka, nebo ušlechtilá láska,
jako krásný předmět odvádí nás od tvrdého a
nízkého světa našich sobeckých zájmů, noří nás
v jasné vody čisté rozkoše a rozveseluje nás ja
ko děti, ležící ve stínu a sbírající sněhobílé kvě
ty na ně padající.

Žádný opravdový člověk nevěří, že je nemož
no konati veliké věci bez velikého bohatství. Dí
me-li proto s Emersonem, že Amerika je jen
souznačné jméno pro příležitost, nezdůrazňuje
me jejích hmotných zdrojů nebo snadnosti, s níž
možno je vykořistiti. Kdo ví, že životní dobro je
uvnitř a že je nekonečno, a že, hledáme-li ho
celým srdcem, více a více je milujeme a máme,
rozumí, že malá část vnějších dober je postači
telna a lehko dosažitelna. Proto neoddává se ani
honbě za bohatstvím, ani nemyslí na ty šťastné,
kteří jsou bohati na tyto věci. Cítí, že největším
neštěstím není ztráta peněz, nebo přátel, nebo
úctv, ale ztráta vnitřní síly a neporušenosti, víry
v Boha a lidi, sebeúcty, touhy po poznání a
cnosti. Zatemnělý duch, tvrdé srdce, ochromená
vůle, — hle, hluboká a pravá zla! Je člověk sku
tečnou bytostí, svobodnou, odpovědnou a ne
smrtelnou, nebo jen fantomem, bublinou, vyno
řuící se a za chvilku mizící v bezmezné nic. v
němž všechny věci zanikají a více nejsou? Ioť
hlavní otázka, neboť přestane-li jednotlivec. u
míraje. úplně existovati, jest i raca jen příživní
kem planety pozvolna hvnoucí: a životní for
mule zní — z ničeho k ničemu. Nic však je ne
pochopitelno: neboť mysliti, toť uvědomiti si
bvtí: něco existuje; proto něco vždy existovalo.
Bytí Je duševní představa: a tvrdíme-li, že bytí
je věčno, tvrdíme i věčnost ducha, že duch je

obsažen v přirozenosti věcí. Vědomí této prav
dy duši znemožňuje, aby přiiala mechanickou
teorii vesmíru nebo se spokojila jen s hmotným.
Je příbuzna s nekonečným duchem, a příležitost
pro člověka je příležitostí, rozvíjeti své pravé já
a růsti ve vědění a lásce. O co v hloubi svého
srdce usiluje, není, aby jedl a pil, ale žil ve stále
větším a důvěrnějším vědomém společenství se
životní pravdou, která je potravou duše a živlem,
v němž víra a naděje a svoboda prospívá a se
daří. Zdá se, že modernímu duchu, nabyvšímu
jemnějšího vhledu ve hru přírodních sil, neustále
se přetvořujících v nové existenční způsoby,
hrozí ztráta schopnosti „chápati Věčno. Než toto
oslabení a tento zmatek jsou časové, a ve svém
širším poznání vybudujeme si slavnější a ušlech
tilejší chrám, abychom v něm věřili, sloužili, a
se modlili. Že by člověk, žijcí jen okamžik a
jsoucí jen atom, si mohl mysliti, že má podíl na
přívlastcích věčné a absolutní Bytosti, zdálo by
se býti nesmyslno. A přece vše, co je v něm nej
pravdivějšího a nejvyššího, pudí ho k této víře.
Pozbýti jí je pozbýti víry ve smysl a cenu ži
vota; jest opustiti princip, z něhož se rodí hrdin
ské boje a utrpení, jimiž svoboda, civilisace, u
mění, věda a náboženství byly získány a zají
štěny jako hlavní požehnání racy. Je nemožno
nalézti opravdové radosti, vyjma v zápase pro
nekonečné, pro něco, čeho ještě nemáme, čeho
nikdy míti nemůžeme, aspoň tu na zemi. Proto,
ať již člověk usiluje o jakýkoliv cíl, ať si kla
de jakoukoliv úlohu, vždy nalézá, že jeho dílo
roste do nekonečna, a čím více dosahuje, tím
jasněji vidí a chápe bezmeznost toho, čeho do
sud nedosáhl. Jeho úspěch je nezdarem, jeho
bohatství chudobou, jeho vědění nevědomostí,
jeho cnost neřestí. Čím výše vystupuje v myšlení
a lásce, tím více se mu zdá, že vše, co miluje,
a o čem myslí, se rozplývá a mizí v taiemných
hloubkách nejvýš dokonalé Bytosti, která je
stále a stále, z níž se rodí, a jíž hledati neko
nečným časem, bylo by již požehnaným osudem.
Naděje, nalézti Ho. vábí duši k neviděným svě
tům, vynáší ji z přítomna, pudíc ji k minulu a
budoucnu, aby mohla žíti se zmizelými světci a
hrdiny, nebo s božštějšími lidmi, kteří ještě
přijdou.

Nejlepší okamžiky jsou ty, v nichž stojíme
jen v sobě, sami s Bohem a celým Jeho světem
pravdy a krásy. Toť rozkoš mudrcova; toť rozkoš

„učencova. [oť nevysýchající zdroj radosti pro
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všechny, kteří milují duši a s ní žijí. Toť sa
mota, která pro otevřené duchy a čistá srdce
je zalidněna velikými myšlenkami a blahými tuž
bami. V davu, ve společnosti i jednoho nebo
dvou, tyto nebeské návštěvy nepřijdou nikdy ne



bo jen zřídka. Žní, sbíranou z vnitřního rozjí
mání, se živíme a sílíme, abychom brali účast
na utrpení a činech moudrých a dobrých. Milu
jící se cítí nejvíce blaho lásky, rozejdou-li se a
oddají-i se viděním a snům ideálů je navště
vujících.

»Všude, kde je možno žíti, je možno žíti
dobře — 1 v paláci«, dí Marcus Aurelius, my“
sle, že dobrý život je nejtěžší ve vysokém posta
vení. Proč tedy přáli bychom si žíti ve velko
městě, nebo míti veliké bohatství, nebo býti pro
slaveni? Jsou to jen překážky a rozptýlení. Pu
dí nás ven z hlubin duše a ženou nás do středu
hluku a zmatku, boje a závisti, nebo vedou nás
do léček smyslnosti, odvracejíce nás samých,
aby nás učinily hříčkou luzy lenochův a rame
nářův. Jedna hodina, prožitá s Bohem, dává
nám hlubší smysl o ceně a svatosti života, než
leta, strávená ve společnosti světákův. © nej
vyšší a nejlepší, zdroji všeho, otče, vůdče a ži
viteli všeho, ze středu nekonečného tajemství a
utrpení pohlížíme k Tobě! K Tobě volá naše
víra, naděje a láska, k Tobě naše úzkost a bez
naděj! Nemůžeme ani obsáhnouti Tvé bytosti,
ani pochopiti vých cest! Víme však, že jsi
pravda, známe tvou dobrotu a krásu! Dostačí:Tyjsisnámi;vToběžijeme!© Cočiníš,je
věčně dobré; na Tebe skládáme břímě svých ži

votův. Ty jsi byl, a budeš na věky! Tvé oko
vždy na nás se upírá, ať v životě, ať ve smrti!

Cenu příležitosti měříme jejím vlivem na ná
boženský a mravní život. Žízníme po Bohu, a ne
nalézajíce Ho, zatvrdáme v pouhé hmotaře, ne
bo klesáme v otupělost, nebo utápíme svědomí
v bahně smyslnosti. Konec konců každý má jen
sebe sama, a není-li Bůh v tomto já, je chuďa
sem a ubožákem, byť měl i celý svět; neboť ně
kolik hrstek země, nasypaných na jeho hlavu,
učiní všemu navždy konec.

Vzhledem k nekonečnosti a věčnosti je mař*
nost a nicotnost jednotlivcova děsiva, ale vy
zvednuta do světla a života všemocného otce,
který je pravda, láska a spravedlnost, nabývá
božského smyslu a ceny.

Odyrhovati život, je největší zločin, jehož
se možno dopustit. Naší povinností je žíti a
tudíž je naší povinností, žíti ve stále rostoucí do
konalosti víry a lásky, moudrosti a moci, neboť
přestaneme-li růsti, počínáme umírati. Tělo jest
ovšem odsouzeno ke zkáze, ale duše byla uči

něna, aby věčností se povznášela k Bohu.
Jediné dobré příležitosti jsou tudíž ty, které

nám napomáhají, abychom se stali bohupodobni,
silni, trpělivi, činni, krásni, moudři, blahovolni,
užitečni a svati.

(Pokračování.)
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CO ŽIVOT DAL
Co život dal? Dal nám toho tolik, že jsme byli

tím darem přímo opojeni a nedovedli se téměř oriento
vati. Byly to chvíle nesmírného nadšení, radosti, jimiž
se vybíjelo všechno to hoře a všechny ty bolesti, jež
byly u nás nakupeny dlouhou a nelidskou válkou. Če
kali jsme, že tato utrpení, jedno větší než druhé, musi
býti a budou jistě zaplacena nevýslovnou radostí, ale
nenadáli jsme se, že to bude tak náhlé a tak překvapu
jící. Dnes stojíme na své půdě, žijeme ve svém státu,
nikde nezříme toho zotročujícího systému rakouského:
dnes jsme v Čechách doma. Dnes chápeme ty zvláštní
cesty Prozřetelnosti, po nichž nás dovedla tam, kde jsme
a skláníme se před její nezměrnou Láskou. Bolestí jsme
musili zaplatiti Štěstí a Pokoj. Před slavným Glona
trudná cesta, dlouhá a neschůdná, po níž jsme krá
čel tři sta let. Tkví v těch letech hluboká tragika
celého našeho národa. Jest dlužno sestoupiti s Bílé Ho
ry a procházet od osudného roku 1620 až po naši
dobu českými zeměmi. Slzy se nám mnohdy derou do
očí, slzy bolu. A stále jakoby toho utrpení bylo málo.
Stále se stupňuje. Béřou nám naše práva, naši řeč, o
chuzují nás o naši půdu, jíž obdařují neznámé a tvrdé
cizince, připravují nás o nejlepší naše Životy, a ještějimtonestačí.| Chtějínássméstispovrchuzemě.
Či k čemu jinému směřovalo to neustálé a zlotřilé
řádění v této hrozné válce? V mysli našich odpůrců
vyvstává příšerná myšlenka, nabývá určitých forem a
jest přeléváno v čin. Vyhladovět nás se jim zachtělo.
A zřel jsi malé dítky, čekající ve frontách, mrznoucí
zimou a chudě oblečené, zřel jsi vpadlé líce ustaraných
matek, potkával jsi rakvičky, vožené na hřbitov. Ode
však na tebe volala Bída a zdáli jako by zléhalo
dunivé hřmění děl v tvůj sluch a čpěla ti vytékající
krev našich synů a otců, umíratících v prvních liniích.
Kolik bylo rodin, jimž večer, když uléhaly. vstoupila
na mysl a hránila jim usnouti myšlenka: »Co přinese
ziřřek? Uvolní Bída svého objetí?« Mizely naděje. slzy
nž všechny «kanuly a viděls jen jimi vyorané brázdy
na tvářích. Do nebe volatící zločinnost neuznalých ty
ranů! A přec, oni nás nedobili. Někdo zasáhl svou mocí
a řekl: »Dostit má den na lopotě svél« Přišla neděle
našemu národu. den jásotu a plesu. Nové brány se
před námi otevřely. jimiž jsme vstoupili — Otevřel se
nám krá«sný výhled do země zaslíbené, do země Ka
naan. Obcházel: jsme města a vesnice, z nich vály nám
vstříc červenobílé prapory a pohlížel zrak, zvlhlý Stě
stím. »Jakým zázrakem jest ten Život.« mvslili jsme si.
Ale neděle minula a po dnu odpočinku nastávají dny
vážné. usebrané práce. Třeba pracovat a tvořit. Třeba
zapalovat nové ohně. K tomu nás volá náš stát česko
slovenský, ten hlas zaléhá k nám z hrobň naších p*=d
ků, 1 z rovů našich padlých a mrtvých v této době,
k tomu volá nás 1 naše svědomí. — Nové otázky pole
tuj ípo obloze našeho národního života, vyžadují no
vého a správného řešení. Přidáme k tomu budování,
k té stavbě 1 svůj stavební kámen.

Rozluka církve od státu. V loňském ročníku
»Studentské hlídky« uveřejnili jsme názor, že ozdravění
catolicismu v naší zemi čekáme od naprosté rozluky
zírkve od státu. Pravda, ta slova byla psána ještě v
monarchii, kde církev stála ke státu v poměru pro ni
ponižujícím, ale myslíme, že nebvlo by tomu ani jinak
v české republice. Snad místo černožlutých by koman
Joval: červenobílí. Církev jest společnost s určitým
zílem, daleko vznešenějším, než má stát, společnost,
která si dostačí, a jež může vyplnit své poslání jen teh
dy, když bude úplně svobodnou: tisknutí a sevření její,

či ujařmení musí rozhodně přivodit a vždy přivodilo
katastrofu. Máme zač děkovat hydře rakouské za její
zdeptání a snížení církve, společnosti tak vznešené. Zni
čila nám tisíce a tisíce kněží a kolik věřících! Doká
zala málem ——člověk aby plival, když se mluvilo
o katolickém Rakousku ——že země naše zůstaly zalid
něny údy bez duše, katolíky jen vwmatrice, nepřáteli
katolické idee ve skutečnosti. Veškerý život náboženský
byl ochromen. A v takové chvíli ——němečtí arcibisku
pové se rozutíkali nebo umlkli ——vyřítily se na nás
nové hrozivé otázky.

Řekne-li se rozluka církve od státu, zachvějí se
mnozí, a hlavně ti nahoře (ač ne všichni), jako by jim
holí přes záda přeběhl. Zvykli již na to pochlebování,
na to ustavičné sekýrování od státních úřadů, při němž
jim bylo ostatně velice dobře. Po rozluce by se to již
žilo daleko hůře a nesnadněji. I prostý náš věřící hd
venkovský se leká. Bojí se, že mu vezmou kostely, ná
boženství ze škol, a »učiní z lidí zvířata«. V tom se ta
prostá duše lidu neklame, neboť mnozí páni, zasedající
v Národním shromáždění, na více by nestačili: leda na
ohlupování. Ale můžeme čekati, že naše vláda, i kdyby
ponechala ve státu církev v takovém právním postavení,
jako tomu bylo v Rakousku, ji neujařmí a nepřivede
do hrobu? Přítomná doba odpovídá nám příliš hlasitě
a výstražně. Pro církev jest dnes jen úsměšek, slova
nejhrubších nadávek a sprostých vtipů. Vše, co v Če
chách slabého, vše jest dílem církve. Všechny bolesti,
jež bylo snášeti národu, byly na jeho ramena vloženy
církví. Té církvi že by potom neupřel práv, jaká Jí
patří, že by ji nespoutali paragrafy. a neovinuli »něž
ňoučkými povijany>« Kdežto když bude zde církev o
samostatněna, úplně svobodna, jak poroste. sílená boji
a utrpením a pronásledováním. Suché ratolesti odpad
nou a větve naduří se mízou, větve zdravé a dají listy
s květy a ovocem. Pravda, bude třeba obětí, ale co
vznešeného bylo kdy bez obětí? Těch nedochůdčat, Ja
kým: budou ty různé sekty, i ta t. zv. »církev národní«,
není třeba se báti. Náboženská společnost. která chce
žít, a jejímž programem jest boj proti Bohul A pak,
jakmile se omezí církev na ohraničené území jedné ze
mě, nebo jednoho národa, kope si hrob, neboť ona jest
universální a zhyne nedostatkem vláhy.

Bolševism. jak se zdá, zaplavuje 'vysoko celý
svět. Když úplně rozvrátil a takměř zničil Rusko, ro
zestřel své sítě v Německu, kde měl právě nejúrodnější
půdu. Německo poražené, úplně zdeptané, poskytlo muhojnostvýživnýchlátek.Výsledkyjehozříme.© Boj
dvou stran: Liebknechtovců a Scheidemannovců, jimž
se po bok postavili vojíni, vracející se z fronty. Boj
ten stává se zuřivým, a neučiní-li mu čtyřdohoda konce,
přivede říši k úplné katastrofě. Vidíme zároveň, jak
silná byla ta proslavená jednota, spočívající na četníku.
Dnes Německo trpí a odpykává nespravedlnost a zlo
činy, na nichž Bismarckem a Vilémem IÍ. byla založenajehomoc.Minulostsemstístrašlivě.— Hlásíse
z Německa republika jedna za druhou, všechny klnou
Prusku a sobě, že tak dlouho se jím daly voditi za nos.
Staré Rakousko rovněž dopřálo místa pánům z Ruska,
aspoň před smrtí se smiřujíc a líbajíc se Slovanstvem,
ale ne tím pravým, nýbrž zžidovštělým. Snad ti páni
Rotschildové, kteří nesli jako Atlant Rakousko na be
drech svých, jsou tomu povděční! V našem novém státě
zapadl též bolševismus a ukazuje již ostré své a jedem
naplněné drápy. Páni z »Práva lidu« mohou býti spo
kojení. Nyní přijel pan Muna z Ruska do Prostějova,
a z toho, že se za něho dělnictvo postavilo, je zřejmo,
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Že již jest bolševickými názory prostoupeno. A ty člán
ky Y »Právu lidu«? — — —

Jednota duchovenstva jest již-ustavena. Půvítah
jsme přirozeně její zrození s nadšením, ač jsme nevě
děli, zda jest povolena biskupy, tím spíše, že počala
se blížit bouře pro náš katolický život český. Zřeli
jsme, že v době převratu stálo zde kněžstvo jako bez
hlavé, nevědouc, jaké stanovisko zaujmout k těm oněm
otázkám 1 směrům. Jako by nestálo na skále. Dnes po
dvou měsících žádných positivních výsledků Jednoty
nevidíme. Valná hromada Jednoty stála převážně ve
znamení otázky celibátní. Zarazilo to, že v době tak
vážné nepřihlíží se k luštění poměrů a otázek, věřících
se týkajících a vede se spor o věci ryze stavovské. | ten
boj proti arcibiskupovi neschvalujeme. Vidíme dnes,
jak si vede slovenské kněžstvo 1 slovenští katolíci. Ob
racejí se na nuntia papežského se žádostí, aby byli na
stoleni noví biskupové a arcibiskup, kteří by milovaů
lid. Překvapilo nás rovněž, když jsme se nedověděli,
jaké stanovisko zaujala Jednota ku svému jednateli,
dp. Kroiherovi, v poslední době tak vážně se provi
nivšímu. Čekali jsme jako katolíci aspoň odsouzení jeho
činu, když již ne naprosté vyloučení, a zatím? My se
dosud Jednoty bojíme a máme strach, že se dá růz
nými kompromisy strhnout na nepravé cesty. Rádi by
chom jí důvěřovali a chceme od ní činů, jež by naše
strachy rozplašily. Naším cílem jest rovněž ten ideál,
který září knězi: »Restaurare omnia in Chnsto Jesu« a
chceme a pracujeme pro jeho uskutečnění. Obracíme
se 1 na naše semináře, od nichž žádáme pravé a svaté
kněze, prodchnuté láskou a inteligencí, kněze, za jaké
prosí blahoslavený Gngnion z Monfordu ve savévroucí
modlitbě, kněze Ježíšovy a Mariny. Ty mladé a nad
šené Apoštoly přivítáme s radostí a mohou býti ujiš
těni, že budeme s nimi pracovati a bojovati až do po
sledka. Bíti se dovedeme.

Naše české 1 moravské kněžstvo nám šmahem vrací
prvé číslo »Studentské hlídky«. Bolí nás to tím spíše,
Že snahy, jež hlásáme, jsou totožné se snahami jejich.

Když kněžstvo nemohlo se obrátit proti svým odpůr
cům, činili jsme tak my za ně, hájíce katolicismus.
třeba jsme si získali svým smělým vystoupením hojně
odpůrců a dnes totéž kněžstvo nás ignoruie. —

Chceme, aby arcibiskupský stolec byl obsazen v nel
bližší době knězem svatým a theologicky vzdělaným,
mužem z lidu, který by miloval, mužem silným, jenžbysenebálnikohoaničeho.© Neradibychomnesl:,
kdyby byl stolec opět obsazen nějakým protekčním dít
kem, jako se to až dosud stávalo.

Profesoři. »Večerník Práva lidu« uveřejňuje 30.
listopadu provolání jistého mladého profesora. Zají
mavé je tím, že rázně se obrací proti těm různým by
rokratickým stvůrám, které svíraly a dusily za starého
režimu veškerý volnější projev jak mladších učitelů, tak
1 studentů a žádá je, aby ustoupily a uprázdnily rísta
nadšeným mladým. Ovšem ti mladí přilnou celou svou
duší ke studující mládeži, budou jí pravými přátel a
dobrými vůdci. Láska jim bude svítit na cestu. Přál
bychom si věru, aby přišli noví a mladí profesoři a vy
smýčili ty saze, jimiž jsou zanešeny mnohé naše ústavy.
Jen chceme, aby se soudilo spravedlivě. Naše školy by
byly pak svěřeny lidem nejen nadšeným —. nadšení
trvá obyčejně chvíli, někdy jen přes noc — ale i hlu
boce inteligentním a spravedlivým. Inteligence a spra
vedlnost. Inteligence, jíž protiví se všechno plané mlu
vení, ale jíž jest vlastní velký čin, inteligence, jíž nade
všemi prospěchy stojí nezborné principy Pravdy, Dobra
a Krásna. Spravedlnosti, neznající kompromisu a štva
ní. vzdálené od slabosti a bezcharakternosti. Máme
strach, že těch mladých, jichž nitro by bylo prosyceno
opravdovým vzděláním, a kteří by měli ten vznešený
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cíl: spravedlnost ve všem, spravedlnost naprostou, jest
málo. Dnešní university nám je stěží vychovají. Bojíme
se, že ta mládež bude nyní otrávena s jiné strany.

Kříž ze školy. Ve třídě před zrakem žáků byi
vztyčen kříž. (Vlčl jim připomínati ustavičně, že v něm
a skrze něj lze dojíti pravé vědy 1 pravé velikosti. Nyní

studentstvo na některých ústavech samo a s nevýslovnou
radostí kříž ze tříd vyhazuje. Když odklidili portréty
nenáviděných panovníků rakouských, co by tam ještě
a již dělal kříž, tak jako by usuzovali. Došlo to u náa
tak daleko, že Idea, to Nejvyšší, co má lidstvo, Idea
vnitřního přesvědčení náboženského, jest směšována a
slučována s paragrafy, nebo s mocí státní. Studentstvo
však nyní chce lokat hlubokými doušky svobodu, od
hazuje tudíž vše, co se zdálo tu sladkou svoboděnku
ztrpčovat a tím jedem byl mu hlavně kříž, náboženství,
povinné služby Boží, svatá zpověď a svaté přijímání.
Kříž je nám největším znamením Lásky, Lásky bez
mezné a bolí nás, když se s ním zachází hůře, než
s každým kusem papíru, vyobrazujícího obyčejného člo
věka, ani trošku význačného.

Morálka místo náboženství? V prvých dnech
naší samostatnosti vytasil se jistý student v novinách s ná
vrhem, aby bylo odstraněno náboženství ze škol a mí
sto něho zavedeno vyučování lajcké morálky. Rozhléd
neme-l se, jak asi vypadalo to vyučování náboženství
na středních školách před válkou 1 za války, jaké vý
sledky byly docíleny, nejsme příliš uspokojení. Nábo
ženství jest nám zradostnění celého našeho Života, u
stavičný vzrůst našich sil a jejich posvěcení něčím da
leko větším, něčím svatým, jest nám cestou dobrou,
po níž kráčejíce, nezbloudíme, Jsme-li prodchnuti těmi
vznešenými pravdami, jež náboženství přináší lidstvu,
jest 1 život náš čistý, stoupá. Byla vidět tato Čistota,
toto stoupání u našich studentů, jimž se přece vyučo
valo náboženství dvě hodiny týdně? Musíme si při
znatt, že nebylo, nebo jen pramaloučko. Vina leží jak
na špatném systému, tak na nepříznivém postavení ka
techetů. Tam, kde byla výchova vyhrocena v jednom
směru, kde byl pěstěn jedině rozum, jednostranně, kde
po pěti, Šesti profesorech atheistech nebo lidech lhostej
ných, bořících v žactvu všechny idee Pravdy, Dobra
a Krásna, podkopávajících tím i autoritu katechetovu
a církve vůbec, měl působit pak katecheta u žáků, ne
důvěřujících mu, tam nemohl býti slibný výsledek.
Mnozí katechetové nebyli ani paedagogy dobrými, ani
kněžími svatými a inteligentními a tak se stalo, že stu
dentstvo se nám valně odcizilo, ba postavilo zřejmě
proti nám. Naříkalo se a bylo to jistě bolestné, že naše
mládež upadá morálně, myšlenkově zapadá v materia
lism. Dnes vychovatelé, kteří se děsí toho pro budouc
nost, pátrají, jak dále jednat, aby zadržel se v mlá
deži studující oheň idealismu a láska k práci 1 národu.
Studentstvo samo odpovídá tím, že si přeje vyučování
morálky jakési, jež by vychovala je ve velké charaktery.
Ve Francii byly zavedeny místo náboženství hodiny
morálky a výsledky neuspokojily. Jistě proto, že cílem
té morálky nebylo Dobro, nebyla Pravda, nevedla tudíž
k Jednotě a nemohla ani nic kloudného vystavět v nitru
mladých studujících. Bude tomu u nás jinak? Zdá se,
že ještě hůře. Mluví nám pro náš dohad celá činnost
našeho vysokoškolského studentstva, z jichž řad vyjdou
noví vychovatelé. Mimo to ty hodiny učebné stanou se
studentovi takovým břemenem, jako mu bylo nábožen
ství. Ba, kdybychom soudili podle té nynější zvůle,
každý profesor, který by chtěl mluvit pravdu. činit
pravdu, byl by studentstvem vyloučen jako klerikál,
nebo by se mu vytýkalo, že omezuje svobodu svých žá
ků. Konat dobro se musí chtít, 1 když nám to nelahodí,
ba, 1 když nás to disgustuje. A student?



Nám se zdá ideálním zařízení škol konfesijních,
kde by Láska, jež jest základem všeho, nám vychovala
silné a velké muže i uvědomělé ženy. Ovšem, nechce-li
se připustit zřízení konfesijních škol a žádá se odcír
kevnění škol stávajících, béře-li se tím rodičům mož
nost, určovat vývoj svého vlastního dítěte, k čemuž
mají nejen přirozené právo, ale 1 největší povinnost, je
to nejen ubírání svobody, ale páše se tím přímo zločin.
Ostatně nynější Národní shromáždění nemá naprosto
žádného práva, o těchto otázkách rozhodovati. Členové
jeho isou delegováni předsednictvem stran, a nejsou tam
vysláni vůlí národa. Nevíme, jak se změnilo smýšlení
národa za dobu od posledních voleb; jistě značně a
právo, rozhodovati o takových důležitých otázkách,
bude míti jediné shromáždění, obeslané poslanci, volenýmizlidupřinastávajícíchvolbách.| Platí-lidnes
staré zákony, jest při nejmenším nespravedlivé proti ka
techetům štvát, jejich autoritu u žáků bořit a jim práci
ztěžovat. Nedím již, že je to bezcharakterní. Jistě se
tím autorita ostatních učitelů u mládeže neposílí, a jestli
ne hned, tož po určité době se to na samých profe
sorech vymstí až krutě. Víme, že je třeba, aby se ná
boženství vyučovalo jiným způsobem. Měli by vědět
páni katechetové, že náboženství je cílem nejen rozumu,
ale 1 srdce. Hluboké názory, spojené se svatým životem,
musily by žákům imponovat a vyučování náboženství
rovněž směřuje k tomu, aby nejen rozum stál na pev
ných zásadách, nýbrž aby jimi prostoupeny byly též
všechny činy. Víra Milostí by dílo dokonala.

Studium žen na vysokých školách nabývá děsivých
přímo rozměrů. Za nedlouho dospěje se k tomu, že fa
kulty universitní budou přeplněny posluchačkami, jak
již tomu začíná býti na medicině. Zda se tím prospěje
vědě, na to neodpovídáme, ale myslíme, že nepříliš.
Z tváří a jednání posluchaček nedá se vyčísti veliký
zájem. A po stránce výchovné? Z mnohých dívek stává
se něco, co není ani mužem, ani ženou. lo »věčně žen
ské« mizí. Hrozný příliv žen na školy vysoké hrozí i
po stránce sociální. Dnes se vrací spousta studentů z
fronty ke studiu. Již teď si mladý inteligent opatřuje
těžko místo a plat jeho nedosahuje ani 200 K měsíčně,
nemluvě o těch protekčních dítkách různých stran, které
dostávají přes 700 K. Hodně míst jest zaplněno žen
skými silami. Zdá se, že zde vznikne v blízké budouc
nosti krutý boj mezi muži a ženami, neboť situace uka
zuje, že se poměry hned tak nezlepší, ani nezmění. Ne
zaměstnanost inteligence hrozí rozvrátiti budoucí léta.
Inteligentní proletanát! A i v ohledu mravním to může
míti neblahé následky. Může si založit muž tak špatně
si stojící rodinu? Pochybujeme. Co z toho vyplyne?
Každý soudný člověk si domyslí — —

Za + drem K. Srbem. S bolestí stáli jsme 16.
prosince nad novým, čerstvým rovem. 'Tenkráte nám
smrt vyrvala dobrou duši z našich řad. Ještě před tý
dnem dlel mezi námi ve spolku, s radostí naslouchaje
našim novým plánům a sám nás povzbuzuje. Ztratili
jsme v něm druha vzácného charakteru, milé a tiché
povahy. neúnavného pracovníka. Vždy, ač již senior.
byl ochoten nám vypomoci a v plnění povinností byl
nám vzorem. Odešel, zasažen španělskou chřipkou. Leh
ké odpočinutí dej mu, Pane!

Za + drem Ianem Dvnřákem. Kněžstvo naše
ztratilo inteligentního a nadšeného bratra, věřící a hlav
ně chovanci římské koleje dobrého vůdce a i věrného
přítele. Bylo radostno zříh ho při oltáři ponořeného
v hluboká taiemství nejsvětější oběti. A ač již chnrav,
přece přistoupil k oltáři, abv se a Ježíšem Kristem
Bohu obětoval. Bůh jeho oběť přijal a pozval ho k
sobě k hostině. ——Odpočívej sladce sobě
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Za + drem Frant. Čadou. Česká filosofie i pae
dopsychologie ztratila smrtí dra Čady hlubokého du
cha a zastánce Pravdy. Zemřel náhle 14. prosince. Byl
jsem jeho posluchačem a rád slyšel jsem jeho milou řeč.
Ze všech slov vanula znalost oboru, který přednášel
s láskou, kterou nejsme zvyklí vídat u profesorů vysoko
školských. A jako katolík plesal jsem radostí, když
jsem ho zřel při-mši svaté před oltářem. Viděl jsem,
že ho do kostela táhne ne zvyk, ale hluboké vnitřní
náboženské přesvědčení. Věda zladěna s vírou
Reguiescat in pacel

DR. JOS. MIKLÍK:

Skromný návrh.
Žijeme v době převratů. Události valí se širokým

proudem a splachují veličiny, které ještě včera zdály
se nedotknutelné. Irůny se kácejí a s nimi chvěje se
všechno, co si hovělo v jejich uspávajícím stínu.

Přiznejme si upřímně, že také nás, české katolíky,
světový převrat překvapil. Dlouho jsme spali a příliš
jsme spoléhali na cizí sílu a ochranu. Teprve stržení
mariánského sloupu a poslední návrhy v Národnímshromážděníburcujínászesna.© Vidíme,jakkolem
vyvstávají zlověstné mraky, které oznamují neblahý kul
turní boj.

V tomto zápase čeká také naše katolické student
stvo veliký úkol. Je jisto, že ta strana konečně zvítězí,
která bude míti ve svých službách inteligenci. A s to
hoto stanoviska otevírá se českým katolíkům nadějný
výhled. Nelze upříti, Že nesmírná většina našich stu
dentů pochází z rodin katolických a že v jejich žilách
koluje krev zbožných českých matek. Ale dosud stáli
opodál a svoji nečinnost omlouvali lenivým: »Nikdo nás
nenajal.« Jde tudíž o to, aby tyto rozptýlené čety slily
se co nejdříve v jednotný šik a tak mohly úspěšně
brániti drahý odkaz Knstův.

Jak toho dosáhneme? Myslím, že nejtěžší část ú
kolu máme již za sebou, poněvadž v České Lize Aka
demické bylo vytvořeno opravdu pevné krystalisační 1á
dro a jeho přitažlivá síla se dosud zdárně osvědčila.
Naší první povinností jest, tento zájmový okruh vždy
více a více šířit a pevniti. Všichni musí býti proniknuti
blahým vědomím, že nejsme sami, že stojíme v jedné
řadě a že nás zachvtí pevná ruka bratrská, kdyby
snad naše síla již umdlévala.

Proto skromný návrh. Vím z vlastní zkušenosti, že
mladý student přichází obyčeině do škol s nejlepší vůlí
a křížek, který mu matička vtiskla na čelo. bývá dlouho
jeho andělem strážným. Avšak časem dostaví se pocit
osamělosti. Byl vytržen z prostředí, ke kterému celou
svou duší přirostl a uvržen do dravého proudu. Nedo
vede si odpověděti na četné otázky. které se na něho
se všech stran hrnou. Proto hledá přítele a Bchu budiž
žalováno, že synové tohoto světa bývají tu chytřejší a
čiletší, než synové světla a zamotávají nezkušeného do
svých sítí.

Proto bylo by nanejvýš záslužné, zříditi na střed
ních školách jakýsi druh »nádražní misie«. Katolicky
uvědomělí žáci vyšších tříd měli by po prázdninách vě
novati všechnu svou pozornost nově přibylým. Měli by
se jich ujmouti, je poučiti a dáti jejich vůli určitý směr.
Na francouzských a amerických gymnasiích setato me
thoda výborně osvědčila. Že by to nebylo bez obtíží
a pronásledování, rozumí se samo sebou — avšak ide
ály Kristovy stojí za trochu práce a námahy.

fx ještě něco. Wzpomeňme na časté výpady někte
rých profesorů proti náboženství a zvláště na jejich na
rážky historické. Student na gymnasiu stojí tu obyčejně
bezbranný. Nemá příležitosti, aby studoval odbornou
Jiteraturu a tak si utvořil o věci samostatný úsudek.
Proto ať zasloužilá redakce »Studentské hlídky« za
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vede ve svém časopise novou rubriku, třeba pod ná
zvem »Flovorna«. V ní byly by uveřejňovány odborné
odpovědi na dotazy studentů. ,

Obsah byl by, mysiim, nanejvýs zajímavý a pouč
ný. lu bychom celli o pronásledovani, jinde o úspesich;
jeden by se radil v pochybnostech naboženských, nný
by hledal pomoci v otázkach vědeckých; ten by se
tázal, co souditi o některé knize, jiný by podával
své vhodné návrhy a redakce byla by tak stale mn
formována o celém našem hnutí studentském. Odpo
vědi by mohly býti kratinké, ale pokaždé jasné a přes
né a prohřáté upřímnou láskou bratrskou a touhou po
pomoci. Nejlépe, kdyby odpovědi pracovali odbornici.

A ovoce? Lépe bychom se poznali a těsněji k so
bě přilnuli. Vědomí, že nejsem sám, že druhý se mnou
cítí a souhlasí, dodávalo by síly a odvahy. Také pro
rozšíření časopisu měla by »hlovorna« veliký význam.
Každý si raději předplatí list, ve kterém se mu do
stane odpovědi na jeho vlastní pochybnosti a otázky.
Časopisy katolických. studentů francouzských a anglic
kých jsou toho nejlepším dokladem.

Končím wroucím přáním, aby sl. redakce můj
skromný návrh otiskla a volám srdečně: »Zdař Bůh!«

Doslov redakce« Pokud se týče zavedení jakési ho
vorny ve »Studentské hlídce«, podotýkám, že již něco
podobného zde bylo, a že bychom opět ji zřídil, kdy

„by si toho studenti přáli. Stran druhého návrhu by se
mohla rozvinouti debata. Na jednu obtíž poukazuji, to
tiž na finance. Zřízení studentských misií by vyžado
valo aspoň dvou důvěrníků v ústředí pražském, kteří by
jednotlivé ústavy objížděli. My ovšem dnes nemůžeme
na to pomýšleti. J. Krlin.

Filharmonie v popředí koncertního ruchu praž
ského jsou abonentní koncerty »České Filharmonie«, je
jíž slibný program má všechny přednosti, jaké si jen
možno přáti: při sestavování jeho byla zdůrazněna če
ská symfonická hudba, Smetanou počínaje, zvláštní
zřetel byl vzat na mladší skladatele, úměrně k tomu
zařazena klasická hudba a cizí. Proto hudební svět je
právem zvědav na to, do jaké míry a jakým způsobem
nový dirigent L. V. Čelanský úkol vyplní a odtud ur
putné boje o dirigenta v poslední době. Hledáme-li nit
ky jejich, přicházíme, bohužel, k poznatku, že stojí při
nich v popředí ne tak otázka vlastního umění, jako
spíše zájmy stran a straniček, spolu se zákulisními m
trikami.

»Hudební revue« stavěla se od počátku k Čelan
skému chladně; pochválila sice jeho některé výkony,
ale dala i najevo, že by se jiný za ředitele Filharmonie
lépe hodil. — WV»Národních listech« si referent stě
Žoval na to, že nejsou programy přesně dodržovány,
Že se zapomíná na modernu a pod. — »Česká svoboda«
naproti tomu Čelanského hájí; nebyl prý vinen nadbyt
kem koncertů, materiál notový, na př. ouvertury Ostrči
lovv, nebyly přes nátlak dodány včas. — WV»Roz
hledu« dr. Lówenbach přímo praví. že niveau repro
dukční je nižší, než za Zemánka. Čelanský prý se už
umělecky vybil.Takovéodsouzeníjerozhodněpřenáhlené.© Dnes
nemůžeme si o Čelanském učiniti defin*tivní úsudek:
koncertní saisona není uzavřena. nebyla dosud prove
dena moderní hudba. ani klasická, ve slibované míře.
Jisto je jen to, že Čelanský má zvláštní, odlišné diri
gentské vlastnosti. Te především imporovicátorem a tím
je řečeno, že dovede podat s bezpříkladnou vervou a
podmanivostí skladby. které jsou jeho vlastnímu umě
Jeckému cítění blízké. umí v okamžitém zanícení vy
čarovat oslňující detaily, jde konečně proti tradici tam,
kd= míní, že svým odlišným podáním skladbě pro
spěje. Leč takovýto způsob, kdy dirigent začíná de
facto tvořit teprve v tom okamžiku, kdy předstoupí před

orchestr, má, neřekneme-li přímo vady, aspoň nebezpečíjejich.© Taknapříklad:jenutné,abydirigentměl
vždy duševní disposice specifické pro ten který druh
skladby, při dílech, trochu vzdalenějšich jeho povaze,
vzniká nepřekročitelná propast, a dale snadno se za
pomíná píi zálibě v detauech na celkovou gradaci a
stavbu, kterou nutno i rozumově leckdy rozváziti. Proti
Celanskému, díváme-li se takto na dirigenta, můžeme
postavit lalicha, který skladbu do nejmenách podrob
nosti prostuduje, vybéře z několika možných způsobů
podání jeden, hráčům možná slovy důvody vyloží —
je do jisté míry objektivnější, ne tak bezprostřední. Ale
jak už řečeno, definitivní úsudek bude možno pronést
teprve tehdy, až se ukáže, jak Čelanský zmůže díla
různých druhů a směrů.

Význačné bylo v poslední době provedení »Sv.
Ludmily« pražským »Hlaholem«. Dirigent jeho, Křič
ka, rád se vrací k tvorbě Dvořákově, neboje se při tom
obtíží, jaké působí válkou seslabený sbor.

Dvořák nedává v tomto oratoriu, jako jinde slovu,
>což jeho jest«, jsa veden intencemi hudby instrumen
tální a převáděje prostředky její na hudbu vokální,
čímž způsobuje zpěváku, jak solovému, tak sborovému,
značné obtíže; nejen že se neshoduje přízvuk hudební
se slovním a větným, nýbrž přímo mu odporuje, slova
jsou nepřirozeně trhána atd. Nedostatek je však vy
vážen krásou a hloubkou hudební náplně. V oratonu
můžeme stopovat tři prvky: pohanství, křesťanství, vlast;
a tu zase tam, kde jde o element víry, zbožnosti, mluví
duše skladatelova opravdovými, vroucími tóny. Na pří
klad sbor 29. »Ó, světlo věčné«, je s tohoto stano
viska zajímavý. Melodie zprvu něžně prosící pozvolnou,
účinně stupňovanou gradací, ústí ve vítěznou, jásající
mohutnost. Z motivu víry logicky se vyvíjí motiv lásky
k vlasti a prosby za šťastnou budoucnost, jak básnicky,
tak hudebně.

Sbory ve »Sv. Ludmile« mají jaksi větší »raison
d'étre«, než kde jinde. Přeměna pohanství v křesťanství
nejeví se jen u Ludmily, ale souběžně probíhá v duši
lidu, který je stejně oslněn zjevem kněze Ivana, stejně
trne hrůzou, když sráží sochu pohanského božstva a
pomsta nebeských vládců se nedostavuje. "Tento kol
lekttvní projev je vyjádřen slovy, které takto organicky
s dějem souvisí a nejsou jen hudební stafáží.

Provedení bylo dobré, zvlášť výkon Filharmonie
byl podivuhodný, uvážíme-li, že ráno byla hrána »Má
vlast«, odpoledne abonentní koncert a večer oratorium.
Ze solistů vynikala pí. Chorvatová z Pardubic. Škoda
jen, že neúčinkovala pí. Borová-Valoušková, která mo
hla zvlášťě zde vyvážit přednosti svého hlasu.

K. Fiala.

Expresionism, Poznaňský časopis »Zdrój« ozna
muje pérem St. Przybyszewského novou fási v umění,
reakci to proti výstřelkům impresionismu, jenž se van
Goghovi vyvrcholil až v abaurdnost. Odtud nazván no
vý směr expresionismem. Je to vlastně jenom nové jmé
no pro starý boj ducha s hmotou a dle Przybyszew
ského ohlašoval se už v díle mistrů, které jsme zvykl
považovati za impresionisty: 1 v Munchovi a Rodi
novi. Proti impresionismu, který spoléhá na vjemy smy
slové a na nich staví, expresionism nedůvěřuje smyslům
a tvoří z duševního dění nad nimi. Impresionism otročil
přírodě, expresionism chce ji opanovat, zacházet s ní
jako se hmotou, ze které formule své vise. Považuje
za nejreálněiší pravdu ne to, co je, ale individuální
umělcův dojem, kterým jeho duše reaguje na vjemy
smyslové; tedy ne, co je kolem nás. ale co le v nás.
Proto vyzdvihuje intensitu individuelního podání. Proti
impresionismu. který se zálibou věnoval se fragmentu,
detailu, předpisuje expresionism synthesi, styl, harmo
nické ukončení a vyvrcholení.
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Przybyszewski se zápalem prorokuje -o expresionis
rau příchod nové, vyšší epochy umění. Bylo by záhod
no, aby i české obecenstvo shlédlo práce 7 polských
expresionistů, kteří pode jménem »Bunt« vystavoval
letošního května v Poznani. Přes to však, že nesporně
cítíme hluboce potřebu zduchovnění dnešního umění a
přes to, že by takové umění lépe odpovídalo křesťan
ství, zdá se nám odvážné, pohrdati svědectví:a smyslů
při umění výtvarném, jež je tolik odkázáno za zrak 1
hmat; extrém mohl by tu končiti absurdností právě tak,
jako tomu bylo v impresionismu.

lila Jeiimovič Rěpin. Zpráva o úmrtí tolioto mo
derního ruského malíře, došlá k nám z revolučního Rus
ka, nezakládá se na pravdě. Malíř Rěpin žije. V době,
kdy Rusko, probuzené ze své národní apathie a otře
seno intensivněji, než ostatní válčící velmoci, více méně
vnitřními nepokoji, upadají starší umělci ruští v zapo
mnění, místo co by měli v trapných dobách, dnes u
každého národa se jevících, býti vyhledáván. A jsou
to jejich díla umělecká, jichž účelem není delektovat,
ale svou myšlenkou a tendencí podporovat, sílit a utu
žovat vědomí národní. A dnes tím více. Mezi vyhledá
vanými umělci měl by býti v Rusku a plným právem
par excellence Ilja Jefimovič Rěpin.

Co Dostojevskij, Gončarov, Vurgeněv, Gogol, Tol
stoj a ostatní podávají ve svých literárních dílech, to
Rěpin ve svých obrazech. Ve všem tom zračí se usilov
ná snaha, postaviti ruskému lidu před oči jeho celou
histori, všechny ty národní etapy akce i reakce, opor
tunismu a nadšení. Nenajdeš u nich to, co u francouz
ských naturalistů, jichž cílem bylo objektivní zobrazo
vání nahé přírody. Oni jdou dále a současně i hlou
běji, až k samé podstatě života.

Jejich díla nejsou módní, časová, ale trvalá, jedině
pro svou jednotnou pravdivost, účelnost a realitu. Tě
mito prioritami byl také oplodněn a oživen ruský rea
lismus, k němuž válečné výpravy napoleonské byly ja
kýmai prologem.

malířství byl to Orlovský, Venecijanov a Šče
drin, kteří první v usilovné touze po pravdě vnikají a
malují scény z vojenského a selského života. Líčí rus

kého lhostejného a líného mužíka doma, na poli, před
ikonou, v krčmě a na vojně, líčí život vesnický a pu
stou, širou step. Ruské malířství nedalo se zlákati zá
Padnictvím; šlo vytrvale svou vlastní cestou. A Rěpin
pokračuje ve snahách malířů předchozích, aby stal se
tak učitelem současného Ruska.

Narodil se r. 1844 v Čugujevě v Charkovské gu
bernii, jako syn chudého důstojníka. Již jako hoch vidí
a poznává těžký selský život na rodné půdě a pojímá
ho závrať. U vesnického malíře svatých obrazů, Buna
kova, seznamuje se s kreslením. Pak krátký čas vzdě
lává se ve vojenském topografickém ústavě a po zru
šení tohoto jest již s to, uživiti se malováním svatých
obrazů. Prvého malířského poznání dostává se mu te
prve na akademii, kdež rychle rozvíjí se jeho talent.
V Paříži a v Římě studuje staré mistry, by poznal, co
v nich krásného a Co možno a osvojiti.

A vrátiv se z ciziny na Rus, dokončuje své »Bur
láky«, nejiypičtější to dílo k poznání ruské duše a mo
derního ruského umění vůbec. V něm podal to, co se
jej tak bolestně dotýkalo v mládí a v čem spatřoval
ubíjení národní energie ——v otroctví. Po »Burlácích«
maluje »Ruské procesí« a »Nikolaje Divotvorce«. —
V »Ruském procesí«, o němž Muther praví, že »tlusté
knihy nemohou více pověděti o dějinách země té, než
tento prostý obraz, v jehož středu mezi kostelními ko
rouhvemi knuta švihá,« podal Rěpin celou galerii po
stav od gorgiiovského tuláka až k ďákonům a policej
nímu prefektu. A Rěpin odkrývá stále ruskou duši na
své vytčené, vzestupné cestě. ——»lvan Hrozný, jenž
v prchlivosti zabil svého syna« budí sensaci myšlenkou
1 věrnou traktací. Taktéž i »Nihilistka ve vězení«.

K malbě historické druží se také některé zdařilé
podobizny, jako: básníka Pisemského, novelisty Gar
šina a hraběte Tolstého, kráčejícího za pluhem.

A všechny postavy, s nimiž jsme žili při četbě
»Bratří Karamazových«. při »Uražení a ponížení«, při
»Vládě tmy«, hledí na nás z Rěpinových obrazů.
toho můžeme souditi o všech společných snahách a ú
kolech všech ruských koryfejů a — o dnešním jejich
uskutečnění.

Majitel, vydavatel a nakladatel: »Česká Liga Akademická«. — Odpovědný redaktor Josef Hovádek.
Niskem Českoslovanské akc. tiskárny v Praze II., Spálená ulice č. 15.
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ZIVOT
ROČNÍK I.

J. KRLÍN:

Jsou dvě věty, jež se velice často vy
slovují, aniž se chápe jejich smysl. Nebo
byl úplně jejich význam převrácen. »Zi
vot nestoji za to, aby Se Žil.« »Ten mnoho
žii« Kdyby se bralo vážně první rčení,
pak by byla jeho důsledkem rána z revol
veru, jež by učinila konec strastem a uved
la v blaženost, i kdyby tou biažeností by
la nicota. K čemu žíti to, co nestojí za žití,
k čemu trpět, proč milovat? Nestojí to za
to. Jak rozumí svět, jenž jest prostředno
stí samou, slovům: Ten mnoho žil? O kom
je pronáší? Zda o těch, kteří zasvětili ce
lý svůj život lásce k Bohu a biižnímu, kte
ří vykonali něco velikého 've prospěch
lidstva? Nikoliv. Slovy těmi lichotí těm,
jimž stíny smrti poletují po tvářích, stíny
přivolané hýřením a pitkami, hodinami
nízce prožitými a nudnými, sobectvím a
neplodností.

Nuže, co jest život? Oťázce té po bo
ku kráčí, tu ji předstihujíc, tu za ní se ubí
ralíc. jiná otázka, a možno říci, že vyslo
vením jedné dere se na rty i druhá: Co
jest pravda? »Čo jest pravda?« vzdycha
ly věky, naslouchajíce pozorně a ohlížejí
ce se, odkud přijde jasná, velká a uspo
kojující odpověď. »Co jest Pravda?« vy
dralo se z úst římskému Pilátu, neuvědo
mujícímu si, že jeho zoufalý výkřik za
končuje století čekání, a že ten, který za
číná dobu novou, dal již odpověď: »Já
jsem Pravda!l« Vzduch se tetelil radostí,
rozrášeje na perutích vánku do čtyř dílů
světa neočekávanou odpověď, ale Pilát a
s ním všechen svět nebyl ještě uschopněn
ji slyšet, ba nemohl ji slyšet, ježto ji musil
napřed vidět očima vyvýšenou na Hoře
a rozpiatou na dřevě kříže. Viděl a teprve
začal věřit.

Letěla století, letěla vstříc životu nebo
smrti. Rozvíraly se pod nimi propasti blu
du nebo čněly nad nimi horské velikány
pravdy, ztrácející se v zářivém světle
Slunce.

KULTURNÍ REVUE.

Ó5

ČÍSLO 1.-2. (3.-4.)

ŽIVOT
Strom kříže pokryl svět svými větve

mi a marné by.o chtít utéci před stínem,
který tyto vrhaly na zemi. Dábel válčil s
Doliem o lidsvo, blud skřížil své zbraně
S pravdou a vítězstvím měl býti život.
Vůdcové Boha i Dábla povstávali, zdvi
hali meče a rozvinovali své prapory, Uči
telé Pravdy a Bludu stáli proti sobě a
za nimi se hrnuly v šíleném běhu zástupy
žáků. Šik řadil se za šikem, Pouště za
lidňovaly se mladými i starými dychtivci,
lačnícími chieba, jenž nasycuje k životu.
Ža jakým jiným účelem by opouštěli ti
nesčetní mužové své příbytky a spěchali
do krajů, obydlených šelmami a svatými
poustevníky, proč by daleko od měst a v
nepohodlí, v horách a lesích se tísnili kolAbaelardůasv.Bernardů?© Šlojim0
pravdu, šlo jim o celý život. "Touha po
Pravdě byla neuhasitelná, poněvadž se
cítilo, Že jí musí býti opravdově a cele člo
věk proniknut, aby mohl opravdově a cele
žíti. Člověk byl přesvědčen, že nejzáklad
nější složkou a nejsilnější ŽIl
tový názor. Názor, který by byl pravdí
vým. Život byl mu jediné možným ve sho
dě s pravdou. Myšlenka, že by žil v bludu,
byla mu nesnesitelnou. I bludař byl uji
štěn, že on jediný má pravdu a za celý
svět si nedal říci, že bloudí a tím jedná
špatně. »Heretickými byla mi království
světa, heretickými byli vláda a soudcové.
On byl orthodoxní. Nebylo jeho hrdostí
brojiti proti nim; oni brojili proti němu.
Vojska se svou krutou bezpečností, krá
lové se svými studenými obličeji, vážné
procesy státní, rozumné procesy zákonů
— ti všichni jako ovce pobloudili. Člověk
byl hrd, že jest orthodoxní. byl hrd, že
má pravdu.« (Chesterton, Heretikové 9.)
Chtělo se žíti silně a vědělo se, že to zna
mená žíti pravdivě. To bylo Ráno a Mládí
života. Život, toť Pravda.



Jasná zimní noc obestřela svět a vlí
bala pokoj a zapomenutí v srdce lidská.
U Bet:iema v chudé stáji patřila blažená
Matka na něžné Dítko, položené v jeslích.
Život přicházel na svět a andělové v obla
cích pěli s jásotem: »Sláva na výsostech
Bohu a na zemi Pokoj lidem dobré vůle!/«
V dáli na obloze plula hvězda, mířící k
Betlemu, kde stanula za nedlouho a uhas
la, zastíněna Světlem, jež vyzařovalo z
jeskyně. To Život vrhal svoji záři na do
bré i na zlé. Byl Světiem a Světlo osvě
cuje vše i zažehuje plameny radosti a po
koje v srdcích lidských.

Uplynulo několik desítiletí. Na nivách
palestýnských vzrůstala a dozrávala úro
da, naseta a zavlažována Slovem. Vsrdcíchkněžíafariseů| jerusalemských
však se rozprostírala poušť. Poušť zloby
a nenávisti Na Kalvarii byl vztyčován
kříž, strom života, na němž visela Spása
světa. Ryk a hřmot ozýval se odevšad a
v ten mísil se kvil a pláč. Boi mocností,

J. ŽAL:

I PADLA VĚŽ A PÁD
»My věčně porážení a věčně Živí
bez umdlení
po staletí pracovali na obrovské věži.
Ze základů těžkých odbojné dílo zvedli
miliony rukou Titani vzdorní
na hřbitově věků —
s nimi ve soutěži
a na hrotu věže mozek rozsvítili,
jak signál ze země pro světy jiné,
ve spolku s věčným
Nápadníkem Trůnu.
Dobyli jsme zemi, odkryli nitro její,
zbrázdili širá moře —
nad mraky stoupli, nebes ve prostoře
změřili vesmír: S poledne k půlnoci
od Západů k Zoře
a nikde — nikde nenalezli Tebe.
Nejsi!«

Tak zpívali Titani v bezmezné pýše
a zatím dole, hluboko dole,
praskaly sloupy a praskaly trámy

KAREL REBAN:

dvou nepřáteiských inocností, byl bojován
a i živly přírodní se účastnily toho zápasu.
To život vyvolával ten boj a těm, kteří
zvítězí, sliboval nový život. Musil přijíti
boj, aby se mohlo žít a vejíti do života.

Na kříži umíraly Víra, Naděje, Láska
všeho stvoření. Umíraly na něm Cesta,
Pravda, Život.

Víra a Naděje, Cesta a Pravda směřují
k vodorovnému břevnu kříže, k Životu, jež
jest Láskou. Břevno to prodlužuje se do
nebes, konec jeho jest nedohledný naše
mu oku a ztrácí se v ráji. Láska, tof nad
přirozeno, zasahující iedním svým rame
nem v srdce země a druhým obepínající
trůn Boží. Život, jenž jest Láskou, je též
oním nadpřirozenem; druhá polovice z TA
mene ztrácí se nad místem, kde jest pře
tato smrtí a mizí v dálavách.

Živote, jenž jsi Pravda a Láska, jenž
jsi Boj a Pokoj, buď pozdraven a víteř
nám!

JEJÍ BYL VELIKY
a v hořících srubech. jež letěly s výše,
v křeči a bolesti, v úzkostech krve,
v požáru vražd a šílení zbraní,
v plamenech zmírali
oklamaní
Titani vzdorní v bezmezné pýše.

A z rumu a popela,
kterým krev protéká,
krvavá vstává hlava člověka. —
Je tma. Je pozdě k ránu.
Kravé oči zří rezmetánu
práci staletí,
a po nebi letí prokletí
kněží Satana, když mši svou dosloužili —
Nad obzorem v dáli
se smíchem umírali —
Je tma — však nad obzory svítá.
Třepetavě se kmitá
maličká hvězda a ve tmě svítí

Pokova žití.

ČEHO NÁM NEJVÍCE TŘEBA
Šťastně jsme dospěli ku poznání, že ma- vždy zřetelněji dokazují, že pouze příro-

terialismus a positivismus jsou překona- dovědecký světový názor nestačí k usponýmstanoviskem.© Věda,uměníiživotkojivéodpovědína neipalčivější
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etázky životní a nejhlubší potřeby lidské
ho srdce. Lze znamenati ve dnešním lid
stvu proudy Augustinské — praví jesuita
Bedřich Klimke ve své krásné knize Un
sere Sehnsucht (1. vyd. 1917 u Jos. Kósel,
Kempten, Můnchen) — myslitelé. umělci
kledají Boha. O náboženství píše se vrouc
mějia Šetrnějí než kdy jindy. Bylo by mož
do sestaviti rozsáhlou anthologii, pojíma
jící v sobě náboženskou touhu moderníhočlověka,vyslovenou| nejasnýmtušením,
tichým přáním i výkřiky krvácející duše.
i v našem českém světě literárním bylo
by lze nalézti hojně takových projevů.

Dnes sí již nezapíráme, že vše, Co mě
lo náboženství nahradit, selnalo nadobro.
Zklamala kultura knižní. Papírová pyra
aida úvodů do filosofie a thesí o proble
mech života se sesouvá, nikdo ještě ne
mapsal onoho zázračného slova, jež by vy
kouzlilo nový život a vyvedlo nás z blu
diště theorií. Zklamala kultura technická.
Světová válka ukázala nad slunce jasněji,
kterak jí možno zneužít, a víme, že i při
mejvětším industrielním pokroku zůstává
duše chudá a prázdná. Zklamal kult ma
monu i kult těla, vždyť právě dnes se dě
síme, do jakých důsledků ženou člověka
tyto slepé pudy, právě dnes se hledá něco,

co py rozpoutané vášně zabrzdilo a se0.

Fak v duších vším zklamaných, pokud
aepodlehly bezůtěšnénu pesimismu, rodí
secnová víra v hodnoty vyšší, trvalejší.
Moderní člověk je na cestě k náboženství,
ma cestě k Bohu. Nejde k Němu přímo, ide
oklikami a bloudí; ale chce k Němu přijít,
nznává, že nutno s tou fajemnou mocí po
čítat a vejít s ní v dobrý poměr, má-li míti
život smysl a trochu štěstí.

Je tedy posice věřícího křesťana dnes
snažší, než jaká byla ještě nedávno, do
kud jsme na vlastní oči nezřeli úpadek
kmotné kultury bez Boha. Dnes šťastným
se může nazývat, kdo může věřiti; je to
štěstí, jaké mu jiní závidějí. Tím přísnější
z toho plyne pro věřícího katolíka — a
jen těm platí tato slova — povinnost. ži
vot víry v sobě budovati do hloubky, vy
šky i šířky. To je to jediné potřebné. Ne
stačí zevně stát v Církvi, nestačí vše
obecně souhlasit s jejími zásadami. Je nut
no dokonale si přivlastnit její názory. je
nutno smýšlení i činy své úplně proměniti
a oživiti kvasem její nauky, světlem Kri
stovým,

Duchovníhoživotapotřebuje© Člověk
XX. věku nejvíce. Je nutno, odsunouti do
pozadí všechny ostatní otázky dne a po
vinnosti a žíti především Bohu a své du
ši. Jsme dnes ve všem jen povrchní. Nejkrutějimstísepovrcimost| náboženská.
Počítejme, kolik Času a místa ve svých
myšlenkách dopřáváme Bohu a nejvyššímposlednímzájmůmduše!© jsouněkteří,
kteří tyto ústřední otázky odbudou troš
kou vnějšího mechanismu. Jsou druzí, a
těch je více, kteří fakticky žijí bez myš
tenky o Bohu, věčnosti atd. po celá léta!
Jako blesk za jasného dne přijde náhle
katastrofa — Smrt, nehoda a j. — otázka,
kterou ignorovali, jako propast rozevře se
před nimi a jako propast je také beznadná
a zoufalé pohltí.

Aby lidský Život měl hlubší a pevnější
základy, je třeba věřiti a tuto víru v sobě
stále oživovati, žíti nábožensky, duchov
ně. Je především nutno, promysliti v ce
lém dosahu otázky: oďkud a kam? proč
tu jsem? kde je mé místo? Když jsme co
nejsvědomitěji s těmito otázkami vyúčto
vali. potom je nutno bezohledně dle nich
se zaříditi, i kdyby nás to bolelo sebe víc.
A tyto nejzazší mety svého života, —
vrcholky věčných pahorků svého pravé
ho rodného kraje, nesmíme spustit s my
sli. Den co den třeba znovu se postaviti
před tu neb onu vůdčí pravdu víry a dle
ní pracovati na chrámu své duše. Jenom
to z pokladů víry má pro nás význam a
vliv na nás, co jsme v tiché komůrce své
ho srdce při světle milosti Boží sobě zdů
vodnili a pronikli. Chápete, jaký význam
pro Život mají exercicie, zejména exerci
cie psychologicky tak přesné, jaké podá
vá metoda sv. Ignáce? Chápete praktický
dosah denní meditace? Tvoří divy tam,
kde jich užito. To jest potom křesťanství
prožívané, náboženství, comme il faut.

Zdůrazňujíce tuto bezpod:nínečnou po
třebu života vnitřního, duchovního, na je
hož nedostatek stůně náš život a hyne,
nikterak nezmenšujeme důležitosti vnějších
náboženských aktů. Má i podstata životní
buňky, její iádro, protoplasma, svou sko
řápku, svůj obal, své chránící pouzdro. A
tak i náboženský cit musí míti svou formu
vnější, formu ustálenou, pravidelnou a zá
vaznou, má-li obstáti proti proměnlivým
vlivům zevnějším, nemá-li se rozplývatí
v cosi vágního a nejasného. Jest ostatně
i jiné pojítko mezi vnitřním prožitím ná
boženství a jeho zevním výrazem. Je to

07



příčinná spojitost obého: je v lidské přiro
zenosti, viditelně, poznatelně projeviti
skrytý život duše a takto. jej posilovati,
dodávati mu setrvačnosti a působiti na
jiného.

Obéhoje tedy nezbytně třeba: zevnějšíchforemnáboženskýchivnitřní— jejich
nápině. Katojík se může bez obavypodro
biti všem zevnějším náboženským úkonům,
k nimž jej Církev zavazuje. A dnes zvláště
je nutno říci to hodně hlasitě, že musí bý
ti katolíkem nikoli dle osobních představ,
nýbrž die tradiční církevní formy. Kdo
zevnější forinálnosti a »církevnictví« po
kládá za nikoli nutné, ba snad za neužiteč
né — ten nejen že se na sobě dožije po
zvolného duchovního odumírání, nýbrž ten
stojí již —mimo Církev.

Duchovní, vnitřní, plný a bohatý život
je tedy tím, čeho nám nejvíce třeba. Du
chovní život, vtělený do forem posvěce
ných kouzlem umělecké krásy, ctihodným
stářím, ba více, původem z božské dílny
Církve, (Liturgie.)

Přirozeným postupem ocitáme se v
úvaze své tam, kde tento duchovní život,
sloučený se synovskou oddaností k Církvi,
má býti především domovem: v krěžské
duši. Vždyť tamodtud mají vytrysknonti
prameny života iiným. Jsou si toho dnes
katoličtí kněží vědomi, čeho v prvé řadě
a v nejhojnější míře mají vogzvtnouti ná
rodu, tomu národu, jehož náboženský ži

JAN N. BOHÁČ
RAFFAELOVA

Heroům křesťanské lásky, jichž řadu
uvádí římské martylologium, umění lidské
často zasvětilo své tóny, štětce, péra a
dláta.

Veliké mučednici starověku křesťanské
ho sv. Ceciliiž) vzdalo nesmrtelný hold
lidské umění Raffaelovou sv. Cecilií.

Vzácná duchovní jednotnost a soustře
děnost umělecká obratnost a šťastná vol
ba, náboženská oduševrělost a h'oubka
veledíla připoutávají mysl k jedinému bo
du a vyvolávají v duši jediný hlavní do
jem posvátného účinku nebe
ské hudby. Raffael umělec, nábožen

1) Mnohé myšlenky této práce jsou vzafy ze studie
biskupa roffenburgského P. V. z Kepplerů Gedanken
úber Raffaels Cácilia, obsažené v jeho znamenitém
dile Aus Kunst n. Leben, Freiburg 1908.

2) Svatá Cecilie umučena byla asi v druhém období
pronásledování Marka Aurelia (177—180).

vot je tak mělký a jenž i o tento chudý
zbytek má býti připraver?

Nebude to osudnou chybou a hříchem,
že v této dějinné době, kdy běží o nejvyš
ší věci, pastýřové hhdu místo „práce du
chovní do popředí svých zájmů vhodili
otázky Čistě stavovské, otázky církevní
ústavy a discipliny a podřadnou otázkuliturgickéhojazyka?© Nedejmesemýt:
ti, kdož dnes tleskají požadavkům určité
ho směru ve kleru, budou první, kteří, do
jde-li k reformám, hodí po reformovaných
kamenem. Že i dobří katolíci touží po změ
ně? Ne, aspoň po uskutečnění těch hesel,
o něž se má s neiprudším žárem bojovati.
Naopak, bolí to lid a je tím až do duše
urážen. -— A uvažuje klerus, co legá'ní
cestou může dostati? Či snad chce dikto
vati každému a za každou cenou? — Jen
nová zklamání, roztrpčení mezi bratry z
toho vzejdou, přibude kněžských nespo
koierců a — odpyká to víra.

Zapřeme se ještě jednou: vratme se k
tomu, co především Bůh a Jeho Čírkev
dnes od nás žádají: Duchovní Život třeba
mít a zdravá jeho seménka do duší roz
sévat a pěstovat. Je třebamezi klerem
více duší.. svatopavelských, o nichž bylo

„by lzeřící. co o Pavlovi; Cor Pauli, cor
"Christi. Ťo bude reforma hluboká a roz
sáhlá. Z této zkypřené role, zavlažované
potem a krví srdce našeho, vzroste nové
Osení, nový Život.

SV CECILIE)
ský myslitel a filosof, Žije ve svém nesmr
telném díle.

Obraz byl dokončen r. 1516 v Římě a
umístěn na oltáři poboční kaple sv. Ceci
ile gotického chrámu San Giovanni in
Monte v Bologni.

Výška jeho obnáší 2 m 25 cm, šířka
1 m 40 cm. Původně byl ma!lován na dře
vě. R. 1798 byl obraz zavlečen ještě s ji
nými uměleckými poklady do Paříže.

R. 1803 malíř Hacauin přenesl jej na
plátno. Při tom jej však hrubě poškodil.

R. 1815 byl zpět vrácen do Bologně a
umístěn v pinakotece, kde až dosud se
nalézá.

Časem byly zhotoveny různé kopie.
Nejzdáařilejšíjest proslulá kopie Ouido
Reni-ho, jež zdobí oltář kostela San
Luigi dé Francesci v Římě.
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UÚrunakopie krášli drážďanskou obrazaruu.| JestdíiemmádieW10n1gino
C aivaerta z Antverp (T 1619).

Jiná, pocnázejicí od neznámieno mistra
z Doiogně, zdoDÍ pinakoteku minicnov
SKou. —

Co predstavuje Rafiaelův obraz?
Podovnějako jeho NanebDevstou

pení ráně, Skola athnenská nebo
Madona di Foligio. představuje
nám dva Světy: pozemský A nadpozem
ský.

Nebe otevřené a v jasném slunečním
jasu sbor pějících andělů jsou vrcholným
zdrojem, Odkud prýští všechna záře a Ži
vot celého díia. Lo lze pozorovati na pě
ti postavách dole stojících.

Cecilie úprostřed. ML.Í,panensky
krásná postava v půvabné poloze, v nád
nerném oděvu. Její duše jako by celá vy
zařovala z očí. jež ve svatém úžasu pohlí
žejí vzhůru x nebesům a Ztápějí Sa V ně
beském jasu, zatím co sluch noří se ve
smírné akkordy neoveskýchiharmonií. V
rukou drží malý nástroj, podobný sStaro
věkému svrinxu“), na nějž jako by byla
hrála, který však nyní skleslý k zemi vy
povídá siužbu a ustupuje vznešené hudbě
nebeské.

DOpravé straně stojí sv. Pavel.
Světu odcizen, připoután k nebi. Impo

Santní postava. Mohutná hlava kloní se
v náruč pravé ruky. Kolos lidské vůle
vděčným posluchačem nebeské hudby.
Pozorujeme na něm, jak v duši své pro
žívá skutečnost vlastních slov: »Oko ne
vidělo, ucho nestyšelo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří
Ho milují.«“)

S druhéstrany Marie Magdale
na. Plná živého pohnutí. Jako by s ně
kým chtěla sděliti radost, jež plní její srdce
nebeské melodie.

V pozadí stojí evangelista sv. Jan a
učitelcírkevnísv. Augustin.

Pohlížejí na sebe.
Jan jest spit nebeským zpěvem. Slast

jeho nitra přetéká polootevřenými ústy a
skoro až bolestně zaníceným okem. Srdce
div se slastí nerozdvojí. Přiložená ruka na
prsou jen ztěží ztišuje jeho úder a brání
jeho útěku.

Naproti tomu radost a pohnutí svatého
biskupa jscu plmy klidu a něhy. Jemný

“) Zlomek varhan, několik píšťal různé délky k sobě
spojených. K. Šťecher „Všeob. dějiny hudby“ I. dil str. 37.

%) I ke kor. 2, o.

usměv starecké tváře, jasné oči na Jana
upreié, (isl Iadistvé niiro Janovo, OD1y
VajiCi nevyslovnou Siastí a bourí Se zla
jeňyl VYKTriKkemUGIVU.

