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Abeceda živó.

(Jel! ceský text podle Chmely.)

Vrána kráká
á á A a

Ovce becí
bé é é B b

Konícek cvrká
cí cí C c

Dudek dudá
du -clu D d

Díte hílí
é é é

Vítr veje
fí fí F f

Husa gagoce
ga ga G g

Ústa dýchají
há há II h

Myš piští
í í í. I

Kachna káchá
kha kha K k

Vlk vyje
lu ulu L

.Medved mrucí
mum Mm

E e

+---,._-

DIVADELNí PROVEDENí

BRÁNY JAZYKU
Kocka mnouká
nau N 'll

Vozka volá
ÓÓÓ 00

Kure piští
pi pi P P

Zežulku kuká
kuk ku Q q .."

Cást IV,Pes Vl'cí
err R r

v níž se jako živá predvádí nižší škola, kterak

by mohla býti premenena ve hru
Had sycí
sí S s

Kavka kráká
tae tae T t

Výr huhlá
Ú Ú U u

Zajíc vreští
vá V v

Zába skrehotá
koax X x

Osel hýká
yyy Yy

Strecek bzucí
dsds ZZ Prí s lov í 8, verš 31.

Moudrost hraje na okrsku zeme.
a její rozkoše jsou se syny
l.idskými.
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ft. Mluvcí proslovu.

:2. ptolemaios.

'3. Platon.

4. Eratosthenes.

5. .Apollonios.

6. Plinius.

7. Písar.

8. Papírník.

9. Tiskar.'

:.10. Knihar.

,11. Knihkupec.

12. Knihovník.

',13. Spisovatel.

,14. Vydavatel.

,15. $kolní dozorce.

..16. Didaktik.
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PROSLOV.

o S aBY. 17znešení a urození, ctihodní a slovutní pánové, i všechno vzácné
diváctvol

Mluvit ve škole o škole a pro školu je vec zvlášf prípadná.
Ponevadž jsme se tedy tak slavnostne shromáždili ve škole, mluv-
me o škole a cinme pro školu, cokoli mužeme. Ale co je to, co
mužeme? Za prvé vylévati prosby, aby se školám dobre darilo,
této naší i jiným. Za druhé také pricinovat se, aby se jim darilo.
Toho se dosáhne, budou-li ucitelé i žáci konat svou povinnost,
pilnc vyucujíce a pIlne se ucíce; ale také budou-li páni dozorci
konat svou povinnost a pilne dohlížet na školy zarizujíce, na-
pomínajíce a vymáhajíce, aby se všechno konalo správne. Cin-
nost a úkoly všech techto cinitelu postaví vám dnes postupne
pred oci nekterí ze žáku vaší školy (tím zpusobem, o nemž jsme
již dostatecne ujišteni, že se vám zamlouvá); tedy, príznivci a
prátelé, sledujte nás zatím blahovolne a pozorne! (Odejde s po-
klonou.)

11. Pocátník, ucitel zacátkd.

18. žák abecedár.

19. Druhý žák.

20. Tretí žák.

21. Pokracný.

22-28. Sedm žákd, všichni jen na
ctenárském stupni. Mezi nimi
dva hudebne nadanejší musí
také mluvit a zpívat.

29-31. DODršný s nekolika žáky,
z nichž jen dva budou mluvit
(pri ctení); ostatní nemé osoby.

32-49. Ucitel vestibulárnf s 18
žáky jakéhos takéhos nadání.

50-67. Ucitel januální s 12 žáky.

68-77. Ucitel atriální s 6 nada-
nejšími žáky.

78. Mluvcí doslo,'u.

JEDNÁNí I, o jediném výstupu.

(Ptolemaios, Platon, Eratosthenes, .Apollonios, Plinius.}

PTOLEMAIOS. Když jsme nedávno konali prehlídku remesl-
níku, tu, prátelé, pamatujete se, radili jste mi, aby mistri svobod-
ných umení nebyli mícháni k mistrum remeslnickÝm, nýbrž aby
byli zachováni k samostatné zkoušce. Poslechl jsem rady a od-
ložil jsem tu vec. Ale nyní myslím, že by se nemelo déle odklá-
dat, a proto jsem vás svolal, aby se provedla dnes. Nuže, po-
,'ezte. odkud zacít!

PLATON. Vzdelanosti ke zdaru a tobe k vecné sláve necht
slouží, králi, chvalitebná vytrvalost, s níž moudre pokracuješ
v zapocatém díle. Jsme zde na tvé zavolání, ke všemu pripra-
veni po tvé vuli. Pokud jde o pracovní porad, bude treba, aby-
chom predevším správne vytkli cíl, k nemuž má smerovati rí-
zení škol.
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KRAL. Jaký to bude cíl?
PLATON. Pravá vzdelanost. Nebot lidská prirozenost bez

uhlazování hrubne, jak je zrejmo na nevzdelaných a barbar-
ských národech, kde se lidé neliší od nemé tváre nicím, lec že
mluví, nebucí. Nevyhnutelne tedy musí býti lidé vzdeláváni,
predne jejich mysl k moudrosti, pak vule k pocestnému jednání
a konecne jazyk k výmluvnosti.

ERATOSTHENES. Moudre a podle pravdy receno! Nebot tri
jsou veci. jimiž hlavne vynikají lidé nad zvírata: rozum, rec a
svobodné, moudré a pocestné konání rozmanitých vecí; proto je
nutno lidi ucit, aby tuto svou trojí výsadu jako nejaký nebeský
poklad znali, strežili a stále více rozmnožovali; a to opravdove,
ne pro zdání; aby se clovek stával vedoucím, ne vedomustkárem;
výrecným, ne recným; pestitelem ctností doopravdy, ne na oko.
APOLLONIOS.O, jak žádoucí je to vec, býti clovekem takto

vzdelaným; to jest, míti mysl osvícenou, plnou predstav; umet
vyvolávat v mysli jiných tytéž predstavy primerenou recí; a
konecne míti ve své moci, co konáme i snášíme! Andelská jaksi
dokonalost je to, chápeme-li ji v její plnosti.

PLINIUS. Bezvadne usuzuješ, Apollonie! Jak veliká je me-
zera mezi clovekem a nemou tvárí, tak veliká je mezi vzdelan-
cem a nevzdelancem. Ale k veci! Nástrojem k vzdelání jsou za
prvé knihy, za druhé školy, za tretí styk se vzdelanci a cesto:
vání podnikané krn"tli nemu. Libo tedy nejjasnejšímu krá1ia
ucenému -šboru, abychom si ten první nástroj vzali k prozkou-
mání na prvém míste, to jest abychom predevším vyšetrili, co
je s knihami? .

pTOLEMAIOS. Dobrá rada; ale koho se máme vyptávat?
PLINIUS. Soudil bych, že nejdríve máme zavolat cloveka zna-

lého psaní, písare, aby podal zprávu o písmenách a psaní; pak
lidi knižního oboru, totiž ty, kterí kuihy píší, tisknou, važí, pro-
dávají a uchovávají.

