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NÁKLADEM ODBORU 

,.,NÁROD LEGIÍM« PŘI DRUŽINĚ 

ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ 

V PRAZE 





DNE ll. DUBNA 1910. 

BRATŘÍ! 

A NEDLOUHO BUDETE VŠICHNI DOMA. BRATŘÍ Z FRANCIE 

A ITALIE MOHLI SE VRÁTIT BRZY, VY, HOŠI RUŠTí, VRACÍTE 

SE TEPRVE TEĎ; A NENÍ TO NÁHODA, ŽE PŘICHÁZÍTE 
DOMŮ V DOBĚ PRVÝCH VOLEB DO NÁRODNÍHO SHRO

MÁŽDĚNÍ A JEHO KONSTITUOVÁNÍ. SAMI BUDETE MÍT 

V PARLAMENTĚ SVÉ ZÁSTUPCE. 
PO DOBĚ REVOLUČNÍ A PRVÝCH POKUSŮ O ZŘÍZENÍ 

NAŠEHO STÁTU ZÁSTUPCOVÉ LIDEM VOLENÍ UJMOU SE 

POLITICKÉHO VEDENÍ. NASTÁVÁ NÁM VŠEM ÚKOL 

POLITICKÉ A SOCIÁLNÍ REKONSTRUKCE, TUDÍŽ KON

STRUKCE _ TVOŘENÍ NOVÉHO STÁTU, NOVÉHO ŽIVOTA. 

VŠICHNI PODALI JSTE NA BOJIŠTÍCH RUSKA A SIBIŘE 
SRBSKA, FRANCIE A ITALIE DŮKAZ TRADICIONELNÍ 

HUSITSKÉ CHRABROSTI A VYBOJOVALI JSTE NÁRODU ČESKÉMU 
A SLOVENSKÉMU SVOBODU. VY, BRATŘÍ RUŠTÍ A SIBIŘŠTÍ, 
ZÍSKALI JSTE NAŠEMU JMÉNU MIMO TO SLÁVU A UZNÁNÍ 

BRATRSKÉHO NÁRODA A CELÉHO SVĚTA SVOU PRACOVNÍ 

DOVEDNOSTÍ A PRACOVITOSTÍ. 
TUTO DOVEDNOST A VAŠI PRACOVITOST POTŘEBUJE 

NÁROD TEĎ. DOUFÁM, ŽE ZŮSTANEME SE SVÝMI SOUSEDY 

V MÍRU; CELÁ NAŠE POLITIKA NESE SE K TOMU CÍLI. ASI VĚT
ŠINA VÁS PŘEJDETE DO OBČANSKÉHO ŽIVOTA - UKÁŽETE 

SKUTKY, ŽE NEDOVEDETE SVŮJ NÁROD JEN BRÁNIT, NÝBRŽ 

ŽE S NÍM A PROŇ DOVEDETE TAKÉ PRACOVAT. TOŤ VLASTNĚ 
SMYSL VOJSKA DEMOKRATICKÉHO - ŽE MÁME ARMÁDU 

PRACUJÍCÍHO LIDU. ----

NA ZDAR! 