U jonou sv. Úecine několik roznoze
nych nástrojů leží tiše — bez povšunnutí.
lichá kapitulace. pozemské iudpby. Mezi
kaviem a Janem na zavřené knuze je z0
vrazen orel. Dtojí zde nejen jako symbol
evangelisty jasnovidce, nýbrž i jako zá
stupce nerozumného tvorstva. Bera podí
lu na nebeské hudbě, nadzaviženými pe
rutěmi a planoucím zrakem vyjadřuje ji
svůj obdiv a hold.

Čo víme o původu obrazu“
M eloni vypravuje toto: Zbožná Bo

Joňanka,Elena Dugliolidall Giio,
viděním poučena, rozhod.a se zříditi kapli
sv. Gecilie v kostele San úiovanni in
Monte.

Jeji příbuzný.Antoinilio Pucci byl
Hov tom nápomocen. Použil přízně svého
strýce. kardinálaLorenzo Pucciho,
pritele Railaeiova, jenž pohnul papeže
Lva A., diícího právě v Bologni, aby u
kafíaela objednal oltářní obraz pro kapli
sv. Cecilie.

Vidění zbožné zakladatelky mělo být
mistrovi základním motivem díla.

Současník kardinála Pucci-ho, Paris
de Grassi, zaznamenáváve svém den
níku“ ) něco, co možno brát jako pouhou
eprsodu.

Kardinál Pucci byl tak špatným hudeb
níkem a zpěvákem, že při jeho zpěvu V
Sixtinské kapli sbor kardinálů stěží se do
vedl údržeti hlasitého smíchu.

Této zprávy použili Crowe a Ca
valcaselle“) a z ní odvozujípodněti
celou koncepci obrazu.

Praví, že kardinál vyvolil právě obraz
sv. Cecilie, aby na přímluvujejí dostalo se
mu hudebního a zpěvného nadání. Biskup
Keppler nehledě k tomu, žetoto míněníne
ní ničím zaručeno, nenahlíží ani zvláštní po
třeby, odůvodňovat, proč právě obraz sv.
Cecilie byl zvolen. Bylo zcelo přirozeno,
voliti pro kapli sv. Cecilie obraz téže svě
tice. Podobně neodůvoďněno zdá se mu
jejich další tvrzení, proč právě čtyři po
stavy obklopují světici. Praví, že proto,
poněvadž kardmálovi byt přidělen v Ří
mě kostel Santi Ouattro (čtyř svatých).
Kteří jsou to však svatí? Ti, co jsou na

8) Diarium III. 161, 713, 745.
8) Raffael, sein Lebcn und seine Werke II. Lipsko

1883, str. 201 násled
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obraze Raffaeiově? Nikoliv, nýbrž Ouat
tuor Coronati: Severus, Severianus, Kar
poforus a Viktorinus, čtyři bratři, kteří
byli umučeni za Diokleciána. Celé dílo dle
jejich mínění nemá jiného účelu, než říci,
že žádné umění lidské nemůže dáti kardi
nálovi postrádaných vloh hudebních; tak
může učinit jediné nebe.

Uvedený výklad jest příliš subjektivní,
než aby mohl býti vážně míněn. Je v něm
dokonce i něco přímo snižujícího a uráže
jícího jemného a povznešeného ducha Raf“
faelova. Ideový podklad obrazu
jest zcela jiný.

Téměř všichni znalci umění Kaffaelo
va se shodujív tom,že hlavniideou
obrazujest, Vyjádřiti oddaný hold
nebeské hudbě, jež vysoko vé
vodí nad veškerou hudbou po
zemskouajestzdrojem dokona
léhoštěstía blaha.

Důvodem možnosti, mluviti o hudbě a
zpěvu nebeském, jakožto o skutečné před
nosti blaženého života nebeských duchů,
jsou nám slova jasnovidce sv. Jana: »A
uslyšel jsem hlas s nebe jako hukot mno
ha vod a jako rachot velikého hromu a
ten hlas, který jsem uslyšel, byl jako
(hlas) citerních pěvců, kteří hrají na své
cttery. I zpívali (jako) píseň novou
před trůnem a před čtyřmi živočichy a
před starci a nikdo nemohl se naučiti té pí
sni, leč ony stočtyřicet tisíce, kteří jsou
vykoupeni ze země.«")

Výž zpěv nebeský má na mysli evan
gelista Páně, sv. Lukáš, když píše o
chvalozpěvu andělském, jásajícím nad ni
vami betlemskými v památné noci nafro
zení Páně. O zpěvu andělském vypráví i
veliký Dante ve svém nesmrtelnémdíle
»Božské komedii«.

Některé úvahy o ideovém podkladu
obrazu jsou nanejvýš zajímavé.

Duchaplnou exegesi obrazu podává
Ital Giovanni Franciosi,)

Píše asi takto:
Cecilie, patronka hudebního umění,

nejpřednějšího ze všech umění, jest mysli
tel Raffaelovi representantkou všeho
umění. křesťanstvím oduševněného a zu
šlechtěného.

Ve čtyřech postavách vidí Tranciosi
symbolicky vyjádřeny hlavní podmínky a
nejvyšší zdroje umění: v Pavlovi ví

")ZjeZjevení sv. Jana, kap. 14, 2—3.8) La Cecilia Raffaelesca. Modena 1872,sír. 45—45.

ru, v Magdaleně krásu, v janeo
vi lásku a v Augustinu vědu.

Pás, jímž jest lemováno nádherné rot
cho Cecilie kolem šíje, jest mu Ssymbolen
bolesti, vlastně moudrosti rozumět bole
sti, jež jest rovněž bohatým zdrojem tu
měleckého tvoření. Srad při tomto po
sledním symbolickém výkladu tanula mté
na mysli třetí antifona z I. nokturna kněž
ského brevíře v oficiu sv. Cecilie: cíli
cio Caecilia membra domabat,
Deumgemitibus exorabat)

Byť by tento výklad byl trochu zjem
nělý a allegorický, přece jest jistě mno
hem duchaplnější a velikému duchu R at
faelovu přiměřenější,než výklad shora
uvedený.

Podle Karla Justa*“) je základníi
deoudíla: amor Sacro e profano:
láska nebeská a pozemská.

Cecilie, zaměnivši lásku pozemské
ho ženicha (Valeriána) za nebeskou lásku
Kristovu, jest hlavní representantkou nad
pozemské lásky.

Vedle ní jako další představitelé lásky
nadpozemskéstojí: Magdalena, oníž
sám Pán pravil: »dilexit multum — milo
vala mnoho«'*),apoštol Pavel pro svůj
velehymnus na lásku: »Kdybych mluvil
jazyky lidskými i andělskými, lásky však
kdybych neměl, byl bych jako měď zvt
čící a jako zvonec znějící „«!ž)

Augustin, jehož láskou hořícísrdce
volá: »sero Te cognovi, sero Te amavi
— pozdě jsem Tě poznal, pozdě jsem Tě
miloval, inguietum est cor nostrum ..
nepokojné jest srdce naše. .«"*) a Jan,
kterého Pán zvláště miloval a jehož život
byl nepřetržitou láskou k Bohu a lidem:
»Miláčkové, milujme se vespolek !«*“)

Všecky bytosti dýší totto nadpozem
skou láskou k Bohu. V dumavé hlavě a
poštola hárá jako žár ztmelenýchta
jemství lidského ritra s tajemnými plány
boží Prozřetelnosti, v tváři August
nově září jako slavnostní klid. jako o
svobození ode všech pochybností, hledání
a bolestí světských, v něžném. ponlaše
ném oku Janově, v jedné z nejkrásněl
ších hlav Raffaelových, třoytí se záblesk
čehosi božského, v lidské bytosti ztajené

2) Cecilie tělo své trýznila, Boha úpěnlivě vzývala
10) Zeitschrift fůr christliche Kunst, 1904. str. 120 nást.
11) [uk 7. 48.

333| Kor. 515) Vyznání, I
4) Llist, 4, 7.

1—13.
. kniha.
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ho, v Magdaleně jeví se jako zázrak
ženského srdce, jež ve vlastním žáru se
očišťuje,a ve svaté Rímance jakoby
všechna nebeská láska snesia se na 0ka
mžik na zemi. Jest ovšem otázka: co má
s touto ideou společného hudba?

Justi vykládá takto:
Duševní stav lásky, jakou nain obraz

představuje, jest doprovázen hudbou a
nebeským zpěvem. Zcela správně. Tím je
vyjádřen syibol a účel hudby. Hudbajest
mocnou, ba nutnou složkou, vzpruhou,
která živí a podporuje cit lásky v srdci
lidském, vedoucí až k extasi.

Nástroje, ležící u nohou sv. Cecilie,
symbolicky nám praví: Čo jest lidský hlas
v umění hudebním, to jest láska v životě
lidském. Neboť jako bez oživujícího de
chu a hrající ruky nástroj jest mrtvý a ně
mý, tak životní díla lidská, schopnosti a
všecky projevy lidského ducha. nejsou-li
láskou prodchruty, nevyvěrají-li z prame
ne lásky, jenž vše tvoří a oživuje. jsou
bez ceny.

Výklad Justiho, ač chová v sobč
krásných myšlenek, přece svým závěrem
trochu překvapuje a nepřesvědčuje. Tak
úzkého poměru, přímo nutného mezi hud
bou a láskou, přece nestává.

Duchaplný biskup Keppler vylad
řuje základní ideu obrazu takto:

Hudba posvátná jest vznešené, obla
žující umění, ale, poněvadž jest také jen
hdským uměním, jest přece pomíjející a
nedokonalá. Má ovšem před ostatní hudbousvětskousvépřednosti.| Zasvěcena
isouc Bohu a jeho oslavě, povznáší duše
k nebi a dává jim zakoušeti pocity nebes
ké radosti. Všechny tužby a přání srdce
lidského utišuje, nevinnost, kajícnost, lás
ku, víru a vědění korunuje a srdce napl
ňuje slastnou radostí a předtuchou věčné
slávy nebes. — Tak asi Keppler. Slova
ieho mimoděk připomínají sv. Aucďustina.

Sv. Augustin často zmiňujese o
hlubokém pohnutí, jaké v něm, v době je
ho obrácení, vyvolávala posvátná hudba.
O hymnách církevních píše krásně:

Splývaly zpěvy ty vušiméa
dosrdceméhozčištěnáse prýštilapravdaavzplanultamoheň
zbožnosti, a proudily se slzy,
a dobře bylo mi v nich.«*“) Podob
ně i jiní sv. otcové církevní se vyjadřují
o blahodárném účinku posvátné hudby.

18) V- 1X. hl 6.

Podobně vznešeně dovozuje estetik L.
Můillner:'“) Všecko pozemské uměná
hudební, i posvátné zvuky varhan, vše se
korí nadpozemské hudbě nebeské, kterou
pozemská hudba posvátná svojí ideálností
a zbožností vyvolalaz nebe. To totiž sa
mo odpovídá vznešené tužbě a modlitbě
a vnáší v duši, Boha oslavující, ze svých
jasných sfér světlo, proměnění, obrození,
návrat a posvěcení, zkrátka celý poklad
božích darů a milostí. —

Umění jest dcerou nebes.
Raffaelův obraz sv. Cecilie hlásá, že

hudba ve svém kouzlu, obepínajícím lid
ské srdce, jest symbolem působení milosti
boží; sladké harmonie tónů allegoricky
představují slast božské lásky buď v sou
ladu nevinné duše s jejím Tvůrcem, nebo
v milosti pokání, v návratu srdce i ducha
k Bohu.

Jestliže Cecilie ve svém panensky či
stém enthusiasmu představuje náboženské
umění, nebeským kouziem inspirované,
pak Pavel, Magdalena,Jaia Augustinjsou
obrazy působnosti milosti Boží a zdro
jů, z nichž náboženské umění se prýští.
Jest jisto, že Raffael chtěl sv. Cecilii vy
obraziti jako představitelku a patronku
posvátné hudby.

Důvod toho tkví v legendárním podá
ní, dle něhož sv. Cecilie při svém zasnou
bení s Valeriánem za zvuku svatebních
zpěvů a hudby v svém srdci k Bohu ú
pěnlivě volala a zpívala, aby její srdce
1 tělo zachovalneporušené: »Cantanti
bus organis Caecilia virgo in
corde suo soli Deo decantabat
dicens: fiat, Domine, cor meum
et corpus méeumimmaculatum,
ut non confundar.«")

Než jak podivuhodně to Raffael vy
jádřil. Sv. Cecilie nepěje, ani nehraje; mlčí
a s ní mlčí i všechny nástroje. Varhany,
spočívající v jejích rukou, klesají k zemil.V.tomtopodivuhodném| zobrazení
spočívá geniální myšlenka díla. neboť
právě svým mlčením vyjadřuje sv. Ceci
lie jasně triumf posvátné hudby nebeské.
Světice, doprovázejíc se na varhany, pěla
slávu Bohu. V tom náhle se otevřelo rebe
a zavzněl sbor nebeských pěvců. Jakmile
zavzněly první tóny, uzavřela se ústa
světice a varhany umlkly. Posvátná huď

18) |i(erafur - und Kunstkrifische Sfudien 1805.
17) Za zvuku hudby (svafební) Cecilie pěla v sedci

svém Bohu volniíc: Pane, kéž srdce i tělo mé zůstanou
neposkvrněné, abych nebyla zahanbena.
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ba pozemská doznívala, ale ztichia te
prve tehdy, když způsobila něco velikého,
když vykonala zázrak.

Svými zvuky a melodiemi, jež byly
zároveň úpěnlivou modlitbou, otevřela
nebe. Otevřela však i srdce, aby moh!o
naslouchati zpěvům andělů, jež jako slad
ké echo vylákala z nebe.

A právě fo jest přednost posvátné
hudby pozemské, že z tohoto světa po
vznáší duši vzhůru k výšinám, odkud
možno nah.édnouti v taje blažené vlasti
nebeské a takořka u bran nebes naslou
chati věčným harmoniím.

Posvátná hudba pozemská, poněvadž
jest jen také dílem a uměnímlidským, ne
může sama ze sebe takovou čistou. ra
dost a blaženost dáti, ale ziednává ji ne
přímo tím, že nebe otvírá a v duši lid
skou vlévají se proudy nebeské radosti.

Jak veliké jest to štěstí, můžeme vy
čísti z tváře pěti postav, světici obklopu
jících.

Otázku, proč Raffael právě těmito pěti
postavami obklopil sv. Cecilii. možno do
cela snadno zodpověděti. Učinil tak proto,
poněvadž to bylo přání zakladatelky ka
ple. Ale umělec, jakým byl Raffael, pou
hé přání oduševnil vznešenými ideami,
jež vložil v každou postavu, a jež je pojí
se světicí v jediný ideální celek a vyjad
řují jednu velikou, základní ideu.

Postavy, obklopující světici, nepřed
stavují pouze zastoupení mužského a Žen
ského pokolení, nýbrž vyjadřují i různé
stupně lidského stáří a rozličné duševní
stavy. Cecilie a Jan představují mládí,
Magdalena a Pavel mužný věk, Augustin
stáří; Cecilie jest představitelkou čistoty,
Magdalena pokání,«Pavel jest představí
telem víry, Jan lásky, Augustin učenosti
a vědy.

Tak mládí, mužný věk i stáří, čistota,
pokání, víra, láska a věda, spoutány jsou
jediným poutem nebeského štěstí, jež v
nich vyvolala posvátná hudba.

Všech pět postav svědčí, že nebeské
štěstí vyrovnává rozdíly věku i pohlaví,
proměňuje strasti a svízele života v Ta
dost. splňuje víru a naději, ukojuje lásku,
dílo lidského ducha. Staví v nejjasnější
světlo a uděluje blaženost, zaslíbenou
zvláště duším čistým.

V této velikolepé idei a v jejím geni
álním provedení spočívá nesmrtelná cena
díla, cena náboženská i umělecká.

Spoíu se Sixtinou a Promě
něním tvoří sv. Cecilie trium
fující trilogii, korunu všeho
náboženského, co veliký duch
Raiíaelův vytvořil

Velikaepá idea díla jest úplně nábo
ženská. Nic, ani jediný tah jí neodporuje,
jí neuráží. Vše. i nepatrný záhy Šatu, i
jasvé oko Janovo — vše ji vyjadřuje, vše
jest jí podmaněno, vše jí slouží.

Rafiaelova Cecilie jest dílem nábože
ským xazišoýv.

A tak ovšem i působí. Jest to veiko
lepé, mohutné kázání o podstatě, účelu a
ceně posvátné hudby, kázání a vážné slo
vo do duše těm, kteří posvátnou hudbu
pěstují, mohutná výzva k věřícím, aby
posvátnou hudbou Boha uctívali, ježto ona
tak snadno a zázračně nebe otvírá.

Ohromný pak umělecký význam díla
jasně a úplně pochopíme, když uvážíme,
jak umění štětce ladně se v němpojí s u
měním hudby.

Můžeme klidně říci, že nikde žádné u
mění jiřémuwtak přátelsky, s takový
nadšením a láskou nesloužilo a hold ne
vzdalo. jako v Rafiaelově díle malíř
ství hudbě. Proto dílo to zůstane na
vždy dvojnásob vzácným a obdivuhod
ným. —

oSlavný malíř Francesco Frat
cia (T 1517), hlavní zástupce t. zv, nové
boloňské školy,'*) mnoho již byl slyšel o
slavném Raffaelovi, ale dosud ho by! ve
viděl. Když Raffa dohotovil obraz sv.
Cecilie, zaslal jei do Bologně Franciovi a
prosil ho, aby mu posoudil obraz. Stařič
ký Francia byl nádherou obrazu tak ohro
men, že nenalezl slov, jimiž by vviádřil
svůi obdiv. Tak nějak píší dějiny.

Básník Chamisso událost tu velmi
pěknězbásnilve své básni »Prancia's
T od«, jeiíž český překlad uvádím:

Franciova smrt.
Francesco Francia byt doby své
oslavován co Italie pýcha,
v něm zlatotepce ctili Vlachové.
Co stařec již on o Římanu slýchá,
jenž slávy získal, že jí rovna není.
A hrdá pověst vskutku není lichá.
Rád že by poznal mistra bez prodtení,
rád pokořil se díla jeho kráse,
tak dopsal jemu úoty na znamení.

18) Viz Dr. J. New
li. str. 617.

Hlustrierte Kunsfgeschicht-,
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A jeho vřelá touha spinila se.
Hle! Mistr píša. Není zraků klam,
co z několika řádků dovídá se.
»Mně mnohé brání, abych přišel sám;
Cecilie však obraz uš.echtilý
pro Giovanniho kapli posílám.
Nuž, buď mým zástupcem, můj mistře

milý, '
dbej pečlivě, by umělého díla
srad trhiina či skvrna nekazily;
když štětce by se ruka uchopila,
tu s laskavostí, prosím, oprav v mžík.
kde tvůrčí síla moje nestačila!
Pak zavěs je nad kaple oltářík,
dej osvětlení vhodné laskavě,
a za to přijmi upřímný můi dík.
Tvůj Rafael.« — Tu mistr váhavě
otevře bednu, vyjme obraz ven,
nevěří zraku v jasu záplavě.
Je ulekán, je nadšen, okouzlen,

JAR. ZNOROV

dnes v říši krásy tone nepoznané,
a vše mu připadá, co bájný sen.
>Mně blaze je. Buď sláva Tobě, Pane,
denž takto zkrášlils moje stará léta,
Tvá nechť se se mnou nyní vůle stanel«

Tak slyšeli ho učeníci bledí,
a více mistr nepronesl slova:
na dotazyjich nedal odpovědi...
To byla poslední hodinka Franciova.

, Touto krásnou apotheosou básnickoukončím.
kafiaelova sv. Cecilie zůstane vždy

divemlidského ducha, inající v sobě sto
py božího posvěcení.Předtakovýmveledíkem:| upřímná
mysl lidská mlčí a jen se sklání, rozjímá
a velebí Boha, jenž v dílech lidských nás
svou přítomností tak obšťastňuje.

SLOKY V DROSE
Víra.

Vznešená, důstojná. Diadem nedostup
nosti září v jejích tmavých vlasech a bles
kotavý jeho svit se světlem očí jejích
sráží námitky tisíců a světlem prozařuje
to, co nepochopil rozum, ale přijalo srdce
ve své prestotě.

Stříbrnou září protkává díla naše, že
zrumění pak láskou k Tomu, jemuž vě
říme.

S ní kráčí strážce její. jenž sluje
Pravda.

A ta těm, kteří víru přijali, rozdává
buď slávu nebo lásku.

JOS. KUHNEL:

Dravda.
Vidím se zvedat bílý její zjev na Tu

mech předtuchy — —
S ramenou padá jí jemná říza bílá, a

ona tak čistá je, pokorná a snivá.
A kráčí ožstami lidského Života, zá

hony ličských hN'ava nad květy lidských
srdcí.

Však není v stopách jejích úpění, a
není v stopách jejích krve; jakási záře
světí její kroky.

A kráčí vždy dál, tak snivá. s víčky
skloněnými

— — — A tehdy, až plně zazáří jasný
její hled, plamenem vzplane celý širý svět
a znamení kříže zievÍ se na nebi.

To přijde On, jenž Pravda je sama.

ANG A NE
(Dle německého upravil Dr. F. Pazderný.)

»Vaše řeč budiž: ano a ne; co je nad
to, ze zlého jest!«

Svět nedovede říciano a ne, anic k to
mu nepřidati, nic z toho neubrati. Prosté
ho ano a ne nezná svět; avšak nejraději
hlásí se k něčemu, co je mezi oběma poj
my: aby ano vyznělo i v ne a zlé zdálo se
1dobrým — leč by běželo o vnější úspěch
nebo neúspěch. Jen jedno opravdové ne
má svět: vůči božskému ano, vůči ctnosti;
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a jen jedno opravdové ano: vůči tomu,
čeho zase neuznává Bůh a co jest světsám.| Světpravíanokbezzásadnosti,
k falši, a praví ne tam, kde zásadami se
Spravovati káže povinnost. Slouží-li mu to
ku prospěchu, staví se svět 1 ctnostnýrm,
modlí se, postí se, dává almužnu. přátelí
se s Nejsvětějším, činí se jeho důvěrní
kem. A přece všecko je lež, takže hrs
zdvihá se v tom, který to pozoruie a nro



hlédá. Světské ano a ne je bláznovství.
Nemaie věčnosti, klame svět sebe, honí
se za pouhým nicotným stínem.

Jinak Bůh. Mezi božským ano a bož
ským ne zeje propast bez míry a konce.
A pončvadž svět nechce znáti božského
ano a Bůh neuznává světského ne, zeje ta
propast i mezi Bohema mezi světem. Jest
tudíž nesmířitelné nepřátelství mezi Bo
hem a mezi světem, mezi přívrženci Bo
žími a mezi následovníky světskými. Svět
nenávidí těch, kteří stojí po straně Boží, a
spílá těm, kteří dle božského příkazu ří
kají ano neb ne. Vždycky tak bylo, že
svět kamenoval vyslance Boží. Blaze to
bě, pronásleduje-li tě svět. Pak nejsi ze
světa. Ba je to znamením tvého vyvolení.
»Kdybyst byli ze světa, svět by miloval,
co jeho jest; poněvadž však ze světa ne
jste, proto vás svět nenávidí, ,«praví Pán.
A jeho Apoštot vyznává: »Svět ukřizován
jest mně a já světu.«

5

Není snadno a není příjemno říci bož
ské ne. Mojžíš, Jeremiáš, Jonáš, co mohli,
proti němu se zpěčovali. A Kristus sám jen
nerad řekl své svaté ne. Nezbývá-li ti,
nežříci ne ve jménu Božím, nečiň tak ne
předloženě. Ale naplň se napředvelkou lás
kou, abys je řekl správně a mírně, jak jen
možno. Ozbroj se napřed velikou silou, a
bys nepodlehl smečce, kterou nepochybně
proti sobě popudíš. I když mezi sebou se
podezírají, nenávidí, kousají, až proti tobě
povstanou, všichri za jedno budou.

«

Jest velká, jest svatá věc, aby člověk
dovedl říci ne všude tam, kde 1 Bůh tak
říká. Daleko zůstane hlubokého soucitu i
velké dobrotivosti, kdo nikdy nedovede
říci ne. Blízko příbuzny jsou svatý hněv a
láska svatá. Mojžíš rozbil svaté desky zá
kona a neváhal mečem napadnouti provi
nilou část svého lidu, a přece byli »mužem
neimírnějším v Ísraeli«. Kdo vůči sprostotě
mezmůže se na rozhorlené ne, jak odváží
se svatého nadšení k vyššímu ideálu?

Kristus odsuzovat a žehral. Bůh sám
stvořil nebe i peklo. Jen tupost nezná ani
nadšerí, ani hněvu, té vše jest jedno. Ale
duch třídí a přísně soudí. Se soudem pak
vzchází mu i poznání milosti. Poznává a
odpouští, poznává veřest, ale odpouští 0
sobám, a svatý principielní hněv hříchu
mění se ve smírnou lásku osobrí, která
odpouští a tín: zase budí důvěru i odvahu.

21

Hněvivé ne platí hříchu, nízkosti, duševní
bídě, kdekoli a na komkoli ji nalézti; sva
té, smírné ano náleží duši samé, již v kaž
dém stavu musíme milovati, jíž vždycky
máme pomáhati.

Nejsou od sebe daleko Getsermaní a Kal
varie. Getsemani je poznání hříchu, jako
největšího nepřítele všeho velkého, zdra
vého, šťastného v člověku: jest hněv a bo
lest nad hříchem. Kalvarie i s křížovou cer
stou, která k ní vede, je pokání, je smír, Je
láska, že čistší, vyšší, blaženější neznal
svět; jest vyšší milost, která tam vyprýš
tila z ran Kristových. (Getsemarnije nej
vyšší božské ne, Kalvarie nejsvětější bož
ské ano. Obě chovej draze a pěstuj starost
livě v duši své, ono velké ne božské ne
návisti hříchu, i ono svaté, ano smírné,
svaté, nadpřirozené lásky, a šťastně jsi
rozluštil velkou záhadu životních úloh $
životního štěstí.

€

Kdo hluboko v duši nenávidí všeho.
co sluje nějak ne, schopen jest vroucně
milovati vše, co se nazývá ano. Kdo v du
ši živě cítí neštěstí hříchu, jak by nepro
cítil veškeré nebe srdce čistého a svatou
láskou zapáleného? Kdo ví. co je »hlubo
ko«, snadno si představí též, co je »vyso
ko«. Kdo měřil se s peklem, vroucněji od
dá se nebi.

To, jak hlasitě, silně, prudce a bez
kompromisně dovedeš v duši zakřiknoutt
zlé, jest měřítkem, lak velmi a cele a 0
pravdu přimul jsi k tomu, co jest vzneše
né a dobré.

©

Jedno jest ano: jest jím ona velká. ne
zištná láska, která jako slunéčko svítí a
hřeje. Hoď po slunci kamenem, zlořeč mu
třebas, a ono nepřestane svým mírným
zlatem i ten zlobný kámenpolévati, i tvá
zlořečící ústa pozlacovati, ono i nadále
bfíde vůkol tebe tvořiti ráje květu a krá
sy. Takové ano jest slovo královské. Nad
čímkoli je vyslovíš, nad svým bližním, ne
bo nad vlastním osudem svým, to i vprav
dě ovládneš. Potká-lt tě něco, co má Ú
mysl ti škoditi, řekni rmto velké, králov
ské ano silné lásky, a podrobíš své služ
bě škůdce svého, učiníš si přítelem toho.
který ti byl nepřítelem.

Jen k tomu, co tznáváš opravdu 74
nejvyšší ideál života svého, smíš říci ano.



Sketa jsi a uiravní slaboch, zahodiš-i své
ano na 1ĚCo, Co je maiicherné, pohodlné,
hluboko pod pravým tvým idčálem. A ja
ko sketa nikdy a nikde nebudeš šťastným,
ale propasti rozporu rozevrou se v duši
tvé a ty budeš trpěti tam, kde bolest je
nejkrutciši, V nitru Svém zněcičném, za
prodané:i:, otráveném.

Cítíš se slabým k iomu velkému, Sva
tému anc7 Láhne tě to provazy, říci nízků
ale sladké ne světské? Nemalomyslit pro
to. Není hodiny bez boje a miádí, které ni
jak nebylo zkoušeno, němá am loubky,
avi ŠÍřKY,ali síly, jest mládí, od ktěrého
sotva veliké věci se smějí očekávati v bu
doucnosti. Skoro by se zdálo, že Bůh pro
to trpí vinu a hřích, aby k plné síle roz
vinula se ctnost. »Bylo třeba, abys byl
zkoušen,« řekl Rafael Tobiášovi, a platí to
více méně o každém člověku. Snad by ji
nak ctnost zůstala bez opravdovosti, bez
hloubky a síly. Prato též skoro všecky
velké duše sahaly sklony svými až i do
rmutných hlubin pokušení a hříchu. O to
právě běží: tvůi ideál má býti pošlapán a
volá k tobě o poznoc. Nízkost a hanba
zvedají drze hlavy své a hrozí ovládnouti
vůkol tebe i v tobě. Tu se ukáže, co jsi a
jaká je tvá cena. Dáš zahynouti tomu, CO
dosud právem za nejdražší poklad jsi po
važoval? Nebudeš brániti tomu, od čeho
dosud s hanbou jsi se odvracel? Kde je
tvé ano? Kde tvé ne? Kde jsi ty sám vta
kové chvíli, v takových okolnostech? Aby
svaté ano Boží bylo též ano tvé. Abys po
da! světu i sobě, a sobě napřed, důkaz, že
netřeba lidmi pohrdati, že netřeba nad
světem zoufati.

Není silným, kdo nenmí, než ne říkati,
kdo nezná, než kárati. Máš-li říci jiným,
množstvu, trpké slovo ne, obal je do vel
kého, mocného ano, a tak jim to řekni.
Nevěřít množstvo ve své chyby, ale oče
kává svou spásu od vnějších změn a pře
vratův. Štěstí své hledá jen ve statcích
vnějších a netuší, že není nápravy. kde za
nedbáno je nitro, že není pokroku, kde
člověk sám mravně se nesnaží. Proto je
tak nebezpečno kritisovati množstvo. A
kďyž již káráš, neříkej: ten neb onen je
nříšníkem. Ale řekni: já a ty, my oba jsme
hříšníci.

«

Znamením malé duše jest, klesati na
ďuchu pro nedokonalost světskou. Nema
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náš neklid.

jomyslníme přece, že na našich polích ro
ste bejlí, a ani jimi proto neopovrhujeme.
AŽ se najde pilná ruka, poroste na těch
polích i zlatá pšenice.. A že bejlí na nick
tak bujně se vzmáhá? 'Voťpřece jen zna
mením, jak úrodná jsou a jak schopná, vy
dati užitek dobrý. Kdyby mramor rozu
měl, styděl by se za to, že ho bylo zneu
žito na díla ošklivá a podlá. Jistotně by
raději sloužil věcem svatým. Jen kdyby
še našel mistr schopný a pilný.

z

Potká-li tě v Životě lidské ne, nenamá
hej se, vyvrátiti je slovy. Skutky mnohem
Jépe to spraví a tvá osobnost je výmluv
nější, než nejkrásnější tvá slova. Ale ne
zapomínej na Boha, bez něhož marným
zůstane vždycky ospravediňovati se. AŽ
bude sv. jeho vůle, vynese na povrch i
tvounevinnost, i ctnost. Jen 0 to Se stareř,
aby pak hodně mnoho na povrch moh!
Bůh vynésti.

Pohrdá tebou, kdo na venek, z bázně
před tebou, nebo aby ti lichotil, o tobě
praví ano, leč v srdci proti tobě má ne. Ta
nepravá a vynucená ano hůř proti tobě
svědčí, než mnohá hlasitá ne. Kdo tak ti
lže, nic dobrého o tobě nesmýšlí, a ty sám
jsi odpovědným za všecky jeho lži.

+

Říci ano k tomu, co chce Bůh, v tom
je náš klid; říci k tomu ne, v tom náš ne
klid. Říci ano ku štěstí spolubližních, le i
naše štěstí, říci k jejich Štěstí ne, je naše
utrpení. V našem ano ke štěstí jiných je
láska; v našem ano k tomu, co chce Bůh,
je osvobození, naše láska, toť. hle, náš
klid. Jako zas naše zvůle a úzkoprsost je

Ne, které řekneme bližnímu
svému nehodně, i naší vlastní duše se do
tkne; vždyť duše bližního jest i duší naší.
A náš hřích stává se hříchem iiných, jako
vede naše ctnost k ctnosti jiných a smi
řuje hříchy bližních.

Naší trpkostí a peklent naším je naše
zvůle. Postav proti ní své ne, bezpodmti
nečné ne, a uprchne od tebe všecka bo
lest. Kdo zapírá sebe, praví ano k Bohu.
t k veškerému tvorstvů. uznává Boha Ja
kožto jedině dobrého, svatého, mocného,
jako svého Pána a Tvůrce. Ten tk
tvorstvu je volným a svobodným a nezišt
ným. Kdo jen sebe hledá a své nízké váš
ně, zneuznává Bcha a zapírá ho lako Pá



na a pramen všech věcí. Ubi ego, ibi me
Jius ego, praví sv. Augustiu, kde trpí mé
já, získává.

Ano, pouze odevzdané značí mrilohem
méně, než ano radostné. Ano odevzdané
jest pouhým uznáním Božské všemohouc
nosti, proti íž jsme inalomocni. Jest jako
kdybys řekl: Bůh jest mocný, lépe se mu
poddati. [ ono jest zásluhou, ale ano ra
dostné je mmohem cennější a vyšší. Tím
radostným ano vyznáváš, že Bůh jest lás
ka, i že vše, co na tebe dopustil, z lásky
k tobě dopustil, nozěvadž dobrý ost. ZVy
kej si tak patřiti na svaté úsudky Boží a
všecka ne světa a lidí nepřipraví tě o svo
bodu a vyšší klid duše tvé.

x

Ona dvě slovíčka ano a ne nejsou
ještě všecko. I tvé ano může znamenati
ne, když platí menšímu ideálu a kdvž jím
popíráš něco lepšího a vyššího. A naopak
může tvé ne vážiti za velké ano, řekn2š-li
je k sobě samému a chráníš-li tak bližního
cd malichernosti, nebo vedeš, nutíš-li ho
k něčemu lepšímu. Nejeden dospělý málo
vděčným jest vůdcům svého mládí 72 je
jich zbabělé ano; avšak žehná je, že nale
zli na pravém rmnístěa v pravý čas přísné
ne! Konečně však, ať si již říkáš ano nebo

JAR. ZNOROV DÍ SN
Vylétla písnička
ze srdéčka,
smála se do dálky
na synečka.

Oblétla po třikrát
do kolečka,
a sen muvlíbala
v jeho očka.

Vylétla do výšky,
zakroužila,
do srdce zapadla,
potěšila.

Ráno se vrátila
— zperlený květ —
s východem sluníčka
dívěčlně zpět.

ne, toho ddei, aby veškeren život tvůj; bvl
velikým ano! Bůh ve všem vyhledává
své věčné ano, třebas skoro vždy mu by:o
říkan ve. Slaboch siyší Boha jen ne říkati
a sámnk vůl: Boží odpovídá ien záporeřit.
Teprve muž poctivý a silný slyší božsíč
ano a i sám k němu odpovídá ano vlast
ním —

Vpravdě jest jei: jedito nezvratně plat
né ano a ne: Bůh sám-li je vysloví. Bcž
ské ano činí naše nebe, božské ne naše
nekio — stále třeba k tomu se vraceti.
A kde Bůh inluví, umlká každá jiná věc.
Přes naše ano a ne přejde doba a nezů
stane po nich ani stopy, ani památky. Jen
tehda bude naše ano a naše ne trvati, bu
de-li řečeno ve iménu Božím. Posílá pak
Pán ve jménu svém ty, kdo prázdní jsou
sebe, kdo nehiedají sebe. Proto mají slova
jejich takovou moc. Jsou to slova Boží.
Každý, kdo nehledá sebe svým slovem,
mluví slovo Boží a Bůh jest, který jím
mluví. Kdykoli mluvi! Bůh a mluvili svatí
Boží, jeho vyslanci. zastavil se krok dě
jin; v úctě naslouchají národové i nebe. —
Až Bůh promluví k duši naší své poslední
ano neb ne, nebude z toho odvolání. Na

pyváme to božským soudem na věky věV. —

I ČK Y
Sluníčko se v západ chýlí.
co pak asi dělá milý —

Kdybych já to věděla.

Snad si právě sedlá koně,
snad už dneska řekne o mě —

Kdybych já to věděla.

Žaběhla bych na lučiny,
iwvilabych věnec bílý —

Kdybych já to věděla.

Zvoní zdáli podkovičky,
snad to jeho jsou koníčky —

Kdybych já to věděla.

Kďosi v naše vrata buší;
můj milý to, na mou duši,

vždyť tsem já to věděla.



DR. J. HANUŠ:

Skolami středními (Ecoles secondai
res) rozumíme jednak ústavy vzdělávací
pro studium universitní, jednak odborné
pro různá odvětví průmyslu, obchodu, ze
mědělství. I tyto škoiy střední jsou bud
státní, nebo Soukromé,

1.Školy střední v užším slova smyslu
jak přípravné pro universitu, zvané i y
cées. Naše různorodé oddělené střední
školy (gymnasia, reálná gymnasia, ré
formní reálky, lycea dívčí) volají po reior
mě, na ní se pracuje, jde o jednotnou ško
iu, než zdá se, že reforma má se díti na
úkor humanitnímu vzdělání více duchem
praktickým, má býti zde buď vyloučena
(řečtina), nebo na nejmenší míru stlačena
latina a řauky reální (přírodní, technické)
že mají opanovati půdu středoškolskou.
Z extrému do extrému.

Francouzské školství, které má dlou
hou historii (od r. 1810) vývoje za sebou,
může býti zkušeným rádcem a vůdcem.

Dekretem školským z 31. května 1902
upraveno jest vzdělání střední na lyccích
tak, že z jednotné školy nižší postupuje se
do vyšších oddělerých, dle volby, nadání
azálibystudentůato natémžústavu.

Podepsaný prohléd! o prázdninách ro
ku 1909 takovouto školu střední Lycée v
Bordeaux a dostalo se mu odbornéh3 po
učení a průvodu. Naše i sebe nádhernější
budovy střední jsou vesnickou jedrotříd
kou proti těmto mohutným paláců,
vlastně celým blokům budov. Můžeme si
představiti velikost ústavu, když v něm
jest na 2200 žáků a jsou v něm byty, lož
nice, jídelny. čítárny, nemocnice, kanle pro
studerty-internisty, byty pro velký počet
učitelů přiučujících, dozorců, vedle mno
hých učeben, pracoven, kabinetů pro sbír
ky, knihoven. Rodiče bohatší (i z Borde
aux) svěřují Lyceu své děti od nejúůrlejšího
mládí (od 5—6 let) ahy nabyly zde vzdě
lání obecného i středního.

Rozvrhučivaatříd, VlastníLy
ceum má 7 tříd, rozdělené na 2 cykly
první (nižší) o 4 třídách. VI. V., IV., NI.,
a druhé (vyšší) o třech třídách (II. I.. Fi
losofie nebo mathematika). Nižší oddělení,
vzavřené zkouškou a vysvědčením (Cer
tificat d'études secondaires). které ODTAV
ňnie absolventa k nižším úřadům (v 15 až
16 letech), nebo k nokračování na učeliš
tích odborných nižších; vyšší oddělení
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SKOLY STŘEDNÍ VE FRANCII
(Second cycie) končí t. zv. Baccalauré
at-em, zviáštní zkouškou pro studium uni
versitní (o čemž níže.)

Cykly tyto vzestupně se rozdělují dle
volby studujících a to: třídy VÍ. a V. na
2 druhy: A) humanitní s latinou a druhým
živým jazykem (na severu obyčejně S an
gličinou). na severovýchodě s němčinou,
na jihu se Španě.štinou, na jihových. s ital
štinou uprostřed, dle rozhodnutí správy
Lyceí), oddělení B) vedle druhého živého
iazyka přihlíží k reálnímu vzdělání (rýso
vání, kreslení, vědy přírodní, a mathema
tixa). Třídy IV. a III, se dělí natři skupi
ny: A) s latirou a řečtinou a jazykem ži
vým, dějepisem a zeměpisem, mathemat.
a kreslením, B) s latinou (bez řečtiny) a
jazykem živým (více hodin), C) bez latiny
a řečtiny) s jazykem živým, mathem., ú
četnictvím, právem obyčejovým, fysikou,
chemií, kreslením, rýsováním, geometrií.
(Týdenních hodin 22—25).

Druhý cykl vyšší rozštěpuje se na 4
skupiny: II. A) a I.A) latina, řečtina. ja
zyk živý, dějiny nové 1 staré, mathem.,
fysika, chemie,geologie, kreslení, (po
1—2 hod. pouze), odd. B) latina, 2 jazyky
živé s větším počtem hodin(7) a ostatní
předměty podobně; C) latina s 1 jazykem
živým, mathem., dějiny moderní, fysika,
chemie s praktickým cvičením, deskrip
tivní geom., kreslení a inodelování, geo
logie. D) bez latiny, 2 jazyky živé a re
ální předměty s větším počtem hodin a
praktickými cvičeními.

Třetí rok II. cyklu, zv. Filosofie A) (la
tina, řečtina, 2 jazyky živé) (dle volby),
mathem., fysika, chemie, přírodní vědy,
kreslení a hlaně filosofie (4 hod. tý
dně) a hygiena, Filosofie B) latina bez řeč
tiny, 2 jazyky Živé a ostatní předměty po
dobně, třetí odděleníMathematika
A) filosofie 3 hod., bez latiny a řeč
tiny, přírodní a pokusné vědy, mathemat.
8 hod., zdravotnictví;Mathematika
B) podobně více hodin reálrím předmě
tům. Jak známo, naše maturity isou ve
Francii neznámy, způsobilosti pro studium
na universitě nabývá absolvent Lycea
před zkušební komisí, jmenovanou mini
strem vyučování, skládající se z profesorů
fakult písemnictví (des Lettres) a věd (des
Sciences), z profesorů středoškolských
činných nebo čestných diplomovaných



(Agregé) a doktorů. Kandidát vykáže se
vysvědčením. Studiním a podrobuje se
dvěma zkouškáni: první po absolvované
s prospěchem třídě I. a to dle čryř skupin
vyjmenovaných, písemní (troje) a ústní
2 veškeré látky, probírané v oněch skupi
nách. Za rok, udělalli zkoušky první, úlásí
se po absoivování filosofie (nebo inathe
matiky), v druhé části baccaiaureátu z fi
losofie nebo věd) mathematických zase
dle skupin) zkoušky písemní (disertace fi
losofická a komposice z přírodních věd a
fysiky, nebo práce písemní z věd mathe
matických a filosofie) a pak ústní zkouš
ka z uvedených věd.

Baccalaureát koná se při uni
versitách a to dvakrát za rok (v červenci
a v říjnu) s výsledkem překvapujícím:
pouze asi polovička kandidátů prochází,
ostatní jsou reprobováni buď po písemní
neb ústní zkoušce a to při obou částech,
známky nejlepší (tres bien) dosahuje mezi
tisíci žáků 1—10.

Na př. výsledek v Baccal. v červenci
r. 1910: skupina A) (lat., řečt.) 2.312 kan
didátů, obstálo 1.092 (47%), B) (latina, ži
vé jazyky) z 3229 kand. 1344 (41%), C)
(lat., vědy) z 2757 kand. 1318 (48%), D)
(vědy, jazyky živé) ze 4266 kandid. 1648
(38%); v druhé části A) (filosofie) z 5718
kand. 3045 (53%), B) (mathem.) ze 3298
kand. 1923 (58%), podobný poměr i v říi
novém terminu.« Jsou mnohé školy sou
kromé (pensionáty), kďe se takovíto kan
didáti pouze připravují ku zkouškámBac
calaureátu. Jak vidno, university hájí Si
pro své řádné posluchače práva na dosta
tečné, odborné a povšechné vzdělání. I y
cea francouzská mají nejen účel vzděla
vací, nýbrž v první řadě též úkol vycho
vávací a k tomu zřízen jest všude inter
nát, rozsáhlý pensionát, kde studenti by
dií, jsou pod stálým dozorem a kázní sprá
vy ústavu. Průpravou pro vzdělání střed
ní jsou třídy přípravné, totiž dětské (Cla
ses enfantines, dva roky) pro děti od 6—8
let, řízené učitelkami, a pak třídy obecné
(Classes élémentaires) VIII. a VILs látkou
našich vyšších třít obecných pro žáky
od 8—10(11) let.

Vedle pravidelné průpravy středoškol
ské lycejní jsou zde ještě zvláštní kursy
přípravné pro školy vládní (státní Ecoles
du Gouvernement): normální vyšší pro
vzdělání profesorů, polytechnika (naše
technika pro úřed. státní), St. Cyr (vo
jenská), Navale (námořní akad.) Centrale

(pro právní vzdělání, d'Agriculture, de
Conunerce, Institut Agronomigue.

Studenti jsou dle poměru k lyceu
Čtvera druhů:

1. Žijící v Lyceu (pensionnairgs) stále
(vyjma prázduíny), nosí uniformy, za byt
stravu. potřeby školní, přiučování platí od
/ O0—1200 irs. dle stáří a druínurŠkol. Jsou
pod přísným dozorem (t. zv. surveillants)
dozorců, i v ložnici, při hrách, mohou
jen s dovolením ústavu navštíviti rodiče
nebo příbuzné, i jejich korespondence jest
kontrolována. Studenti v pensionátu ly
cejním jsou rozděleni v skupiny, s nimiž.
opakují látku učebnou t. zv. maitres d'e
tudes. Profesoři jen přednášejí a zkoušejí,
vnitřnísprávu řídí v Lyceu provisor,
nejvyšší hlava ústavu, stránku hospodář
skow a finanční vede censor a ekonom,
úozor vrchní t. zv. Surveillant Général.

2. Demi-Pensionnaires, studenti, bydli
cí celý den (od 8 hodin ráno) | stravováni
v Lyceu, na noc chodí v 7 iiod. domů, nosí
rovněž steinokroj (platí za vše ročně od
400—700 fr.)

3. Externes surveillés, studenti, jsoucí
pod dozoreni lycea a přiučovániíod učitelů
uvedených, ale na stravu (vyjma svačinu)
chodí domů (plat 140—540 fr.) a konečně
4. Externes libres, chodící pouze na vyu
čování školní, podléhají kázni studentské,
nesmějí však nositi uniformy a míti něja
Ký špatný vliv na pensionátní studenty,
nebo jim něco donášeti. Platí od 70—450
ir. školného.

Na Lyceu vyučuje se povinně tělocvi
ku, umění dle přání rodičů (hudbě na piano,
různé nástroje, šermu, tanci), lékařský do
red obstarávají ústav. lékaři interní, chi

rurg, zubní, jsou zde koupele, lázně, holiči
a pod., a to vše za pečlivého dozoru pro
visora a ekonoma.

Lyceum velké má ještě 2 ústavy po
družné venku za městem s rozsáhlou za“
hradou, řízené hlavním ústavem.

Budiž připomenuto, že studium středo
školské ve Francii jest proti našemu ná
kladné a spíše jen pro bohatší vrstvy, ale,
což pozoruhodno, ukázněno, přísným do
zorem a stálým stykem s představenými
nejen vzděláváno, nýbrž i mravně vycho
váváno. Tím vysvitné i zvláštní úkol
náboženské výchovy, odlišnýod
poměrů na školách obecných francouz
ských.

Zákon rozluky církve a státu při vy
loučení náboženské výchovy ze škol stát
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ních učinil výjimku při ssámích Lyce
ích. Katecheta Lycea (Aumonier) má zů
stati na škole a placen býti ze státních
prostředků až do jeho odchodu do pense.
Náboženství má se vyučovati u těch žáků,
jichž rodiče si toho na začátku roku při
zápisu přejí. R. 1907 sice některá Lycea
žádají od rodičů poplatek 5—10—-15 fr.
ročně, ale příspěvkyty plynou do poklad
ny: ústavní, ježto katecheta plaoen jest
státem, někde jest to vyučování zdarma.
Reditelé Lyoeí r. 1908 velkou většinou u
snesli se ponechati vyučování nábožen
ství i konání bohoslužeb, různými vlivy
na některých ústavech vyučování nábo
ženství ponecháno na vůli žáků i rodičů,
na ústavu však oficielně se nevyučuje. V
Bordeaux, jak psal podepsanému aumo
nřer P. Roux r. 1910, vyučuje přes 400 stu
dujících ve 24 hodinách náboženství
(hlavně menší studenty) ve trojím stupni,
pro vyšší studenty má t. zv. přednášky
(conferences), má dvoje bohoslužby v ne
děli s exhortou a zpěvy za pečlivého do
zoru Pp. provisora, censora, gener. dozor
ce, učitelů studijních, takže píše v dopisu:
Deo gratias pro toto et pro tanto a podo
týká, že tomu není tak všude.

Proč Lycea ponechala vyučování ná
boženství, jest spíše důvoď u rodičů, aby
svěřili své syny vedení Lycea, když musí
mmoho platiti a za plat poměrně vysoký
by mohli dáti své děti do škol nábožen
ských svobodných.

Žáci třikrát za rok, dle obyčeje tam
ního, píší úlohu z náboženského učiva, o
Vánocích, Velkonocích a na konci roku,
dle výsledku pak jest na konci roku slav
nostní udílení cen u přítomnosti zástupců
vlády i města a rodičů. Udílení cen (knih,
památníků a pod.) děje se společně s vy

FRANT. HEPPNĚR:

znamenáváním žáků i z ostatních vřed
mětů, takže zde vyučování náboženství
je prakticky uznáno, jako jiné předměty.

2. Ale přes to někde poměry jsou
smutnější, duch vyučování jest mnohde
kraině nepřátelský, mimo to církev ne
přeje si, abv děti i studenti byli vydávání
nebezpečí ztráty víry na ústavech neu
trálních, protodlouháleta již trvají
Školy střední svobodné, zv. ko
leje nebo pod. s obvyklým internátem.
Školy tyto jsou jednak malé seminá
ř e pro přípravu studentů na bohosloví, ří
zené hlavně kněžími a podporované bis
Kupy, pak školy normální pro vzdělání u
Čitelstva a školy odborné v místech země
dělských, rolnické, vinařské, technické
pro dívky školy pro výchovu domácí ruč
ní práce. 'yto odborné školy zvláště
vzkvétají pro mravní, vážnou výchovu,
takže stát vlastně velkými finančními ná
klady hledí dostihnouti počtu škol svobod
ných, ač s malým výsledkem.

Tyto ústavy siednoceny jsou v mohut
ný svaz »Alliance des Maisons d'Educa
tion chrétienne«, který soustřeďuje na 600
ústavů katolických ve Francii. Na ústa
vech těchto vzdělání i vychování žáků I
žákyň prodchnuto jest duchem nábožen
ským, i výsledky většinou předčí ústavy
státní, takže jsou ústavy tyto katolické od
rodičů vyhledávány. R. 1907 měly tyto ú
stavy na 70.000studentů. Patrno, iak mno
ho mladých duší zachráněno pro velké po
slání kulturní a mravní, a vysvětlíme si,
že inteligence francouzská je prodchnuta:
duchem náboženským, zvláště v dobách.
našich.

O universitách katolických a spolcích
studentských příště.

ANT SLAVÍČEK VE SVÝCH DOPISECH.
(Profil malíře a básníka.)

(Dokončení.)

Na přicházející, snivé, zadumané pod
zimky Slavíček těšíval se nejraději. Jako
pravý básník. Díval se do širokého kraje
široce rozevřenýma očima tím více, aby
pochopil vše jedním pohledem, než přijde
zima a zavěje vše vysoko sněhem.

Tu cítil s každým žloutnoucím stromem
v kraji, loučil se s ním několikráte, než 0
dešel nadobro a svoji náladovost cítění
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vkládal do hojných skiz a obrazů. Práce
ta byla mu radostrou útěchou a poetic
kým zasněním, v níž snažil se podati ce
lou svou duši, co jí tak prudce zmítalo a
co jí laskalo zároveň.

Proto upouštěl mnohdy od všelija
kých detailů v obraze, aby podal jen cel
kový dojem krajiny.

Z Kraskova psal: Člověk chodí kra



jem a smutek už ze všeho kouká. Dnes
navečer vracel jsem se ze Seče a jdu ce
stou porostlou těmi švestkami — pamatu
jete-ii a vyhoupi se měsíc — ve veliké
kráse a všechno bylo při tom tuze smut
né. Prechod z iéta do podzimu blíží se
krokem. Políčka jsou holá a jen tu a tam
výše k Seči zbývají a pracují se otavy.
Nevím, co může být krásnějšího a co zá
roveň smutnějšího, než to podzimní zrání,
kdy se človék loučí s vedrem i sálavým,
bezestínovým úpalem, tím polednem léta.

Při podzimních toulkách krajem chá
pal hýřivost měkkých barev 4 inejjemněj
ších nuáicí, měkkost! ovzduší, pach hni
jícího listí, roztříštěné reflexy zapadají
cího slunce a plachost hlasů pasáků, —
harmonii a kombinace barev a melodii
pozdního podzimku.

Jak přírodu miioval, a jak se s ní lou
čil, kcmemtuje dopis, psaný v Kamenič
kách:

Tomuto kraji dám teď »s boheme«,
snad navždy, snad na čas. Báječný kraj,
plný střídavých protiv! Je veselý, když
se nad ním slunce rozehřeje a ie ku pláči
až, když idoušedivé mlhy po něm a když
z mraků fičí studený vítr. To všechno
sedí v něm, i plno barev, i nesmírně zas
má!o. Někdy jako veselá píšťaika vyzní
v jediný akkord, někdy jako nejhlubší tó
ny varhan. Ten kraj, v němž jsem tolik
prožil a v něm zdomácněl, v kterém jsem
každého znal, i jeho celý skoro Život a v
v něm těch skrovných radostí. — Těšil
jsem sena silričky s bílými břízkami atd.

Anebo iindy psal z Oldřichovce kon
cem léta r. 1908: Hrozně je smutno v Do
lích a smutno v celém kraii. — Tak tíži
vo a trudno; že už se do Prahy těším.

Sluníčko snad radobro se schovalo —
a bude-li svítit — sotva bude už iiskřit a
hřát. — To už aby i člověk skládal pincl
a znovu vstoupil pod sklerěnou střechu

-a pracoval na velikých plachtách. Cítí. že
nastane podzim a po něm dlouhá zima. —
Všechno mizí — plyne — svýmpředur
čeným tempem. — To je život a slunce
je radost života.

Nebudu sentimentálně se rozpisovat.
Ale dnes, kdy opravdu lesy jsou jako pod
těžkým příkrovem — těžko psát veseie.
Vzduch visí v těžkých cárech mraků. —
Už je smutno.

Těším se na lesklé ulice.

A Siavíček, vrátiv se do Praiiy, s nad
šením, silou a individuelní vehemencí pu
stil se do práce.

Teď Praha se svými, jemu ak milými,
starými zákcutími byla mu tím dražší,
aby ji vyhredával a pohledem na ní se
kochal. Ať to bylo z rána nebo večer, ať
za deště a sněhové plískanice, nebo za
mlhy a podzimkového slunečního die —
úculal se sám a rád v starých dvorech
páté čtvrti, nebo opuštěným nádvořím ko
lem sv. Víta.

Do páté čtvrti lákala jej pletitost kři
vých střech po:orozbořených, špinavých
baráků, dvory s vřískavým křikem dětí,
řeznidké krámky a dvory s ledabyle ro
zestavenými povozy, úzké ulice a prázd
né zahrady kolem kláštera klarisek.

Í ve staré části Libně byl častým ho
stem. —

Při toulkách starou Prahou vzdouvaly
se znovu skryté síly Slavíčkovy v moc
rcu touhu po krásném a pravdivém.

Zde prožíval zvláštní a výjimečné sta
vy, zde vychovával zájem a porozumění
pro krásu staré Prahy.

Svědčí o tom dopis z r. 1906.
Maluji Vám teď jednu uličku — nevím,

zda jsem byl s Vámi v ní — (bylo by
škoda, ne-li), uličku alchymistickou —
Zlatcu, t. zv. »U Da'iborky«. Dom2čky
jsou přilíplé na hradbách mezi Bílou věží
a Da'iborkov. Nepatrné miriatury obydlí
— pokojíčky nízké s různými klenutími,
plné výstupků a s okny. fak do uličky, tak
do jeleních příkopů. Vyhlídka je veliká a
krásná — teď žicutnou stromy a dosahují
větvemi až do těch malých okének zadní
strany slepé uličky. — Znám už ty lidi
tam, kteří bydlí v zelených, bílých a hně
dých domečcích, slepených a nepravidtl
ných, — prostě takových. jak je potřeba
a tehdejší pohodlí vyžadovalo. Hned
bychsetamodstěhoval! Atakovou
z toho kouta mám radost! Jakoby
veliké město bylo několik hodin ode mne.
—-Snad isme tambyli, ale jistě vím, že
jsme ji neviděli celcu a pak jsme nebyli
v těch malých barácích. AŽ jednou — na
padne-li sníh — půjdu tam „to je vlastně
jiný svět — groteskních forem a náladdo
cela středověkých.

A ve své konfesi, zaslané Hlevesimu do
Vídně r. 1903, připojuje: — Snad Vás ne
bude obklopcvat onen nimbus starověku,
který na mne tak působí, když z večera
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chodívám, kdy lampy tu a am rozžehují,
starým jeho nádvořím.

Lozději r. 1906 vyznává v dopise i to,
co jej k tomu inspirovalo: — Dělal jsem
si drobnéty kousky pražské pro patinu je
jich, prejzy a klikaté uličky pro klikatinu
a kostrbatost různých přístavků, které by
jy lepeny k sobě dle potřeby tehdejších
barevných lidí a časů — jedním slovem,
že ty věci mám příliš rád — jako
staré písničky.

Čítávám tuze často — »Staré le
topisce«, hledám tu Prahu tehdejší i lidi
v ní — mezi těmi starými řádky a koli
krát je Čtu, tolikrát si přeji, jén na mó
ment octnouti se v těch starých dobách
mezi těmi malebnými ulicemi, po nichž se
hemžilo lidmi — v kroji oněch dob. Nikdy
jsem, nedělal staré ulice, abych si dříve
nepřečetl buď Wintra nebo Jiráska a co
mám od Vás, od té doby staré ieltopisce.

Do této doby patří »Nábřeží« v dešti
vém dnu, kdy vzduch je vihký, chodníky
se lesknou kalužemi a ulice jsou onuštěny.
Nebo »Ulice v bývalé Praze« — za listo
padového odpoledne, kdy gáodníkya řím
sy domů jsou sněhem poprášeny. [ někte
ré studie architektury sem patří, z nichž
»Sv. Vít« je nejkrásnější.

Ve sbírce dopisů, zaslaných jeho přá
telům a známým, dočteme se vše, co měl
Slavíček rád, po čem toužil, kam spěl, Do
znáváme celou jeho vývojovou dráhů a
vyvrcholení, cíl a nejvnitrnější privatissi
ma měkké, básnické duše, jehc vztahy a
lásku k přírodě a umění.

Slavíček šel ve šlépějích Chittu s
siho! Byl krajinářem, impressionistou
katéxpchen, jako tento: ale s hlubším
smyslem a pochopením pro věc samu.
Maloval pouze tolik, mnoho-li viděl; kra
ina mluvila k němu svou řečí, které Sla
víček rozuměl a kterou zachycoval na ši
roká svá plátna.

Po studiích na akademii zlákály mla
dého Slavíčka lesy svou poesií — lesy v
podzimku s hýřivými barvami. Pak přišly
skizzy červených střech, když do nich
slunce praží a červencový vzduch se nad
nimi tetelí a skizzy střech v podzimních,
hedvábných mlhách a tmách.

Odtud přešel k plen-airu. Zprvu byla
to periferie Prahy (Troja, Ruzyň a Okoř),
později Kameničky, Oldřichovce Hosti
šov, Chelčice, Němedká Rybná a Kras
kov. Tu maloval pohledy do kraje, aleje
topolů a jeřáby, cesty do vesnice, baráky
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s doškovými a šindelovými kryty, malé
oplotěné zahrádky s vysokými keři kve
toucího bezu, rozvité pivoňky a kosatce
deiikátních barev, rybníky a úhory. ka
menitá pole, hlávky zelí a kapusty, Sa
moty a ženy, pracující ojediněle v polích.

To jsou krásné kusy pleinaristní deli
kátní harmonie.

Slavíček byl šťastným impressioni
stou. Podařilo se mu vytvořiti dojem ano
mentannosti a Životnost okamžiku. Slaví
ček patří k tomu velikému hnutí v malíř“
ství XÍX. století, k němuž Edouard
M anetť, otec francouzského impressionis
mu, dal základ a iemuž připravil světlo
i vzduch.

A byly to Manetovy studie vesnic a
krajů z okolí Normandie, (zvl. vesnice
Giverny na říčce Eure) krajů, klteré mají
tolik společných prvků s krajinami naši
mi, — studie krajů ploché Normandie s
řídkými lesy a vrbisky u rozteklých vod,
té Normandie, kterou Robert Browning
nazval »krajinou červených, bavlněných,
nočních Čepic«.

Po Manetovi přišla jich celá plejada:
Claude Manet, Edgar Dégas,
miss Mary CČassatová, Emile
Claus, J. F. Raffiaelli Camille
Pissaro, »krásnýžid«,Alf. Sistley
a j., v níž posledním bardem byl Henri
Le Sidauer, — epilog francouzského
impressionismu.

Po lásce k přírodě přišla u Slavíčka
láska k umění.

Krásně o ní píše v některých dopisech.
Malíři M. Jiránkovi psal r. 1903: Jen to
lik jsem vycítil, že jen to umění je správ
né, které se nežene za vyjádřením bůhví
jakých kolosálních myšlenek a bůh sám
ví, jak hluboké chce býť; jen to prosté,
zcela tak jednoduché, jako ty kraje, tam
s tím vším, — co v nich je té chudosti a
smutku. Čím pak jednodušší — i vyjád
řením i právě myšlenkou — tím spíše do
stupuje k cíli svému blíž. Ovšem vím, jak
málokdy asi uspokojuje a jak málokdy
něčeho dicsahuje. — Než, jaká pomoc!

Nebo jindy, 7. dubna r. 1904, psal z
Prahy: — Já si totiž myslím, že každé
dílo povstalo pod silným dojmem přírody,
který se zabarvoval jen individuelní ná
klcmností člověka, Na někoho snad i v ci
zině působí silný dojem, tomu ovšem
nerozumím, — ale někdo zase duvode
pracovati pouze v intimním ovzduší své
domoviny. Ale všady musí býti — skoro



dětinská, snad i bláznivá láska k předmě
tu. A jenom tou stává se i obyčejná ne
patrná věc dílem um. Je to čistě subjek
tivní a vyjadřuje vlastně ne to, co je
venku, ale to, coje v člověku.

Jindy zase radí v dopise ze Střítěže
u Hlinska r. 1903: — Recepty a staré DO
kyny zapomeňte a raději těžkopádněji
pracujte, jen když úplně samostatně. Bez
toho v tom kumštu exisťuje jediný jen a
správný »recept«: nehledět na nic, jen to
celé své já podat. Příroda pak je přece
jen toho nazírání osobního pouhým pro
středkem.Cíl je, dáti ťo,cocítíčlo
věksvýma očima a srdcem, to je
to individuelní, co pak obraz povyšuje na
dílo umělecké.

Myslím, že duch člověka, stále hleda
jící a neuspokojený, stále neklidný, bude
vždy nový ve vyjadřování svém.

V létě r. 1906 píše z Kraskova do Pa
říže o tom, co překáželo ve vzrůstu a vý
voji našeho malířského umění: Rozum,
logika, rozvažování — nic není, leda, že
vede na scestí. Nikdy se člověk nemá —
skoro ani nemůže — do něčeho nutit.
Byla by to stejně faleš, jako všechno vy
umělkované a nasugerované bez mocných
popudů skutečných. U nás v Čechách po
tolika otřesech, v nichž tolik dobrých lidí
a i ideí hned v začátku vždy brávalo za
své a vůbec v národě, který od počáltku
byl pronásledován a snižován jen, tam je
zdánlivě těžká produkce umělecká a ne
může jíti na soutěž s kmeny šťastnějšími.
— Ale já si myslím, že to je zdánlivé.

Nemohlo se u nás krok za krokem s
ostatními, ale snad to bylo tím, Že u nás
se všechno přejímalo a nenechávalo se
vlastně domácí rostlině ani jakživo do
zrát, a to, co by se bylo mohlo vyvinouti
ponenáhlu a postupně, prostě cizí kul
tura oslepila lidi, již byli vysíláni a kteří
pak žili jen pod dojmem svých cizích vzo
rů. Vzpomínám na Chittussiho a jiné.
Proč by nemohlo to vzrůst ze své půdy
vlastní. Všudy je jen ten jediný pánbůh
—příroda. Všadyta jediná prav
da: poctivost a všady ten jedinýcíl.

A jinde zase připojuje: Co bych si Přál
nejsnažněji: propracovat se v umění k oné
lomené harmonisaci a. distinkci tónové,
kde sie neruší a všecko v souzvuk splývá.

Jak díval se Slavíček na umění, char
akterisují některé jeho myšlenky z rozho
voru s drem Herbenem:
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»Povinnost pro malířeje, vidět po
ctivě a malovat poctivě, co v
dí. Kdyby mohl vyškubat ze sebe pamět
a zkušenost.

Nebo z rozhovoru s týmž: Umělecké
dílo nemůže být krásné, když není pravdi
vě. To ať mi nikdo nepovídá. Ale, jak
pravdivé! Fotografie nel A pomalovat tu
materii — trávu, stromy, vodu, oblaka, to
také ne. — Ta reálnat to nedělá, nýbrž co
je za ní, cos do toho vložil...

Dne 21. října r. 1904 psal z Kameniček:
— Musím být venku stále; — snad

se mi to jednou přece podaří. — Člověk
už illusí nemá; fy Spadnou dřív než na
podzim listí, ale raduje se jen z jedné vě
ci: — z nepromeškaných dnů, — z práce.

A v dlouhé zimě, 30. prosince 1906,
stěžuje si v dopise, kdy nemůže oddati se
toulkám v kraji podle svého způsobu: —
žiju teď jako pavouk. Málo, nikam necho
dím. V Platejzu jsem byl posledně tehdá
s Vámi. — Nemám nějak rád lidi — a se
tkám-li se s někým, nemám nejpříjemnější
pocit. — Člověk se tak do sebe zahrabá
vá, — a je tak dobře. Jinak by musil
mezi lidmi se mnoho přemáhalt, aby mno
hým nenadal. Raději mezi ně nejít a celou

pnersli vymáčknouti na plátno, a — maovat...

Dne 10. srpna r. 1909 za jasného do
poledne vyšel si Slavíček zase do kraje.
Zlákala jej tentokráte vysoká alej topolů
na žamberecké silnici. Kolik skiz Slavíček
udělal, než přistoupil k definitivnímu ma
lování na plátno?

V (tom zračila se odvaha a síla umělce.
Slavíček byl jednímz těch, kteří bojovali,
až stali se vítězi. Neměl rád úskoky a
kompromisy, tím méně vyhnutí.

Stál vždycky a pevně za svým dílem
a rázně chopil se určeného. Tentckráte
byla to žamberecká silnice a na ní řada
vysokých stromů. Dopoledne maloval ne
be s temnými silhuettami topolů, k poled
nímu ystál od práce.

»Žamberecká silnice« bylo jeho posled
ní prací v plein-airu; zůstala torsem.

V parném odpoledni koupal se v Zdob
nici. V chladné vodě říčky zachvácena
byla levá strana těla mrtvicí. Podkoseno
bylo robustní tělo, aby více nevzepjalo se
se k vysokému letu za vytčeným cílem..



Půlroční léčení neposkytlo mu nmoho
k uspokojení. Práce šla mu ztěžka, namá
havě a pomalu a Slavíček stával se ner
vosním. V té době, jsa tak daleko od volné
přírody, od svých koutů a milých mu
míst, — sedával ve svém atelieru jako
opuštěný pták se zlomenými perutěmi, —
zatím co nad krajem snášel se hustý, čer
ný soumrak, aby mu zastřel výhled do
kraje.

Slavíček duševně umíral.
Se stěn atelieru hleděly na něj drobné

fotografie a reprodukce malířů, jemu z
nejmilejších. Byly to obrázky Emile
JacauaBlanche-a Amana-Jeana,
Milletův »Vesnický kostel« a jiných,
jež měl tolik rád...

DR. FR. XAV NOVÁK:

Ti snad inspirovali jej ku práci.
A bylo to několik obrázků z intimních

koutů atelieru a zákoutí pokoje, které jej
přiměly k tomu, aby se chopil znovu štět
ce a barev. Ale marně. —

Skupení porculánových mís, konvice,
oranže, pestré ubrusy, chřest a jablka, —
zátiší, tak mile důvěrné, lehce zadumané
imnterieurys toutéž lahodností barvy a de
hkátností hamnonií, — interieury za kra
jiny, plné slunce, vzduchu, vůně a jasu...

A přicházívala mučivá neuspokojení a
zklamání. Slavíček zanevřel na vše kolem.

Konec trýzním učinil sám. Dne 1. úno
ra 1910 zastřelil se ve svém atelieru. —

"Tehdy bylo smutno v dílně, v rodině i
v Kameničkách...

K OTÁZCE NÁBOŽENSKÉ V ČECHÁCH.
Otázka náboženská v Čechách je otáz

kou katolickou. Neníotázkou prote
stantskou nebo jiné kterékoliv moderní
společnosti náboženské, poněvadž v boji
o bytí a nebytí moderní společnosti, o kte
rý dle všeho nyní po válce půjde, nestačí
žádná společnost náboženská, která s n e
přáteli má jeden původní ko
řen a žije podstatnětýmiž moder
ními hledisky a bludy. Ani ve
světě vůbec, ani u nás v Čechách. Půjde
o poslední důsledky modemí, od Krista
odpadlé kultury, a ten odpad počíná Lu
therem. Nedá se tudíž ani Lutheremani
jeho příbuzenstvem vyléčit.