PTOLEMAIOS. Ucin tak. Dej je zavolat!

(Jde pro ne Plinius; zatím hraje hudba.)

JED~ÁNt ll, výstup 1.
(Písar se sDým náradím.)

KRÁL. Vyptávej se ho, Apollonie!
APOLLONIOS. Dali jsme sem zavolat nejakého písare; jsi

to ty?
18
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PlSAlt Jsem, pane!
APOLLONIOS. Kdo je to tedy písar?
PlSAR. Kdo vystihuje vnitrní myšlenky vnejšími znaky.
APOLLONIOS. Kolikeré jsou ty znaky?
plSAR. Trojí. Na prvém míste hieroglyfy, užívané kdysi

u Egyptanu, pri nichž se smysl veci oznacoval nejakým obráz-
kem. Na príklad, když chteli oznacit prozretelnost Boží, kreslili
oko otevrené; když chteli oznacit necí nedbalost v úradu, oko
zavrené; když opatrnost, tedy hada; a tak bez konce. Za druhé
jsou znaky vecné, dosud užívané u Cínanu; ty znaky píší tímtéž
zpusobem i národy rozlicných jazyku, ale každý je cte po své
reci. Znaky toho druhu máme my Evropané v císlicích; nebot
165?' znamená všem totéž, ale jinak toto císlo vysloví svým ja-
zykem latiník, jinak Polák, jinak Nemec, jinak Madar atd.
Kdybychom mohli jiné veci vyjádrit stejne tak jako císla (jako
mohou Cínané), melo by to tu výhodu, že bychom mohli rukou
rozprávet a pestovat styky, k nimž je jazyk nezpusobilý (pro
rozlicnost recí). Znacky tretího druhu jsou zdejší písmena, ozna-
cující nejmenší zvuk jazyka: a, b, c atd., z nichž skládáním vzni-
kají sluvka, vety, knihy.

APOLLONIOS. Dobre rozlišuješ a jasne vykládáš; ale které
z techto trojích znacek se zdají nejdokonalejší?

PlSAR. Písmena, ponevadž pomocí nich mužeme všechno vy-
jádrit presneji a dokonce ucit se neznámým jazykum.

APOLLONIOS. Znamenite, to je pekné! Ale byl zpusob psaní
písmen vždycky takóvý, jako je u nás?

PlSAR. Naprosto ne! Nebot staré národy neznaly náš papír
ani inkoust, pera a jiné veci.

APOLLONIOS. Jakým zpusobem tedy psali?
PlSAR. Nejdríve vytesávali písmena kladivem do kamene

(jak i my dosud ciníme na náhrobních kamenech pro dlouhé
trvání). Pak je vrývali dlabátkem na tabulky z rozštípaných
a uhlazených drevených desek (zejména bukových). Pozdeji je
vrývali železným rydlem na lipové lýko neb na palmové a sle-
zové listy nebo na plátno potažené voskem ci sádrou, jako dosud
s sebou nosíváme sádrové knížecky, vizte!

(Sluší míti na pameti, že toto Dšechnomusí býti ustaDicne znázorno-
DánoukazoDáním skutecných Decí.)

Nato psali na pergamen (to jest na blánu zhotovenou z ovcích
koží v meste Pergamu); psali nilskou trtinou (to jest tenkým rá-
kosem, rostoucím v Nilu). Teprve potom byl vynalezen papír
2* 19
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z papyru, rostliny to dvouloketní, která má místo kury velmi
jemné a velmi široké obaly; tyto oddelovali od sebe jehlou, má-
celi je v klihovité vode, narovnávali je v lisu, sušili je na slunci
a rozdelovali je ve svitky po dvaceti lístcích. My nyní užíváme
hadrového papíru, inkoustu a husích brku.

APOLLONIOS. O papíru netreba mluvit; hned bude zavolán
papírník. Vylož, jak se vyrábí inkoust.

PlSAR. Vezmeme libovolné množství dubenek a šestinu té
váhy skalice, pak pridáme patnáctinu klovatiny a trochu ka-
mence, aby inkoust neprosakoval a neplesnivel.

APOLLONIOS. Jak se upravuje pero, aby sloužilo k psaní?
PlSAR. Nejen to povím, nýbr7 i ukáži. Vybere se pero (nej-

lepší je husí nebo paví) s pevným a prusvitným brkem, jako je
toto, viztel Jeho drsnou--cást nejdríve uhladím hrbetem nožíku
(takhle!), ostrím pak uríznu špici a oríznu konec po obou stra-
nách tak, aby byl dvojbokÝ. (takhle!). Nato jej rozríznu, vizte,
a udelám pro stéká.ní inkoustu vrez, oríznu tento zárez a stejno-
merne priríznu. Pak namocím a píši (ukáže to), potom ukládám
pero do pouzdra (uciní tak).

APOLLONIOS. O psaní už nemáš nic víc?
plSAR. lidé a jiní Orientálci píší zprava doleva (takto!),

Rekové a my ostatní Evropané zleva doprava, nekterí Indové
shora dolu (takhle!), stejne dobre citelne. Mimo to znali starí
~chygrafii,.. umení rychle psáti pomocí zkratek, jimiž stacili
rukou' zachytit mluvenou rec nejen pri diktování, nýbrž i pri
volné reci. To umení zcela nedávno obnovili Anglicané a ríkají
mu stenografie. Ale máme umení ješte rychlejší a peknejší než
toto, knihtisk, jehož pomocí jediný clovek vytiskne za jediný
den víc, než by mohla napsat spousta písaru.

APOLLONIOS. Známá to vec a pojednáme hned prímo s tis-
karem. Zatím král chválí tvou horlivost a vzkazuje ti králov-
skou prízen.

JEDNÁNí II, výstup 2.

(Lidé knižního ObOTlt:papírník, knihtiskar, knihar cili vazac, knih-
kupec, knihovník - s príslušným náradím.)

KRAL. Jednej s nimi, Eratosthene!
ERATOSTHENES. Vy všichni se zabýváte knihami?
PAPIRNIK. Já pripravuji hmotu pro knihy, papír.
TISKAR. Já jim dávám vnitrní tvar, písmo.
KNIHAR. Já pridávám vnejší tvar, vazbu.