f. [, /ItuIl ~ 



~~~. b, 

V I S C O U N T B R Y C E: 

There is among aH the episodes of the greai War 1914-18 none more striking or more ho

nourable to those who bore a part in ii, than ihe gallant adion of the Czecho-Slovak soldiers 

who, senl inio ihe field under the flag of the Habsburg Monarchy, refused to· fight for those 

who had deslroyed the independence of the ir country. True to the pairioiic traditions of Bo

hemia they withdrew from the army of their oppressors under circumsiances of the greatest 

peri! anf formed themselves inio a force which, in a disiant country, defended civilisation and 

constitutional freedom againsi a new and formidable foe. The memory of those who feIl in 

ihis cause will be gratefully cherished not only by the nations allied in ihis war, but by those 

who everywhere in the world admire valour and love justice. 

H. M. HYNDMAN: 

The democracies of Europe and America have waiched with cordial sympathy the splendid 

siruggle which the Czecho-Slovaks have made fór freedom. In common with my countrymen 

of aU parties, I have heartily rejoiced in your great vidory won under most trying circumstan

ces, and also in the orderly revolufion tha! has so triumphantly estabHshed the new Republic. 

May you surmount with equal success the economic difficulties which immediately confroní 

you. That you will do so I have no doubt whaiever. 

The Czechoslovaks, who have now wiped out the defeat of the White Mountain three hundred 

years ago, have shown in the late war the same coolness, steadfasiness and courage for which . 

they have long been famous. Y our troops while fighting gloriously for the emancipation of them

selves and their own people have rendered magnificení service to the cause of the Allies and 

humanity at large. They have fuHy earned ihe right to siand beside the very besi soldiers in 

the world aŤ the celebraiion of the overthrow of the co mm on en emy of European liberties. 

Thus in war as in peace, in peace as in war, the Republic of Czecho-Slovakia marches with 

flying colours inio the community of nations, never again to suffer under the yoke of the 

foreigner. 

Y our future record will be worthy of your preseni deeds and generations to come will bless 

you for the work which you have done. 
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PAULINE CLOUGH YOUNG (MRS. ROBERT YOUNG): 

TO THE ClECHO-SLOVAK REPUBLIC. 

Land of the Cechs, for whom men bravely fought 

And feU with disregard divine of death: 

UUered your sacred name with their last breath 

And for you wonďrous acts of valour wrought 

Whose forfifude in hours of need has taught 

New courage fo a world fearful of pain, 

Death apprehensive. Y our beloved are lain 

ln graves far disfant from the land they sought 

To serve. On freeless steppes, on ferme plain, 

By forrent, on the rugged mounfains side. -

This shall you not forget whate' er befide: 

Y ours is the less, yet yours the greater gain. 

Fair land, as one may pray with bended head, -

"God make us worthy of our splendid dead." 

Český řek/ad aixneriív tl Lešehl'tldií n tl I é z fl s e k u Ok o n c í d il {J.. 



J. Š. BAAR: NEDOJEL! 

olní pošta dlouho hledala dragouna 
Václava Čicha, až ho konečně našla 
kdesi za Brašovem v divokých Kar
patech sedmihradských. Nevezla mu 

žádné bedničky naplněné jídlem, cigaretami ane
bo prádlem jako ostatním, ale odevzdala mu pou
ze tenké psaníčko, ve kterém mu vlastní jeho rod
ná matka psala, aby ihned přijel domů ženě Ma
riáně napravit hlavu, protože se spouští a zapo
míná. Přijala službu na nádražÍ, a je-li pravdou 
pouze desátý díl toho, co už vrabci po bdínských 
střechách štěbetají, není jiné pomoci, než aby se 
její muž vrátil a vyhnal jí ďábla z hříšného těla. 

"Ještě tohle", zaklel Čich, když přečetl uválený 
dopis a cítil, jak se mu pění krev a valí se k hlavě. 
Pěstí, ve které svíral ten mateřský vzkaz, zahrozil 
proti nebetyčným horám a hned se hlásil k ra
podu. 

nMám hlad, žerou mě vši, schází mi kůň, doma 
jsem dosud nebyl a tuhle mi píšou, že má žena 
Mariána stala se mi nevěrnou. Chci se najíst, umýt 
a udělat doma pořádek", s pomačkaným listem 
v ruce vykládal důstojníkovi pěší dragoun Václav 
Čich. 

"Pojedeš". kývl ochotně hejtman, I,ale přihlas 
se ku předním strážím. Jakmile přivedeš zajatce 
anebo alespoň strojní pušku, pojedeš, hned po
jedeš". 

Ne na hlídku, ale do pekla by byl šel Čich, jen 
aby se dostal alespoň na jediný jeden den do rod
né vesničky Bdína. S lehkým srdcem proto a bez
starostně plížil se temnou nocí k rumunským zá
kopům b.,i s pěti vojáky. Vedl je desátník, a tak 
dobře je vedl, že ranní sluníčko už se na ně usmí
valo v zajateckém táboře za frontou rumunskou. 

A nyní nastoupil Čich tu strašnou cestu od Čer
ného moře blativou Ukrajinou, přes Kirgizské 
stepy, po dráze a po řekách do asijské Sibiře 

k moři Severnímu. Nosil sebou a hřál na srdci 
jako hada jedového propocený, nečitelný už do
pis a s ním strašnou touhu dostati se I,na jediný 
jeden den domů a udělati pořádek". To byla často 
jediná jasná myšlenka, která ho za psích časů sí
lila i vzpružovala. S tou myšlenkou v hlavě vstou-. 

pil bez váhání do legií, jela s ním přes moře k luz
ným břehům Francie, provázela ho s kulomeio
vou rotou do Voges, do Elsaska na linie Tanu, 
stála s ním věrně u Miíhlhůz, neopustila ho ani 
na okamžik v krvavé práci u Remeše, Aisny a 
Vouzieru ... Ba naopak, rostla v něm a mohut
něla, sílila ho a štvala k hrdinným, slepě odváž
ným činům, jež uváděly v úžas jeho bratry i dů
stojníky. Ale na slovo skoupému, na pohled 
skrovnému bratru Čichoví bylo to něco, co se 
rozumí samo sebou, má-li se probít a prokousat 
do Čech, domů do Bdína, alespoň »na jediný je
den den a udělat tam pořádek" - - -

II. 

Nová nádražní budova ve Bdíně páchla ještě 
vápnem a fermežÍ, ale už se v ní úřadovalo. S nad
lidským namáháním za války konečně podařilo se 
přeložiti stanici a upraviti ji moderně, takže služba 
v ni byla dnes pravou hračkou. Staré nádraží pro
měnilo se v byty pro zřízence a pouze cizinec je
ště občas k němu zabloudil, aby slyšel: "už ale
spoň půl roku se tu neúřaduje, jen jděte po kole
jích kousek výše, jak se zahnete na pravo, hned 
spatříte novou stanici«. 

Celý kraj dusila po kolik dní sychravá mlha 
listopadová, která dnes s nočním šerem mísila se 
v černou tmu. "Mazat na chléb by se to dnes mo
hlo, tak je to husté«, moudře hlásil v kanceláři 
sluha, když přišel budit asistenta Vlacha, aby ne
zaspal nákladního vlaku. "Osmdesátka má sig
nál", zabručel ještě a rozsvífil lampu na stole a 
malou svítilnu úřednickou. 
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Jako bludičky matně prorážely tmu zamžené 
oči červených i zelených svítilen na výhybkách a 
černé, vlhké koleje ležely jako řídká pavučina na 
žlutém písku, jímž celé nádraží bylo posypáno. 

Asistent Vlach s lucerničkou v ruce; zahalen 
pláštěm vyšel z vytopené kanceláře na krytý pe
ron a otřásal se. Ba celé nádraží se zachvělo, jak 
vjížděla ohromná lokomotiva vlekoucí nekoneč
nou řadu uhelných vozů. Žluté světlo reflektorů 
jako pohyblivý koberec prostíralo se před ní a 
nad ní do tmy vlál černý chochol dýmu, hustě 



promíšený ohnivými jiskrami jako drahokamy. 
Mladému úředníku sice zevšedněla už služba, 

ale dnes všecko působilo naň takovým příšerným 
dojmem, jako dosud nikdy. Vypravil rychle vlak 
a rozladěn vrátil se do kanceláře. Na spánek ne
bylo pomyšlení. Shodil vlhký plášf, sáhl po knize 
a natáhl se na starý divan, hlavou k aparátům. 
Klapaly jaksi nervosně, nepokojně a Vlach -
chtěj nechtěj i při četbě jim naslouchal. Měl tak 
vycvičené ucho, že rozuměl značkám podle slu
chu líp, než když je četl na proužku. Věděl přes
ně, co se po celé trati dálo, kde se vozy srazily 
nebo vyšinuly, kde úředník se rozstonal, kde žá
dali o substituci, koho přejeli nebo zmrzačili, o 
kolik vozů žádá ta která stanice, slyšel i soukro
mé depeše a kousavé, stručné poznámky, jež si 
někdy kolegové po lince navzájem posílali. 

"Nudou bych se zde okousal, nebýt knihy a 
aparátu", říkával často i psával svým přátelům. 
Ale to dvojí krátilo mu noční službu a zahánělo 
tíhu i stesk opuštěnosti a samoty. " Volají Prahu", 
odtrhl najednou oči od knihy a napjal sluch. "Ne
mohou se jí dovolat", usmál se po chvíli a usedl. 
Špatně se mu leželo, zdálo se mu, že cítí pod se
bou každou spirálu drátěného péra,- jimiž byla 
stará pohovka vycpána a jež dávno ztratila svoji 
pružnost. 

I,Tak mluv, ty klepno staráU
, rozkřikl se nervos

ně na páku přístroje, naskakující v nepravidel
ných intervalech. 

JO,Konečně se jich dovolal"; oddychl si, když se 
ozvala Praha, l,zvláštnÍ vlak - ach - a s legionáři 
- vida - dva stroje - třicet vagonů - hm - to 
se týká i nás" a rychle natahoval hodinový pří
stroj a spouštěl úzký proužek papíru. 

Neusnul už a nestálo to za to. Blížilo se ráno. 
Po šesté vešla do kanceláře posluhovačka Čicho
vá usměvavá a růžolící, přála panu asistentovi 
dobré jitro, postavila mu hrnek kávy na stoleček 
a počala uklízet. 
"Něco vám povím", ozval se Vlach. 
"No tak! Ale něco hezkého!" přestala Čichová 

šustit koštětem a pozdvihla nakadeřenou hlavu. 
"Legionáři se vracejí". 
;,Četla jsem to, jedou z Francie". 
"Za hodinu jich projede Bdínem celý vlak". 
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...Podíváme se na ně". 
"Což, aby tak byl mezi nimi - pan Čich?" 
" Ten je v Rusku a nevrátí se" - zasmála se 

klidně a dala se znovu do práce - - -
Asistent se znova zachvěl, nevěděl ani, zda· 

chladem anebo - hnusem a odporem. 

HL 
Do kouta vagonu tiskl se legionář V ádav Čich. 

Celý vůz bouřil zpěvem a radostným smíchem, 
ale on jediný měl oči i ústa jako na devaterý zá
mek uzamčená. 

I,Probuď se, bratře", budili ho legionáři, »jedeme 
domů do vlasti - do Prahy se vracíme''', volali 
vesele; Čicha však neprobudili. Ten jel domů, jel 
na jediný jeden den, jel udělat tam pořádek. Půli. 
světa projel i pro;el, všecko přežil a přetrpěl, aby 
tenhle den mohl pozdravit. Cítí na srdci hada, 
zmačkaný, nečitelný list matčin. A matka nelže. 
Žádná matka nelže dítěti a nejméně už jeho. I,Tvá 
žena Mariána se spouští a zapomíná", slyší znovu 
z dopisu matčin hlas, na který nelze zapomenout. 
>,A mě žrali vši, trpěl jsem hlad a omrzly mi tam 
nohy", rozpaloval a živil v sobě strašnou, nelid
skou nenávist tichý a klidný na pohled legionář. 

"Zabiju ji! Musím ji zabíťr, povzdychl si teď z hlu
boka a složil hlavu do dlaní. 

"Nezabiješ}" slyšel v tom hlas. Slyšel ho v so
bě? Nebo to kola letícího vlaku křičí mu do uší 
"nezabiješ?" 

,Jak pak bych nezabil, když musím", rozjímá 
si dál, "ona mi zabila moje štěstí, moje mládí, celý 
život a život za život:~ 

JO,Nezabiješ," zase tak řezavě zasmál se nezná
mý, příšerný hlas. 

I1A zabiju!" tvrdě si řekl Čich, "řeknu jí: Ma
riáno, pomodli se, nebof jsi propadla životem". 

IIA jak ji zabiješ? Pověsíš ji nebo zastřelíš?" do
těrně táže se v jeho nitru kdosi neznámý. 

"Uškrtím ji. Hrdlo ji smáčknu, bílé její hrdlo, 
jež jsem tak rád objímal" . .. a pozdvihl hlavu a 
otevřel oči. 

Ranní polosvit padal do vozu opocenými okny, 
kolem mihaly se stromy a telegrafní fyče, mlha 
řidla a tmy ustupovaly. Stříbrná jinovatka věšela 
se na trávy a keře ... 



nKde už jsme ]" opial se náhle. 
»Jedeme ke Bdínu", odpovídali bratří. 
",Zastaví tam vlak]" 
»Nezastaví, až v Praze". 
Václav Čich klidně vstal ze svého kouta a vyšel 

na chodbu. Ano, dnes poprvé poruší kázeň, opu
stí bratry, vyskočí z rozjetého vlaku; jak často už 
vyskočil, když nutnost kázala doma, na Rusi, 
i potom ve Francii. 

I dnes káže železná nutnost. D~n pomsty nade
šel. Pomstí, potrestá - a jako beránek pak půjde 
a dá sama sebe potrestat. 

Podél trati - hle - už ukazují se lidé, kývají ru
kama a mávají šátky. Volají cosi; křičí i bratří,
ale Čich jim nerozumí - ba rozumí už - na něho 
volají: Václave Čichu, zabij nevěrnou ženu-ženu 
Mariánu! 

",Nezabíjej!" ozvalo se ještě jednou, když už 
měl ruku na mosazné klice, když už spuštěným
oknem díval se v rodný kraj letíCÍ kolem, když 
už poznal Javůrkovic hrušku, Šiěrbovic louku, po",: 
líčko - spuštěné závory přes okresní silničku, 

strážní· domek a teď - teď vynoří se nádraží. 
»Skočit ku předu a na špičky", ještě si nahlas 

opakoval. vise jednou nohou na stupátku a drže 
se jednou rukou tyče. Nevěděl nic o nové stanici, 
o novém nádražÍ, kus cesty dále na trati posia
veném, a když starý známý štít s nápisem ",Bdín" 
mihl se mu před zrakem, pustil se tyče, odrazil se 

- pružně od stupátka a mohutným skokem lvím 
vrhl se ku předu .... 

IV~ 

Asistent -Vlach chodil rozčileně po nádraží. 
Třikrát prohlédl v kanceláři výhybkový blok, pře
svědčil se, ukazuje-li semafor správně "volné ko
leje", přišel i přednosta stanice, aby přejal denní 
službu, sbíhali se lidé z městečka, kde se už roz
neslo, že přijedou legionáři. 

Signálové zvonky konečně se ozvaly, vlak se 
blížil ... Hlučící zástup se ztišil a všichni upiatě 
hleděli ke vjezdu stanice. Duší všech táhlo přání, 
aby se zde vlak zastavil, aby mohli pozdravit, 
stisknout ruku, obejmout reky, kteří svou krví 
první zalévali strom naší svobody. 

I Vlach napínal zraky vstříc blížícímu se vlaku; 

slyšel už supění lokomotivy, hrčení kol a ještě 
naposled rozhlédl se po stanici a v fom hrozná' 
úzkost sevřela mu srdce. 

"Stane se neštěstí! Ten vlak zde zastaví !" kmitlo 
mu hlavou strašné tušení a celá stanice zjevila 
se mu jako dosud nikdy. Díval se na železné ko
leje, jak se u vjezdu rozvětvují, kříŽÍ, rozplétají a že 
je jich šest párů a na opačném konci opět se sbí
hají, splétají a jediným párem opět běží po trati 
ven do širých polí. Ale neviděl kolejí, strašnou síť 
viděl rozestřenou a nastraženou na kořist, jako 
viděl položená tenata na korop:b/e a jinou perna
tou zvěř. Přiletí ten vlak, neznámá ruka trhne sítí, 
stane se cosi hrozného, lapený vlak zde uvázne. 
Studený pot vyvstal mu na čele a tupě se díval
na čelo lokomotivy, která zastavila několik kroků 
před ním. 

Co se stalo? Proč nejede dál? Jako rychlík bez 
zastávky má proletět stanicí, tak zní instrukce, 
a zatím stojí zde jako přibitý celý vlak, z něho 
vyskakují legionáři a tryskem běží nazpět ke 
vjezdu. 

nKdosi zatáhl poplašný signál, musil jsem za
staviť~, vysvětluje strojvůdce a také se dívá s loko
motivy nazpět po vlaku, co se přihodilo. 

"Co se stalo ]" křičí zmatený zástup a dává se 
do běhu. 

Před starým nádražím všichni se zastavují. 
Tap'" klečí na zemi nádražní posluhovačka Či

chová, na svém klínu drží rozbitou, zkrvavenou 
hlavu legionářovu, a ze v~ech sil křičí: ..,Přineste 

nosítka - stalo se neštěstí - dívala jsem se - vy- . 
skočil z vlaku - narazil na tenhle proklatý sloup 
litinový se svítilnou - rozhodil ruce - zapotácel se 
a než jsem přiskočila, skácel se k zemi." 

Legionáři sami donesli bratra šetrně do ná
dražní budovy a položili ho na starý divan. Roz
tříštěnou hlavu ovázala mu Čichová bílou zástě
rou a sháněla teď vodu a obklady. Vlach bil zu
řivě . do aparátu, volal nádražního lékaře, ozna
moval zpoždění vlaku, přerušení jízdy - úředník 

se v něm .probudil ... 
"Je živ? Není živ]" tázali se bratří, kteří sem 

přivlékli z vlaku celou polní lékárničku. 
"Nastupovat", ozval se v tom velitel, ndva bra

tří zůstanou zde, ostatní všichni zpátky do vozů." 
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.... Kdo je to, co se mu stalo? ~, dotěrně ptal se 
venku tlačící se lidský zástup. 

..,Legionář Václav Čich, desátník od roty kulo
metné, veliký hrdina a slavný voják« - vykřikl ve
mel z rozjíždějícího se vlaku. 

Mrivé ticho rozložilo se asi po hodině nádražím. 
Matka odvezla si mrtvolu svého syna do ba

ráčku a cestou ulevovala si hlasitým pláčem: NA 

snad se tak dobře stalo, pro tvé štěstí se to stalo, 
co bys byl asi říkal a dělal, až bys byl viděl a 
slyšel'« 

... Dal to vlastně svou smrtí všecko do pořádku"', 
libovali si lidé. A do měsíce vdala se vdova Či
chová. Vzala si výhybkáře Javůrka, se kterým už 
měla dvě děii ... 

Tak se vrátil Čich domů udělat pořádek. 

BEDŘICH BENES: U KAMíNEK. 

železný Nvincek« už zadýchal 
teplounce ve světnici, chladno se 
skrčovalo do koutů, nežli je úplně 
vyženou, 

Děcka se srovnala II kamínek, nastavovala 
bosé nohy, aby se nahřály. Před chvilkou je 
matka pořádala: "To jsou botky, co? Tak z nich 
voda teče, je to jak baganče .. Ještě mi půjdete 
ven! Alo, vyzut se.« 

Vyzuly se, posedaly do řádku, nohy šlapka
mi ke kamnům. 

"To je dobře, áá -« šeptaly si. 
Hřálo je do studených, červených tlapek, mo

krých, ucapkaných. Tonečkovi div se z nich ne~ 
kouřilo. Rudá záře spadala dvířky a popelníkem 
do světnice, osvětlovala nejbližší okolí. Jinde hna. 

Děti unavené běháním za dne, ztichly. A čer
ná hodinka je opředla, rudý ohníček učaroval. 
Hodnou chvíli seděly jako pěny. 

"Nechtěla bych tam měi ruku,'~ povídala Cilka. 
~A ani dušu. Zatracenci věčně páleni budou." 

NKeří sou zatracenci r zvídal Ferdiš. 
... Ná, co majou smrfelnej hřích na těle aj na 

duši. Takovým už není pomoci .... 
... Strýček Hlaváčkou řejkali včera, jak sem šel 

podlé, ná kerá zatracená· potvora zlomila to 
šprléní z mého pl ota. To oni neměli řejkat zafr-? .... 
Ferdiš raději to slovo ani nedopověděl. Také 
ostatní jaksi přeběhla zima a na chvilku se od
mlčely. 

Hleděly do ohně. 
"Povídej,povídej, co tam vidíš." 
Ferdiš: 

- Vidím, to je tam hrad, anebo jako když 
město. Nepřítel je zapálil na všech čtyřech stra
nách. Všecko zahyne v plamenech. Teď se se
sula vysoká věž. Po městě není památky, ne
přítel se rozložil táborem tam. A tady běží vo
ják, šarže, statečný ohňostrůjce Štefan Baczak 
od 5. pluku z Temešváru a dobývá nepřátelské 
baterie.« 

... A jak ho znáš?« 
II Vždyť vÍŠ, v kalendáři »Velký vojenský pří

tel« je to namalované a podepsané. Tam je je
den oheň, vpředu druhý. Už se mu chytá pláš', 
ukaž Cilko, pohrabáč, pohrabu nepřátelský oheň.« 

..,Co děláš u těch kamen, hned to polož"" řekla 
matka, když zaslechla zaharašenÍ. 

Cilka: -
- Jej, jej, hleďte, jiskerky se sypou", šeptala 

přitlumeně - ..,hvězdičky padají do popelníka. 
Kam asi zapadají? V popelu se popelí pope
luška v šedém myším kožíšku, hvězda jí spadne 
na čelo. je princeznou se zlatou hvězdou na 
čele. Přijede princ, pěkně se pokloní. ruku podá, 
pojedou do královského zámku.« 

... Pojedou kolem ohnivého pohoří,''' vpadl Fer
díš, ... kde bývá zlý Ohniváč, prince spáll, Pope
lušku chce uvěznit. Ale tu přiskočí statečný ohňo
strůjce Št. Baczak, vidíš ho. jak kráčÍ, ten mu dá}« 

A matka: 
- nedívala se do ohně" ani na nic zvláště ne

myslila. byla ráda, že si na chvilku mohla sed
nout. Ale jako by viděla. jak kdesi daleko. da
leko za kolika horami a řekami v cizině kráčí 
statečný, nikoliv ohňosirůjce Štefan, ale prostý 
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vojáček Lukášek Jan, kdysi infanierist od 25 Rgt., 
nyní legionář, a jak mezi dvěma ohni měl své 
srdce: ten jeden, tož oheň vzpoury proti stale
tému nepříteli, jemuž musil otročiti, ten druhý 
oheň starostlivé lásky, nebudou-li za něho od 
biřiců, až se t o o něm dovědí, jeho drazí tam do
ma, starostlivá, utahaná žena - je to ještě - Po
peluška, ono děvče z jejich pohádky březno
vého večera,kdy jí tenkráte roznítil na čele 

hvězdičku? - I jeho Ferdiš a Cilka a maličký 
Toneček - - ah, darmo vzpomínat a myslit. 

Toneček zatím strčil dlouhou slámku :do ka
men, vytáhl a doutnajícím koncem všelijak točil 
a kreslil ve tmě zářivé křiVky . 

.uHele, hele;!" 
"Necháš toho hned,'" pravila matka povstá

vajíc, aby rozžehla lampu, ..,chceš udělal v noci 
do lůžka loužičku?" 

BOŽENA BENEŠOVÁ: NĚMÁ ZEMĚ. 
(Psáno 1915). 

Jak chodce potkáváš, je mráz to nebo žeh, 
co z jeho očí v tvé se propálí? 
Co v slova nestvořeno na ústech, 
zda vzlyk či kletba ještě otálí? 
Co těžce vznáší se nad němou zemí, 
vášnivým mrakem táhne ulicemi, 
když slunce krvavé se k hroudám nachýlí 
a volá: Zmařili! a volá: Pobili! 

A tušíš v hrůze: každý nesem list, 
jejž odsouzenec psal nám naposled, 
na holém srdci. Vzkazů nelze číst, 

však živou krev žhne mrtvé krve sled. 
V červené dálce čerstvá krev se kouří, 
k červeným mrakům naše hrůza bouří 
a nedohledným dvojím obloukem 
se zvolna zdvihá nad mučenou zem. 

A víš, všech umlčených stesk a žár 
se vzpíná k mlčení vše,ch kol a kol, 
těch dálných bratří strašný, němý svár, 
těch bratří blízkých strašný, němý bol. 
A vlna obrovská s dvou stran' se žene 
a dme se, tvrdne, hledá se a klene 
nad dávných mečů svist, nad dnešních jatek pach, 
nad úzkost němofy. nad zmatek, žal a strach. 

Most strašný základ má. V tisíci ranách tkví 
a stavbu razí tisíc srdcí v ráz. 
Už víš, proč vzlyk i kletba zasvítí 
ti v očích bratrů jako žeh i mráz, 
vždyf všichni táhnou s tebou ·současně 
jak přítomnosti děs a hrůza mrtvých nehlesně, 
a z jejich srdcí jako z tvého rost 
ten krvavý a nerozborný most. 

Tak nehořela nikdy láska tvá, 
hošem, kteří s tebou němí jsou! 
A mlčením, jež všechna slova odkrývá, 
jak vroucí jiskry s tebe, v tebe žhnou} 
Jdem se dvou stran. Vzplá slunce nad mostem. 
V den velký dojdem' se a dorostem', 
dvě němé hrůzy dnes. Tak spojeny 
v hles jeden vítězný a plamenný. 
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B fL Ý F RAN T.: S L O V O O J M É NĚ» ČES KÝL E G ION Á Ř ". 

lova legionář bychom marně hledali 
v českých slovnících ještě v první po
lovici minulého století. Ani největší do 
té doby dílo slovnikářské, pětidílný 

Jungmann, toho výrazu nezná. Dostalo se do 
oběhu až asi s prvním gymnasiem českým a do 
slovníků teprve Josefem Rankem, který je pojal 
do svého »Kapesního slovníku novinářského, 
v němž se nacházejí zvláště slova z cizích jazyků", 
vydaného r. 1862 u Kobra. Výklad k němu při
pojený také přiléhá spíše na legionáře starořím
ského, nežli novodobého. Pravif Rank: legionář, 
z latinského legionarius, voják v legii sloužící. Ve 
starém Římě legie byl název pluku vojínů řím
ských a legionarius se právě tímto jménem lišil 
od vojáků spojeneckých. 

V nové době legie jsou vojenské sbory utvoře
né z dobrovolných bojovníků, pocházejících 
z cizích siáiův a zemí, jako byli na př. italské a· 
německé legie ve francouzském vojště ke konci 
18: století, nebo anglická legie, bojovavší ve Špa
nělsku po boku přívrženců královny Kristiny r. 
1834 a v letech dalších proti Karlisiům, stoupen
cům Dona- Carlosa, v bojích o násiupnictví na 
trůně, nebo legie polské ve francouzském vojště a 
cizinecká legie, vyslaná Francií do Alžírska r. 1853. 

. Naši otcové a dědové neužívali toho jména, 
ačkoli jsme také měli své české legie a to hned 
roku 1800 a 1805. Pro sluly výbornou udatností 
a českému jménu získaly čest, ale nebyly složeny 
z cizinců, nýbrž je utvořili čeští studenti, aby za
bránili vpádu nepřátel - pohříchu byli jimi tehdy 
Francouzi! - do české země, a tedy na obranu vlasti. 

Známa jest i studentská legie z r. 1848, která 
se statně držela zvláště na barikádách pražských 
na úsvitě nové, dávno želané svobody. Než ani 
tehdy se název legie nedoplnil názvem legionáři. 

Od nich ode všech se liší naši legionáři nyněj
ší. To nebyli ochotníci, nýbrž praví, řadoví vojáci, 
to nebyli členové zvláštních legií českých v cizích 
armádách, nýbrž příslušníci vojenských sboru 
čtyřdohody, napřed do nich vřadění, později v sa
mostatné sbory vyrostlí, kteří posléz utvořili jednu 
světovou armádu českou, rozdělenou podle států, 

jimž sloužili, šfastně sorganisovanou, za společ
ným cílem jdoucí. Dobrovolnost byla jen v tom, 
že z vlastní vůle přešli k »nepříteli" nebo se dali 
od něho zajati. Ale nezůstali zajatci, jako druzí, 
nýbrž žádali hned, aby byli zařaděni do pluků . 
nebo mohli zříditi zvláštní formace české. Tento 
hlavní význak novodobých legií dobrovolnost si 
tedy zachovali. Netrávili čas - jako jiní souzajat
ci jejich - vypomáháním při rozmanitých pra
cích místních, hospodářských, domácích nebo vů
bec v nečinnosti; sokolská výchova a národní 
uvědomnělost vštípily jim jiný, vyšší úkol: boj 
proti Rakousku, v němž staletý útisk vyplňuje dě
jiny národa od bitvy bělohorské až na naše dny! 

Naši legionáři spíše se tedy podobali starořím
ským, jejichž legie se skládaly z nejlepších vojínů, 
pěších i jízdních, světovládného města a teprve 
později, za doby úpadku, přibíraly v sebe cizince. 
Taky naši legionáři byli nejlepší bojovníci, nejin
teligentnější mužstvo. Povoláni byvše vojenskými 
úřady do zbraně, vydávali se do pole sokolským 
duchem prodchnuti a namnoze s odznaky sokol- _ 
skými - ale šlo tam jen jejich tělo; duch zalétal 
dále. Všecko se v nich vzpíralo, stříleti do nejlep
ších přátel národa nebo zabíjeti bratry srbské či 
ruské. Proto přešli hned, jak mohli, proto se 
dávali zajímati, aby mohli obrátiti zbraň proti 
těm, kdož bojovali za nastolení světovlády němec
ké a zničení Slovanů, zejména Srbů - a Čechů. 

Naši legionáři, ti byli každým kusem Wallen
roda - tím se liší ode všech ostatních. 

Jméno legionářů dostali od našich novin a to 
proti své vůli. Chtěli zůstati, čím byli: českým v o j
skem zahraničním, českou armádou, a proto se 
ohrazovali zprvu proti názvu legionářů. Ale uja .. 
10 se, hlavně pro svou stručnost a že tu nebylo 
po ruce názvu, kterým by se tito naši hoši výstiž
ně označovali. 

A tak se ujalo a znárodnělo toto jméno. Zná
rodnělo, jako pronikla celý národ a v něm zobec
něla rázná a rozněcující píseň Tomášikova Hej 
Slo~'ané nebo něžně jará, tklivě hlaholná píseň 
Tylova Kde domov můj, krásu, sílu a radost tak 
ladně spínající. 
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Význam slova legionář jest tedy nás odlišný 
od obecného významu jeho a bude se muset v na
šich slovnících doplniti, a tož asi tak, že byli to 
čeští vojáci, za světové války slavně bojovavší v ci
zích službách ve třech světa dílech za svobodu a 
samostatnost svého národa. 

Než i tato podobizna je bledá: chybí v ní hlu
boký obsah toho boje a čeho jím mělo býti do
saženo, chybí zejména, že všechna ta staletá bo
lest, ty potoky slz, ten tajený hněv a zármutek, to 
nekonečné odrazování synů~ bezměrné tupení a 
znásilňování národa a jeho nejlepších synů a to 
bezpočeiné bezpráví Němců a Maďarů mělo už 
jednou býti nadobro smyto a pomstěno krví. 

Ale co· nejvíce naplňuje a vždy bude naplňo
vati údivem každého, kdo kdy bude přemýšleti 
o díle českých legionářů, t. j. ještě jeden znak 
dalŠÍ: rys zázračnosti při něm. Rozptýlení na 
čtyřech frontách: proti Francii a Italii, Rusům a 
Srbům, nemajíce možnosti se dorozuměti a smlu
viti, počínali si všude stejně - ovládal je jeden 
duch, všichni měli stejný cíl: nedati se zabíjeti a 
sami nehubiti přátel a bratří, oslabiti co nejvíce 
říši vlastní a posíliti co nejmožněji bořifele její. 

Tak si pohříchu rakouské a maďarské vlády 
odchovaly československý národ pro osudné chví
le existenční budoucích časů! 

A div divoucí! Nejen naši vojáci domácí, nýbrž 
i Čechové zahraniční v Německu, Francii, Anglii 
a zvláště v Americe byli proniklí touž myšlenkou, 
srdce jim bilo pro týž cíl. oblékali vojenský kabát 
s týmž odhodláním. K nim pak se přidávali r dří
mající posud krajané, Polo češi, ba i Nečeši. Bylo 
jen třeba onoho pohádkového stařečka a jeho 
pomocníka, aby ty rozdrobené údy stmelil v je
den celek, jakož i tomuto celku vlil svornou vůli 
vztyčiti prapor český nade všechny jiné a ukázati 
světu českou sílu, českou odvahu, českosloven
skou jednotu a že ještě žije duch husitský, žít bude 
na věky, přes Chelčického a Bratří, ale i přes pa
cifikátory pozdější a novodobé. 

A toho čaroděje z pohádky nám dobrý genius 
poslal. Byl to Masaryk a jeho pomocník Štefánik. 

Jako když jarní slunko svými paprsky pozdraví 
zemi a vykouzli z ní nový život, jarou zeleň, pe
strý květ, tak Masaryk se svými žáky a apoštoly, 

jichž si odchoval jako žádný druhý český profe
sor universitní, dovedl vlíti v Čechy rozptýlené a 
rozpoltěné na Rusi, ve Francii, Americe a kde ja
ký cíl jich byl, svornou mysl, pevnou kázeň, spo
lečný postup za jedním cílem, dovedl i toho, že 
se podrobili ústřednímu vedení v Paříži, Národ
nímu výboru pro zahraniční Čechy. Zřídil český 
.stát zatím ze zahraničních Čechů, organisoval se 
Štefánikem i české vojsko a získal této nevídané 
organisaci uznání státního útvaru a samostatné 
válčící moci od států čtyřdohody a jejích spojenců. 

Tak se objevilo na jevišti světovém nové voj
sko, vojsko českého státu - první zase českostát
ní vojsko po třech stech letech, od konce samo
statnosti české, padlé na Bílé hoře. A jaké to bylo 
vojsko! Černý prapor s rudým kalichem jim vlál 
před jícny strojních pušek a děl nepřátel, vodil je 
do smrti i k vítězství ... Bývali na místech nejne
bezpečnějších a stáli jako mury hradné, rozsévali 
tady odvahu a zápal, tam zhoubu a smrt, vzbu
zujíce úctu i u nepřítele, který sám sebe pokládal 
za nepřemožitelného. Ve francouzských a ital
ských dějinách této války budou naši legionáři 
zapsáni písmem zlatým; pocty a uznání, které jim 
vzdány od velitelů, od vlád, ba též od hlav státu, 
stejně pak od obyvatelstva zejména francouzské
ho a amerického ukazují, že chování a výkony 
českého vojska byly mimořádné, náležejí historii. 
Válečníci, generálové a hlavy státu se nepropůj
čují k planým demonstracím; mluvívají málo, ale 
dějinně. 

Ale ještě výše pne se význam českých legioná
řů na Sibiři. Tam osvědčili nadlidské hrdinsM při 
nevýslovném utrpení. Tam zastavili nápor němec
ký, pomáhali vysvobodit Rus a vypleti to, co po
litika německá tam nasadila a rozsela. Co tu vše 
provedli, to ocení náležitou měrou teprve budouc
nost. Nám zatím stačí, že válečný manifest japon
ský uvedl mezi důvody, proč Japonsko povolává 
vojsko do zbraně, též nutnost, podepříti akci če
ských vojsk na Sibiři, nám stačí dále i to, že malý 
národ český, velikým bratrem Rusem tak dlouho 
přehlížený a neceněný, pomohl tomuto zadržeti 
úplné porobení, zavésti řád aspoň do kusa země, 
zmařiti různé nástrahy zlé a napraviti, co se mo
hlo a dalo. 
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Kde se pojednou vzal v našich lidech ten hrdin
ný duch, ta rekovná odhodlanost, to fanatické· 
nadšení, ta mužná kázeň - od krajů věčného 
sněhu až po pásmo horské jedna mysl, jedna sna
ha, stejná vůle, stejný čin - nad tím zjevem sto
jíme v němém obdivu a úžase, prsa dmou se hrdo
stí: v tom vidíme zmíněnou zázračnost! 

Zdálo-li se komu ve snách na počátku války I 
že český voják, z jehož příkladného nástupu při 
mobilisaci tolik se těšili rakouští vojevůdcové, to
muto státu stane se osudným a české jméno že 
po všem světě proslaví tak důsažně a čestně? Tak 
čestně a důsažně, jako se to nestalo od husitských 
válek, a jak toho nedovedla ani naše světoslav
ná hudba! 

Na místech, kde doposud nestanula česká noha, 
zaleskla se česká zbraň, vynutili si uznání česká 
chrabrost a kázeň, český legionář. 

Naplnili se dnové, místo válečníků počali jed
nati mírotvorci, a tak se otevřela našim statečným 
junákům možnost vrátiti se do vlasti, které tak 
účinně pomohli dobýti samostatnosti. 

I vrátili se, prsa majíce pokryta řády, osmahlí 
a zdraví, v oděvu pěkném, s tváří radostnou. Ná
rod je vítaljako miláčky a zahrnoval je i potom 
napořád přízní, až to vzbudilo u druhých vojínů 
žárlivost. Ale jak bylo možno se neradovati, 
když jsme i doma pocítili ten závan české veliko
sti a slávy zahraniční, když jsme viděli ten radost
ný zápal, s kterým, ani si neoddechnuvše, naši le
gionáři spěchali zase na Slovensko, bránit toho, 
zač prolévali krev a obětovali životy na bojištích, 
a ukázat i tamnímu nepříteli, co dovede český le
gionář? A když jsme viděli tyto hochy v němec
kých městech naší republiky kráčeti ulicemi jadr
ným krokem a v pořádku, z něhož dýchala ochot
ná a sebevědomá kázeň, a slyšeli je při tom zpí
vati své jaré pochody, jak neměla se rozjasniti 
mysl a srdce přeskakovati ke každému jednotlivci 
z nich, jak neměli se zálibou na ně hleděti dívka 
i muž, stařec i dítě, a duše se rozpohnouii při po
myšlení: Ty jsi z těch, co roznesli slávu českéhó 

jména do světa, co osvobozovali vlast od staleté
ho jařma? Vy jste viděli před sebou praskati gra
náty, dýchali jste otravné plyny, tužili nervy v pe
kelném hlomoze děl a kulometů, před vámi kle
sali a v bolestech se svíjeli vaši bratří a druhové, 
a nyní tu s úsměvem děkujete za pozdrav a ještě 
nesvlékáte vojenský kabát, vědouce, že jen vaše 
přítomnost tu udržuje klid a zadržuje odboj i 
vzpouru, rozšiřuje respekt před českým vojskem 
a upevňuje veřejný řád a s ním zároveň i stát! 

Takové bylo další dílo českých legionářů: do
ma ve vlasti hájiti a zachovati to, čeho vítěznou 
zbraní dobyto v cizině. 

Tím teprve jsou vyčerpány všechny znaky če
ského legionáře a osvětlen jest plný jeho význam. 

Zbývá otázka, vlastně nenáležitá k předchozí
mu výkladu: Dokonali čeští legionáři svůj úkol? 
Můžeme je ponechati už jen minulosti, když bylo 
dosaženo toho, zač bojovali, trpěli a umírali? 

Myslilo se vůbec, že se již obejdeme v budouc
nosti bez vojska. Ale bezohledná skutečnost nás 
poučila bolestně, že ještě nenadešla doba, kdy lid
stvu postačí samojediná zbraň ducha. Naopak, 
vidíme, že duch musí sloužiti zbrani, musí ji obrat
ně a zdatně vésti a dodávati jí teprve pravé účin
nosti. Bez vojska by nebylo našich nejskvělejších 
dob v minulosti, a že české povstání r. 1618 se 
neopíralo o dostatek dobrého lidového vojska, 
prohráli jsme Bílou horu. Minulost i přítomnost tu 
mluví stejnou řečí. Tím dána i odpověď na otázku 
hořejší. Nepotřebujeme hry na vojáky, ta národu 
nepomůže, ale flinty nelze ještě zahoditi do žita. A 
proto čeští legionáři nesmějí ještě vymříti; význam 
jich jména nesmí se uchýliti již jen do slovníka, 
nýbrž jich cnosti musí žíti a zářiti dál, minulý ob
sah toho slova musí nabýti trvanlivosti nepomíji
vé - všichni čeští vojáci musí se státi legionáři - fo j. 
u každého vojáka českého musí vésti pušku vnitřní 
'přesvědčení, podivá láska k národu a státu, snaha, 
zachovati českému jménu čest, údu a obdiv. 

Pak bude moci zpívati i národ náš: O vlasti má, 
být můžeš pokojná! Stráž tvoje stojí nezlomná! 
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R. BOJ K O: lEl Á P I S K Ů K li R Á T A. 

Byl omámen plyny a zajat, odsouzen hned -

..,Jak do očí drze mi zíral. chlubil se tím 
a tyčil! - Jich nenutil nikdo, uhybal Řím 
jak plachý kůň. rozlitým vodám, nevěře jim. 
Však prosil prý, čekal, až - - křivopřísežník bídný! -
Je kulka neb oprátka pro ně nějaký trest - ? 
Ú, chtěl bych je týrat a mučit, do kola vplést 
a na skřipec napnouti na dny, na celé týdny!" 

Tak pravil mi major auditor svíraje pěst. 

Dřív kývl bych úsměvně víčky, srozuměn, klidný. 
Jak chuchvalce mokrého sena p_onuře, temně 
se válela srdcem nenávist černá a hněv. 
Jich honosná zrada, jich hřích, jenž zavile vraždil 
svou zemi a druhy, jich táhlý Sirénin zpěv, 
jenž přes zákop tesknil, až k šílenství dráždil -
Vše proti nim volno, vše předem schváleno jest-

Ted jiný jsem. Něco se bolestně zlomilo ve mně, 
jak po těžké nemoci, přísné výstraze němého Boha.· 
Snad marnost všech hrůz, hvizd kulí a bodáků třesk, 
těl rozbitých trosky, potokem tekoucí krev, 
ston umírajících, jich marný, poslední stesk 
po rodině, matce, nářek raněných, řev, 
smrt hromadná, hrozná zástupů mnoha 
mne změnila, zbortila dosud kamennou hrud. 
n To vůle je Jeho?" volal jsem. - II Viděl jsem dobře - ? Nebylo nutno 
se postavit jinak, s jiného, vyššího hlediska zřít - ?" 
A bylo tak nekUdno, těžko, smutno a smutno 

On zrádce je, křivopnsežník a potrestán bud, 
však nesmí být ještě před smrtí mučen a bit. 
Vždy! člověkem též je - Snad lituje ted, když na duši sáh' 
mu mrtvolnou, sliznaiou rukou smrtelný strach. 
Snad po smíru s Bohem a lidmi, útěše toužÍ, 
když černý již havran krákaje nad hlavou krOUŽÍ, 
snad volá mne, hledá mou ruku v zoufalých tmách. 

I šel jsem. Trh' sebou, se s lávky překvapen zveď, 
až zazvonil řetěz. Pak, jak by se rozmyslU, seď 
a přes moji hlavu na chaty navlhlý trám 
kams do kouta tmavého upřel pochmurný zrak. 
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Mlád ještě byt útlého těla, však úžasně bled. 
A tváře měl oteklé, čerstvě rozpuklý, krvavý ret. 
Již bili ho tedy. - A hněvu a vzdoru posupný mrak 
leh' na duši, přístupu bránil. Když jsem ho oslovil však 
tou řeČÍ, již ssál, již z kláštera jejich poměrně znám, 
jas osvítil jeho pochmurnou, sbořenou líci 
jak tuláckou chatrč plam bílých, vánočních svící. 

A mluvil jsem, ptal se - - Poslouchal, vážný a tich, 
a myšlenky vlály kol čela, - však potom rtem sevřeným mih' 
se úsměšek lehounký občas jak biče bílého švih, 
až povstal a řekl: ... Proč, důstojný pane? - Jak byste chápal 
vy, cizinec, bolestný hněv náš a mlčící vzdor 
a šílenou odvahu naši, radostnou oběf a zápal I _ 
Proč, Bože, proč 1 - Pro lid náš sevřený uprostřed hor 
jak před lovce seštvané stádo v ohradním kole. 
Pro otců všech bezmocné kletby, pro matek ston, 
jimž syny a majetek berou; pro bídný, hanebný skon 
těch ubitých za slůvko uklouzlé; pro tmu žalářů, rány; 
pro nadávky, poškleb, jímž naše bezmocné, bezradné řady 
vždy dopředu, na místa tančící smrti svévolně hnány, 
a pro vše, a pro vše, čímž jsme po staletí trpěli tady. 

Pro zoufalý, marný pláč dětí v německé škole; 
pro horníků zčernalé, ochromlé ruce ve vašem dole; 
pro dělníků slzy a pot, jenž zaléval cizinců pole; 
pro vyhnanců ožebračených zoufalý, bezmocný ston; 
pro onu krev svatou, jež proudem se lila po popravišti;
pro národní bídu, vyrvané, cizincům rozdané lány; 
pro svobodu vysněnou, vyplakanou, radostné, blízké již příští _ 
Oh, tři sta let tady v zoufalém pláči jsme lkali 
jak lsrael na březích neznámé řeky po městě ztraceném v dáli, 
až konečně přišel spásy a .odplaty veliký den 1'" 

Tak horlil a oči mu plály. v pěsti se svíraly ruce. 

Jak na ty, kdož u ohně stojí za noci mrazivě chladné, 
tak přecházel na mne z té řeči bolestně, vášnivě zrádné 
i žár i chlad. Teplem soucitu srdce mi tálo, 
však současně s opačné strany odporem válo, 
že hodil jsem za ním: NA přec je to podlost a hřích". 

NHřích, kněže? Ne - Povinnost, povinnost bolestná, hrozná 
a těžká, však velká, svatá, již pochopí, pozná 
jen trpící, kterou jsem splnil, a na niž jsem hrd." 

»A pro kterou čeká již na. tebe z ruky katovy smrt." 
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,..Ji přijmu, neb pro pravdu zmírám, jak Hus, náš, jak On." 

,..Mlč! Rouháš se! Kázal pokoru tichou a vzdání. 
Co božího Bohu, co cisaře císaři dej!n 

Tu proti mně stanul a s pohledem pevně upřeným děl. 
co zase ten úsměšek lehký rtem rozpuklým chvěl: 
.., Tak řekl prý - Možná - Však mezitím bílou, protáhlou dlani 
sáh' odvážně na vše, zápalné podkopy klaď 
pod budovy církevní, státní, vyvracel veškerý řád -
Dej! On sám však ze svého ničeho nedal, nespustil ani 
při smrti své. Když na Něho plil už zjitřený dav, 
když ubledlý, před římským soudcem lhostejným stál, 
když svojí už krví postříkal z bílého' mramoru sloup, 
když do naha svlečen bílýma nohama na kříž už stoup', 
když s něho se díval, strhaný, v bezednou, mIčíci hloub -, 
tu ještě své držel a hlásal: Boží jsem syn a spasitel, král. ... 

Již viděl jsem, všechno je marné a rukou jsem máv' 
jak nevrlý lékař a vstávaje pravil: nNevěřiš v Něj, 
ni v Boha .... 

NÓ, věřím, však jiný můj Bůh, 
ne soudce a mstitel, jen mocných pavéza, štít, 
jenž trůny jich brání, drtě a deptaje spoutaný lid. 
Leč'" -

»Znám již, znám"', zakřikl jsem ho. ...Co bude však tam, 
kam odcházíš na vždy? Kde octne se zlekaný duch?« 

AI To neptám se. Vím však, že vše má svůj tajemný účel, 
i květiny život, jenž u cest, na stráni pučel 
a odumřel tiše, omámen otravným výdechem parna, 
i smrt má - A věřím, nebude zbytečna, nebude marna.« 

..,Jsi připraven tedy a silný k poslední chůzi IR - jsem pravil a vstal. 
Tu bezděčně pokročil, ruku natáhl ke mně, 
zře blížit se konec, a těžký stín bolestné hrůzy 
a jakási bezmocná prosba úpěla němě 
z těch zděšených očí jeho, že stanul jsem tiše. 
On zřejmě si zhluboka oddých', pomalu na lávku kles' 
až k zemi se skloniv - A bylo ticho, tak ticho - jen moucha bzučela kdes, 
a odkudsi zdaleka rachot se jejích létadel nes'. 
I soucit, i jakés, přiznám se, uspokojení 
jsem cítil z té bytosti zlomené nyni v hrdé své 'pýše. 
A bylo mi, jako bych měl ho pozdvihnout, pohladit jemně. 
Již přistoup' jsem, vztahoval ruku, když hlavu skloněnou zveď. 
Snad styděl, se přede mnou za slabost svou, snad v oč1ch mých čeť 
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to uspokojení, neb vstal a bledý, až hnědý jak vyprahlá zem, 
však tvrdý a vztyčený pronesl krátce: ~,Připraven jsem.« 

A pevně šel, vzpřímeně, ne již jak za bídnou smrti, 
však za jakýms úkolem vážným, jak k oběti veliké kněz. 

Já modlil se hlasitě z knížek za umírající. 
Krok vojáků hrozivě duněl - Když jsme stanuli tam, 
tu po prvé promluvil zase: "Podej mi kříž". 
A hladové, ubohé, zšílené oči na krátkou chvíli 
se do Něho, věčného symbolu lidské bolesti, vpily, 
jak hledal by zapomenutí, útěchy, síly, 
jak prosil, by pomohl nésti nesnesnou tíž. 

Pak pokývl hlavou a pravil: "Matce mé piš, 
že umřel jsem klidně". A vystoup' - - Naposled v kruhu 
ty veliké, vystouplé oči bloudily od druha k druhu, 
již stáli tu ubledlí, němí a zaražení v nehnuté řadě _ 
Když dusil se už, když trhnutím lámal kat vaz, 
tu usmál se, vida matku svou, dalekou otčinu as. 

Kdos vystoup' a vyhrůžně, hrozivě mluvil o podlé zradě, 
o přísaze jidášsky křivé, o smrti bídné _ _ 

Šlo na západ slunce, veliké, úsměvné, krásné a vlídné 
a věnčilo růžemi, odělo do královského hávu 
i temena hor, i tu jeho na stranu zlomenou hlavu _ _ 

Mně bylo tak smutno a smutno, jak sedmibolestné matce, 
když za oběť krve, za noci bezesné, životní práci 
jí z daleka odrostlé děti z milosti hází 
v klín chudobný falešný peníz pozdravů jen, 
jak bědnému plavci, když na vodách bez břehů, hrází 
se náhle mu poslední veslo zláme a ve vlnách ztrácí, 
a z hrudi se vyrve volání marné a zoufalý sten. 

Všem vyhnul jsem chtěje být sám. A stále jsem zřel 
tu vzpřímenou postavu mladou - - Což takto odchází zrádce _ _? 
Vždyf. Bože, jak velcí Tví .svatí, jak mučedník mřel 
pro ideu, myšlenku, lásku - - Tož pravdu přec měl? _ 
Vše, čemu jsem věřil a učil a hlásal. bylo jen zdání a klam _? 
Jde jinam Tvůj vývoj -? Ó, Bože, řekni, co činiti mám _ _? 

Bůh mlčel však, mlčel - - Celou noc probděl jsem, k ránu až zdřím, 
bych podal pak žádost - - Zas v klášteře žiji, však často ho zřím 
a každou noc s pláčem i hněvem rozmlouvám s ním. 
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LEV BORSKÝ: VÝKVĚT NARODA. 

mužů národa československého by
lo za světové války odvedeno asi 
1,000.000, počítáme-li, že Rakousko-

r l§ Uhersko mobilisovalo asi 13°/0 oby-
vatelstva. Z nich nejvýše 700.000 dostalo se do 
takového styku s armádami Spojenců, že vůbec 
se mohlo dostati do zajetí. To se podařilo buď 
zásluhou vlastní nebo náhodou asi 250.000 Če
choslováků, z nichž. asi 30.000 zemřelo v zajetí. 

Legie československé nečítaly nikdy více než 
80.000 mužů. Odečteme-li z nich ještě ty, kdož 
s~, hlavně v Rusku, přidali k legiím jen z pudu 
státního, když jejich životy v rozbouřeném Rusku 
byly v nebezpečí i v civilu, konstatujeme, že asi 
60.000 Čechoslováků se skutečně mužně dalo do 
legií československých., Tedy z 220.000 mužů, 
kteří tak učiniti mohli, nejvýše 29°10 se stalo "Le
gionáři". 

Těchto ~,Šedesát tisíc" nazývám V Ý k v ě te m 
národa. 

>I- ll#- >I-

Výkvětem národa nazývaly dějiny vždy pokud 
svět stojí ty z mužů národa, kdož ve chvíli války 
se postavili na -obranu vlasti, kdož pro svobodu 
svého státu šli dobrovolně doboje a kdož v tomto 
boji z v ít ě z il i. 

Výkvětem národa nazývá biologická filosofie 
ty, kdož v jediném zdravém pudu muže bránili 
z b ran í svou rodinu, svou půdu, svůj národ, 
kdož nikdy nezakolísali, vědouce s jistotou in
stinktu, co jest jim v okamžiku boje činiti. 

Výkvětem národa musí nazývati český politik 
ty, kdo nedali se zkaziti heslem, od dob vzkří
šení téměř všemi duševními vůdci národa jim 
vštěpovaným heslem nChelčický«, nýbrž si ucho
vali smysl a sílu pro jediné heslo, jímž národ 
může dobýti si svobody. a svobodu tuió i udr
žeti, pro heslo »Žižka«. 
Výkvětem národa nazývám ty, kdož svým 

mužným příkladem pochovali bohdá na vždy 
nebezpečnou . modlu, již potírali H u s i t é, již 
hubil na potkání Ji ř í Pod ě b rad s k Ý a o níž 
Den i s tak pravdivě praví: "Čeští bratří, kteří 
by málem byli přivedli národ do hrobu ... :~. 

Výkvětem národa nazývám ty, o nichž histo
rik jednou napíše naopak: JJČeskoslovenšfí legi
onáři, kteří vzkřísili národ z hrobu .... ". 

Takým výkvětem národa bylo našich "Šede
sát tisíc". 

>I- l\I. >I-

Z našich legionářů jsou prvními ti, kdož bez 
vůdců velkého jména, bez pokynu národa doma, 
beze slibu a bez záruk šli ihned po vypuknuti 
války bojovat za slávu českého jména. Byl tra
gický osud oněch' 600, již tvořili první prapor 
francouzské Legie Cizinecké. Byl krásný osud 
oněch 2.000, již vytvořili české Družiny v Rusku 
a jimž bylo popřáno vybojovati první po sta
letích vítězství pod ne cizím, pod českým jmé
nem. 

Druhými jsou oni, kdož přešedše do zajetí, mar
ně bili o ohrady zajateckých táborů prosíce a 
zapřísahajíce Spojence, aby jim umožnili bojo
vat pro samostatnost své vlasti: i ti dočkali se, 
už pod politickým vedením uznaných vůdců, spl
nění své touhy, a což jest důležitější, svých ví
tězství. 

Třetím příkladem bude vždy v dějinách ná
roda oněch asi 2.000 Čechoslováků a m e r i
c ký c h, kdož pohrdnuvše velkým žoldem a vel
kými pojistkami v armádě americké, šli s ne
patrným penízem a bez záruky pro budoucnost 
svých rodin do legií československých, vedeni 
jedinou touhou vydobýti slávu v I a s t ním II 
praporu, vybojovati vítězství ne cizí, nýbrž s v é 
armádě československé. 

Který národ může se chlubiti takovým vý
květem svých synů? 

>I- .. l\I. 

A Výkvět národa rozhodl naše vítězství. 
Nikdo z rozhodujících kruhů spojeneckých ne~ 

mluvil vážně s našimi vůdci politickými, dokud 
chodili po příkladu Komenského po dvorech 
a vládách a universitách, nemajíce za sebou ni
čeho, než ideály a hesla. Situace naše se změ
nila ihned, když v třetím roce války naši vůd
cové zorganisovali v Rusku naše bodáky. Na 
slib, že převedeme svou armádu z Ruska na 
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západni bojiště, uznala Francie teprve naši armá
du a vlastní náš prapor. A když šťastnou náho
dou, která nás tak provázela za války, k převe
zeni onomu nedošlo a našich 54.000 se stalo 
pány Sibiře, museli Spojenci, aby dali nějaký 
právní a finanční podklad naši sibiřské arm á
d ě, uznati nás za spojence a pak za samo
státný stát. 

Legie, výkvět náš, vedený vůdci třetfho roku, 
vydobil nám svobodu, vlastni stát, uznaný teprve 
Spojenci v důsledku naší akce voj e n s k é. .. .. ". 

Ve svých nŠedesáf tisíc" může národ doufati 
a věřiti. Zůstanou zdravým jádrem národa, dů-

kazem jeho mužnosti, typem jeho nezkažených 
pudů Žižkovských. Uchovají tento svůj nejcen
nější poklad dětem, budoucímu pokolení. Neuvěří 
učením klamným: držeti se budou navždy s v é 
pravdy, vyzkoušené v nejtěžší zkoušce světové 
války, nezvraině prokázané vítězstvím, dosvěd.
čené celými dějinami lidstva, dané neodvola
ielnými zákony života. Nebudou se vyvyšovati, 
nýbrž vyvýší k sobě celý ostatní národ. Stanou 
se učiteli své pravdy, vychovávajíce ve své pravdě 
ty, kdož po nich budou míti úkol 'udržeti dílo 
jejich života: Republiku československou. 

Výkvět národa za války zůstane výkvětem 
národa navždy. v Řím ě, 5. května 1919. 

STANISLAV CYLIAK: ZE SEDMI. 

Synka, jedináčka, máme kdesi na Sibiři. 
Nevykoupili ho padlí bratří čtyři. 

Vzali nám jej, plni šprýmů, páni od komise, 
že prý o jedlíka bude méně sedat k mise. 

Ach, vy páni 1 - Ke všemu se vysmějete našim bědám. 
Vždyf k té míse již jen s ženou svojí sedám. 

V pravo, v levo prázdno. - Jen my dva jsme zbyli. 
K samotě té, páni, jste nás odsoudili! 

Ze sedmi jen dva sedáme k míse. 
Na smrt jste nás odsoudili, páni od komise J 

Čtyři jsou již mrtvi. - Pátý dosud žije. _ 
Sběhl k Rusům, píše, a vstoup' do legie. 

Zlatý synáčku náš! Čtem' tvá drahá slova.
I ty bil ses tedy slavně u Zborova. _ 

Aspoň ty se, dá Bůh, po všem domů vrátíš 
a se jarním sluncem do chalupy vzlatfš. 

Potom ze sedmi tři budem sedat k míse, 
ze sedmi, jež na smrt vydali jste, páni od komise J 
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JAR O MÍR BOR E C K f: VEL I KÝM M R T V f M. 

Vám, kteří životy jste položili 
za lepší příští bez otroctví hany, 
jak zákon vlasti kázal v srdce psaný, 
ne ten, jejž odpřisáhnout donutili; 

Vám, krev jichž Somma, Piava, Dněpr pily, 
jimž hrdinstvím plál v hněvu na katany 
ni hanbou šibenic zrak nezlekaný: 
Vám vlastní skutky věnec slávy svily. 

Co můžem přidat my, jimž zbylo žitU 
Tam v dálce ležíte ... 6, dvakrát šfastní. 
že nezříte, kam vše se zase řítí. 

V tu starých hříchů věčnou bídu vlastni, 
zášf, závist, nesvornost... Kdy na ty saně, 
kdož dobří doma, pozdvihneme zbraně? 

K ARE L Č A P E' K: N Á B ŘEŽ t. 

echci mluviti o jeho kráse; Vlta
va, Hradčany, Národní divadlo činí 
z tohoto nábřeží místo symbolické 
a skoro svaté. Válečná léta . přidala 

mu nad to jeden rys; bylo klubem vlastenců, 
nebo jak se za války říkalo zkratkou za »vele
zrádce"', ... velasů .... 

Dychtivost zvěděti ústní, třeba sebe nehoráz
nější novinky, kritisovati úřední zprávy a hlav
ně věřiti, stůj co stůj, děj se co děj, věřiti v po
rážku Rakouska, v úspěchy Dohody, v zázrak, 
v cokoliv dobrého, tato dychtivost dala vznik 
několika přechodným, tajným, mlčky uzavíra
ným sdružením. Byla .. Haparanda'" před vývěs
kou úředních depeší na Národní Politice; byli 
to lidé, kteří denně, buď jak buď, čekali mezi 
6. a8. večer na vylepení posledního komuniké. 
Sotva bylo vylepeno, už tu bylo lidí jako včel 
u česna, někdo předčítal - s neúředními po
známkami, jiní rozevřeli mapy a hledali: kde 
je Beaumont, honem, kde je Moulin Laffaux, kde 
je to a ono ... Odtud rozlévala se vlna potmě
šilého, tvrdošíjného defaitismu po celé Praze. 
Byla jiná, divočejší Haparanda ve schodové hall 
Národních Listů; společnost pestrá. nikterak stra
nická, vášnivá a debatérská.Lidé, kteří se ani 
neznali, se takto sešli, v šeru demokratické ano-

nymity zajiskřil škodolibý vtip, rozlétla se divo
ká pověst, živila se. posedlá nedůvěra ke všemu, 
ke všemu, ke všemu, co se říkalo a nařizovalo 
shora. Nemluvím o maličkostech. Tato nezná
má shromaždiště mají své, byl sebe skromněj
ší, místo v historii. V létech, kdy novinám byl 
vyrván jazyk a politickým vůdcům jakákoliv svo
boda, byly tyto populární hloučky avantgardou 
revoluce. ' 

Takovou Haparandou, jenže vybranou, bylo 
Nábřeží. Literáti, politikové, universitní profesoři, 
zkrátka lidé skoro vesměs veřejně činní, utvořili 
tu tradici každovečerních procházek; tyto poli
tické peripafefiky hledejte dnes z dobré části v la
vicích Národního Shromáždění a. třeba i v la
vicích ještě povýšenějších; jiné byste potkali v mí
rové delegaci, opět jiné v čestných úřadech Re
publiky. Tehdy však, v letech války, byl to hlou
ček lidí těsně spojených potřebou sdilet své 
myšlenky, své novinky, svou úzkost, svou pře
kypující radost, podle toho, co přinášela situace. 
Byla tu jakási zpravodajská centrála pro celé 
Čechy; z úřadů, z novin, z bank a hospodář
ských ústředí stékaly sem podrobné a tajné in
formace o stavu věcí. Byly-li zprávy dobré, ne
hřešilo se přílišnou kritičností; optimism byl ja
koby smluveným heslem a podmínkou klu-
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bovního členství. Každý přinášel své; přicházel 

s tváří okázale tajemnou, věděl-li něco, a ra
ději by si jazyk ukousl. než aby to neřekl. Zde 
byly redigovány ústni noviny revolučně proti
rakouské· a šířeny s ohromující rychlostí. Sem 
se sbíhaly zprávy ze zahraničí, a nebylo-li zpráv, 
tedy pověsti; konečně nebylo legendy tak do
brodružné, aby sem nebyla stažena, zredigová
na a dále kolportována. Buď blahoslavena tato 
lehkověrnost; vykonala svou velikou službu mezi· 
námi všemi. Byly doby, kdy bývalo přetěžko 
udržeti svou víru neotřesenu. Když selhávala 
nejstatečnější strategie a nejsmělejší dohady vla
stenců z Nábřeží, zbýval vtip. Český válečný vtip 
není bohužel sebrán; býval bezuzdně drsný, ale 
ulehčovaL I když už nebylo do smíchu, bylo 
v něm vylití vzteku. Ústní noviny redigované 
na Nábřeží měly svůj pravidelný koutek zuři
vého humoru. 

Nikdo nespočte kroků prochoděných za dlou
hých večerů na Nábřeží. Bývaly líbezné jarní 

večery plné nadějí; horké letní večery, napiaté; 
trýznivé ve dnech velkých letních ofensiv; a 
opět plískavice, bouře, mrazy a mlhy ... Co jen 
bylo těch kroků okřídlených naději, těžkých úz
kostmi, neúnavných, neochabujících! Někdy mihl 
se osamělý muž, sledovaný po deseti krocích 
jiným. Coudenhove. Jednou přišel Dyk z vy
šetřovací vazby eskortován detektivem. Zde ro
dily se časopisy· a články; avšak věřím, že úst
ní noviny Nábřeží, neseškrlané censurou, byly 
důležitější a historičtější. Byly večery, kdy bylo 
by stálo za to obklíčiti Nábřeží kordonem po
licie; nikoho vskutku by nemusili propustit. Ne
zůstalo jen při slovech. Mužové s Nábřeží ne
zaháleli. 

Nebyla tu tvořena česká historie, ale byla zde 
žita s největší intensitou. Avšak i to byla, v me
zích možnosti, spolupráce s těmi, kteří zatím 
kráčeli na svobodné půdě krokem svobodného 
čínu. Věřit a roznášet víru - to není snad ve
liká zásluha, ale i toho bylo dějinně třeba. 

ČAPEK-CHOD: DVĚ KRONIKY ... 

celých Rokyfankách nejmenší cha
lupa a největší strom patří Votru
bom. 

Je to vysoká a náramně hustě ko
šatá plaDka - hruška, a podle ní lidi široko da
leko, snad na míle cesty, poznávali: To jsou Ro
kyfanky; ale máš-li celou cestu hrušku na očích, 
když s té strany do vsi přijdeš, Votrubojc naj
deš, až seš u samé chalupy: tak je ten baráček 
- pro podruha v něm místa není, kdežpak! -
schovaný pod sklopitou hrušní, je v ní husto jako 
v mladém lese. 

Když ji letos očesali, celá vesnice chodila na 
tu podívanou. Neklívám, ale na mou .duši, že 
hromada hruštiček šla až k rozsoše, aspoň málo 
scházelo. »To bude ňáko voda letos"·, povídal 
siryjček, »kdyby chtíl ty hrušky spočtát, muše! 
by hu nich sedU celyj tyjden:r 

Nahoře v hrušce seděl mladyj, Kuba, legio
nář a msl, dokad šlo; zbytek hruška nepustí, 

až je bídlem hodně bita. Ale to nic není; to co 
se stálo, než ty hniličky střís', to sloji za groš. 

Kuba leda třese, třese, hruštičky kapají jako 
když se hodně rozprší, siaryj shrabuje, shrabuje 
a jen, když ho někam pleskne přes hlavu, ře

kne: kuš! 
Najednou hrušky přestanou. Když to trvá 

chvíli, podívá se strejček nahoru, Kuba nic jako 
dřevo. 

nCopa 1", povídá strejček. 

"Tádle!" udělá Kuba a uké\že ku vsi; je tam 
co by v jednom dechu dohonil. 

První staveni s té strany je mlejn nU Hudů ... , 
říká se tam tak jenom po mlejně, on je vlast-:
ně Zafouk. Před válkou tam bývali mlnáři tři. 
Huze! byl nejmladší, vdovec, jeho táta taky vdo
vec, ten už byl Huzlik, a taky vdovec, oba padli 
na vojně a zůstal jenom vejměnkář, děrek Hu
zliček, dobrých osmdesát. Oni totiž k stáru chá
trají a zavírají se do sebe jako kudla, odpusf 
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pánbůh. On už Huzlik byl dost nahnutý a pře
ce mušel s potahem na vojnu, napřed syn, ten 
padl v Polsku, a potom táta, toho by snad 
byli pustili domů, kdyby byl mohl ze špitála; 
umřel tam na peteče. 

A tak sedí dnes na mlejně jenom praděrek 

Huzliček, dcera po mlnáři Dorka, jako vnučka, 
a sedmiletý pravnouček, Jozífek. Jaké pak je to 
taky mletí: prášek utek, a Dorka stačí nasejpai 
tak do půlnoci, a pak se zarazí. třeba bylo nej
víc na pilno. Jim schází mlnm, ale už dlouho 
scházet nebude, jestliže to opravdu do maso
pustu vydržl. 

Ale na to přijde, jen dočkat. 
Zatím ten nastávající mlnář - však bejval 

do vojny u Huzlů stárkem - sedí na Votru
boje hrušce a povídá na tátu: T ádle! a ukazuje 
k mlýnu. 

Táta - to je taky takový košfál jako syn -
ne od zeli, ale od kostí -, povytáhne krk nad 
plot a povidá: NHeleme se ln" 

Obrátí se na mámu do okna. mejkne hla
. vou, a než by napočítal tři, V otrubka tu, jako 
když ji ze sence vystřelí. . 

.oHin se podívej!" 
»To je Huzlíček}" řekla máma, jak se koukla. 
... To víme bez tebe teký. Toho přece není 

těžko poznát", povídá táta. 
A taky že není. 
Chodi Huzlíček tak do země, že ještě kousí

ček a mohl by chodit po čtyrech; chodí zatím 
po třech, nastavuje hůlčičkou, tak hnízkou, že by 
byla čtyrletýmu dítěti krátká. Dá-li mu někdo 
pozdrav pánbůh. nemůže se děreček jináč po
dívat. než zdola nahoru: Dejž to pánbůh. A to 
se ~ěrek rozběhne, jako by chtěl utéc', ale za 
čtyři kroky se vzpamatuje, zastaví a hůlčičkou 
popíchá, a hned zas honem honem, a za chvil
ku už zase stoji. A to se jen tak kolem mlejna 
za husama vóchomejtá; aby se pustil dál po sil
nici, to už musí mít nějakou příčinu za lubem. 

Proto bylo Votrubom taky divno. kam že se 
to dnes Huzlíček vybral. 

... Helejfe ho, děrka, kampa~ se von to asi do 
-kopečka štrachá? tJ" povídá teta V otrubka. 

NEsli chce k někomu ve vsi, potom by to ne-

mohlo huž bej! nikamž jínám, než k nám; za 
náma už nestojí přecej nikdo," míní stryjček. 

",Copá tě to 1" ona na to. »To by ho k nám 
zrovna všichni čerchmanti nesli. My jsme v celý 
vsi už ty poslední, vo kerý by někdo vod Hu
zlů zavadil, a teký bych mu to neradila, mor
tete hinaj}" 

Kuba na hrušce ani muk. 
Všichni tři koukali na Huzlíčka, jak trtá do 

kopečku: fup fup fup fup -! a zas fup - fup -
fup - fup ... 

To byla doba. než se dostal nahoru; tu pak 
postál a těžko dýchal. 

Votrubka dostala najednou strach, že by to 
mohlo být opravdu k nim a kříkla na Kubu: 
... Honem skoč delů a skovej se za chalupul" 

nNekřič}" staryj zas na ni. 
»Jdyf HuzlÍček je jako poleno!" ona na to. 
nŠak von slyší, co chce. a co nechce, neslyší«, 

bručel staryj. 
A Kuba na hrušce huhlal: ",Já neutíkal ani 

před ,Němcem, co bych já se skovával za cha
lupu před Huz!íčkem 1« 

.oBl by taky bláznovej; jen ty zvostaň, de sil" 
řekl staryj Votruba. 

..A dyf, příde-li, a huvidí našeho Kubu· .. 
padl mu syn a vnuk . . . to není žáná malá 
věc I" šeptala Votrubka, celá hříšná. 

»Ty si teký divná ženská; napřed by mu vy
škrabala voči. a potom je jí ho líto}« vadil se 
Votruba, ale šeptal taky. 

Všichni tři však dobře věděli, že kdyby chtěl 
Kuba za chalupu utíkat, měl by k tomu do
cela jinou příčinu. 

Před pěti lety, před vojnou, když zrovna 
neutíkal, musel ze mlejna přece jen zčerstva 

odejít. když se tenkrát při tom dopuštění bo
žímobořili na něho všichni tři Huzlové pro Do
rotku; její táta vzal na to docela podávky do 
rukou. Něco se tenkrát prý semlelo, anebo snad 
mělo teprv semlít - kdož to ví? - ne ve mlej
nici. ale na ~ejpce. mezi Kubou a Dorkou ... 

Když se Huzlíček na kopečku rozběhl zas dál • 
najednou vjela do· Votrubů pilnost; mladyj za
čal tříst, táta shraboval a máma klekla a jakoby 
nahmovala hruštičky do fěrtochu. 
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A to proto, že všichni tH dobře viděli, že se 
HuzIíček u nich už nezastaví. Ale přišlo jináč. 
Ťapkal po banketu silnice pořád na druhé stra
ně ... , ale jeho krůčky byly stále kratšÍ; v tom 
se lišák zarazil, otočil se v pravo jako mladík 
na příč přes silnici hurtem zrovna do vrátek. 

A už měl ruku vrátky prostrčeno u, protože pe
tlička nemá provázek ven, musí se otevřít ze vnitř. 

Ruka se Huzlíčkovi třásla, jen tak hrála, živou 
mocí nemohl otevřít, ani se tak natáhnout ne
mohl. Být někdo jiný, dávno by mu bývalo otev
řeno, anebo by byl, věda, že není vítán, odešel. 

V otrubojc byli slepí, hluší, každý dělal svoje 
a HuzlÍček klapl petličkou jednou, dvakrát, tH
krát a vždycky. zapadla, až po čtvrté povolila, 
a sfarý mlnář byl tu. 

..,Dej pánbůh a pomáhej pánbůh ,a povídá. 
Nikdo na to nic a uplynula hodná chvile než 

stryjček k Huzlíčkovi přistoupil a do ucha mu 
vzkřikl: ..,Na hniličky pánbůh nepomáhá, děrku, 
leda ten baborskej'l-) pámbůček, ten je má rád." 

HuzlÍček je tak nábožný, že drží i na toho 
baborského pámbůčka; jindy by byl pokáral, 
ale takhle pokýval jen a řekl: 

..,Tak, tak I Hále i ty hniličky jsou boží darl" 

..,Copa ste nám přines mlnáři7a křičel mu 
Votruba pořád do ucha, ... snad byste nebI při
šíl hejtu?" 

Taková ofázka k někomu, kdo přišel hejtu, 
to jest na návštěvu, znamená tolik, jako: ... Hlejte, 
af ste zas venku '''' 

.vTáto, je mu vosumdesát,u slitovně podotkla 
Voirubka. 

Ale starý . HuzlÍček se neuraziL Naopak. 
Hubené tvářičky přívětivým smichem rozpad

ly se mu na tisic vráseček a čtveračivě jako ně
jaký starosvat povídá děrek: 

..,Hále, máte pryj tu mít na hrušce ňákýho 
velkýho modrýho ftáka,· tak se du teký naňho 
podívát'« 

.., Vy ste sám pěknyj fták, jenom že bjfiyj,· stryj
ček na to, ale že to bylo dál od ucha, tedý to 
mlnář nemusel slyšet. 

'1-) O ... baborském pámbůčkovi" a hniličkách 
koluje na Chodsku velmi neuctivé 'pořekadlo. 

..,Eslipa je fo pravda?« čtveračil Huzlíček dál 
a aby se mohl nahoru podívat, opřel se rukou 
o lajci. Ale, že je příliš křivý, nepodařilo se mu 
to ani tak. 

Vezme vám tedy děrek bradu do ruky a točí 
si hlavu nahoru; hlavička se mu při tom cin
tovala, jako by chtěl dělat na toho Kubu na 
hrušce: ..,Počkej, ty, počkej". 

Zavrávoře tu děrek, a byl by snad upadl, kdy
by nebyl hápl zrovna na lavici. 

... Churák churavyj«, politovala ho teta, ... hani 
se na to dívát nemůžu... polez delů t" 

Stryjček hrabal zas hrušky celý vzteklý, ale 
jak slyší ženu, přetrh' dílo, a kaň se na ni: 

... Ha co ty, mámo? Vyhodíli ho, a íčko se 
budou chodit naňho. dívát? Jen ty zvostaň na
hoře; Kube ,« 

Děreček Huzlíček na to nic, neslyšel! - je
nom se smál, a když ho klepla některá přes 
hlavu, jenom hlavu skrčil: ... A stakra!" 

A bylo zas konec řeči. Nikdo nic, ani muk! 
Děrek se smí! a srnU, ale pořád miň, a za to 

tím víc se třís; Kuba sypal hrušky, táta hrabal, 
máma vybírala do klínu, každý dělal svoje . 

Trvalo to tak déle než mohlo, až se nemo
hlo nic jiného stát, než že se Huzlíček sebere 
a .řekne: ... Tak sem si odpočál, muším se teký 
zas podívát k našim}« 

Ale zrovna v tu chvíli, kdy se už začal sebi
rat, vstane máma, pusň hrušky z klína na hro
madu, stryjček postaví hrábě k plotu a hrušti
čky se přestanou sypat. 

...Počkejte", ozve se Kuba shora, I.,té má věc, 
já si to s děrkem spravím sám ,« 

A že pospíchal, byl jeho baret dole spíš, než 
on sám. 

Co však HuzlÍček neudělal! 
Nabere tu modrou čepici legionářskou se ze

mě na hůlčičku, podá si ji a nasadí na hlavu. 
... Jen se na mně koukni, jakej bych já blle

gionář, hehehe, jenom hapták byste mně mu
šíli vodpustit, checheche!« 

Už hyl zas samý špás! 
Sňal baret s hlavy a začne jej před Kubou 

natřásat, jakoby se mu náramně líbil: 
.., Takovrlou vojanskou čepici sem ešiě jakživ 
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neviděl. vono je to jako pytlík nad moučnicí!R akorát naryjsovanyj. jak vidíš. To bl kníže pán 
Neuvážil. co povídá; se zlou se potázal. - Štilfryd v zemi českyj. ten přijel k neapolitán-
Legionář Votruba vytrhl mu baret z ruky. skému králi Astromusovi. chtějíc za ten nemilý 
..,Cak ste mně leda chm?" osopil se na něho. kotel buď lva přinésti na svém štítu. aneb ko
Huzlíček. jakoby se ani nechumelilo: ... Hále tel ztratiti. To tady klečí před neapolitánským 

nic, holečku. copa bych tě chňl. já sem tě spí- králem Astromusem a prosí ho. aby mu za ten 
šejc něco sám přinesl! Počkej. depa to mám?« kotel dál erb krále Englického neboli Mezopo-

Rozpial beráričí kožíšek - však i ·z kalhot iánského. jménem Filosofus. totiž orla černého 
dole mu koukal beránek na bosé modré nohy v zlatém poli a král Astromus muše!, chtěj ne
v pantoflích -. chodí tak v zimě v létě. vytáhl chtěj. nebI mu to slíbil, dyž přemůže dvanáct 
z 'kapsy tenkou, modrou knížtičku, v rozích lytířů sfatečnyjch krále Filosufusa. To se teký stá-
zažloutlou, a kudrnatou. 10, a tak toho vorla dostál a demů do zemi 

Všichni tři byli jako vyjevení, co bude. českyj s velkou slávou přivezl. .... 
... Počkyj, Kubo, íčko toho nahrabeš J« zabru- .. Jéjej Nana!« rozplývala se teta obdivem. 

čel táta. ..,Jářku, sfryjčku. něco vám povím,« přerušil 

Huzlíček dobyl z. kožíšku i košiěné okuláry, Huzlíčka Kuba řízně. 
nasadil, i jal se číst vysokým slavnostním hla- ... Počkyj, chlapče. potom můžeš řed co chceš, 
sem nadpis knížky: huvidíš, že se tě ty kroniky budou líbit,« ve-

N Ta poslouchej: Dvě kroniky. První o Štilfrí- mlouval se HuzlÍček oulisně. N Vorla bysme měli, 
dovi, knížeti a pánu českém. Druhá o jeho synu hále lva sme chiíli. a teký sme ho dostáli a 
Bruncvíkovi. též knížeti a pánu českém. Dávej zrovna tuto vyrozumívá se v tyj druhyj kronice 
dobrej pozor. Kube. co se v těch kronikách vy- vo Bruncvíkovi. teký knížeti pánu českýmu. Von o 
pisuje." se říká: BrunCVlKovo meč, hále kerak to s tým 

Do Votrubojc jako když hrom uhodí. a hro- Bruncvíkovo mečem v pravdě blo, žányj neví. 
ma posílal stryjček do Huzlíčka docela nahlas. Tady máš vo tom čteni. - Všem hla delů! To 
snad prej nám nepřišíl čtát kroniky? byli ty první legionáří Štilfryd a Bruncvík!" 

Všichni tři nadáli se něčeho docela jinšího; , Vyskočil tak čiperně. že to nikdo od něho 
jak táta. tak máma a jistě i Kuba očekávali. že nečekal. a vrazil Štilfrída i s Bruncvíkem Ku
Huzliček spusň o hospodářství na mlejně a o bovi do ruky tak neodolatelně, že mu v ruce 
tom. jak je u nich zapotřebí mladého mužské- zůstaly. 
hol Že se zkrátka přišel podat a zaňm! ... My žáný kroniky ... " zalomozil stryjček Vo-

.., Vy legionáři". vykládal staryj mlnář hnedle trubojc. 
jako pan kaplan o Nkatesismusu"' .... vy ste prav- ..,Hále pročpane? Můžem si to přečtáU« odpo-
da dokázali náramně převelkou věc. že ste nám rovala teta. 
přinesli tu svobodu. republiku a to všechno; ob- ... 5 pánebem tady byjvejie I" vyrazil Huzlíček 

zvláštně tu slovanskou zem. jak máte ty tři zna- ze sebe a sám už z vrátek. Upaloval, třeba nohy 
ky neboli erby každyj na čepici. Hále. abyste se země nezdvihal. 
vedíli. že teký už před váma byli takoví hrdi-NAž to přeříkáš. ar ně to přineseš I.... křičel je
nové, co ten a náš českej znak polepšovali. tak ště zvenči. 

sem ti přines ty kroniky.« Teta měla na jazyku: Přijte zas něhda!. ale 
»Mordyje. mordyje!« hřešil stryjček Votruba neřekla. 

za hruškou. A tak Votrubojc koukli jeden na druhýho a 
»V první se vyznamenává. že nejdřivejc za druhý na třeňho a zůstali jako sochy. jen zka

staryjch časů na tyj českyj korouhvi bl kotel menět. nebo aspoň zdřevěnět... První rozvá
z jedné strany v ohnivém poli. Ten lytíř. co tady zal stryjček: 

na tom vobrázku kleČÍ. má ho· teký na tom štítu » T en nás dostál, děrek, politika zairachtilej. 
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Proto von na tebe šudyš číhál, aby tě dal kro
niky, a tys myslíl, že tě chUl za stárka, chacha!« 

Kuba přemítal modrou knížku se žlutýma 
ušima a povídá: 

... Dyf sou to samý hlouposti pro starý bláz
nya malyj děti,je to samyj drak a morská pana .... 

»Tak co to držíš v ruce 1« rozkatil se siryjček, 
... běž hin a vraž mu to, af si to sám vodnese!« 

Kuba čekal. co by tři n"apočítal, a potom se 
rozběhl za starým mlnářem; měl ho hned, tu 
chvíli. 

Táta s mámou přirazili k plotu a dívali se, 
jak pod kopečkem stojí starý s mladým, rovný 
s křivým. Kuba se na HuzlÍčka dost osápl a po
rád mu dával knížku, ale Huzlíček nebral. Do
kud rozkládal Kuba a hlavou házel, že ne, po
chvaloval si to stryjček Votrubojc, ale najednou 
byla jiná. Začal povídat taky HuzlÍček; celý se 
při tom třís a kejklal. a když Kuba schoval 
knížku do bluzy, uhodl stryjček, kolik uhodilo. 
To se už starý Huzlíček rozplakal a položil Ku-
bovi hlavu na loket. I 

.... To von chm", rozhorlil se stryjček" ndostát 

ho mezi čtyrma vočima! Ty staryj kronikáři 
jeden!" 

Konečně se oba hnuli, Kuba i HuzUček, ale -
oba delů k mlejnu. 

»Kube t« křikl sfryjček V oirubojc až to od . 
škály naproti vohláchlo; neslyšel-li to Huzlíček, 
Kuba to jistě slyšel. 

Ale nic platno - Kuba šel jako vrtohlavý a 
Huzlíček vysáhl mu na rukáv, jako kdyby se 
vedl, a zatím si ho vedl sám. 

Když zmizeli ve vratech mlejna, povídá stryj
ček: .uPotom pryj, že nihdáž nepude tam, kde 
ho vyhodíli.'r 

... Prosím tě, táto 1« plačky řekla teta, ... dyfvi
díš, že sou si souzenyj; dou voba do let, Dorka 
i Kuba, a potom nepodál se Kuba, ale von 
Huzlíčeklrr 

... Di hin, a nebeč, nebo tě ln katil se Votruba 
Máma ráda poslechla. 
A stryjček potom vzal bídlo a začal srážet 

hruštičky. 

.... Dobře to dopádlo!" 
To sice nahlas neřek', ale potichu pomyslil ... 

fR. DRTINA: NAŠIM BOHATÝRŮM. 
,c 

- , 

o prvém roce samostatnosti českoslo- ce našich válečných exulantů s Masarykem a 
venské republiky, v den slavného če- Benešem v čele, jež získala svět spravedlivé věci 
skoslovenského vzkříšení a díkuvzdání československé. A k tomu družila se ve vlasti 
upíráme zrak svůj především k vý

znamu československých legií, našich chrabrých 
zahraničních vojsk. Vzpomínáme slavné naší 
minulosti husitské, kdy národ celý bojoval za ví
tězství pravdy a dobra, za pravdu bOŽÍ, a uvědo
mujeme si prorocký význam-slov Denisových, že 
nastane doba. kdy ..,žáci Komenského dovedou, 
bude-li toho potřeba, státi se opět bojovníky 
Žižkovými.... Doba ta nastala. Chrabrostí a re
kovnými činy československých legií na poli 
válečném v krajinách cizích bylo dobýváno ví
tězství československé věci s námahou krajní, 
heroismem obdivuhodným. s obětavostí bezpří
kladnou. A k práci legií našich pojila se ne
úmorná a neohrožená, na pravdě založená prá-

věrnost důsledná nás všech, mravni sila česko
slovenských kacířů a velezrádců. Těmito tfemislož
kami zvítězila podivá československá věc, a na
dešla velká doba nové československé samostat
nosti. A v této veliké době, abych zase mluvil 
s Denisem, AI vlastenci, sHni jsouce pouhou spra
vedlivostí své věci, se rozpomenuli, že otcové 
jejich vzdorovali vší Evropě, a že houfy sedláků 
k ústupu přinutily císaře a papeže ... A v tom
to zápase nejtěžším byli s námi všichni, kdo ne
chtěli se skloniti před hrubou silou a kdo do
máhali se pro národy práva rozhodovati o sobě 
samých .... 

S upřímným zanÍCenfm znovu chceme si uvě
domiti a prožíti světodějné události války, udá-
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losti, které přinesly nám šfastné splnění tuieb 
a snů velikánů a buditelů našich. Vrátila se, jak 
modlil se a doufal veliký mu! touhy Komenský, 
..,národu našemu vláda věcí jeho"', uskutečnila 

se nadějeplná předpověď patriarchy Dobrovské
ho o budoucím osvobození českého království 
a jeho samostatnosti, tělem stala se velká slova 
Palackého, že Rakousko se rozpadne a národ 
český bude osvobozen. 

Veliký tento den našeho vzkříšení, našeho 
díkuvzdání nechf je oslavován každý rok radost
ně a nadšeně jako veliký národní svátek ve všech 
městech, městečkách, vesnicích a dědinách česko
slovenské republiky. Nechf je to den národního 
zpytování svědomí a sebevzpamaiování pro dalŠÍ 
živoi krásný a ušlechtilý. Kéž ve velebném ozá
ření myšlenky buditelské a obrozenské duch kaž
dého československého člověka naplní se od
kazy velkých našich dějin, které hlásají nám ne
změněné československé kulturní poslání vrcho
licí dle Palackého v ideálu života křesfanského 
ve sporu a zápase s protivou života skutečné
ho, i v přesvědčeni Havlíčkově, že smysl života 
má záležeti v jaré nadšenosti ducha pro ideje, 
mravní zachovalosti a vyšší osvětě. 

Ano, veliké vítězství naše jest vznešené 
povahy mravní. V hrozném zápase světové vál
ky zvítězila pravda a právo nad lží a bezprávím, 
mravní síla nad hrubou mocí, světlo nad tmou, 
svoboda nad porobou, duch nad hmotou. A po 
hrůzách válečných na zříceninách líticí válečnou 
způsobených buduje se nový řád světový, kladou 
se základy v duchu Wilsonově ku Svazu národů, 
jenž bohdá odstraní příšeru války, zajisti samo
statnost a sebeurčení všech národů, zjedná mír 
mezi národy a státy a dá vznik nové společ
nosti, kde láska a lidskost vrátí se do srdcí lid
ských a nejsvětější povinnosti každého člověka 
stane se opět býti člověkem. Za timto vzneše
ným cílem nesly se vroucí naděje statečných 

československých legionářů. S nimi chováme 
viru pevnou a naději krásnou, že z bojů a zmat
ků, z hrůz světové války probudíme se a do
spějeme přes zloby a trampoty přechodné doby 
nynější k novému životu, k uskutečněni česko
slovenských a všelidských ideálů. 

Ano, Rakousko se" rozpadlo. Žili jsme v něm 
v porobě a ponížení do Ut října 1918. Co to 
znamenalo? 

Byli jsme porobeni, zotročeni, vykořisfováni, zlo
meni a znetvořováni. Lámali povahy naše, po
tlačovali pravdu, pronásledovali a trestali každý 
projev národní naší svéráznosti a vštěpovali mlá
deži ideu"neblahého mlhavého rakušanstvÍ, ničili 

v našich srdcích vědomi poctivého češství. Za 
týkali, soudili, věznili a vraždili poctivé české lidi. 
Kázali nám lháti lásku, kde jsme mohli cítiti jen 
nenávist. Vychovávali nás ve lži a přetvářce. 

A počátkem války poznali jsme hrozné úmy
sly, jež vítězství· centrálních mocností bylo by 
uskutečnilo. Pamětní spis německý ... Neuordnung 
6sterreichs nach dem Kriege"' prozradil s hrdou, 
přímou, bezohlednou otevřenosti a domýšlivosti, 
že chystána byla na nás poroba ještě větší a 
národní zničenÍ. 

Za hrozné války sjednotili jsme se všichni lidé 
češti dobré vůle, za válečného nebezpečí vytvo
řili jsme jednotu," jež byla proniknuta jedinou 
myšlenkou: vel e z rad y. A tak jsme povinni, 
má-li republika zůstati zabezpečena, nepřipustiti, 
aby se rozbujely znovu zaslepené boje stranické 
a nesnášelivost, aby slepé vášně a krátkozraká 
nevraživost nevstoupily v naše srdce a naše mysli. 

Naši hrdinní legionáři byli a zůstanou nám no
siteli a strážci vznešené myšlenky národní jed
noty. Budou stále připomínati národu, že má 
a může býti jako za dob husitských a česko
bratrských národem bratří a sester. 

V této demokracii především s o ci á ln í spr a
ve dl n o s t jest dnes společným úkolem celého 
národa a všech politických stran. Národní naše 
shromážděni zde vůli národa již prokázalo, 
uzákonivši osmihodinovou 'pracovní dobu, rovné 
právo volební, vyvlastnění půdy i velkostatků 

a velkou reformou pozemkovou. 
A tento pokrok demokracie a sociální spra

vedlnosti předpokládá povinnost p r á c e všech 
- af hmotné, af duševní - práce, jež člověku 
jest požehnáním a přináší štěsti. V uznání vy
kupitelského poslání práce v lidské společnosti 
jest jednotné přesvědčeni všech velikých mysli
telů, proroků a zákonodárců lidstva. 
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A nutnost této vytrvalé. nezištné práce, jež do- ~, venské minulosti. Jsme národ Husův. Chelčické-
vede se obětovati, jest po válce samozřejma. To 
je jediná náprava všech věcí lidských. Válka ni
čila všechny statky a učila lidi nepracovati '
dnes musí nastati pronikavý, naprostý obrat. 
Nové statky musí býti vyrobeny, a všichni mají 
zvýšiti úsilí své. Pracovati pro repupliku a naše 
dětt musí každému býti radostí. 

A taková pravá demokracie musí býti posvě
cena a posílena opravdovou, upřímnou, čino

rodou 1 á s k o u všech jejích členů dle odkazu 
Komenského, "abychom žili; společnosti lidského 
pokolení a ji službou svou co nejvíce prospěti 
se snažili.... A tak v budoucnosti našeho nového 
státního ústrojí, vybudovaného na základě de
mokratickém, sociálně-reformním, pokrokovém, 
opřeném o pravdu a právo, proniknutém lá
skou, nebude hrubé moci a zvůle a bude vzá
jemností Svazu národů znemožněna hrozná pří-
šera a kletba války útočné. -

Myšlenka národnostní ve formulaci národní 
soběstačnosti a národního sebeurčení nabývá 
nového, vyššího ponětí. Přestanou boje pro ná
rodnost, jako přestaly boje pro náboženství, a my
šlenka národnostní ve své mravní čistotě a ryzosti 
prozáří srdce lidská a bude světu požehnáním. 

A tento vyšší mravní význam svého osvobo
-zení uvědomujeme si v duchu slavné českoslo-

ho a Komenského, zůstáváme věrni duchu svých 
dějin a voláme k celému světu a všemu lidstvu 
po míru, sebeurčení, spravedlnosti a lásce. Toto 
radostné poselství chceme chovati ve svaté úctě, 
toto nové evangelium chceme šířiti do celého 
světa. Tak žádá od nás náš osvoboditel a učitel 
president Masaryk. Žádá od nás plnost a vše
strannost národního života a chce .. aby idea česko
slovenská byla v pravdě ideou světovou, životní 
v nejvyšším slova smyslu, ve smyslu věčnosti. 
Jí zasvětili naši chrabří legionáři své životy 
dle slov Masarykových: »Národ československý, 
národ bratrský a sesterský musí směřovati 

k nekonečnu". 
A proto spisovatelé čeští, jako probudili národ 

k vědomí politického programu v květnu 1911, 
tak promlouvají dnes znovu k celému národu, 
aby vrátili mu mocnou, nezlomnou důvěru 
v sebe, aby zneklidnili sice svědomí národa, 
ale zároveň je posílili. 

Chrabří češň legionáři, vy junáci naši, boha
týři, ryňři bez hany a bázně, kteří jste nám vy
bojovali svobodu naši, ostříhejte mravní sílu 
naši, stůjte věrně na stráži, zachovejte národní 
všelidský význam našeho Čechoslováctví, jehož 
nositeli, zvěstovateli, apoštoli jste v dobách svě
tové války . byli .. 

A DOL F B R A B E C: PAD L Ý M LEG ION Á Ř Ů M. 

V dálné cizině, vy bratří našich krajů, 
v mladých letech dřímáte, . 
tak daleko od rodných luk a hájů 
a ani kříže nemáte. 

Z IiIiji bílých a růží zkrvavených 
a z modrých zvonců kytice 
na těch hrobech chudě upravených 
rád pokládal bych v letní měsíce. 

Ú, přijměte tu upomínku jednu, 
čas bouřně kvapí dál a dál! 
Jste jako hvězdy v nedohlednu, 
s nimiž se nikdo neshledal ... 
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MARIE GEBAUEROVÁ:OSMADVACÁTí DO SZEGEDU! 

ačátkem prosince roku 1914 rozlétla 
se zpráva, že 28. pluk. pražských dětí 
má být přeložen kamsi za hranice 

v _ Ji vlasti. Taktika Rakouska, zabezpečit 
říši potlačením nepohodlných živlů, zatloukala 
jen nový hřebík do její rakve. Celý prosinec a 
celý pak leden roku 1915 hoši žili v nejistotě: 
kam je dají? Chvílemi se mluvilo o jižních 
Tyrolích, ale pak stále hlasitěji a hlasitěji se 
jmenovala Maďarie. A při té již zůstalo. 

NPřijdeme do Szegedu}" hoši si sdělovali 
konečný orlel. 

Třetího února večer jsme se mohli jít roz
loučit do Bruských kasáren. 

Všude bylo již pusto a prázdno, kasárna do 
posledního hřebíku byla vystěhována. Hoši měli 
jen slamníky na zemi. 

Seděli na nich porůznu, kouřili, tu a tam 
některý prohodil slovo, ale většinou bylo jen 
dusné, těžké ticho. 

Stáli jsme na chodbě a také jsme téměř ne
mluvili. Co také říci ve chvíli, kdy poroba nej
hrozněji dolehla svou těžkou patou, drtic každý 
náš vzdech! 

Okna kasáren kalně svítila do temného dvora. 
..,Piš, prosím tě, jen piš"', řekla jsem již asi 

po třetí. 
Hochova jemná tvář se trpce, smutně stáhla; 

pokývl jen hlavou. Mladá, štíhlá jeho postava, 
jindy tak křepká, byla shroucena tesknotou zlé
ho tušenÍ. 

..,Je již čas odejít", stráž zastavila se u nás, svítíc 
si elektrickou lampičkou na hodinky v zápěstí. 

Poslední stisk ruky, poslední pohlazení, po-
slední objetí. 

... Piš, 'prosím tě, jen piš!" 
»Budu, budu ... « 

Temný dvůr nás pohltil, a já jsem jen tušila, 
že dvě oči provázejí s pavlače zvuk našich kro
ltů. Bude psát ! Bože, vždyf bude psát! Jakým 
ohromným štěstím v té bídě zdála se mi mož
nost dopisování! 

Vždy! bude psát! konejšila jsem své srdce, 
které zoufale jakoby mi vyčítalo, že toho mla-

dého hocha nedovedu vyrvat ponižujíci zkáze, 
které musil vstříc! 

Za ífemného zimního rána po třetí hodině 
řada mladých hochů, schýlená pod břemenem, 
s puškou na rameni, táhla z Bruských kasáren 
tichou Prahou na nádraží. Temné mlčení šlo 
s nimi. 

Oči vpíjely se do obrazu Hradčan, sledovaly 
tichý tok Vltavy, pohladily pohledem pomník 
knížete Václava, zatím co rozechvělý tluk srdce po
sílal myšlenky do všech koutů Prahy, do svět
nic, v nichž tušil úzkostnf vzpomínání, hrdlo 
slzami sevřené, modlitbu, jež nedávala útěchy. 

Tři dni a dvě noci trvala pout přes Cmunt, 
Sigmundsherberg, Zellerndorf, Břeclavu, Lavu, 
Marchegg, Bratislavu, Budapešf do Szegedu. 

Ale cestou mládí již zase zvítězilo. Bylo ve
selo, bylo písniček, smíchu a vtipů a škádlení. 
Nebyla to ještě cesta na frontu! 

Szegedl 
Malý, civilisovaný střed s velikou špinavou a 

divokou periferií. Před radnicí sad a v něm pět 
pomníků různých maďarských velikánů. Mezi 
nimi květinový koberec, v němž, z netřesků se
stavena, pyšnila se svatoštěpánská koruna. Po 
cestách ženy v kožišinách a v rajkách, muži 
s lesklými knoflíky uniforem. O dvě ulice dále 
bezedné bláto, louže, kupy smetí a hnoje, roští, 
střepů a harampátí, a kolem všeho prasata, špi
navé, rozedrané děti, nechutné, rozcuchané ženy. 

Vzduch zněl nesrozumitelnou, jakoby ne
evropskou řečí. 

. Hoši jdou pochodem z nádraží, pozorují okoU, 
pozorují sbíhající se lid. 

Kluci se šklebí, ženy mají zlostně stažené kout
ky širokých úst, děvčata stíhají postavy vojáků 
střelami černých očí. 

»He, he}" vyskočí ze zástupu pojednou bo
sonohý umouněnec a zvedá špinavé dlaně proti 
vojákům. Smích ozve se v zástupu, ústa se roz
šklebí, a nové a nové páry dlaní zvedají se proti 
osmadvacátým. Hoši rudnou v tváři, zatínají 
pěsti, ale disciplina nedovolí ani ustat v kroku. 

»Však jim. to nedarujeme 1" znělo pak v pu-
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stých kasárnech, kam vytlučenými okny zima se 
drala k vyhoštěným, tupeným pražským dětem. 

Cvičiště, biograf, kavárna, cikánky, obč~ špi
tál, kde lékař - Čech dovedl jen rakouskýma 
očima se dívat na krajany, s nimiž byl poslán -
to byl Szeged osmadvacátých. 

atili, když večer se sešll na špinavých slam
nících, odkud vši je přepadaly, že majl jen sa
my sebe. 

Jediným světlým bodem byl jim jejich hejt
man K .. , rozumný, lidský, neohrožený ve svém 
vlasteneckém cítění. 

»Oh, hoši. s tím bych šel kamkoliv I" byl vždy 
závěr úvah o hejtmanovi. 

Týdny se vlekly. hoši v nich trpěli i umirali 
zimnicemi a horečkami z okolního bahna 

...Nic ti není. kup si pantofle.... zněl ,.nález'" 
u .... marodvisity;... a hoch druhého dne zemřel. 

Pošta. jedině pošta byla oasou v té poušti. 
Přibližovala vzdálený domov s veškerým jeho 

teplem a láskou. která v nehledaných slovech 
svítila a zářila jako hranami démantu. Obsahy 
balíčků z vlasti chutnaly víc, než ambra bohům 
na Olympu. 

A odcházel batalion za batalionem. až přišla 
zvěst: Osmadvacátý pluk je rozpuštěn! 

Smutek a vztek rozhostil se v pluku. 
nPO čtyřech. po pěti nás rozstrkají mezi Němce 

a Maďary! 
... Kam asi přijdu 1" 

. ...Zůstaneme spolu. kamaráde. či nás roztrh
nou?" Otázky padaly tu rozčileně, tu smutně a 
jinde zase tupě jen. 

»Ti vysocí páni by na osmadvacátý chtěli psí 
hlavu vstrčit", mluvil hejtman K .. na dvoře ka
sáren ke svým chlapcům .... Ale osmadvacátý není 
horši než ostatní 1 Sta tisíce je zajato a nejsou 