Náboženská otázka v Čechách je též
proto v první a rozhodující řadě otázkou
katolickou, že 90 proc. českého lidu nále
ží do církve katolické. O náboženství v
Čechách konečně nebude rozhodovati
hrstka vypočítavých protestantů, ani tro
cha od Boha odpadlých intelligentů, ale
massy našehočeského lidu samy, a ty
massy jsou dosud tdíky Bohu!) katolické.
Doufejme, že jimi i přes nástrahy doby a
lidí též nadále zůstanou.

ni v tom smyslu koněčně není naše
náboženská otázka v Čechách otázkou
protestantskou nebo podobnou, jak mnozí
o tom unás sní a tajně pracují, že by se
totiž katolický lid pod nějakými hesly a
Za pomoci nějakých osob převedl do tá
bora nové, moderní a snad »demokratic
ké«, »české«, »národní« a pod. společnosti

náboženské.(Viz přednášku Herbeno
vu v 29. č. »Národních Listů«. Zde do
slovně mluvil »slepý o barvách«.) I o nás
katolících českých platí, co kdysi napsalanglickýprotestantský| Časopis»Hlilbert
Journal«: »Odpadne-li katolík od své Cír
kve, propadá vždycky naprosté nevěře.
Máť katolík ve své církvi tolik nábožen
ských pokladů, že už ho žádná jiná církev
neuspokojí.« Vedle toho třeba míti na zře
telt i to, že nežijeme ve století patnáctém
nebo šestnáctém, ale že isme všichni ně
jak dítkami století dvacátého. Není v nás
onoho silného, řekl bych živelního nábor
ženského vědomí, které by dovedlo pře
žíti takové náboženské otřesy a revoluce.
Jsme více méně, zvláště u nás v Čechách,
náboženští souchotináři. Zatřeste „námi

násilněnábožensky,a „vytřěsetenám »duOoženství..Zničte, co lid Siod staletí
uchoval ještě katolického, a zůstane mu
čiráZžíravánevěra... Jest tákověluštění

"náboženské otázky opravdu úmyslemtěch
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podvratných protikatolických stran u nás?
Jest i v zájmu národním naší republiky?

Máť ovšem protestantismus (tu zvláštní
a v očích moderního člověka nenahradi
telnou »výhodu«, že někdo nemusí věřiti
ani v osobního Boha a při tom jest — vý
tečným protestantem. (Kolik víry v Bo
ha Krista, mají ti různí odpadlí Herbeno
vé atd.? Byli a zůstali nevěrci, ale
svým přestoupením k protestantství chtě
li sobě a jiným zachovati alespoň zdání



nějaké víry.) A tudíž není vyloučena mož
nost, že by větší
víru oloupených, nalezla přístřeší v ovčin
ci protestantském. Ale v tom, čemu ne
pochybně jdeme vstříc, v zápolení o vel
kou budoucnost a zdraví národní, nestačí
nám náboženské zdání, budeme>především.
potřebovatitéž. siln éh 0, „zdravého
náboženskéhoŽivota.
O ap E Gmvrh£9kmV OC Ze

Jsouc tedv otázkou katolickou, jest v
Čechách otázka náboženská zároveň i
otázkoukatolické církve.

Nám věřícím katolíkům není víra ně
jakým krásným poetickým snem. Nám též
nestačí o víře krásně mluviti, její předno
sti a dobré vlastnosti uznávati, jak se to
stává módou mnohých a mnobhýchnevěr
Ců u nás.

I to, čemu se říká v Německu a jinde,

Tím je nám věřícím katolí
menší část katolíkůo kům víra a tím je nám církev.

Neboť nedá se u věřícího katolíka odlou
čiti od Krista církev. Ale vtělením
Kristovým, pokračovánímjeho ne
omylnébožské autority v učení, nevy

„čerpatelnou studnicí jeho spasitelné mi
fosti jest katolíkovi církev. Není jen
intelilektem katolíkovivíra, jak to
mu je u protestantů. Intellekt, odloučený
od organického života je anarchista —
vizte, kam zavedi za století lutheranismus
a s ním společnost. Katolíkovi znamená
víra i vyšší milost, vyšší nad přiriciz e
rý Život, ale ten je možný jen na onom
vinném kmeni (Joann. 15., 1. ss.),
který jest Kristus, a jenž až do skonání
světa pokračuje v díle svém, prodlužuje
život svůi nebeský v církvi, v katolické
CÍrkvi.

Co na př. ještě nedávno (v č. 280. z r.1918), bylo čísti ve »Venkově« o »Obciiunás,»hledatiBoha«,uznávámepouze© Boží«,jestjendůkazemohromnénašíná
podmínečně, přechodně a obmezeně, když
člověk nežije bojem, ale právě životein,
když hledati potravu, není jí se nasytiti.
Hledati Boha po třicet, čtyřicet let, jako
Životní sťav, jest nám věřícímkato
líkům na roveň s nevěrou samou.

Nám katojíkům nestačí ani náboženskáfilosofie,kterázjednotlivých© nábožen
ských učenídle vlastní libovůle
vybírá, co se jí hodí (viz Tolstoj a mnezí,
přemnozí moderní); která dle vlastní li
bovůle staví chrám ne Bohu, ale

sobě a tudíž chrám ne Svaté víry, ale
pouze náboženské vědy, chrám tak syp
ký a nestálý v bojích lidského srdce, jak ků) počíná
nestálým a sypkým je člověk sám i s tou
jeho až hříšně zbožňovanou vědou.

Nám věřícím katolíkům není víra vů
bec něčím, co se mění dle doby a počasí
jako šat, o čem s jinými se smlouváme a
paktujemedle nabídky a zisku. Námjevíra dílo Boží v člověku, právo božskéna srdce lidské,

boženské sploštilosti i u duchů tak vybra
ných a břubokých, jakým je nepochy:oněEr,X,Salda.© Námkatolíkůmnenía
nikdy nebude církev institucí pouze lid
skov, a tudíž relativní, schopnou změn a
přestavby dle národrosti a zemských hra
nic podstatně různých a odchylných. Nár

jest církev právě tak drahá, svatá, nedotkoutelná a ke spáse věčné1 časné ne
zbytná-jeko Kristus sám. Nám platí heslo
staré křesťanskéobce, že nemůže mí
ti Krista otcem, komu církev
není matkou. My víme, že veškeren
moderníodpad od Krista (nejen u lai

vědomým neb nevědomým
odpadem od církve a od toho, co se nazý
vá sentire cim ecclesia, synovské srdce
k církvi. A když nedávno ministr Š.v e
hla o kněžské schůzi. (22.ledna
1919) vypovídal »lidskému zřízení« církveboj a kněží'mu při tom applau
dovali. věděli jsme, kolik uhodilou to
ho agrárníka (rozhodujícíhoo nábo

vyšší světlo i vyšší nebeská. ženství!)i u těch—kněží——
milost v lidských temnotách a slabo
stech. Nám je víra, katolické náboženství
něco tak reelního, věčného, nedotknutel
ného, jakoreelnímje nám osobní Bůh. ja
ko svatým a nedotknutelnýmje námKri
stus,náš Pán a Spasitel.NNa 1něm sto

jíme, věříce,od něho."přijímáme ono
responsumvitaeet mortis, v

*

Než v tom právě spočívá ohromná tra
gika, jak se tvrdí, české náboženské otáz

„Ky. Chceme prý si zachovati víru, vždyť
i nevěrci mezi námi hlásají nepokrytě její

němž je tolik nezbyttnost pro — lid. Ale nechceme, ně
sebezáporu a oběti, ale i tolik nebeského můžeme ani býti katolíky, jako Čechové,
požehnání, nadzemské síly.
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když církev katolická odvěkou byla prý





nepřítelkyní českého národa. A právě od
této katolické církve, a jediné od ní, má
záviseti naše náboženská budoucnost? Jak
tenSPor rozluštit r

Tu mi vždycky připadá na mysl. proč
největší dva čeští historikové, vlastně ot
cové českého dějepisu, Fr. Palacký
a VI V. Tomek tak blízko stáli církvi
katolické, tak daleko, daieko fvavé proti
katolické nenávisti moderní u nás? Bylo
to na počátku let devadesátých minulého
století, co isem v Praze uič: poradný roz
hovor s předním historikem českým —
(ovšemlaikem). Za řeči vypočetl mi vše
cky pracovníky na poli bádání dějinného
u nása dodal:»Jsou všickni dobří
křesťané a katolíci. 11,costojína
straně druhé, radikální, ti mnoho nezna
menají, ale ovšem mnoho křičí.«

Tedy dříve nebránila nejpovolanější
znalcst české historie býti zároveň i do
brýmkatolíkem. A dnes, kdo přečetl lec
laký »temný« historický román, aby serozloučilsvěrouaikatťoiickou| CÍrkví.
Změnily se tak mnoho a tak podstatně vý
sledky historického badaní u nás cd těch
dob. Myslím, že 1 laik v tom ohledu smí
neochvějně držeti se o tomtěchto vět:

J. Ještě zdaleka nemáme probadanou
náboženskou historii do míry té, abychom
směli učiniti v tom ohledu závěr konečný
a nepochybný.

2. | kdyby se jednou mě:o podařiti vy
nésti na neochvějnou jistotu všecka jeď
notiivá fakta naší náboženké minulosti v
Čechách, zůstane asi navždy nemožným
stanovitio těch fakt dosahu úst
dek objektivní a ve všem přiléhající k
pravdě. Z příčin v nás samých i mimo nás
težících bude právě tato nejúčinnější
stránka našich náboženských dějin vždy
cky reidištěm více méně libovolných hy
pothes, ne-li předsuďků a hříšných vášní.

A.Věda sama vůbec nám nestačí, aby
chom slepě přijímali její výroky © věcech
tolik nám katolíkům a Čechům svatých.
A'espoň ne ta věda, jak nyní vypadá. Ob
jektivnost moderní vědy, i vědy historic
ké, ukázala se právě za voslední války ve
světle až příšerném. Viz o tom na př. jen
kapitolu »Die Intellektuellen u. der Welt
krieg« v díle, Fr. Forster, Weltpoli
tik und Weltgewissen (Mimchen,1919,str"
80. ss.). Věda bez Boha jest jako společ
post bez Boha, neschopna velkého orga
iického tvoření a chápání, jest věda úpad
ková, která nestaví národu příbytky vě

kovitého trvání, ale naopak příbytky ty

cbracív hromadupísku. o SeU násjmePPo+

skými-jak-v »přísněvěděc. tak v romá
něcí,"v novinách jako v básních, v politi
ce i na profesorských stolicích, činí na
nestranného pozorovatele dojem.„psycho

„SYvyvolané různými příčíňami(kéž vždy
poctivým), ale brzo již i samé základy
našeho národního bytí ohrožující.

Jest to s historií právě jako na pf. S
přírodními vědami. Co přítornmě mnohé u
vědách přírodních rve od Boha, nejsou pří
rodní fakta, ale »filosofie«, již si ten onen
vědec, prý na základě těch fakt, vpravdě
podle tainých sklonů srdce svého, vytvo
řil. I zde potkáváme se s zjevem, že nej
větší přírodczpytci a zakladatelé vědy
přírodní byli lidé hluboce věřící, ale že
malí jejich epigoni jsou nepřátelé Boží a
náboženství.

Abych tedy málo slovy nastínil, jak
dívám se na onen rozpor katolictví a češ
ství u nás, zde mé mínění o tom.

Měli jsme u nás války náboženské, toť
smutná, nepopíratelná pravda. A války
náboženské byly vždycky nejdivočejší,
jmnde a — i u nás. Staly se tedy nepo
chybně u nás věci hrozné, ale činiti za ně
zodpovědnu stranu jednu, toť znásiňovati
historickou pravdu a s ní ctravovati ná
roď. který tou pravdou má žíti.

K tomu přistupuje v neismutnějším
onom století 17. politika, dobyvačná,
cizácká politika, která nic nemá činiti S
náboženstvím a tudíž ani ne s katcitotvím,
ale která ho zneužila k hříšným svým
cílům. Ty hříchy temné a strašné, které
se tu napáchaly v boji onom nábožensko
politickém, nedají se prostě přičítati na
vrub náboženství, ale padají na lidi, du
chém náboženství cizí (třeba se jím oháně
iící), dobou zdivočelé, vlastními vášněmi
zpité. Dva nejvlivnější mužové u Ferdi
"anďa II., diplomat ggenbeřg a vo
ják Valdštejn, byli protestántěpů
vodem a dle všěhoprotěsťantě“cté-"

ním, třeba přešli z důvodů sobeckých pod
vítězící prapor katolický. Ale ne v těch
utrpeních samých (které nebyly jen kato
Jíky přivoděny, jak znovu a znovu zdůraz
ňuti), spatřuii vlastní podstatu a význam
naší náboženské minulosti k nám a k našídobě.| Těžištěhusitstvíipozdějšíchzá



pleťků náboženských u nás spatřuji v tom.
jak působily a dosud působí na národní náš charakter.

Náboženské války měli i jiní národové,
Francouzi, Němci. Angličané. Trpěli jimi
a byli ochuzeni. Náš malý, úzký, věčně 0
existenci zápolící národ byl jimi o že
bračen. Ožebračení jsme byli ducho
vně, když hůšitstvíimotřesen v nás (až na
dnešní doby) pojem autority, základu to
každé vyšší výchovy ať v rodině nebo v
národě. Ožebračeni isme byli politicky,
když po bitvě naBílé Hoře celénaše kon
servativní třídy (z příčinpolitických,
pod pláštíkem náboženským, viz souběž
né děiiny povstaleckých zemí alpských)
byly nuceny vyjíti ze země. Ožebračeni
jsme byli hospodářsky (opět z příčin po
litických, ale pod plášťěmnábožen
ským), když nám vzali více než % naší
rodné půdy. Ožebračeni občansky, když
nám vzali samostatnost (co s tím mělo či
niti náboženství?). Ožebračeni v umění
a vědách, když ničena sídla našeho umě
ní, páleny, vyváženy naše knihovny (to
nám Koniášové zapalovali kláštery, dran
covali v 17. století Hradčany ?). A nel
hrozněji nás ožebračili, zmrzačili, když z
nás po Bílé Hoře na sřaletí nadělali pan
ských otroků na jedné, panských drábů
na straně druhé -—— —

Bohěme, bohěmien, ta dvě mezinárod
ní slova praví, čím jsme byli veliké části
Evrcpy: národem žebráků, tuláků, ne-li
národem cigánským. Čo nám zbylo přes
hrozné zkouškydoby, byla naše spo
tečná láska k mateřské řeči,
k jazyku po otcích zděděnému.

Praví staré přísloví: paupertas mere
trix. Nebývají daleko odsebe žebráctví a
»slabý charakter«, jak to o nás vyslovil
president Masaryk. (Ten náš »slabý

Lipanech a po Bílé Hoře. Ten v minulosti
natropil u nás mnoho zlého, nejen v poli
tice a ve veřejném životě, ale i| — v ná
boženství!Ne, že bychom my ka
tolíci byli horšími menšími
Čechy než kdokoli jiný v na
ší drahé vlasti. Dějinynašehopro
buzení to dokazují nad slunce jasněji. Ale
že jsme byli často jako Čechové »slabý
mi«, slabými i tam, kde jsme se řadili pod
prapor Kristův. Slabě zkvétala naše ka
tolická česká věda. Slabá. až někdy sla
bošská byla výchova naší kněžské mlá
deže. Slabě, často až příliš povrchně za

sahoval do duší pluh duchovní správy U
nás. Slabé a v nejednou nedostatečné by
lo vedení,kterého se nám dostávalo, v

"dobách nesmírně pohnutých a důležitých.
-z míst Bchém k tomuustanovených. Jak
še vyslovil missionář, který 1912 o eucha
ristickém sjezdu vídeňském od Božího rá
na hluboko do noci zpovídal lid i kněží
ze všech českých končin: »Měl jsem do
jem (nevím, právem-li), že v Čechách je
lidbéz pastýřů á pásťýři bez vůdců. To
je náš katolický hřích za. ML
nULost, opakuji, k jinémuse neznám,

"jinehoTia nás všech nenalézám, a nejza
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rytější nepřítel náš, chce-li býti upřímným,
ani nenalezne. Možná, že těžší le ten
hřích, než mnohým se zdá, vždyť my ka
tolíci čeští se svou Věrou, Se Svou vyšší
čistotou, se svou modlitbou, se svými svá
tostmi, se svým kněžstvím stáli jsme blíže
při základech národního bytí, při pokla
dech ideálních mašich statků. Nezmenšuií
toho hříchu, ano s hlubokou lítostí ho vy
znávám, ale to je všecko, čím vinným se
za nás činím.

Ale jest na čase vrátit se tam, odkud
jsme původně vyšli, k přítomnému problému| nábožensko-katolickémuunásv
Čechách, Tedy neuznávám oné »tragiky«
historické, o které tolik u nás se mluví, a
která oprávněně by mohlarušivěza
sáhnouti do naší náboženské otázky. Ale
znám se k tragice jiné historické u nás
(kéž zmizí brzo a Stane se opravdu »hi
storickou«!), k té naší charakterní »slabo
sti«x.Ta děsí mne nejvíce, jak u odpůrců
naší věci, tak u jejích přívrženců.

Pravím, u našich odpůrců. Máme již
za sebou v naší tříměsíční republice not

charakter« je nesmutnějším dědicívímpo ný kus kulturního boje, Žel, že o těch, ktte
říproti námbojují, i jako lidech tak
málo, až příšerně málo dá se říci, co by
nějakimponovalo.Všecko to stojí
na výši hrdinského kovsku
onoho, který spáchán byl 2
listopadu 1918na Staroměst
ském náměstí, a který trapněroz
rušii náš lid ijEvropu. Jak dosud vedli sf
naši nepřátelé v tom boji. těžkém a zdá
se osudném pra národ, nesvědčí o žádné
ani jen politické znalosti a hloubce. Ne
svědčí i o jen přirozané jakési vyšší vy
spělosti. Ale až křičí o demagogii, o vlá
dě ulice, o slepé vášni,c chorobné zauja



losti, o vůli hazardnosti se samými zákla
dy našeho mravního, národního bytu.

»vSlabýcharakter« z toho všeho Čou
há, pánové, jako žebrákovi sláma z roztr

bost, a že octne.se.nakonci tam, kde
octnoutisá nechtěl„akam.vedou ho živly

Tálo důvěry hodné.

haných bot;.pozor, ať se vám nezřítínad
hlavami ta pyšná. budova, kteroutak. sla
bě zakládáte. Mluví o staletých hříších,
které Habsburkové páchali na Češích a
na Slovanech vůbec. A v tu chvíli sami
věrně napodobují »shnilé« Rakousko, když
běží o — katolíky. V Rakousku 30 millicnů
Slovanů odbylo se obyčejně jedním mini
strem — bez odboru (ministrem kraja
nem). A u nás v Čechách má 90% kato
líků jednoho ministra — a též »bez odbc
ru«. Rakousko hledalo svou spásu v tom,
že »tisklo Slovany na zeď«. A co jsme u
nás vůbec dosud podnikli, všecko směřu
je k tomu»tisknouti na zeď — katolíkv«.
Co bylo osudným »shnilému« Rakousku,
může neméně osudně vymstít se na nás
sanrých. Ovšem v dějinách národa 11800
čítá se podle let a desítiletí — —

»Slabí« jsou maši odpůrci tam. kdekaždý člověk neodvolatelně
má a musí býti silný m, tímvíce,
kdo má vlásti svému lidu. A bcijím se, že
v tom boji, který jižjiž na nás přikvačil,

Tak katolický lid náš, a jak jeho du
chovní, kněžští vůdcové? Troufám si ří
ci, že jsou zdrcující většinou ducha do
brého a Kristova. Ale zase v nejednomducha»slabého«.© Nedostipropracovánicírkevněvědecky.Nedosti| prohloubení
mravně, životně. Nedosti široci znalostí
poměrů v církvía státu vůbec. A tak mů
že se státi, že silný zlomek toho kleru se
sejde a že vystoupí nějaký Kristu odumře
lý kněžskýdemagogastrhne jec dalekaoďcírkye, daleko.od Krista,a jápravím,
daleko od — draze milovážiého lidu sa
mého — —

Denně úzkostlivě upíráme zraky k
Hradčanům a tážeme se, co námkatolí
kům zase odtud dnes přijde trpkého a ne
zaslouženého? Ale zdá se mi, že bychom
pozorněji měli patřiti v tu stranu, kde sto
jí a shromažďujese náš.klorus. Že tam
větší námhrozí, nebezpečtnež od našich nepřátel vněj

ších. Rozpomene se náš klerus, kde je

my katolíci sami jsme »slabí«. Jest obec
ně uznanou pravdou, že »lid toho nechce«.
Že lid daleko jest od státnických kousků,
řak se provedly na Sťaroměstském námě
stí, v Emauzích, ve školách, a jak brzo
prováděti se mají v kostelích a v rodi
nách. Tedy lid náš není zlý, ale v nejednomnenídostinábožensky| uvědomělý,
ani silně organisovaný, je to právě kato
lický lid český — »slabý«. A tak jest se
cbávati, že nad jeho dobrotou zvítězí sla

FRANT. HEPPNER;

jeho místo v těch těžkých dobách? A Ja
ká je jeho povinnost před Bohem i před
lidmi? A co žádá na něm vyšší láska k
lidu a vyšší vědomí vlastní zodpovědno
sti, simého charakteru, neporušené kněž
ské cti? — —

Já v českých dějinách vidím jen jedno
hlavní neštěstí, raši »slabost charakterní«.
A v boji, který nám byl vnucen, prosím
o jedno hlavně Boha, aby silnýmbyl kaž
dý kněz—silným v duchu Krl
stově.

Z LISTU GIOVANNI SEGANTINIRO.
Z autcbiografie umělcovy podávám u

příležitosti letošní 20leté památky jeho
úmrtí to, co napsal o svémdětství:

»Vím, že jsem měl otce a maťku aže
se jim zalíbilo vystavěti si hnízdo v Arku
v Tridentsku. Svoji matku mám v paměti,
vidím ji před sebou duševním zrakem: tu
vysokou postavu, jak umdleně kráčí. Když
zemřela, nebylo jí ještě 29 let. Můj oteu
pak zamýšlel se mnou se usaditi v Milá
ně, kde měl syna a dceru z prvního man
želství. Syn Žživořil,maje voňavkářský
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obchod, a sestra mu vedla domácnost. Ale
špatně jsme na to padli. Obchod klesal.
Otec a syn se vystěhovali společně, za
nechavše mne pod ochranou sestřinou. Ta
vycházela každodenně Časně z rána, ne
chávala mi něco k jídlu a nevracela se
přeď soumrakem. Podkrovní mansarda.
již jsme obývali, měla dvě malá okna zce
la vysoko nahoře, takže, i když jsem stál
na stole, nemohl jsem spatřiti více než
oblohu. Proto nezůstával jsem rád samo
ten. Často zmocňovala se me hrůza ne



popsatelné úzkosti, a pak vycházel jsem
na schodiště, kde jsem viděl čtyřhranným
oknem dlouhou řadu střech a kostelních
věží a zcela dole hluboký malý dvůr. U
toho okna stál jsem po mnoho měsíců
dlouhé dny, a nějakou dobu Čekal jsem
vždy na otce, jenž mi řekl, že se brzo vrá
tí. Ale nikdy jsemho již nespatřil.

Jednoho jitra, když jsem tupě vyltlí
žel z okna, na nic nemysle, dolehl k mému
uchu hovor několika Žen-sousedek. Kle
paly o někom, kdo jako mladý muž ode
šel pěšky z Milána a přišel do Francie,
kde vykonal velké činy.

To bylo pro mne přímo zjevením.
Bylo možno tedy opustiti toto schodi

ště, putovati daleko a myšlenka, dospěti
do Francie, nechtěla mne již opustiti. Ko

nečně jednoho krásného dne jsem se rozodl.
Nechal jsem sestru z rána odejíti, pak

jsem sestoupil dolů, šel k pekaři, vzal
jsem si na úvěr půl libry chleba a vydal
jsem se na cestu; putoval jsem, kam mne
oči nesly, chrupaje si při tom pomalu
chléb.

Když počalo se stmívati, strašila mne
představa blížící se noci. Byl jsem una
ven, ale šel jsem stále dál. Těžká mračna
šířila se po nebi, a já kolísal mezi bázní
před tmcu a mezi únavou. Unava zvítě
zila. Vyčerpán ulehl jsemna kraji silnice.
Co se pak přihodilo, už nevím; ale když
jsem po dlouhémspánku se probudil a'po
zvedl, byl jsem tak promočen, jako bych
býval vyloven z příkopu. Sedláci stáli
přede mnou a zasypávali inne otázkami,
kdo jsem, kam jdu. Řekli mi, že bych po
této silnici nikdy se nedostal do Francie.
Abych proto šel jen s nimi domů, kde mne
osuší a kde najdu teplou postel. Nazítří
pak se radili, jak by mne dostali nazpět
domů. Ale já jsem odporoval, a když znc
zorovali moji rozhodnost, řekli:

»Podržíme tě u sebe, ubohý sirotku,
ale nejsme bohati. Proto, chceš-li tu u nás
zůstat, musíš být něčím užitečný.« Toho
dne stal jsem se pasáčkem prasat. Nebylo
mi ještě ani sedm let.« —

A tato pastýřská idylla byla úvodem
ke všem ostatním zkouškám, které ještě
následovaly. Nějaký čas je ve Val Suga
ně u nevlastníhobratra, jenž tai má uze
nářský obchod. Pak připadne opět v Mi
láně své sestře za obtíž. Ta se vďala, ote
vřela krčmu a tupoužívají hocha při vý
čepu.

BG

Ne však na dlouho; neboť v knihách
jednoho milánského polepšovacího ústavujestkdesizaznamenáno:© »Giovanni
Segantini, přijat 9. prosince r. 1870, uprchl
16. srpna; opět přiveden 1. září r. 1871,
odešel 187/3,zaměstnán v příštipkářském
oddělení.«

V tom ústavě je také Segantiniho první
»umělecké dílo«, podobizna italského korunníhoprinceIlumberta,již© načmáral
podle dřevorytu ra stěnu své cely.

Věděli tedy aspoň, kam se chýlí náklon
nosti vzdorovitého hocha. Byv propuštěn
z ústavu, byl dán do učení k Tettamauzi
mu, natěrači: první krck na cestě k umě
ní; neboť Segantiní vstoupil, opustiv dílny
Tettamauziho, jako žák do ornamentální
třídy v Breře. Stal se kresličem vanato
mické klinice, ba počal i malovati. Jeden
z jeho prvních obrazů je podcbizna. Před
stavuje Beatrici, hezkou sestru uměleckéhotruhláře© Bugattiho,vefantastickém
kostýmu, se sokolem na ruce. Pozdějistalasejeho© žencuar.1881založilsi
mladý párek domov v Pusianu nad jeze
rem komským. Tu žili pět let ve vesnické
prostotě, vzdálení velkoměsta.

Ale malíři Segantinimu nebylo tu je
ště dosti samoty.

Ž roviny, z přírody turistů, toužil výše
do volného světa nebetyčných hor. V
Graubundenské vesnici Savogninu se usa
dil. Odtud psal krásné dopisy svým zná
mým, přátelům a mladým adeptům malíř
kého umění, již se k němuutíkali o radu.
Zde vznikly ony obrazy, které působily
tak zvláštně na tehdejších výstavách: ja
koby dusným sálem náhle zavál ledový
vzduch alpský, nebo jakoby se lidé navnili
z čistého horského pramene. (Muther.)

*

A letošního roku, 28. září, bude tomu
dvacet let, kdy odpoledne pchřben byl na
horském. poetickém hřbitůvku malaiském
malíř Giovarní Segantini. »Dne 18. září
r. 1899 provázen jsa nejmladším synemMariemaBabou,světlovlasou© selskou
dívčicí, jež.mu byla mnohdy modelem pro
tolik obrazů, vystoupil Giovanni Segan
tini na Schaťfberg, kde 2700 metrů nad hla
dinou mořskou stojí ona osamělá chýše,
již namalovat na obraze »Smrt«. A tu mu
sama smrt vzala štětec z ruky. Špatná
voda, které se, jsa uhřát, napil, vyvolala
zánět pobřišnice, jemuž po desíti dnech
mučtvého utrpení podlehl —



Tolik z jeho autobiografie.
Však ze zanechané korrespondence to

hoto umělce dozvíme se ještě více. Do
zvíme se 0 jeho prostém, samotářském ži
"votě ve vysokých Alpách, a jeho námě
tech a touhách, o studijních cestách a Ži
votě na salaších.

Giovanni Segantini jakoby se bál hhuč
ného života v městě. Málokdy slézal s
hor, a to ještě v případech jen neinutněj
ších a nejpotřebnějších, jež vyžadovaly
jeho osobnosti a nesnesly odkládání.

Alpská salaš stala se mu domovem.
Z lístků jeho poznáváme, jakou láskou

miloval zasněžené vrcholky her, S jakou
dětinskou radostí těšil se a vítal alpské ja

ro, iak miloval zbožně květiny,Je svojiženu, děti a umění. —
Podávám zde v překladu něktěřé z je

ho dopisů.*)

Maloia-Eugadin, 28. prosince 1894.

Malíri Pelizzovi.
Děkuji vám, Že si časem ve svých dc

pisech na mne vzpomenete a působí mi
potěšení věděti, že jste mým přítelem.

Upřímné přátelství mezi umělci jest
tak řídké, že stalo se vzácnou věcí, že
ano? Obzvláště pak pro mne; neboť já
postavil jsem se proti všem banálním
ideám a zvykům svých kolegů v umění.

Vy jste tedy jediný, který jste v letoš
ní, tříleté výstavě ukázal, že tak myslí,
vidí a cítí jako já myslím, vidím a cítím, a
jež m Vaše umění zjevilo; a to jest to je
diné možné a upřímné přátelství mezi dvě
ma umělci.

Vy chcete tedy něco věděti o mně, mo
ji rodině a mých horách?

Zde žiji ve výši 1890 m nad hladinou
mořskou. při 15 až 30 stupních zimy, v
zcela dřevěné, pohodlné a dobře vytápě
né boudě se svcjí paní a třemi syny.

Mám také dceru, která jest nyní v ústa
vě. Místo, kde obývám, není právě ves
nice, neb v celku, v nemalé rozloze pře
chovává jen čtyry rodiny, moji rodinu V
to počítaje.

V této krajině neuslyšíš ani hvizdnutí
lokomotivy ani jediného znění zvonů. Usta
vičné ticho, které jen hučením větrů a ště
kotem psů jest rušeno, jest zde domovem.

*) Giovanni Segantini's Schriffen und Briefe. — Lipado
— Klinkhardt et Biermann.
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Maloja, 23. května 1895.
Právě vrátil jsem se z Benátek, kdež

pozoroval jsem prostý, šelmovský kou
sek, jež sehrály mcijepráce; a viděl jsem
jediný, špatný, malý kout, s nemožným
světlem se strany, v němž naše obrazy
nemohou se nijak uplatniti.

Nevěřím, že se mohou státi horšími,
když jsem již nic lepšího neočekávali.

Odtrhnui jsem právě obal knihy, kte
rou jste mi milostivě poslal a četl jsem
po prvé jméno Dominica Tumiatiho.

Obdivoval jsem okamžitě krásný a dů
ležitý tento svazek; pak otevřel jsem kni
hu, abych v ní četl. Při prvních verších
pociťoval jsem esthetické pohnutí, jež mne
nutilo, abych četl dále a četl pak něko
likrát. A vždy živěji kreslily se na urči
tých místech krásné postavy v delikát
ních a přirozených gestech s nádechem
staré. italské gracie. On porozuměl tomu,
aby postavy starých florentských dějin
ozářil dechem čisté krásy.

Dle mého mínění má Váš přítel-básník
výborný smysl pro dguatrocento.

Maloia, 12. listopadu 1895.
Dostal jsem Váš milý dopis s potěšením,

četl jej a děkuji Vám. Mé vítězství*) v
Benátkách jest naše vítězství. Vítězství
upřímnosti a lásky ke všem těm věcem,
které život od tvořivé duše přijímá. Pra
cujte, doufejte; obdařen jste všemi vlast
nostmi, abyste zvítězil.

Maloja, 24. února 1896.
Obdržel jsem Tvůj milý dopis. Uklid

ňuje mne slyšeti, že i v Italii pociťuje se
potřeba, rozšířiti horizont našeho umění
a toho dne budu šťastným, ve kterém my,—vybranýzástup—společně© budeme
bojovati proti hanalitě, za lahodnou krásu
barvy. za světlo, jež příroda Životu dává,
za Životnou, žhoucí čistotu formy, ktercu
našemu působení propňičuje ideální du
ševní harmonie, která se našim dílům po
dává a těmito žije.

*

Soglio di Val Bregaglia, 5. května 1897.
Vysvětlení. jež Ti mohu dáti o druhu

a způscbu zachytiti pohyb při ovcích, spo
čívá v tom, říci Ti krátce, jak jsem k ta
kovým studiím přikročoval.

» Mezinárodní cena města Benátek za obrez:vrat domů.“
12nNá



Se skicovním sešitem v ruce studoval
jsem ovce na pastvinách, při čemž jsem
brzy tu, brzy onu pozoroval.

Byl jsem nakonec tak zamilován do
elegance a hármcnie forem těchto zvířat,
že jsem nikdy od nich neodešel,

JOS. ANDRIČ

Nevím, Kterou rassu Ty potřebuješ;
nemám rád zvrhlé rassy ovcí, neboť části
jejich těla nejsou dosti proporcionelní.

Nezbývá mi konečně nic více říci, neř
přáti Tvému dílu šťastného pokračování.

(Pokračování.)

KULTURNĚ-POLITICKÁ ORGANISACE V PŘÍŠTÍM
JIHOSLOVANSKÉM STÁTĚ.

(Dokončení.)

I.
Abychom si vytvořili aspoň přibližný

obraz o celkových poměrečh kulturně-po
litické organisace v příštím sjednoceném
státě jihoslovanském, nestačí prostě při
rovnati faktické její dnešní poměry v Slo
vinsku s poměry v zemích chorvatských,
nýbrž nutno počítati zároveň s různými
činiteli, kteří budou národní a státní naše
sjednocení doprovázeti. Velice význam
ným činitelem bude tu především proces
národní assimilace. Ještě většího význa
mu bude snaď hned ze začátku posilnění
slovinského a chorvatského liberalismu
silným liberalismemsrbským, takže se ve
vědomí této převahy celkové stame snad
bojovnějším, a v úzkém spojení s tím mu
síme počítati s možností, že tento libera
Jism vyvolá silné hnutí pro srbské pravo
slaví, jakožto národní náboženství jiho
slovanské, a že určité slabší zlomky titu
lárních katolíků a kleru vskutku také pod
lehnou pod dojmem opojení pro národní
sjednocení. Na druhé straně však rovněž
nebude bez významu opačné hnutí pro
unii jednak mezi Srby, Chorvaty a Slo
vinci. A pak bude důležité také ta, řak se
vyvinou v samém katolickém hnutí vnitř
ní boje, jejichž symptomy spatřujeme, bo
hužel, dnes už po všech stranách. A ještě
jiní činitelé, jež nelze jen tak napřed ur
čiti, budou rozhodovati o tom, jak se vlast
ně utvoří poměry naší organisace *v na
Šem národním státě. Vzhledem k tomu
chci probrati jednotlivé větve národního
života po utvoření tohoto státu a určiti
zároveň v nástinu tomto některé perspek
tivy pro budoucí naši organisační práci
a její vyhlídky.

Pro zdar náboženské organl
sace katolíků v Jihoslovansku bude dů
ležité, abychom vybojováli autoncmii cír
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kve, aby se stát tedy nevměšoval do
vnitřních jejích záležitostí, zvláště pokud
se týče jejího kněžstva. Tím bude zabrá

něnobyata duchovenstva,a novýdemckr ý systém bude zároveň pra
menem jeho mravní posily. Dostaneme du
chovenstvo poměrně lepší mravní kvality,kteréžto,© posilněno| slovinským,bude
moci ihneď zdárněji půsohiti na mravní
život kraiů, kde toho dnes. bohužel, po
strádáme. Zvláště úporné nráce v tomto
ohledu bude třeba tam, kde se stýká živel
katolický se živlem pravoslavným: zde
mají v boji proti demoralisaci na celé čáře
býti hlavní pevnosti mravního života. a
v nich nejlepší bciovníci jednak z kleru,
jednak z lajků. Ruku v ruce s tím půjde
i akce pro unii, a birdou-li pro ideu unie i
s jmých stran vybojovány oředpoklady,
o které se už dnes velmi vážně v znač
ném rczsahu jedná, půjde nráce tím rych
leji k cíli. Ohromný podíl budou na této
práci musiti míti jednotlivé církevní řády.
a podaří-li se s novou generací jihoslovan
ských Jesuitů prosaditi národní ideu do to
hoto řádu — jenž. bohužel, dnes u nás
stojí ve službách cizí. germanisačrí, ra
kouské kdee, a proto v příkrém rozporu
k našemu nárcdnímu hnutí — bude se na
cestě společné práce jeho náboženská €
nergie krásně doplňovati s demokratis
mem všeobecně. v národě sympatických
Františkánů a s kulturní i národní prací
Kapucínů. Nezbytně zároveň potřebujeme
církevního řádu východního obřadu, jenž
by v první řadě vedl akci pro unii. Lai
kům a kněžím, kteří veřlou do Života co
odchovanci a členové katciické organisa
ce, bude v náboženském chledu úkolem,
propagovat! jednak třetí řád františkán
ký, jednak družiny Mariánské, už podle
mikleu,ve kterém pracují, a jehož psychic



kou disposici, hlavní to předpoklad buďto
pro jednu nebo pro druhcu zmíněnou ná
boženskou instituci, musí sami posouditi.
Živým však příkladem musí sami všude
předčiti. A plánům svobodných zednářů,
kteří ještě budou státi v první řadě libé
rální fronty, měla by čeliti obdobná orga
nisace nejsilnějších individualit a vyvolen
ců ze řad katolických seniorů.

Kulturní organisace katolická
v Jihoslovansku má 'v ohledu školství a ji
ných státních institucí býti doplňkem toho,
oč se stát sám postará, po případě nepo
stará (na př. o náležité náboženské vyu
čování a j.). Jinak mimo dosah těchto stát
ních kulturních institucí má hlavní těžisko
positivní kulturní práce býti tam, kde jscu
liberálové nejslabší: je to šíření lidové 0
světy. O ni je s liberální strany doposud
pramálo postaráno, proto má Činnost na
šich institucí, jako jsou »Družba sv. Mo
horja«, »Društvo sv. Jeronima« tak O
hromnou důležitost v celé naší akci. Je
otázkou budoucnosti, bude-li nutno posta
rati se o to, aby u Srbů byla založena
obdobná instituce l'dové osvěty na basi
náboženské, aby se p.tomvšecky tři po
staraiy o náboženské lidové university ve
městech, a osvětových spolků, čítáren,
knihoven a pod. mezi vesnickým lhdem.
V tomto směru mohly by tyto instituce
půscbiti v nejširším rozsahu, zvláště když
mladá generace našich lidí tu přijde ke
slovu. O založení katolických tiskáren ve
větších městech má býti naléhavě posta
ráno. Začátky jsou již učiněny kapucín
skou tiskárnou ve Rěce, katol. tiskárnou
v Pazinu a františkánskou v Banjaluce;
škoda jen. že mimo vlastní střediska prá
ce, a něž v první řadě jde. Obdobně má
býti organisováno naše knihkupectví, je
hož rovněž, mimo Rěku a Sarajevo, po
strádáme úplně. Příklad Slovinců bude ve
všech krajích jihoslovanských zdárně pů
sobiti. S tím úzce scowvisírozvoj našeho
novinářství, které se po zničení militaris
mu jistě i v jihoslovanském státě stane
největší světovou silou. Mimo »Slovenec«
a »Novine« maií vznikati po všech kra
jich iiné deníky, jinde zase týdeníky a se
zvláštním důrazem třeba upozcrniti na l
dové novinářství. Lid je mám bližší, než
liberálům, a pochopí proto spíše naše ide
ály, přijdeme-li deště včas. Omladina K
dová má býti naší největší starostí, aby
byla, pokud jen možno, v největším počtuorganisovánavkatolických| omladin
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ských spolcích. V tom směru třeba pokra
čovati tam, kde jsme za války přesta
li. Ale i mimovrstvy lidu třeba Čeliti
všem liberálním snahám tak, aby kaž
dá specielně liberální instituce dostala při
měřený protějšek, a v jiných, neuzavře
ných národních institucích zase aby se ve
dle liberálů naši lidé co nejvíce uplatnili.
Ve směru prvním působí už dnes literární
časopisy »Dom in Svet« a »Hrvatska Pro
svieta«, bude snad třeba jen dnešní »Kolo
chorvatských spisovatelů« rozšířiti v »Ko
lo jihoslovanských spisovatelů«, aby a
spoň organisace pro všechny katolicky
smýšlející jihoslovanské spisovatele byla
jednotná, když už nepůjde tak honem spo
jiti zmíněný slovinský a chorvatský lite
rární časopis v jediný. Jinak je nám na
léhavou potřebcu založení kulturně-politi
cké jihoslovanské revue oproti liberální
»Hrvatské Njivě«, která se za pouhého,
ani ne celého půldruhého roku stala nej
hledanějším časopisem v řadách inteliger
ce. Soudím, že by slovinský týdeník »Ju
goslovan«, přeměněn v časopis, společný
též Chorvatům, zcela odpovídal tomuto
důležitému požadavku. A že nezapomíná
me ani na různé belletristické a vědecké
bibliotéky, jež začaly v poslední době s li
berální strany zaplavovati literární trh. a
jejichž činnosti je třeba čelit obdobnými
podniky s naší strany, dokazute nejnovější
plán »Kola chorv. spisovatelů«, dle které
ho bude vydávána zvláštní literárně-vě
decká biblictéka proti všelikým liberál
ním nešvarům. V institucích však. jako
jsou »Matica Hrvatska«, »Slovenska Mati
ca«, »Jugoslavénska akademija«, po přípa
dě též »Srpska Matica« a j., musí se také
katoličtí pracovníci uplatmiti, aby nebyla
iejich díla nezaslouženě odstrkována, jako
se. bchužel, teď mnohdy stává. Že mušíme
míti své lidi také ra universitě *) a bu
doucí technice, je ovšem samozřejmo;
třeba len postarati se o tc. aby pro naše
nejzpůsobilejší akademiky byl založen
hezký počet stipendií, jinak se jtm nelze
věnovati plně vědecké práci, poněvadž
pocházejí skoro výlučně z chudých rodin.
Na střední a obecné školy už přicházejí
učitelé našich ideí, aby tam v našem du
chu zdárně působili. Organisačním sna
hám učitelů obecných škol má býti už v
nejbližší době vyhověno, aby ve vědomí a

*) Proč zemřel tak brzynáš dr. Eckert? Dnes by už
stě byl docentem záhřebské universify, poněvadž k tomu
byl přímo predesfinován.



za podpory ceié organisace katolické mo
hli co neizdatněji a nejrychleji pracovati
na celkovém plánu našich ideálů. V tomto
plánu není na posledním místě ani otázka
menšinová, o kterou bude 1 S naší Strany
náležitě postaráno, bude-li této otázky vů
bec ještě po válce.

1 v hospodářské organisaci
jako v kulturní má vzat býti hlavní zřetel
na lid. Přijat je principielně sice na tomto
poli; jakož i na politickém princip Intes
koniesioneiní, což nikterak neznamená, že
tu katolické hnutí má zůstati pasivním.
Naopak, my musíme, pokud jen možno,
býti předními pracovníky i na tcinto poli.
Postupně s kuiturní prací mezi lidem má
býti pracováno i na hospodářském jeho
blahobytu. Budou všude založeny Zadru
gy k těm, které už existují, a ty, které
jsou nyní ve vedení Chorvatské zeměděl
ské banky, bude nutno tomuto kapitali
tickému vedení, jež se příčí podstatě za
drug, vyrvati a pak pro všechny dohro
mady ze dvojí možnosti: budio všechny
připojiti ke slovinské »Zadružné ZŽveze«,
nebo. vytvořiti vlastní zadružní ústředí,
bude vybrána to nejvhodnější. Dnes je už
postaráno o to, aby se naši lidé v hojné mí
ře věnovali zvláštěstudiu jednotlivých od
větví průmyslových, obchodních, bankov
ních i zemědělských, a jistě že se v jiho
slovanském státě jednotlivci začnou již
zdárně uplatňovati, každý ve vém oboru,
aby tak posloužili věci celkového národ
ního hospodářského vývoje, ale zároveň
aby svými finančními prostředky byli po
mocníky též naší organisaci.

V politické orgamisaci bude
asi hned po příštích volbách docílena Ú
plná jednota se Slovinci: bude vytvořena
interkonfesionelní politická strana na téže
politické a obdobné kulturní basi, a její vy
volení chorvatští i srbští poslanci přidaší
se k slovinské lidové straně, aby tak. ja
ko kompaktní celek, vystoupili v jihoslo
vanském parlamentě. Výstup této strany
vzbudí jistě zvlášiní Dozormost; za to TUČÍ
Hdé, kteří jako žáci Krekovi věnovali po
Jitické činnosti život svůf.

Přecevšak studentská katol
organisace bude asi nejdřívejednotně
pravedena na slovanském jihu. Je to nej
aktuelnější otázkou dneška v našem hnutí.
Těchto dnů jsme vydali společný chorvatsko-slovinský| studentský| almanach
»[utč« jako první krok, a v prázdninách
má na sjezdu delegátů všech chorvat
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ských i slovinských akadem. spolků a bo
hosloveckých sborů býti uvažováno 0
možnosti okamžitého provedení jednoty
v ceskcvé studentské organisaci. Je k to
mu snad více než kdy jindy vhodná chví
le. Zdá se nám to býti přímo příkazem do
by, vycházejícím ze všeobecné nálady ji
hoslovanského národ. imutí. Mimo to má
tím býti řadám slovinského studentstva
poskytnuta pomoc, aby byla vyplněna vá
Ječná mezera v jeho organisaci. O věci
této bylo již před válkou uvažováno po
tud, pokud byl navrhován plán společné
ho orgánu siednocením slovinské »Zory«
a chorvatské »Luči« v jediný studentský
časopis. Válkou Slovinci ztratili »Zoru« a
teď se po prvé od té doby ilásí v »Luči«.
Příště má za každou cenu zůstati společ
ný orgán, rozcházeti se už nechceme. Z
obou Studentských svazů, slovinského a
chorvatského, nezůstal ani jeden: na mí
sto cbou má nyní býti obnoven pouze je
diný, společný, jehož předsedou bude je
den rok Slovinec, druhý rok Chorvat. Po
boku jeho měl by býti zvláštní slovinský a
zvlášiní chorvatský sekretář, jimž bude
svěřeno vedení středoškolských organisa
cí, jednoanu slovinských, které třeba ob
noviti, druhému chorvatských, které zas
nutno rozšířiti. Sjezdy budou ovšem vždy
spoječné, i středoškolských delegátů, | a
kadem. spolků. Středisko bude v Záhře
bw pretože je tam universita. A právě
proto je nezbytně nutno, aby na zánřeb
skou universitu začali choditi siovinští a
kademikové. Doposud bránila tomu okol
nost, že se zkouškami z této university
nemohl nikdo býti přijat v Rakousku do
státní služby. Dnes se toho už není třeba
báti, je-li naše přesvědčení v blízké usku
tečnění samostatného iihoslovanského stá
tu vskutku tak pevné asilné, jak se Dro
jevuje, V tom smyslu organisována a«i
tace v slovinském studentstvu. a doufá
me pevně. že s úspěchem. Potom teprve,
až bude Slovinců vždy vice přicházeti na
záhřebskou uviversitu, stane se ona i le
ich akademickým centrem. kterého, bo
hužel doposud postrádají. poněvadž jim
toho nemůže nahraditi ani Št. Hradec, ami
Vídeň, dokonce ani Praha. A pak se přiro
zenou asimilací Záhřeb stane rovněž sa
mozřejným centrem celé naší studentské
organisace, soustředěné ve Svazu jihoslo
vanského studentstva, zvláště když zač
nou v budoucnosti (zda blízké či dajeké —
kdo pak by to vědči?) přicházeti též řady



srbského katolického studentstva, jako re
sultát akce pro unii, aby doplnili jihoslo
vanskou organisaci a rozšířili ji konečně
celým národem jihoslovanským.

Snaha po jednotě ozvala Se rovněž v
řadách našich seniorů, vyvolána asi no
vým ruchem, jenž zavál ze studentské
strany, a jehož výsledkem +e spclěčnáchorvatsko-slovinská© »Luč«.Slovinm
ský a chorvatský Seniorát se
dohodly v tom, že budou několikrát ročně
míti společné sjezdy, jednou v i ublani,
po druhé v Zábřehu, a že »Senijorski Vjes
nik« budejich společným orgánem. K dílu
ihned tohoto jara přikročih: lublaňský Ú
norový a záhřebský dubnový snolečný
seniorský siezd jscu i 3 kvěmový ja DIV
ním společným cílem »Sen. Věstříku« fo
ho krásným svědectvím. Dalšín: úkolem
obou Seniorátů jest, aby i mimo hlavní
města zorganisovaly jednotlivé krajanské
své odbočky, krajanské Senioráty, v nichž
by do rámce pevné organisace připoutání
byli všichni ti odchovanci našeho hnutí,
kieří se už v slušném počti1 rozešli země
mi jihoslovanskými, aby tam stáli jako
pevné sloupy náradní kultury. V tom smě
ru také už práce začala a brzy se budeme
moci pochlubiti hezkou řadou krajanských
seniorských sborů, z nichž promluví mla
dá organisovaná energie katolické idee na
slovanském jihu. A pak ještě dalším úko
lem budoucnosti bude, získávati příští srb
skou mladou inteligenci pro ideály našeho
hnutí, kterýžto zisk byl by skutečným D0

SDALDING-LANKAS

žehnáním všech našich národně-kultut
ních snah.

+» *

To jsou hrubě ozvačené plány naší ot
ganisační Činnosti v bližší i v další bu
dov'cnosti, tu a tam sice až příliš odvážné
a jako by neuskutečniteiné, ale vytryskly
z nejryzejšího idealismu, jenž je, na rozdíl
ode všech ostatních kulturních skupin li
hoslovanských, pro nás přímo typickým a
jenž Vane ze všech našich činů co záře
vytušeného příští. Jsou ta ovšem teď na
minoze jenom ještě plány (a ani ty nejsou
všecky zde vyčerpány), ale realisování
ch na místech částečně již začíná, anebo
brzy začne, a vo těchto začátcích bude
ještě odvážněji pokračováno k dccílení ú
plné iednoty na slovanském jihu, jehož
zlatou korunou bude »Jihoslovanm
ský katolický národní Svaz«.
To buďe vrchní středisko budoucí naší ce
lonárodní organisace. AŽ toho dosáhneme,
přiblížíme se také k hlavnímu cíli celého
našeho houtí: na basi katolické v du
chudemckratickém vybudovatiná
rodní organisaci. Bůh dá, že v prácí pro
tento ideál setrváme,:a že orgamisaci tuto
uskutečníme ve svém samostatném ná
rodním státě k blahu celého národa iiho
slovanského: sjednoceného a osvobozené
ho, aby mu byla nejzdravějším a nejsil
nějším pramenem rozkvětu a blahobytu
v jeho budoucnosti.

DŘÍLEŽITOST
Opravdový pokrok je duchovní. Clo

věk má vyšší cenu než stroj. Nietzsche
míní, že byla by dobře a obdivuhodné,
obětovati všechny právě existující lidi,
kdyby tak bylo možno vytvořit silnější
druh. To byl by, prý, skutečný pokrok.
Není-li však boží Bytosti a nesmrtelného
života, pak tento mocnější nadělověk, ma
je bystřejší rozum, viděl by i jasněii běd
nost a niarnost existence.

Naslouchejme raději M.Arnoldovi, pro
ilašuje-li, že, ať je pokrok ve vědě, umění
a literatuře jakýkoliv, i mnohem vyšší,
všeobecnější a účinnější než nynější, křes
lanství bude vždy tím, co je zachovává,

O co se opírají, čím se živí, bude vždy zá
kladem a udržovatelem Života.

Jen kráčíme-li v duchu a stopách Sy
na Božího, porozumíme, že život je příle
žitostí, bohatou jako země, Šircir jako ne
be, hlubokou jako duše.

Všeho se nabažíme, práce, klidu, roz
koše, úspěchu, přátel i sebe, ale ne boží
přítomnosti, projadřující se v naději a lás
ce, míru, radosti. Ti, kdož žijí se smysl
nými myšlenkami a tužbami, brzo shie
dají je břemenem a zhoubou; ale chudí
duchem a čistého srdce, obírající se věc
mi pravdivými, krásnými a dobrými, cítí
se v jasném světě, kde býti je vždy roz
koší. Chápeme-li, že vše je od Boha a pro
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Boha, a obrátíme-li svou vůli úplně k Ně
mu, zmatek, pochybnost a úzkost odum
rou a duše odpočívá v klidu a míru, ná
ležejícímu všemi, co je věčné. On vidí
vše a není znepokojen. Proč byli bychom
plněni bázní a nejistotou, protože jsou vln
ky a větřík na jezírku, na němž pluje na
še životní kocábka?

Bůh, stvořiv nás pro věčnou blaže
nost, chtěl, abychom byli Šťastmiteď v dí
le nám právě uloženém nebo v utrpení a
starostech na nás doléhajících. Vše, co
vyvolává v nás vznešenou myšlenku, ne
bo ušlechtilou snahu, je posvátné, jako
kdyby k nám přivanulo z perutí anděl
ských. Kdybychom měli moc ukojiti každé
přání a každý vrtach, byl by Život ne
možný. Boží láska je Zzievna, i když zů
žuje, i když rozšiřuje hranice, v nichž do
volůje nám se pohybovati. Slepě tážeme
se po mnoha věcech, kdy vše. čeho nám
třeba jest, aby On nás vedl. »Tvá vůle
se staň, « — toť souhrn vší pravé služby
Boží a vší dobré modlitby. Ostatek je mi
mo úmysl Boží, a kdyby se měl uskuteč
niti, byt by svět zmateninou nebo pusti
nou. Nemilovali bychom květů. kdyby
stále rozkvétaly; a naše nejčistší rozkoše
by pobledly, kdyby bolest a ztráta nepři
cházely nás učiti jich ceně.

Život je činnost; ale největší mou
drost je často, jsme-li trpni a vyčkává
me-li rozhodnutí Božího, ať již skrze ten
neb onen prostředek. Duším klidně čeka
jícím stane se šepot slyšitelným, jako za
ticha jasných nocí, mluvících o božích
světech, kde věčně blaženi žijí šlechetní,
milující a čistého: srdce.

Není horšího překroucení křesťanské
pravdy, než myslíme-li, že Spasitel učil,
že budoucí blaženosti dosáhne ten, kdo u
činí se na tomto světě ubohým a nešťast
ným. Všichni, kda Ho následují, kráčejí
po cestě pokoje a radosti. Jsou bez bázně.
Bydlí v nebeském království. Všemohou
cí je jich Otec, je s nimi v Životě i smrti.
Potřebují málo, nebojíce se, že bude se
jim nedostávati i toho mála. Utrpení činí
je moudrými a silnými. Dovedou pomá
hati jiným. ježto nemyslí jen na sebe. Ne
činí nic zlého a proto žádného zla se ne
obávají. Nezhrdají tímto přítomným živo
tem, neboť jsou si vědomi, Že i nyní jsou
s Bohem a nesmrtelni. Poněvadž všeobec
ná láska je zákonem křesťanského nábo
ženství, odpuzují vše, co může Živiti du
cha nedůvěry a odcizení. Je slabostí a ne

vědomostí, myslíme-li, že nenáviděti Jino
věrce nebo nekrajany, je znamením a dů
kazemzbožnosti a vlastenectví. Hořkost,
kterou chováme k jiným, zhořčuje i náš ži
vot; bezprávím, které způsobíme jiným,
trpíme sami. Jsme farisei, myslíme-li ne
bo věříme-li, že jsme vyšší ostatních lidí.

Následovníci Božského Mistra- nejlépe
znají, že pravý člověk nepotřebuje veli
kých příležitostí. On sám nepotkává žád
ných příležitostí, které by se nenaskytaly
každému. Jeha moc a dobroťa projevuje
se nejvíce prostřed nejprostších a nejniž
ších okolí. Žebrákům, rybářům a pastý
řům promlouvá slova, znějící skrze věky
a probouzející dosud v nesčetných duších
ohlas s vyššího světa. Ať již kráčí mezi
vlnícími se poli, nebo sedí u studně, nebo
mluví se člunu nebo pahorku, k davu, ať
staví. se proti starším, přivádějícímmu že
nu cizoložnou, nebo stojí před Pilátem,
nebo visí na kříži, je Stejně šlechetný,
krásný a Bohu podobný. Čemu slovem i
skutkem učí, toť, abychom nečíhali na. pří
ležitost, ale pamatovali, že tajemstvím
pravého Života a nejlepších skutkův je,
konati dobře to, co nám nebeský citec ko
nati dává. Kdo odhodlaně a vytrvale sé
pouští v proud důstojné činnosti, uslyší
konečně, jak zlozvuky lidského bytí zmí
rají v souladď: neboť šeptá-li vnitřní hlas,
že vše je dobře. je krásné počasí, i když
snad mraky se níží a blesky se zapalují. Co
zvykově milujente a čím Žijeme, rozpučí
se svým časem, rozkvete a přinese ovoce.

Každá příležitost, příznivá cpravdové
mu Životu, jeho radosti, čistotě, kráse a
moci, je dobrá; každá, která takovému
životu je škodliva, je zlá. Na cestě každé
ho tímto světem je tisícero léček, doinichž
bezděky může upadnouti. Mějme se tudíž
na pozoru a volme svou cestu. :

At člověk má svůj cíl, ať se rozhodne
a pracuje, aby se stal dobrým mechani
kem, nebo kupcem, nebo farmářem, nebo
doktorem, nebo učitelem. nebo knězem;
především však nechť má vůli a odvahu.
státi se opravdovým člověkem, neboť ji
nak vše bude bezcenno. Na opilce, lakom
ce, lháře, smilníka, zloděje nesestoupí žád
né požehnání. Naše hodnota se měří ce
nou věcí, v něž věříme, jež známe a milu
jeme a jež vykonati vážně usilujeme.

Nedělej žádných plánů, nezanášej se
žádnými záměry! Mysli a dělej den po dni.
Conejlepšího můžeš mysliti a dělati! Toť
zjevné tajemství, jemuž se všichni mohou
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naučiti a jež jen málokteří znají. Ale aspoň
jim zjevuje cestu k nejvyššímu a nejsvě
tějšímu.

Nezabývej se tím, co by mělo býti opra
veno nebo zrušeno; ale oddej se úplně to
mu, abys poznával, miloval a Šířilvše, co
je dobré a krásné. Tvůrčí duch je radost
nější a mocnější ducha kritického nebo
oprávčího. Pučící život odhazuje věci
mrtvé; a jsi-li zdrojem živoucí síly, nebuď
hrobařem. Síla a cena člověka nejeví se
tak v tom, coprovádí, jako v tom, co pře
máhá. Jsou-li okolnosti příznivy, | menší
člověk může vykonati větší dílo, jako
ozbrojení zbabělci přemohou bezbranné
hrdiny. Kdo si dnes osvojí duchovní bo
hatství všech věků, zná více a může ko
nati více než mocní lidé minulosti, vyni
kající nad něho schopnostmi a mocí. Proto
moudří vyvyšují se ve svém mínění pro
výhody a příležitosti, jimž se těší, ale stá
vají se pokornými, vzpomenou-li větších a
důstojnějších mužů, kteří postrádajíce vše
ho, uchovali čestného ducha a opravdové
srdce a proklestili si tisícerými překážka
mi cestu ke svobodě a světlu.

Málokteří mohou pronášeti slova mou
drosti, ale příležitost promlcuvati slova la
skavá je dána každému, a tato jsou pro
spěšnější.

Setkáme-li se s osobami slabé duchov
ní kultury, ale laskavými, prostýmia prav
divými, cítíme, jak málo rozumová vzdě
lanost přispívá vytvářeti ta, co je nejlepší
ho v člověku. Ti, kdož mají ctnostné ma
tky, neurážejí se nijak jich neznalostí vě
cí, které by zneuctily veškeru ctnost. Nej
lepší je v dosahu všech; a proto není ani
ve velikém majetku, ani ve vysokém, po
stavení, ani v nesrozumitelných myŠlen
kách. Dobrý život nalézá svou odměnu v
tom, že roste jeho moc žíti dobře. Svět ne
může dáti hrdinovi nebo světci ničeho. co
Je srovnatelno s rostoucí silou a radostí,
kterou zakoušejí jako hrdinové a světci.
Duchovně smýšleti, tof život a pokoj! Pří
ležitost může chyběti pro mnohé věci, ale
vždy možno konati povinnosti svého stavu,
a moudrý, i kdyby to bylo jen čekati a
trpěti, využije toho k svému prospěchu.

Vše, co je nevyhnutelno, nebo neodči
nitelno, vychází z božího úmyslu, a při
Jmouti to s mužnou důvěrou, je jedinou
moudrostí; nespěchejme však věřiti, že ta
neb ona věc je nevyhnutelna nebo neod
činitelna,Kráčej vytrvale ve světleveliké

ho úmyslu, a obtíže zmizejí, právě jako ob
zor ustupuje před postupujícím krokem.
Měj víru v sebe a v Boha, a budeš nesen
vzhůru a vpřed, jako neviditelnými neů
navnými perutěmi, prorážejícími 'eterový
živel, kde duše dýchá své vlastní ovzduší
a nezná ani pochybnosti, ani bázně. Je-li
ti dáno, abys konal malé věci, kone; je. ja
koby byly veliky, poněvadž pro tebe je
jich význam nekonečný.

Jsme otroky svých potřeb — čím jich
méně, tím. jsme svobodnější; Čím VYŠŠÍ
jsou, tím vznešenějším pánům sloužíme.
Ne nezávislost, ale vzájemná závislost je
zákon našeho života. Jen sloužíce si na
vzájem, jen břímě nesouce vespolek, jen
vzájemně podíl berouce na radostech, stá
váme se lidmi a opravdově žijeme. Se
skupme se úže, abychom mchli cítiti tepot
božského soucitu a božské lásky ve svých
srdcích. Stojíme-li stranou, Sami, ztrosko
táme na březích veliké řeky, pozbudeme
dobra života, ztratíme Boha. Život je spo
jení a spolupůsobení; smrt je rozpad a bez
mocnost. Duchovní říši, nebeské králov
ství lze ustaviti a udržeti jen mravníma
duševním spojením a společenstvím jeho
členův; a toto spojení a sjednocení možno
vyvolati a při životu udržeti jen dobrou
výchovou. Zapustí-li vznešená víra a veliké
myšlenky kořenyv srdci a duchu některého
národa, jest dohromady udržcván pouty, jež
rozvolniti nemůže žádná katastrofa. žádné
přemožení, žádné rozkouskování nebo r0z
ptýlení; a bez této víry a bez těchto my
šlenek ani vojenská moc, ani širé území,
ani bohatství nemůže dáti národu trvalé
ho místa v dějinách nebo trvalého vlivu
na pokrok rasy. Vše míjí a stává se, jako
by nebylo, ale co svět zároveň. uznává a
přilímá jako životní pravdu, jako ideál! lid
ské dokonalosti, které nelze překročiti, to
zůstává majetkem rasy navždy, aby jím
byl život stále očišťován a obohacován.

Příležitost v nejvyšším slova smyslu
je příležitost pro výchovu, příležitost vy
tvářeti ze sebe lidi. Tomuto cíli služiž kaž
dá příležitost, neboť pro to jsme se zro
dili. »Potud, pokud možno — dí Aristote
les — měli bychom se stávati nesmrtelni
a usilovati, abychom žili onou částí sebe,
která je nejvýbornější v nás.« Nuže, svě
dectví všech moudrých lidí všech věků
souhlasí, že ctnostný život je nejlepší a
nejšťastnější. Vol a následuj ho, i když
snad jej shledáš tvrdým; neboť zvyk učiní
ti jej lehkým a radostným. Zbožnost živí
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v nás víru, naději a lásku, a proto udržuježivot.Hledáš-li,Cojenovéa téžtrvaleza
jímavé, žij se sťarými pravdami, až zapu
stí kořeny ve tvé bytosti a zazáří v no
vém světle a v nebývalé moci. Denní a
roční události jsou jen novoty, jen bublin
ky, praskající v prázdném vzduchu; co je
věčně nové, je staré jako Bůh. Je to to,
čím duše žie. Bylo to již s prvýmčlově
kem, když poprvé vykvetl z věčnosti, je s
tebou nyrí a budes lidmi až do konce. Je
to zdroj, odkudž tvá bytost vyvěrá: ko
řeny toho hrouží se v nekonečnost, a kvě
ty toho činí vesmír radostným a milým;
je te moc, probouzející duši ku vědomí je
jího příbuzenství s tím, který je život,
pravda a láska, který je vše ve všem a
který čím více je hledán a milován, tím
více zdá se božsky krásným a dobroti
vým. Uč se žíti s myšlenkami, které jsou
symbolem Jeho věčné Bytosti, a pocítíš,

A. MELKA

že nic není tak svěžího a krásného! Jako
zvuk může sugerovati světlo a barvu, vů
ně vyvolati zapomenuté světy; jako po
hled, odkrytý na ohybu cesty může nás
léty a okeány vésti k scénám a přátelům
dávno neviděným; jako včela, tkající svou
klikatou cestu od květu ke květu, může
nám na mysl uvésti kdysi slyšený dětský
smích, ptačí zpěv a kdysi pozorované ta
jemné mraky, usínající za večera na roz
košném červencovém nebi, tak vesmír
mluvě k nám přerůznými hlasy upcmíná
nás na Tvůrce, který je naším otcem. Nic
nedotkne se duše, aby to v ní zůstalo bez
dojmu a nezůstavilo stopy; a tak pozvol
na jsme vytváření v obraz všeho, co jsme
viděli a slyšeli, poznali a rozjímali; a na
učíme-li se žíti Se vším, Co je nejkrásněj
šího a nejlepšího a nejčistšího, láska všeho
tcho stane se konečně naším pravým ži
votem.

NÁS ABOSTOLAÁT
Velké svítání po hrůzyplném temnu

děsné války zievule více než kdy jindy
velkou hodnotu — katolického názoru
světového.

Vše, co cenil svět, skleslo hluboko pod
nominelní cenu. Věda — může ta činitt
ještě dnes nárok na to, že jest hodnotou
nejvyšší? Věda, která jak zrádná Dalila
obrátila tolik svých vvnálezů jen na ubí
jení člověka? Věda, která holedbala se. že
jest internacionální, nadřízenou instancí,
povýšenor nad národnostmi, jazyky, vě
rami, a že nahradí svým světlem a Svojí
osvětou vše — víru i pověry, vlast j ná
rodnost — Že je jednoduše odstraní a zřídí
lidstvu jeden všelidský — bratrský rái?
A co jsme viděli ve válce? Učené sbory
vylučovaly ze svého středu členy jiných
národností — vracela se čestná vyzname
nání a uznání universit. akademií, teď vy
povídá se studentstvo cizích národností —
ejhle — vědu, která chtěla provésti sbra
tření a oblažení lidstva! Uznala patrně, že
je cosi dražšího, než je sama... Nerí nej
vyšší hodnotou...

Je touto nejvyšší hodnotou myšlenka
a idea národní, předníž couvlai vě
da, ať nedíme, že před ní skácely se i trů
ny aříše? Dnešní lidstvo sice, zdá se, jest
zpito jejím mladým kouzlem. Věří v její

sílu. Doufá od ní svůj ráj. Dočká se ho?
Zklame se. Nationalismus a patriotismus
sám o sobě je chauviničtější a výlučnější,
nežli věda. Jen kotví-li ve spravedlnosti,
mravnosti. ztrácí své ostrosti. Ale kde
jest vší spravedlnosti a mravnosti neivyš
ší norma a zdroi? V Bohu. Toť vpravdě
svrchované, internacicnální nejvyšší Do
bro. Stojí nad národy, stojí na každé cestě,
která z jednoho národa vede k druhému.
Je SvorníkemVeškerenstva. A ani k vlast
nímu národu nevede správná cesta jinudy,
nežli tímto Svorníkem. (Proto je mimo
chodem řečeno nerczum vylučovati nábo
ženství z výchovy, která chce býti vla
steneckou, patriotickou.)

Ostatně ta záplava krve, jíž si naciona
lismus vyžádal v této válce a červánky,
které hrozí i na hrozný zítřek — ach ne
— to nemůže býti hodnotou nejvyšší — a
nejvýš blaživou.

Ale Boha — tento nejhlubší Zdroj všech
pramenů, občerstvujících — má náš ži
votní názor — má víra. »Slyš — moderní
člověče, vědou a filosofií zklamaný. my
máme něco pro tebe.« — Zde začíná náš
apoštolát v moderní společnosti. Pozná
ním, věděním, guosí sv., která neklame.
Ale neklamnost její jest založena jen na
neomylnosti církve,
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Proto moderní čtověk ubohý, ubohý,
odvrací-ii se od ní! Nám musí býti životní
úloiou vždy úžeji se vinouti k ní. V bouř
livých dnech tím pevněji. V evangelu o
bouři na moři stojí psáno: vstoupii Kri
stus do lodičky — i šli za ním učední
ci jehc. Třeba v bouři, třeba na moři —
budiž! Ale jen když v iodičce Kristově!
Jsme tu s Bohem, jsme s Ním. Pevnější,

třeba učiti a nakloňovati moderního du
cha. V církví je Kristus sám. Moderní člo
věk tclik horuje pro všestranný vývoj
osobnosti. Kristus je ideál nejdokonaleji
vyvinuté osobnosti. Stačí ukázati jelo
okouzlující fysiognomii — aby ho člověk
miloval.

Ale láska, která se nejeví skutkem, ne
ní láska: ale láska Boží působí velké věci,
kde opravdujest. (Řehoř.) A k těmvelkým
věcemje potřebí božského semene v člo
věku, božského tepla k zrání a božské po
hody k úrodě a sklizni. To je milost. Bylo
jí vždy třeba, ke všemu třeba, dnes tím
více. Svět moderní jí nezná. Slovo »mi
lost« jest mu tajemstvím větším, než vě
řícímu člověku, protože neznámým. Ale i
tajemství stává se vnitřní zkušeností jasno
a zjevno, pokud jen člověku lze. Ó zkus!
Ó zkoušei! Jsou otevřeny zdroje vody
živé v taiuplných symbolech, které mlu
va posvěcená zve svátostmi. Važ —važ
hojré této vody živé — obrozuje! Obro
zujea SÍÍí.