20
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KNI1fKUPEC. Já knihy verejne prodávám.
KNIHOVNIK. Já je skupuji a shromažduji jako poklady

moudrosti a uchovávám je.
ERATOSTHENES. Dustojnou práci konáte všichni! Vyložte

každý podrobneji o své cinnosti.
PAPIRNIK. Vysílám své hochy od ulice k ulici skupovat staré

h~dry; ty se rozcupují a utlukou na drt, rozmocí se v klejovité
vode a rozválejí se na listy (takto!); tak z nich zhotovuji blánu,
které po starém zpusobu ríkáme papír. Nato jej skládám do
menších složek cili knih po petadvaceti aršících; dvacet techto
dává zase vetší složku cili rys; deset rysu dává nejvetší složku,
balík. Takto jej prodávám; nic víc mi v této veci neprináleží.

ERATOSTHENES. Co ty, tiskari?
TISKAR. Mám kovové typy písmen, ulité ve velkém poctu

a rozradené po techto prihrádkách. Muj sazec je po jednom
vybírá a skládá je v slova, slova v rádky (v délce této rádkové
normy), rádky pak do sloupcu a stránek (list má totiž vždy jen
dve stránky, ale jedna stránka mívá nekdy dva, tri, ctyri
.~loupce); a když má tolik stránek, kolik stací k vyplnení archu,
uzavre všechny do tiskacího rámu, aby se nerozpadly. Pak
('elou tuto soupravu typu (ríkáme tomu sazba) vloží tiskar do
lisu, natre tiskarskou cerní (zhotbvenou z kop/u a lneného oleje),
pritiskne ji k papíru položenému nahore a tak za chvilku po-
tiskne celé archy, za den více než tisíc, všechny velmi presne,
jen byl-li první oklep presne opraven dovedným a pricinlivým
korektorem. Když se dovrší pocet výtisku (kolik jich chceme
pojmout v jedno vydání, po stu nebo po tisíci), vyjmeme typy
z lisu, ocistíme je a zase je rozmetáme do príslušných prihrádek
cili kas, aby se mohly znovu pohotove sestavit v jinou sazbu.
A archy oschlé z tisku sbíráme, abychom je skládali v plné vý-
tisky na prodej. .

ERATOSTHENES. Knihari, vylož i tv o své úcasti na
knihách! ..

KNIHAR. Mým úkolem je knihy vázat. aby se s nimi dalo
pohodlne zacházet. Doslýchám se, že lidé mého remesla meli
dríve jméno lepici, ponevadž lepili listy k listum jen na samých
okrajích, aby se daly svinout do závitku, takhle! Nyní se nám
ríká podle latiny kompaktori, cesky knihvazaci, ponevadž sklá-
dáme archy na rozmer stránek, pak je stloukáme kladivem, se-
šíváme, klihujeme na hrbete a deláme orízku (tímto 'hoblíkem).
Pak je vlÍžeme do drevených nebo papírových desek, potažen;tích

per~amentem nebokoží nebo hedvábím a zlatem; ,kraje spínáme
21



sponami neb svazujeme stuhami. Na vetší knihy prideláváme
také Dyduté kODání po rozích a uprostred (Diztel).

ERATOSTHENES. Mají knihy rozmanité velikosti také své
vlastní pojmenování?

KNIHAR. Zajisté majíl Této nejvetší knize se ríká formát
folioDý (a ješte vetší, než je tato, má rozmer královský folioDý).
Tyto menší jsou ctvrtka, osmerka, dvanácterka, šestnácterka,
osmnácterka;' ctyriadDacítka (ukáže každou ZlJlášt); v nich se
totiž skládá arch na dva listy, na ctyri, na osm, dvanáct, šestnáct,
osmnáct, ctyriadvacet atd. Knížce delší na šírku se ríká ležatá
(hle!), knížce delší na výšku stojatá (tatol); a jestliže je nejaká
kniha príliš velká, než aby se dala svázat najednou, delí se ve
svazky, na príklad Cicero.

ERATOSTHENES. Nyní tvoje práce, ty knihkupce I
KNIHKUPEC. Já rozširuji knihy za peníze; prodávám bud

Dázané nebo brožoDané (jak se ríká, to jest neDázané), a to jed-
nak doma ve svém knihkupectví, jednak po mestech na výroc-
ních trzích, aby nikomu nikde nemohla chybet príležitost, opatrit
si tyto nálevky moudrosti.

ERATOSTHENES. Jaká práce s knihami pripadá tobe,
knihovníku?

KNIHOVNIK. Já sháním se všech stran cennejší knihy, dá-
vám je do vazby, stavím je do knihovny, radím je po porádku
do polic a sestavuji seznamy knih, aby bylo možno najít každou,
kterékoli bude treba. Lepší knihy také vykládám na pulty, aby
byly ctenárum hned po ruce,

ERATOSTHENES. To je ovšem v porádku. Ale vám všem,
knižní družino, musím pripomenout jménem našeho krále, že
o vás jde špatná povest! Výsad vzdelanecké obce, jíž sloužíte,
prý chcete užívat, ale životem prý se nechcete lišit od hrubého

I davu remeslnického; popráváte si totiž cas od casu ohavnou za-
I hálku, hýrení a..podobné ohavnosti. Je tomu tak? Mlcíte? Na-

pravte se, sice vás vyhostíme do cechu hrubých remesel.

JEDNÁNI n, výstup 3.

(Vydavateléknih, to jest upravovatela spisovatel.)

PTOLEMAIOS. Nechtel bys tyto zde oslovit ty, platone?
PLATON. Na tobe jest, králi, prikazovat, na nás jest poslou-

chat. Vy zde, vydejte rovnež pocet ze svého konání; deláte oba
totéž dílo, ci ruzné?
22
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SPISOVATELOba vydáváme knihy, on starobylé, já nové,
práve napsané.

PLATON. Jaké to, starobylé?
VYDAVATEL. Všechny spisovatele, kterí neco moudrého na-

psali, ale jejichž spisy až dosud zustaly v zapomenutí po knihov-
nách, vydobýváme a dobrodiním tisku .jim pomáháme na svetlo,
aby také našemu veku vešly ve známost.
PLATON.Máte pravé a neporušené rukopisy starých spiso-

vatelu?
. VYDAVATEL. Ne vždy, pane. Nebol puvodní rukopisy, kte-

rým se ríká originály, nedochovaly se až na naši dobu; a ap 0-
grafy (to jest opisy) se casto tak velice od sebe liší (i v názvech)~
že je leckdy velmi težko rozhodnout o pravosti spisu, není-li pod-
vržen,. i o puvodním ctení, kde se rukopisy neshodují. Ale je
predností dobrého kritika, všechno vystihnouti bezpecnými do~
hady a odkrýti ctenárum pravý smysl místa bud vsuvkami vlo-
ženými do textu (takto) nebo oddelene poznámkami na okraji
stránky nebo také na konci kapitoly neb knihy.