to jen oni! Bylo jednou řečeno. že Rakousko 
musi být zachováno. ale ten názor již padL 
Nyní je snaha Slovanů spojit se. Rakousko se 
toho boji. ale Slované mají budoucnost} Jsou 
tu Srbové. ti velicí hrdinové. a my Češi. nejkul
turnější ze Slovanů! ..... Podal jsem již protest 
proti rozpuštění a jedu ho do Vídně hájit ... " 

A hochům zasvítilo v očích. nejraději by byli 
hejtmana na ramenou až do Vídně nesli. 

A když cestou na cvičiště setnina potkala ma
ďarského majora. který se vezl po silnici v ko
čáře a shlédnuv hochy zvedl proti nim obě dla
ně, hoši si vymohli udání na vysokého. pána. 

A pak si již pomáhali samL Kde proti nim 
kdo zvedl dlaně, dostal v ptikopě důkladně ne
bernou mincí. 

Rozpuštění pluku nebylo odvoláno, ale ne
bylo také provedeno. 

Nestavěly se do pole bataliony, posílaly se dál 
jen kompanie. 

A zase týdny se vlekly. parné léto vyvstávalo 
nad Szegedem. 

...Nemohu ten pustý život zde již déle snášet, 
půjdu raději do pole. Nejsme zde již ani lidé! 
Fronta bude rájem proti životu zde. Padnu-li • 
nebudu o tom nie vědět. budu-li raněn. dosta
nu se domů, zajmou-li mne. pak ... Všecko. 
všecko to je tisíckrát lepší. než zde ta hrozná. 
pustá, bezduchá vojaričina! Chci domů, domů! 
A cesta vede jen přes frontu! ~ůjdu tedy na 
frontu. nebojím se jí. Hlásil jsem se dobrovol
ně ... u znělo psaní, poslané náhodnou tajnou 
cestou. 

Jela jsem do Szegedu - rozloučit se! 
Hoch byl vyhublý. bledý, ale byl dobré my

sli. plný naděje a důvěry ve šťastné vysvobo
zení. Ale mně stála před očima jen možnost 
záhuby. 

..,Nechoď. není-li ještě na tobě řada. nechoď 
ještě, snad válka již skončí. snad tu ještě vydr
žíš nějaký čas I" pravila jsem . 

... Nemohu I Válka ještě tak hned neskonČÍ, ti
kal hejtman K.. Celé noci jsem přemýšlel. než 
jsem se rozhodl. nech mi již to rozhodnuti! 
Vedle mne v četě na cvičení chodí starý již 
člověk. šedivý. byl již v poli. byl střelen do nohy, 
ránu nemá docela zahojenu á má jít znova! A· 
já, mladý· a zdravý, který jsem tam ještě nebyl. 
tu mám zůstat! Je mi stydno v duši. Půjdu-li do
brovolně,snad zůstane zpět za mne takový ubo
žák} A fo bude dobře. Já budu vysvobozen a 
on snad také!" 

",Jdi tedy, snad ti bude štěstí přát!" 
Několik dní prchlo v hovorech a přiJel večer 

rozloučeni. 
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NA piš, piš každý den, prosím tě, budu také 
denně psát 1" 

... Ano!" 
Poslední políbení, a štíhlá postava hochova 

vzdalovala se do tmy náměstí, kroky jeho do
znívaly" až dozněly. 

Vrátila jsem se. 
Po několika týdnech třináctá marškompanie 

telegraficky byla povolána na frontu. 
Ve tři hodiny ráno" za svitu elektrických lamp, 

hoši stáli na nádraží v plné, těžké výzbroji. HAf 
žije hejtman K .. ~~ zaznělo mocně a srdečně ná
dvořím. Milovaný hejtman promluvil k hochům 
srdečných několik vět dodávaje klidu a důvěry 
a podávaje každému hochovi ruku na rozlou
čenou; slzel tiše. Nevěděl, s klerými z nich se 
loučí navždy. Hudba zahrála modlitbu, již hoši 
skloněni vyslechli, a .pak již zatřepetal se noč
ním vzduchem signál k pochodu ... "Hurá! Na 
shledanou! Mnoho štěstí!'~ volali ti .. kteří zbývali. 

... Na shledanou v Praze!"~ znělo i hrdel kompanie. 
...,Na shledanou! Na shledanou!U ozvalo se 

. ~sně již v odpověď. Průvod šedých mužů hnul 
se za svitu polních lampiček" připevněných na 
puškách, ku předu. 

»Přelom, přeskoč, ale nepodlez!U ozvalo se 
jasně znova z kompanie. Hudba spustila ...,Proč 
bychom se netěšili ... u a nádvoří zpustlo. 

Kasárna ztichla, světla uhasla. Jen tu a tam 
bylo slyšeti tichý vzlykot na lůžku. To některý 
voják naříkal pro bratra nebo pro přítele ... 

...,Piš jen, prosím tě, piš V~ 
Jakým ohromným štěstím v bídě života na 

frontě byla možnost dopisování 1 
Týdny a měsíce se vlekly, tělo i duše hynuly. Jen 

pošta byla oasou" byla jediným světlým bodem! 
A po měsících fronta přinesla želané vysvo

bození.. - vysvobození, po němž však již nebylo 
ani možno říci: nPiš jen, prosím tě, piš!U 

Audaces fortuna iuvat? 

X A V. D V O Ř Á K~ MOR I TUR U S T E S A L U T A T! 

Dohřměla bojů běsná vřava, 

v červánků krvi hasne den; 
na poli vedle hlavy hlava, 
kraj v krvi lidské zatopen. 

Tam kalné oko otvírá se 
a siný hnul se zvolna ret, 
jak trávy tichý·šelest v hlase 
modlí se ještě naposled: 

... Buď požehnána, vlasti moje, 
ty drahocenný kraji Čech, 
rád dávám za tě vše, mé co je, 
a světím poslední svůj dech. 

Pod praporem tvým plápolavým 
v boj hřměl jsem vždy co dítě lví, 
nes' záhubu jsem vrahům dravým 
pro tebe umřít hotový. 

V ty řady nepřátel my hnali, 
legie smrti, děti Čech; 
my za svobodu bojovali 
a mřeli ve tisíců stech. 

Však v smrti také vítězili 

a Svobody už zítra vzejde den: 
výš prapor červený a bílý! 
Jím její den jest vykoupen. 

My byli předsvit její rána 
a branou naše prostřílená hruď; 
tou krví žhavě vykoupána 
mým Čechám věčným jitrem buď!" 
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OTAKAR FISCHER: ZE nŠVANDY DUDÁKA" (f916). 

( Nač e s ký c h hra n i cí c h z a tř i cítil e t é- voj n y. L i s top ad. Pod š i rým n e b e m 
táboří česká hlídka císařského. vojska; s ní praporečnikJ svobodnik~ 

pěšák. Zpěv, karty, kostky). 

Praporečník: Naposledy doma hrajem. 
Svobodnik: Vyhrajem to na konec. 
Pěšák (napodo;bí kazatele): 

Rozlučte se, drazí, s krajem, 
než se dáte do Němec. 
Rozjasněte zbožné tváře 

Svobodník: Kazateli, kaž 1 
Pěšák: Za, vlast, víru, za císaře 

přísahejte na palaš! 
Svobodník: Třebaže jdem přes hranice, 

nový žÍvot začíná. 
Před námi je šibenice, 
za námi je mizina. 

Vojáci: Kde se dobře daří 
všechněm, co jsou lháři, 
tam je naše otčina. 
Kde se ctí a chválí, 
kdo se zaprodali, 
tam je naše otčina. 

Pěšák: A já více přes hranice mašírovat nebudu. 
Jestli zazní povel: vzhůru, pochodem už 

nepůjdu. 
Svobodník: Sám jsi si tu vojnu zvolil, 

pán je pán a hrb je hrb. 
Kdybys všechnu krev svou prolil, 
hubo mlč a chlape trp. 

Praporečník: Nechte řečÍ, hrajme v kostky, 
každá řeč je dvojaká! 
Tvrdá pěst a tupé mozky. 
to jsou ctnosti vojáka. 

Svobodnik: Šlo to nějak, půjde nějak -
k lepšímu Čl do bídy. 
Není voják jako voják, 
my však sloužit budem vždy. 
Není vojna jako vojna, 

ale pámbu s námi je. 
Každá rána bohabojná, 
i když bratra zabije. 

Pěšák: Proti naším zverbovali. 
koupili nás dudami. 
Ti, kdo zlatu odolali. 
dudami se omámí. 
Na sobě měls tenhle kabát, 
ani jsi se nenadál. 

VOjáci: Švanda bude za fo hrabat 
peněz jako jenerál. 

Pěšák: Jdi si rád či jdi si vztekle, 
za ním jdeš, jak zadudá. 

VOjáci: A my Švandu za to v pekle 
usmažíme do ruda. 

Praporečník: Vyberte, co láká více: 
v pravo hurá císařských. 
vlevo poškleb šibenice -
uprostřed je český smích! 

Svobodník: Je to rozdíl: nám se zazlí 
každá myšlenka i vzaech -
s ním se sám pan hejtman mazlí, 
poklepe ho po zádech, 
»Švando. Švandíčku", mu řekne. 
»cos to hloupého zas děl! 
Kdybys nehrál nám tak pěkně. 
dávno jsi už viset měl1" 

Pěšák: A my nesmíme se hnouti, 
neznáme, co láska, zášf. 
Tak zní píseň k naší pouti: 
Kam jde vítr, tam jde plášf. 

Praporečník: Mezi pokáním a šprýmy 
smrt nás jednou zaškrtí. 
Nad sebou se, nad padlými, 
chceme usmát do smrti. 

Strážmistr a vojáci v císařských službách přiVádějí a ženou před sebou 
uprchlíky: starce a děti). 
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Strážmistr (j e p o h á ni): Hola ! Vzhůru! Zde se nespí. 
Svobodník: Co je honíte jak zvěř? 
Strážmistr: To jsou vaši braiří,- otci. Kacířská ta čistá sběř 

ze své země katolické prchnout chtěla potají. 
Jako ovce sběhli s cesty, nám se v cestu motají. 

Praporečník (u jím á s e up r ch lí k ů): Pustíte ho! Af si běží! Je to taky lidská tvář! 
Strážmistr: A je čestnější než tvoje. Helvít je to a ne lhář. 
Pěšák (u p r chl í k ů m): Povedem vás. 
Strážmistr: Ani krok dál. 
Svobodník: Strach máš, že mne nakazí? 
Strážmistr: Tebe už nic nenakazí. Prožrán jsi už jako rzÍ. 
Svobodník (t a s í): Císařský já nosím kabát. Vojanské mi srdce bije. 
Strážmistr: Vojanské máš barvy zvenčí. Ze srdce ti syčí zmije. 
Strážmistrovi vojáci: Luteránští! Zrádci zrádní! 
Praporečník: Zasyčím ti, sketo, jinou 1 

A teď na ně! Hrr! (Ženou se na četu strážmistrovu). 

Strážmistr (c o u v á): fi, ticho! Kdo by se bil s prašivinou! 

(Vstoupí hejtman. Současně ozve se vojenský marš za scénou. Vévodí v něm 
bubny, v jich područí dudy). 

Hejtman:.Kdo tu začal? Kdo se pohne, za nohy se pověsí. (Nastane okamžitě klid zbrani). 

Strážmistr (n a p rap o r e ční k a): Kacířů se ujímali. 
Praporečník (na strážmistra): Láli nám. 
Hejtman: Co? Češň psi! 

(p rap o r e ční k ov i): Ne dosi na tom, že vás císař do svých služeb ráčil vzít: 
budete nám v regimentu nekázeň a sváry sít? 
Podezřelí ve své víře! Promluvíme ještě spolu. 
Nestálí! a bez respektu! Zbraně složit! Prapor ~ dolů! 

(Praporečník se svými druhy skládá zbraň. Na scénu přichází vojsko 
a rozestavuje se do posice. V prvé řadě stojí Švanda, vyšňořen po 

voj ansku., dudy po d paždím). 

Hejtman (obrácen k hlídce praporečníkově): 
Bohudík, že siejní nejsou všichni vaši rodní. 
Švanda dudák buď vám vzorem, že jsou Češi hodní. 
Nereptá. Jen dudá, slouží. Voják, jak se patří. 
Povýšení nemine tě. 

Švanda (přiblíží se vojákům, již složili zbraň): Co se staJo bratří? 

(Podává jim ruku, oni se však od něho odvrátí a ruky nepřijmou). 
(Ze siř e d u voj ska, jež ser o ze st a vil o k m od Btb ě, vy sio u pí páter). 
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Dominik: Věřící obci, slyš moje slovo, 
které ti vštěpuji co nejvroucněji mohu: 
dávejte císaři, co je císařovo, 
a co božího, bohu. 
Ták jsem kázal v bitevní vřavě, 
kříž třímaje prostřed potyčky, 
tak jsem kázal k boha větší slávě 
i ku slávě jeho rodičky. 
Tak jsem kázal za onoho rána, 
jehož výročí slavíme dnes, 

" 

tam na oné hoře, která Bílou je zvána 
a na niž nach jeho slávy se snes. 
Hlahol nám zvonů zněl. Bylo to v neděli, 
na skutek spásy čekal svět. 

Lev a lví havěť v doupěti seděli, 
císařův orel k slunci vzlét. 
Zaviřte v kotly, prapory mávejte, 
slunce af světa pohled vám ozáří! 
Vzývejte majestát, pokorně dávejte, 
co císařovo, císaři! 

(Bubny a polnice, k tomu píšťaly a dudy. Máváni praporů, volání sláva). 

Hejtman: Kdo proti císaři a jeho domu, 
byl polohlasem, se vysloví, 
za živa jazyk mu přibijem k stromu. 
Zbabělcům dáme okovy. 
Kdo proti vojně jediné slovo, 
popraven bude na postrach. 
Kdo nedá císaři, co je císařovo, 
tomu my olovo a prach. 

Dominik: Dnes, kdy se loučíte se svou zemí, 
vzdávejte pánu nad pány čest. 
Modlitba vaše nechť neoněmí. 
Dávejte bohu, co božího jest J 
On byl, jenž símě důvěry zasil, 
on vám dal záchranu ve víře, 

on byl, jenž kacířskou duši spasil, 
dav na pospas tělo kacíře. 
On byl, k němuž vzduchem se neslo 
nad Bílou horou Vidoria, 
on byl, jejž věrných slavilo heslo, 
hlásajíc Bůh a Maria! 
On byl, jenž v ruce položil moje 
našeho vítězství zástavu: 
Když bortit se počaly císařské voje, 
já vznesl jsem obraz nad hlavu 
a na ty jsem zvolal, jež bázeň jala: 
Ztrestejte, mstěte mrzký hřích, 
ten hnusný zločin, jejž vykonala 
nenávist v rukou kacířských! 

(Vyzvedne nad hlavu obraz ve zlatém rámci). 

Hle, rodička boží! Jí v slepotě kleté 
zrak obou oči vypíchnut. 
Křesťané! Drazí! Vojáci! jděte, 
vypleňte z lidstva tupý blud, 
zuřte -jak oni, jak oni palte, 
jež jsem svým hlasem směl k vítězství vést. 
Ničte! A tvůrce svým ničením chvalte! 
Dávejte bohu, co božího jest} 

Hejtman (převezme obraz do svých rukou): 
Tento přes rok starý zločin Bílou horou smyt jen zpola. 
Pachatel je posud neznám. Do nebes ta zrada volá, 
která znovu dokazuje vzdor a odpor pokrytecký. 
Nebol nepřiznal se nikdo, marné výslechy jsou všecky; 
víme jen, že z luteránů sotva kdo je bez viny; 
víme jen, že stopa, Švando, vedla do tvé dědiny. 

Dominik (up ozo rněn, přistoupí k Šv an doví): Ze Strakonic? 
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Švanda: Ano, prosím. 
Dominik (rozhlíží se po vojsku): Ještě někdo? 
Hejtman: Jen on sám. 

Ale za Švandu já ručím, z vlastní vůle dal se k nám. 
Když se udál zločin vzteklý, Švanda nebyl ani doma. 
Nelpí na něm zbabělá ta ohavnost a nevidomá. 

Dominik: Švanda zveš se? 
Švanda (pyšn ě): Švanda dudák. 
Dominik: Včera stih' jsem tento šik. 

Ale tebe znám již dávno: ty-li jsi ten hudebník. 
pro nějž tolik odpadlíků ·vrátilo se k věci svaté? 

Hejtman: Je to on. Já sám ho přived. 
Švanda (tiše. znovu přiblíživ se kamarádům): Co se na mne nedíváte? 
Svobodník (t i š e ): Odpadlíku! 
Pěšák (tiše): Zlořečený! 

Praporečník (t i š e ) : To máš za svou lotrovinu! 
Dominik (poklepává ŠvandOVI na rameno): 

Chválím tě. A blahořečím. Dobře. zbožně hrál jsi. synu. 
Sám snad nevíš, jak svým hraním tvůrcovo jsi slavil jméno. 
Chování tvé bohulibé k dobru bude připočteno. 

Hejtman: Pro tebe já mírně soudil druhů tvojich zarputilost. 
Zahraj nám! Snad vydudáš jim ještě jednou naši milost. 

Dominik: Zahraj slavnostně a zbožnou v srdci vzbuď jim ozvěnu. 
Hejtman: Před celým nám vojskem zahraj! Zasloužils fu odměnu. 
Dominik: Posloucháme. 
Hejtman: Zahraj píseň, která slaví triumf náš. 
Dominik: Zahraj »Triumf Bílé hory". 
Hejtman: Jásej, plesej, vždy! jej znáš. 
Švanda (fu ri anfsky, při v ší s ub o rdin ad): Poslušně hlásím. pane hejtmane, 

co není možná, to se nestane. 
Hejtman (oboří se na něj): Neodmlouvej! 
Švanda (z k r o tl e ) : Musím? 
Hejtman: MusÍŠ. 
Švanda (spustí vítězn ou pís eň). 
Dominik: Krásně. 

přechází v žalozpěv a kvílení). Švanda (h r aj e; poj e dno u 
Hejtman (zlostně): 
Švanda (hraje dál). 
Domíník: 

Jinak! 

Nech už. nech! 

(Prostřed melodie píseň. přerušéna, umlkne). 

Hejtman: Jakou jsi to píseň zadul? 
Dominik: Co to hrál ten bídný měch? 
Švanda (f u r i a n t s k y): Poslušně hlásím, pane pátere, 

já nevím, odkud měch můj dechu nabere. 
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Já, prosím, nejsem pánem nad dudami. 
Já nehraju. To hrají ony samy. 
Pan hejtman po prvé dnes poručil, 
bych tak či tak hrál. Já se neučil. 
Já sám vždy čekám, co mi zahrají. 
Ty dudy poroučet si nedají. 

Hejtman: My tě posud v přízni máme. A ty chtěl bys do želez? 
Cos to hrál? Jsi s rebelanty? Proč nás klameš? 

(P a u s a) Odpověz! 

Švanda: Tak ta píseň vyrazila. Nevím, co říc' dál. 
Jak mě bylo u srdce, vždy jsem hrál a hrál. 
Já jsem na nic nemyslil. Af jsem hloupý, zlý, 
af Jsem klel či bědoval, hoši za mnou šli. 
Nejsem vinen, že mi srdce radostí hned skáče, 
po druhé že vzdoruje, po třetí že pláče. 

Hejtman (s povýšeným humorem): To máš tolik bolesti? Pověz, proč a zač? 
Nemáš, co si hrdlo ráčí? Voják, muž - a pláč? 

Švanda: Když pan hejtman a pan páter dovoliti ráČÍ, 
musil jsem si vzpomenout, jak tam u nás pláči. 
Zahléď jsem ty starce, děti, zoufalost a neštěstí -
Co tam u nás v našem kraji, co tam hořké bolesti! 

Hejtman (i r o nic k y): Jaká hrdost! Švanda dudák! Podívejme, taky ty I 
To že byl jsem shovívavý? Věru, lišák zašitý! 
( dob r á c k y): Švando, Švandíčku, nu dobrá, nebudu to trestat. 
Dost už o tom. Jen že musÍš na ty dudy přestat. 
Když jsi na vojnu se dával, jinou hrál jsi ráz a ráz. 
Žalozpěvy slyšet nechcem. Rozplakal bys také nás. 
Dobře, krásně hrál jsi: doma. V Němcích to však není zvyk. 
Tam by se nám ještě smáli, jaký to jsi hudebník. 
Hráti smíš. Já privilej ti muzikantských nechám práv:-
miň však slz a více pýchy! Jiná země, jiný mrav! 
Spokojen? 

Švanda: Že nesmím dudat? 
Dominik: S dudami se rozloučÍŠ. 
Švanda: Vždyf já byl jsem najat s nimi. 
Hejtman: Teď jich není třeba již. 
Švanda: Rozumím: já byl jsem dobrý doma hochy verbovat, 

a teď, Švando, táhni po svých. Ale ano, půjdu rád. 
Hejtman: Zůstaneš. Náš muzikant jsi. 
Švanda: Co že mne k té službě nutí? 
Hejtman: Tvoje poslušnost. A zákon. Olovo je na sběhnutí. 
Švanda: Pane hejtman, nechte mi je, nechte mi ty dudy. 

Vzpomeňte, jak poslušně jsem sloužil ve všem všudy. 
Pane hejtman, k nim já patřím, bez nich nejsem nic. 
Pane hejtman, nechte mi je, nechci pranic vÍC. 

Hejtman: Vždyf já odměnu ti slíbil. 
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Švanda: Bez mých dud? 
Hejtman: To poznáš sám. 
Švanda: Tak se tedy odměňuje. 
Hejtman: Krátkou lhůtu já ti dám. 

Dosti slov. A Švando, krátce: 
Bez "výhrad jsi s námi šel. 
Stýská se ti po oprátce? 
Čekat budeš na povel! 
(O b r á cen k voj s k u): Čeští vojáci! Ne špatnou četou byli jste v mém pluku, 
když jste dávali se v pochod při hudbě těch jarých zvuků. 
Mnohým z vás je věrnost nad vše, jiným ard svár a pitka, 
ba, dries byla při odboji přistižena vaše hlídka, 
ale za to bude sama trestána, ne všichni s ní: 
u nás nepykají nikdy s provinilci nevinní. 
Na důkaz, že také na vás císařská se milost snášÍ, 
nebude už vůbec rozdíl v armádě se činit našÍ, 
nebudem již trpět zmínek, že jste přemlouvat se dali, 
zapomenem, že jste jednou jiným pánům sloužÍvalL 
Vše af slouží přítomnosti. Nestrpíme žádné .. ,kdysi«. 
Čety Vlachů, z Čech i z Němec v těleso se jedno smísí. 
Proto pochodový průvod, kterým se vám připomíná 
váš i otců vašich odboj, vaše odlišnost i vina, 
ode dneška jinou hudbou válečnou já zaměním. 
Za své že vás přijímáme, budiž vám to znamením. 

Aby byl tak jarý zápal 
po zá~uze oceněn, 
bude dudák, jenž vám hrával, 
odměněn. 

Necháme vám muzikanta, 
jemuž patří čest a dík. 
Povede vás dále Švanda
Švanda bubeník. 

(Švanda stojí bez hnuti. Na pokyn hejtmanův přistoupí k němu strážmistr, 
podávaje mu buben. Švanda zdráhá se jej přijmouti, pak vyrazí několik 

dětských, jakoby prosebných, zvuků). 

ŠVanda: Nedávejte mi ten buben! Nechte mne hrát na dudy. 
Nebudu vám na něj tlouci. 

Strážmistr: Chlap se bojí! 
Švanda: Ostudy. 

Prstem na mne ukazují. Chlapci se mi budou smát. 
Milost! Udivě vás prosím. 

Strážmistr: Rozbrečí se, kolohnát! 

(Vytrhne mu dudy. Švanda bezmocně přijme do rukou buben, stojí bez vlády). 
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(H e j f man ,ne p o hl é dnu v na ne J, dá v á p o vel k po ch o d u a ode h á z í. K o lem 
Švandy kráčejí praporečník, svobodník, pěšák, beze zbraní). 

Švanda: Ruku by mi nepodali. Hodili by kamenem. 
Kéž bych se moh' někde skrýt, propadnout se v zem 

Praporečník: Daleko/s to, Švando, dotáh'. 
O nových teď dumej notách. 
Prober se z mrákot -a dum. 
Ratala ratala bum! 

Švanda: Vím já, proč teď radost máte. Tolik pyšný byl jsem k vám. 
Ale raďte, aspoň slovo. Bože, co si počít mám 1 

Svobodník: Celuj mu, Švando, kolena! 
To. je ta tvoje odměna. 
Nebylo umu nad tvůj um. 
Rafata rafafa rafata bum! 

Švanda: Nezasloužím si té hanby. Zbabělci jste zbabělí. 
Na mne, na mne rádi byste vlastní vinu sváděli. 

Pěšák (zpovzdáli): To je len, co duši prodal 
svou i naši, že se oddal 
vzneš(~Ým svým snům. 
Ralala bum! 

J. G R EGO R '- TAJ O V S KÝ: NÁŠ JEŽ I Š K O. 

šetci starší pili hriaio a hrali na 
orechy v karty, aby nezaspali; iba 
zrobená stará maf driemala pod pe
cou. Mne dali orech-ov, že mi vrecká 

nestačily, i hriateho, aby som - zaspaL A tak mi dva 
- tri razy dali odspaf utiereň, že som ešte malý. 

Ale zase hrali a pili hriaio, a ja som sa hne<f 
po štedrej večeri začal obúvaf do kapcov, potir 
sa pod baranicou, a keď sa na vel' a stará maf 
zodvihla babušif ma do plachtičky a viazala 
mi uzol na chrbfe, presfupoval som a, zlostiac 
ma, že ja ,Jam" zaspím, uplakaným smiechom 
som sa škriepil a triaslo sa mi s hlasom i srdce. 
Belko, vidiac ma takého ani chlap ca, ani dievča 
mal tiež radosf i vyskakoval proti mne, keď som 
mu vravel, že je pes, a preto dnes so mnou 
na ufiereň nemaže ... 

Starého oka od stola a či skleničky nafaho
val som za ruku, tisol mu baranicu, rukavice, 
aby sme už šli, aby ma dajak ešie nevrátili. 

- Už sa neboj, synku, keď si nezaspal ... Za
zvonia druhý· raz, pojdeme, aby nám nezasadIL 

- Vy~rázdn, papl'uh, izbu ... siriaslo rozospa
lú starú maf. Ale zvon som dočul! 
- Aby si nezaspal. a ti zima nebola! - prika
zovala mi na odchode. - A sviecu nedolámže ... 

Siarý otec si bol ešfe "nal' ahko" zapálil a 
šli sme. 

Noc bola by čierna, ale sneh a svetlo z okien 
jej nedá; černie sa iba popod prísfrešia dreve
ných domov, na pňoch stromov po záhradách, 
v potoku a v jedl' ovom háji nad dedinou, kto
rá se ozýva tiahlym i skočným radostným spe
vom. Z blízka i ďaleka miesi sa v jedno voňa 
škorice a klinčekov; spev, harmonika, i "kozi
čka" na gajdách tlumeno bl' aČÍ, i kriky, smiech, 
výskot ... Tu počuješ čisto: "Už sa-zfaio odbe
ráme, kozy, ovce zajímame .. . ", tam sa komu
si zasekol hlas na "Čas radosti ... ", tu sa trasie 
deiský hlas i nóta na .I,To anjelé dnes vesele ... ", 
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tam diškaniom a ako v nádche najvačšej hlbo- do kosiola, naliaIo sa mi i do rukáva. Ako starý 
kým prsným hlasom dvojhlasne spieva obecný otec, skrčil som nohu v kolene, a on vzal ma 
pastier so ženou: "Narodil sa Kristus Pán, ve- za ruku, prefískajúc sa na svoje miesio pod 
serme se ... " chór. Nebyf toho, ztratím sao Tol'ko národa! 

Hja, od torko otvárania dvier a úst, poná- A aký obraz! Všade sviece hoda. Kde len na
hl'ajúc sa za plácou od večera a v každom brali forko svietnikov, keď my nemáme iba dva. 
dome verš - zachrípol by aj anjel, nie to všei- A ujček kostolník ešte zapal'uje nové a nové 
kých chlapcov nujček" Ondrej, čo nám večer na oltároch a pod obrazmi. Abych všetko vi
prúiy s iisinkou doniesol na kravy, ale stará de!" v starootcovskej stolici, do ktorej - sadnúc 
mať po obyčaji prvého šíbIa nimi - mňa. si - som zapadol, vstávam na krivé kl' akátko-

Kapcov nepočuf, iba čo mladší v čižmách dosku, kvačkám sa rukami za stolku, vypina-
predbiehajú nás, vrždÍ im sneh pod nohami. i júc hlavu. Hradím pomedzi chrbly a hlavy sveta 

Prečo bežia? a hnevám sa na strýcov a ujčekov, že sú vel'kí, 
Aby ich neoziabalo. ja malý. Šfastie, starý otec zodvihol hlavu znad 
A Ježiška. neoziaba ? spiaiych rúk. 
Má kapčeky aj krpčeky... - Ja nevidím, ja nevidím ... plakal bych. 

Krpčeky. Ja mám iba kapce, myslfm si. - Tak si kl'akni na lavicu. 
- A na hlavičke? Ja bych si rád vstaf, Jen trošku vstaf, ale "to, 
-Baranku, ako ty. sa nesmie" ... ani doma. Miesim kolenami a 

Chi-chi-chi, a pohladím teplú baranicu. hl' adim. Belka sme popratali pod lavicu k no-
A pod sebou? hám. ľ ahol a sfíchol. A len keď sa ja hniež-
Čože by mal? kožušfek. dim, vstáva i on a ševelí chlpafým chvostom. 
A mama jeho má kožuch? Mrzko pozrem naň, a keď nepodbá, starý otec 
Už si sa to sto ráz vypýtal, - zunúvajú sa akoby napl'uje mu do očí a Belko líha, a po-

otázky starému otcovi, siúlenémudo kožucha tom, keď ma kolená zbolia, sadnem a vozím 
a do hriaieho zamyslenému; iba čo ma, drob- sa mu nohami po chrbte, z čoho má radosf, 
čiaceho vókol neho, vše z fajky dym zajde. že som sa mu priznal ... 
- Všetko majú, ako my máme: kožuch, ode- Šum, šuchoi, šepot, beseda. Niekomu v kúte 
dzu . .. Teda akože si hradel do betlehema? . .. i zle prišlo. Štedrovečerné hriaio má veI'kú silu 
Začúchnem a hradím v mysli do svojho betle- i na ducha i na žalúdok. Národ zapal'uje sviece 

herna, že je všeiko tak, ako starý otec vravia. .. po laviciach v železných svieinikoch, čo sú tam 
I pes. V tom sa mi niekto prišuchne, až ma trhne. od rorátov. Ťahám našu, pripal'ujem u súsedov 

- Pes je tu! - žalujem na Belka a závisf budí a babral by sa s ňou, keby sa mi dali. Tam 
sa vo mne. Kamaráta svojho, čo všade so mnou, na predku už tri oUáre hória od zlatých a čer-
zaprel som v priafel' SNe. vených svatých, zástav a siúh. Ani na mojom 

- Jdeš domov! - okdkne ho i starý otec. stromčeku! Ani v mojom betleheme, lebo mi 
- My ideme do kostoIa,- poučujem ho, i pozlátili i jabl'čka, orechy a na betleheme i vežu 

trochu zaostane. Uvrzol ženám,·a hoci ho ešie i všetky zvonce ovciam a valachom opasky či 
raz odháňame, obďaleč ide za nami, i nájde ma pracky, a 6 krajciarov som si sám nagazdoval 
potom v stolici, zjavne sa poiešiac, a chce mi na sviečky. A čo mi druhí nakúpili! 
oblizovaf ruku. Čím sa kostol viac nabíja, tým vačší šum, 

Zvonia trefí raz. Národ beží. Kostol už od ďa- klorý nestícha, iba keď prídu pán vel'komožný 
leka hod. Tabličky na oknách mohol by spo- dekan, čo mi vl ani na koledu prsieň dali a ja 
čítaf, keby okná neboly také vel'ké... im packu, iba chyba bola, že r avou rukou. 

Nafahujem ruku do svafenice, a že hádam dnes Zvonec! Organ zahučÍ, ani štvoro gajd! Ne-
priliali aj pre tých, čo len raz do roka chodia viem, na čo skorej hr adief:. . . Dtiapem sa ja, 
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driape sa Belko ko mne, ale mu pl'asnem po 
nose, vari že ma mýli, preto, a zočÍm miniširan
fov-mládencov: Miša od Murgašov a Ondriša 
od Homých, i poznávam ich. Chodia k našej 
luze a majú ma vel'mi radL Mišo mi nosí celé 
sušené hrušky a Ondriš mi valachov a anjelov 
mal' oval, a iba im vraj vel'ké oči porobil, ako 
'keby sa bol ~ na luzine zahl' adel, a anjelom tiež 
krpce a ovlaky pomýlil namal' ovaf. Ti že majú 
byf bosí. .. Ondrišova maf hostieva ma slad
kými, vraj poziabnutými, pečenými zemiakmi. 

Oči by mi vyskočily, uši poznávajú známu 
nótu »Po valasky od zeme ...... a po chvíli nos 
už vonia bíely oblak, čo sa nesie po kostole 
od oltára ... Ozývajú na zvonce, pán dekan, 
organ, národ... Starý otec a všetci bijú sa 
v prsia. Bijem sa i ja, hl' adiac na starého otca , 
ako dlho a kol'ko ráz.. . lasa organ, a v to 
nový štrkoi, ani keby refaz vliekol po kamení. 

- Betlehemci! Betlehemci! - ponáhl' am za
javif starému otcovi, ale ma sňši. 

Plieškované palice širkocú. I ja mám takú, 
lenže maličkú. .. Tých som už vlani videl i 
dnes večer. Hriateho im dali a na starom Ku
bovi všefci sme sa nasmiali aj za konopnú bradu. 
chceli ho trhaf. Teraz im ma kalpaky vidím a 
anjela s betlehemom na hlave, v košeli, pod 
ňou, viem, má kožuštek. Betlehem skladá na 
kraj oltára a nezasmial by sa, ČO by ho šteklili. 

lajtra pojdu dedinou. Anjel bude spievaf: 
... Sem, sem, kresfané, k jasličkám Páne ... « Fe
dor bude rozprávaf, že fujaru ztratil. Bača, že 
nenaučil sa iba bučky, pníčky preskakovat a 
šváme panenky milovat. Kubovi, čo tak sa opil, 
že sa ešte aj teraz točí, posmievaf sa budú, že 
mu dobre bolo, pokým bol mladý, len to zle 
urobil, že sa neoženil, pes starý... A Stacho 
prvý zaspieva: ... Ej, ovce moje, ovce, nech vás 
pasie kto chce, ja vás pásf nebudem, radšej na 
zboj pojdem .... 

Medzitým pán vel'komožný niečo číta, potom 
zasa organ i spev. Sadám si na lavicu;starý 
otec mi vraví, abych nespal. Nespím, počúvam 
svoje pesničky, zaskočil by si . .. »Vivat, Jezu, 
vivat náš! Pójdeš s nami na salaš ... 1r Potom: 
I,Ležal bača na salaši .. :~ A zas: ... Jak sa nám 

začalo chutne spati, že sa nám nechcelo hore 
vstati. Kukučky kukajú, vtáčkovia spievajú na 
salaši, pri salaši. Sova volá, hu-hu - vel'ká zim'\ 
tu-tu, na salaši, pri salaši.« Počúvam a stícham, 
sňcham ... Hádam som i zaspal, vtisnutý medzi 
starého otca a strýca Krkošku, v rozprávke sta
rému otc~vi, čo on nevidel, iba hádam vzpo
mínal . .. a čo, hr a, rozprávam. -

Ete rok-dva, a od starého otca dosianem sa 
pred oltár medzi žiakov. Tancujem s nimi na 
utierni, šepcem si, pán vel'komožný otáča na 
nás hlavu, hádam aby sme tichšie boli, starší 
žiaci nás štopajú, pán rechtor po Vianociach 
»srezúva" nám rováše . .. Bolí, ale potom sme-
10 hradíš do očú a začÍnaš si narezávaf no
vý ... Už zvoním na ..,malom", probujem ..,stred
ný"', po roku-dvoch utiahnem i »vel'ký«~ Všetko, 
ČO dosiahnuf možno v detskej sláve. I miništro
vaf probujem, i oblátky bych rád roznášaf; má
me krásne taniere a vál' aničky . . . Verše betle
hemské viem za všetkých: za anjela, Fedora, 
Stachu, baču i Kuba . . . Ale, ale ... Ale nová 
škola, nové a od dedinských inakšie háby, me
sto, novotná výchova prekáža mi v ďalšom 
uplatnení sa v mládeži na dedine ... 

- Ty si študent! - hučia mi doma i vo svete. 
keď vybočujem z nových poriadkQv. - Tvoje 
miesfo bude už pri pánu rechtorovi. - A ja 
trhám sa, fažko trhám sa od národa, ale neod
trhnem sa, nedá láska, nedajú rozpomienky, a 
ČO ma kde zašiel Štedrý večer a uiiereň, vzpo
meniem na Uefo z detstva. 

II. 
Roky. Nové pokolenie. Nové poriadky vti

skajú sa nebadane, len ČO umrel dekan a pri
šiel nový farár. Starý pán rechtor prvý mal ne
dorozumenie s ním v škole, že zle UČÍ, nie ako 
nás v meste a ·ako nové zákony kážu už i na 
dedine . . . Pri prvej utiemi posiela mu kosfol
níka s odkazom, že .... nie sme na salaši.... Od
zemok sfíchne a hra, pieseň už nikoho neunáša 
do bájnych dial' ok prosfodušnej fanfázie ... Sfa
rý svet otáča hlavy, ČO sa robí za organom, 
kto k nemu sadol, kto zmútil mu mutácie? Idú 
piesne zo Spevníka, v ňom ani jednej našej, 
svojej, »neaprobovanej", ale milej nad všetky 
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iné. Betlehem nekladie sa na oltár, ale na bok. 
Betlehemci majú kúpenské obrázky, akýchsi, 
historicky možno vernejších, ale nenašských 
valachov; hovoria akési nové verše, tvrdé, ne
veselé a nesmú . šfrkaf, a už len raz za 3 roky 
zmožu sa posbieraf. Belko nesmie ani pod la
vicu a je krik, kvik, kopanie, vyvádzanie ho. Ani 
matere s drobnými defmi - len pod cieňu, aby. 
ak zaplače ktoré, nepomýlilo pána farára . . . 
Pán rechtor koná si penziu. Pdde nový, s no
vými piesňami, novou hrou - internacionál
nou akousi. V kostole pribudne o zástavu ... Isten 
és haza .... Vraj školskej mládeže, klorá má kni
žočky, spevnÍčky kosfolné. že im nHdo nerozumie. 

Starý otec a jeho vrsiovníci po jednom vy
stávajú z lavíc a konečne odstúpia navždy mie
sta svoje... Sú sviafky, sú utierne, ale niet už 
tej radosti, iba rozpomienky a v povedomých 
zúfanie a žiaľ. I ja žialim a vidím. ako nás vy
vracajú od koreňa ... Vidím, že kňazom, učite
l' om nám je syn slovenskejmatere, ktorý však 
nectí hned štvrlý pdkaz Boží, zapierajúc zvyk 
i reč otcov ... Jemu a pánom deti už ... dičírle
šÍkujú" . .. a učitel' s nimi celý týždeň vyspe
vuje. čomu nik nerozumie. iba ticho túli sa do 
prázdnych lavíc a tratí sa z nich niekol'ko sta
rých ženičiek a chlapov krivých, slepých, ne
vládnych ... 

Akýsi inakší, nie náš Ježiš rodí sa a vstáva 
z mrtvých rok po rok, klorý má - čižmy s ostro
hami, že fažko ho poznaf ... Bod sa sfarodáv
ne v novotným, a novotné vífazí ... Miesto ore
chov - ajnc, ferbl'a na peniaze, miesto pre zá
bavku - do rána, i uiiereň sa prekarlúva, pre
píja . . . Uletelo tak, Boh vie ako, i mojich 
mladých 20 rokov ... 

HI. 
A uletelo mi ešfe dvadsaf. Vzpomínam. 
Som ten, čo som roky, pol živofa nebýval 

v chráme . .. Duša ma neraz bolela, snežný 
chodník sa mi belel v 5vete pred očima, po 
ktorom ma, chlapčeka, vodieval starý ofec do 
kostola a po ktorom som pozdejšie sám bežal 
na utiereň, aby som s chlapci odzemok drob
čil, aby sa pán dekan na nás obzrel, starší nás 
štuchali, pán rechtor srezúval rováš ... 

A potom to všefko mizlo. mizlo, a prišly nové 
deti. a keď i maly. videlo sa mi, že nemaly už na
šej radosti, lebo Ježiško už nemal, čo ony: krp
čékov, baranice ani kožuška... a tak som vi
deI, že už niet ani raqosti z radosti... A cho
dil som s bol' avou dušou do lesa, hore poto
kom na starý hrádok, blúdil dolinou, hl' adal 
tíš a utíšenie, kde bych bol sám so svojou du
šou, radosfou i slzami. A keď mi, žiačikovi, štu,.. 
dentovi, - divadlom, muzeumom, školou, do
brým duchom býval kostol, čím ďalej - pre 
rudí, čo v ňom vyučovaf Mali a čo s neho a 
v ňom všetko naše stierali - stával sa mi htbou 
kameni a, stolicou falošných prorokov, ... vlaste
neckého'" klamu a nízkeho chlebárstva rudí, 
čo iba z neho žili. na ňom sa povýšif chceli: 
farára a učitel'a. Tak i hrobitov, kam ma tiahly 
rozpomienky a vďačnosf. .. ani ten nebol verný 
ruďom, klorých prikrýval, hlásajúc, že tu i tam 
neleží starý Štefan, Matúš, ale István a Maté .J •• 

Tak ďaleko siahla ich krivá ruka ... 
Keď som na námestiach. v záhradách či ná

vršiach vídaval malé i verké chrámové budo
vy - zbyiočnými sa mi zdaly, obchodil som 
ich pre zlého ducha, ČO v nich a z nich duši! ... 

~ ~ ... 
Ale Iož do času a pravda na veky! 
Zlého ducha už pravda i na Slovensku pre

vladuje. už bije ním o zem. Vracia sa nám ko
stol, škola i hrobitov, a vráti sa dedina i mesto. 
Náš bude zase Ježíško, nám bude znief pieseň: 
..,Čas radosti, veselosti . . .... vyšibeme kupčíkov 
a miestami, ako v mojej duši, už i týchto Via
noc narodí se náš Ježiš ... Vstane starý dekan 
i rechtor. Zuza s vel'kými očami dofapká 5a, 
ako kedysi moja stará maf, v makkých kap
coch . .. Jej dievkin chlapec so starým otcom 
Ondrišom pojde, ak mu ešte toho roku zaspaf 
nedajú, na utiereň, aby obúvali Ježíškovi krp
čeky, obetova1i mu ... také jabl'čko, ako srdiečko'" 
a naučili ho zatočif sa na starú notu: ..,Ovce, 
moje ovce, majú zlaté zvonce . . :r i zavrlief 
spiežom vybíjanou valaštičkou na starodávnu: 
» Vivat, Jezu, vivat náš, pojdeš s nami na salaš ... " 
Tam budem i ja, zababušený v plachtičke. pod chó
rom so starým otcom a Belko pod nohami ... 
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·VI'KTORDYK: TRILOGIE. 

I. 

Pozdrav. 

Proud dravý vzteku plynul kamsi v moře, 
ponuře tek'! 
A život náš, ten nebyl nežli hoře 
a nežli vztek. 

Vášnivé kletby, příliš trpké vzdechy, 
sten zoufalý ... 
V bezmezné hanbě pokořené Čechy 
pěst svíraly. 

Tu v slavné chvíli ve vězení mřížích 
zasvitl den, 
tu zřeli jsme, přibiti na svých kHžích: 
svět proměněn. 

My zřeli spiti slávou náhlé zoře 
rusi vše a kvést. 
A výkřik zazněl, Jericha zdi boře: 
"Přec máme čest}"' 

Vám za to dík, ar kterákoli země 
krev pila ctnou, 
vám za to dík, že může naše plémě 
jít s hlavou vztyčenou' 

. Vám za to dík, kdo jméno svého rodu 
jste nesli v svět, 
vám za to dík, kdož padli za svobodu 
v květu svých let. 

A uplétáme věnec neuvadlý 
nesmělou pravicí. 
U hrobu oněch klekáme, kdo padli, 
a živým zdravici! 

Počátek prosince 1918. 

H. 

Těm, kteří nejdou. 

Vy, již jste vzdáleni, vy, již jste v cizím kraji 
dnes, zítra, ještě mnoho dnů, 
vy, jichž hluk nevítá, k nimž davy nejásají, 
vy, kterých možná neshlédnu, 

když bitva utichla, posledni bojovníci, 
když každý vrací se, poslední vzdálení: 
jak často na vás vzpomenu si snící, 
a rmut se mísí do snění. 

Vy zříte jenom běl a krev snad v této běli 
a sníh a sníh a sníh a sníh. 
A snad vám připadá, že na vás zapomněli, 
rekové plání sibiřských. 

Vy zříte jenom dál a dál to celých světů. 
V tu dálku zříte sklíčeni. 
A snad vám připadá, že radost ochladne tu, 
vyprchá časem nadšenÍ. 

A než se vrátíte, že vše, co krásné, miZÍ, 
\ 

neb vrátíte se poslední. 
Až domů přijdete, že budete jak ciZÍ, 

hrdinství též že zevšednÍ. 

Ó, chvíle, neprchej! v tu chvíli chtěl bych volat, 
a pro vás zastaviti čas. 

Žár v srdcích planoucí, ten nesmí doplápolat, 
vyhasnout nesmí v očích jas. 
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Okno jsem otevřel a slyšel: Praha jáSá. 
A hlavu vyklonil jsem ven. 
Je chvíle opojná, vše vzrušení a krása, 
a přec jsem zamyšlen. 

Ti, které vítají, si dobře vysloužili 
ten jásot, který hřímá k nim. 
Leč slzy, které oči zarosily, 
platí vám vzdáleným. 

Počátek ledna 1919. 

HI. 

Těm, kteří zapomněli. 
(psáno pro odbor uStaré dru!inya). 

Jak prahlo srdce nám! Jak duše byla lačná I 
A na obzoru mračna jen a mračna, 
jež padla s nebe na čelo. 
My sen svůj měli jsme a spíjel nás svým jasem, 
leč mluvilo se o něm polohlasem 
anebo o něm mlčelo! 

Vztek byl v nás bezmocný a v předráždění 
my vídali jít prapor za praporem, chorém 
by zdvojil tíhu našich pout. 
My viděli, jak chechtá se a šklebí 
vrah odvěký a výkřik dral se k nebi: 
nedej zahynout! 

V svém uzavření mohli jsme jen tápat.. 
Kdes východ v krvi, v krvi jih a západ -
Vše pusté hordy ničily. 

Nám říkali, že co je, býti musí. 
A v onu chvíli přišla zpráva z Rusi, 
že prapor náš jste vztyčili! 

Ó, všichni vy, kdo bili jste se první, 
svoboda vaší rodila se krví, 
vy dodali jste víry, sil. 

Zapomínáte v požívačném chvatu 
na včerejšek svůj, lepší na podstatu, 
na krásu prvých počátků. 
Zapomínáte, vrah že ještě kdesi 
a nevidíte vrátky vcházet běsy 
v "maličkou naši zahrádku 1" 

Oh, nevidíte přes nízký plot její, 
jak nenávistné oči nahlížejí, 
jak vztekle pěst se zatíná! 
Ty hýčkáte, kdož zradili a zradí, 
a pohozen je mezi harampádí 
prapor, jejž zvedla Družina. 

Posledně ·volám v chvíli nenávratné: 
Nezapomeňte na dobré ni špatné, 
nezapomeňte na čin ani hřích. 
Zle, kde se národ z dějin nepoučí. 
A lehkověrní, kdo vám za to ručÍ,' 
že zmizel stín dnů minulých? 

Rozpomeňte se! Učte se! A vizte! 
Kde zlato bylo zkoušené a čisté, 
je nezahoďte do braku! 

A když pak přišla chvíle zkoušky vlastní, 
my vzpomínali na vás, jsouce šfastni, 
že jeden úkol máme, cm 

Čest muži čestnému, dík mužům hodným díků, 
vzpomínku obětem a vavřín bojovníku! 

Je zapomenout možno za čas krátký? 
Dnů všedních shon vypudil z myslí svátky, 
mrtvo, co žilo tenkráte? 
Což národ v budoucnost byl zlhostejnělý? 
- Vy, kteří na reky jste zapomněli, 
na sebe zapomínáte! 

A trest a kletbu bídáku! 

Rozpomeňte se na čas dávno zašlý. 
Pak najděte se, jako jste se našli! 
Pozřete, než se sešeří. 
Připravte se! Ale vichřice se zvedá. 
A stokrát lidu nešfastnému běda, 
jenž v spravedlnost nevěří. 
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J. S. GUTH-JARKOVSKÝ: PŘÍCHOD LEGIONÁŘŮ. 

ahynulo české vojsko na Bílé hoře Teď teprve zvěděli jsme podrobnosti o ana
a zbyly z něho jenom některé ozvě- hasí československých vojsk, jejíž správná hi
ny, jako v písni národní, ve které storie čeká teprve na péro povolané. Až po le-

l' :Iii milá nechce čekat na milého vyčí- tech a desítiletích, až bude náležitý odstup ča-
tajíc jemu: sový, budou ti, kdo přijdou po nás, čísti s ob-

- tři leta čekat, mohla bych se vdát,. divem nejkrásnější stránky českých dějin. stejno-
mohla bych sobě syna vychovat... rodé s husitskými. 
Syna vychovat císaři pánu, Ale jenom my, vrstevníci, měli jsme štěstí CÍ-

aby zachránil českou armádu... fifi první dojmy z české armády. Vítali jsme le-
Ta· česká armáda ubíhala tím více do neko- gionáře z Francie, legionáře z Italie, ale nejvíc 

nečných dálek, čím více a čím prudčeji rakou- jsme dychtili uvítati armádu sibiřskou. Sibiř, to 
ský režim se roztahoval. Důstojník, hovořící česky byly končiny snad bájeplnější nežli Sahara nebo 
nahlas, nepokrytě a veřejně, byl bílou vranou jihoamerické pampy. Sotva který cestovatel tam 
a důstojníci dva, po česku se bavící, holou ne- kdy zajel - a teď najednou žily tam tisíce a 
možností. Měli to· zakázáno. tisíce českých hochů i otců, za stálých bojů a sVÍ-

Najednou, asi po roce světové vojny, pro- zelů, o nichž cítíme, že nemáme dosud potuchy. 
skakovaly pověsti, šeptané a tajené, že na Rusi Byl to okamžik svrchované veleby, kdy vjížděl 
tvoří se české vojsko. Rozvážní, kdož vyrostli do pražského nádraŽÍ první vlak sibiřských le
pod rakouským jhem, pokládali to s počátku gionářů. Byl bys čekal nekonečný jásot těch. 
za bujný výstřelek fantasie, jakých tenkrát ro- kteří po léta v nesmírné dáli vzpomínali své 
jilo se na tisíc. Ale každý nesmysl nacházel vlasti. těšili se na ni jako děti, ba víc než jako. 
víry a" kdyby se bylo povídalo, že císař Vilém děti. Neví co to je touha po domovu, kdo jí 
dá se rozvést a že papež pojme za chof opu- nezkusil. 
štěnou německou císařovnu, byli by se našli vě-. A zatím vlak vjížděl zticha pod rozlehlou dvo
řící. Česká armáda však i rozvážným přestávala ranu a v oknech vagonů stály postavy jako ze 
ponenáhlu být nesmyslem: nic prostšího nežli žuly tesané. stály mlčky, s tvářemi skoro za
to. PřeběhIíků bylo tam na tisÍC, - zpráva o smušilými. Už ne hoši, vesměs mužové, i z nej
přechodu celého pluku k "nepříteli"" s hudbou mladších očí zíralo těžké utrpení a dlouhá zku
v čele způsobila tiché nadšení, - Rus bojoval šenost života. - Ne-li. také trochu zklamání? ... 
za osvobození Slovanův a ze zajatců dělal tedy ,.Kde domov můj" je vítal a vojáci nehnuli 
formace pro příští české vojsko. Sny o samo- té chvíle ani brvou. Co asi se odehrávalo v je
statnosti nabývaly konkretnějších tvarů, - ale jich nitru? Z tváří • s jim toho nevyčetl - a pře
pořád přece byly jen sny těm, kdož nemohli ce nebyli záhadou. Bezvadně ustrojeni, čisti po 
znáti více nežli zprávy novinářské, natírané čemo- té dlouhé, dlouhé cestě, v naprostém pořádku 
žlutě a ve kterých se bájilo o statisících ruských za- vystupovali a řadili 'se v četu, skoro si nevšÍ
jaků ... Ale čím dál, tím více se zprávy potvrzovaly majíce velkých pánů, kteří je přišli uvítat. Niko
a nejlepším dokladem byl rakouský neklid, roz~ mu nenapadlo vyjíti z řady a vrhnouti se dó 
čilení a pronásledování příbuzných těch vojínů, náruče těm, kteří na ně čekali po léta a po léta 
o nichž se vědělo. že se dostali k nepříteli. Pak se o ně chvěli vzpomínajíce nocí i dnem. Jakoby 
z ruky do ruky šly cizí noviny s referáty o če- šli ze svých kasáren na nedělní přehlídku, když 
ských legiích... kráčeli z nádraží na Staroměstské náměstí, tam 

A když pak po převratu zprávy byly nade trpělivě čekajíce dlouhou chvíli, nežli dojde na 
vší pochybnost bezpečny, sen o české armádě předepsané obřady a nežli všichni řečníci od-
stal se skutečnosti. lehči svému nitru. 
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Nebyl to· jen pocit obdivu, který vznikal tady 
v nás, ale čím dále' tím ostřejší pocit studu, 
který klíčil už při příjezdu prvních legionářů fran
couzských a italských. Zdálo se nám a zdá se 

dosud, že my, tady zbyli, nevykonali jsme nic, 
třebaže všade náš život cílil vždycky k osvo
bození vlasti, a oni že vykonali všecko. 

Zda-li dovedeme za to být vděčni? 

A DOL F H E Y D UK: LEG ION Á Ř Ů M. 

Když loupeží a hrůzou hořel svět, 
když zmítala jím vášeň záští divá, 
když lid na jatky hnán byl tři sta let 
a les se žalem chvěl a lkala niva,. 
když pod děly se dálný třásl luh, 
tu v srdce vaše sestoupil sám bůh 
a za, vůdce se postavil v tu dobu 
a volal: Dosti - nechci míti robů, 
chci volný lid, jenž duchem v ně se jasní, 
chci, by mu život kvetl snivou básni, 
chci, aby nedospěl ni zániku, 
chci rytíře mít z něho Blaníku; 
chci reky mít, chci útěchu a mir, 
můj vojín každý budiž bohatýr. -

Dám proroka vám, vůdce, jakých není, 
jenž poučí vás v denních časů vření, 
včas vyprostí vás z nástrah i lstných pastí 
a vyučí vás pravé lásce k vlasti; 
jer hříchem sloužit za dar zlaté cetky 
a podvázat si dávat duše letky 
i nechat lapiti se divé sani, 
jež ssaje krev, by ukojena byla I 

a s rodem svým pak nad ostatní ztyla 
i mohla panovat pak po sta věků 
všem, již dřív syni byli velkých reků. 

Žel, dal ses zlákat, lide utýraný, 
a zapomněl jsi na staleté rány, 
tys nechal děti k novému jft dilu, 
jež robila ti pouta ocelová, 
jež cizák pro tebe svým vztekem ková 
a těsnal jimi rekovskou tvou sílu. 
Tys nedbal srdce, na svatý hlas boži 
a nevyplenil rázem vzteku hloží, 
tys dal svůj život v sázku, dal svou krev 
a bratří, syn i vnuk se bil jak lev, 
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jenž svoje děti, svoje sídlo brání 
a nedbá, když ho zloba v plece raní 
a nedbá života a strádá rád; 
tys dal svou krev, by cizák tobě vláď, 
tys nedbal, že on dřív byl zbojníkem 
a na lup vycházíval na tvou zem, 
jenž na skradené nyní na loupeži 
jak sytý hroznýš líně zpitý leží, 
když zběsile a zlotřile jí vláď, 
až zcepeněl vzor divokých svých stád 
a byl, čím dříve byt zas pacholkem. 

Vy zůstali jste za posvátnou věc 
každý jak Žižka, reků praotec, 
a spojili se ve mohutnou stranu 
druh k druhu v ráz, své vlasti na obranu, 
své matce týrané, jak vděčné děti, 

a Pán požehnal vaše předsevzetí, 
a ve zápasech, v litých bojích vzteku 
byli jste pevnou stráží, siráží reků, 
byli jste stráží lvů a bohatýrů, 
až silou svou jste domohli se miru 
a dobyli zas kleslé do propasti 
sobě i vlastním dětem volné vlasti, 
jež všem vám žehnají a vděkem jaté 
vás ctí a v srdci chovají jak svaté, 
jimž jsme dřív žalovali svoje žaly, 
již lhostejně si nás však nevšímali 

Však nenadále stal se světa div, 
stal z otroka se rek, jenž pamětliv, 
syn otců nebetyčných ~trpení -
dřív chorý rab se v bohatýra mění: 
vy žili jste a náhle brat stál k druhu 
a bratří šířili se, rostli v kruhu 

'a ruka jejich nechtěla jít z ruky, 
vy jedna srdce se stejnými zvuky 



a jedna duše, zanícena bohem, 
v ráz byli jeden jste, jen' v srdci mnohém 
a jeden oheň ve nadšení vzrušném -
a odhodláni v boji velkodušném 
svůj život klásti za svou drahou zem -
a rekem byl, kdo dřív byl otrokem! 

Šli· životy jste dát, a bůh to viděl, 
a kdo až posud váhal, ten se styděl, 

když z bojů vraceli se vítězové 
do vlasti jásající, zářné, nové 
a vlast vám uvíjela vděku věnce 
a ctí a miluje své oslavence! -
Jsme volní dnes, jen vámi z vůle Páně, 
výš k nebi zvedáme své bledé skráně, 
že volna vlast je vámi z vůle Pána boha 
po divých nástrah utrpení mnoha, 
že vámi zase svobodnou se stala .. 

že královské své žezlo v ruce jala, 
že na hrad otcův u vítězství vjel 
náš lidu prorok, lidu spasitel, 
jenž žehnán věrných dětí miliony 
dnes rázem ukonejšil žalné stony 
a jemuž žehná všechen volný lid! 
Kéž tisíce let trvá vlasti klid, 
kéž z vůle Nejvyššího, z vůle boží 
vlast čarovná i její lid se množí 
a v budoucnosti, žalných slzí prost, 
vás v lásce chová věčnou na věčnost! 

Ó, buďte šfastni, naši bohatýři, 
nechť sláva vaše světem dál se šíří, 
nechf šfastný je váš rod a nebes sláva, 
ar na věčnosti reky očekává 
a vlast a její děti navždy vděčně 
vám žehná, bohatýři, věkověčně! -

FR. HERITES: MATKA LEGIONÁŘOVA. 

řijala zvěst o smrti syna svého na bo
jišti tak, jako ženy křesfansky smýšle
jící a cítící přijímají takové rány osudu. 
Po celou dobu války modlila se co 

den za něho a za dlouhých nespavých nocí je
nom na něho myslela, ochraně boží ho poroučejíc 
s důvěrou věřící duše. 

Prodělal celou hroznou válku a jako legio
nář na francouzské frontě vyznamenal se sta
tečností a neohrožeností, za něž se mu dostalo 
vzácného uznání. 

Padali kolem kamarádi jako když obilí seče, 
aniž byl i jen raněn. A tu až teprve, když se 
vrátil do vlasti a poslán byl na Slovensko, tam 
kdesi u Košic, střela snad z bratrské věrolom
ně zbloudilé ruky udeřila ho do čela, že oka
mžitě mrtev zůstal na bojišti. 

Všechna matčina bytost vzbouřila se proti Bohu. 
Proč ho neochránil? Proč jí odepřel své pomoci 
a oderval od ní sladké srdce synovo? 

Znenáhla jen se utišovala. Ale neutěšila se. 
Ke knize modlicí, v níž byly modlitby pro vše
chny i nejhorší případy životní, ani nesáhla. Zů-

stávala zatvrzelou, pohněvanou na Boha, jemuž 
jedinému přičítala vinu neštěstí, které ji stihlo. 

Odcizila se však stejně lidem. Nikoho nepři
jímala, k sobě nepouštěla. I nejbližším svým se 
vyhýbala. Přestála choditi mezi ně do společ
ných pokojů. Do malé své světničky dávala si 
přinášet jídlo, jež často odtud zas odnášeno ne
tknuté, tak jak přišlo. 

Zadumána, v sebe zabořena, oděna hlubokým 
smutkem, celé dny vyseděla v staré lenošce a bez 
účasti hleděla do prázdna. N~ ničem nebrala 
podílu co se ve světě dělo, přestala čísti noviny 
- co by se mohla nyní dověděti, když syn její 
je mrtev? Pro ni vše končilo synovou smrtí! 

Překvapení rodiny bylo pochopitelně veliké, 
když se stará paní objevila znenadání v jejím 
středu. 

Bylo to o výročním dni prohlášení naší sa
mostatnosti. Vojsko, nedbajíc lijáku, který obla
ka na zem chrlila, za veselých zvuků hudby tá
hlo k Invalidovně, kde usta~ovena prohlídka 
vojsk presidentem republiky. 

li oken tísnili se všichni členové rodiny, vdo-
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va po padlém, sestry jeho a mužové jejich a 
děti, mnoho známých a přátel. 

.. ,Aj, maminka!« - znělo radostné vítání a 
staré paní děláno hned místo, aby dobře viděla 
vojenský průvod, který se bral kolem ulicí. 

Stanula pozadu, znamení dávajíc,· aby nikdo 
nenechal se vyrušovat. A bylo v tom pohybu 
rukou i očí jakési nevůle, že vůbec je všímána, 
že věnována jí pozornost. 

Porozuměli hned a nechali starou paní být. 
Dívala se na průvod, ale beze vší účasti, jako 

přítomná sice tělem, nikoli však duší. 
nTady přichází pluk našeho Jarky!" -
Možno, že někdo tu větu zašeptal, spíše, že 

nikdo jí ani· nevyslovil a jenom to, co každý 
poznal, neslyšně vznášelo se vzduchem. 

Také stará paní poznala čacké ty hochy, v jichž 
čele býval její syn. 

A v mysli její ochořelé zármutkem přesunula 
se rázem skutečnost minulosti ve skutečnost pří
tomnosti ... 

Pluk přecházel již kolem oken. 
NCOŽ nevidíte, jak před nimi jede Jaroslav r 

zvolala stará paní svým dávno již neslyšeným 
hlasem do ticha, které zavládlo a topilo se ve 
vzpomínkách a slzách. 

Udiveně dívali se všichni na starou paní. 

Nikdo slova k tomu neřekl. 
Jak mohl kdo říci, co nebylo pravda? Co bylo je

nom snem, mátohou, poblouzněním smyslů? - -
Vždy! Jarka milý daleko, daleko leží pod zemí ... 
.,Na bílém koni jede před nimi, jak svatý V á

dav 1" stará paní sesílila výraz svého vidění. 
Jen slabý dětský hlásek vpadl souhlasně. 
NAno, já vidím tatínka! Na bílém koni jede! 

Zlatou hvězdu má na čele a svatozáři kolem 
hlavy«. -
. Babička hochova z tísně diváků od okna strhla 
k sobě svého vnuka a tiskla kučeravou jeho 
hlavičku k starému svému srdci. 

Jim oběma jejich drahý, padlý za svobodu 
vlasti nezemřel, ale žije a žíti bude.· .. 

Matka legionářova od toho dne neztrácela se 
v beznadějných smutcích. Na synovu smrt ne
dívala se již jako na příšernou hrůzu, za niž 
by vinu dávala a zlořečila B<?hu, ale dívala se 
na hrdinskou smrt synovu jako na cosi krás
ného a velikého, za což Bohu dlužno vzdáti 
neskonalé díky. 

V tom smyslu také hovořila s vnukem svým. 
Jako na přeslavnou oběf dívati se on bude a 
musí vždy na hrdinnou smrt otcovu, hotov vždy. 
bude-li kázati povinnost, položiti stejně ŽÍvot 
svůj za vlast a- svobodu jeji! -

JAKUB DEML: VÍTĚZŮM. 

Ó, jak jsem litoval, vida Vás vracet se z vitězných 
že v těchto dobách nesluší se, bojů, 
co v duchu tisíckrát jsem učinil 
za otce, za matku, za bratry, sestry 
a také za sebe 
vrhaje se čelem k zemi 
před každým z Vás, 
neboť kudy jste šli, 
dráhu světelnou viděl jsem a v ní 
všechny touhy svého lidu 
svátečně oblečené a tleskající 
za zpěvů slávy, 
kterým pro blízkost ještě nerozumíme, 
ale pro které dalecí potomkové 

budou nám žehnati v pláči, 
všechen náš žal a všechny naše stopy 
uctívajíce láskou, již jsme my zastřeli 
tesknotou ztrát, anebo žertem, aby nebyla 
protože není dokonáno, porušena, 
co jste začali Vy, na váhu pravdy a práva 
hodivše životy své, až ve zracích tmy 
náhle se zajiskřilo a hranice zemí 
couvly pohnutím pro veliký čin 

Vašeho rekovství, ve kterém Bůh 
zasmál se nad národy a v tomto smíchu 
jako odumřelé lupení padaly mitry, 
pouta a knížecí koruny -: 
ale na prahu příštích věků, 

4fJ 



králi každé velikosti, 
stádce tvé Tě prosí, 
zachraň na člověku 
Svoji podobu, ctnosti 
Tvojich vítězů, uděl rosy 
žíznivým lánům duší, 
než je zkruší 
hněv Tvých blesků, kroupy ledové 
bratrovražedného sobectví, 
ať každý ví, 
že se nezove, 
nýbrž j e s t země tato říši 

blaha 
a každá chvíle číší 

věčné rozkoše, jen když po ní sahá 
ruka prostá otroctví ... 

Nedejž, Hospodine, 
abychom měli pravdy jiné, 
nežli měli Tvoji vítězové, . 
když se přece ví, 
že jsi jiným nedal vítězství I 

Dovrš také slávu svou 
a jež jsi námi zahanbil, 
zatop ještě větší tmou, 
pro lid, jenž se za Tě bil! 

HOLEČEK: LEGIE A JICH BUDOUCNOST V REPUBLICE. 

dálosti, Maďary vyvolané na Slo
vensku, vytrhly náš národ ze slad
kého opojení, ve kterém tonul od 
2&. října 191 &. Bylo to opojení, 

jakému se oddávají lidé, které nezaslouženým ště
stím zasypala náhoda, když jim dopřála na př. 
hlavní výhry. Všechen národ měl po dobu 
prvých sedmi měsíců psychologii válečného zbo
hatlíka. V tom je bezděké přiznání, že obno
vení české státní samostatnosti není dílem Če
chů, kteří zůstali ve vlasti. Neujímám zásluhy 
Čechům, kteří nehnuvše se z domova udržovali 
dobré spojení s činiteli zahraničními, dělavšÍmi 
veliké změny v historii Evropy, a tím i v ději
nách vlasti naší, a v daném okamžiku provedli 
doma převrat, připravený událostmi zahranič
ními. 

Převrat sám byl vykonán velmi obratně, přes
ně, ano sensačně, až radost. Ale brzy po něm 
ukázaly se známky, že jeho původcové praco
vali jen až k němu a nic dál. Tím se prozra
zuje, že neměli do převratu příliš mnoho času 
k jednání; kdyby nebylo tak, byli by si již do 
převratu vypracovali pevný program, jak českou 
republiku uspořádají a kterým mužům, v jistých 
oborech osvědčeným, po I;?řevratě odevzdají věci 
její, aby je dobře pořádali a spořádané dále 

vedli. Zatím jsme viděli, že po převratu nikdo 
neměl jasné představy o tom, jaký bude pořá
dek v mladé republice. Oči nehleděly vpřed, 

ani do nejbližší budoucnosti, a obracely se hned 
nazad, za převrat, pro jehož tvůrce i pro obe
censtvo bylo sladkým užíváním vypravovati a 
poslouchali, jak se převrat udál. Kdo měl o chy
slaném převratu jen slabé tušení, po něm si po
spíšil, aby se obecenstvu představil jako jeho 
činný účastník a tím si zabezpečil památku v jeho 
dějinách. V celku ten veliký dějinný okamžik 
potvrdil, že ne lživě se říkalo o českém náro
dě, že má vyvinutější smysl pro historism, pro 
minulost, než pro přítomnost a skutečnost. 

Skutečnost se nám připamaiovala válečným 
překvapením, které nám uchystali na Slovensku 
Maďaři, a studenou sprchou, kterou nám roz
pálené hlavy skropil ministr fil).ancí svým vý
kladem k prvému rozpočtu republiky českoslo
venské. Najednou jsme z opojení vystřízlivěli a 
zděsili se, jak velikých a mnohých chyb dopu
stili jsme se v prvých měsících trvání republiky 
na ní, na její bezpečnosti vnější i vnitřní, i na 
jejím stavu hospodářském. Ze sobělibého nad
. šenÍ náhle jsme upadli do pessimismu kocovi
ny. Z jedné chyby upadáme do druhé, z kraj-
nosti do krajnosti, ze škarpy do šparpy a me-
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zitím můžeme míti jistotu, že nepřátelé naší ná
rodnosti, protivníci naší státní svobody i státní 
její formy nezahálejí a v naší společnosti pra
cují pro své cíle. 

Mne tyto zjevy nepřekvapují. Ony přijíti 

musely. Ony jsou nutným následkem toho, že 
k dílu převratu nepřiložil rukou svých všechen 
národ, nýbrž jen nečetní jednotlivci, do plánu 
jeho zasvěcení. Nemluvím o ničem jiném, než 
o tom jednom. Nemluvím o tom, byl-li by 
národ, nešfastný sice porobenskými metho
dami rakouskými, ale přece již přivyklý, s to pod
stoupit otevřený boj s rakouskou státní mocí, 
jež by jistě byla ukrutně zatáčela se svými 
vinníky. když i k nevinným se chovala bez
ohledně a nikdy se netajila, že Čech jest před 
ní kompromitován už proto, že je Čech. Co teď 
naši společnost mravně rozežírá, co ji rozkládá 
v množství zbytečných stran, co ty strany svá
dí k ošklivým bojům, ve kterých je málo zá
sadného a mnoho osobního, co mnohé české 
hlavy naplnilo ideami cizího myšlení a odvrá
tilo je od národa, takže blaho a prospěch své
ho národa není jim už cílem hlavním. jediným 

. a nejsvětějším, to vše jest účin rakouských me
thod, kterými česká duše byla soustavně otra
vována a kažena veřejně i tajně, dopodrobna 
promyšleně a rafinovaně. Není zde místo, abych 
toto tvrzení dokazoval skutečnostmi. Čech, kte
rého národní svědomí není otrlé, přisvědčí mi 
i beztoho, a ne-Čech nikdy toho nepochopí. Ne
pochopili toho docela ani naši spojenci, kteří 

se nám jinak ukázali dobrými přáteli. A jestli
že jim to není úplně jasno ani nyni, když mí
rová konference dokončuje své dílo, jež ji nu
tilo bedlivěji se zabývati našimi věcmi a hlou
běji nahlédnouti do našeho života, vyplývá z to
ho, že naše osvobození nemohlo býti prove
deno jinak, než českou revolucí za hranicemi, 
společnou prací vojenskou i diplomatickou, jakž 
také se stalo. 

Naši vojenští osvoboditelé, legionáři, po svém 
návratu do vlasti byli zahrnováni obdivem, za
slouženými díky a nelíčenými projevy lásky. 
Právem někdo na ně ukázal jako na Blanické 
rytfre. Jejich junácké bravury zjednaly uznání 

všeho světa nejen jim, nýbrž i všemu českému 
národu. Uznání takové nedá se vyprosit, nedá 
se získat penězi ani agitací, onof se musí vy
nutit činy, a činy legionářů byly takové, že je 
vynutily. V mých očích se legionářům dostalo 
nejvyššího uznání výrokem jistého Srba, jenž 
pravil: "My, Srbové, dosud jsme myslili, že není 
ve světě lepších vojáků nad nás; ale co známe 
české legionáře, ustupujeme prvenství jim. A 
prvensM jim náleží právem, nebof legionáři če
ští, jestliže se srbským vojákům rovnají juná
ctvím, kázní a jinými vlastnostmi dobrých vo
jínů, vynikají nad ně vzděláním, jež skvěle pod
porovalo jejich výkony vojenské.« 

Legionáři vrátili se mezi nás jako zlepšené 
vydání českých lidí. V tom úsudku jsme všich
ni byli zajedno, když jsme se po návratu po
zorovali. Nemluvím o tom, že byli dobře oša
ceni i vyživeni, ale o zevnějších známkách, pro
zrazujících, že v nich je lepší a vyšší duch než 
mívali, než se odebrali do té kruté, těžké, ale 
slavné školy na bojištích za hranicemi. Přišli 

s obličeji jasnějšími, pohledem otevřenějším, po
hyby svobodnějšími a pružnějšími a přece ukáz
něnými, což vydávalo svědectví, že svoboda a 
povinnost našly 'Ii nich rovnováhu. Krvavé boje 
za nejvyšší ideály svého národa, tož za jeho 
státní samostatnost a svobodu, škola sebeobě
tování za národ vlastní i šlechetné cíle národů 
spojených, zušlechtila je a učinila je i hezčími. 
Někteří z nich byli dokonalí krasavci. Aco nás 
při pozorování jich nejvíce potěšovalo bylo, že 
krása jejich, skromná a klidná, příkře se růz
nila od junkerské krásy prušácké, drzé, vyzý
vavé a zpupné. Český člověk, vypěstěný v legio
náři, dobyl rozhodného vítězství nad německým 
nadčlověkem Vilémovým a Hindenburgovým. 

Po uplynutí půl léta od návratu legionářů 

naše republika ještě neví, co s nimi. Stát bude 
dobře spořádán, když v něm každý jeho pří

slušník zaujme místo, ke kterému se nejlépe 
hodí. Na místě takovém vždycky si zdatně po
vede, vždycky se bude osvědčovati. Legionáři 

se osvědčili jako vzorné vojsko. Je. mezi námi 
po válce s Maďary, jež dala naší republice krva
vý křest, ještě někdo, kdo by dokazoval a 
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chtěl, abychom neměli vojska? Vojsko míti se jinde nazývá vojskem gardovým. K legiím 
rozhodně musíme, a když vojsko, ať je české budiž mladé mužstvo odváděno tak, aby byly 
vojsko vybrané, vzorné, lepší než každé jiné. doplňovány nejschopnějšími ze schopných a již 
Snaha, aby vše české vyniklo nad jiné, musí při výběru budiž hleděno k tomu, aby vybraní 
všem nám býti společna. Když máme vzómé měli v sobě již vrozený soulad mužných vlast
vojsko v legiích, zachovejme je, nerozpouštějme, nosti, které by se vojenským výcvikem a školou 
neničme! Vojsko, kterého historie má tak skvělý dále zdokonalovaly. Smrtelným hříchem proti 
počátek, nemůže se naší vinou rozejíti a roz- republice a neodpustitelnou chybou bylo by, 
ptýliti v rozmanitá povolání občanská, v nichž kdybychom k vybudování branné moci obnove
by pozbylo významu. Na tom pevném základě ného českého státu nevzali za základ legií. Za
budiž dále budována vojenská sláva české ar- chováním legií jakožto gardového vojska nej
mády. Legie zůstaňtež republice pod dosavad- lépe je uctíme, nejtrvaleji slávu jejich upevníme, 
ním jménem vybraným vojskem, takovým, jež i státu svému posloužíme. 

SERVÁC HELLER: LEGIE-NÁRODU. 

eský lid slaví naše legionáře a slaví 
je právem. Oni bojovali se zbra
němi v rukou, za hřímání děl a 
v dešti smrtonosných střel, o sobě 

i v řadách spojenců, za osvobození svého ná
roda v době, kdy nám ostatním doma, v kru
tém útisku vojenské hrůzovlády nebylo možno 
otřásati přímo a zjevně základy nenáviděné říše 
rakouské; oni lomcovali vší silou svého vrou
cího, obětavého vlastenectví tvrdými sloupy habs
burské tyranie, když my v bezbranné malo
moci svého "babylonského zajetí" jsme nuceni 
byli jenom se zaťatými pěstmi snášeti trpně nej
horši útisk a zlobu svých úhlavních škůdců; oni 
skvěle pomáhali potírati a porážeti naše tryz
nifele v době, když oďpůrcové naši, nadějí na 
vítězství rakouských a německých zbraní zpití, 
vší mocí usilovali, aby nám pro další budouc
nost připravili osud povalených nevolníků; le
gionáři dávali zářící příklad vojínům naší krve 
v rakouských plucich, aby nepomáhali vítěziti 
našim vrahům, ostatnímu pak lidu českému do
dávali svým hrdinstvím mravní posily, aby ne
klesal na mysli, ale hleděl v sebevědomé dů
věře, s pevným klidem a jaSným okem vstříc 
svému brzkému vykoupení. 

Legionáři získali nám nové přízně, nové 
lásky našich mocných přátel v cizině a přispěv-

še vydatně ke konečnému jich vítězství zavázali 
je nám k účinné vděčnosti; tím pak přispěli vy_ 
nikající měrou k osvobození svého národa a 
k obnově samostatného českého státu. Proto 
slaví je lid český jako své národní hrdiny, jako 
své starou bájí předpovídané blanické rytířstvo; 
proto žehnáme jim my všichni. 

Avšak legionáři nepřestávají na tom, co vy
konali na bojištích. Oni zůstali, pokud ve vla
sti sídlí, ve zbrani, aby byli páteří a srdcem naší 
armády, aby v -našem vojsku střehli a udržo
vali ducha vlastenecké obětavosti, ducha ryzí vo
jenské di, ducha statečnosti a rekovné kázně. 
K pocitům hluboké vděčnosti druží se tedy nás 
všech vroucí přání, aby naši milovaní legionáři 
v tomto posláni setrvali, nadto pak, aby jaré
ho, zdravého vlasteneckého ducha - pokud se 
jim k tomu naskytuje možnost - střehli a SÍ

lili také v lidu českém vůbec. 
Jakož pak naši chrabří legionáři nás z valné 

části osvobodili z jařma nenáviděného politi
ckého zajetí a národního podruží v říši habs
burské, tak nechť vzejdou ze všech řad a vrstev 
českého národa legie osvícených a mravně po~ 
vznesených horlitelů, kteří by nás osvobodili od 
vnitřního nepřítele naší zlaté svobody, jímž by 
se nutně staly: stranická podjatost a zášl, ne
snášelivý duch sváru, zlý duch dravého 50-

52 



l
i,í 

I 
{ 

bedví a lakotné zištnosti, malátný duchnečin
nosti, jakož i duch chmurného škarohlídství a 
vysilující nedůvěry ve vlastní moc a schopnost. 
Tyto zlé duchy, kteří se o nás pokoušejí, jako 
o každý ze staletého jařma vymaněný národ, 
nechť vítězně potírá a záhy docela potře legie 
osvícených duchů ve všech zemích našeho státu 

dle vzoru hrdinných legionářů, kteří ze vroucí
ho citu a nadšení pro národ bojovali, životy 
v oběf dávali a vítězili. 

V duchu těchto hrdinů nechť bude osvobozen 
národ náš také od hrozivých nebezpečí vnitřních, 
nechť stane se vítězem ve všem a všudy, bude-li 
třeba i nad sebou samým! 

JOSEF HOLÝ: UTfKALI CHLAPCI. 

"Utíkali chlapci 
k Taliánom, 
utečeme aj my, 
bude konec vojny, 
půjdeme dom." 

Hrubínovy děti 
píšou psaní •.. 
pěkně pozdravují, 
že tátu čekají 
domů z vojny. 

Jak si starý Hrubín 
ladno hoVÍ, 
límec má na kličky, 
posílá hubičky 
císařovi. 

Smutno děda Hrubín 
šlape k soudům, 
koně popleskává, 
spánembohem dává 
kamarádům. 

Taky maminka mu 
volá v psaní: 

Na lublaňské střelně 
kosti chrastí, 

časy hrozně letí, 
měj mě rád i děti 

do skonání. 

roste mezi nimi 
kvítí zatracený 
.. zrádců vlasti.« 

DR. JAN HERBEN: NÁROD - LEGIONÁŘŮM. 

dyž mne došlo vyzvání pořadatelů 
této knihy, abych do ní také něco 
vepsal, zabýval jsem se právě naší 
první husitskou a táborskou demo

kracií; četl jsem knížku německého dějepisce 

Bezolda. 
Bezold praví na jednom místě: "Hrdost na 

vlastní národnost, žárlivé střežení její cti, ra
dostná oddanost národní věci jsou zejména za 
prvých let válečných karakterisiickými rysy hnutí 
husitského, které na každého nepředpojatého 

pozorovatele učiní radostný a mohutný dojem. 
I později, když boj stran husitských zuřil v útro
bách vlastní země, Pražané a Táboři, páni a 
sedláci sdružili se, kdykoli se blížili cizí nepřá
telé, a všecky zbraně husitské zvedly se proti 
nepříteli české řeči. Český husita měl vlast na 
niž byl hrd; jak hluboko pod nim stály zástu-

py jeho německých nepřátel! A jeho srdce ne
cítilo jen smutku z osobních nehod anebo ne
štěstí města jeho nebo vsi rodné - oko chvělo 
se hněvem a bolestí, pomyslilo-li na potupu ná
rodu jeho učiněnou, v trpkém bolu želelo utr
pení a úpadku staroslavné z I a t é vlasti.'" 

Husitské vojsko bylo naše první národní voj
sko. Naši legionáři jsou druhé naše národní voj
sko. Bojovalo a vybojovalo osvobození vlasti 
z cizího panství. Co vojsku našemu má dodá
vati odvahy a síly, aby dovedlo obětovat životy, 
k tomu je tento starý recept: Český legionář 
musi mít vlast na niž bude hrd. 

Bude hrd, když všichni synové národa budou 
konat syou povinnost. K té obecné záruce ne
přivedou nás úřady, vládní opatření, policie,. ný
brž všeobecná národní věrnost k zemi, která je 
naší vlastí, k národu, jehož jsme dušemi. 
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avomik je hora na Šumavě na sa
mém rozhraní okresů kašperskohor
ského a volyňského. S jejího temene, 
1065 m nad mořskou hladinou, otvírá 

se daleký rozhled k jihu, východu a západu; 
ježto však všecka tato končina jest" vzdálena od 
železnice a vůbec nedostatečně spojena s ostat
ním světem, málokdo o ní ví, málo cizinců tam 
přichází, ba ani proud našich turistů se jí hrubě 
nedotknul. A přece je to neobyčejně rázovité 
zákoutí naší vlasti a zasluhovalo by všeobecného 
všimnutí. Zasluhoval by také lid oněch končin, 
aby širší veřejnost se s ním sblížila a v odlou
čenosti jeho ho neponechávala. O tom uvažo
vali příslušní činitelé, v prvé řadě uvědomělé 
zastupitelstvo obce Král. Stachů, na jejímž území 
strmí Javorník 'a k níž náleží dědinka téhož 
jména, rozkládající se na jižním úbočí jmeno
vané hory, jakož i odbor klubu českých turistů 
v Sušici, která jest sídlem politické správy těchto 
končin. 

Oba tito činitelé se tedy dohodli, že postaví 
na temeni Javorníku rozhlednu, odkudž by bylo 
lze přehlédnouti všecek tento kraj, valnou, část . 
Šumavy a širý obvod jihozápadních Čech. Zá
kladní kámen této rozhledny měl se položiti 
dne 26. července 1914, a to okázalým, slavnost
ním způsobem. Bylo lze se nadíti; že slavnosti 
se zúčasfnív hojné míře veškero obyvatelstvo 
sousedních obcí a činily se rozsáhlé přípravy 
k ní. Slavnostní řeč měl promluviti můj vzácný 
přítel Viktorin Zeithammer, prof. na stát. reálce 
v Sušici a tehdy okresní školní inspektor, dů
kladný znafeI Šumavy, a jejího obyvatelstva a, 
nemýlím-li se, jednatel odboru sušického klubu 
-českých turistů. 

Byl jsem pozván k účasti na této slavnosti a 
s radostí vyhověl jsem tomuto ,pozvání. Jakže 
bych nebyl vyhověl) - Znám tyto končiny z času 
svého mládí, je fo část mé drahé domoviny, 
poutají mě k jejich lidu, zejména k obyvatelstvu 
stachovskému, dávné přátelství a mnohé osobní 
styky, mnohé vzpomínky na šfastné doby mého 
mládí, jež jsem zfrávil v jeho středu, těšil jsem 

se z té duše, že se po letech zase sejdu s dra
hými přáteli a milými známými, kteří se mnou 
sesfárli, a že si pohovořím s nimi o starých 
časech, o dávno minulých událostech a o všech 
těch, s nimiž jsem se dříve fam stýkal a kteří~ 
zatím odešli do končin, z nichž není návratu.· 

Byl jsem také žádostiv shledati se s mladým 
pokolením, se syny a ponejvíce už i vnuky 
oněch starých mých vrstevníků: Och, nepochy
boval jsem, že nevymizely tradice otců, jimž 
jsem tolikrát tiskl mozolné ruce. 

Dlel jsem tehdy na svém obvyklém letním 
pobyfě ve Štěkni u Strakonic; tam mne stihlo 
i pozvání a to již koncem června, ještě přede 
dnem, kdy padly osudné výstřely sarajevské. 
Když pak události dále se vyvíjely, když jsme 
všichni již tušili, že cosi hrozného, nikdy nebý
valého visí iakořka ve vzduchu, přišlo mi ne
jednou' na mysl, že asi sejde se slavnosti !16 
Javorníku ... 

Ale nesešlo. Již i ultimatum, podané Srbsku 
Rakousko-Uherskem, otřáslo· celým světem a 
přece ti, kdož připravovali onu slavnost, ne
upustili od svého úmyslu provésti ji přes nepří
zeň doby. 

Snad nezemřela v jejich srdcích naděje, že - . 
v poslední chvíli zakročením západních velmocí, 
nezúčasiněných přímo na věci, dojde k smír
nému porovnání sporu, že starý císař ukáže se 
přístupným a že na sklonku svého života ne-. 
bude. chtíti, aby jej lidstvo pokládalo za původce 
strašné světové války. Přiznávám se, že J já 
oddával se této naději ... 

Jak bylo smluveno, odjel jsem 25. odpoledne 
ze Štěkně provázen ženou a k večeru jsme přibyli 
do Vimperka, kde nás očekával přítel, odborný 
učitel Kukla ze Stachů, čilý národní pracovník~ 
Nepozdrželi jsme se v městě a odjeli v přichy
slaném povoze přímo do Stachova. 

Staroslavná politická obec Královské Stachy, 
zvaná dříve svobodná rychta (frajrychfa) Sta
chovská, nejjižnější z bývalých devíti pomezných, 
tak zv. waldhvozdských obcí nebo rychef svo-
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Cestou jsme se rozhovořili ovšem o nebez- do úhledného hostince Princova, kde četně shro
pečí světové války, ale naděje, že se přes všecko mážděná společnost nás již očekávala. Mladý 
podaří zažehnati neb aspoň oddáliti strašlivé hostinský nedávno ženatý, přívětivý muž, pěkná, 
neštěstí, které hrozilo celému lidstvu, přece jen . roztomilá ženuška. Byla společná večeře, zna
žila v našem nitru a přivolávali a uváděli jsme menitě upravená, objednala ji obec, jejíž zastu
si navzájem vše, co bylo s to, aby tuto naději pitelsivo dostavilo se v plném počtu se starostou 
posílilo a pokleslou náladu povzneslo. Pan Kukla v čele, přišli dávní známi, jimž jsem po dlou~ 
nepochyboval, že slavnost se znamenitě vydaří hých letech zase tiskl tvrdou pravici, vzpomínaje 
a že dlouho pofrvá v paměti lidu, jenž v pře- dávno zapadlých dob, kdy jsme spolu besedo
hojném počtu se jí zúčastní, - mnoho tisíc lidí vali oni i já, mladí a statní, nyní starci a sta
z celého kašpersko-horského a volyňského Pod- řenky; přišli také jich syni a dcery, silní muži, 
lesí se sejde a Sfacháci přijdou téměř do posled- statné ženy a matky, přišli i vnuci a vnučky, 
ního. Jen aby byla pohoda. Pokud té se týkalo, krasavci, krasavice růžových tváří, jiskrných očí. 
nebyly obavy bez důvodu: nebe jevilo se za- Rozhovořili jsme se o starých dávno odešlých 
mračeným, chvílemi i pršelo a neobyčejný chlad lidech, o bývalých poměrech, o různých udá
vanul s blízkých vysokých planin šumavských... lostech, jež nám starým zůstaly v paměti a které 

Po dvouhodinné jízdě dojeli jsme do Stachova; znali i mladí z vypravování svých rodičů a 
s kalné oblohy sypal se soumrak. Vešli jsme dědů; připomněli jsme si zejména slavnost svě

bodných, nikomu nepoddaných, jež do r. 1848 
těšily se různým výsadám, má asi 2000 oby
vatelů a skládá se z velkého počiu roztroušených 
samoi a malých dědin a místních obcí, z nichž 
největší jest právě jmenovaný Stachovo Obvod celé 
obce jest dojisfa větší než obvod města Paříže, 
vzdálenost jednoho konce od druhého činí vÍCe 
než tři hodiny cesty. Obyvatelstvo je neobyčejně 
svérázné; Stacháka rozeznáš i podle typu od 
sousedních Podlesáků. Mluví svým nářečím, po
dobnýmchodskému,jež dnes ovšem vlivem školy 
namnoze pozbylo svého původního rázu. Obec 
stachovská je jediná česká z devíti shora zmíně
ných bývalých svobodných rychet. Velká část 

obyvatelstva od nepaměti svěiačí. Tito světáci 
však nechodí na práci do ciziny, ale jezdí za 
obchodem do alpských zemí, do Německa, Uher, 
Belgie, Nizozemska atd., kde prodávají různé 
zbOŽÍ, porculán, sklo, majoliku, výrobky domá
cího průmyslu dřevěného, jež rozvážejí na svých 
kárkách. Odjíždějí z jara a vracejí se zpravidla 
pozdě na podzim. Získávají značných peněz, jež 
přivážejí s sebou. v zimě pak žijí vesele a dost 
jich zase vydávají. Jsou podiví,· těší se poměrně 
velkému úvěru, zvláště od továren na Karlo
varsku, kde své zboží nakupují; není příkladu, 
že by některý z nich zneužil důvěry. 

cení praporu zdejších cechů, jejž vyšila má zvěč
nělá matička - málem padesát let tomu. Byl 
jsem neobyčejně dojat těmito vzpomínkami, 
které teplou vlahou padaly na duši - bylo mi, 
jako bych byl na výletě v mládí, vše dýchalo 
hřejivým teplem, vše jako by bylo bývalo po
zlaceno. A přece visely nad námi hrozivé černé 
mraky ... 

Už lidé jsou takoví. Vzpomínají minulosti a 
hledí do budoucnosti, těší .se na ni a snaží se 
zaplašiti přízraky přítomnosti. I v tomto shro
mážděni nabyla vrchu pevná víra, že nedojdou 
věci do krajnosti, že hrozivé černé chmury na 
konec přece budou zažehnány. Jen aby počasí 
bylo příznivé a neublížilo zítřejší slavnosti, na 
niž všichni se tolik těšili a k níž pohrnou se 
sta a tisíce účastníků. 

A ještě jiná rodinná slavnost měla se konati: 
dojemná, řídká, jaké po několik desítiletí tu 
nebylo - zlatá svatba starých manželů. I na tu 
těšil se kde kdo a potomci stařečků se k ni 
dostavili, někteří zdaleka. Znal jsem ty staré 
lidi a umínil jsem si, že půjdu do kostela, abych 
jim blahopřál ... 

Bylo po půlnoci, když společnost se rozešla. 
Jak že bych kdy zapomněl. čeho jsem se stal 

svědkem, když jsme nazejtři ráno z pokoje vešli 
do hostinské místnosti, abychom posnídali. Bylo 
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jedva sedm hodin a všude plno lidí, muzu 1 

žen na chodbách, v kuchyni, šenkovně, jí
delně. Přes to nebylo hlučno, řečí málo, jen tu 
a tam polodušený výkřik, ženský pláč, všude 
zděšené obličeje. Za kredencí stála mladá ho
stinská a plakala usedavě. Kdosi přistoupil k nám, 
ani nevím kdo to byl. známý nebo neznámý. 
,..Už je to tu", pravil. ,..zítra rukujeme. Je po 
slavnosti!" - Bylo mi, jako by nůž mi byl projel 
srdcem. Slovo uvázlo mi v hrdle, jen pohledem 
jsem se tázal ... 

Tedy přece. Před ranní hodinou došel již ze 
Sušice, vzdálené pěf hodin cesty, mobilisační 

. rozkaz. Přinesl jej zvláštní posel vyslaný z hejt
manství krátce po půlnoci. Dobrotivý panovník, 
jenž seděl bezmála sedmdesát let na frůně ví
deňském, obracel se ke ,..svým národům" -
národ český patrně z těchto jeho národů nebyl. 
nebof ve svém manifesiě se o něm ani jediným 
slovem nezmínil - v těžké chvíli prý, nebo! 
Srbsko ohrožovalo Rakousko v jeho základech 
a vnutilo mu válku; nezbývalo tedy jemu, jenž 
tak okázale vyslovil heslo »vše pro dítě"; nic 
jiného, než vyrvat matkám syny a dětem otce 
a poslat je proti zbujným Srbům, aby rakousko
uherské mocnářství nebylo vyvráceno z kořene ... 
Čim dále čas postupoval, tím více přicházelo 

lidi, kteří záhy naplnili veškery místnosti ho
stince. Nelomozili, jen dušené rozmluvy se ozý
valy, do nichž se mísily pláč a štkáni žen. Po 
neděle a měsíce těšili se všichni na tuto svatou 
Annu a fohle jim nadělila. Cosi nesmírně tísni
vého, zdrcujícího sypalo se na nás všechny 
s nevlídného, pochmuřeného nebe. 

Přistoupil kdosi ke mně a žádal, abych pro
mluvil k těmto lidem, že snad přece najdu aspoň 
slovíčko útěchy pro ně. Srdce se mi svíralo -
můj Bože - odkud vzíti slovo útěchy. 

Přistoupilo jich ještě několik, kteří všichni pro
nášeli tuto žádost. Aspoň několik slov prý, znají 
mne, mají mě rádi, budou mi povděčni ... 

Obstoupili mne, široký kruh utvořili - viděl 
jsem, že všecky zraky obráceny jsou ke mně. 
Nezbylo, než vyhověti žádosti, ale co jsem 
měl říci? 

A přece jsem promluvil. Řekl jsem jim asi, 

že vlast je volá, že třeba uposlechnouti jejího 
hlasu; že, až nastoupí službu, teprve seznají, 
čeho od nich žádá a jaké povinnosti jim' ukládá. 
..,Naše ztýraná vlast, náš ubohý, po staletí ko
paný a zneuznávaný národ posílá své nejlepší, 
nejudatnější syny do války, k níž nedochází jeho 
vinou, na kterou nikdy nepomýšlel. Dějiny lid
stva usednou na soudní stolici a pronesou roz
sudek nad těmi, kteří přivolali strašlivé neštěstí. 
Buďte ubezpečeni, že rozsudek zdrtí vinníky a 
že bude spravedlivý. Vaše matky, ženy a děti 

se budou modlit za vás, kteří odejdete od nich, 
a věčná Spravedlivost, věčná Moudrost a věčné 
Milosrdenství, které řídí vývoj lidstva a vede je 
k zdokonalení, neoslyší jejich hlasu. Věřte, že 
víra v nesmrtelnost duše lidské, . víra ve věčné 
trvání všeho dobrého, co jste vykonali, není 
mátožní bludičkou. Požehnání celého národa 
a všeho lidstva bude provázet ty, kteří poro
zumí povinnostem svým a čestně je vykonají". 

To jsem k nim promluvil; jsem jist, že vět

šina jich porozuměla. Vedle mne stál četnický 

strážmistr, statný, silný muž, obličej jeho byl 
jako ze žuly vytesán. Když jsem domluvil, po
hlédli jsme druh druhu do OČÍ: porozuměl mi 
také; stiskli jsme si ruce. Náš člověk; jeho man
želka stála v čele místního odboru Matice školské. 

Slovo sem, slovo tam. Na' Javorník se půjde 
přese všecko odpoledne, jak bylo ustanoveno; 
pan inspektor Zeithammer a sušičtí pánové prý 
přijedou jistě a to přímo na místo slavnosti; 
sejde-li se také obecenstvo z dědin podlesských, . 
o tom mnozí pochybovali, jiní však tvrdili, že 
se ho dostaví aspoň část, jen bude-li počasí 

obstojné. Pořadatelé slavnosti počítali najisto, 
že i my se tam vydáme; byl přichystán kočár, 
jenž hned po obědě nás tam dopraví. 

Nás tížila velká starost. Dlel u nás ve Štěkni 
na dovolené syn, bankovní úředník a důstojnik 
v záloze; žena a šestiletý hoch s ním. Týká se 
mobilisace také jeho - podobalo se, že zatím 
byly povolány toliko české pluky, on však byl 
přidělen haličskému zeměbraneckému pluku. Ale 
kdyby přece i jeho byli zavolali? ... 

Prosili jsme, aby za daných okolností nás 
propustili a dovezli do Vimperka. Nezískali by-
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chom prý ani čtvrt hodiny, ježto odtud vlak od
jíždí k Strakonicům o půl osmé večer; dovezou 
prý nás z Javorníka přímo do Čkyně, kam vim
persko~strakonický vlak dojíždí o osmé. Do 
Štěkně se fak jako tak nedostaneme před jede
náctou. Pojedeme tedy na Javorník, snad zvíme 
něco bližších zpráv od sušických lidí, s nimiž se 
tam shledáme. Měl jsem v úmyslu jíti do ko
stela, abych tam blahopřál starým manželům, 
kteří slavili zlatou svatbu. Ale nešel jsem tam. 
Jak jim blahopřáti? - Sjeli se jim na radost a 
počest potomci a vpravdě přišli, aby se roz
loučili, odcházejíce, aby živo! svůj vydali v šanc 
za Rakousko, jemuž Srbsko "vnutilo« válku, 
aby je z kořene vyvrátilo. Dočkali se ubožáci 
dne zlaté svatby, kdy vzplál děsný světový po
žár, jenž pohltil tolik milionů lidských životů 
a zničil tolik plodů lidské práce, lidského prů
myslu, tolik drahých statků I Nehořela jim sva
tební pochodeň, ale padala na ně zář nejobrov
štější hranice, zapálené rukama nejhorších zlo
činců od počátku lidských dějin, zář panychidy 
za miliony zabitých ... 

Odpoledne odjeli jsme na Javorník. Pěkný 
kočárek, tažený dvojicí mladých, statných koňů; 
mladý vesničan nás vezl. Okresní silnice, po níž 
jsme jeli, byla dobrá; když jsme však od ní 
odbočili, octli jsme se na vozové cestě přímo 

hrozné, plné kamení, výmolů, bahna, lokáčů, 
takže se dnes ještě divím, kterak náš kočár tudy 
projel a pohromy nevzal. Opravdový misir 
umění kočovského, ten náš mladý vozka. 

PočasÍ čím dále, tím horŠÍ, nebe zachmuřeno, 
všecek kraj zahalen do šedého, vlnícího se pláště, 
na temenech a stráních hor jako by visely špi
navé cáry; chvílemi se lil pronikavý déšf. A 
chladno, přímo neuvěřitelné chladno zavládlo 
onoho červencového odpoledne, ostrý vítr bu
rácel, těžko říci, odkud vanul a kam zanášel 
šeré chuchvalce mraků, jež přiháněl. Těžká, na-

. devše pomyšlení smutná nálada, která od rána 
dolehla na veškero obyvatelstvo, sdělila se pří
rodě všem předmětům, lesu, polím, kamenným 
roklím, nebi i zemi. Nepotkali aninepředejeli 
jsme žádné duše. "Vždyť přece se nám řeklo, 
že přes všecko půjde se na Javorník", promluvil 

jsem na našeho vozku, ..,a nikde člověka«. -
..,Dali se pěšinami«, pověděl, "sejdeme se s nimi 
v Javorníce v hostinci"; 

Projeli jsme dědinou Tejmlovem; ani fu jsme 
nespatřili člověka - jen psi nás vítali štěkajíce. 

Konečně dojeli jsme Javorníka, vesničky na 
úbočí hory stejnéhQ jména. Skupina domků vět
šinou bez dvora. I tu vládlo mrtvé ticho. 

Povoz se zastavil před hostincem. Stavení 
zcela nové, velmi úhledné, bylo by slušelo 
mnohému malému městu. Ubožák hostinský! -
očekával dojista mnoho set, ne-li tisíce návštěv
níků a zásobil se přiměřeně pivem a jídlem, a 
zatím se tu sešlo všeho všudy asi 50 lidí. Svatá 
Anna mu přinesla vázanéh.o mobilisaci a při
dala hroznou nepohodu. Kdož iu byli, ponej
více Stacháci, poskytovali smutný pohled. Z Pod
lesí nepřišel téměř nikdo a sušičtí hosté také 
nepřijeli. Bylo po slavnosti tolik vytoužené. 
Z cizích hostí tu byl švarcenberský lesník od
někud z Vimperska, nedávno póvýšený z· pří
ručího, muž neobyčejně krásný a urostlý, asi 
401etý. Za týden měl slaviti svatbu s dívkou, 
s níž měl známost aspoň desef let, snad i déle. 
Osud knížecího lesního personálu. Dokud ne
postoupí na revírníka, nesmějí a nemohou se 
ženit a před čtyřicátým rokem sotva který z nich 
postoupí. Dojde-li vůbec do svatby, nebude se 
těšit ze svého tak toužebně a tak dlouho oče
kávaného štěstí. Narukuje - už ho povolali ... 
, Společnost setrvala pohromadě asi do pěti ho
din, odkázána na prostornou šenkovnu. Pivo 
bylo výborné, všeho hoj, jídlo znamenitě upra
vené, ale kdože ho užil! - byli jsme všichni 
zarmouceni k smrti a venku se lil déšf a bu
rácel vítr. 

Odjeli jsme silničkou k Vacovu. Cesta vedla 
překrásnými Kránkotskými lesy - nádherné, vy
soké smrky a jedle, ale ponuré, těžkými, šedými 
mraky zavěšené, jako by na ně lehaly a zamýšle
ly je zardousiti. Žádný člověk se nám neobjevil, 
ba ani ptačí hlas k nám nedozněl po celou dobu, 
kterou jsme projížděli touto nádhernou horní 
pustinou. 

Přijeli. jsme do první vesnice pod Kránkoty, 
ubohé, pravé horské. Na první pohled seznáš, 
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jak tuze je člověku rvát se s tvrdou půdou, se 
skoupou přírodou, aby na ní vymohl skývy chle
ba. Byla jako vymřelá fato dědinka, nikde člo
víčka, ani dětí jsme nespatřili. Ale čim dál jsme 
jeli. tím živější stávala se Silnice, dojížděli jsme 
skupin i celých tlup lidí táhnoucích ke Čkyni. 
Rukovali ubožáci muži; ženy, matky, sestry, ne
věsty je provázely. Za Vacovem bylo, jako by 
se ubíraly cestou pohřební průvody, oddělené 
od sebe většími nebo menšími mezerami. Kněz, 
rakev a kříž ovšem scházeli, ale pláč tu všude 
se ozýval a oči rudé od pláče upíraly se na 
nás, s výrazem tupým abolestným zároveň, jako by 
nechápali tito ubožáci, že tady projíždí v ko
čáře stejným s nimi směrem pár starých lidí 
a že na kozlíku sedí mladý muž, který přece 

také narukuje právě tak jako ti, kteří se hrnou 
pěšky rozmočenou silnicí, vydáni dešti a mra
zivému větru. Tu a tam dohonili jsme a přede jeli 
ovšem také skupinu mladých lidí ozdobených 
kyticemi a fábory, kteří povykovali a zpívali; 
známý odporný zjev vyskýiající se při všech od
vodech a při každém rukování nováčků a zá
ložníků. Ozdobili se těmito cetkami, protože tomu 
tak chce starodávný zvyk, jenž přešel z dob ver
bířských do časů všeobecné branné povinnosti, 
načež se opili pod obraz boží, aby potom na
tropili nejpusiějších výtržností. Běžný militarismus, 
v pravdě karikatura vlasteneckého nadšení, pod
poroval seč byl tento odporný, všemu ušlechtilému, 