A kdo by necítii, že modernímu člově
ku je potřebí posily! Seslábl tak, že není
s to, aby nesl i pouta tak svatá, věky po
svěcená, přirozeností diktovaná, Bohem

J. KRLÍN

uiožená, rozumem odůvodněná, jako jsou
na př. pouta nerozlučitelného svazků man
žejského. Rozlukové snahy jsou jen do
xladem této úžasné sesláblosti. Bohužel
zaviněnýgaá ak dlouho se dal člověk porá
žeti svoji pudovoů stránkou, až již vstáti
nemůže. K nim přidružily se děsné vlivy
válečných poměrů a jejich ošklivé a bí
dácké »morálky«, která otřásla všemi do
brými hnutími a schopnostmi člověka a
škrtla až i tu základní povinnost člověka,
která podmiňuje život — a o níž napsal
Duch Boží: Kdo nepracuje, ať nejí. Roz
vrat mravnosti. | na ten má náš názor
světový lék — nmravouku,povýšenou na
de všecken zmatek čistě lidský domyslů
a ověřenou sankcí nejvyšší — a Co více
— sílu milosti, posilu svátostí.ApoštolovatprotentoSpasný| názor
světový! Zajímat v jeho službu každý in
telekt a srdce, kde jaké bije! Uplatňovat
tyto hodnoty, jenž zůstávají k životu, jenž
není obmezen touto časností! Ó jaká, to
úloha! — Chápu, že nadšené mládí rádo
se jí chápe. V Německu sestoupila se aka
demická mládež u příležitosti katol. siezdu
v Důsseldorfu r. 1908 ve spolek pro šíření
a pěstění katol. názoru světového. Dnes
po deseti letech je to již veliký svaz, číta
jící 24 přidružené spolky a jednot s čet
ným členstvem.

Prcbouzející se nový rozkvět katol.
života ve ['rancii jest možný jen proto, že
má akademickou katol. intelligenci, která
apoštoluje.

I u nás se probudí a rozkvete, naide-li
apoštola v Tobě, československá katol.
mládeži akademická!

KNĚZ — OBĚT
Na výšinách lidstva stojí kněz. Celý

svět nám.o tom mluví a dějiny jednoho
každého národa to dokazují. Všeho, co má
lidstvo největšího a nejsvětějšího, dostá
vá se mu od kněze. On opravdu »sacra
dat«, sděluje svaté, dává svaté věci. Tak
rozuměl knězi celý starověk ať východní
ať západní a k němuse vždy obracel ja
ko prostředníku mezi božstvem a lidem.
Čím více si bylo kněžstvo tohoto vzne
šeného úkolu vědomo, a tím vědomím pro
syceno, čím výše stálo, tím dokonalejší a
čistší byl život v zemi a v národě. Zase
úpadek kněžstva vyvolával vždy všeobec
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ný úpadek mravů veškeré společnosti,
stavů vyšších i nižších.

Pohlédněme jen na dějiny vyvole
ného národa židovského. A což historie
Řeků, Římanů, národů. kulturně tak vysokostojících?© Kněz.jižnedovederoz
svěcovat světla, poněvadž si libuje jen ve
tmách. Vak nastává úplný rozvrat, ježto
se již nepoznává, co jest dobré a co špat
né, oč dlužno usilovati a co zamítnouti;
lidstvo řítí se do propasti, do hlubin, v
nichž utone, nepřijde-li Osvoboditel. Však
hle, on přichází a přichází jako lékař s Lás
kou. Kalvarie mu za nedlouho dopřeje mí



sta. Přichází Ježíš Kristus, aby dopinil
Starý Zákon a odcházeje, zůstavuje svě
tu své Čisté učení a určuje kněze, který
by je hlásal, a který by zároveňpomáhal
plnit učení to a sám svým životem. čistým
a svatým k životu velkému pobádal.

Jaký má býti ten kněz? Na Hoře to
Ježíš praví: »Vy jste sůl země: jest-li sůl
se zkazí, čím se osolí? K ničemu se již
nehodí, leč aby byla vyvržena a pošlapá
na od lidí. Vy jste světlo.světa. Nemůže
se ukrýti město na hoře ležící, aniž roz
svěcují svíci a kladou ji pod kbelík, nýbrž
na svícen, aby svítila všem, kteří jsou v
domě. Tak svět světlo vaše před lidmi,
ať vidí skutky vaše dobré a velebí Oíce

vašeho, „jenž jest v nebesích.« (Mat. V.,13-17.) Z těch slov Kristových plyne, jak
vznešené, význačné, ale i těžké jest po
stavení knězovo. Těžké, poněvadž vyža
duje svatého života, poněvadž jest ne
smírně zodpovědné, Lidstvo patří na kně
ze od dob Kristových ne jako na lidi, nýbrž
jako na světce. Chce, aby všechny krás
né myšlenky, jež hlásají, byly podepřeny
též krásným životem. Jestli kněz žil živo
tem nízkým, vymstilo se to krutě. Pohor
šení na pohoršení se hromadilo, jedno hor
ší druhého a výsledkem bývaly odpady,
sekty a herese. Na druhé straně svatý
kněz rozplameňoval a povznášel. Století
svatých a nadšených kněží jsou i století
mi svatých a nadšených mužů, svatých
a nadšených žen. Století sv. Františka,
sv. Bernarda z Clairveaux, ať již nemlu
vím o prvých dobách Církve, hovoří o
tom příliš hlasitě. Tak pozorujeme v dě
jinách Čírkve svaté, tím i v dějinách '2
vropských vůbec, ustavičné kolísání a
zmítání, vápání a růst, světlo a tmu. Do
dle toho, jak svítí světlo světa, podle toho,
jak vysoko stojí kněz.

Století míjelo za stoletím, až přišlo
osmnácté, iedno z nejzločinnějších a nej
nižších. Století, které zneuctilo člověka,
sáhlo i na kněze, aby ho strhlo v prach.
Stoietí, které redovedlo pochopiti nic, co
stojí nad člověkem, chtělo odstraniti »nad
přirozené« ze života, z kněze pak učiniti
cbyčejného úředníka, nestarajícího se již
o spásu duší věřících, obyčejného náhon
číhostátu, který hovydržuje-aplatí Náš
Josefiiismus je po té stránce výmluvný.
Ze seminářů měli vycházeli jen vycho
vatelé a ti vychovatelé, kteří ze seminářů
josefinismem znečištěných vyšli. stali se

pak namnoze neštěstím celých pokolení
a vychovali nám všechno inožné, jenom
ne opravdové křesťany.

Století devatenácté, ra něž Arnošt
Hello vztahuje slova Jeremiáše proroka:
»Desolatione desoiata est omnis terra, dua
nullus est, gui recogilet corde (Hello, Před
mluva k Ruysbroeckovi) dovršilo dílo
zkázy. Sloietí toto zakončeno jest velkým
vřením mezi kněžstvem, jež si píše na
svůi dům název »Katolická moderna«, jež
staví na Kantovi přííno a na Descarteso
vi nepřímo své vývody, a jež si béře za
úkol usmířiti dvě protivy tak různé a ne
smíritelné: Dogma s moderní vědou, dílo
Boha s dílem ďáblovým. Z Francie se roz
šiřuje toto hnutí do všech zemí Evropy.
Nepopírám, že úmyslu byly zde dobré
aspoň v začátcích, ale jedna věc zde bez
odporu scházela: inteligence. Byla zde
neznalošťdogmatu a. neztalosi theologie
katolické. Ještě jedno při celém hnutí za
ráží. Je to nepochopení kněžství u kněží

a nedostatek autority k Římu a svatémutci. —

Naše české kněžstvo, bohudíky, ne
všechno, ale část jen, již jsemzřel valednové schůzi Jednoty 23.v Praze,zdáse,
stůně těmitéž nemocemi. Říkám,ne všec
ko,a ani bych:se toho neodvážil tvrdit ©
všech, iež jsem na schůzi viděl. Nuže,
tvrdím, že někteří kněží zapomněli, že býti
knězem znamená nejen býti obětníkem.
nýbrž především obětí samou. Že kněz mu
sí obětovati nejen zevní prameny štěstí,
svět, ponodlí, nýbrž i — své vlastní srdce.
Obětovati cele a úplně. Vždyť má obroditi
duše, duše lidské a doplniti oběť Ježíšo
vu, jíž podle hlubokých slov sv. Pavla
chybí oběť jeho tvorů. V prvé řadě ie K
tomu volán kněz. A co může muž větší
ho obětovat Bohu. mladý muž, než své
panictví? Obštovat dobrovolně a z lásky.
To činí ostatně každý bohoslovec, než
přijímá a když přijímá svátost stavu kněž
ského. Jinak jest nízkým a bezcharakter
ním ten člověk, jenž vstupuie v kněžství
a věda, že nebude moci obléci toto oprav
du těžké jho, nebo že vezme s nelibostí
a jedině proto, že Církev tak poroučí. Ona
nikdy nenutí a proto mluvit o nuceném
celibátu jest holý nesmysl a nepochopení,
ona jedině žádá od mladého bohoslovce,
by dobrovolně a z lásky celibát přijal. Ji
nak by ho nevysvětila. Za čtvři léta v se
mináři může bohoslovec, opravdově a
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vážně patřící na kněžství, poznati sebe a
poznati j vznešenost té oběti, již má jed
nou Bohu přinésti, vlastně stále přinášeti.
Neboť život kněze, toť stálé podrobování
nižšího vyššímu, čímž jest oběť, podrobo
vání, jež vyžaduje boj nižších pudů S vyš
šími. Kněz musí státi se světcem, neboť
jeho poslání jest řádu božského a tudíž i
života božského vyžaduje.

Tak patřím na oběť — kněze a na kně
ze vůbec. Proto tak bolesině na mne pů
sobilo, když jsem slyšel z úst pana Zahrad
níka-iirodského tak nízce mluvit o Celi
bátu kněžském a obviňovat přes polo
vici kněžstva z nemravného života. Či
le to mravné, když kněz žije v konkubi
nátu se ženou? A ještě bolestněji se mne
dotklo, když jeho obžalobě část přítom
ných, ne laiků, ale kněží, se smála a vo
lala »výborně!« To již se mi zdáio zvrhlo
stí. Kdybych vytkl něco podobného nízké
mu člověku, začervená se, nebo mi vyčiní
zle a kněžstvo? Kdyby to byla veřejná
zpověď, pak by bylo třeba slz, slz hořkých
a ne cynického smíchu. Je třeba si odmy
sliti, že existoval nějaký středověk a
prvé doby Církve svaté, že kněží hřešící
proti svaté čistotě káli se na pouštích...

Kněz musí chtít býti knězem, neboť
musi chtít vychovávat a plodit svaté Do
tomstvo. Kněz, který není svatým, sva-.
tých dětí nikdy nezplodí. Plodí, jak ze zku
šenosti zjevno, duševní ubožáky a nedo
chůdčata. Mimo to, nač sáhne, vše jest ur
čeno ke zkáze a zahynutí. Kolik hrozných
příkladů máme jenom v české zemi a ko
lik v celé historii? K nespočítání. —

Poslání kněze jest neizvláštnější: zří
ká se všeho. svých nejdražších, rodiny,
aby patřil cele Bohu a všemu lidstvu. Až
do vyčerpání sil třeba a do padnutí. Patří
Bohu, který mu dal kněžství a s ním mi
lost a lidem, k nimž jest poslán, by jako
pastýř jich dovedl přes rokliny a stráně,
přes víry a hlubiny propastí do ráje. Oběť.

Kdežto jiný člověk po práci usedá ve
svém pokoji, obklopen rodinou. jíž žije a
pro niž pracuje, čeká kněz, že ho někdo
pozve k nemocnému nebo v bědách Do
stavenému. Nešetří nocí, neboť patří ne
pěti lidem, nýbrž všemu lidstvu a nestačí
dni, by mu dal všechno, musí nastavo
vati i noci. Připadá mi uvažujícímu o úko
lu kněžství sv. Pavel. V druhém Listu ke
Korintským mluví o sobě jako apoštolu
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Pána a knězi Pána: »Poněvadž innozí se
chlubí podle těla, i já se pochiubím... na
cestách byl jsein časio, v nebezpečen
stvích na řekách, v nebezpečenstvích od
lupičů, v nebezpečenstvích od lidí svého
národa, v nebezpečenstvích od pohanů, v
nebezpečenstvích v městě, v nebezpečen
ství na poušti, V nebezpečenství na moři,
v nebezpečenstvích mezi falešnými bra
try, v práci a námaze, v nočních bděních
často, v hladě a Žízni, v postech často,
v zimě a nahotě. K tomu přistupuje mimo
jiné denní nával ke mně, péče o všecky
církevní obce.« (II. Kor. 11, 26—29.) Slo
va, jichž možno užíti o každém opravdo
vém knězi i za dob nynějších. Ve dne
práce, svízel, vyčerpání a v noci modlitba,
brevíř, prosba za požehnání a zavlažení
zrna, jež bylo zaseto do půdy duše lid
ské. Není v knězi rozdělení. Nezná svých,
neznaje ani svého, čehož se zřekl, zná jen
duše, k nimž jest od Pána poslán. Jeho
Láska jim patří a tu Lásku vesměrnou vy
kupuje si tak draho, vykupuje si ji napros
tým odříkáním se všeho i svého těla, i
manželství. Pak se stává podle obsažných
slov sv. Pavla »všem vším«. Čeho se mu
za tu Lásku dostává? Bohatství milosti
a ctnosti.

Naše kněžstvo toho jednoduše nepo
chopilo. Jinak ty dvě schůze Jednoty by
byly jinak dopadly než dopadly ve sku
tečnosti. To nebyli kněží stojící na výši
nách. Nikdy. To nebyli kněží žiiící Bohu
a lidem, ale žijícísobě, svému já. a o ně
se bojící""Nevznešení přisluhovatelé Pá
ně, ale třídní nespokojenci a rozervanci.
Měl jsem dojem, že isem na demokratické
schůzi. V době toho ohromrého převratu,
který zastihl naši vlast, ohlížel se věřící
lid po knězi. Již tehdy objevovaly se na
obloze našeho bytí mraky, věštící bouři.
Lid čekal, co bude mluvit kněz, ieho kněz.
Kněžstvo se sielo, ale mlčelo. Tehdy pan
Dr. Zahradník si na lid nevzpomněl. A
mělo schůze lednové. Lid čekal netrpě
Jivě, ale kněží mluvili. Nad tím však, co
mluvili, se stahovalo lidu srdce. Lid ve
svém jádru zbožný a věřící, vidí v knězi
sežíše Krista a zapomíná v němčlověka,
proto též žádá od kněze, aby vystoupil
na nejvyšší vrcholky svátosti a každé slo
Vo, jež nese na sobě prach země, zdá se
mu snižováním a každý nízký čin vzbu
zuje hrozné pohoršení. Kněz žádá od lidu
života nadpřirozeného. káže mu jei. ale
lid musí vidět, že kněz jest sám tím ži



votem proniknut. Tím více důvěry má ve
svého krřěze, čím méně z něho prozařuje
člověk a čím více z něho patří Ježíš Kri
stus, Velekněz Nového Zákona. —

Na výšinách lidstvo stojí kněz. — Na
vrcholcíců svatosti trůní Ježíš Kristus,
jehož knéz jest Slovem, jak krásně praví
kerezie Durnerinová: »Kněží jsou slouvy
svatyně — praví tato Bohem nadšená že
na — duchovní budova opírá se 0 ně. Ma
jí vědu; má se za to. že cínost jest jejich
majetkem. Jest Bohu nectí, když jeho zá
Stupci se spokojují kněžstvím zlehčeným
a umenšeným. Není-li kněz svatým. nepo
rozumí cestám Božím a újmy, kterou způ
sobí duším, nebude se možno dopočítalí,
neboť místo, aby je vedl po cestách pří
mých, zbloudí, a zavede je na cesty, po
nichž kráčí sáin.« Bývá to vždy kněz, kte
rý rozvracel Čírkev heresemi a který
Církvi nejvíce uškodil. Bývá to kněz, kte
rý ničí obce křesťanské, z osadníků dob
rých činí největší odpůrce Boha a jeho sva:
té věci. Byli to kněží Samí v posledních
dobách, kteří zneuctili a zmenšili kněž
ství v očích moderního člověka, u něhož
již beztak kněz nebyl ve veliké vážnosti
právě proto, že neznal jeho posvěcení a
jeho vznešeného úkolu. Po většině se však
odvolával na to, že kněz nežije jak učí.
Dnes již ani některý kněz nevěří, čemu
učí. Ly návrhy o svátku sv. Jana Nepo
muckého jsou pro to příznačné. A od koli
kalidí již mi bylo -——a s jakou příšernou ra
dostí — řečeno, že nevěří kněz v pří
tomnost Ježíše Krista v Největší Svátosti
Oltářní! — To jsou stíny schůzí Jednoty
a ty stíny houstnou a zaplňují stále větší
kus země. Kletba schůzí. Je to bolestné
pro nás laiky a myslím, i pro opravdové
kněze, že vůbec k těm schůzím musilo do
jit, a když k nim došlo, že byly takové.
jaké byly. Snad by se mělo kněžstvo za
ně hanbit a ne být na ně hrdým.

Když po převratu 29. října 1918 byla
zrušena censura, a každý mohl volně říci
své názory, zaplnily se Žurnály statěmi
pojednávajícími o Římu, o našem poměru
k Římu, k Svaté Stolici a všechny ty sta
ti vyzněly nepříznivě. Hrozné věci byly“
tehdy napsány o Římu, © římských pape
žich, odvěkých nepřátelích našeho národa.
Bolelo nás. katolíky, při tom srdce. Prav
da, byly chyby, uznávámeje, ale proč stá
le na ně ukazovat? A čekali jsme, že prá

WWvě kněží odsoudí ono stvaní přicházející

z tabora nepřátelského a tím úžeji se při
mknou se k Svatému Otci v této hrozné
době. Myslím, že pro každého věřícího ka
tolíka je to nezbytné,, ať již nedím, že dítě
má svého otce ctít, milovat, a třeba-li, i ho
hájit. Je to povinností. Ale může-li se mlu
vili o lásce, kde jest pouhé sobectví?
»Buď mi dáš, co chci, pak tě chci podr
žeti za svého otce i dále, nebo nedáš, a pak
tě nechci již znáti.« A aby to mělo větší vá
hu, podepře ta slova nějaký Dr. Farský,
myslím doktor theologie, přísahou. To se
mi zdá od kněze nedůsiojným a velice
ubohým. Či, abych se zmínil o oné otáz
ce, týkající se ritu. Laik ví dnes, že Svatá
Stolice si přeje, by bylo užíváno při ob
řadech jazyka latinského. Jestli kněžstvo
— myslím, že z Říma původní nařízení
nebylo odvoláno — volá, aby se zavádě
la vedle latiny do liturgie i čeština, je to při
nejmenším neúcta k autoritě nevědo
most zde vylučuji — nebo hříšná lehko
myslnost. Čož říci o návrzích, s nadšením
přijímaných, by byli přijímáni lajci do CÍr
kevních sborů, když již encykliky papež
ské předem vše to zavrhují?

Chtěl jsem původně psáti čistě ideový
článek »Kněz —-oběť«. Radil jsem se 0
tom a dospěl jsem k náhledu, že bude do
bře, když i my, mladí lajci, katolicky
smýšlející a na to hrdi a vděčni svýmmat
kám za to, že nás k Bohu vedly, řekneme,
iak patřízne na kněze, a čeho od něho žá
dáme. Kdo by iné polemice v něm přiklá
dal jiný smysi, soudil by špatně. Upřím
ně pravím, že mne bolelo, když jsem mu
sl psátt práci polobnou. Jsem si velice
vědom toho, že na knězi závisí zdar vší
naší práce, a jestli kněz bude svým Živo
tem a svými názory bořit stavbu chrámu
Božího v lidstvu, že marná bude veškerá
naše práce. Jsem si dobře vědom slov, jež
praví svatý kněz a velký theolog, sv. Jeronym,vesvém.listu| Heliodorovi:
„Chraň Bůh, abych o kněžích něco nepříz
nivého mluvil, protože vstupujíce v hod
nost Apoštolů, Tělo Kristovo posvátnými
ústy způsobují, a skrze ně i my křesťany
jsme. Oni klíče království nebeského ma
jice, jaksi přede dnem soudným konají
soud: oni střízlivou zdrženlivostí zacho
vávají nevěstu Kristovu.« (Listy sv. Jero
nýma I., 35.)

Bojíme se Jednoty duchovenstva, již
proto, že vidíme její práci a pak, zdá se
nám postavena proti rozkazu encykliky
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»Dominici pascendi gregis«, kde se zaka
zuje jednota kněží více diecésí, z celých
oblastí. Snad i v té věci přijde vysvětlení,
dříve než se nadějeme. Kongregace Páně,
Církev svatá, zdá se naším Čechůmnei
větším nepřítelem lidstva- Dokonce bylo
by snad dobré všemi prostředky se zasa
dit o to, by byla z naší země nadobrood
straněna. Třeba jí velkých mužů, obdaře
ných duchem prorockým a plamennou Lás
kou Svatých Františků, Vincence'[erras
kého a všech těch květů, rozkvetlých na
půdě katolicismu. Třeba jí svatých kněží
a nadšených, aby přívaly nešlechetnosti
nezaplavily celou zemi a nestrhly jí. [ře
ba nám všem kněží. Upěnlivě za ně prosí
blahoslavený Grignio; z Montfortu: »Da
Matri tuae liberos, alioguin moriar — Dei
Matce své dí.ky, sice ať zemru. Liberos.
Kněze svobodné tvou svobodou. odtržené
ode všeho, bez otce, bez matkv. bez bra

J ZAL:

tří, bez sester, bez příbuzných dle těla,
bez přátel dle světa, beze statků, beze sta
rosti, bez péčí, ba i bez vlastní vůle. Li
beros. Otroky tvé lásky a tvé vůle, lidi
podle srdce tvého, kteří, bez vlastní vůle,
která je poskvrňuje a je zdržuje, konaií jen
a jen tvou vůli a porážejí všechny tvé ne
přátele jako noví Davidové, s holí Kříže
a s prakem svatého růžence v rukou: Fr
baculo Cruce etim virga Virginie. Lib e
ros. Duše povznešcné od země a plné ro
sy nebeské, které bez překážkyletí ode
všad po vanutí Ducha Svatého..

Liberos. Pravé dítky Mariiny. Své
svaté Máteře... Pravé služebníky svaté
Panny, kteří by jako svatí Dominikové
šli všudy, se svítící a pálící pochodní sva
tého Evangelia v ústech a se svatým rů
žencem v ruce štěkat jako psi věrní proti
vlíkům, kteří nechtějí než roztrhati stádo
Ježíše Krista.« —Da liberos Matri tuae!

TULÁKOVY SNÍMKY Z ULICE
Pošleme na vás ulici!
Ulice je modla model; reboť žádná

modla neklaní se sobě, leč tato. Ona ni
koho nectí, jen sebe uctívá. Klaní-li se ně:
komu, klaní se sobě v něm.

Pomníky její stojí na všech náměstích
a křižova'kách ulic, ve sněmovně, v ústa
vech vědy a umění, slepcům neviditejné.
-Obrovská socha ženy zíraiící do zrcad
la a klanějící se sobě v něm. U paty sochy
té leží žurnalisté, umělci a básníci a píší
básně a malují obrazy k oslavě její, klaní
se a podkuřují nejiemnějšími kadily. Ne
boť socha je Živá a je zlá.

Nenávidí každého, kdo jde sám. Ne
nenávidí vše, co je vyšší a co jí uniká. Boj
xe ulice!

Zástupy jdoucí kolein, smekají klobou
ky a hluboce se uklánějí. Klaní se jí celé
město a ona se uklání jemu. Na podstavci
sochy té napsána jsou hesla dne. přiká
zání, jež uctívá ona a jež každý musí
uctívat.

Dívám se do zástupu kolemidoucích a
vidím muže i ženy, všech stavů a všeho
věku, vidím muže vědy i politiky a vidím
postavy v černých hábitech klančějícíse:
Kněze církve ka'olické. Vidím ministra

české vlády, kněze, klanějícího se sošeulice.

Bojte se ulice, neboť jest zlá.
Klaňte se jí, neboť ona nikoho nectí.
Ministře-kněže, bojte se a skloňte hla

vu nízko. ještě níže, až v prach — až Za
pomenete, že jste kněz a křesťan, nebot
tato slova ulice nenávidí a při vyslovení
jich zachvívá se záštím.

Bojte se a zapomeňte na vše i na Kri
sta i na sílu osamocených i na pronásle
dovárí proroků.

Poštveme na vás ulici!
Kdo to křikl? Lhosteino iméno. Kdyby

to nebyl on, byl by to jiný. Kde to křikl?
Snad na Příkopech, snad na Žižkově —
nebo v Národním shromáždění.

Vidíte ji? Sochu ulice! Cítíte ji?
Živou. nízkou, panovačnou! Neomeze

now vládkyni! Veřejnost leží u jejích no
kou, žurnalisti, učenci, státníci.

Když jsem byl v Italii, nařídil jsem
chlapcům, aby zpívali písničku revoluce:
Ale rudý prapor nade trůny vlaje... Za
vlády císaře šlapali isme na obraz císařův.

Dnes zpívám tobě písničku opovržení
ulice a pliji ti v tář, prostitutko!

<

Panem et circenses.
Jděte Prahou večer. Biografy nabity,

přeplněny krčmy a taneční sály. Vše se
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baví a vše chce se bavit. Ve dne běží zá
stupy za kapelou vedoucí vojáky a večer
plny hostince a kavárny a výčepy a tan
čírny a chantány a veřejné domy.

Prostitutky čekají na chodnících a
usmívají se významně na kolemjdoucí.

Panem et circenses.
Tak volal římský dav na foru, tak kři

čel v uši kandidátům ve volbách, 10 řval
před vozy vítězů, vracejících se z váleč
ných tažení.

Chléb a slavnosti.
Nic víc? Nic. To je to strašné, to je

to hrůzné. Nic, nic víc. Oni ničeho více
nechtějí.

Panem et circenses,
Jako bylo tehdy, je i dnes. Neboť dav

je věčně týž. Před tisíciletími iako včera,
a co řval včera, řve i dnes.

Panem et circenses.

Christianos ad bestias. Křesťany šel
mám.

Když v Římě tři dny nepršelo, když
nedošly lodi včas do přístavů, řval dav:
Christianos ad bestias.

Když hořel Řím a nikdo nevěděl, kdo
město zapálil. když vláda Říma byla v
úzkých a bála se lidu, svedla jeho zášť
ukazujíc prstem na viníka — a dav D0
štvaný hoře touhou po krvi, křičel: Chri
stianos ad bestias!

Je slávou a nesmrtelnosti tvou. církví,
že se děje i dnes jako tehdy.

Je bída. Bída o uhlí a látky a potravií
ny a dav křičí: hoďie je šelmám!

Nevěrecký vrah střelí po ministru a
dav ukazuie ra církev: hoďte-ji šelmáru.

ARNOST HELLO,
II.

Veledílem řHlellovým jest Člověk —
L'homme, vydaný r. 1871. Veledílem, ne
boť v něm shrnul A. řfello, a způsobem
hodným geriia, svůj názor na Život, vědu
a umění. Kniha sama jest právě rozčleně
na tři části: na Život, Vědu. Umění. Ony
určují a vymezují celého člověka, neboť
jejich základem má býti Dobro, Pravda a
Krásno, tři nejvyšší *dlejelidstva, k nimž

Zbankrotěláspolečnosttopíse© krvi
a rozvratu a hnije, neboť neposlouchala
jejího hlasu a... viníci ukazují na církev
a dav křičí: hoďte ji šelmám.

Vrazi vraždí, lháři Ihou, iupiči loupí,
viníci se smějí, co dav řve na církev:
noďte ji šelmám!

Šelmy, pojďte v arenu. A žerte těla mu
čeníků!

Cirkvi, ženo, jež zakrýváš obnažený
bok před chlíplými zraky Římanů... toť
Sáva tvá a tvoje nesmrtelnost, tak zní
ta hudba: Christianos ad bestias!

*

V Národním shromáždění háiil profesot
Kordač jednotu vědy, víry, jež ohnisko
mají v Boňu, jak každé poznání a jeden
ze zástupců lidu zvolal: není Boha!

Příteli, zavři noviny a pohleď okrem
ven. Ne, pojď se mnou. Hleď!

Obrovské hvězdy šíleným letem padají
v kosmu. Kam? Nevím. Odkud? Nevím!

Miliony těles a... tam v dálce, nevi
díš, dobře napni zrak — maličká koule, na
té kouli maličká země, v té zemi nepatrné
město, v tom městě nepatrný dům a tam
mrňavý, maličký človíček. Křičí: nerí Bo
ha! Příteli, nesměj se.

Avšak přítel můj smál se obrovským
roztřásajícím smíchem, držel se v půli a
smál se, smál až slzel...

*

Sešli se čtyři kněží církve katolické.
církve jediné a pro všecky... sešli se na
ulici. »Kde jsi, bratře?« »V agrární stra
ně.« »A ty?« »V státoprávní.« »Já jsem
socialista.« A čtvrtý se styděl říci kde.
A kde jste všichni? »V Jednotě.«

JEHO ŽIVOT A DILO
musí člověk cíliti a směřovati. Jsou tedy
tři ideje, ale neznačírozdělení, nýbrž jed
notu. Všechny tří musí býti v člověku,
aby byl velkým a opravdovým. A ještě
něco. I život, i vědu, i umění dlužno bráti
vážně. sestupovati až k jejich kořenům,
hledět ie proniknout, intelligere. Neděje-li
se tak, ulpívá se napovrchu, člověk stává
se malým, prostředním, nežije, jen uboze
ŽÍVOŤÍ.
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K takovým prostředním lidem cítí Ar
nošt největší nechuť a stránky, jež jim
patří v jeho díle, řežou nemilosrdně a od
haiují jejich bídu i nahotu bez ohledu na
křik, který rozvíří kolem. Člověk pro
střední má úctu k veřejnému mínění. Čo
řekne ono, to jest mu jedině svatým a
pravdivým. Káže-li to mínění, by nikdy
ostře nevystoupil proti těm, kteří jsou po
kládáni za slavné, tož uposlechne. Proč
jíti proti proudu, když jest tak lehko a
snadno jíti po proudu. Proto prostřední
čiověk nepronese nikdy nebojácně a rázně
odsuzujícího slova. i.eda proti geniům,
jichž nedovede nikdy pochopiti. Ani ne
řekne svého názoru dříve, než vy. Čeká,
až jak vy o té oné věci soudíte. Prone
sete-li vy slova obdivu, s nimiž nesouhlasí,
bude vám dlouho a dlouho svůj nesouhias
zabalovati do plének veškodných frází a
pouličních rčení, ale tak. abyste si ani Z
jeho nesouhlasu nic nedělali. Neboť nadše
ní a obdiv jsou mu cizími. Přivustí je je
ště leda k zemřelým, kdvž již to musí
býti, ale k žijícím nikdy. Nadšení a obdiv
vyžaduje iiž velikosti, předpokládá intiici,
vleče člověka k následování a toho se od
něho nemožno nadíti.

Všimněte si jen prostřední rhetoriky
falešné, iež dominuje, kamkoliv vejdete.
Řečník v prvé řadě myslí na sebe, jedině
na tom mu záleží, aby sám se blýskl. Má
strach před fím, k němuž se obrací, ale
nemá strachu ze sebe, domnívaje se, že
stojí nade všemi. »Jednou z ostud Rheto
riky jest strach z člověka... Má strach
vypravovati bídu člověkovu, má strach
vypravovati slávu Boží. Jest lichotnicí
svého čtenáře a svého posluchače: má
strach, aby nevzbudila nelibosti v člově
ku, má strach. aby ho nepřivedla v podiv.
Jest samá umírněnost, něžnost. zbabělost.
Nejmenuje nikoho a ničeho jeho jménem;
hledá souhlasu a bojí se kritiky Líbiti
se někomu, a odnésti si domů uspokoje
níčko sebelásky, to jsou hybné síly rhe
toriky.« (Slova Boží 141—142.)Ačlověkprostřednívkritice?© Jest
malý a krutý. Nedovede dávati sílu ani
stavět, dovede jen bořit. Místo Života roz
sévá kolem sebe smrt. To proto, že sebe
nepojímá vážně. a tudíž nebéře ani vážně
rány, jež způsobuje. Vždyť vystupule vždy
jen v rukavičkách a mluví příliš povšech
ně. Není schoona pohlédnouti výše, upíra
Nc jen své oči na všední povrch života.

Výšestojígenius.© Odtudtonechápání
genia od prostřední kritiky a opovrhování
jím. »Domnívá se, že vše jest nemožno;
nepřipouští jako mohoucí bytí než to, co
jest v jejích zvycích. Nuže, genius není v
jejích zvycích.« (Člověk 347.) Nikdy ne
dosáhne výše. Nikdy se nezmůže, aby
pronesla o člověku, třeba novém nebo
ještě neznámém či zneuznávaném: »Tof
„enius, kdežto vy ostatní jste nepatrní a
malí proti němu« Kdyby tak promluvila,
vyla by již sama geniální, čehož si nepřeje.
Líbit se jí ničím se neznepokoijovati, ne
chce se jí trpěti a zamítá oběti, jíž je třeba,
«by stoupala na výšiny lidstva. Naopak,
dovede genia ubodávati Ššpendlíčkysvé
malichernosti a titěrrosti. Dává přednost
těm, kteří nic neříkaií, ježto jsou neškodní,
před těmi, kteří píší, aby něco řekli, ježto
ičea ji leká. Kdyby byla velká, kráčela by
pied umělcem a ukazovala by mu světla
vozžatá na obloze, jejichž paprsky má za
chytiti a jimi osvítiti a prohřáti zemi. To
již není v její moci.

A posléze, prostřední člověk v nábo
ženství? Poznáte ho podle toho, že cítí
nechuť k pravému nábože::ství a má prý
úctu k náboženstvím všem. Jest mu to po
hodlné. »Autorem náboženství jediného

„bytně jest Bůh.« (Renan 10.) A člověk
prostřední nezbožňuje a nehledá, jak bylo
řečeno, slávy Boží, nýbrž hledá a zbož
ňuje sebe. A to se mu hodí nod pláštíkem
úcty ke všem náboženstvím. Nezříká se
křesťanství. ba někdy jakoby choval k
němu jakousi úctu, šetrnost, jakou chová
ke knihám všeobecně oblíbeným. Nicméně
opovrhuje jim v nejhlubším nitru svém.
»Avšak oškliví si katolicismus: shiedávátejpřemrštěným;© milujemnohemvíce
protestantismus, o němž se doinnívá, že
jest umírněný. Jest přítelem všech princi
pů a všech jejich opaků.« (Člověk 83.) Ne
chápe nadpřirozena, tudíž ne rozjímání a
Zavrhuje proto všechny rozjímavé řády.
Snad by se mohlo o němříci, že stůně ne
dostatkem Lásky, neboť člověk milující
přestává býti prostředním a stoupá výše.
Ježíš Kristus by se mu líbil, ale toliko
kdyby se byl spokojil s kázáním lásky a
nečinil zázraků. Nelíbí se mu u Ježíše Kri
sta, tím méně je schvaluje při světcích. Tu
hovoří šetrně o legendách. Dogma jest mu
odporné, přál by si, by se vyučovalo to
liko morálce. »Člověk prostřední necítí
ani velikosti, ani bídy, ani Bytosti, ani ni
coty. Není ani uchvácen vzhůru, ani strho

pa



ván střemhlav dolů; zůstává na předpo
sledním stupni žebře, neschopen vystou
piti, příliš leniv, by sestoupil... Jest nižší
než to, co provádí. Jeho dílo není usku
tečněním nějaké myšlenky: je to práce,
konaná dle jistých pravidel; jest pln, sebe,
pln nicoty, pln prázdnoty, pln marnosti.
Marnost! Tato ohavná osobnost jest úplně
zahrnuta v těchto dvou slovech: stude
Dost a marnost!

Ztělesněním prostřednosti jest Hlellovi
18. století, representované hlavně dvěma
postavami: Voltairem a Rouseauem. Hlav
ně Voltaira nenávidí z celé duše a má proti
němu slova co nejtvrdší a nejostřejší. Sto
letí osmnácté nazývá stoletím lži. Ono
převrátilo veškeré pojmy zaměnivši še
redno s krásnem, klam s pravdou. Ve své
nehorázné hlouposti a sdružujíc špatné
idee. tvrdilo, že věda a náboženství isou
protikladny, a že k zachování Víry jest
nezbytna nevědomost. Tímto ovládlo obra
zotvornost a otrávilo ji. Dospělo pomalu
k vědomí, že dovoleno jest konati zlo, jen
když jest srdce plno vroucnosti, že Saťan
jest zosobněným činem. Význačnou vlast
ností 18. století jest jeho odpor k taiem
ství. Bojí se světla. A přece jest pokládďano
za jedno z největších, za »století rozma
chu a vzletu. smělosti intelektuální odva
hy, za vroucího a hrdého průkopníka, kte
rý, klamal-li se, klamal se ušlechtile, z vel
kodušnosti a ze svévolnosti a výstřelků
myšlenkových«. (Člověk 118.) Čemu za
to vděčí? Lehkověrnosti lidí. Pohrávali a
pohrávají si s pravdou a milujíblud.

Rouseau jakoby věděl poslední slovo o
všech věcech. Odvrhuje Boha. iežto ho ne
pojímá. Voltaire, »špindírský pitomec, za
pomenutý uličník«. Pitomec jest ten Člo
věk, »který nechápe, který není bystro
duchý, intelligentní«. (Člověk 186.) Chá
pavosta intelligénce, totiž »smysl pro jed
notu a schopnost čísti v'ideích. v událo
stech a pronikati smysl věcí. tvto dva da
ry ustavují přímo opak Voltaira: nechy
běly mu málo, chyběly mu naprosto«. Má
Jedinou vášeň: kterak odstraniti vznešeno
ze života. Jako se vším. lednalo i s duší
lidskou. Jestiťt člověk stvořen k obrazua
podobnosti Boží podle hlubokých slov Pís
ma Svatého. Voltaire si člověka oškliví
právě proto, že jest Božím obrazem. Sni
žuje člověka z hluboké zášti k Bohu.

Jako patří osmnácté století na člověka,
patří i falešně na stvoření a přírodu. Li

teratura a poesie 18. století jest tudíž ne
životná. Příroda osmnáctého století, toť
vlastně budoir s příběhy Florianovými.
Podobiznou tohoto věku jest malba. Není
pouze směšná, jest hanebná. Prohnilá spo
lečnost zplodila prostořeké děti. jakými
jsou Watteau, Boucher. Fragonard. Líče
nost a jaká ještě. Osoby svlečené. z nichž
však neprýští život, nýbrž čiší smrt. A ty
mrtvoly isou růžové. Jako tragoedie Vol
tairovy se podobají dramatům. tak pastý
ři Watteauovi se podcbají venkovanům.
Je třeba při četbě těchto spisovatelův a
při pohlížení na jejich díla zapomenouti,
že existuje nějaké umění. které stojí vy
soko nad obyčejným. žvanivým povídá
ním a jest dosažitelno jen lidem vzneše
ným nebo prostým, nikdy však ne stroje
ným a nízkým.

2

Nuže, co je umění? Arnošt Hello mlu
ví o něm ve třetí části svého »Člověka«
V »Umění«. Je to řada statí. chtějících ob
sáhnouti celý pojem tohoto významného
slova, ve všech věcech o dobách. a i vě
všech význačnějších představitelích. Urču
je, čím umění bylo Orientu a Occidentw
tarověkému, čím bylo křesťanskému či
lépe katolickému středověku. čímse stalo
a jak bylo zneuctěno ve stoletích osmrác
tém a i devatenáctém; vztyčuis však zá
roveň jeho Červený prapor — červený,
ježto ono se projadřuje toliko pod jednou
podmínkou, jíž jest Láska — a ukazuje na
jeho svaté určení v budoucnosti. Pojedná
vá o Umění, Kritice. Románu. Stylu, Ten
denci nynějšího umění, Umění starověkém
a literatuře antické, Dramatické katastro
fě. o komickém. o opovrhováním. umění,
vždy stylem umělce a genia..

»Maje před sebou toto rozjímání, jež
mne zaměstnávalo po celý můj život, a
které jest jedno ve mrě, přál bychsi, abych
mohl říci vše jedním slovem.« 335. Tak
začíná Hello svoji stať o Umění. Po celý
život se nořil v hloubání o Idei krásna 4
musí profo vše, co vyšlo Ze srdce jeho,
býti vznešené. Připadají nám mnohdy jeho
slova jako hustý déšť s nebe selijící na
ztvrdlou rolt a ji zavlažující. Čteme-li, otví
rají se před námi daleké obzory nezná
mých krajů. ověšených koberci nádhery
nevyslovitelné. Slovo jzkoby ustupovalo
pod tou tíhou velebné myšlenkya rozezvu
čely se struny harfy umělce virtuosa, já-:
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sajícího a plesajícího pod dopadem pa
prsků slunečních, ale i kvílejícího a sténa
jícího, když přichází ve styk s všedností.

»Umění jest smyslový výraz krásna.
Jest v řádu přirozeném manifestací ide
álu.« (Člověk, 335.) Při prvním pohledu na
tuto definici zarážejí nás dva prvky, jež
jsou zde slučovány, prvky různorodé: čas
a věčnost, idea nejvyšší krásna vtěsnaná
v úzký rámec této země. Umění sestupuje
se svého hradu v rajských luzích do vy
hnanství naší země. Či abych mluvil pre
cisněji, Idea krásna, bychom ji mohli vní
mati, jest nám uměním předvedena urči
tými znaky, jež postřehujeme Svýin zra
kem, sluchemjak tělesným, tak duševním.
Aby ta idea se nám zpřítomnila, béře si za
služebníky čas a prostor, tedy slovo a
světlo. Podle toho rozeznáváme Umění
poesii a hudbu, jeiichž míru, rytmus, tvoří
čas; a umění architekturu, sochařství a
malbu, jejichž poměry tvoří prostor.

Nuže, spočívá hudba na matematice,
v »přísnosti jejíhož zákona nalézá i verš
svou harmonii«; a geometrie vrhá do svě
ta architekturu sochařství a malbu. — Jest
zřejmo, jaké vyvýšené místo musí tedy
zaujímati v umění pořádek, řád, jednota, a
jaké skutečně v pravém umění zaujímá.
Lidé prostřední ohražují se proti zákonu
v umění, ač zase formule jest jim něčím
největším, čeho spouštěti se považují za
hřích nejosudnější. Ten zákon, o němž jest
řeč, to jest onocílení uměrí k Jednotě, ono
objímání Světla, ona sladěnost, jež nám
činí dílo opravdovým výrazem Krásna.
Idea projadřuje se pod jednou podmínkou,
jíž jest Láska. Tím vlastně stává se láska
základem umění a umělec, který nemiluje,
stává se směšný. Láska kořenem svým

má poznání, ba Čím hlubší poznání, tím
větší Láska. Poznání pravé jest Pravdou,
jest pořádkem a souladem naprostým.
Stmelují se zde již dvě Idee: idea Krásna.
a idea Pravdy a úkolem umění jest, by ty
to dvě idee nám ztělesnilo. Cíl tedy umění
jest příliš vznešený asvatý, než aby mohl
býti sešměšňovár.

Nuže umění tohoto cíle nepochopilo, ne
ien to, ono $e proti "ěmu postavilo nepřá
telsky. Století osmnácté, to století lži a
bludu, snažilo se namluviti světu. sdružu
jíc špatně představy, že šeredno a zlo jsou
krásnými. Jinými slovy, oddělilo od sebe
ideu Krásna Dobra, ba postavilo jednu
proti druhé, jakoby si odporovaly. Uměnínatěchtozásadáchzbudované| hledalo
krásno v oblastech stíňu a tmy. Místo Jed
noty oslavilo rozvrat. Místo Lásky nasto
lilo chlad. Vyhloubená tím propast musila
býti něčím maskována, a ona byla masko
vána vášní. Umění kleslo až'tam. že osla
vovalo nízkost a vraždu. Apothesa zla! Je
to docela logické. »Když bylo lidem na
mluvilo, že nepořádek, to jest falešno, jest
podkladem krásy, zvolalo v logice svého
deliria: Krásno, toť šeredno.« (Člověk 39.)
Typy krásna byly a isou hledány v odváž
ných zločínech, v hlučných skandálech.
Zde cílem umění není již krásno, ale še
redno. Šeredno, jež bylo jedno z nejstraš
nějších pokušení, jež umění mohlo pod
stoupiti. Jen pomyšlení, že v umění by
mohla existovati láska k ošklivu, jest již
něčím hrozným a Hello sám názývá to
zločinem proti přirozenosti. Umění tako
vé minulo se pak svým posláním. Ono jest
vyvoleno přinésti Pokoi a harmonii v údo
lí slz, naplniti srdce něčím jásavým a ve
likým. „Pokračování.)

105



CO ŽIVOT DAL
Útěk před Bohem, strach z Boha, tak mož

no charakterisovati nynější českou veřejnost. Ku
podivu, bojí se toho, co nese na sobě, jak se soudí,
stigma záhuby, co jíž samo sebou jest určeno ke
zkáze. A přece se cítí, že ten Bůh jest zde, a
i kdyby se jméno Jeho nahradilo Spravedlností.
Láskou, Osudem — jména ta se píší s velkou
písmenou —, neodstraní se a neoddisputuje. V tu
záplavu nenávistných článků, v ta siova ubohých
nevidoucích, i když to jsou universitní profe
soři rázu pana Dra Fr. Krejčího, filosofa. útočí
cích na pojem Boha a chtějících ho vymýtiti ze
srdcí lidských, vpadne občas hlas, hlas vážný
duše hiubší a hledající, který několika větami roz
věje celou tu pyramidu žurnalistického žvástu a
řekne, č.m srdce trpí, a čeho potřebuje. Jakoby
to by: hlas orla uprostřed jepic. tak mi to při
padá. Myslím řeč Dra Fr. Kordáče. kněze a uni
versitního profesora, jež byla pronesena v Nár.
Shromáždění. 11. března1919, řeč silnou a mo
hutnou oproti těm“ mMalichernýma terciánským
nápadůín pana předřečníka a těm nízkým invek
tivám pánů, jako jest pan Aust, Brodecký a ie
jich nohsledové, přitakávající a hučící.

Jednalo se o návrh Dra Stojana, aby faku'ta
Olomoucká sc jmenovala Čyrillo-Methodějskou a
byla obohacena stolicemi pro Socio'ogil a pro
studium církví východních a Stářoštovanských.
Pan prof. Dr. Krejčí, který svým“ způsobem do
kazoval, že nesmí se připustiti nic. co by připo
mínalo universitu, tvrdil v druhé části své řeči,
že theologie není vědou, ježto theologie založená
Jest na víře, kdežto věda pravá vírv nepředpo
kládá, ba pěstuje vědu, abychoim nemusili věřiti.
Dr. Kordač svou řečí, jež byla jednou z nejlep
ších v N. S. proslovených, i po stránce obsa
hové, látkové, tak i řečnicky dovozoval. že vírou
žije člověk od dětství, a stojí na ní i filosof. Dít
ko musí věřit učiteli a teprve vírou dochází k vč
dění, a »veškeré lidstvo na stanovisku křesťan
ském a na stanovisku zdravé filosofie. mv všich
ni jsme ve stadiu výchovy jakožto inteligence a
vů:e omnezené vzhledem k inteligenci a vůli abso
lutní. Oproti této absolutní inteligenci musíme
věřit, když svým slovem a svým skutkem se lid
stva ujmeme, aby ten, který lidstva lest stvořite
lem, byi zároveň vychovatelem.« Věrou dospi
váme k poznání vědění, z nichž prýští láska.
»Proto výchovou víry k vědění a věděním k vi
dění Boha, posledního cíle člověka.« Theo!ogie
prý pracuje s předpoklady a pravá věda nesmí
nic předp“ ádati. Avšak každá věda lest zalo
žena na předpokladech výtěžku bádání a vědění
jiných odhozů. k nimž jednotlivec nřidává svoji
trošku. Historie odkázala kriticky existenci abso
lutní inteligence a vůle, jež zlevila "Idstvu zásady
pravdy, a když se to Slovo Boží přijímá iako au
torita, neprotiví se vědě. Náš rozum lest koneč
ný, nemůže tudíž poznatt všech pravd a proto
může věčná Pravda. kterou test Bůh. zieviti nám
základ a kořen, jichž bychom se nedooátrali. tím
spfše, kdvž učř, abychom ledenkrát měli život
pravdy a lásky snolečně s ním. A tak pokračova!
Dr. Konda* noslouchán váženým Drem Mare
em 2 "nými inteligentními členy N. S. ve své
obhz':-— pravdy. zatím co massy nerazuměťícíc
hluče!'v a onkračava'v.

V několika dnech po této řeči přinesly Praž
ské Noviny studii Dr. Z. Háskové, vyplynulou z
dojmů výše uvedených slov. Řekla. co ještě do
sti českých duší, stržených proudem racionalis
mu a positivismu, ale nezfanatisovaných, cítí. Ne
padlo náboženství, ani Bůh a jeho Slovo. Jen
»rychlé tempo moderního život podporuje lidskou:
lhostejnost ke věcem víry: zachycen v prudkéni
kole hmotného života. zaplaven Žurnáiv. odvvki
si dnešní člověk přemýšleti též o jiných věcech,
neřku-li o víře. A tak mimo filosofy snad. ještě
žena, jejíž mateřství spojuje ji bezprostředně S
oblastí neznáma, tluče na brány věčného taiem
ství hledajíc a nalézajíc zde utišení v tušené blíz
kosti prapříčiny bytí, jehož jest udržovatelkou...
Dokažte, že Bůh jest! — Nemcžno! — Dokažte,
že není! Ještě nikdo toho nedokazal. Jen Nepo
znatelno postavili na místě Boha ti, kteří se ne
chtějí prohřešiti na rozvinu, uznávaném jimi zajedinéhovůdceživota.«© MvšleskaBohabvla
znešvařena, ale značí to, ž2 »jest překonáno ná
boženství, že je překonárc xřesťanství? Nezname
ná to třeba naopak, že jeho doba ještě npřišla?...«
Dlužno dodati: By kdo chápal Boha a jeho Slovo,
musí míti pokoru srdce a ducha. Dnešní doba
svým vyhroceným zdůrazňováním rozumu posta
vila ve své pýše člověka na ol:4ř. Těžko jí bude
vracet se — a ona se bude musit vrátit, aby ne
vypínila se slova Straussova ve knize »Der alte
und der nene Glaube« uvedojá: »Nevím. zda-liž
tento vývoj skončí jen nekrvavým bojem ducha,
nebo zda trosky bývalé ovropské kultury pochová
jako zemětřesení za hromu a blesku v prachu a
v pope'i« Víme ze života convertitů (srovneí A.
v. Renille, Zurůck und hei'igen Kirche), co. boje a
co pokoření stála tato pýcha rozumu. Ale musí
se stoupat, ježto lidský duch jest nepokoiný,
»donec reguiescat in te, Domine«. (Sv. Augustin.)

Nový člověk. Všichni noví reformátoři vy
chloubají se stále a hlásají nového člověka. Uká
zalo se, že společnost předválečná doved.a zplodit
jediné dítko: zlo, ztělesněné ve svět. válce. Ovšem,
řeklo se, že vše to bylo zaviněno výchovou, a aby
to znělo moudřeji, připojí se, výchovou klerikální.
Naši intelligenti dospěli již tak daleko, že nedo
vedou distinkvovat mezi katolicismem a klerikalismem.© Nuže,novávýchovamusísměřovatk
úpinéniu obrození člověka a to se stane prý je
dině tehdy, když člověk moderní bude vychován
bez Boha, anebo když liž se připustí Bůh, tož to
bude Bůh, jenž se nebude plésti člověku do zá
ležitostí, a jenž bude tak skromný, že n2biuce od
člověka uic žádat. Klademe takovým vychovate
lům na uváženou slova ze Sienkiewiczova románu»Víry«,dočeštinypřsloženého.| Nadrakví
oběti revoluce, děvčátka, vorsonifikované to ne
vinnosti, zahynuvšího koul: proletariátu, přemýšlí
Šwidwick!, kam dospěje Polsko, půjde-li tou Špat
nou cestou, na níž bylo stehnuto nepravými učiteliruskéhomihilismu— dospíváknáhledu.žeza
krátko by musilo býti pochováno vše, věda. umě
ní. civilisace, kultura. A na zoufalý a bolestní vý
křikdoktora Szremskiho: »Áách,osvěta, osvě
ta. osvětal« odpovídá athelsta Šwiiwicki:
»Poslyšte atheistu, neb aspoň člověka. který nemá
spojení se žádným náboženstvím: osvěta bez
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náboženství vychovává toliko zlo
děje a lupiče.« Napadlo mě rakouské hospo
dářství, kde se jen kradlo. — A kradli páni mi
nistři, kteří měli osvěty plnou hlavu.

Dolševism. Mysiilao se. že válka nás naučí
obětavosti a lásce. Zatím ona nás naučila rozma
řilosti a sobectví. Žříme to, kam jen pohlédneme.
Kapitalism, soustředěný nejvíce v rukou židov
ských, bují 'aka dříve, nádhera a biahobvt při
všeobecném nedostatku až zaráží. O demokra
tismu se sice hovoří, až již se to hnusí, ale aby
se něco vykonalo ve prospěch strádajících. to
sotva. ím se jen zvětšuje zášť, beztoho již dost
veliká mezi třídou vyšší a nižší; mezi zaměst
navateli a zaměstnanými, která bývá v různých
schůzích ještě více rozněcována a rozmnožová
na. Není tedy divu, že i mnohdy se zdá, iakoby
myšlenky, šířené po celém světě z Ruska, padaly
u nás na dobrou půdu. Komunismus majetku. od
stranění rodiny a náboženství ze škoi. zlaiciso
vání škol, ty zásady, rozvrátivší Rusko, vracejí
se do zemí, v' nichž se vlastně zrodily a zaže
hují v nich ohně revolucí. [ u nás časem se hro
zivě pozdvihuií a hrozí rozvrátiti všechny řády
božské i lidské. Podaří se jim to? Jest příznačno
pro celé hnutí, že v čele stojí většinou židé. právě
kapitalisté sami. Tak v uherské bolševické vládě
jest jich 24. Nejinak jest tomu v Rusku a v Něč
mecku. Žid, založením materia'ista. dovede dnesnejlépevyužítim*terialistickéhoovzduší.| jímž
jest dnešní lidstvo "ast ceno a pracuje, abv zase
jedině en získal. — Bolševis.ocem řítí se lidstvo
v propast. Intelicence jest vybíjena. a tím Za
seto všudy nejhrubší barbarstvo. Nemyslící pro
letariát stává se pánem a jak si vede? Hrozněl
Zvířectví na jedné straně — snad to slovo nevy
stihuje ieště úplně zákonv ruské, týkající se ženy
a rodinného života —-,bída a hlad na druhé. Tam
přivádí se lidstvo, nemá-li Lásky. K.

Jeden z nejlepších našich náboženských úv
slitelů. Neiekněte se a stojíte-li, přidržte se stolu
ať nepadnete. Znáte ho? Je to Dr. Herben. Tak
jej nazvaly »Nár. Listy«, jichž ie spoluredaktorem.
Ještě stěstí, že uveřenilv několik slepených ne
smyslů z jeho přednášky a tak smazaly hned svou
chválu. Dr. Herben, Masarykův Sarecho Panza,
vyrlenil knihy svého mistra a nesiráviv ričeho
v ohavném stavu vyvrhuje zpět myšletvy Lona
svého. Nebudu vyvracet, tak daleko snad v Če
chách ještě nejsme a uvedu několik ieho vět. »ČÍr
kev katolická nemá ideálu —.« Dále píší »Nár.
Listy«: »Řečník pokládá ducha katolické církve
za nemravného.« Chcete víc?

Tento církevník a neomylnický papež chce
založit novou církev (vidíte, tén nemysiící mozek
se nedovede tragickou komikou zbavit církve...
a dokazuje, že je nutna —) a praví oní:

»Církev musí mít primcip národnostní.« Ano,
musí být česká, německá, hotentotská, klanět se
ulici, jež se svíjí dnes v nacionalistických křečích... a samozřejmě... »zřízení demokratické«,
neboť všecky strany a straničky to malí v pro
gramu. Dále praví: »Není možno, aby církev měla
jinde kořen své existence, než v zemi, ve vlasti
Jidu.«

Vidíte ho?
Ne v srdce! člověkově, ne v lidstvu a Bohu -—

ale ve Strakonicích, v Hostišově, v Kocourkově.

Je úžasné, že česká veřejnost může tuto stra
vu pojídat. Tento »náboženský myslitel« potřebuje
jednoho. Zainysliti se nad sebou!

Ne však najednou, avšak po částkách, neboť
kdyby se uzřel najednou v plném světle, zhrozil
by se sebe. Na žvanění tohoto náboženského igno
ranta je jedna jen odpověď: Smích! zal.

Dvě kněžské schůze v Praze.
O dojmu, jakým působily obě kněžské schůze.

konané 22. a 23. ledna 1919 v pražském represei
tačním domě, píše se nám z kruhů katolické intel
ligence laické:

Zuřivě se applaudovalo. Čemu?
Všemu, i když to byly věci, které mohly knězi
myslícímu krev vehnati do tváře. Nepamatuji si
žádného iiného intelligentního stavu. o jehož shro
máždění by tou měrou práci mozku byly zastá
valy — ruce.

Radikálně se reformovalo. Odce
libátu. Od brevíře. Od biskupů. A (nepřímo) i od
církve a ducha Kristova vůbec, jak správně vytkl
Dr. Novák. Krátce před těmi kněžími, 20. ledna
t. r. shromáždilo se v přijímací síni ministe-stva
vnitra konceptní úřednictvo toho ministerstva a
ujišťovalo, mimo jiné, kterak plně jest si védomo
vážnosti svého úkolu a ochotno věrně podrobiti
se těžkým pracovním požadavkům přechodné do
by přítomné. Vůči těmto světským úředníkům tíži
se: Co řekli o svých schůzích positivního kněží
lidu Bohem jim svěřenému?

Lehkomyslně se přisahalo. Přijde jakýsi kněz,
někde až z Plzně,%kterého většina přítomných ji
stě viděla po prvé ve svém životě, o němž po
prvé vůbec slyšela. A vyzve shromáždění více
než 600 kněží: »Přisahejte, že toto všecko musí
se státi, že ihned se musí Státi« nebo tak nějak.
A skoro 600 kněží, jako tarantelou kousnuti, vy
mršťují se se svých sedadel a zdvihaiíce tři prsty
k uebí, volají: »Přisaháme!«

Tak přísahají kněží?

Karabáčnicky se debatovalo. Nikdy nezapo
měnu oné scény, když 22. ledna 1919
Zahradník, krotě kněžskou oposici, hospodsky vv

řičeným hlasem volal do sálu: »Klukům nedovolínímluviti. .«Klukům.| Alenáhodoutobyli
«něží a mezi nimi i takoví, kteří mravně o celou
hlavu vynikají nad P. Isidora. (Tak jeho spolu
bratr P. Milo Záruba, O. Praem.). Kdo to všecko
viděl a styšel, měl dojem, že tu nemluví inte
ligent (československý ministr!) a kněz ku kně
žím, ale karábáčník k luze od něho vlně závislé.
A kněží,“i-co-nebyli v oposic nevycitil biče,
lenž je zasáhl všecky, a zrovna do tváře.

V zájmu pravdy a spravedlnosti dodávám, že
na schůzi 22. ledna mohlo býti něco přes 200, den
na to pak na druhé schůzi něco přes GOOkněží.
Mezi nimi byli též mnozí, kteří“ veřejně rebó
talně těch věcí neschvalovali. Tedy ne o klerus
český, ani ne o podstatnou jeho část tu šlo, ale
jen o kněžský z'omek — přes všechen bomba
stický chvast Fahradníka-Brodského. Ale i tak vy
spěly obě imenované schůze kněžské dojmem ne
popíratelně tranným. To nebyl stav vážný a U
važující, v klidném silném vědomí svých povin
ností, avšak i své důstoinesti zakotvený. To byla
1 Do stránce čistě přirozené hromada písku. leh
kého. každým slovním šlágrem zmítaného. čeka
lcfho jen —noho, které ho poštapnají.
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Nalézti v každém stavu vedle zrní i plevu.
To, čeho jsme dny právě minulé v Praze byli
svědky, rozhodně neukazovalo na kněžské zrní.
Co to bylo tedy? O plevě tu mysliti již počet
zúčastněných nám brání. A co smíme my. kato.íci,
od těch kněží očekávati v boji o víru, který nám
byl vnucen? Trapně a teskně opět a Opět se nám
vtírá ta otázka: »>Cosmíme očekávat od té ie
jich kněžské výše? Jen ženitbu a vousy? To by
bylo až příliš málo.“

Mluvil jsem s různými bezúhonnými kněžími
o těch věcech. snaže se poznati hlubší jelich pří
činy. Úsudky těch kněží vyzněly různě. Někteří
poukazují na poměrně velké procento takových,
kteří u nás bez vyššího povo-ání a pouze pro
chléb tomu těžkému stavu se věnují. V- takovém
činu jé vždycky, doznaně neb nedoznaně, i úmysSI,
ne konati plně, co svěcením na sebe přijmou. Kon
fese českých kněží odpadlíků zdají se tomu na
svědčovati.

Jiní to svalují na nedostatečnou průpravu ži
votní u mnohýchkněží, v bohoslovíi v pozdějším“

půšobení kněžském. Mnoho »dřeéní« a málo stu
dia. Mnoho snění a málo přemáhání sebe. Mnoho
všelijakého beletristického, novinářského. kazatel
ského (tištěného) smetí a málo, příliš málo vlastní
práce 0 jádro životní a zvláště stavovsky kněž
ské. Při oněch schůzích ani laikovi neušla téměř
naprostá principielní nezna-ost věcí. o sobě na VÝsost důležitých, jež tito kněží chtějí reformovati.
[ laik měl dojem, že tu vůbec schází schopnost.
h'cuběji se zamysliti. že tu rozhoduje ne mužná
rozvaha, ale ono babské sit volo stet pro
ratione voluntas.

Konečně kněz, ijchož obzvláště si vážím, u
kázal na propast, která u nás stávala a stává
mezi klerem a Bohem danými jeno vůdci. »Bisku

pové,« řekl. »nebyli-znás a nebyli ani jinak Skoro“'ňikdy naši! To způsobil onen kletý přepych, ona
hříšná marnivost, jimiž oděl je stát a jež zabily
nám v biskupech apoštoly, zůstavivše pouhé stát
ní dozorce v duchovníchvěcech. Taková biskup
ská excélence bylá -hned zpředu neěschopna, míti
hlubší účinek na život svého kleru. Ta se mu
sila spokojiti pouhým zďáním, formou; ku věci sa
mé, ani při kněžích ani v duchovní správě, nepro
nikla nikdy. Cokoli dobrého se dě'o v kleru, ona
vlastně vůči tomu stála cize. Nedivte se, že na
hromadilo se tak mnohopohoršení, a i u nejlep
ších, mnoho hořlavých látek. Nehledejte vždy
cky špatnost v tom, čeho jste byl právě svědkem,
jest v tom i mnoho opravdového idealismu, 0
všem idealismu špatně orientovaného a nad to
kněžskými demagogy zneužívaného. Kde Acha
iům nemluví jich přirození vůdcové, ani rozumný
Odyssens. ani udatný Achilleus. beztrestně sm
tet ovšelaký mravní Thersites — —«

SLOVANSKÁ FIÍDKA
Slovensko. Bouřilase v nás krev a Za

tínaly pěstě, když jsme slýchávati o bolestech
a utrpeních, jež musí snášeti náš bratrský lid slo
venský od rytířského národa maďarského. Proto
tím větší radost, když zříme, jak Slováci. zbaveni
pout, iásají a plesají, jásají a plesají i vstříc nám
Čechům, kteří isme jim podali svojt ruku, Dojímá
nás radost, jíž jest nyní plná Bratislav, a icž naplňujespo'uvšechnasrdceslovenská.| Češima
ov ezské půdě, uprostřed toho prcstého lidu a ze

nestály
vensku se mimo to ještě zapomnělo, že lid není

všech očí usmívá se štěstí. V úterý večer, 4. úno
Tra,prvně rozezvučely se hudební nástroje v di
vadle bratisavském, nástroje českých hudebníků,tónySmetanovy© »Prodanénevěsty«rozlétlyse
divadlem, tóny nám všem tak drahé a jímavé. Za
slechi jsme je v Praze po prohlášení naší Sa
riostotnosti, 30. října minulého roku a pozdravili
jsme jimi ráno naší svobody. Slovenský lid rov
něž jimi pozdravuje jitřenku nového Života, ži
vota, dá Bůh, ve kého a šťastného.

Jedna věc nás zaráží. Jsou to cíle, za jakými
odjíždí naše moderní intelligence do Slovenska.
Chce prý rozžehovat světla, vnést uvědomění v
srdce prostého idu. Jeden pan profesor dokonce
prohlásil ve škole před svými žáky: »U nás už
iest stará kultura pohřbená. Teď pojedeme na Slo
vensko, bychom i tam ji zdosali.« Sám tam chce
též proto jeti. Tou starou Kulturou ovšem rozumí
katolicismus. Jestli s takovými ideály tam pciede
naše inteligence, pak tam jistě hodně nadělá. —

Slovensko. U všech stran vidíme, jak rády by
dostaly co nejvíce slovenských mužů a žen pod
svůj prapor. Hned na :počátku vtrhla naše vláda
na Slovénsko velice hlučně, chtějíc »reformovata.
Snad jako i u nás. Jen reformy a ty. bohužel,

ani za kousek potištěného papíru. Na 5'o

kulturně tak vyspělý, a že třeba počínati si da
leko obezřetuěji, s méně předpoklady než v Krá
lovství. Pak se zapomně'o, že Slováci jsou zbož
ní, až dětinsky zbožní, a že zanevrou na každé
ho, kdo je v citu jejich urazí. Jest to hrozné Do
slouchat, jak si tam Dočínali někteří čeští vořáci.
A když na Slovensku vznikla proti tomu oposice,
svedlo se vše na »klerikály«, kteří jsou maďaro
ny a bouří proti repub'ice. Tak se u nás pracuje.
Křičí se proti kněžím a katolíkům. a kolik těch
„ hlasů ozvalo se proti zbohatlým židům. kteří po
dlouhá léta pomaďaršťovali ce!lé vesnice sloven
ské, vyssávali ubohý lid až do konce a nedělaií
jinak ani dnes?

Polsko. Stará slovanská nesvornost! Tak
to bylo, jest a bude. Historie nám to napovídá
příliš jasně. Spor Poláků s Čechy o Těšínsko a
na druhé straně úporné boje Poláků s ukrajinskou
republikou. byly skončeny zasáhnutím mírové
kouference pařížské, jež vysla'a své delegáty, by
sprostředkovali dohodu vzájemnou. Vždy rnusí do
sporů zasahovati někdo jiný a ten pak rozhodne
obyčejně ve svůj prospěch. — Za to daří se Po
lákům při jejich obsazování Poznaňska. Obno
vení Polska, starého, slavného Po'ská, toť id2ál,
ienž jim svítí, a za nímž spějí. Podaří se jin; uskt
tečnit ho?

Lužice. Otázka lužických Srbůvstupuje do
nového stadia. Národ všemožně utiskovaný, vše
mi osvědčenými prostředky německými odlidňo
vaný a odnárodňovaný. pozdvihuje svoji hlavu a
vo'á s důvěrou k pařížské konferenci mírové. »Po
mozte nám! Obsaďte naše území a jedneite s námi
iako s národem, který má právo na Svoji existen
ci, právo samostatně se vyvíjetl« A tu jako starý.
chytrý lšák jede do. Budyšína předseda drážďan
ské vlády Bart vyjednávati. Srbové. byli prý vždy
dobrými saskými občany a vláda jim ráda vvjde
vstříc v jejich kulturních a jazykových požadav
cích. A'e co žádají. iest prý přece len unřílišené,
ba neslýchané. Konec konců. aby se nezdálo že
Sasko ustupuie. podotýkají německé 'stv: »Věak
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5 tou otázkou úemají co dělat ani Češi, ani do
hoda, je to otázka ryze saská.« Zapomínají, že je
to též otázka ryze lužická. Tonoucí pomáhá si
hříčkami s-ovními, iimž již nikdo nevěří, a jistě
neuvěří ani Srbové sami. Dá Bůh, že i oni do
sáhnou splnění všech svých požadavků. — Pře
jeme jim toho, — Dne 26. ledna vyšlo v Drážďa
nech prvé číslo lužicko-srbského týdeníku »Srb
ské S.ovo«. Za program si vytkl uskutečnění lu
žicko-srbského státu.

Uherští Rusíni přihlásilise o Hromnicích
slavnostně k Československé republice. Zajímavé
jest doznání kanovníka dra Vojtovičky, že Čecho
vé a Slováci vytrhli rusínský lid z poroby, v níž
tak dlouho tkvěl, »Rusíni jsou přís.ušníky Česko
slovenské republiky a věří, že budou šťastni ve
svazku s přičinlivým Československým národem.,
který vždy měl a má věrné slovanské srdce..

K.

JUBILEA.

Sedmdesátileté jubileum slavil 2. února Pá
ve) Országh-Hviezdoslav (1849-1919).

Je to jeden z nejvýznačnějších básníků sloven
ských. S Vajanským řídil revui »Ssovenské po
hlady«, staraje se všemožně, aby lidu slovenské
mn dostalo se opravdové, výživné potravy, jež
by ho posílila v těžkých dobách maďarské per
sekuce. Ba, cn byl tomu lidu jakýmsi věštcem,
i kárajícím i povzbuzujícím, ale vždy věřícím. že
Dřijde der opravdové svobody, den Slávy Slo
vensku. Hviczdoslav byl vychován svou dobrou
matkou, zbožnou a slovensky cítící ženou v ro
dině, v níž se ještě čítala sv. Bible, z kterýchž
dob udržela se u básníka láska k Písmu a ono se
mu V 'etech tvoření stalo studnicí vody živé, ať
JIŽ po stránce umělecké, tak i ideové. Jeho styl!
překypuje mnohdy onou velebností a vznešenosti,
jakou vidíme a jaká tak uchvacuje nás v knihách
Starého zákona. Jen abych uvedl »Kaina«. »Sen
Salamunov«. Jak třeba básník pořal Kaina!