PLATON. To vám dá nepochybne hodne práce!
VYDAVATEL. Težká to práce, to treba priznat, ale užitecná,

ponevadž tím zpusobem dáváme genie drívejších veku do služby
našeho myšlení, abychom z jejich poznatku meli prospech my.

Novf SPISOVATEL. Ale ponevadž oni nemohli vedet vše-
chno, je hodne vecí zustaveno pilnosti pozdejších pokolení. Já
a mne podobní usilujeme z lásky k obecnému dobru o to, aby-
chom se nezdáli horší než naši predchudci; a cokoli se dá lépe
vybádati, to uverejnujeme, aby svetlo množilo svetlo.

PLATON. Po té stránce zasluhujete chvály, jen je-li to sku-
tecne svetlo, co se takto poskytuje, nikoli temnoty. fleknete však,
jak skládáte knihy? Jakým postupem porádáte obsah?

SPISOVATEL. Na titulní list se klade název, naznacující
obsah knihy; následuje DenoDání knihy nekterému príznivci;
pak predmluDa ke ctenári, plneji vykládající obsah a podáva-
jící poucení o správném užívání knihy. Pak se casto pridávají
doporucující projevy, napsané od prátel k chvále spisovatele
i knihy,; pak teprve následuje vlastní jádro knihy, totiž Dýklad,
rozdelený v kapitoly a odstavce, a konecne záver s ukazatelem
obsahu neb i tiskoDých chyb.

PLATON. Trochu ješitnosti se tu ovšem primísí, ale prozatím
primhurme oko. Jen toto pripomínám: Chcete-li, aby vaše knihy
šly na prodej a byly ctenárum užitecné, starejte se, aby byly
psány o dobrých vecech a byly dobre zpracovány. A jestliže
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se nekterá docká nového vydání, hledte, aby každé nové vydání
bylo bud obohaceno lepšími myšlenkami nebo alespon aby bylo
opraveno, až 'nezbudou žádné chyby. Ale škodlivé knihy at ne-
vycházejí nikdy, to mejte na péci!

SPISOVATEL. Priciníme se.
VYDAVATEL. Budemp to míti na pameti.
KRÁL (po jejich odchodu k své družine): Prozkoumali jsme

ty, kterí upravují cestu pro .vzdelání. Snad je již záhodno za-
volat ty, kterí vzdelání prenášejí z knih na lidi.

PLATON. To je nutné, ponevadž pouhé majetnictví ucellých
knih neosvobozuje od nevzdelanosti; lidé sami mají býti vzde-
laní.Radím tedy, privésti sem ze škol ucitele i žáky a v)'šetrit,
co a jak tam delají. Na prvém míste však radím povola~ škol-
nf-ho dozorce a didaktika, abychom se od dozorce dozvedeli, jaký
je stav škol, a od didaktika, jaký by mohl býti, kdyby se po-
mery daly zlepšiti.

KRÁL. To je moudrá rada. Každý budiž zavolán zvlášt, neh
drív dozorce. S tím jednej ty, Plinie, a s didaktikem ty, Platone!

(Plinius vyjde 8 privede jej.)

JEDNÁNí IT, výstup 4.

(školní dozorce vstoupí a uctive se pokloní králi a družine. Na králuv
pokyn jej osloví Plinius takto:)

PLlNIUS. Bud zdráv, ctihodný muži! Tvá prítomnost je nám
vítána. zalíbilo' se králi a ucené družine povolat te, abychom se
od tebe predbežne poucili o stavu škol. Pouc nás tedy svedQ4
mite v té veci.-
ŠKOLNl DOZORCE. Již od mnoha let se rozmohly po rozma-

nitých národech stesky o úpadku škol. Ty stesky prijímám ted
za své a dosvedcuji s rozhorlením i žalem, že si na školách v ni-
cem nepocínají správne.

PL.INIUS. Jak to? Což nic nepomohlo, že lidé jako Erasmus,
Melanchthon, Sturm a jiní, kterí pred pul druhým stoletím krísili
vzdelanost z nánosu barbarství, dali pritom také své rady
o správném zrízení škol?

'SKOLNf DOZORCE. Zacaly školy vzkvétat, ale. znovu vad-
noú.;dým máme" místo svetla.' .
. PLlNIUS. Což vám nepomohlo tolik didaktik1\, kterí se vy-
skyHi od padesáti let, C8Selius, Lubinus, Ratke, Caecilius, Seydel
24
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a hodne jiných, kterí se pokusili založit neklamné vyucova-.
telství?

ŠKOLNl DOZORCE. Bud nic nebo málo. Vezíme v bahne'
zmatku.

PLINIUS. Škoda! A což nedovedete vystihnout, kde vlastne.
to vázne a jaká je toho prícina, že léky nezapuzují nemoci, nýbrž
je spíše ustalují a množí?

DOZORCE. Príciny nejsou celkem neznámé, ale my nedosta-.
cujeme na jejich odstranení!

PLINIUS. Vyslov svobodne, co za tím dle tvého mínení vezí.
DOZORCE. Nemáme lidí, kterí by se vážne chteli, mohli

nebo dovedli venovat školám; všechno se deje jen povrchne.
Jakou radu dali vzpomenutí dobrí lidé, didaktikové, toho jsme
takrka nepovedomi, nedbajíce seznámit se s tím; anebo jestliže'
nekterí nejsou toho zcela nevedomi, prece jen se vyhýbají práci.
Zkrátka a dobre, školy ustrnuly ve svých neduzích a nechtejí
se dát ani burcov~t, ani vzbudit.

PLlNIUS. Rekni, muži výborný, kdyby šlo po tvém, jakou by
l'is prál školu?

DOZORCE. Já? Ach, kdyby Buh rácil vyslyšeti mé vzdechy,
vedel bych, ceho bych si prál!

PLINIUS. Vylej uprímne svá prání!
DOZORCE. chtel bych takovou školu, která by byla zcela

doopravdy dílnou lidskosti, cvicíc mládež nejen k vedení, ale'
ješte mnohem víc k pocestným mravum, hlavne však k svaté
bohopocte a ke všemu, co vytvárí podstatu lidství; tak aby kaž-
dý, kdo je tu vzdeláván," nestal se jen zlomkem cloveka, nýbrž
clovekem, schopným celý život moudre zacínati a celý véstí
zdárne ke konci; to jest, aby byl vyucen všechno správne chá-
pati, všechno správne konati, o všem správne mluviti. A prál
bych si. abychom meli líékiamnou, krátkou a úcinnou cestu,
jak k tomu všemu mládež privésti; aby se tak tato predehra
života provádela takrka hrou a aby škola byla opravdu hriš-
tem vzdelanosti, a ne težkou duševní robotárnou, z níž by radejí
utíkali, než by na ní setrvali.