lidskému cítění příčící se nemrav, týž militarismus, 
jenž vsugeroval mladým duším odvedeným, že 
není větší dí pro ně než t. zv. císařský kabát, 
že není vlastí rodná domovina, rodná země, 
ale jakýsi věrolomstvím, úskokem a násilím skutý 
útvar, jemuž dali jméno Rakousko, který jim 
vtloukal cizí jazyk, dávaje jim na srozuměnou, 
že tento jazyk, tato armeesprache je . vznešenější 
a lepší než jazyk jejich matek, že, chtějí-li býti 
povýšeni byl jen na kaprála, musí se mu na
učiti, byl i to, čemu se naučilI poslušní jsouce 
rozkazu, nebylo zase jen karikaturou jazyka ně
meckého. Tento militarismus je učil, že největší 
ctností na světě je otrocké smýšlení, vzdávající 
se vší vlastní vůle, všeho vlastního přesvědčení, 
že bohem a pánem je néjmilostivější panovník, 

z jehož milosti žijí a jehož za]mum mají bez 
rozmýšlení obětovat život. A přece tento nej
milostivější panovník se o něsiará méně než 
o loňský sníh a život posledního psa jeho honicí 
smečky má pro něho daleko více ceny, než-li 
sto životů jeho poslušných otroků, pyšnících 
se jeho livrejí, výmluvným znamením jejich 
otroctví. .. 

Ani pověděti nemohu, jak velice mne skličoval 
a bouřil povždy pohled na tyto zpité, hulákající 
rekruty a záložníky, kteří rukují ke svým plukům, 
odhodivše od sebe všecku lidskou důstojnost. 

I onoho večera nebyl jsem ušetřen tohoto za
hanbujícího divadla, ale přece bylo mi útěchou, 
že valná většina těch, kdož opouštěli rodinný krb, 
aby zmizeli ve strašných vírech, unášejících je 
do dalekých, neznámých končin, aby se tam 
vraždili navzájem s lidmi. kteří dojisia nebyli 
jejich nepřátelé, si vedla slušně a důstojně. 

Dojeli jsme do Čkyně, kde jsme se rozloučili 
se' svým mladým vozkou. Narukuje nazejtří -
musí napřed odvésti koně, které" také zabral 
vojenský erár. II To byla jejich poslední cesta 
v civilu", praviI a slzy vstoupily mu do OČÍ; 

..,chudáci ! - však se asi sotva navrátí I IN - Ba, 
chudáci 1 -' Z koňů poslaných na frontu na po
čátku války, se snad nevrátil ani jediný. nSpra
vedlivý se smiluje i nad svým hovadem,'" pra
vil Mojžíš 1500 let před Kristem ... 

Nádraží ve Čkyni napěchované lidmi - šum 
a hukot, jako by příboj mořský dorážel na bl!
dovy staničnÍ. Sta jich odjíždělo, my s nimi; 
těch, kdož s nimi přišli a pak rozloučivše se 
domů se vraceli, bylo ještě více. Pláč, nářek, tu 
a tam i zlostné výkřiky se ozývaly, ale většina 
jich odcházela se skloněnou hlavou, odevzdá
vajíc se ve svůj osud. 

To byli první, kteří odejeli; byli to skoro 
vesměs záložníci č. 11. řad. pěš. pluku a branci 
zeměbranec. pluku č. 28. Poslali je napřed proti 
Srbům, a je v živé paměti, co jich tam padlo 
ve vražedných bitvách, nepříliš slavných pro ve
dení rakouské. Ještě více jich zahynulo v zajetí 
na různé nákazy. Když pak koncem roku 1915 
spojené armády německé, rakouské a bulharské 
vytlačily Srby ze Srbska a obsadily celou tuto 
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zemi, musili také rakouští zajatci, počtem asi 
60.000, opustiti' své tábory a byli dopraveni 
Albánskem do přístavů jaderských, kde byli na
loděni na italské a anglické lodi a dopraveni 
do Italie. Dvě třetiny těchto nešfastníků zahynuly 
ovšem hlady, zimou, vysílením a nemocemi na 
strašném pochodu divokými, neschůdnými albán
skými horami. Část oněch, kteří se dostali do Italie, 
byla později přepravena do Francie, kde, jak 
známo, utvořily se první naše čety bojující v řa
dách dohodových vojsk proti společnému ne
příteli. A slavně obstáli naši arazí hoši! 

Později poslány jsou proti Rusku nové forma-
- ce právě zmíněných dvou pluků. Co se tam dělo, 
je tnámo. Kdo poví a sečte, kolik jich tam spí 
v neznámých, zapomenutých hrobech těch našic~ 
hochů i těch starších mužů, živitelů žen a dětí, od 
nichž je odvedli a hnali na jatky! Od Karpat, 
Sanu, Visly a Dněstru do Uralu, do taigy si
biřské, do toku step Turkestanských, po Čínu 
a do dalekého východu nabřezích Tichého Oceá
nu, na 13 tisíc kilometrů od rodné země od
počívají věčným snem tito ubití, uštvaní, hladem 
pomřelí a zmrzlí ve spoustách sněhu, ve straš
ných mrazích oněch dalekých končin ... 

Ale přece zas tisíce a tisíce jich přečkalo všecky 
tyto hrůzy a strasti, našli se, porozuměli, co 
žádá od nich po tři sta let uhnětený národ a ,< 

pozdvihli rámě na jeho ochranu a na odvetu 
křivd na něm spáchaných. 

Nyní se vracejí do vlasti tito boží bojovníci, 
kteří pomáhali lámat odvěká pouta, do nichž 
národ i vlast byly spiaty. Uvítáme je důstojně; 
prokážeme vděčnost, kterou jsme jim zavázáni 
my všichni, staří i mladí, muži, ženy i děti, za 
něž krváceli, bojovali, trpěli a strádali -? Není 
světější pro nás povinnosti a hanba tomu, kdo 
by jí nedostál! 

Och, rozběhly se moje myšlenky při vzpo
mínce na čkyňské nádraží, kde jsem byl svěd
kem odchodu prvních, kteří vyštváni z domova 
a z rodiny, ubírali se do neznáma, rozběhli se, 
vpřed pospíšili, ",dopředu letí jasným sokolem, 
v pozadí letí černým havranem 1« 

Z té duše je vítám všecky ty drahé, kteří přišli 
od západu, i ty, kteří s~ vrátili z dalekého vý
chodu. Nepochybuji, že jsou mezi nimi i někteří 
z těch, jimž jsem tiskl pravici osudného dne, 
kdy měl být položen základní kámen rozhledny 
na Javorníku, nebo které jsem aspoň viděl onoho 
večera na cestě k nádraží nebo na nádraží sa
mém, byf rysy obličeje mi neutkvěly v paměti. 
Kéž by mi bylo dopřáno _ stisknout aspoň ně
kterému z nich pravici! Kéž dobře jste došli, 
naši zlatí, kéž radostně se shledáte se svými, 
jimž osud vás na tak dlouho odervali Kéž při
nesete očistu všude tam, kde jest jí třeba - pak 
teprve bude zcela splněno vaše poslání. Přinesete 
nám požehnání a _ požehnání přítomných i bu
doucích bude s vámi na věky věkoma! -

JOSEF KALUS: NAŠE VDĚČNOST. 

Sňali jste nám pouta s rukou, nohou, 
vyvedli ven ze žalářní SIně, 
volni jsme jak ptáci pod oblohou, 
šfastni ve svobodné domovině: 
my však na dík zapomněli zcela -
vděčnost naše - chvilkový jen plamen 
nežli jsme Vám ověnčili čela, 

padla na ně slina, bláto, kámen. 
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JAN JAKUBEC: PROTIREVOLUČNÍ A VÁLEČNÉ 

VERŠOVANÉ SKLADBY ZA VÁLEK FRANCOUZSKÝCH. 

a světové války bylo mnoho vzpo
mínánoválek napoleonských. Ne
jen proto, že poslední období válek 
napoleonských se dožívalo stoletého 

jubilea, když se rozbouřila válka světová, nýbrž 
i proto, že se po stu letech vytvářelo za po
dobného dění mnoho zjevů obdobných. Sira
legové nacházeli dosi podobných situací na poli 
válečném a studovali jistě horlivěji než kdykoli 
před tím válečné plány a činy Napoleonovy. 
Politikové a zejména národohospodářové vni
kali v dějinné události před sto lety mnohem 
lépe nežli dříve, poněvadž se namnoze rodily 
stejné poměry ze stejných příčin také v živé 
době současné. Mohlo by se ukázati ještě na 
přečefné vztahy, v nichž by se nám objevily 
podobnosti a ovšem i různosti. 

Ve své stati chci objasnit ráz a idey veršo
vané literatury české, která byla vzbuzena vá
lečnými událostmi před sto a více lety. 

V tištěném slovu chápali také rakouští vedoucí 
činitelé významný a účinný prostředek k dosa
žení cílů politických a hlavně válečných. Přiklá
dali mu úkol agitace mezi vzdělanci i prostým 
lidem a proto určovali směr projevů tištěných, 
organisovali si znenáhla literaturu ke svým zá
měrům. Při tehdejším nepatrně rozvitém novi
nářství připadal vynikající úkol časové literatuře 
letákové a zejména veršovaným proslovům a 
písním. 

Válečná píseň německá měla již své fr~dice 
a vyplnila v minulých dobách úspěšné poslání. 
Gleimovy ..,Lieder dnes preussischen Grenadiers'" 
(175&) utvrzovaly nejen válečného ducha prus
kých vojáků, nýbrž prokazovaly také králi prus
kému nemalé politické služby. Středověké tradice, 
kdy zpěvák básník svými verši agitoval také 
politicky pro svého chlebodárce, ožívaly občas 
i později. Písněmi vojenskými se rozohňovali 
příslušníci rozličných národů za posledních válek 
tureckých v XVIII. století. Známo, že geniální 
válečník psycholog Napoleon postřehI, jak se 

dá nálada vojáků připravovat zpěvnou plsm. 
Tomu také porozuměli vojevůdcové a politi
kové rakouští. 
- Tisku jako agitačního prostředku bylo použito 

hned při francouzské revoluci. Uchvátila mysli 
vzdělanců i prostého lidu. Rozumí se, že se na 
ni dívali pod zkřiveným zorným úhlem. Vlny, 
které se z tohoto rozbouřeného moře dovalily 
až k nám, zůstavovaly na našem břehu jen rmut 
a vraky - rmut děsivých skutků, ukrutností vo
lajících do nebe o pomstu, nic však z velikých 
idejí revoluce. Pohnutky, vyšší ideje bývají po
slední věci, kterým by se širší vrstvy snažily 
porozumět. Prožíváme to za naší doby. Byl tu 
zájem vlády, která držela noviny a tisk pevně 
v rukou, aby se lid o francouzské revoluci do
vídal jen to, co se hodilo vedoucím činitelům. 
Báli se, aby revoluční politické činy u nás ne
byly napodobovány. Politické orgány viděly 
v každém volnějším slovu"přemršfěné myšlenky 

. o svobodě", třebaže konkretních dokladů ne
mohly podati. Denis (Čechy po Bílé hoře, II .• 17) 
uvádí zprávu litomyšlského hejtmana z &. led
na 1793, že -prý je v jeho kraji mnoho žvasfalů 
a zle smýšlejících poddaných. Ty zlé myšlenky 
mají prý z českých novin. Navrhoval, aby se 
v nich o francouzské revoluci mluvilo tónem 
a takovými úvahami, aby tyto zprávy lid od
strašovaly a vedly k pořádku a poslušnosti 
zákonů. Tufo tendenci viděti na českých letácích 
i veršovaných skladbách. Hrůza ze zločinů, spá
chaných za francouzské revoluce, měla u lidu 
buditi odpor ke zřízení republikánskému a po
máhat utvrzovat smýšlení monarchistické .. Tedy 
snahy konservativní a častěji reakčnÍ. Kdo vi
děli· hloub do významných událostí na západě, 
mlčeli o nich. Toto mlčení dává jim nejlepší svě
dectví. 

O revolučních událostech se u nás psalo dost 
a vesměs s ostrou tendencí proti nim. Nejvíc 
se překládalo z němčiny. Už nadpisy musely 
hodně křičet. Tak na př. nPřežalosfné noviny 
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o nešfasfném Ludvíkovi XVt, králi franském a 
o jeho katovýma rukama odpravení", vzdělal 
tento spisek V. M. Kramérius, upřímný osvíce
nec,a vydal jej 1793. Hned k tomu doplněk 
o ukrutné smrti Marie Antonie a ještě jiné. 
Nejpřednější pedagog své doby Aleš Pařízek 

poučuje s reakčního stanoviska ,,0 svobodě 
městské, jaká jest a co z ní pochází mezi Fran
couzi'~ (v Praze 1793) a tak i jiní. 

Stejně rázný odpor k zásadám a skutkům 

francouzské revoluce byl šířen také na Sloven
sku. Také tam se lidu předkládají popisy smrti 
Ludvíka XVI. a jeho pohřbu - jsou to překlady 
z němčiny, - bouří se při tom proti revolucio
nářům: ... Hltaví vlkové, včil ste sa tej nevinnej 
krvi napili I"~ a prorokuje se Francouzům, že prý 
místo svobody dostanou řetězy, které je budou 
trápit na věky; o jejich království prý se roz
dělí cizí vladaři. Z odstrašujícího příkladu fran
couzského se odvozuje požadavek, aby lid zůstal 
věren svému králi. To je také tendence spisu 
Michala Institorise, kazatele evang. sloven. církve 
v Bratislavě. ...Strom bez kořene a čepice bez 
hlavy. To jest nešfastný stav krajiny bez krále 
a města bez vrchnosti" (také překlad z něm
činy 1793). Horli se v něm proti všemu fran
couzskému, popírá se ... veliká bláznivost, žádati 
rovnost mezi lldmi" a varuje se každý křesfan 
... od francouzských mravů, svobody, vlídnosti".>I-) 

C o bylo u nás ~sáno proti revoluci francouz
ské samostatněji, zejména ve verších, nejeví ji
ného ducha. Proslulý Franěk Vavák. vzdělaný 
sedlák a rychtář v Milčicích, i jako spisovatel 
velmi zasloužilý. ale venkoncem konservativec 
v duchu protireformace české. zatratil příkře 
francouzskou revoluci jednak v dlouhém ver
šování ... Kráiké pozorováni zlostné a nepravé 
války národa Francouzského", 1794 a zevrub
něji s~é odsouzení velikého dějinného převratu 
odůvodnil ve spise psaném prózou »Tma ve 
dne jako v noci na rozuP1U lidském v národu 

~) ° protirevoluční brožurové literatuře na 
Slovensku psal Jar. VIček v článku "Proti revo
luci francouzské" v Čes. čas. histor.III., 1897, 
str. 92 nsl. 

francouzském učiněná. po všem světě rozhlá
šená", v Praze 1796. Uvedené nadpisy zajisié 
povídají dosi o obsahu těchto literárních pro
jevů Frant. Vaváka, který jinými veršovanými 
skladbami příležitými neustále ujišfoval panovníky 
i vrchnosti oddaností a věrností českého sedláka. 

Jiný prostředek na udržení starých řádů a 
názorů správcové státu hledali v šíření loyality 
tiskem a okázalými slavnostmi. Za obmezeného 
Františka II. se byzantin~smus veršem roztahuje 
nebývalou měrou. Pokrokový Josef II. byl by 
si takové oslavováni své osoby zakázal. T.aké 
za jeho vlády se veršovaná velebení jeho čítají 
velmi zřídka; vlastně se obmezují skoro výhrad
ně na elegie při smrti Josefově. František II. si 
zvykl vidět ve svých poddaných jen dav cítící 
a myslící podle předpisů vládních; žádá se od 
nich hluchá poslušnost a slepá oddanost, práce 
a daně, a když panovníku hrozí nebezpečí. také 
ještě bezvýhradné obětování jmění i životů. 

Na reakčního Františka H. musely se - patrně 

z podnětů vládních - oslavné básně jen sypat: 
o narozeninách. o svátku jeho, o návštěvách 
jeho v Čechách a při podobných příležitostech. 
S básníky závodili hudební skladatelé. Cvičením 
dlouhých kantát k takovým účelům trýznili 
kantoři městských škol žáčky, právě tak jako 
profesoři studenty na středních školách. Nejob
řadněji se slavívaly tyto malicherné příležitosti 
na universitě: rektor se hmoždil skládáním oslav
né latinské řeči., a byly-li ty řeči přednášeny tak, 
jak je máme dochovány tiskem, svědčí o vy
nikající trpělivosti tehdejších akademiků i starýck 
profesorů., přítomných při té slavnosti. K řeči 
bývala vždy připojována kantáta., kterou nacvičili 
studenti, zpravidla zase hodně dlouhá. Verše a 
zpěvy bývaly přednášeny po německu. Plýtvají 
lichocením - císař je tu nazýván na př .... ein 
GoH" a podobně. Skládali je nejvíce historik Jos. 
Georg Meinert, tehdejší nejlepší básník v Praze., 
Aug. Gottl. Meissner, univ. profesor a beletrista, a 
ještě jiní. V 90!ých letech XVIII. stol. vznikla, jak 
známo, ... Národní píseň" (Volksliedfiír sammtliche 
k. k. Unierthanen) ... Gott erhalte den Kaiser". 
Byla složena od vídeňského exjesuiiy Lorenze 
Leop. Haschky, který za vlády Josefovy skládal 
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smělé" rozhořčené básně politické. V hudbu jeho 
píseň uvedl Haydn. 

Česká literatura, jež byla v této době básnicky 
chudobná.. se v oslavných básních příležitých až 
dusí" ovšem počtu skladeb německýcl) nedosa
huje. Byly to překlady z němčiny, ale dost je 
také těchto oslavných básní původ!lích. Ke cti 
českých překladatelů slouží" že zpravidla zmir
ňují byzantinismus svých předloh. Původní české 
skladby bývají mnohem stručnějšÍ.. nežli poví
davé obratnější verše . německé. Ovšem i čeští 
skladatelé řídí se přáními a návody patrně shora 
podávanými, ba snad z přílišné ochoty zachá
zeli dále, než co vyslovovala ona vyšší přání. 
Jako příklad uvádím ..,Píseň na den narození 
J. C. K. M. Františka Druhého, zpívanou v arci
biskupském alumnátě, vydanou v Praze 1794". 
Vyšla anonymně. Složil ji Voj!. Nejedlý, tehdejší 
bohoslovec ve H. ročníku pražského semináře. 

Narážeje na revoluci francouzskou, básník se 
těšÍ, že u nás není nic podobného. 

Tupost" zpoura, bída hyne 
A Čech králi svému vine 

Věnec svaté vděčnosti. 

Pro své kníže láskou hoří, 

Zboží, život věnuje; 
Když zlí způrci chrámy boří, 
Čech se králi volně koří, 

Pro něj mužně bojuje. 

Se slibovanou oddaností králi nas veršovec 
zamítá svobodu vůbec, nejvyšší ideál také básní
ků, a zažehnáva ji: 

Pryč! pryč od nás, marný zvuku! 
Ošemetná svobodo! 

V množství psot a v smrti hluku 
Podává ti zrádnou ruku 

Blázen" bídná nehodo! 
Kůr: Pryč! pryč od nás" prázdný zvuku, 

Zrádná, krutá svobodo! 

Ať se způrci vypínají" 
Svobodu svou zvěstují 1 

Češi štěstí pravé znají, 
Otce za své kníže mají" 

Horlivě ho milují. 

Válečné písně protifrancouzské vyvíraly z ducha 
naveskrz rakouského, jak k tomu nutilo tehdejší 
politické postavení našich zemí a zejména zří

zení vojenské. Ve vojenství vládl již tehdy nej
tužší centralismus. Vojsko tehdy nesloužilo již 
zájmům zemí, ač na ně země povolovaly. ná
klad, a národům, nýbrž bylo vojsko císařské. 
Od r. 1773 zavedena byla obecná branná po
vinnost, ale s tolikerými vynětími, že vlastně 

nebyla všeobecnou brannou povinností. Ve vál
kách francouzských šlo hlavně o dynastické 
zájmy rodu Habsburského: Čechové nesli těžká 
břemena válečná v těchto válkách lvím podílem, 
prolévali krev na cizích polích válečných za ciZÍ 
zájmy" ale panovníkům nenapadlo ani jim sli
bovati nějaké výhody politické. Nikdo také nic 
nežádal; česká šlechta, která byla za této doby 
jediným činitelem politickým, myslila jen na 
své výhody stavovské, požadavků za český národ 
nepřednášela. Pro národní tužby předních bu
ditelů bylo málo pochopení. 

A jak se vojančilo za cizí zájmy, tak se také 
skládaly české verše válečné, které nedovedly 
uchvátit ani vojáky, nerci-li lid. Bývaly zpravidla 
objednávány, aby sloužily prospěchům a zámě
rům panujícího rodu. Bylo mezi nimi víc pře
kladů z němčiny nežli skladeb původních. 

Bylo by thema vábné, srovnat nejnovější poesii 
ze světové války s válečnými verši psanými před 
více než sto lety. I poesie válečná se za těch 
sto let zdemokratisovala, zlidštěla - aspoň o 
české to lze tvrdit -" třeba prostředky válečné 
a způsob vedení války zásluhou Němců zne
lidštěly. 

Teď na př. ve verších zapalovány upřímné 
panychidy padlým druhům, před sto lety však 
prostších bojovníků ve válce neznali, nýbrž jen 
urozené a co možná nejurozenější. Tak Karla 
Josefa knížete z Fiírstenberka (tehdy píší Firšien
berk)" který padl v bitvě u Stockachu 1799, 
oslavovali v elegii hned dva veršovci čeští, oba 
nebásnicky" toporně: gramatik a slovnikář Frant. 
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Tomsa a mladý ctižádostivý student Jan Nejedlý. 
Zjevno, že se tu vládní činitelé rádi chopili řídké 
příležitosti, že mohli dát lidu za vzor vysokého 
šlechtice, který padl "pro krále a vlast", jak 'zní 
běžná fráze tehdejších válečných písní. V básni 
..,Bitva Černopolská 23. srpna 1796", rozvlekle 

. popisující, Jan Nejedlý ukázal, že si plně osvojil 
zuření proti ..,nadmutým Francouzům«, zuření, 

které se ve válečných básních rakouských ver
šovců stává jaksi básnickým šimlem. Jinak se 
ve válečných písních protifrancouzských osla
vují význačné chvíle, uzavření míru a při novém 
vzplanutí války hned se vynořují nové bojovné 
písně pro jednotlivé oddíly vojenské, pro do
brovolnické legie, zeměbranecké pluky. 

Praha měla své válečné bardy, jako je měla 
Vídeň, Štyrský Hradec a jiná větší města. Po
znali jsme nejpřednější z nich: Jos. Georga Mei
nerla, tehdy profesora na staroměstském gym
nasiu, potom profesora estetiky na universitě 
pražské, dále Aug. Gottl. Meissnera, prvního pro
testanta profesora na pražské universitě a velmi 
ceněného beletristu. Oba skládají nadšené ódy 
na arciknížete Karla, jenž je v tehdejších verších 
nedostižným hrdinou, vojevůdcem a zachráncem 
Čech. Meissner píše manýrou klopstockovsko
bardskou" v domnělém duchu starogermánském 
a německy chlubivém, Meinerl projevuje víc 
smýšlení humánně osvícenské a setrvává víc při 
Čechách. Absolutistický panovník je pojímán 
jako nadlidský ideál ctností, hrdinnosti a lid
~kosti. Oba básníci píší veršované znění ke kan
tátám. Byly určeny pro vyšší společnost pražskou 
a proto do češtiny nebyly překládány" právě 

tak jako skladby o něco pozdější od J. H. M. 
Dambecka, Dra Kaňky, Bern. Ehrlicha a jiných. 

Pro dobu je charakteristická slavnost, pořá
daná ve prospěch invalidů (Danksagung der 
von den Bewohnern Prags grossmiíthig unter
stiítzten Invaliden). Báseň složil Meinerl a před
nášela se dne 10. března 1797. Deklamáior 
ustrojen jsa za invalidu, vystupuje před pražské 
... Menschenfreunde'~ jako Čech ("Ein Bohm") a 
ovšem před vybranou společností pražskou musí 
mluvit po německu a "milovníkům lidí.... 0dťa-
lovat své zmrzačené údy: _ ' 

II Wir blufeten mr Furst und Vaterland, 
Wir liessen freudig(!) unsre Glieder -
Des Menschen theures Eigenfum - in fremdem 

Land 
und viele liessen dorl ihr Leben . 

Český jazyk se však hned rozvázal - patrně 
z vyšších popudů -, když šlo o to, českým zpí
vaným slovem roznítit českého vojáka k tomu, 
aby bez reptání snášel opětované útrapy vá
lečné, dával život ... pro krále a vlast«. Meinerlův 
..,Feldgesang fiírdie Bohmische Legion im Jahre 
1800", k němuž složil nápěv Dionys Weber, 
kapelník stavovského divadla, přeložil do češtiny 
- a fo dost obratně, poměrně volně - Jan 
Nejedlý s názvem .., Válečný zpěv pro Český pluk. 
Roku 1800" .... Ej! vzhůru, Češi, do boje! .... vy
zývá český překladateL A celý postup básně 
usialuje se v celku ve všech podobných písních 
pozděJších: vynáší se česká statečnost, zejména 
jest snaha vzbudit národní hrdost z příkladu 
nepřekonatelných předků, hodně se zkreslují 
hrůzy, které působí nepřítel všude tam, kam při
chází. Už tenkrát dali ujišfovat, jako o více než ~ 
o století později, že nevedou války dobývačné, 
nýbrž jen obrannou - tenkrát tomu poddaní 
mohli spíše věřit; nebojují prý pro slávu, nýbrž 
touží po krásnějším věnci: »pokoje žádáme«. 
Ovšem to nevadilo, že se král i arcikníže Karel 
dali oslavovat jako nepřekonatelní hrdinové.") 

Válečné písně byly však skládány po česku 
také samostatně. Z téhož roku 1880, kdy bylo 
Rakousko v nové tísni. mohu uvésti tři. II Vá
leční píseň českých vlastenců v Hradci Králové .... 
(Jungmann, Historie 2. VL, 396.) marně jsem 
hledal. Za to mohu uvésti jiné. jichž Jungmann 
neuvádí: .., Vzbuzování k českému pluku ..... vy
tištěné r. 1800 v Praze u Fr. Jeřábka a pode
psané V. L. (v mus. knih. 66 F 12). Skladba 

lf.) Sbírku »Vlasfenští zpěvové"', písní patrně 
válečných z r. 1800, jež uvádí Jungmann "Hi
storie literatury české .... 2. VI. č. 279 (překlad Jana 
Nejedlého z němčiny, z Meinerla) se mi nepo
dařilo najíti v pražských veřejných knihovnách; 
ani německého· originálu Meinerlova. 
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prostá obvyklého. postupu myšlenkového. Podle 
našeho verš ovce bylo již hodně naspěch: 

Rychle, Čechové, jen rychle, 
Pospěšme sobě do pole! 

Nepříteli vstříc poběžme, 

Cestu do Čech mu zamezme ... 
I 

Zajímavější je nPíseň pro Český vojenský vý
bor.... (mus. knih. 66 F 12) jak svým obsahem, 
tak zejména skladatelem. Je podepsána začá

tečními písmeny F. M. P. Nepochybuji, že je 
auktorem Frant. Mart. PelcI, ač se tato báseň ne
uvádí ani v nejobšírnější biografii Peldově od 
Jos. Hanuše z r. 1915. Pro auktorství Peldovo 
mluví nejen začáteční písmena, která se jinému 
současnému spisovateli nehodí, nýbrž i celý její 
ráz. Povinný obsah současný: řáděni nepřátel, 
nebezpečÍ, jež od nich hrozí Čechům a zemi, 
Karel jako osvědčený vojevůdce - nevyniká tu 
tak, jako připomínky z české minulosti. Veršo-

vec zná podrobnosti z českých dějin válečných, 
dovolává se výslovně i kronik. Nebojí se upo
menouti vojákům Tábory, Žižku, Jiřího z Po
děbrad - ve svých pracích historických se Peld 
osvědčil jako ciitel těchto osobností. Zdá se mi, 
že mu tanula při skládání na mysli proslulá 
táborská .... Kdož jste boží bojovníci .... (srovnej: 
Na předky též pamatujme, Jakož ,oni v boji 
stůjme atd.) I nápěvem staré písně by se pro
sfoučká skladba Peldova dala aspoň částečně 

zpívat. Ovšem překvapuje, že se Peld, který psal -
na počátku nNové kronyky České.... českým ja
zykem dosi těžkopádně, ocítá mezi českými 

válečnými bardy. Vládnímu činiteli, který asi 
starého Pelda vybídl, aby se posadil na Pegassa, 
stačilo, že byl profesorem české řeči a literatury 
na universitě. Profesor české řeči a neumět složit 
po česku básničku! A Peld asi právě pro tento 
svůj úřad nemohl dobře odříci. Možná, že po 
stránce formální přispěl Jan Nejedlý, který již 
tehdy byl pomocníkem svého nemocného učitele. 

P í se ň pro Čes k Ý voj e n s k Ý V ý bor .1f.) 

1. Vzhůru! vzhůru! České Země! 
Rychle vzhůru, České plémě! 
Nepřítel se hrne k nám .. 
Za Českým již lesem stoji, 
K naší záhubě se strojí, 
Hrozít naším, hrozí nám. 

2. Počítájiž města Česká: 
Dvory, zámky, zboží vesská;. 
To chce všecko sobě vi'rl; 
Sejpky, koně, stříbro, zlato, 
Nejvíce! se chystá na to, 
Pro sebe to vše chce mít. 

3. Běda pannám, dcerám vaším, 
Běda vdovám, ženám naším; 
Na ty pustí vzteklý dav. 
Sedlák, měšfan, zeman také, 
Zkusí bídy všelijaké, 
Hrozně klesne každý dav. 

4. Bratří I nedopusfme toho, 
Jest nás věru dosti mnoho, 
Máme sílu, máme zbraň. 
K are I, ten nás vede k boji, 
Jisté vítězství nám strojí, 
Spolehněme směle naň. 

5. Na předky též pamatujme, 
Jakož oni v boji stůjme, 
Vítězství se skloní k nám. 
Tak! vždy Čechové boj vedli, 
Nepřátely s pole svedli, 
Zachovali vlasti nám. 

6. Chlumec, Oustí, Domažlice, 
Polsko, Uhry ještě více 
Zřeli(!) Česká vítězství; 
Slezsko též i země Saská, 
Míšenská a také Vlaská 
Znají České hrdinství. 

--l Výbor vojenský anebo Tma v češtině to vyznamenává, co Legion v němčině 
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7.- Na Šternberka pamatujme, 
Že byl Čech, to pozorujme, 
Kterýž pobil Taiarylf.). 
Jehož potomek, Čech známý, 
Tenf již táhne také s námi 
Na ty zpupné nezdary. 

8. Což pak o Ottokarovi, 
Jakož o Poděbradovi, 
Královských dvou hrdinách? 
Mohlof by se mnoho zpívat, 
O nich rozmlouvání mívat, 
Jak to čteme v kronykách. 

9. Táborův již nelze minout, 
Ani na to zapomenout, 
Jací byli rekové; 
Žižka slepý ten je vodil, 
Nepřátely vždycky shodil, 
Bylif sami Čechové. 

10. Vůdce máme vidomého, 
Karla, reka výborného, 
Budef dobrá jízda s ním. 
Pod ním vždycky zvítězíme, 
Slávu Českou rozmnožíme 
K potěšení bratřím svým. 

11. Když tak vlasti obráníme, 
Zas se domů navrátíme, 
Milenky nám půjdou vstříc; 
Budou písničky nám zpívat, 
Na nás laskavě se divat, 
Milovat nás budou víc. 

12. V Praze budou ro~právěti, 
O hrdinských činech pětilf.) 

Bojovníků vlastenských;. 
Kterak sobě počínali, 
Na nepřátely se hnali, 
Majíc srdce předků svých 

13. Vzhůru! Vzhůru! Česká Země! 
Rychle vzhůru, České plémě 1 
Nepřítel se hrne k nám. 
Za českým (tak!) již lesem stojí, 
K naší _ záhubě se strojí, 
Hrozíf naším, hrozí nám. 

F. M.P. 

V Praze II Františka Jeřábka v klášteře u sv. Havla. 1800. 

Děsivé bouře válečné ustávaly však jen na 
krátkou dobu. Zvýšenému nebezpečenství za zesí
lené moci Napoleonovy, že budova Rakouska, 
na venek nově natřená titulem císařství, z těch 
bouři popraská a nakonec se rozdrobí v menší 
státy, tomuto nebezpečenství chtěli dědiční ná
jemci té' budovy čelit usilovnými přípravami 

k válce. Politické reformy na zesílení absolu
tismu, reorganisace vojska, zejména vytvoření 

zemských obran, prováděné arciknížetem Kar
lem, ždímání berní z obyvatelstva krajně zaň .. 

lf.) Léta 1241. 

ženého, aby se odvrátil bankrot, neustále hrozící, 
měly být opěrnými trámy té vetché budovy. 

Na prospěch ohrožené državy habsburské bylo 
zapřaženo do služeb politických a válečných také 
rýmované slovo deklamované a ještě častěji 

zpívané. Arcikníže Jan, protože jevil jistý zájem 
pro literaturu, vedl proti blížícímu se nebezpeč
nému nepříteli akci literární. Z uznaných literátů 
si složil svůj štáb. První tehdejší žurnalista ně
mecký, Friedrich Gentz, jehož vynikající vlohy 
i vervu Rakousko již dříve získalo do svých 

" 
lf.) To jest: zpívati. 
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služeb. jiný přední romantik Friedrich Schle
gel, . historik Tyrolan Josef Hormayr, řiditel 
tajného říšského archivu, duchaplný historik Jul. 
Schneller, bratří Jos. Heinr. CoUin, tehdejší první 
básník vídeňský, zejména dramatický, a Mat
tMius Collin, filosof a estetik, a ještě mnozí jiní 
měli v této literární obraně i v útoku tuhou 
práci. Psali proklamace k národům rakouským, 
bezpochyby v tehdejší tísni už také I,milým«, 
manifesty ke zpřátelené cizině, psali brožury a 
letáky, do nichž sbírali skutečné i vybájené zlo
činy a viny Napoleonovy - látku k tomu a 
vzory dostávali nejvíc přes Terst od Angličanů 
a ze Španělska, jež štěpilo jho mocného Korsi-
kána povlovněhlavně vzpourami a drobnými boji. 
Mysli domácího obyvatelstva, nejvíc vojska, měly 
získávat verše, jmenovitě zpívané pfsně. Literární 
agitace, vycházející z Vídně. chtěla překonati vše, 
co bylo podnikáno od nepřátel i přátel touto 
nekrvavou, ale účinnou zbraní. Až se proto 
Francouzi, kteří po těchto tištěných projevech 
všude, kam vnikli, nemálo pásli, vysmívali, že 
Rakousko chce vyhrát válku spíše papírem nežli 
železem. Po dvou letech této horečné literární 
činnosti, když byl uzavřen mír- s Napoleonem, je
muž Habsburkové museli odkrojit značnou část 
ze své říše, císař pak, aby se mu zavděčil, dal 
mu i svou dceru Marii Luisu za manželku, měli 
Vídeňáci tuhou práci, aby narychlo stopy své 
literární nenávisti proti Francouzům zahladili: 
proklamacemi, básněmi válečnými ucpali až pří
kop, naplněný vodou.·) 

S poiištěným i popsaným papírem, za války 
světové šířícím nenávist k nepřátelským národům, 
byla by bývala horší práce; na ten by byl ani Du
naj nestačil. V témž poměru, v jakém se zvý
šila výroba zbraní a válečného materiálu za sto 

.) Zevrubněji vypisuje literární úsilí válečné 

v letech 1 &0& a 1 &09 Rob. F. Arnold v před
mluvě k obsáhlé sbírce válečných básní němec
kých z těchto let - je jich 170 - .,Achtzehn-· 
hundedneun. Die politische Lyrik des Kriegs
jahres. Herausgegeben von Rob. F. Arnold und 
K. Wagner. Wien 1&09.« Kniha je psána rozumí 
se duchem rakousko-německým a habsburským. 

let, vzrostlo také německé válečné veršování. 
Nás se z této úrody veršové týká jmenovitě 

sbírka Heinr. J. CoIJina ... Lieder Oesterreichischer 
Wehrmanner", vyšlá v únoru 1&09. Podnět k ní 
vyšel shora, měla šířit náladu pro nově zříze
nou zemskou obranu. Rozliční skladatelé hu
dební k jednotlivým písním skládali nápěvy a 
písně zhudebněné se přednášely napřed na kon
certech, jednodušší nápěvy !pak vnášeny do 
vojska. Písně CoHinovy byly přeloženy do slo
vinštiny, do polštiny a také do češtiny. Našly 
četné napodobitele, některé také u nás. Nezů
staly bez vlivu na válečnou lyriku, vzniklou po 
čtyřech letech.··) 

České vzdělání válečných písní CoHinových 
bylo vytištěno brzy po německém (věnování má 
datum: 1. června 1 &09), jak toho žádal jejich 
účel, s názvem: nJ. Z Collin Válečné zpěvy pro 
České země obrance od Jana Nep. Stiepanka. 
Hudba jest od ]ozefa Weigla, cís. král. oprav. 
kapelmistra. V Praze 1 &09. U Fr. Jeřábka v klá
šteře u sv. Havla." Překladatel věnoval knÍŽečku 
Frani. Jos. Maximiliánovi, panujícímu knížeti 
z Lobkovic... "Pánu mně milostivému". Kníže 
z Lobkovic podnítil český překlad, jak zřejmo 
z veršovaného věnování (nNeb ony Tobě bytnost 
svou děkují") a bezpochyby na ně vedl náklad. 
Jan Štěpánek okusil vojenského života; v roce 
1 &00 vstoupil do dobrovolnické legie. Pobyl 
tam rok. Potom dosfudovav theologii, nešel na 
kněžství. Žil dost nuzně. R. 1 &09 byl napově
dou u divadelní společnosti Liebichovy; snad 
tam konal také jiné podřízené služby. 

Štěpánkův překlad » Válečných zpěvů'" Colli
nových neznamená v českém písemnictví lite
rární čín. Překladatel zachytil prostý tón písňový 
svého originálu, zjednodušil jej, ale také zvul-

o účasti národů neněmeckých v literárni čin
nosti na prospěch akce protinapoleonské není 
tu ani zmínky. Nemusí nám toho být líto. Cha
rakterisuje to však německé historiky a zejména 
literární historiky: osvobozovací boje profifran- . 
couzské dovedli vždy líčit tak, jakoby je byli 
vybojovali jen Němci sami. 

n) Arnold v uvedené předmluvě, str. XI. nsl. 
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garisoval a zplanil. Přeložil jen první oddíl lejšÍ, nežli poslouchat půl dne takové »písně". 
Collinových nPísnÍ rakouských zeměbranců« : 
chystání do pole. Oddíl druhý měl vystihnouti 
život na válečném poli, v ležení, při ohních 
strážÍ, na pochodu i v bitevní vřavě. Toho pa
trně UŽ nebylo třeba; šlof jen o dělání nálady 
pro odvod. 

V úpravě Štěpánkově nás zajímá politické 
myšlení překladatelovo. Collinovy básně byly 
skládány jen v duchu rakouském, bez národ
nosti; slovo ..,deutsch", u jiných bardů tak běžné, 
se v nich vůbec neobjevuje. Snad se hned po
mýšlelo na to, že budou překládány do jazyků 
neněmeckých. Rakušané všichni jsou bratří, hlav
ním pojítkem jejich je císař František, arcikníže 
Karel a celý rod Habsburský. Štěpánek však 
válečné písně Collinovy počeštiL Comn povzbu
zuje: ..,Auf, ihr Volker!« Štěpánek: »Vzhůru, 
Češi! « Vídeňský básník mluví o "herrliches 
Oesterreich", český překladatel o ... slovulné České 
zemL« Konec básně ... Obrance radost« změněn 
v českém duchu státoprávním: .., Vlast Česká 
přeslavnál Ty přec zůstaneš máJ" místo com
nova: ..,Oesierreich, wohl bisi du meinl Oester
reich" wohl bin ich dein!" A tuto zradu na 
..,širši vlasti .... , kterou, jak známo, za války svě
tové odnášely čítanky odsuzováním k smdi upá
lením, podporovalo tehdy samo vojenské ve
dení. Af si. zpívají čeští vojáci o slavné české 
zemi, jen když budou bojovat za rakouské a 
habsburské zájmy! I rakouští básníci němečtí 
byli dosi proniklí duchem provincialismu -
vzpomeňme si jen na Tyroly! Štěpánek ovšem 
české státoprávní stanovisko nevkládal do svých 
veršů úmyslně a důsledně: mluví také o Ra
kousku, převedl věrně báseň "Dvůr Rakouský 
nade všecko'" a podobné. K písním přeloženým 
jsou na konci přidány dvě skladby patrně pů
vodní: dialogisované ..,Loučení« a nPiáni náro
du" - český národ přeje v umělejších slohách 
..,Františkovi našemu"". 

Z jiných básníků volá po dlouhém meditu
jícím úvodu do boje a slibuje vítězství konečné 
Slovák Boh. Tablic v ",Písni Insurgeniské 1&09." 

.. Oe uveřejněna v Poeziích IV., str. 5). Denní na
máhavý pochod byl by vojákům asi býval mi-

S novou válkou proti Napoleonovi F. 1&13 
ožívají zase české verše válečné. Zejména "Prvo
tiny pěkných umění", příloha k n Vídeňským 

novinám", vydávaným po česku v hlavním městě 
říšském v letech 1&13-1&17, přinášejí veršova
né výzvy proti smělému svěfoborci od rozlič

ných. básníkův. Farář Jos. Raufenkranz (Miloslav 
Roufovský) uveřejnil tu neuchvacující "Povzbu
zení obranců českých k cvičení ve zbrani" (str. 
32.) a ..,Na vlastenectví. Zpěv českých hrdinů" 

(str. 96.). I Jos. Jungmann přispěl tam ..,PÍsní 
pro cís. král. obranu českou.... (Iist 26.) bezpo
chyby na vyšší ponuknufí. Jakkoli auktor soudil, 
že- z Vídně ",nám a naší vlasti dobrého nikdo 
neporučí", vybízí p~ece k obraně toho ..,měk

kého panování R-',' (rakouského), jak o něm 
soudil před tim v jednom dopise Ani. Markovi. 
ba naplňuje svou báseň oficiální nenávistí k Fran
couzům, nenávistí, která vlastnímu smýšlení Jung
mannovu jistě neodpovídala. 

Za to vycházely asi z přesvědčení básníkova 
bojovné válečné výzvy Miloty Zdirada Poláka. 
Vojna byla jeho životním povoláním, když se 
r. 1&0& na vládní proklamace odhodlal jako 
kandidát učitelství vstoupiti do vojska. Sám pro
dělal několik perných bitev proti Francouzům. 
V nPrvotináchU 1&13 uveřejnil několik válečných 
básní: ... Zbrojení černých divochů k boji". o němž 
připomíná, že bylo "složeno při popisu vojen
ském měsfyse Nového Hrádku na panství Opo
čenském 12. března 1&11 .... , ,.Čechové na cizí 
vojska" (I. 31.), .,Zbrojení se Čechů" (I. 34.) 
a n Výprava do pole" (L 32.). Vojenskézaměsf
nání a zkušenosti válečné daly těmto veršům 

skutečné barvy: kdežto u básníků nevojáků bývá 
jediným předmětem válečným a jednotvárným 
symbolem meč a při svolávání ještě trubka, 
u Poláka třeskají meče a bodáky. znějí polní 
trouby, sedlají se koně. všude pohyb vojskaa 
vzruch. 

Vnitřně básník válečník zachycuje smýšlení 
přesvědčeného vojáka: vojenskou čest, chlad
nou statečnost, ba vášnivou touhu po válečném 
utkání. slepou oddanost panovníkovi: 

(JI 



Císaře my milujem, 
Život vlastní darujem, 
Měšfan, rolník, pán i rek 
Jde, když kyne František. 

Posléze zvučí tu struna české národní hrdosti, 
lásky k vlasti a národního uvědoměni: 

Živu být a zvadnouti, 
Pro vlast drahou schladnouti, 
Jedno Čechům smělým jest, 
Tof i vzneslo dědů česi. 

(Zbrojení se Čechů). 

Lev jako symbol české země i lev jako meta
fora pro českého vojína jsou oblíbené výrazové 
prostředky Polákovy. 

Polák si obíral náměty válečné i k jiným bás
ním; na př . ..,Mudřec a rek .... (Prvotiny 1&13, 
l. 36.), ..,Hlas osudu nad Francií .... (tamže 1&13, 
1. 49.). V této básni Polák začersiva po bitvě 
u Lipska odsuzuje francouzskou panovačnost, 
hřích to proti celému lidstvu, že se ..,zmožená 
knížata.... musí kořit uchvatiteli moci nad Evro
pou, raduje se z porážky Napoleonovy, věstí 

původci toho hrozného prolévání krve žalostný 
konec. V básni ... Po válce ve Francii .... , k níž 
připsal .., V Landškroně na trhu dne 2&. květ
na 1&14~~, důvěřivý básník oslavuje uzavřený 

pokoj a ukvapeně vyUčuje radostný přechod 
ze stavu válečného do života mírového. V roz
vleklé baladě ... Kráska a K věfoslav. Po bitvě lip
ské" chopil se Polák této čerstvé veliké události 
světové, aby s ní spředl vymyšlený děj, ve kte
rém chtěl lenorské látce dát reálnější podklad. 
Otcové, matky a zejména milenky v Praze po 
bitvě u Lipska s rozechvěním očekávají zprávy 
od svých drahých. Dostávají je; jen Krásce jest 
odepřena tato útěcha, až z trápení a žalu klesá 
do mdlob. Tu k ní přichází pro poslední hu
binku její milý - zavítal k ní s rozpoltěnou 
hlavou ze záhrobí. 

..,Bitvu u Lipska" obral si za široký, objektiv
ně Učící úvod ke své stejnojmenné satiře (v Kra
mériusových Vlasteneckých novinách 1&15, list 

11.) Frani. Vladislav Hek, hlavni hrdina Jirásko
va románu nF. L. Věk". 

Vojenského života aspoň na čas (v letech 1&12 
- 1&13) okusil také Michal Silorad Pafrčka, pů
vodce ... Písní českých bojovníků .... , jež byly vydány 
tiskem 1&15. Je to malá knížečka o osmi listech. 
Byly asi určeny také ke zpěvu. Hlavni jejich 
nota jest vyjádřena naivním mottem: ... Na dů
kaz drahý že král nám, vlast, Vesele chvátáme 
v bojovnou strast ..... Heslo ..,král a vlast .... se v těchto 
šesti ..,písních" omílá do omrzení. Jinak nepůvodní 
veršovec vlaje dvěma prapory, v jedné černo
žlutým, v druhé běločerveným. Ze současných 
vojenských písní německých i českých opakuje 
přebrané již motivy ... Svolání", "Povzbuzení", 
... Přísaha .... , ..,Loučení"II,Nábožný bojovník". Motivy 
ty Patrčka zbavil postilářským vybízením a na
pomínánim básnické působnosti. 

Mnoho podnětů ze současného dění váleč
ného bral Vojf. Nejedlý. Vycházeje z osvícenské
ho humánního názoru zamítá válku. Jeho verš 
... S hanbou umlkne ( umlčí) chlap C robotný 
sedlák) vítěze tvrdého~~ (z básně oUlišení .... , Básně 
I, 2&.) mohl by být mottem pro všecky jeho bá
sně, v nichž pozoroval běh světa v napiaté době: 
v básních ..,Napoleon" z r. 1&12, ... Kutusov Smo
lenský" (1&13), "Moreau .... (1&14) a v elegii ..,Na 
smrt vévody Moreau .... (1&13); právě tak v bá
sních, jimiž vítá mír ("Prosba~~, 1 &14; kantáta 
... Díky", 1&14; ..,Na pokoj .... , 1&15; »Král", 1&20 
a j.). Válka potírá práva člověčenství, ..,dláždí 
lidmi strhanými cesty" (Básně I, 5&.), zapuzuje 
výtěžky vzdělání, moudrost i ctnosti; naproti 
tomu pokoj je sluncem, které rozplozuje lidskost: 

Pokoj schnoucí zbor z krvavé užiny 
Volá v plesu chrám, okovy s těla i 

Duše hrkají, květ třpytí se 
Mladosti, volněji mudřec myslí. 

(»Na pokoj", Básně I, 39.) 

V. Nejedlý slaví také hrdiny, statečnost a bo
jovnost, ale jen potud, pokud se jimi stavějí hráze 
výbojům a zotročování lidstva. Proto opěvuje 
Rusa Kutusova, hrdinu prý vlídného i moudrého, 
že porazil do prachu ",šfastného zvětřence" a 
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u Prusů probudil udatnost ~,Hermanových synů .... 
oslavuje .,Rusiu.... že se nepoddala dobrovolně 
Dobyvateli jako většina knížat; proto se dvakráte 
zabral do zářících ctností, jak je vidí český básník, 
. slavného francouzského generála Moreaua, který 
se postavil proti Napoleonovi, slouže jako po
bočník cara Alexandra politice tří císařův a ochra
ňuje . také Čech proti nepřátelskému vpádu. 
... Tebou vojna zkrotne", sliboval si od Moreaua 
český básník. Obhájce míru, bojovníka za pokoj 
V. Nejedlý oslavuje také v císaři Františkovi. 
Politická báseň »Napoleon'~ byla přeložena do 
čtyř jazyků, do němčiny, vlaštiny, francouzštiny 
a angličtiny; patrně za účelem agitačním; bouříl 
proti neúprosnému porobiteli hněvem netlu
meným. 

Jak zřejmo, V. Nejedlý je básník myšlenkově 
chudý a málo samostatný, ale jednotného hu
mánního smýšleni. 
Hněvem proti Napoleonovi i proti jeho kři

vopřísežným prý vojákům soptí také Palkovičův 
... Týdenník" z r. 1 & 15 v dlouhé skladbě •• Probuzení 
národu Slovanského v Uhřích k srdnatému ucho
pení zbraně proti Francouzům« (str. 231 - 240), 
výzvě to zdá se již opožděné. Tehdy proti Fran
couzům Palkovič vytáhl také založenou již báseň 
z f. 1&09 od Slováka J. R. H. K. (str. 231n.) 

Upřímně šla ze srdce českých básníků radost. 
kterou oslavovali mír po hrozných vysilujících 
válkách napoleonských. O skladbách Polákových 
a V. Nejedlého bylo již promluveno. Mír osla
vit si pospíšil Jos. Rautenkranz ... Zpěvem plesa
iÍcích Čechův o slavnosti pokoje 1&14" (vyšla 
o sobě a potom ve IV. ročníku ... Hlasatele« 1&14), 
básní mělkou, opakující ustálené myšlenky o 
tomto thematě. Napoleon líčen jako »trapič ná
rodů", zhoubce míru a pokořovafel pomazaných 
vladařů. Podobný myšlenkový postup a ustá
lené názory zachovává pompesní óda V. Al. Svo
body ... Na mír Evropy", napsaná po uzavření 

vídeňského míru v klassicky pilovaných stro
fách a s hledaným ódickým vzletem. Básník. ne
dávný ještě radikál, slovný mstitel na násilných 
knížecích tyranech, který dovedl na přátelských 
schůzkách studentských uchvacovat deklamová
ním revolučních básní. nezná po třech letech 

větší ctižádosti, nežli. aby jeho báseň byla čtena 
vítěznými vladaři. jimž se snaží zavděčit licho
tivými chválami. Proto svou ódu sám převedl 
do latinského jazyka. Na konci těší národy útě
chou, že staré řády budou obnoveny navždy: 

Neztroskotá pak nikdy drzá smělost, 
co smlouva králů trojjediných věky • 

statnost co obcí a všemocná 
Páně upevnila navždy síla. 

Jak zcela jinak chápali velikou osobnost Na
poleonovu i po jeho pádu básníci světoví: Ale
ssandro Manzoni, Byron, Lamartine. V. Hugo 

• >1-) a J. . 
Napoleonovým pádem se pro český verš vy

čerpávají podněty k válečným básním a úva
hám o politických událostech. 

Z českýc.h válečných písní neuchytila se ani 
jediná v lidu, nevznikla žádná novodobá ... Kdož 
jste boží boJovníci", žádná marseillaisa. Nešly 
lidu ze srdce, protože vycítil dobře, že ve válkách 
napoleonských nejde o zájmy jeho. V českém 
lidu nezapustila kořenů ani nenávist k Fran
couzům, tak usilovně tehdy pěstovaná. Z válek 
francouzských v českém lidu byl strach, způso
bily mnoho utrpení, ale nic víc. Válečné písně 
za válek napoleonských měly ráz příliš oficiální, 
byly skládány nebásníky; proto zůstavovaly 

zpěváky úplně chladné. Hrdiny svého srdce si 
vojáci dovedli opěvovat sami a písně o nich se 
potom udržovaly mezi českým lidem. Dobrovský 
nám zachoval zprávu. že slyšel českou píseň 

o Laudonovi od moravského ... lekruty" (Kor
respondence Dobrovského se Zlobickým, vy
daná od Ad. Patery. str. 51. a 62.) 

Současně s úředními válečnými písněmi ozývá 
se z českých básní jiný zvuk ideový. Uvědo
mělý Slovan rusofil Ani. Marek vyjadřuje ra
dost z toho, že nRurykovo žezlo nám se ne
vyrvalo"', třebaže kraj český nepodléhá jeho 
rozkazům, třebaže berně nutno odváděti ncizo-

lI1-) Srovn. o jejich básních na Napoleona studii 
Jaroslava Vrchlického ... Pátý květen" v .. Studiích 
a podobiznách". 
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krajanu", nám neodcizí lásky slovanské. liJI.) , Proto se nepotkával car Alexandr nikde s tak 
Ty myšlenky šly většině našich buditelů ze radostným nadšením, jako u nás. Byl od našich 

srdce. ty tvoří živý obsah nově vznikajících idejí, buditelů oslavován nejen jako hrdinný vítěz nad 
idejí osvobozovacích. Jimi se bezděky zesiluje Napoleonem, nýbrž i jako heros světla, rozumu, 
starý český odboj proti vládě cizích utiskovatelů. osvěty i svobodomyslnosti. 

A L O I S J I R Á S EK: N AŠE LEG I E. 

řed lety jel jsem z Lucernu k severo
italským jezerům. Vlak gotthardské 
dráhy stoupal a stoupal stále zatáč

kami. Seděl jsem na pravo u okna a 
díval jsem se jako zapomenutý na velkolepou 
scenerii alpských velikánů. 

Pojednou pokřik po všem voze, ruch a šum. 
Kde kdo vstával, kde kdo obracel se do oken 
na levo. Tlačili se k nim, vychylovali se, má
vali rukama, mávali šátky a jásavě

O 

pozdravo
vali. Oddíl švýcarských vojáků postupoval, patrně 
na cvičenÍ. horskou silnicí, vedle níž těmi místy 
jel náš vlak. A vojáci uprášení, zardělí, ale křepce 
si vykračujíCÍ, děkovali, pozdravovali, důstojník 
vzdávalčesf. 

Viděl jsem neUčenou radost spolucestujících 
z jejich vojska, radost z něho, lásku k němu. 
Milý ten obrázek se mihl, zmizel. Vše zas use
dalo, uklidnilo se, a já hleděl opět na pravo 
ven na alpské obry, na jejich srázy a propasti; 
ne však už klidně. Zahořklo v mysli, závist 
uhodla. Tu vlastní vojsko občan'ské, rádo slou
žící, určené jen chránit svobodu, samostatnost 
vlasti; a doma u nás - Jaká otročina vojenská! 

liJI. liJI. 

'* Vidím nekonečné řady vojáků, našich hochů, 
postupujícíCh pražskou ulicí profmívající se v pod
zimním, smutném soumraku. Všichni v pláštích, 
těžký tlumok na zádech, s lopatou, v plné vý
zbroji, tmavý proud v černých březích hustých 
zástupů na chodnících.- Přecházejí ne pružně 

vztyčeni, ale jakoby sraženi a již unaveni. A 

liJI.) Psal tak v ... Básnířském psaní Marek Jung
mannovi«, složeném 1811, otištěném v Puchma
jerově almanachu nNové básně« V, 1814). 

teprve před chvílí vytrhli z kasáren. Těžký jejich 
krok; jdou nechufě, s odporem, v smutku. Vědí, 
že je vedou na jatka. Jdou morituri, ale nepo
zdravují jako otročtí šermíři; chmurně mlčí a 
v duchu proklínají, oni i ti na chodnících. 

Srdce svírá se, vzrušen hledím za temnými 
řadami zahýbajícími na V ádavské náměstí, vzhůru 
k nádraŽÍ. Do temna teskného. soumraku šlehl 
mně svit toho alpského obrázku vyzářeného 
zlatou svobodou. A ti tu nebozí - Morituri, 
pro koho, zač - -

liJI. liJI. 

'* Do úzkostí těch válečných dnův ozval se pak 
hlas ze starého bojiště, kde kdysi kozáci Boh
dana Chmelnického zaskočili polského krále 
s jeho vojskem; jako jásavá fanfára zalehl hlas 
od Zborova po památné bitvě dne 19. června 
1917. Tam' Češi a Slováci, do té doby rozestr
kaní po celé ruské frontě, po prvé bojovali jako 
samostatné těleso vojenské. Tam hrdinsky úto
čila československá brigáda, tam zajala tisíce 
nepřátel, dobyla jejich děl a strojníCh pušek. 

A dále pak jaké zprávy! 
V radostném úžasu naslouchali jsme zvěstem 

o československých plucích, o jejich vedení a 
postupu. My doma spoutaní, v útisku a proná
sledovaní měli jsme pojednou své vojsko s če
skými důstojníky, s českým velením" své pluky 
nesoucí ne jména nám nepřátelských dynasiův 
a cizích generálův, ale jména nám drahá, v na
šich dějinách nejslavnějŠÍ, vojsko s demokra
tickým zřízením, s organisací, jaké do té doby 
neměla žádná armáda. 

V končinách kozádva, Tarasa Bulby a jiných 
slavných atamanův, o nichž jsme za své mla
dosti čítali s nadšením, začal se boj našich pIu-
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kův, aby si uvolnily cestu přes dálný východ 
a oceán do nových bojů pro naše osvobození. 

Morifuri v cizích službách nezůstali. Ale mřeli. 
Na francouzských bojištích padali, na balkán
ském, na hranicích italských; i mučednickou 
smrtí hynuli pro svůj porobený národ. 

1#- 1#-
*-

Mnozí se šfastně vrátili a uzřeli plod 'svého 
hrdinství; ale tisíce našich bojovníků stoji dosud 
ve zbrani daleko v sibiřských horách a pláních. 

Kéž by nám už brzo přišli, kéž by v nadše
né radosti mohli vykřiknout na našich hranicích: 
»Vlast, naše vlast I", tak jako kdysi zajásalo deset 
tisíc Řeků: ,..Moře, moře }", jež bylo jejich žá
doucím a záchranným cílem, kdy jejich vůd
cové shlédnuvše s hory jeho' pruh, radostí se 
objímali a ronili slze. 

1#- 1#-
*-

»Anabasis, neboli o výpravě desíti tisíců". 
Po létech opět sáhl jsem po Xenofonfově 

proslaveném díle. 
Velkou věc vykonali řečtí žoldnéři vracející 

se, zrazení v cizích službách, klestící sobě cestu 
neznámými končinami assyrskými, zasněženými 

horami armenskými v ustavičném zápasu s bo
jovnými kmeny. 

Ale oč je velkolepější a vznešenější anabasis 
našeho vojska ohromnými prostorami Ruska 
a Sibiře, divokými horami, smutnou, širou stepí, 
pralesem, močály, za ustavičných protivenství' 
a bojů.. tisíce a tisíce kilometrů od Volhy až do 
Vladivosfoku, od murmaňských břehů až do 
Francie! A postupovali ne v cizích službách, ne 
žoldnéři a kořistníci, nýbrž bojujíce a strádajíce 
pro osvobození svého' národa. 

Deset tisíc Řeků mělo svého Xenofonta. Xe
nofonta, vojevůdce, měli bratří v legiích ne jed
noho; ale i Xenofon letopisec bohdá z nich vyjde. 

A přijdou i básníci z mladého pokolení. Sfastní, 
jimž přáno takových hrdin! 

1#- 1#-
*-

Ten můj alpský obrázek -
Už klidně mohu si na něj pomyslit, protože 

vidím vlastní naše vojsko věrně oddané osvo
bozené vlasti. S radostí na ně hledím. Ale s po
hnutím vzpomínám našich hrobů ve Francii, ve 
stínu Alp, na nekonečnou řadu jich od Haliče 
až po břehy Velkého Oceánu. -

J O SE F K A L U S: L 'E G ION A Ř ů M V DAL N ~ S I B I Řl. 

Mysl si Vás představuje v zasněžených pustých pláních, 
jak sedíte kolem ohňů, zadumané čelo v dlaních, 
jak šeptáte svaté jméno drahé české domoviny, 
jak měříte naši málost rekovnými svými činy, 
jak se tážete druh druha: "Bratří, zač jsme se to bili? 
Zač svá nastavili prsa, krve potoky proč lili? 
Proč ta všechna utrpení, nesčíslné strázně naše, 
náš-Ii národ na sobě sám hříchy z nejtěžších všech páše? 
Nedbá minulosti slavné, nestará se o své příští, 
doma na nicotných svárech nejlepší své síly tříští? 
Nebrání se temným mocím .. jež ho vlekou do záhuby? 
Kterak nezatínat pěstí, v hněvu neskřípěti zuby?l" 

Tak Vás vidím, tak Vás slyším, tak obraznost si Vás kresli -
Vy být doma. byli bychom hluboko tak nepoklesli! 
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VIKTOR KAMIL JEŘÁBEK: ČESKÉ LEGIE. 

pět roků přešlo před našimi 
zraky - pět roků nejvyššího napětí a 
nejmocnějšího rozmachu sil, jež kdy 
se vyskytlo v historii národů. Činy 

nebývalého hrdinství vedle aktů nejsurovější sve
řeposti poutaly po drahné měsíce naši pozor
nost, rozechvívaly nás tím více, že nebylo nám 
dlouho, příliš dlouho souzeno přiložiti veřejně 

a dle příkazu srdce ruku k plodnému dílu součin
nosti na straně obhájců práva, že nebylo nám 
možno otevřeně se přiznati k sympatiím, jež jsme 
chovali od prvních chvil velikého zápasu. 

Ale tak, jako bylo nutno vyprázdniti kalich 
hořkosti, bylo třeba i důvěřovati nezměnitelnému 
duchu dějin, který poučuje, že nikdy nezvítězila 
hrubá síla a bezpráví trvale, že se křivda vždy 
posléze utopila ve vlastní krvi a sešla vlastním 
mečem. 

Ale nejen zákon dějin naplnil se před na
šimi zraky - i zkazky otců, hovořící mluvou 

naivních a přes to žhavě důvěrných proroctví, 
vtělily se v skutečnost tak překvapující a oslňu
jící, že jsme se cítili očarováni, když po prvé 
zaklepala na bránu našich srdcí. 

Blaničtí rytíři I 
Kolik utrpení a smutku zrodilo bolest o hr~in

ských zachráncích, kteří přijdou, až bude vlasti 
nejhůře, aby zahnali nepřítele a nastolili vládu 
Svobody I Co trpkých úsměvů provázelo naděje 
důvěřivců ještě před několika lety. 

Ale splnilo se nejneuvěřitelnější - blaničtí ry
tíři nebyli bláhovým snem, jenž měl navždy 
zůstati uzavřen ponurými skalami. Rozjeli se do . 
širých plání, aby potřeli nepřítele lidstva i národa 
našeho, vytyčili korouhev civilisace a spravedlno
sti tam, kde před tím řádila zpupnost barbarů. 

Pomohli k vítězství právu a vyprostili vlast 
z třistaleté poroby. 

Jejich slavné jméno bude žíti věčně v srdci 
vděčného národa: České legie. 

METODĚJ JAHN: LEGIONÁŘI. 

Od východu blesky biji, 
od západu hromy tlukou -
slyšíte tu melodii 
přidušenou, temnozvukou 1 

Jakoby jí zněly znova 
okované předků cepy, 
jimiž vojska císařova 
rozprašoval vůdce slepý, 

na bílém když táhl oři 
v čele roty zpívající 
český žalm, jenž divy tvoří: 

",Kdož jste boží bojovníci ... " 

To jak reci z dávných bájí, 
stříbrný meč ve své dlani, 
za spárem spár utínají 
naši bratří líté sani. 
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Ruce bijí, riové pějí 

starou naši píseň chorem -
stále jasněj, zřetelněji 
rvou se mlhy nad obzorem. 

Rázem slyšet hlasně z dáli, 
jak by na štít z kovu tlouci: 
bratří šťastně dokonali 
v parném boji den tak žhoucí. 

Bílá hora pomštěna je, 
svobody strom v Čechách raší -
zní to z měst a zní to z kraje: 
Dík vám za svobodu naši, 

která věky lidu patří 

na tom našem českém láně! 
Konec boji - nyní, bratří, 
pluh veň zatkněm' odevzdaně I 





JOSEF KRATOCHVÍL: SLUNCE OD KRESSENBRUNNU. 

V krvi se zrodila svoboda zlatá, 
o které v tichosti věky jsme snili. 
dokud nás poroba svírala klatá, 
životem otroků bídně jsme žili. 
V ohromném zápase s hordami lupičů, žhářů 
dána nám konečně zbraněmi legionářů. 
Nadšení hoši jich batalionů 
od břehů Labe a Vltavy, 
Opavky, Dyje a Moravy. 
od Váhu. Nitry a Hronu', . 
ze zemí daleko za oceánem 
vždy za ni do bitev radostně spěchali, 
po stech, ba tisících rekovně padali. 
S úsměvem na dech a bez kvilu, stonu 
myslili na národ i ve svém skonu, 
nebof jich jediným výsostným pánem. 

Bili se za něJ, jak jednou se bili 
Žižkovi Táboří za kalich Páně, 
za volnost svědomí, jazyk svůj milý, 
za rodné otčiny pláně a stráně. 

. Kamkoli přišli, kde jiní se postavit báli, 
stanuli pevně a stáli jak žulové skály, 
čekali na smrt svou s pohrdou v oku ... 
A jak ty udatné legie 
po polích vznešené Francie, 
po nivách italských toků 
o závod s větrem se boje hnaly! 
Na ruských stepích a v sibiřských pustinách 
hynouce hladem i v nejtěžších hodinách 
chrabře· se bránily při každém kroku 
v příšerném přítmí tří předlouhých roků, 

by nám tu svobodu vybojovaly. 

V krvi se zrodila, v krvi nám vzrůstá -
nešfastné Slovensko pláče a prosí: 
"Pomozte, bratří, než maďarská pusta 
zběsilou sběří mne do hrobu skosí!" 
Nezoufej, sestřičko 1 Hrdinští legionáři 
se zbraní v rukou a s plamenem odvahy v tváři 
tepou již do těla divé té feny, 
která tě loupí a drancuje, 
dědiny, města tvá spaluje, 

mrzačí muže a hanobí ženy 
po vzoru na Marně pobitých Hunů. 
Švižní ti junáci v mohutném rozmachu 
zdrtí a skolí ji na věky do prachu, 
pomstí se za její vraždy a pleny. 
Stojí v tom boji, jak stály kdys kmeny 
"železných pánů'" tam - u Kressenbrunnu. 

Hoj, jak ta úrodná rovina ladná 
o dnu tom velkém krev maďarskou pila, 
podlého Bely když komoňstva zrádná 
českými meči tam potřena byla, 
Přemysl Otakar vojům svým rozkazy dával, 
pan Jaroš z J>oděhuz s českým lvem korouhví 

Ku předu! Ku předu, legionáři! 
Střílejte, bodejte, sekejte, 
Maďarům pardonu nedejte! 
Jsou věrolomci a lháři. 

mával! 

Dědici slávy těch "železných pánů" 
napněte síly, byf byly snad poslední, 
nechaf se v Slovensku brzy zas rozední! 
Aby se zaskvěla v jitřní mu záři, 
zachraňte svobodu před otrokáři, 
z očistce jeho' mu otevřte bránu! 

Třaskají pušky' a houkají děla, 
šavle a bodák se ve vzduchu blyští" 
na zemi množí se bezduchá těla, 

maďarské roty se bortí a tříští. 

Zaplesej, Slovensko, rozhlahol zpěvů svých strunu, 
nad Zámky Novými plá. slunce -

od Kressenbrunnu. 
Konec je bídy a útrapy tvojí! 
Všecky tvé bolesti řeřavé, 
nesčelné rány tvé krvavé 
za krátkou dobu se zhojí, 
mračna tvých smutků se rozptýlí plaše. 
Čeho jsi před chvílí přesilou pozbylo, 
vítězství legií zas ti již vrátilo. 
s Čechy a Moravou, Slezskem tě spojí. 
nikdo již více vás nerozedvojí. 
Slovensko krásné, jsi naše! Jsi naše! 
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ST. KOVANDA: KŘEST. 

a každé bylo to znáti: žena, sestra, 
matka vojákova. Po městě (Olo
mouci) většinou chodily jako doma, 
nezevlovaly do obchodních výkla-

dů, nevrážely ani po venkovsku do lidí, - v tom 
se neprozrazovaly. Ale mluvily pohledy jejich, 
kdykoliv se jim né;\ blízku mihnul člověk v uni
formě. A hleděly ty oči do· každého Humu lidí, 
do daleka přes poštovní náměstí, okny do vozů 
pouliční dráhy - všude slídily, na všechny stra
ny rozhazovaly tu otázku svých žíznivých zraků: 
Není to on? Když se setkaly s oddílem.. krá· 
čejícím na cvičiště, zastavily se na chodníku a 
nepropustily ani jediného vojáka, aby si ho dů
kladně neprohlédly. Čtveřice za ·čtveřicí rychle 
je míjela, byl to pro ně velký úkol pozornosti, 
a než oddíl přešel, naplnilo se jim nitro únavou 
i zklamáním. 

Za hodinu už se hlásily k sobě jako staré 
známé. »Tedy za vojákem ?" zašeptala nesměle 
a ta, na niž se tazatelka obrátila, přikývla ochot
ně, nebof byla potěšena, že je tu někdo, s kým 
se může vyhovořit z tísně a rozpaků. »V kte
rých je kasárnách 1" - »V dělostřeleckých". -
»Můj je v Josefských". - »Bratr váš?" - .,Ni
koli, muž! Vzali hov 37 letech. Půldruhého 
roku po svatbě I" - N Vy jste se mladá vdá
valal« - ""Ani ne tak mladá .. jak si myslíte. Je 
mně už 22 roků". - NUŽ -22 roků?" zasmála 
se s podivem druhá venkovanka. »To je oprav
du veliké stáří. Zvlášf, máte-li muže o 15 roků 
staršího I.... - »Ale je hodný, také vždycky ve
selý. Nikdo by mu tolik nehádal. Proto ho také 
vzali na vojnu. Když byl mladý, našli na něm 
nějakou chybu.. - ale teď už při druhé pře
hlídce poklepali mu na rameno a byl jejich". -
... Chcete-li se s ním setkati, jděte asi v půldva
nácté před polednem ke kasárnám. To se vra
cejí s cvičiště! Snad se ještě uvidíme I" - ... My
slím, že se potkáme dnes někde. Odjíždím z Olo
mouce teprve o půlnoci." - ., Tedy sbohem I" 

Selka osamotněla a bylo jí smutno, že nemá 
. s kým si povídat. Do chvíle .. kterou jí neznámá 
poradila .. aby vyčkávala u kasáren, zbývaly ještě 

plné dvě hodiny, - dlouhá doba, protože nic 
nikde jí nezajímalo. Jedině toužila po tom. aby 
se na ni zasmály oči jejího muže. O patnáct 
roků starší. Podivila se tomu její náhodná spo
lečnice, ale nedivila by se, kdyby byla viděla, 
jak měli upravený pěkně život, dokud její muž 
byl doma I Všude tak čisto, obě světnice jejich 
statku úhledně zařízeny a v ní ani místečka, 

kde by ji nebyl sevřel do náručí a zlíbal. Dost 
se jí navarov~li lidé! Říkali: Starý muž brzo se 
začne mračit a neskáče-li žena kolem něho 
jako lísavá kočička, rozdurdí se, i ruku zvedne 
k ráně! - ale nic takového se nestalo. Žili 
si řádně, pro sebe, -smáli se doma lidem, kteří 
byli by rádi mezi ně naseli símě rozbroje, -
tu vnukali muži žárlivost, tu pokoušeli se zvi
klati u selky oddanost k muži. Bylo by vše v po
řádku. Až přišla válka! Muž hned v prvních 
měsících říkal: ... UvidíŠ, že budu muset z domu I" 
Jesfě ani noviny nepsaly o přehlídkách, a už 
to říkal. A ji bodlo vždycky u srdce, třeba že 
mu to vymlouvala. Potom přestáli strach z prv
ní přehlídky a při druhé už si ho tam ponechali. 

Zaorálková šla ulicemi, ale myšlenky její 
upialy se k té chvíli a k tomu obrazu, jak muž 
se vrátil z města od přehlídky. Sotva zahrčel 
vůz před okny, vyběhla před dům, ale hned 
se ulekla, když spatřila zasmušenou tvář. ...Pro
boha, snad se nestalo neštěstí 1" ptala se, po
dávajíc muži ruku, aby seskočil. ... Povím ti vše
chno až doma!" odpověděl temně. NZavolej 
někoho ke koním I" 

Vracela se, jako by jí nohy podlomil do 
jizby a za chvíli věděla všechno. NHrom aby 
do nich I" zaklnul sedlák. NStojím jim o jejich 
válku I Proč mám zabíjet lidi?" ~ 

Pokoušela se ho uklidnit, ale sama podlé
hala náhle vyvstalému smutku, takže na konec 
sklonila hlavu muži na prsa a zaplakala. Jejich 
domov, který do toho dne ozýval se smíchem, 
náhle zahořkl a zdusněl. 

Promýšlela i další dny, přípravy mužovy 
k odchodu z domu, svoji úzkost, jak tehdy po
čítala každou hodinu, která jí ještě pohromadě 

74 



s mužem zbývá. Dařilo se jim dobře. hospo
dářství vynášelo, - nemusel se její muž báti 
výdajů na vojně; - hrozili se však tuhého pod
danství. v němž se muž octne. všech poslouchat, 
slovíčka jediného nesmět promluvit. al se mu 
věc líbí či nelíbí, a nakonec odejíti na bojiště. 
vystaviti se střelbě a vrátiti se domů nemocný 
Či zmrzačený nebo se vůbec nevrátiti 1 

Rozrušily ji ty myšlenky tak. že o celou ho
dinu zabočila dříve po vydlážděném svahu dolů 
k zadnímu vchodu Josefských kasáren. a při
cházejíc tam. čekala trpělivě. až se objeví oddíl 
mužův. vracející se s cvičiště. Nebyla tu sama; 
celá řada lidí. hlavně žen. tlačila se ke zdi ka
sáren, čekali jako ona a ustupovali již nyní. 
jakoby se báli nějakých předpisů. 

Konečně oživlo, prostranství. Z dálky ozývala se 
trubka. s poštovního náměstí zahlaholila vojenská 
hudba, pádné kroky řad zaduněly na kamenném 
svahu. Zaorálková oživla. Nyní určitě splní se její 
tužba spatřiti po čtyřech nedělích muže. nebol tak 
dlouho už dlel na vojně a tak dlouho se rozmý
šlela rozejeti se za níp1 doufajíc neustále. že 
muž dostane dovolenou a bude moci přijeti sám. 
Už přicházel první oddíl. dívala s~ dychtivě kaž
dému vojínu do tváře. - muž její nebyl mezi 
nimi. Následoval oddíl druhý, - opět marně 

jej hledala. Konečně v třetí skupině zahlédla jej a 
nedbajíc, dopustí-li se nějakého zločinu. zavolala: 
NLadislave I" Rychle se otočil po ní. a třeba že 
na všech, jak nesli pušky na rameni, znáti bylo 
únavu, on se hned vzpřímil a s úsměvem krá
čel k vratům kasáren. 

Myslila, že muž její vystoupí hned z řady a 
půjde za ní" - proto; když zašel do kasáren, 
přepadl ji smutek, rychle utíkala ke vchodu, kde 
dva vojáci stáli na stráži; čekala. co se dál stane. 
Cítila, jak jí buší srdce. - už ho viděla, ví o ní 
a neunikne jí I 

Nečekala nadarmo! Vojín za vojínem, sotva od
ložil pušku, nedbajeí že se ostatní už řadí, aby 
si šli pro jídlo, vycházel z vrat kasáren a vítal 
se s příbuznými, kteří tu na něho čekali. Mezi 
posledními byl i její Ladislav. Nevšímala si ni
čeho a přitiskla se k němu. objímajíc jej a líbajíc 
na ústa i na tváře. 

»Můžeš jíti hned se mnou?« optala se dychtivě. 
nAch ne. V poledne nesmí nikdo ven z ka

sáren. Stráž jen i dobré vůle nás pouští před 
vrata !« 

NA kdy se s tebou uvidím?« 
nOdpoledne jdeme zase na cvičení, v pět je 

čtení rozkazu a pak máme volno." 
NDo kdy?" 
... Do devíti I" 
NA já jedu teprvé o půlnoci zpět}" 
n Vezmu si dovolenou. Budu s tebou až do 

odjezdu!" 
N To je dobře! Ale nezapomeň si tu dovolenou 

vyprosit}« Nyní si ho teprvé všimla. Jaké to má 
ubohé II odřené, ušpiněné šaty! Sáhla na látku, 
která se mu všude na těle krčila. ..Do čeho vás 
to oblékají?« optala se. 

N To je z kopřiv 1" 
NZ kopřiv? Hrůza! - A hodně jsi zhubeně

lý! Trápíš se tu ?" -" Podíval se jí do očí: nProsím 
tě, ne tak nahlas! Kdyby to uslyšeli, snad by 
mne zavřeli. - Musím už nazpět. Čekej mne 
o pěti odpoledne tady 1" 

NA na cvičiště půjdete o dvou hodinách?" 
NAsi v tu dobu. Snad bys sem nechtěla přijít?" 
»Aspoň tě zase" uvidím I Co mám tu jinak 

dělat?" 

NJak chceš}« Políbil se s ni a rychle se vracel 
do kasáren. Byla vzrušena, tváře jí hořely. Ne
myslila na nic, jen na ten okamžik, kdy zase 
spatři muže, a na radostnou chvíli. až potom 
vyjde z kasáren, aby s ní prožil několik hodin. 

Po druhé hodině vyčkala muže.. jak zase 
v řadě, tentokrát bez pušky, odcházel na cvičiště, 
a pojednou si vzpomněla, že je třeba najmouti 
si světničku v hotelu, aby nemusili toulati se 
spolu po ulicích. Dalo to. dost práce.,' nežli 
nalezla hotel s prázdným pokojem. A byla ráda, 
že ji tím ušla chvíle, nebol ani se nenadála 
a už bylo na čase, aby si šla ke kasárnám pro 
muže. . ~ 

"'* 
Zaorálek vyšel z kasáren se třemijiným~ vojáky. 

Nezbývalo mu, než aby jim představil svoji ženu. 
PotiskU jí ruku jako kamarádce a jeden z nich, 
vysoký blondýn s pichlavýma očima, hned pro-
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hodil: nMáš ty fešačku ženu! Hned bych chtěl 

se s tebou vyměnit I" 
Selka se zarděla, a sfisknuvši ruku mužovu, 

naznačovala mu, aby se nějak zbavil jejich spo
lečnosti. 

Nebylo to snadné; ale Zaorálek se jim přece 
vymluvil, že si mají mnoho povídat a že půj
dou sami. 

... Bojíš se o ni?" odpověděl blondýn. ...Nu, 
dobře děláš, že se bojíš. Ale večer přijď s ní 
do přerovské pivnice. Af jí také užijeme !'" 

... To je divný člověk!« otřásla se selka, když 
se od nich ostatní odloučili. 

HNu, promiň mu! Je to rakouský voják! Spíme 
na slámě a tu člověk zhrubne. Ani mnohdy 
neví, co povídá 1" 

»Vždyf já už taky nevím, co říkal. Ale teď 
pojď pryč z těch ulic. Je mi v nich nevolno. 
Dost jsem se v nich od rána naioulalal" 

nAle kam?" 
" To je to, čím -tě mohu překvapit I Najala 

jsem v hotelu pokoj, můžeme si povídat I" 
Zaorálek ji vzápětí přivinul 'k sobě a spě

chali tak, jakoby je odtud blízko čekal nikoliv 
nájemný hotelový pokoj, ale jejich tichý domov. 

Uvedla jej tam radostně, hned mu ukazovala, 
co mu přinesla z domu, a usednuvši s ním na 
pohovku, vyprávěla mu tolik podrobností o ži
votě svém doma, jak hospodaří, kolik polní 
práce již zařídila, že Zaorálek, hledě na její milá 
ústa, pojednou jat byl touhou po její lásce, a 
prudce ji objav, stiskl ji do své náruče. Soumrak 
se schyloval mid městem a jim bylo, jakoby 
byli doma ve světnici, - zvony zněly s arcibi
skupského dómu, oni však slyšeli klekání svého 
vesnického kostelíka. 

Když se úplně setmělo, připomněl Zaorálek: 
.,Slíbili jsme, že přijdeme do přerovské pivnice 1" 
.- "Ah, takové sliby I" zasmála se selka, neho
dlajíc se vzdáti mužova objetí. 

"Jsou to sliby, musím je splniti! Pojďme I" '" 
"Nikam .nepůjdu! Večeři tu máme a tady je 

zvonek na sklepníka. Zazvoň, a přinese ti, chcešli, 
i pivol" 

Zaorálek se zadíval na ženu. "Neuváděj mne 
do rozpaků! Nepřijdu-li, řeknou, že jsem nesměl, 

žes nedovolila. Vysmějí se mU Oblec se a pojď!" 
A hned jí pomáhal do kostýmového kabátu. 

Tak se stalo, že nechtěla, ale musela. Vzavše 
všechno, co měli, s sebou, odcházeli z hotelu. 

V přerovsképivnici bylo již hlučno. Všechny 
tři místnosti byly zaplněny, lidé odcházeli, pro
tože nebylo, kde si sednouti. V předním lokále . 
hráli na piano a okolo sedící zpívali na plno . 
Sklepníci nosili plnými náručemi pivo a razili -
si cestu v hlučícím zástupu. 

»Vidíš, že tam nemůžeme I" přimlouvala se 
selka, která u několika stolů spatřila s vojáky 
seděti rozjařená děvčata. "Pojďme raději, zatočí 

se mi zde hlava!" 
HAle nebuď bláhová! Uvidíš, že nám zaopa

tří místo I" uklidňoval ji Zaorálek. 
A tu již opravdu z koutu u okna volali je ke 

stolu, vstávajíce se židlí, aby jim udělali místo. 
_Zaorálek s jakousi píchou vedl svou ženu tam, 
radoval se, že zvítězil nad jejími pochybnostmi. 

Nastalo představování, jež obstaral známý 
již selce blondýn, zvlášf udivě uváděl selku ve 
známost u šikovatele, který ze široka seděl v čele 
stolu, pochutnávaje si na večeři a přihýbaje si 
notně ze sklenice piva, až mu pěna na vousech 
zůstávala. 

Selka usedla a nevycházela z rozpaků. Hluk 
se všech stran na ni doléhal, do něho pak 
jako zářez nožem zazněl vždy rozpustilý smích 
děvčat od sousedních stolů. 

N Co říkáte naší hospodě?" opial se jí sou
sed. "Z toho jde hlava kolem. Ale člověk se 
ohluší a usne potom, jakoby ho do vody 
hodilI" 

"Panečku, fo je příprava na frontu! Kdo chodí 
do přerovské pivnice, ten se tam nelekne, až 
začnou z těžkých hmoždířů pálit." 

NA měli jsme zde všichni už své ženy! Vidí 
nás, jak jdeme zaprášeni s cvičiště, af tedy taky 
znají, jak dovedeme být veselí I" 

",Páni jsou všichni ženatí?" optala se nesměle 
selka. 

3' Všichni I Až na pana šikovatele I" odpověděl 
blondýn. 3,Ale tady na vojně - jaký pak ženáč? 
Vojně je to jedno I" 

3,To snad přece ne, pravda, Láďo r 
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:; 

... Nu, tak přitakej, Láďo, když se tě žena do
volává za svědka! Ji to uchlácholí a tobě tó 
nic neudělá 1" 

... Prosím tě, fy bys dovedl mé ženě vnutit ně
jakého brouka do hlavy. Ona mne ostatně zná!" 

»T o je dobře, když si tak věříte ln" odtušil 
blondýn. 
"Nebuď zlomyslný I" napomínal ho vojín 

s plnovousem, sedící naproti. j,A vy si ho, paní, 
nevšímejte I Zlobí tak každou ženu, která za 
kamarádem přijde. A když tu měl svou vlastní, 
dělal před ní takového hříšníka, že se div ne
rozplakala I"~ 

nA jsem jím, abys věděl !" rozhorlil se blodýn. 
",Nechci, aby mne někdo dělal lepším. Nejsem 
fím vinen, že jsem takoyým. Udělali mne vo
jákem, musím žít po vojensku I Byl jsem do
cela řádným člověkem, ani do hospody jsem ne
chodil, tančit jsem skoro zapomněl. A najednou: 
že musím být vojákem I Moje truhlářské řeme
slo stojí, žena béře podporu, tak co mi je? 
Měl jsem naspořené peníze, ty utrácím a nedo
pustím si ani jedinou truchlivou myšlenku. Jde-li 
kolem mne pěkné děvče, - proč bych si ho 
nevšiml. Kdo VÍ, jak tu budu dlouho? Ať aspoň 
užiju života I" 

"A ženě své se z toho nezpovídáte?" namítla 
selka, jež poslouchala se zachmuřeným pohle
dem řeč blondýnovu. 

»Nač bych jí povídal, co ona ví? Tolik ro
zumu má, aby si všechno mohla domyslit I" 

,J nepovídejte! Nevěřím vám, že jste tak zlý I" 
"Nevěříte, že jsem tak zlý r opakoval otázku, 

zcela pomalu, po slabikách ji opakoval a při 

tom se upřeně díval selce do očí. Byl to ten 
pohled, kterým ji vítal v podvečer před branou 
kasáren, když pochválil Zaorálkovi, že j,má fe-· 
šačku ženu". Nevydržela jeho pohledu a připa
dalo jí, že jí mráz přeběhl po zádech. 

"Nuže, věříte už?" optal se, vida, že se selka 
zachvěla pod jeho pohledem. 

"Věřím, věřím, - jenom, prosím vás, pře

staňte s těmi bohaprázdnými řečmi! Hlavu mi 
pomatete I'" 

Blondýn opravdu umlkl už a hovořili o jiném. 
Ale selka byla už vyviklána ze svého klidu. 

Zaorálek neopomíjel ji chvílemi vzíti za ruku 
a pohladiti ji důvěrně, - snesla to, od myšle
nek svých .se však neodvrátila. Stále upínala 
zraky k děvčicím, škádlícím se nedaleko od ní 
s vojáky, rozesmátým na celé kolo. Co její 
muž? Zůstává pevným v takové společnosti? 
Nedá se strhnouti tou rozpustilostí? 

Do hotelu nemohli se už vrátiti, proto seděli 
v tom VÍru, smíchu a zmatku až do chvíle, kdy 
bylo třeba jíti na nádraží k půlnočnímu vlaku. 
Vyprostili se ze společnosti a šli sami ztichlými 
ulicemi, v nichž jen vždy po dlouhých pře

stávkách zahrčela elektrická dráha. 
Zaorálek měl těžkou hlavu, protože do něho 

vnutili několik sklenic piva, a selka mlčela, jsouc 
téméř uražena, že ji uvedl do takového hluku. 
Smutek padl na ni i na něho. Nyní oba cítili, 
že se nějak otřeli o drsnou plochu života, a 
připadalo jim, jakoby se už nikdy nemělo vrá
titi jejich rodinné štěstí. 

Když přišli k nádražÍ, zjistili, že vojáka stráž 
nepustí dovnitř, i musili se rozloučiti venku. 
Neprodlévali příliš, řekli si několik slov, polí
bili se a už selka kráčela k pokladnám a Za
orálek k městu. Ohlédli se po sobě, byl to 
však jen letmý pohled, který si na rozloučenou 
věnovali. 

Obstaravši si u pokladny lístek, počkala selka 
chvíli v čekárně a uvítala jako osvobození onu 
chvíli, kdy oznámili příjezd vlaku a dovolili jim 
vsednouti do vozů. 

V překotu a spěchu, se kterým lidé rvali 
se o místa, podařilo se jí zajistiti si sedadlo a 
ulpěla na něm s plnou rozkošÍ, že si může 
odpočinouti po rušném dni. 

Hlavou vířily jí myslenky. Vzpomněla, jak ji 
toho dne z rána známá - neznámá upozornila 
na její mládí a rozdíl věku mužova, a v mysli 
doznívaly jí výsměšné řeči blondýnovy o man
želské věrnosti vojáků, do očí stále stoupal 
tabákový kouř v pivnici, v uši řezal rozpustilý 
smích městských děvčat. 

V druhém oddělení stála skupina vojáků, 

jedoucích na dovolenou. Bavili se s dvěma ven
kovankami, rozuměla každému slovu, jímž se 
vtírali do jejich pozornosti. Připadalo jí, jakoby 
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toho dne dostala křest, křest nikoli vodou, ale 
špínou života. 

Což divu, že v tu chvíli zabloudily její my
šlenky k mladému mlynáři, který ji už několi
krát oslovil a který jí nedávno řekl jen jakoby 

mimochodem: »Nač myslit do daleka~ leží-li 
štěstí hned u naší ruky?" 

Věděla, kam míří, odmítala od sebe pravý 
smysl jeho slov, - ale v tuto chvíli pocifovala 
bezděky ospravedlnění. 

H V I E Z D O S L A V: ČES K O S L O VEN S KÝM LEG I Á M 

Keď národ, ako celok, sám 
hold vzdáva svojim legiám, 
~ichž sila ramien, ducha moc 
zlomily jeho okovy 
a čiemu prinútiIynoc 
rozbresknúf úsvit ružový, 
odvekej bránu temnice 
otvorif na šír, do korán 
po kriele do dvoch svetastrán: 
zkaď-v stopách služnej dennice, 
jak odkliata by princezna 
hen v rudu nášho povesti, 
sa zrazu na svet zjavila 
v nádhernom ruchu, prelesti 
okúzlujúcej, l'úbezná, 
na úsmev milá, spanilá, 
so slnka tvárou ... Svoboda: _ 
kio, tohože syn národa 
úprimný, verný do smrti, 
by neponáhl' al medzitým, 
hoc najpríkrejšej po pfti, 
i osobitne - bratom bral -
50 srdcom láskou rozvitým, 
šat údy dušou z l'aIie 
i vytržený po závral. 
im priniesf hold svoj, vďaku vzdal? 
sa poklonif až -k zemi im ... l? 
I ja - vám, mož' byť, neznámy, 
keď svet tak veI'ký, šíry je -
i ja - zrak plný obdivu 
a rádostných slz, v srdci plam 
horucej lásky - pred varní, 
udatné naše legie! 
hr a, skláňam hlavu šedivú, 
hlboko, trebárs v sklonku sám, 
nahnutý pre staroby tlak; 
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a hlavu vznesúc nevdojak, 
čo tlaku toho protivu 
(obdivu, sI'z tých ... plný zrak), 
vykríkam, ako stačí dych 

. mi z prsú vekom stiesnených, 
chvejnými ústy na pokon, 
jak zavznievaI by rána zvon: 
česf - vďaka - chvála - sláva vám 
na veky, statným legiám! .... 
- Ó, sem kvet zeme 1 čo ho jest, 
i čo jest v hájoch vavrínu; 
sem s nebeských nív ruže hviezd 1 ••• 
a k tomu dúhu za stuhu: 
za krátku tvorčiu hodinu 
mód pre vás· veniec uvif z nich, 
zo všetkých krás tých sveiových 
ním uctif - vašu zásluhu, 
ju korun·ovaf, zvečnif ním: -
Že vašou chrabrou pomoc ou, 
len zvífazila nad nocou 
lži, bludu, hrubým násilím,. 
už čo deň vpravde vychodí, 
pozdravom kynúc rozmilým, 
nám slnce - zlatej svobody! ... 
- A vďaka zvláštne odo mňa 
vám, hrdinovia prítomna! 
že nevládnemú starcovi, 
mne, - ktorému sa trati deň. 
už vo večernom sÚInraku 
a jehož slnko zachodí 
vo večnú hrobu priehlbeň, -
mne, - jemuž ako otroku 
posadly hřdzou okovy 
rúk - noh, traf vřezúc hlbokú, -
mne ste sa - rovno zázraku! -
dňa dali dožif -. svobody .. 



, 

• 

KAMIL KROFTA: ČECHOVÉ A VÁLKA. 

oslední světové zápolení postavilo če
ský národ po třetí před velikou otázku 
války. Bylo sice bez počtu bojů, jež 
Čechům v minulosti bylo sváděti, nebo 

jich se úč~stniti, ale jen dvakráte národ sám 
z vlastního přesvědčení a z vlastní potřeby od
hodlal se k velikému zápasu, který se potom 
stal vpravdě bojem o jeho bytí a významným 
mezníkem v jeho dějinách. 

Prvně bylo to po smrti Husově. Cit hanebné 
potupy způsobené českému národu upálením 

. milovaného a zbožně udívaného mistra, vroucí 
příchylnost k jeho duchovnímu odkazu, ohro
žovanému mocnými nepřáteli, úchvatná touha 
zjednati vítězství čistému ·zákonu božimu, hlá
sanému Husem a jeho stoupenci, ale také živé 
vědomí velikého nebezpečenství, hrozícího odtud, 
že odvěký nepřítel českého národa strojil se 
vykonati na něm trest určený mu za jeho ka
cířství, pudily husitské Čechy dáti si otázku, 
slušno-li, aby se národ chopil zbraně k těžké
mu a odvážnému boji, jehož konce nebylo 
možno předvíaat. Tuto otázku tehdejší duchovní 
vůdcové národa řešili s vážností a opravdovo
stí hodnou podivu. Jejich uvažování ovládáno 
bylo, jak plynulo z povahy tehdejší doby, hle
diskem náboženským. Smí křesfan bojovati za 
pravdu mečem a kdy? tak zněla otázka, o kte
rou byly spory mezi stoupenci učení Husova 
před počátkem válek husitských. A hl~vně šlo 
o to, smí-li křesfanský lid sám chopiti se zbraně 
na obranu pravdy, jestliže jeho vrchnost je v tom 
liknavá. Mistři pražští, kterým bylo rozhodnouti 
tuto otázku, usoudili" že lidu křesfanskému sice 
náleží ono právo, ale jen v největší nouzi, jestli
že jeho vrchnost zjevně odporuje pravdě a zba
vuje se tím sama svých práv. Proti opatrnému 
rozhodnutí mistrů ozval se drsný hlas jiho
českého sedláka, jejž hnutí probuzené smrtí Hu
sovou přivedlo do Prahy. Křesfan nemá ani. 
práva ani povinnosti bojovati mečem za pravdu, 
hlásal Petr Chelčický, poněvadž každý boj je 
nekřesfanský, odporuje zjevnému přikázání bo
žímu. Nesluší sice křesfanu poslouchati nepřítele 

pravdy v tom, co by bylo proti Bohu, ale od
porovati mu mocí, bojovati s ním zbraněmi 

tělesnými rovněž nesmí. Přísně důsledný názor 
selského myslitele nenašel ohlasu v lidu zachvá
cenému bojovným nadšením. Jemu nestačil ani 
zdrželivý souhlas mistrů pražských s válkou, 
nebof prostý cit pravil mu, že boj s nepřítelem 
zákona božího i národa českého" který povstal 
na jeho obranu, jest jeho právem i povinnosti 

. zároveň, že je to boj spravedlivý a svatý. A 
právě v tomto vědomí husitského lidu, dávají
cího se v nerovný zápas s přemocným nepří
telem, jest jedinečná velikost a krása husitských 
válek. Jím také nejvíce vysvětlují se skvělé vá
lečné úspěchy českých bojovníků zákona bo
žího, jež podivem a hrůzou naplňovaly tehdejší 
lidstvo a na konec Čechům přinesly veliké ví
tězství mravní: uznání hlavních zásad jimi hlá
saných nejvyšší duchovní i světskou mocí v kře
sfanstvu. 

Po druhé dalo české povstání z roku 1618 
Čechům příležitost samostatně řešiti otázku války, 
a to za poměrů podstatně změněných. Tato pří
ležitost nepřišla znenadání ani bez přípravy. 

Již r. 1547 stavové čeští, odepřevše táhnouti na 
rozkaz krále Ferdinanda I. Habsburského proti 
protestantským knížatům německým, s nimiž je 
sbližovalo příbuzné smýšleni náboženské, po
kusili se o branný odpor proti svému králi. Ale' 
jejich nerozhodné a chabé povsiánfbylo po
tlačeno v zárodcích akruié tresty, jimiž byli 
stiženi jeho účastníci, odňaly Čechům na dlouho 
chut k podobným pokusům. Teprve deset let 
před začátkem českého povstání část národa 
českého z vlastni vůle sáhla ke zbranim, a to 
zase proti svému králi. Moravané spojení s Uhry 
a Rakušany a vedení bratrem královým, habs
burským arciknížetem Matyášem, pozdvihli se 
vojensky proti svému zákonnému panovníku, 
nutíce jej" aby se vzdal trůnu. Ačkoli vojsko od
bojných stavů přitáhlo až ku Praze a jménem 
Moravanů slavný Karel ze Žerotína veškerým 
svým vlivem a svou výmluvností působil na 
Čechy, aby se přidali k odboji" Čechové toho 
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neučinili. Odboj z r. 1608, polovičatý již proto, 
že jednoho Habsburka chtěl vytlačiti druhým, 
o . nic lepším prvního, skončil se nekrvavě ja
lovým mírem, jímž se habsburští bratří dočasně 
rozdělili o vládu nad zeměmi českými., Již po 
třech letech byly země ty zase sjednoceny v ru
KOU toho, jenž se byl r. 1608 postavil v čelo 
odboje, a příčiny, pro které se k němu Mora
vané odhodlali - absolutistické a protirefor
mačnÍ choutky dvora - trvaly dále, ba ještě 

se stupňovaly. 
Vůdcové Čechů poznávali stále patrněji, že . 

moc nenáviděného dvora možno zlomiti zase 
jen mocí. Proto násilným skutkem, svržením 
místodržících okny královského hradu, dali 
povel k boji. O spravedlnosti věci, za kterou 
se bojovalo, byli nepochybně přesvědčeni všich
ni, jimž se protivil politický i náboženský ab
solutismus dvora, a to byla jistě veliká většina 
národa, ale posvátného nadšení, které dvě stě 
let před tím všechen národ český rázem pro
měnilo v zástup božích bojovníků, tu nebylo. 
Boj, jejž začali stavovští vůdcové defenestrací, 
ač v něm šlo o věc celého národa, nestal se 
bojem vpravdě národním, nebof byl veden bez 
činné účasti širokých vrstev národa. A tak ani 
otázka zásadní oprávněnosti tohoto boje nebyla 
řešena veřejně jako věc národního svědomí -
formální správnost svého postupu dali ovšem 
odbojní stavové dokazovati právnickými deduk
cemi a apologiemi -, nýbrž jen v soukromých 
úvahách některých státníků českých. 

Zvláště dva z nich vážně o ní přemítali, Karel 
ze Žerotína, vůdce odboje z r. 1608, ale odpůrce 
povstání z r. 1618, a Václav Budovecz Budova, 
který r. 1608 svým mocným vlivem snad nej
vÍCe přispěl k tomu, že se Čechové nepřidali 
k odboji proti Rudolfovi, ale r. 1618 neváhal 
se postaviti v čelo českých povstalcův. Oba ve
licí synové českého národa, jež spojovalo nejen 
dávné důvěrné přátelství, nýbrž i stejné přesvěd
čení náboženské - bylif oba oddanými stou
penci Jednoty bratrské -, ocitli se tak po druhé, 
a fo v nejosudnější chvíli národního života, 
v táborech protivných. Žerotín, jenž roku 1608 
Čechům, když se nechtěli připojiti k odboji proti 

Rudolfovi, dokazoval na sněmu se vzácným 
uměním řečnickým, že králům překračujícím hra
nice svého povolání, osobujícím si vládu nad 
svědomím lidí, která náleží Bohu, nebo dáva
jícím se také v politických věcech ovládati špat
nými rádci, Bůh často odnímá moc vladařskou, 
r. 1618 napomínal vzbouřené Čechy, že je nutno 
podříditi se vrchnosti nikoli pro strach z jejího 
hněvu, nýbrž pro svědomí, poněvadž Bůh slovy 
apoštolovými učí, že každá duše má býti vrch
nostem poddána, a kdo se vrchnosti protiVÍ, 
zřízení božímu se protiví. A Budovec, který se 
r. 1608 nedal přesvědčiti výmluvností přítelo

vou, r. 1618, připomínaje mu tehdejší jeho slova, 
právem se ho tázal, jak může vytýkati Čechům, 
že činí to, co před desíti lety učinili Moravané 
na radu Žerotínovu, když přece Čechové mají 
k tomu důvody mnohem závažnější. Neodvážil 
se ovšem popříti platnosti slov apoštolových; 
jichž se dovolával Žerotín, ale snažil se je osla
biti tvrdě, že platí jen o pravé vrchnosti, která 
vpravdě sama vládne. a není ovládána jinými 
špatnými lidmi. Hájíce svých svobod, neprotiví 
se svobodná království a země řádné moci vrch:.. 
nosfenské, nýbrž jen jejím špatným nástrojům. 
Také sám apoštol hlásá poslušnost k vrchnosti 
jen pokud se srovnává se svědomím. a podle 
slov Petrových, - jsou to slova, jichž staří hu
sité tak rádi se dovolávali - sluší Boha vÍCe 
poslouchati než lidí. Proto Čechové, pozdvi-~ 
hnuvše se na obranu těžce ohrožené svobody 
náboženské proti· špatné vládě, nedopustilí se 
hříchu, nýbrž jako první křesťané, kteří na obranu 
pravdy Kristovy udatně a vítězně bojovali proti 
jejím nepřátelům, učinili, co bylo jejich· povin
ností. Pevné, mystickou zbožností . prodchnuté 
přesvědčení Budovcovo o spravedlivosti českého 
boje proti vládě usilující vyvrátiti čisté nábožen-· 
siví, nepřesvědčilo jeho moravského přítele, je
hož odpor proti českému povstání byl jednou 
z hlavních příčin jeho nezdaru; Ale bohužel ne
dovedlo ani ty, kdo sé přidali k povstání, nad
chnouti posvátným zápalem, strhujícím k veli
kým činům a nelekajícím se překážek ani obětí, 
jaký před dvěma stoletími rozehříval srdce á 
mysli .,bojovníků božích". Česká válka z let 