Pavel Hviezdoslav věřil v Boha a z té víry
vyprýštila i víra v národ, víra v lepší ieho Du
doucnost. Jeho nadějí jest drobný venkovský lid
(Hajníkova žena), ale obrácí se i k zemanům (Fž
Vlko'inský, Gábor Vlkolinský.) Zachytil celý život
na venkově, ve světnici, ve vesnici, v horách, na
salaši, v kostele, při svatbě. Všude proráží jeho
láska k lidu, k jeho zvykům a obyčejům. krásně
líčí celý jeho život. Vidí slabost, ale určuje a 0
značuje cestu k sí'e, a jest ujištěn, že lid v roz
hedné chvíli sílu tu v sobě nalezne.

Jeho dílo se rozpadá: v lyriku, epiku a dra
ma. Též jest význačná jeho činnost překladatel
ská. Hviezdoslav lyrikou začal a lyr'kou skončil.
Jsou to skvostné sbírky, jimiž uzavírá své dílo,
»Letorosty, dozvuky a stesky«, v nichž se obráží
bolestné události dob posledních. Vedle již ime
novaných sbírek napsal »Agar«, »Rachel« a jediné
drama »Herodes a Herodias«. V »Butoře a Ču
toře«. »Na obroce«. »Po udiensku«, »V. žatvu«.»Rolníku«líčíživotliduselského.© Krásnéjsou
partie, v nichž zpívá básník o přírodě. Náš český
národ prokázal v posledních dobách čest tomuto
patriarchu slovenského básnictví a bvlo by si přá
ti. aby orofesoři i studentstvo nodali názor na to
hoto hásníka. Dosud se tak dě'o pramálo snad
dnes bude jinak.

Přejeme oslavenci, by ho Bůh dlouhá léta
chránil a dopřál mu jen radosti mezi lidem již
svobodným.

John Ruskin. 9 února je tomu 100 let,
co se narodil tento veliký muž. V české iiteratuře
dosti jest přeloženo jeho dílo a jeho názory na
umění, hlavně středověké, názory čisté, byly
ssáty svého času naší inteligencí a mnozí naši
čeští kritikové jsou jimi odchováni. Krlín.

DIVADLO A HUDBA.
Růžena Jesenská: »áAttl.a«.dramati

cká báseň. Attilu Růženy Jesenské 'potkáte
dnes za každým rohem ulice, v národním shro
máždění i v salonu, je to zcela průměrný, pro
střední a malý člověk dneška, je to sama Růžena
Jesenská. Časová poesie.

Attila je věrný strážce mezinárodních smluv,
botový Wi.son pátého století.

»Veliký kníže Bolemír začátek učinil, já do
končím ohromné dílo osvobození.« Slovan Attila
řeční jako dnešní státník na mírové kOnferenci.
»Nesahám na jich víru, ani čest a každý vládne
nad svým majetkem a nikdo nepřekáží druhému.
Má volnost každý. kdo jí zaslouží.« A dále. a to
není již jenom směšné. Zeptejte se kluka na Vác
lavském náměstí a on nevědomky bude vám cí
tovat pitomá slova Attilova: »Nemám nábožen
ství, ne, ni kultu, ale úctu pro všecko, co dýchá
velikostí, svobodou!«

»Ctím Krista víc, než mnohý křesťan snad.
však Apo-lonia též z Tynav. Mám jíti k rozhá
daným křesťanům? — Vaše dogmata přezírám,
vaše hádky baví mne i vaše Směšné věrozákony.«
Lituii, že to napsala žena. Prostřední šosák jinak
nemluví. Jistě měl říci Attila: »Já věřím a vážím
si víry, nejsem však klerikál«. Ubohá »poesice.
Celá kniha je políčkování historie a bohopustý ta
nec po všech stoletích. Hors'e, dogma, balda
chýn, Shakespearův šašek, římské pitky a trou
badourské zpěvy, byzantská nádhera —- tato
slátanina je duch 5. století.

»Ó, proč lidé válčí, zabíjejí se?« Víš proč. At
tilo? Že se píší takovéhle knihy. A nakonec vrká
Attila prorockou věštbu (ne, Atti'a v historii byl
hlubší): »Mír bude ziednán velký. světový, bla
hobyt, pokoj lidem na zemi.«

Pán Bůh odpusť autorce tyhle skoky na brad
lech historie, avšak umění jí to odpustiti nemůže.

Pl

Arcybašev: »Žár'ivost«.(Hráno v měst
ském divadle na Král. Vinohradech.)

Nechtějte poznati moderního Othella; chraň
te se však přímo dnešních Desdemon! Alespoň Ar
cybaševských. Vyrážejí z bahna a kalu na pří
kopu, kvetou podél cest v prachu a špíně a zrají.
ne aby byly utrženy, nýbrž aby pada'y pro ty,
kdož probudí jejich zvědavost! Ne, ty arcybašev
ské ženy nemají iistě nic jiného, kromě těla a
jejich opravdovým důvodem bytí je, »maijí-likrás
ná ramena«. Po duši se neptejte. Není ani zvy
kem se po ní ptát, blamovali byste se. Připustili
byste. že má rozum a že má svou svobodnou vůli,
takže může iednati také jako lidé, -ozumně a svo
bodně. A'e hledejte takovou ženu. Soňa — nevím,
iak ie stará — ale svou úlohou je roztěkané dítě,
v níž Se ještě žena neprobudila; tu Život sám je
ště vede a přivede ii, až v ní probudí pohlaví,
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v náruč mužů. A taky jejím úkoiců: ŽivouLm
bude — »vyvolávati kolem sebe atmosiéřu Smya
nosti, v níž mužové ztrácejí peníze a dech, srdce
a rozum. Takovým zviřátkem, ae uz vyvinutým,
je záletná panička kusu, oblažujicí žádostivostí
svého těla všechny muže, s kterýrni se setká. Po
někud jenom konstruovanější povahy je »Lenu
senka«, střed dramatu. Je to Vlasiné arcybašev
sky perversní žena: pro ni není požitkém těles
ný styk s mužem, nýbrž rozkoš její tvoří dráž
dění mužů, vedoucí až k pohlavnímu běsněni. ak
vydráždí Serieřu, ták rozzuří kapitána, že chce se
jí zmocnit za každou cenu. A bylo by se t0, i přes
její odpor — což je pro úi tělesný styk — voda
ři-o, nebýt včasného zakročení jejího muže, jenž
ovšem je tím uveden v osudný omyl o nevěře
své ženy. Jeho muka pochybností a nejistota o ní

měla by býti hybnou silou dramatu. kdyby o
všem nezáleželo Arcybaševu více na onom 0
vzduší crotisinu. V dramatě však sariém je žárlii
vý manžel jen pomocnou figurkou, který zakro
čuje, kdykoliv žena ve své hře kočky zachází pří
liš daleko, ale o vnitřním procesu, který se ode
hrává v jeho duši, slyšíme velmi málo. Proto se
nám jeví jeho čin, když rdousí svou ženu, jenom
násilným a ukvapeným nedopatřeím,. které snad
na okamžik otřese ženami, aby za chvíli pokra
čovaly tím rafinovaněji ve hře svých smyslných
bytosti. Neboť vypadá-li tak život žen. jak jej
Arcybašev vykreslil, — a bohužel, dnešní tak
skoro vyhlíží — není, než) nepřetržitou řadou
chvil hříchu a hanby. Ne, není možno Žžárlitii na
dnešní Desdemony a byli byste nešťastnými. kdy
byste je milovaly. Chraňte se iich? Šráček.

V nepříznivé kritice dirigenta Č. Filharmonie
L. V. Čelanského, objevivší se v některých
hudebních časopisech, snaá se trochu vpřilišňuje.

Jest nespornou zásluhou Čelanského, že se
ujal Filharmonie a ji v kritické chvili posledního
roku války nejen zachovaí při životě, ale i život
v ní sesílil a vzpružil. To bvlo věru těžkým úko
lem. Většina sil se stá.e měnila a nesnáze, kupící
se na všech stranách, braly často všechnu cliuť
k práci, takže jenom ideálností se vytrvalo.

Shovívalo se mnoho, až příliš mnoho dřívé,
proč se nemůže poshověti aspoň trochu ještě dnes,
kdy nejsou poměry zcela řádné. Doufáme, že oje
dinělé případy, které by snad mluvily o jakési
nepíli a nedůslednosti Čelanského, jsou jen čistě
dobové a tudíž odůvodněné.

Těšíme se, že přece jen co nejdříve s radostí
potvrdíme, že orchestr Filharmonie našel svého
dirigenta a dirigent Čelanský našel svůj orchestr,
než srostly spolu v jednu uměleckou duši, dýšící
jediným velikým posláním: podávati nám
nejlepší věci nejlepším způsobem.
Poslední skvělý symfonický konczrt nedělní (Foer
ster, Zich, d'Indy), v němž geniální mistrovství
dirigenta Čelanského bvlo elektrisuifcí duší celého
orchestru. jest nám toho radostnou zárukou.

V hudebním našem světě 'z2 zase pozorovati
nové boje meziDrem Nejedlým a eským
Ouartettem a jeho stoupenci.Tento smutný
zjev, ne první, co neiostřeji odsuzujeme. Je to
bolestné, že náš umělecký život je tlumen a ohro
žován takovými stranickými boji, v nichž přecejennaposledyhrajíhlavníúlohu| osobnívěcia
zájmy. Děje-li se něco podobného v po'itickém

životě, pohiížíme na to jako na nutné zlo. Alo v
uměleckém svetě?“ Není to Kus iw0nie?ř Na konec
si p. Ur. Nejediy udělal notný kus ostudy.

V uterárním svétě hudebním nastupují novou
cestu hudební isty »Dalibor«. Z úvodu patrno, že
nový časopis béře si pouze tradiční jméno z bý
valého hudebního Časopisu, jinak chce se bráti du
chem zcela novým, odpovídajícím dnešní době.
»Dalibor« chce býti listem revolučním; ovšem ji
stě ne tak, aby za cůvíli se stal baštou určité
osoby nebo strany, z níž by se potom skutečně
revolučně buši o do každého, kdo není její.

Některé myšlenky v úvodu pronesené vítáme
znovu, jakožto desideria již dříve tu a tam pře
nášená a doporučujeme je i programům. jiných
uměleckých časopisů a revuí.

Jest samozřejnmo, že nesmíme se uzavírati
čínskou zdí, nýbrž vdechovati v sebe vzduch celé
iEvropy a tím vzduchem, dobře ztráveným, i sebe
sytiti. Diužno vybaviti se z vlivu kultury německé
(to ovšem půjde ztěžka) a rozvinouti kulturu
vlastní, která by na sobé nesla především jasný
a Silný ráz Češství a mimo to slovanství a
kultury románské, k níž dnes pojí nás více vzta
hů než kdy jindy. Vzpomeňme jen doby Karla IV.,
v níž vliv kultury románské tak blahodárně se
uplatnil. Snahy tyto nesmí býti jako dosud jen na
hodilé, jakousi raritou, nýbrž musí nabýti rázu
soustavné a podstatné práce našeho uměleckého
snažení. Češství už v našem umění bylo, zvláště
v hudbě a v ma'ířství (Smetana. Aleš), ale cizina
přece jen má-o o něm věděla. Elavní úlohou naší
jest, abychom i my dechem svým zase sytili a
napájeli umělecký život kolem nás a své umění
hleděli vřaditi v kulturní složky ceié Evropy, aby
se o nás mluvilo už nejen náhodou a výjimkou,
nýbrž s vědomím, že se s námi musí počítati. —

Přejeme časopisu »Dalibor«. aby byl dnešní
mu hudebnímu světu českému tím, čím byl před
50 léty Smetanův Dalibor české hudbě. Úkol těž
ký, ale veliký!

Z celého obszhu 1. čísla nového hudebního li
stu »Dalibor«zajímá nás kritika Čelanského
»Trilogiee, z níž dosud proveden byl »>Adame.

Kritika jest málo hudební, nezdařilá, iak vlast
mě musí dopadnouti i každá jiná, která by dílo Če
lanského chtěla hájiti.

Dílo Čelanského považujeme za hudebně sla
bé, nezříkajíce se ovšem eventuelní pochvaly dal
ším částem trilogie »No e« a >»Mojžíš«, budou-li
toho jen trochu zasluhovat.

V kritice je mnoho filosofováno a mluveno,
co by všecko tam mělo být, ale v dile málo usku
tečněno a málo »muzicírovánoe. Hlavní příčinou
nezdaru díla považujeme rozvláčnost, nestylovost
a vůbec nešťastné pojetí programu.

Nač vedle lapidárních, nádherných slov bible
bráti ještě populární výklady romanisticky psa
ných g«cogonií, namnoze odporujících vážné vědě.

Mnohem šťastnější by bylo bývalo, držeti se
se slov bible.

Stvoření světa a Jeho vývoj moh! se odbýti
krátce a větší část skladby měla býti věnována
pryrímu člověku, jeho životu v ráji a jeho pádu.
Jaké tu bohaté náměty jak k hudebnímu lyrismu,
tak i dramatu.

Pak by se skladateli byl i lépe zdařil úkol, lf
čití duchový vývoj, na který v doslovu
nástinu až úzkostlivě se upozorňuje, jakoby ze
strachu, že posluchač toho dojmu nebude míti. A
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také skutečně neměl žádný duchovní vývoj —
pouze jen fysický a k tomu ještě jaký.

Rozkouskované části s nepatrnými variacemi,
s ne'ahodnými effekty hudebního kubismu půso
bily dojmem ubohým, únavným, drastickým, takže
místy i smích vynutily na tváři posluchače, zvlá
ště, když si vyhledal při éhající text nástinu jako
na př. výklad o brontosauru 20 a více metrů dlou
hém, přes 5 metrů vysokém a 20.000 kg těžkém.

Nemohu se ubránit, abych zde nevyjádřil své
ho subjektivního dojmu, který jsem při tom měl.
Zdá'o se mně, jakobych slyšel cirkusové vyvolá
vání před zvěřincem. Uvidíme, jak v dalších čá
stech obstojí skladatel Čelanský. Instrumentace
díla jest dosti zdařisou a provedení bylo dobré.

LITERATURA

Dnes se tolik píše a to'ik vydává. že ne
možno ani vše přehlédnouti, tož teprve přečísti.
Jen co je již těch brožur o panu presidentu Ma
sarykovi. A zvláštní věc: ani jedna nemá valné
ceny. Povídá se a povídá, až je toho tolik, že
by mohla z toho býti knížka třeba o 50 strán
kách. Tak jako by si řekl pan spisovatel: »Teď
sednu a udělám knihu,« A sedne a napíše knihu
k otrávení čtenářstva.

Což teprve ta literatura o spiritismu, okkul
tismu, ty knížečky o Církvi, a jak se všechny
jmenují.

Nynější lit. umění oblažilo nás přece několika
krásnými knihami, které připraví mnohou rozkoš
nou chvíli po té záplavě brožur. znečišťujících
vzduch v pokoji. Před nedávnem objevily se u
knihkupců

»Básně« Karla T omana. Obsahují verše od
roku 1902 až do roku 1917. Celá kniha rozpadá
se všastně ve čtyři díly: »Torso života«. »Melan
cholickou pout«, »Sluneční hodiny«, »Verše rodin
né a liné«. Celá vývojová křivka vine se těmi
verši. Od bolestných až k slokám jasným a uklid
něným.

»V tvou korunu, živote,
v tvůi smutek, 0. ženo.
krvavé korály nasázím,
své bolesti věno,

tak začíná svoje dílo básník a krev srdce jakoby
se rozlévala těmi verši. hned bouřnými, hned zou
falými.

Zpověď básníka, tak mi připadají, zpověď duše
nesmírně jemné a citové iiž zpracovává nemilo
srdný kovář-Život a tepá krutými ranami. Žena.
Láska, vzpomínka na Lásku ztracenou, bolest,
ztroskotání, znechucení. urážení. toť obsah prvé
části. Básník trpí. někdy vzkřikne, přeřve verš,
či zahrotí ho. Čím dále se uklidňuje, tím i verš
stává se klidnějším a plvne nerušen. V poslední
části nese se někdy tak velebně. skoro hym
nicky.- Básník jest nap'něn silnou vírou v Život.
Jáskou k trpícím, láskou ke své české půdě a z je
ho rtů slétá mocné:

Svatý Václave,
nedej zahvnouti
nám, ni budoucím! (Září 110.)

Umělecky nejvýše stojí třetf část »Sluneční
nodiny«. Již úvodní báseň jak uchvacuje. Několika

verši vymalovává autor dům v rozvalinách, zži
votňuje celé zákoutí v jeho zachmuřenosti, s nímž
tak divně kontrastuje rozmarný a veseý stín ča
su, tancující na oblouku hodin v průčelí a reci
tující vážně nebesům:

Sine sole nihil sum.

Některá epitheta básníkova jsou skvostná
svou rázovitostí a silou. [ak podzim jest mu »roz
marným zlatníkem, jenž vytepal listy ze zlata,
bronzu, ze zamžené mědi« (Stará alegorie pod
zimu 82), měsíc, toť milenec teskných pohádek
(galantní slavnost 14.).

Cítíme, že k nám hovoří v celém díle básník,
umělec, zprvu zoufající a v nic nevěřící, »jemuž
zbyl jenom hněv a zklamání a trocha smetí«
(Setkání 51.), a'e který posléze našel víru. víru
v sebe, národ a lidstvo.

»Listy Julia Zeyera RůženěJesenské«. Před
lety Dyly uveřejněny »Listy Julia Zevera Karo
lině Světlé«. Viděli jsme"v nich srdce básníka. mu
čené a nechápané, a přece vždy tolik mi ující,
duší jemnou a povznešenou. Cítíme i z těchto dopisůtýžvánek:| Mluvíněkdy,čímpřekynuje
srdce a tu jeho dopisy jsou opravdu něčím veli
kým (viz dopis X. XII, XXVII.). Po přečtení
těch listů nám bude tak mnohé v Zeyverovi bliž
ším a milejším. Vždyť jako by se v nich zpoví
dal. »I já byl otráven tou moderní regací, ton
skepsí nesmyslnou doby, v které jesm rost. Ale
zhnusila se ml ta nevíra, a našel jsem cestu svou.
rány. které mne notkaly, všechny moje viny a
hříchy vedly mne k víře, k nohám Kristovým.;
Jeho slitování ie ranám balšámem« (XXVII.)

Julius Zeyer nalezi v Růženě Jesenské svou
přítelkyni (XXVIIM), jíž důvěřoval, proto mluví
v listech jeho duše k duši upřímně a nelíčeně.
Dopisům© předeslala© básnířka© informační

studii.

Jiří Bandrowski: vBíjýlev«.Z polštiny
přeložil J. Sčerbinský. Dílo jest zajímavé tím. že
vyličuje osudy českého vojska v Rusku až do r.
1917 a nájí rázně českého programu. Někdy se
povznáší až k enthusiasmu.

Richard Weiner: »Škleb«.Krásná úpra
va a pěkný tisk. Umělecká cena knihy nevelká.

DŘEKLADY

Z překladůvynikáStanislava Wyspi
aňského »Veselka«,Podnět k dramatu dala bás
níku svatba polského dramatika Rydla s venkov
skou dívkou v Bronovicích u Krakova. jež se sla
vila v domě malíře Vladimíra Tetmaiera. Není
to drama, na jaké jsme zvyklí. ie to fantasie bás
níkova, »revise národních ideálů, revise svědomí
národního, revise všech základů po'ské duše«. jak
praví kritik Feldman.

Zatím, co hudba hraie ve vedlejší místnosti,
přicházejí na jeviště různé osoby ze všech stavů,
básníka nevyjímaie. Vidíme paní radovou z Kra
kova, nadutou a domýšlivou. novináře, hosnodá
ře, žida, kněze světáky a světačky, měšťáky 1
venkovany. Autor vystižně charakterisuje, ironieasarkasmusostřeproniká.| Smířenívenkova
s městem? V druhém dějství přicházejí podivní
hosté, věchetem přivolaným básníkem a dcerou
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Žida, Rachel, počínaje, věštcem Wernyhorou kon
če. Nevěstě Maryši zjeví se prvý milenec, noví
náři Stančík, ženichovi hetman Bronecki a hos
podáři Wernyhora, jenž poroučí, aby svolal ke
koste.u zrána všechen lid a odevzdává mu zlatý
roh, na nějž má zatroubiti, až uslyší oů Krakova
dupoťt.koní, nesoucích samého věštce a Archan
děla. Avšak hospodář, znaven a opojen nápoli,
usne a Jasiek roh, který mu byl odevzdán, zira
til. Lid byl sice shromážděn, ale zlatý rch jest
ztracen. Vích, který z toho má největší radost,
svolává všechny a hraje jim. Jeho posupným vo
láním na Jaška »Měl jsi, cháme, zlatý roh«, drama
končí.

Drama jest symbolické. Naznačuje sjednocení
všech vrstev polského národa, ale zůstává vždy
jenom při krásných slovech, k činu se nedospěje.
Krásné věru jest v tom ohledu 1. dějství, výstup
24., zachycující celou polskou duší.

Styl Wyspiaňského jest životní. Ať již STŠÍ
vtipem, či ať jest vážný, zůstává jeho S:0vo pro
cítěným. Překlad vyšel ve »Sborníku světové
poesie« jako svazek 130. Přeložil dílo to Adolf
Černý opravdu mistrně. Možno říci, že pochopil.LéonBloy:»DušeNapoleonova«.| Léon
B'oy vrhl paprsek světla do temnoty, v níž jest
zahalen Napoleon. Neboť tento vojevůdce jest
neznám, více neznám, než Alexander nebo Senna
cherib.

Nuže,kdojetoNapoleon?© »TvářBohav
temnotách .... (9.) nejprve a zvláště jest Před
obrazem Toho, který přijde, a který není snad
již přiliš vzdálen, předobrazem a předchůdcem
nám zcela na blízku, sám označován všemi
lidmi neobyčejnými, kteří ho ve všech dobách
předcházeli(10.)... Gesto Boha skrze
Franky, aby lidé celé země nezapomenuli, že
iest opravdu nějaký Bůh, a že přijde jako zloděj
v hodinu, které neznáme, ve společnosti Úžasu
definitivního, jenž bude příčinou úplného vysílení
všehomíra (16)«. Léon Bloy pak dokazuje něko
lika výseky z Napoleonova života pravdu svých
slov. A opravdu buď musíme patřiti na Nepoleona
tak vznešeně, jako Bloy, nebo musíme připustit,
že to byl zcela všední, rafinovaný tyran a zlo
činec, jehož choutkou bylo, vodit lidi, stvořené
k obrazu a podobenství Božímu, na jatky. Bloy
vyk.ádá všechny činy tohoto genia božsky, »t0
tiž ve smyslu předobrazování království Božího
na zemi« (22.)

Léon Bloy hledí na historii jiným okem, než
bývá zvykem. Velký a svůj ve všem, jest vel
kým a svým i v tomto nazírání. »Události histo
rické jsou Stylem slova Božího, a toto sovo ne
může býti podmíněno.« Řeč Bloyova jako všu
de, i zde jest silná, slovo opravdu marchenoirov
ské, myšlenka jedna vznešenější druhé. Překlad
p. Florianův, toho výtečného interpreta Léona
B'oye, rovná se originálu. Dílo vyšlo jako 48.
svazek »Dobrého dila« ve Staré Ríšina Moravě.
Je třeba je vzíti a čísti.

Majitel, vydavatel a nakladatel: »Česká Liga Akademická«. — Odpovědný redaktor Josef Hovádek.
Tiskem Českoslovanské akc. tiskárny v Praze II., Spálená ulice č. 15.
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JEDINEC A SBOLEČNOST
Několik poznámek k současné siluaci.

Nejen na Rusi, v Uhrách, v Německu
a všude tam, kde teče krev, provádí se
Společenská revoluce, avšak i ve státech,
v nichž vše jde zdánlivě starým chodem,
jako u nás. Nastává přeskupení sil. Starý
společenský řád se zhroutil pod údery
válečných let, celý společenský život, 0
přený o sloupy kapitálu, militarismu a ob
čanské byrokracie, nalézá se v rozkladu.
[Dnesjedná se o stvoření nového řádu spo
lečenského,a tu ústředním pro
blémem je poměr jedince k
celku — — neboť v poslední době ne
bylo mezi nimi žádného rovného poměru,
bvlo zde otroctví statisíců nemajetných
a panství několika kapitaiistů, kteří ovlá
dali průmvsl i obchod a byli chráněni stá
tem ve svém vykořisťování.

Boj socialismu s kapitálem, iedna z
největších bitev světových dějin, je vlast
ně bo: krajního individualismu se sociali
smem, který se v holševismu vymrštil v
opačnou krajnost, boj dvom nauk, z nichž
leďna dává veškeru moc iednotlivci, dru
há společnosti iako celku. To, Co se dnes
děje, zákony Nár. shromáždění a nařízení
ministerská, lze vysvětlit právě touto ne
jistotou boje, tlakem veřejného mínění —
avšak i pod tím lze zříti, že požadavky
socialismu jsou nezadržitelně na postupu.

Jde o přestavbu celého života. Státu,
obcí, zákonodárství. — Dnes není nic ji
stého, vše se chvěje v základech.

Abychom mohli správně oceniti pří
tomný stav, je třeba uvědomiti si příčiny,
kořeny, z nichž vyroste dnešek. Refor
mace protestantská přišla s
individualismem,yvprotestant
ském Německu nabyl nejkraj
nějších forem, až vyvrcholil
filosof aeticky v Nietzschovi,
hospod. ve volné soutěži a ka
pitalismu, politicky v libera
lismu a bezmezné expansiv

nosti Bismarka a Viléma Il.
Nietzsche zavrhl křesťanskou morálku a
rekl, že mravné je to, co mi prospívá —
nebyla to morálka císaře Viléma, jeho ge
nerálů, kapitálu a všech států?

Proti stavu, jenž dával všecku moc do
rukou »silných jedinců«, na nichž stát sta
věl svou sílu, proti tomuto individualismu,
tísnícímu všecko dole, vyvstala živelná
reakce v řadách těch, kteří jím nejvícetrpěli,vdělnictvu.© Marxasocialističtí
vůdcové žádali pak vyvlastnění všech vý
robních prostřeďků a převedení jich v ma
jetek a správu společnosti. Jak vidno —
je to sociotogický zákon — reakce se vel
kým kyvem vychýlila v pravý opak dří
vějšího stavu. Kdežto dříve jedinec byl
vším a společnost podružnou, žádal so
cialism opak, což ve výstřelku socialismu,
v bolševickém řádění zvrhlo se v napro
stou bezmocnost jedince — — proč, po
něvadž oba dva směry mají materialisti
cký základ a oba svůj prospěch kladou si
za cíl. V prvém byly tisíce lidí otroky ně
kolika silných, vnovém by nadaný jedinec
byl ubíjen společností.

Je patrno, že zde ztratil se pevný bod,
z něhož lze vyjíti. Ztratilo se měřítko,
základ, na němž nutno stavět.

A tu vidíme jasně, lépe řečeno cítí
me jasně, že sociální otázka
a úprava společenského řádu
dneška neníjen otázkou hmot
nou, otázkou výhradně chle
bovou, avšak otázkou hlube
ce mravní. Ztratili jsme správný cit,
ztratili poměr mezi jedincem a společno
stí — — a to proto, že socialism i indi
vidualism je materalistický, že podvrátil
mravní řád, který je nezbytným zákla
dem úpravy společenských poměrů. Indi
vidualism i socialism: pramení z jednoho
kořene, z ducha 19. století, obojí je proti
křesťanský.
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Tímto dvojčíslem ukončujeme prvý ročník „Života“ Zamýšlíme příští rok po
kračovat a vydati místo 6 čísel 10 čísel jednoarchových. Byla přislíbena re
dakci pomoc četných a inteligentních pracovníků, takže, doufáme, budeme
moci uspokojiti všechny své přátele a odběratele. Mezi jinými uvádíme jména:
Dr. F. X. Novák, dr. Alfons Neubauer, dp. J. Melka, dp. K. Reban, sl. B.
Pečínková, Prvé číslo hodláme vydati v prvých dnech říjnových. Žádáme tudíž
všechny, kdož by chtěli „Život“ odbírati, by se nám do té doby hlásili,
— myslíme totiž nové odběratele —- abychom snad nedali tisknouti méně

výpisků, jako se nám to stalo letos s prvým číslem „Studentské Hlídky“.„Život“ vzbudil příliš pozornosti svým prvým dvojčíslem. Redakce obdržela
dosti jak nadšených, tak odpuzujících přípisů. Za všechny „Zaplat Bůh“. Byly
snad všechny upřímné, i když někdy se spílá a útočí na čest redaktorovu.
Jsme si vědomi, že nepracujeme pro čest a slávu svoji, ale pro čest a slávu
Boha, který jednou buď nás odmění neb odsoudí. Na lidské haně nám nezá
leží. Děkujeme všem, kteří nám příspěli ať již svými příspěvky, af již svou
radou. Přejeme všem mnoho radosti a i síly a požehnání do života. REDAKCE.

ADMINISTRAČNÍ
Žádáme, by nám byly ohlašovány včas změny adres. Mnohdy odešleme číslo,
jež přijde zpět a za nedlouho obdržíme reklamaci o číslo, ježto adresát se
přestěhoval. Zároveň žádáme, by nám bylo zaplaceno, pokud možno nejdříve.
Někteří odebírající dluhují ještě za předešlý ročník. Poslední dobou stouply
ceny papíru i mzda pracujících netušeně proti dřívějším poměrům. Nezvýšili
jsme předplatného, ale žádáme, by byly účty zaplaceny, bychom se mohli
s tiskárnou vyrovnati. Mnozí zaslali nám dary, za něž srdečně děkujeme, ježto
nám jimi umožnilí aspoň trochu krýti deficit, který právě nastal zvýšením
všech cen, Dotazy na administraci račte i příští rok i přes prázdniny adre
sovatí Praha II., Voršilská 1. Cena čtyř čísel „Života“ 1. ročníku obnáší 4 K.

MAJITEL, VYDAVATEL A NAKLADATEL ČESKÁ LIGA
AKADEMICKÁ. :

TISKEM ČESKOSLOVANSKÉ AKCIOVÉ TISKÁRNY
V PRAZE 1I, SPÁLENÁ UL. ČÍS. 15.
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ROČNÍK I.

J. TRNKA:

KULTURNÍ REVUE. ČÍSLO 3..4.(5.-6.)

JEDINEC A SBOLEČNOST
Několik poznámek k současné sifuaci.

Nejen na Rusi, v Uhrách, v Německu
a všude tam, kde teče krev, provádí se
společenská revoluce, avšak i ve státech,
v nichž vše jde zdánlivě starým chodem,
jako u nás. Nastává přeskupení sil. Starý
společenský řád se zhroutil pod údery
válečných let, celý společenský život. 0
přený o sloupy kapitálu, militarismu a ob
čanské byrokracie, nalézá se v rozkladu.
Ines jedná se o stvoření nového řádu spo
lečenského,a tu ústředním pro
blémem je poměr jedince k
celku — — neboť v poslední době ne
bylo mezi nimi Žádného rovného poměru,
bylo zde otroctví statisíců nemajetných
a panství několika kapitalistů, kteří ovlá
dali průmysl i obchod a byli chráněni stá
tem ve svémvykořisťování.

Boj socialismu s kapitálem, jedna Z
největších bitev světových dějin. je vlast
ně boj krajního individualismu se sociali
smem, který se v bolševismu vymrštil v
opačnou krajnost, bci dvou nauk, z nichž
teďna dává veškeru moc jednotlivci, dru
há společnosti jako celku. To, Cose dnes
děje, zákony Nár. shromáždění a nařízení
ministerská, lze vysvětlit právě touto ne

jistotou boje, tlakem veřejného mínění —
avšak i pod tím lze zříti, že požadavky
socialismu jsou nezadržitelně na postupu.
> Jde o přestavbu celého života. Státu,

obcí, zákonodárství. — Dnes není nic ji
stého, vše se chvěje v základech.

Abychom mohli správně oceniti pří
tomný stav, je třeba uvědomiti si příčiny,
kořeny, z nichž vyroste dnešek. Refor
mace protestantská přišla S
inďividualismem,yprotestant
ském Německu nabyl nejkraj
nějších forem, až vyvrcholil
filosof. a eticky v Nietzschovi,
hospod. ve volné soutěži a ka
pitalismu, politicky v libera
lismu a bezmezné expansiv

nosti Bismarka a Viléma IL
Nietzsche zavrhl křesťanskou morálku a
řekl, že mravné je to, co mi prospívá —
nebyla to morálka císaře Viléma, jeho ge
nerálů, kapitálu a všech států?

Proti stavu, jenž dával všecku moc do
rukou »silných jedinců«, na nichž stát sta
věl svou sílu, proti tomuto individualismu,
tísnícímu všecko dole, vyvstala živelná
reakce v řadách těch, kteří jím nejvíce
trpěli, v děmictvu. Marx a socialističtí
vůdcové žádali pak vyvlastnění všech vý
robních prostředků a převedení jich v ma
jetek a správu společnosti. Jak vidno —
ie to sociologický zákon — reakce se vel
kým kyvem vychýlila v pravý opak dří
vějšího stavu. Kdežto dříve jedinec byl
vším a společnost podružnou, žádal so
cialism opak, což ve výstřelku socialismu,
v bolševickém řádění zvrhlo se v napro
stou bezmocnost jedince — — proč, po
něvadž oba dva směry mají materialisti
cký základ a oba svůj prospěch kladou si
za cíl. V prvém byly tisíce lidí otroky ně
kolika silných, vnovém by nadaný jedinec
byl ubíjen společností. |

Je patrno, že zde ztratil se pevný bod,
z něhož lze vyjíti. Ztratilo se měřítko,
základ, na němž nutno stavět.

A tu vidíme jasně, lépe řečeno cítí
me jasně, že sociální otázka
a úprava společenského řádtť
dneška není jen otázkou hmot
nou, otázkou výhradně chle
bovou, avšak otázkou hlu>be
ce mravní. Ztratili jsme správný cit,
ztratili poměr mezi jedincem a společno
stí — — a to proto, že socialism i indi
Vidualism je materalistický, že podvrátil
mravní řád, který je nezbytným zákla
dem úpravy společenských poměrů. Indi
vidualism i socialism pramení z jednoho
kořene, z ducha 19. století, obojí je proti
křesťanský,
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Individualisin v nesnesitelné formě tís
nil miliony, dával siným jedincům úplnou
volnost, ba zvůli vykořistit druhé — —
a opačný výstřelek, socioiogicky zákoni
tě a vědecky vysvětliteiný a přirozený —
bolševism, tato zouřalá reakce proleta

riátu ve své mstě vůči siným jedincům
znemožňuje každou iniciativu Člověka a
snižuje. ba neuznává cenu. jednotiivce,
přehlížejíc, že ne z cesku, avšak z jedinců
skládá se společnost.

Dnes můžemeříci s pravděpodobností,
že obojí padá. Kapitalism ve formě před
válečné nemůže se již vrátit a bolševism
je pro myslící lidi mrtev. "Fato krainost
individiualismu a socialismu, jakožto sta
diim bitevní patří minu osti a nad dneš
kem roste nový typ, z dneška a boiů ieno
roste nový poměr člověka k celku —
pomalu, avšak Železně jistě ziednávají Sl
platnosti a uznání ideie křesťanského So
cialismu. Z bídy času roste myšlenka SO
ciální spravedlnosti, ne mo
cí, ani mocí silných, ani mocí
proletariátu, nýbrž spravedl
ností, pramenící z mravního vědomí, Z
uvědomění si postavení člověcova ve spo
lečnosti, z mravního poměru jeho k ní a
k světovému řádu, iehož základem a před
pokladem musí býti pevný bod — — vě
domí existence někoho, kdo
tomuto řádu dává sankci a
oprávnění a vyšší platnost; z
materialistického názoru Životního plyne
třídní boi, nutnost jeho, a jelikož mate
Tialism neuznává žádného vyššího stylt
lidského vývoje, žádného světového vyš
šího řádu, nepodmíněného dočasným hospodářskýmstavem,| nemámaterialism
ani moci, aby řád tento zbudoval, nemá
vnitřní schopnosti k tomu. Křesťanství je
to, jež uprostřed destruktivních tendencí
doby udržuje a má schopnost i sílu udržeti
vyšší řád, dáti mu vyšší oprávnění i sank
ci. A skutečně dnes, v okamžiku, kdy m4
se stavět, kdy jednotlivé strany mají tvo
řit základy budoucího společenského řá
du, lámou se uvnitř. Nejsou schopny. So
cialismus materialistický dostává trhliny
a drobí se. Na české sociální demokracii
máme klassický příklad. Ona hlásala tříd
ní boj — stála na marxistickém materiali
stickémnázoru životním a uplatnila se ja
ko destruktivní činitel při boření starého
stavu. V okamžiku, kdy měla stavět, roz
tříštila se ve dva směry. Někteří zceladobřevycítili,ženakrainím| socialismu

světový řád zbudovati se nedá, že poli
tickým převratem a revolucí nepřevrátí.
se mysli lidí, že je třeba nové výchovy a
pomalého tempa při tvůrčí práci, že je
třeba práce, byli to socialisté Hudec a Mo
dráček. Oni dobře pochopili, že dle želez
ného zákona sociologie nemůže krainí So-
cialism jakožto ievoluční teorie býti zá
kladem trvalého řádu, obrátil se proti dok
trináfům marxistickým a utopické teoriijejich,kteráurčitoudoktrinu© socialisti
ckou pokládala za cíl, nikoli za prostředek
socialistického hnutí, kteréžto je právě
hnutím, snažícím se o sociální spravedl
nost — — a vystoupili ze strany. To je
reakce v hospodářském a politickém smy
slu, silná myšlenkově, ať již má stoupen
ců koiikkoli — — ona postřehla. že kořen
Marxova socialismu je v jeho světovém
názoru. Postřehla to — — a ne sice v ko
reni, avšak v důsledcích postavila se na
odpor. Tím vydala svědectví svého češ
ství i dobrého zraku. Officieiní sociální
demokracie pracuje týmiž prostředky ia
KOti, proti nimž jde — neboť jsou oba tito
zápasníci, kapitál i materialistický soci
alism — sourozenci. Ještě v iednom smě
ru kolísá česká demokracie sociální. V kui
turním — ne oficelně, to není rozhodující,
avšak v svých lepších hlavách. Jsou to:
spoluredaktoři »Práva Ldu«, Kreičí a Ma
cek. Macek není materialistou a jehosklon
umělce je dokonce v příkrém odporu S
učením strany, k níž se hlásí, ač dosud
sociální vědomí proletáře a člověka, kon
nutého bývalým řádem kapitalistickým,
nervosním vědomím lidské bídy nad sklo
nem umělce nezvítězilo. Druhý je typický
zjev dnešního socialismu. I F. V. Krejčí
postřehl a pochopil, že německá filosofie:
Marxova se svým bezdichým hmotař
stvím nestačí a nemůže stačit ani těm.
wmž náboženství je věcí soukromou. On
hledal náboženství — — (té ironie). avšak
nějaké náboženství bez Boha — a našel
monism. Před válkou byl prvním bojov
níkem a vášnivým zastáncem této němec
ké fiiosofie a chtěl z ní učiniti náboženství
sociálních demokratů. Ovšem celou kam
paň prohrál. Byla proti duchu českých dě-
jin a proti sklonům českého člověka. A Ye
válce — — ve válce se otočil jako prapo-.
rek za větru a ve své knize válečných
essaí »Doba« dokonce věštil příští kře
sťanství. — A dnes? Hledá a tápe znovu
— — lako hledá a tápe celá demokracie.
Proč, proč to? Proč není jistota? Cítí
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trhlinu v sobě? Len nekiid vás zrazuje,
ta nejistota mluví za nejpalČivější výpady.
Rekl jsem s počátku, že se jed
ná dnes OoNOVÝ poměr jedin
ce k celku. Nuže, nejistota F %.Krei
čího, hledajícího nový Životní názor SO
ciální demokracie — praví, že tomuto pro
biému předchází nutně problém jiný, Čili,
tážeme-li se po poměru Člověk k společ
nosti, že se musíme tázati dříve po pomě
ru jeho k světovému dění, čili, Že zákla
dem úpravy společenské je Světový ná
ZOr,to jest, že světový názor a tím je ná
DOŽEnství,není věcí soukromou.

TFakto jsme se octli u kořene i otázky
sociální, neboť světový názor je kořenem
otázky mravní a ta opět základem sociál
ního řádu. A tu vidíme dnes proti sobě stát
dva názory: materialistický, jenž zkoiní
rá v křečích nemocné doby, a idealisti“
cký, jenž má svůj původ v odvěčném zá
konu nad vším světovým děním, v Bohu
—.— A jenž jeví se nutným dnes, kdy se
má stavět, přestavovat naše společnost.
Stojíme nad zříceninami germánsko-ma
terialistické kultury, a rozbité Německo
est ien »hmatatelným« dokladem toho,
neboť materalism by jiného důvodu ne
znal.

Materialistický socialism nerve koře
nů sobeckosti v duších svých stoupenců,
iepřetvořuje jich, nýbrž bere jen příleži
tost k ní.Toje málo. Neboť stoupenci jeho,
zimocnivše se vlády, jsou horší, než ti. jež
zahnali. (Bolševici v Rusku. v Uhrách.)
Bolševici zdiskreditovali socialism, avšak
ayli přirozeným výplodem socialistických
'erojí o materielní rovnostia 0 bla
iobytu, jako iediném účelu životním. So
Jalism nežáda! nikdy ničeho od svých
stoupenců, on jim všechno sliboval, pů
dou-li s ním. Podvrátil řád v srdcích je
ich, podvrátil mravní zodpovědnost před
1ěčím vyšším. a oni ien jednali učelivě, k
-emu byli vychováni.

Křesťanský socialism naproti tříštící
nu socialismu materialistickému je synte
ický, tvůrčí. jednotící na základě jediné
10 zorného úhlu, jímž se dívá na člověka,
společnost, Život i světový vývoj. On
tepokládá blahobyt za D0
skední cíl člověka, nýbrž za cestu, pro
tředek k dosažení mravního cíle jedincehhdstva.Křesťanský| socialism| našel
správný poměr mezi jedincem a společ
tostí, neubírá jedinci iniciativu, podnět,
jebof neklade důraz na massu, dav, avšak

na svědomí jednoho každého — a naopak
či právě tím nedovoiuje mu. jednati né
úkor druhého, t. j. společnosti. Příčí se jak
krajnímuindividualismu, tak kral
nínu socialismu a nad nimi, fěinitc
dvěma nepřáteli, zápasícími spolu na Stei
né základně, nad nimi spíná svorníky no
vého řádu spoiečenského. — Potírá třídn
boj, jakožto rozvratný prostředek, jakožte
sobeckou zbraň a siednocuie. Nepodceňu:
je intelligenci, ba naopak on intelligenc:
prohlásil za tvůrčí moc, uznává přiroze.
nou nerovnost a rozmanitost lidského Ži
vota, avšak snaží se setříti hroty a vy
loučiti všecky živly špatné vůle. Kapi
talisty, kteří se sloučili za
účelem vykořistění. malých
nepokládá za třídu společnosti a vylučuje
je tak z ní. Křesťanský socialism dává je
dinci možnost uplatniti se v mezích řádu,
avšak podřizuje Činnost jeho celku.

Připomínám dvě historické ukázky. —
Moderní materialisté ve jmé:nu individualismu útočili na

„Kkresťanství, tvrdíce, že mo
rálka jeho je morálkou sla
bých a otroků — — vycítili dobře,
že křesťanství staví sílu svou na vydědě
ných a že chudým zvěstováno bylo evan
gcelium.že tendence jeho míří proti bohá
čům a »silným jedincům« — — — a na
druhé straně socialism útočně obrátil se na křesťanství
z opačných důvodů, vytýkajemu,
že se nestaví proti volnosti iednotlivců
lidské společnosti,že se obrací na
ně, na ledince, nikdy ne na
massu a dav.

Oba tito nepřátelé postřehli základní
tendence křesťanství,iež staví na
jedincích, ne na masse,. na
srdcích a duších jednotlivců,
avšak při tom bezohledně staví se proti
takové volnosti a morálce, jež nedá žíti
druhým. Křesťanský socialism
obsahuje v sobě tyto oba prv
ky. On žádá od každého jednotlivce,
aby se zřekl své sobeckosti,
aby něco obětoval ve. pro
spěch druhých, celku, žádá to
cd každého, od všech tříd a
tím dostává se mu kapitálu,
z něhož může opět on něco
učiniti pro všecky, kdož oběť
přinesli, Křesťanskýsocialismje tvůr
čí, ne bořivý. siednocující, ne tříštící a má
záruky pevnosti své stavby tím. že ne
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staví jen na hmotě a formě, nýbrž na du
ších a svědomí svých příslušníků. Př e
máhá svět ne nenávistí, avšak
láskou. Tím je hlubší, živnější a tvoři
vější než rozkladný materialism Marxův.
Poměr individua k celku je ústředním pro
blémem dneška, palčivou otázkou — A
šťastné a správné řešení jeho je kamenem
úhelným stavby nového řádu světového.

Mezinárodní kongres křesťansko-děl
nické Internacionály v Lucernu, konaný
v březnu tohoto roku, prohlásil:

»Požadavek, aby nový společenský
pořádek byl uskutečněn komunistickým
bolševismem nebc jiným podobným způ
sobem, potírá kongres jako nejvýš ne
bezpečný pro Život národů, a obecnou kul
turu. Stejně kongres odmítá materialisti

JAR. ZNOROV

cko-socialistický, hospodářsko-společen
ský pořádek, protože právě jeho soustava
poliberální žádného vyváznutí Z příto
mných běd přinésti nemůže. S touže rozhodností,sjakouzavrhujeme© nadvládu
Soukromokapitalistických tříd, zamítáme
i nastolení diktatury proletariátu.

Státní pořádek, založený
na nutném podřízení se kaž
dého občana Bohem stanově
né autoritě, jest nevyhnutel
Nou nutností«

To jsou veliká slova, to je čin. My,
studentská mládež, hlásíme se tímto k
internacionále křesťanského dělnictva, jež
nad dvěma propastmi moderního světa,
individualismem a socialismem materiali
stickým, klene most nového, řádu sociální
spravedlnosti. — — — '

d

UKOLEBAVKA
Maličké poupátko
na sněti růžové,
píseň ti zazpívám
o noci májové —

Haiei a spi!

JAR. ZNOROV
S L U KN

Sluníčko ty moje
zapadlé za hory!
Chců mi ťa zaplatit
žlutými tolary,

a já nechcou,
a já nechcut

FRANT. HEDPNER

Maličké děťátko
na bílé loktuši,
malé tvé srdéčko
lásku nTou netuší —

Hajej a spi!

LOC ÁK O
Volary zastudí,
sluníčko zahřeje,
ono mi láskou svou
srdéčko zahřeje;

a to dá chcu,
a to já chcu!

Z LISTŮ GIOVANNI SEGANTINIHO.
Spisovatelce Neeře.“)

Moje duše!
Se svýmtělem. do něhož vložil osud

mou duši, bylo mi mnoho bojovati. Byl
jsem opuštěným a co sirotek šestiletý, tak
sám jediný bez lásky, daleko ode všech
jako běsný pes. V takovýchto poměrech
mohl jsem jen zdivočeti a proti trvají
cím zákonůmbyl jsem neustále naplněn

>) Vlastním jménem Anna Radius, pseudonym Neera,
známáitalská básnířka a spisovatelka. Její autobiografie
vyšla r. 1801 v Turíně. Srv. faké Groce v časopise
„Critica“, svazek III. (Neapol 1905).

(Dokončení)

neklidem a odbojem. Lidská společnost:
zakrývala mé, špínou a hladem bídné tě
lo, ale její špína a její hlad mne nedosáhly;
naopak, čím více blátem po mém bídném
těle házela, tím více sílil jsem v citu lá
sky pro nás všechny, jež jsou bídnými.

Nikdy nezapomenu slz pro své bolesti,
jak pro Svou duši, tak pro svoje tělo; ni
kdy nedovolím duchu nebo srdci odejíti
na prázdno neb od nich získávám tajem
ství života a láskou obemknutý svět. Stá
ie miloval jsem své chudé soudruhy, staré
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a děti, nebo zdálo se mi, jakoby přátelství
k nim mne málo očišťovalo. Nikdy nehle
dal jsem Boha mimo sebe sama, neboť byl
jsem přesvědčen, že Bůh jest v nás. že
každý z nás částečku z něho chová nebo
může si vymoci krásným, dobrým a u
šlechtilým dílem; že každý z nás část Bo
ha jest zrovna tak, jak atom a část ve
smíru. Nehledám jinou blaženost vně, než
jedině pravdivou — svědomí! Miluii a ctím
stále ženy, jak vždy jsem také byl doká
zal, neboť mají tělo matky.

Savognin, 8. dubna 1898.
Četl jsem Vaše vypravování. Krásné,

velice krásné jsou obě poslední pro můi
vkus. Děkuji Vám, že si vzpomínáte na ži
vého pohřbeného. V letošní zimě napadlo
velmi mnoho sněhu, ale nyní přišlo bož
ské, zde vždy tak pozdní jaro a svoji kou
zelnou holí dotklo se hrobu přírody a pří
roda, poslušna jsouc svých zákonů, vstala
z mrtvých: sníh a led, jež ji pokrývaly,
roztály a lysou zemi opustily, aby tato
mohla dáti sílu novému životu. Již možno
viděti vyrážeti něžně zelené osení na or
nici a nízkých bahništích a tu i tam skrom
nou chudobku se žlutým očkem a bílým,
kadeřavým kraikovím. V holých lesích
zpívají ptáci a přinášejí v zobáčcích stébla
slámy ke stavbě hnízd.

Tak zde začíná jaro. Dříve ale, než
skřivánci své jásavé melodie do dálek za
výskncu, unlyne ještě dlouhý měsíc. Ale
přece, »sigňoro«, jest tato divoká příroda
krásná. krásná ve svém mládí, jež fialka
mi a šípkem voní a silnou vůní jehlična
tých stromů.

A v této době povznáší se moje duše
sama, aby rozhlédla se po kráse, kdy mo
je oči ponoří se v pozorování modré oblo
hy, pak zastaví se na zasněžených vrchol
cích, konečně svezou se k šedivýmskali
skům a pak v zeleno, jež *mne obklopuje,
aby tam spočinuly.
Z alpské chaty, mého provisorního obvdlí.

20, července 1993.

Váni psáti, jak Vaše zpráva*“) překva
pila, ohromila, zabolela a zarmoutila, by
lo by každodenní frází.

Bolesti tohoto druhu vystupují jako
mlha z vin duše, k mozku, jenž jest gra
nitovou cestou našich bolestí, kde se r0z

*) O smrti hraběte Alberta Sormani, mi jého spi
sovatele. přílele a ctitele Seganliniho.

plétají a materialisují, v svítící, rosné slzy,
jež z našich očí kapou, v našem nitru za
nechávajíce nejenom žal plný trýzně,
nýbrž pocit“prázdnoty, šedou, nekonečnou
osamělost.

Když tyto první pocity jsou překoná
ny a my spřítomňujeme si ztraceného
přítele, tu slyšíme zvuk jeho hlasu, vidí
me, jak se pohybuje jemu charakteristi
ckým způsobem, který známe, jen rychleji
a lehčeji, a to jest ta první útěcha.

Ó, kdyby nebylo toho egoistického,
odbojného vzletu, ztratiti nám. drahého,
cenného bytí, jak hluboké a lítostně slad
ké byly by tyto bolesti, jež nám dovolují
duševně spojiti se s bytím, jež se toliko v
hmotě ztrácí, ale v našich myšlenkách ži
je a zduchovněno — jest pak mysteriem
SInTTI.

Sněživý den. —

Maloja, 15. ledna 1890.

Chcete také věděti, co jsem dělal v do
bě, kdy jsem byl pasáčkem prasat, oka
mžikem, jak poznámky Dalbesiovy uvá
dějí. Jak opustil jsem ty dobromyslné: se
dláky a jak začal jsem se učiti kresliti?
Nyní na všechny tyto otázky odpověděti,
musil bých popsati svým drobným ruko
pisem sto úzkých stránek: Mějte jen strpe
ní; napíší Vám je jednoho dne, ale ihned
nemohu. Pro dnešek nebudeme o tom
mluvi. Buďte spokojena jenoin s jednou
jich částí. kterou právě v rukcu máte, s
částí ideální.

Ptáte se dále, možno-li rozčlánkovati
můj umělecký vývin ve tři období. My
slím, že ano, a to v následujícím rozdě
lení: Milán. Studie, naučiti se znáti mé
technické nadání, potom perspektivu, kra
jinu, akt a fantastický symbol se světle
žhoucí kaplí. (Prode.) Brianza: Studie,
nalézti způsob a zákon, iak se pocity vy
iadrují a opětování přírodních studií s 0
brazy střížeovcí a zábradlí. Graubůn
den. (Soglio di Vat Bregaglia)
vždyhlubší studie přírody, střídající se s
vlastními symbolicko - fantastickými vý
tvory. Učelné mému vytrvalému. studiu:
absolutní a nezbytné znalosti celé přírody
ve veškerém jejím stupňování, od ranních
červánků až k západu slunce, cď západu
slunce až k ranním červánkům, v její stav
bě a tvaru všeho bytí, co se tyče lidí, tak
i zvířat.
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Maloja, 21. června 159%.

Napadlo mne, abych opustil bodré
sedláky a vyliledal sestru. Proč učil jsem
se kreslit? Ale proto... na mou pravdu,
nevím, co mám odpověděti. Kdybych se
Vás ptal, proč iste se učila ABC, co byste
mi odpověděla? Vaše odpověď může býti
i odpovědí mojí! Neměl jsem specie'ního
sklonu jako ti, kteří se již od dětství vě
nují některé určité větví vědění.

Zavinilo to moje dětství svým pozo
rováním, přemýšlením a analysováním.

Po prvé bylo to, kdy vzal jsem tužku
do ruky, abych kreslil, když slyšel jsem
jistou paní rozprávěti se sousedkou: »Ach.
kdybych jen alespoň měla její obrázek; —
byla tak krásnou'!« Při těch slovech Zzpo
zoroval jsem s pohnutím krásný obličej
mladé, zoufalé matky. Jedna z přítomných
žen ukázala na nme a řekla: »lJejte Si
udělat obrázek od tohoto chlapce; iest Vš
lice zručný!« Krásné oči mladé matky,
plné slz, pohleděly na mne. Neřekla ke
mně nÓic,odešla do komory a já ii násle
doval. V kolébce leželo tam mrtvé tělíč
ko děvčátka, jež mohlo býti ne více než
roční. Matka dala mi papír a tužku a Já
začal. Pracoval jsem několik hodin: mat
ka chtěla. abych ji zobrazil jako Živé.
Nevím, dopadla-li tato práce umělecky,
ale připomínám si, že viděl jsem v tom
okamžiku paní tak šťastnou, že zdálo se
mi, jakoby zapomněla na svoji bolest. Pře
ce kresba zůstala v domě chudé matkya já
vzal jsem si ji za několik teprve let. Přece
to byl snad zárodek, z něhož později vv
vinuly se myšlenky, abych takovýmito
prostředky propůjčil výraz svým pocitům.

Můj sklon, můj ideál, pro který jsem
celý svůj život bojoval, sám jediný proti
všem lidem a proti všem zákonům, byl v
dosažení svobody mého já! —

Matoja, 5. června 1896.

Zaslal jsem Vám fotografii svého po
sledního obrazu“); podává jen obrysy, ne
však přísvit, ani barvy, jež ideu ozařují
a osvětlují.

Vysvětlím Vám tedy barvy a tak Vám
pomohu, abyste je viděl. Obraz malován
jest v neurčitých barvách pozdního zápa
du slunce. Sníh, jenž zemi pokrývá. jest
ozářen západní oblohou a v hloubcejest
reflex temněmodrého, východního nebe.

*) Ulěcha víry, Hamnu

Vrchy v pozadí jsou namodralé,zahaleny
stíny a slunce před chvílí za těmito za
padlo. Vysoko nahoře ve druhé Části oblo
hy triumfuje veliký, posledními paprsky
pozlacený oblak, ale fotografie podává Jen
jeho obrysy. Andělé, jež vidíte, mají bar
Vu a konsistenci oblak ve stínu. Ony ko
nifery jsou jen malá, nizká kosodřevina
syté zeleně a jelikož čouhaly zcela živé a
zeleně ze sněhu, musil jsem mysliti na na
ději. Přiložil jsem Vám také dvě jiné fo
tograiie svých posledních děl. »Prázdná
kolébka«. Bolest matky, jež nemůže ko
lébku opustit, při níž již několik dní
a nocí stojí, celá se třesouc a úzkost
livě pohlížejíc hroznému konci svého
miláčka; tak se mne ta bolest zmocnila,
že jsem ji zachytil jako spontání, smyslo
vý pocit. Třetí jest fotografie obrazu
»Zvěstování«, ale podle nové nauky, ni
koliv snad podle oné pokorné a sladké, jež
říká: milujte se, trpte a doufejte, nýbrž
podle jakési hrdé, vyšších a silnějších slov,
že ze života jest potřebí krásy k lásce, sí
ly k boji a ducha k vítězství.

Maloia, 28. srpna 18%.

Sněží zde nahoře a věje prudký vítr.
Jest noc a červená ústa žhavých kamen
jsou otevřena. Dívám se do nich a myslím
na Vás a naslouchám Vám, vidím Vás,
Váš obraz stojí mi před očima a v duchu
hledím do Vaší budoucnosti. Pro nás jest
kopec zelený až k vrcholku, pro Vás jest
ráno a vesna. Na kvetoucích stromech
zpívají ptáci a slunce září a stoupá k ho-.
rtzontu. Rosa svítí na travičce louky. Na
hoře, mladá přítelkyně a básnířko, vše
chno Vás volá. Dav tu dole jde bez účasti
kolem a nahoru se ani nepodívá. Nám pa
tří vůně růží a myšlenka nahoru pudící
a tam krásou se obklopiti; myšlenka, kte
rou příroda jen tomu dává, kdo jí všechnu
pravou, hlubokou a vášnivou lásku vě
nuje.

P. 5. Uměníjest
kráse.

láska, zahalená v

Maloia, 29. května 1898.

Hned, jakmile vzal jsem barvy do ru
ky, maloval jsem chor kostela Sanť Anto
nio v Miláně, potom pohřeb hrdiny. pro
davačku ryb, sokolnici, některé krajiny a
vnitřky stálí, studie, jež jsem dělal v okocií
Milána.
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Z Breza přicházejí nadějní mladí uměl
ci, kteří pravou lombardskou renaissanci
předvídají.

Luigi Chirtani psal o uměnía
sdružoval s vědomým pocitem skupimu
renaissance kolem sebe; na druhé straně
pak chránil Seigner Boito, archi
tekt (čeho, nevím), malovaný kič, který
z uměleckého a malířského stanoviska
skutečně popudí k soucitu.

Pohlížím na toto hnutí, ale bez účasti.
Jedni malují, aby malovali, nestarajíce

se při tom o nic, druzí nezajímají mne v
pražádném ohledu a já zahloubávám se
čímdále, tím více do kopců a jezer krásné
Brianzy, jsa přesvědčen,že umění ma
lířské nejen v barvě samé
jest ohraničeno, nýbrž že k
výrazům všech pocitů lásky,
bolesti, radosti a smutku slou
ŽÍ. —

Čo se týče Brianzy, nazabývám se je
nom snad studiemi, způsobilými výrazu
barvy, nýbrž zkouším svoje pocity poda
ti, z nich zvláště večery po západu slin
ce, kdy moje duše chýlí se k jemné me
lancholii.

Toto období trvalo od r. 1882 až do r.
1885 a já udělal tehdy spoustu pastorál
ních děl. Zde podávám Vámjména těch,
na které si vzpomínám: Polibek na kříž.
— Sluneční effekt. — Naši mrtví. (Mu
seum v Berlíně.) — U studny. — Zamilovanýšafář.— Densv.Šebestiána.—Ave
Maria (velká zlatá medaille, Amsterdam
1883). — Bouře v Alpách. Poslední ho
diny dne (první zlatá medaille. Guatemala
1598). — Věřící. (Museum v Berlíně.) —
Návrat do ovčince. — Spící pastýř. —
Zeň tykví. — Prázdná kolébka. — Otec
jest mrtev. — Sirotci. — Pastorale. —
Máj. — Láska na horách. — Idylla. —
Návrat z pastvy a jiné.

Panu Bibbovi!

Zde v těchto listech naleznete výkla
dy beznáročné, ale přece hrdé osobnosti.
Mohu ještě podotknouti, že jsem neztratil
nikdy v patnáctiletém zápasu s očí svůj
ideál; moje svaly sílily vboji proti starým
technickým za akademickým předsudkům,
proti professionalistům, proti chátře veri
stů a proti celé lúze officielních intrikánů.
proti akademikům a Istivým utrhačům, za
panování j mimo něj.

Přec zůstal jsem na horách, vždy při
práci, při svých studiích. Dlouho žil jsem
se zvířaty, abych poznal jejich utrpení,
iejich bolesti a radosti; studoval isem lidi
a lidskou duši, studoval jsem skály, sníh
a led, retězy vysokých hor, stébla trávy,
prameny, květiny a ptal jsem se své duše
O její myšlenky.

Objevil jsem u květiny dle podmínek
krásy všechny věci; květina mi odpoví
dala a mé srdce naplňovala tak blahem
lásky.

Nejsme to my, malíři, již jsme tvořiliharmonickékrásnobarvy?| Alejestto
květina bez našeho vědomí, která od sto
letí předpisuje dokonalé tvary krásy. Po
sléze studoval jsem božské světlo slunce
a chiadné stíny měkké západy slunce a
taiuplnou noc.

Fočet těchto studií získaly ode rmne
musea v Liverpoolu, Mnichově, Vídni, Ču
rychu, Lipsku, Hamburku, Basileji, Dráž
ďanech a Berlíně. Kažďá koi'pě těchto stu
dií byla vítězstvím mladého umění proti
akademickým, školským copařům a sta
rýmformulím haraburdí.

Ku konci připojuji ještě některé z jeho
krásných myšlenek, jež poznamenával na
okraje skizz, nebo do svého zápisníku na
drobné jístky. Vždycky to byla krajina v
Alpách, její meditativní klid a ticho, jež
jej inspirovaly ku práci a k myšlaní.

Giovani Segantini byl měkká, básnic
ká, kontemplativní duše, věrná svým ne
betyčným, zasněženým horám a propa
stím, tragediím vesmíru a přírody, chlad
ným stínům hor a chudýmsalaším, věrná
životu pastýřů a skaliskám, teplým stá
jím ovčinců a životu zelených údolí až na
sněžnou čáru... Byl velkým ctitelem pří
rody a apoštolem lásky a umění.

Láska jest pramenem krásy. (V dopise
Soissonovi, anglickému kritiku umění.)

Nebuď líným ani duchem, ani srdcem,
neboť z těchto dvou bude ti dáno poznání
života a lidské lásky.

Milujte, ctěte a važte si žen, neboť ony
dávají nám život a lásku.
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Žena jest naší bohyní, umění našim
božstvem.

Nenávist, vůle a ctižádost národů kon
centruje a ztělesňuje se v jediné indivi
dualitě.

Láska k starým a dětem zušlechťuie
duši.

O tom, kdo zrodil se bohatým, může
se říci: »Tento člověk přišel na svět ne
šťastný.«

Není nikdy ani absolutně dobrých, ani
absolutně zlých lidí. Jsou jen snesitelní a
nesnesitelní.

Když Bůh v nás bvdlí, máme ráj V
sobě.

ANT MELKÁ

Říká se, že jest vše na tomto světě
marnivé; nevím, ale cítím, že zdraví a
Siunce jest potřebné našemu žití.

Umění jest prostředníkemmezi Bohem
a naší duší. Ba více, neboť naše duše jest
částí Boha, musí tudíž umělecké dílo býti
výrazem božství.

Umění jest okno, kterým poznáváme
vyšší schopnosti lidského ducha.

Květina učí nás lépe než jakákoliv slo
va, Co jest to krása.

Jediné skutečně užitečné jest přebytek.

Lituji člověka bez intelligence; může
býti krásným, silným a dobrým; bude
vždy velmi oblíbeným u toho, kdo jej vy
wžitkuje.

APOSTOLÁT V DUCHU SVATÉM.
»Duch Páně naplňuje okrslek země —

aleluja!« — (Moudr. 1, 7.) — tak plesá
církev o svátcích svatodušních. Její oko.zbystřenénadpozemskýmsvětem,| vidí
bohatou, štědrou, vše pronikající přítom
nost Ducha Sv., v přírodě i v lidstvu, její
ucho slyší neslyšitelný, tajuplný jeho
van... Vidí Ho nad chaotickými spousta
mi stvořených hmot na počátku: »Země
však byla pustá a prázdná, tma byla nad
hlubinou a Duch Boří vznášel se nad vo
dami.« (1 Moiž. 1, 2)

Je to jeho úkolem: doplňovati, ucelo
vati, korunovati.. Sám život odvěč
ný v lůně Božství byl jim ucelena
doplněn. Co by byl věčný Otec a věčný
Syn bez něho? Otec, Prazdroj nestvoře
ný, překypující bohatstvím rozumu 2 ne
konečnou silou vůle a lásky! Rozum bo
hatý. nezadržitelnými a přetékajícími prou
dy moudrosti došel sice svého ukojení,
neboť Syn jest čistý »výplod jeho jasno
Sti«, »výblesk věčného světla«, »Světlo ze
Světla«, výblesk slávy a výraz podstaty
jeho« (Moudr. 7, 25. 26., Žid. 1, 3.): sou
podstatný, Otec rovný., zosobněný plod
Otcova Rozumu. Ale což jeho Vůle, rov
něž tak nekonečnými silami přeplněná,
měla by zůstati neplodna? Život božský

by byl kusý. To nelze: z hlubin bytosti
Otcovy i Synovy, když vzájemně se po
znávají a nekonečnou, čistou, uchvacující
zálibou a náklonností k sobě vzplanou, de
re se dech lásky — také tak dokonalý,
vznešený, veliký, nekonečný, čistý — iim
soupodstatný a rovný: vzájemný a slast
ný jeiich Polibek, láskyplné Objetí (sv.
Bernard) — Duch Svatý. Tím jest i sám
božskýživot v lůně Nejsv. Trojice ucelen.
Otec nestvořený sám od Sebe od věčno
sti, Syn od věčnosti od Otce zplozen,
Duch od věčnosti od Otce i Syna vychá
zeje, je korunou, je doplňkem, je poutem
Nejsv. Trojice.

Bylo-li ho třeba v samém nebi — Čím
spíše na zemi? Bylo-li ho třeba v samém
životě nestvořeném, čím Spíše v živo
tě stvořeném!? —I zde je DuchSva
tý věren svému úkolu: Doplňuje, dovršii
ie, pořádá, třídí, zdobí, korunuje. Vznáší
se nad »tmou«, nad »vodami«: prozařuje
svým teplem. vniká v ně svým oživujícím
teplem, prohřívá svým oplodňujícím de
chem.

Acovpřírodě— toiv lidstvu;
v řádu přirozeném i nadpřirozeném Pán
a Oživovatel všeho jest Duch Sv. »Všude
mění chaos v kosmos« — netvárnou imo
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tu a směs v účelný a požehnaný a divu
krásný řád.

Církev zvlášťje takový divukrásný
svět Ducha Svatého, uspořádaný, vyzdo
bený a okrášlený jako nevěsta Snoubenci
svému — a z čeho? Z takové ubohé, bez

„tvárné, neživé, neplodné a neschopné
hmoty, jako bylo dvanáct apoštolských
srdcí bázlivých — a jako je dosud vždy a
všude beztvárná ona masa lidského ele
mentu, jehož Duch Sv. používá k stavbě
církve. Slovo, hlásané lidskými, hříšnými
ústy, opiodňuje — ano sám je klade mlu
vícímu na rety — a posluchači do srdce.
My ho nedopravíme dál než ke sluchu...
V smyslech i srdcích ztemnělých své jas
né světlo rozžíhá, svátostmi útěchu lije v
duše vinou sesmutnělé (»PřijměteDucha
Sv., kterým odpustíte. hříchy,
odpouštějí se jim...). Neplodné, neživé
prvky přírodní (vodu, o'ei, víno, chléb)
prosycuje nadpřirozeným Životem a mi
lostí ve svých svátostech... Sype na ce
Stu církve nebeské květy svatého života:
mučedníky, apoštoly, vyznavače, pan
ny... — jež vypěstil. V útrapách a sou
ženích jednolivcům 1i církvi stojí po bo
ku: slabost umění v sílu, pád a porážku ve
vítězství. Věky všemi a všemi díly světa
nese nezdolné svědectví pro Krista, stále
usvědčuje svět ze hříchu, že totiž je hří
chem v Krista nevěřiti; ze spravedlnosti,
an dokazuje Jeho svatost a božství zázra
ky, jež působí; a ze soudu, jejž činí občas
nad světem velikými pohromami duchov
ními i hmotnými... Celé řízení a vedení
církve, rozvoj vnitřní i zevní, její podivu
hodné osudy jsou jeho dílem. On je vítěz
ný vůz Boží, o němž dí žalmista:

Hle Boží vůz — desettisickráttisí
cerý! Tisíce jásajících! A Pán mezi nimi
na Sinaji. (Ž. 67, 15.)

Na tomto triumfálním voze uprostřed
nesčetných jásajících zástupů veze vtěle
ného Boha, iemuž zde na světě »vydává
svědectví«. (Jan 15, 26.)

Konečněnaše osvěta. Jestliže by
bez Ducha Sv. i samé Trojice přesvaté

chyběla koruna, byla-li by i církev bez
něho masa nehybná a příroda chaosem,
co bude bez něho naše kultura?