PLATON. Tys náš clovek, milovaný muži, když dovedeš
moudre práti školám tyto tak veliké dary, prestože nedosta-
cuješ na opatrování prostredku, jak se zdá. Nejmilostivejší králi.
podle mého mínení si tento DlUŽtouhy zasluhuje, abys mu dal
prisedati ve sboru svých mudrcu, aby byl prítomen, poslouchal
a radoval se, když se radíme o prostredcích, jak dospeti k cíli,
po nemž touží; aby pak s tím vetší duverou nastupoval na dobré
cesty, které nalezneme.
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KRAL. Rád souhlasím. Prisedni, výborný muži! A když se
k nám pripojuješ v tak vrelých touhách, pripojuj se i v radách!

DOZORCE. Míním, veliký králi, že nejsem hoden té pocty,
abych byl pocítán mezi tvé rádce.

KRAL. Spokoj se naším mínením a prisedni si! (Ten tak uciní
s poklonou.) Co je ted' na rade?

PLINIUS. Máme povolat didaktika.
KRAL. Jaký je puvod a význam slova didaktik?
PLATON. Didaskó je v rectine ucím, didaktos ucený, didak-

tikos schopný ucit, cili znalec ucení.
KRAL. Tedy necht vejde!

li

II

JEDNÁNI II, výstup ~. \

{Qidaktik.}.

DIDAKTIK. Tu jsem, jménem královské výsosti jsa obeslán!
PLATON. Bud' zdráv, výborný muži! Vypráveli královské

výsosti, že tvým povoláním je didaktika; je tomu tak?
DIDAKTIK. Jestliže zasluhuje jména povolání poctivá snaha,

pomáhat jiným v jejich povolání, pak vyznávám, že jsem v poctu
tech, kterí touží, aby težké práce s výchovou mládeže mohly
snadneji postupovat, a kterí sbírají dobré myšlenky sem smeru-
jící: to jest, jak by bylo možno pobývat ve školách, v dílnách
lidskosti, s menší nesnází, s menším shonem a s menší omrzelostí,
ale zato s vetší snadností, s vetší príjemností a s vetším užit-
kem. Mládež (pokud si ovšem preje moudre zacínati a se zdarem
privésti ke konci svuj život) musí se na školách cvicit nejen
v literature, :nýbrž ve všem, co privádí lidství k dokonalosti, cili
má se predem naucit správne myslet, správne všechno konat
a správne mluvit jedním nebo více jazyky.

PLATON. To je v porádku. Ale chteli bychom také okusit di-
daktického umení. Vylož strucne, v cem záleží.

DIDAKTIK. Didaktika je nauka, jak dobre vyucovati. Vy-
ucovat pak znamená zpusobit, aby také druhý se naucil a vedel,
co ví jiný. A dobre ucit znamená zpusobit, aby se každý ucil
rychle, príjemne a do základu.

PLATON. Proc pridáváš tu trojici: rychle, príjemne a do zá-
kladu?

DIDAKTIK. Ponevadž špatne ucí, kdo k vedení privádí
zdlouhave, namáhave a zlomkovite. Naprosto tedy musíme hle..
dat nauku, podle níž bychom mohli ucit rychle; nebol mnohému
26

se musíme naucit pro potrebu života; nemáme tedy pri žádné
veci dlouho vezet, nýbrž postupovat rychle od jednoho k dru-
hému. A ucit príjemne: aby po celý prubeh ucení se žák necítil
více unavován tím, co už je vykonáno, jako spíše povzbuzen
k tomu, co zbývá konat. A ucit do základu, aby se žák všemu,
cemu se ucí, také naucil v celistvosti a správne, až k pohoto-
vému užívání.

PLATON. zlatá nauka, kdybychom ji mohli míti!
DIDAKTIK. Mužeme ji míti, a milostí Boží už ji dokonce

máme v ruce! .

PLATON. Naše ruce chtejí videt! Verí jen, co vidí!
DIDAKTIK. Což ucení není tolik jako vedení?
PLATON. Takrka; nebot se jde od neceho známého k necemu

neznámému; ale co s tím?
DIDAKTIK. Predstavme si tedy nekoho, kdo dovede jíti

v cele a ukazovat zpusob chuze a nadto ujme slabého za ruku:
nebude-li moci prpjíti kdokoli kamkoli?

PLATON. Ukaž to v našem prípade. ,

DIDAKTIK. Ucme všemu skrze príklady, pravidla a prak-
tické využití, a naucíme všemu bezpecne, rychle, príjemne. Kdo
vyuc~je, ten at napred, prosím, ukáže pravdivý a jasný vzor
veci {která se má poznati nebo konati) a necht dá žáku dosta-
tecnou lhutu k pozorování. Pak necht objasní predpisem nebo
pravidlem, co a nac ta vec je a jak se delá; a to jasne, aby mu
žák musel rozumet. Konecne má uložit napodobování a býti prí-
tomen pri pokusu, aby hned provedl opravu, vidí-li chybný
krok, až se žák odnaucí chybovat. A spolužáci, treba je jich
sebevíc, at dávají zároven pozor a necht všichni slyší, cokoli se
rekne jednomu; a cokoli se opravuje u jednoho, v tom se mají
všichni odnaucovat omylum. A ješte toto: v jednom case se má
konat jen jediná vec, aby se nerozptylovala vnímavost; a žáci
téže trídy nemají delat práce ruzné,nýbrž všichni totéž. Za
techto podmínek má se pak jíti vždy postupne dál, tak jak veci
ve skutecnosti za sebou jdou a jak na sobe závisí; jakoby po
schodech dobre postavených dá se privésti každá mysl až
k vrcholkum kteréhokoli oboru.