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1618-1620 rozhodnuta byla v ne prospěch Čechů 
mnohými příčinami, hlavně zajisté ohromnou 
diplomatickou i vojenskou převahou jejich ne
přátel, ale rychlý a úplný nezdar českého od
boje zaviněn -byl jistě také tím, že národ český 
nebyl tehdy dostatečně proniknut vědomím o 
nesmírném, osudovém významu zápasu, do ně
hož byl stržen svými vůdci. 

Porážka bělohorská zbavila na dlouhou dobu 
národ český možnosti zasahovati samostatně 

do světových dějin, vlastní vůlí určovati svou 
účast v bojích národů a stáru. Na cizí rozkaz, 
pro cizí zájmy a pod cizím praporem bojovali 
a mřeli synové národa českého na rozličných 
bojištích evropských a porobený národ ani ne
mohl a nesměl uvažovati o smyslu a účelu bojů, 
v nichž teklo tolik české krve. A když se na
plňovalo třetí století poroby pobělohorské, mo
hlo se zdáti, že se Čechové smířili s tímto svým 
osudem, že již docela zvykli býti pouhým ná
strojem cizí nepřátelské mocnosti tam, kde se 
vyřizovaly spory mezinárodní, že by ani nebyli 
schopni odhodlati se k boji z vlastní vůle za vlastní 
věc. Tak nadešla doba strašné zkoušky. V létě 1914-
ona cizí nepřátelská mocnost, jež před třemi sty 
roky zničila samostatnost českého národa, svou 
mateřskou péčí málem by jej byla přivedla do 

. hrobu, a když se vlastní silou povznesl ze svého 
úpadku, všemi prostředky brzdila jeho nevítaný 
rozvoj,' tvrdými rozkazy jala se volati do zbraně 
jeho syny, aby ve spolku s úhlavním svým ne
přítelem, od věků usilujícím o)eho záhubu, dali 
se v strašlivý zápas se svými bratry po rodu a 
cítěnÍ. Bojem na život mezi Německem a Slo
vanstvem nazval tento zápas hned na začátku 
kancléř "spojenecké" říše německé, aby Čechům 
bylo jasno, že se jim ukládá bojovati za vítěz
ství těch, kdo jim samým strojili záhubu, že jsou 
hnáni na jatky jako stádo otroků bez· vlastní 
vůle, kteří na daný rozkaz musí svému pánu 
a jeho zájmům obětovati nejen svou krev, nýbrž 
i své srdce a rozum. Není pochyby, že většina 
národa, všechno jeho zdravé jádro, velmi záhy 
uvědomila si hrůzu a potupnost tohoto stavu. 
Ale najíti z něho východisko jistě bylo svrcho
vaně nesnadné. Vypověděti přímo poslušnost 

strašlivé moci, která naše lidi hnala do bratro~ 
vražedného boje pod svými prapory, nebylo 
možno. Ojedinělé oddíly, které se zdráhaly vy- ' 
táhnouti do pole, bolestně pocítily svou bez
mocnost proti drtivé převaze organisovaného 
násilí. Účinnější bylo hromadné přebíhání če
ských vojáků k "nepříteli''', spojené ovšem nejen 
s velikým nebezpečenstvím, nýbrž namnoze i se 
skutečnými útrapami. Ale nedostatek odvahy 
nebo příležitosti zabránil užíti tohoto spasného 
prostředku velmi mnohým, kdo celým srdcem 
byli na straně těch.. proti nimž bylo jim bojo
vati. A mnozÍ, velmi mnozÍ, cítíce se takřka jen 
bezmocnou složkou stroje uvedeného v pohyb 
vyšší vůlí, konali prostě, ale někdy také s hor
livostí a svědomitostí vzdáleným pozorovatelům 
skoro nepochopitelnou vše, co se jim ukládalo; 
zdálo se jim, že jinak ani jednati nemohou. 

Kdyby tento stav byl poirval do konce svě
tové války, ať jakýkoli byl by býval její výsledek, 
nebyli bychom mohli českou účast v této válce 
počítati k světlým stránkám svých dějin. Byla 
by zůstala jen nejpotupnějším dokladem našeho 
tělesného i duchovního otroctvÍ, které nám ani 
ve chvílích, kdy se na staletí rozhodovalo o 
osudech národů, nedovolovalo jednati tak, jak 
nám velelo srdce a rozum. Na štěstí nestalo se 
tak. Mezi Čechy, jimž přízeň osudu dopřála pro
dlévati od počátku ohromného zápasu světo

vého ,.na druhém břehu", nebo kteří dosiali se 
tam později ať dobrovolně, vydávajíce v nebezpečí 
svou budoucnost i svůj život, ať mimo svou vůli,' 
našli se stateční mužové, kteří pochopili, že národ 
tak skvělé minulosti a tak vroucí touhy po ži
votě velikém a svobodném nemůže zůstati trp
ným divákem tam, kde se bojuje o veliké otázky 
a zájmy všeho lidstva i jeho vlastní. Vidouce, 
že většině národa, spoutané a porobené, není 
možno posta~ti se v zápas stran zjev~ě tam, 
kde bylo její pravé místo, odhodlali se sami 
zachrániti národní čest. Chopivše se dobrovolně 
zbraně, stanuli v společném šiku s těmi, o nichž 
byli přesvědčeni, že bojují za právo a pravdu 
proti násilí a lži. 

První z těchto hrdinů snad ani mnoho ne
uvažovali o prospěchu nebo škodě, jež by z je-
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jich skutku mohly vzejíti českému národu v jeho 
stavu politickém. Poslechli prostě hlasu svého 
srdce a svědomí, který jim kázal vydati činy svými 
i krvi svou svědectví o pravém cítění a smý
šlení svého národa. Mravní velikost jejich činů 
byla jistě pochopena a správně oceněna jak 
těmi, pod jejichž prapory se dobrovolně posta
vili, tak vlastními krajany, kteří se jen úkradkem 
o něm dovídali, a sami suroví násilníci" proti 
nimž obracela se jejich zbraň, marně spíláním 
snažili se zastříti mocný dojem, kterým na ně 
působilo hrdinstvi těchto Čechů. Ale více než 
mravní účinek nebylo odtud možno očekávat. 
Prolévajíce svou krev po boku velikých národů, 
v jejichž vítězství věřili, mohli se tito první čeští 
legionáři oddávati naději, že získají svému n~
rodu přízeň vítězův a tím přispějí k zajištění jeho 
lepši budoucnosti. Domnívati se, že by oni sami 
nebo ti z jejich krajanů, kdo následovati budou 
jejich příkladu" mohli opravdu účinně zasáhnouti 
do boje velikých národův a států světových nebo 
snad dokonce přispěti svou pomocí k jeho šfast
nému výsledku, bylo by se jim asi zdálo po
šetilosti. A přece i to se stalo. 

České legie, jakkoli malé počtem v poměru 
k milionovým armádám, v nichž a proti nimž 
bojovaly, staly se svou kázní a statečnosti na 
rozličných bojištích činitelem vpravdě závažným 
a nejednou prokázaly svým mocným přátelům 
ve chvílích Usně služby nadmíru cenné. Ano 
stalo se, že rozhodnutí, ne-li o konečném vý
sledku války, aspoň o délce jejího trvání, ocitlo 
se takřka v jejich rukou. Jen s hrůzou možno ještě 
dnes pomýšleti na to, co by se bylo dělo, kdyby 
po úplném shroucení nešfastného Ruska německá 
moc vojenská byla nerušeně pronikla až do 
Sibiře a hospodářsky vyčerpan~ mocnosti ústřed
ni byly tak získaly možnost vésti válku třeba 

ještě několik roků. A tuto hroznou možnost 
zmařila chrabrost a obětavost našich ruských 
legionářů, kteří se postavili jako nerozborná 
hráz přívalu ruského bolševictví ovládaného Ně
meckem a jeho zájmům sloužícího. Co vykonali 
tito naši legionáři na Sibiři náleží dějinám svě
tovým nejen pro romantickou krásu jejich činů, 
nýbrž hlavně pro nedozírný téměř vliv jejich na 

rychlé a příznivé ukončení světové války ~ Uznáni, 
kterého se našim legionářům dostalo za jejich 
sibiřský výkon krásnými slovy osvíceného ná
čelníka britské vlády - opakovali jsme si je 
často před svým vysvobozením z habsburského 
otroctví se zbožnou úctou k našim vzdáleným 
bratřím a s hrdostí tlumenou arci vědomím vlastní 
ubohosti - bude jim bohdá zachováno vzděla
nými národy vyšlými vítězně z posledního zá
pasu. Ale stejně náležejí činy československých 
legií na Sibiři dějinám českým, nebof juni teprve 
zajištěna byla naše svoboda a samostatnost. 
Bojujíce za společný prospěch lidstva, dobyli 
naši legionáři vítězným tažením sibiřským svému 
národu bezpečných záruk svobodného života stát
ního. Jak o jejich husitských předcích možno i o 
nich říci, že v jejich skutcích a osudech věc česká 
spojila se podivuhodně s věcí obecného pokroku 
a prospěchu. A právě v tom, že byli, podobně 
jako někdy husitští bojovníci boží, zcela pro
niknuti vědomím o nesmírném významu svého 
podniku jak pro vlastní národ, tak pro dobro 
všeho lidstva, jest tajemství jejich úspěchu" na 
něž s úžasem pohlížel celý téměř svět. Jen toto 
vědomí může nám zajisté vysvětliti, proč těch 

několik tisíc našich hochů s tak mocným účin
kem zasáhlo do válečného dějstva, zatím co 
staiisíce zajatců jiných národností, zejména ma
ďarské a německé, zůstalo pouhou beztvárnou 
massouzmítanou kalnými vlnami rozbouřeného 
ruského moře, jen ono zajisté učinilo podle 
prorockých slov Denisových z žáků Komen
ského bojovníky Žižkovy. Synové národa" který 
lJO svých předcích zdědil odpor proti válce i 
vůbec proti spoléhá~í na zbraně hmotné a svými 
nejlepšími lidmi v odporu tom byl utvrzován 
měrou, jež se mohla zdát až povážlivá, ukázali 
světu znova; že i Nboj tělesný", jehož se Chel
čický a jeho učenníci tak děsívali, může býti 
ospravedlněn a posvěcen čistotou svých po
hnutek a vznešeností svého cíle. Jejich zásluhou 
Čechové s hrdostí budou moci vzpomínat, jak 
po třetí ve svých dějinách rozřešili si otázku 
války. Smíme se oddávat naději" že je budouc
nost již nadobro ušetří strašné povinnosti řešiti 
znova tuto otázku? 
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J o S E F HOL Ý: K O V A Č I Č. 

Rudě oheň hoří Marynečka milá, Vykopaná jáma 
prostřed lesa, nezaháněj, vedle něho, 
bělavý sloup padá naší bílé lásky krvavý pes křičí: 
na nebesa. nezapomeň. « zabíte ho! 

",Utec, Janko, utec Nad pramenem stála Marynečka - život -
od Tarnové, Jaga divá, buben vířil -
hledají tě po vsi spánembohem v nebi žádnému jsem nikdá 
žandárové. « hovořila: neublížil. Ir 

..,Maryna má černá, ",Vidím sílu vojska Už ta skála tvrdá 
nevyháněj, na Lublani, spadla na ně, . 
na tvém srdci skála, prosiřed Janko cigán, už ho veze Maďár 
v ní mě schovej. kolem páni. do Lublaně. 

DR. FRANT. KREJčí: VŮLE ZVíTĚZITI. 

namená něco lidská vůle v proudu 
dějinném? Zmůže něco člověk se 
svým chtěním proti zákonné nut

,...-_--di; nosti sociálního dění? 
Legie naše daly odpověď svými nádhernými 

činy a zachránily nám důvěru v mravní ideál. 
Nemá člověk jen svůj prometheovský vzdor, 
o ~ějž tříšti se blesky pohněvaného vládce Olym
pu, vzdor, jemuž platí Horácovo: si fraclus il
labalur orbis, impavidum ferient ruinae, vzdor, 
jimž Fichte triumfovati chtěl nad celým vesmírem! 
Člověk může se státi účastným také kladné spo
lupráce na tvůrčím díle dějinném. Za určitých pod
mínek stává se vůle lidská činitelem ve vývoji 
společenském a za určitých podmínek národ 
stává se v doslovném smyslu spolurozhodujícím 
strůjcem svého osudu. 

To poznání bylo učiněno již dříve; je to závěr 
zcela logicky plynoucí z podstaty mravnosti. Ale 
naše legie potvrdily nám je ve chvíli světové 

bouře, kdy zdálo se, že v živelném, běsném zá
pasu zhrouti se v nic všechny ideály, jichž svět
lem a teplem posilovali se národové utlačení ve 
svých snahách o lepší budoucnost. V rozhodné 

chvíli legionáři naši stělili slovo, myšlenku, ideu 
v čin a ukázali moc a význam lidské vůle. Co 
jsme chtěli, stalo se, pro tož e j s met och t ě-
1 i. Víme též. že. kdybychom to nechtěli, nebylo 
by se to stalo, nemuselo se to státi. Kdyby ne
bylo bývalo legií. nebyli bychom svobodni. 

Ale o každém chtění říci se to nemůže. To právě 
je nám patrno z toho. jak naše legie pomáhaly 
dělat dějiny. 

Také Němci šli do světového zápasu s he
slem :Wir wollen siegen. wir mussen siegen. wir 
werden siegen! Jak zpupně zněla slova ta. která 
jsme slyšeli při každé příležitosti. jakého sebevě
domí a jakého despektu nad ostatními národy 
byla výrazem! Chvěli jsme se při pomyšlení •. že 
by mohla se státi skutečností; a Němci žili tou 
myšlenkou. že v jejich chtění je záruka úspěchu. 
že zvítězí, protože oní chtějí zvítězit. Tu nešlo 
o vůli lidskou vůbec. nýbrž jen o vůli německou. 
Byla to jiná formule pro základní myšlenku 
filosofie. vyvřevší ze dna duše německého ná
roda a charakterisující celou periodu vzestupu 
němedva v kulturním a politickém vývoji střední 
Evropy, filosofie velkoněmectví počínající Fichte-
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šejfci lidstvu desku nových hodnot. filosofie vůle 
k moci - Wille zur Macht. Němci chtěli vůli 
svou vnutiti celému světu a také tomu. co za
hrnujeme slovem osud. Mysleli. že k tomu dostačí 
- chňl a chňt. 

I po strašném zklamání. které jim přinesl vý_ 
sledek světové války. zůstávají věrni principu 
vůle k moci a zdá se. že spoléháním na tento 
princip chtějí překonati nynější rozvrat a při
praviti si lepší budoucnost pro - boj odvetný. 
Vůle k moci objevuje se vůlí k pomstě. 

Ludendorf v.e svých vzpomínkách. vyšlých po 
katastrofě. pokouší se obhájiti tento princip vše
mohoucnosti vůle a vysvětluje fiasko jeho ňm. 
že prý vůle k vítězství byla u Němců paraly
sována vůlí k míru. 

Byla rozdvojena; vůle berlinských kruhů dvor
ních k míru ochromila vůli vojenského vedeni. 
kdežto u nepřátel trvala nezlomena a stále byla 
sesilována vůle zničiti Německo. Němci prý po
razili sebe sami. 

Tak jednoduše se však věci nemají. V tom 
má Ludendorf pravdu. že nezbytnou podmínkou 

úspěchu jest stálost a vytrvalost chtění. Jakmile 
zajisté v Německu se vůle rozdvojila. bylo už 
Německo poraženo - rozdvojení nastalo právě 
z tušení neodvrainé porážky. Ale není pravda. 
že stálost a vytrvalost chtění sama sebou jest 
zárukou. vítězství a že by byla Němce před po
rážkou zachránila. Podmínkou je, aby chtění 
lidské. tedy také vůle celého národa, byla v sou
hlase se zákoností dějinného vývoje. Marné jest 
a vždycky bude marné chtění lidské. když ocitne 
se v odporu s osudovou nutnosň. Koles dějin 
nelze zastaviti v jejich běhu a nelze jim dáti 
směr opačný; co se jim staví v cestu. to roz
drtí. A jsou-li mravní ideje eksponentem železné 
nutnosti zákonité, pokud vládne životem sociál
ním, může jen ta vůle nadíti se vítězství, která 
má mravní posvěcení. 

V tom je rozdíl mezi vůlí našich legií II vůlí 
k vítězství, s kterou šli do boje Němci. Proto 
byli poraženi a proto jsme svobodni; s námi 
zvítězila idea. která by zvítězila i bez nás. S Němci 
však byla porušena filosofie nadčlověka a de
savuován princip vůle k moci. 

EL. KRÁSNOHORSKÁ: LEGIÍM NAŠICH HRDINŮV. 

Jsou. ještě jsou! Ne stínové jen velcí. 
ne z mohyl reků vzkříšen ci jen plaší! 
Jsou mladý div. ti junáci a smělei. 
duch vtělený jsou z lepší krve našÍ. 
jež jim svou boží pravdou v tepnách bije, 
když v boji osudném se za nás lije. 

Co nejvýše kdy blýsklo z českých duší 
a z činů předků v bouřích slávy staré. 
to rázy mlunnými jim v srdcích buší 
a životem z nich jiskří v síle jaré, 
ba nový věk nám z jejich lásky roste. 
z jich pevné vůle. posvátné a prosté. 

I. 

A jsou jich legie! Jsou nesečtěni 
jak vlny v moři, hromům vstříc když plesá! 
Hle. v plochém. vetchém našem pokolení, 
jež tužbou vzlétá. před činem zas klesá:. 
čím chrabrý voj ten vzplál. jenž v ohni prudkém 
kul českou myslenku. až byla skutkem? 

Kde byli jste. vy hrdinové tiší, 
že o vás dříve nebylo ni slechu? 
Vy. o nichž nyní zeměkoule slyší 
a jejichž jméno značí slávu Čechů? 
Vy, v množstvu skryti nehlučně a skromně, 
jste žili v nás, jak žije duše v stromě. 
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A blaze nám. že takým zdravým dřenem 
Bůh obdařil náš peň, v nějž hromy bily 1 
Přec mÍZa skvostná prýští českým kmenem. 
když jste se vy nám z něho narodili; 

Ó, zůstaň duch váš po staletí přÍští 
tím dřenem. duší rodného nám kmene. 
al bují zdráv a bouř ho neroztříští, 

přec otců ctných snad potomci jsme dobří, 
když bratry jste nám vy - vy v ctnostech obři. 

al v list i květ a plod a v sílu žene 
a pamět na vás af v něm nevymizí. 
však tvoří, povždy rodí Čechy ryzí I 

Z nás každý jak vyznavač lásky a věry 
své otčině hymny pěl. 
My hájili jsme si jí řečmi a pery 
vy hradbou svých mladých těH 

I zahřímal osud kol hrozbami zhouby 
a rdousil nám v hrdle zpěv; 
vás pudil však ohnivý vzdor v duše hloubi 
ven do bouří, do bitev. 

II. 

Mřel nepočet Čechů tam za chtíče vrahů. 
nám pláč tu zbyl. stesk a hněv ... 
vy mříti jste učili za vlastni snahu. 
jen za českou věc dát krev. 

V boj spravedlnosti, v boj šlechetný kráčet. 
Ó. snem jest to spanilým 1 
Proč musí boj taký zem krvavě smáčet 
a vítězit násilím? 

Znak čirého práva. lev sněhově bílý 
přec dravec to, přec to lev. 
jen krvavým polem přec k vítězství pilí! 
Buď žehnána zaň ta krev I 

. Šli čelit smrti. Mladých životů 
ni mžikem neželeli 
ni slzí. které třpytem klenotů 
se v očích lásky chvěly. 

Šli na smrt jako v I~kty milenek. 
tak oddaně a švarně. 
ač s nimi od děvušek, od ženek 
v dál táhly vzdechy - - marně! 

Šli hrůzám. vřavě pekla v ústrety 
jak v radovánky, k tanci. 
a zpívali si k hrozbě Odvety. 
ti zrádcovaní psanci ... 

III . 

A katané když tak je ztýrali, 
jak ďáblové jen mučÍ. 
v zem cizí. bojem zdranou padali 
jak matce do náručí. 

Když pro každého z padlých jeho mát 
se zalyká v slz moři, 
jak truchlí pro ně. pro svou drahou mláď. 
vše c h matka v těžkém hoři! 

Tak velkou bolest, srdci nejbližší, 
žal pro nejlepší syny, 
jen stejně velká těcha utiší: 
čest věčná pro hrdiny r 

Dík slávy heroům těm spanilým. 
již v obě! sebe dali. 
a láska bud jich druhům zmužilým, 
již dílo dokonali 
a zdrávi zavítali! 
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A. L A U E R MAN N O V Á-M I K S C H O v Á (F E L I X TE V E R): 

V ZAJATECKÉM TÁBOŘE V MILOVICÍCH, V R. 1915. 

e krutostem válečným, k citovému 
i hmotnému strádání družil se valné 
většině našeho národa pocit nanej
výše trapný - nesměli jsme mluvit 

pravdu, nesměli jsme narovnati páteř k doznání 
poctivého přesvědčení a cítěnÍ. 

Ve Vídni, na říšské radě nás častovali názvem 
... národ zrádců"'" licoměrně byla nám vytýkána 
faleš i nedostatek mravního cítění, leč - jaká 
byla mravnost" jaká spravedlnost a jaký i po
litický· rozhled těch, již nás donucovali k bra
trovražednému boji, vnucenému nám proti nej
vniternějšímu národnímu cítění, již každý projev 
i nejmenšího odboje krutě pokutovali., již celý 
náš národ vnutili v útrapu zkroucené páteře 7 -

Tenkráte cítil ku podivu správně náš lid tím, 
že celá jeho sympatie byla obrácena k slovan
ským národům, proti nimž bylo našim vojínům 
bojovati. - Tenkráte cítil lid náš národnostně. 
Od té. doby., žel bohu, vlna klesla; lid náš obě
tuje nyní zlatému teleti. hmotného a k tomu 
ještě nedosažitelného prospěchu. 

Ve stati, otištěné loňského léta v »Cestě" ci
tovala jsem projev ženy našeho lidu, který se 
mi zdál drasticky objasňovati hledisko na celou 
vnucenou nám válku. Odstavec byl tehdy cen
surou vybílen. 

S počátku války, roku 1914, hostilo .obyva
telstvo Liboce u Prahy čety vojska, vracejícího 
se s cvičení na Buštěhradě. Češi i Němci bý
vali hoštěni se stejnou štědrostí. Jednoho dne 
obořil se však kurážný Chebáček v nejjadrnější 
chebštině na statnou paní hostinskou v sousedství. 

»A co že vy tu nemluvíte německy 7'" 
»Niks fajč I'" řekla hostinská. 
NAno, niks tajč, však počkejte, vy se naučíte, 

tady nastane jiný pořádek, jen co vyhrajeme 
N Wird schon anders werden .... Na pražském mostě 
bude se mluvit jenom německy a na rozích ulic 
už nebudou viseti červenobílé tabulky, kterým 
nerozumime. Však tu bude jiný pořádek, jen 
co vyhrajeme}" 

A na to hostinská, podepřevši si boky: NA 
k tomu my vám tedy musíme pomáhat, abyste 
nám, až vám nejlépe pomůžeme, hlavy srazili?" 
Odpověď byla dána v jakémsi volapiíku se

sazeném z obou zemských jazyků a obsaho
vala, co jsme všichni více méně cítili. -

Pocit soudružnosti slovanské, pocit naděje a 
důvěry v Rusko byl tehdy velký. Mladý., hezký 
kOČÍ, právě odvedený, synek povozníka z Tejnky, 
který mne někdy z Prahy do Liboce vozil, těšil 
se., že se hned v první pafálii dá k Rusům. Ženy 
na poli si slibovaly, že dají třeba poslední svou 
mouku na koláče pro Rusy: »Jen co tu už bu
dou!« Moderní Hero, paní učitelová., bydlící na 
břehu Labe v Poděbradech, stavěla na okno 
každé noci rozžatý kahanec, ..,kdyby ruský ta
jatec, z MiIovic uprchlý, plul v noci přes řeku, 
aby věděl, že tu bydlí přátelské duše ... A kdyby 
nějaký přišel, dala bych mu nocleh i občerstve
ní, třeba by mne za to zavřelLOno se za
jatcům v Milovicích vede tuze zle I'" 

Že se zajatcům v Milovicích vede nedobře, 
sdělila se mnou i paní Gabriela Preissová, je
jíž druhý manžel byl tenkráte komandantem 
zajateckého tábora v Milovicích. 

Bylo to po Novém roce 1915. 
Paní Preissová, která ve vsi Milovicích by

dlela, zvala mne k prohlédnutí zajateckého tá
bora, naznačila mně zároveň, že se bliží ruské 
vánoce a že v tuto dobu snad bude možno po-_ 
těšiti zajatce malými dárečky. Řekla mně ovšem 
také, že je dlužno, abych při tom byla opatrná, 
protože všude číhají udavači. 

Chystala jsem se na cestu, sebrala a nakou
pila jsem co se dalo, pak stojic před skromnou 
hromádkou schysfaného, vzpomněla jsem, že je 
zajatců moc a moc, vzpomněla jsem rakouského 
mota »Viribus unitis« a rozběhla jsem. se po 
známých s prosbou o sladké, slané, mastné, 
olejné i tabákové příspěvky pro ruské zajatecké 
vánoce . 

. Úspěch byl velkolepý I Do dvou dnů vypa-
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dala má dosti prostorná jídelna i pokoj k ní 
hraničící jako skladiště pro velký, dobročinný 
bufet. Vánoček, koláčů, pečiva, masných i olej
ných konserv, čokolády, konfektů i ohromných 
salámů byly plné stoly, cigaret plné bedny. Jed
ním z hlavních vinníků na této potopě lahůdek 
byl Dr. Vratislav Černý a jím získaná tajná četa 
ruských přátel, kteří zasílali své dárky většinou 
anonymně. Co chvíli se na naše dvéře zvonilo 
a· po každém zvonění dárků přibývalo. 

. Podvečer zazvonil i vážný pán a se slovy 
... Pro zajaté Rusy" vsunul mé staré Karle do 
rukou objemný balíček tureckého tabáku. 

..,Od koho mám, prosím, ohlásit" I tázala se 
moudrá Karla, leč pán, že na tom nezáleŽÍ, a 
rychle odešel. 

... Takový mi byl nějak povědomý" povídala 
Karla. - Neměla jsem v pocitu bohatého pře
pychu pokdy starati se o jednotlivce, teprve 
když jsem se později dozvěděla, že dárcem byl 
náš milý mistr Alois Jirásek, nabyl dárek ceny 
ruky dárcovy. 

.vJak to jen dopravíte? To jsme vám něco 
pěkného nadrobili I" řekl Dr. Černý a zakroutil 
povážlivě hlavou. Jiní, bojácnější, řekli více a 
kroutili povážlivěji hlavami, leč já strachu ne
měla. Přiznávám se, nechci se zdáti odvážnější 
nežli jsem, ani jsem si neuvědomila, že je k pod
niku potřebna odvaha. Nebyli jsme tenkráte ještě 
tak otupělí ke všem surovostem válečným. Sou
dila jsem prostě lidsky, že je zajatec, člověk 
odzbrojený. svobody zbavený prostě člověkem 
i u těch, již ho zajali a to zvláště o radostných 
sváfcich křesfanské lásky štědrovečernÍ. 

Nemohla jsem pobrati vše najednou a po
žádala jsem tedy svou dceru, aby zbývaiící dru
hého dne po mém odjezdu za mnou přivezla. 
Doprava nešla zcela hladce; . velké, cestovní koše, 
v nichž bylo napěchováno mnoho konserv 
v olověném obalu, vzbudily svou tíží pozor
nost nádražních zřízenců. Byla jsem tázána,co 
to vezu; odvětila jsem nasadíc důležitě úřední 
tvářnost: II To jsou konservy pro lazaret do Lysé. N 

Jedouc k Lysé s bedničkou nejjemnějších ciga
ret v kupé oddávala jsem se nejkrásnějším 
představám. Viděla jsem velkou, krásně oteple-

nou místnost; v ní rozežženou, bohatě ověšenou 
vánoční jedli a kolem v řadách zajatce. bratry 
Rusy. Má naivita romantické povídkářky při
měla mne k tomu, že jsem si už i skládala 
věty, které řeknu vousatým mužíkům; řeknu 
jim asi : ... Něco dárků z lásky vám posílají vaši 
přátelé v Praze. Mnoho na vás vzpomínáme, 
víme, že jsou vánoce v cizině smutné, leč bohdá, 
ode dneška za rok budete je jako vítězové sla
viti doma, v široké matičce Rusi, v Rusi nám 
tolik milované}" 

AI V Rusi nám tolik milované 1" Nebyla bych 
nadsazovala. Od mladých let bývala jsem pil
nou čtenářkou Gogola, Gončarova, Turgeněva, 
Tolstého i Dostojevského, posuzovala jsem ru
skou duši dle popisu jejich autorů a cítila k ní 
teplou soudružnost měkké, náladové povahy 
slovanské. Jindy ovšem. soudíc dle autorů ru
ských ruský lid, říkávala jsem .. že Rusko žádné 
války nevyhraje, protože ruský člověk nemá 

. cílevědomé krve válečné.. že je buď zemitě ne
uvědomělý jako ta ruská step, anebo zase 
mysticky hloubavý, za obzor tohoto světa za
létající, smutkem realnosfi odechnufý. Jednou, 
že zabijí jako ve zlém, pálenkou povstalém snu, 
po druhé, že obejme tam, kde mu přikázáno 
zabíjet, protože je i ta ruská pravda široká jako 
ta ruská step, protože neulpívá na absolutnu 
hroudy i příkazu určitého dne. Zkrátka vyčetla 
jsem si z ruských autorů, že ruské duši chybí 
jistý ohraničený prvek rationaIistický, že je ru
ská duše na míle vzdálena kolektivní subordi.; 
naci, lineární disciplině duše německé. Prvky 
rafionalistické zdála se mi dokonale ovládati 
disciplinovaná duše Německa, mající svá dale
konosná děla, své ponorky i svého territoriál
ního Pána Boha, čistě germánského původu. 

Přes to měla jsem tenkráte chvějnou, ač časb 
kolísající naději ve vítězství dohody. 

V mých zápiskách. psaných po náratuz Mi
lovic, stojí doslovně: ... Bedničku nejlepších ci
garet vzala jsem si sebou do kupé. byla určena 
pro ruské důstojníky. Jela jsem v očekávavém 
nadšenÍ." 

Mé nadšení bylo sice trochu ochlazeno, když 
mně paní Preissová na nádraží v Lysé ď řekla, 
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že se její manžel' o příjezdu košů i jejich ur
čení dozvěděti nesmí. protože jsou stále ob
klopeni vyzvědači a udavači. Jely jsme tedy 
k Milovicům v kočárku nevlídnou noční rovi
nou, jejíž temnota byla sem tam potřísněna 

světélky po různu roztroušených domů' i vesnic, 
svitících mezi vločkami hustě padajícího sněhu. 

Jsou krajiny, ze kteřých na tebe dýchne na
prostá, tvé bytosti protikladná cizota, ve kterých 
jakoby ti prsty chladné, mrtvé ruky místo vzdu
chu po tváři hmataly. To byl můj první dojem 
z bIížfcich se Milovic, dojem snad sesilený slovy 
paní Preissové, která mezi jízdou ukázala na 
osamělé světélko na nevelkém vršku. 

N Tam je hřbitov i umrlčí komora, stále plná, 
tam chudáky pochovávají. úmrtnost je tu ve
liká!" Hlas jí zněl zdušeně, v divné zakřiknutosti. 

Paní Preissová bydlela v malém domku ve 
vsi Milovicich. 

Druhého rána jsme záhy vyšly, opatřeny le
gitimacemi k návštěvě zajateckého tábora. Kra
jina jedna bilá pláň, ohraničená zasněženými 

lesíky. Ves Milovice - výlupek vši střízlivosti, nový 
kostelík, rovné dvě linky domků, podél silnice 
a vedle domků hejna velmi ucouraných hus 
na velmi bilém sněhu. - Jen v kolejích silnice 
nahnědlé rýhy, po nichž vozy s rozcochatými 
koňmi svážely náklady jedlého zboží pro za
jatce. Již předešlého večera jsem slyšela, že je 
dodávka potravin svěřena židům a že má pan 
komandant stále co dělat, aby vracel příliš ztu
chlé a pokažené potraviny. 

Několik kroků a stanuly jsme před vysokou 
drátěnou sítí, u železných dveří, při nichž voják 
s nasaz~nou pikou bedlivě prohlížel naše legi
timace. Deset kroků dále a druhý voják s píkou 
měl příkaz učiniti totéž. Nedaleko prvni drátěné 
sítě táhla se druhá, obehnávající těsně baráky dů
stojníků. Několik postav kmitalo se za síti, to 
byli rušt! důstojnici. Zamávali jsme jim šátky, 
oni nenápadně děkovali za pozdrav. 

Bílá pláň ohraničená, jaksi vklíněná mezi 
dvěma pahrbky, nad tím šedá obloha. Kolem 
vojáků s píkami dospěly jsme k hnědému bodu, 
ku krechtě, z níž zajatci vykopávali zemáky. 
Hnědá hrouda na bílé hladině a v ní postavy 

v zemitě hnědých kaftanech ruské uniformy. 
Tváře až do hněda zažloutlé, lenivé, jakoby nu
cené pohyby neradostné práce, naprosté mlčení. 

Stanuly jsme, chtějice zajatcům podstrčiti 

nějaký balíček kuřiva, ani jeden z nich k nám 
neobrátil zraku, ztupělé, bezúčastné zornice vrý
valy se do země, jakoby stydnými pohledy. Nej
výše nad vykopanou jámou stál ruský voják 
ušlechtilé tváře, olivové pleti a černého řídkého 
vousu; ten hleděl kamsi v dál, maje ve tváři 

cosi visionářského, hleděl kamsi za obzor šedé 
oblohy a bílé pláně pohledem nostalgickým, 
beznadějně toužícím, snad po široké matičce 
Rusi, snad po ještě vzdálenější otčině. 

Nostalgie za hranice života - ruská nostal
gie ! - Byl to pohled, který jsme nalezly u 
mnohých, při této i při následující návštěvě za
jateckého tábora, pohled, jímž se vyznačovaly 
zvláště inteligentnější tváře. 

Pozorovaly jsme mezi zajatci trojí typ. -
Jeden ohyzdný a ubohý, malé zakrnělé po

stavy, tatarsky skreslené tváře, něco, co se te
prve lidské podoby domáhá. Druhý typ, ruského 
mužika, s tulením, řídkým naryšavělým vousem, 
typ jaksi pokorný, který jakoby se modlil NOd
pusť pane bože, že tlapu také zemi tebou stvo
řenou}" Třetí typ krásný! - Urostli lidé tem
ných zraků, těžkých pohledů, spadajících jak 
temnými drahokamy zpod bilých čel. Ve tvá
řích dumavost, v pohybech lenivost. - Pan plu
kovník Halbaerth povídal, že jsou zajatci hrozně 
líní. V porovnání k práci našeho lidu pozo
rovala jsem u těchto v zemi se hrabajících Rusů 
neobyčejně lenivé pohyby. Dumavost a lenivost 
si ruku podávají, možná však, že tato zdánlivá 
lenivost povstávala z nedostatku potravy. Jak 
jsem slyšela, mívali zajatci hlad, křičívali na 
kolemjdouCÍ venkovany prosebně ,.chléb, chléb 1« 
Obyvatelstvo Milovic, zvláště ženské vhodily jim 
mnohou skyvu přes drátěnou síť, ač to bylo 
přísně zakázáno a ženy byly i za to trestány. 
Všechen styk mezi obyvatelstvem a zajatci byl 
přísně zamezen ze strachu před revoluCÍ, jak 
se mně řeklo. Mezi hladem Rusů a soucitným 
srdcem obyvatelstva stál rakouský bodák na 
stráži. 
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Málo co zanechalo ve mně dojem tak teskný, 
jako tato návštěva zajateckého tábora. Kráčely 
jsme dále sněhovou hladinou, oznaČenou sto
pami smutných kročejů. Každých deset kroků 
bylo nám ukázati legitimace. Bodáky čněly do 
šedé oblohy: vzduch byl šedomodrým mrazem 
naplněn, z některých baráků byla zajatci vykli
zována ztuchlá, smrdutá sláma, kolem vanul 
nelítostný, zrovna hmatatelný chlad. Tu se proti 
nám sunul dlouhý průvod po dvou seřazených, 
zubožených postav, vlekoucích se pod tíží ka
menů a cihel, jež nesly pod pažemi. Sedraný 
oděv, ztrhané tváře, hladem i nečistotou ztýra
ná těla, tu hrozivé zlé, tu zase v naprostou 
zmrtvělost uhaslé pohledy. 

Stanuly jsme; průvod táhl zvolna kolem, srdce 
se mně silně rozbušilo - některé oko ulpělo 
na mé tváři v hrozivém pohledu, s výrazem 
mučeného zvířete, které by se zproštěno své 
tíže vrhlo na toho, komu dopřáno zůstati člo
věkem rovné páteře a hlavy vzhůru nesené. 

Představa stavby pyramid a nelítostného ži
votního údělu starověkých otroků mi kmitla 
hlavou, vzpomenula jsem i průvodu židů, in
kvisicí k upálení vedených, vzpomenula hrůz 

staro- i středověku. Dlouho jsem mlčela jata 
studem, který člověk cítí, vida hanlivě pokoře
ného spolubratra člověka. 

... To jim nakázáno nosit z trestu? Co tito spá
chali?" - »Ach nikoli", odvětila paní Preissová. 
AI To nosí kameny a cihly na stavbu jakéhosi 
mostu i nových baráků." 

Šly jsme zase dále sněžným bilem. Bylo mi 
již dříve nápadno, že jsem neslyšela promlu
viti českého ni ruského slova, i já se odmlčela 
pochopíc, že je tu jen dvoje možné, buď ně
mota, anebo výkřik odboje. 

Smutný průvod mizel na obzoru. Z prací jsem 
si uvědomovala, že se nalézám na počátku dva
cátého století, v kultivovaném státě rakouském. 
Celé lidstvo zdálo se mi špinavé ve svých pu
dech výbojných i válečných!. 

Bílý a čistý byl jenom sníh pokrývající ro~ 

vinu, lhostejná byla obloha, mezi ní a zemí 
chyběl onen prostor, ku kterému se povznáší 
vyšší mohoucnost člověka, touha po spravedl-

nosti, lidskosti i ona nejkrásnější víra ve vzrůst 
a zdokonalení pokolení lidského. To bylo dva
cáté století a nestavěly se-tu ani pyramidy, jen 
zajatecké baráky! -

Zamlkle, v ohromném pobouření šla jsem 
dále a tu se mi naskytl poslední výjev tohoto 
krásného dne, na který jsem se tak nadšeně těšila. 

Po bílém sněhu, směrem vedoucím k nemoc
ničním barákům, sunul se zvolna, zvolňounka 
zase průvod. Napřed bodák, vzadu bodák a 
mezi tím nesou čtyři mužíci mrožích, svislých, 
naryšavělých vousů, vždy po dvou, na hlavách 
dvě dlouhé černé rakve pro spolubratry v ne
mocnici zemřelé. 
Dvě vodorovné černé čáry sunou se zvolna 

ku předu na pozadí bílé pláně jako dvě těžké, 
dlouhé pomlčky.- Mlčí bílá plocha před nimi, 
mlčí bílá plocha za nimi, jen dva nasazené bo
dákyse lesknou na počátku i konci smutného 
průvodu. 

Paní Preissová mi vyprávěla, že prostý ruský
voják těžce nese vědomí, že nebude pravoslav
ným knězem k hrobu provozen. Starala se jak 
jen mohla o zlepšení stavu ruských zajatců. 

Vypravovala mi o tom, že se její manžel o to 
zasazuje, aby byl do tábora povolán pravoslav
ný kněz; ona sama vymohla, aby byl žebřiňák, 
v němž rakve na hřbitov voženy, chvoji vyzdo
ben. Povídala o smutku ruských častých po
hřbů. Byla později i vyslýchána a všelijak pro
následována pro svůj lidský soucit k zajatcům. 

Vrátila jsem se ze zajateckého tábora jako 
ztlučena. Rozumová ve mně bytost musela vši 
mocí tišiti citovou, až do základu pobouřenou. 
Tišila jsem sebe samu, namlouvajíc si, že trud
né výjevy příliš zapůsobily na mou lehko vznět
livou fantasii i na můj, válečným surovostem 
dosud nenavyklý cit, který mi stále našeptával, 
že co nedodělaly zhoubné -náboje válečné, do
dělává tuto nepřátelská zloba - že se tu po
zvolna vraždí mnoho mladých lidských životů. 

Po dalších poznatcích a zkušenostech dal i 
můj rozum dobře tušícímu citu za pravdu. 

Sen o velké, krásně otePlené místnosti, v níž 
vánoční jedle rozstřikuje svá světla po hlavách 
bratří Rusů, se ovšem dokonale rozplynul. 
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Bylo co dělat, aby se dárky do zajateckého 
tábora podloudně vpašovaly. Pan komandantI 
sice Němec, ale nikterak zlý člověk, přimhouřil 
oko.. paní Preissová pozvala mně na odpoledne 
před Štědrým večerem několik dobrých duši, 
které slíbily, že se mých pokladů ujmou a je 
na patřičných místech odvedou. Přišel pan nad-

-poručík ]esenko, Slovinec, k zajatcům přátelský, 
odpykávající později své humánní jednáni dlou
hou pevnostní vazbou v Terezíně; ten se ujal 
s radostí dárků pro důstojníky určených. Pan 
Dr. Furst, humánní lékař, ujal se dárků pro la
zaret, pan plukovník Halbaerth dovolil pak roz
dati některou část mužstvu nejl}odnějšího baráku. 

V hovoru s pány hleděla· jsem se informovati 
o poměrech v táboře. Dozvěděla jsem se násle
dující: 

Baráky zajateckého mužstva byly postaveny 
pod dvěma svahy vysokých vrš in v dolině, do 
které všechna voda stékala. Následkem toho 
bylo bezedné bláto mezi baráky, voda při nich 
stála přes střevíc vysoko, vnikala do přízemních 
místnosti, do kterých. se z vlhka dala houba. 
Baráky, z nichž jeden pojmul 800 mužů, byly 
bez kanaIisace, foekalie byly zachycovány v žum
pách. - Baráky, až na dva. byly také bez 
ventilace. - Noční vzduch v těchto mornách 
byl tak smrdutý, že nešfastnÍ obyvatelé, dokud 
nebyla nejkrufší zima, raději vycházeli a spali 
pod širým nebem, aby se přímo nezadusili 
v zápachu. -

Na jednoho muže byl počítán čtvereční metr 
místa. - Lůžka byla umístěna jedno na druhém 
jako v kajutách. - V lůžkách byla sláma silně 
hmyzem prolezlá, mužstvo bylo zahmyzeno -
lázní nebylo. - Vodu bylo nutno přivážeti z da
leka, protože studny. silně znečištěny vnikáním 
obsahu žump, musely býti zavřeny. - Potrava 
byla nedostatečná a špatná, chleba bylo nedo-
statek. - . 

Zajatci, kteřf sem došli zdrávi, roznemohávali 
se šmahem. 

Dr. Furst mně řekl, že mají 340 nemocných, 
mezi nimi značně případů tyfu, cholery, dysen
terie, zápalu střev i jiných nemocí. Souchotináři 
umírali mimo nemocnici; bylo jich tolik, že pro 

ně nezbývalo míst. ",Jak léčit střevní tyf bez 
mléka?" povzdychl Furst. ",Můj Bože J Nebyla by 
možna náprava ve prospěch zdravotních poměrů 
Milovic? Je to tu pravé pařeniště pro vznik na
kažlivých nemocí a naše Praha je t.ak blízka 1"-

",Nápravu? Kdo má dnes moc tuto nápravu 
učinit?" Tak mi bylo odvětíno s pokrčením ramen, 
se skloněnou páteří. 

Toto pokrčení ramen, toto pokřivení páteře 
zpozorovala jsem, když jsem po návratu do 
Prahy vypravovala o morně milovické lidem, 
kteří by byli mohli míti v té věci jakýsi vliv. -

V tomto i v mnohém jiném, ještě trýznivěj
ším případě, vzpomínám tu dob odsouzení Dra. 
Kramáře a jeho soudruhů. Nesli jsme těžce toto 
šikmé postavení našeho národa, kterému bylo 
mlčeti, který nesměl poctivě a přímě přiznati 

ani barvy svého přesvědčení, ani rozhořčenosti 
nad tíhou svého jha. 

Bylo to, jak ten teskný průvod v zajateckém 
táboře Milovic. - Napřed bodák, vzadu bodák, 
uprostřed na němé ploše sněhu dvě dlouhé, 
těžké pomlčky. - Jako v černých rakvích byly za
bedněny slzy našich matek,. kletby našich otců, 
výkřik našich odbojů! 

Ke vzpouře pobádal všechen náš cit, leč bylo 
nutno uvěřiti širšímu politickému rozhledu, který 
hlásal, že by vzpoura v našem zeměpisném po
ložení byla šílenstvím, vítaným těm, jimž by 
byla poskytla příležitost k našemu zničení. Zle 
se žilo v této rozvaze na děsné houpačce, ko
lísající mezi nadějí a zoufáním. Zle se žilo na 
úkor pravdy v těžké chorobě zkroucené páteře 
celého národa. 

Odkud nám v této trýzni přišla první úleva? -
Ona vnitřní, tryskající z mravního našeho 

cítění, z prvních zpráv o seskupení vojů legio
nářskýchl Nebylo ještě jistoty vítězství, leč po
vznášelo nás vědomí: ", Ti tam doznali pravdu, 
tuto pravdu svojí krví pečetí, těm tam je do
přáno zachovati čest chrabrých potomků vojů 
Táborských !" 

A došla zvěst o vašich vítězstvích, drazí bratří 
legionáři, a dostavila se k nám naděje, zázračná 
naděje, živná jako denní chléb. To bylo v dobách, 
kdy nám krutě chleba ubývalo. 
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Tenkráte zdála se nám býti vaše chrabrost 
božím divem. Boží div byl vzdálen, přes moře, 
přes hory a doliny, zanikala k nám o něm zvěst. 

Dnes, kdy jste mezi námi? - Takový je člo
věk jako denní chléb, za věc nám příslušící 

brali bychom i boží div na dosah ruky sblížený. 
Dnes snad soudí mnohý mezi námi, že bylo 

nasnadě, že se ti, jimž bylo dopřáno, aby vy
vázli z kletého jha, zhroiili k pomoci přátelské 
nám čtyrdohody. 

Leč vy jste, bratří legionáři, dobře věděli, že 
vás čeká buď smrt nebo věčné vyhnanství, ne
zvítězíte-li. Věčné vyhnanství -! Který Čech snáší 
lehce mysl enku, že se do své vlasti nebude smět 
už nikdy navrátit? V odhodlání vašem byla hrdin
ná mysl seskupena pod heslem: Buď smrt neb 
vitězsfvU - V odhodlání vašem byla i pravda, 
svatá pravda poctivého československého cítěni. -

Krátkozraká je přítomnost a podezíravý je 
všední den! 

Ano, ano, leckdes se soudí, že bylo utvořeni 
legii věcí zcela přirozenou, jak na dlani ležící. 
- Bylo a nebylo! - Maně si tu vzpomínám 
oné známé povídky školské o Kolumbově vejci, 
v níž počestný občánek podceňuje odkrytí 
Ameriky Kolumbem, protože k tomu nebylo 

zapotřebí žádných čar, když tu ta milá Amerika 
už před tím ležela, kde ležela. 

I naši čeští hoši, vyváznuvši z vojů rakousko
německých, tu byli, žili, kde žili po všech zemích 
roztroušeni. Učiniti z· nich za stejnou metou 
kráčející velký sbor, který by za své přesvědčeni 
a ne proti němu bojoval, který by svým činem 
doznal pravdy poctivého smýšlení celé své vlasti, 
který by pomohl vzpřímiti pokřivenou páteř 

mravního vědomí celého svého národa - o to 
tu šlo! V tom bylo to posfavené Kolumbovo 
vejce z pohádky. 

Bylo zapotřebí nejen politicky bystré hlavy, 
leč i mravně vyšší lidskosti, která poznala, že je 
nutno narovnati sebevědomí národa firn, že mu 
legiemi jeho synů bude poskytnuta možnost 
přiznati svou pravdu, pravdu svého přesvědčení 
a cítění. 

Ten, kdo odkryl tuto oblast, tuto požehnanou 
oblast duchové země národního vzpřímeni, ten, 
kdo k tomu pracoval, aby nám naše samostat
nost nebyla poskytnuta pouze jako územní, po
litickou konsfelací udělený dar. nýbrž jako za
sloužený výsledek spolupráce válečné - ten nám, 
za . pomoci vaší, drazí bratří legionáři, vskutku 
odkryl novou zemi - fen je naším Kolumbem! 

LEDA: ÚČTOVÁNl. 

Až budem počítat ty, kdo víc se nám nevrátí, 
ty, kteří v hromadných hrobech svůj útulek našli, 
ty, které doma nám hlad ještě utratí. 
k těm, kteří v strádání těla a duše nám shasli .. . 
Když tak do budoucna myslí na závěrek plujem .. . 
Zda-li se doúčtujem? 

Přijde den závěrku! Nad rumišfbezměrnou pláni 
přec duha míru se bude kdys národům klenout! 
Pak přijde chvíle pro konečné účtování! 
Zda-li pak budeme moci naň zapomenout? 
Bude to účet tak strašný až k závrati} 
Kdo nám jej zaplatí? 

f)1 

Psáno je: Nepravost otců sám trestati budu i 

do pokolení až třetího na dětech dětí! 
Smí.;.li ta dušička lidská tak prosta být studu, 
že by se zdráhala za vzorem nebeským spěti? 
že by se bála na konec v rozpětí smělém 
účtovat s nepřítelem? 

Psáno je: Moje je pomsta a odplata moje! 
Ale svou vůli Bůh provádí člověka rukou! 
Padlých a mrzáků, sirotků bezčetné roje 
prosebně na bránu našeho svědomí tlukou! 
Budem tak zbabělí, že v planém naříkání 
odmitnem účtováni 1 
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D R.F R . MAREŠ: 

S V O BOD N Á ČES KÁ v O J s K A - B O ž í BOJ O VN f C I J 

v o bod n á vojska. neboť se utvořila 
sama mocí ideje tryskající z vlastni 
mysli jednoho každého a spojující 
všechny v duchovou jednotu. A boží 

bojovnici. neboť bojovali za ideu platnou ná
rodu i lidstvu vůbec, aby bylo vysvobozeno 
z moci násilného sobectví. Konali pravou ..,ze 
všech nejvyšší službu". sloužili náboženství. Ne
bof náboženství jest všude. kde idea vyvádí mysl 
člověka z okovů žaláře sobectví a činí jej slu
žebníkem veškerenstva. A veškerenstvo začíná 
každému u bližního: cožkoliv jste činili jedno
mu z bratři mých nejmenších. mně jste učinili. 

Svobodná česká vojska. boží bojovníci zase 
naplnili svět. jenž zatím se rozšířil od Baltu 
k Tichému oceánu. A svět poznal starý český 
národ II přijal ho přátelsky do svého kruhu. 
Francie. Anglie. Italie - staré naše kulturní vzory; 
a nyní ještě Amerika. vzor čisté služby· veške
renstvu. nedotčený antikristovými trůny; a i 
dálný východ. Japan. Čína: daleko jste zanesli 
čest českého jména. Avšak pravé vítězství má 
býti teprve vybojováno. Svobodná česká vojska 

dobyla národu svobodného státu. Ale ještě třeba 
učiniti také národ sám svobodný. vyvésti ho 
z okovů žaláře sobectví jednotlivcův a jejich 
stran. aby se postavil za ideu čisté mysli" aby 
se vrátil k náboženství. 

Neboť, pozbývaje náboženství upadal v mravní 
otroctví. horší fysického. poněvadž je ztíženo 
hanbou. Zlý soused již spojoval tuto hanbu se 
jménem: ..,der Tscheche .... To mělo znamenati 
lid docela jiného charakteru. než byl ..,der Bohme". 
starý český národ; lid neschopný tvořiti dějiny. 
poněvadž neschopný postavit se za vyšší ideu; 
lid zkažený jesuitstvím. jehož mravnost jest so
becká; lid neschopný k politické svobodě. po~ 
něvadž zbaven je svobody mravní. 

Svobodná česká vojska. a měla siráže i ve 
vlasti. dokázala. že čistý. svobodný národ sta
rých Čechů ještě žije. Je-li nakažen sobectvím. 
které si tvoří strany proti celku. je-li v něm roz
šířeno příživnictví a vyděračství. vyléčí se s v ě t
lem. které ničí nečisté miasmy. neznající studu. 

Tento boj jest ještě vítězně vybojovati božím 
bojovníkům. 

KAREL V. KUTTAN: SYNŮM LEGIONÁŘŮM. 

Synové moji. v mnohé kruté řeži 
jste bili se a kláli pro svou zem. 
teď volna jest a nta>řítel zlý leží 
uhněten pouty, zkrušen zápasem. 

A co mě nejvíc z vašich činů těší. 
je lidskost. kterou máte v zřeteli. 
vy nedbali jste. zda-li někdo hřeší. 
a jednali jste s ním jak s přáteli. 

Vy čistý štít si přinesete v chatu, 
vždy konali jste svoji povinnost 
a působili platně ku převratu 
jak demokratů pravých káže ctnost. 
na vašich čelech zářivě se skví 
vždy heslo: volnost. rovnost. bratrstvU 

92 



DR. JOS. LAICHTER: 

Z HRDINSTVf VE VÁLCE K HRDINSTVf V MíRU. 

ivot je něco vic než pouhé živo
bytí. Každý z nás mívá chvíle. kdy 
se odlučuje od svého časově a míst

.r-----l;; ně obmezeného fysického .,jáu
• kdy 

rozbíjischránku svého těla a chce žít a žije 
čemusi trvalému. věčnému. V zásadě takové bylo 
rozhodnutí a takový byl život našich legionářů 
za hranicemi. Bylo to odtělesnění a odhodlání 
žíti idei a dáti za ideu svůj tělesný život. 

Jsem přesvědčen. když toto odhodlání vzplálo 
v srdcích našich legionářů. když si uvědomili -
a třebas i jen částečně - sílu nadosobní moci. 
do jejíž služeb vstoupili. že se cítili a museli se 
cítit něčím vÍC. než čím bývali obvykle. Na ta
kové chvíle se nikdy nezapomíná - ty vlastně 
tvoří ze života pravý život. 

NebyÍa to jensuggesce obvyklého vlastenec
tví. které strhlo naše vojíny za hranicemi. Velká 
část našich legionářů jistě plně procítila a po
chopila. že svým rozhodnutím osvoboditi vlast 
rozhoduje se zároveň žíti zcela novým životem 
t. j.. že na místo dosavadního života pod jhem 
rakouským v osvobozené vlasti nastane a musí 
nastati nový život. duchovně i hmotně. rozmach 
a rozvoj. život důstojný českého narodt. jenž 
již v minulosti část své hřivny splatil vývoji 
lidstva t. j.. že i jim musí nastat tento život nový 
a že tento život sama musí svým rozhodnutím 
uskutečňovat. Naši vojáci. když se zasvětili za 
hranicemi idei osvobození. zasvětili se této idei 
nejen pro válku. nýbrž i pro mír. jinak slovo 
osvobození by nemělo smyslu. A neměly by 
smyslu všecky ty ztracené životy. které za tuto 
ideu padly. naopak. kdyby naši legionáři. vrá
fivší se do vlasti. přestali zde býti hrdiny. ja
kými byli ve válce. spáchali by zradu na všech 
svých spolubratrech, kteří za ideu obětovali svůj 
tělesný život. kteří se nevrátili k svým matkám 
a otcům nebo. k svým ženám a dětem a je
jichž těla setlívají v daleké cizině. Ne. naši le
gionáři musí zůstati hrdiny i v míru. právě 

takovými hrdiny, jako byli ve válce. 

Kdybych měl blíže určit. v čem toto hrdinství 
v míru má záležet. tedy bych řekl: 

HrdinsM našich legionářů dosud záleželo vod
hodlání jíti na smrt za vlast. Nyní musí záležet 
v tom, aby žili za vlast t. j., aby pomáhali vy
tvářet onu vlast. jakou tato má být po svém 
osvobozeni.· Tedy aby naši legionáři se nevrhli 
bezmyšlenkovitě v chaos dnešního českosloven
ského života, nýbrž aby se rozpomněli na ony 
okamžiky. kdy se odhodlali sloužiti idei. aby 
se dobře rozhlédli a nalezli své pevné místo. 
na němž by žili dál ve službách vyšší ideje. Na př. 
naříká-li se dnes na· maierielni korupci, je pří
kazem, aby se jí nezúčastnili, žaluje-li se dnes 
na ~ečestnost. na nesvědomitost a lhostejnost 
v plnění povinností. jichž vyžaduje povolání, 
naříká-li se na nepracovitost. je nutno. aby byli 
vzorem píle. svědomitosti, čestnosti a pracovi
tosti. naříká-li se na nekázeň, aby dávali příklad 
svou ukázněností, naříká-li se na požitkářství a 
mravní uvolněnost, aby se nemusilo naříkat, že 
všemu tomu propadli i legionáři. 

Za své rakouské poroby neměli jsme nikdy 
v úctě vojáků. ba musil-li hoch na vojnu, ro
diče se chvěli strachem. aby se jim tam nezkazil. 
Byly známy vojenské dupárny, vojenské pitky 
a rvačky, vojenské lásky atd. Z vojny vracívali 
se často naši hoši na celý život s nákazou duše 
i těla. Proto toho všeho musí se uvarovat naši 
legionáři a svým životem dávat příklad, jaký 
má být voják za míru a jak má žít v míru. vý
stavka.,Odboje« nám ukázala, čím se naši le
gionáři zabývali v prázdných chvílích svých let 
válečných. V míru je těch prázdných chvil tím 
víc -' tedy i zde naši legionáři, vracející se 
z ciziny, mohou a musí být vzorem svým ostat
ním druhům. V Anglii již před válkou pocho
pili, že nejlepší zbrani proti šíření prostituce 
v řadách vojenských je opatření slušné zábavy. 
Pracovalo se v tom směru a bylo docíleno dOJ 
brých výsledků -'- byl zjištěn úbytek pohlavníCh 
chorob. Bude dobře pracovati podobně i II nás 
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a stejně proti pijáctví. Máme-li k vojsku, nyní 
k s v é m u voj s k u nabýti důvěry, ba dokonce 
snad lásky, musí právě vojín v míru být něčím 
takovým, jako byl legionář za války, tedy slu
žebníkem a nositelem ideje ochrany vlasti a víc 
než kdo jiný krásným člověkem. Když vojín, 
tedy ópravdu vojín v tom nejvyšším slova smyslu! 

Nelekám se slova nhrdina«. Ale chtěl bych, 
aby se v tom slově vidělo víc než okamžité 
vyprchávající hrdinství. Aby to bylo hrdinství 
a zasvěcení celoživotní, aby příšti pokolení v na- .. 
šich legionářích viděla a mohla vidět skutečné 
boží bojovníky, jako je vidíme v božích bo
jovnících svého husitství. Proto, když legionář 
z vojenského života vstoupí do -života občan
ského, aby i tam byl hrdinou.. t. j. celým, krás
ným mužem na svém místě. I všedni lopotný 

život vyžaduje hrdinství a někdy většího, po
něvadž trvalejšího hrdinstvÍ, než vzácné oka
mžiky nejvyššího vzepěti a rozmachu. tu třeba. 
Být dobrým, vždycky dobrým mužem své ženě, 
být dobrým, pečlivým, svědomitým otcem a vy
chovatelem svých dětí, budoucí to generace ná
roda, být řádným, účinlivým, nezištným, oběta
vým spoluobčanem ve své vlasti - to často 
bývají velmi hrdinné úkoly, mají-li se doko
nale plniti. 

Nuže, to asi v širokých obrysech jsou úkoly, 
které čekají naše legionáře za míru. Zasvěcení 
až po tu smrt platí i pro vybojovaný mír. A 
kéž by toto zasvěcení· nutilo i nás ostatní, aby
chom vstoupili . do služeb vyšších myšlenek a 
tak pracovali pro národ a osvobozeným ná
rodem pro lidstvo! 

FRANTIŠEK KVAPIL: K NÁVRATU ČESKÝCH LEGII. 

Hle, náš Blaník otevřel se, 
vyšel zástup skvoucí, 
v děsu vichřic Ty jej vedeš, 
Ty, Bůh Všemohoucí! 

Žalmy přítomnosti. 

Vás písní slavil jsem, než vítězný 
boj váš byl skončen. Nad Vlastí než zoře 
volnosti vzplála. Gigant železný 
než ve prach krvavou vryl pěst. A hoře, 
to odvěké, jež k smrti hruď nám tisklo, 
než v radost šílenou výš k nebi trysklo! 

Já věřil tehdy.... A· teď, . když již skutkem 
sen věků stal se, kdy vás vítat jdeme, 
vás, tvůrce velkých dějů - rty jsou němé -
Neb jak vás vítat! .Jásáním, či - smutkem? 
Vás, o nichž každá zvěst nám rosou byla 
muk našich v žáru! K nimž jak k zázraku 
horečných duší spěla touha zpilá I 
Vás zdravíme dnes - slzou ve zraku ... 

Vítězi! Z reků všech vy nejpřednější, 
vftejte} Vizte všecku bídu zdejší ... 

Neb u nás - není, o čem jste vy snili 
v dalekých pláních... Kam že se nám děla 
pohádka štěstí? Den ač vzešel bílý, 
drak - upír ssaje dál zas krev nám z těla ... 
Drak - zloba lidská. A žel, z vlastní půdy! 
Zbujněla, rozrostla se kolkol všudy! 
Vy m,níte, jitra svit že spásou všem? 
Že vytoužený máj k nám slétl s nebe? 
Hřích s křivdou ovládly dnes naši zem, 
jich lačný jícen naši sílu střebe! 

Kol patřte: zemský ráj to na pohled! 
Tak plný kouzla, jak jste vždy jej zřeli, 

jak snil se vám, když v shluku strastí, běd 
jste písní toužnou se oň rozpomněli, 
když třeskly pušky, děla hřměla v dál .... 
Hle, vizte - čím ten zlatý ráj se stal! 

V něm bezcit s neřesti se párem vodi, 
fen chlebem lichvaří, ten prací zas -
bohatý lán dav tvrdých srdcí rodí, 
v nichž dávno paprs~ svědomí již zhas, 
vše před modlou jen zlata shýbá šiji -
zisk žene stádo podlé k zkáze všech 1 
Ve vřavě sobectví čím bědných vzdech? 
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Šlechetných nářky marně v nebe bijí ... 
Jsou smutny -dnes a temny naše nivy, 
kde téměř psancem již, kdo spravedlivý! 
A šalba, lež i závist zdvihly dračí 
své hlavy steré - zotročit jak dřív 
chtí Matku naši Vlast, jež hledá v pláči 
volnosti zlaté rouno, věků div, 
jejž vaše krev, váš znoj nám vyd obily, 
a k němuž vztáhnout paž - zde není sily! 

Vítejte! Síla ta jest v ruce vaší! 
Vy zdraví jste - nám duše churaví! 
Trestejte, zlo kde v srdcích bujně raší, 

nedbejte křiku, klamťi záplavy! 
Cíl velký, nový zde vás čeká právě I 
Boj těžký zas - jak ten, v němž jste bili 
v sibiřských stepích, slunné na Piavě, 
i v krásné Champagni - a zvitězili. 

Zas zvítězíte! Plni víry svaté 
potřete hydru zloby, klam i lež -
volnosti rouno vrátíte nám zlaté I 
V to věříme - s tím vítáme vás též! 
A šik váš rekovný až vítěz stane 
u toho cíle, kterým zdar i čest, 

bez smutku zrak všech radostí k vám vzplane, 
pak dilo vaše též - fi nit ume s U 

K ARE L M AŠE K: Z V O N. 

malé pohorské vsi, na lípě, v rozsoše 
větví visel zvonek. Jím boží hlas mlu
vil k lidem, kteří v lopotě života po
třebovali Boha; kdyby nebyli přijali 

viru v něj od svých ofcťi, sami byli by svým 
přemítáním stvořili tuto bytost - útočiště, neboť 

v malomocensM a starostech potřebovali opory, 
kterou jim mohlo poskytnouti toliko cosi nad
smyslného. Ale tito vesničtí lidé nebyli z těch, 
kteří chtějí býti za svou zbožnost odměňováni, 
podpláceni Bohem, aby v něj věřili; neměli 

k němu nesmyslných proseb a zoufalých přání. 
Vira v něj byla jim útěchou, smyslem života; 

měli Boha jako vznešený statek chudákťiv. Pro 
posvěceni svého bytí. 

Zpívali mu a klekali přéd ním v kostele, kam 
k němu konali. v neděli dalekou pout, a za 
tuto úctu přijímali od něho den sedmý jako 
chvI1i svátečnÍ. V šesti dnech pak vykupovali si 
život prací, a nežádali na Bohu, aby jim jej 
usnadnil kouzlem. 

Ve své vesnici neměli ani kostela ani sochy 
bohorodičky či jiného světce; měli jen zvonek . 
na lípě a jeho hlasem k nim mluvil Bůh. 

Znali ten hlas od dětství a doprovázel je až 
do hrobu. Volal je ráno ku práci, v poledne 
žehnal jejich chléb a večer s nimi mluvil, uklá
daje je. k odpočinku. Loučil se. s mrtvými a 

sliboval jim vzkříšení při poslední pouti. V pá
tek v mimořádnou hodinu připomínal jim lkavým 
proudem úderů svrchovanou lásku obětujíci se 
svrchovaným utrpením. A když bouře hnala 
znenadání zlověstné mraky, burcoval netušící 
pracovníky, aby zachraňovali svůj statek a bránili 
se nebezpečenství. 

Když nastala hrůza války, nepochopitelná ve 
své velikosti a náhlosti všem, jimž samozřejmým 
bylo, že spravedlnosti nelze šířiti násilím, ten, 
který opouštěl domov a oddaně šel do neur
čita, nevědomky nesl si v srdci ten boží hlas, 
ozvuk úderÓ od pradávna spřízněný s nitrem, 
který zazní, až vhodný souzvuk jej vyvolá. Snad . 
některá chvíle mu jej připomněla, ale snad také 
mu nechyběl nikdy; neboť o něm nepřemýšlel. 

Utopil se mimo domov v proměnách. Nejprve 
vir bídy, rostoucí z poznávání skutečnosti války 
a jejích ničivých vlivťi. Pak zuřivost a hrťiza boje, 
zoufalá touha po záchraně. Poté hrdá naděje 
připínající se k svobodě, úpěnlivá cesta na stranu 
práva. Násobné nebezpečenství smrti. Naprostá 
ztráta domova a možnosti siykťi s ním. Horeč
ná, nová práce v cizích poměrech. Cizí kraje, 
cizí lidé; nadlidské zápasy, zamlčená utrpení 

-propastných hloubek. Sláva vítězsM, soustředu
jícípodiv k neznámým. 

A touha - zfravující touha. po domově, a 
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každý krok pouti vykupován změnou.. tu drňd, 
tu úspěšnou. Vždy znova cizí kraje a cizí lidé, 
lhostejní, nepřátelšň i naklonění a návrat k do
movu prodloužen v pout kolem světa. 

Ale zvolna cesta stávala se konečně známou 
a krajiny i lidé obvyklými, všedními, a jednoho 
dopoledne vstoupil vrátivší se mezi domky ves
nice, odkud před 'šesti léty vyšel; a když vstou
pil na zápraží a pozdravil se se svými a usedl ve 
světnici, kde se nic nezměnilo, - tu zmizelo 
těch šest let, nebylo jich, nebylo dobrodružných 
změn, nadpomyslných utrpení. dalekých cizích 
krajů. Vše bylo jako dříve, v tom malém, klid
ném 'světě. 

Jenom náhodou, když vyšel ven, povšimnul 
si, že na staré lípě, v rozsoše větví není zvonku. 

Také on byl vzat, aby přispěl smrtícím úče
lům; přestal mluviti s lánem země, po kterém 
tak dávno rozléval svůj sladký, smírný hlas ve 
zvukových vlnách. 

Když nastal soumrak, vrátivšÍmu se stal se do
mov cizím. Zapomněl dávno na Boha - ale bez 
jeho hlasu domov nebyl domovem. 

Neptal se, proč nebyl již na lípu zavěšen jiný 
zvon. Cítil. že by mu řekli. že ho nepotřebují. 
Válka zfrávila schopnost povznésti se nad bídu -
a nechtěl-li Bůh dělati zázraků, nebyl Bohem. 
Nebof nyní měli lidé zoufalé prosby a nesmy
slná přání a za svou víru chtěli býti odměňo
váni. Ohlušovali se posupností. Zbavili se po
svěcení, které plyne ze vzletu k nadsmyslnému. 

Což bylo však možno, aby rozlitý kvon na
hradili jiným? 
Neměl by téhož zvuku, který za léta splynul 

se souladem krajiny a s tepotem srdcí něko
lika pokolení. Ozval by se jiný hlas, ciZÍ, nesro
zumitelný, nelahodný. Onen zmlklý probudil by 
se ve vzpomínkách, neboť dřímá v srdci. A snad 
se obrodí v příštích pokoleních a znova se ozve~ 

Nyní hlas boží přestal mluviti s lidmi. -

SVAT. KARMEN: 1917. 

-Když odcházel - 6 jaký žal! -
naposled v náruč dítě vzal 
a překročiv už rodný práh, 
zavolal ještě jako v snách: 
... Buď s bohem, ženo zlatá!N 

Měl ji i dítě tolik rád 
a přišla zvěst, že v boji paď, 
a žena hlavu chýlí v dlaň, 
den za dnem stále myslíc naň 
a smutku plná chata . 

Den jako den a beze zrněn. 
A dítě z okna zírá ven 
a na konec pak ve pláči 

svůj pohled k matce otáčí: 

... Proč nejde domů táta?N 

SVAT. KARMEN: SIROTEK. 

Ve klínu zahrad městečko si hoví. 
Nad· labským břehem starý pne se hrad .... 
Vzpomínka teskná: den byl červencový, 
do války kázal strašný potentát. 
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Silnicí bílou, od města jež točí 
se v širou dálku, táhli vojáci ... 
- Hlavičko rusá, vypláčeš si oči! 
Ach, táta, táta - proč se nevrací? 1 



PAVLA MOUDRÁ: LEGIONÁŘ PACIFISTA. 
(Věnováno památce t Miloše Wurma.) 

ylo fo V březnu r. 1914, kdy .,Stu
dentská organisace české strany po
krokové'~ uspořádala Mirový seminář, 
pět veřejných přednášek o hnutí 

mírovém. Přednášeli paní Wurmová, MUDr. Ji
rásek, prof. Dr. Batěk .. JUDr. Guth, doc. Dr. 
Foustka. Byl to ojedinělý projev pacifistské čin
nosti v Čechách, kde mírovému hnutí bylo zá
pasiti s nemalými překážkami. Časopisy.,Klínu, 
"Osvěta Lidu"~, .,Lidové Noviny", .. Studentská re-

. vue'~ a jiné přinášely v tu dobu, i v roce 1913 
již pozoruhodné články: ... Militarismus do střed
ních škol", ..,Organisované šílenství .... , "Dread
noughiová horečka", "Mírový zákoník" a m. j. 

Seminář mírový navrhl i uskutečnil, jmeno
vané články napsal, pacifism mezi studentstvem 
šířil 22letý tehdy pracovník Miloš Wurm, syn 
mírové pracovnice Jindry Wurmové, dítě její 
duše, ne jen syn dle těla. Hoch čistý, nadšený, 
důsledný ve svém zápalu pro věc svatou, jakou 
mu byla myšlenka světového míru a odpor 
proti válečnému vražděnÍ. Ve svých .,Dopisech 
idealisty" (v "Klínu") napsal, že hříchem je zabíti 
broučka, zmařiti květinku ... 

Ten hoch, dostav se v září 1914 jako sanitní 
vojín do ruského zajetí, vstoupil v roce 1916 
do legií v Oděse. Odtud, přijav srbské občanství 
a obepluv z Archangelska celou Evropu, vstoupil 
do armády srbské u Soluně, kde ztrávil celý 
rok ve frontě a kde pomáhal dobrovolně i při 
budovánízákopův. V r. 191& byl jako český 
legionář povolán do Francie a zařazen do dva
advacátého pluku. Viděl vycházeti slunce české 
svobody a samostatnosti, ale nedočkal se jí. 
Dne 25. října, 3 dni před převratem, padl v boji 
u Vouziěres, jako jeden z nejhrdinějších dů

stojníkův. 

V jeho skonu je .,plno tragiky" - jak to matce 
jeho napsal profesor Dr. Ddina. 

Jakého přelqmu li názorech a mysli jinochově 
bylo třeba, než ten, klerému studenti žedem 
přezdívali .,hnuti mirové'~, zřekl se svých paci
fistských ideálů a než mírovou ratolest, kterou 

tak nadšeně mával, zaměnil za z br a 6, proti 
které hlásal zásadný odpor! 

"Pojímám hnutí mírové jako hnutí všelidské, 
které se neomezuje pouze na odstranění války, 
ale které má širší cíle a hlubší úkoly: obrodu 
lidstva, zušlechtění lidské duše, zušlechtěni po
měru člověka k člověku:~ Tak psal v r. 1913 
v ..,Dopisech idealisty". A v posledním listě ro
dičům ze Soluně v r. 1917 píše: .,Měl jsem před 
očima boj za lepší budoucnost českého ná
roda." 

Jaký zdánlivý rozpor, jaká ohromná mezera 
mezi oběma výroky! Zrada myšlenky mírové? 
Změna v názoru, vysvětlitelná a omluvitelná 
mládím a válečnými okolnostmi? 

Nic z toho. Jen proces a pochod duše, která 
dospěla ke zdánlivému paradoxu, že mír je 
nutno vykoupiti krVÍ, že je nutno k tomu, aby 
přiští generace žily v lásce, aby generace dnešní 
dovedla plamenně nenáviděl. .. A tak ten, kdo 
nedovedl zašlápnouti květinku ani broučka, zú
častnil se boje a sám zhynuv, snad byl i pří

činou smdi člověka ze řad "nepřátel«, člověka 
- bratra ... 

Chápe kdo význam této oběti za druhé? Pro
lévat krev, aby druzí nikdy jižji prolévat nemuseli, 
hřešit proti myšlence Míru, aby druzi nikdy již 
hřešit nemuseli - jakého odhodláni je k tomu 
třeba! Jaká as modlitba plynula se rtů legio
náře - pacifisty, než povelel k útoku! 

Taková síla byla v myšlence legií, že, klíčící 
slabý proutek pacifismu sklonil a ohnul se až 
k zemi před vichřicovým jejím závanem! Byla 
to táž síla, která z tichých posluchačů kázání 
Husových o pravdě a lásce učinila obávané 
nboži bojovníky". Týž zdánlivý rozpor mezi na
bádáním Mistra Jana Husa: ... Milujte se, pravdy 
k až d é m u přejíce lu a mezi slovy písně husitské: 
... Nikoho neživte .... « 

Bič v rukou Kristových jsou naše legie. Zkrva
vené ruce legionářů liliovou bělostí svítí do tmy 
válečné. Pohlédněte těmto hochům v oči! Hoři 
to v nich smutkem, který· prošel výhní zápasu 
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se sebou samým, jihne to v nich mlhou, kterou 
procházeli ocfnuvše se u mostu nad propastí, 
dělící jejich ideály míru a nevraždění od 
skutečnosti, která znala jediný povel: bij a ne
šetři. ... 

Ti, kdo se vrátili živi a zdrávi, potvrdí z val
né většiny má slova. Ti, kdo spí spánkem klidu 
jako Miloš Wurm, odnesli navždy s sebou 
tragické hoře poslední své chvíle, ve které si 

uvědomili nutnost toho, proč umírají, a zároveň 
lítost, že neshlédnou výsledku své žhavé oběti. 

Kdo je vinníkem veškeré této tragedie _ 
běda mul 

»V ten den, kdy dohřmí pušky, děla, ustane 
krve tok i mnohých pláč a žal, v ten den by 
duše s o u d H, t r e s t a t chtěla ... « napsal Miloš 
Wurm v r. 1917. To za tu krev na rukou 
českých legionářův . 

. ANT. KLÁŠTERSKÝ: ČESKÁ LEGIE. 

Kdo odvěký náš nepřítel? 
Kdo deptal slávské plémě? 
Kdo ode dávna zálusk měl 
na krásné české země? 
Kdo sesterské rval Polsky díl? 
Kdo Kladsko sobě přisvojil 
a vzal nám Slezska kus? 

Prus! Prus! 
Nuž, čety, k předu! jízdo, v klus! 

Kdo podmanit chtěl celý svět, 
na cizí vše se sápal 
a lidství škrtil, právo hnět' 
i pro svobodu zápal? 
Kdo dělem svým a bodákem 
chtěl vnutit svoji vůli všem, 
svůj jazyk, mrav i vkus? 

Prus, Prus! 
Nuž, čety, k předu! jízdo, v klus 1 

Teď napaď smavou Francii, 
vtrh' v Rusko pleně, b9ře, 
a pálí vše a zabíjí, 
ó, jaké krve moře! 
V poušf zvrátil žírné krajiny, 
svět změnil v požár jediný 
a města v obraz hrůz 

Prus, Prusl 
Nuž, čety, k předu! jízdo, v klus 1 

Francii sladké na pomoc! 
Neb volnost vždy nám přála, 
af zlomíme fu zpupnou moc, 
jež i krev naši ssála. 
Za světa spásu, volnost všech 
i starou slávu našich Čech 
v boj! Silu naši zkus 

Prus, Prus! 
Nuž, čety, k předul jízdo, v klusl 

Na pomoc do Vlach, na Sibiř! 
Je bít se naše věno, 
af letí světem v dál i šíř 
zas Čechů slavné jméno! 
Krev Husitů nám v žilách plaň, 
svobodě vlasti platíne daň, 
neb v poutech žít je hnus. 

Zhyň Prus! 
Nuž, čety, k předu 1 jízdo, v klus!' 
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KAREL LEGER: PADLÝM V CIZÍCH SLUŽBÁCH. 

Přeletí věky. Vše se změní, 
přijde snad šfastnější pokolení. 
Hroby však zbudou. Mnoho jich 
rozsetých široko v sever i jih, 
v západ i na východ v dálky. 

Hrob vedle hrobu a zase hrob. 
Památka strašlivé války. -
Zapadlé rovy, bez ozdob. 
Březový křížek u mnohých jen 
a pod ním mrtvý sní věčný svůj sen. -

Kdo vzpomeneš kdysi: polituj! 
Ne za svobodu, ne za národ svůj, 
za cizí slávu všichni živo! dali, 
jak otroky je na smrt hnalU 

Však ta krev nadarmo prolitá kdes 
v daleké neznámé zemi 
o pomsiu volala do nebes 
horkými krůpějemi. 
O pomstu volala 
a žalovala! 

A pomsta přišla! - Vyvstala z krve jich, 
z těch hrobů v dálku ztracených, 
z těch bílých kostí tam setlelých. 

Kdo vzpomeneš kdysi: pamatuj; 
i ti ne marně dali život svůj! 

A L O I S M R Š T í K: ČES K O S L O VEN S KÝM LEG I Í M. 

a počátku bylo slovo. 
A slovo tělem učiněno jest. 
To slovo bylo Sokolstvo a tělem 
jeho jsou legie našich českých vo

JInU ze západu, jihu a východu Evropy, vy
vrcholení národního uvědomění a národní vý
chovy, výsledek blahodárného působení našich 
národních škol. 

Zajatí hlásili se do řad srbských a ruských, 
aby, když už bojovat m u s í, bojovat mohli ne 
dle rozkazů svých dosavadních německo-ma
ďarských tyranů, ale dle rozkazu svého citu a dle 
zákonů svého srdce. A jiní přebíhali. Právem. 
Někteří přeběhli ovšem z nechuti k válce, nebo 
aby život svůj aspoň v zajetí uchránili před 

smrtí všude hrozící, jiní však - a to většina a 
zvláště členové Sokolstva - přeběhli, protože jim 
tak kázalo vědomí povinnosti národní. Byly to 
ovšem pro všechny velmi těžké boje mravní a 
hrozné zápasy duševní, když měli porušit toli
krát velkými slovy zpřísahanou rakouskou svou 

povinnost a zlomit se VŠÍp1, co dosud bývalo, 
v čem žili a byli od kolébky vedeni ~ vychová
váni a měli ztlumit v sobě všecku tu lásku k tomu, 
co dosud jim bylo drahého, af fo byl rodný 
kraj či rodná krev. A což nehrozila jim v pří
padě nezdaru potupná oprátka? Což nehrozilo 
za jejich "zradu"" utrpení jejich drahým tam ve 
vlasti, v domově? Jaké to strašlivé okamžiky 
vnitřních bojů na cesfě k rozhodnutí a odhod
lání v těžkých mlhách nejistoty! 

A i pofom, když už byli tam, na druhé straně 
mezi bratry slovanskými, dlouho ještě bloudili 
ve své bezradnosti a truchlivé opuštěnosti zne
uznaného činu. Carská vláda jich nechtěla, re
voluční jim nedůvěřovala a teprv krvavý křest 
u Zborova upravil jim cesiu tak, že tatíček Ma
saryk osvobozujícím slovem mohl stvořit to, po 
čem vědomě i nevědomě každý z nich toužil, 
mohl utv.ořit samostatné, české oddíly. Legenda 
o blanických rytířích naplnila tak své poslání 
zřízením našich statečných, v světě i dějinách 
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jedinečných, svatých našich legií s ideou nej
krásnější z krásných, nejvznešenější ze vzneše
ných, ideou osvobození vlasti, a když nebude 
možno ji osvobodit, aspoň pro ni zemřít. Což 
mohli v případě německého vítězství čekat? Jen 
smrt nebo doživotní vyhnanství. Může tu někdo 
k jejich činu zůstat lhostejným? Ne. I cizinec 
je dojat, jak teprv Čech! 

Veliká utrpení byla synům našich matek údě
lem, když prožívali svou bludnou Odysseu na 
pláních sibiřských. Ale už tu po spasitelném 
rozhodnutí byla aspoň pevná vůle, bylo tu do
konce i nadšenÍ. Kostky byly vrženy. Mravní 
vědomí bratrství a soudružnosti v zápase cza 
svobodu národa sílilo, mohutnělo a nabývalo 
výše bezohledné odhodlanosti a povznešené 
ušlechtilosti národních hrdinův. Heroové z hi
storie všech národů byli jim příkladem, cílem 
byla jim svoboda vlasti a vzpruhou věčná, ne
hynoucí sláva Lakedemonských. A tak bili se 
udatně naši hrdinové na stepích ruských a plá
ních sibiřských, se strhující prudkostí a nadše
ním bili se statečně v pekle hor Argonnských 
a u Amiensu, s pohrdáním smrti bili se i v ro
vinách benátských, všude, všude se zběsilou 

udatností takovou, že u Němců vynesla jim 
hrdý a čestný název červenobílých ďáblův. Jak 
krásné to spřežení veselých, milých barev s čer
nou barvou pekelnou! I v tom je symbol. A 
svět trnul nad jich odvahou, svět obdivoval 
jejich statečnost a ctil jejich lásku k svobodě 
vlasti a my doma pod slídivými zraky dvoj
hlavých orlů se za ně modlili. Jak silna a mocna 
byla jejich láska k svým, tak sílna a mocna 
byla jejich nenávist k německým a maďarským 
utiskovatelům. 

Tisíce těch našich drahých, českých hochů 
zůstaly s odumřelými zraky na bojištích, tisíce 
moravských chlapců, nevrátí se nám už z říše 
smrti, ale desettisíce jich nám ještě zůstaly, de
setfisíce iěchzlafých našich kluků (jak si mezi 
sebou důvěrně v přátelské družnosti dodnes 
sami říkají) zůstalo zachováno pro potěchu mat
kám a pro obranu vlasti a svobody. Dnes už 
vrátili se ti od Piavy i ti od Verdunu, vrací se, 
pozvolna i nejtvrdší z tvrdých od Uralu a naše 

srdce s obdivem a láskou jim jásají v radostné 
chvíli srdečného a nadšeného vítání vstříc. 

Nuže máme je doma, tu v Praze, na Moravě 
i Slovensku. Jací došli? Jací jsou? Jaké ukrut
né zvířeckosti tam všude viděli, zažili, vytrpěli 

a dokonce i sami v případech nutnosti způso
bit museli! Neuvěřitelné jsou mnohé ty události 
z jejich vypravování a duše trne nad tím, co 
mnohdy oni, naši. hoši v ukrutné bezohlednosti 
podnikli, protože podniknout museli. Sami nyní 
tmou úžasem nad činy zvířecí bestie, která v oka
mžicích krutého boje a spravedlivé pomsty v je
jich duších řádila, bestie probuzená z doby 
pravěku. Přiznávám upřímně, že měl jsem· obavy, 
ba i opravdový strach z toho, jak se budou 
chovat doma, jaké bude jejich myšlení a jed
nání. Ale obavy a strach mění se v radost, 
když z hovorů s nimi poznávám, že s jejich 
tvrdostí a vojenskou bezohledností, ba i nevy
líčitelnou ukrutností rostla, sílila a v ideál skoro 
vyspěla i chrabrá, šlechetná rytířskost ukázněné 
mravnosti, neznající než jedině vysokého cíle 
osvobození a zachování domoviny a svobody 
vlasti, jemuž podřídili vše, co jim bylo drahého 
a trvalého. Jaký krásný rys slovanské povahy J 
Zoceleni utrpením a krutými boji se zavilým, 
zvířecky rozběsněným nepřítelem, přečasio smrti 
hleděvše v tvář, přece jen zachovali si v těle 

měkké srdce své staré slovanské lásky k bliž
nímu a zejména k svým bratřím. Ano, tací vra- . 
ceji se k nám, jací byli dřív, s měkkým, ušlech
tilým cítěním duše slovanské, duše husitské, d~še 
Tolsfojovské. V hovoru často blýskne jim v oku 
to, před čím duše trne a srdce se zachví, když 
vypravují o té neb oné divoké události zlých 
bojů a krvavé msty" ale už v následujícím oka
mžiku svítá jim v očích zas ten mírný, tichý a 
vlídný pohled duše slovanské, když s něhou 
vzpomínají svých rodin, svého národa a bu
doucího života v osvobozené vlasti. Potkáváme 
je, bohatýry naší krve, stýkáme se s nimi a po
znáváme zocelené povahy, pevné, tvrdé, neú
stupné a přece při tom prodchnufé holubičí 

náturou českých děti. A jejich názory? Dýše 
z nich láska k národu a vlasti, dýše z nich bra
trství a křesfanská snášelivost, nadšení pro svo-
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bodu, touha po něžnostech a radostech rodin
ných a pevná přitom odhodlanost - nepovolit, 
zlomit, přeskočit - jen nepodlétt. Ejhle, ovoce 
básnického ducha Havlíčkova! 

Vrátili se a sotva se doma ohřejí na prsou 
svých matek a žen, spěchají zas tam, kde dosud 
vy~lehují plameny nepřátelství proti nám. Nemož
no zůstat doma, dokud ještě v nebezpečí je vlast. 

Hle, tu sedí přede mnou v družném hovoru 
prostý vesnický mužík. Po osm roků chodil ke 
mně· do školy, pak nádeničil, oženil se a na 
konec byl hajným velkostatku, když mobilisace 
jej zavolala v pluk. První příležitosti použil, aby 
přeběhl a ze Sibiře vrátil se teď jako invalida, 
objev celý svět. Třikrát. raněn prodělal nejkru
tější seče u Zborova, u Bachmače a jinde. 

Přijel na krátkou dovolenou. 
- ..,Nu, a co teďl« ptám se. »Budeš zase 

hajným?" 
Zavrtěl hlavou zdobenou ohromnou pleší .. zí

skanou tam v těch strastech a strázních sibiř

ských bojů. 
- "Ještě ne. Po svátcích jedu zas do Prahy/r 
- "Co tam?! Vždyf jsi invalida a sám po-

vídáš" jak se žena zděsila nad zjizveným tvým 
tělem!" 

- "Na Slovensko, pane M ..... , na Sloven
sko chci. Mám ještě vyrovnat některé účty s Ma
ďary za ty rány Él naše republika také není 
ještě zajištěna. Jsem legionář a .. /r. a v tom 
slově "a" spočívalo celé vědomí velké,· svaté 
jeho povinnosti. Jaká hrdost zněla z těch slov 
I,jsem legionář "r 

:.... "A co žena a děti ?" 
- "Není jim zatím zle. Žena je hodná a stará 

se. Vydržely to tak dlouho, vydrží beze mne 
ještě nějaký ten měsÍC. Rád všecky mám, k smrti 
rád, ale ... musím a chci." 

Podal jsem mu ruku cítě deroucí se vlhkost 
v oči. 

- "Nuže tedy, chlapče, jdi a pomáhej, dokud 
požár není uhašen nadobro. Na shledanou!" 

Ano, takoví jsou tedy ti naši chlapci v pří
močárné své prostotě a to vědomí, že není Bartoš 
sám, ale že z těch mých vychovanců je jich víc" 
kteří pochopili svatou ideu českého člověka a 

té idei se zapřisáhli s plným vědomím celé své 
zodpovědnosti, to vědomí hřeje a jsem na ty 
hochy hrdým. 

Ano, víme co bylo, vidíme jací teď jsou" spo
léháme na ně v přítomnosti, upínáme všecku 
svou důvěru v osvědčenou jejich zdatnost a při 
všech těch svízelích a nesnázích, jaké nám pů
sobí nepřátelé vnější i vnitřní, jedinou máme 
naději a silnou důvěru: Nic se nám nemůže 
stát! Vždyf na stráži stojí naši věrní legionáři! 

Ale také legiím bude jednou konec. Vždyf 
nelze jich přece věčně držet ve vojenských uni
formách! Je jim třeba odpočinku, klidu, zota
vení; touží po rodinách, synové po rodičích, 
muž po ženě, ofec po dětech. Nezůstanou věčně 
pohromadě" aby v řadách svých praporů se
šedivěli jako v nich doživotně setrvávali bojov
níci legií římských. Chtějí domů ke svým 
·pluhům a nástrojům, do svých domů, kance
láří a škol v život klidný a tvořivý. To je při
rozeno. Ale jsem přesvědčen, že těch několik 
málo měsíců, pokud legie trvat ještě budou, 
naplní i svou úlohu mravní a do řad vojska 
našeho, do řad našich rekrutů i vojínů starších 
vnesou ducha, který tolik je proslavil a dosud 
zdobí. A je toho jejich příkladu železné kázně 
nanejvýš třeba, neboť náhlý převrat a uvolněný 
režim vnesl do řad našich vojínů velkou ne
kázeň a rakouská výchova vočkovala našim 
lidem tolik nepoctivosti a sklonu ke krádeži ba 
i lupičství,· že bude třeba velikého úsilí, aby toto 
jedovaté býlí vykořeněno a zničeno bylo. Jsou 
to zjevy zahanbující, o jakých se dovídáme ze
jména u oddílů pocházejících z velkých měst. 
S láskou a úctou, ale také v dychtivém očeká
vání celý národ hledí k našim legionářům v dů
věře, že krásný a vznešený jejich příklad nemine 
se s účinkem. Exempla irahunt. 

NejvÍC však slibuji si od našich legií, že v bu
doucnosti, až se těch 150.000 statečných hochů 
rozejde po krajích československých, nebude fo 
jen 150.000 ukázněných, umravněných, pevných" 
národu oddaných a svobody milovných legio
nářů, ale bude to 150.000 dobrých učitelů a 
zdatných vychovatelův, kteří občanským ctno
stem, vznešené lásce k vlasti a svobodě budou 
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propagátory nejlepšími. Jedině oni jako muži 
ucelení jsou s to" aby do národa vnesli nejen 
ušlechtilou nenávist ke vší polovičatosti a du
ševní rozdvojenosti, ale i silnou a pevnou vůli 
k čínu a rozhodnos.ti, potírajíce zároveň všecko 
slabé, neurčité a nečeské. Jen oni" lidé dnes 
světovÍ, utrpením zocelení, poznáním vyspělí, 

duší svou velcí a široCÍ jsou s to národ náš 
odrakouštit, zpevnit a oduševnit tím, co právě 
zdobí dnes je, hochy našich legií. Tak mnohá 
dosud zaostalá osada bude působením svých 
dvou, tří, pěti, desíti legionářů v krátké době 
jistě jinak a správněji nazírati na ideje národní, 
sociální a náboženské, než nazírala dosud a 
celá výchova národa jejich působením docela 
jiným, lepším směrem bráti se bude, než se brala 
dosud. A tvárná, pružná mládež naše v názo
rech i činech zajisté dychtivě kráčet bude v šlé-

pějích svých otcův a starších bratří. Vždyť pří

klady táhnou! 
Žehnáme dnes našim statečným legiím za vše, 

co dosud vykonaly pro národ a jeho svobodu 
a žehnání naše provází je i po další jejich práci 
a pro každý budoucí jejich dob r Ý čin. Ne
zklamou? Věřím, že nezklamou. Na nás pak 
je, abychom jejich obětí a prožitého mučedni
ctví byli věčně věkův pamětlivi a poskytli jim 
nejen krásných slov, ale i toho, čeho k jejich 
dalšímu životu a práci je třeba. 

A vy, drazí, stateční hoši z Čech a chlapci 
z Moravy a vy, šohaji ze Slovenska, vy muži 
českých legií, legii slavných, zachovejte ve svých 
srdcích krásnou tu oddanost blanického rytíř

stva a jeho ušlechtilost, zachovejte v srdcích 
svých věrnost k národu a věrnost k sobě! 

Na zdar! 

RŮŽENA JESENSKÁ: ČECHY! 
Pfseň legionáiil. 

Jste v naší krvi, Čechy, hořící 
tvořivou láskou, Čechy, vleptány 
do našich srdcí, máme v pravici 
Žižkovu sílu, nejdem' bez rány 
na lůžko země, Čechy, rekovnost 
tvých dětí nezná mezí, před námi, 
za námi mlha, a z ní rosť a rosť 
váš drahý obraz, Čechy, s touhami 
po velké tryzně k vaší svobodě. 

To nebyl obraz jen, to živý zjev 
prostorem s námi šel, jak v národě 
když prorok vztyčí svatou korouhev. 
Smrt neděsila, život nelákal, 
jen vaše poroba a vítězství, 

kdo živ, je lvem, a mrtvý ještě vstal 
a vnukal bojujícím tajemství 
odvahy, vzletu! Čechy, umříti 
je sladko pro vás, teče naše krev, 
a vám z ní, Čechy, slunce vysvití! 

To není obraz jen, to živý zjev -
a my jdem' za ním, předurčeni jdem' 
jak boží vojsko! Čechy, spatříme 
vás ještě někdy, Čechy? Vzdáleny 
jste příliš" my však zápasíce vidíme 
vás, Čechy, vysyobozeny a spaseny! 
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S T A N I S L A V LOM: DOB A. 
(Dramatický náčrt let 1914·1918). 

Národ: Stár nejsem a slábnu. 
Mdlo je mi. Nohy se vrtkají v kloubech. 
Lichotí se mi, že nabývám peněz; 
vím, kdo je shrabuje. 
Lichotí se mi o kulturní úrovni. 
Mlčfež! 

Tato má .úroveň kolísá v rumišti 
Slábnu Rakouska. 

lmperafor: Hola! Občané I Do zbraně! 
Spojte se k obraně I 
Národové moji mili! 
Na cestě z Berlína do Bagdadu se střilí. 
Vizte mé slzy lítosti 
pro vraždu císařské výsosti. 
Pomstěte srbskou zradu! 
Na pochod k Bělehradu! 

Hlasy: nPůjdeme?" 
... Na brzkou shledanou.« 
»Za Němce -? I" 
"Na jazyk pozor.« 
;. Vidife, už ho vedou:' 
... Moc je moc." 
... Neříkal jsem to?" 
"Oportunisto." 
... S prvními výstřely padl mi syn. 
Zachovej nám Hospodine -. 
Co zmůže ubohý poddaný ?<' 

Národ: Přátele v tísni své hledám: 
Všichni jsou naprofi. 
Brafr je Srb, 
bratr je Rus, 
Francii miluji, 
v Anglii věřím. 

lmperafor: Hodní mí Češi, dobří vojáci! 
Za vaši lásku Srb násilím odplácí. 
Vaše kultura, vysoká, skvělá 
Asiatům by nevyhověla. 
Angličan, Francouz je sobec a kapitalista; 
V Rakousko-Uhersku jenom je pro vás 

dost místa. 

Hlasy: ... Rozbředla krví země.« 
...Pěkně jsme do toho padli." 
... Soustředili jsme se nazad. 
Odpoutali jsme se hladce. 
Nejsouce rušeni nepřítelem, 
zaujali jsme nové posice. 
Chachacha, chachal" 
...Píšu z pole, píšu list; 
budete ho, taťko, číst? 
Jak je u vás doma? Nemám tu co jíst:< 
- Velezrada, šibenice! 
nNa tebe myslím, ženo, na děti, 
na věčné prokletí, 
na ~ rakouskou hanbu; 
jářku, je pámbu?!" 
- Velezrada - -
Není dost šibenic, věšte je na stromy! 
... Vítězství! Vífězstvf!<" 
... Deset tisÍC, dvacet pět, padesát tisÍC.« 
... Němci jsou chlapíci.'" 
... Co pro nás Rus?" 
... Pro Boha živého! 
To bude pořádek potom u nás:" 
... Neříkal jsem to -?" 

Národ: Otec je mrtev, 
hlad mají děti; 

každá z mých matek je bolestiplná. 
Ale já prohlédám. 
Blesk mi sjel v oči. 
Dusivá atmosféra se rozpadla v bouři. 
Vidím svou ces~, 
jak jsem jí neviděl nikdy. 
Pro koho se to biju? I 

lmperafor: Ku předu! Ku předu! 
Peníze, životy ~ čest! 
Bravo, mi hoši! 

Hlasy: ... Zalknu se hanbou. 
Pro moje osvobození se bije můj 
nepřítel císařské kokardy. Nnepřffel/" 
Přeběhnu v noci} 
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Kdo půjde se mnou?" 
.... Císaři pánu jsme přísahali. 
Poslušně hlásíme - ". 
- Zastřelit zrádce 1 

Ná.rod: Bolestné rány se nezavírají. 
Děti mi zmírají v křečích. 
Země má v otrockých poutech se hrbí. 
Nejlepší ze synů mrtvi a v žaláři, 
nejlepší ze synů v cizinu odešli. 
Jimi jen krev moje proudí - a ubíhá. 
Na rodné půdě snad nezůstane nic ze mne, 
krev moje vylita bude však 

ve Jmenu vítězství lidskosti. 
Uchvatitelé af zahynou se mnou! 
Dlouho mi hlučeli v uši, že pány jsou .. 
já že jsem otrok. 
Přijímám heslo: 
Jedinou zbraní otrokovou je zrada! 

lmperafor: Národové moji! Přetvářku stranou. 
Čeládkou jste mi zaprodanou. 
Bít se už nechcete? 
Psi jste a jako psi pojdete! 
Volte si krátce: 
v poli či na oprátce}· -

Hlasy: .... Mrtev je starý; tak všechno se mění. 
Mladý má dobrou· vůli. 
Vyjednávejme I 
Třeba je smířit se s osudem, se skutečností. 
Je tady střep, 
rozbitý ,hrnčířem samým, však teď se nám hodí: 
.... Kdyby Rakouska nebylo .. :r 

R I V .. " ope y: .... arUJl vas. 
Poslední slovo mé: Nevěřte Rakousku." 
.... V bázni boží na rohoži šedý rab si hoví syt ... 
Lešeňnský kovář, chlapík jak se sluší ... rr 

"Přislibujfe si mně, vyhrožujte si mně. , .. r< 

"Nedejme se ,rr 

.... Raději žalář a okovy, než volnost otroka.rr 

.... Ni zisk, ni slávu. rr 
.... My bijem o mříž, ducha lvi, a my ji rozbijeme:r 

.... Pravdy haj do smrtLrr 
.... Nevzali jsme s sebou nic .. po všem veta, 
jen bibli kralickou, Labyrint světa.« 
"Věřím Bohu, že vláda tvých věcí se 
zas k tobě vrátí, ó lide český. ov 

Sbor buditelů: Kdo šlape trávu na našich hrobech, 
kde v mrtvých popeIích doutná? 

Sbor Bra.tří: Kdo šlape trávu na našich hrobech, 
do kterých v slzách jsme sestupovali, 
vyhnaní synové země? 

Dědicové ducha.: Kdo šlape trávu na hrobech otců, 
na nichž my živí 
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v tajemných náhrobcích 
na tichých cestách 
střežíme posvátný oheň 
duše národa? 

Národ: Kdož jste boží bojovníci!! 

lmperafor: DědictvÍ otců jsem nabyl a vidím je bez viny mizet; 
nesil jsem vítr, proč bouři mám sklízet? 
Novými svazky buď· dědictvÍ rakouské skufo. 
Af se již cokoliv stalo, buď zapomenuto! 
Pravdu má Němec a pravdu má Maďar a pravdu má Slovan; 
kéž by jen mír už byl vybojován! 

Národ: Nikoliv, imperatore. 
Lhostejný jsi mi a osud tvůj vinami otců je klei; 
padni či žij. -
Ja s tebou zpřetrhal svazky. 
Hle, z této bouře, t té krve· a bídy 
svoboda bílá se rodí. 
Pochodeň její již mlhami zítřků mi září. 

Vítejte vyhnanci, vítejte legionáři! 

legie: Zákony kázaly! 

Národ: Svatá půdo, jsi mojí. 
Zubožena a vyssáta, chudá, f 

zachvívající se ještě 
otřesy, které tě rozvracely a drásaly k smrti, . 
žiješ mi, žiju já tobě! 
Kdo přečkal v úzkostech strašlivou noc, 
vysvobození vítá již v rozbřesku jitra. 
Na tvoje znavené oči však hledím, má země, a rozumím: 
Není den ještě, není den! 
Příšery noční se houpají v stínech. 
Bděme! A až bude den, 
bděme dáL 
Na první siráž I 
Den af je náš I 

legie: Přísaháme! 
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LEONT. MASfNOVÁ: v ITALSKÉ SNĚMOVNĚ. 

.l1inisf. předseda odpovidá na 
dofa~ kolík je pravdy na po
věstech šílených maďarskými 
lísfyl že českoslovenští legionáři 
jsou zbabělí a zrádní. 

Ach, vidím, jak vás polekaly zprávy, 
že máme ve svých řadách podlé zrádce. 
Já, pánové, vám o legiich těchto 
dvé vlastních zkušeností povím krátce: 

Kdys od psacího stolu vstávám právě 
oddechu popřát unavené hlavě, 
již ruka mechanicky klobouk béře, 
vtom klepá kdos na úřadovny dvéře. 
Hle, opožděný návstěvník jde ke mně. 

Do sině vstoupil, uklání se němě 
muž neznámý, snad cizinec dle tahů 
a žádá potom snažně o rozmluvu. 
NIsem, pane, rodák z dálné české země 
a z přinuceni v řadách vašich vrahů 
jsem sloužil dosud, jak sloužili jiní 
slovanští bratří. Zajatci jsme nyní, 
tak přiležitost máme nenadálou 
těm, vlast kdo dusí nečistou svou pěstí 

a zabili jí volnost, víru, štěstí, 

teď vypovědět zápas, rovnat dluhy. 
Nuž, bojovat za krásné vlašské luhy 