Co bude v ní dobrého? Uznanou zása
dou každé dobré filosofie jest: »Nic není
dobrým, než. potud, pokud má účast a po
díl na podobnosti s nejvyšším dobrem, jež
jest Bůh.« (Sv. Tomáš Summa: 1. gu 105.
a 5.) A ze tří Božích osob je právě Duch
Sv. sama Dobrota a Láska. Čo budev naší
osvětě v pravdě dobrého bez něho? Čoúčinného?© Chcemejíosvěcovati,
chceme zušlechťovati, chceme povznáše
ti, zdokonalovati, k pokroku přispívati. Ale
Co jest a musí býti tohoto pokroku a Do
vznesení cílem posledním? Cos. jiného
snad, nežli blaho člověka — blaho, jehož
poslední stanicí jest jedině Bůh?! A tyto
kulturní snahy mohly by tedy býti zdárné
bez Něno? — Celého světa řecko-římské-.
ho nezachránil ani technický, ani vědecký,
ani společenský, ani národohospodáťský,
ani umělecký rozvoi a pokrok; přervati
pouto, jež osvětu s Bohem spojuje a ji
vnitřně posvěcuje — náboženství, vyho
stiti z osvěty Pána Zdokonalovatele a Oži
vovatele, Ducha pravdy, dobroty a krá
sy, znamená stavěti Babel: z kosmu tvo
řiti starý chaos, protiviti se Duchu Sv. a
rouhati se mu. U křesťanského průkop
nika osvěty zvláště. Víť z víry, že nelze
ani v sobě, ani v jiném vzbuditi nadpřiro
zeně dobrého hnutí bez milosti Ducha Sv.
»Sine Tuo numine
nihil est in homine, í
nihil est innoxium, volá církev k Němu.

Člověk bez Tvé pomoci,
zemdlí a jest bez moci... »Ne, že bychom
sami od sebe jako ze sebe byli způsobilí
něco mysliti, nýbrž že způsobilost naše
jest z Boha.« (2 Kor. 3, 5.) — Ví tedy. že
jest bezmocen bez spolupracovníka — Du
cha Sv. —a chtěl by se bez něho obejiíti,
pracovati o takových dílech a takovým
způsobem, že již samo sebou spolupra
covnictví Ducha Sv. je vyloučeno? —

Nuže: Veni Creator Spiritus!
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DROF. DR. 4OS. HANUŠ

KATOLICKÉUNIVERSITY A KOLEJE PŘI STÁTNÍCH
UNIVERSITÁCH VE SPOJENÝCH STÁTECH SEVERO

AMERICKÝCH.
University, které si státy Unie severo

americké v době novější teprve: zřídily,
vyhovujíce praktickému duchu i potřebě
občanů, nehleděly k náboženskému vzdě
lání a prohloubení pravd náboženských,
nezařadiiy do SVÉ osnovy a organisacefakultytheologické.Jednotlivé© konfese
mají se o vzdělání náboženské postarati
samy.

R. 1866 biskupové Spojených států,
shromáždění na druhém koncilu v Baite
more, projevili potřebu zříditi katolickou
universitu, k níž došlo teprve darem sleč
ny Caldwelovy z Newportu 300 tisíc do
Jarů r. 1885. A když kněž Mac Mahon z
New Yorku daroval ještě 400 tisíc, byla
zřízena ve Washingtoně universita kato
lická s fakultou theologickou, umění a věd,
filosofie, věd. sociálních, právnickou a
technologickou r. 1889, jíž papež Lev XIII.
udělil právo promoční.

Ač nová universita byla účelně zaří
zena, biskupy americkými jako protekto
rv bohatě nadána stipendiemi, přece ne
splnila přání zakladatelů malým poměrně
počtem posluchačů. R. 1905-6 bylo jich
120 počet tento v letech nozdějších se
zdvojnásobil, ale polovička Z nich jsou
theology, druhou toliko tvoří studující
práv afilosofie.

Hlavním důvodem tohoto smutného
zievu jest praktický duch Američanů: kte
ří při vzdělání hledají především časného
zisku, výhod společenských, nejsou ještě
plně přístupni vyšším kult. ideálům nábo
ženským. Stát. university otvírají svým
posluchačům dvéře k stát. úřadům a VÝ
hodám. Druhá příčina tkví v nemajetnosti
katolických studentů, vycházejících Z
chudší třídy přistěhovalců, a co ruší dále
nadějný rozkvět, iest řevnivost profesorů
i žáků irských a německých. Daleko lépe
se daří lidové universitě katolické ve
Washingtoně, založené jesuity roku 1854,
zv. Georgetownské, na níž jsou přednáš
ky večerní o lékařství a právech, navště
vované asi 600 posluchači.

Jiná universita v americkém smyslu
jest v Missouri, zv. Sv. Ludvíka, která
vlastně jest spojení střední školy jako pří
pravky a university; založena r. 1829 a

r. 1908 měla 822 studentů. z nichž bylo
398 universitánů, na třech fakultách: lé
kařské, filosofické a theologické. Podobné
jsou zvláštní koleje pro středoškolské stu
denty, kteří potom navštěvují universitní
přednášky v kolejích těch, profesory a
lektory jsou jednak jesuité, jednak laici,
zvláště z oborů lékařství a práva.

Takových kolejí bylo do r. 1906 devět:
Sv. Ignáce v Chicagu, Sv. Marie v Kan
sas, v Détroitu (Michigan), Sv. Xavera v
Cincinnati, Sv. Jana v Toledo (Ohio), Sv.
Ignáce v Clevelandu (Ohio), Sv. Markéty
Universita v Milwauker (Wisconsiu),
Čreighton Universta v Omaha (Nebra
ska), Sv. Srdce ve Wisconsiu. —

Uvedené dvě katolické university a
ony koleje, kde akademikům dostává se
odborného vzdělání náboženského a kde
pěstuje se život duchovní, nemohou do
státi úkolu pro všechen mladý svět aka
demický. Neobyčejný vzrůst universit,
kotřejí a polytechnik, jichž čítá se nyní
přes 600 ve Spojených státech, volá
Do náboženském prohloubení a probuzení
u katolické mládeže, navštěvující tyto
university, zvláště proto, že na státních
universitách není vzdělání náboženské
předmětem učebným.

Na university přicházejí studenti, kte
ří až dosud byli katolicky vzděláni a ve
deni nebo potřeby té cítí.

Papež Pius X. v encyklice o vyučová
ní křesťanským naukám výslovně si přeje
a nařizuje, by ve velkých městech a zvlá
ště v místech universitních byly zřízeny
náboženské ústavy k pěstování pravd ví
ry a náboženského Života, zvláště taiu,
kde z veřejných škol jest to Vyučování
odstraněno. Podobně na potřebu tu upo
zorůuje vicepresident koleje sv. Ignáce v
Chicagu P. Cassily T. J. Píše: Nemůže
býti pochybnosti, že katolíci jsou povinni
starati se o zdar tak mnohých nadějných.
vzdělaných ijinochů a dívek. Stavíme-li
útulky pro starce a stařenky, pro chudinu
a sirotky, obětujeme-li miliony ročně na
nemocnice v péči o zdraví tělesné, jest
jistě naléhavě nutno pro nás chrániti du
chovní zájmy těch, na jichž budoucí roz
uvět církve tak životně závisí.
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A této úlohy se vzácným porozuměním
chopili se arcibiskupové a biskupové ame
TIčtí,

Starají se vskutku otcovsky jak o ná
boženské uvědomění mladých inteligentů,
tak i o hmotné zaopatření.

V prvním ohledu ustanovují nejvhod
nější kněze obyčejně z řeholníků za du
chovní rádce, universitní kaplany a zřizují
universitní kapli v blízkosti university,
nebo starají se o to. aby v blízkém far
ním kostele měli studenti zvláštní odděle
ní sedadel pro sebe. Universitní kaplan
organisuje katolické studenty ve sdruže
ní, kluby, nové členy získává, pečuje o
byt a zaopatření jich v dobrých: katolic
kých rodinách, seznamuje s katolickou in
teligencí, koná pravidelné přednášky o
náboženských otázkách, nebo odborné
řečníky vyhledává.

V otázce hmotné biskupové bohatými
dary, fondy zakládají universitní spolkové
domy, kde shromažďují se studeriti k před
náškám, schůzím, studiu, mají zde svou
bohatou knihovní, spolkové místnosti, ka
pli, nebo zřizují koleje, kde studenti bydlí
i se stravují.

Katolické hnutí studentstva způsobené
velkým konvertitou kardinálem Newma
nem. býv. profesorem oxfordské univer
sity na universitách anglických v ÓOxfor
du a Cambridgi, rozšířilo se i mezi ame
rickými studenty. Na kalifornské univer
sitě v Berkeley sdružili se studenti r. 1899
v Newmannův klub, kde rozproudil se Či
lý ruch v otázkách náboženských, výchov
ných a sociálních, vznešený mecenáš je
jich, arcibiskup v San Francisco Riordan
Koupil r. 1907 studentům dům, v němž zří
dil přednáškové síně a kapli. Když ducho
venstvo jeho uctilo jubileum svého arci
pastýře darem 40.000 dolarů, daroval šlechetný| arcibiskupdartentonastavbu
velkého spolkového domu Newman-Hall,
sebrav ještě mezi svými přáteli 32.000 do
larů. A tak milovanýmstudentům univer
sitním otevřel r. 1910 velký spolkový do
mov, v němž účelně vyhověno všem po
třebám spolkové činnosti. Prostranná ka
ple, velký přednáškový sál, knihovna, Čí
tárny, klubové místnosti pro hry šachové,
pro kulečník, pro čajové dýchánky i ku
chyň, prostranné zahrady, to vše může
jen probuditi a posíliti zájem inteligence
pro katolický život. Vedle Newmanova
domu zakoupil arcibiskup menší dům pro
universitní 2 kaplany z řádu Paulistů, kte

ří ridí duchovní život studentů a pečují 0
prohloubení náboženského vzdělání před
náškami z oboru bohovědy, mravouky,
sociálních nauk,

A státní universita v Berkeley s presi
dentem drem B. Wheelerem a profesory
toto hnutí katolické vřele podporuje, ohla
šuje schůze a přednášky Newmanova klu
bu a studentské rady (zv. Alumni Coun
cil), v níž zasedají profesoři universitní.

Pravá země svobodya porozumění pro
ideální základy charakteru, nábožensko
mravní vzdělání intelligence!

Při radosti nad utěšeným vzrůstem ná
boženského uvědomění universitní mláde
že v Americe s bolným steskem marně se
chlížíme po podobném obrazu u nás. Není
porozumění u biskupů našich kteří v hmot
ných statcích vysoko stojí nad americký
mi, a této své mravní povinnosti nepocí
tili, není u učenců universitních pocho
pení pro aristokratickou svobodu, by VÍ
tali s účinnou podporou hnutí katolického
studentstva pro nejvyšší statky kulturněnáboženské!© Jakdlouhobudemevolati
po těchto mocných činitelích u nás?

Arcibiskup Riordan není ve své šle
chetné lásce k universitním posluchačům
osamocen. Arcibiskup bostonský daroval
dům (kolej) katolickému klubu při univer
sitě harvardské r. 1907,kde studen
ti mají celé zaopatření. Arcibiskup Farley
zřídil chrám pro katolické studenty i dům
při univérsitě columbijské. R. 1906 arci
biskup Messmer ustanovil universitního
kaplana pro 300 katolických studentů na
universitě Wisconsin, a koupil klubovní
dům a zřídil universitní kapli. Podobně bi
skup Mc Ouaid ustanovil kaplana pro Kor
nelskou universitu, biskup Gallagher zřídil
Hall a kapli v Austinu pro katolické stu
dentv na texasské universitě.

Podobně biskupové zapsali se jako
otcovští podporovatelé studentstva při
universitách Yale, Indiana, Purdue, státu
Hlinois, Minnesota, Jowa, Missouri, při
státních kolejích v Pennsylvania, Jowa.

Pro zajímavost uvedeme seznam pra
videlných přednášek, konaných odborní
ky v Newman klubu v Berkeley: Římské
katakomby, Sv. František z Assisi, bás
nictví kardinála Newmana, Dies irae, Sla
bat Mater, liturgické počátky moderního
dramatu, náboženství a mravnost, nábo
ženství a filosofie, náboženské rozhovory,
církev a Socialismus. ethika v americké
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Arade-Union, kommunismus, ethické sta
novisko ve veřejném životě, nynější stav
trestního zákona, boi o dobro občanské,
revoluční hnutí v Evropě, methody soci
ální reformy, práva jednotlivce, práva

JAR. ZNOROV

„AURSUM CORDA!
Duši duše mé!

List.
Vos ty, ten tajemný, jenž určen mi

Moudrostí na cestu životem?
Jak měkkou ruku máš, jak libý hlas!
Má duše neklidná a uděšená přivírá

oči k uklidňujícímu spánku. Ty přítomno
stí svou zaháníš příšery a hlasy, jež láka
ly mne v bažiny, iako světélka bludného
chodce, oněmuješ —

A očím, jež ztrnule hleděly na nezda
řenou práci, vracíš úsměvy i novou sílu
znemocnělé duši —

Tys ten tajemný, ienž stejného. máš
Boha? Kterak Mu poděkuii za tebe?

Duše má uzdravená a očištěná přiklání
se k Tvoii a splývá s ní ve Věčném — —

*

Modlitba.
Pane, kterak Ti poděkuji? Tys dal mi

světlo i sílu — — I vidím před sebou jas
ný svůj cíl. Vidím tak přímou tu cestu
svoji. Kterak Ti poděkuji?

Zdá se mi, že rostu až k Tobě, Věčný,
a zároveň cítím, jak maličká je duše má —

Čítťím zároveň svou velikost i nicotu,
Věčný, a nemohu říci, čím se cítím víc.

Ale vím, že velká jsem Tvou láskou a
milosrdenstvím.

V meditaci.
Ó, Pane můj, Tys výš než oko může

vzhlédnout, než duše může zaletět v svém
vzpětí. Má duše Tebe velebí a modlitbou
Tě světí. Tys výš, Tys neskonale výš, než
tuší srdce naše. A láska Tvoje, ta nesinír
ná a nekonečná, pohledem svým v duši
naši jasnost vlévá.

Kterak Ti poděkovat. Pane můi?
Tys výš, Tys neskonale výš než vzlé

tá slovo modlitby mé, a přece, pane můj,
Vys i tak dlízko; i v duši své cítím láskř
VPyou— A duše má v sladké meditaci cítí

společnosti, soudy pro mladé provinilce,
poměr církve k vědě, katolická idea 0 Ži
votě, o pokroku a pod.
(Dle článku v The Ecclesiastreal Review

ze srpna 1913.)

LISTY A MODLITBY
božskou Tvou součástku i ve své podsta
tě, cítí dech Tvůi, jimž jest učiněna, cítí
záchvěvy atomů Věčného Etheru v sobě.

Ó, Pane, duše má rozpíná ruce po To
bě! Věčný, duše má volá po Tobě v slad
kém pochopení Tvé lásky! Ó, mistře!

k

Pane můj, kterak si zasloužíme tak
vzácných darů? Vždyť duše má, lidstvím
sesláblá, tolikrát urazila Tebe v zaslepe
nosti své a Ty, nejen odpouštíš vinu její,
ale štědrou ruku otvíráš a zveěš ji dále k
hostině svatební.

A šat její, potřísněný dlouhou poutí na
uprášené silnici všedního Života, zaměňu
ješ v dobrotě své za roucho očisty.

A čelo, skloněné pod tíhou vin a zne
uctěné uschlými slzami těch, jimž ublížilo
v neústupnosti své, omýváš jasem milo
srdáenství Svého.

Ach, srdce oněmělo před Majestátem
Úvým, Veliký, jen jediná otázka v něm:
Kterak Ti dosti poděkovat, Pane?

Modlitba.

Pane můj, jak velké je milosrdenstvívé!
Duše má znavená, ošumělá a poskvr

něná, ploužila se městem lidského snažení.,
Vlasy její byly rozcuchány, čelo roz

páleno, zakalené oči volaly chtivě potroš
ce vody a horečně rozpálená hlava tiskla
se k mramoru u dveří vého chrámu.

A šero zapadlého dne kladlo své stíny
Kolem a děsilo unavenou duši, že počala
v uděšení se modliti.

A když chvěla se v úzkosti, otevřely
se tiše těžké dvéře chrámu Tvého a Ty
jsi vyšel tak tichý a bílý, a ruka Tvá, do
tknuvši se čela mého, přinesla mi utišení,
a dobré, hluboké oči [vé hlásaly lásku a
odpuštění.

I cítila jsem očištění v duši své a mi

jovala Vebe pro milosrdenství Tvoje, Krái mů? !
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Můj milovaný! Kterak jsi tajemný svou
láskou! Duše zná dýchá tebou a žije VZpo
mínkou na tebe, že i když odcházíš za pra
cí svou; jsem tě tak plna!

V hrudi svém cítím, jak omamuje mne
myšlenka na tebe, přesladkou vůni kve
toucích akatů, a v srdci jedna myšlenka:
kterak tě miluji, Milovaný!

*

Ptalo se slunce rosy: »Odkud je krása
tvoje a jas? Odkud tvá barva skvoucí?«

A rosa odpověděla: »Ne má to barva,
ne můj to jas, ale odraz světla, sluníčko
zářivé|

*

Můi milovaný mi pohleděl do očí a pfal
se tak udiveně, čím to, že mi v nich hvěz
dičky svítí. A já bych mu řekla, čeho to

"odraz —
*

DR. FR. XAV NOVÁK

—— —— —— —— —— —— ——— ——

Můj milovaný byl tam příliš dlouho a
uletěl mi všecek smích a usnuly mi písně.

A oči hleděly do neznámých dálek —
A duše bloudila po neznámých mořích

myšlenek a snů — — — — — — =—-————© ——o->—-5-00
Když minula bouře a ztišily se vlny,

ocitla se loď má v kraiinách zimy, a vo
dou pluly ohromné kry.

Má duše se třásla rozechvěním a SA
IMOtOou.

Proč jsi byl tak příliš daleko ty, na
něhož nemohu zapomenouti?

Proč ani jeden paprsek tvůj nepronikl
hustými mlhami severu?

DRÁ C E
III. Práce a individualita.

í Předesílám několik vysvětlujících vět,
několik základních pojmů.

Především.Duše individuality
memá. Jako jedna jest duše v člověku,
ať ten člověk jest útlým dítkem nebo bu
jarým jinochem, silným mužem nebo nad
hrobem se třesoucím starcem, tak jednot
ně nadaná jest duše všech lidí, ať mužů,
ať žen toho povolání nebo onoho. Pokud
o síly a vlohy. o dary a schopnosti čistě
duševní běží, o sobě a pro sebe není roz
dílu mezi duší něiakého snad moderního
Sokrata a mezi duší posledního blbečka
ze zemského blázince; mezi duší vojína
a duší kněze, mezi duší Napoleona I. a du
ší nějaké hokynářky z pražského trhu
uvocného. Co kdy jedné duši náleželo a
náleží vlastností, předností a darů, i vše
cky ostatní duše mají, a sice měrou stei
nou a stejnou jakostí. V tom, že původně
a podstatně všecky stejně nadal nás Tvůr
ce, tkví kořen a počátek všelidské stei
nocennosti a stejnoprávnosti: nikdy na př.
nepřipustí, že žena je méněcenná muže,
kdo je si vědom, Že i Žena stejnou má du
ši, jako muž. V tom je též vysvětlení oné
základní lásky. která věcnými svazky
poutá člověka k člověku, jak již dávno vy
slovil pohanský mudřec, když napsal: ni

hil humanum a me alienum, vše, co lidské,
i mého srdce se dotýká.

Duše tedy individuality nemá.
Tělo, které je hmota, má iř

dividualitu. Hmota každá je obme
zená. Je větší neb menší. Je různá co do
jakosti. Jeví se různými způsoby, jinými
a jinými stránkami. A tato hmota, která
tvoří tělo, přenáší svou indivi
dualitu na duši. Neboťcokoli Činj
duše lidská, nečiní nikdy pouze jako du:
še, ale na všech jejích úkonech, i na t. zv
»čistě duchovních«, vždycky má podíl též
tělo. Říkáme, že duše při svém konání na
venek »se vtěluje« a mluvíme pak o duš
»dětské« a »stařecké«, o duši »mužské« a
»ženské«, o duši »silné« a »slabé« a pod
Ale vlastně není duše ani mužské, ani žen.
ské, ani mladé, ani staré, jen tělo je žen.
ské neb mužské, dětinské neb dospělé 3
ped jeho účinkem duševní úkony.

Když toto si uvědomíme, pak se nán
individualita nebude zdáti žádnou předno:
stí. Spíše naopak: něčím nízkým, slepot
silou přírodní, něčím, co staví se proti du
ši. V tom smyslu jsou všickni lidé »indivi

a řamie, i dítě i šílenec, | nejnižší zlonec.
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A přece klade moderní člověk indivi
duálnost na nejvyšší stupeň vlastností
oněch, jimiž stkvíti se má celý muž. Jak
tomu rozuměti? Jak si to vysvětliti? In
dividuálnost se tu rozumí ve smyslu dru
hém, přeneseném a znamená tolik, co 0
SOobnost.

Z těla a z duše sestává člověk. Ale
forma, prvek, vládnoucí v člo
věku, je duše.. Vládne-liv číověku
tělo, nízký slepý pud, jest to obrácený
svět. Jest to jako, když na automobilu Šo
fér ztratil vedení. Jak byvv tomnebylaslabost,náhodovost,převrácenost?| Jak
zachová se takový člověk od záhuby? Jak
uplatní se vůči lidem jiným? Jen kdo
sebe ovládl a v té míře jak
sebe ovládl jest plným člo
věkem. Nalezlsebea nalezl svůj
poměr k lidstvu. Získalnejkrásněj
ší odměnu, kterou dáti může život. Ne
může nikdy připočten býti k stádu, ale
mezi duchy královskými jeho místo. Plod
nejvzácnější, působení na duše, spadl mu
do klína. Neboť jen kdo sám S€
be ovládá, dovede vlásti du
ším.

Takové duše nejsou. zjevem denním,
obyčejným. To jsou ti, kteří na sobě sp'ni
li slovo Páně (Matth. 7, 13. 14.): »Vchá
zejte těsnou branou; neboť šl
roká jest brána a prostranná
cesta, která vede k zahynutí
a mnoho jest těch, kteří vchá
zejí skrze ní. Jak těsná est
brána a úzká cesta, která ve
de k životu, a málo jest těch,
kteří ji nalézají«. TitonejsouZ
těch mnohých. ze stáda, ale z těch, jichž
vždycky bylo a bude málo. Říkáme jim
osobnosti ve smyslu přesném.A není
krásnější chvály, není vyšší hodnoty, není
nic, co by člověka ctilo více, než může-li
se o něm právem říci, že je ce£lou osob
ností.

Vlastně tedy není větších protiv než
individuálnost a osobnost. Midividualita je
slepá síla přírodní a osobnost je vláda du
še. Jak tu mohlo se státi, že člověk mo
derní oba ty pojmy si zaměnil a indivi
dualitu klade za osobnost?

Bylo již pověděno, že duše v člověku
nikdy nejedná čistě duševně, ale že přijí
má způsob těla, že se »vtěluje« i tam, kde
konání jeií nám připadá čistě duševním.

Objasním to obrazem. Mysleme si 100 pe
trolejových lamp o knotech různé veliko
sti a jakosti, které však by se všecky na
pájely z jednoho a téhož petrolejového
zřídla. Všecky ty lampyhoří, ale
každáhořísvým vlastním svět
lem. Jak tomu rozuměti? Že hoří, Činí
petroleji; že však hoří každá různě, Činí
různé knoty. Anebo mysleme si 100 jezd
ců. Výslovně předpokládám, že všech těch
100 jezdců jest sobě naprosto rovných vý
cvikem, dovedností, silou atd. v jízdě :.a
koni. Za to však rovněž předpokládám,
že z koní, na kterých jedou, ani ieden ne
vyrovná se druhému rychlostí, ohněín,
vytrvalostí, velikostí atd. A nyní si před
stavme, že těch 100 jezdců se Dustilo v
závod na oněch 100 koních. Jaký bude to
ho závodění výsledek? Nenochybně ten,
že každý ze závodících pciede nijak, do
bou, lepostí, souiněrností, tím. co nazývá
me stvlem jízdy. Odkud to? Ne že by
neuměli stejně dovedně jezditi, ale že je
dou na různých koních.

Tak jest s osobností.. Osobnost
jest duše, ale styl té osobno
sti, abych tak řekl, temperament, bližší
zabarvení, určitý způsob projevení jejího,
iest tělo, jest individuálnostve smyslu
onom původním a vlastním.

Abych to zase iiným příkladem osvět
lil. Všickni svatí Boží byli nějak osobnost
mi ve smyslu nejčistším, ano skoro ide
álním, ať muži. ať ženy. A ořece ani dva
nebyli sobě naprosto rovni v bližším svém
způsobu životním. Jaký na př. hned vše
pronikající rozdíl mezi svatými a mezi
světicemi. A jaká i v iednom pohlaví ne
přehledná stupnice rozdílů snah, cest,
energií na venek i dovnitř.

Záleží na tom, zdali více položíme dů
raz na Věc samu, nebona její způ
sob a styl. Při člověku celém to v prv
ním případěnazveme osobností, v
druhém individuálností, ve smy
slu onom nevlastním a přeneseném sice,
ale přece v. době naší běžném a obecně
uživaném. Jen jednoho při tom nesmíme
zapomenouti. Že totiž není stylu, leč na
věci,A že, kde není opravdové1 osobnosti nemůže býtivyšší
ani VYŠŠÍ individuálnosti.

Jen letmo dotýkám se dvojího bludu,
S nínž se tu setkáváme.
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Nevinnější jest blud těch. kteří v horli
vé a poctivé snaze za Vyšší osobností
všecko přikládaií jen duši. Ma
te je, když v sobě odkryjí siiné vášně. Fo
kládají se za ztracené, protože v duši jim
vyvstávají těžká pokušení, urputné boje
s nižšími stránkami tělesnými. Není špat
ným, ani ztraceným. kdo jede na bujném
a třebas vzpínaiícím se oři, dokud ho
ovládá. Ne vesnickém rybníčku nebý
vá bouří, jen na moři; ale též mořeje svě
tovou dráhou, ne takový rybník pro husy
a kachny. O vládu běží, ne o boji sám
o sobě. Stařenka nad hrobem nemá bojů,
ale nemá ani již síly ku skutkům velikým
a požehnaným pro Boha a duše. Ti všickni
myslí, že jsou andělé, a jsou jen lidé
s duší a s tělem ——

Druhý blud je modernímu člověku ne
smírně biižším a i nebezpečněiším. o
test bludtěch, kteří nevěří v duši
nesmrtelnou. Kteřítak žijí, jako by
měli pouze hmotné své tělo. Těm ovšem
rozvinovati, uplatňovati v sobě člověka,
zramená tolik jako uplatňovati, rozvino
vati tělo. »Ouorum deus venter
est, jicnžto boňiem jest tělo«
jak praví sv. apoštol Pave! (ad Philipp).
Věm připadá jako hřích, iako nepřiroze
nost a sebevražda. únají-li něco odepříti
nízkým svým chtíčům. A sloužiti tělu. jak
ien možno, jest jim nejprvnější povinností
a ctností. Kdo více jedl, více pil a více
sm...., je dle jejich morálky větším člo
věkem, lepší osobností. Jen ohledy vnější,
bázeň následků tělesných iim brání, aby
smutnou svon theorii neprováděli až do
krajnosti. Ztracen jest, kdo v mládí na ta
kových se oct] cestách.

Abych tyto předběžné myšlenky o prá
ci a individualitě zakončil několika naho

nými pokyny praktickými pro naši mláež.

I. Jest veliká věc vychovávati
hned z mládí tělo své za schop
ného spojence duše v příštím velkém díle
životním. Ono klassické rp0p) xai nalóela.
Má pak ta výchova tělesná díti se tak,

1. aby mladé tělo zůstalo zdravým,
zdatným, otužilým. Tělesnázdat
nost značí právě pro příštího ideálního
pracovníka ohromný životní kapitál, zá

klad všeho jeho vyššího snažení, Kolik
nejlepších Ztvotních snah byío hned v Zá
rodku zničeno všeliiakou ničeinnou ner
vošou nebo jinou nějakou malichernou
churavostí, která za daných okolností snad
rozvinula se v životní katastrofu. V naší
acbě právě v povoláních akademických
co den více mizí otužilost a zdatnost tě
lesná. Platí o naší době ještě více, co již
svého času řekl Gčthe. že dvě třetiny in
teligentů nejsou normálními, právě z této
příčiny.)

2. Aby tělo, povojané kdysi státi se mě“
rouzvláštní nástrojem duše výše zladěné.
zůstalo zároveň i jemným, ušlech
tilým a citlivým. Alkoholis
mus (a tu mi na mysli tane zvl. t. zv.
»mírné« a pravidelné hovění |i
hovýmnápojům“),pohlavní rozpu

i) Vzorem témě“ nedostižným budou zde vždycky
klassičlí Řekové. Viz o lom Heinr. Krause, Gymnasfik
und Agonislik der Heilenen. 2 svazky. 1841. Lorenz
Grasberger, Erziehung und Unferricht im klassischen
Alterfum. 3 svazky. Wiirzburg 1864—1881. Jager, Gy
mnasfik der Heilenen atd. (bližší údaje nemám právě po
ruce). Viz též u Jadera, str. 88 a násl., UUzkéspojení
duchovního života heilenského s cvi". (mi tělesnými (dv-.
mnasium).

Pro dobu naši stůjž zde místo (zkrácené) z klassic
kého dílá Stan, Hall, Adolescence. 2 svazkv. New Vora.
1904. Na sfr. 131 a násl., sv. I, praví ten slavný ame
rický vychovale:. „Průměrně činí svaly, co do váhy, asi
439/0 dospělého těla mužského. Vykonávají velkou část
veškeré pohvhlivé energie těla lidského Tato obalová
střediska orgánů vůle rozkládají se po největší části po-.
síranních pásem mozkových, takže posilovati svaly znamenázároveňpěstitimozek.© Svalyjsouvnejvlastnějším
a zvláštním smyslu nástroji vůle. Ony fo byly, kleré vy
stavěly všecky dráhy, všecka města které napsaly všecky
knihy, mluvily všecka nadšená slova Zůstanou-li nev
vinuté nebo chabé a zvadlé, není možno, aby nenasfou
pila a se nerozšířila strašná propast mezi dobrými úmysly
člověka a mezi těch úmyslů provedením... Kde při mla
dém muži nedbáno této hybné stránky jeho byfnosti, zů
stala jeho výchova nedokonanou a kusou.
I když uznáme, že z těch slov (a jiných, které pro krát
kost místa pomíjíme) mluví darwinista, znojící skoro jen
o jen tělo, přece nelze jim upříti hlubokého významu a
zvláště naše akademická mládež (i mládež na gymna
slíci:) co nejsvědomitěji by s nimi měla počítati.

*) Viz A. Delbriick, Hygienie des Alkoholismus
Jena, 1901, str. 35 a násl „Schon nach vorhálínismássig
geringen Gaben Alkohols (*/3—1 Liter Bier) lásst sich
eine Erschwerung sámtlicher geistigen Vor
gčánge experimenfell nachweisen —.Šfrůmpell weist auf
die Analogie der alkoholischen mit anderen chroni
schen Vergiftungen, insbesondereder Bleivergiffung
und der Urámie hin, in dem Sinne, dass dieselben ihre
Erktárung nur finden in der Annahme einer Summa
fioneinzelner, imEinzelnfalleunbedeutender
Reize kleiner Giffmengen, nicht in der Anháufung
der Gifte selbst im Organismus.. „Eine Grenze
zwischen Mássigenund Unmáěssigenexistierf.
nicht“
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stilost. (sebep zeň"). lupaná
ry a S nimi téměř neuniknutejně spojené
nebezpečípohlavní nákazy) a jiné
nízké požitky toho druhu Ize vším vrávem
již Do té stránce nazvati hrobem vvššíideálníiždividuality.© Majínervy
svou dobrou, žel někdy až přílišdo
brou pamět a jeden nízký čin tělesný
na diouho a snad i doživotně můževnáliti
otrcckou svou známku tělu.

3. Aby mladé tělo vvychováváno bylo
k přítomnéi příští službě dušea nek
její vládě. Daleko vyšší individuality je
sport řemeslný, sportk vůlisportu,
sport za každoucenu.i za cenu zásad
mravních,ba víry samé.) Třeba
si jen všimnouti jistých »athletů«. To jsou
»řezníci«. ale ne intelligenti. a dokonce již
ne vyšší individua. A třeba Čísti (předvá
lečné) zprávy na př. o německých všetur
néřských sjezdech i o tom, kolik se tam
vypilo piva. kolik hned napřed tam bylo
posláno lehkých ženštin, abychom s hnu
sem se odvrátili od takového pěstění tě
Jesného.

V dávném Řecku byla tato (tělesná)
stránka výchovy věcí celého národa. Pro
to těž zdatnost tělesná závodila rovněž,
iako síla duševní při velkých slavnostech
náredních o palmu vítězství. a jako tato
byla ctěna nejvyššími vyznamenáními ná

9).Z tisíci hlasů varovných jen jeden uvádim. G.
Stanley Hall. I. c. I., p. 438, praví „Kdo předčasně
hoví smyslným radostem, zkracuje dobu svého
vzrůstu.“ (Rákosí, třtina roste féměř přes noc. Všecko
věkovité, ušlechtilé, potřebuje svou dobu, až se plně roz
vine.)„Jediná možnost prodloužiti čas svého
rozvoje a tak dosíci většíi plnější zralosti...
jest odvaha zachovati se čistým, prostě a beze
všech kompromisů, Na tomto poli, zdá se, děje se
nejúčinněji a nejpravidelněji vyšší selekce jednotlivců i ná
rodů. Jen fa rodina, jen ten rod, který povrhuje oddávati
se nízkým radostem fěla, jest na vzestupu, jako na
opak prznivé hýrání tělesné ještě na dětech se mstí
a trestá.“ Mluví pak dále slovy umírněnými, ale právě
proto zdrcujícímio následcích sebeprzně protělo i pro
duši. „ly následky mohou se jedním slovem vyjádřiti jako
zjevy úpadkové. Vzrůsť, zvláště v ohledu
mravním a rozumovém, je přerušen a za
staven. Jsou zde ranní fělesné známky vyžilosti a stár
nutí (ibid.).“ A fo v lefech, kdy vlastně všecko v mladém
životě má kvésti, růsti, síliti se,“

*) Mám fu jmenovitě na mysli německý tělocvičný
spolek „Wandervogel“, proti němuž z ohledu mrav
ních v samém Německu ozvaly se hlasy nejrozhodnější.
Nevím, je-li u nás spelek s fendencí podobnou. Tu maně
vzpomínám, kferak před lefy jsem jel se studenty středo
školskými, mezi Přerovem a Olomoucí. Jejich řeči samý
sport. samá kopaná afd. Ale jejich mravy, jejich chování,
ef Důh brání. Měl jsem žáky Angličany, vesměs výtečné
sportovníky. Ale mezi těmi a oněmi — propast, pokud
vyššího ducha se týče.

rodními. Ale nebyla o sobě ani posledním
cílem, ani nejvyšším ideálem národní vý
chovy. Tím bylo něco mnohem vyššího,
zakoxivabia—-krás a a dobrota"du

r a, opírající se ovšem o pružné, zdravéělo.

II. A nyní málo slov o věci, o níž by se
mohiy (a měly) psáti knihy. O dušev
ní výchově k příští silné in
dividualitě. Kterýmipravidly se tu
budeme říditi?

1. Velká věc jest, v době ohromného
rozšíření úpadkové literatury (a což hor
šího), v době obecného zploštění a úpad
ku životního,neotravovati se. Ne
otravovati se nemravností duševních pro
stitutů, odívajících se vyšším hávem bás
níků. Neotravovati se plytkostmi a vášně
mi politických a stranických sykofontů,halícíchsedorouchanárodních| vůdců,
ne-li Spasitelů. Neotravovati se nabubře
lou prázdnotou lidí, kteří se vydávají za
proroky myšlenky, a nejsou. nemají nic
než zemi a jen zemi... Neotravovati a
nešpiniti se. Ale zdvihnouti roucho
duše své a vyhnouti so blátu a nízkosti a
Špatnosti, jichž všude tolik je na cestách,
imiž kráčí dnes široké masy lidstva. A
míti odvahu zachovati se čistým. patřití
k hvězdám a nositi v sobě duši zdravou,
mladou. žíznivou po všem, co v lidstvu
opravdu dobrého a krásného.

Za všech dob tato odvaha státi stranou
davu nad davem,ten vnitřní, vše
pronikající, věčný antagonism
k společnosti, v níž žijeme,bylohlavníanejvíce| charakteristickou
známkou každého individua. Tím dušev
ním sklonem a tou význačnou Svou vlast
ností odsouzen jest i každý opravdu indi
vidnální člověk žíti vnitrně osamocen, jíti
cestou bojů. a tudíž i utrpení. Ale v něm
1est i povolání býti nejen sociálním filoso
em, leč i sociálním reformátorem. Ne
Smím seděti sám na židli, již
chci pozdvihnouti. Pravím,tak
bylo vždycky a v každé společnosti. A
opakuji, dnes tím naléhavější je toho po
třeba, že žijeme v době a v okolnostech,
jichž nelze nenazvati úpadkovými.

2. Nemalomyslněti.. Neklesati
na duchu při počátečných obtížích, kolí
sáních, nedůslednostech a snad i pokles
cích na té světlé dráze. V prvních zábles
cích mládí ještě není skončen ten
velký a největší problém životní. Ale
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roste a tuží se teprv, jakose tuží
A roste mladé tělo, onen posud slabý knot
příští hořící lampy.

3.. Nedati zhoci se žádné
nízké vášni v duši. Mládíje »zla
tá doba vášní«. jak praví kterýsi americký
paedagog. Jest proto v každém mládí (a
v nadaném více) cosi skryté tra
giky životní, cosi skrytéhodoutná
ku vedle nahromaděných třaskavin. A
pramen vší té trasiky mladické záleží
právě v tom, aby vášeň neprocitla, ne
zmohla se dříve, než probudíse du
še a její silná, sebevědomá vůle.

Znáti má jinoch toto své nebezpečí.
Znáti je má nejen všeobecně, ale i po

drobně, aby věděl, která vášeň jemu
zvláště a osobně je nebezpečná(t.
ZV. passio dominans asketu). Devět desí
tin mladých sil vyrůstá na sopečně bujné
půdě pohlavního probuzení, a tak i de
vět desetin mladické. tragi
ky na této půdě se odehrává.

le molrou zde býti a bývají nebezpečí ji
ná. Nejhorší z nich jsou, které
přímo ničí příští i přítomnou
charakternost, čestnost, prav
divost a přímost budoucího
muže. Chorobná ctižádost a s ní souvi
sející prolhanost nebo i nízké podlézání a
šplhání. Mysl světácká a s ní spojené
chrtovské honění za každým ziskem a pro
spěchem. Požívavost a k ní se družící
vnitřní zbabělost i naprostá neschopnost
oběti. námahy a vůbec každé vyšší ener
gie. Bláto a jen bláto — To jsou as
hlavní ony vášně. které hned napřed vy
lučují naději zdárného charakteru, oprav
dové vyšší individuality. Znej se a sleduj
jejich tajné chodby v duši své. Zde přede
vším platí ono věčně pravdivé slovo dáv
ného Řecka: vvódi aecróv.

Jaké stanoviskodlužnoprakticky
zajmouti vůči vášním? "Tuplatí zase ono
staré a věčněmladé principiis ob
sta. Trhati jedovatou bylinu v srdci

svém, dokud je útlá a slabá. Až vzroste
v mohutný strom, bude snad pozďě na ta
kovou práci.

Znovu a znovu ji trhati, jako i to
bejlí znovu a znovu roste na bujné půdě
mladéhosrdce. Varovati se uza
vříti mír i st zv. malými chy
bami svého srdce. Jako malou zdra
vou buňkou počíná všecek život, tak
obyčejněmalou nemocnou celí zaha
juje se každá zkáza. Nikdo se nerodí mi

9

strein a nikdo zločincem. Kdo nejiistěji
trhá bejlí duše své? Kdo denně zpytule
svědomí (t. j. nejen zkoumá, v čem chy
bil,ale i chyb lituje a dobrá prak
tická předsevzetí činí). Kdo
často a upřímně se zpovídá. Takový po
dobá se zahradníku, jenž často pleje svou
zahradu. A zahrada nám nejbližší, nej

mladé srdce — —
A kdvž již mluvíme o vášních, o jich

ranném (často tak nesnadném!) poznává
ní, mýtění a plení, nemohu znovu a znovu
poukázatina důležitostdobrého vůd
ce, zpovědíka. Platí to měrou zvýšenou
pro jinocha, co jinde“) napsal jsem pro
kněze:

»Nalézti duchovního rádce jest nalézti
vzpružinu proti malátnosti na cestě
vyšší;

»jest nalézti vůdce v tainostech i
záhadách duše:

»jest nalézti nestranného soudce v
pochybnostech o vlastní vině neb nevin
nosti;

»moudréhovarovníka při skrý
tých, obyčejně prvních, krocích na srázné
cestě zrádných vášní;

»neohroženého karatele při skut
cích nedobrých;

»značínalézti otce a matku, vyš
ší láskou milující, stále pozorující. bdící,
nikdy neopouštějící duši naši...«

Ovšem, přidávám s lítostí, rari nantes
In gurgite vasto, isou dobří vůdcové duší,
zvláště pokud ide o vedení mládeže. Aby
měli bílou hlavu (obrazně mluvím) a mla
dé duše. Aby jejich vedení bylo pevné a
jisté, jako zákon, a zase měkké a vroucí,
jako srdce. Aby vlastní duše jejich zkuše
nostmi podobala se museu, ale to, co dá
vají mládeží, aby byl Široširý svět v tom,
co má nejkrásnějšího, nejpožádanějšího.
Muže dospělého zaveď do musea, aby du
še jeho pokochala se tisícerými poklady
zde nahromaděnýmni. Jinocha vyveď na
vysokou horu a ukaž mu svět a jeho smě
ry, směry, směry — —

4. A ještě na jedno se tu nesmí zapo
menouti. Všecko, co Žije. co roste, co je
organické a částí organismu, spravuje se
základním zákonem organickým, který
jest: přijímati a dávati.Přijímatino
vou potravu ze svého okolí, zpracovati ji

©)Pohledy do života bohoslovců a kněží,
Brno, 1902, str. 386.
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v sobě k zvýšení vlastního svého Života
a dávati z přebytku jeho zas dále, jiným,
svému okolí. | nejnižší buňka i nejpyšnější
organismus stojí a padá s tím zákonem.
Vezměme z toho a následuje smrt vyhla
cověním. Vezměme druhé a nastoupí stej
ná zkáza přesycením. Ten
platí i pro každého, kdo chce
vychovati se, Žžíti. mocným,zdravýmindividuem.. Nejsme
zrnko písku v hromadě písečné, ale isme
buňka organická v onom všeorganismu,
který se nazývá lidstvo. A naše síla. naše
velkost je podmíněna silou, velkostí oné
duševní schopnosti, jíž dovedeme
zapustiti kořeny duše své do
všeho, Co svět chová v sobě
krásného a dobrého. Avšakrov
nou nezbytností i v tom je mohutnost na
ší individuality, abychom uměli dávati, t.
j. obětovati se, žíti pro lidstvo,
jako Žiieme lidstvem.

Jsou bylinycizopasné, které jako by
se bály vstouniti v přímé spojení s tvrdou,
ale požehnanou matkou zemí. Žijí na orga
nismech jiných, přijímajíce od nich potra
vu, nemajíce téměř ani vlastních kořenů.
Neradostné isou ty květiny.
Ani z nich nebudou nikdy mohutné stro
my, ani plně zeleným a bohatým se ne
zastkví listím, ani nezahýrají sobě libými
květy, nádhernými barvami, nělak vvni
kajícími plody.

Těch cizopasných bylin není mnolo.
Ale mnoho,velmi mnoho je ciZ0
pasných duší, t.j.duší, které nedo
vedly nikdy vstoupiti v přímý vyšší styk
s idstvem a s tím, co nejlepšího a nejdraž
šího jím hýbá. Všecko, co duševně tvoří

jich majetek, přijali z druhé, a možná z třeí, čtvrté ruky. »Poměry«. kasta, nejužší
(často zkažené i nesmírně plytké) okolí,
to rozhoduje o jejich víře, o jejich mrav
nosti, o jejich zásadách (jichž vlastně ne
mají, nemajíť vlastních kořenů duševních),
o všem, co tvoří vyššího člověka. Stá
doví lidé, bez barvy a chuti, bez
hloubky a síly. bez boje a ctnosti, fruges
consumere nati. Slyšíte ten reformní
křik v táboře kněžském? Kolik mezi těmi
reformisty uhodilo se v prsa a vyzmalo,
jak mělo, mea, nostra propria culpa...?
Za to církev, biskup, bývalé státní »otro
ctví«... jen tý mají na všem vinu. AŽ se
ty
zorujte počínání různých politiků a národ
ních »vůdců«, kterak dle nich jediná a vše

zákon

cka spása spočívá v Národním shromá-
ždění, ve stranách, v klubech. Pokročte
pak dále k reformátorům sociálňím atd.,
atd., všude tentýž nepěkný ziev, že mo
derní člověk, přes své, až Cnorobné vo
lání po individuálnosti nemyslí již téměř
o sobě, o vlastní odpovědnosti, o vlastní
práci, ale spoléhá a doufá, své Životní ště
stí přijímá a skoro již i dýcha jen a jen
okolím, třebas úzkým kastovnickým a
chorobně zladěným, jen když pohodlným
a shovívaným. ak rozumíme individu
alismu.

Před lety vyšla u nás knížka, autokon
jesse odpadlého kněze, kterou bych po
stavil za typus této velikášské falešné in
dividuálnosti, jež vlastně není nic, než

praobyčejná hanebná stádovost. Nápis.
měla ta kniha »Cesty, kterými
jsem šel«, nebo tak nělak podobně.
Jméno autora ze šetrnosti zamlčuii. Ten
bývalý kněz tedy líčí tam svou minulost,
aby na všecky, s nimižv životěně-
jak se setkal, žaloval a nmaříkal.Na chudé
rodiče, na své dobrodince. na vychovatele
svého mládí, ano i na dobrý věřící lid a na
— české své předky. Po všech hází ka-.
menemvýčitky,ale o sobě neví ani
slova viny a přiznání. i tam. kdy
opravdu (před forem hlubšího člověka)
Jednal, iak člověk charakterní a přímý ni
kdy jednati nesmí. Opakuji. a to chce býti
silou, troufá si i na veřejnost! A je to vtě
Jením duševní impotence právě v tom. 00
člověka nejvíce vynáší. v charakternosti
a Opravdové individualitě.

Ty, mladý příteli. nesniž se nikdy na
pouhého duševního cizopásníka. Ani svého
(snad nemravného) přítele, ani svého(snad
nevěreckého) profesora, ani knihy (díla
snad člověka nadaného, avšak mrzké
ho). Ale zůstaň svůj. a nejvíce
tehda, když ide o svaté stat
ky víry, mravnosti, charakter
nosti; když běží o svědomí a
čest, o pravdu a přímost, o©
zodpovědnost za štěstí a sílua zdráví vlastní tvé dušeTěž-.
káje taková cesta, aleplná bohatých květů,barev,života,vůněazlatého© ovoce
pozdějších skutků.

Tedy přijímati a dávati, v tom je ko

——| ——
nečná podmínka velikosti a rozvoje v sil

Dávati. Jak tomumášrozuměti?© Rozumějtímschopnost
Oobětomwati, přemáhati, zapírati se, a.
jst na správné cestě.

nou individualitu.
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V čem tkví síla dubu na rozdíl od vě
trem se klátící třtiny? Vlastně u množ
ství buněk tam (přidubu) dlouhý
mi lety nastřádanými, zde (při třtině)
takměř přes noc chudě povstavšími.
Uveď dub na buněčnou echudobu třtiny, a
nebude již dubem. A naopak, dej třtině
buněčnou bohatost dubovou, a bude třtina
dubem, abych tak řekl. Buňka je každý
skutek věrné povinnosti. Buňka je každé
vítězství nad nezřízenými žádostmi těla.
Buňka je každá hodina svědomité práce.
A last not least, buňka je každá chvíle.
obcování s Bohem. od něhož každá mi
lost a s milostí každé vyšší to světlo, kaž
dé vnitřní vroucí teplo.

Jedna buňka o sobě, jak je nepatrná a
pouhým okem ani neviditelná. Ale buňka
k buňce, nasbírané lety, zcelená

J. KRLIN

jednou organickou silou (a Organic
kou silou duší je Bůh), jaká to
moc, jaká věkovitost trvání, jaké požehná
ní pro celé okolí. Co je proti takovému du
bu třtina, vyrostlá přes noc z ba
hna? í

Zamysli se. Čím chceš býti? Třtinou
nebo dubem? Tvá čest, tvé životní štěstí,
tvá vlast volá ti, zamysli se, rozhodni Se.
— — Ale chceš-li dubem býti. silným, vě
kovitým individuem, už nvní počni denně
shromažďovati drahocenné celly sebezá
poru, sebepřemáhání. I tobě platí oravidlo
slavnéhoklassickéhomalíře:nulla dies
sine linea.

A tak obracím se ku vlastní naší otáz
ce, jak může rráce, onen nejbližší náš pří
tel, i v této otázce býti naším spojencem
nebo snad i naším — odpůrcem.

NĚKOLIK ČASOVÝCH ÚVAH.
V historii poznáváme, že byly doby nej

většího vzeojetí idealismu, kdy lidstvo ja
oby ani nežilo pro tento svět. vedle dob
nejnižšího materialismu. Zařadil bych do
ba nynější, jak ji pozoruji u nás, do té ka
tegorie druhé. Největšího snížení člověka,
jaké jen možno si představiti. Materialism.
Vechnická kultura. jíž se vše kořilo kon
cem století devatenáctého — výstavy pa
jižské, na nichž se ukazovala v prvé řadě
děla, a na něž se sjížděli za jásotu ulice
i pištění žurnálů všichni sultánové a císa
ři a králové Evropy, aby při jícnech děl
myslili na Lásku, Pokoj a Smíření všeholidstva,křičíažvušíchzaléhá— bylatak
vyzdvižena, že se jí ve století dvacátém
vše obětovalo. Říše mechanicky ovládla
člověka a odvedla ho od výšin, k nimž člo
věk měl dospět. Blahobyt. prýštící a jdou
cí za náhlým a přímo šíleným rozpjetím
techniky, připoutal člověka k hmotě, k
ziatu, jimž on se pak klaněl jako Zlatému
teleti. Peníze, které nemají ceny abso
Jutní samy o sobě, ale jenom vzhledem
k cíli, pro který se jich má užíti, se staly
předmětem zbožňování. modlou. roma
dily se v rukou kapitalistů, zatím co chu
dí zatínali své pěsti proti nelítostným bo
háčům. Těmto posledním scházela Láska,
ale vzrůstala — a je to přirozené i logické
— touha, míti ještě více. Vyhročení pro
tiv, tím, myslím, nejsnáze se dá karakte
risovati doba těsně přěd válkou a i doba

nynější. Ba nynější tím spíše. Válka, kte
rá prý, jak mnozí soudí a dokazují, pod
vrátila a podkopala v lidstvu pojem Boha,
naučila žíti lidi iedině a v prvé řadě svě
tu, tělu. Užívej, ale abys mohl užívati,
musíš mít prostředků. a to dosti znač
ných. jakož i času. Osm hodin práce?
Kam to? Stačí šest. A od čeho jsou stroie?

Člověk musí hledět dospěti k Bohu,
nebo padne až ke zvířeti. Musí dospěti k
názoru, že existuií duševní radosti ze spo
jení člověka s Tvůrcem, že duše je tím
význačněiším a nemůže jen tělu se klaněti.
Ovšem, zde jest iiž třeba spoutání tě'a,
oběti a to se pokládá jen za slova doktri
nářů. Ale jest znamením úpadku určitého
národa — jen ať mluví Orient, starověký
Řím — když lidstvo zná jediné tělo. Ja
kobych slyšel buráceti v tu naši dobuslo
va Písma: Břicho jest jejich bohem.

Moderní Čech má dnes na práci dvě
věci: Mluví o politice a chodí po záhba
vách. K tomu prvému patří žurnál a k to
mi druhému peníze. A při tom všem mlu
ví o síle, o práci. o budoucnosti národa,
o velikém jeho určení atd. atd. Od posled
ní metařky až k panu ministrovi všichni
politisují. Při tom nic nebo prašpatně od
bývají své záležitosti. Mráz až přechází
po těle při pohledu na vše to. Ve dne se
nadává na drahotu a večer jsou plné ka
várny, hospůdky, kam jen vyjdeš, samá
hudba, samý tanec a věneček při vyso
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kých cenách vstupu. Že prý jsme musili
v Rakousku, byvše utlačováni, mlčeti, tož
si to musíme nyní vynahradit. Ale nedej
Bůh, by tohle trvalo trochu déle.

Kněžstvo. Nerozštěpuje se lidstvo čím
dále tím zřetelněji ve dva tábory; těch
proti Kristu a těch pro Krista? Neisou
všechny ty politické stranv, jak se jmenu
jí, zajedno ve vyhlazení náboženství? Ji
stě se rozpadá lidstvo na dvě strany. Jed
ni, jdoucí přes všechnu nenávist a útoky
s Kristem, druzí s Ancikristem. U nás v
Čechách je ten rozdíl znáti příliš zřetelně.
Kdysi prohlásil v Nár. shromáždění Dr.
Stránský, že zahajujeme kulturní boj, a
tehdy se zdálo někomu volání to upřiliš
něným. Vidíme, že „bylo správným. Boi,
v němž má býti vyhlazeno jméno Boha v
českém národě. Jedná se o vytvoření no
vého názoru světového. který by posta
čoval lidem svobodného státu českosio
venského. Jsme dosti silni k boji? Při vší
odvaze, kterou cítím do budoucna, mne
něco děsí.

Před nedávnem jsem zaslechl na jed
né schůzi dva názory. První, že prý ne
musíme se lekat budoucnosti, ježto naši
nepřátelé brzy ochabnou, druhý, že prý
jen s bázní musíme pohlížeti vstříc všemu.
co přijde, ježto máme mnoho špatných
kněží. Naši nepřátelé budou povolnější?
Kdož ví. možná, že budou stále zběsi
Jejší, tím spíše, když proti nim budou vy
vstávati nové a nové šiky řadících se pod
prapor Kristův. Ale to jest bez významu.

ím více jich bude a čím intensivněii bu
dou proti nám postupovati, tím rychleji
porosteme a tím vroucnější a silnější bude
naše víra. Jen Prozřetelnosti musíme dě
kovat, že jsme byli přivítání v republice
jako hlíza černá na těle národa. jak kdosi
katolíky nazval. Jinak bychombyli spali,
jako isme spali až dosud. či lépe. byli by
chom živořili, zdánlivě silní. zatím. co by
nás rozklad rozdrobil. Více jest se obáva
ti. čeho se všichni bojíme, totiž onoho roz
štěpení mezi klerem. Když jsme byli vlá
dou spíše hýčkání a ulice proti katolíkům
se neodvážila, nevědělo se. jak hluboce již
se kněz odchýlil od kněžství. Až najednou
se nám otevřely oči a žasli jsme. Čeho je
třeba nejvíce k boji, kdo by byli našimi
vůdci, vždy se deroucí do předu a ne
umdlévající, kněží byli stíženi chorobou.

A ta nákaza jakoby se šířila. S bolestí se
ohlížím po uprázdněném arcibiskupském
stolci, i patřím k jednotlivým diecésním
městům, zda zavzní odtud hlas, jenž svou
silou a jistotou by všechno přerušil a ur
čil kněžstvu směrnice cesty. Hlas, jenž by
těm různým individuím kněžským, roz
sévajícín všude své jedem infikované
myšlenky, rozkázal mlčeti a pohnal je k
zodpovědnosti. Ale stolec arcibiskupský
jest uprázdněn a naši biskupové nemají
odvahy pronésti rázné veto proti všemu,
Co se děje, a vnésti klad do života kněž
ského. Potřebujeme v nynější době vůdce,
potřebuje ho i kněžstvo, to tím spíše, jež
to má tolik svůdců. I ie třeba reforem, a
ty, když není těch vyšších, chtějí prová
děti obyčejní demagogové, kteří nebyli s
to provésti u sebe reformu, reformuvnitř
ní. Od čeho jest Jednota? Prosíme opět,
žádejte Řím, by dosazeni byli brzy již řád
ní pastýřové. — Či má kněz stále na zř?
teli jediné své »iá«, své blaho, otázky je
ho se týkající, a zapomíná na ostatní, k
nimž je poslán, a kteří stojí v tom příboji
vln jako opuštěni?

Než.: zřím i dobré kněze a Svaté. a
vzbuzuje to ve mně a v nás mladých, kte
ří s chvěním sledujeme život kněžský v
Čechách, mocnou naději. Jsou, pralvda,
dnes ubíjeni, nenáviděni, ale je divu? Není
jich snad tolik málo. Nuže. pozdvihněte i
vy svého hlasu. Jsou doby, kdy je třeba
křičet plnými ústy a rozdávati kolem se
be rány. I nyní nemůže býti jinak. Jen co
dělají naši protivníci! Není již času, mlčet
toliko, je třeba mluvit. Je třeba uvědomiti
si, Že snad se chystají nyní věci daleké
budoucnosti.

Arcibiskup. Při vyslovení toho jména
vyvstává před mýmzrakem postava vel
kého biskupa sv. Ambrože. V době roz
vášněné byl dosazen na těžké, zodpověd
né místo a hned bylo všude cítit, že ten,
jenž se uchopil žezla, dovede je třímat
pevně, a že dovede vésti duše. A když
pozoruji rozběsněný dav u nás všech
vrstev a pohlížím k Hradčanům, tryskne
z nitra mého vroucí prosba, by Pán nám
daroval v těchto hrozných dobách tako
vého sv. Ambrože. Arcibiskupa, vědomého
si úplně svého významného poslání a své
zodpovědnosti před Bohem. Nepodléhají
cího ani nátlaku vlády, ani rejdům různých
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politických stran. ani machinacím Jedno
ty. Nelekajícího se a neustupujícího před
řevemulice. Apoštola, Inoucího Láskou k
Bohu i lidu, jehož by byl pastýřem. Jen
me Žádné protekční dítko, bez inteligence
a Svatosti. Kněze podle Srdce Páně a jeho
svaté Matky. Ještě jednou se táži: Od Če
ho jest Jednota? I zdá se mi, že jest tělem
bez hlavy, jsouc bez arcibiskupa. a že to
bude její zkázou, bude-li jí dlouho chybět
hlava.

idealismus. Dojímá pozorovati, jak
hrstka nadšených a živených Pravdou,
bolestně patří na množství, netoužících po
vyšších statcích. Je to hrstka, ale jsou
přece. Jsou mezi klerem, jako mezi věří
cími. A část inteligence, není jí příliš, ale
jest přece, třeba nedospěla ještě k úplné
mu poznání, chápe. že materialism nedo
vede navždy ukojiti hlubší srdce. Bylo již
před válkou pozorovati a jest. bohudíky,
j DOválce, obrat, reakci proti vševládnou
címu uctívání hmoty a koření se jí. Obrá
želo se to v literatuře, hlavně francouzské
a německé, ač tomu tak bylo | u nás, a
i filosofové, ti opravdoví a hlouběji vidící,
hlásali idealism, jenž by lidstvo vyvedl na
výšiny, kde by se mu volněji dýchalo.
Pravda, u nás jest takových málo, za to
ať jsou tím neohroženěišímh Země, jež do
minule ostatním v Evropě, Francie, jich
má více. S jakou radostí jsme četli, že
vyšší důstojnictvo francouzské, dlící v
Praze, se zbožností opravdu dojímající
přijkmá Tělo Páně. A pozorujte literaturu
tohoto národa. Claudet, Péguy, Bourget
a jiní a řiní otevřeně hlásají: Jsme kato
ici. A Foch s částí svého důstojnictva.

Drahota. Po Praze chodili koncem
května lidé v zástupech, nosili šibeničky
či šibenice a volali: »Na šibenici s kefa
sy; všechno jim vybrat; zloději; prvěS
drahotoul« Ano, pryč s drahotou! Naše
vláda není schopna Čínu i musí Si porou
čet lid sám. Páni ministři jezdí vo celé
oblasti naší republiky. pořádají tábory a
schůze lidu, na nichž hloupě mluví a
stranicky štvou. aby však se postarali 0
nějakou reformu. to jim nenapadne. Je to
hrozné přímo. "Třída dělnická je na tom
špaťně, ale uvážíme-li poměrně vysoké
iejí platy, může tak dalece žíti. Ale co ta
spousta chudých studentů, či lacmno pla
cených praktikantů úřednických? Dluhy

a dluhy, to jest jejich naděje, chce-li jim
ještě kdos půjčovat. To vláda nevidí? A
páni poslanci v N. shromáždění odhalují
nahotu své duše a ukazují svoji úroveň
svými výpady proti náboženství, katoli
cismu, Římu atd., na věci všech, týkají
cí se drahoty, Času nemají. Tak zástupci
národa. — Pan ministr spravedlnosti, kte
rý. jak kddsi podotkl, popravuje spravedl
nost —- tak to dělali páni ministři též v
Rakousku — všimní si ho ien, stojícího
před chrámem Týnskýma dáš mi Za prav
du — neví, že jest jeho povinností odstra
ňovati všechnu nespravedlnost, jíž se do
pouštějí ti tak zvaní váleční zbohatlíci. A
páni poslanci, kteří dovedou nadávati SV.
Janu, nedovedou pozdvihnouti svých hla
sů proti vyssávání chudiny. — A tomu se
říká, že jest vše v pořádku. —

Inteligent. Arnošt Hello, mluvě o tom
to slově, podotýká, že jest inteligentem,
kdo čte v hlubinách v nitru věcí, dui intus
legit. Nuže, v čem čtou naši čeští inteli
genti, jaké jsem měl příležitost poznat 0
dnech svatojanských v Praze, na Karlově
mostě, na Žofíně, na Staroměstském ná
městí? V nitru historie? Odporuje tomu,
co jsem slyšel: »My nepotřebujeme Pána
Boha. husité byli taky bez něho.« Za chví
li, asi ob větu, se pak mluvilo o Božích
bojovnících. A jiná věta: »Víme, že nám
byla víra vnucena.« V hlubinách srdcečtou?© Pakbyrespektovalináboženské
přesvědčení druhého. Neděje se tak. Uni
versitní profesor Dr. Janko oznamoval, že
nebude přednášet o sv. Janu. »Nebudu
přednášet, ne snad proto, že
ie svátek. Já sámjsem nevě
řící. Také to nedělám ze še
trnosti k citům věřících«,. Ve
Čer před svátkem sv. Jana klečeia u kříže
na Karlově mostě venkovská, as padesá
tletá matka a plakala. Naše venkovské
věřící ženy vypláčou se ze svých bolestí
před Ukřižovaným. Okolo šel pán ve cvi
kru a cylindru s dámou dobře živenou a
nádherně oděnou. Ta matka jim nepřeká
žela. Než paní s úšklebkem vvsoukala ze
svého hrdla tato geniální slova: »Proč ta
bába nenechá ten kříž bejt!« Pán se tomu
jen přihlouple usmál. Kdosi ze zadu od
větil: »To je ňáká venkovská koza,« a ji
ný: »Ta nám neublíží.« Žena klečící se
Žarostně ohlédla, pokřižovala, utřela oči a
štkajíc, odcházela. —35



Nuže, v čem čtou? Sami v sobě. Jsou
ce malými, ubohými a pyšnými, jednají
male, uboze a pyšně. A proč demonstrujíustavičně?© Chtějíněcodemonstrovat,
ukázat! Chtějí si'na sebe posvítit, aby
se poznali? Někdo se poznává a poznává,
Co jest krásné a vznešené jen při ranách
hromua svitu blesku a v samotě. To bývá
u lidí hlubších, jako byl sv. Pavel, Au
gustin, četní konvertité a jiní. li malí
snad potřebují, aby v plném lesku zazá
řila jejich malost. AŽ bude tak silný její
svit, že je oslepí, pak, dá Bůh, se poznají.

Všechny listy, denní a týdenní, hemží
se dnes slovy: »Ženy, připravujte se k
volbám'!'« A píše se, že žena jest povolána
k velikým věcem. Má spolu s mužemroz
hodovat o budoucí úpravě v naší republi
ce, má při zápasu volebním ukázat svoji
vyvýšenost, má rozvrátit přežitky, které
tak dlouho poutaly lid, má žít vlastním
velkým Životem atd., atd. Ale na jedno se
zapomíná, že totiž má Žena vychovat a
vychovávat národu velké syny a duševně
krásné dcery. Všechny ty naše moderní
ženy, rokující o hotelích, o rozluce man
želské všechny ty matky. nehodné daru,
jaký jim byl dán dítkem, nedovedou vy
chovati ani sebe, tož teprve dítky. Jest
příznačno, že právě neznámé maťky ven
kovské, nenapojené ze žádného pramene
vědy a civilisace, zrodily světu genie a
světce v počtu daleko větším. než pře
učené ženy velkoměstské. A ta venkov
ská žena, prostá. ale neumdlévající Lá
sky, bdící nad svým dítkem a chvějící se,
aby se duševně nezkazilo, vidící v krbu ro
dinném cosi svatého a nedotknutelného,
je teď zasypávána nápady, jež chtějí vztý
čit novou Ženu, velkou a soběstačnou a
začínají — rozvratem rodiny. Bylo by
třeba, aby právě v budoucnosti národa se
ozvaly hlasy proti tomuto otravování na
šich dívek, jež se děje nyní všemožným
způsobem. Aby takové bezcenné hatlani
ny, nemající v sobě nic uměleckého, jako
jsou milostné romány různých neumělců,
byly daleko odvrhovány od venkovských
příbytků, aby ani vzduch nebyl nasycen
jejich bacily.

Jest významno, jak moderní žena prchá
před Životem rodinným. Buď je to slabost,
bojící se obětí, jichž život rodinný tolik
vyžaduje, či ty ženy dávají přednost pa
nictví před manželstvím, nebo si hnusí

muže. Kdosi řekl, že se bojí zevšednění v
manželství. Ba, kolik žen, tolik důvodů,
tím spíše, že nynější žena, vzdělávající se
ve školách stávajících, jistého a velkého
názoru na Život nemá.
Příliš se zapomíná na výchovu srdce. Je
nom samé pěstění rozumu. Tak asi ty na
še žěnské školy neuspokojí nikdy. Folik
ženy mluví o emancipaci, až již ie to odpornéslyšet,abyvšak| veškolstvíse
emancipovaiv od vlivů mužské výchovy,
na to buď ještě nepřišly, nebo na to ne
stačí.

Právě v této době je třeba velikýc'
žen a opravdových matek. Kdo vychová
silné potomstvo, když ne matka? Kdo:z2
hojí rány. jimiž trpí nynější celá společ
nost, když ne žena. schopná obětí a činu?
Ne příprava k volbám, k tomu, myslím, ne
ní třeba tak veliké přípravý. ale přípra
va k celémuživotu, který se před námi
rozvinuje. Není ta příprava lehkou, ale
jest každá žena zodpovědna i před svýr
svědomím i před hlasem těch, kteří při
idou, i těžkou přípravu přijmout.

Mluví se tak mnoho o ženě americké,
o jejím postavení a jejím vlivu ve společ
nosti a ozve se často slovo. vyzývající na
še ženy, by se jim staly podobnými. Ne
vím, co je na tom pravdy. Ale jistě jim ta
velikost nesnatlla do klína bez jejich při
činění. Musily k ní stoupati a koupiti si
ji za drahý peníz, za obět. Nezískaly jí
lehce. AŽ budou i ty naše ženy rovné
americkým, odpadne též ono insultování
jich se stranv mužů a i ten nejtvrdší a nej
materialističtější bude cítit k ženě úctu.

Na jedné slavnostní akademii jsem by!
uchvácen dojímavou skupinou. Vzadu vsále—bylaťakademiepřistolech— stála
na židli dívenka asi 10 let stará, útlá, ble
Gounká a naslouchala zvukům, linoucím
se z virtuosových houslí. Maminka držela
svoji dcerušku pod páždí, jakoby se o ni
bála. Holčičce svítila modravá očka, po
bledých tvářinkách mihl se chvílemi zá
chvěv zvláštní touhy. Ručičky držela se
pjaté na prsíčkách. Byl jsem dojat, neboť
isem zřel krásu, čistotu a něhu, sladěné v
těto dívence a myslil isem si, že by ioní
se mohla říci slova Spasitelova k zástu
pům: »Nebudete-li jako tato, nevejdete do
království Božího«. Kdysi postavil SpaSitelsnad.takovou.dívenku| doprostřed
vnhromáždění..
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Boj © Boha. Byli dva trpaslíci a vsa
dili se, doplivnou-li do nebe. Ale nešlo jim
to. Jedině dokázali. že se poplivali. — Byl
jich hlouček, ale ze zrna nořčičného, které
se silně rozmnožuje. A císařové římští,
vládnoucí v Asii, Africe i Evropě, téměř
nad všemi známými tehdy národy, mající
moc v rukoua prostředky, je chtěli smésti
S povrchu, vyrvati z půdy, do níž zapustilikořeny.© Zapadlivšakcaesarovéaten
hlouček snad zatopil jejich hrobky krví, ale
nezašel. Julian Apnostata se pokusil o to
více, chtěl iakoby vvkonat odkaz mrtvých
caezarů. Ale raněn, vykrvácel, prý se slo
vy: Zvítězil jsi, Galilejský! Herese jedna
mocnější druhé chtčia Smésti tu hrstku.
Však ona hrstka zatím vzrostla na zástup.
Luther, Zwingli, Kalvín, Jindřich VIII. an
gncký, urvali tomu zástupu mnoho přívr
Žženců. Ale i oni zemřeli a jejich dílo, ne
shnilo-li, již hnije. A zrodili se filosofové,
vědci, kteří svým způsobem hodlali zasta
vit v růstu ten Strom Čírkve. Zemřeli
však již i oni. Z vlastního středu Církve
mnozí chtěli podvrátit strom ten. Než | je
jich život byl useknut a sklátiii se v hrob.

JAN TRAKÁL:

Vyhlásili jim Bismarckové a Gambettové
kulturní boj, přesvědčení, že je vyhubí.
Ale marně. Nikdo z nich nemohl říci těm
svým: »Já jsem s Vámi po všechny dny
až do skonání světa. Nebojte se.« To Si
mohl dovoliti jediný, ne caesar. ani refor
mátor, ani filosof, ani vědec, ani doktor,
nýbrž prosté dítě Tesaře a jeho choti Ma

arie — Ježíš Kristus. A po devatenáctistu
ietech platí ještě slova ta. —

A mnozí, kteří jsou prach a umřou, zdvi
hají hlavy a křičí proti Bohu. který je
tak vysoko. A křik jejich snáší se na ty,
kteří ho vydali, a Bůh trvá stále. Trpaslíci.