PLATON. To se asi snáze rekne, než vykoná.
DIDAKTIK. Vykoná se to doopravdy. Jen bude-li ucitel vzde-

laný a ucení schopný a bude-li míti pohotovou dovednost, sdí-
let se s jinými o své vedení; a bude-li žák ucelivý a kázne
schopný, dychte každodennc se dozvedet ncco nového a naucit
se tomu; oba budou míti radostný pocit a škola se stane -'- ve
shode se svým latinským jménem - hrou, nebot obe strany
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budou konat svou práci hrave. A nadto jednostejnost vlídného
vedení bude míti tu výhodu, že ucitel, stoje na stupínku, muže
dostacit sebevetšímu poctu žáku. A žáci se budou o závod pobí-
zeti a budou se bystriti vzájemnou revnivostí, ponevadž všechno
se bude díti verejne prede všemi. Tím zpusobem budou nadaní
rychle pokracovat, kdežto zdlouhavejší prekonají prece jenom
své nesnáze, už neustálostí svých cvicení. To se ukáže pri zkouš-
kách.

PLlNIUS. Ukáže se, ver mi! Nebot jsme rozhodnuti, overit
si spolehlivost slibu. Ale poslyš, nebude už príšte treba žádné
kázne? .

DIDAKTIK. Kázen se plUsí pojiti k vyucování vždycky, aby
se pro shovívavost nevplížila nedbalost, zahálcivost nebo nevá-
zaná zvule. Proto ten, kdo si pocíná nedbale, necht dostane, du-
tku; kdo pohrdá napomínáním, budiž trestán prutem; u koliose
vŠ~k"7ijistí zlovolná zatvrzelost, budiž vyloucen ze sp~lec~sti
slušných žáku jako pra,šivá ovce ze stáda. Ale ucitel at' se m4d~a

1 ,," Poz.okp-.:pred sklonem k bití; radeji necht dovoluj~ piln;ýmA~~t
, j k,~ s}hšné osvežení, procházky a spolec,né hry, ba necl\t'sef!.1t.<$.
.~,~ sáD{~1icastnuje, hlede opatrit pekné druhy cviku. ' ;~\:;11;" ., ~ 1'" . "":,J

. .~, piJ1TON. Jaké rozdelení škol Považuješ za správné? ". ~i~ ·
. . ' )"t{'FI;

, ' DID;AKTIK. Správne se rozdelují na školy obecné, n,a. g'iirr--

~: J'~ ,~asi~,~ 7~t ,:y~o~é š~oly. Obecn~ š~o!a j~vpro zacátec,ni~'~,:~,ro
! ,: f. skolsk:~lucne, JeJlchz smysly maJI byt! cVlCeny v oboru vecJ!liI!'~9t-
~\,< nýcll~:' Gymna.s'ia (jinak kla~ické školy) patrí tem, kdož, Sft;,'ricí
· jazykum a svobodným umením a mají býti cvicenipozni:vat

'Y' . '" tvá~Qst, vecí. }~o~ecne. vysok~ ško!y jsou pro !y ~ kter@"hl~r.j~
;, :, dok,0f~~~ ;z~elalll, to )'est chap~lll podstaty veCl;, ta~ ,~pq,~?~l
. profesop ctyr fakult k tomu ClII,aby odtud vychazeh. k oli~c-
,; ~~ n,émuP,dobiu filosofové, ucitelé to lidského života, lékari, P.r:~,v..,.

, ,. b h I
. · 'o"

~'nIC! ~ o os OVCI.I, ' , "\'( ,

.,~ ': PbA1;ON.Byly již podniknuty na verejných školáchzkquš.:.
.;, \ "~'o'ky stlepší, methodou? ' . ' "'i
.f,' "l ' DI.fJ.:AKTlK..Dosud 'ne y žádoucí míre. MálokterC;sivšíjJ.\ají

i, (;lobrý'~h rad, nýbrž spokojují se návykem. Prest~ za"Cínají :~éc-

, ~. ,t Rde At~írat oci a'pracova't lepším porádkem. .. i',

'! ~ ,,"';,1!!:4Tolj. Mno~o zdar'll~ ~odejte. z~~:,l~rosím, pred)leU,~-
I ~ i ~eJslm,ikralem ukazkul ZaJdI do neJbh~sl skoly a zaup\ucij~e
" f ,," i .ž'ák"yI'do své methody, aby se zakrátko provedla zkoušk~" a

/ \ ,.'.~;~ohl~,se lépe uvidet, co je dobrého na té veci. !.,~.
r .j ,,\I\\I1JV44KTIK. Pokusím se s pomocí Boží. ' .~:"'\
\ .., . ~ ' ~. J, ~,. I (Hudba.) q'

I"
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JEDNÁNí III, výstup 1.

(Didaktik.)

..

DIDAKTIK. Vracím se, nejjasnejší králi, zarídiv všechno ne
zle, jak doufám, od nejnižší školy do nejvyšší.

KRAL. Naše blahoprání, zdarí-li se vec podle prání! Ale
rekni, jak jsi vše zarídil?

DIDAKTIK. Za poslední cíl a mez ustanovil jsem školám,
ucinit z každého hocha, prijatého na vzdelání, cloveka zpuso-../
bilého k vedení života Mspodárského, obcanského a církevního.
Ale ponevadž se z dítete nestane hned muž (musí totiž dríve
projíti lety detství, chlapectví a jinošství), rozdelil jsem úkoly
po trech školách tak, aby vychovávaly hocha po stupních až
k mužné síle moudrosti.

KRAL. Vylož, jak.
PLATON. Každé škole jsem vytycil cíl, kam až má privésti

své žáky. Pak jsem' dal každé spolehlivý nástroj, pomocí nehož
by mohla privésti 7.áky k tomuto cíli bezpecne. Konecne jsem
ukázal zpllsob, jak užívat techto nástroju, zpusob snadný a pri-
jemný jak ucitelum, tak žákum, a dále zpusob vzájemného zá-
vodení žáku. Temi zpusoby dosáhnu, doufám, aby žáci dríve
uvideli, že umejí všechnu ucebnou látku, nežli zpozorují, že se
tomu ucí.

KRAL. Velká slova! Hled, aby se potvrdila!
DIDAKTIK. Skutecnost je potvrdí. Dejte, prosím, zavolat a

vyzkoušet žáky od prvních až do posledních i s jejich uciteli,
abyste osobne spatrili, co a jak obojí delají. Ale vyptejte se,
libo-li, každého ucitele za prvé, kam až má své žáky privésti ve
vedení, mravech a jazyku; za druhé, jaké nástroje má po ruce
k bezpecnému provedení; za tretí, jak užívlÍ techto nástroju,
aby udržel žáky pri cilosti a dosáhl príjemnou cestou slušných
pokroku. Rád bych, abyste to ode všech vyžadovali i s pred-
vedením, tak aby ukázali pred vámi svuj postup se žáky. Nebot
teprve pak budete moci soudit o celé veci úplne.