nám dovolte, ó pane presidente! 
Všem synům vaši slavné Italie 
my slibujeme věrnými být druhy 
a s nimi zmužile i na smrt jíti.« 

Ty návrhy mne vskutku překvapily. 
Zda všechno, ptám se, zrale uvážili? 
A známo-li mu, splním-li to přáni, 
že jistá smrt je za bojištěm čeká, 
v dráp orla rakouského upadnou-li, 
že doma budou pronásledováni 
as rodiče a žena, dítky reka, 
jenž přešed po boku se našem bije. 
A v prvních že Je řadách Italie 
vždy' cizinecký pluk, též o tom ví-li? 

----

Leč mluvčí zajatců mi odpověděl, 
že všechny okolnosti uvážili 
již sami dříve, nežli ke mně přišel 
a trvá na svém. Do očí mi hleděl . 
a jeho zraky vlhce zasvítily. 

Z nich zazářila obětavá láska, 
jež nezná mezi, vůle, jež vše drtí, 
co nepříznivý Osud valí '. v cestu, 
jež nebezpečím pohrdá i smrtí. 

Já dojat .pohledem i slovy jeho, 
mu podal ruku, povstav s křesla svého 
a přijal tedy neváhaje déle, 
co nadšenec mi navrhoval směle. 

A slovo brzy učiněno tělem, 
neb Čechové hned pluky sestavili 
.a do našich se služeb dali cele 
a záhy bojovali s~ nepřítelem. 

Když po desáté u Rakouska prahů 
na řece Soči raziti si dráhu 
chtěl voj náš krajem hrůzou navštíveným 
a devětkráte smutně proslaveným, 
též onen úsek neblahý jsem shlédl. 
Tam faké druh můj, generál Z" meškal. 
Když k němu zavítal jsem, otužilý 
ten starý voják vedle mne si sedl 
ke svému plány pokrytému stolu, 
i rozmlouvali o lecčems jsme spolu 
a nejvíc ovšem o bitevním ruchu. 
I vyptávám se, který výjev v duchu 
mu navždy zůstal z této pekla vřavy 
a nad vše ostatní ho dojal dosud? 
Můj přítel bez váhání pohnut praví: 

"Tam, české legie kde v poli stály, 
by utkaly se v boji s naším sokem, 
jsem zašel právě v dobu před útokem. 
Děl střelba zmlkla, jak před bojem bývá, 
a v tichu, které výpad předcházívá, 
v' zákopech vstali Češi mladí, staří 
a k severu se obracejí tváří 
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snad maně oko domovinu hledá, 
jež pod tou oblohou se v dálce tají 
a jejíž jméno něžně šepotají. 
Leč náhle všichni plným, jasným hlasem, 
ten svěžím sopránem, ten pevným basem 
~,kde domov můj?U si vroucně zazpívali -
to začátek je hymny jejich lidu -
i pěji plni velebného klidu, 
jako by modlitbou se požehnali. 
Teď počal ruch na nepřátelských náspech 
se jevit, postavy se hnuly na nich 

a nedbajíce obnovené palby 
se vzpřimuji a obnažené na lbi 
jim vlasy povívajidechem rána. 
Tak vydrželi státi v dešti kulí, 
až tklivá píseň byla dozpívána. 
Jak hradby stáli na rakouské straně. 
To pěvců Čechů byli rodní bratři. 
A kde kdo byl, se zmámen -díval na ně 
a nedbal střelby naslouchaje zpěvu. 
Od časů Homérových není zjevu 
snad v dějích lidstva tomu podobného." 

ARNE NOVÁK: ŠTYRSKÝ HRADEC. 

nejoblibenějším prostředkům, jimiž ~ beznadějného útoku; bylo by nesprávným 
za válečných let rakousko-uherská eufemismem, řeklo-li by se, že se z takových 
vojenská správa v malomocné krát- osudných úseků vracely ony pluky zdecimo
kozrakosti mínila docíliti armádní vány - jejich mužstvo, poddůsfojnictvo a mladší 

jednoty a setříti národní odlišnost ve vojště.. důstojnictvo nevracelo se vůbec. Co se dělo 
náleželo překládání českých důstojníků a do-. s vojenskými útvary bosensko-hercegovskými, 
brovolníků k cizím plukům. Tak se ocitali naši jest obžalobou lidskosti. Vojenská správa vě
mladí inteligenti, ještě dlouho před odchodem děla patrně dobře, že, af válka dopadne tak či 
do pole, daleko od vlasti mezi vojáky, jejichž onak, nepodaří se Rakousko-Uhersku zachrániti 
jazyku neb nářečí vůbec nerozuměli, uprostřed pro svůj stát obsazených zemí srbských, i umí
obyvatelstva, s nímž necítili, v městech a mě- níla si odevzdati -svému nepříteli někdy po miru 
stečkách, která dráždila jejich jinošská srdce místo kvetoucího a statečného mužstva zástup 
neuhasifelnou touhou po domově. Všecko při- mrzáků, starců, vdov a sirotků, kdežto muži 
pomínalo jim na každém kroku, že tato vo- měli zůstati v hromadných hrobech na ruské 
jenská služba pro cizí zájmy odlučuje se od i italské frontě. A tak byli posíláni pravoslavní 
přirozené souvislosti životní a s krutou nesmy- i muslimští Bosňáci tam, kde bylo s krajními 
sIností vytrhuje z kořenů rodových. Byla to obětmi nutno provésti průlom, držeti na čas 
bezděčná cesta, aby si Rakousko vychovalo posici do devíti desetin ztracenou, nastaviti dě
družinu vnitřních nepřátel, kteří nenáviděli zlo- lové palbě na vystrčeném úseku tisíce vojáků -
myslnost svého sluhy ještě dříve, než jim v zá- tajné rozkazy posílané důstojníkům naznačovaly 
kopech vnutil do ruky pušky a kulomety, aby zcela nepokrytě, že není nutno nějak šetřiti bo
bojovali proti těm, kdož jim národně neb politicky senskými životy. A Bosňáci, často podle naří
byli daleko bližší vůdčího živlu německo-maďar- zení svých velitelů ozbrojení k osobnímu zápasu 
ského. Někdy mělo takové přeložení přímo ráz noži a boksery, bili se jako útočíci lvi; vrozená 
trestu, ano odsouzení k smrti. Dobrovolníci, kteří bojovnost spojená s naprostým nedostatkem 
se stali jakkoliv podezřelými pro své smýšlení neb politického uvědomění u zástupu namnoze ne
pro poněkud hrdé chování k představeným, gramotného dělala přímo divy: bosenský lid 
byli náhle a bez možnosti odvolati se přeho- podstupoval útoky a získával vítězství pro stát. 
zeni k plukům určeným, aby nesly na místech jenž jeho předáky věznil, mučil, popravoval a 
nejnebezpečněji vysazených všecku tíhu boje jenž umínil si vypleti i poslední kořínky ná-
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rodní myšlenky srbské v bosenských krajích. 
Do těchto bosensko-hercegovských pluků byli 

čeští dobrovolníci a důstojníci zhusta přesazo

váni. Sblížili se sice lidsky se svými bezelstnými 
momci, nenapravitelnými to dětmi v obrovských 
tělech junáckých, podrobovali se s nimi na cvi
čišti i v kasárnách přísné, ano příkré kázni, 
psali za ně lístky a vzkazy domů, umírali pak 
v jejich řadách na polských i maloruských pu
stinách neb alpských vrcholech a v kavernách 
Krasu.. ale cítili se vyhnanci uprostřed tohoto 
lidu, který pro krvavé řemeslo válečné byl cvi
čen na různých místech alpských zemí. hojnou 
měrou zvláště ve Šfyrsku. S nečetnými bosen
skými důstojníky jmenovitě pravoslavnými. se 
mladí čeští inteligenti záhy dorozuměli - ti i 
oni vzpomínali s touhou a s obavou na vzdá
lenou, těžce zkoušenou vlast. ti i oni odsuzo
zovali Rakousko, jemuž proti svému přesvěd
čení musili sloužiti se zafatÝmi zuby a s neur
čitým potud odhodláním vstoupiti nějak do řad 
jeho otevřených nepřátel. 

Za osudného jara 1915, nedlouho po nebla
hém průlomu gorlickém a v prvních týdnech 
války rakousko-italské, dostalo se několik če
ských studentů k druhému bosensko-hercegov
skému pluku do Štyrského Hradce; věděli dobře. 
že jest to poslední· zastávka před odchodem na 
frontu, když je zlý rozmar a národnostní za
vilost vojenských představených vypudila bez 
důvodů z důstojnické školy, která znamenala 
alespoň několikaměsiční zdržení před bojem 
v zákopech. Za červnových a červencových dnů 
prožívali v bosenských kasárnách lendského před
městí a pak v kterési škole vnitřního města dobu 
tuhé kázně, která jim nebyla takovou samo
zřejmostí jako otužilým junákům bosenským: 
od úsvitu až.do večera cvičili se ve zbrani, konali 
s těžkou výzbrojí dlouhé pochody, umdlévali 
vedrem a trpěli žízni; byli by méně klesali na 
. mysli, kdyby nevěděli. že to vše jest pouhou 
přípravou pro frontu. která pro řadového vo
jáka a poddůstojníka bosensko-hercegovského 
pluku znamená smrt. Ale mládí jest důvěřivé a 
tak i čeští studenti ve Štyrském Hradci si ve 
chvflfch krajní stísněnosti namlouvali. že fron-

tou. zraněním. nemocnicí vede cesta - domů. 
Pro vnímavou mysl českého hocha z roviny 

jest Štyrský Hradec velikým pokušením. Šfyrské 
Alpy mají ve své měkké modelaci pokryté ky
prou a svítivou zelení cosi svůdnického: kol
kolem města zpívají bledězelená údolí a světlé 
lesy na horách píseň vlídného života a kvetou
cího šfěsii; neklidná, průzračná a smaragdová 
Mura tančí jako mladá dívka se zelenými pent
lemi ve vlasech, usmívá se, láká, pohrává di
vákem. A také město samo, starodávná idyla 
rakouské romantiky, svádí nejedním půvabem, 
zvláště za slunných dnů prvního léta: odevšad 
kyne na poutníka neválečná veselá Zámecká 
hora se zbytky svého oplotního opevnění a 
s velkou dětskou hračkou věže orlojové; v měst
ských sadech zpívají, výskají, klokotají ptáci. ja
koby chtěli přehlušiti šum kroků a hukot iram
wayí, na tržištích se starými nábožnými sloupy 
a novými bájeslovnými fontánami svítí ve svě
žích barvách chumáče květin a hromady raného 
ovoce. Všecko volá a vábí mladé srdce. Pojď, 
milý hochu. a usedna do světlého vonného 
stínu. zapomeň na veškeru tíhu života ve válce, 
která se kdesi v dálce valí a vzpíná I Nepojímej 
skutečnost příliš těžce. nýbrž snaž se užíti. co 
ti poskytuje jaro a mládí; bav se. hrej si, miluj. 
nepohrdej ani jediným prostředkem, jenž by 
mohl tebe několik týdnů zadrželi v tomto slad
kém a vlahém náručí a zapomeň i na svůj 
domov o tolik severnější a přísnější než tento 
požehnaný. svět zeleně a slunce I 

Ale český student na jaře 1915, v zelenavé 
polní uniformě a s šedivým fezem bosenského 
pluku na hlavě, nechtěl a nedovedl podlehnouti 
těmto zpěvriYm hlasům jarního svůdnictví štyr
skohradeckého. Mocněji naň doléhal odevšad 
pocit nepřátelské cizoty.a lhostejného chladu -
a mladé hrdé srdce cítí se sotva něčím více 
uraženo a poníženo, než takovou úplnou lho
stejností životního okolí; jest to zákon mladosti, 
jemuž se mezi šestnáctým a dvacátým rokem 
nelze vyhnouti a z jehož moci nás vysvobozuje 
teprve životní zkušenost. Jak ve všem cizím zů
stává Štyrský Hradec i se svou krásnou zemí 
úvaze uvědomělého Čecha I Pouhý rozmar 
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sňatků a politické náhody uvedly vévodství Štyr- čité svobody~. Mládí, jež tak pevně věří v život. 
ské s hlavním městem slovinského jména i pů- odmítalo s úsměvnou rozhodností možnost třetí, 
vodu do téhož rámce státního s korunou sva- která pro příslušníka obětovaného pluku bo
továclavskou, ale vnitřně neznamenalo toto spo- senského bohužel byla pravděnejpodobnější -
jení mnohem více než společenství panovníků. cestu a bránu smrti. -
Umělecky mohutný pomník tohoto dynastického Slunce zářilo na jasném červencovém nebi 
společenství jest jediným architektonickým dílem v plesné šíři, město tonulo v květech a v úsmě
v Štyrském Hradci, před nímž Čech stane my- vech, Mura byla plna zlata a smaragdů, když 
šlenkově vzrušen a citově pohnut. Zdvihá! se jeden z transportů druhého bosensko-hercegov
v nejstarší části městské, v sousedství gotického ského pluku v polní výzbroji a s celým ná
dómu těžce a vznešeně, pompésní ,barokní stavba kladem ubíral se hlavními třídami na nádraží, 
sedmnáctého věku, mausoleum z ruky vlašsk~ho aby nastoupil cestu na ruskou froniu; důstojníci 
mistra Pietra de Pomis, kde leží pohřben císař věděli, že jejich momci jsou posíláni na nejnebez
Ferdinand lL, vítěz bělohorský ... jak hořká to pečnější úsek východohaličského bojiště, kde 
vzpomínka pro myslivého Čecha! Uvědomoval-li Rusové způsobili právě těžké ztráty. Ale momci 
si ji r. 1915 český student, prožíval její souvis- byli veselí: ověsili se praporečky, ozdobili kvě
losts válečnou přítomností a cítil, kterak od tinami, jiskřili očima a svítili zuby, když s oken 
Bílé hory vede přímá cesta k průlomu gorlic- mávali jim na cestu štyrskohradecké ženy šátky, 
kému a ke krutému pronásledování českého když jim házely růže, když na ně nadšeně po
národa, jež po něm následovalo. A poctivému křikovaly pozdravné věty srbské a německé. 
českému hochu bylo úzko a temno zároveň, Dětem-junákům slovanské krve a dětem-ženám 
nořil-li se takto do bělohorského problému: německého původu dostačil tento povrch vojenské 
kterak osvoboditi se sám z bělohorské kletby slávy, o jakém psaly úřední noviny a Rakousku 
a přispěti k tomu, aby dědictví Ferdinanda II. přízniví cizí zpravodajové. 
bylo překonáno? Jen čeští hoši nejásali; neotevřeli úst ke zpěvu 

Ti, kdož r. 1916 a 1917 odcházeli do fronty a k pozdravu; odmítali květinové dary; nekynuli 
a věděli, byf mlhavě o tvoření se českosloven- dívkám v oknech. Tížila je předtucha smrti, kte
ských legií proti Rakousku, netrpěli již tolik rou vojenská srdcervoucí bohoslužba s trýznivou 
v bludišti nejistot a' výčitek, jsouce si jisti, že hudbou dovedla buditi tak sugestivně? Mladost 
se za hranicemi jejich energie neztratí; neomyl- jejich nedovedla uvěřiti její blízkosti. Myslili na 
ný program stál před nimi. Není nadsázkou, domov, na rodinu, na dívky, ale to nebylo tak 
označí-li se duševní stav českých inteligentů od- zachmuřilo jejich čela. Byl to bělohorský pro
cházejících z jara a v létě 1915 na frontu jako blém, jenž jim usedl smutečním motýlem na 
tragický zmatek, v němž byly ukryty kořeny čelo - problém šiyrskohradeckého mausolea 
heroického rozhodnutí. Vidím před sebou je- pozorovaného českým zrakem. 
dnoho, mně osobně nejdražšího, z těchto oběto- Ti, kdož tehdy pospíchali k jižnímu nádraží 
vaných: s hlavou v dlaních, s očima hořečně štyrskohradeckému, nesměli ho dořešiti,' jak by 
rozpálenýma sedí na lávce městského parku sami byli toužili; jejich cesta vedla frontou do 
šiyrskohradéckého a memoruje si jména českých smrti. Mnozí přišli za nimi a ti byli již šfastnější. 
našinců, jimž se podařilo přejíti ruskou froniu A ježto není v životě většího, štěstí než hrdin
a organisovati české zajatce - k čemu? ským činem přispěli k osvobození vlasti, byli 

To nebylo tehdy zcela jasné, ale sama možnost naši českoslovenští legionáři snad vůbec nejšfast
stanouti mimo Rakou'sko, ,..na druhé straně" nějšími muži našeho pokolení. Věčný dík jim 
opájela zvláštním kouzlem. A tak ocitali se čeští za to, že jejich zásluhou štyrskohradecké mau
hoši na rozcestí: zraněním a nemocnicí vedla soleum přestalo pro Čecha býti místem poko
cesta domů, zajetím se otevírala branka neur- ' řeného vzrušení a zahanbující výčitky 1 

109 



OTAKAR KLAZAR: AFORISM. 

ikde nestýkají se tak protivy v lid
ském žití, jako v krutých dobách vá
lečných. Na jedné straně nejkrajnější 
egoismus a vykořisfování druhých, 

na druhé nezištný idealismus a sebeobětování. 

I kdyby naši legionáři nebyli v tak plné míře 
dosáhli toho, po čem toužili a zač obětavě krvá
éeli a své životy obětovali, měli by nehynouti ná
rok na vděk své vlasti. Jak teprve musí jim být 
vděčna vlast volná a jimi osvobozená! 

AUG. EUG. MužíK: 

MIL O S R D NÁS E STR A U L O Ž ECH O R É H O ·V OJÍ NA . 

U tvého lože mlčky v noci sedím 
a na tebe se dívám, jak tu spii 
Ni slova· k tobě hlasitého· nedím, 
tys němý též, a přec mně rozumíš. 
Tys pod mou ochranou jak sestry rodné, 
jež nad tebou bdí ode dne zas do dne, 
spi v míru,. milý, ztiš se blaze, ztiš! 

Ne, bratrem nejsi mně, já sestrou tobě, 
a přec nás poutá příbuznosti cit; 
cit povinnosti - ten nás pojí k sobě 
a nedá nám své místo opustit. 
Tvou bylo péčí v boji lítém, smělém, 
na život, na smrt válčit s nepřítelem, 
a za jazyk náš, rod se na krev bít. 

Ač nemiluji tě, přec mnohem více 
jsi mně než bratr, milý, jména ta, 
jež drahým mužům ženy šeptajíce 
si v prsou pěstí štěstí poupata. 
Já neštěstfm tvým s tebou sbližila se, 
ty opustíš mne, jinde budeš zase 
zřU, jak jsou k tobě' srdce rozňata. 

Zas budeš zdr4v, boj, se smrtí jenž veden, 
vítězně skončíš, opustíš ten sál, 
a půjdeš domů, sotva pohled jeden 
zpět vrhneš, zmizíš v neznámou mně dál. 
Snad záhy zcela zapomeneš na mne, 
či vzpomeneš? .. , nač vzbouzet tuchy klamné .. 
jen, probůh, ne, bys hrdě pak se smál! 

. Cos ze života mého s tebou spiato, 
tof dálných dvou hvězd na mžik snoubení. 
Já věčným duše mírem platim za fo, 
je nadzemských fo svazků spojení. 
Ne - marnost vše - fo přišla jenom chvíle, 
kdy ženu cítím v sobě v plné síle 
však násilné zas přijde ztišenÍ. 

Tak - dosti! ... Štěsti, že tak dřímeš pevně 
a nezvíš, jak jsi střed mých přeludů! 
Snad, vzbudiv se, bys zapudil mne hněvněí 
spi - o sobě už mluvit nebudu. 
Jen jako po kéms drahém obličeji 
mé bloudí hledy ve vášnivém reji -
však Bůh to nechtěl - vzdám se 'osudu. 

Snad jednou - víra dí - že v jiné říši 

se sejdem, spiati shodou vzájemnou. 
Má bolest famo na věky se ztiší, 
vepluvši v řeku míru tajemnou. 
Ty vzhlédneš ke mně - neznáma ti budu, 
já půjdu dále v lítosti a studu, 
že nikdo nezaplakal nade mnou. 

A potom - navždy, navždy tobě zmizím -
co bylo kdys - by bylo těžko říe' ... 
Ne, neboj se - nač rysem chladným, cizim 
tak náhle vzchmuřila se tvoje líc? ... 
Most lásky vede v řiši· blaha věčnou -
já měla k lidem lásku nekonečnou - -
nuž, slza jedna z očí tvých - - ne víc! 
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GABRIELA PREISSOVÁ: VRÁNA A JERABICA. 

iroširá rovina Žitného ostrova, Dunaj 
ji obemýká... V roce 1916 pošlapali 
její půdu křížem krážem těžké boty 
ruských a srbských zajatců, kteří byli 

z velikého šomorynského tábora rozděleni po 
selských gruntech, aby tu zastávali odvedené 
domácí čeledíny a dělníky. Tam, kde se sešel 
hlouček ruských zajatců, ozýval se hlasitým ši
rokým hovorem, někdy i zpěvem; srbští zajatci 
vždycky mlčeli a nechávali si nedbale obrů
stati brady. 

Můj muž byl velitelem šomorynského tábora; 
poměry zde byly volnější a zajatcům příznivější 
než ony v počátku války v Čechách, v Milo
vicích, kde kvetlo zběsile udavačství, kde jsem 
byla renegátem Otou Janeschem z Lublaně 
udána _ ze zločinu proti branné moci státu i já a 
odkudž mého muže přeložili na jaře 1915 do 
Uher, do Šomoryna ... Jednoho podvečera octla 
jSem se kupujíc med na dvoře drobného statku, 
kde byli přiděleni dva zajatci Rus a Srb. Rus 
štipal dříví a odhazoval je zhurta ke plotu, Srb 
opřen o dvéře stáje, házel zvolna zbytek své 
chlebové svačiny kuřatům. 

nPodívejte se, paní, jak mají chleba nazbyt" -
upozorňoval starý pofouchlý sedlák s chytrouš
kovatými kaštanovými zraky a stříbrnými kno
fliky na vestě; .;,slepicím to hází ... A je to 
znamenitý chléb z čistého žita ... někde míchají 
kukuřici a boby do mouky - u nás toho 
netrpím. 

Ale ten náš Rus támhle pořád má v hlavě 
bláznivý nápad, že nám uteče žalovat do tá
bora a ještě by mohl toho druhého zlákat ... 
Nevíme, co chlapisku schází; včera nám nechal 
dobrý sváteční oběd stát ... Takový oběd -
pan farář by ho mohl sjest .. ~ Prosím vás, paní, 
přimluvte mu, af nedělá hlouposti, je jinak ši
kovný a hbitý k práci, máme ho rádi - af nám 
neutíká. . .• Přistoupila jsem tedy k mladému 
drvoštěpu se slovy: ... Hospodář mi tady povídá, 
že se nezdáte být spokojen - co pak vám tady 
schází? 

H Ty - Živko - co prý nám tady schází _., zavo-

lal v odpověď Rus na Srba s posupným úsmě
vem . .. .uNo, povídej - ozvi. se přece, ty chátro I" 

Srb dále jen odlamoval drobečky ze své skývy 
a házel kuřatům. Ani se po nás neohlédl ... 

..,Ale odpovídejte mi raději vy -", přimlouvala 
jsem. "Proč chcete odsud utéci, proč jste včera 
pohrdl svátečním obědem 1" 
Teď se veliké dítě prudce přibarvilo v tváři. 

nAha" - pohodil hlavou, nepřesfávaje hbitě 

bušiti do dřeva - ..,dali nám na mísu každému 
vránu a takový veliký svátek... V celé vesnici 
se nám potom večer smáli ... Nebudu tady už 
ani týden I" 

..,On si stěžuje, že dostal o sváteční den k obědu 
vránu ... ", sdělovala jsem hospodáři s trochou 
rozpaku. 

.., Ty, Juliška - " zavolal hospodář dovnitř 
domu jako na lesy - ..,pojď sem, pojď dosvědčit I" 

Vyšla moje známá, povrašfělá ženička s pod
kůvkou úsměvu v rozpačité tváři. 

..,Pověz tady před paní, co jsi včera k svato
dušnímu obědu předložila našim dělníkům ... " 

nJerabice to byly - dvě opravdovské jera
bice ... " pozvedla ženička dva prsty před svůj 
upocený nos. 

IITak vida - jerabice to byly - sám jsem 
je zastřelil« - hovořil zase sedlák... ..,A on 
z pěkných jerabic udělá vrány!" 

..,Proč tak lže - že se nedrží pravdy 1" na
hněval se očividně Rus . ..,Abych nepoznal vrány! ... 
Byly celé učouzené a tvrdé jako to dřevo.« 
Odhodil jeden kmínek na zem. I,Pfuj na staré 
hlavy. Nač tak lhát?« 

II Vždyf hospodář musel vědět, co sám zastře
lil -« poukázala jsem na vážnou okolnost. 

"Co pak takový staryk dovede zastřelit -" 
ozval se nepomýleně Rus . ..,On chudák, který 
přešlapuje s nohy na nohu jak ta stará slipka .:... 
on dokáže zastřelit jen někde na líše tu vránu 
a už jen tu osleplou." 

"leptejte se toho tam - on také jedl" -
ukazoval hospodář, už celý tím sporem udý
chaný, na Srba. ..,Že to byly jerabice, Živko?" 

... Myslíte, že to byly vrány?" děla jsem zticha 
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k srbskému zajatci, když se neměl k odpovědi. 
PofrhI ramenem a pohlížeje temnými,ponurými 
zraky stále mimo nás jen ke své drůbeži, ozval 
se rovněž zticha: ..,Nevím, co jsem jedl ... " 

A Rus počal podrobně a široce hovořit, jak 
on .dobře zná jerabice a vůbec všechny ptáky 
znál ty v lese i na polích... Vykládalo tvrdé, 
začouzené kůži, o černém chmýří, které mohl 
na těch vranách ukázat a nožem že se to ne
dalo dokrojit - jistě a nepochybně to byly 
vrány. " A hovořil takovým povážlivým, téměř 
lítostivým hlasem o hospodáři, který se nedrží 
pravdy -. proč že to činí - proč chce šidit 
a sesměšňovat' křesfanského člověka? Nebude 
tu, nemůže tu zůstat, přijde v neděli poprosit 
o přesazení ... " 

Staryk nepokojně přešlapovaI - už opravdu 
jako slípka; bál se chyfroušek o statného pra;" 
covnika teď v nejpilnější čas . . . To ten klidný Srb 
daleko nebyl tak pilný a ohebný ... Jen si vzdychl. 

Najednou mu napadlo pokročit až k Rusovi, 
dotkl se jeho lokte a zabroukl skoro prosebně: 
"No tak, Míšo, ty mne přece neopustfš? Co by
chom si tady jen bezfebe počali!" 

Rus se teď usmál, zmateně, dětinsky jako 
překonán. 

... Doznává už, že je vinen -" obrátil se po 
mně zkroceným hlasem, naf podruhé se drží 
pravdy; a já se nepomýlil - byly to vrány a 
žádné jerabice!" 

Mne zajímaly už jen planél krásné máky 
v zahrádce, jak hýřily barvami ještě v skláně
jícím se podvečeru... Zavadila jsem při od
chodu jen plaše o srbského zajatce,' který' ještě 
nepohnutě stál tam II dveří. Zapadající slunce 
vetkalo mu to temných očí nějaké červené 
tečky. .. "Je tolik zhuštěného smutku všude ve 
vzduchu" - pomyslela jsem si tehdy jako dnes _ 
alespoň na malý okamžik se člověk může po
usmát ... 

JAN OPOLSKÝ: RUSKÉ HROBY. 

Obšírná, teskná ruská step, vzkypělé moře trávy, 
prostory, kde se oči tvé v poklidU nezastaví; 

siná a modrá jezera, zpěvné a valné řeky, 
samot a dvorců odmlklých večerní poklid měkký; 

kamenná města studená o zlatých báních sterých, 
nálady dusné, zmarnělé před pádem jsoucích Jerich, 

taková zjevná malomoc v myšleném, rčeném slově, 
fanoucí, téměř hmotný slin v oblasti Gogolově, 

duchovní, mrtvá prohlubeň, myšlenek záliv tmavý, 
fatální, vnitřní podstata svatého pravoslaví. 

Mystický jakýs ",Běžin luh", zašlými zvěstmi tknutý 
potupný domov nahajky, truchlivá země knuty, 

obrovská, hluchá prostora dáví tu sama sebe, 
prázdnotou svojí zabíjí nemluvné ruské nebe ~ 

Vševládná zima, hrobní sníh po syré ruské zemi, 
značený v noci jiskřivé vlčími šlépějemi, 

sfrašlivé pouti bez konce na sever, východ, na jih, 
, žhoucí a ledná klimata, plápol i soumrak v krajích. 

Podivný tlum všech věr a sil, živých i mrtvých dUŠÍ, 
divých a příkrých rozporů, setřelé fádní hluši, 

prudkého kvasu, proměny, .nestálých zemí tvarů,' 
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dřímoty, jež se kolébá šuměním samovaru, 
perlením vodky, z které se do duše věčně lije 

vadnutí v· snech a sketský pláč, marnost a apatie ... 
. . . Měkkounká je ta ruská máf tak jako holub sivý, 

, nebof ji duma, hloubavost o věcech temných živí. 
Suchý a hořký kořen má duše ta mezi všemi, 

vězící mocně, nehybně, hluboko v černozemi. 
Tvrdá je zas a posupná, jako spár rysa dravá, 

krvavým cárem pogromu v uličku ghetta mává. 
Bije a sní, však trpí tím. Bije a hloubá znova, 

za každým z jejích rozporů ruka ční osudová. 
do každé z forem vtěsnává vrozenou touhu svoji, 

vrhá se slepě do ohně, svého se stínu bojí. 
Taková je ta ruská zem: mužická duše pravá, 

která svou sílu neznámou v prázdnoiu< vyčerpává, 
s úsměvem plachým na svých rtech, tmícím se krve clonou, 

v trudu své vlastní jsoucnosti úpící před ikonou. 
Přes to však máti vznešená, cařice jasná, drahá, 

od moře k mon jeho zrak z poledne v půlnoc sahá. 
Volha jí pěje obšírná dumu svou, zmar i chválu, 

hrom se k ní snáší, zahučev divoce po Urálu, 
vane k ní krymské růže žár, opojnou vůni šíře, 

jeřábi letí klínem k ní daleko ze Sibiře; 
choulí se tichá, chudá step u jejích svatých nohou, 

srdce se v skrytu nevolná uiesknit po ní mohou ... 
. . . Všeruská země samý hrob. Vojáci sen v nich předou, 

proč jsou fy hroby, vojska v nich, ústa říe' nedovedou! 
Takové valné řady vojsk v tichosti tady spějí, . 

skrývá je země ve svůj stín, jak je to v moci její, 
hrudami svými zastýlá, na dně je bažin dusí, 

úsměvné, tupé, hloubavé, nešfastné děti Rusi. 
Nad nimi drn se zelená, pustiny písek šustí 

tam, kde by květy krvavé přehojně měly růsti; 
šumí tam lidskou řečí strom, před jitrem slavlk vzdychá, 

rodí se černé myšlenky vrstvením všeho ticha, 
vysoko plují oblaka lenivá, sladká, sivá, 

vtělený klid a lhostejnost na hroby z nich se dívá. 
Vojáci, spíte? Troubí se v divoký ataq zase, 

vice než jindy Běžin luh šfavnatě zelená se, 
hlouběj než jindy Volha hřmí, Urál se v blesdch zvedá, 

mocnější roní výdechy na Krymu růže bledá 1 
Vojáci, sníte v hrobech svých snivostí ruskou, známou? 

. Řítí se krovy domova, ve svorech svých se lámou! 
Vojáci, spíte? Troubí se. Polnice jasně vřeští, 

padají bomby plamenné v příšerném, žhoucím dešti. 
Jste-li vy Rusy, hněte se, uchyťte palaš rzivý, 
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máf vaše hyne bez hlesu jako fen holub sivý! 
Jste-li vy Rusy srdcem svým, zdravstujte mezi svými I 

... Ticho jen ruší šelest trav nad hroby porostlými, 
stříbrné břízy nad nimi smufečnÍ clony věší ... 

Nespí tu Rusi tvrdým snem . .. všichni ti mrtví - Češi I 
Češi? Aj divné, divné jest na cizím loži snění, 

jako když bříza šelest svůj, slavík svůj vzlykot změní, 
jako když snové nabyli jiného smyslu sami, 

jako když ztvrdne cizá zem mrtvým těm pod hlavami. 
Jaké as býlí těžkých snů z tohoto spánku bují, 

jaké as marné přízraky zesnuIce obstupují! 
Kterak as slepým zrakem svým po jiné bloudí zemi, 

jež jest jak slunná zahrada, provátá šalvějemi, 
s modrými vrchy, prameny, lukami, roli, lesy, 

kieraktam štítem z loubince chaloupka zírá kdesi, 
kterak tam matka shrbená s žalostí tupou v oku 

památku střeže synovu po řadu vleklých roků, 
kterak tam rudne v šeru krb, nad chatou dým se vije, 

uměle touhou živeno puklé tam srdce bije, 
jak se ty štvané údery za synem v dálku ženou .. 

chýlí se svadlý, suchý ret nad hrudí prostřelenou. 
Vy mrtví, divné, předivné na cizím loži spaní, 

poduška vaše studená nelaská, nýbrž raní, 
pod hlavou vaší nebohotl zmařená vázne touha, 
. do Čech je cesta neschůdná, v myšlenkách k smrti dlouhá ... 
.. . Modli se, matko, za mrtvé ze vší své lidské síly 

ku stepním větrům pečlivým, aby jich nevzbudily'! 

PAVLA MATERNOVÁ: POD STARÝM ŘIPEM. 

Pod starým Řipem český je kraj,. 
slovanská pradávná země: 
naše to líchy, naše to lány, 
naší jsou radlici za úděl dány; 
nám tady chléb náš v pokoji zraj, 
zachovej Čechovo plémě! 

Pod starým Řipem český je lid, 
slovanské zvučí tu slovo: 
hlaholí písní, modlitbou šepce, 
myšlenka raší jím v dumavé lebce, 
slavičí tlukot do něho vlit 
hněvivé vzplanutí lvovo. 

Po starým Řipem česká je vlast 
po otcích v dědictví vzatá, 
zalitá předků hrdinnou krví, 
kterou Čech za pravdu proléval prvý; 
pro svoji slávu, pro svoji strast 
do věků dědici svatá. 

Pod starým Řipem český je kraj, 
slovanská pradávná země. 
Ke zpěvu, k práci dlaně i ducha 
srdce nám pozvedej budoucna iucha ... 
Korouhev česká slavně tu vlaj, 
ryzí haj Čechovo plémě! 
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M ART I N RÁZ US: P O ZRl TE NA HOL E! 

Qui pofest mori ... 
uli ste o kvete, akým sa vďačia 

horne víly vyvolencom svojim za 
hviezdnaiej nod svaiojanskej? Po

dODá a zlatému kalichu naplnenému tuhým 
červeným vínom.Podnesie-li ho kto zo smrtel
níkov k ivári, sálajúca fažká voňa prejme mu 
vnúfro podivnou sviežostou i povedomím pred
tým nepocíienej sily a 9dvahy ... Duša ako vták 
vznesie sa vysoko - vysoko vo vzduchu, ho
fová súc v obef daf všefko za jasne poňatý, 
veliký der. o ňom pevne verí, že jedine tomu 
k voli je hodno žif na tomto svete. 

tuli ste niekdy o tomto zázračnom kalichu, 
z neho pili všefci hrdinovia nepoškvrnených úst, 
plamenného zraku a nezlomnej vole až po hrob, 
ktorého sa mi l'akáme tak vel'mi? 

Na pečlive pestených hřiadkach hod král' ov
ských promenád, kde vedra kamenných soch po
hodlie kynie na každom kroku - kvetu toho 
nenajdete. .. Neznesie voru omamujúd dych 
muškátov, ani smev ruži, ani zunot včeliek na 
rozkvitnutých oleandroch ... 

Po pestrých lúkach a poliach zaváňajúcich 

novým chlebom máme byste sa naň dovedo
vali bublavého potočka, máme poletavého mo,:," 
týla i spevavého vtáčika márne . .. Uvadnul by 
pri pohl' ade očú, im stále pečovanie o pofreby 
tela vyvlastní si všetky dary preúbohej duše. 

lvedaví ste azda, kde vyháňajúpúčky a roz
víjajú 5a lupénky v tento tajomný kvei ... ? 

Pozrite na hole, na tie búrkou kmásané, ale 
i lúčami slnka hojne polievané neboiýčne, sfrmné 
hole, s ich závratnými prepastiami ... ! Smrtel'ník 
prfami divých koz zfažka vykračujúd, vyrušo
vaný prenikavým hvizdom bdelého svišfa, musí 
sa zrieknúf pohodlia promenád i starostí o polia 
a lúky, chcúc cestou k vrcholu požívaf nádhery 
oivoreného kraja a rozovrených hlbokých ne
bies - trebas za cenu vl~5tného života. 

Tam rastie kvet podobný zlatému kalichu, 
naplnenému tuhým červeným vínom... kvet, 
akým sa vďačia horne víly za hviezdnaiej noci 
svatojanskej všetkým, klorí sú povolaní vífazif 
nad životom, lebo sa neboja ničoho ... ničoho, 
ani smrti samej. 

ONDŘEJ PŘIKRYL: LEGI]ONÁŘ SVÉ HANÉ. 

V tondrách, hde e mamoi zmrzl, 
so jak v soboleně -
def mám, Haná, k vule tobě 
poško na rameně. 

Pod Orálem stohe ikán 
a kriv, mor je kolem 
a já s tvém obrázkem v srco 
so e nad sokolem. 

Bijo se jak bratři moji 
prv na Bilé hoře 
a mstim jejich porážko a 
sialety tvy hoře. 
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Bijo se pro volnost světa, 
za skřišeni tvoje 
a muj bodák svobodo a 
slonko pozdravoje. 

Hledávala's Ječmínka, ach, 
o cest, hranečníku 
a on, kozák, jak hrom letěl 

peklem bolševiku. 

Našla' s ho - je ve mně a de 
z vitěznyho boja - -
lep a kvete, važ z ni věnec, 
matičenko moja! ... 



KAREL V. RAIS: NAD STOCHODEM. 
Dle denlku vOjáka Fr. Soukupa. 

nes s večera trochu chumelilo, ale 
jaká je teď noc! Velké hvězdy jen
jen se třepají, ve vzduchu je třpytno. 

:: jak by se v něm vznášelo plno ji
skřiVých kvítečků jíní. Hledám známá souhvězdí 
a představuji si. jak svítí i nad našimi vzdále
nými horami zasněženými, tichými. V drobných 
zapadaných chalupách mrkají tam snad ještě svě
télka. Možná, že moje drahá žena také vzpomíná. 

Jsme zde již od třetiny srpna. přišli jsme sem 
od Cholmu a od Kovelu po strašných bojích. 
jež zde dne 2&. července zuřily; bubnová palba 
řvala tu skoro celý den. V zákopech od té doby 
vyrostla celá siť chod~b. všude visí orientační 

tabulky. která je kde setnina. četa. křídlo a kam 
se chodbou přijde; díry jsou hluboké. prostran
né a proutím dobře opletené. 

Přes bažiny a přes řeku býval tu dlouhý dře
věný most, ale naši ho při ústupu polovinu 
spálili. Rusové každou chvm začínají. máme je 
zcela bUzko; ukáži se málokdy, ale slýchát-ne. 
jak volávají. ať toho necháme a jdeme k nim, 
oni že mají dost všeho, my nic. Požáry tam 
vzadu plávají, až je v lesích řeřavo; říkáváme, 
že si Rusové zas vaří čaj. 

)I. .. .l;!. 

Hoši u šestnádky měli dnes v menáži myš; 
kuchaři byli za to na dvě hodiny uvázáni. 

Důstojničtí sluhové chodi do křovisk ličit na 
zajíce; včera přinesli pořádného ušáka. I nad 
zákopy zastřelí někdy koroptev, když zapadne 
mezi dráty. 

)I. ~ ~ 

Východy a západy nad siochodskými dale
kými nížinami, teď zasněženými, jsou pro mne 
něčím, co jsem jaktěživ nevídal. Kdy jen mohu. 
vylezu si na fo z díry a hleděl bych stále~ Tře
baže přešla půle února, jsou posud spravedlivé 
zimní dni. Za jitra bývá nad zmrzlými močály 
bělo těžkých mlh; ohnivé slunce jen z hloubky 
mléčno jejich prozařuje. ale co rozpouští v něm 
barev! Suché rákosí dole v mlhách jen jemně 
šustí a praská. ale mračna vran i kavek brzy 

se vznesou a začnou provozovati své divé ranní 
zpěvy. Jásotem pozdravují probuzené sluníčko. 
ale posluchače hlava z toho brní; vzdálené du
nění děl, rána strojní pušky nebo granAtu, dravec 
vysoko kroužící jen jich v tom krákotu dráždí. 
Bledá obloha je velmi rózklenuta, ruské létadlo. 
v půli přeštípnufé jako vosa. stoji vzadu nad 
lesem. .. A západy! Rudé slunce tone ve vyso
ké, krvavé záplavě, všecka širá rovina se zardívá, 
ledové zrcadlo nad kusem močálu je růžově zka
lené, na jihu bílým lesům rozčeřené vrcholy 
hoří. Rusové také tu, tam vylézají, a tmavé 
bachraté postavy kmitnou se za porostlinami. 

Mráz šUpe, ale člověku se do boudy nechce; 
tuze se však ukazovat nesmí, dvěma hochům 
se to ondy nevyplatilo, jediná kulička stačila 

na oba: jednomu provriala rameno, druhému 
uvázla v prsou, nevím. jak se z toho dostane 1 

~ ~ ~ 

V blízku na frontě i v zadu mám několik 
krajanů a známých; mezi njmi je tu i Stáňa 
Zdounek, sotva dvacetiletý. Na jejich rodinu to 
zle trhlo: nejen že vzali syna, ale došlo i na 
tátu.. ač je mu hnedle padesát. Doma zůstal 
starší syn. tkadlec, jenž práce nepotrhá. máma, 
už dosi chatrná, a řádka dětí ostatních. Cha
lupu mají skrovnou. živili se, jak mohli. ale 
tuze dobře jim nebylo. Ondy mi Stáňa povídat 
že na chalupu ruze vzpomíná, a já ji v té chvíli 
v duchu také vidět jak ještě s několika . sedí 
na stráni pod lesem. Tatík je také u myslivců 
a toulají se někde za námi v Haliči. Psal mu 
od Přemyšlu, že se snad uvidí, ale povídal Stáňa, 
že se toho shledání bojL .. 

"1- .. )/. 

Staršímu Bosňákovi granát zle pochroumal 
prsa i břicho. Když ho nakládali, křičel: ... Ubij 
mě, brate, ubij - prosím tebe, ubij t"" 

.. )/. .. 
V nod tři stráže usnuly. Že to bylo po prvé, 

dostanou jen po pěfadvací!i ranách a na dvě 
hodiny je uvážou. Potom půjdou k polnímu 
soudu. 
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Solotvin býval jistě hezká obec, zámek tu 
stával, kostel, stavení rolníků, hojné zahrady 
u nich. V tomto kraji zůstávali čeští vystěho

valci a měli pole i domov upraveny po našem. 
Všude u cest jsou studny, vykopané v bílém 
jHu. Teď se lidé odtud ztratili, z příbytků jsou 
jen spáleniště a nepatrné zříceniny; vše bylo 
rozbito, kolkolem jsou jen zákopy a qíry, způ
sobené granáty. Kostel zmizel, i cihelné základy 
jeho byly vykopány; plot kolem hřbitova vo
jáci roznesli, hroby jsou pusfy, zbývají jen asi 

. dva tucty čerstvějších rovů s bílými březovými 
křížky, pod nimiž odpočívají naši vojáci. Kdo 
se ze zdejších lidí vrátí, jakou hrůzu nalezne! 

.. .. .. 
Jaro začíná se hlásiti. Sfarý bukový les/ stra

nou ruské fronty zkrvavěl; když ráno zasvití 
slunce a větřík zavěje, rozčeří se fo jako tmavé 
plameny. Straky tam hlučně řehtají. Při poled
ním slunci tu září kde jaký pupen a v polích 
je už kopno; pracujíCÍ člověk se však neukáže -
pro koho by se namáhal! Při kraji jihnoucího 
močálu viděl jsem už celý. tmavý sloup z dro
bounkých černých mušek, jen se to kmitalo a 
vlnilo. Jen se neradujte, mráz vás ještě zpraží! 

.. .. .. 
Přišla zpráva, že trest uvázáním byl novým 

panovníkem zrušen. 
.. .. .. 

V noci se mi zdálo, že mi granát urazil obě 
chodidla, a tím jsem se probudil. Venku byl velký 
povyk, z něhož pronikaly výkřiky: .,Ruce vzhůru i" 
a zas zoufalé nářky: "Paně! paně!H Dva ruští 
zajatci chtěli utéci, ale mají po všem. 

lil. .. .. 

Stochod rozmrzá a rozlévá se z nízkých břehů; 
při slunci třpytí se jako veliké ležicí zrcadlo. 
Když vystrčím hlavu do tiché noci a pohrou
žím se do ticha, slýchávám s výše hebký šu
mot, měkké hvizdy i táhlé volání. To se sluky 
a divoké kachny vracejí. Zvláště za prvého jitra 
táhnou kachen veliká hejna a ozývají se ne
omaleně. 

Vojnu teď máme jako řemen a to je zle, 
zvláště pro takového hocha, jako je Stáňa Zdou
nek. Silák není, v civilu vyučil se soustružnictvÍ, 

ale má schopy v ruce a prováděl i krásné práce 
řezbářské. Býval vždycky nemluva, zamračený, 
tuze jen do sebe, ale ve spolcích rád našim 
horám sloužil; posteskl si, že kdyby tu aspoň 
knížečky byly. Pane, také bych si přál! Tady, 
co umí, neukáže, říkává: "Bodejf, Němcům!" 
Radil jsem mu, aby alespoň nadporučíkovi udě
lal něco pro děti, ale jen se oškroukl: "Za ty 
jeho nadávky}«Kaprál mu prý povídal: .... Oni 
se pořád dívají, jak by ty Rusy chtěli ještě dnes 
všecky pobít 1« -

Zas jich tam několik dostalo kasárníka, pro
tože neměli dost cvoků v podrážkách. Stáňa také. 

.. .. .. 
Takového stěhování ptactva jako zde neviděl 

jsem a snad neuvidím jaktěživ. Je to jak veliká 
vojska - patroly, setniny, pluky. Krásný po
hled je na čápy; pluji ve dvou řadách, jež spo
jují se do ostrého úhlu - u vrcholu to nej
moudřejši z nich vede. Divoké husy létají v liniích 
a spafřivše dl cesty své, rozkřikují se radostně. 
K tomu hejna čejek, sojek a jaké mraky drob
ného pfactva I 

Zapadají do bažin, ale když se slunce vznese 
vysoko nad obzor a voda se rozjiskři, ti velcí 
se vzdvihnou, začnou kroužiti, volati, krákati, 
hvizdati, kejhati - seděl bych a díval se ho
dinu za hodinou. Někdy i skřivánek roztřepetá 
se nad pastvinou, vznese se, jako když ho vy
střelí a sotva viditelný sesypává vysoký, roko
tavý, jásavý pramének za praménkem. Jaké to 
chvíle! Mlčíš, díváš se, ale dtíš, že se vlastně' 
modlíš. Také na domov vzpomínáš ... 

• JIl. .. 

Ráno byl alarm, přišla zpráva o velikém VÍ

tězství v Rumunsku a provolávalo se třikrát: 

Hurrá I Rusové na 'nás odpoledne pokřikovali. 
co jsme to oslavovali. 

.. .. .. 
Dělostřelectvo spustilo palbu do ruských zá-

. kopů. Granáty nad námi hřímají, rachotí, hUČÍ, 

syčí. Na ruské frontě je boží dopuštění: v čoudu, 
v prachu zdvihají se mračna hUny, lítají prkna, 
kameny, trámy, keře, kusy stromů. Po lidech 
tam není památky, ač na naše létadla odtam
tud pálí. 
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Na rákosí spadl mrak špačků a osadil je tak, 
že po listí a stoncích nebylo památky, vše jen 
černo a černo. Jak se jich na tom tolik drží, Bůh 
vt Stiřot, hvizdot a švadronění náramného sboru 
naplňuje všechen vzduch. Děla do toho duní, 
i několik šrapnelů Rusové hodili, ale ti hvízda
lové jakoby nic. Až když uslyšeli nějaké své, 
mně "ard neznámé komando, rázem vznesl se 
celý mrak a v několika vteřinách nebylo po 
nich památky. 

ll- ll- ll-

Je 14. dubna, právě před ruskou velkonoční 
nedělí. Všecko už dýchá syrou zemí, zlatě se 
zelená i rozkvétá. Trniny mezi frontami jsou, 
jak by je do smetany pohroužil. Rusové muž
nými hlasy zpívají a zas volají: "Austrijáci, ne
pucajtě, pojecháme do chalupe lir 

ll- ll- ll-

Jarní jitro, nebe jako z podléšek, svátečně 

uklizené, vzdu~h samá jiskra; jen vzadu válí se 
ještě bílé mlhy nad Siochodem, ale slunce je 
již notně rozbodává. Pt~ci velikým sborem už 
dlauho volají, jak kdo umí. Dvě létadla klidně 
si krouží. Rusů vylezlo jako much na sluníčko, 
velebně zpívají, hudbu je zdáli slyšet. Dnes jim 
dáme pokoj. 

Po poledni vyšla jich družina s bílými pra
porky proti našim zákopům; košíky mají v ru
kou nebo nůše na zádech. Naši vyslanci šli jim 
naproti, přátelsky se pozdravili a přijali to od 
nich. Navzájem podali si ruce a každý se zas 
vracel ke svým. 

Večer na druhé straně zasršely mnohobarvé 
rakety; jako drobná sluníčka a hvězdy se to 
rozstřikovalo a potom zas v jediné ohnivé kouli 
snášelo se k zemi. Ale po deváté hodině spu
stila na lev o od nás strašná kanonáda. 

Po naší frontě ozvalo se zvonění: Gasalarm! 
Gasalarm! Masky na obličejI - Poplach byl 
však zbytečný, dusivá vlna se nepřivalila. Ale 
tam v levo, u Němců, boj dlouho zuřil. Ráno 
jsme slyšeli, proč se Rusové tak rozčerlili. Po
slali tam také velikonoční výslužku jako nám, 
ale Němci při setkané prohlásili posly zajatými 
a odvedli je. Proto do nich Rusové potom tak 
mydlili. 

Všecky naše hlídky měly obtížné masky po 
celou noc, protože vítr byl Rusům pnzniv; nic 
se však nestalo. 

.. .. .. 
Stávám u řeky a pozoruji život na vodě i 

v rákosí. Co je tu všelijakých potápek a každá 
mi pořádává svoje představení. Někdy ukáže 
se tu, tam v rákosí velká ptačí dlouhozobá hlava 
vážně, podívá se v levo, v pravo, ale jen tak 
asi, co by řekla: Aha! a zmizí zas. 

.. ll- .. 

Večer šla patrola na ostrov Karpov a Jme 
v pravo od nás. Nepřátelé je zpozorovali a spu
stili ze strojních i z ručních pušek. V 11 hodin 
zavedl jsem dvě hlídky č. 2. na místa a potom 
procházel jsem se chodbami zákopů. Bylo úplné 
ticho. Po hodné chvíli jsem slyšel, že stráž vlevo 
dvakráte volala, a teď že křičí na mne. "Co se 
děje?" ptám se. "Někdo nám chtěl od zadu vlézt 
do zákopů, teď ho nevidíme, přikrčil se k zemi!" 

Proběhl jsem chodbami, ale nikde nic, i vy
šel jsem ven. "Kdo tu?" ptám se, ale žádná 
odpověď. Kus vysoké travné po rostliny byl mi 
podezřelý i kmitl jsem tam, skrčen, elektrickou 
lampičkou .. . Hle, tu leží, se zemí jako srostlý. 
"Ruce nahoru a vstaň)" volám. Tu již přiběhl 
štábní šikovatel a četař, mající službu. V zá
krytu jsme si chlapíka prohlédli. Ruský zajatec, 
mladý, hezký muž. li sebe měl hodinky. 6 ma
rek, pouzdro na cigarety, medaili za statečnost, 
v ruce hůl. Na obličeji stály mu krůpěje jak 
hrachy; ~,Odkud?" .. Z Německa:" "Kam?" nDomů 
- domů ! .... hlučně zajásal a z prochvělého hlasu 
bylo patrno, s jakou láskou tam toužil. .. Máš 
tam ženku 1'" NNě! - ja kavaler !'" 

Vyptávali jsme se dál a pověděl všecko. Půl 
roku tloukl se světem, spal v polích a lesích, 
jako zvěř plížil se krajem a teď, když byl skoro 
u svých, má po všem. Na konci i zaslzel. 

,Juchej s nimi", povídám mu, Na neboj se, 
nic se ti nestane },.. Smutná útěcha ... 

Když jsem o tom později mluvil se Stáňou 
Zdounkem, mračil se, jak by chtěl vypálit. ~~Ne
mohl jsi ho nechat?" hučel. NNebyl jsem, bra
chu, sám, tomu snad také rozumíš! Ostatně -
nemá daleko ... Ir 
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Vlaštovky staví si hnízda na našich zákrytech; 
je jich tu jako u nás doma, a kam se mají 
uchýliti, když střechy nikde není? Poletují a činí 
se jako v tiché vesnici, snad ani těch hrůz kolem 
nechápou. Náš krajan Novák byl včera těžce 
raněn. Byli jsme se Stáňou u něho, ještě nás po
znal a pravil:"Pozdravujte hory!" Do rána 
podlehl. .. .. ~ 

Padlým kamarádům třinácté a čtrnácté set
niny zhotovili jsme náhrobní křížky a dělám 
tabulku s nápisem; rozumí se, že musí být ně
mecký. 

.. ~ .. 
pfadvo v bažinách má již mladé a často to 

na březích pozoruji. Kácají se, brodí, lapají 
mouchy, lokají slunée - Bože, co je fu krás
ného života! Někteří zabíhají jako kuřata až 
k našim zákopům a dáváme jim, co máme. 
Zvláště z jedné malé dlouhonožky, jež přichá
zívá denně, mám radost. Je to hubené, ještě 
pořádně neopeřené a tak hloupoučké! Dlouhý 
krček natáhne, hlavičku dá stranou, přimhouří 
oko a vydrží se dlouho klidně. dívat. .. 

Nedávno zaváděje patrolu, spatřil jsem vo
lavku, sedící v zrostlé trávě; měl jsem už na 
ni namířeno, ale v tom vidím, že je kolem ní 
hejno drobotiny. Sklonil jsem pušku - - ta 
máma dívala se na ně okem tak blaženým a 
láskyplným. .. Za to jsem potom bouchl po 
dvou ostřížích; jeden sletěl jako knedlík. 

.. .. ~ 

Před svátkem našeho májového patrona hoši 
vyhrávali nadporučíkovi, Němci, ne právě nej
lepšímu. Na ruské straně nedali při tom ani rány, 
ba, když hoši přestali, molodci volali, ar ještě 
hrají, že to bylo lěpo. 

.. .. .. 
Je podmračná noc, temno. V levo na ruské 

straně silně duní děla, reflektory přes tu chvíli 
bile prozařují vzdušný úsek, i barevné rakety 
někdy vysoko zaprášÍ, ale plactvo v bažinách 
provádí klidně svou: křičÍ, kejhá. volá, hvízdá, 
směje se. naříká. Konec konců musím se všemu 
hemžení na té bídné zemi smát, hořce smát. 
Zvěř raduje se ze .života a lidé se vraždí ... 

Za ruskou frontou paso,:! se veliká stáda konI; 
u nás valem hynou a musí tahati lidé. 

Za večerů slýchám jeden druh ptáků, který 
mečí jako kozy. Když jsem je slyšel po prvé, 
rozhlížel jsem. se. kde to mekavé zvíře vězí. 
Jindy zase slýcháme z bažin divné houkání. a 
kdosi povídal, že to prý dělají želvy. Je jich u 
Siochodu dost, dvě jsme chytli i v zákopech, 
ale že by želvy tak houkaly? 

". ". ". 

Jdeme do reserva; za frontou bude trochu 
pokoje. 

Ráno jsme vyšli a. za dvě hodiny byli jsme 
v Peresice. Naše četa je ubytována v pěkném 
domku na pokraji lesa,. hlavně dubového. -

". .. lil 

Stavíme polní dráhu; kdo není v práci, také 
pokoje nemá. Večery v háji jsou rozkošné. Jak 
krásně tu as bývalo, když lesy a háje nebyly 
rozbity. otřískány, když tu šuměly družiny mla
dých bříz, když se v polích vše vlnilo zelení a 
květem. když lidé žili ve svých dědinách. Te,(l' 

~/ 

je tu prázdno, všichni se rozutekli a jen časem 
přicházívá se někdo podívat. Viděl jsem vet
choučkou, strhanou stařenku obcházeti vlastní 
baráček. Teď nesmí v něm ani přenocovat. Uka
zovala mi: »To pole bylo moje!n a slzičky leskly 
se na zcvrklých tvářích. 

". .. .. 
Již o šesté z rána šli jsme seřazeni, nářadím 

opatřeni, na místo. Ces~a trvala do osmi, po
tom .nastala robota. Horko bylo ukrutné, dva 
muži stále chodili pro vodu. Půda je tu větši

nou písčitá a měkké hlubiny pálí jako na poušti. 
Komáři řádili, jsme samá boule. Když se to 
lehounké, dlouhonohé zvířátko nassaje, je jak 
obilné zrno. Doma jsem nevzal cigarety do 
úst, zde bych pálil jednu za druhou. Ach, večer 
potom v hájku! Drobní zpěváci div si hrdélek 
nepotrhali, divocí holubi jen si spokojeně po
hukávali. 

lIL lIL lIL 

Na dubě, hned za chalupou, hvízdá si krásná 
žluva; hlavičku má stranou a dává si záležet. 
. Hoši, kteří na práci nejdou, mají I celý den 
execírku, kejklata, školu, salutýrky, zkouší ply-
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nové masky, toči celý den. Ve vsi Koryfnici vy_ 
hořela koňská nemocnice, 28 koní bylo spáleno. 

..,Sfáňo - - a co doma?" 
Jen hlavou hodiL 

JIl. JIl. JIl. 

Dnes, dne 7. června, je Božího těla. Hoši 
zrobili z březí kapličku a měli jsme také mši 
i německé kázání. Odpoledne šli jsme se Stáňou 
trochu dál, ačkoli naříkal, že je jako moucha. 
Dál mezi dubovými lesy jsou i pěkná stavení 
s políčky. Setkali jsme se s dvěmá' děvčaty a 
dali se s nimi do řeči. Uměly česky, vypravo
valy, jak to tu všecko měly a celou svou cha
lupu si prohlédly. Ptaly se nás, kdy už se budou 
moci vrátit. Ach, kdybychom to, duše zlaté, 
věděli, vždy! fu zas stavíme zákopy 1 Radost
nější naději na návrat přece mají, než ti v Pe
resice, příbytky jejich aspoň stojí... Den byl 
jak vymydlen, luka v květu, ptáci se činili. Se 
Stáňou povídali jsme si o našich horách, ale 
brzy počal zas se svými nářky, že je to všecko 
rasovina a že mu už dochází síla. Pravím mu: 
",Co platno, podívej se na jiné, zkoušejí jako 
~ a klidně to snášejí i veselí jsou. Nejsi leda
jaký a kdybys jen byl chtěl, mohl jsi už míti 
hVězdičky a s nimi kus úlevy.« 

H Vždy! jsem -pořád mezi samými Němci, ten 
poslední oušlapek, žiju jako němá tvář, slyším 
jen nadávky. Proč a zač - řekni I" 

... Pěkně píšeš, kreslíš, proč se s firn také tro
chu nepřihlásíš?" 

... Přetvařovat se neumfm:~ 
"A snad to přec už skončí - - jen aby

chom vylezli! .... 

"Kdyby i tatínek -, co by si počali 1" 
Chvilku mlčel. ,.Inu, nebýt toho, byl bych 

dávno - -" 
nA někdo jiný tam na tebe nevzpomíná?" 
Stranou na mne pohleděl a broukl: "Leda 

blázen by věřill" 
"Býval jsi přec jiný, do spolků jsi chodil, 

naše lidi v horách jsi měl rád 1" 
"Ale v čem jsem teď!" 
"Dlouho prej tu nebudeme, přijdeme zas 

k nám ..... 

... Kdybych já jim věřil - kdo ví, kam nás 
poženou - však já jim přec -« a zahroziv do 
prázdna, chvilku se tiše smál. 

V Dobrové navštívili jsme kamaráda a třebaže 
ani tam v kantině mnoho neměli, poseděli jsme. 
Vrátili jsme se už za šera ... 

JIl. JI. JI. 

V poledne koupáváme se v rybníce, je to 
velké blaho. Hoši tam v noci chodí na ryby, 
jsou veliké, ale nechtějí se dát chytit. S menáží 
je teď velká bída. Dobře nám plukovník Schwar
zer loni v Haliči říkával: "Vojáci, naříkáte, že 
máte hlad, ale to není hlad, to je jen apetit , .... 

JIl. JIl. JI. 

V zdejším kraji jsou zvláštní hřbitůvky. Hroby 
jsou na nich slehlé, zarostlé travou a sfojiu 
nich vysoké dřevěné kříže, na nichž připevněny 
jsou odznaky křižování: žebřík, kopÍ, kladivo, 
kleště; na mnohých visí také bílá ženská zástěra. 

JIl. >I- JIl. 
,,~ litá to kolem hlavy jako brundibáři - a 

je mi to jedno! Aspoň kdyby to člověka stra
nou trochu šlehlo, aby se na čas z toho dostal. 
Všichni takovému závidí. .... 

"Když to nenechá zlé památky 1" 
,,1 krátce a dobře - nebudu v tom , .... 
"Co bys dělal?" 
Hledě k zemi, trochu se ušklíbl "Co udělali 

jini?« mykl hlavou k východu. NA nemají snad 
pravdu?" 

Svatodušní neděle - jitro jako bílý květ. Bože, 
co vzpomínek! Naše hory se jistě už také roz
vily, každá zapadlina, stráň bují, každá křovina, 
snět kvete a voní. Kdybych byl dnes doma, 
vyletěl bych si aspoň na Kokrháč a rozhoukal 
bych se po horách. Zatím už dva roky dřu vo
jančinu a po míru marně vzdycháme; i dnes 
byla střelba celou noc. _ 

... 0 fo - když se to povede - ale když ne? 
Vzpomeň si na Halič!" 

... No, co - potom je konec 1 Udělám ho tak 
nebo tak." 

Dostal jsem zas od ženy bedničku a v ní 
pěkné psaníčko. V poledne jsem byl u raportu 
o dovolenou do zadu a dostal jsem ji. /. 

Putoval jsem asi hodinu, je to tedy blízko 
za frontou, ale přec už jiný svět. Vesnické cha-
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lupy skoro zmizely, ale mnoho stromů zůstalo; myslíme si své. Však víme, kam se as poděl! 
ač jsou také potlučeny, místy opáleny, přece Sfáňa na mne ráno jen pomrkával a v kout
kvetou - plané hruše sněhov:ě bíle,. jabloně ku se ušklibovaL .. 
jako veliké kytky z šípkových růžiček. Zpět jsem )$. )I. ll-

šel, co noha nohu mine, ale mladý skřivánek.. Zas na starém místě. Kreslím v kanceláři gra-
neumějící ještě pořádně létati, přece se mne tak náty, ale chlapci v 'chodbách provozovali kejklafa 
polekal, že spadl do kaluže. S křídly roztaženými a potom šli dozadu execírovai. Je to k smíchu: 
jen se tam strachem třepal, ale když jsem mu zde taková hra a venku žhavé divadlo. Rusové 
pomohl.. již se nebál. Je tu však skřivanů mali- sem posílají šrapnely a po létadlech jich házejí 
čko, zřídka kdy se některý nad zpustlými lány . na sta. Škola až do tmy - potom se ještě jde 
rozšveholí. Za to žáby je večer slyšet na hodinu dozadu skládat dříví na stavbu pozorovací sta
cesty, i křepelky penízkují pod hvězdami dlouho nice. Co as říká Stáňa? 
a kukačky kukají celou noc, i když se střílí, J4. J4. J4. 

bez ustání... Ještě za tmy Rusové spustili, ale naši brzy jich 
ll- J4. J4. umlčeli. Batal. inspekce přistihla zas dvě stráže 

Z práce zahánějí lijavce; i letní bouře se ča- spící. Hned po ránu nakomandováno jim po 
sem přihrne. V neděli odpoledne před jednou 50 ranách. Jeden nebožák tuše, co ho čeká, 

chalupou hrozně naříkal vysoký, hubený stařec. ovinul se vespod pytlem, ale zpozorovali to a roz
Vojna zničila mu včelník, vše je tam rozbito, kaz mu změněn na 60. Protože se ty tresty 
rozvaleno, rozneseno. Jen sem tam něco vče- udělují právě před naším zákrytem, hledím se 
liček ještě zmateně poletovalo nad zříceninami. někam vytratit, abych těch řevů neslyšel. Čím 
"Včeličky - moje včeličky - co se s vámi víc hoši křiČÍ, tím víc se musí mlátit. - Němec 
stalo !~~ houkalo ze starého hrdla a obě ruce nadporučík, velitel setniny, sám tak rozkazuje 
byly v řídkých šedinách... a nadávky: fauler Hund, Misivieh, bl5der Ochs! 

>I- )I. J4. jen jen lítají. Jeden už po desáté ráně byl bez 
Svatojanská noc! Krkonoše kvetou vysokými sebe. Večer je odvedli ke komandu. 

plameny, jež osvětlují lesy i stráně. Přivřu-li oči, ll- J4. ll-

všecko to vidím. Čarovné kapradí kvete zla- Po půlnoci musili hoši z děr a sekali trávu 
tem - - ach, kéž mi ho někdo kousek nadělí, před zákopy; za to mají teď volno. Mažou kady 
abych neviditelný mohl odfud I Seděli jsme ven- na kolik part a zpívají: 
ku dlouho do noci, ale ptáci se už málo ozý
vali, za fo žáby skřehotaly velkým sborem. Na 
západě stály černé boudy, hrom si fam mrzutě 
bublal, ale nad námi planuly hvězdy, ač byly 
trochu mdlejší než jindy. Ke druhé hodině noč
ní vzbudila mne divoká bouře; hrom třískal 

kolem nás, až se země třásla, v dubech hučelo 
a praskalo, liják padal jako strž - a naše 
zákryty jsou tak chairny! Ďas to spek I Krčil 
jsem se jako kocour pod jarmarou. A jen to 
trochu ustalo, slyším poplach. Co se děje? Zvě
děli jsme brzy. Pěšák Straňák na stráži zmizel. 
Kolem dokola byla sháňka veliká, patroly se 
rozběhly, nadporučík klel, že si to to hovado 
odkašle, ale co platno, Straňák je tentam. Ještě 

za světla běháme, hledáme, mračíme se, ale 

"mlýnské kolo to se točÍ, 
nás ta vojna neroztočí:~ 

Dnes byla porce chleba pro tři muže. .. Četař 
byl na vycházce a přinesl dva krásné hříbky. 

>I- J4. J4. 

Po celodenní dřině na siavbě té stanice, k tomu 
v lijáku, praštil jsem sebou v díře a hned usnul 
tvrdě; když však as po druhé hodině byl venku 
nepokoj, vzbudil jsem se přec. Opět nějakou 

stráž přistihli spící... Už jsem zas usínal, ale 
tu slyším.. že mě venku volají. Co se děje? a 
již běžím. V chodbě mi Řádek letí naproti a 
vyjeven volá: "Pojď - pojď - poběž !f' Ptám 
se, čo se stalo, a srozumívám, že přistižený 
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byl - Stáňa Zdounek. Četař hned s tím běžel. 
. Mrazivá úzkost mnou zaklepala. Nešťastný hoch! 

Řádek rozčileně drmolí, že Stáňu hned vy
střídali a odvedli do zákrytu. A drkotá: »Člo
věče. příteli, nelekej se - - sotva tam 
vešel, padla rána a za ni hned druhá:~ Pro 
Krista Pána! -

Spatřil jsem ho chuďasa! Ležel rozhalen, bez 
hnutí. Proužek tmavé krve ploužil se mu od 
černé skvrny na čele k oku. Lékař stál nad 
ním bledý, jako z mramoru, a jen svaly kolem 
úst se třásly. Jednu kulku vrazil si kamarád do 
boku, druhou do čela. Byl konec ... 

Klekl jsem u něho a hledě mu do tuhnoucí 
tváře, musel jsem se přemáhati, abych ho ještě 
nevyvolal. V hlavě mi hořelo. Dřív, než se do
stal k tomu, nač se chystal, černý osud přivodil 
mu to horší. Už našich hor neuvidí... Chudáci 
doma! Teprve na svém lůžku jsem se nad ubohým 
hochem rozplakal ... 

>I- >I- .. 

Stáňu nesou do Solotvina k věčnému odpo~ 
činku. Leží na nosítkách bez rakve, jen přikryt 
pláštěm. 

Jeho hejtman se mě ptal: ... Prosím vás, jaký 
to byl člověk?~~ 

"Jako kuře dobrý." 
"Mhm - mhm - škaredivý, na vojně vzdoro

vitý. Jak žil v civilu?" Pověděl jsem mu a nesml
čel jsem~ že si stýskával. 

I,Dickkopfiger Bohm 1 Nikdo mu přec nic zlého 
nedělal!~~ 

... Té hanby by byl nesnesL" 
Pokrčil rameny. -
Stáňovi děláme březový křížek a maluju ta

bulku. Ale co máma a táta! 
>I- .. >I-

Pfači sbory na Stochodu hodně zmlkly, ale 
na vůkolních polích se toho procházívá, ozývá, 
dovádí a ve vzduchu faké krouží. My v horách 
nejsme na to nohafé a zobaié. panstvo zvyklí, 
proto se podívánky na vše, co kutí, nabažit 
nemohu. Čápi vykračují si jako lajtnanfi, vo
lavky jsou shánivé, kroutivé, povídavé mámy, 

čejky cupitavé, trochu hloupoučké panenky, a 
samotář chřástal se tomu všemu z úkrytu jen 
pošklebuje. 

V dálce jsou požáry, a děla hučí tam stále ... 
.. >I- >I-

Přišel nový maršbaon, samí padesátníci. Vy
padají chudáci! Mnohý dřív za celého života 
nikde nebyl, jenom doma po polích se činil, a 
teď prožívají všecku psotu. Pamatuji se, co dě
lávali už v Kadani, když přišli od presentýrky: 
bledí byli, třásli se, i slzy tekly jim po tvářích. 

. Jeden fam tenkrát skočil do Ohře a utopil se, 
jiný si podřezal žíly a jeden se zbláznil. 

Jf. Jf. >I-

Přiběhli pro mne do kanceláře, že mne hledá 
starý voják. Jdu, dívám se a ani hned jsem ne
věděl .- ale potom zůstal jsem bez dechu. Táfa 
Zdounek . .. Přišel za Stáňou, tolik prý se na 
něj těšil! Něco však už věděl a rozhlížel se jako 
poplašen. 

"Kde je Stáňa? Kde je Stáňa?" 
Vzal jsem ho kolem krku a povídám: ... Ne

lekejte se, strejčku, pojďte se mnou dovnitř, 

všecko vám povím 1« Ztěžka se domofal. 
...Stůně? Kam ho odvezli?" . 
Usedli jsme a já jsem zvolna, šetrně vypra

voval. Seděl ohnut, ruce v klíně sepiaiy a třesa 
se, jen vzdychal: ... Ježíši - Ježíši ukřížovanej !<~ 
Když zvěděl konec, zavyl a pěstmi bouchal se 
do čela. Málo takových chvil jsem v životě za
kusil! L starším vojákům bylo při tom ouzko. 

Pověděl jsem mu také, kde Stáňu najde ... 
",. .. ",. 

Je plamenné léto a v něm jako komáři rojí 
se řeči, že půjdeme odtud. Nejdřív prý trochu 
od fronty, ale potom - - i kněz v kázání 
nadhodil, že čekají nás jeŠtě horké dni. Na Halii? 

",. .. .. 
Ještě jsem si zaběhl do Solotvina, abych se 

na hřbitůvku rozloučil s kamarády. Stáňův kří
žek je nejbělejší. Když jsem došel, četl jsem na 
něm tužkou napsáno: "Dřímej sladce, můj drahý 
Staňoušku !'~ Tátovo loučení ... Kromě příjmení 
jsou to jediná česká slova na hřbiiůvku.-
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RŮŽENA SVOBODOVÁ: JUGOSLAVIA. 

emohorky, komifky, rekyně, stepilé 
krásky s hrdými čely, mladé matky 
s kojenci v náručí. Bojovaly, jsou 
schytány a mají být zastřeleny. Je 

jim prokázána milost. Smějí se obrátit zády k ústí 
pušek, jimiž budou zastřeleny. Ale hrdinky od
mítají. Postojí již tváří v tvář svým vrahům a 
spálí je hrdýma. nenávistnýma očima, než pad
nou mrtvy s kojenci v náručích. 

~ ~ ~ 

Vesnice je plna mrtvol, plné stromy obětí 
oběšených. Němečtí vojáci nemají řemenů. Na 
každém visí srbské dítě. 

~ ~ ~ 

Kdesi ve vesnici vystřelili. Rakouští VO]aCI, 

Čech a Němec, jdou prohlédnouti dům. Dům 
je prázdný. V kuchyni cosi zašramotilo. Malinký, 
pětiletý hospodář - Srb - objevil se. 

"Co tu děláš?" tážou se ho. 
"Hlídám otcovský dům}« 
"Kde máš otce, matku?" 
",Jsou oba ve válce I" 
... Jak hlídáš dům, takový malinký?" 
... Mám dvě pumy!" 
.. Hned je vydáš}« 
.. A nevydám}« 
... Vidíš, jak se na stromech děti kláti? Tak tě 

pověsíme! 

... A pro otčinu čest umříti I" odpovídá rek;--
Němec chápe se chlapce a chce ho odvésti. 

Čech uvažuje, jak by ho zachránil: ... Nech ho", 
povídá. ",za 15 let bude z něho dobrý rakouský 
voják!" I nechal ho Němec žíti. 

Nevyroste z něho rakouský voják, vyroste 
z něho dobrý junák, rek, který bude chránit 
vlast. 

FR. S. PROCHÁZKA: NESMRTELNÍ. 

Holofernovy vlády roku třetího, 
kdy slávou jeho vojsk se zachvívala země, 
již nemohli jsme zažít s~utku většího, 
a propast zkázy před námi se rozšklebila temně. 
Slzy se draly nám do zraků, 
snili jsme o nějakém zázraku, 
rmllt nešel nám s čela, 

a srdce se chvěla. 
Na vás jsme myslili, u vás jsme byli, 
junáci naši milí, 
tam v jamách a děrách, na močále, 
v sněhových propastech, v mrazné vichřici, 
. zda věrni jste nám jak my sobě stále 
a věřící. 

Až uprostřed úzkosti, jak v poledne 
když nad slunce se mračno vyzvedne 
a slunce vzplane, 
aj, slyšíme, že tam i tam, 
jak pověsti se zmane, 
v předpolí pekelných jam 

v šik shlukli se naši rozbivše závory, 
svých barev přijali prapory 
a jako bohové pomsty proti kletému bohu 
vnesli je pod oblohu. 

6, sokolíci bratří, začali jsme žít 
a znova důvěřif! 
Tichounce, hlava ke hlavě, 
v slídičů záplavě 
se zraky lačně vznícenými do dáli 
jsme za svými vojsky se dívali. 

Hromovou ranou tu přilítla zvěst, 
že průlom odbila jejich pěst, 
že světlá Paříž v nebezpečí 
jim za výpomoc vděČÍ, 
že labuf mořskou Calais 
zaštítila proti zvůli neurvalé, 
že desítky tisíc dala těl, 

by příklad jejich na věky světu se skvěl, 
a desítky tisíc bílých duší 
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že táhlo k mračné tůni, , 
kde černoboh trůní, 
a s trůnu srazilo ho, jak se sluší. 

přes lesy a, hory a přes vodu 
tři křížky do vzduchu psaly, 
však neplakaly. 

A pravH president věkům na poslech: 
",Kdybych nebyl Francouz, chtěl bych býti Čech." 

Nás otroky a mstitele vás 
duševní jednoty pojil svaz, 
vy v nás, my ve vás byli, 
proto se zachvěla vaše hruď, 
proto vás nezalekla krvavá ruď, 
proto jste zvítězili. 

. Ó, sokolíci bratří, tenkrát jsme jásali, 
jásali, plakali a vám žehnali. 

Matička hlesla usfaraná jako stín: 
"To jistě mezi nimi je můj syn." 

A sivý oráč zíraje v dál: 
"To jistě můj chlapec se dobře rval!" 

A kvítkem kynouc milenka: 
"Polibků tisíc mu, věférku, nes}'" 

Tam u vás byla naše myšlenka, 
k vám zalétal tichý náš hles: 
»Junáci, pomněfe husitské slávy, 
dějiny její obnovujete! 
Padněte mrtvi, nebo stůjte zdrávi, 
ale neucouvněie 1" 

Na výších šumavských tajíce dech 
matičky stály upiatý slech 
k dálnému hřmění, jež horami chvělo 
a čehosi slavného předzvěstí znělo. 
Do dáli k západu, k jihu i východu" 

Tak slávy den se rozednil, 
je jasno na tisíce mil, 
jen temna propast černá 
polyká Holoferna, 
Doma nad vašimi voji 
vlá již prapor vítězů, 
v bratrstvo nás věrně pojí 
růže místo řetězů. 
Zkrásíte nám život všude 
ctnostmi těch, již trpěli, 

blaze vám tu doma bude 
po krvavé koupeli. 

Mír! Ó, sladký zvuku ! 
Do rozsluněných dní 
z úst vašich nám zní. 
K práci nové zvedněme ruku 
na polích, dílnách, na salaších! 
Na hrotech bodel vašich 
radostnou nápovědí 
bílé holubice sedí. 

KAREL TOMAN: POZDRAV. 

Vzduch čistý podzimní ať nese vroucná slova 
na západ, východ, sever, jih, 

ať bratří slyší bouř, jež jásá vždy a znova, 
ať slyší bratří v legiích! 

Na orlu dvouhlavém šedivá kukla zrála, 
až motýl z ní dnes vyletěl. 

Je bílý, červený, slunečným třpytem sálá, 
a krví ran a mrouCÍch těl. 

Vám, boží dělníci a osvoboditelé, 
vám naše ~eny zpívají, 

vám Praha vzkříšená na dlažbu kvítí stele, 
vám ruce davů kývají. 

A těm, kdož nepřijdou a neuvidí spásy, 
nechť věčný mír dá cizí zem. 

Proud slz k nim teče z Čech. Jsou svatí pro vše časy 
u lidství, jež je vítězem. 
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M ART I N R Á Z"U S: V I TAJ TE', DRA H Í 1 

Čakali sme vás, tvrdo čakali, 
sta Zlatovláska svojho králeviča, 
jej hrozby dračie - slnka nedožičia,
čakali sme - ach, 
jak zakliaii - tu, v iýchto dolinách 
na brehoch vod, čo s nami plakaly 
a kypiac - s nami búrily sa hnevom 
žalujúc zemi, vyiýkajúc nebu, 
keď upeli sme - zatínali paste, 
že hriadky naše neprajníkom v ceste, 
ich bujné konská kopyfami zhrebú ... 

Smrf nebola by horšia od tých lie!, 
keď s pier nám znela pieseň neveselá, 
krv tratila sa, duša mrela - mrela 
pod tiažou tisíc krívd a tisíc bied ... 
veď iba vierou pevnou, hlbokou 
čo otužoval srdcia umdlefé 
hlas žrecov pár - pár prorokov, 
že prídete, že isie prídete 
odkliaf kraj... zmeniť tieseň v jas ... 

Oj, čakali sme vás 
na prahu doby žičlivejšej, krajšej, 
vás - spufnaných rúk vymodlení posli -
z východu ... Vy ste od západu došli 
do zeme vol'nej dnes a našej - našej, 
pridaf síl bratským ramenám ... 

Nuž - vitajte nám, 
kde hučí Váh a pnie sa Kriváň sivý, 
fu pozdravom vám kynú naše nivy 
a privráva sa spád vod - lesov šum ... 
k vám volajú dnes grúne, príkre bralá, 
k vám krovy, kloré zora zmar ovala, 
k vám srdcia - chvevom najjemnejších strún: 
vitajte, bratia, v zemi svobodnej -
súženej dosial' kruto fažkým križom, 
za ňu kry lialí reci pred - Parížom, 
by nepriatel' viac neurval nám časti ... , 

VUájte, drahí, 
v tej krásnej našej podfafranskej vlasti!!! 

V I L M A S O K O L O V Á-S E I D L O V Á: VÍT Ě Z Ů Ml 

šli jste z vlasti schýleni hanbou otroků, 
hnáni v bratrovražedný boj proti své
mu přesvědčení, proti své vůli, proti 
hlasu krve. Šli jste zoufalí, ponížení, 

a zoufalé, do hlubin duší ponížené zanechali 
jste nás v poušti domova. Černým jícnem tmy 
byla tehdy naše země, tolik závratného smutku 
bylo ve všech nás. A ta bolestná, neproniknu
'telná tma, jako můra tlačící duši, plížila se před 
vámi tam do dalekých dálí, kam vás hnali, při-

mykala se k vám při každém kročeji, zela vám 
bezútěšně v široce rozevřené, po jediném pa
prsku světla marně pátrající oči. 

Kde, kde přece vzešlo vám přes dusící beze
dné temno ono zářné světlo poznání, jež oblilo 
vás do věků nejdálnějších gloriolou slávy a na 
vatře našeho národa rozžehlo vysoko šlehající 
plamen svobody? 

Kde, kde jste nalezli ten zlatý osev svých 
srdcí? Odkud napadaly v ně jiskry zápalné, jež 
rozdýchály se v nehasnoucí, velkolepou záři 

obětních plamenů? 
Zda vytryskly vám z krvavých růží rodolasky 

dalekého západu? Zda z drahých rubínů neko
nečných, zkrvavělých plání bratrského východu? 
Zda z perel slz, jimiž sestry Srbky za hlubokých 
nocí omývaly své padlé hrdiny, zda z plamen
ného žáru jich zraků, kdy žehnaly posledním 
svým synům a bratřím spěchajícím do boje za 
otčinu? 

Nebo tenkráte, kdy podhlavničkou byla vám 
jen země a jedinou střechou nad vámi nebeské 
klenutí, byly to za tichých nocí hvězdy, jež vlily 
vám do ňader čistou svou záři? Či byly to slav
nostní chvíle rodících se jiter, kdy nastavovali jste 
vstříc prahnoud své duše hořící záplavě slunceí 
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aby se vykoupaly v očistných jejich plamenech? 
Ó jistě to všechno mluvilo svou tklivou, do

jemnou řečí k vaší vnímavé mysli, bolestí a 
steskem zjitřené. Ale zlatá setba odjinud napa
dala na dno vašich srdcí. Pod těžkým, černým 
příkrovem křivd, bezprávÍ, smutku a hanby od
nesli jste si ji z vlasti zubožené, nerušíte, jakou 
kouzelnou -moc dali vám v ní af naši otcové 
a učitelé, af naši velcí, světlí jedinci, kteří šli 
dávno před námi nebo i s námi životem. Oni 
svou horoucí, až za hrob věrnou láskou k národu, 
svým čistým nadšením pro jeho volnost a práva, 
svým světlým příkladem tiché, obětavé, beznároč
né práce pro vlast milovanou osili srdce svých 
synů a přelili v jejich krev svou palčivou, stále 

žíznící touhu po ztracené samostatnosti české. 
Jejich živelná setba to byla, jež přinesla va

šimi bohatýrskými činy zázračný plod svobody 
vlasti po věky ujařmené. 

Proto kdykoli děkujeme a žehnáme vám, vy
kupitelům, žehnáme vždy spolu pohnuti, do 
hlubin vděčni oněm vás předcházejícím světlým, 
nadšeným rozsévačům lásky vlastenecké. kteří 
v přítmí věků poroby kráčeli nezlomní, věrní 
naší české věd a lásku k ní přenášeli na nás. 
Bez setby jejich vroucí lásky nebyla. by mohla 
vzejít žeň vašeho vítězství1 

Nezapomeneme však, že bude vlasti vždy 
třeba vítězů silných? Nebude jí scházeti nikdy 
těch, kdož osijí srdce mladých láskou? 

ANTONÍN SOVA: JARNÍ ZPĚV. 
(Napsán :M. dubna 1917 bezprostředně po prvé ruské revoluci, zabaven v Vl. čísle MNároda* z' 3. května 1917). 

Slyš, Otčino, 
tak věky zarytě k mlčení prokletá Otčino 1 
Jak burácí vítr a na střechách statků skřípe 
rez korouhviček, rozvrácen plechový koh<;mfek: 
to vitr se otočil, plíce šíří a v nozdry štípe, 
nebude pomalu srdce, jehož by neprotek'. 

Zdaleka hučí, měch kovář vzdul, v kov mocně bUŠÍ, 
svobodných národů jarem pozavál, 
pozdravy sebevědomých zahřměl dalekých světů 
a tolik teplého lidsM zavál k nám prvních květů, 
odvahou zámořských měst, bohafstvím farem zrál, 
leč nejvíce dal, co kdy mohl, chudému žebráku: 
udivil zázračnou, Bohem zvolenou ruskou duší 
ne odevzdáním se v osud kdes od Iávry baňatých věžÍ, 
leč hlasem z hlubin, jež svědomí lidského dobro střeŽÍ, 
jen jednou se rodícího zázraku. 

Ó., jak se vše vzbouzí pod šerem 
oblohy české tím přerodných větrů. úderem 1 
Ty, měšfane, pospěš a starousedlou 
svou hlavu zdvihni, krám provětrej 
ty. kupče, ty tvář svou, -bděním zbledlou 
řemeslníku, si ováti dej, 
sedláku, oráči, oř jeho řečí, 
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ty. dělníku. dej si jím vysoušet pot: 
vždy národ-li sjednocený. je větší 
a větší i práce je květ a plod. 
Měj sílu: ztracenou svobodu již 
kdys dávno. af vzkříšenou uvidíš. 

V té chvíli se probudí tvoje vsi 
a naběhnou města života krví. 
Přes pole. přes louky. přes lesy 
vystřelí zázraku jásot prvý. 
Šik praporů v slunečnu počne vát 
a nad každou střechou vzrývavě bouřit, 
kraj vystoupí ze svátků slunečných zlat, 
mha obětním plamenem bude se kouřit 
a křiky a hudby ze vsí a měst 
svobody hymnou vyhrávat ... 
Dech svobodných národů přivíval 
pozdravy z dalekých světů. 
Čim člověka duch kdy rozkvétal, 
tu na každém sládnul retu. 

Leč. bude-li. kdo si tvé smrti žádá: 
nechl uzří tě vzpřímeného vstát. 
Řeč sebevědomou, zrak svítit blesky 
a myšlenkou jiskřit a hrát. 

Za krátký čas po zabavení básně došla ob
sílka na letní pobyt: K. k. Landwehrdivisions
gericht in Prag G. Z. Dst. 570/17. Vorladung 
des Beschuldigten zur Vernehmung rur den 
9. Juli 1917. Den Gegensfand der Beschuldig
ten bUdef die Verfassung des in der Nummer 
6. des Zeitschriftes »Národ« vom 3. Mai 1917 
verl>ffentlichten Gedichtes. Prag. 29. Juni 1917. 

odvahu, krásná jež bude a mladá. 
tvou pevnou vůli, ne rabská záda 
nechl vidí, jak vzpřímen je člověk český, 
jak záměry tisíci umí zrát ... 

Teď, větru-li propaseš bouřlivé vání, 
nebude s tebou smilování. 
Teď, nevydřeš-li se z tlap 
kol tebe svíraných v mučící kleště, 
zůstaneš do věků rab 
a k posměchu budeš si ještě. 
Vždy zákrskem budeš, ne stromem pyšným, 
vždy o plod svůj obírán někým hříšným, 
co moh' jsi státi, strom osamělý, 
kvést sobě, plod skýtat, sVým poutníkům stín. 
nastavit v bouři bleskům se celý, 
vždy hrdý, však pro sebe stát a smělý 
se vichrům dát, nikdy však bolesfin, 
jenž v milosti něčí růst musí a zvadat, 
své nechat si prožírat kořeny, 
rvát květy si dát, plod ·povykrádat. 
zákrsek ve stínu zmořený. 

Teď, nechápal-lis, že činů je del1
J 

pak - svobody jsi nehoden. 

A nedlouho potom: VersUindigung. In der 
Sirafsache wegen Ve rb rec h e n nach § 58 
C. S t g. werden Sie hiemit versfándigt, dass das 
Vermittlungsverfahren uber Anordnung des zu
stándigen Kommandanten infolge der Allerhoch": 
sten Amnestie gemáss § 3 A9S. 2 M. St. G. O. 
eingesfellt wird. Prag, am 12. JuH 1917. 

Der Gerichtsleiter: podpis nečitelný. 

RŮŽENA JESENSKÁ: NAŠIM. 

Zvěstujte Našim, vichry v dálku letící, 
poslední naše slova, vzrcadlete 
obrazy hrůz a smrti, mraky plující. 
všem očím u nás, al jim oheň zkvefe 
z purpuru naší krve, srdce rozbuší 
a odvážlivou sílu vnuká do duší! 

" 
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Zvěstujte Na š i m, nepopsané kameny, 
že ležíme tu mrtví jejich rodu, 
jak svatě lásky zákon kázal vrozený 
umříti pro život a pro svobodu 
daleké vlasti: štít náš buď jim obranou, 
vzletem, jímž padáme, aloni povstanou! 



F RAN T. 5 V O B O DO V Á - G O L DMA N O V Á : ZA 5 Y N O M. 

eiuška Zaňátka pojde zajtra prvým chutná, bude mět na přilepšenú na jak dlúho" ... 
vlakom do Brna. Je to velmi velká a nežno popravuje a rovná.buchty, ako by ony 
udalosf v jej životě. Veď ona vyriastla maly voňaf nielen iými dobrými vecmi, ktoré 
pri materi v zastrčenom kúte, daleko do nich dala, ale hlavne jej maierinskou láskou. 

od dr6hy a až do vydaju nikdy nemala príle- A siarostlivo siiahne čelo, keď pomyslí, že To- . 
žitosti sa po železnici vozif. A keď sa vydala mášek ide z Brna preč; bolo to beztak velmi 
do súsednej obce a po čase tam dráhu spravili, daleko, ale predsa mohli ísi za ním, ale teraz 
nevozila sa tiež. Vydala sa sÍCe raz na dalekú - - Boh sám vie, či ho ešie kedy uvidí.. isfe 
cestu, na púf do Vamberíc, ale poneváč bola že teraz bude ešfe dalej ako v Brne." -
cestovaniu nezvyklá, celou cestou sa jej hlava A s fýmito myšlienkami, s hlavou plnou sta
točila, a keď sa po týždniz dalekej pú!e vrá- rosU nad drahým synom a nad cestou ulieha, 
tila, osiala ležaf a nikdy viac nechcela o cesto- aby skoro vstala, nesmie zaspaf - len to nie! 
vaní vlakom ani počuf. Hovorievala: "A dajie Prebudila sa opravdu v čas, ba prebudila sa 
pokoj s tú mašinú, beztoho to enom čert vy- o dve hodiny skor ako mala, ale to nič ne
našel. aby liďom žaludky na ruby zpřevracal; robí, veď ešte niečo doma popraví kým pojde 
s našima šimlama možu jet kraj světa, nestane a potom za Tomáškom. Popravila tedy tetuška 
sa mi nic, ale na tu opachu dyž sa enom z da- ešte to a ono, poprikazovala všetkým čo robif 
leka dívám, je mi zle." a vezmúc svoj veliký koš do čistého ubrusu na 

Ale dnes bolo celkom inak, dnes musela sachrbát, vyšla s Bohom. 
chystaf na cestu, leho jej jediný synek pekný Po šfvrfhodinke vysfúpila na chodníček pred 
šuhaj Tomáš, ktorý bol z jara odvedený a v Brne nádražím, odkial bolo už len pat minut k ná
narukovaný, písal, že jejich pluk je preložený dražiu, kde bol už ruch. Lokomotivy pištely, 
kdesi do iného mesta (posial. že nevie ani kde) vozy sa srážaly a prevážaly po kolejnici ach. 50 
a aby mamička za ním prišli. Musí teda.. musÍ, strachom pozrela k nádražiu, nie azda z oba
keď si toho Tomášek žiada, lebo tatíčka už kol- vy, že by jej ušieI vlak, to nie, ale Ue iné pri
koráz vypravila za ním s plným batohom a činy: Tomášek, ako ho najde, čo s ním bude, 
to iba preto, že sa tej cesty tak bála, ale te- . a dojede-li vobec ona tam? "Och", vydechla si, 
raz pojde ona sama: "dyby ten žaludek měla ... och, proč mi, ho enom vzali?" a povedomá 
i na tej cestě necha!." - Tak si povedá letuška úzko sf sovrela jej hruď. Pozrela k nádražiu a 
a prezerá ten napakovaný koš, či by sa ešie tam - Bože moj - práve zapískne a odchodí 
do neho dalo niečo vopchaf. Je plný, vezie mu vlak. Zostala nepohnuto stáf. Je to možné, že 
hus, pecen chleba a buchty s tvarohom, tie on jej pred samým nosom ujde vlak? Nie.. ale nie, 
najradšej jieda. Bože, chudák, nič dobrého iste veď on snaď ešfe neide preč a pohnula chytro, 
nedostane, jestli je to pravda, že je taká psola chtiac ho dohonif. 
v tých mesiách a baže také je, veď už i tu po Ale vlak nezastal. Ako veliký dlhý had plazil 
dedinách ničeho nedostat a ti l'udia myslia, keď sa medzi repnými rolami a zfrácal sa, zmen
budú preplácat, že dostanú. Včera jej jedna že- . šoval sa jej pred očima, až zmiznul úplně v ra
nička dávala za liter mlieka dve koruny. Bože nej šedavej mlhe. 
moj: za liter mlieka! A niekde beru vraj i viac, Tetke Zaňátke zatajit sa dech: »On jede, on 
nesiydia sa tak okrádaf rudí, ktorÍ nič nemajú mně ujel I"~ zvolala nahlas a velké kvapky potu 
a mosia všetkokúpif. Však tento hriech na jej vysiúpily jej na čelo. "Co si já počnu, Bože 
duši nebude, keď už niečo predá a vezme tu ma- moj, dyf sem ode dvúch hodin hore a on mi 
ximálnu cenu, je toho pre chudáka beztak dosf. ujel. Tomášku, on mi ujel!" zanariekala si hla-

A uspokojenp hl'adí na koš: "Tomášek si pn- diac za vlakom, z klorého ale nebolá už vidět 

128 



len chuchvalce dýmu, válajúce sa po rol ách a 
splývajúce v dialke s rannými parami. 
"Čo teraz?" myslí ona v úzkosti, II Tomášek 

čeká na dráhe a vlak preč a keď pojde s dru
hým, nestihne na noc domov a ani Tomáška 
nenajde - - -." 

. '! Tetičko, jedete-li k Brnu, pospěšte !" povedá 
za ňou dáky hlas. Tetka sa strhne a vidiac zná
meho úradníka z dráhy, začne nariekaf: ..,Ujel 
mi, ach, už mi ujel a já jedu za Tomáškem." 

..,Neujel." povedá úradník. "ale može vám ujet, 
budete-li stát." 

"Že neujel?" vykríkla radosfne a chytro dala 
sa do behu. Ako mladé dievča. necitiac farchy 
batohu na chrbte, v minuike bola na nádražie, 
chytro kúpila si kartu a nevediac ani sama ako, 
už i sedela vo vlaku, spokojeno vydechujúc. že 
predsa bude v čas v Brne. 

Tetuška jela lokálkou ku stanici hlavnej trati. 
kde mala presednuf k Brnu. Cesta tato trvá len 
hodinu a poneváč lokálka ide len pomalou ry
chlosfou, nemotala sa jej ani hlava a prešla tu 
jednohodinovú túru celkom šfastne. ,Sostupujúc 
so svojím batohom v Zaječí s vlaku. bolo jej 
skoro l'úto. že to netrvá dlhšie a že nemože 
takto íst až do Brna. V Zaječí musela preísf po 
vysokém moste na druhú stranu, na nádražie 
severnej dráhy a tu čakaf dve hodiny, kým príde 
vlak od Viedne. 

Složiac svoj batoh na lavičku pri nádražnej 
budove. prisedla knemu. Pred jej očima ležaI 
uiešený obraz. Rozpresfírala sa tu jedným bo
kom moravsko-slovácká rovina, na ktorej vlnily 
sa velké lány i malé pásy tu .belavého už, tu 
tmavo, tu zas šedavo zeleného obilia a rozný
mi zelenými odtienmi odrážaly sa repa, zemia
ky, kukurica. Tento obraz zaujímal letušku 
vačšmi, ako protejšia k Brnu tiahnuca sa strana 
so svojimi horov porostlými pa,.l}orkami a nád
hernou silhueiou Palavy zasterajúcu s južnej 
strany obzor svojimi tromi vrchami. Bola ona 
diefaiom tejto moravsko-slováckej roviny, bola 
až do hlubiny svojho srdca dobrá a spravo
dlivá, ale bola navyknutá len praktickým okom 
hr adef na to, riie čo príroda krásného má, ale 
čo jej dáva. Čo tam po tých prázdných horách, 

ale toto keby Pámbíček zachránil, to by bolo 
zbožia - - -

Z dumáni tohoto vyrušil ju ruch. L'udia za
čali sa schádzaf k viedenskému vlaku. Od me
stečka prišly dve velmi elegantne odeié dámy 
v sprievode jednej siaršej v domácich šatoch, 
ktorá dia všetkého ich odprevádzala. Dámy po
stavily sa pred letušku a hovorily - po nemecky. 
Tetuška všimla si, že majú na sebe velmi mnoho 
šperkov, že jejich šaty sú napusiené voňavka
mi, že sú síce pekné, ale podobajú 5a k jejich 
židovke Šternovej, že jedna z nich" ta v domá
cich šafoch velmi kričÍ, keď rozpráva a druhú 
najmladšiu neočuf, ale videf len ako pohybuje 
perami. Staršia pani kričala chvílu, potom po
dajúc tým dvom ruku, obrátila 5a a šla domov. 
Sotva však vykročila na vozovú cestu pred ná
dražím, zodvihla obe ruky do výšky, zatrepala 
jimi a celým napriameným telom padla na zem 
a ostala s roztaženýma rukama ležaf. 

,.Ježíš Maria!" vykrikla tetuška a vyskočiac 
bežela k bezvládne Iežacej panej. Ale ku po
divu, l'udia ČO tam boli, ani tie dámy nemali 
náhlo jej pomáhat, bars ležala na prosfred 
hradskej. Niektorí sa len zvedavo ohliadli, jedna 
z dám ostala vůbec kl'udná a len tá mladšia 
5a znepokojila a začala všeliako kývať a dávať 
znamenie. Tetuška sa zohla k bezvládnej". ale 
tá ležala úplne bez vedomia, len kedy tedy za
chvel 5a jej daktorý sval na ruke lebo na ivári. 

"Pro Boha, lidi, nemáte křesfanské lásky v so
bě," zvolala vyčítavo, "dyf poďte pomodlil Ko
nečne pribehla mladšia z dám a viedla nádraž
ného sluhu, klorý pomohol tetuške zdvihnuf 
paniu a odviesi do blízkého siavenia. 

"CO sejí fosfalo chudákovi?" povedá sústrastne. 
"Ach nic," odpovie sluha l' ahosiejno, lItO ona 

tak co chvíla, ona má padúcí nemoc a oni sú 
všeci takoví,'" povedá v prítomnosti mladej slečny. 

Tetuška pozrela na peknú slečnu židovku s po
hybujúcimi perami a poznala, že nemože roz
právaf. 

I,Ona je hluchoněmá,'~ dodal sluha. 
"To je nesčestí, to je veliké nesčesti,'r opako

vala tetuška a pomohla usadif bezvládnu, klorá 
pomaly prichádzala k sebe. 
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Dcera i sluha 'hned odchodili. lebo tá mala 
odísf s vlakom a sluha ,mal pri ňom robotu. 
Tetuška by bola rada ostala jej posIúžif. ale 
spomenula si na svoj koš .. ktorý neché;la na lavke 
stáť a preto i ona ponechala chorú a vrátila sa 
chyfro. aby jej s ním niekto neušiel. Ale celá 
5a ešte chvela, ako sa dol'akala. Nenie predsa 
nad to zdravie. myslela si. može človek maf 
zlato a všetku nádheru. nič zo všeikého. ak niet 
zdravia. A ten rud. Bože moj, ani sa neobzre .. 
keď človek mrtvý padne, to by predsa u nás 
sa sbehla celá dedina. keby sa to stalo. Či azda 
tá vojna všefek l'udský dt a lásku kresfanskú 
so sveta vyhubila? - -

L'udia začali sa tiesnif po perone a preto 
tetuška uznala za dobré vziaf svoj batoh a ísf 
s ním do vyprázdnenej už čekáme. Mala ešte 
viac okolo pol hodiny času. usadila sa na lavku 
a hl'adela oknom na trmu vrmu. klorá nastala 
pri príchodu viedenského vlaku. Lomoz, ruch. 
hvizdot.. pisklavý hlas kondukioriek. výkriky, 
všetko miesilo sa dohromady. Na šfastie netr
valo to všeiko len asi minutu. L'udia ako diví 
poskákali do vlaku. sluhovia nahádzali doň ba
líky a už zaznela trubka a vlak sa hnul. Zmiz
lo všefko tak náhlo. ako v tom elekirickom 
divadle. čo nedávno u nich hrali - stanica 
ostala prázdna. nAch. dybych aspoň už byla 
v Bme 1« vzdychla si a pozrela na hodiny. ktoré 
tak pomalu uchádzaly. Ešte celej pol hodiny! 
Ale v tejto pol hodine zažila tetuška ešte jedon 
nemilý dojem. 

L'udia začali sa opat schádzaf a to teraz už 
k brnenskému vlaku. Čekáreň sa naplnila že
nami venkovskými i mestskými s batohmi. košmi. 
konvami s mliekom a pod. Nikto neišiel prázd
ny. Prišli tiež vojáci odchodiaci z dovolenej. 
prišiel másiarský tovaryš s velkým psom a za 
ním človek starší už. polovojensky odeiý s ba
tohom na chrbte. vedúci na dlhej refazke ma
lého psíka. ktorý sa vzpieral ísf s ním. Másar
ský pomocník sadol si na lavku vedl' a tetušky. 
pes jeho teiuške k nohám a začal doveme 
pozeraf na ňu, či preto. že vycítil dobrotu jej 
srdca. či že voňal mu jej koš. ktorý teraz dr
žala na Ione. Človek s psíkom shodil batoh 

do kúfa. psíka uvázal refazkou ke kl'učke na 
dverách a vyšel von. 

"To je psí řezník/' povedá jedon voják, .. ,onek
dá sem s ním taky jel. N 

.. ,Psí řezník?« opáčila jedna venkovská žena, 
"to není možná. to sem ešče nečula." 

»A proč ne?" jedna mestská na to, ~,co by 
to nemohlo byt?" 

» To sem už slyšela. že nekdo psí· maso jí, 
ale aby na to byl řezník a prodával to?" - -

»Ja. to vy ani nevíte. co všecko se ve měsfách 
sní. vy ste včil na dědinách pánL" 

Vojáci a pomocník 5a usmievali. 
»Baby sa o vás hádajú:' povedá jedon k vra-' 

cejúceij:m se psiarovi. »nechcú věřif. že ste psím 
řezníkem." 

NA je to neco zlýho?" povedá psiar brnen
ským nárečÍm. »Dyž se može jest maso z ne
mocnýho koňa, proč ne ze zdravýho psa?" 

"No ba." prisvedčovaIy mestské ženy, kdežto 
venkovské prejavovaly zrejmý odpor. 

"A jak vám to ide, to řemeslo?" pytá sa má
sarský pomocník s vedomím svojho vyššeho 
stavu nad psiarom. 

»Dobře. Pokud sem porážel prasata a telata, 
nevydělal sem nic, ba už bych málem přišel na 
žebrotu, lebo celé měsíc sem po světě ježďal. 
než sem dostal tele. nebo prase - ničeho nikde. 
ale ty pésky pře ci dostanu. dnes mám zasyk 
tři" - -

"Dyf vedete jedného." 
"Ano, ale v ruksaku mám ešče dva. zabity'" - -
"Tak vy porážíte i na cestě?" dobieral si ho 

másiar. 
...Jak se dá. enom dyž člověk vydělá." A po

chopiac, že sa mu másiar smeje. pokračoval: 
"Onekdá sem kópi! psa za 250 K a všeCÍ se 
mne smHi, že profóknu a já sem na něm ko
lik stovek vydělaI.'~ 

..,Ale dite I" zvolali niektori. 

..,Nevěříte? Za maso sem dostal jako za koň
ský po šesti korunách za kilo a měl pět kilo 
sádla - - -" ' 

"A to taky prodáváte 1" 
»To se ví. to je vzácný, to prodám do lékar

ně za devadesát korun kilo" - -
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"Ach, Bóžinku," zadivily se niektoré ženy, 