Na schůzi Jednoty duchovenstva
Praze ve dnech lednových vystoupil rov
něž ieden kněz. Celé téměř shromáždění
stálo v oposici proti němu. Křičelo proti
němu, ale on stále mluvil. A jednu výčit
ku řeřavější druhé vrhal na přítomné. Stál
vzpřímen a nebojácný. Neustupoval před
nátlakem a neustoupil. Celý muž neustu
puie před terorem, neboť jest si vědom
své vnitřní síly a své Pravdy. To již může
býti vzor.

VYZVÁN,
Byl říjen Žlutý, sychravý a mlhy v údol padly
a Slunečnice hlavy své již sklonily a zvadly...
»Pojď se mrou, pojď, kol zahrad, polí...

v Wa bude smíchu. radostí za měsíč
všecko v domě spí tu

ního Svitu...
Jsou štíty domů truchlivé, jak zašlá draperie
a chudé kytky do oken jim stesk a smutek vije. s
Pod nízkým s<tropem život v kouty světnice se tlačí
a kde dřív žití výskalo, tam zmírá dneska v pláči...
Za městem rybník kulatý je, malý a tak černý., —
tam děti chodí na trávník a tátové zas v herny...
[ já k vám jednou zabloudil, — byl květen. — Boží Tělo, —
družičky květv sypaly. vše radostí se chvělo...
To bylo tenkrát. Dnes však vím, že Život plyne líně
a zdiouhavě, jak mračen stíny rovné po krajině...
»Pojď se mmou. pojď, kol zahrad, polí... všecko v domě spí tu
a bude smíchu, radostí za měsíčního svitu!«

JAN TRAKAL:

DUM S BÍLÝMI OKENICEMI.
Tři štíty měl. — Byl opuštěný.
Na dvoře kohout z rána kokrhal,
dech hořký ořechů tam v říjnu vál
a žloutlv kleny

Tři pokoje měl, byly opuštěny
jak prázdné škeble, jež se v písku lesknou.,
Je večer věčný s nocí beznadějnou, tesknou
Kdy pokojů sní stěny

135



VSAvI fasády měl roztříštěny. —
Lijavec prudký smýval domu jas,
a tam, kde dříve zpěv a smích se třás',
tam dneska steny

A. NEUBAUER:

Pavouků sítě v koutech rozvěšeny...
Jen v dlouhých chodbách hlas se plaše

zmítá
a v teplých nocích září pohádky si splítá
piáč usedavý ženy

ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁA
Mnozí z československých katolíků, a

někdy právě nejlepší, kiadou si otázku,
mají-li se činně účastniti politického živo
ta. Většina našich si této otázky již ne
klade, již si zodpověděli kladně. a ovšem
někteří zodpověděli si ji též záporně. Ko
nečně třetí dosud váhají, mají-li se rozhod
nouti pro politickou passivitu či aktivitu.
a kdvž pro aktivitu. tož vekteré politické
straně. Uvažme klidně důvody a rozpaky
těchto tří skupin.

Jedni jsou. kteří mají zásadní ne
chuť k politice. Nemínímovšemta
kové, kteří se chovají politicky passivně
z bezidejné pohodlnosti. nýbrž idealisty,
kteří se řídí tertulliánským heslem: »Nulla
res nobis tam aliena guam publica«. Bý
vají to lidé mysticky naladění, zanícení pro
náboženství a pro krásu. a pohoršení spro
stotou dosavadního politického života. Ne
boť nutno si přiznati, že v Čechách tak
h'uboko klesl život politický, že kč“ ně
kdo někomu veřejně a hrubě spílal, říkalo
se o takovém vážně. že je politicky čmný.
Nemůže se tedy niledo diviti čistým ideali
stům, že se jim hnusí bahno neprávemna
zývané politikou. V tom jim třeba přisvěd
č:ti horlivě a bezvýhradně. Ale přece v
usuzování jelich jest logická chyba. Jde,o
vadný úsudek, vyplývající ze sloučení to
ho ve slovním výraze, co v myšlení odlou
čiti třeba, nerozlišuje se dobře, co politika
vskutku jest, a co se neprávem politikou
rozumělo. Politika jest věďa a umění. Po
litika znamená lidstvo znáti a lidstvo umě
ti vésti. UŽ z toho vyplývá, že není aktiv
ní politika nic zlého, ani nečestného, jen
je-li dobře pochopena a dobře praktiko
vána. A teď řekněme konkrétně: Mystic
ký idealista, který miluje náboženství,
umění a ticho, který se klanfvá před Sva
tostánkem a rád ošetřuje věčnou lampu
v presbytáři i v duši své. který uctivě a
se zápalem účastní se Liturgie, této hry
dítek Božích, který miluje chorál a my
stiku starou i novou. který ctí klausury
Bohu zasvěcené, může anebo dokonce má

míti též nějaký zájem politický? Dnes za
jisté ano, právě pro svou lásku. Což kdy
by bezbožná vláda chtěla násilím zavříti
ústa hymnopěvců, zpívajících Bohu, zaká
zati pohřby křesťanské a průvody slav
nostní. anebo prosebné, jež bývají tak
krásné za slunného jarního jitra! Kdo 1si
plachý, tichý a od světa odvrácený člověk,
kdo se díváš na procesí, kdo miluješ pokoj
krásných svátků a nedělí, kdo rádslýcháš
mnichy. zpívající o nešporách, nemůžeš
přece býti lhostejný k tomu, zda vláda
chce chrániti či znesvěcovati tu mnoho
tvárnov krásu naší církve. A zde se ocítá
me u jádra věci. Politická strana katolická
jest strážcem u dveří Svatyně, jejím úkolemjestuchovatipřeďsvětskou| vřavou
místa posvátného ticha pro Tvou duši, pro
duše Tvých přátel, Tvé mnaťky,Tvé ženy,
Tvé nevěsty, Jest tedy křesťanská politi
ka ochranou svatyně, nikoli znesvěcová“
ním náboženství. Bude ovšem třeba v lec
čems nových method. neboť křesťanská
politika nesmí napodobovati cesty politi
ky nekřesťanské, což se. pravda, leckdy
dálo a snad i děje. V dnešní době křesťan
ská politika jest jen nová forma gotické
ho rytířství, a proti novému musulman
ství vedle iiných ideálů brániti musí i sta
rodávnou úctu k paním a pannám, a ovšem
i sebeúctu těchto samých. Že jest toho
třeba, netřeba široce dokazovati. Tedy
všecky gotické duše. do zbraně, pod pra
por čisté křesťanské politiky, Bůh tomu
chce! Lepší a milejší byl nám pokoj, ale
právě, abv nejušlechtilejší výkvět naší
Čírkve mohl sloužiti Bohu v tichosti, mu
sejí jiní do boje jako ti rytíři starodávní.
Zde rozpaky podobají se výmluvám.

Druzí se domnívají, že prý by katolíci
měli býti zastoupeni v různých politických
stranách a tam své zásady uplatňovati.
Ale to je za daných okolností nemožné.
Kdybychom se rozptýlili do všech politic
kých stran, odsoudili bychom se k úplné
politické malomocnosti. nehledě ani k to
mu, že katolík přece nemůže býti v poli

156



tické straně, která ze zásady se chová k
Církvi nepřátelsky anebo zcela lhostejně.
Ale nerozpakuji se říci, že všecky České
strany politické, lidovou ovšemvyjí
maje, jsou k Církvi zjevně nebo zakukle
ně nepřátelské, nikoliv jen lhostejné, a je
stliže někteří katolíci, laici i duchovní v
michdosud trvají, iest toasi tak moudré,
jako kdybychom byli v bývalém Rakou
sku chtěli se domáhati svých práv jako
připřeženci německých stran.

A kdyby ani nebylo toho nekřesťanskéhoaprotikřesťanského| stanoviska
všech českých stran, vyjma lidovou, dluž
no uvážiti ještě jinou okolnost. Strany ty
jsou všecky třídní a založené na hmot
ných zájmech. Strana dělnická, selská i
živnostenská jsou vysloveně hmotařské a
třídní, vypěstovaly a pěstují dosud pří
mo i nepřímo třídní nenávist, a jsou to te
dy strány nesociální. Strana národní de
mokracie sice se snaží uchovati si charak
ter strany netřídní. ale ve skutečnosti
je to strana kapitálu, jehož lesk ovšem lá
ká malé kapitalistv i nekapitalisty, podle
obecného rčení t. zv. lepší lidi. Máme te
dy strany kapitálu a jeho přisluhovačČů,
stranu lidí bez maietku, stranu selskou a
živnostenskou, všecky třídní a tudíž ne
sociální. Kromě toho též jsou buď theore
ticky aneb aspoň prakticky materialistic
ké, a tudíž pro Čecha cítícího křesťansky
a sociálně v nich místa není.

Jediná netřídní a tudíž sociální strana
jest strana lidová, jediná též zdů
razňule základ ideový. Chce sdružiti vše
cky vrstvy národa, a pěstovati v nich ni
koli třídní uvědomění, nýbrž sociální solidárnost,jejížneproměnným| pravidlem
jest Dekalog. Na rozdíl od jiných stran,
převahou hospodářsky zabarvených, dívá
se od hmoty k ideám. a myslím. kdyby
přišel Platon na svět a k nám do Čech,
nejsnáze v lidové straně by zdomácněl,
protože ona jediná stará se nejen o tento,
nýbrž i o onen Svět.

KAREL REBAN:

Strana lidová liší se od aristokratic
kých stran katolických, jak je známe z mi
nulosti, především tím, že jest republikán
ská, neboť doba monarchií už pominula.
Program její jest boj za mravní řád ve
společnosti, boj za sociální spravedlnost a
svobodu Církve katolické. Každý boj jest
ovšemzlý, imenovitě boj proti přesile, a
v té bitevní vřavě někdy i obránci jednot
liví utrpí škodu na své duši. Tak jako z
těch gotických rytířů také někteří zdivo
čili a byli z nich dobrodruzi. anebo pro
spěcháři, hledající ve Svaté Zemi časného:
zisku. To byly stíny rvtířství gotického,
to jsou a budou i stíny rytířství novově
kého. Jest pravda. že by někdo lépe svou:
vlastní duši uchoval. kdyby se nikdy ne
účastnil bitevní vřavy politického Života,
ale duchovní prospěch jednotlivců byl by
draze zaplacen škodou celku. neboť nenf
nejmenší pochyby. kdyby nebylo lidové
strany a lidového klubu v Národním shro
máždění,že by tam byly pro katolic
ký lid v Československu ukryty okovy
mnohem těžší a svíravější, nežli je tomu
nyní.

Voliti do sborů správních i zákonodár
ných jest dnes povinností všeho lidu, ne
boť lid vládne. Politický život zformoval
se ve stranách. Naprostá politická passi
vita bvla by Zanedbáváním povinností,
kterou ukládá lidovláda. Politická passivi
ta katolíků vydala by bezbožným v plen
Svatyně našich duší. Protož všickni na
stráž. Nikoli na stráž u žoků zlata, nikoli
u polí a živností, nýbrž ů dveří Svatyně.
Nehlídá Svatyně, kdo střeží veřejí svět
ských domů cizích, ani ten. kdo isá uvnitř,
nechce ani vyhlédnouti, aby zabránil dra
vému násilí, ženoucímu se zvenčí. Rytíř
skou stráží u dveří Svatyně má býti li
dová strana, stejněu nás. jako v Jugoslavii,Italiiijinde.© BratříaSestry,
opusťte politickou passivitu, opusťte cizí
strany, utvořte hradbu nerozbornou ko
lem Svatyně Svatých.

V Jičíně “ve dnech Prosebných 1919.

K NÁBOŽENSKÉ KRISI NASÍ MLADÉ GENERACE.
Dostaly se mi do rukou dva student

ské almanachy. které si na r. 1918 a 1910
vydali poeti a myslitelé oktávy jednoho z
nejsilnějších čes. gymnasif! Se zájmem
jsem po nich sáhl, jsa zvědav. co dnes

hýbe duší naší nejmladší generace. Co se
mi mimo úhlednou úpravu zevní bilo, by
lo to, že v žádném z obou svazečků nena
šel jsem stopy hrubé. nízké smyslnosti,
nýbrž, přece jen jakýsi zákmit idealismu:
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© kult myšlenky. Je to struna erotická,
která zvučí v těch básních a fragmentech
románových nejčastěji; vedle ní přátelství
mezi studenty a trochu vlastenectví se
ozývá. Nejvíce mne zajímala duše dneš
ního studenta po stránce náboženské. Na
Šel jsem v každém sešitku po jednom pří
spěvku od téhož autora, kde byla řeč hlav
ně o náboženství a o církvi. Tyto ukázky
nám otevírají perspektivy velice temné.

Nechci reagovati na názory pisatele
těch článků; zabývám se jimi jen proto,
že takové nazory jsou dnes zievemve stu
dentstvu bohužel hromadným, snad až na
skrovné výjinky všeobecným.

A co si myslí naši studenti o katolic
kein náboženství?

Čteme ošumělé fráze o tyranii králů a
zotročujících popech, kteří z lidstva učinili
stádo. O středověku plném špíny. O círk
vi, která mrzačí myšlenku. Víra — tot
matvé dogma, neznající výjimek. zpuchře
lá modla. Mladí kopou prý církvi, stařen
ce shrbené, hrob. Chtěli prý myšlenku —
dali jim mrtvé dogma. Chtěli život — mu
mlali bezduché modlitby a do hrobek pách
noucích je vedli. Bezvýrazné tváře našich
madon jich nedojaly, blbě se smějící tváře
světců vyhnaly je (hle, jací to estéti!) z
chrámů. A proto přísahají: z kořene Ccír
kev vyvrácena býti musí!

Takovýto rouhavý ton místy upadá až
do nejsprostšího cvnismu. Čtete tu celou
řadu nadávek na církev, Řím a klerus. Ale
atheisty přece býti nechtí; volají: »Jsme
mladí, avšak právě proto potřebujeme ná
boženství; je náboženství Životním pro
gramem... náboženství nové stvořit (!)
jdeme... Nevěřte cejchovaným přavdám
— životu věřte! Jen jediná pravda — tu
ve svém nitru každý hledej a ve svém
žŽití!«...

Slova, slova, slova — jen prázdný,
hluahý bombast bez myšlenkového jádra.
Logika? Kdo by se podroboval jejím zá
'konům — to přece moderního člověka ne
důstojno! Znalost historie a“katechismu?
— Kterak tohle můžete od nás žádati?

A takovýmto hříšně lehkomyslným,
povrchním způsobem, několika tahy péra
DO papíře, vypořádá se český člověk v
18 letech s náboženstvím a s církví a při
své smutně proslulé povrchnosti a mělko
tí sotva kdy se vrátí ku vážnému studiu
těchto neidůležitějších Životních otázek.

Ne člo by smyslu kritisovati větu za
větou, slovo za slovem těchto fantasií —

soběstačným

neboť nikdo přece nemůže vážně nazvati
toto světovým názorem. Jen zcela vše
obecně chci ukázati, kde vězí kořeny od
vrácení mladé generace od náboženství a
jaká asi disposice ducha misí předcházeti
Vážnému pojímání náboženských otázek,
mají-li býti vyřešeny dokonale a šťastně.

„Naší dorůstající inteligenci brání ve
víře

neznalost pojmů náboženských.,
neznalost života víry.
nedostatek milosti Boží.
Není upřímné vůle pravdu poznati z je

jích vlastních pramenů. Církvi se víra ne
dává, ale na kdejaký »historický« ro
mán se hned přísahá. Naše studentstvosenemodlí.Kteraktaké?© Takovýmladý
muž, zamilovaný do svého genia, oslněný
světlem svého rozumi: muž nekrocených
a hýčkaných vášní, slatošské vůle — ten
že by měl pokleknouti a sepnouti ruce k
modlitbě? Že by potřeboval vyššího svět
la, vvšší pomoci? K tomn se nesníží — té
potřeby necítí, stačí si sám — bez Boha!
A tak se Žije měsíce a léta bez modlith“:
nyní již i beze mše sv. a sv. svátostí. A
v takové půdě má se víra ujmouti? Má se
tam zachovati při těch bouřích, které řádí
v mladé duši, při těch lavinách útoků pro
tináboženského tisku a života?

Zapomínáme, že křesťanství není ta
kové přesvědčení o správnosti určité zá
sady. jako jsou poznatky vědecké. Víra
v Krista je cosi nadpřirozeného — ie to
milost Bohem dárovaná. nikoli konečný
úsudek. k němuž se kdo prooracovává
přemýšlením a studiem. A Bůh se pyšným,

individualistům naší cebv
protiví, zůstává jim skrytý a nesrozumi
temný, ale pokorným. t. j. prosícím dává
milost.

Tedy, chce-li mladá generace nalézti
víru, hledej ji důkladným studiem nábo
ženství. náboženskou praksí a h'edei ji
především se světlem milosti Boží. zcela
se jí svěřujíc a poddávajíc.

A ještě o něco prosín,!
Buďte skromnější! Příteli, studente,

akademiku, pracoval a probděl jsi již dosti
dní a nocí. že nad soustavou našich do
©mat tak lehkomyslně lámeš hůl? Pro
myslil jsi každou tuto pravdu, kterou nyní
šlapeš ve prach, tak důkladně jako velcí a
největší lidé, kterí se před nimi skláněli?
Jsi již moudřejší, než bvii otcové tvoji,
kteří také bojovali a zápasi'i jako tv a 90
sléze se dopracovali zkušeností, že není
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nic vyššího a útěšnějšího, než ta víra, kte
rá tobě, nezkušenému,. zdá se tak mali
chernou? Nikoli — příteli — dokud jsi do
sti vážně nezkoumal pravdy víry, nemáš
práva tvořiti si samostatný životní, názor!

Je ta nenávist mladých k církvi tuze
mnohomluvná, pohodlná bez bojů a roz
porů vnitřních s lepším přesvědčením. Kdo
je sám sobě —svou myšlenkou — bohem,
ten ovšem se víry nedopracuje.

Hr. Stolberg, Solovjev. Gagarin, Šu
valov, Ruville, Jorgensen, Huysmans,
Bahr, nejnověji Psichari, vnuk Renanův,
padlý ve světové válce jak ti.a nesčísl
ná řada jiných po léta úpěli. strádali, mu
Čili se než z bludu nebo nevěry došli
pravé víry a pravého štěstí! A naše inte
ligence?

»

Mimoděk tu napadají nás ironická sló
va Paskalova: »V pravdě jest k slávě ná
boženství, Že má nepřáteli lidi tak neroz
umné; jejich Odpor jest mu tak málo ne
bezpečný, Že naopak ještě potvrzuje jeho

pravdy“ (českého překladu Uhlířova, str.101).
Ausgar Albing, sám kněz-konvertita,

svým duchaplným způsobem ukazuje mla
dé inteligenci cestu, jež vede ku víře;
praví:

»Myslíš-li to poctivě s moudrostí, střez
se před pokušením, mluviti více než víš.
A nemluvíš-li více než víš, potom bez ob
tíží uvěříš moudrosti vyšší a Moudrosti
Nejvyšší.« (Religion in Salon und Welt,
3. Aufl., S. 361 u. 371.)

Mládeži naše. uvažuj a jednej!

DO AHA DKA
Byl jednou strážce majáku —
Či maják byl to sám? —
patou v hlubinách moře,
hlavouve mraku
a Svítil tmám.
Ve věži orlů královská druž
bila o cimbuří smělými perutěmi.
Jich zápas, let a křik
miloval strážce. Byl muž —
ba mužem imnezivšemi.
A proto znal i okamžik,
kdy k smrti ho uštval orlí křik,
kdy schoulen, bled a zbožně tich
v snech k srdci přižehnul ve dlaních
temnou, bílou, důvěřivou
holubičku snivou.
Pak — v srdci tušení hoře
a v očích štěstí smích —
ptával se bezedna moře
i slunce ve mracích:
Kam vrhneš mne, Bože?

Pozor, můi strážce!
AŽ vyjde Slunce,
vypusť své orly dřív Jemu vstříc
a pozorně za nimi hleď,
až zmizí poslední do nevrátima
nřed očima tvýma,

teď
Čas je teprve letu holubic!

Můj strážce majáku — Žžal!—
nevyčkal.

až se rozední,
až v Slunci se ztratí orel poslední.

V burné své touze, ve vášně spěchu
pro radost očím a srdce těchu
vypustil bílou
svou holubičku milou.
Ale pták nejnižší, poslední.
zrádce slunečné družiny,
strhl křik
a všichni se s výšiny
vrátili v mžik
a rvali, rvali,
bolestně, krvavě rvali
jemnou, zděšenou, bílou
holubičku milou.

A strážce majáku?
Sešílel.

že všecky orly postřílel?
Pohasla světla věží,
vraky a mrtví na vlnách leží.
Tupýma očima strážce tamzírá.
Černá těla orlů mezi nimi plují
a Větry píseň snují:

Myorlí chasa,
tvá, strážce nedočkavý.
hrdost a krása,
jsme ubitá víra.

A mrtví ztrnulým zrakem civí
ve vichrů zpěv divý:

My vinou tvou utonuii,
v tobě nám naděj zhasla.

A dále vichry pluly,
v nich dechemholubičím v šťkání
se píseň třásla:

Jsem dlouhočekání,
jsem mrtvá láska...
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PH. C. A. NOVÁK:

K HUSOVÝM OSLAVÁM.
Blíží se 6. červenec, kdy po prvé bude

národ náš oslavovat památku Husovu svo
bodně a doufejme — též důstojně. Dosa
vadní oslavy bohužel zvrhaly se často v
protikatolické štvanice, kterými památka
muže významu pro naše dějiny jedineč
ného byla zneuctívána. Snad rozvážní
mužové vyvarují se jich tentokráte.

O Husovi a celé této náboženské re
voluci chceme říci i my. mladá katolická
generace, svůj úsudek. Nebudeme úzko
prsí, ani Zas potřeštěně reformní. Bude
me se snažiti prostě — sine'ira et studio
— osvětlit dobu, která tak hluboce za
sáhla do dějin našeho národa, že podle to
ho, jak kdo smýšlí o husitství, usuzuje se
na jeho češství. Nejnovější objevy vědy
historické budou nám vodítkem. přiblížení
se pravdě našímcílem.

Husitství můžeme posuzovat se dvou
hledisek: Se stanoviska katolického, kte
ré v husitství vidí sice nešťastný pokus
vymaniti se z dosahu papežské pravomo
ci a církevní tradice. ale též nábožen
ské hnutí, usilující
obrození národa — ovšemv lůně
katolické církve, anebo se stanoviska pro
testantského. které prohlašuje husitství za
první průlom do državy katolicismu apře
dehru potomní reformace německé. Wi
klef, Hus a Luther spojují se tu příčinnou
souvislostí. Tento protestantský názor
dlouho neprávem převládal v naší historii.
I Palacký viděl v husitství boj proti Římu
a tento motiv podtrhují i jeho mnozí ná
sledovníci. mezi nimiž sluší jmenovati 1
Denise. Aby podpořili toto své hledisko,
zdůrazňovali v husitství prvkv nábožen
ské. Ocitli se tím ve slené uličce, neboť
husitismus nevyúsťuje prostě v protestan
tismu a pak zapomínali na ostatní složky
tohoto hnutí — nationální asociální. A ty
byly stejně sřlné, iako motivy nábožen
ské. O tuto otázku strhl se r. 1914boj mézi
Masarykem a školou Gollovow. do které
ho nevkusností Herbenovou byl vtažen 1
prof. Pekař, jako vůdce této historické
školy. A boj vyhrál profesor Pekař, kterýmohlseopřítiohistorické© dokumenty.
Tím také posílen byl náš, t. j. Katolický
názor na husitství.

Toto hnutí musíme posuzovat Z pro
středí, z kterého vyšlo a tím byla kato
hcká církev. Hus byl katolickým knězem,

o mravní

a nic mu nebylovzdálenější. než zakládati
snad nějakou národní církev. AŽ na hra
nici prohlašoval, že není kacířem, že jest.
pravověrným a lepším katolíkem, než je
jo soudci. Na odtržení od obecné církve
vůbec nepomýšlel. Proto jeho pře musí
býti posuzována se stanoviska katolického.
Směrodatnýmmusí býti, jak soudila a uči
la tehdejší církev a je nesprávnéa památ
ky Husovy nedůstojno, používají-li prote
stanté Husa k nesvědomité konfesijní agi-
taci a viní-li se dnešní církev katolická z
toho, co se stalo před 500 lety.

To je klerikalismus neějčistšího
zrna.

Husitství jest tedy hnutím katolickým,
neprotestantským. Ač se na Čas rozešlo se
Římem, vrací se zase zpět do církve a je
S podivem, co úsilí vynaložili Husité se
svým králem Jiříkem a mistrem Rokyca
nou, aby stali se opět dobrými syny círk
ve. Všechny ostatní husitské sekty. které
dovedly se emancipovati od Říma, nejsou
již následovníky Husovými. Táboři spíše
»k Wiklefovi hledí« a netají se tím nikte
rak. že některé Husovy názory Jim nepo
stačují.

Hus vůbec nebyl reformátorem ve
smyslu Lutherově. Osobnost jeho poutala
čistotou mravní. apoštolskou horlivostí a
neústupností. č! hodně stoupenců, ale
žádných žáků. Svými osobními známost
mi, kázáními, agitací a četnými listy do
vedl si získati ulici, dovedl se vetříti v pří
zeň pánů světských a to vedle jeho oprav
dového úsilí o mravní obrození učinilo ho
národním hrdinou.

Jeho reformní plán je velice mlhavý a
nepropracovaný. A pátráme-li po příči
"nách jeho bludu, najdeme dosti málo ori
gmelního. Radikálem v ohledu dogmatic
kém Hus opravdu nebyl a s dnešní církví
byl by jak náleží spokojen. To, čím se ro
zešel s církví a proč byl upálen: nauka o
transubstanciaci, o papežství, o rozsahu
moci kněžské a významu Pfsma — pochá
zí vesměs z Wiklefa, bez něhož Hus by se
těžko stal.kacířem. Vždyť v rozsudkučte
me, že byl odsouzen proto, že šířil nauky
Wiklefovy, bránil odsouzení jejich, sám
se jich přidržel, učil a šířil v kázáních a
spisech a nechtěl je odvolati. Jinak zůstá
val Hus pravověrným a dnes by nechal
upáliti ty své oslavovatele,. kteří vybízejí
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jeho jménem k odpadu od církve — 01,
který tklivě nabádá k hodnému přijímání
svátostí a hájí vřele nerozlučitelnosti man
želství.

Husa můžeme si vážiti jako hrdiny ná
rodního pro jeho mravní úsilí a odpustiti
mu mnohé lidské chyby. O husitství však
můžéme říci, že jsme hrdi, že přišlo, ale
je nám líto, že jsme ho nebyli ušetřeni. O
tom několik slov.

Husitství je nejvýznačnější zjev kultu
ry laické. Vzdělání dosud vyvhražené a ší
řené toliko církví, ŠÍřÍ se vlivem univer
sity do kruhů laických a v panenské půdě
vyrůstá příliš bujně. Sedláci disputují o
tajemství eucharistie, rozumují o pořádku
státním i církevním, a osvobozený jejich
rozum nezastaví se před ničím.

Jako dnes socialismus, tak tenkráte va
lila se světem vlna osvobození ze stat
ního centralismu a církevního universa
lismu. Padla pouta autority — floreat lex
perfectae libertatis — píše táborský bi
skup Mikuláš z Pelhřimova.

Církev nestavěla se k těmto proudům
nevšímavě. Chtěla nové myšlenky vtě
stnati ve svůj církevní řád. Ale hájila im
ponderabilia svého zřízení. Na ty sáhl i
Hus, když odepřel poslušnost nejen arcibi
skupovi a papeži, nýbrž i.celému koncilu.
To také u Husa různí ti oslavovatelé chvá
lí, ač neprávem, poněvadž Hus místo ne
omylnosti koncilu postavil neomydnost
svoji. Velikost Husova netkví v tom. že
vysvobodil individualitu z moci autority.
V tom zůstal Hus středověkýmčlověkem.
Význam jeho tkví v tom, že dovedl sho
dou různých okolností postaviti za sebe
a svou při celý národ. Hus:není tedy ně
iakým zázračným 'zjevením,je synem své
doby, středověku, 4 nesmíme naň navěšo
vati tretv XX. století, nechceme-li vosta
vu jeho znetvofřiti..

Byl kacířem. Nad tím se dnes není tře
ba pozastavovati. Dnes stíháme kacíře ne
náboženské, ale sociální. Nynější státní
tajemník prof. Drtina řekl o Husovi v před
nášce (7. III. 1915): »Hus byl kacířem. ne
boť to slovo patří minulosti a dnes může
býti přesto ctěn.« A nebyl také první, kte
rý za své přesvědčení život dal.

Ne tak pěkný obraz máme, posuzuje
me-li husitství jako celek. Zklamalo v mno
hých směrech. Nikdo moudrý nevidí veli
kost husitství v těžkých, na konec bratro
vražedných bojích, které 15 let pustošily
naši krásnou zem. Husitství neprovedlo

mravní obrození národa. Utrakvisté uvadl
jako větev odseknutá od kmene a uvadli
Táboři i Čeští Bratří. kteří zachovali si
více samostatnosti. Utrakvismus připravil
cestu lutheránství, tomu úpadkovému ná
boženství Němců, které nám stvořilo ny
nější »Deutschbohmen«. Národ zůstal ná
božensky rozštěpen a přes násilnou reka
tolisaci většiny národa bují u nás vlivemprotestantských| nenávistníkůzášťproti

ímu, a připravuje se opět peklo nových
náboženských válek. Češi dodnes neod
pustili Římu upálení Husovo, ač nemůže
me tvrditi, že by se Řím nějak zvláště na
českém národě prohřešil. Řím nemůžeme
viniti z přehmatů Habsburků.

Husitství také zklamalo Do stránce so
ciální a politické. Sedláci předhusitští se
měli lépe než pohusitští. Pod berlou se
lépe žilo, než pod zemanským palcátem.
Zkonfiskováním duchovenských statků se
posílil živel stavovský a za Jagellonců
zvrhla se vláda šlechty v oligokracii, kte
rá nám na Bílé Hoře prohrála samiostat
nost. Husitství nás kulturně isolovalo od
ostatní Evropy a způsobilo, že u vědomí
vlastní slabosti zvolila si naše šlechta za
krále Němce — Habsburky.

Také zisk v ohledu národnostním byl
rychle ztracen infikrací lutheranismu, a
tím i germánské rasy.

Přece však nesmíme hledět na husitství
tak škarodohlídsky. Tenkrát po prvé do
vedl se celý národ postavit do boje s ce
lým světem a Co více. za duševní statky,
za ideály Života křesťanského. Bohužel
bylo prvotních snah zneužito a zneužívá
se jich dodnes k boji proti církvi a kře
sťanství vůbec.

Ideály husitství měly nepopíratelný vý
znam v našem osvobozovacím boji. Byla
to snad Prozřetelnost Boží, která dala le
giim,' vedeným husitským duchem, spolu
dobýti svobody, která před třemi sty lety
ztracena byla nehodnými odchovanc
těchto husitských ideí.

Cizina dodnes se dívá na nás jako na
národ husitský, t. j. nábožensky hluboce
založený. Byla proto k nám tak ohledu
plna, že vyslanci její jsou lidé věřící. Amyzatímjsmerozežíráni© náboženskou
skepsí a racionalismem, rozeštváváni pro
testantskými náhončími, kteří neopome
non využítikaždé příležitosti. aby ŠtvaliprotiRímu.© Bojímese,žeiletosbude
oslav Husových využito k boji proti ka
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tolíkům a drváčnickému přímo nucení k
odpadu od církve či přestoupení k prote
stantismu.

Tito lidé nepochovili osobnost Husovu,
nemají v úctě jeho úsilí po mravním obro
zení, protože přicnázejí jen se záštím, ne
návistí a předpojatostí.

J. KRLÍN

Vací lidé zneužívají namátku Husovu.
Najde se tentokráte některý poctivý hi
storik, aby řekl pravdu padni komu padni,
zakřikl jezevčí práci Herbenovy gardy a
zachránil znásilňování historie? Či zase
bude světu poskytnut doklad o naší nevy
chovanosti?

ARNOST HELLO, JEHO ŽIVOT A DÍLO.
Umění jest smyslový výraz krásna. I

záleží mu, tento svět krásna, tuto říši ne
viditelnou, zachytiti značkami člověku
přístupnými, neboť oria jedině jest cílem.
Chce zhmotiiit ideu, ale ta se nikdy nemů
že úplně zrealisovati. Umělec, czářený
světlem, žárným a obživujícím, rodí určité
dílo. V jeho nitru vznáší se uvolněná veli
ká myšlenka. Umělec se zastavuje a na
slouchá šumotu jejích křídel a pozoruje
její rozlety. Rozjímá ji a béře do ruky dlá
to, či štětec, či slovo, či nástroj. Výtváří,
ale myšlenka se zatím vznesla do tako
vých výšin. že ji nemohl celou obejmout,
stvárnit. »Ideál se. dovolává ještě dokona
Jejšího provedení a umělec, neuměje již ni
čeho dáti, s prázdnýma rukama pláče a
prosí za odpuštění.« (ČI. 339.) V tomtkví
tak zvaná tragika umělcova tvoření: v
nedostihnutí ideálu, po němž dychtil. A
kdyby umělec byl tak Bohem nadaným
ceniem a tak milovaným, že by se mu
zdařilo spoutat tu ideu. stáhnout ii s její
nadhvězdné výše v prostor svého dohle
du, ani tehdy by neodvanula ona tragika.
Nazíral by krásu okem své duše. byl by
světlem z ní tryskajícím proniknut, oslněn,
div neoslepen, byl by jí pln, ale neměl by
prostředků, jež by ji obsáhly. Mramor,
štětec, slovo, melodie by na ni nestačily.
Ať by dělal, co chtěl. dílo by zůstalo tor
sem, torsem, jež by umělec rozdrtil, ne
uspokojen a rozbolestněn. Nevyiadřovalo
by myšlenky, jejímž jest vládcem.

Čím vlastně jest hmota umělci? Hello
ohlíží se do Řecka. přechází přes renai
sanci do doby nové z jako prorok zalétá
do dálné budoucnosti. v níž zří prosvítat
záblesky nového Umění. jediného a pra
vého. Formou krásna iest krása. Nuže,
»ráz řeckého umění, jež jest uměním kla
sickým, jež však není pravým uměníman
tickým, dá se vyjádřiti rovnicovým vzťa
hem mezi ideí a formou«. (Renan 77.) V
uměnípravém, jak je podává definiceHel

vw
lova, jest idea něčím nedostupným, kdežto
v umění řeckém spojuie se s Iormou.
Ovšem, souvisí to s názorem Recka, s na
zíráním naturalistickým: a S názorem čio
věka — třeba u gotických katedrál — je
hož pohled jest zušlechtěn a zčistěn a roz
šířen i za brány ústící do kraje Věčnosti.
Ideál Řekům nebyl příliš vysoký a mohl
býti tedy uskutečněn. Na všechnu krásu
může řecký umělec dosáhnouti svou paží,
proto může i každé dílo dokončiti. Vzal
mramor a otesal jej. »Za dílem se neroz
plývá horizont. (Renan 77). Umění řecké
představeno jest skulpturou, která jest
hmotou we svém maximu hutnosti. Skul
ptura ta, toť přímá linie, linie, jež se dá
snadno měřiti. /

Skulptura egyntská jest hieratická. »Je
jí ráz, podstatně typický a symbolický,
dovoluje jí nepředstavovati lidskou podo
bu, avšak přikazuje jí představovati vždy
nějakou ideu. Nejedná se jí o to. aby uká
la člověka, jedná se jí o to. by dala pocho
piti vždv něco posvátného a tajemného.
Jest v ní vždy ráz hveroglvfický: jazy
kem, symbol jestiť.« (ČI. 376.)

ecké umění není ve službě nábožen
ství jako egyptské a bůh řecký není příliš
vzdálen od lidí. Umění v Orientě bylo po
staveno do svatyně. Řecko je postavilo na
oltář lidské krásy. Ještě dále došlo umění
v Římě. Ten již napodobuje, kopíruje,
převádí vše na vzorce.
í Proti tomu umění starému vytyčuje
Hello umění moderní. Rozuměj slovu »fno
derní«: umění budoucnosti. či několika ge
nů přítomnosti, třesoucích se v bázníi a
roziímání velebné tváře krásna.

Počátkem a koncem jeho jest idea, ne
tedy »pouhé zobrazení předmětu, nýbrž
vyřknutí ideí a přeložení jich v určitý ja
ZyK«, jak se vyjadřuje Al. Aurier. Hmotě
nevěnuje přílišné pozornosti: používá jí
jako prostředku. Zasáhne-li ducha, »pro
bouzí-li v nás harmonie, tu forma vlastní
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svou dokonalostí se povznáší nad sebe
samu a dotýká se mezí světa neviditelné
ho.« (Renan 79.) Proto jest tak vznešené
a jeho úkolem jest ziednati velikou a slad
kou harmonii. Nemá-liž toho úkolu i ná
boženství? Ovšem. Nad šerým starově
kem vznáší se jakási dosud mladá vzpo
mínka prvopočáteční jednoty.
však od Ráje, tím spíše nastával rozklad.
Náboženství se stává modloslužbou, při
klání se k pudůma vášním každého ied
notlivce, jest snižováno jeho vrtochy.
Umění naproti tomupřidržuje se blíže tra
dice, zůstává universálnějším. méně dale
ko od srdce. »Pohanství se směje haneb
ným smíchem. Umění zachovalo jistou do
konalou truchlivost, ale ušlechtilou. Jest
útočištěm slzí člověkových. Náboženství
starověké vášně vzněcuje, umění jest ji
mi spíše zásáhnuto a Zraněno než ovlád
nuto.« (ČI. 388.) Jaká nízkost a nuda je
třeba v Hiadě Homerově, jak plochým je
ví se tam náboženství, kdežto umění jest
daleko světlejší. Vizte Achila pod jeho sta
nem; nečinnost rekova jest činem básní
ka. Vizte Andromachu a její úsměv plný
slzí; vizte Hektora a strach malého Asty
naxa, když helma jeho otce se zakymácí.
Vizte zvláště Priama u nohou Achilových
a vznešeno se objevuje. [ ptá se Hello, zda
umění, méně porušené než náboženství,
nezdržuje vážnými upomínkami Dostup
hniloby ? A odpovídá si kladně: zdržuje.

Křesťanství vztyčuje nový prapor lid
stvu a tím i umění. Tento svět viditelný
jest mu stínem, figura mundi světa nevi
ditelného. V přírodě vidí jen zrcadloa há
danku —per Speculumin amignate, jak
hluboce praví sv. Pavel — a má odkrýti
a odkrývá, co se za těmi zjevy tají a skrý
vá. Umění křesťanské jest již obohaceno
Vznešenem, ježto náboženství mu ono
Vznešeno odhaluje. Stoupá k němu. na
perutích víry k němu letí.

Jak krásně vyjadřuje Hello tu myšlen
ku. »Umění iest koktání člověka, jenž vy
hnán z Ráje pozemského a nedošed ještě
Ráje nebeského, oslavuje ještě a slaví již
krásu ztracenou. Padl! Místo krásy jest
mu zavřeno; avšak vyhnanec načrtne na
zemi cizinské náčrtek vlasti... Umění jest
zasvěcení, pokus, tápání; je to rozmach
paží, jímž člověk pokouší se uchopiti ideál,
přeďtuchu, vzpomínku.« (Renan 71.) Ne
ní-liž tedy umění připomínkou vesměrné
přítomnosti Boží? Tím spíše jest pak onou

Cím dále:

připomínkou umění náboženské. Ono na
zírá více zblízka a proto i přísněji povzná
ŠÍ. »Má uchovati ze svého původu VZzpo
mínku skutečnější, vroucnější, vznešeněj
ší. Má býti skvělým otiskem světelných
paprsků, již tradice složily do člověka.
Má malovati velkými tahy široce, slavně
nepřekonateínou vzpomínku a nepřekona
temnou naději lidstva. Má bdíti u kolébky
Ježíše Krista, bdíti u jeho hrobu. Má jako
svatý Jan bdíti nad ženou, nad Pannou
Nepcskvrněnou, která jakoby byla odká
zána ochraně jeho rukou. Umění nábožen
ské má vsťoupiti do tohoto světa branou
východní. Má žíti ze světla a nésti z Ede
nu do údolí Josafatu životem lidským slá
vu Boha, jako purpurový plášť.« (ČI. 422.)
Umění, aby se mohlo zváti opravdu ná
boženským. musí přinutiti člověka, by padl
na kolena.

Poslední stať jest nazvána »Styl«.
Deset let před vyiitím »Člověka« vv

dal dílo, jež se rovněž zove »Styl«. The-.
orie a historie. Část toho díla jest otištěna
v »Člověku« ve studiu téhož jména. Za
končujejí důstojně nejen knihu o »Umění«,
nýbrž knihu »Člověk« vůbec. Shrnul v ní
Hello vše, co v něm vřelo. Již v úvodě
podotýká. že styl jest mocností, která ja
ko všechny mocnosti potřebuje býti po
mstěna. Stv!. který řečníci a ti různí Spi
sovatelé milují. jest utvořen k obrazu ni
coty. Proto, jakmile vyvstane opravdový
umělec, genius. všichni prostřední strhnou
proti němu povyk. Co jest styl. táže se
Hello? »Stvyl jest lidské slovo. Slovo lid
ské má býti upřímné a rozvážné. By se
spojila v jedno slovo tato dvě slova. musí
býti pravdivé. — Pravda však jest Život.
Jest jasno, že člověk má Žžítiv pravdě.
Jest jasno. že. myšlenka člověkova musí
se shodovati s toutéž pravdou, jako jeho
čin, protože není dvou pravd protichůd
ných. Jest jasno ještě. že slovo člověkovo
musí býti ve shodě s toutéž pravdou jako
jeho myšlenka a jeho čin. poněvadž není
tří pravd kontradiktorických. A tak člo
věk musí: Žíti v pravdě: Mysliti, jak ži
je? A mluviti, jak myslí.« (Čl. 445—446.)
Toť vlastně zákon stylu. Pravda jest jed
na, ale lidé jsou vespolek různí, proto i je
iich styl se nepodobá. Jestiť styl výbuch
naší osoby., jest naším tvořením. dle Hel
loa. My netvoříme idey, tvoříme toliko
svůj styl. A jedině genius. uznávající svůj
veliký styl, získá slávu. Nemůže býti na-
hrazen myšlenkou, již předpokládá.
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V tom smyslu miuvíme o umělci, že má
:svůj styl, a jakmile jej má, ztrácí své inco
gnito. — Styl dlužno rozeznávati organic
ký a mechanický. První jest slovem ži
vým ve službě živé idee. Druhý seskupe
ním slov k vůli jistým událostem. První
jest svobodný, volný, nebojácný. Druhý
podlízavý a bázlivý a lživý. První jest
osobní, druhý jest složen z útržků, jež kde
si nasbíral. První tvoří jedno tělo s myš
lenkou, druhý se třepotá kolem myšlenky,
aniž se jí dotkne. První vyrůstá živý z
idee, jako květ vyrůstá ze zárodku, druhý
jest umělým produktem vnějších prvků.
Prvý jest něžný a vroucí. druhý plochý a
studený. Jeden plný a pevný, druhý tvaro
hovitý a klihovitý. Hello dovozuje, čím byl
by styl lidí.

Dělí spisovatele, či oni dělí se sami ve
tři skupiny. Jest mezi nimitřída dětí. Po
zorují kolem sebe, žasnou nad vším a ob
divují se všemu. Jejich typem jest Homér.
Není ideálem lidského genia. Starověk ho
nepředčil, ježto to napodoboval. Jest bás
níkem zjištěných poznatků. Stárne se
však a Homér netrvá věčně. Dítě dospí
vá, již se nepodivuje slepě, ale žádá si mí
ti. Dítě patřilo na věci, aby je vidělo;
muž bude na ně patřit, aby jich užíval. Je
ho slovo není již výrazem radosti nebo
sklíčenosti, jest literární kompnosicí. Na
neštěstí iest člověk zaujat krásami dítka
i snaží se je napodobovati. Virgil. Achilles
Miady jest úořímný ve své hbitosti, Eneáš
Eneidy není upřímný ve své zbožnosti.
Odyseus hledá Ithaku, by spatřil kouř,
který vystupvie nad střechy chatek. Eneáš
jest veden do Italie náboženskými a poli
tickými úvahami, jimž sám "nerozumí.

Po Virgilovi následoval úpadek a sice
skrze něho. On sám nosil jeho zárodek. Ve
stylu úpadkovém jest kult slova hledané
ho jedině pro slovo. Dovršil úpadek Ovi
dius, který snížil poesii až k hříčkám slov.
Muž dospělý bude vztahovati slova k my
šlence, jíž mají sloužiti. »Význačným zna
kem prvního stylu jest nadšení nad sebou
samým; význačným znakem druhého jestsebevyhledávání;význačným| znakem
třetího jest zapomenutí na sebe. Tomuto
tedy přísluší by zářil a osvěcoval.« Hello
probírá pak několik spisovatelů doby sta
ré i nové, Cicerona a Tacita, Bossueta i
de Maistrea, La Fontainea a Floriana, o
kterýchžto posledních se hlavně rozepisu
je, aby ukázal moc stylu. samu o sobě

jednající a na nejnižších stupních řebře in
telektuálního.

Styl jest výrazem člověka. Co jest vy
jádřiti člověka? ptá se Hello. Toť vypo
věděti jeho bídu a vypověděti jeho veli
kost. Nuže, modlitba jest stylem člověka,
neboť ona dotvrzuje bídu. »Vrhá člověka
na kolena, jako onoho žebráka z Evange
lia, stvrzuje, že jest slepý a chudý, potřeb
ný a prosící. Avšak dotvrzuje velikost způ
sobem nadměrným; ukazuje nám ji půso
bící na řízení Boží. Skrze ni Bůh nás uvá
di do tajemství vlády. a okamžik, kdy nás
uvádí takto do svých úradků, jest oka
mžik, v němž nás vrhá tváří k zemi; mo
dlitba jest zároveň křikem úzkosti a hy
mnem slávy. Muže. křik úzkosti a hymnus
slávy, není-liž to výraz člověka, není-liž
to styl lidský? Styl lidský. toť odpověď
člověka na slovo, iež uslyšel Mojžíš: »Ját
jsem, který jsem. Ó. Ty, kterýž Jsi, slyš
tedy — slyš a vyslyš!« Těmi slovy končí
Hello tuto knihu krásnou a hlubokou. Krás
nou svými myšlenkami i stylem. Je těžko
rozbírati to dílo a Mecitovat celé strany.
Přesnost a jasnost s prostotou projadřující
genia mluví z každého odstavce.

V prvých dvou částech »Člověka« po
iednává Hello o důležitých otázkách, tý
kajících se jak života, tak vědy. o jed
notlivých zjevech a vše podrobuje ostré
své kritice nebo vystavuje jako vzor lid
stvu. Čteš o Rousseanovi i Voltairovi, o
sv. Diviši i sv. Pavlu, o osmnáctém sto
letí, jako o stoletích středověku, o nyněi
ších kresťanech. tak vždálených duchem
křesťanům dob prvotních a na vše se dívá
Hello sub spesie aeternitatis. pod rouškou
věčnosti. Již první stať, pojednávající o
modle moderního člověka, o zlatě, a od
halující nitro lakomcovo a svlékající je do
naha, nám ukazuje, že má spisovatel jedi
ný úmysl. totiž strhnouti škrabošku zlu,
halícímu se a schovávajícímu se Za různé
zievy a vytýčiti proti zlu klad v Dobru
a Pravdě, které jsou krásné. Hello jest zde
psychologem, čtoucí přímo v duši, jakoby
ji měl před sebou otevřenu a docela ozá
řenu světlem.

K »Člověku« napsal předmluvu. Pro
knihu platí Jednota, tak praví, ale ne Jed
noťa nechanická, vyplývající z jistých pravidel,strojenýchao vvumělkovaných,
nýbrž Jednota organická. Vše. co v knize,
směřuje a má směřovati k témuž cíli. Prá
ce sebrané v »Člověku« tíhnou k němu
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různými cestami. Tíhnou k Jednotě »jež
jest pečetí Pravdy, Krásna a Dobra, vti
sknutá každému stonku bylinky a každé
sféře nebeské«. A kniha Hellova předvádí
všude aplikaci téže Pravdy v Životě, ve
Vědě a Umění. »Chtěl jsem ukázati Život,
Vědu a Umění, jako tři zrcadla, v nichž,
se obráží týž obličej, jako tři větve téhož
stromu, jako tři Články téhož zákona.« Té
Jednoty dostihl spisovatel, a proto dýše
jeho dílo velikostí a jest činem, ježto kaž
dé jeho slovo jest Činem samo o sobě.

Řekl jsem již, že východiskem díla
Hellova. které možno co nejúžeji sloučiti
s jeho životem, jest — PísmoSvaté; Hello
se do něho nořil po celý Život a možno ří
ci, že mu byl chlebem. Ty božské myšlen
ky, vnuknuté Duchem Svatým pisatelům
svatých knih, byly pro něho nevyčerpa
telnou studnicí, jako pro všechno lidstvo.
Co ho nejvíce zaráží při svatých knihách,
není jejich hloubka, nýbrž jejich nesmírná
prostota. (Obyčejný člověk může říci, že
jim rozumí a genius a světec, který těžil
po celý svůj život z jejich pokladů, musí
konečně říci, že neodhalil ani trochu clo
ny, jež je zakrývá. »Písmo jest propast,
chovající v sobě tajemství prostoty. Jed
nou z věcí, jež mne v Bibli nejvíce děsí,
jest její -prostota.« Slovo Písma má do Se
be množství smyslů a za každým se do
mýšlíme světa neviditelného. Mluví o
všech věcech týmž tonem. jakoby vidělo
vše v jednom světle a má rozpietí, jež
značí všechny věci. Mluví o všem, a přec,
jakájednota! Mluví o všem, a přece vždy
o téže věci, jež jest zamlčena. a jež jest
Přítomnost Boží, která ozařuje svým stra
šlivým světlem věci neinepatrnější. Písmo
jest komentářem Jména, jež uslyšel Moi
žíš v hořícím keři. Jím prosvítá se jakýsi
stín na stvoření a na dějiny; je to stín
Jména strašlivého, Jména čtyřpísmenné
ho.« (Slova Boží 140.) Písmo Sv. žene až
do vzrušení, bezpečnost slova. mluví pod
zrakem Božím a jeho dýcháním jest- bá
zeň Boží. Ale Slovo je stručné a hluboce
symbolické. Jest nad ním slyšeti jisté
mlčení, jež ve Starém Zákoně promlouvá
Jména Ježíšovo a jeho matky. Ale o Mat
ce Boží mluví téměř vždy jen pod rouš
kou. Její pokora bránila iaksi Duchu Sva

tému, aby Se o ní rozepěl chvalami, jichž
jest hodna. Hello ve svých »Slovech Bo
žích« snaží se proniknouti, pokud možno
člověku, slovo a ve statích »Symbolism v
Písmě« čte v propastech toho slova Jimé
no Mariino. Na osobách starozákonních
i různých předpověděch jest vepsáno její
signum. Žříš ji hned na počátku Písma,
kdy Bůh stvořil nebe a zemi, která jest
obrazem Živlu Ženského a úrodnou vli
vem nebe. Vine se celými dějinami sta
rozákonními až k naplnění Času. Arnošt
Hello opírá všechna svá tvrzení a důkazy
o Svaté Otce a interprety Písma Svatého,
iž studoval s obzvláštní láskou, ježto Do
mocí jejich mohl sestupovati stále do vět
ších hloubek. Pojal do svého díla celé
Písmo, i Starý Zákon i Nový, a rozděluje
je v pět oddílů. Starý Zákon, kde pojedná
vá o jednotlivých textech či obrazech sta
ré doby, promítaje je v dobu Kristovu.
Jsou snad zastoupeny všechny .knihy.
Symbolism v Písmě. Nový zákon, kde si
všímá i Evangelií i ostatních knih novozá
konních. Slzy v Písmě a celé dílo zakon
čuje krásnou písní na slovo Amen. Mátťto
slovo několikerý význam. Překládá je slo
vo Fiat — staň se. Pak se překládá
aďverbiálně: zajisté. Často říkal Kristus
dvakráte: Amen, Amen, pravím vám. Na
třetím místě pojímá se slovesně a jest slo
vesem, jako všechna přání, když A men,
to jest staniž se, jest odpovědí všech těch.
kteří si přejí, a kteří dychtí to, zač se prosí.
Tím slovem Amen. jímž by mohl začíti
i své dílo, neboť značí začátek i konec.
končí celé své dílo. Amen. Amen. Celé

(práci předchází úvod, v němž pojednává
o Písmu svatém a pak o čtyřech evange
listech. Jsou čtyři, jako čtyry litery v Te
tragrammatu; dějiny světa od počátku
dělí se na čtyři části. Jsou čtyři zvířata v
Apokalypse, jejichž povahy, podstatně
rozdílné, symbolicky obrážejí povahu čtyř
Evangelistů. Je též čtvero velkých pro
roků ve Starém Zákoně. Ve všem hluboká
symbolika. — Celé dflo jest mohutné a
vede Slovem k Slovu.“)

1) Nebylo mi možno dokončiti celom studii;
dá-li Bůh, všiml bych si ještě ostatních dě) jeho v
příštím ročníku a jeho. filosofie. — —

PAS SRV
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CO ŽIVOT DAL
Co život dal? Dal nám toho příliš bolestného

a odhalil naši českou duši do naha. Ukázal nám,
jak ubohými jsme, kteří jsme si myslili, že jsme
největšími mezi národy a Dostavii nás ve špatné
světlo před Evropou. Čeho jsme se dočkali nymí
na Slovensku. jest přímo hrozné. Ztrácíme město
za městem. lid slovenský prchá s holým životem
ma Moravu před krutými Maďary, naši lidé. naši
legionáři padají v zajetí bolševické soldatesky. a
zatím Pan ministr Národní obrany řeční u Lipan,
a řeč jeho jest plna nesmyslů a bombastických
frází: zatím pan ministr Národní obrany si dává
hráti dvě sola na slovenském večírku a tancuje
je na znamení své lásky k slovenskému lidu Ssun
hoštskými děvčaty. Kdosi k tomu podotkl: »Proč
jste si zvolili studenta ministrem vojenství?« Do
plnil bych: »Studenta nedostudovaného«.

o Když byla vyhlášena samostatnost národa če
kého a slovenský lid po dlouhé porobě se přimy
kal k republice české, aby s ní vytvořil silnou a
velkou republiku československou, zajásati isme
radostí a přáli toho sjednocení i sobě i slovenské
mu kmeni. Slováci zřeli v nás silnější větev slo
vanskou, jež by je mohla opravdově bránit proti
všem útokům zvenčí. A již tehdy, za persekuce
maďarské v šedesátých a sedmdesátých letech
(od r. 1868) vyvstávali lidé, v nichž kmitala my
šlenka na nejužší politické spojení obou zemí, Se
silovaná právě činy maďarských divochů, Lite
rárně, po stránce jazykové, byla provedena Sice
odluka od spisovné řeči české Ludevítem Štenem
r. 1844, mnozí noví spisovatelé, třeba Hurban Va
janský, nepřáli si jednotné řeči spisovné, bojíce
se, aby nevnikly tím zhoubné prvky v umění slo
venské vůbec, ale přece ozvala se časem z obou
stran slova, toužící i v tom ohledu po spisovné
řeči jedné. Ostatně, zříme, jak bohatá a krásná jest
literatura slovenská, jakých výšek již dospěla a
můžeme čekat, že stále bude stoumati. Za války
bylo vytýčeno se strany českých vůdců za hra
nicemi i doma, že po hrozné válečné tragedii
musí býti spojeny obě větve v jednom státu, což
se konečně zdařilo.

Slováci vytvořili s námi jeden stát a čekali
od nás sílu, pochopení, opravdové uvědomování.
Brzy však byli zklamáni. Naše vojsko. bývalé
rakouské, bez kázně a bez vyšších pojmů o Spra
vedlnosti a morálce, počínalo si způsobem přímo
odporným. Všudy, kam vnikali, zavlékali své mra
vy či nemravy, liď zbožný, prostý, ale dobrý, byl
jim pouze ku posměchu, hlavně jeho máboženské
přesvědčení bylo vystavováno drzým a nehoráz
ným vtipům nízkého českého člověka, kradlo se
jen což a ještě mnoho jiných věcí provádělo. Slo
váci zřeli, že Češi isou jen štváči a jejich veliký
a vznešený názor o Češích, jako o lidech, vysoko
stojících kulturně, se zvolna rozplýval. Češi nestálivysokolidsky.© Důstojnictvo.majícídobrý
vzor v italském generálu Piccioneovi, znalo na
mnoze dobře jednu věc, totiž zábavu a tanec.

A naše inteligence, která tam přicházela, ne
potěšila též příliš slovenského lidu. Ti učení páni
tam nešli z lásky, ale že se dobře platilo, a pak
aby prý odstranili ze zatemnělých mozků sloven
ských tmu Říma. Jen jak si počínali páni profe
soři na středních školách! Jsouce zvyklí z Čech
nevědomosti a lží vychovávati ve studentstvu zášť

proti vší Pravdě, začali tak i na Slovensku. Není
divu, že studenti jejich, pohlížející s úctou na od
kaz svých matek, vštípený v jejich srdce, na ná
boženství, ozvali se proti tomuto nízkému činu
svých profesorů, kteří v odvetu je pak jen tero
risovali a pronásledovali, jak mohli, ač ne vždy
se zdarem. Nemenší radost měl lid z úředníků.
Jejich chování bylo leckdy nejvýše hrubé a urá
žející; když jim to však bylo vytčeno, omlouvali
se zatemněností a nechápavostí tamějšího lidu.

Jest pochopitelno, že zástupci slovenského li
du a vůdcové protestovali proti tomu jednání.
Ježto bylo zříti, že hlavně se útočí proti nábožen
skému cítění, snažili se kněží sorganisovati lid a
bránit se, pokud možno, onomu proudu nepřátel
skému. Odmesli si za to, hlavně první z nich, kněz
Andrej Hlinka, nadávky z našeho Nár. shrom.,
vytýkalo se jim vlastizrádců a maďaronů a kdesi
cosi. Zatím však zříme, že meuvrhli Slovensko ve
zkázu tito maďaroni a vlastizrádcové, nýbrž ti,
již chtěli se svými frázemi zničit čistotu sloven
ského lidu, různí ti páni socialisté, ministrů ne
vyjímaje.

Studentstvo slovenské bylo postaveno samo
stetností před nové obzory a nevědělo, kterou si
zvolit cestu a jakými směry postupovat. Svaz po
krokového studentstva sezval si všechno student
stvo československé republiky na sjezd do Prahy
a začali do nich nalévat své rozumy. Příznačným
znakem českého pokrokového studenta jest, že
své ubohé názory uplatňuje způsobem nedůstoj
ným inteligenta, že za každým jeho slovem roz
vírá se ohromná jáma nevědomosti, a Že v prvé
své větě, kterou pronáší, útočí na tmu katoli
cismu, Říma atd. To se přirozeně těm Slovákům
příliš nelíbilo. Proto přišli mezi studentstvo kato
lické do Olomouce, a odcházejíce tiskli nám ruce.
Začala tvrdá práce na Slovensku, na středních
školách. Školy jsou prý státní a proto se činily a
činí tomu studentu všelijaké potíže. Než, omi se
přece sdružují. »Nemóžeme stát netečne, nemó
žeme stát každý o sebe, lebo. tie kalné prudy,
ktoré dnes sta dravé šelmy prebiehaiů po našom
Slovensku, by más iste pohltly. Keď nás bude
viacej pohromade, keď budeme tvoriť skálopevný
hrad: ďaromné sů průdy, daromné vlnobytie, my
sdružení —- ako maják v mori — stát budeme a
divé průdy poď nami bezvládne budu hůčať. Po
viem otvorene: nám katolickým študentom ide o
vieru, ktorů nám zbožná mamička hlboko do srdca
vštěpila. aby jsme mali potešenie pre celý svol
život? — Nám, katolickým studentom, nenie vlera
nejakým krásným poetickým stredovekým snom.,
nenie niečim takým, čo sa mení dla doby a módy,
ako káby, sice ie ona »hlůpostou«. Nám je viera
dielom Božím v človeku, právom Boha na dušu
a srdce Vudské,. vyšším svetlom i vyššou nebes
kou milosťou. My takto hl'adíme na vieru a chce
me ostať při nej. A keď vidíme, a dobre vidíme,
že v Čechách a po Moravě tisíce a tisíce študen
tov — sdružených poď práporom »Volnei Mv
šlenky« — pracule proti církvi. proti viere. proti
pápežovi, proti kňazom. keď chystá sa růcať to.
čo vyrástlo s krví martyrov — my katolicki štn
denti máme stranou stáť a dfívať sa na mich bez
božní prácu? Nie! A stokrát nie! Naši predkovta
z hrobov by vstávali a šli by žalovat Bohu |
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Svetu na svojich nezdárných potomkov.« — Psal
tato slova student od Váhu v Slováku 31. května
1919 a patří z nich mužná a vědomá odhodlanost
a jest z nichcítit láska. Nemáme strachu, že stu
denti s takovým nadšením zapadnou. nebou bu
dou umlčeni. Ba, čím více se bude proti nim VY
stupovat, tím více bude rozdmychována ona lás
ka a nadšení, a budou růsti.

Jest na tom slovenský student ještě z ied
noho stanoviska špatně. Schází mu totiž kniha.
Když jim vláda něco pošle, pak jsou to hatla
nny. A volají a děkují, když jim někdo něčím
vypomůže a nějaké naše, katolické knihy jim
zašle.

Na prázdniny si chystají sjezd do Ružom
berku, kde se spojí »organisované čiastky v orga
nisovaný celok, ktorý bude dosť silný na to, aby
dedictvo cyrillo-metodejské (vieru) tak oddal
svojim potomkom., ako ho od zbožných predkov
dostal čisté a nepoškvrnené.« Přiidou i čeští ka
toličtí studenti, aby ruku v ruce pracovali a bu
de-li třeba, i společně trpěli.

Odbočil isem trošinku. Tož, Slováci pociťo
vali k nám Čechům dosti oprávněné nedůvěry,
která tímto neštěstím, tímto fiaskem, jež zavinila
česká vláda ještě více vzrostla. Třeba opravdo
vých činů a skvělých, aby ona nedůvěra zmizela.

Zdá se a píši to rád. jako neraď jsemostře
kritisoval nízkost, že maše inteligence. si trochu
oné důvěry již vydobývá. Slyšel isem poslední
dobou i ve slovenských novinách, že právě české
učitelstvo a česká inteligence na Slovensku dlící
udržuje naději a vzněcuje ji ve Slovácích v těch
to krutých chvílích. Jakoby všechna zášť vymi
zela, ostří se ubrousilo 4 vlast volající své Syny,
by jí pomohli, ježto jest v nebezpečí, utužule
všechny v jednotě. Dei Bůh, aby tohle trvalo
i dále.

Střední škola. Tenhle převrat, který se u nás
udál, ukázal nám všechny slabiny střední školy.
Mají se ty slabiny odstranit. Ale jak? Pan mi
nistr vyučování stále mluví o odrakouštění, od
církevnění škol, ale ve skutečnosti škola zabředá
čím dále tím hlouběji. Ve starém Rakousku byla
škola spoutána, nebylo mnohdy možno volněji se
proslovit. ale iednu dobru vlastnost to přece mělo.
Mnozí páni profesoři, s jejichž inteligencí to ne
bylo nejlepší, musili aspoň mlčet, kdežto, nyní mo
hou mluvit, a oni mluví nesmysly, nebo štvou. Tožejeodrakouštění?© Dostávajísemidorukou
různé ty středoškolské časopisy, jichž jest dnes
iako hub po dešti a co čtu, mne zaráží. Samá
zášť, vyiadřovaná bombastickými frásemi. Stu
dent vycházel ze střední školy bez ujasněného
názoru na každou věc. Střední škola dovedla do
studenta nejvýše vtlouci spoustu pouček a Zzne
chutiti mu veškeru práci. Takový student se nám
ukazuje i v těch časopisech. Nestudoval a me
myslil. Nestuduje a nemvslí ani teď. Tak třeba
v otázce náboženství. Když chci si objasnit ně
jaký systém filosofický, musím sednout a studo
vat ho, studovat se všech možných hledisek. Náš
student. no příkladu svých profesorů, odpravuje
deseti řádkami celou církev, náboženství a když
se ty řádky přečtou, pak vidí se a čtou hrozné
nesmysly. Zde by mě! pan ministr nasadit všech
ny síly. Naučit studenta býti studentem. totiž stu
dere. t. j. smažit se, usilovat o vědu, práci, prav
du. Jinak střední škola bude čím dále horší, a zní
budou vycházeti velcí nedoukové. nedovedoucí
stavět, nýbrž jen bourat.

Těžké postavení má ua aynější střední škole
katecheta. Po půl roce jest uštván, vysílen. ne
schopen opravdové práce. Náš student mu namno
ze znesnadňuje veškeru činnost způsobem až D6
uvěřitelným. Vykládá-li v náboženství o někte
rém článku víry, směje se Suchým dogmatům; vy
hledává ve všech možných brožurkách námitky,
jimiž mu znemožňuje pokračovat a rozhovořit
se o mnohých důležitých otázkách. rozhazuje
mezi svými kolegy pobuřující letáky, ubíjí zkrát
ka svého katechetu jak může. Je to simé me
mento pro ty, kteří mohou a mají povinnost sta
rati se o rozřešení poměru církve ke státu. Jinak
by to šlo po prázdninách ještě hůře. Volali jsme
již dříve po konfesijní škole (2. čís. St. Hl.) a je
ten hlas nyní tím wmaléhavější.Od nynější školy
si neslibujeme nic, jako si od ní mohou málo sli
bovat, kteří si v ní libují. Učme se trošinku od ci
ziny, hlavně od Francie. Jak tamkonfesiiní ško
ly prosperují! A vycházejí z nich lidé mravně za
ložení, myslící, a jevící zájem o hluboké otázky.
Ne jako u nás studenti, ukázující se jako »lvi
korsa« na promenádách, dvořící se a kazící pat
náctileté dívenky, třeba z pensionátů, blýskající
se na tanečních zábavách, po případě na různých
národních slavnostech, ale s prázdnotou v nitru.

Česká prostřednost a nevychovanost. Denník
»Čech« přinesl před nedávnem zprávičku, jež od
haluje českého inteligenta do naha. Dovoluji Si ii
otisknout beze změny, aniž co přidám, neboť ta
fakta, jež vystavuje, sama sebou mluví dosti hla
sitě: »V jednom z pražských klášterů. kde mají
velkou knihovnu i obrazárnu, hásil se jeden z
vyšších důstojníků irancouzských. kteří jsou V
Praze ustanoveni ke službám mezinárodním: však
je po Praze potkáváte. Přišel jako sta jiných pro
hlédnout si sbírky a památky. Přidělen mu byl
k průvodu kterýsi profesor pražský. (Jména jeho
jen ze šetrnosti neudáváme, abychom jej zbyteč
ně neblamovali; redakci je však známo a.nejsme
neochotni pověděti je veřejně. Pozn. red.) — Byl
přidělen onomu vyššímu důstojníkovi iako tlumoč
ník. V klášteře byl však dán důstojníkovi kněz,
jenž by jej sbírkami provedl; tlumočník byl zby
tečný, protože ten kněz uvítal oba nány čistou
frančinou. Důstojník žasl nad bohatstvím sbírek,
knihovny i obrazárny. a niiak netajil se údivem.
A s knězem hovořil o umění, literatuře francouz
ské atd. atd. ,

Byl uveden do t. zv. létního refektáře, kde
na stropě je velkolepá freska. malovaná ledním
ze starých bratří řádových; představuje hostinu
nebeskou. Důstojník byl nadšen: »To je prostě
velkolepél« A hned poznával: »To je obraz ho
stiny enebeské, zde Kristus, zde to a to,« a jásavě
hltal zrakem nádheru fresky.

Kněz vysvětloval mu jednotlivosti i přene
sený význam obrazu — důstoiník přizvukoval, tá
zal se i sám hneď vysvětloval; byl prostě unesen.

A tu promluvil také pražský profesor. český
člověk: »Jen je-li ta hostina nebeská pravdivá,«
a cosi jako: povídačka o nebi.

Škoda, že slov nepronesl jen česky, aby jim
rozuměl jen kněz, také Čech, a aby jim byl ne
rozuměl důstojník. Čeští kněží jsou jim zvykli!
Na meštěstí pronesl je pan profesor francouzsky...

A tu se stalo, co pan profesor asi sotva oče
kával: Důstojník obrátil se k němu a pravil mn
nadmíru zdvořile a chladně: »Paneprofesore, svou
pcznámkou jste mř pokazil celý velkolepý doferm.
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jeiž jsem si chtěl odnésti z tohoto nádherného
domu. Ale svou poznámkou jste se také nešetrně
dotkl jednoho z našich hostitelů, pod jejich stře
chou, dotkl jste se jeho přesvědčení i ieha vědo
mostí, neboť důstojný pán jistě ovládá svů: před
mět a o nebi mnoho musil se učiti. Ostatně. Dane
profesore, dotkl jste se také mme, neboť — (a tu
se panu profesorovi uklonil) — já jsem věřící ka
tolík .. .«

Jak se tvářil pan profesor, nepovíme.. Jen
prozradíme, zakoktal: »Pardon, odpusťte, já jsem
jen žertoval.. .«

A důstojník na to: >0 věcech svatých, Da
profesore, se nežertujel«

Pan profesor??? To si domyslete.
Důstojník pak obrátili se ke knězi a pravil:

»Důstoinosti, je nás zde řada, kteří bychom chtě.
jíti k sv. přijímání a neznáme zde kněze, jenž by
nás francouzsky vyzpovídal...«

Prozradíme pak, že opravdu celá řada fran
couzských důstojníků přistoupila ku sv. přijímání
v jednom z klášterů na Novém Městě Pražském.