KRAL (obrácen k soým): Co se vám zdá?
PLATON. Souhlasím.
ERATOSTHENES. Jeto tak nejrozumnejší.
APOLLONIOS. Bude to pohodlné.
PLINIUS. Ale jakým poradem budou voláni?
DIDAKTIK. Každou školu, obecnou, latinskou i vysokou, roz-

delil jsem na tri trídy. První trída bude míti všude žáky zací-
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nající, druhá pokracující, tretí dokoncující.
s první a nejnižší trídou abecedáru.

KRAL. Budiž, necht se dostaví.

Pocneme tudíž
jest základní krestanská ctnost) a stálým cvicením v posluš-
nosti hl~dím dosáhnout, aby se dávali vésti radeji cizí než vlastnívulí.

ERATOSTHENES. Krásné to cvicení! Zdá se, že sis hhiboko
vštípil známý výrok Senekuv: Uc napred mravum, potom moud-
rosti, nebot se jí bez dobrých mravu težko ucíme. Ale vylož,
cemu je ucíš z oboru moudrosti.

UCITEL. Neucím-li ješte moudrosti samé, prece jen urovná-
vám pred nimi alespon cestu k moudrosti tím, že je krátkou a
príjemnou cestou ucím císt a psát (což je universálním nástro-
jem k získání každého vedení a klícem k pokladzlm moudrosti).

ERATOSTHENES. A za jakou dobu?
UCITEL. Za jediný mesíc!

ERATOSTHENES. Hle, jak rychle! A jakým postupem?
UCITEL. Mám jediný nástroj, tuto tabulku. Predkládám žá-

kum živou abecedu, která je na ní vymalována, zvírátka totiž,
která vydávají zvuky jednotlivých hlásek. Zák se tedy dívá na
kteréhokoli z tech živocichu, napodobuje jeho hlas a tak sám od
sebe vysloví hlásku. A jak se ten zvuk píše, pozná z pripojeného
písmene a sám si zvykne ten tvar psáti.

ERATOSTHENES. Jak to? Predved nám to.

UCITEL. Rád! Hle, zde jsou nováckové, vcera mi odevzdaní
a dosud písma neznalí. Ty naucím pred vašima ocima písme-
num. Pojdte, synáckové, pohrajeme si s temito obrázky.

ZAK. Dobre, pane uciteli!
UCITEL (ukazuje na první obrázek): Co je to?ZAK. Pták.

UCITEL. Správne; ale jaký pták?
ŽAK. Nevím.
UCITEL. Ty druhý!
TEN ŽAK. Nevím.

UCITEL. Povím vám to. Je io vrána. Ale víš, jak vrána krá-korá?
ŽAK. Nevím.

UCITEL. Kricí takto: á, á, á. Udelej to po mne!
ŽAK. á, á, á.
UCITEL. Ty druhý!
ZAK. á, á, á.

. UCITEL. Dobre. Ale vlš, jak se dá tento zvuk napsat?ŽAK. Nevím.
UCITEL. Nikdo z vás?
ZACI. Nikoli.

JEDNÁNí nI, výstup 2.
.

(Ucitel ctení v školském dlouhém kllbáte s holí v ruce a tri žáci, z nichž
každý má v ruce drevenou. tabulku s nedávno vymyšlenou živou abe-

cedou a krídu.)

KRAL. Eratosthene, vezmi si je na starostI
ERATOSTHENES. Ty jsi vudcem tohoto drobného nárudku?
UCITEL. Mne jsou svereni na výchovu.
ERATOSTHENES. K Cemu je vychováváš?
UCITEL. K zbožnosti, k dobrým mravum a k ctení, psaní

i správnému vyslovování písme~.
ERATOSTHENES. Jakým zpusobem je cvicíš ve zbožnosti?
UCITEL. Ucím je slovem i príkladem vzývat Boha pred ško-

lou i po škole, pred jídlem i po jídle, pred spaním i po spaní,
a to klece, s rukama sepjatýma, s ocima vzhuru uprenýma a
s výrazem vyjadrujícím naprostou oddanost. easto jim pripo-
mínám, že všechno dobré prichází od dobrého Boha, stvoritele
našeho; že jej proto musíme vždy velebiti, darí-li se nám dobre.
a prositi. aby se nám nevedlo špatne; že musíme predcházeti
Boží hnev bázní Boží a opravdovou úcinnou zbožností. Aby pak
vuli Boží dobre znali, opakuji s nimi každodenne Desatero a pro
útechu i Vyznání víry a podobne. Vodívám je také do sboru a
ucím je, aby si tam vedli zbožne jako pred tvárí Boží a andelu.
Kázání slova Božího je sice nad jejich chápavost. ale prece si
zvykají milovati stánky Boží a poznávati v sobe príslušníky
církve a sluhy Páne.

ERATOSTHENES. zbožne jednáš. Jakým zpusobem jim všte-
puješ mravy?

UCITEL. Rovnež praxí; príkladem i napomínáním je privy-
kám zdrženlivosti v jídle a pití, k cistote v oblékání, k úcte ke
starším a k poslušnosti vždy pohotové stejne pri rozkazech jako
pri zákazech; dále k pravdomluvnosti, aby nikdy nepodvádeli.
lhaníni, a k spravedlnosti, aby se nikdy niceho cizího nedotkli
nebo skryte nezmocnili; také k práci a k ustavicnému zamest-
nání, at už vážnému nebo hravému, vždy s tím cílem, abych jim
vštípil všestrannou cilost Zlodpor k zahálce. Rozmanitým zpu-
sobem zkouším vzbudit u nich snášenlivost vuci príkorí (coi
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UCITEL. Naucím vás tomu. Ejhle, tu je již nakreslen: a. Kdy-
koli kdo z vás. uvidí v nejaké knize takový tvar, vždy rekne
(jako vrána delá): a, a, a. (Pozn. Ucitel ukážQ..ve slovech na téže
.tabulce, kde prichází toto písmeno a, anebo rozkáže, aby sami
.hledali, až je dovedou nalézti, to jest sami bez pomoci poznati.)

UCITEL. chcete je umet také psát?
ŽACI. Chceme!
UCITEL. Tomu se naucíte velmi snadno. Nejdríve ty, N., a vy

'ostatní se dívejte! Hle, zde je drevené pisátko. Vezmi je tremI
prsty pravé ruky (takhle!) a táhni jím po té písmene (takhle!).
(Žák to nekolikrát po nem udelá; konecne ucitel:) Zde máš
krídu, napiš totéž písmeno na cerné ploše tabulky vedle toho
prvního. (Žák to zkusí, stále se ohlížeje na vzor a ríkaje si »a,
tak se píše a«, až to bude umet; ne-li presne, alespon približne.
Tak i druhý a tretí. Nato ucitel:) Ejhle, již jste se naucili jed-
nomu písmenku. Jak vyslovuješ, co jsi napsal?
ŽAK.L .
UCITEL. Dobre, musím te pochválit.
ERATOSTHENES. Tedy jsi je už naucil jednomu písmenku?
UCITEL. Naucil.
ERATOSTHENES. Jak postupuješ pri ostatních?
UCITEL. Týmž zpusobem. Má methoda je jediná, vždy sama

v sobe stejná.
ERATOSTHENES. Ale nežli se naucí všem písmenkám, za-

pomenou první! .