"to ste opravdu vydělaU" 

.. A co byste mně dal za tehoto?" pýfa sa ma
siarský pomocník, ukážuc na svojho ps~ "dal 
byste padesát rynských?" 

"Dám, dám šedesát 1« 
"Ale dyf já vám ho neprodám.« 
"Prodéte, dám sedndesát." 
"Dyf on by s varna neŠel, ten by se vám 

tak nedal tahnút," povedel masiar, pozrúc na 
malého mučedelníka na refiazke. 

"Zabiju ho· tady/~ povedá psiar. 
Tetuške Zaňátke, ktorá pozorovala dovemé 

oči psove, začalo byl divno. 
"Nevíem ale jak«, masiar na to. 
"Jak? Tady na místě ho zabiju - mám?" a 

pokročil s nataženýma rukama k psovi. 
"Ach«, vykrikla tetuška, "toto je přeci mocI" a 

schytiac svoj batoh, vybehla z čekáme. Bolo 
jej velmi hnusno, žaludok sa jej začal obracaf. 
"Co všecko ti lidé jeďá a jak sú suroví při tem, 
zabil by ten chlap toho chudáka psa před očima 
tolika lidí, af je jim to po vůli nebo ne.« 

V tom okamihu prichodil vlak a pocestní vyšli 
z čekáme. Zahliadla tetuška i masiara s psom. 
"Teda ho přece nezabili!" Bola tomu rada, ale 
nechcela ich 'už maf v blízkosti, preto hr adajúc 
miesto, zašla si až na druhý koniec vlaku. Skrčiac 
sa do' kútka, presedela tich účko, bez reči tých 
osem staníc k Brnu, rozmýšlajúc, ako tam vše
tko shl' adá. 

Vlak zastal na H. perone. Za omamujúceho 
hluku vyrútilo sa z neho nes četné množsfvo 
rudí a hnali sa dolu schodmi ako do pivnice, 
aby hned stúpali druhými hore a dostali sa 
do nádražnej budovy k východu. To tu tehdy 
nebolo, keď jela tetka do Vamberíc a bolo jej 
i trochu divné, prečo to prebiehanie po scho
doch. Vyjdúc nahoru, očula odkialsi znef peknú 
hudbu a to jej zas a poplietlo; znelo to zdaleka 
akokeď ide svadba. Nebolo tiež možné kroka 
urobil sem ani tam, naopak zatlačil ju dav 
k akýmsi dverom, které boly ofvorené a kfo
rými bolo viděf celý peron.~ Vedla samučké

ho peronu na prvných kol' ajách stál dlhočizný 
vlak v predu s prázdnymi vozmi, ale z tých zad-

/ 

ných vozov vystrkovalo sa otvorom z každého 
šest koňských hláv. Ako rozumní tvorovia pre
kladali a nafahovali krky a dívali sa svojima 
peknýma očima nevýslovne smutno. Tefke sa 

. zdalo, že hl' adia všetky tak, ako jejich šimla, 
keď jej vezmú žrieba a obrátila sa redšej na opač
nú stranu. Ale i tu, keď sa prizrela dobre, vi
dela samé vážne tváre, ba zahliadla i,'že doktorá 
žena opravdu plače. 

Naraz začalo sa uvolňovaf, lebo nádražní zn
zenci i strážnici robili miesto a posielali všetkých, 
kton došli s vlakom, von. Tak sa dostala tetuška 
pred budovu, ohliadajúc sa stále, či uvidí dakde 
Tomáška, ktorý písal, že bude u tohoto vlaku 
čakaf v nádraží. Ale kde by ho videla, je tu 
tisíce rudí! Celý ohromný prostor pred nádraž
nou budovou hlava na hlave! Úzkosf ju pojala, 
že sa s ním nesíde, však má s sebou i adresu 
do kasáme, ale než ona to najde! 

A potom 5a ani odfial nedostane pre to l'udstvo. 
Osfala zasa pTi dverách, feráz fo boly hlavné 
dvere vedúci do nádražia. Pritisla sa k samej 
stene, aby ju ~ástup dalej neodtláčal. Však už 
sa jej to vysveiluje čo je, tá muzika ide sem. 

I,Je to nejaký pohřeb?" pýfa sa súsedky. 
'IAch ne", povedá táto, "to ide "marška"/~ a 

pochopiac, že -jej fetuška nerozumie dodáva: 
"vojáci idó na frontu«. Tefuške sa sovrelo v hrudi. 
IIKriste Ježíši!'~ myslí si, I,oni sa idú bil a - zabíjaf 
- a kde je Tomášek?~~ Úzkosine sa obzerala. 

Pri pochodovej hudbe blížila sa nmarška« k ná
dražiu. Pridúc mezi dav, rušilo sa tempo pochodu, 
lebo kde tu z davu daktorá žena vrhla sa s vý
krikom na svojeho vojáčka a policajti či z dob rej 
vole, či vzhl'adom k svojej bezmocnosti to irpeli. 
Niekiorá žena chytila sa toho svojho pod pa
zuchu, lebo za krk a kráčala vedl' a neho do 
nádražia. 

S tlkúcim srdcom' sledovala iefuška tieto 
tklivé výjavy. Prešlo už mnoho vojakov mimo. 
keď tu zazre blížif sa prechudlú a zbl'adlú tvár 
svojho - Tomáška. Súčasne i on poznal ma
mičku a oči jejich zasvietily radosfou. ktorá v oka
mihu bola výrazom žalosti nahradená. Poro
zumeli si. 

n Tomášku!" vykrikla maf a drala sa vopred. 
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~,Já idu na frontu, mamičko, na ifalskú", po
vede!, a brada sa mu zachve!a! 

Tetuška div že s noh nespadla, osfala nemá, 
len uchopiac ruku Tomášovu, vlékla sa s ním 
do nádražia. Nebolo ěasu na reči, nebolo miesia 
k výlevom citov. 

S trasúcima rukama rozviazala na perone 
svoj batoh a pomáhala obsah jeho preložif do 
batohu a vačkov kapes Tomáškových. 

"Bože moj}" zavzdychla konečne. 
"Neplačte, mamičko", povedá Tomášek. 
Avšak ona ani neplakala, len chvela sa, keď 

jej ďakoval, že prišla, a tupo očúvala výkriky a 
plač lúčiacich sao Konečne boli vojáci VD vlaku. 
Tomáš stál pri okne, hl'adeli na seba mlčky, 

posial· mu nepovedala jednoho slova na útechu, 
ani na rozlúčku - nemohla. Keď ale začali 

konduktori odháňaf rudí od vlaku a tento začal 

sa knísaf k odjezdu, tu teprv akoby pochopila, 
že jej odcháza preč, daleko preč, možno na
vždy, vykrikla zúfalo: » Tomášku 1« 

Tomášek jej kynul rukou. 
"Tomášku, dítě moje«, kričala tetuška silno, 

tak že ju bolo očuf po celém perone, "vraf sa 
mi zdravý a pamatuj na páté boží prikázání: 
"Nezabiješ!'( 

... TiCho, babo, sic vás nechám zavříU« zahriak
nul jej nekto do ucha, ale letuška ho neočú
vala. Hl' adela strnulo za vlakom a pofom vy
čerpaná tolikými cestovnými dojmami a bez
mernou žalosfou, zapotácela sa k blízkej lavičke 
a dosadnúc na ňu, plakala horko a dlho. - -

Ako sa dostala domov neviem. Tomášek ale . 
vrátil sa nedávno ako statný legionár z Italie 
a vypráva feraz často svoje bohaté zkusenosti 
mamičke. 

PROF. DR. LAD. SYLLABA: OBRAZ DOBY. 
(Črta věnovaná I. sibiřskému pluku Mistra Jana Husi při jeho přfJézdu do Prahy dne 2. února 1920). 

ylo to O nezapomenutelných prázd- s horečnou dychtivostí postup ofensivy Fochovy. 
ninách r. 191&. Ofensiva Fochova Všichni, dámy i pánové, staří i mladí. Modrou 
na západě znamenitě pokračovala, tužkou jsme zakreslovali změny postavení, ple
Francie, Anglie, Amerika uznaly nás sali jsme, postoupily-li armády dohodové rázem 

za národ spojenecký, tíseň ústředních mocností o několik kilometrů, vymlouvali jsme si každé 
byla stále zjevnější. Mluva zpráv vojenského hlav- pozdržení. Ceterum autem cense o Lhotákovo 
ního stanu německého o Fochově ofensivě, ja- bylo, že, teprve až padnou Cambrai, St. Quen
kož i oficiální výklady vídeňské vlády o našem Hn, Féré, Laon, zvláště Laon, bude počátek konce. 
uznání jako moCi válčící po boku dohody mátly Nepochybovali jsme, že se to stane brzy. 
již málo koho, skeptiků mezi námi valem ubý- Za družného hovoru jsme vzpomínali našich 
valo, kdož pak byli od počátku války optimisty drahých hochů sibiřských, na podnět prof. Van
a věřili v konečné vítězství dohody, jásali. Víc čury se četl prorocký závěr z Denisových "Čech 
a více se po Čechách vzmáhalo přesvědčení, po Bílé hoře" a s hrdostí chápáno, že se na
že se konec čiyřletého čekání našeho blíží... plnili dnové, kdy podle slov Denisových II • •• vla-

Koncem srpna r. 1918 jsem na přátelské vy- stenci, silni jsouce spravedlivostí své věci se 
zvání kol. prof. Lhotáka zajel s rodinou na ně- rozpomenou, že otcové jejich vzdorovali vší 
kolik dní do Chýnova u Tábora. Octli jsme se Evropě a že houfy sedláků k ústupu přinutily cÍ

tam v milé společnosti několika rodin stejně saře a papeže ... Mají tvrdé hlavy a smělá srdce ... 
s námi smýšlejících, stejně cítících. Večer jak žáci Komenského dovedou, bude-li toho po
večer jsme se· scházívali u prof. Vančury a podle .. třeba, státi se opět bojovníky Žižkovými ... K za
novin, které teprve večer do Chýnova dochá- chování slavného dědictví, jež jim odkázali jejich 
zely, jsme na velkých jeho mapách sledovali hrdinové a mučedníci, Čechové jsou hofovi, na-
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dej de-li chvíle osudná. k nejkrajnějším obětem. 
Vítězové nebo přemožení, zůstavÍ světu vzne
šený příklad a budou věřiteli lidstva." 

V těch chvílích' se přítel Lhoták obracíval 
k panu učiteli S .• dobré to.: měkké slovanské duši .. 
slovy: I.Pane učiteli. až ti naši legionáři z Fran
cie. Halie. z Ruska. ze Sibiře půjdou před námi 
Václavským náměstím. plničkým lidí v semknu
tých řadách. druh vedle druha. s plnou zbraní. 
vojenským krokem. hlavu vzhůru .. : r A panu 
učiteli se oči zalévaly a dojati jsme byli všichni. 

Dnes tedy jste přijeli do Prahy. vy naši ruští 
legionáři.. náš slavný první sibiřský pluku Misira 
Jana Husi! Šli jste po Václavském náměstí plnič
kém lidí v semknutých řadách. druh vedle druha. 
s plnou zbraní. vojenským krokem. hlavu vzhů
ru . .. Obraz. jejž prof. Lhoták kreslil v srpnu 

r. 191& v našem chýnovském kruhu a na ne]z 
jsme se znova a znova těšili. se naplnil. Pohlí
žeje s úctou na vaše řady a naslouchaje já
sotu lidu shromážděného vzpomínal jsem na 
slova Denisova o žácích Komenského. kteří do
vedou. bude-li toho potřeba. státi se opět bo
jovníky Žižkovými. vzpomínal jsem na chýnov
ský kroužek prázdninový z konce srpna 1918 
a na pana učitele S.. odkud že se na vás dívá .. 
bojovníky Žižkovy. odkud že pozoruje obraz, 
který se nám na tehdejších dýchánkách jevil 
luznou, ale dalekou pohádkou. 

A při vší nezměrné radosti. že jste mezi námi 
a že se pohádka stala skutkem. jsem si uvědo
moval. že nikdy již v životě nás starších lidí 
nebude tak krásných prázdnin. jako byly ne
zapomenutelné prázdniny r. 191&! 

FE R D. TOM E K: B O Ž Í M BOJ O V N Í K Ů M. 

Když hrozná bouře otřásala světem 
a nejeden z nás zmíral v úskostech. 
když bázlivým ne nepodobni dětem 
jsme chvěli se a tajili svůj dech. 
když země, jež nám rájem slula dříve. 

se děsným peklem stala najednou. 
v pouši obracely sady hordy divé, 
bral v bratra ztápěl ocel vražednou, 
když z beránka. jenž na jatky byl veden, 
se zuřivý stal. krvelačný lev. 
když zmíral květ. jak byl by dechl leden. 
a v řekách místo vody tekla krev: 
my u nás - drobný prášek všehomíra 
ač sterých muk jsme zakusili dost. 
jsme neupadli přece v zoufalost; 
vždyť ve vás. bratří. sílila nás vír a! 
Boj dozuřil a bylo dokonáno 
to strašné dílo lidských bestií; 
noc prchla v dál. zas jasné svitlo ráno, 
den vítězně se chmurou probíjí. 
Než přece není. jako bylo kdysi; 
mrak jeden odtáhl.. však jiný. zas 
nám nad hlavami celou tíhou visí 
a chvílemi se hromu ozve hlas. 

Strach nevýslovný zase duši drtí 
a k nebi teskný obracíme zrak; 
zda zmizí v brzku hrozný přízrak smrti 
či vychrlí svou zlobu na nás mrak? -
Pryč. bledá bázni! Ať se kolem smráká, 
vždyf od východu slunce zase k nám 
se vrátilo a zmizeti dá imám; 
jel ve vás. bratří, všecka naše čák a. 
Vám, rekové. již sklonili jste čela 
v zem nehostinnou kdes, mír svatý buď, 
však vy. jimž smutná vyhnula se střela, 

sem na naši již čekající hruď! 
Dost vavřínu svět pro vás nemá celý, 
by ověnčil vám časně' zbledlou skráň, 
svět, pro nějž z ran jste sterých krváceli. 
Jak splatíme vám velkou svoji daň? 
Kde odměnu vzít pro vás? Jsme tak chudi 
a Kroesův u nás je tak málo, ach! 
Však něco máme přec: aj, zlato v hrudi 
a perly, jež se třpytí na brvách! -
Z vás mnohým snad se v čelo vryla vráska, 
však bude na něm, věřte, krátce jen: 
ji uhladí dlaň měkká českých žen 
a uhladí ji všech nás vřelá I á s k a! 
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ANTAL STAŠEK: 

KDYŽ SE BENEDA VRÁTILDO VLASTI. 

eré podjeseni jihoruská step. Zmíral 
na ní jeden z dnů, jenž, pohřben 

v hrobě věčnosti, nikdy víc se nevrátí. 
Slunko zapadlo a nechalo za sebou 

rudou záplavu jako bránu ohnivou, kterou na 
černém koni vjíždí černá noc. Poesie hlubokého 
mlčení a nesmírné prázdnoty hyla rozptýlena 
po dalekých široširých rovinách. Jen po obloze 
jako posel smrti plaval tiše dravý pták. Jeho 
křídel máváni kmitalo se na nebi a nořilo se 
do hladiny rozlehlého rybníku, v jehož zrcadle 
se odráželo ponurým obrazem. Nad rybníkem 
krčila se dědina, a na jejím jednom konci v níz
ké chatě ležel otec Beneda na smrtelné posteli. 
U hlavy stál syn Milan a držel umírajícího za 
ruku. U nohou civěl stařík Timofej, chaty ho
spodář, a hladě si drsnou rukou řídké šedé 
vousy na bradě, čekal s vyjeveným zrakem, 
brzy-li shasne vysílením český host, jejž přijal 

z milosrdenství, když oba, zabloudivše od svých 
legií na své cestě do vlasti, byli v nebezpečÍ, že 
je nepřátelé polapÍ a popravÍ. I svíčku rozžehl 
u svatého obrázku, jenž mu visel u dveří, a 
chtěl ji umírajícímu vložit do pravice, jak to káže 
jeho církve zvyk. Ale syn mu pokynul, aby toho 
zanechal a neděsil tím skonávajícího člověka. 

S namáháním se otec na prkenném loži po
sadil a slabým hlasem promluvil: 

»Společně jsme byli v domově svém k voj
sku odvedeni, společně jsme ze zákopů sběhli 
k nepříteli-příteli, společně jsme bojovali v na
šich legiích a doufali, že společně se navrátíme 
tam, kde jsme polovici svého srdce nechali a 
kde po nás touží drahá matka tvá, jež takměř 
čtyři léta nemá o nás žádných zpráv. Vyřiď jí, 
dorazíš-li do vlasti, že poslední mé touhy za
létaly k ní a vzpomínaly blahých chvil své mla
dosti, když celý svět se na nás usmíval a my 
naň. Vezmi tento snubní prsten můj a dej jí zla
tou obroučku tu se vzkazem, že po všechnu tu 
dobu, co jsme vyšli z domova, nebylo snad 
jediného dne, kterého bych býval na ni nemy-

slil. Ale ty se šťastně navrať k svým. Podzim 
se juž blíží a s ním první výročÍ, kdy tam sla
vUi budou loňské naše osvobození... Klidně 
odcházím, neboť nesu do neznámých světů vě
domí, že my čeští vojáci vykonali dějin velký 
čin. DoprovázÍ mne i víra, že v mé lidské by
fosti je něco vyššího, co v hlíně rovu neseme 
Ze žaláře vezdejších svých dnů vejdu do svět
lého chrámu jasnějšího života ... Ale sirach mám, 
strach, neboť přicházejí zvěsti, že prý- naše země 
tone v nových bolestech.« 

Sundal s prstu zlatou obroučku, odevzdal ji 
synovi, klesl svrchním tělem nazpět na lože a 
upial na MiIana kalný zrak, jenž se cosi ptal 
a prosil zároveň. Syn porozuměl a odvětil: 

I,Ano, chmurná hrozná postava, polo černá, 
polo červená, tluče u nás na vrata a křičí: otevříe:" 

Prchavý úsměv přeletěl otci po tvářích. Za
vrtěl hlavou a přitIumeně zašeptal: 

»Ne . .. na vrata netluče... ale prstem hro
zivým ťuká na zavřené dvéře našich srdcí, na 
zavřené dvéře našich mozků, abychom porozu
měli a otevřeli do kořán ....... 

Odmlčel se zas. Ale myšlenka se položila na 
vybledlé rty a ulpěla na ~ich jako jiskřička .. jež 
kmitá, dřív než uhasne. Milan vycítil, že chce 
ještě něco promluvit, a tázal se: 

"Máš snad přání nějaké 1" 
J,Jako závěf chci ti prosbu odkázat... Máš 

být, až dokončíš započatá studia, učitelem do
spělejŠÍ středoškolské mládeže,. jejíž roztěkané 

smysly lapají do svých plachet každý větřík, 

který vane z dálavy. A nyní to juž není větřík, 
ale bouře, která světem burácí, že všichni lidé 
mají si být rovni statkem pozemským a vším, 
čemu jmění říkají ... 

... Ano, otče, komunism ..... 
"Rovnost majetku.·· Uč své žáky, a nejen 

žáky, ale hlásej veškerému národu, že dřív do 
rovnosti uvést musí srdce svá i mozky své, aby 
stejně ušlechtile cítily i myslily a potlačily· v sobě 
vše, co jim zbylo po divokých lesních předcích· 
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dravým dědictvím... Ano, rovnost bohatství 
a majetku! Ale nejen v kapsách, nýbrž přede
vším i v srdcích, v hlavách, v rozumu. Jen ta
kovouto rovností, jen takovýmto bohatstvím pře
konána bude rovnost lidské chudoby, překo
nána bude rovnost lidské neřesti ... Teprv pak . ~ __ " 

Nedořekl, řečí vysílen. Jen se dotkl ruky sy
novy a vnořil do ní jemné stisknutí, jež mělo 
pouhým záchvěvem vyronit mu beze slov po
slední svou myšlenku. I té Milan rozuměl, a 
bylo mu, jako by mu otec duši pohladil. 

Noc skanula do jizby a s ní skanul smrti klid. 
Krvácela láska synovská a družila se k touze, 
spatřit brzy rodnou zemi. Láska i touha byly 
stejnou bolestí. Obestřel tu bolest mlčením a 
sevřel duši, sevřel city. Tak ho naučily dlouhé 
útrapy. 

Bylo ticho v chatě jako v noci v kostele. Jen 
hospodář Timofej zhluboka si povzdechl. Vy
dechnuv tak všechnu milosrdnou soustrast svou, 
šel večeřet. ByIt žaludek jeho srdci nejbližším 
a nejmilejším sousedem. 

lf. lf. 
11: 

Pochovali v cizí zemi otce Benedu. Syn byl 
z lidí, kteří nejsou s to.. aby uronili slzičku. Jiní 
žal svůj vypláčou, a je jim lehčeji; ale oněm 
slzy místo z očí kanou ze srdce, a padajíce jako 
žhavé uhle do ňader, pálí v útrobách. 

S bolestí tou pospíchat chtěl do vlasti; ale na 
sta překážek se kladlo do cesty. Tu hrozilo mu 
zajetí, tu musil dlouhou dobu čekat, než ho že
leznice popovezla o kus dál; tam mu bylo čva
chat se pěšky v blátě ku předu; onde kodrcal 
se v bahnech na povoze herkou taženém. Zdálo 
se mu, že je jako polní slimák, jenž se nuzně 
plazí po hlíně. Za každičkým keřem číhalo naň 
nebezpečÍ, číhala i smrt. Ale čím se více blížil 
vlasti, jež mu v dáli kynula, tím víc rostla touha, 
a derouc se ven všemi průlinami duše, letěla 

před ním zkrvácená na křídlech. Do dnů mlha
vých a v rozestřené sítě spletených svítila mu 
blahým očekáváním. Tělo vysýchalo hladem; ale 
duše živila se nadějí, jsouc plna obrazů, na 
nichž v jásajících barvách sikvěl se rodný kraj 
a jeho život, jeho· budoucnost. Jako vlnky na 
potoce běžely mu napřed myšlenky i city do 

té země; jež mu byla božím slibem na poušti 
a v zátopě světla na vysluněných úbočích se 
do dálavy zlatým leskem třpytila. Viděl.matku, 
jak jí slzy odlíbá, jež potekou při zprávě, že jí 
drahý manžel zahynul. Viděl dívku svou, svou 
Jiřinu, jak se jí tváře zbarví ruměncem a rty 
jak k růžovému políbení rozpučÍ, (lŽ se oba 
shledají. A nade všemi těmi obrazy táhla ozvě
na slov otcových: ..,Hlásej národu, že do rov
nosti uvést musí srdce svá i mozky své, aby 
stejně ušlechtile cítili i myslili a potlačili v sobě 
vše, co jim zbylo po divokých lesních předcích 
dravým dědictvím." 

lf. lf. 
11: 

Unavený den šel spat. Kmitaly juž hvězdy 
po nebi jako steré naděje.. jež září člověku. Sví
tily i Milanovi do duše, když podzimním pozd
ním večerem šel z nádraží. Do rodného města, 

,kde bydlí matička, nemá spojení a přenocuje 
v blízkém dvorci, kde vládne otec jeho Jiřiny. 

Srdce se mu rozbušilo blahým očekáváním; 

nervy byly napiaiy; nohy spěchaly. 
..Co asi řekne militka a jak mne přivítá? Od 

čtyř let juž nemá o mně žádných zpráv ... Ach, 
jak vykřikne náhlým vzplanutím a padne do 
náručí svému snoubenci." 

Tak se těší~ a rozkoš obraznosti opájí a hladí 
duši jemným dotekem. Vidí panenskou postavu 
s ňadry jemnými, s šijí labutí, s vlasy siočený
mi v uzel do zadu, oděnou lehkým úborem. 
jak ji viděl za letních vlahých večerů, když se 
spolu procházeli po sadech. Dýchá na něj vůně 
její dívčí bytosti; cítí v skráních krve tluk, v srdci 
sladké něhy tep. Únavu svou noří do večer
ních stínů; bolesti a útrapy stávají se pouhou 
vzpomínkou .. jež věnčí růžovými sny. Větřík ho 
laská po tvářích; laská i rozčeřené jeho vzrušenÍ. 

Hle, tam na rovině prokmitá juž světlo mezi 
hustým stromovím .. jímž je dvorec zastíněn. Tady 
ještě malý potůček, a přes něj most; za ním 
cesta dlážděná a krátká řada lip, z nichž lu- . 
pení juž trochu oprchlo a pod nohama haraší. 
Jak to dobře všechno zná, jako by to teprv 
včera opustil. Ty věci kolem mají duši svou a 
dýchají naň teplem do chladu, jímž podzim studí 
šerou noc. Vše ho vítá; vítá ho i vzdálený ště-
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kot dvorských psů, a mezi nimi hluboký hlas 
divokého Střehouna, jenž hlídá koňskou stáj. 

Juž stojí před vraty. Co to ? Dnes nejsou zam
čena, jak o té chvíli bývají. Všechna okna pa
trového . domu naproti tonou v záři světelné, 
a nezvyklého ruchu plničký je dvůr. 

Dřív než patřičně se může ohlédnout, zaráží 
ho drsná otázka:' 

..,Kam, vojáčku, kam s tím rancem na zádech? 
Snad ne z hladu na čumendu k dnešní hostině?" 

"K jaké hostině ?~~ ptá se člověka, jenž, drže 
v rukou plechovou svítilnu, kterou nazdvihuje, 
aby viděl lépe, stanul před ním jako na siráži. 

Vidí jeho bílý ovčí kožíšek; cítí z jeho dechu 
zápach lihovin a do sluchu mu bije podnapilý 
hlas: 

"Co pak nevíte, že naše slečna Jiřina slavila 
dnes oddavky? .. Máme veselku ... Pámbů 
nám ji dal... a s ní masa, piva, kořalky a 
všeho jiného... Co pak neslyšíte, jak v pan
ském domě vyfrubujou intrády? .. Panečku, 
bude muzika snad až do rána, ale jenom pro 
hosty. .. Ženich s nevěstou někam odjedou .. . 
Hm, to víte, jak to bývá v noci po svatbách .. . 
Kočí juž připravuje kočár s párem hnědoušů, 
co. milostpán za šedesát tisíc koupillefos v Chru
dimi ... To jsou, pane, koně. kterým není rov
ně v celém okolí:~ 

"Vyřiďte nevěstě. že voják Milan Beneda se 
z Ruska navrátil a přišel na svatby:r 

"Vyřídím. .. vyřídím .. · a to hned:~ 
Beneda juž posledních slov neslyšel. Neslyšel 

ani to, co za ním volal starý. na maděru spitý 
Charousek: 

"Vrafte se ... Dostanete, co budete chtít ... 
Naše nevěsta má ráda vojáčky." 
Dědouš byl od hlavy až k patám blažený, 

že v pozemském tom údolí, jež slove slzavé, 
netekou jen vždycky slzy, ale někdy také pivo 
nebo kořalka. Šel vyřídit. . Nechtěli ho dovnitř 
pustit; ale dělal rámus na chodbě, že má pro 
nevěstu vzkaz. Vyšla Jiřina. Z rozpálených lící, 
z jiskřících se OČÍ, z bujně rozvlněných ňader 
křičelo žhavé oče~ávání. Pravila: 

"Tak s tím vzkazem ven!" 
Charousek zakoktal: 

.,Milan Beneda ... ~~ 
Zatřásla se, zatajil se dech. 
C · C 1« II o Je... o. 

"Přišel na svatby .. :~ 
Hlas jí v hrdle vázl, nežli vyrazil: 
"Kde je . .. Kde?" 
"Patrně chtěl na čumendu... Ale snad se 

styděl a proto utekl." 
Z hlub oka si oddechla. 
,Jděte k ďasu, dědku. vždyf jste opilý:r 
S jedem v sluchu, s červem v srdci pospí

chala do pokoje, jenž býval její dívčí komna
tou, a zaháněla strašidlo. Dívala se do zrcadla 
a viděla, že zbledla náhlým leknutím. Natřela 
si spánky kolínskou vodičkou; a když za ní 
přišel ženich s otázkou, co chtěl Charousek, za
lhala: "Kočí prý už zapřáhá.~~ 

Milan utíká jak šílený. Stud ho mrazí po těle 
a je s hrdostí i hněvem smíchán v jednom chu
máči. Nevidí nic kolem sebe; v hlavě hučí ozvě
nou: ..,Máme veselku... pámbu nám ji dal.« 
A do uší mu bije vzdálený hlas divokého ha
fana, jenž se za ním na řetěze sápe dutým ště
kotem a vyhání ho v černou noc. Běží - neví 
kam. Duše je v něm jediným velkým bolákem. 
Boji se myslit, bojí se přemítat, a pořád běží ... 
běží, jakoby chtěl samému sobě někam utéci. 

Zašel po vozových cestách do polí a ani nevÍ, 
kde se ocitL 

"Co tu hledáte?" zahřměl na něj někdo z tmy. 
Probudil se jako ze spaní, sáhl k revolveru, 

který nosil při sobě, a odvětil: 
"Zabloudil jsem... hledám silnici.« 
"Zde ji u bramborů sotva najdete,« křičí spur

ně cizí muž. 
Oba stojí proti sobě hrozivě a dívají se vše;.. 

rém přítmí na sebe. 
"U všech kozlů ... vojáček! ... Snad nejdete 

z hladu krást?.. Co pak na zádech v tom 
ranci nesete?" 

... Otevřte, Janouchu, lépe zrak a odložte tu 
starou ručnici. Bez toho s ní neumíte ani za
cházet .... Co pak mne nepoznáváte?" 

III pro pána krále, tof mladý pan Beneda.« 
Měl na jazyku doložit: ~,Co byl ženichem naší 

slečny Jiřiny." Ale zamlčel a nevyřkl. 
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Vzájemně se poznali a za půl hodinky se 
ocitli spolu v polích u boudy z prken stlučené, 
před níž hlídač topil ohýnek a pekl brambory. 
Vedle ke kolíku přivázaný pes po chvilkách za
vrčel a očuchával svého pána, jenž se vedle 
něho šámaje tu růzky do plamenů přikládal, 
tů tlustým prutem prohrabával žároviště a kladl 
v žhavý popel natrhaná zemčata. 

Milan si lehl v boudě na slámu a hleděl otvo
rem, jak se klubi kouř, dme se v kotoučích a 
valí se do nočního zášeru. Údy byly jako z olo
va. Po dlouhých cestách položila se naň vedle 
žalu únava. Mlčení mu zamklo ústa; neslyšel 
nic kolem sebe. Slyšel v sobě jen tep bolesti, 
jež mu s krví bila do spánků. I. víčka zraku 
brzy zavřel a sotva vnímal, když mu nový zná
mý vyprávěl: 

nl kočího, jenž vás vozíval se slečnou, stal 
jsem se na stará kolena polním hlídačem ... 
Panečku, to byly pěkné časy, když jsem s Ji
řinou a s vámi jezdíval do zábav a divadel ... 
Pamatujete ?" 

Starochovi míhaly se při té vzpomínce před 
očima hojné zlatníky, jež mu štědře sypávali 
jako zpropiiné. 

Milan neodpovídal. 
Plamen z naházených růzek vyšlehl; rudá 

záře zaplavila malou prostoru. Janouch po oku 
se díval na hosta a viděl, jak má bledé tváře, 
rty pevně semčeny, víčka očí zavřena. Vše v ob
ličeji zdálo se být ztrnulé; jen pod vysokým če
lem srostlá obočí hýbala se jako ptačí křídla, 
která chystají se k odletu. 

nChudák ... přišel v divnou hodinu/~ pomy-
slil si a'šfoural hůlkou v ohýnku. 

"Spíte, pane Benedo?" 
nNe:~ 

nPřipravil jsem pro vás brambory.« 
Napichoval upečené zahroceným prutem z po-

pela, kladl na plechovou misku a podával je 
do boudy. Milan půldruhého dne juž nejedl. 
Vzal a lačně pojídal. Dědouš se naň chvíli díval, 
pak se fukl prstem do čela, sáhl pod strop 
boudy, kde měl na prkénku věci složeny, vyn
dal vepřového studeného masa do papíru oba
lený kus, rozkrájel jej zavěrákem a předložil hostu 

se slovy: ... Rozdělme se o výslužku ze svateb:~ 
Beneda se trpce usmál; a oba, přikusujíce si 

zemčata, pustili se do jídla. Když byli v nej
lepším, zaslechli se silnice rachocení rychle ují
ždějícího povozu a viděli v dáli prchající pro
kmit světla z kočárových svítilen. To Jiřina utí
kala svému svědomí. A když ji objal ženich 
kolem pasu, ucítila bolest, jako by jí svíral duši 
v tvrdou pěst. Málem že by byla vykřikla. 

,..Co ti je?" tázal se pan Ladislav. 
nObula jsem v spěchu úzké střevíce a bo

lestně mne mačkají... Musím si je přezout na 
nejbližší stanici.« 

Tak zalhala a lekala se každičkého keře, kaž
dičkého stromu, jež se vedle míhaly, jako by 
z úkrytu měl Milan vystoupit a vykřiknout: ,,Za
biju tě, nevěrná!" 

Hleděl z boudy, jak' se světlo zmítalo a umí
ralo v dálné rovině. 

nOdjíždějí na cesty,'~ prohodil Janouch a uka
zoval rukou za kočárem, jehož hrčení se do 
tmy ztrácelo. 

nOdjíždí,« šeptal do sebe i Beneda a mávl 
do vzduchu. Myslil, že ji střásl se sebe; ale při
lepila se naň jako pijavka, jež siřebe krev. ~ 

V tom Vlček, uvázaný vedle boudy ke ko
líku, dal se do štěkání, obraceje k jedné straně 
hlavu s čumákem. 

,.Zloději IU křikl hlídač. vstal a popadl rychle 
ručnici, již měl k boudě opřenou. 
NOdhoďte to flintiště,u volal na něj host. 
"Služba, pane, služba poroučí.u 

... Mají hlad a chU se také nasytit.« 
nHlad je hlad a zloději jsou zloději," slyšel 

odpověď a viděl. jak ozbrojený staroch, Vlčka 
odvázav, pospíchal s ním tam, kam pes uka
zoval čenichem. 

Za chvilku bylo slyšet výstřel s rozzuřeným 
štěkotem, jenž se po planině rozléhaL 

»Hlad je jako láska ženina: nezná morálky," 
zajízlil se. v Milanovi skrytý šotek, a vzpomínky 
se usadily v ráně, kterou krvácela duše, spřá
dající obraz dějů, které protrpěL 

... Ach, ano, bylo v ní vždy více náruživé vášně 
nežli pravé lásky ... a tak jiný muž ji vzal v svůj 
rozkošnický plen.« 
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Marna byla námaha, mozek z osidel těch 

představ vymotat. Co v nitru vyprávěl mu bol, 
to překonat chtěl zevnějšími smysly a napínal 
je, aby za něj mluvily. Upíral zrak; ale viděl 
v dálavě jen tmu a před sebou dohořívající ohý
nek, jenž posledními vzdechy zasyčel. Obracel 
se k obloze; ale viděl tam jen noc, z které tu 
i tam mezi mraky hvězda mžourala, jako by 
se ušklíbala plahočivé zemi a divným jejím hrám. 
I to spatřil, jak se s nebe hvěz4a utrhla a dlou-

. hým pruhem, táhnoucím se prostorou jako světlý 
provaz, někam do propasti padala. Napínal i 
sluch; ale po výstřelu bylo ticho; ani Vlčka sly
šeti nebylo. 

",Utekli," vyrušil ho hlídač z dumání. 
..,Snad jste po nich nestřelil?" 
,.1 to to . .. Bouchám jenom pánu bohu do 

oken, abych zaplašil.« 
Tak děl a rozmetával prutem, co v žárovišti 

ještě doutnalo. Jiskry míhaly se v povětří; mí
haly se tak, jako v Benedovi žhavé myšlenky. 

Dal se do hovoru s Janouchem, jenž, shasiv 
oheň, posadil se vedle něho na slámu. 

"Tak vy nyní s hladovými vojnu vedete.« 
..,Jen se zahale či, kteří ve dne spí, v noci chodí 

krást a při tom jako nezaměstnaní berou pod
pory. Zloději teď mají dvojí vejdělek. .... 

nA jak se daří vám?" 
Staroch, zapáliv si tabák v dýmčičce, pustil 

kotouč kouře z úst a vyprávěl: 
"Žena umřela a Toník padl v Karpatech .... 
Host po tmě neviděl. jak si při vzpomínce 

slzy utíral, a odvětil: 

II V každém domě mrtvola. .. A co vaše Kri
stinka, jež pokaždé, když jsem přišel v létě ná
vštěvou, nosila mně ze zahrádky kytičky, svité 
v pěknou voničku? . .. Byla to hezká, roztomilá 
dívčina." 

Janoucha cosi v hrdle dusilo. Trvalo chvíli, 
nežli, zakuckav se, promluvil: 

..,Utekla mně s mladým zhýralcem, synem ja
kéhosi zbohatlého keťasa... Měl jsem po ní 
památku: malého vnoučka Vašíčka. Chudáček 
je také pod drnem.« 

Milan nechtě dotýkat se boláků, nevyzvídal 
dále. Zavřel oči, a ač měl vedle sebe souseda, 

cítil vůni samoty. Myšlenky a představy nejasně 
v sebe splývaly jako změť nakupených před

mětů, jež se, šedě zbarvená, míhá v soumraku. 
Před zavřeným zrakem táhla dlouhá řada obrazů: 
pestrých, spletených, ~aplněných dějinami jeho 
dnů. Nebyl to ještě 'sen, jen dřímota a práh, 
přes který se do nočního tajemného polu lid
ských duší vstupuje. 

Do spleti dřímavého toho zášeru zarachotilo 
mu náhle jako výstřelem. Obrazy se překotily 

a z jejich rozvalin vstala nenávist a hněv jako 
lupiči, kteří vystupují z lesní houštiny. Chtěl by 
opět válčit, opět bojovat, ba chtěl by se i mstít. 

Potýkal se chvíli s nevraživým pocitem, až 
únava překonala vše: i vzpomínky i hněv i ne
návist. Ocitl se v Iabyrintě tajemného podsvětí 
a usnul na slámě. 

Janouch bděl. Dokouřil a dýmku znova na
cpat neměl čim. Vztáhl po tmě ruku za lať 

stropu boudy, vyndal láhev s kořalkou a zunkl 
si. Pak přemítal. Rozlítostil se nad sebou. Viděl 
veškerou svou minulost. Pracovat miloval, pil, 
iančival, hřešÍval; a to vše mu nyní .padá na 
mysl. Viděl sebe na kozliku v pěkném úboru; 
za sebou v kočáře. oba snoubence, po nichž po
kukoval chvilkami, jak se líbají; a před sebou 
pár bujných vraníků, ženoucích se jako o závod. 
Někdy odbočili se silnice a zajeli si do lesa, 
kde odpočívali: oni někde v stinném chládečku, 
on s koňmi na cestě. O těch dvou krásných 
lidičkách a o těch pěkných vranících mluvilo 
se po vůkolí víc než o císaři v novinách . . . 
A k tomu stříbrné ty zlatičky, jež se po kaž
dičké jízdě sypaly. 

Probíhá svůj děj, počínaje kolébkou z prken 
stlučenou, jež se rakvi podobá a je toho konce 
symbolem, kam člověk, prací upachtěn, v potu 
tváří každého dne pospíchá, až projde celé slza
vé to údolí a v rakvi najde konečný svůj dl ... 
Ale staroch domyslit se bojí, že vše skončí v truch
livé té kolébce, nad níž lidským dětem zpívají, 
aby se jim dobře spalo pod zemí. 

.,. .,. 
"* 

Zamračené ranní slunéčko prodíralo se pod-
zimními mlhami a probudilo Milana. Vyskočil 
se slámy a vyjeveným zrakem se kolem sebe 
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ohlížel, připomínaje si, kde že je. Setřásal sny 
se sebe, jež ho v noci kouzlily jiným životem, 
a spatřil Janoucha, jak rozdmychuje oheň před 
boudou a vaří snídani. Slyšel ho, jak promluvil: 

"Panečku, spal jste dlouho.. a ve spaní jste 
se pořád potýkal i křičel, jako by vás někdo na 
vidličky bral." 

Beneda se usmál a žertoval: 
..,Co jsem dlužen za nocleh?" 
"Až po druhé," zubil se i Janouch a doložil: 
"Ale počkejte. Brambory budou hned, a od 

včerejších hodů mám tu ještě masa kus.« 
Posnídali společně. Milan, louče se, dával ho

stiteli peněžitý dáreček. Nechtěl vzít; musil mu 
jej strčit skoro násilím. 

Staroch se dlouho díval za odcházejícím; když 
mu zmizel v dálavě, hodil Vlčkovi zbylou kost 
a šámal se s ním od jednoho konce na druhý. 

Beneda ujížděl k domovu. Vlastně ujížděly 

pouze myšlenky. Hnal se obrazností ku předu, 
co zatím vlak zůstával na stanicích dlouho stát. 
Přijel místo v poledne do rodného Kolvina teprv 
podvečer. Den juž umíral, a noc jako chtivá 
dědička se blížila, zatlačit mu oči do důlků. 

Pospíchá s nádraží s tlumokem na zádech a 
rychlými kroky míří k svému stavení, jež stojí 
vedle lipového stromořadí za městem. Juž při

chází k odlehlému náměstí, kde do soumraku 
trčí štíhlý sloup, a na něm socha Panny Marie. 
U ní dole na podstavci plane rudé světélko v rů
žově zbarvené lampičce a mdle se semo tamo 
komíhá, mihotajíc jako hasnoucí víra v světici, 
jež nese na hlavě pozlacenou korunu. 

Straní se lidí, aby ho nikdo nespatřil a nepo
znal. Poslední domy má juž za sebou a před 
sebou rodný dům.. jenž prokmitá mezi lipami. 
Z komína se valí hustý kouř a odráží se od 
zášeru oblohy v hustých kotoučích. Jako včera 
haraší a šustí pod nohama listOVÍ.. jež pršelo 
se stromů. Srdce bUŠÍ; svítí v něm světlo jas
ných obrazů. Vidí drahou matičku, jíž dosud 
s cesty nemohl dát žádných zpráv. SlYŠÍ, jak 
radostně vykřikne. Přináší jí bol; radost záro
veň: radost, že se vrátil syn; bol .. že otec v dzí 
zemi pochován. Co bude větší v ní? Zvítězí syn 
nad otcem, radost nad bolem?.. U rodičky 

okřeje a shodí s beder dlouhé cesty trampoty. 
Hlásí se i hlad; vedle srdce ozývá se o svá 

práva žaludek. Plné mísy míhají se před zra
kem; k stolu vedle něho přisedá i matička a 
usmívá se skrze slzy na syna. 

Uf! . .. Jak proklatý ten bafoch tlačí na zá
dech. Juž kdyby jej mohl shodit se sebe. 

Leč co to? Všechna okna v patře osvětlena; 
z dáli slyšet zvuky piana. Zachvěla se vzpo
mínka na včerejší noc . .. Ale ne: vždyf je dnes 
den narozenin matčiných. Pozvala si hosty, jak 
to ode dávna bývá její zvyk. Otec byl zámož
ný. Doslav od dědečka majetek, prost byl sta
rostí, které lidem život ztrpčují, a zasvětil svůj 
život vědění a umění. 

Slavnost náhlým příchodem svým rušit ne
bude. Nechce svědků svého s matkou shledání. 
Vplíží se do přízemních místností, kde bydlí 
věrná stará klíčnice, a počk~, až se hosté rozejdou. 

.. "'-

* Stará Apolena, jež si vysloužila výminek, se-
děla v přízemním svém pokojíku a klímala. Míst
nost . byla jenom skrovně osvětlena a tonula 
v zášeru. 

"Dobrý večer IN probudil ji z dřímavého za
dumání hlas. 

Vstala s křesla, upiala ·zrak ke dveřím ft vy-
křikla: 

»Mladý pán 1" 
Hrdlo se jí stáhlo leknutím. 
~.Pozdrav Bůh!" řekl vesele, a podávaje ruku 

stařence, pial se jí: 
NProC se lekáte?" 
Nebyla s to jiného mu odvětit, než opětov

ným výkřikem: "Mladý pán ... My jsme my
slili. .. « 

~.Ano, myslili jste, že jsem někde zahynuL .. , 
ale hleďte, že jsem zdráv." 

nA kde zůstal milostpán?" 
~,V ruské zemi pochován.« 
Zalomila rukama a dala se do pláče. 
Chtěl se zbavit bafochu, jenž mu seděl na 

zádech, a shazoval jej se sebe. Vymkl se mu 
z ruky.. padl na podlahu a dunivým zvukem 
zahřmotil. V tom se ozval probuzený dětský 

pláč a rozlehl se v komnatě. Milan upial v še-
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rém přítmí zrak a zočil blíže okna na hořením 
konci kolébku, z níž se neslo vrnění. Divil se: 

,.,Čí pak je to robátko 1" . 
Apoleně roztřásla se brada. nohy pod ní kle-

saly. Mlčela. Opětoval otázku. 
Zašeptala s povzdechem: 
"Máte bratříčka.« 

"Co to mluvíte? ... « 

Odvětila s povzdechem: 
nJe to opravdu váš bratříček:~ 
Milan dosud nechápal, domnívaje se, že babka, 

byvši vyrušena z dřímoty, nesmyslně blábolí. 
Pojal ji za ruku a děl: 

»Vzpamatujte se! . .. Vždyť je to nemožné!" 
"Pravda je to... pravda pravdoucí... Vaše 

matička ho porodila před rokem a svěřila mně 
ho dnes k opatrovánL" 

V Milanovi zatajil se dech. Nyní rozuměl a 
byl jako v mrákotách, z nichž vyrazil otázku: 

"Kdo je otcem toho dítěte?" 
Apolena zdvihla vráskovitou pravici a uká

zala ke stropu: 
J h y tl ., e na ore. 

"Kdo?tI 
"Pan Krahulík." 
"Ten člověk. co juž před válkou nalichvařil 

značný majetek?" 
Babka potakala hlavy pokynem. 
"A bydlí tady s matkou na patře?" 
"Přistěhoval se sem. když se chlapec narodil." 
Robátko se opět ozvalo. Přistoupila, konejšila 

komiháním kolébky a vetchým hlasem šeptala: 
"Dadej, nynej, holátko ... " 
Kolem Milana se točil svět. Zdálo se mu 

všechno snem. Sahal si na čelo a chtěl se pro
budit. Do snu padaly mu zvuky pláče toho dí
těte jako bodláky, zarývající se do sluchu. Bo
lest stávala se hněvu záchvatém. Bylo mu, jako 
by měl něco popadnout a nemluvně to udeřit. 
Tak dráždivé a odporné mu bylo jeho vrnění. 

"Matka cizoložnice, rozkošnicky popleněná 
lichvářem! (I rozbouřila se v něm žluč. 

Padl pod břemenem dojmů na křeslo a po
depřel si dlaní těžkou hlavu, v níž se roztočila 
chumeIice lítostných a zlostných myšlenek. Byla 
hustá chumelice ta: hustá tak, že pro ni nevi-

děl ani před sebe, co má počít, kam se obrátit. 
V dumání tom zaslechl šramot, šum a halas, 

jenž se na něj sypal se stropu. To na poschodí 
v komnatách zahučelo rozuzděné plesání a roz
jařená bujnost hodovníků kvasanů. kteří hýří a 
snad právě nyní pronášejí matce zdravici, matce, 
jež se raduje a pije plným douškem okamžiku 
rozkoše, když syn tady klesá pod tíhou a útroby 
mu rozhlodává hlad. 
Hněv v něm vystřelil a vyčistil v něm ovzduší. 
"Kde je dědeček?" ptal se zlostně stařeny. 
"Starý pán se odstěhoval před půldruhým 

rokem s vaší babičkou a oba bydlí teď na 
předměstí v domečku, co si nechali... Neměla 
bych milostpaní zavolat a povědět jí, že jste tu?" 

"Ne ... nikam nechoďte!" 
Vzal svůj ranec na záda a odešel. .. ~ 

* V pokojíku předměstského domku svítí lam-
pa, zavěšenáprostřed stropu nad stolem. Kmi
tají z ní paprsky. a je vidět dědu Benedu, jak 
dříme blíže kamen na křesle, maje s pootevře
nými ústy hlavu nakloněnou na prsa. a jak se 
blyští lysá jeho lebka ve světle. Na druhé le
nošce blíže něho sedí stařenka a plete punčo
chu. Vedle u nohou jí sedí kočička. Je utajené 
ticho v neveliké prostoře; po chvilkách jen při 
pletení dráty zadrnčí a vrčí moureček. 

"Přilož, matičko, je tu chlad," ozval se sta
řeček, procitnuv ze dřímoty. 

Přisedl blíž ke kamnům, obaIilse do dlou
hého županu~ jejž měl na sobě, a díval se, jak 
žena klade polínka a uhlí do kamen. 

Tázala se ho: 
"Koflík horké kávy ... nechtěl bys?" 
" Přines, matičko ... slyšíš, jak venku fičí vítr, 

až to v uších zaléhá?" 
"Podzim ... podzim, milý Venoušku." 
Tomu Venouškovi bylo víc jak osmdesát let. 
Netrvalo dlouho a oba srkají horkou kávu 

ze starosvětských koflíků, ptáčky a květinkami 
ostře pomalovaných. Staroch pokyvuje hlavou, 
jako by si liboval; obrací se k ženě a přes tu 
chvíli pronáší: . 

" Tak. .. tak... milá Helenko ... " 
Helenka ta bývala snad krásná, když jí před 
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šedesáti roky bylo dvacet let. Ale teď je stará 
babička, scvrklá ve vrásčitých tvářích jako loň
ská křížala. Vetché tělíčko je shrbeno a rostlé, 
jak lid říká, do země, hledajíc tam juž svůj hrob. 

Zdá se, že na oba zapomněla smrt. Ale ani 
život o ně valně nestojí. Všechno světlo shaslo 
za nimi, a před nimi jsou šeré mlžinky. 

" Tak •• ~ tak... milá Helenko," opětuje ně
kolikrát děd; ale jsou to pouhá slova ze zvyku, 
jež mu visí bez myšlenky na jazyku a takměř 
bez vědomí s něho padají. 

Drží koflík v třesoucích se rukou a hovoří: 

"Víš, co se mně zdálo, když jsem podřimo
val na křesle 1" 

C k 1" " o pa •.. co. 
"Viděl jsem vnuka Milana,. jak utíkal z domu 

od matky s rancem na zádech ... Běžel k nám 
a ťukal na vrátka." 

Sotva domluvil, služka přiběhla a udýchaná 
hlásila: 
"Někdo u nás bouchá před zahrádkou na 

vrátka; ale bojím se ho pustit sem. Je teď v noci 
všude plno zlodějů a lupiČů.« 

"To je on .. Helenko ... To je on ... Běž mu, 
Běto, honem otevřít." 

Za několik minut objímali se juž všichni třL 
"A kde jsi nechal tatíčka?" 
"V hrobě na Rusi." 
Stařečkové vzdychají i bolem, vzdychají i ra-:

dostL Bol i radost je jim slzami. I Běta, stojíc 
u dveří, dala se do pláče. Jenom moureček, 
jenž opřen o zadní tlapy sedí u křesla, na němž 
jeho paní s punčochou v ruce sedává, lhostej
ně se dívá na hosta, a vrně, nerušeně přede svou. 

Vnuk, shodiv ranec se sebe, shodiv i kus 
břemene, jež mu srdce svíralo, přisedl si blíže 
kamen k stařečkům. 

» Vypravuj. .. vypravuj," obrací se k němu 
děd a, chytá se ho za ruku. 
Babička ho brání, řkouc: 
"Nech ho být ... Vidíš přec, jak je bledý, chu

dinka, a všecek prostydlý. Dříve musí něco sníst." 
Chce sama do kuchyně chystat večeři. Ale Běta, 
stírajíc si slzy zástěrou, běží napřed něco při

pravit. Za půl hodinky sedí Milan u stolu, po
jídá a slyší vedle sebe dědečka, jenž pořád vede 

stejně svou: ., Vypravuj ... vypravuj." A do toho 
mu pořád skáče stařenka: .,Nech ho, chudinku, 
až se nasytí. ... 

Nasytil se, ale nevypravoval; jen povzdychl: 
"Šel jsem přímo k matce a našel jsem tam 

hroznou věc.« 
.,Děfátko," zašeptala babička. 
nCO učinit?" 
V starém Benedovi probouzí se dávný ob

chodník, jenž za mladých let narobil a pracoval 
jako hospodářský stroj, sypající z mlýnku svého 
peníze. 

"Hleď především", radí vnukovi,. "aby nebyl 
rozmrhán tvůj majetek, jejž jsem nastřádaný 

pustil tvému otcovi. Z domu, který po právu 
teď tobě náleží, vyžeň toho vetřelc~ i s mateří." 

"Matku mou 1'" 
Všechna zloba proti snaše, všechna nenávist 

a všechen jed, jenž byl v starém mozku ukrytý, 
vyvřel na povrch a položil se nejen do slov, 
položil se mu i do . očí, jejichž světlo mdlé se 
rozzářilo jiskřičkou. 

"Neboj se, nebude jí zle. Vždyf ten její lotr 
je muž zámožný... Dům tvůj pelechem je ne
řestí. Kvasí se tam, hoduje a lichvaří. Sklepy, 
půdy, podkroví a domek v zahradě jsou plny 
zbožím, kierým- kefasuje a odírá lid. Hýří se v 
tom doupěti, a vůkol ubožáci žijí o hladu ... 
Vyhnat, bez milosti oba vymrskat. ... 

»Vyhnat matku mám?!'" 
"Nebuď slaboch, jakým býval otec tvůj, jenž 

jí všechno dovolil." 
Babička potřásala hlavou řkouc: 
"Ba dovolil a slevoval . .. Ale co se stane 

s ubohým tím malým robátkem?" 
Povzdechla a trochu vyčítavě pohlédla na muže. 
Vnuk se zamyslil. Čeho se dosud dotkl ve 

vlasti, působí mu zármutek. Vše, co stálo v duši 
vysoko, je s poskvrnou. Vždyf i starý děd čerpá 
zbytek sil svých ze zloby. 

"Poslechneš?" ptá se Milana. 
,,00 rána s.e rozmyslím:" 

>I- ll-.,. 
"Co pak dělá moje' zlatíčko ... můj drahý 

Románek?" ptala se před půlnocí paní Marketa, 
když se hosté rozešli a v domě nastal klid. 
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Přišla do přízemí, podívat se na malého sy
náčka. 

,..Spinká,« odvětila starucha. 
"Zavolejte služky, aby dítě na poschodí od

nesly i s kolébkou:r 

Apolena odešla, matka zůstala. Pokoj byl jen 
matně osvětlen, aby ostré světlo neděsilo spícího 
děfátka. Ale i v tom šeru bylo vidět statnou 
její postavu s ňadry vyklenutými; s šíjí, jež se 
leskla úbělem; s hrdým v obličeji výrazem; se 
rty bujně rozkypělými a s vlasy rusými, jež se 
třpytily jako roztavená měď. Na sobě měla 
dosud úbor, jak oděla jej k dnešní slavnosti; 
hedvábí na ní při každičkém kroku šustilo. Krk 
byl opálovým šperkem ozdoben, a zdálo se, 
že má skvost ten lesklé oči, jimiž svítí i mluví 
zároveň. Mléčná jeho barva s namodralým ná
dechem douškovala jiskřičkami nedořečené ná-
povědi skrytých tajemsM. . 

Byla dosud statná krasavice i při pokročilém 
věku svém. Ač vdávala se mladičká, čas byl 
milosrdný k ní a šetřil jejích půvabů. Sklonila 
se nad kolébkou, při čemž zmizelo s obličeje 
hrdé vzezření, a rozpučelé rty se usmály. 

Odnesena byla kolébka. Paní s Apolenou 
zůstala a ptala se: 

"Slyšela jsem od kuchařky, že prý z večera 
, byl u vás jakýs vojáček ... Co tu chtěl?,r 

Apolena rozpačitě mlčela. 
nOdpovězte přec la-
Dech v stařence se zatajil. 
"Nějaký váš známýr naléhala Markéta. 
,..Byl to mladý pán"r zaskuhrala Apolena a 

pustila se do pláče. 

Náhlou ranou padla zvěst; do hrdla se srdce 
tlačilo. Násilně překonala první okamžik a pro
mluvila za chvíli: 

"Proč nepřišel ke mně nahoru a odešel ?,r 
"Viděl kolébku. a-
Matku polil .studu ruměnec; začervenaly se 

tváře, ruka chtěla sáhnout na čelo, ale zabl ou
divši ke krku, sáhla k opálové ozdobě. Ptala se: 

"Nevyprávěl, zda se také otec navrátí?" 
"Milostpán zemřel na Rusi:r 

Delší pomlk; potlačené vzdechnutí; pak otázka: 
"Kam syn odešel?" 

"Na předměstí k dědovi." 
Mozek bolel žhavým bodnutím vosích žihadel. 

Ale byla hrdá ukázat své pohnutí, a odcházejíc 
rozkazovala: 

.. Z domácích neříkejte nikomu, že tu Milan byl. a
Stud se strachem a s pýchou spojený položil 

se na duši. Stoupala vzhůru po schodech, a když 
došla na odpočlvadlo, stanula. Krev bušila, srdce 
šeptalo: "Štěstí uprchlo... zbývá povinnost:r 

Ucítila v této chvili hroznou lásku k svému 
roběti. Vzchopivši se, pospíchala, aby je zlíbala 
a k ňadrům přiiiskla. 

• • • ... 
,..Co počneme?U ptala se svého nynějšího muže, 

když mu vyprávěla o synu. 
Oba hovoří ve velikém pokoji, kde byla ho

stina. Zbytky jídel, vín a jiných nápojů válejí 
se dosud po stolech. 

Krahulík, uslyšev tu zprávu, chodí prudce po 
komnatě a kouří v rozčilení jeden doutník za 
druhým. Světnice je plna čoudu, jejž odfukuje 
jako ze stroje. Zahalit chce duši do něho a 
namáhá se z nikotinu dobýt myšlenku. Ale ne
nepřicházÍ, a proto béře víno na pomoc. Na
lévá si' z nedopitých lahví a srká do sebe.' Ale 
k myšlence nepomáhá ani alkohol. 

Je vysoký, silných hnátů, s přísným výrazem, 
s očima jako dva rozpálené úhle žhavýma. Jimi 
duše z tmavých podzemních svých sklepení zírá 
do světa. Ke rtům se přilepila krutost povahy, 
podávající si ruku s úsměškem, jenž se poškle
buje mravnosti a zákonům. Snědý obličej je 
sluncem opálen a vytesán je jako z kamene. 
Lal och pod bradou ruší obraz a zdá se cizím 
přívěskem, jejž rozkošnický život posledních let 
k obličeji přitmeliL Husté, trochu prošedivělé' juž 
vlasy, krátce přistřižené,flačí se mu do čela, 

jež je široké a s rýhoU uprostřed. 
Sálá z něho síla ukrutného člověka, jenž si 

bezohledně podmaňuje svoje okolí a násilím 
láme všechny překážky. Síla taková byla ne
bezpečna ženštinám, jež se jako břečian rády 
vinou kolem ní. Na mozku i na srdci má svůj 
zákon napsaný, jehož každá řádka křičí: "V celém 
světě nejdřív jál,r Mlčí k Markeiině otázce. Honí 
se mu v duši různé nápady, ale žádný plán. 
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»Myslila jsem. že oba zahynuli na vojně," 
řekla po bolestném pomlku. Slzy, jimiž srdce 
plakalo, tlačily se také do OČÍ; ústa šeptem opa
kovala: 

C v., R 1<' 
II o uClmme, omane. 
Vbodl do ní zrak a ptal se s důrazem: 
.. ,Dříve pověz, co uděláš ty?" .-
Viděla jeho žhoucí oči a jejich omamující 

lesk. Bránila se marně tomu pohledu; přivřela 
před ním víčka, řasami zastínila zřenice a za
myslila se. Za chvíli vydechla: 

... Bylo by snad nejlépe, abychom se rozešli.« 
Jeho obličej se zachmuřil a ztemněl ještě vÍC. 

Ale byla to jen krátká přeháňka. Když se vyjas
nila, sypal mírná slovíčka s vynuceným úsměvem: 

.., Vzpomínám si, o čem's často žertem hovo
řívala, že spolu žijeme jako při nějaké hostině. 
Až bude skončena, a my vstaneme nasyceni od 
stolu, že vzájemně si poděkujeme, podáme si 
pravice a rozloučíme se jako dobří přátelé." 

"Chceš snad říci, že ta hodina je tu?" 
..,Nikoliv . .. Nejsem nasycen a chci dále ho

dovat." 
To juž nebyla mírná slovíčka, ale vášeň, jež 

v něm jako síra hořela a ohněm vybuchla: 
Žena ta přissála se k síle duše jeho a vydráž
dila všechny dravé pudy toho člověka. Miloval 
ji jako kořist svou a měl ji tak, jako šelma 
klade ostrou tlapu na svůj úlovek, jsouc od
hodlána rvát se s každým, kdo by jí jej vyrvat 
chtěl. 

Piala se: 
..,Co tedy míníš učinit?" 
"Chci tě před tvým vlastním synem zachránit." 
..,Co zlého mohl by mně způsobit?« 
"Vyžene tě z domu jako žebračku.« 
.., Vždyfbych měla tebe, a ty jsi člověk bohatý." 
..,Mé bohatství plave po hlubokých vodách na 

moři.« 

nA~ vždyf vím, že ho máš i mnoho na suchu. 
Vždyf jsi mně sám vyprávěl, že jsi ukryl hoto
vosti do švýcarských bank, kde jsou v bezpečí.« 

... Ale veliká část mého jmění zmítána je v bouři 
na lodích.« 

..,Že jsi se odvážilI" 
"Ne tomu" čemu mravnost říkají, ba ni ne 

rozumu, ale odvaze a síle patří budoucnost: .. 
... Nemluv v obrazech a pověz, co jsi podnikl." 
Na čele se mu rýha roztáhla, v níž jsou skryty 

jeho tajnosti. Váží na rozpacích, má-Ii skrýši 
otevřít. 

"Ano, mnoho plave po vodách," vyhrkl ze 
sebe jako násilím . 

Rýha se zas zavřela; tajemství se schovalo; 
promluvily po pomlku rty: 

..,Nyní není na čase o. tom hovořit... Po-· 
víme si o tom později... Ale to ti pravím ještě 
dnes: rozejít se nemůžeme, nesmíme. Já tě ne
pustím ... Mou jsi, mou, a budu se rvát s každým 
na život a na smrt, kdo by nás chtěl rozloučit:· 

-Háral z něho náruživý chtíč. Přistoupil a chy
stal se ji obejmout. Ucouvla a pravila: 
"Pojďme spaf." 
Z násfěnných hodin odbíjela jedna s půlnoci. 

Šli na lože. 
... .. .. 

Noc se k ránu ještě nepřevalila a ještě mlčela, 
když po tmě malý drobný mužíček spěchal 

čáravýma nohama k Benedovu domu za mě
sto. Těžké břímě nesl na mozku a ulehčoval 
si je tím, že klátil hlavou sem a tam.. klada 
ji tu na pravo, tu na levo, a šermoval při tom 
rukama, jimiž něco neviditelného odháněl. Za
zvonil zhurta na domovních dveřích, jež byly zam
čeny, a volal na služku, když mu přišla otevřít: 

"Chci s pánem něco projednat." 
"Spí ... Vždyf je dosud tma." 
,,Zbuďte ho a řekněte, že velmi nutná věc." 

"Koho mám ohlásit." 
"Kleinert z Liberce." 
.. Bude hubovat, že ho burcuju... Šel včera 

pozdě spat." 
"V stane hned, jak mé jméno uslyší." 
Božka odběhla . 
"Co nesete tak pilného ll. ptal se milostpán .. 

když se oba octli v jeho pracovně, v níž rychle 
světlo rozžehli. 

"Hrom udeřil," vyrazil ze sebe dzí host, jenž 
s Krahulíkem němcovaI. 

Strach trhal každým svalem v Kleinertově 

bledém obličeji, a bylo na něm znát, že hrom 
nejen udeřil, ale také· zapálil. 
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~,Mluvte jasněji." 

,.Na hranicích zabavili všechno, co jsme z re
publiky kradmo odváželi do Němec: cukr, mouku, 
oves, pšenici. Ještě štěstí, že jsme všeho toho 
zboží značnou část mohli bez překážky vyvézt 
na vývozní průkazy, které byly znamenitě pa
dělány pražským naším zmocněncem... Ale 
jinak nyní sfafisíce korun ztraceno." 

Milostpán svraštil čelo, popotahoval si kníry 
pravicí a sbíral sílu, neztrácet klidu s rozvahou. 
Dařilo se mu to výborně; vždyf byl při svém 
zaměstnání zvyklý nehodám i obměnám, jež se 
někdy převalily přes překotné jeho podniky. Mělf 
v sobě vytrvalost šplhouna a odvahu hazardní
hO' hráče, jenž sázel nejvíc na skoky krkolom
ných dostihů a neznal jiné hanby nežli pro
hru nebo neúspěch. Zvyklf boji proti zákonům, 
vedl černou revoluci neřestí proti revoluci čer

vené a spoléhal na porušenost neb lidskou 
hloupost, která bývá někdy všemocná. 

Osud, o němž ,říkajÍ, že si hraje někdy na 
uličníka a někdy na hulváta, naházel mu častO' 
z koše svého špatnou kartu k špatné hře. 

Tázal se: 
"Kdy a o~ koho jste se to dověděl?" 
"Dnes o půlnoci přinesl to Brajthut, želez-

niční zřízenec, jemuž jsme vrazili několik tisíc 
do chřtánu... Přijíždím schválně autem, abych 
vám to honem oznámil. Vždyť je nebezpeČÍ, že 
budeme zatčeni." 

~,Snad jen ty." zajizlil se keťas do sebe a na
hlas děl: 

~~Ovšem, nebezpečí je." 
"I to, že budou v domech prohlídky... A 

vy máte zakázaným zbožím přeplněny všechny 
místnostL" 

",Svatá bohyně té naší spravedlnosti má za
vázané oči a těžké nohy jako z tesaného ka
mene. Než se houravým svým krokem přišourá, 
můžeme snad mnoho zachráni!." 

.. Ale zatýkací rozkaz může přijít ještě dnes." 

.. Nepřijde; a kdyby přišel, nebude hned vy
konán. Na všechno jsem stále připraven a mám 
to všelikými dárky při úřadech dobře zaona
čeno, že dostanu o tom tajnou zprávu napřed 
nejmíň na půl dne." ' 

Vstal a nalil hosiu i sobě do kalíšků likéru .. 
jejž mě] v poličce. Když vypili, nabídl mu dO'utník a 
sám si jeden zapálil. Kleined chtěl to také uči
nit; ale ruce se mu třásly, a nemohl to dlouho 
pořídit. 

Krahulíkovi naběhly žíly na čele, co se stá
valo, když o něčem do hluboka přemítal. Nalil 
sobě i příteli ještě jednou a promluvil, když 
opět vyzunkli: 

"Co byste za to chtěl, kdybyste převzal všech
no na sebe? . .. Všechny listiny jsou pouze na 
vás vydány, takže úřady, budete-li mlčet, nemusí 
se o mně ani dovědět. .. Mám všestranné zná
mosti, vyzískané za veliké peníze, takže nebude 
mně nesnadno, vás z té bryndy vytáhnout." 

~/Vytáhnout ... vytáhnout ... /~ zabručel host 
nevrle, ale do ustrašeného obličeje padl paprsek. 

"Především byste musil hradit všechnu škodu 
z toho neštěstí." 

»Nesmíte to klást tak hrozně na váhu. Při 

takových obchodech musíme být vždycky při

praveni na nějakou nehodu. Co teď ztratíme, 
jinde větší měrou získáme. Mám velký podnik 
před sebou, při kter~m vás vezmu opět za spo
lečníka." 

Smlouvali a dohodli se na tom, že pan Klei
ner! odsedí sám kriminál, bude-li naň uznáno, 
a že přijme za to jinou náhradu. Loučili se 
jako přátelé. 

Krahulík rozchodil se velikými kroky po po
koji a hledal v mozku novou myšlenku. 

»Čert nikdy nespí... Nutno honem opatření 
učinit a v domě nakupené zboží někam od
klidit." 

Když tak uvažoval, přišla Božka se zprávou, 
že zas někdo přišel. kdo chce bez odkladu s mi
lostpánem promluvit. Za několik okamžiků vrazil 
do pracovny muž. Suchounké štíhlé tělo vězelo 
v dlouhém černém kabátě, upiatém až ke krku, 
takže z úboru mu pouze noh tlapadla a hlava 
čouhaly. Vypadal jako strašidelné tajemství, jež 
mělo scvrklý ustaraný obličej, popelavě zbarve
ný, z něhož hleděly dvě oči nažloutlého přísvitu. 

Bez pozdravu promluvil: 
NPane Krahulíku .. # zle I" 
"Nestrašte a povězte, co nesete .... 
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... Na polských hranicích chytili jakéhosi ~il

berštajna, který do republiky chtěl přepašovat 

vic než třisfaiisíc korun, opatřených kolky pa
dělanými. Když ho zaikli a vyslechli doznal, 
že prý vy jste jeho společníkem v těchto pod
vodech, že polovic peněz patří vám, vy že za 
ně dílem kupujete zbožÍ, dílem že je prodáváte 
mezi lid... Spisy přišly včera rychlou poštou 
ke krajskému soudu zdejšímu a máte být vy
slýchán. .. Co bude po výslechu, snadno je se 
domyslit ..• « 

.. Zatčení!« udeřilo Krahulíka do mozku; ale 
nevyřkI, jen se ptal: 

"Nebylo-by možno spisy utopit nebo alespoň 
zatím někam zastrčit a výslech oddálit?" 

",Spisy má juž rada Zákoutský. a to víte, ten 
je zlý". 

... Nebere,« zasípěl do sebe zlostně milostpán. 
»Vaše štěstí, že úředně dnes musí v 'nutné 

věci odjet na venek, takže budete teprv zejtra 
ráno předvolán •.. Máte čtyřiadvacet hodin čas." 

»K čemu čas?« 
Host pokrčil rameny, ušklíbl se a sotva sly

šitelným hlasem zašeptal: 
"Upláchnout ll< 
Odplížil se zadním vchodem přes zahradu 

do ranního přítmí, aby ho nikdo nespatřil. Zmi
zel, jako mizí noční příšera, když přichází den • 

... Upláchnout! .. zazvonilo v mozku Krahulíkovi. 
Tajemný muž byl dobrý čtenář cizích myšlenek. 

llf. llf. .. 
",Musím utéci... Z úkrytu, do něhož se uchý-

Ume, uspořádám vše a uhladím, abychom se 
mohli brzy navrátit... Víš, že peníze JSQu vše
mocné a že málokdo jim odolá." 

Tak těšil paní Marketu, jež třměla dvojím stra
chem: před synem, až před ni předstou~í, a 
před tím, co hrozilo mužovi. 

Ležela dosud na posteli v ložnici, kde do ran
ního šera ještě lampa svítila. Díval se na její 
sirach. Spatřil, jak horečně jí oči planou, jež 
naň s bázní upírá; viděl, jak se chvějí rty, jež 
chtějí něco promluvit a nemohou. 

Bylaf rozpoltěna v nitru svém. Noc bývá pře
mítavá a plna nejen snů, nýbrž také myšlenek. 
Vzpomínka na muže Benedu a na syna ji mu-

čila. Záchvěv dávné lásky bojoval v ni se stra
chem. I osten vrozené jí hrdosti ztratil přes noc 
ostrý hrot. Po mužově zprávě byla na rozpa
cích, zdali zůstat neb s ním utéci. 

"Buďklidna a neboj se: vše se dobře skoncuje." 
Tak pouštěl prázdná slova s jazyku, any my

šlenky se jinde toulaly a přemítaly, jak uplách
nout a jak ukrýt zásoby i zbOŽÍ., jehož bylo plný 
dům. Stál u dveří a chytal za kliku. 

"Neodcházej. .. počkej, Romane:" 
"Co mně ještě chceš?" 
"Pojď sem ke mně k posteli." 
"Mám na spěch ... Nezdržuj." 
..,Máš plných čtyřiadvacet hodin... Několik 

minut tebe nespasí ani nezniČÍ-" 
Vystrčila ruku z pod peřin a prosila: 
"Podej mně svou pravici." 
S nechutí tak učinil a odvracel se na stranu, 

aby se dívat nemusil na tu krásnou ruku, od
halenou k ramenům. 

Ptala se: "Proč se odvracíš?" 
"Vždy! přec víš, že pospíchám. ~. Co si tedy 

přeješ ode mne 1" 
"Abys uvážil, nebylo-li by snad lépe, abych 

zůstala kde jsem, a' ty abys odjel sám. Vždyf 
pravíš, že brzy spořádáš své věci a že se za 
nedlouho- navrátíš." 

Zarazil se. Rýha na čele se prohloubila, zrud
nul obličej. Bylo mu, jako by mu někdo sahal 
na fu ženu a chtěl muji uloupit •.. Takhle mluví 
proto, že přijel syn. Vzplanula v něm žárlivost; 
vzepiala se proti Milanovi hrozná nenávist. Zlost-· 
ně odvětil: 

"Chceš mne zradit v okamžiku, když se roz-
hodnout má osud můj?'" 

Vzdychla, řkouc: 
"Ale Romane, snad nemyslíš?" 
"Pokládal bych za zradu, kdybys se mnou 

odjet nechtěla." 
Nazdvihla hoření část těla v posteli, a obě

ma pažemi ho objímajíc, pravila: 
"Probůh ..• nemluv o zradě." 
Ucítil teplo těla jejího. Měkká, něžná ramena 

tiskla ho a svírala. Pod jejich dotekem hasl jeho 
hněv a rozhovořila se krev. 

Samička se dor,nnívala. že oslavila jedno ze 

145 



svých jistých vítězství. Ale tentokrát se mýlila. 
"Co mám tedy učinit?" ptala se, když se uvol

nila z jeho objetí. 
"Musíš se mnou pryč." 
Sklopila oči a mlčela. Tázal se: 
V~há·? R ~·l~· d?" "a s.... ozmys lS se sna . 
Odvětila s přitlumeným vzdechnutím: 
"Odjedu tedy, když tomu chceš." 
"Jakmile se setmí noc, sedneme si na svůj 

automobil a zejtra ráno budeme juž přes hory 
a doly tam, kde nás ani ďábel nikdy nenajde." 

"Na noc nečekejme. Musíme-li odejet, odjeď
me hned v poledne." 

"Proč lak pospícháš? ... Já chci rychle soudu 
uniknout. .. ~lek čemu u tebe ten spěch?tt 

.,Nemám-li tu zůstat, nechci, abych se před 
odjezdem se svým synem setkala. Ty před sou
dem, já před ním utíkám. On je soudcem mým .. 
Přenocoval u děda, a myslím, že tam zůstane .. 
Přijde-li, přijde teprv k večeru." 

"Odjedeme tedy dříve, než se navrátí." 
"Ale co se stane s naším synáčkem?" 
"Apolena nám ho zatím opatří." 
Odešel, a když se octl za dveřmi, zahučel si 

do sebe: 
"Má je... má lit 
Láska jeho byla dravý spár, jenž nepustil, co 

uchvátil. .. .. 
* "Pospěš, Adame... za několik hodin musí 

být vše hotovo a dobře ukryto." 
Čeledín Adam podíval se úkosem na pána 

a zabručel: 
"To mně nejde na rozum, jak bych mohl být 

hotov s velikou tou prad sám. Vždyf mám jen 
dvě ramena." 

"Božka s kuchařkou ti pomohou. I já ruce 
přiložím, a nejen ruce, také tyhle papírky." 

Vyndal tobolku, vysázel mu pět set korun a 
prohodil: 

..,Teď máš ramen víc a také i víc rozumu." 
"No ... já si pospíším," zazubil se Adam a 

doložil: "Ale zamknout vrata do dvora a dveře 
do domu, aby nikdo nepřišel a neviděl." 

Byl chlap jako hora vysoký, pajdal na nohu 
a měl sílu jako medvědice, svých mláďat brá-

niet Krury ježily se jako ~tětiny, a tváře byly 
samé dolíčky. O takových tvářích říká lid, že 
čert na nich mlátil hrách. Ale čert mu nemlátil 
jen na tvářích, celé tělo bylo šrámy poseto, jichž 
si z hospod utržil .. kde se v mladších letech po
rval při muzikách každou neděli. Dopoledne 
chodíval na mši svatou a odpoledne oslavoval 
jinou měrou svého pámbíčka. 

Krahulík bral do svých služeb jenom siláky 
a odhadoval jejich sílu na centy. Podle centů 
dával také mzdu.. a ta bývala vždy vysoká. Na
strkoval před nimi i kamarádskou škrabošku, 
a proto mzdu i kamarádství opláceli věrností 

a, mlčením. Muže platil podle síly; podle pěk
ných tvářiček a plných ňader cenil ženskou po
sluhu. Míval hezké mladé služebné. Byl k nim 
štědrý, milostivý; štípával je, hladíval, a to často 
nejen po lících. 

Rozmlouval dnes s čeledínem v domku, jenž 
za hlavní budovou stál ve veliké ovocnické, zdě
ným plotem opatřené zahradě, sahající za město 
až k polnostem. Na jejím konci blíže ohrady 
byla prosiřed hustýc_h křovin v zastrčeném tma
vém koutě napolo juž rozbořená prádelna a 
sušárna. Neprali tam, nesušili, neboť v místno
stech těch ode dávna strašilo, a služky se i ve 
dne bály zajít do těch děr. Byly prý to staré 
sklepy kláštera, jenž kdysi stával na blízku, a 
pochovávali prý také mnichy v jejich klenutích. 
Ti teď v černých hábitech tam obcházejí po 
smrti a pouštějí strach na živé. 

Nyní v zalehlých těch skrýších straší Krahu
líkův duch. Našel sklepení, jež byla zazděna, 

a objevil v nich, co juž dávno hledal: místa, 
v kterých mohl skrýt své záludy. Tam jich ni
kdo hledat nebude; a kdyby hledal. nenajde., 
Získal víc než poklady. . 

~,Snad se to tam ani nevejde," namítal mu 
Adam, kť;lyž mu ukazoval pán, co má všechno 
do těch tajných sklepů s půdy, z komor, ze 
špižíren, z dřevníků a zahradního domku pře
nášet a převážet. 

»Třikrát tolik bychom mohli napěchovat do 
těch strašidel. kdyby bylo čím." 

»Ale hedbávné a vlněné ty věci se v tom 
vlhku pokazi.tI 
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"Nemudruj a dělej honem pořádek. Vezmi 
k tomu ruční vozík a zavolej si Božku s ku
chařkou." 

"Ty tak někde klepat nebo mlsat v kuchyni." 
lINebrebtej, a až zamkneš vrata do dvora a 

dveře do domu, ať mně nikoho sem nepustíš ... 
,Povídám ti, nikoho, af je kdokoliv: třeba to 
byl s nebe anděl Gabriel... Kdyby se ti někdo 
hlásil, řekni, že není doma ani paní ani pán." 

"Nebojte se, nepustím." 
"Já snad po obědě odjedu. Kdyby za mé ne

přítomnosti přišla prohlídka, ty dej jazyk na 
zámek. Cekneš-li jen slovíčkem, zavrou tě a 
přijdeš do kriminálu. To jsem také řekl Božce 
s kuchářkou a ucpal jsem jim hubu penězL" 

"Kdyby nebozezem do mne vdali, nepovím." 
Pobručíval, za uchem se podrbával, pajdal 

sem a tam. Hodnou chvíli trvalo, nežli se dal 
do práce; ale pak to šlo jak na obrtlíku. Pře
vážel na vozíku, co pán nalichvařil za posled
ních let: látky, kůže, plátna, ba i různé živiny. 

"Všechno, co jen jméno má," drmolil si Adam 
mezi zuby, a když mu "holky" přišly pomáhat, 
zahubácel do sebe: "Čert mně je sem přivedl!" 

Čerta míval často na jazyku; ale v mozku 
díval svého pámbíčka. 

~ lil .. 
Milan se v noci zmítal v divých snech. Ba-

bička juž dávno před ložniCÍ tlapala, naslou
chajíc u dveří, až se probudí. 
. Vstal, ale spánek ho jen málo občerstvil. 

"Rozmyslil ses 1" ptal se děd. 
"Snad učiním, jak mně radíte." 
Vyšel na ulici; neosvěžil ho však čerstvý vzduch. 

om hroznou tíhu na duši, jako by na ní nesl 
rucet bafochů, jichž nelze odhodit. Hněv ho po
noukal uzel bezohledně rozseknout; ale síla 
mocnější držela ho zpět. Počal se kolísat. I ze
vnější dojmy rozptylovaly v něm myšlenky. 
Rozhlížel se po městě,· jehož dávno neviděl. 

Kráčel vedle nárožního domu, na němž na 
zdi zavěšena byla velká deska s různým návěš
tím. Četl některé, jež křičely mu rudou barvou 
nebo velkým písmem do OČÍ: "tanečnÍ zábava," 
"cri-cri, bal intime," "veselí mládenci," "biograf," 
"kabaret," "ples," "komický žonglér," "graciosní 

tanečnice," "v jedenáct hodin v noci scéna svlé
kací," "cukrovinky na prodej." Vzduch návěští 
fěch napojen byl zápachem hříšné rozmařilosti. 
hýřeni a pustých neřestí: Zamračiv se, obrátil 
se- k náměstí. Spatřil trh, jaký bývá jednou za 
týden. Lidé se tam před ním pohybují, míhají; 
ale všichni zdají se být bez života jako pouhé 
loutky, které na šňůrkách uvádí v pohyb ne
viditelný principál. On, Milan, je v divadle tom 
jediný myslící, cítící, živý tvor: to ostatní je pouhé 
zdání, pouhá pára, pouhý dým, do něhož je 
všechno obaleno jako do průhledné pavučiny, 
které nelze protrhnout. 

Dávní známí se s ním potkávají a nutí ho, 
by se s nimi zastavil. Nerad činí tak. Čte jim 
z očí jakýs soucit útrpný. Patrně vědí, co ho 
potkalo. To milosrdné jejich pohnutí a pak stále 
opakující se: II vypravuj ... vypravuj ... odkud ... 
co a jak« - je mu protivné. Utíká před nimi; 
utíká pryč z toho divadla, jež proň nemá smyslu 
žádného. 

Za chvíli se octl za městem na opačné straně, 
než stál jeho dům. Kamkoliv se ohlédl, přissálo 
se umírání k životu, jenž se před smrtí pod je
jími polibky pestřil posledními barvami. Ta jeseň 
kolem něho byla jeho duše výronem: žloutly 
v nitru myšlenky. V dáli v polích vedle cesty 
kynula mu bílá kaplička. Nesl k ní svou únavu, 
hledaje tam odpočinek duši uštvané. Otevřel 
dveře do jejího šera, posadil se na lavici po 
straně a zadíval se na oltářík, před nímž mi
hotalo věčné světlo z rudé lampičky, jež visela 
se stropu. Pak sklonil hlavu a zamyslil se do 
sebe. VzpomínaL Jeho vlastní život táhl se mu 
před zrakem. Byl divákem, jenž hleděl na je
viště vlastních osudů, rozvinují cích se v dlouw 

hých řadách z klubka jeho paměti. Viděl sebe 
jako cizí osobu. 

,;Jsem to já 1« tázal se, sám v sobě rozpoltěn. 
Tak mámilo ho zrcadlo na dně duše ukryté, 

když se člověk noří do svých vlastních propastí. 
Z dumání byl vyrušen. Otevřely se dveře ka

pličky, a dovnitř vešla starší ženština. Neohlí
žejíc se ani na levo ani na pr<wo, nepozoro
vala Benedy, jenž seděl v stínu po straně; klekla 
před oltář a počala se nahlas modlit, stenajíc 
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usedavým vzlykotem. Myslila, že ji nikdo ne
slyšÍ, a vylévala k nohám matky boží náplň 

všech svých bolestí. 
... Pane Bože, muže jsi mně vzal, vzal jsi mně 

tři syny a zbyl mně jediný, zbyl mně nejmladší. 
Zachraň, zachovej mně ho, aby se šfasmě z Ru
ska navrátil ... Matko milosrdenstvÍ, u syna 
svého za něj oroduj .. , Chci, jako dosud, sná
šet bídu, snášet hlad, snášet všechny útrapy; 
neprosím za sebe; modlím se jen za něho.a 

Tak se neslo Milanovi do sluchu. 
... Ejhle, matka," ozvalo se v něm, a bylo mu, 

jako by z jeho srdce k modlitbě té ženy žhavá 
jiskra vzduchem letěla. Chtěl by jí ruku stisk
nout, pohladit měkkou rukou její žal. Upíral 
k ní zrak a chtěl ji přinutil, aby se k němu obrá
tila, k němu ohlédla. Slýchával i čítal kdysi, že 
tak činí každý, k němuž oči s pevnou vůlí upř.e
me. Marně se však namáhal. Ani vůle, ani jiskra 
soucitu nepronikly hloubky jejích bolestí. 

Vstal, tiše odešel a se sklopenou k zemi hla
vou kráčel k městu zpět. Kolébal se na vlnách ... 
..,Maika, matka," slyšel v sobě stálou ozvěnu, 
ale nebyl s to se rozhodnout. Dospěl k ná
městí a uzřel nakupený dav, z jehož středu roz
léhal se silný hlas, odrážející se o vůkolní bu
dovy. To mluvil řečník k shromážděným zá
stupům. Zdaleka ho bylo vidět, jak na tribuně 
mává rukama. 

... Hle, dnes je osmadvacátý říjen a slavnost 
prvního výročí naší svobody/' připomněl si Be
neda a připojil se k lidem, již se tísnili a mač
kali kolem řečniště. Postavil se vzadu, rozhlížel 
se a viděl mezi Humem poškozence válečné. 
Černé pásky na očích; obvázané ruce; nohy 
zkomolené nebo o berličkách belhavé; šrámy 
na obličejích; ošumělé úbory; mezi tím i s pérem 
klobouky a modré čapky zdravých, statných le
gionářů: to vše míhalo se před zrakem. Cho
máč lidu toho, pevně k sobě semknutý, zdál se 
Milanovi živým tvorem, v. kterém není jedince: 
jen jeden sluch, jen jeden zrak, jen jedna my
šlenka. Byl to symbol rudé revoluce, jež se po
bláceným, ušpiněným úborem do šediva oblékla. 

Do sluchu mu hřímalo:; 
"Tof nejstrašnějšÍ tragedie v našich dějinách, 

že naši bratří musili za své vrahy bojovat. Sta
tisíce našich synů položilo mladé životy nebo 
obětovalo své mladé zdraví za nejhorší nepřátele, 
kteří na mohylách našich padlých těl a na hro
madách našich přelámaných kostí chtěli budo
vat své oltáře a trůny své." 

V tom silný vítr zafičel, a řečníkova slova 
ztrácela se, unášena jeho vlnami. Teprve za 
chvíli zazvučelo k Benedovu uchu zřetelně: 

..,Z vašich ran a útrap vykvetlo nám osvo
bozeni; z vaší krve vyrostla nám svoboda; vaše 
rány zapsaly se krví do stran našich dějin a 
jsou svědectvím, že národ je vám díkem zavá
zán . .. Krev prolitá, zdraví obětované, vytrpěné 
útrapy, udaiensiví našich vojáků a věkopamát
ná činnost presidenta republiky vydobyly nám, 
po čem toužili jsme plná staletí.« 

Vítr zase zadul, a pronášená řeč mizela v stra
nu opačnou. Až za několik vteřin slyšel ,opětně: 

..,Můžemebýt hrdi tím, co vojsko naše vy
konalo v době války světové. Ale ptám se vás: 
můžem s hrdostí i toho vzpomínat, co se stalo 
za poslední rok v naší mladé republice do dneš
ního dne? ... Můžeme se s hrdostí i na to dívat, 
co se děje kolem nás v době přítomné? I" 

Mezi mluvícími ústy a mezi sluchem slyšících 
bylo elektrické spojení. Zástup, jednou myslí 
stmelený a jako skufý k jedné litině, ze sta hrdel 
hřmotně zahučel: 

"Nikoliv Itl 
Řečník pokračoval s tribuny: 
"T onem v hustých tmách. Máme kupu ze

vnějších i vnitřních nepřátel. Z těchto nejhorší 
jsou ti, kteří jako krysy rozhlodávají nám naše 
útroby. Jsou to kefasové, zbohatlíci, lichváři a 
zhýralci, kteří žijí v nádheře a přepychu, kdežto 
vedle nich zuří hlad i bída ubohých a dohání 
je často k zoufalství; ale jsou to také lenoši a 
zahaleči, kteří, štítíce se práce, chtějí na útraty 
republiky žít ... Potřebujeme zas nové armády: 
ne takové, jež by za nás prolévala krev, ale 
vojska, jež by burcovalo svědomí, obnovilo ká
zeň, mrav i pořádek a bojovalo proti všem těm 
neřestem. .. A kde sebrat vojsko takové?« 

Odmlčel se na chvilku a pak sesíleným hla
sem zahřímal: 
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..,Každý z nás buď vojákem té nové armády; nepřichází-li juž od děda. On jí neviděl; ona 
každý bojuj- proti nepřátelům těm a potírej je viděla. Srdce zabušilo, jako by jí mělo z hrdla 
bez milosti, byf to byly vlastní matky, byf to. vyskočit. Zalomila rukama a běhala po pokoji 
byli vlastní otcové !', jako pološílená. Pak se náhle rozmyslila, šla do 

Beneda juž nečekal. Po duši se táhla ozvě- vedlejší komnaty, kde její dítě na kolébce dři
na: ,.byfto byly vlastní matky, byť to byli vlastní malo, a vášnivě je líbala. Bylo útočištěm stra
otcové." Obrátil se zády k zástupu a spěchal chu, útočištěm bolesti. 
pryč. Za sebou jen ještě slyšel mocný výzvuk "Otevřte I" volal dole Milan, a když zvonění 
slov, jež za ním zahlaholila: nepomáhalo, bouchal do dveří, jež byly zamčeny . 

... Střezme se, abychom se nestali otroky své "Milostpán není doma... odcestoval pryč," 

mladé svobody!" křičel z vnitřku čeledín. 
.. .. 
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Neviděl a neslyšel, co se kolem děje, a 
kvapil s hlavou k zemi sklopenou, ale s dUŠÍ, 
jež mu rostla do výše. Když přišel k lipám, 
z jejichž spleti kmital je,ho rodný dům, vyrušili 
ho 4va lidé z dumání. Jeden z nich pravil 
druhému: 

"Vlna ohromná se valí po vší naší zeměkouli, 
a člověk jedinec se stává v prostředí tom pouhou 
buňkou, ba jen pouhým nepatrným atomem, 

. jenž se musí celku podrobit. Jenom Don Qui
chotové na svých Rosinantách potýkat se budou 
s ohromnou tou skutečností, aby zahynuli v po
šetilém zápase... Člověk rozumný se přizpů
sobí svému okolí jako mimikry .. . " 

Druhý odvětil: 
... Ne don Quichote ani malá buňka ani ne

patrný atom, ale člověk z tvrdé žuly, který bez 
bázně a strachu, maje v duši vlastní myšlenku 
svou, v srdci vlastní cit, kráčí statečně k nezná
mému cíli lidstva a na svou vlastní bolest nemyslí." 

Druh se zachechtal: 
"Řekni raději: jehož vlastní bolest vysmívá 

se cizí bolesii." 
Ten, co o rozumu hovořil, byl maličký, valil 

se jako soudeček a měl oholený .. vypasený obli
čej, jenž se leskl jako namazaný olejem; na 
bříšku tlusfoučkém a milounkém klátil se a třpytil 
od hodinek zlatý řetízek. Jeho soudruh byl hu
bený, vysoký, vousatý a měl na sobě ošumělý šat. 

Beneda oba poslouchal a díval se za nimi, 
až se mu s očí ztratili. "Na svou vlastní bolest 
nemyslí," opětoval si a šel, kam namířil. 

Paní Markela hleděla s patra oknem ven. 
Bázeň před synem ji ponoukala dávat pozor, 

"Nehledám ho. Chci jen s paní promluvit. tl 
. "Také odjela .. tl zalhal Adam.. nechtě otevřít. 

"Adame, co pak mne juž nepoznáváš po 
hlase?" 

"Kdo pak jste?" 
"Říkával's mně mladý pán.tI 

Čeledín se ulekl. Vzpomněl zákazu .. že nemá 
vpouštět nikoho, byf to byl i s nebe archanděl; 
vzpomněl i všech hříchů, jimiž plničký byl dům. 
Ale vzpomněl také otce Benedy, jenž mu býval 
dobrodincem drahně let. Kolísal se, nevěda, kam 
obrátit, a řekl za chvíli: 

"Počkejte, až najdu klíČ.tI 

Klíč měl v kapse; nehledal ho, ale podrbá
vajese za uchem, pajdal k milostpánovi, jenž 
s "holkami" rovnal zboží v sklepení, a dávaje 
mu šeptem zprávu, ptal se ho: 

"Mám ho pustit do domu?" 
"Sám to vyřídím," odsekl mu Krahulík, šel, 

otevřel, postavil se proti Milanovi ve dveřích a děl: 
..,Zajisté juž víte od děda, co se v době války 

stalo v domě tom. Návrat váš a zpráva o otcově 
smrti matku vaši pohnuly až k zoufalství. Bojí 
se shledání a prosí vás, abyste jí popřál z toho 
uleknutí oddechu a odložil svou návštěvu až 
k večeru. Do té doby přichystáme vše, abychom 
vám vydali vaše dědictví." 

"Musím s maikou mluvit hned.« 
,.Mějte slitování s ubohou - a posečkejte do 

odpoledne." 
. "Čekat nebudu... Pusfte mne.« 

II Vždyf vás žádám pouze o několik hodin 
strpení, až se vzpamatuje z leknutí.« 

...Pravím, pusfte mne,"" volal zlostně syn a chtěl 
vkročit do chodby. 
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.,Nepusňm,"bránil se muž, chystaje se zamk
nout před ním dveře na zámek. 

"Strhnu rámus na ulici, svolám lidi k pomoci 
a vtrhnu násilím, CI křičel Beneda. 

., T ož tedy vejděte. ~~ 
Stáli sobě tváří v tvář. Milan spatřil vysokého 

muže, tvrdých, přísných rysů v snědém obličeji. 
jenž byl dlouhým hustým knírem jako ve dvě 
půlky přepažen, oděného od hlavy až k patám 
tmavým úborem, pevně k údům upiatým, z jehož 
přitlumených barev pestřila se u krku jen kravata. 

Vešli spolu do pokoje na patro. Matka, vi
douc syna, vyšla mu několik kroků vstříc a 
vykřikla. Výkřik výrazem byl· strachu, studu, bo
lesti a zbytku něhy mateřské, jež se pod tíhou 
těch· běd na dně duše dusila. Srdce neumí se 
přetvářet a zasienalo z hluboka~ 

"Přicházíš mně činit výčitky?«. zvolala a vzta
hovala ramena, Milana chtíc obejmout. 

Couvl před matčiným objetím a promluvil: 
"Přicházím ti nejdřív se vzkazem umírajícího 

otce, že zalétaly k tobě jeho touhy poslední, a 
že po plná ta čtyři léta, co jsme vyšli z domova, 
nebylo snad ani jednoho . dne, v němž by na 
tebe byl nemyslil. I snubní prsten tobě posílá. 
Zde je." 

Vyndal z kapsy zlatou obroučku a chtěl jí ji 
podávat. V tom se z vedlejšího pokoje ozval 
dětský pláč. Plakal malý Románek. Milan zrudl 
v obličeji a otřásl se, jako by byl bodnut vosím 
žihadlem. Mrštil zlostně prstenem, jenž se zaku
tálel na podlaze k stěně pod obraz, na němž 
byla podobizna nebožtíka otce Benedy. 

Matka klesla na pohovku, a dlaněma si za
krývajíc obličej, usedavě vzlykala. 

"Nenechám jí od vás mučit," rozkřikl se Kra
hulík a doložil: "Povězte. co chcete, a matku 
nechte s pokojem." 

"Otcovský svůj dům, jenž se lotrovským stal 
pelechem, od vší hanby vyčistit. .. 

"Odjedem pryč," ozvala se Marketa a obrátila 
oči k synovi. Pohled ten byl výmluvnější nežli 

. každá řeč; chvěly se v něm bolest,'hněv a výčitka. 
"Ano, odjedeme ještě dnes," opětoval muž. 
"Bez mé vůle neodjedete. Já k tomu nesvo

lím, abyste útěkem trestu unikl." 

Lichvář přemítal. jak se z bouře zachránit. 
Namáhal se dobýt "myšlenku. Jeho mozek zvykl 
překotnému výcviku. V domku jeho duše bylo 
mnoho uzamčených komůrek, které otvírával po
dle potřeby. Hráčskou odvahu spojovával někdy 
s chytrou roztomilostí. Sypal pozlacená slovíčka: 

»Milý pane Milane, co se stalo, to juž nelze 
odčinit. Rozejít můžeme se po dobrém a všech
no smírem vyřídit." 

"Mezi mnou a vámi není možný smír ... 
Děd mně vyprávěl, že tu máte za sta tisíce 
zboží ukryto. To musí na světlo, a vy musíte 
se odstěhovat tam, kam patříte." 

"Ale pak i vaše matka bude spolu stržena, 
nebof, kdybyste svou hrozbu vykonal, pak by 
proti naší vůli vyšlo na jevo. že mně pomáhala 
při mých obchodech, ba že mnohé z nich i sama 
vyjednávala. " 

"Je fo s pravdou?" pfal se matky syn. 
"Ano," odtušila Markefa. 
Vjel do ní jiný duch. Otřela si slzy, tváře 

vzplanuly, zajiskřil se zrak. 
" Tady,« děla, "stojím před tebou a chci vě

dět, budeš-li mít tolik odvahy, zničit vlastní 
matku svou." 

Milan se odmlčeL V paměti se ozvalo: "Byl 
fo byly vlastní matky~ byr to byli vlastní otcové. (( 
Nežli mohl odvětit, slyšel Krahulíka promluvit: 

"Dříve než se rozhodnete, učiním vám na
bídku. Nechte nás oba odjet s pokojem, d 

o bohatství, jež zde v budovách je schováno, 
rozdělme se stejným dílem, takže náležet vám 
bude polovice všeho. a vy stanete se boháčem." 

"A lichvářem i zlodějem," přerušil ho zlostně 
Beneda. 

"To bude jen na vás záviset, budete-li chlit se 
vyhnout fomu, co fu jmenujefe lichvářstvím a 
zlodějstvím. Vždyť svou polovici můžete těm 
darovat, kteří hladem nebo bídou strádají. Bu
dete mít na vůli rozdat chudině, co vám hude 
právem náležet. Dík a sláva budou vaší od
měnou.(~ 

"Vari, ďáble pokušiteli," ozvalo se v Milano
vých myšlenkách. 

Ďáblu pokušiteli se zdálo, že mladý muž se 
koUsá. Hnal naň novým útokem: 
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"Uvažte i to, co vám jako znalec vyložím. 
Víte, co se stane, zradíte-li mne i matku svou 
a povíte-li, co zde máme ukryto? Zatajené zá
soby a jiné zboží bude zabaveno a prohlášeno 
za propadlé ku prospěchu státní pokladny. A 
víte, co je naše státní pokladna?" 
- Jízlivě se při těch slovech rozchechtal, ústa 
při tom smíchu otevřel a Vycenil chrup silných 
zubů, mezi kterými byl jeden špičák pozlacen. 
Zatřpytil se leskem Benedovi do očí a kmital 
mu i do duše jako symbol toho člověka. 

nA víte, co je naše státní pokladna?" opako
val otázku. 

Při tom upřel na mladíka zrak, jako by se 
ptal. Když marně čekal, vysvětloval sám: 

nStátní pokladna je při takových věcech ža
ludek a kapsa těch, kteří exekuci vykonávají. 
Zabavené předměty zmizejí pak v jejich kapsách 
nebo v jejich žaludku. A nyní rozhodněte sám, 
co je lépe: rozdat chudým ze zásob těch to, 
co uznáte za dobré, nebo všechno nechat na 
pospas těm, kdo o tom budou rozhodovat 
k svému prospěchu." 

"Lžete! Tak hluboko naše mladá republika 
neklesla." 

"Má však obě oči zavřené jako slepá spra
vedlnost: proto nevidí. Chodí o berlích: proto 
nedohoní nikoho, kdo jí něco ukradne a s úkrad
kem svým utíká... Chudne, chudinka; a kdo 
tančí kolem ní, ti bohatnou." 

"Jako vy," odsekl mu zhurta Beneda a mávl 
rukou do vzduchu. 

"Já netanČÍm." 
"Ale kradete." 
"Ani nekradu; jen kupuji a prodávám ... Ale 

nerozčilujte se a povězte, jak se chcete rozhod-
nout; přijímáte-li mou nabídku, neb ne ... Čas 
kvapí; drahý je nám každý okamžik ... Proto 
pospěšte." 

"Rozhodni se,u naléhala máf a dodala: "Roz
pomeň se na své mládí, rozpomeň se na mou 
lásku mateřskou. Moje provinění není takové; 
aby vyváženo bylo smrtí mou. A já umru, vy
konáš-li zradu proti vlastní· krvi své." 

Syn cítil tep svých kolísavých myšlenek, bi
jících mu ··0 skráně, a řekl Krahulíkovi: 

"Odejděte na chvíli, abych s matkou o sa
motě mohl promluvi!." 

"Ne, neučiním to. V mé přitomnosti vyneste 
svůj rozsudek. Neleknu se ho." 

"Jste závadou, jež mně překáži, abych našel 
cestu k srdci matčinu." 

"Já neodejdu, a vy povězte, co chcete učinit." 
Třměl netrpělivostí, nebof jeho minuty byly 

spočteny, a na každé z nich visel jeho zítřek. 

Milan obrátil se k mateři a řekl s důrazem: 
"Vol mezi mnou a· mezi mužem, jenž i mně 

i tobě život otrávil. Vyvolíš-li mne a tím i pa
mátku na drahého tatíčka, svolím, aby tento 
člověk ujel bez trestu a bez pohromy tak a tam, 
kam chce. fy pak zůstaneš. Ale- všechno zboží 
tady schované, bude zabaveno a naloží se s ním 
dle zákona." 

Krahulík, vyceniv rozčilením zuby, vzdorovitě 
odvětil: 

"Pomaličku, mladíku. To, co pravíte, nevisí 
jen na ní, ale také na tom, co chci já. .. Bu
dete-li strunu napínat až k prasknutí, řeknu bez 
bázně: "Slavný soude, to a to jsem spáchal a 
zde jsem. Ale spolu se mnou je i vinna žena, 
s níž jsem žil, chtě ji pojmout za manželku, když 
jsme oba myslili, že jí v dálných ruských stepích 
zhynul muž- ... " Tak se soudu postavím, odse
dím si měsíce, -snad i léta, a pak zase budu 
volný jako vítr, který vane světem, nebo jako 
pták,který letí, kam si zamane ... Ano, to bych 
učinil, kdyby Marketa mne chtěla nyní opustit." 

Zvolala: lIJ 

,,,Romane, byl bys s to ?l" 
"Ano, byl bych s to zradu zradou oplatit ... 

Řekni synovi, že tě dobrovolně nepustím, že 
jsi mou... Ano, mou, af na svobodě nebo 
v žalářLtI 

Dravči pudy draly se mu na jazyk. 
Matka pojala Milana za' ruku a vzlykala: 
"Slyšel jsi tu hrozbu, tvrdým mužem vy

řčenou?!" 
... Nech, by ji vykonal. .... 
... Pro Bůh, snad bys nechtěl, aby tvá matka 

byla vězněna?B 
nOdpykala bys své činy, a očištěna z nich, 

zpět bys vyšla k nové volnosti a dýchala pak 
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čistý vzduch. Ten tvůj nynější je jedem hříchů 
otráven .... 

.... Nežli do žaláře, raděj do hrobu tu vykřikla 

a zakryla si tváře dlaněma. 
, Krahulík v sobě bojoval. Viděl cíle dva: spa
sit zásoby a s ženou, jež se stala paní jeho krve 
a k duši se mu mocně přissála, šfastně utéci, 
aby ji pod synovým vlivem navždy neztratil. Po
tlačoval v sobě zlostné rozčileni a oMral v svém 
nitru jinou komůrku, v níž měl chladný roz
mysl. Projela mu mozkem úvaha, že obého mu 
nelze dosíci. Před sebou měl mladíka, s kterým 
není možný navržený smír, a vedle něho Mar
ketu. Zdála se mu v těchto okamžicích krás
nějšÍ, než jak ji jindy vídával. tváře hořely; 
oči plály jiskrami; v obnaženém výstřihu na 
řetízku zlatém visel drahokam, jenž se leskem 
od bělostné pleti odrážel. 

nMá je ... má!" řezalo ho na duši. Nahlas 
promluvil: 

nAni žalář ani hrob ... Nechám Milanovi všech'
ny zásoby, af dle vůle s nimi nalOŽÍ, a ty se 
mnou odjedeš." 

..,Spasit, co se spasit dá ... « zahučel si do sebe, 
vzpomínaje, že má veliký díl svého bohatství 
ve švýcarských bankách ukrytý a že s paděla
ným listem průvodním může každé chvíle tam 
neb jinam přes hranice upláchnout. Čekal, co 
syn odvětí. 

V tom vystrčil pajda Adam hlavu ve dveřích 
a zabručel: 

.... Milostpane, někdo zase zvoní u dveří a chce 
do domu." 

"Jdi jen po· své práci... Sejdu dolů sám." 
Šel se přesvědčit, nejdou-li ho zatýkat. 
Markeia a Milan stáli si teď sami tváří v tvář. 

Syn zahleděl se vroucně na matku a děl: 
"Ty bys chtěla utéci?" 
Sklopila hlavu, zastínila oči řasami a vydechla: 
"Osud můj je spojen s muže. toho osudem." 
"Shod se své duše zločinného toho člověka. 

Opustíš-li ho a zůstaneš-li u mne, nepodniknu 
nic, abych útěk jeho překazil. Pak nechf ujede, . 
ale sám... Kdybys neposlechla prosby mé, 
zatknout bych ho dal, aby nemohl trestu unik
nout a ty s ním.tI 

"Pioč mne mučíš, Milane? Vždyf ti na tom 
nesejde, zůstanu-li, nebo odjedu." 

"Nechci ... aby Benedova vdova to, co spáchala, 