V onom klášteře pak byl viděn i francouzský
důstojník ještě vyšší hodnosti. nevíme. Žebyl-li
to dokonce důstojník hodnosti nejvyšší, ienž při
Vzkříšení s chotí a dcerou svojí, nesouce V ru
kou hořící svíce, kráčeli pokorně se skloněnou
hlavou za opatem, nesoucím pod baldachýnem
Sanctissimum...«

Na uváženou. Doslýchám se, že na Česko
brodsku a v Posázaví vystupují venkované houf
ně z Církve. Jaká je toho příčina? Dochází k
onomu vystupování po různých schůzích, jež po
řádají pán! bratří Špatný, Frabša et consortes.
Nemyslím, že by ti lidé, kteří odpadají, najednou
poznali bídu Církve, nikoliv. Již déle rozžírala je
skepse, neb aspoň byli s Církví jotovi. Ale jsou
mnozí mezi nimi. kteří tako stádo dělají totéž, co
druzí: Odštěpnií Se a není nikoho, kdo by je za
držel? Kněží! Napadají mi misionáři a jejich těž
ká práce, ale korunovaná vítězstvím.

Práce. Příliš se mluví o práci a síle, o zodpo
vědnosti, o našich velikých úkolech v buducnu.
Než, často to hovoření bývá důkazem, že oprav
dově se těch ctností nedostává, a Že snažení po
nich nemá intensity, iež by byla s to proniknout
celý život a změnit jej. Zdá se mi, že to platí i o
nás. Kamkoliv se obrátím, všude unavuje můj
zrak červená, či modrá barva papíru, oznamující
schůzi za schůzí, zajdu-li si poslechnout nějakou
přednášku na tu schůzi, slyším samé rozvinování
programů, samé stranické štvaní proti jiným poli
tickým stranám. samé odsuzování, samé rozněco
vání k zášti a hněvu, ohnivé a mnohomluvné re
soluce nic nepravící, ale málokdy bývám mile pře
kvapen velikou myšlenkou, hlásáním lásky vzá
jemné. Naneivýš, když řečník za ohromného já
sotu a potlesku všech přítomných se zmůže na
frásí: »Teď isme -odstranili tmu Říma a vybudu=
jeme novou morálku lásky.« Jak se začíná vště
povat ta mová morálka lásky? Asi takto: Slova,
tež cituji o lásce, byla proslovena na jedné schů
zi. Hned po nich — pan řečník, jako většina řeč
níků objíždějících a řečnících a předvolebních
schůzích potřebnie získat co neivíce členů do své
organisace na úkor druhé strany — mluvil 0 »DA
rádním programn Strany«. o vyvlastnění velko
statků. A při tom, když odpravil Řím a své po
sluchače nadchl pro novou lásku. pustil se do —

agrárníků. To bylo ostatně jeho věcí, Ale on své
posluchače tak rozplamenil proti těm bratrům z
druhého tábora — moráika lásky užívá často slo
va: bratr — že vyvolal u svých přívrženců slova
nadávek a poznámky, jež stydno opakovat. Vždy
jsem myslil, že Láska k bližnímu začíná přemáhá
ním sebe, potlačením egoismu, a že jest založena
na Lásce k Tvůrci, Pánu všehomíra. Dnešní doba
učí však jinak. Miwví a nlásá lásku a myslí, že ii
vypěstí třídním boieri, uvolněním všech“ náruži-.
vostí lidských, potlačením nebo úplným vymýce
ním Boha ze srdcí lidských. Je to jen trošinku
správné? Co by říkal sám pan řečník, kdyby opo
siční Strana nabyla na schůzzi vrchu a praktiku
i.c názor přednášejícího, srovnala mu kůži?

Nemě.o by se spíše radit a pobádat k onomu
popření egoismu a vážné opravdové práce? Bude
nám třeba hodně mravní velikosti v budoucnu.
Budeme obklopeni Němci a Maďary. Veškeren
slovanský svět vzhiíží k nám Čechům jako k ná
rodu opravdu vyspělému a kulturně vysoko sto
jícímu. I cizina patří na nás s jakousi úctou. Jest
nezbytno pracovat, bychom si udrželi ono Dosta
vení, nejen to. jsme toho povinní před těmi, kteří
byli před nárai, i kteří přijlou po nás. — Jistě, až
Jáska k práci zasvěcené celému tak draze vy
koupenému národu pronikne náš život. odpadne |
to zbytečné mluvení a štvaní. Na jedom táboru v
Praze 1. května proslovil kterýsi řečník: »Dosáhli
jsme 8Shodinnédoby pracovní. ale nám to nestečí,
iny chceme pracovat více.« Jistě myslil, po práci
v továrně že se bude věnovati dělník vzdělání
svého nitra, k vlastnímu sesílení vnitřnímu, ježto
»celý národ bude z kvádrů, bude-li každý jedno
tlivec jeho z křemene«. podle hlubokých slov na
šeho velikého a drahého Nerudy. Někdo si mohl
slova řečníkem přednesená vykláďati též ve smy
slu opačném: »Chceme jen 6 hodin práce«, ale to
by bylo nesprávné.

Pan Herben dokázal, jak lehce a snadno lze
býti polyhistorem v moderním slova smyslu, totiž
vědcem, Ieterý o všem mluví a téměř ničemu ne
rozumí. Chtěl hned najednou odpravit katolicis
TMUsu nás sesměšněňímjesuitů, sv. Jana i papež
ství, podle něho s'oupů katolicismu. Jakým způ
sobem? Herbenovsky. totiž sprostě a nevědecky.
Bylo mu věkně dokázáno v »Čechu«, že jest lhá
řem. A takových pánů se v Čechách hemží jako
hmyzu. A jako jedovatý hmyz všechny čisté vody
otravují. pouštějíce do nich hnis svých zkaženýci
a bolavých srdcí. Zvláštní, národ jich nedovede
odstranit. V jiné zemi by byl takový člověk či
tací lidé nemožnými.

Svaz. Mladá Generace si občas vzpomene, že
existuje Česká Liga akademická. Též ve svém
12.—13. čísle věnuje tomu klerikálnímu studentu
noticku. a hned v otázce, týkající se ieho místno
stí. Doporučoval bych panu pisateli, aby se o těch
věcech informoval, iinak píše nesmyslv. Pan Fial
ka s pohrdáním mluví o práci Ligv. Pravda. ne
vykřikujeme vše, co děláme, do veřeinosti. pomě
vadďž nepracujeme, aby se nám dostalo odměny
od lidí, ani nepracujeme pouze pro lidi. Ale když
ž jsme při té práci. Co opravdového vvkomal
Svaz. ktarý trvá již dosti dlouho a orgamisuje prý
přes 5000 posluchačů? Čteme o tom v témže čí
sle M]. G. Tam se ovšem mluví o stagnaci. která
trvá již hodně dlouho, a kterou nedstraní žádné
manifestace a napadání katolického studentstva.
Čo dokázal Svaz se svým středoškolským sva
zem? Uznává se, že se musí pracovati a tak je
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10 možno, když něco přes 100 lidí — a přece Svaz
representuje všechno studentstvo!! — se účastní
voleb a ti ještě velikého interesu o spolek nemají?
Pan V. G. píše ve článku »Stagnace«: »Stará se
studentstvo o svou Sociální otážku tak, jak je to
hc zapotřebí? 'Velká schůze, a po ni? Najdete
10—20 lidí, kteří by se sešli ku práci? Stagnace.
Nezájem... Do sociální komise přijdou 3—4 lidé.
Valná hromada »Svépomoci«, kde má se hovořiti
o oOrganisaci výdělečné práce studentské. Přijde
as 15 lidí. Pane, zde byste se mohli od ligistův
učit! Ptáte se, kde jest chyba a kde možnost ná
pravy? Já bych vám poradil a jste-li hlubší. než
ti ostatní, o nic se nezajímající, vyslechnete mne.
Hleďte poznat Pravdu, Dobro a Krásno, pronik
nout se jimi a jednat podle toho. Pak jistě bu
hete k sobě poutat a ku práci více lidí. Ale když
jen mluvíte, a co mluvíte, projadřuje zášť a ma
Jost, pak se nedivte, že s vámi nikdo nepočítá a
počítat nebude. Tolik ad hoc. Svaz nepřeje Lize
ani těch dvou místností, které má v Lažanském
paláci. Je to vidět ze škodolibosti. s jakou o tom
píše. Z toho, co se v místnostech děje, se Svazu
zpovídat ligisté nepotřebují a jistě nepůidou, ale
volati rektorát techniky proti Lize, jest při nej
menším nekolegiální. Když ligisté přenechali Šest
zařízených znístností Cizineckému úřadu za dvě,
je to ien znamením ieií veliké obětavosti. Než, pá
nové, pište jen dále o Lize, aspoň jí uděláte rc
klamu mezi vysokoškolským studentstvem.

Demonstrace Studentstva. Je jisto, že se ve
řejnost stará o své studentstvo opřílišmacešsky,
a že se ohlédá po němteprve tehdy, když honei
nutněji potřebuje. A jest smutné, že teprve mani
festacemi a líčením své bídy musí český student
se domáhati nápravy. Kdo zná jen trochu pomě
ry Studentské v Praze, sezná, že k manifestaci
nedělní, i k těm ostrým protestům musilo iednou
dojít. Jenom, aby se již veřejnost rozoomněla na
své povinnosti ke studentstvu a pomohla mu vy
studovat. Kolik jest již případů, že student bídně
vystuduje, a když má klidit ovoce své práce, pa
dá, podťat, iako mladý stromek, nemohoucí sesí
hti a dáti ovoce. Jedna věc však hlavně bolestně
se dotkla. Řečník pronesl strašná slova, platící
vysokoškolské studentce. »Krev se bouří v žilách
nad zprávou. že naše kolegyně se musí z bídy
prodávati.« Musí? Myslí pan kolega, že musí? To
by bylo lépe pro ty dívky, kdyby místo vysoko
školského studia zastávaly místo služek, aby mě
iv čistá srdce. Je v těch slovech pronesených n
nem řečníkem též kus obžaloby veškeré naší vý
chovy. Dívka, maiicí Vznešený názor © mravno=
sti, se nikdy prodávati nebude. A i kdvby byla
nejchudší, ne. Neodpovídá to skutečnosti. snad se
mi namítne; pak zde stojím před hrozným zjevem.
před úpadkem. A nikdy bych se neodvážil gene
ralisovat. Znám některé slečny, studující na vv
soké škole, které mají o mravnosti prazvláštní
pojem, ale prodávají-li se. pak ne z bídy. nýbrž
že jsou mravně, ať iiž číkoliv vinou, nízké. A
znám stuďentky opravdu chudé, bídně se protlou
kající a z jejich pohledu natří čistota. At obrátí
naše společnost. a hlavně pPánií z ministerstva
školství, svůi zřetel k výchově. Jinak by se
mohla, snad v brzké době, slova páně řečníkova
generalisovati ale nejen o chudé studentce, nýbrž
o Studentce vůbec.

Legionáři. Měl jsem je rád, když jsem o nich
slýchával, jak hrdině za naši vlast a za nás bo
jují na bojištích francouzských, ruských a ital

ských. Byli to hrdinové, před nimiž dlužno se
sklonit. Když přijel náš pan president Masaryk
a kolem automobilu, v němž seděl, isem zřel le
gionáře, plesal jsem i byl jsem dojat. Jejich pevný
krok, jejich mramorová přímo tvář mluvily mi ©
velikosti jejich duší. Šli, vědomi si své důstojnosti,
Mám je ještě radši, když isem jich několik po
znal. Jsou to legionáři francouzští. Znal jsem ie
přeď válkou, ale jak se změnili ti iinoši! Jsou váž
ní jejich názor takový ucelený a povznesený nad
všechen prach. A jak milují svoji vlast! Mohli
bychom se od nich učit. Než, část naší české ve
řejnosti jakoby je nenáviděla. Je to právě ta ve
řejnost, která se za války jen hrbila a Pro stát,
pro samostatnost ieho nepříliš toho vykonala. Ve
řejnost, hovící jen svým náruživostem, nedove
doucí v sobě podříditi to nízké tomu vyššímu.
Zdají se iim legionáři malými vlastenci, nejsóu-li
stádovití, odsuzují-li jejich jednání ubohé a odsou
zení hodné. Již veřejně jsem slyšel několik ostrých
slov, jež pronesli legionáři proti nám a bolestně
se mne dotklo, jak bylo naloženo s legionářem
invalidou v chrámu Týnském rozvášněným da
vem. Jaká lítost mluví z dopisu, který tento muž,
obětující vlasti a i těm, kteří takto s ním jednali,
svůi život, napsal do »Národních Listů« dne 18.
května 1919' Ještě něco jsem u těch legionářů
pozoroval. Naučili se v cizině, v bojích. míti úctu
k cizímu přesvědčení a k náboženství. Je doiem
né. iak hovoří o náboženství, i když sami nevěří.
Je to znakem vysoké vyspělosti duševní, jíž ne
má ani náš vojín, ani náš člověk. Dokázal to již
tolikrát a bude ještě dlouho trvat, než stane se
podobným těm legionářům. Jest na legionářích.
aby hleděli proniknout náš český Život svým du
chem a trpělivě nás učili. Budou míti snad ne
vděčné žáky, ale 00 nedokáže Láska. Láska k
vlasti a národu, jeiž tolik milují?

Národní shromáždění. Působilo přímo -bolest
poslouchat členy Nár. S., když se projednávala
osnova zákona o rozluce manželské. Řeči a ná
miťky, jež bylo slyšet, vyvolávaly ve mne hnus,
a ten hnus se stupňoval, když padla podobná slo
va z úst ženy, slečny Zemínové a Landové-Šty
chové. Tak že může mluvit žena? Snaď je tomu
zvyklá ze schůzí a její vykřičený a neženský
hlas ženy nepřipomíná. — Nazývají se ti různí
pánové, zasedající v N. S., samozvanci, a víme,
že je to pravdivé plnou pravdou. jako je to prav
divé o celé vládě. Rozhodují o otázce hlubokého
obsahu pro celý národ a rozhodují 0 ní způso
bem nižším, než chasníci. Nevím, jak jest v ta
kovém prostředí těm duším opravdu inteligent
ním, iako prof. Dr. Mareš, V. Dyk a málo četní
Jní, ale jistě jest jim tam dusno. Hlavní věc. že
věci nejdůležitěiší se proiednávají za jeden den.
Snadno a rychle.

Jak se měníme. »Právo Lidu« s p. Sťivínem
byli nadšenými obhájci bolševismu. Pan Stivín
by! svého času dokonce jmenován čestným pre
silentem republiky maďarské. Když začal ne
úspěch na Slovensku, totéž »P. L.« a titíž páni
měli plná slova vlastenectví. A co nyní čtu? »Šme
ralův pozdnav maďarským bolševikům. Hlásíme
se otevřeně po bok buďapešťských dělníků. posí
láme iim upřímné soudružské pozdravy ve chvíli,
když spaďá na ně neúspěch. když kde kdo bude
od nich ustupovati, když můžeme čekati, že na
ně a přes ně na revoluč. prolet. hnutí buďou swpati
kletby a nadávky všeho měšťáckého světa. Za
toho stavu nemohli jsme více než působiti. aby
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saké českého vojska nebylo použito k útočnému
tažení přes demarkační čáru. Tuto povinnost,
pokuď bylo v našich silách, jsme splnili... atd.«
(Soc. Dem., 11. č., z 9. května.) Tak se ovšem
psalo před katastrofou na Slovensku a vláda
alčela. Nyní jsou za to zabíjení naši legionáři a
vojíni a konec konců se bude vybírati po ulicích
Ba sirotky po padlých na Slovensku. To dovede
udělat vláda ve prospěch svých synů, kteří musí
mapřed seiít hroznou Smrtí se světa.

Kláštery. Česká vláda zamýšlí okkupovati
kláštery. Není prý bytů a kdesi cosi a jde se na
kláštery. Svého času se tak šlo na místnosti ka
tolického spolku vysokoškolského »České Ligy
akademické« a nyní na kláštery. A tehdy, když se
ono bezpráví dělo vysokoškolskému spolku, kato
lická veřejnost mlčela a jsem zvědav, promluví-li
již jednou a rázně své veto. Nejsem obhájcem
klášterů, neboť mnohé dělají katolickému jménu
toliko hanbu, ale pro spásu duší nevykonají dnes
naprosto nic, leda že pohoršením odvádějí duše
od Krista. Ale jsou opět některé, které jsou síd
lem opravdového života podle Krista i střediskem
vědy a umětí. Třeba Emausy či klášter R >dem
ptoristů v Praze. A ty by si měl dáti katolický
Jid okkupovat? Obzvláště Emausy se svým umě
mím — stačí jen vejíti dovnitř, abys vše zřel —
se svým chorálním zpěvem, se svou liturgií byly
by ztrátou nenahraditelnou. Ať již nedím, že by
neměla vláda sahati po takových klášterech již
z ohledu na věřící cizince, kteří naleznou v nich
výborné zpovědníky a inteligentní kněze. A tolik
se miuví o slovanské liturgii. Oďkud vlastně vy
jde a může vyjíti opravdové dílo, než z takového
kláštera, kde mohou mniši studovat a uskutečnit
podobnou ideu? Myslím, že by to měli kněží uvá
žit, kterým na tom musí záležeti. Próto ne pryč
se všemi kláštery.

Česká mše svatá. Četl jsem. že důstojný pán
S. Bouška sloužil česky nejsvětější oběť mše sva
té. Bodlo mne to, jakoby mi někdo mluvil o schis
matu a chechtal se, jak český kněz si váží a po
slouchá nařízení církevních. A bylo prý při té
mši svaté »nabito«. Věřím, to se jistě přihrnula
všechna sebranka, aby se »podívala«. Za chví
ři se mohli jíti podívati na nějaké neřádstvo.

LITERATURA.

Příliš se vydává a tiskne. Sice za příliš dra
Mo, ale doufejme, že i zde nastane nyní nějaký
obrat k lepšímu. třeba mnoho z těch věcí jkst
ceny pranepatrné. Tak jakoby bylo znáti na těch
výtvorech neucelenost. jež jest příznakem naší
doby. Hojně se překláďá, nejvíce z francouzské
literatury a i z jiných. Zkrátka, je vidět v našem
literárním životě veliký ruch. Všimneme si zde jen
několika publikací.

Pr. Alois Lang, Náboženský problém Novali
sův. Olomouc, 1919. Nákladem Matice Cyrilo-Me
todějské v Olomouci.

Čtu díla Langova nesmírně rád. Zdají se mi
kritickými básněmi. Měl jsem ten doiem, když
jsem četl jeho studii o Jakopone da Todi i studii
k Poutníke Cherubinskému Angela Silena i dílo a
Susovi, německém mystiku středověkém. Všech
ny jsou psány umělcem krásného stylu i psychoJogem,nořícímsehlubokododušeHdské| Ba
právě tehdy, když jest dflo geniů, jež snaží se
rozpytvati, obestřeno jakousi tajemnou clonou.
jest jeho studie nejkrásněiší. Oďhahre jemně onu

clonu, zvolna, aby se nepomačkala a vystavuje
před námi nádherný obraz, na nějž patříme se
zvláštní radostí. — Novalis jest jedním Z oněch
tajemných a neprobadatelných romantiků němec
kých, kteří nás vábí právě svou tajemnosti. Člo
věk přečte Hymny k noci i ijné jeho básně, ale
aby mohl říci, že poznal opravdu jejich tvůrce, to
stěží. Je toho příčinou i styl i myšlenka. iiž odí
vá svým slovem. P. Lang snaží se, pokud možno,
vrbnouti záblesky světla do jeho nitra, aby se
mohlo vidět. A hlavně ho zajíná Novalisův pro
ces náboženský, »ieiž se podobá tajemnému rytmu
rozčeřené hladiny mořské, jemuž lze naslouchat,
nikoliv však vyslovit.« Poznamenává na několika
místech, že mu zůstala i po studiu duše uměloo
va nerozřešitelnou a záhadnou. Pátrá v díle N.
hlavně v Hymnech k Noci, v Křesťanství nebo v
Evropě, Duchovních písních, náboženských zlom
cích z r. 1800 a posledních zápiscích, jaké asi
stanovisko zaujímal tento zvláštní duch ke kře
sťanství a protestantimu ve svém krátkém životě,
jaké stoupání a klesání se jeví v jeho nitru v tom
ohledu. Tvrzení, že by Novalis zakotvil v kato
licismu, vyvrací, ba dovozuje, že v posledních
náboženských zlomcích stojí docela na půdě re
formační. Ovšem »není půdou tou některá z hi
storických koníesí protestantských, ale pramen,
z něhož všechmy vyvěraly a duch, jímž se vše
chny vyznačovaly. Je to úsilí, zbavit víru auto
rity zevní a přenést těžiště její do mravního vě
domí jedincova.« (126.) P. Lang řeší a luští záha
du nejen nitra Novalisova, ale chce zachytit celé
ovzduší romantismu německého tehdeiší doby, 4
možno říci, že se mu to zdařilo.

Dr. Josei Laichter. Uměním k životu. Otázky
a názory XLIV.

Pam Laichter by měl napsati ještě jednu kni-.
hu, lepší této, knihu o Životě. V díle Uměním k
životu mluví ustavičně o životě, až i'ž ie to směš
né, tím spíše, že má o životě dosti zvláštní názo
ry. Pan Laichter kritisuje jednotlivá díla, tak na
př. práce Martenovy, Sezimovy. Svobodové, Ku
nětické, Macharovy, Mrštíkovy a jiných ještě a
dokazuje v nich, pokud líčí život, obsahují život
či ne. Nepravím, pokuď jsou životná, nýbrž pokuď
líčí život. V prvé stati »O podstatě umění a zod
povědnosti spisovatelově« rozvinuje svůj názor ma
umění, vlastně ne svůj, k němuž se probil životem.
nýbrž názor, který jednoduše přejal od jiných. Stu
die celá, toť několik citátů, jež p. Laichter svým
způsobem rozřeďuje, až nechutně. Pokud se týče
stylu páně kritikova, jest chudý, snaží se býti vě
deckým, ale zůstává toliko opotřebovaným.Mmo
hďy mi připadá jako styl profesora, »iemuž stále
o něco běží, o něco jde.« Kniha tato není ostatně
něčim novým. Již dříve byly jednotlivé. stati uve
řejňovány v »Naší době«, a již tehdy bylo ponuka
zováno na jejich malost. Byl to Dr. F. X. Šalda,
který myslím, ve »Volných Směrech« proti nim
bo'aval!.

DŘEKLADY

Wilde. Kněz a ministrant a fragmenty z De
profundis. Praha, Grosman a Svoboda. 4 K. Pře
rožil a předmhrvou opatřil Jan Rey.

Když před léty se objevil v českém světě li
terárním Wilde, byl uvítán i odmítám. Některým.
a byli to hfavně lité z tábora katolřckého. se zdál
druhým Vertainem. pokud se týče jeho obrácení.
Nevím, ale zdá se mi. kdykoliv čtu knihu »De pro
fundis« příliš stroteným a nevím mnoidv. zďa
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možno bráti jeho slova vážně. V knize přítomné,
jakémusi klíči k jeho vnitřnímu životu, je několik
míst, které se zdají tomu nasvědčovat. Mluví o
katolicisnu a jest příznačno, co v něm hledal a
nalezl. Příznačno nejen pro něho, nýbrž pro de
kadenty vůbec. Ulpí na povrchu, nesestoupí do,hlu
bin. Tím se vyznačují jejich konverse — af ime
nuji Huysmanse. — »Pocifoval jsem a pociťují
ještě nyní nejsladší radosti v náboženství: ne v
těch, běžných náležitosteci náboženského života,
aniž v každodenní jednotvárnosti svých kněžských
povinností — tomu jsem se vždy bránil. Ne, moje
slast pramení z esthetické krásy naší bohoslužby,
z extase zbožného uctívání a z vášnivé horlivosti,
"imž předchází dlouhý půst a náboženská roziímá
ní. »A nalezl jste posily v modlitbě?« tázal se
rektor. »Posily? Ne! Naopak rozkoš, vznícení —
ba i divokou slast hříchu!t« (Kněz, 38.) Myslím, že
by Wilde podepsal ta slova i po vyjití ze žaláře.
Kniha obsahuje zpověď mladého kněze staršímu
rektorovi. Jest psána krásným stylem, který se
zdařilo panu překladatelovi běžně tlumočiti. A či
stě wildovským jest konec, smrt jinocha a mla
dého kněze při nejsvětější oběti. K dílu jest přidán
dopis umělcův k příteli lordu Alfredu Douglasovi,
který z důvodů osobních byl svého času vytrhnut
z knihy »De profundis«. — Jeden z nejlepších "Mi
deových dopisů. Studie předeslamnáinformuje 0 ži
votě Wildeově.

Hilaire Beíloe, Čtyři pocestní. Stará Říše, Mo
rava,. Dobré dílo. Sv. 53. Přeložil Antonín Ludvík
Stříž.

Jest radostno sednouti po únavné četbě růz
ných moderních autorů k tomuto dílu a osvěžiti
se. Z celého díla pští ias a veselost a co zvlášt
ního, čistota, která vane na čtoucího téměř z kaž
dého řádku díla, věc jistě v moderních literatu
rách, iak se mám předvádějí, velice řídká. Celým
dílem dýše láska spisovatelova k rodnému kraji
Sussexu. Miluje svůj rodný kraj a zdá se mu. že
se blíží svému soudu. Rád by ho uchránil tak, jak
jest, navždy. Ale věďa. že toho nemůže. chce si
aspoň uchovati jeho obraz. »Proto zachytil jsem
písmem, co se mi přihodilo už před tolika lety,
když jsem se poťkal s jedním mužem a potom s
druhým. a všichni čtyři jsme se sebrali a prošli
celým maším kraiem Sussexem, s kance do konce.«
Je to líčení všech krás. jež zřeli cestující ti čtyři
pocestní a líčení zažitků na té cestě. Jsou zde čty
ři rozdílné osoby — lak mistrně je umělec odlišil
a odstiňoval — Autor. Námořník, Básník a Šedo
vous, svérázní mužové kažďý svým okem pohlí
žející na svět a všechny jeho problémy a úsudky
iejich, břitké často. ale pravdivé, isou zachyceny
v přítomné knize. Mhrví o Sussexu, o poesii, umě
nm.Jásce. náboženství o všech možných zjevech.
vysmívají se šosáctví a sešněrovanosti nynějšího
rozumářského světa — krásně vystihuje onen Do
směch vypravování a vystoupení sussexského
dorda v anglické sněmovně — zazpívají si občas
písně prosté, ale dýšící radostí. až konečně do
stihnou země. po míž všichni toužili. Dflo samo jest
skvostné a silné i po stránce umělecké. Styl vý
razný. Na překladu fest viděti, že Belloca o. Stříž.
jeden z nečetných interpretů cizích geniů. kteří
pochopili autora.

J. London. Syn víka. A. Srdce, Praha.
Řada obrazů ze severních končin Ameriky.

Řada postav. zápasících s krutou přírodou a bijí
cích se houževnatě. A všechno. i ti lřďé, ať již ne
bojácní a odvážní, af iiž Jen'ví 4 tím padařící. | ta

příroda se svou zimou a svým sněheni, líčeno jest
umělcem opravdovým, mnohdy jen tak nahozeno,
řekl bych. —

Hamsun, Blouznivci. A. Srdce. 6 K.
Jste zaraženíi při čtení. Cítíte všude jakoby

severskou mlhu. Ale při tom, jak jsou jednotlivé
osoby a jejich činy lidské, Žijí, žijí svým životem
od Rolandsena počínaje. Tento zvláštní člověk,
zdánlivě všední, ale právě tou všedností zakrý
vající silný život vnitřní, jest středem díla. On
způsobuje, že začíná se žíti, svým jednáním vnáší
movou krev do ztuhlého Života severského. —
Osoby vykresleny jsou pěkně. Dílo to, jakož i dílo
Londonovo, přeložil p. Ivan Schulz. Čte se lehce.

J. K. Huysnians. Marta. Příběh nevěstky.
Je to jedno z prvých děl autorových, kdy tle

skal naturalismu, a snad nejslabší jeho dílo vůbec
i Po stránce uinělecké, srylistické, i po stránce
psychologické. Nudné popisování příběhů padlé
ženy. Autor chce též mluviti o zhnusení si života,
které doléhalo na tu ženu, ale vypadá to bledě.
Škoda čísti. —

Rachilde, Srdce mlýna, Napodobení smrti. Al.
Srdce, Praha.

Jest v díle té ženy jakási chmura, či chcete-li,
chmurná krása. Málokde prozařuje slunce, a když
přece prorazí, tož tak silně jest zastřeno temnýmimraky.| »Srdcemlýna«,prvápovídkaadaleko
lepší druhé, dokazuie totéž. Vášeň ženy, vystup
ňovaná a vyhrocená až k zločinu, jest obsahem
iejím. Spisovatelka staví tuto vášeň do divoké
přírody, do lesů s rozeklanými skalinami a hrůzu
budící saznotou, i přivádí ji do mlýna, kde jí za
oběť padá starý, dobrácký mlynář. Rachilde by
sťrým postřehem iproniká srdce lidské. hlavně
srdce ženy a svým tvrdým štětcem je maluje.
Neboť jest u té ženy cosi tvrdého, přímo mužské
ho, pokud se týče umění. I ty krajiny, i ty lesy,
jež líčí ve svém díle, patří na nás jaksi necitelně
a tiše. Zdá se mi, že maluje svým slovem. Pan
Levý, který přeložil tato dvě dílka, provedl čin
iistě veliký. Je těžko čísti Rachilde, právě pro její
malebné popisy, ale též těžko přeložit ji. aby ne
bylo setřeno mnoho krásy s jejího díla.

S. Obstielder, Kříž. Historie lásky. K. Neu
mannová. Svazek 157. Knih dobrých autorů.

Béřu všechny ty »historie lásky« do ruky S
velikou nedůvěrou. Vždy na 100 stránkách senti
mentální mluvení o lásce, vlastně o soužití, větši
nou tělesném, dvou osob. Tato kniha, jež rovněž
patří mezi ně, předvádí ženu, ztroskotavší v man
želství a nalezší 'epší život v lásce k jinému muži,
malému darmošlapovi. Spisovateli spočívá láska
ve vůni vlasů, a proto též tak dopadá. Tělo a
zase tělo. Pouhá milostná historie pro dámské
budoary.

Aleš Ušeničnik, Kniha o životě. Ze slovinštiny
přeložil Alois Jašek-Studýnský. Nákladem Matice
Cyr.-Methodějské. K 6—.

Ví vlastně člověk, co jest život? Byla kdysi
pronesena Ježíšem Kristem věta: »Já isem Cesta,
Pravda a Život«, a jindy »Kďo věří ve mně, byť
i umřel, živ bude na věky«. Proto pohlíží křesťan
ství na život nejen pokud se nám jeví v té krátké
době na této zemi, nýbrž i za hranicemi jejími na
oncm světě. Spisovatel se snaží zachytiti. jak Do
hlíželi na život iednotliví národové, od nejstarších
dob počínaje, jak se tento názor obráží v jejich
literatuře a jelich umění. Hojnými citáty dovozuje
svá tvrzení, takže někdy připadá ona práce jen
iako sbírka sebraných citátů. Posléze přistupuje
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ke křesťanství, kde již sám tvoří a zdají se mi
tudíž ony kapitoly nejsilnějšími. Stojí za nimi jíž
autor sám, patřící do hloubek katolicismu a vy
vážející z nich pravé perly. Celou práci zakončuje
pak radostným hymnem sv. Františka z Assissi
na Boha, »sluneční píseň«. To již se hlásí sám
autor k jedině správnému optimismu křesťanství,
prýštícímu z Chudoby, Pokory a Lásky.

Dílo doprovázeno jest věcnými poznámkami
a přidána studie překladatelova o autoru. — Do
poručuji knihu hlavně našemu studentstvu. K.

Theophile Gautier. Charles Baudelaire. Přelo
žil Ot. Levý, vyšlo u Srdce.

Th. Gautier, zakladatel směru »l'art pour Vart«
snaží se v této knize slohem bohatým a hledaným
vyvolati v čtenáři dojmy čiře básnické a smy
slové, jak na něj působily při čtení díla Baudelai
rova a osobní styk s ním — jet Gautier po výtce
kritik dojmový a popisný. Z této studie poznáte,
v jaké společnosti Baudelaire se pohyboval, s kte
rými spisovateli a lidmi přišel do styku — budete
poučeni a různých podivrůsťkách lidí, hlásajících
»la fin de siecle«, dovíte se o hašiši a opiu. o jejich
podivuhodných účincích. Seznáte konečně něco zeživotaBaudelairova...| Autorsámjestnadšen
suggestivní formou a stylem Baudelairovým, pro
žívá Spolu s ním všechny ony tisíceré stavy du
ševní; hýří při tom barvami a tóny, řečí svou
snaží se vystihnouti tolikeré odstíny dikce deka
dentů. Jedním slovem: je to krásné hromadění
slov, jež chce, abychom se vžili a vcítili v nejtai
nější dojmy, jež došly zpracování v duševní dílně
umělcově. Bohužel, nedosahuje autor toho vždy;
leckdy nepodává více, než objasní několika pa
prsky mlžíivou sféru, v níž hluboko skrývá Se ne
osvětlené jádro tvorby básníkovy. Není to kri
tické hodnocení pod zorným úhlem tří základních
ideí Dobra, Pravdy a Krásna -—kritika, která od
haduje, byť jen od oka, na kolik se podařilo uměl
covi přiblížiti se k oněm ideálům v Umění. Ko
nečně připustíme-li (ač je to věcí kritika a nikoliv
čtenáře kritické knihy), že máme se přenésti do
stéry a prostředí básníkovy tvorby, pak řeknu
hned, že tato kniha je příliš oslabena spoustou
rádherných slov, než aby působila bezprostřed
ně. Konec konců není povinností čtenáře kritické
statě, aby majdříve prožíval dojmy kritika samé
ho, a pak teprve aby se květnatou dekorací pro
kousával k vlastnímu jádru básníkovy tvorby. V
tom případě je účelnější vzíti do ruky dílo básní
kovo a čísti... Tím vůbec se vyznačuje kritika
impresionistická a dekadentů vůbec, že chutnají
spíše povrch, dle všech pravidel školy dekadentní
koří se formě — možno říci, že i spolutvoří, ale
nikdy nekritisují. H.

DIVADLO.

Anton Pavlovič Čechov: Višňový sad. (Hráno
ma Národním divadle.) — Čejka. (Hráno v Měst
ském divadle na Krá!. Vinohradech.)

Ať už iakkoliv pohlížíme na oprávněnost dra
matických děl Čechovových a na jejich cenu, ne
smíme se přece nikdy brániti, aby tento čin impre
sionismu života byl předveden na jevišti. Pro tu
náladovost, iiž vyvolávají a udržují jeho hry od
prvé věty až do posledního slova, pro tu nálado
vost, která hraje sama, stupňuje se, vzrůstá a pro
niká celcu bytostí, vstřebajíc se do tvé krve, sví
raiíc tvé srdce nevyslovitelným steskem, a rozpa
lujíc tvůj mozek nesnesitelnou tíhou zármutku a

bolesti. A tak na konec řekneš, co je do schemat
a formulek, jež poetikové vytvořili a pomyslíš si
že stojíš před novým druhem dramatu, o němž víš
dobře, že jeho konstrukce je dle běžného pojmu
hodně nedramatickou, jehož osoby nejsou hrdiny,
jak jsme na ně uvykli z klasických her a v němž
se nadarmo ptáš, jakou vinu vlastně odpykávaií.

Ačli ovšem není jejich vinou na př. ve »Višňo
vém sadu« to, že se narodily na svaté, velké Rusi,
a že pocházejí z úpadkových rodin statkářských,
žijících ve věku, jenž vedle jejich výsad a statku
smete nezbytně i jejich zemdlené, mdlé a umdlé
vající duše, jestliže se neaklimaiisují a jestliže ne
pochopí to, co káže Trofimov, »že už je čas začít
pravý život, že je třeba vykoupiti minulost, skon
čiti s mí...« To symbolisu'e Čechov »Višňovým
saďem«. Není takového po celé Rusi i »ve Slovní
ku js o něm zmínka«, ale vyrost! za starých dob
a »když vačer nebo v noci jdete zahradou, tu sta
rá kůra ve stromech svítí matně a zdá se, že viš
ně vidí to, co bylo před stem, před dvěma sty lety
a že těžké vidění je tísní«. A mutno pro to překo
nat lásku k višňovému sadu, dnes je už celé Rusko
naše zahrada«, jak káže Trofimov; anebo nutno
»začíti žíti novým životem, založit novou zahradu
višňovou, lepší a krásnější, než byla tato,« jak utě
šuje Aňa svou matku. Tak ie višňový sad sym
bolem života všech význačnějších osob kusu —
a snad i všech podružných. nejvíce ovšem (své
majitelky, jenž je sice osou kusu. ačkoliv memož
mo říci hlavní osobou. S ní je osud sadu spiat
nejvíc a vizte Liubovinu lásku k zahradě: rodina
je prodlužena skrz na Skrz; ale může ii zachránmiti
vykácení sadu, jak radí Lopachin, a vystavění vil
pro měšťáky na jejím místě“ Liubov však a Ga
šev, její deklamující bratr a nepraktický snílek,
raději prodají celý statek, než aby sami přikročili
k dílu zkázy. Zahrady ovšem nezachrání a tak
do jejich slov při odchodu a do rachotu vozu. jenž
je odváží, slyšeti údery seker o stromy. Ona a
Gašev se ovšem těžko loučí se sadem a domem,
pro ni je ztracen celý život, vše je pro ni ztra
ceno, ale mladí ti budou žíti jinak, než dosud, při
způsobí se té próse života, usůprosného a tvrdé
hu, takového, iak jej representuje Lopachin. a za
loží si s ní snad doopravdy novou zahradu. snad
lepší a krásnější, poněvadž ji vybudují dle vlast
ního srdce svým vlastním rozumem a svýma pra
cujícíma rukama.

A jací úpadkoví lidé vystupují v »Čejce«. Li
dé, kteří chodí věčně ve smutku Do svém životě,
lidé nešťastní a nespokojení, kteří se trápí pro to,
čeho nemohou dosáhnouti, poněvadž nemají do
sti vůle. aby toho dosáhli; oni si nedovedou vy
tvořit svůj život, nýbrž život tvoří je, určuje je
jich osudy, a oni jsou iako loutky v jeho rukou, jsot
jako »čeika, již to láká k jezeru. ...a náhodou při
ide člověk, spatří ji a zahubí.« Tak podléhá každý
svému okolí a svým zvyklostem, každý ie jinak
nešťastný, některý svou slabostí, jiný zase Svouláskou.© Medvěděnkojezamilovanýdodcery
správcovy Máši, Máša miluje Trepleva, mladého
autora, »dekadenta«, syna herečky Arkadiny. A
zatím Treplev touží po Nině, s níž si Sice zatím
dobře rozumí, jež však při vší lásce k němudychtí
Do světě, po slávě a štěstí. a přeje si býti hereč
kou slavnou Jako je Arkadina a iako je Trigorim,
její milenec a spisovatel, jehož romány se hodně
čtou. A proto opouští Trepleva, zamiluje se do
Trigorina a uteče s ním; ale Trigorinse jí nabaží
a pokorně se vrací k Arkadině, jejíž poďnorv a je
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jínož lichocení potřebuje k tvoření, Nina hraje V
kočuiících společnostech, někdy dobře, někdy špal
ně, přichází do rodného kraje Trepleva (jehož jmé
no je zatím už známo). Jemu zpovíďá se ze své
ho osudu a ze své lásky k Trigorimu jehož stále
miluje, a doznává, že Čemu Se v životě naučila
a co je podkladem jejího »řemesla« hereckého 1
Treplevova spisovatelského, ie umění trpět. Trpět
a věřit v budoucnost. S tím odchází — a Treplev?
Treplev to nedovede a proto umírá samovraždou.
Tak jedině Nina, »Čejka«, stává se po přestálém
utrpení a přes utrpení, jež ji čeká, jedinou tvůrčí
osobou, která si sama určuje život kladně a hod
motně.

fra sama, Poněvadž je více koncentrovaná na
jedinou osobu, je pevnější konstrukce mež Višňový
sad, ale jinak daleko nedostihuje oňoho kouzla ná
ladovosti a citovosti, jímž právě Višňový“ Sad
působí. Šráček.

Ivo Voinovič: Smrt matky Jugovičů. Drama
tická báseň ve třech zpěvech. (Hráno v Národním
divadle dle překladu Jana Hudce.)

Na den sv. Víta r. 1389 s bolestí vzpomínali
Srbové; jejich Kosovo pole je jim tímž neblahým
místem: jako nám Bílá Hora, třebaže příčiny i je
jich i naší porážky tkvěly už daleko před tím v
minulosti a třebaže byly i daleko jiné, než se vše
obecně tvrdí a věří. Dnes ovšem už jsou rány
zhojeny a národové žijí opět svým životem, ale
ale vzpomínka na osudné chvíle národa bude vždy
bolestnou a taiéemnou pro naše srdce; bude však
mimo to i zdrojem nejlepší a neiryzejší vlastenec
ké poesie. U nás dosuď tragedie Bílé Hory ne
měla svého básníka, za to zkazky o Kosovu vy
volaly u Srbů řadu národních eposů a zlákaly
i Vo'noviče, jenž vytvořil báseň, již můžeme klásti
na roveň pro obdobný význam Ibsenovu »Peeru
Gyntovi«.

Devět synů měla matka Jugovičů. všechny
i s mužem je vyslala proti Turkům. Doma zůstalo
jen devět jejich žen a jejich děti. Než ty jsou je
ště veselé a ani snachy necítí dosuď neštěstí, jen
Nadělija tuší něco hrozného a přece má takovou
touhu »po Slunci. štěstí, útěše a 'Spáse«. Marně,
neboť katastrofa na Kosovu je už dovršena a jen
jediný z Jugovičů. její muž Domian, unikl z boje,
»aby símě mstitelů radš spasil, nežli slavně na
Kosovu ležel«. Hle, vizte matku, Srbku! Potupá
je to pro něj a pro ní. že z bojiště utíká a nazpět
rechť se vrátí na svoje místo, byť třeba i pro čest
tam padl. A tak Anděliia sotvaže uvítala muže,
už jej zase ztrácí a ví dobře, že navždy a nroto
v posledním políbení pod jeho dýkou umírá. Dam
jan na bojišti padl rekovně a slavně, s praporem
radu v ruce. Boi ovšem dopadl už špatně. Na bo
jišti je plno mrtvol, ale obilí — »symbol nového
života« — tam přes to zraje a domorodí »mrtvýmn
chystají chleba, třeba vstanou«. Občas přeženou
tam Turci-otrokáři houfy zajaté ráje, anebo usly
šíš slepého guslara a uzříš dívku Kosovku, jež ob
chází bojiště a vyhledává raněné. aby je občer
stvila. A hle, Matka! Dam'ana hledá. aby z jeho
ruky přijala prapor. jak slíbila. Oď dívky Kosov
ky slyší. jak hrdinně padl. V tom jde průvoď po
hřební kolem, s Lazarovou hlavou a tam za La
zarem na štítu ruka uťatá a křečovitě třímající
prapor. Ano, je to ona. neboť hle, jaký div, sama
se otvírá a prapor odevzdává matce. jíž hořem
srdce puká. Jaká látka pro guslara!

A dílo Vojnovičovo? Je z ne'krásnějších celé
světové literatury. Jeho Matka ie symbolemCe
lého mučednického národa, hrdá a tvrdá na ve
nek, ale srdce jí bolein pukne, až svou povinnost
vykoná. A vedle této ideové myšlenky ta kouzelnámluvabásně!| Chvílemi:nerozeznáš.zdato
nezní slova guslarova, za chvíli slyšíš zas verše
s takovou náplní lyriky, že bys málem zapomněl,
že posloucháš historii o Kosovu, kdyby tě nepři
pamatovaly ostatní znaky na iihoslovanskou Do£-.
sii, o níž můžeme říci. že zůstala národní přes to,ževzniklarukoumoderníhobásníka!| Šráček.

A. N. Ostrovskij: Bouře. Drama o pěti děj
stvích. (Hráno v Národním divadle dle překladu
V. Červinky.)

Mladá ještě provdala se Kateřina za Kaba
nova. Kabanov je hodný sice muž, ale Kateřina
k měmu pravé lásky nepocítila a mimo to zlrnusí
jí manželství matka Kabanova, ovládající svým
despotismem celou rodinu.

Není proto divu, že se zamiluje do mladého
Borise, vzdělaného synovce kupce Dikoje; iako
bouře roste v ní tento hřích — a když Kabonov
odjede a když její lehkomyslná sestra Varvara if
styk s Borisem umožní, scházívá se s ním každou
noc. V tom přijede muž; Kateřina neumí se pře
tvařovati jako Varvara, svědomí ji trápí a tak za
hrozné bouřky vyznává se muži před matkou i
ostatními ze svého hříchu. Muž. ačkoliv i' sám
vše odpouští. chová se k ní, jak mu matka přika-.
zuje, jako k provinilé a stále se jen opfjí. ona pak
se mučí svým hříchem, »'eiž nemůže smýt, noně
vadž ji nijak netrestaií.« [ Boris odjíždí a při
chází se rozloučit. Tak nezbude Kateřině nic. da
mova, toho dávno už u Kabanovů pro ni není a
proto nač nésti déle to břímě hříchu? Vždyť ten,
kdo ii má rád. ten se bude modlit!... Drama,
vzniklé v letech šedesátých minulého století, po
čítá se mezi nejlepší hry Ostrovského. Dnes
ovšem Zdá se nám, známe-li ženy Ibsenových
dramat, duše Kateřiny dost mělkou, ale přes to
hra zasluhuje naší pozornosti pro výstižné vvkre
slení jednotlivých osob. Stačí uvésti jen Varva
ru nebo Dikoje.

HUDEBNÍ PŘEHLED.

Doplňuji kritiku Čelanského trilogie, začatou
v 1. čísle »Života«. Doplnění to ovšem týká se
jen druhé části »Noe«, poněvadž třetí část »Moj
žíš« vůbec provedena nebyla. Připojuji jen ně
kolik slov. Pravím, že to, co jsem napsal o prvé
části, platí i o druhé a umím-li jen trochu hádati,
tedy v budoucnosti i o třetí. Musil by to být náhlýzázrak,abychsemýlil.| Nešťastnáhudba,
vlastně žádná hudba, chaos. plný triviálnosti až
k omrzení. Škoda, že nemohu Čelanskémujako.
skladateli projeviti tytéž sympatie, jaké k němu
iako dirigentovi chovám.

Hudební událostí památného významu byla
čtveroprovedeníBerliozovy »Velké smu
teční mše« ke konci dubna a na začátku květ
na t. r. Byla to národní tryzna za československé
bojovníky, padlé za vlast. Čím jest »Christuse
Lisztovi čím »Lés Béatitudines« *C. Franckovi,
tím jest »Reguiem« H. Berliozovi: životním dí
lem. Životnost ta nespočívá ovšem v hudebním
zpracování, nýbrž v idei.

Vylíčit hudebně hrůzy posledního. soudu bylo
životní touhou velikého Francouze od počátku je
ho umělecké tvorby, Již některé žákovské práce
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zasvětil té myšlence, v »Reguieme "pak ji vtělil
v mohutný, nezapomenutelně působící obraz hrů
zy, lítosti a spravedlnosti Boží, jež die slov Kri
stových budou posledními údery lidského života
zde na zemi, jeho dohrou a zůčtováním.

Není to Berlioz první, kterého zaujal tento
velikolepý Kristův obraz posledního soudu. Již ne
smrtelný Michel Angelo a jiní byli mu předchůdci.
Není jistě také ani posledním. Berliozovu náklon
nost k tomuto vrávě náboženskému thematu vy
světliti možno jámu vrozenou schopností a tou
hou dramaticky tvořit. Touto pozoruhodnou
vlastností uměleckou Stal se ve svých smělých dí
lech vůdcem nového směru v hudbě a prvním ve
slavnémtriumviratu Berlioz, Liszt, Wacg
mer.

Ve volbě rozhodovala i jeho záliba v nábo
ženském mysticismu, posvátných textech a obřa
dech, jež v srdci zbyla přes všechny pohromy
duševní jako krásná památka vroucí zbožnosti a
živé víry z mládí. Slovným podkladem celého
díla je mešní formulář za zemřelé, kterého kato
lická církev užívá ve své liturgii. Perlou textu
jest starobylá, mohutná seguence »Dies ira€e«
Tomáše Cellanského (kol. r. 1250). Její hudební
zpracování je stěžejn.7z bodem celého díla. V mí
stech přímého líčení posledního soudu Berlioz uží
vá vedle hlavního orchestru ještě čtyř malých or
chestrů žestových a množství nástrojů bicích.
Tím vyvolává ohromný dojem v srdcích poslu
chačů a pokud to možno lidským silám a hudeb
ním prostředkům, vybavuje v mysli jejich přimě
řený obraz posledního soudu.

Reguiem bylo napsáno ve třech měsících ro
ku 1836. Berlioz praví, že pracoval je s velikým
nadšením a bohatostí hudebních myšlenek, které
ani nepostačil zachycovat ma papír. Po strasti
plné cestě, jakou berou se díla velikých lidí. bylo
Reguiem provedeno po prvé v Paříži v Dómě in
validů dne 5. prosince 1837 na památku padlého
gsonerála Damrémonta, ač původně mělo býti smu
teční oslavou padlých hrdin v červnové revoluci.

V Praze po prvé provedl je Knittl s Hlaholem
T. 1885. R. 1904 provedeno bylo A. Piskáčkem
po druhé.

Letošní provedení byla vesměs zdařilá. Vy
znívala velikou obětavostí a dovedností jak pánů
dirigentů Ostrčila a Křičky, tak i ohromného poč
tu účinkujících. Byla posvěcena pietní láskou a
vděčností. kterou každý v srdci pocítil. Sblížila
nás opětně s milými Francouzi a spojila nás s ni
mi ke společné tryzně za padlé hrdiny, s tím
ovšem rozdílem, že Francouzové v čele se svým
národním hrdinou maršálem Fochem vzpomínali
jich v katolických chrámech své drahé vlasti,

Kaožto národ náš dosud jen na koncertních polech. —
Zdařilý hudební rozbor k letošním provede

ním pořídil a u Fr. Urbánka vydal Dr. Otakar
Zich. S některými jeho filosoficko-náboženskými
výklady, v rozboru uvedenými, nesouhlasím. Je
v nich trochu neupřímnosti, mělkosti a pověstné
tendenčnosti, se kterou se dnes stále všude u nás
bojuje proti katolicismu. Myslím zvláště na sub
jektivní názor páně doktorův o pantheistickém
Bohu, opěvovaném prý Beethowenem (v jehož
knihovně byla zařaděna jemu nad jiné milá a jím
nesčíslněkrát čtená a obdivovaná knížka Tomá
še Kempenského »Následování Krista«) v »Mis
Sa solemnisSe«, a tvrzení, že u Berliozova »Re

guiem« nejde vůbec o cit náboženský, že je io
pouze velikolepá vidina dramatická. Slovům těm
bych uvěřil, kdybych dovedl jen na okamžik při
poslouchání Berliozova »Reguiem« nepřemýšlet a
necítit, a kdybych mohl od Berliozova »Reguiem«
abstrahovati všecko to, co právě je posvěcuje,
velikými činí a COV něm i působí.

Byla by to nedůslednost, nepoctivost a rozpor
mezi textem a hudbou, kdyby Berlioz svým dí
lem nechtěl v nás mic jiného vyvolati než pouhou
dramatickou vidinu, když myšlenkou posledního
soudu, tedy myšlenkou čistě náboženskou. se za
býval po celou řadu let, když ji uskutečňuje, sáhi
k textu katolické liturgie, když dílo své provedl
v katolickém chrámu, kde ne cit dramatický,
nýbrž cit náboženský vládne a má vládnouti, když
dílo své posvětil padlým hrdinům, o jejichž životě
posmrtném tedy nepochyboval, jak náboženství
křesťanské nás tomu učí.

V tom, myslím, že p. doktor se dopustil not
ného lapsu linguae. Mně Berliozovo »Reguiem«
jest dílem náboženským citem prodchnutým a
také i nábožensky působícím. Ovšem předpoklá
dá i jistou náboženskou disposici (posluchačům,
aby jim nebylo jen pouhou dramatickou vidinou.

Konečně Berliozovi to nikterak neškodí, když
bez ostychu postavíme jeho dílo vedle slavných
náboženských děl nesmrtelných geniů. hluboce
věřících,katolicky věřících; tím jen Berlioz
získá. Vždyť aspoň v umění měli bychom se vy
varovati falešné domněnky, dnes skutečně opa
kovánímaž hnusné, že by snad právě nábožen
SÍVvíÍa musímhned dodati náboženství ka
tolické, člověka jen snižovalo, otupovalo a
olupovalo o všechen vzlet a nadšení. To jest řeč
slepců, kteří zakrývají oči před jasem a krásou
nesmrtelných děl věřících geniů, kteří v církvi se
zrodili, jí posvětili svá veledíla a v ní i umřeli,
řeč hluchých, kteří zacpávají uši před mohutným.
jásavým výkřikem křesťanského umění, jež v tó
nech a v barvách náboženských děl, ve věžích
xamenných kathedrál proniká až k nebesům, —

R. 1867, nedlouho před svou smrtí. Berlioz
napsal: »Kdybych byl oďsouzen k tomu, abych
spálil všecka svá díla, byla by to. partitura »Re
guiem«, Za niž bych prosil o mílost.« Před smrtí
člověk nežertuje. aniž mluví v parabolách. Tímto
vyznáním Berlioz sám nejlépe vysvětluje, čímmu
bylo jeho »Reguiem«, *

Reguiem je skutečně něčím hlubším, než pou
hou dramatickou vidinou, jest mohutnou řečí lid
ského srdce, v Boha a věčnost věřícího, jest mod
litbou, kterou se člověk na kolenou. v slzách, se
sepjatýma rukama modlí před svým věčným
Tvůrcem a Soudcem. —

V koncertě pořádaném dne 2. května t. r. v
Obecním domě na počest Francie, uvedena byla
jakožto 1. číslo programu novinka nedávno ze
mřelého francouzského impresionisty Claude De
bussý-ho »Le fils prodigue« (Marnotratný
syn), lyrická scéna pro dva mužské hlasy (tenor,
a bas) a jeden ženský (soprán) s průvodem or
chestru. Text jest poetická parafrase Kristova po
dobenství o marnotratném synu; líčí návrat syna
v náručí jej oplakávajících a vzpomínajících ro
dičů. Nejněžnější lyrismus, rozplývající se v slad
kobolných vzpomínkách matky na syna, vyžadufe
trpělivosti posluchačovy, aby se nestal trochu
fádním. Hudba je roztomilá pavučinová, veskrze
francouzská.
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Druhým číslemprogramu byla C. Francka
Symfonie D-dur.

Jediná symfonie tohoto podivuhodného Fran
couze ale dostačuje, aby mu zajistila čestné mí
sto mezi největšími symífoniky a hudebními my
sliteli. Co čisté, jásavé i tiché radosti, co přesvěd
čivé síly a důvěry tryská z tohoto nádherného
díla, v němž idea víry kráčíc po jasných vábících
cestách k vítězství, duši posluchačovu Ss sebou
unáší a dává jí zakoušeti blaživých plodů víry.

Jásavý, božsky velebný motiv víry jest ne
zapomenutelný. Znova a znova Se vrací v srdce
posluchačovo a člověk mimoděk jako dítě se těší,,
kdy zase uslyší tak šťastnou, konejšivu hudbu
jednoho z vyvolených.

Jan N. Boháč.

UMĚLECKÉ VYSTAVY

Výstava AL.M. Muchy cyklu »Slovanská epo
peje« v Klementinu. Pan A. Mucha si předsevzal
provésti veliké dílo. Chtěl a chce totiž — neboť
dílo ještě není dokončeno — »řadou obrazů Zná
zorniti slavné. chvíle našeho národa a všech větví
slovanských od nejstarších dob až do dneška«,
tak totiž praví v předmluvě ke katalogu výstavy.
Pracuje na tom díle od r. 1911 a dosud dokončil
11 pláten, z nichž vystavuje 5. Myšlenka jest ve
liká a poutá i v nynější době, avšak míním, že jest
nad síly p. Muchovy. Aspoň, co podal, to dokazuje,
Vystavuje Slavnost Svamtovítovu na Rujaně,
Zrušení uevolnictví na Rusi. Miliče z Kroměříže,
Kázání Husovo v kapli Betlémské a Schůzku na
Křížkách, a všechna ta díla jsou pPouhou dekor
rací, ničím více. V »Slavnosti Svantovítově na
Rujaně« nezachytil nikterak oné radosti. prýštící
ze zvlnění citu náboženského i z čistého pojímání
přírody, ani úděsu při přepadení od mepřátel. Při
»Zrušení nevolnictví na Rusi« jest krásným pano
ráma Kremlu, zahaleného v mlhy, ale abyste vy
četli z té masy lidí kupících se kolem místa, z ně
hož bylo. ohlašováno zrušení nevolnictví, jejich
vnitřní dění, abyste zřeli, iak působí ono prohlá
šení na ty různé vrstvy, tlačící se ke Kremlu, to
ho nečekejte. Byli přece přítomni mladí i staří,
mužíci i kupci, měšťáci i aristokracie, ale to je
p. M. asi vedlejší věcí. A »Milič z Kroměříže«?
Kde jest vlastně a ty ženy dole sedící, co se v
nich děje? Odhazuií šperky. ale netažte se proč,
rebo si zodpovězte tu otázku někde ve skrytu,
nikdy si jí však nezodpovíte před dílem umělco
vým. Zdá se, že nezná nitra lidského srdce při ta
Kkovémpřevratu. Je třeba asi zažíti onoho vnitřní
ho přelomu; měl jsem ten dojem iiž, když jsem vi
děl jeho Otče náš. A podobně nezvíte nic z obraZu
Kázání Husovo v kapli Betlemské nic z duševního
přerodu lidí. Jediné, ca se mi zdá silným i oprav
du uměleckým z celé výstavy, jest zachycení
královny Žofie, poslouchající kázání Mistrovo. a
Pak na druhé straně stojícího. starce, snad nejlepší
postavy vůbec. Hus sám? Všechno jiné jest v té
osobě, jen ne Hus. Ještě lépe působí Hus — zní.
to parodoxně — na fotografii obrazu. »Schůze v
Křížkách« nepřevyšuje nikterak ostatních. Celkem
působí dílo Muchovo velice trapně. K.

Výstava obrazů Václava Radimského. (Topi
čův Salon — červen 1919.) V dubnu před dvaceti
lety viděli jsme souborná díla V. Radimského ma
posledy. Od té doby mnohé a mmoho se změnilo
v českém malířství a ještě. více v krajinářství. —
Tehdy jsme Radimského obdivovali, zvláště po

(

jeho úspěších v Paříži. Nyní obdivujeme se mt
tím více. V čemspočívá vlastně náš obdiv? Je
dině v tom, že pokračoval ve vývoji svého umění
(a pokračoval šťastně). že nezašel, že nedal se
zlákati ničím, ač žil v chaotickém víření všeliia
kých formulí, definic a technik malířského umění.

Radimský jest malířem výjimečné. až podivu
hodné zručnosti a jasného, rychlého zírání par
execellence. Zůstal stále tím starým impresioni
stou, jakým se učil být ve fontaineblanském le
síku, v Barbizonu, tím věrným impresionistou v
nejpřísnějším slova smyslu, věrným svému kraji
nářskému světu kolem řeky Seiny a jemuž Si
ritus rector byla impresse. Z vlhkého Barbi
zonu odstěhoval se do vesnice Giverny na říčce
Eure v kraii normandďském.

Zde žije prostě jako normandský sedlák. Má
Svoji loďku, kde má Své plovoucí atelier a odkud
maluje ty močálové paseky na březích říček, tuč
né louky a pastviny polité sluncem, břehy vrou
bené vrbisky a hluboké tůně z rákosin...

To je jeho kraj...
Nebo si zajde na brčálově zelené a obilné

nivy normandské, v aleje mohutných. rozsocha
tých dubů, na prášné cesty, úvozy a rozbrázděné
silmice, laby zde studoval plastiku normandské
půdy, jeií iormulaci a pohyb terénu. (Kosatcová
louka v květu. — Cesta močály v Normandii.)
K jednotlivým detailům kraje vrací se znova a ně
kolikráte. A tu podává vždy něco nového, bohatší
impressi v jiném osvětlení, v jiném postřehu nebo
v jiné barevné náladě. Radimský vychází do kra
je z rána, kdy kraj leží ještě v motdravém oparu
a navečer, před třešňově červeným západem
slunce a dny nejbohatší žně bývají u něho na Jaře
a v klidném podzimku.

I do vesnic si zajde... a maluie v úzkých
ulicích mnormandských (Vesnice na břehu Seiny),
mezi zdmi zahrad s převislými koši vomících ke
řů po prudkých deštích anebo Ssovocným stro
movím (Jabloně v květu) — ba i do širokých ze
linářských zahrad se zatoulá... Radimského kra
jiny dovedou nám vypravovati mnoho o jedno
tvánnostech a osudech života normandského sedlá
ka. Krai u něhoje celkem liduprázdný; jen na
ovroubených, rozteklých říčkách plovou vory, ta
žené vlečným parníkem...

Kraj normandský jest tichý, znavený, jakoby
ležel v agonii smutku a tichého vzdoru ve vy
sluněném zrání, — jako šípkový keřík, když se
zachytí v modrém, srázném bazaltovém lomu. —
se ztrnulým výkřikem hrůzy a panenským úsmě
vem a posledním vydďechnutím ze sežehnutých
trav. (Řeka L'Epte v topolí. — Větrná nálada.)

Radimský jest dobrým psychologem a inter
pretem Normandie, jehož »každý obraz mluví 0
smutku všeďního života. o našem ubohém,+dočas
ném pobytu, o našem bídném mřehrabování v
trošce plísně, která se rahromadila na povrchu
nepatrné planety.« (George Moore.)

Kolorit obrazů Radimského pohybuje se mezi
perlefťovou šedí vrb (Jitro na řece) a modroflalo
vou u stínů dálav, od barevné skvrny, kdy štětec
dotkne se jen plátna, až k plošnému manášení bar
vy při širokých listech leknínů... (Před bouří na
jetelišti. — Močál na podzim k večeru.)

Těšíme se, že Radimský zatoulá se i do ma
šich krajů a že jeho hoiná a bohatá žeň dojmů při
spěje k bližšímu poznání charakteru našich polf,
říček a lesů, ba i k peripetii v našem krajinář
ství. Hepnor.
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PABĚRKY,

Spisovatel p. Jaroslav Durych rozeslal své
»Výstražné slovo k českým básníkům«. Je 020
ruhodné a silné. Vystupuje ostře proti dělání Po
litiky od mnohých básníků. Byli zavlečení do PO
litičkých stran, »saby svými díly pomáhali rekla
mě volební a časopisecké. aby ta která strana se
mohla chlubiti, že má ve svémtáboře, nebo Že
dokonce fedruje tolik a tolik básníků té a té hod
nostní třídy; aby různé tlusté nestvůry trojlaloč
ných brad a úzkých očí nemusily se báti výtky
nekulturnosti, máte býti ozdobnými pávími péry,
zastrčenými do olysalých zadků politických mrch.
Namlouvá se vám, že prý také politice rozumíte a
rerozumíte-li, máte se snažit to dohonit studiem
životopisů a spisů vynikajících politikůa D....
Snad vás v prvých dnech zmátla jiskřička na
děie, že »osbobozená vlast bude k vám poněkud
ušlechtilejší, že vás bude slyšeti:« ale dmes už
se takovému klamu oddávati nemůžete. Chátra
od vás chtěla sprostoty, vzdělanci si žádají, aby
ste »promluvili«. Chce se vám jísti a psaní Spro
stot se honoruje. Politické strany mají peníze. ale
nechtějí za tyto peníze od vás jen tu a tam něja
kou sprostotu »mimochodem«. nýbrž chtějí vás
celé... Nedávno vyloučili největšího Z vás Ze
svého prostředí, poněvadž se nemohl dhodlati
usednouti na zadělané bidlo jejich latriny a účast
niti se mezi jejich zadnicemi vlastenecko-pokro
kového koncertu a různých hrdinství dle jejich fa
sony. Bylo to velice správné. ale na výsledek
ještě počkejme! Čekají, že na místo něho, usedne
mezi ně nějaký hbitěiší kloboučník, tovaryš, kte
rý byl na zkušené, pekař a pekařka. krčmář a
krčmářka. Já se však domnívám, že z těchto ni
kdo nesedne na jejich smrdutý lep, kdo z nicn
opravdu si ještě zachoval aspoň špetku odporu k
páchnoucím věcem. A vy, básníci. byste se dali
zlákat a nasedli byte jim kolem —«? — Má pan
Durych silná slova, ale, bohužel. pravdivá. —

V revui »Červen« píše kdos v květnovém čísle
o zákonu o rozluce manželství, projednávaném
ve sněmovně, aby mohl psáti proti »klerikálům«:»Téochotykekastězholaneproduktivní!| Zde
přímo řve zastaralost měšťáckého representant
ního systému, který připouští k spolurozhodování
kasty a třídy, které nejen že pranic neprodukují,
nýbrž v nejhorším smyslu slova cizopasí na těle
společnosti. Ústupky nás mohou boleti jen z poli
tických důvodů, jen proto, že se považuje za nut
no činiti koncese černé hlíze... Bude to (rozluka
totiž rodin v Církvi isoucích, když budou musit
vystoupiti z ní, aby se mohli dáti rozvésti) jeden

z dobrých čérvů, který pomůže rozrušiti dokonale
nejnebezpečnější církevně středověká pouta.« —
Ten pán, který to psal, jest, jak se zdá, buď blá
zem, nebo pitomec, nebo obojí dohromady.

V časopisu »Národ« (30. května) rozepisuje se
p. Trýb ve článečku »kilas volajícího na poušti«
zajímavě o poměru „církve ke státu. »Absolutní
nevěrec je tvorem tvrdošíjně hliněným až DO
směšnost. Člověku myslícímu je třeba pochopiti,
že osudným sebeklamem jest domněnka, že nábo
ženství špatně hlásané jest špatné... Učení kře
stanské bylo z prvých, které, nevšímajíc si duší
národů, pronikalo ke všem. Je to přirozené —
by'oť učením útěchy ponížených, učením, povzná
šejícím ctroka-věc na člověka, dávalíc mu duši.
Bylo to učení revoluce duší, pokojná a pokorná
revolta ubohých a bezprávných. učení socialistic-.
ké, vlastně komunistické. »Jdouce, učte všecky
národy«. Kdyby bylo křesťanství zachovalo tuto
vznešenou methodu této. zásady, nebylo by dnes.
jiného náboženství, nebylo by již dávno dochá
zelo k vraždění válečnému a všechny sociální
problémy byly by jím už dávnovyřešeny. Všech
ny systémy socialistických nauk nejsou nic proti
Novému Zákonu. Ale učitelé křesťanští přestali se
záhy spokojovati s touto svojí vznešenou důstoj
ností a dali přednost státi se knížaty církve. Od
stáda svých chudých počali pošilhávati k přepy
chům dvorů. Kdyby byli jen nějaký čas vytrvali,
byly by se rozplynuly »dvory« v moři křesťanské
lásky, bratrství a milosrdenství. Ale odhodili
zbraně 'pokory, obětavosti a čistoty za lesk a ra
dosti pokladů, které rez kazí a moli sežírají. Lás
ka, dobřečinění, trpělivost a pokora zůstala jen v
ústech /iejich po úřední hodiny jejich zaměstnání
— ale duše jejich naplnily se pýchou. pokrytec
tvím a lží... Jisto jest, že národ náš nemůže
býti bez Boha, že duše dětí mutno zušlechtiti na
ukami duchovní pokory a lásky. Na vás (higrar
chii a kněžstvu), prokážete-li schopnost. jest od
ložiti starou kutnu přetvářky a pnanovačnosti,
neboť vám musí býti jasné. že národ náš ie syt
náboženských metod od Koniáše až po pana Bieli
ka. Toliko blázen mohl by žádati, aby hlasatelé
víry byli světci. Ale jediné je bezpodmínečně nut
no, abyste setřásli prach světských retdů s obu
vi své, vstupujíce na místa boží. — Kdo necítf
síly k životu čistému, životu sebeobětování na
cestě následování Krista, svleč roucho Své a hle
dej si zaměstnání ve víru věcí světských. Je nut
né, abyste všemu, co Kristus hlásal, sami věřili,
a plníce vůli jeho, sami první příklad dali mno=
hým.« — Bylo by třeba citovati celý článek, ře
zajíc jako pila, a opravdový. Slyšte!

Majitel, vydavatel a nakladatel: »Česká Liga Akademická«. — Odpovědný redaktor Josef Hovádek.
Tiskem Českoslovanské akc. tiskárny v Praze II., Spálená ulice č. 15.
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itěte a objednejte si:
S. S. S.,

památník na I. pracovní sjezd studentských
sociálních sdružení v Olomouci

na Květnou neděli 1919.
Vyšel nákladem ústředí Katolického studentstva česko
slovenského. Objednej si každý, kdo se chceš poučiti
o programu a hnutí našeho katolického studentstva.

Cena velmi vkusně upravené knížky je K 260
a dlužno ji objednati v sekretariátu Matice cyrilometo

dějské v Olomouci, Kanovnická ulice,

1. číslo „JITRA“jižvyšlo
čas. katol. stud.

Druhé vyjde po prázdninách. Cena ročníku o 10 číslech
pro stud. 5 K, pro nestud, 7 K.

Redakce a administrace: Praha II., Voršilská č. 1.

Splsy dr. F.X. Nováka:
Pohledy do života bohoslovců
a kněží. - Problémy kněžské.

Díla Novákova by se měla státi, ač psána pro kněze,
brevířem moderního člověka katolického. Jsou psána

hlubokým myslitelem a umělcem silného stylu.

„W máji života““. VydaloÚstředíkatol.stud. československého
Praha II., Voršilská 1. Je to knížečka psaná pro mladou
ideální duši s úplným pochopením, Řešípoměr jinocha
k dívce, jeho pohled na lásku, na život, vše procítěně.

ŽEN A““ časopis vydávaný v Hradci Králové.
33 9 Vážně a opravdově, jak dlužno pohlí
žeti na ženskou otázku, řeší tento časopis problémy ny
nější. Všímá si života nejen našich žen, nýbrž i žen
z ciziny. I výběr překladů jest přiléhavý a dbáno nej

význačnějších autorů. — Doporučujeme!