dovršila novou potupou, a mám i naději, že 
matka má se rozpomene na otce a vyhladí svou 
minulost novým životem... To je poslední mé 
slovo, od něhož se ani na píď neuchýlím, byf 
se stalo cokoliv." 

Ucítila ránu, namířenou do srdce. 
"Zůstanu-li, spasím ho," ozval se v ní hlas. 

Byl slabounký; tak slabounký, že ani nevěděla, 
přichází-li z hloubi nitra, nebo je-li pouhým 
mámením. Ale čím mu více naslouchala, tím 
se jí zdál silnější. 

"Zůstanu-li, spasím ho,« opětovala si v duchu 
a přecházela v komnatě. 

Když tak přemítala, dětský pláč se ozval z ved
lejšího pokoje. Zvuky pláče zaléhaly do sluchu 
jen tenounce; ale mohutněly v jejím srdci a 
stávaly se hlaholem, jenž rozhoupával svědomí. 
Na prahu se objevila chůva a hlásila: 

.... Románek dupe nožičkama a křičí po mámě.· 
Matka odkvapila robě konejšit. Milan zůstal sám . 

o ~ ~ 

1: 

Krahulík stál v chodbě u zamčených dveří 
domovních a křičel otázku: 

"Kdo je tam?" 
J' " " a. 

Znal ten hlas. 
"Co pak nesete?" 
"Něco od muže." 
Otevřel. Vešla do síně. 
Před ním stála žena tajemného posla, jenž 

mu ráno za tmy v~stil soud, a dodala mu list. 
Pak se obrátila, a slovo nepromluvivši, pospí
chala pryč. Zamkl za ní, strhl obálku a dal se 
do čtení: 

"Rada Zákoutský se Z' nenadání navrátil, a 
je jisto, .že budete k výslechu dnes odpoledne 
obeslán. .. Uvažte, co to znamená... Zničte 
dopis, aby se II vás nenašel. a 

Zaklel do sebe, podíval se na hodinky, a když 
viděl... že je jedenáctá pryč, běžel do zahrady 
hledat Adama. Volal naň, když ho viděl pajdat 
za vozíkem se zbožím, jež odvážel do tajného 
sklepení: 
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"Jak jsi s prací daleko 7" 
"Jsme právě v nejlepším." 
"Je můj automobil v kůlně v pořádku?" 
... Scházi k němu jenom šofér; a to, vHe, ten 

někde ve vinárně hoduje... Nejspíš na před
městí u Klimšů, kde jsou holky k posluze.« 

"A co benzin... je ho dost?" 
... Stačí na týdny.« 
... Nech všeho být a běž pro šoféra, že chci 

odjet, aby přišel hned a bez meškání všechno 
k cestě připraviL" 

"Jen co tenhle náklad odvezu:r 

"Nech jej stát a hupky ke Klimšům ..... 
Adam odbelhal, bruče do knírů: 
"U nás pořád spěch. Jak si něco zamane, 

musí to být, co by člověk napočítal: aincvajdraj ... 
Avanti, šupik, proto." 

Milostpán šel do kůlny, prohlédnout si vo
zidlo, na němž visí spása jeho útěku. Splete 
cestu tak, že ho nikdo nezastihne, ani žádný 
telegram áni telefon, a za několik hodin bude 
na hranici, přes kterou ho na falešné pasy pustí 
jeho tamní přátelé, kieří mají v kapsách důkaz 
jeho štědrosti. 

Vše v něm vře. Má opustit svrchované zde 
bohatství. Ano, opustí je. Ale Marketa - ta 
musí s ním. cm v těchto vratkých okamžicích, 
že jeho celá bytost spoutána je s ní. Myšlenky 
i city se v něm zhušfují a stává se z nich mrak, 
v němž jsou všechny vášně skupeny: k ženě 
láska divoká, jejíž vášeň pálí jako plameny, a 
proti Milanovi hrozná nenávist. Zdá se mu, že 
ten mladík je vinen vším., co se na něj v těchto 
chvílích sřítHo. Kdyby mohl, zničil by ho, rozdrtil. 

V napětí tom prohlíží si automobil znalecký
ma očima a pak běží do pracovny, kde má 
pokladnu. Strká všechny průkazy a hotovosti 
do kapes, na dalekou cestu béře revolver a jde 
do pokoje, kde opustil syna s mateří. Zastihl 
jen Milana. Tázal se: 

"Kde je?" 
Ukázal mu dveře do sousední komnaty, a 

za chvilku siálKrahulík před Marketou, konej
šící děfátko. Rozkázal chůvě, jež tam byla, aby 
odešla, a když se vzdálila, promluvil: 

.. Uchystej se bez meškání k odjezdu." 

Zašeptala zkroušeně: .,Syn nesvolí. Zůstanu-li, 
zachráním tě, nebof řekl. že pak budeš moci 
bez překážky utéci.« 

nNechci na milosti jeho záviset ... Všeho nech, 
přehoď přes sebe jen plášf a pojď... S sebou 
nebeř nic... Není k tomu kdy. .. Až přijedeme 
na místo, tam všechno koupíme.. čeho bude 
potřebi ... "" 

Mezi řečí tou otevřel šatník u stěny a oblékl 
si zimník na sebe. Do sluchu mu zvonil její hlas: 

nSyn nesvolí... syn nesvolí... A to dítě 

ubohé!" 
Sátala se vrávoravým krokem ke kolébce, 

na níž robě leželo a prosila: 
»Nech mne zde.« 
"Apolenou bude o synáčka postaráno; a toho 

mladíka se nebudeme ptát, svolí-li nebo ne ... 
Af jen hrozbu vykoná ... Budeme juž za horami, 
než náš útěk oznámL" 

"Nech mne u našeho Románka}" 
"Chceš snad říci: u Milana," rozpálil se jízlivě. 
.,I u něho," děla nesměle. 
"Ne, nenechám tě tu... A teď honem bez 

odmluvy pryč." 
"Odjeď sám." 
Zajiskřilo se mu ve zraku, zrudl obličej, z úst 

se vydralo: 
"Pojď! . .. Na každičké vteřině visí kriminál." 
Přehodil přes ni ženský plášf, uchopiv ji za 

ruku, a odváděl ji násilím. Zalomila rukama, 
ale bezděčně následovala, ač se vůle vzpírala. 

Hartusil: "Vezmi ještě klobouk na hlavu ... 
Dole čeká automobil, jenž nás odveze." 

Milan, uslyšev ve vedlejší komnatě prudký 
rozhovor, vstoupil do pokoje a spatřil, jak ji 
drží za rámě a vleče za sebou. Nebránila se, 
jen plakala. Postavil se před matku a řekl s dů
razem: 

"Ty zůstaneš; tebe nepustím." 
"Nepřekážejte a ustupte," osopil se na něj 

muž a chystal se ho odstrčit. 
Syn se k matce blíže přivinul a zvolal hrozivě: 
"Proti násilí dovedu ji brá~it násilím." 
Při tom položil pravici na poboční zbraň, jež 

mu při vojenském stejnokroji visela. V Krahu
líkovi vzkypěla hněvem krev. Vyndal z kapsy 
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revolver, pozdvihl jej do výše a zuřivě se rozkřikl: 
"Nevytahujte tu kudlu, sice vystřelím. tl 

Oba stáli proti sobě tváří v tvář. Rty se chvěly, 
oči nenávistí sršely. Zlatý zub byl zlostně vyceněn. 

Markeiě se vydral z hrdla děsný zvuk. Vi
douc nebezpečí smrtelného zápasu, přiskočila 
mezi oba soupeře a zvolala, prosebně k nim 
ruce vzpínajíc: 
'"Ustaňte a nepřivádějte mne k zoufalství." 
Do napětí toho zahrčel před domem auto

mobil, přichysfaný k odjezdu. Do drčení zahla
holil s blízké věže rozhoupaný zvon, hlásající 
právě poledne. Oba zvuky rozjitřily Krahulíkův 
sluch, padajíce jako bouřný příval do duše. 
Odtrhl matku od Milana mocným sápnuiím a 
vychrlil slova ze sebe, jež sírou rozuzděné vá
šně hořela: "Chceš se mnou odjet nebo ne?" 

nOdjeď sám ... já zůstanu.« 
Zachvěl se. Krev hrnula se do obličeje; před 

zrakem se jiskry míhaly. Slyšel v sobě hlas: 
"Zastřel je... zastřel oba, ať se stane co stane:~ 
Podvědomá síla napřahovala mu pravici, v níž 
držel revolver, a pudila ho, aby namířil. 

V tom okamžiku volal Adam ze dveří: 

»Milostpane, šofér vzkazuje, že je všechno při
chystáno k odjezdu." 

Divý muž se po slovechiěch ze sna pro~ 

budil, a za chvíli bylo slyšet, jak s ním auto
mobil s hřmotným hlukotem odjíždí... Zůstal 
za ním zápach benzinu. 

Jt.. 'I-

* 
Zůstali sami dva. Syn stál proti matce, matka 

proti synovi. Dívali se mlčky na sebe a pak 
si klesli .do náruČÍ, políbili se a drželi se v objetí. 

Bylo jí, jako by se z těžkého sna probudila 
ve vědomí; kolem ní jako by očištěn byl vzduch, 
ba jako by byla shodila se své duše upíra. 
Milan cítil dotek polibků i její žhavé slzy na 
tv ářích: slzy, které umývají hřích. 

Přistoupila ke kolébce, zdvihla chlapečka a 
pravila: 

.,Je bratr tvůj a tobě podoben. Odpusf mně 
i jemu a polib jej." 

Děfátko se na něj usmálo. Políbil. 
'I- 'I-

* Když se večer k spánku položil, šumělo mu 
v mozku vzpomínku těch slov, jež mu otec od
kazoval na smrtelné posteli: 

nRovnosi bohatství a majetku, ale nejen v kap
sách, nýbrž především i v srdcích, v hlavách, 
v rozumu. Jen takovouto rovností, jen tako
výmto bohatstvím překonána bude rovnost lidské 
chudoby, překonána bude rovnost lidských ne-
řestí." ' 

JUL. SKARLANDT: STAROMĚSTSKÁ VĚŽ MOSTECKÁ. 

Jdem' tichou nocí. - Vltava mdle šumí. 
Po starém pražském mostě jdem'. 
Leč každý z nás řeč hlučnou dřív teď tlumí. 
A hovoříme pohledem ... 

Mostecká věž! - ]esuitská kolej za ní! 
Dob o I e I vztah? - Zlý k věži vztah? 
Živ starý duch! A živo pohrdání, 
byť nůž svůj znovu brousil vrah! 

A každý z nás zrak nenávistně chmuří. 
Jde luna výš... a siená splav. 
Jak ve snu zříme věže na cimbuří 
. .. v sinavé tváře sťatých hlav! 

il 

"Tři sta let málem! - Nepomštěni... braši I" 
rebelů oči vypráví. 
"Což Mostecka věž dosud ještě straší? 
A vůdci - dosud bez hlavy?" 

il 

Nad Hradem luna v fruchlé zašla kráse 
a přízrak znik, i krve nach. 
Řeč hlučná dřív zas nocí ozývá se. 
Jesuitů dům míjíme v tmách ... 
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V par bílých moři zvolna jak se ztápí 
krásné, hle, město! - Zlatých světel řad 
už mih' se tam, kde v šeru trní se Hrad 
a pableskem svým chrámů věže zkrápí ... 

Pod nimi ulic splef. Jich ruch a chvat 
dál řítí se přes křižovatek slapy 
co v blízku řeka táhle hřmí, jak kvapí 
kol promenád i ztichlých dílen vrat ... 

V nové zas' slávy vhříženo je dumy 
město, zkad prasklých okovů zněl třesk 
nejhlučněj' v trůnu sesutého rumy. 

A měsíc stříbrný se z oblak dívá 
v Pohádku kamennou.. z níž prchnul stesk, 
jak o Svobodě vítězně si zpívá! 

KAREL SCHEINPFLUG: BLANICKÁ LEGENDA. 

rvní určitější zprávy, které k nám pro
nikly za války o zahraniční činnosti 
Masarykově a jeho pomocníků pro 
československou samostatnost, byly 

slavnou novinou, jež vzbudila radostné vzru
šení, pozvedla schýlené hlavy a rozsvěcovala 

nové naděje. Ale první určitější zprávy o vzniku, 
povaze a činech našich legií překvapily nás jako 
zázrak, jako fantastická pohádka, která unáší 
duši z prachu bědné skutečnosti do zářivých 

výšin snu, při níž se však srdce zachvívá co 
chvíle obavou, že náhle procitneme a sřítíme 
se opět do té rmutné skutečnosti. Tato pohád
ka byla námi příliš vytoužena, abychom se jí 
mohli vzdáti, a byla příliš divuplna, abychom 
si troufali jí uvěřiti. 

A je to lehce pochopitelno. To, co konal Ma
saryk se svými soudruhy za války, bylo po
sledním dílem trilogie, která se nazývá "Osvo
bození československého národa«; po idylické 

komedii našeho národního probuzení a po še
divé činohře našich politických zápasů drama
tem velikých rysů a horkého dechu, přes to 
však dílem, na něž jsme byli předchozími díly 
připraveni. Měli jsme bouře v roce 1 &4&, Rieg- . 
rovu Moskevskou pout, českou deklaraci z roku 
1 &6&, memorandum českého sněmu Napoleo
novi, proces s Omladinou. .. alespoň jiskrami 
udržoval se stále ohníček českého revolučního 
ducha. A před samou válkou prožili jsme Masa
rykův souboj s Aehrenihalem, který byl přímou 
předehrou jeho osvoboditelského dramatu. Od 
bitvy bělohorské neměli jsme však ani sebe 
menšího českého vojska.. neměli jsme orga-~ 
nisace branné moci, jež by byla poslouchala 
jen vůle českého národa a sloužila jen ochraně 
jeho zájmů. Český voják býval od té doby vždy 
členem cizí armády a bojnval za cizí zájmy, 
zájmy habsburské dynastie, Němců, Maďarů. A 
byl to jen řadový voják, nebo nižší důstojník; 
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všecko vyšší důstojnictvo bylo cizí. Následkem 
těchto okolností stal se český národ průběhem 
věků národem tak nevojenským, tak pro
f i voj e n s kým, jako málokterý jiný národ na 
zemi. Bitvy, v nichž umírali jeho synové, nebyly 
slavnými stránkami jeho dějin, jeho byly jen 
oběti~ vítězství připadla jiným. Nadšení, které 
si část jeho vysloužilců odnášela pro některé své 
vojevůdce, zůstávalo duševním plaménkem jen 
těchto jednotlivců a nepřecházelo do krve ná
roda. Tradice českého vojenství byla v dávné 
minulosti přervána a oddělena od přítomnosti 
časovou mezerou tak širokou a stále se šířící, 

že se již zdálo nemožným zachytiti její konec 
a přetáhnouti jej přes tuto propast. 

A tu znenadání jsme se dovídali, že máme 
své národní, československé vojsko! Že foio 
vojsko je tak vycvičeno a vyzbrojeno, že se 
může měřiti s nejlepšími armádami světa a že 
svou udatností vzbuzuje nadšení spojenců i úžas 
nepřátel! Že jeho pluky nesou jména největších 
heroů české historie, že v jeho mužstvu ožil 
duch husitství a v jeho rotách řád táborských 
vojů! Že toto vojsko podniklo již těžké boje 
s našimi nepřáteli a pokrylo své prapory slávou! 

Odkud se vzalo toto vojsko? l čeho vyrostlo 
mravně, kdy národ se zalykal v nucené přetvář
ce, zaplaven zátopou německých vojsk? l čeho 

vyrostlo hmotně v cizím prostředí, které mu 
odpíralo své přízně a zahrnovalo je svými pře
kážkami? 

Nedivte se, že to vše vzbudilo v českém lidu 
dojem divuplné pohádky a že v tolika oslav
ných básních a článcích ožila leg e n d a o b I a
nických rytířích. Tato legenda ožila prá-_ 
vem; naše legie vystoupily opravdu z posvátné 
hory. Byla to hora mra v n i s í I y, kterou nám 
navršili naši předkové, hora statečných činů, 

šlechetné obětavosti a vytrvalého úsilí, v jejímž 
nitru se třpytí křišťály ryzích myšlenek v záři 
nehasnoucího ohně nadšenÍ. 

A příkladem legií jako by se byl také v duši 
zajatého národa probudil hlas minulosti. Lid, 
který považoval vojsko a vojenství za nutné zlo, 
jenž na ně pohlížel chladně, bez účasti, jenž za 
světové války vítal s uspokojením porážky ra-

kouské armády, ačkoli v ní bojovaly jeho vlastní 
děti, sbíral teď s horečnou dychtivostí zprávy o 
svých zahraničních legiích, jásal radostí po kaž
dém jejich vítězství a chvěl se obavami o jejich 
bezpeČÍ, potlačuje stěží svůj jásot a své vzdechy 
před slídivým sluchem svého otrokáře. A spou
taný národ jal se hrdě zdvihati svou hlavu. 
Není již pouhým rabem, jenž v světovém zá
pase musí bojovati pro svého pána; má nyní 
také své vlastní vojsko, které postupuje jen za 
hlasem svého srdce, za hlasem jeh o srdce!--

Blanická legenda má ovšem také svůj konec: 
až bude skončena ta veliká seč a národ osvo
bozen ze smrtelného nebezpeČÍ, Blaník se zase 
uzavře a báječní rytíři zmizí v jeho nitru. r-1á 
skončit takto i naše b I a nic k á s k u teč n o st? 
Blaničtí rytíři zmizí a lid se zase ocitne sám. 
Tento lid jedva vyvázl ze svého staletého otro
ctví, a jiskry z blanického ohně, jež zapadly do 
jeho srdcí, doutnají někdy tak mdle, že je strach, 
aby neuhasly... Stalo se někdy v dějinách, že 
by slavná národní legenda proměnila se v sku
tečnost jen proto, aby byla bez užitku sprovo
zena se světa? Ne, nikdy ne! Naši legionáři 
darovali národu tolik, že od nich žádá ještě 
mnohem více. Aby bránili národ před útoky 
jeho vlastních slabostí, které mu zbyly z dob 
jeho rabství: aby chránili Svobody, již mu při
vezli, aby jí neumačkal svým příliš vášnivým 
objetím. Bude to úkol nesnadný. Tam v dáli 
srážel je chlad ciziny v pevné šiky, proniknuté 
jedinou myšlenkou a jedinou vůli -- zde ve 
vlasti budou je lákati sliby a úsměvy do no
vých táborů. Tam v dáli bojovali proti ocelo
vým zbraním nepřátel -- zde bude jim zápasiti 
se svůdnými hesly a třpytnými frázemi svých 
pokrevenců. Nepochybuji však, že legionáři i 
v tomto zápase vítězně obstojí. Světla blanické 
sluje, jež si nesou v duši, budou jim svítiti na cestu. 

A Blaník .. náš legendární Blaník zůstane tedy 
prázdný a opuštěn? Nebojte se oň! Náš Bla
ník se zalidní opět novými reky příštích poko
lení, až národ jej vyvýší novými vrstvami sta
tečných činů, šlechetné obětavosti a vytrvalého 
úsilí. Naše československé legie navršily naň 
právě novou vrstvu svých slavných činův! 
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QUIDO MARIA VYSKOČIL: NEZNÁMÝM BRATŘÍM! 

Neznámí bratři, kteří v dálné, cizí zemi 
dřímete klidně druhu druh ve svorném objetí, 
kéž v této velké hodině, jež prochví nitry všemi, 
též z milovaných Čech k vám pozdrav nás všech zaletí! 

Vy nejste mrtvi. Vaše oslavená těla 
dnes purpur mučedníků vlasti něžně pokrývá; 
a tam, kde dříve krev, teď čistý květ se smíru bělá 
a navždy v propast padá lačnost trůnů marnivá. 

Dík vroucí mějte vlasti, jež vás slávou zdobí 
a všechnu svoji lásku přináší vám v ústrety! 
Váš boj byl dobrý ... Marně neklesli jste v chladné hroby, 
vždyf bratříte se všichni s námi hvězdné přes světy. 

Zvon Svobody dnes nad vlastí kdy volnou jásá 
a v jitro věků stále nových světel přibývá, 
já věřím: duch váš, neznámí vy bratří, sen že střásá 
a vaše srdce se též velkým štěstím zachvívá. - -

EMIL SVOBODA: ROZČAROVÁNÍ. 

yU jsme ve zvláštním poměru ke 
svým zahraničním bojovníkům. Vě
děli jsme, že odešli ze zajateckého 
závětří a spojili se k boji za osvo

bození vlasti; dovídali jsme se o tom, jak jim 
přibývá sil, jak odhodlaně se bijí za svůj ideál 
pohrdajíce smrtí v poli i potupnou smrtí v pří
padě nového zajetí. Přišla také zpráva o tom, 
že byli mezinárodně uznáni jako československá 
armáda, že se stali prvním znamením a záru
kou politického osvobození národa z poddanství 
habsburského. 

Ale všechny zprávy o nich, nebo spíše o "Nich« 
byly tajemny, neurčily. Těžko bylo rozlišiti pravdu 
od báje a jen málo zasvěcených znalo skutečný 
stav věcí. Legie a legionáři - to byla slova.. za
balená oblakem tušenÍ. A znáte přece, jak prů
svitná stěna mlhy dovede stavbám, architekturám, 
horám dáti obrysy ohromující velikosti, nadpři
rozenosti, zázračnosti. Bohatýři nadlidští, takřka 

pohádkoví, zápasili kdesi - bůh ví kde - o naši 
svobodu a o svůj šfastný návrat do náručí osvo-
bozené vlasti. 

Bylo v tom skutečně cosi pohádkového. Ale 
vzpomeňme si na pohádková vypravování, jejichž 
námětem je zázračné osvobození. Všimněme 
si, jak chytře, ano důmyslně pohádkář končí 
vypravování tam, kde by s výše kouzla musil 
sestoupiti do prosté ~pláně života . ..,Král. šlechet
nému záchranci dává dcerušku, vyrvanou z moci 
draČÍ, odevzdává -svému zeH království, - a ten 
rozumně a laskavě vládne svému lidu po dlouhá 
a dlouhá léta.« Kdož ví, kolik je variant na toto 
závěrečné thema pohádek. Ale žádná pohádka -
pokud vím - nezabývá se otázkou, svrchovaně 
vážnou a důležitou: "Jak bylo šlechetnému zá
chranci, když poznal, že ideál, za který bojoval, 
za který dal v sázku život, není bohyně, není 
nadzemská světice, nýbrž jen prostá žena - člo
věk? Jak bylo princezně, když vysněný bohatýr 
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přistoupil blíže, když odložil čarovnou zbroj a 
stal se jen prostým mužem - člověkem 1" 

Jak krásné by bylo vylíčit onen tajemný pře
rod, který začíná ... rozčarováním", rozplynutím 
se všeho kouzla, všeho zbožnění, všeho zidea
lisování a končí novou láskou, novým citem, 
vroucím, uchvacujícím, - ale čiště lidským! Jak 
dojemně by znělo přiznání, ve kterém by při
padla opačná úloha slůvku "jen«, přiznání, které 
by pravilo: ..,MiIovali jsme se jen jako přízraky, 
jako nadlidský bohatýr a nadpozemská světice. 
Ale teď se milujeme jako lidé. Sestoupili jsme 
s oblaků, ale na zemi nalezli jsme prosté kouzlo 
skutečného lidstvÍ,posvěceného společným utr
pením, prohřátého společnou radostí." 

Bylo by to zároveň nejhlubší ocenění vnitřní 
hodnoty obou hlavních osob dramatu. Představme 
si jen, jak uboze by vypadala "rozčarovaná« 

dívka, která by propadla umíněnému zklamání, 
která by v zoufalém pláči opakovala marné 
nářky o nepoměru mezi snem a skutečností, 

která by na místě radosti z toho.. že se neroz
plynul sen, že se naopak naplnil masem a krví 
a stal se životem - nekonečně lkala nad tím, 
že se život nepřenesl do oblak a nestal se hrou 
stínů! Jak přímo směšně by vypadal bohatýr, 
který by pocifoval ztroskotání svého ideálu proto, 
že v osvobozené vidině nalezl "jen~' živouCÍ, 
oddanou a milující ženu! 

Nikoli. I pohádky a báje mají konec. Ale 
konec jejich je začátkem skutečného života, sku
tečného lidství. Udívání přeludu se měni v lásku 
ke skutečnosti s přednostmi a vadami, v lásku, 
která se uči milovati člověka tak, jak jest; která 
k němu sestupuje, aby jej zvedla k sobě, aby 
léčila jeho bolesti a hříchy. 

Naši legionáři - bohatýři, osvoboditelé -
z části se již vrátili, z části se vracejí domů. 

Nám, kteří jsme tu žili po celou dobu jejich 
anabase, kteří jsme viděli, jak život plyne a 
v toku času, v bolestech, nadějích a zklamání 
se pracně tvoří základy nového období čes
kých dějin, kteří jsme se sklonili před mnohou 
nutností, marně bojovali s mnohým zlem, na
vykli nejedné věci, která by nás ohromila, kdyby 
byla přišla rázem - nám je těžko představiti 

si nepoměr mezi tím, o čem naši drazí hoši tam 
v šeré dálce snili a tím, co při návratu doma 
našli. Jen toho jsme si vědomi, že české země 
a český lid žily v jejich myslích zidealisovány, 
očištěny vzdálenosti časovou i prostorovou ode 
všeho, co uráží a odpuzuje. Každý z nás, kdo 
snad i jen na krátko byl v poli, pocítil onen 
ušlechfující, odhmotňující vliv prostoru a času, 
který každou' vzpomínku, i na nejprostší sku
tečnost, . činí posvátnou a nedotknutelnou. 

A teď se trochu stydíme za to, že nejsme a 
nedovedeme býti takovými, jakými si nás před
stavovali v dálce naši osvoboditelé. Cítíme, že 
musí býti rozčarováni, snad i zklamáni, když 
nás vidí a slYŠÍ. Jsme jen obyčejní lidé se spou
stami nedostatků a chyb; ani dost málo nejsme 
podobni ideálu.. o kterém bylo možno sníti, 
ale kterého do nedohledné budoucnosti člověku 
nelze žít. Kdybychom mohli býti zosobněni 

v jedinou lidskou bytost, stála by tu asi s hla
vou skloněnou.. pokryta hlubokým ruměncem 
- neodvážila by se podati ruku - a v jejích 
slzách mísila by se radost s lítostí. Snad vás pře
koná její pokora - snad v ní začnete milovati 
člověka, když jste odložili sen o nadzemské doko
nalosti 1 Ostatně cítím, že bohatýr - záchrance 
stěží by přijal úkol tvrdého soudce, kterému je 
zakázán odpouštějíCÍ soucit, kterému úřad béře 
možnost, oddati se citovým záchvěvům osobno
sti. Snad také vy, kteří přicházíte a před jejichž 
soudem je nám úzko, pocifujete, že jste byli 
polobohy v našich myslích, ale jen lidmi -
byt' nejšlecheinějšími a nejsilnějšími ve skuteč
nosti života. Snad i vám bude radosfno a lehko 
jako po složení břemene, které tlačí k zemi a 
přesahuje síly, uvidíte-li, že přestáváme uctívat 
sen o vás, ale začínáme milovat z celé duše 
vás, živouCÍ, jak jste, vaše lidství, složené ze 
světel a stínů, zjizvené utrpením, posvěcené ra
dostnou obětí. Vidím vaše zosobněni, šlechetného 
muže, zářícího vnitřní krásou, jak odmítá úkol 
soudce, odmítá pokoru, která nad sebou láme 
hůl, pokleká před obžalovanou, stává se člo

věkem a žádá si jediného a nejvyššího, čeho 
na světě možno dosíci: lásky, která nesrovnává 
a nesoudí.. která miluje i nedostatky a jízvy, 
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zapomíná. toho, co nemělo býtJ která zároveň 
se odevzdává i uchvacuje, která oběma nohama 
stojí na této zemi, ale duše povznáší do neko
nečné výše nadzemskou bídu. 

To jest ideál, v jehož znamení se překoná 
všechno, co by mohlo býti nazváno rozčaro
váním: abychom byli neúprosnými soudci nad 
sebou, ale milujícími a odpouštějícími bratry 
těm, kdo se k nám blíŽÍ, sklíčeni sebeobialo-

bou. Kdo mluví o rozčarování, obviňuje se 
z pýchy. Nebol vÍ, že je člověkem, ale žádá na 
bratru to, co přesahuje lidství. Kdo mluví o roz
čarováni, obviňuje se z vnitřního zaslepení. 
Nebof hledá na světě to, čeho není, ale nevidí 
největšího daru, jakého život může poskytnout: 
prosté, ale pravdivé lásky, chybující tisíckrát, 
ale tisíckrát smiřující, nerozlučně doprovázené 
bolestí, která však očišfuje a povznáší. 

JAN Z WOJKOWICZ: BLANIČTí RYTÍŘI. 

Když sláva houfnic, již po světě celém, 
jak na soud volající troubu anděla, 
slyšeli v duchu ti, kdož vládli světu tělem, 
když sláva houfnic oněch navždy dozněla; 
když navždy umlk' vírou v ducha znící, 
tak vnitřní silou opojený zpěv, 
jenž doma ve var bouřil, v dáli mrazil krev, 
zpěv slavný "Kdož jste, Boží Bojovníci 1" ; 
když jako u byliny schnoucí, před mrazem, 
před mocí nepřítele ustoupil, 
v semena tvrdé jádro zhuštěn, v zem,' 
národní poklad nejcennějších sil; 
tam v srdci lidu, tam pod podlahami, krovy, 
(kam zřídka vklovaly se zobec, oko vran 1) . 
bobtnaje, klíče - vírou zahříván 
a žehnán písma sílivými slovy -
půl teskná vzpomínka, . půl naděj' blažená, 
se v podvědomí lidu v jedno slil, 
zrosený zrak, než ruka vztažená, 
se v krásnou báji zpřerl' a překouzliI: 

Tam v hoře Blaníku, v křišfálném velkém sále 
rytířů ozbrojených v kruhu dřimá sbor. 
Ač sta let nehybní, jak vytesaní v skále, 
tvář na kamenném stole, uzavřený zor, 
národa strážci, i v svém spánku bdělí, 
o ruku podepřeni jen, 
tak sedí, každý z nich bezpečně připraven 
na chvíli rozhodnou, kdy mocný, rozechvělý, 
v mrákotný, dlouhý jejich sen 
znamení tajemného rozlehne se hlas. 
Tu jako na povel se ozve - budíc echo stěn -

po širém sále rachocení zbraní, 
jak jílec meče byl bezděčně uchopen, 
a kolem kamenného stolu ve hlav pozvedáni, 
po řadě optá se vzrušený, dutý hlas .. 
hlas Bojovníků Božích: "Už je časr 

To bude velký den. Tu spatří český lid, 
jak středem vlasti Vyšší Síla žene 
slunečně skvělý voj, 
co zlatý štít, 
co meče obnažené 
zrcadlí Slunce svit -
to rovnou, velebný a vzpřímen pádí 
na místo určené, kde v znamení pře Boží boj 
v tu chvíli právě nejosudněj' řádí _ 
velebný vzpřímen pádí: 
Vždyf vÍ, že s ním je Bůh, že jede zvítězit 1 
Vy Boží Bojovníci, v báji lidu spící, 
vlnami času zkolébaní jen, 
v zadřímlém podvědomí chvíle čekající 
na popud mocný dost, by zaplašil váš sen 
ne není pravdou, že jen jedenkráte 
váš slavný vzchází den! 
Je celý národ Blaník, a vy, kdož v něm spíte, 
se· stále znovu k činu probouzíte, 
byf jste vždy znovu upadali v sen! 

Vy rytíři, v lidové báji spící, 
což vás snad necítíme všichni ve své hrudi, 
kde časem polnice bouřlivým hlasem hřmící 
své »Kdož jste" volajíc JIl vy Boží Bojovníci!" 
nás k činu rytířů a Božíchbojců budí? 
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V nás ve všech spí fen voj .. jenž v plné zbroji čeká 
na mocný~dosti vznět, v nás samých božský vznět, 
by v chvíli žádající rytíře a reka 

probudil každého, kdo dobrým zůstal z nás _ 
to bylo v oné velké, svaté chvíli, 
kdy se v nás k rozhodnému činu probudily 
Božího sémě poděděné síly, 

pro pravdu Boží k zápasu se zved'. 

Co jednou stvořeno, nezhyne silou věků: 
Národ, jenž reky měl, má v sobě símě reků. 
Vždyf všichni potomci jsme šlechtického rodu, 
jenž vstal kdys, bOjuje duchovní za svobodu; 
vždyf' v nás všech sídlo má onen duch severu, 
jenž nemiluje pouze smyslů třpytnou hru, 
než jehož dílu vytýká, dle vlastních, 

fy, z nichž i onen smělý vyšel voj 
ctných rytířů, jejž Vyšší Pravdy síla 
na místo před určené postavila, 
tam, kde v té právě chvíli zuřil boj 
v znamení Boží pře o právo svobody, 
pro všecky bytosti a všecky národy ... 

nadpřírodních měr, 
k vyššímu duchovnímu cm strmý směr 
idea, vůle, mravní charakter, 

Než: Stačí zabezpečit bytost svou jen tělem, 
před jejím tyranem či nepřítelem? 
Ne, skrze ně teprve třeba uskutečnit 

onen duch severu, jenž, jako na podnoži, 
na přírodě kol sebe, na přírodě v sobě 
přírody vyšší staví mravní Zákon Boží 1 

A Boží Pravda širŠÍ, než ji zřeli kdysi 
velicí středověcí předci tví, 
má bohatší a složitějŠí rysy, 
a v n i fř n í především je Její vítězství! 

Vy Boží Bojovníci, v báji Udu spící, 
vlnami času zkolébaní jen, 
v zadřímlém podVědomí chvíle čekající 
na popud mocný dost, by zaplašil váš sen 
ne, nevěřte, že pOuze jedenkráte, 
ne, nevěřte, že jenom přede chvílí, 
jen v oné chvíli pro všecky nás svaté, 
váš probuzení velký nastal den! 

Ba ano, to bylo v té chvíli velké, svaté, 
kdy zavolal hlas celým Blaníkem, 
veliký, hřmící: 
" Vstaňte vy všichni tuto dřímající, 
na veliký hlas nouze čekající, 
rytíři ducha, Boží Bojovníci ,« 
Ba ano, to bylo v té velké, svaté chvíli, 
kdy Zákona Božího svatý hlas 

bytosti každé vlastní úkol její: 
Národa duši třeba skrz ně zvěčnit, 
a její dílo v těsto jiných ra~ 
vlévat, by působilo v onom svatém ději, 
jímž roste k Bohu Lidstvo, jako kvas. 

Co jednou stvořil Bůh, nezhyne silou věků: 
Národ, jenž reky měl, má v sobě símě reků 1 

Ty, jehož předci stáli v onom svatém šiku, 
fy každý z nás, ty, Boží BOjovníku _ 
když tělem svoboden, ty ptej se den co den: 
Svobody hoden nebo nehoden? 
Svoboden - k čem u SVOboden? 

Je Boží pravda širší než ji zřeli kdysi 
velicí, středověcí předci tví; 
má bohatší a složitější rysy, 
a v nit ř ní především je Její vítězství 1 

Ty BOŽÍ Bojovníku, v každém Čechu spící, 
vlnami času zkolébaný jen, 
v zadřímlém podvědomí chvíle čekající 
na popud mocný dost, by zaplašil tvůj sen 
věř, že ne jednou, ale mnohokráte 
ti stanout je před zjevem chvíle svaté, 
kdy k tobě, v tobě Boží volá hlas: 
Probuď se, k činu vstaň - je čas, je čas! 
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VÁCLAV ŠTECH: ZÁVĚR DRAMATU ... ? 

a mostě stál skutečně vojákl 
V plné výzbroji, s naditou torbou 
na zádech, s puškou a bodákem, 
jenž se nad postavou leskl jako 

zlý vykřičník. 
Ukázal na něj občan, jenž se byl u mostu 

do přeplněné plošiny vtlačil a rozčilené řeči o 
včerejším ultimatu Srbsku přefal poznámkou: 
»Jsou na všech železničních mostech! Přišlo to 
o půlnoci. V každém podjezdu ve Stromovce 
je hlídka - Zejira? Zejira bude mobilisace.« 

"A iam je druhý}" zvolal řeznický výrostek 
v kazajce červeně a bíle pruhované, bodnuv 
prstem do vzduchu ke korunám olšÍ, do nichž 
vbíhá most dráhy přes holešovické rameno 
Vltavy na Štvanici. 

Zase jsme hledali, nač bylo ukázáno. I řidič 
svěřil vůz elektrické irati na okamžik Pánu Bohu 
a vyklonil se, aby lépe spatřil postavičku, jak 
z dětských archů vystřiženou. 

Po dnešních divokých článf.Ích novin a při 

rozčilených rozpravách zde zamrazilo mne. Asi 
jsem i zbledl, neboť soused po mé pravici, opře
ný o mříž vagonu, podíval se na mne Jaksi 
starostlivě. Domníval se nejspíše, že mám strach 
z možnosti mobilisace - proto jal se mi vy
kládati něco potěšujícího. Než dojde k mobili
sad - než by bylo třeba pomýšleti na válku -
než - a než -. 

Dál jsem neposlouchal. Na mysl mi byl již 
vstoupil loňský můj strašný sen - předpoví

dající válku, děs obrovského vraždění - po
žár, který zachvátí celý svět Sen, po němž jsem 
se iehdy probudil schvácen jak po hrůzném zá
pasu - lapaje vzduch a hledaje opory ... 

Zatoužil jsem po samotě. Ven z divých řečí 
a chvílemi již sporů. Protlačil jsem se ke s~hůd
kám, a když se byl vůz prosmykl pod viaduk
tem a stanul, seskočil jsem, abych byl sám se 
svou hrůzou - abych si uvědomil, že je sku· 
tečností dnešek se zprávami o rozběhu k vojně. 

Ohlédl jsem se ještě po obou ozbrojených 
bouřlivácích na mostě, a když jsem je byl ne
klamně zjistil, pustil jsem se podle řeky. Hlavu 

plnou snu z loňského července, jenž byl tehdejší 
mé velké smutky doplnil na skutečná muka. 
Z bezedných blat malé vísky nebylo pro mne 
tehdy v deštivém II chladném létě vysvobození -
byl jsem k duševním strastem svým připoután 
řetězy nejsvíravější nevyhnutelnosti - když mne 
přepadl onen sen za skučení větru verdiovsky 
naříkajícího. Sen vskočil na mne - poutníka 
zlomeného - jako šelma. A nebyl to sen -
bylo to vidění ... I 

Obrovská zeměkoule slétla jako by se byla 
utrhla někde u hvězd - viděl jsem, jak mířila 
z nekonečna na mou hlavu. Skutečná země
koule se zjevnými díly světa - s moři, jichž 
příboje jsem jasně vnímal - pevniny s obrov
skými shluky vojsk divoce se pohybujících. Ze
měkoule při tom letěla na mne s nedohledné 
výše - stále se otáčela, a to vždy pruďčeji. Není 
pomoci: rozdrtí mne zase neobsáhlost hmoty, 
neuniknu-li - zamačkne mne v prach jako plže 
křídového útvaru, jenž se byl z ulity opovážil ... 

Ale kam se skrýti - kam? Když jsem se 
v zoufalsfvíobrátil, vyrostla za mnou zeď do 
výše nedozírné - zeď vězeňsky šedivé omítky. 
Vracím se k strašnému meteoru, který letí nyní 
již rychlostí myšlenky a otáčí se tak příšerně, 
že mi na konec ubrousí hlavu jediným kmi
tem - hlavu o zeď opřenou ca nořící se ve 
mdloby. 

V tom stane po mém boku železný kancléř 
Německa. Jako by byl opusfil rámec některého 
Wernerova obrazu - v šedém plášti s kyrys
nickou helmou, chránící týl okázalým nášijkem. 
Odl se po mé levici a ve chvíli, kdy jsem před 
ďábelským brusem byl· přivřel oči naposledy, 
vznesl pravou paži přes mé hrdlo a přitiskl mne 
tak mocně ke zdi, že se tato až pod tlakem 
prohnula. Tím mne oddálil na tolik od země
koule, že její svištící okraj nemohl mne zasá
hnouti. Spodní část lomozíci koule tratila se 
mi kdesi v hloubce.. ostatek se mi divoce zmí
tal v dosahu mých s počátku nejasných postřehů. 

Jaké plameny srší z tohoto behemoia - vi
dím pojednou v různých částech sopečné krá-
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tery - několikráte se mi mihnou ostrovy ta
ponské, jimiž jsem se za války před 10 lety tak 
umíněně byl na mapách obíral. Ze středu nej
většího vyšlehly rudé plápoly - ale již zase 
vidím rozběsněné vody Tichého oceánu - kří
dově bílé hranice Spojených států - zase oce
ány a zase evropské pevniny. 

Ale jak jsou zarudly - co na nich divých 
shonů ozbrojených davů - jejich přístavy jsou 
plny loďstev zmítaných .. neklidem vln - co tu 
hořících měst - co brunátných skvrn ... 

Náhle pociťuji, že pekelný kmit obrovského 
globu poněkud se vzdálil. Narovnávám se -
ale hrozný muž vedle mne přitiskuje mou hlavu 
nyní ještě mocněji ke zdi. Jen vztaženou paží 
přes mé hrdlo někam do dálky mířící. Hrozný 
tlak mi dusí dech - oči vybíhající z důlku vidí, 
jak nelidsky se šklebí na mne toto žulové ně
medvi - těžký trám paže dusí mne stále úpor
něji - pokouším se ubrániti rukama, ale železný 
kloub kyrysníkovy levice činí mne na ráz i tu 
bezvládným odsouzencem. O poslední vydech
nutí zápasícího nevolníka provází pošklebek 
zlých očí. Tof výsměch rasy, která nás již v la
byrintech mythů jen a jen nenáviděla - která 
pro naši pokoru i pro náš vzdor měla jen slinu 
opovržení - jíž bylo naše domáhání se dušev
ních zdrojů právě tak hříchem jako zápas o 
denní chléb. To se na mne šklebily celé němec
ké věky, když jsem bojoval o nejmenší doušek 
osvěžení pro hrdlo již nehybné. Ďábelský výraz 
obra v helmici měl záři vítězoslávy. 

V tom se zatmí. Ale současně ustává tlak. 
V jakémsi nejasném zmatku rodí se nové světlo
již posiřehuji zeměkouli daleko od své hlavy -
německá paže klesá s mého hrdla - kyrysník 
odstupuje - jsem jeho tlaku prost. Mohu zase 
volně dýchat. ba mohu dle své vůle pokročit 

ku předu. Tam, kde zeměkoule vznáší se volně -
velmi volně do výše. Ale již na ní umlkají vý
buchy, její pohyb se mírni - a kraje jejího po
vrchu zalévá podivné svěHo bílé noci. Bismark 
kráčí přede mnou - ale je skloněn - ba po
tácí se - dokonce klopýtá. Nyní zachází za 
nějakou územní vlnu - helma zmizela - holá 
leb jeho je podivně znetvořena - pojednou se 

postava tratí, jako by byl klesl někde můj zlý 
odpovědník. 

Pozoruji, že mimoděk zpívám cosi jako ve
lebný chorál - vidím, že zeměkoule nabývá 
svěžích barev - to září pro mne i Nikdo mi 
vÍCe nepřekáží - mou radost nikdo nedusí -
mému zpěvu nic nevadí. Dýchám volně jako 
bych sám též byl· vzlétl k zeměkouli do stří

brného svihl nádherně se vznášející. 
Ale v tom se opět zatemňuje - černé mraky 

se přiženou odkudsi ze zadu. Než se naději, 

počíná z této hrůzy dštíti strašné kameni. Celé 
přívaly rozdrcených skal jako v posledním dnu 
Sodomy prší tu na mne a daleko mimo mne. 
Marně kryji hlavu - klesám v klubko se choule. 
abych s holým životem vyvázl ze vřavy na mne 
přikvačivší - kameni za hromového třesku ne
ustává bíti do mne a zatemňovati mi výhled. -
Klesám ubit - ruce již jen k modlitbě poslední 
spínaje. Pokouším se také nějak volati o po
moc - ale nikde ani třásně světelného pa
prsku - zánik se blíží - poslední vteřina ... 

. Ale zase šlehá do mého umírání světlo šfast
ného obrahl. Pekelný zmatek umlká, jak byl 
náhle začal - rychle se jasní - opět vidím ze
měkouli plouti k výšinám - tentokráte do 
azuru. Síněje se sluneční nádherou. Otáčí se 
velebně - díly světa se na ni koupají v mo
řích s laškujícími vlnkami - sníh velehor má 
půvab jarních květů - radostná svěžest všeho 
má sledy vonných koupelí. Radost moje je tak 
veliká, že volám do daleka jako za celé národy 
jásavé pozdravy. Probouzím se. - - -

Není ve mně zrnka spiritistického blouznění -
ani sledu touhy viděti v budoucno. Nemám sklo
nu k mysticismu a nevěřím snům. Ale byl to 
přece jen můj šestnádý sen - pokud pamět 
moje sahá - jenž se splnil do podrobností až 
skličujících. Právě tak stal se bolestnou skuteč
ností můj sen o pohřbu mé ženy, jenž mne pře
padl v době. kdy v šfastném našem soužití ne
bylo ani zdání možnosti tak zlé. A na pohřbu 
se ukázali pak lidé dříve mi neznámí, ale snem 
předpověděni - rov byl v místech neočekáva
ných, ale snem označených. A jiné mé sny se 
dostavily ve skutečnosti tak příšerné, že bych se o 
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tom mohl napřemýšleň, kdyby proto bylo ve mně 
popudů. Ale sen o světové válce byl tak ná
padný, že jsem o něm ještě v létě ~roku 1913 
mnohokráte hovořil se ženou a se svou rodi
nou. Jako puzen pythickým tlakem, říkal jsem 
určitě, dojde-li k válce, bude to zápas světový. 
Sen mne přímo ovládal. Bránil-li jsem se jeho 
dojmu, bylo to marno - stal se mou vírou -
mým přesvědčením. 

Když vyskočili vojáci na pražském viaduktu 
před naplněnou plošinou, cítil jsem, že se mne 
zmocnilo kouzlo. Suggestivní mocí jsem byl 
spoután a ptal se jen, co nyní nastane. Když 
pak ze soboty na neděli byla vyhlášena mobi
lisace - a po přepadení Belgie postavila se rá
zem Anglie proti německému násilí - chodil 
jsem jako náměsíčný. Když mimo vše nadání 
v srpnu Žaponci ťali válečnou sekerou po ně
meckém Kiaučau - vzkřikl jsem po zprávě o 
tom divoce, to že je rudý plápol Niponu v mém 
snu - že se již blíží naše nejžalnější utrpení, 
ale po něm i naše svoboda! V rodině mé byli 
všichni jako· hypnotisováni mým snem a udá
losti se měřily jen jeho průběhem. 

Po Gorlici zaťalo němedvi do nás spáry přímo 
katovsky. Když bylo zabránilo, aby česká půda 
nestala se bojištěm, kde kdo klesal tehdy na 
mysli. Patřil jsem k nepolepšiielným, ale stále 
vzácnějším optimistům. Stal jsem se proto u 
mnohých pověstným - leckde až komickým. 
Komu jsem svůj sen prozradil, odmIčelse, ne
zavrtěl-li hlavou odmítavě. Sen je přece v lite
ratuře rekvisita nejopovržlivější - v životě přímo 

dětinstvím. Ale pověst nezlomného optimisty mi 
zbyla. Chodívali se ke mně napít naděje, kdož 
z přátel při vítězných fanfárách našich utisko
vatelů byli ubíjeni zoufalstvím. 

Někteří mi odpovídali ostře. V chodbě Ná
rodního divadla vyplísnil mne hořce starý lite
rární soudruh: "Jdi se podívat na mapu, kde 
je Vladimír Volyňský, který včera vzalo něme
cké a rakouské vojsko Rusům! Pak mi jistě už 
nepřijdeš se svou bláznivou vírou. Z Ruska si 
Němci přinesou světovou vládu! Kamaráde .. .l" 

V šatně Obecního domu rozplakal se člen 
naší stolové společnosti - muž jako sosna, že 
nemohl pro vzlykot ani promluvit, když padla 
Bukurešf. Když jsem se jal jej těšiti v hloučku 
spolehlivých lidí a prorokoval, že to Němec na 
konec přece jenom prohraje a prohráti musÍ, 
vytratili se ode mne všichni s pohledy, jimiž 
mne velice a pohrdavě litovali. 

Dočetl jsem se v Bismarkových ... Pamětech,« 
že mu ze svízelů pruské politiky ukázal na cesiu 
válečného tažení proti Rakousku r. 1 &66 živý 
sen. A líčí jej. Proto jsem se rozhodl, že své 
hrozné sny - alespoň některé - nastíním i s tím, 
co následovalo. Zde je můj válečný. 

Ale má závěr. Není-li deštěm kamení vpád 
maďarských hord na Slovensko roku 1919, čeká 
nás ještě jedno velké utrpení. 

Je v našich duších tolik čistých ohňů, aby
chom po novém vítězství obrozené zeměkouli 
mohli dáti také trochu svého vlastního světla -
odlesk svých čistých žárů ... ? 

L. N. ZVĚŘINA: NÁVRAT. 

Jak jste vtáhli do našich ulic 
jak po březnovém tání 
vítězný úsměv slunce. 
Vždyf z vašich jasně modrých kabáků 
se smálo cos jak nebe nad Brefagni 
a z vašich barelů, jak pluly v šiku, 
cos dýchlo v tvář, co připomnělo znovu 
nám velkou republiku, 

a z pušek pyšně nesených vzhůru 
van svobody sálal, jež krví a tanky a železem 

se zrodila světu. 

Les praporečků 
se nad hlavami vám vlnil, 
jak třepotaly se, jásaly, smály 
z hlavní vašich pušek: 
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bílá a modrá a červená 
a modrá, bílá a červená 
a hvězdy Ameriky i Anglie kříž 
a červená, bílá 
a bílá, modrá a červená -
a praporečky se třepotaly a jásaly, smály, 
co reků tempem v kameny duněl krok. 

A kameny tajily dech a stydla k;rev našich srdcí: 
Ó, vy jste to byli, co zmohli jste svrci 
těch prokletých tři sta let ponížení? 
Ó, vy jste to zmohli, že bylo a není, 
kdy nad námi tměl se jen útisku šer? 
Ó, vy že jste Arras a Targeite a Vouziéres? 

A kameny tajily dech a stydla krev našich srdcí, 
kdy krokem reků 
jste táhli našimi ulicemi: 

vy, naše trofej a mladé svobody štít. 
I paláce staré, ty Schonbornů, Kolowratů a Thunů, 
ti svědkové hrůzného dávna, 
se ztrnule dívaly, dole jak pyšná a plavná 
se nesla vlna mstitelů bojovníků. 

A šťasten, kdo v chvíli té pozdravu rozuměl, 
jenž z modře vašich kabátců, 
z lehce nasazených baretů, 
z tváří snědých, jež jiné líbalo slunce, 
z pušek pyšně nesených vzhůru 
zvonil a jásal, 
tož pozdravu drahé Francie: 

»Je sladko všecko i životy klást 
a lehnout moudrou pokorou klasů 

za svoji svobodnou vlast, 
za její nesmrtelnost a krásu.~' 

ELENA ŠOLTÉSOVA:. 

ČES K 0-5 L O VEN 5 KÝM LEG ION Á ROM. 

nufiach srdca hned úzkosťou sa chve
júceho, hned radosfou plesajúceho, 
z hlbokým požitkom načúvávaIi i čÍ
távali sme za deísfva naše rudové 

povesti o troch bratoch, s nejakým životným 
poslaním do sveta sa vypravivšich, z ktorých 
vždy najmladší, najprosfejší, ale i n aj nes e
b e c ke j š í, mimoriadnými mocnosfami napo
máhaný, splní poslanie, na ktorom sfroskofali 
sa dvaja staršÍ. A tiefo okúzl'ujúce povesti tak 
nám vsiakly do duše, že sme uvedli v kh smy
sel, tú vieru nepovedome v sebe nosili a tak 
v prosired sveta rozumove prevyspelého ostá
vaH sme deiinne prostými, a pravda, i museli 
sme znášaf z toho plynúci osud všade ukráte
ných, ošudených, o práva pripravovaných. Ale 
ani fiefo zkúsenosfi nemohly nám vyfrhnúf zo 

. srdca vieru v nášho nesebeckého hrdinu z po
vesti, hod sme vieru v seba už počínali traiif. 

V uveličenom oduševnení mladej, jarej mysli 
obdivúvali sme slávnych hrdinov starého i no-

vého veku, ktorí, obefu;úc vlastné životy, vy
dobývali slobodu a blaho svojej olčine, slúžili 
za vzor národu, a spolu i za dokaz jeho vlasi
nej hodnoty - a zdá sa mi. že i závideli sme 
kh národom, z kforých pošli. 

V trudnom položení ukrmených, potlačených 
a bezbranných bláhali sme samostatným ná
rodom súvekým, že možu žif seb e ako indivi
duality národné; možu sa rozvif k plnosti svoj
stva Tvorcom im daného, a vo svojom rozvití 
byť svetu tým, v čom je kh určenie - bláhaIi 
sme im, pripravenÍ vo svojom nešfasti už o ná
deju, že by sme sami mohli ešfe ku podobné
mu dospief ... 

A tu! 
V najstrašnejšej dobe, keď nás ujarmiielia 

hnali do desného boja proti bratom, aby nás 
istejšie mohli znÍčif, i verili vo svoje vífazsfvo 
a nám už vyničenim hrozili, - tu zjavili Sfe sa 
Vy, hrdinské legie česko-slovenské, ktoré nie že 
by Ste len bóly maly hrdinov medzi sebou, ale 
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pozostávaly Síe zo samých hrdinovo Každý Váš 
jednotlivec šiel z vlasinej vóle do boja s vra
hom, sužujúdm a zabíjajúcim jeho národ; každý 
jeden na vykúpenie národa niesol svoj život, 
hotový podsiúpif i muky i smrf. 

A tak prišlo i zázračné vífazstvo. Najmlad
šiemu braiovi z povestí vskutku pomáhaly nad
obyčajné moci, v ktoré sveiská múdrosf vedf 
nechce. Cudzie národy v údive hl' adeli na Vás, 
ako na zázrak, a pýiali sa: Ktorý je to národ, čo 
z neho pošli tito, keď sme ho posial' nepoznali? 

A my, ktorí sme šfasiní mód Vás nazývaf 
svojimi synmi, zása pevno veríme v smysel na
šich starých povestí, leb o Vy Síe ho stvrdili. 
Najmladši, najprostejší brat posvainou sebažed
vou sosňal kliaibu zlej moci so svojej otčiny. 

My obdivujeme, ale už 'nezávidíme vel'kých 
hrdinov iným národom, lebo sami máme už 
legie svojích pravých hrdinov, klod, hod nie 

všetkých mená sú zachované" budú žif v deji
nách nášho národa, kým on bude trvaf. 

Ani už nemusíme sbornou rezignáciou blá
haf iným národom pre svobodu a samostat
nosf, v ktorej móžu sa svojráznevyvinovaf, 
keĎŽe zásluhou česko-slovenských legií už i my 
máme svoju svobodu a samostatnosf, a len na 
nás samých je, aby sme sa v nej po svojsky 
podl' a Božieho zákona vyvinovali. 

A Vy, naši československí legionári máte svaté 
právo žiadaf od nás, aby sme Vás, žijúcich, tým 
odmenili a Vašich za nás umrevšich druhov 
tým oslávili, keď sprostiuce sa akéhokol'vek níz
keho sebeciva, očistíme sa od starej mravnej 
špíny a budeme žif tak, ako sa patri na Vašich 
vykúpencov. 

To je i našou jedinou možnosfou udržaf si 
slobodu a samostatnosf, a neupadnúf s potu
pou nazpai 'do starého jarma. 

ADOLF VESELÝ: SLOVENSKÁ ZEMĚ PŘIJÍMAJÍC 

TĚLO ŠTEFÁNIKOVOMLUVÍ: 

Jako když orlí mládě se rozletí 
z rodného skalního hnízda -
ze mne jsi vyšel jednoho rána v podletí, 
strništěm vichr když hvízdá. 
Och, 
co jsem se tesklivě za tebou nahleděla! 
Prázdnota mučivá tehdy odevšad zela; 
můj jsi byl hoch! 

A pak jsem jen srdcem tě tušila v dáli. 
Ve hvězdných výšinách lidské své žaly 
jak jsi tišil; 
jak statečně rosU, se šířil a výšil 
tvůj duch. 
Jak posléze k činům dal velikou sílu, 
k slavnému dílu 
tě vyvolil bůh. 
A pak 

______________________________ m~ 

ohnivou- září, jež proráží mrak, 
že s plamenným mečem se probíjíš ke mně 
do slovenské země! 

Tvá matka, tvá chůva jsem byla, 
houpala něžně tvou kolíbku -
když pak jsi dorostl, věrná tvá milá: 
Co jsem se na tebe natěšila, 
tisíce chystala polibků, 
až vrátíš se mi ... 
A ty se mi vraCÍš mrtvý a němý! 
Krví mne zbroiils', já tě slzami skropím, 
otevru náruč, rukama svýma tě chopím, 
zlíbám tvé zmučené tělo. 
Co v srdci touhou nám po léta vřelo, 
stane se skutkem v jediné chvíli. 

Spi, hochu milý! 
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L. N. ZVĚŘINA: VZKAZ LEGIONÁŘŮV. 

Mrtvým sláva 
živým svobody dar. 

Ze stepi širých, 
tož tichých a věčně zasmušilých, 
kde smutek jen s nebe se slévá, 
kde v samotě siré se zalyká žal, 
do země zahrad a písní 
lehýnký zalétl vánek. 
Oblohou čekankovou 
obláčky blaženě plovou 
a do dálek pílí: 
beránci sněžně bílí ... 

V zahrádce hoří pivoňka, 
nad ní se bělásci honí, 
na plůtku prádlo se třepotá 
a v fravách, ej, třese se, třese se 
šílená radost cvrčků ... 

NMamičko, neplačte! 
Mamičko, nermufte se! 
Mně už je dobře. 
Z otrodví k svobodě 
a ze tmy k světIu 
šla naše mládí.« 

Za Omskem hluboko v travách, 
v travách smířeně ševelivých 
prostý je navršen rov. 
Trávy jej mateřsky hladí, 
za noci z rozslzených hvězd 
čÍs bolest dolů se dívá, 
a po něm 
v ostychu vroucném 
dvou javorů fančÍvá stín. 

V hlavách mu stojí 
kalina bílá, 
kalina bílá -
jako když šátečkem někdo vstříc mává 
jako když mává 
na shledanou, 
na shledanou ... 

»Mamičko, netruchlete! 
Mně už je dobře. 
Z otrodví k svobodě 
a ze tmy -k světlu 
šla naše mládí." 

ANNA MARIA TILSCHOVÁ: DOMA. 

va vojáci, zabaleni do plášfů, leží 
vedle sebe na pastvisku. Je studené 
a krásné ráno na horách. Vlní se 
pod nimi vrchy, porostlé svěží ze

lenou travičkou a začernalými smrky, nÍží se 
zvolna do údolí a zase prudce vystupují, jako 
když se vzdouvá zelené moře hlubokými vlnami. 
Není na dohled vesnice, osamělé chalupy, ni 
salaše, -ba; ani pasoucího se stáda, jen dole 
kopce a nahoře jasné, vysoké nebe. Dravý pták 
krouží nad nimi, potom náhle prudkým pohy
bem, jako by padat se sřítí dolů na svou nebo
hou ~ořist. Vrchy, paseky, černé lesy a stráně} 

Všecko, všecko, jako u nich doma, na Moravě. 
- "Teď máme doma asi teprve žně!" povídá 

mírně a vážně první, trochu již prošedivělý. Vi
dí široká, bílá vrata svého rodného statku, 
kterak zejí nedočkavě dokořán a z dáli pomalu 
úvozem těžký vůz sváží obilí, hned za ním 
druhý, připřažený jen za voj, že není dobytka. 
Tři roky již neobešel žluté lány svých polí v ne
děli a tři roky již nebyl u své rodiny. Kdo asi 
pomáhá jeho ženě ve žních? Jaké má čeledíny? 
Jaký byl letos klas? Rád by byl všecko znal 
dopodrobna o hospodářství, rodině i dobytku -
jak nejstarší syn as vypadá? Poirvá-li vojna 
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ještě i jen rok - půjde i on, holobradý chlapec. 
- »Ba - teď teprve jsou u nás žně!" odpo

vídá mu druhý, stejně zamyšleně, jako starší a 
ženatý kamarád. Je z hospodářstvÍ. ještě mno
hem většího, ale že jich je mnoho dětí na je
den statek, studuje. Leží na znaku. s přimhou
řenýma očima a zdá se mu, že si hoví na za
hrádce v pravé poledne o prázdninách. Podři
muje, je parno, ticho, tráva, na které leží. je 
spálená, jen mouchy bzučí kolem uší a na bílé 
stodole se lehce pokyvují stíny větví a honí po 
dvou stíny motýlův. Všichni jsou na poli, mimo 
maminku, která vaří v kuchyni. Slyší ji přechá
zet, pumpovat a potom zase hubovat kuřata .. 
která prolezla plotem ze dvorka. Vláďo! Ví. co 
znamená zavolání a jen nerad se zvedá, naští
pat jí dříví do kůlny. Vláďo I Rozběhl by se o 
překot kolem besídky, zarostlé fazolemi, kdyby 
teď odněkud zaslechl její hlas, kdyby zaslechl 
číkoliv hlas, třeba jen starého cesiaře z vedlej
šího dvora nebo i ňufání hloupého štěněte. 

Kdyby tak věděl, co v tuto chvíli, co on ód
počívá v trávě a od nich všech je oddělen mo
řem, co právě v tuto chvíli všichni dělají. Mlátí 
ve stodole, anebo jsou na poli? Nebo je noc 
a všichni pokojně spí? Dovedl si je všecky do
cela dobře představit.. jak chodí.. stojí, jedí za 
stolem, jak mluvÍ, smějí se i rozlobí, jen jednu 
ne - své děvče. Čím úporněji se na ni roz
pomíná, tím více se mu rozplývá její obličej, 

až zmiií dočista. Nezbude než, aby sejmul če
pici a z jejího okraje vytáhl obrázek, zabalený 
do bílého šátku .. 

- ..,Co mysliš?" podá ho staršímu druhu, nje 
hezká?" 

- "Blázne!" odpovídá mu zarostlý kama
rád. "Každá je hezká - každá, jak ji máš rád!" 

- "Co myslíš?" ptá se mladší zase žárlivě, 
"třeba každou neděli tancuje?" 

- "Nevím! Snad... možná - a třeba zase 
ne! Co pak my o našich víme - a oni zase 
o nás I" a starší, prošedivělý máchne opálenou 
rukou s onou po vznešenou a odevzdanou trpě.,. 
livostí, které je, vojáky, naučila vojna a nesmír
ná dálka moře. Ale u něho, u zdravého muže, 
to není otupělá trpělivost stáří, které již nic ne
čeká, ale síla a pevná víra, že se dočká a na
vrátí tam, kde ho potřebují, k ženě, k dětem 
a k polnostem. 

Slunce pozvolna sloupá a oba pokojně po
kuřují z dýmek, vzdáleni velikého tábora. 

- "Víš, co bych teď rád?" za dlouhou chvíli 
mlčení teprve se ptá mladší. 

- .. Co? Tabák?" 
- »Ne - koláč!«' 

- "Jaký?" 
- ..,S mákem}" 
- nA já - zas s tvarohem!" 
Mlčí, kouří a oba dva vidí před sebou v dýmu 

se vznášet kulatý koláč. Ale ten jejich nesku
tečný koláč, posypaný tvarohem i mákem, to 
není jen obyčejný koláč, ale to je koláč, který 
vyválely samy jejich ženy a maminky, který po
kladly švestkami, jež uzrály ve velikém sadu za 
statkem a voní, voní! Nejen máslem voní, ale· 
hlavně vzdáleným dom ovem. 

~~-

K ARE L TOM A N: T. G. M A S ARY K O V L 

Vítězi, který vjíždíš 
do pražských bran, 

žehnej ti svatý V ádav 
a Mistr Jan. 

Červenobílý prapor 
jsi světem nes', 

červenobílý prapor 
ti vlaje dnes. 

A miliony srdcí 
bijí ti vstříc 

a muži, ženy, děti 

přišli ti říc: 
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Náš otče, který vjíždíš 
do pražských bran, 

žehnej ti svatý Václav 
a Mistr Jan! 



F R. U DRŽ A L: V Z P O M í N K Y. 

a jaře r. 1916 docházely z Berlína 
do Prahy často zprávy, které bu
dily v českých duších dobré na
děje. Tak mluvilo se již v· dubnu 

mnoho o nepokojích a pouličních bouřích z hla
du, o revoltách, které vznikaly v Berlíně a za
chvacovaly i jiná průmyslová střediska. nOčíti 

svědkové" vracející se z Německa vyprávěli o 
demolovaných továrnách, vypálených palácích 
i celých zničených čtvrtích sídla Vilémova. Ne~ 
scházely nám sice i střízlivější informace z do
mácnosti našich sousedů, než chtěli jsme míti 
vlastní dojmy a tu, poúradě s nynějším mi
nistrem vnitra, rozhodl jsem se pro ..,siudijní 
cestu" Německem. Průvodní listiny obdržel jsem 
na doporučení vídeňské vlády dosti rychle. Jako 
důvod cesty uvedl jsem nutnost porady s Fried
richem Naumannem, známým autorem nStřední 
Evropy." Sám německý vyslanec ve Vídni Tschir
ski, jakmile jsem mu sdělil, že chci dle návrhu 
Naumannova budovati střední Evropu, opatřil 
mne co nejochotněji zvláštním doporučením. ve 
kterém úřadům - jmenovitě kruhům vojen
ským - doporučoval, ba nařizoval, aby mně 
všude vyšly ochotně vstříc. Do Berlína přijel 

jsem v květnu, bezprostředně po zatčení Lieb
knechia. Ku nemalé své radosti četl jsem již 
cestou v berlínském TagblaUu, že Naumann od
jíždí na delší cestu a že se vrátí teprve počát
kem června. Užil jsem nadutého Prušáka za 
jeho návštěv v Praze a ve Vídni více než dosti. 
i bylo pro mne opravdu vykoupením, že mne 
náhoda zbavila společnosti z míry odporné. 

V říšském sněmu, který právě projednával 
předlohu o noční práci žen a dětí, mluvil jsem 
s řadou předních německých politiků, z nichž 
mnozí vyslovovali své podivení nad tím. že z ra
kouských politiků, kromě Maďarů. nikdo posud 
do Berlína nepřijel. Baron Rechenberger, bý
valý generální guvernér německé Afriky, líčil 
mně výmluvně všechny světlé stránky ..,střední 

Evropy" a představil mně odrodilého potomka 
starého českého rodu, hrabětě Pražmu, který 
se chlubil, že jeho nejvýnosnější statek nalézá 

se v»Deutschbohmen.«Jf.) Oba páni mne ujišfo
vali, že po válce budeme k maice Germanii 
pevně připoutáni, na čemž že lze právě tak málo 
měniti jako na skutečnosti. že všechny naše 
vody tekou do Němec. S nynějším finančním 
ministrem Erzbergrem konferoval jsem v mini
sterstvu války i v jeho soukromém bytě. O pa
cifismu, kterému tento vychytralý politik podlehl 
teprve po zasáhnutí Ameriky do války, nebylo 
u něho v květnu 1916 ovšem ještě ani stopy. 
Ano, zrovna Erzberger řekl mně s příkrosti 

v pravdě prušáckou, že po válce musíme míti 
jednotnou výzbroj, společný zbrojní průmysl 
a jeden generální štáb. Na další cestě po sto
pách Naumannových do Hanovru, Hamburku, 
Brém a Vraiislavi bylo mou hlavní starostí, 
abych jen nepřijel do některého místa dříve .. 
nežli jeJivůrce střední Evropy opustil, a to se 
mně šfastně vždy podařilo. Za zmínku snad 
stojí ještě rozmluva s místopředsedou pruského 
sněmu, tajným radou Porschem. Jmenovaného 
vůdce německých katolíků navštívil jsem ve V ra
tislavi.. Vyprávěl mně, že nové vojenské přípravy 
Ruska činí vedoucím německým kruhům těžké 
starosti, a že se v nejbližších dnech na rakou
ské frontě čeká velký ruský nápor. Současně se 
ale utěšoval připomenutím, že ruské nedostatky 
proviantní i muniční zlomí záhy i sebe odbor
něji a důrazněji vedený útok. Dále jsem se "do
zvědě}," že bezprostřední příčinou světové války 
byly Kramářovy pikle na Balkáně. Abych v tomto 
tónu o Kramářovi dlouho mluvit nemusel, slí
bil jsem, že po válce budu v Čechách podpo
rovati katolické hnutí a poroučel jsem se nejen 
p. Proschemu, ale i celé říši "bohabojnosti a 
dobrých mravů," nebof účel mé cesty - projeti 
Německo všemi směry - byl úplně dosažen. 

Na jaře r. 1916 bořilo se Německo jen v naší 
fantasii, ale ve skutečnosti vládl tam ještě klid 
a pruský pořádek. Státní stroj dýchal sice těžce, 

Jf.) Pan hrabě Pražma jistě netušil, že jeho 
nejkrásnější statek bude po válce majetkem če
skoslovenské republiky. 
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ale veškerou svou práci vykonával bezvadně. 
Ze styků s německým lidem i z rozhovorů 

s německými politiky, i když se všichni očividně 
snažili pravou náladu zatajiti, odnesl jsem si 
z Německa o celkové situaci dojem dosti jasný. 
V zasvěcených kruzích neměli již tehdy čistého svě
domí a báli se špatných koncův. Ale vzdor všem 
těžkým- starostem činili seč byli, aby víra v ko
nečné vítězství Německa zůstala v lidu neotře
sena a fo dařilo se jim roku 1916 ještě velmi 
dobře. Německý lid sice již citelně hladověl. než 
věřil pevně ve vítězství ",tatíčka" Hindenburga. 
O demolovaných továrnách a vypálených pa
lácích nebylo nikde ani stopy, a i zatknutí Lieb
knechta bylo provedeno na ulici bez nejmen
šího porušení klidu. Po zjištění těchto fakt vracel 
jsem se do Čech v náladě stísněné, jsa jist; že 
musíme se ještě vyzbrojiti velkou dávkou trpě
livosti. Nežli jsem dojel do Prahy, byla ofensiva 
generála Brusilova v plném proudu, ale bohu
žel splnila se brzy předpověď místopředsedy 
pruského sněmu. 

J tento poslední velký ruský nápor ztroskotal 
nedostatkem střeliva, vinou ruského šlendriánu. 

Po skončení Kramářova procesu, 2 dny před 
vstupem Rumunska do války, zajel jsem do 
Pešti.l abych tam vyhledal přední uherské po
litiky. Navštívil jsem Tiszu, Langa, Michala Ka
rolyiho i jiných více. Tisza vedl tenkráte zahra
niční poHtiku bez nejmenšího ohledu na Berch
folda, byl ve Vídni nenáviděn a často i vídeňskou 
žurnalistikou napadán. Doufal jsem, že bude 
mým plánům přístupnější, než záhy jsem byl 
z každého optimismu vyléčen. Líčil jsem Tiszo
vi bezpráví, páchané persekucí předních našich 
politiků na českém národu, a vysvětloval jsem 
tím způsobem nespolehlivost českých pluků. Vě
děl jsem, že Tisza mluvíval často s Kramářem 
v Pešfi i ve Vídni během delegací, proto byl 
jsem tím trapněji překvapen, když jsem od Tiszy 
uslyšet že Kramáře zhruba nezná. Přebíhání 
českých pluků způsobil však dle přesvědčení 

Tiszy přece jen výhradně Kramář svojí před
válečnou politikou. Proto musí nyní následky 
svého velezrádného chování také nésti. 

Michal Karolyi snažil se mně namluviti, že byl 

vždy SIavofilem. Patrně jen, aby jeho tvrzení 
mělo aspoň zdání pravděpodobnosti, varoval 
mne důtklivě před maďarskými Germanofily,jme
novitě před svým tchánem Juliem Andrassym. 
Ujišfoval mne nejupřímnějším přátelstvím a sli
boval i odstoupení části Slovácka, smluvíme-li 
se jen na společném postupu v politice zahra
niční. Vyprávěl, že ví vše, co má prof. Masaryk 
od dohody slíbeno, a že v podstatě s tím sou
hlasí. Na smrt nenáviděl Tiszu. Opatřím-li z vÍ
deňských archivů papíry, kterými by mohl Tiszu 
kompromitovati, sliboval revanche proti Stíírg
kovi a věčné přátelství. Vybízel mne k cestě za 
hranice. Na mou otázku, jak bylo by nyní možno 
dostati se do ciziny, odpověděl,· že frontou je 
to vždy možno. Činil jsem tehdy Karolyimu jisté 
naděje, nebof neměl jsem v tu dobu snaživěj
šího přání, nežli dostati se z Rakouska. V tu 
chvíli již psaly německé i maďarské listy o zra
dách českých pluků s největší zuřivostí. Líčily 

nás jako vyvrhel lidské společnosti a jmenovitě 
jako inieUekiuelní zbabělce. Zvláště listy maďar
ské dokazovaly příklady ze své vlastní historie, 
že každý národ musí svou svobodu vykoupiti 
krví; čehož prý Češi nebyli a nejsou ani dnes 
schopni. .,Češi pracovali vždy a pracují posud 
jen zradou, neboť jim vrozená zbabělost nedo
voluje, postaviti se proti utlačovatelům v otevře
ném boji:'" Při čtení těchto krvavých urážek 
zajisté v každém· Čechu vzkypěla krev. O mne 
se časem pokoušívala i závraf. Věřil jsem tehdy, 
jako věřím dnes, že Čech byl a jest nejschop
nějším vojákem na světě. Věděl jsem, že tato 
inteHekiuelní bojovná schopnost českého člo
věka jest dobře známa Němcům i Maďarům. 
Z aufopsie znal jsem osobní statečnost Němců 
z říše ze svých dob studentských, statečnost Ma
ďarů z dob své služby v Pešti a rakouských 
Němců z vídeňského parlamentu. Byl jsem vždy 
nepřítelem souboje, ošklivého to zbytku stře

dověkého pěstního práva, ale již jako student 
měl jsem příležitost poznati, že jsou lidé, kte
rým chybí smysl pro právo a kterým neimpo
nuje duševní převaha. Poznal jsem, že tomuto 
druhu lidí, jsme-li nuceni s ním se stýkati, možno 
imponovati jen hrubou silou _. zbraní, šavlí 
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nebo pistolí. Nikdy před tím netoužil jsem tolik 
dokázati všem nepřátelům českého národa, že 
tam, kde odvaha jiných již končí, - tam že 
odvaha Čechů teprve začíná. 

Když pak na můj dotaz ve Vídni, mohl-li 
bych býti použit na frontě jako ordonanční dů
stojník, odpověděl Georgi - s poukazem na 
příčiny mého degradování - že mohl bych slou
žiti toliko v zázemí, věděl jsem kolik uhodilo 
a byl jsem rozhodnut jíti s Karolyim přes hra
nice. V jedné noční poradě ve Vídni vyprávěl 
jsem o svých stycích s Karolyim nynějšímu stát
nímu tajemníkovi v ministerstvu vnitra Dru Hod
žovi, který tam tehdy vězel ve vojenském ka
bátě. Dr. Hodža vylíčil mně charakter Michala 
Karolyiho takovým způsobem, že jsem s Karolyim 
od té chvíle všechny styky přerušil. Tenkráte 
slyšel jsem z úst Hodžových poprvé jméno 
našeho prvního ministra války, kterého jsem až 
do toho okamžiku neznal ani dle jména. Hodža 
označil Štefánika již tehdy jako člověka neoby
čejně schopného, od něhož lze s jistotou če

kati veliké věci. 

Netrvalo dlouho a jméno Štefánikovo zazni
valo k nám ze zahraničí již častěji. Činnost Ma
sarykových hochů započala a po Zborově ne
bylo již v maďarských nebo v německých listech 
o české zbabělosti nikdy ani nejmenší zmínky. 
Brzo potom plnila se již česká srdce jiným tlu
kotem. Prsa dmula se pýchou, oči zářily rado
sti při každé nové zprávě o hrdinství legionářů 
a naděje celého národa rostly a nabývaly urči
tých forem. Cítilo se instinktivně, že v českých 
legiích jest teprve skutečné národní znovuzro
zeni, jest embryo samostatnosti, že legie přivedly 
nás na cestu, kterou v případě vítězství našich 

. spojenců, o kterém jsme nikdy nepochybovali, 
dojdeme ke zřízení vlastního státu. 

28. říjen, kdy formálně byly splněny všech
ny naše staleté tužby, měl by se pro věčné časy 
jmenovati dnem legionářů. V týž den nebylo 
sice v republice ještě ani jediného legionáře. ale 
přece jsme všichni věděli, že klidíme ovoce je
jich obětavé práce. Příjezd prvních legionářů 

s plukovníkem Husákem v čele byl pro celou 
republiku národním svátkem. Ale i všechny ostal-

ní legionářské oddíly byly vítány způsobem stej
ně srdečným, jako slavnostním. Zvláště těšil se 
celý národ na chloubu všech legionářů, ministra 
Štefánika. Přáli jsme si jej míti doma, jmeno
vitě jakmile byla patrna nezbytnost organisace naší 
armády. Toužili jsme z celé duše po tom velikém, 
rozeném vojákovi, čím více bylo zjevno, že bez 
vážných sporů nenastane žádoucí vyjasnění mezi 
námi a některými z našich neupřímných sou
sedův. Cítili jsme potřebu jeho tvůrčího ducha 
Konečně letos z jara po přehlídce naší sibiřské 
armády skutečně přicházel. Vracel se domů přes 
Halii, kde pro nás již dříve svojí sugestivní silou 
tak mnoho vykonal. Ohlásil nám svůj návrat 
způsobem, který odpovídal jeho jedinečnému 
charakteru. Letěl přes moře, hory, lesy. Šťastně 
přiletěl nad svoji rodnou Slovač, vysoko ve 
vzduchu zakroužil nad zemí milovanou a v oka
mžiku, kdy srdce jeho jistě bušilo pocity vrchol
ného štěstí, sřítil se mrtev na její ňadra. Šte
fánik jest a zůstane vždy i v historii světové 

řídkým, kromobyčejným zjevem. V historii ná
roda československého jest a zůstane Štefánik, 
životem i smrtí, zjevem jedinečným. Jedinečný 
byl i pohřeb největšího novodobého českoslo
venského junáka. Hora Bradlo. která vévodí 
širému okolí a bývala často svědkem slávy hu
sitských hejtmanů doby Jiskrovy, přijala tělo 

prvního nejvyššího československého hejtmana 
pohosiině do svého klína. 

Duch jeho vrátil se do světů neznámých, snad 
do říše hvězd, ze které za svého života tak dlouho 
se rozhlížel, až ve světové válce postřehl sokolím 
zrakem rozhodný okamžik a dal se ve vítězný 
let za svobodou a samostatností národa česko
slovenského. Všichni, kdož Štefánika znali. ličí 
jej jako dokonalého kavalíra, který každou 
službu štědře odměnil. A tak i k své posmrlnf 
hostitelce zachoval se vpravdě královsky. Hoře 
Bradlo dal veliký mrtvý své všechno, -dal jí své 
slavné jméno. Dříve vévodilo Bradlo širému okolí, 
hora Štefánikova bude vévoditi celé republice 
a sláva její poroste silou tradice od pokolení 
k pokolení. K hoře Štefánikově putovati bude 
české junáctvo. Jménem Štefánikovým bude 
Bradlo žít v modlitbách a písních, stane se 
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místem legendárním - posvátným. Štefánik, 
chlouba legionářů a pýcha celého národa, bude 
dříve nebo později národním světcem. jehož 
udívati budou všichni Čechoslováci bez ohledu 
vyznání náboženského nebo politického. Máme 
ke kacířství silný,individuelní sklon, často větší, 
nežli bývá celku zdrávo. Potřebujeme světců, kteří 
by nás aspoň po smrti sbližovali, když živým 
svým synům té radosti nikdy nedopřejeme. 

A tu v závěrce těchto kusých vzpomínek 
budiž mi dovolena otázka: Mohl by se býval 
Štefánik státi tím křišfálově čistým, vpravdě 
antickým národním rekem, kdyby v Brafislavi 
byl šfastně přistál a z povinnosti svého úřadu 
byl nám nucen říci. že to a ono je chybné, a že 
mnohé musí býti v zájmu republiky změněno 
a odstraněno? Stal by se býval chloubou našeho 
pokolení, nedostižným vzorem všed~ českých 

junáků, kdyby mu bývalo bylo dopřáno zasáh
nouti do našeho života celou energií svého 
tvůrčího ducha? Učitelka naše nejpřednější, hi
storie světová a zvláště historie naše domácí, 
odpovídá na podobné otázky záporně. 

Proto nereptejme proti osudu, jestliže nám před
časně vzal prvního ministra války a buďme 
spokojeni, že nám dal ideálně čistého česko-

slovenského junáka. Ano. vděčiti musíme šfastné 
shodě velikých světodějných událostí, za kterých 
se podařilo nejlepším českým synům dosíci 
splnění všenárodních ideálů v míře nikdy ne
tušené. S chloubou věčnou zůstane vždy za
znamenáno v knize dějin, že čeští legionáři kladli 
své životy za národní statky, po kterých dlouhá 
řada pokolení marně toužila. 

Pole národní i kulturní práce nebude v re
publice nikdy súženo, ale naopak v životním 
zájmu národa musí býti všestranně zvětšeno. 

Osud postavil náš mladý stát co do času i místa 
tak exponovaně, že připadající nám úkoly můžeme 
šfastně rozřešiti jen tenkráte. dovedeme-li celý 
národ spojiti v jedinou disciplinovanou česko
slovenskou legii. Svým centrálním položením 
jest naše republika předurčena tvořiti kuUurnf 
výheň střední Evropy. Vlast naše bude především 
zápasištěm duchů. Z tohoto ušlechtilého zápolení 
můžeme odnésti palmu vítězství jenom tehdy, 
bude-li každý z nás míti ctižádost státi se disci
plinovaným československým legionářem. 

Budiž naší nejprvnější snahou '- aby v té t o 
vlastenecké práci byl každý legionář 
žulovými, po sváfnými řády republiky 
stejně blahovolně podporován. (1919). 

--"."'tf~]frt6~ 

SVAT. KARMEN: VfTĚZŮM. 

Vstříc. hrdinové .. svět vám jásá celý 
a nebýt vás, čím byl by nyní Čech? 
VY. kteří za volnost jste krváceli 
a za svobodu svatou lidí všech. 
především za nás plamennými meči 
jste bili se, jak rek se musí bít ... 
vždy! není národ. jenž by křivdu větší 
sta let byl trpěl nežli český lid ... 
A V jásotu, jímž svět jak vzácné hosty 
vás dneska slaví, vavřín na skráni .. 
zní n e j v r o u c něj i český pozdrav prostý: 
Vítězi. naši, buďte vítáni! 
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PAVLA MATERNOVÁ: JE TŘEBA BÝTI CELÝ MUŽ! 

Je třeba býti celý muž 
a ne ten v bouři vrak ... 
Mít pevný krok, když jsi tu už, 
kde volný jest jen pták! 
Neb pták, ten může uletě!, 
když prochládá mu jeho sně! ... 
Leč, jsi-li muž, své zemi služ 
a k hvězdám zvedej zrak. 

Je třeba míti tvrdou hrud. 
nechť srdce měkké máš, 
by nepronikla zloby rmuf 
ti ke dnu duše až. 
Co život dal - buď ples, buď žal 
ty za vše děkuj, co jsi vzal 
a nikoho zde nezarmuf .•. 
Kdo tvým, jej hřej a blaž. 

A nelze-U ti tepla dát, 
kdy zevšad čiší mráz -
a nelze-U ti pevně stát, 
kdy pod nohou ti sráz: 
jdi aspoň neziřísněn a čist, 

jak s osiky ten zlatý list,. 
když utrhne jej listopad 
a svěje v jeden ráz. 

13 O H. Z AH RAD N I K-B ROD S K Ý: LEG ION Á Ř. 

oněkud v šíji přiohnufý. ale s hlavou 
bysfřezvednufou vešel do pokoje, 
postavil se po vojensku, zasalutoval 
a potom teprve sejmuv čepici. vydechl 

a podával mi ruku . 
..,Já jsem Mariin Fejfara ze Z.", řekl důrazně 

a na jeho přízvuku bylo znáti, že se vrám z ciziny. 
Znovu jsem mu podal ruku, srdečně ji stiskl 

a vyzval. aby se posadil. Byl to můj osadník, 
sedlák, který plných pět let byl na vojně. Při 

mobilisaci nastoupil, v Srbsku přeběhl, prošel 
křížovou cestou Albanií;, vstoupil do francouz
ských legií a po pěti letech konečně přišel domů. 
Poslední tři léta se o něm vůbec nevědělo a 
jeho návrat vzbudil rozruch v celém okolí. 

Znaljsem ho dobře. Člověk jednoduchý, málo
mluvný, hloubavý., doma pracovitý, téměř absti
nent. Žil pro rodinu a dřel na čtyry děti, které 
mu žena rychle za sebou porodila. Nebyl ani 
chudý, ani bohatý. Takový sedlák z jihočeské 
kopcovité krajiny, kde stále ještě dříme starý 
husitský duch. byf neuvědoměle a kde se rodí 

tvrdé. české lebky. Při mém uvítání oči mu na 
okamžik zjasněly, pousmál se, rozvážně zodpo
vídal mé dychtivé otázky. jak bylo tam na horké 
francouzské frontě. Bylo tam zle, ale hovořil o 
tom prostě, jako by povídal o zasetí svých polí. 

Už během jeho řeči vyvstávala v mé duši 
tíseň. Vzpomněl jsem si, co se v jeho rodině 
za jeho nepřítomnosti stalo a tušil jsem, že 
přichází ke mně, aby o tom hovořil. A toho 
jsem se bezděčně bál; nevím. proč jsem pojed
nou neměl odvahy hovořiti s tímhle člověkem. 
který se bezpočiukráte díval v tvář smrti, o jeho 
rodině. Bylo mi ho nějak nekonečně líto a 
tušil jsem, že nyní prodělává větší zápas, než 
tehdy, když stál v krvavém ohni a průtrži smrtí
cích siřel. 

Odmlčel se. hlavu svěsil a znovu oči zvednuv, 
podíval se na mne smutnýma očima. 

..,Jdu sem na radu", ozval se při dušeným 
hlasem. AI Víte, co se za mé nepřífomno·sti doma 
stalo .... 

Přikývl jsem hlávou. Loni jsem křtil dítě. které 

172 



se jeho ženě narodilo. Bylo to páté dítě a 
otcem nebyl její vzdálený muž, ale mlynářův 
syn. Lačná lidská zlomyslnost vrhla se na matku 
i dítě, hejno posvětí se vyrojilo a nemyslící dav 
pochutnával si na lahůdce. Tušit jsem, co se 
stane, až se sedlák domů vráti. a bylo mi ho 
líto. Ale bylo mi líto také té ženy a těch děti. 

Viděl jsem onen zběsilý chaos, který zachvátil 
všechny vrstvy, v němž hynula morálka. pocti
vost i svědomí. 

..,Rodiče mi radí, abych se dal rozvést," při
pojil po chvilce. 

.. Přiznala se vám žena?-
»Přiznala,- přikývl a sepnuv ruce. prsty pevně 

zakloubil, až zaprašiěly. 
..,Nemluvil jsem s ní od té doby, chodím 

jako ve snách a nevím, co počíti. Nebýti mých 
děti, bylo by vše jinačí, ale takhle je to k zoufání." 

»Máte ženu dosud rád 1" 
... Nevím, co říci. Chvílemi se· zdá. abych ji 

zabil, al~ zase si myslím. že není tak vinna, 
abych ji zatratil... Kdybych věděl. že je pravda, 
co povídá, snad bych jí odpustil. Poraďte mi." 

... Čím se hájí? Proč se dopustila nevěry?" 

... Povídá, že to udělala pro děti, že jen jedin
kráte zhřešila. Neměla doma z čeho býti živa. 
Mouka došla, příděl nestačil a tu potají odvezla 
do mlýna dva pytle obilí.. aby jí je mlynář 
semlel bez lístku. Sliboval. že jí vyhovÍ. ale od
daloval splnění slibu, vytáčel se a doma bylo 
čim dál tím hůř. Děti plakaly hladem, začaly 

postonávat a nikdo z přátel nechtěl nebo ne
mohl pomoci. Jací to byli mezi námi zde ni
čemové}" 

Zasykl tajeným vztekem II já bohužel nemohl 
to popříti. 
~ tu, když bylo nejhůř, rozeběhla se večer, 

když děti uložila, znovu do mlýna. Nikoho tam 
nebylo, leč ten zlotřilý chlap. Hrál si s ní jako 
s kočkou, smál se, dráždil ji, až na konec po-. 
šeptal, že jí vyhoVí. když ... « 

Zase zasykl, zaklel a hlavu ještě hlouběji 

svěsiv, zadíval se k zemi. 
Ano, tak jsem to také slyšel šeptat, třebaže 

jedovatá pověst vykládala o mravní zvrhlosti 
mladé selky. 

... Přísahala mi před křížem, že mluví pravdu,'" 
povídal víc pro sebe než ke mně, Ha já bych 
jí věřil, kdyby rodiče neříkali, že lže." 

NStaral se váš tatinek, aby měli vaši co jisti?" 
... Můj otec? Ba ne, ten se staral, aby moje 

pražská sesrraměla všeho dost. Odvozil tam, 
co se dalo, bral se sýpky a křičel denně, že. 
když se nehlásím. jsem beztoho mdev a že 
statek dostane zase on. Co se to jen s těmi lidmi 
zde stalo, že ztratili cit a svědomí." 

... Kdyby vaše žena to dítě dala pryč, smiřil 
byste se s ní?« 

... To ne, to já nechci .... řekl rychle a narovnal 
se. ...Je, to jeho matka a jaký bych to byl člověk, 
abych dítě rval matce. Ono za nic nemůže. je 
to takové hezké dítě, směje se na mne a říká 
mi táta. Ne ne, to dítě ar zůstane, kde je. Když 
s'e uživí čtyry, uživí se páté", dodal rozhodně. 

.. Chcete tedy mou radu?'" 

.uProto jsem přišel, abych se už jednou zbavil 
toho pekla, které ve mně je. Práce mne netěší, 
mezi lidi nejdu a pláč ženin mne trápí. Viděl 
jsem tolik hrůz, že by nikdo neuvěřil, ale tahle 
nejistota je horší, než všechny ty hrůzy. Proč 
jsem tam raději někde nepadl.« 

V posledních jeho slovech bylo tolik zoufalství, 
že jsem> se až zachvěl. Už jsem jasně viděl do 
jeho duše. Nevěra ženina se ho zle dotkla, 
ale její obětování se, aby zachránila děti, stálo 
vysoko a vynucovalo si jeho odpuštění. Kouzlo 
domova·po tolik let neviděného, děti, po nichž 
v cizině prahl, zalévaly ho touhou, aby se na
lokal domácího štěsti. I to cizí dítě stalo se mu 
drahým. Proti nevěře ženině stála celá řada mo
mentů, které krotily jeho výbuch žárlivosti. Jediní 
rodiče stáli tu jako přízrak, který rušil navázání 
míru. Upřímný soucit s ním, s prohřešivší se ženou 
i dětmi mi velel, abych promluvil. 

.,Zůstal jste na vojně křesfanem 1« ptal jsem se. 
N To bylo jediné, co mě pozvedalo. abych se 

nestal bezcitným zvířetem.« 
.,Znáte z bible Kristova slova o ženě cizoložné?" 
.. Pravda, znám.« 
... Myslíte, že by vaše žena neměla práva zříci 

se vás, kdybyste byl v cizině porušil svou věr
nost k ní?« 
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..,Neporušil jsem ji, ale mnozí a mnozí ... 
trvalo to tak dlouho! Jak by mohla pro něco 
takového mě zatratit.« 

.uA jak vy byste ji mohl pro jeden případ 
zatratit? Národ vykrvácel, každé dítě, které se 
narodí, je novou posilou pro rozkvět budoucno
sti. To dítě je částí bytosti vaší ženy, která vám 
zachránila děti, když jejich oiec 'byl vzdálen. 
Ona vás má ráda a vy?" 

»Mám ji také. rád."" zvolal a oči mu teple 
zazářily. 

.. ,Jděte tedy k ní, obejměte ji, odpusfte a vy
chovejte děti, aby až dorostou, konaly povin-

nost k národu, jako jste ji konal dosud vy." 
Jeho tvář se rozjasnila, úsměv se objevil. 

Rozhlédl se kolem sebe jako by ještě váhal, 
potom však náhle povstav, vztahoval svou ruku 
a pevně stiskl mou pravici. 

.... Děkuji vám, už je mi dobře," pravil pohnutě. 
..,Až bude národ potřebovai mých dětí, ani jediné 
nesmí scházeti, nejen mé, ale i to cizí. Dám si 
je připsat, aby hnízdo bylo svorné. Zapl a! Pán 
Bůh, teprve teď CÍtím, že jsem doma." 

Příští neděli jsem je viděl. Šli spolu do ko
stela a nebylo třeba zvědavým pohledům vy
světloval, že našla žena muže a muž ženu. 

F. N. ŽILKA: LEGIONÁŘI - A TI DRUzI DOMA. 

echci podávati nic svého, nic vy
myšleného. Myslím, že nejcennější 
projev ocenění našich legionářů 

jest ten, ve kterém se projevuje 
bezprostředně, třeba prostě, lidová duše. 

Mé povolání mne uvádělo v pravidelný a dosti 
důvěrný styk s jednoduchými lidmi venkovský
mi. Psával jsem na přání rodičův a příbuzných ' 
vůbec dopisy, lístky ,neb aspoň na ně adresy 
pro naše zajatce, hlavně do Ruska, ale i jinam. 
Na mou adresu chodívaly pro rodiče odpovědi, 
hochů z Ruska. Snad si myslili zajatí hoši, že 
na mé jméno odpověď jistěji dojde, když ode 
mne došly zprávy jim. Pilně mi psávali někteří 
moji bývalí žáci. Případů takovéto korespon
dence vzájemné bylo' bez přepínání do set. To 
pravím jen proto, abych osvětlil, že jsem měl 
v rukou množství projevů psaných, a že jsem 
měl důvěru těch, kteří měli své nejbližší v zajetí 
a pak v legiích. 

Kdykoliv jsem se setkal s otci a matkami 
našich zajatců, bez ptaní věděli jsme oba, že 
myslíme na naše blízké a bez úvodu jsme o nich 
hovořili. Když do Čech pronikly první tajné zprá
vy o formaci našich legií a o jejich branném za
sažení do boje za svobodu světa, staly se naše 
hovory před lidmi fim opatrnějšími, mezi čtyrma 
očima tím důvěrnějšími. 

Pamatuji se na jediný případ, že otec vyslo
voval pochybnosti o tom, zda-li jeho jediný 
syn vstoupil do legií. ... Psal, že se mu nedaří zle; 
a byl by sám proti sobě, aby se hnal do války, 
když jí už dvě léta užil.~' Matka při tom mlčela. 
A za nějaký den mi říkal bratr zajatého, že by 
se rozešel navždy s vlastním bratrem, kdyby 
zůstal v pohodlném bezpeČÍ, když může přispět 
ku porážce vlastního a hlavního našeho nepří
tele, Rakouska. 

Ve všech ostatních případech bylo patrno, že 
všichni příbuzní pokládají vstup svýd~ milých 
do legií za věc samozřejmou, za naléhavou 
povinnost, které se jejich hoši nevyhnu li. 

»Vím,''' pravH mi starý otec, "že moji oba 
synové jsou obětováni, že se mi nevrátí, ale 
vím také. že se obětovat musili; jen aby jejich 
obě! nebyla nadarmo.« Slzel při tom, ale sna
žil se, abych toho neviděl. 

Když přehlédnu všecky případy, mám dojem, 
že nejchladněji se ke vstupu do legií choval 
a odmítavě se o této povinnosti vyslovovali 
hlavně ti, kteří měli své syny v bezpečnosti 
doma. Jeden případ. který byl výjimkou z to
hoto pravidla, kdy matka vyreklamovaného 
syna skoro theairálně deklamovala o tom, co 
by učinil její syn hrdinského, přímo čpěl ne
upřímnosti. Netvrdím, že všichni vyreklamo-
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vaní tl sproštění fakto chladně a odmítavě smý
šleli o hrdinství dobrovolných legionářů, ale 
rozdíl mezi jejich slovy a mezi projevy těch, 
kteří se chvěli o své drahé, byl ve velké vět
šině případů nápadný. Snad v některých pří
padech činili postižení otcové z nOuze ctnost 
usuzujíce: když už můj syn neušel hrůzám 
válečným a je mu usouzeno položit život v žer
tvu, af aspoň zemře za věc dobrou a ne ve 
službách naší poroby 1 Ale i tato ctnost z nouze 
má svou světlou stránku hrdinství. 

Vedle této ctnosti z nouze znám však i do
klady skutečné hrdinskosti, která nezadá hrdé 
obětavosti oné spartánské matky, která svého 
syna vypravovala do války se slovy s pouka
zem na štít: s ním, - nebo na něm. »Víte, že 
mám svého hocha ráda. Nevím o něm dvě 
léta. Oplakala jsembo už. Čtu ovšem sezna
my zajatců, kteří se vracejí. Ale věřte mi: ať se 
raději nevrátí, než aby se měl vrátit ne jako 
legionář.« 

Uvážíme-li, jak je náš prostý venkovský člo
věk skoupý na slovo, zvláště ve sféře citové, 
vynikne velikost takového smýšlení Hm patrněji. 

Náš venkovský lid projevil ve válce veliké 
nedostatky a trhliny charakteru, zvláště po strán;-

ce citové a soucifové solidarity národní a lid
ské - ard, abychom byli spravedliví, musíme 
říci, že bez nich ostatní nebyli také - ale ve 
vrcholném bodu obětavosti pro velké zájmy 
nejvyšších lidských statků nezadal žádné jiné 
vrstvě národa. 

Obdivujeme velikost sebeoběti našich legio
nářův. Nezapomínejme, že nejmenší skvělost 
porozumění pro svaté poklady lidské svobody, 
práva a spravedlnosti dokázali také jejich ro
diče. Sláva legionářů jest slávou jejich matek 
a otcův. V děčnost národa k legiím nechť za
bírá také fy jejich nejbližší, kteří· je k hrdinství 
vychovali třeba bez jasného vědomí, a jejich 
utrpením trpěli doma. 

Psychologicky soudím, že v leckterém pří
padě bylo legionářovi vlivem ovzduší a okolí, 
příkladu a podnětu snadnějším rozhodnouti se 
pro hrdinství legií, než jeho otci a matce doma 
ve stesku rozluky, ve všednosti starostí a práce 
smířiti se se synovým činem zdánlivě neprospěš
ným, skoro pošetilým, odříkavým. Všednost 
méně hojně plodí hrdinství než vzrušení ne
bezpečenství. Vyroste-li mravní síla na takové 
úhorovité půdě, jest její květ tím vzácnější. 

Nezapomínejme 1 

P A U L lNE CLO U G H J O U N G (P ŘEL O i. E M. L E Š E HRA D): 

ČES K O S L O VEN S K É R E P UBL I C E. 

Ó země Čechů, již muži bránili zdatně, 
s nádhernou pohrdou smrti padali v plen: 
posvátným jménem tvým zněl jich poslední sten, 
pro tebe konali divy hrdinství platně. 
Chrabrostí učili v chvílích nouze a zel 
odvaze nové svět smrti, hrozného bolu. 
Milí tví odpočívají ve hrobech spolu, 
vzdáleni země, jíž každý sloužiti chtěl. 
Na stepích bez stromů, v žírné rovině kdes, 
u bystřin, na rozervané, divoké skále. _ 
Ať se již cokoli stane, v mysli měj stále: 
Tvůj je zisk· nejmenší, však i největší dnes. 
Země tak sličná, že klek' bys v modlitbě vděků. 
»Učiň nás hodnými, bože, mrtvých těch reků .... 
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V I S C O U N T B R Y C E: 

Mezi episodami velké války 1914 až 1918 není z armády svých utiskovatelů a utvářili ze sebe 
žádné, která by plnila větším údivem nebo při- sílu, která ve vzdálené zemi bránila civiIisaci a 
nášela větší di svým účastníkům,· nežli hrdinný konstituční svobodu proti novému, hroznému a 
výkon československých vojínů, kteří posláni nelidskému nepříteli. . 
do pole pod praporem habsburské monarchie,· Památka těch, kdo padli za tuto věc, bude 
odmítli bojovati za ty, kdo zničili neodvislost vděčně chována nejen národy spojenými v této 
jejich vlasti. Věrni vlasteneckým tradicím Čech válce, ale i všemi, kdo kdekoli ve světě obdivují 
unikli za svrchovaně nebezpečných okolností hrdinnost a milují spravedlnost 

H. M. H Y N DMA N: 

Demokracie Evropy a Ameriky sledovala se 
srdečnou účastí nádherný zápas podniknutý Če
choslováky za svobodu. Spolu s mými krajany 
všech sfr an těšil jsem se celým srdcem z vel
kého vítězstVÍ dobytého za nejtěŽŠích okolností, 
a také ze spořádané revoluce, která tak vítězně 
zjednala pořádek v nové republice. Kéž se stej
ným zdarem překonáte hospodářské obtíže, které 
se vám teď staví vstříc. Že toho dovedete, o tom 
nemám nejmenší pochyby. Čechoslováci, kteří 
teď smazali porážku na Bílé hoře před třemi sty 
lety utrpenou, ukázali v poslední válce futéž 
chladnokrevnost, pevnost a odvahu, pro niž byly 

tak dlouho slavnými. Vaše čety bojujíce slavně 
za svoje osvobození a svého národa prokázaly 
skvělou službu i věci spojenců a celému lidstvu. 
Zasloužily si plně právo státi podle nejlepších 
vojínů světa při oslavě porážky společného ne
přítele evropské svobody. Takto ve válce i v míru 
a v míru jako ve válce republika Československá 
vstupuje s vlajícími korouhvemi ve společnost 
národů, aby nikdy více již nepodlehla jhu ci
zincův. 

Vaše příští děje budou hodny vašich ny
nějších činů -a budoucí pokolení budou vám 
žehnati z~ dílo, které jste vykonali. 



Baar J. Š .. 
Beneš Bedř. 
Bílý Frani. . 
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ydáno 

v letech 1920-1921 

V 1 5. 5 O O Ý t i s cic h 

ákladem dboru árod Legiím 

za vedení prof. Břečky, 

v grafické úpravě loise Chvály 

s v Ý z dob o u a k a d. m a I i ř e J o s e fa.) e j p k y 

Portrét G. asaryka a radčany 

jsou od akad. malíře Jaro Procházky. 

ytisk a říbare ně 

v písmě ernhar antiKva 

i r ma orák a spoL P r a z e. 

rožován[ a vazbu poloplá ěno pr,o~ved 

J. oleža. Praze; 

azbu celopláiěno a cel koŽenou 

osef fousek 

v n o Š i. 