UCITEL. To nemohou; nebot následující písmeno nebereme
samo pro sebe, nýbrž s predcházejícím, takto a-b, b-a, a-c, c-a.
e-d, d-e, atd. A jakmile znají celou abecedu, spojujeme strídave
-všechna písmena navzájem, vždy zároven slovem i písmem, tak-
že již zacínají i svá jména psát a chápat užitecnost psaní: j-á.
t-y, o-n, P-a-v-e-l, P-e-t-r, atd.

ERATOSTHENES. A jaká závodní cvicení mají tito tvoji žáci?
UCITEL. Dotazují se navzájem na obrázky: Co je to? Druhý

-odpoví:. Beránek, husa, dudek, medved atd. Jak delá beránek? -
Béé. - A jak to píšeš? - Takto, b. A takovéto závodení se deje
po celé tabulce preskocmo a konecne i. zpameti.

ERATOSTHENES. A jestliže to nekdo nedovede, jaká. je
ztráta?

UCITEL. Výsmech, nebo lehký štulec od toho, komu nedo-
-vede odpovedet na otázku. Anebo dám každému nekolik ore-
ehu; když kdo o ne z nedbalosti prijde, želí ztráty a má se po
drulté na pozoru.
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ERATOSTHENES. A když se naucí celé abecede, co pak
s nimi deláš?

UCITEL. Pošlu je do trídy ctenárské.
KRAL (ke svým): Jak se vám líbí tato methoda?
PLATON. Je dobrá, ponevadž je jednoduchá a príjemna na

zpusob hry. Neodstrašuje, nýbrž láká.
APOLLONIOS. Hle, již se osvedcuje pravda slov Senekových:

Dlouhá a nesnadná je cesta skrze pravidla, ale krátká a úcinná.
8krze príklady.

PLINIUS. Jestliže také na vyšších stupních bude možno takto
pokracovat, bude didaktik zasluhovat díku za taková ulehcení.
Nebot tak budou moci školy býti vpravde hrou.

DIDAKTIK. Bude možno vyzkoušet to; zavolejte další trídy.
ERATOSTHENES. Slyšíte, synácci, že se nám vaše hry líbí?

Jdete, pokracujte v tech hrách, a zdar vašemu nadání!

(Na pokyn ucitelulJ lJyjdou hoši s hlubokou poklonou pred králem,
za nimi ucitel.)

JEDNÁNÍ III, výstup 1.

(P o k rac n Ý - nazlJaný tak podle slolJa pokracolJati - se sedmi žáky.)
~

KRAL. Vyptávej se jich, Apollonie!
APOLLONIOS. Príteli, cemu ucíš tyto své žáky?
POKRACN"f. U mne se doucí ctení a psaní; v poctech a zpe-

'vu se ucí jen pocátkum, plneji se ucí dobrým. mravum a zbož-
nosti.

APOLLONIOS. Jakou to knihu nosíte v ruce, ty a tvá mládež?
POKRACN"f. Je to první ucebnice ctení a psaní, poctu a zpe-

vu, konecne mravu a zbožnosti.
APOLLONIOS. Ukaž! (Ucitel mu odevzdá jeden výtisk; Apol-

lonios jej otevre rka:) K 'cemu jsou tyto puntíky, cárky, krížky,
kroužky a polokroužky v takové pestrosti?

POKRACNf. Nejdríve se ucí psáti tyto prvky, aby melizá-
klady krasopisu; nebot z nich se skládají tahy písmen, jak uka-
zuje následující tabulka.

APOLLONIOS. Tedy chceš, aby hned od zacátku psali
krásne?

POKRACN"f. Je lépe delat všechno krásne než ošklive, a každá
vec má své zacátky.

APOLLONIOS. Zkoušej tyto své žáky ty sám!
.3 33

;i
i
I

IJ><,



.
i P
I
!'

,

POKRACNY (k nejbližšímu): Ty, cti tretí slabikovací ta-
bulku!

PRVNl .lAK. Arb, erb, irb, orb, urb; bra, bre, bri, bro, bru;
bar, ber, bir, bor, bur, atd.

~ POKRACNf. Ty druhý, cti jednoslabicná sluvka!
DRUHf lAK. Buk, bák; cep, cop; den, dub, hon, atd.
POKRACNý'. Následující, dvojslabicná! .
TElETi lAK. Buben, duben, budem; tráva, kráva, brává; atd.
POKRACNY. Trojslabicná cti ty!
CTVRTý' lAK. Alena, halena, kalená, pálená; ulice, pulíce,

police; atd.
POKRACNf. Dost! Ty další, cti ctyrslabicná!
P ATf lAK. Polovina, po'lovice, jalovice, atd.
POKRACNY. Dost! Vidím, že ty také víš, co jsou slova ctyr-

slabicná a víceslabicná. Ty další, cti mravní pravidla!
SESTf lAK~ Uc se mravum. Miluj ctnost. Vyhýbej se neresti.

Boj"se Boha. Andely uctívej. tasto se modli. Neprísahej nikdy.
Cti rodice, poslouchej ucitele. Chovej se skromne, ustupuj star-
šímu, mladšího šetril

APOLLONIOS. Setri také casu! Vidíme, že cteš dosti poho-
tove. Umíte to také nazpamet?

POKRACNf. Všechno, co je v této knize, ucí se všichni žáci
nejdríve císt, pak prepisovat, nato rozumet a pamatovat, nako-
nec napodobovat a v živote- zachovávat.

APOLLONIOS. Výborne! Jaképak máte cvicení ve zbožnosti?
POKRACNf. Precti alespon názvy, ty další!
SEDMf lAK. 1. Modlitba Pá1?-e.2. Vyznání víry. 3. Desatero

Božích prikázání. 4. O krtu. 5. O moci klícu. 6. O veceri Páne.
7. Modlitba ranní~ 8. Požehnání stolu. 9. Dekování po stole. 10.
Modlitba vecerní. 11. Boží sliby ucinené zbožným. 12. Kletby
ohlášené bezbožným.

APOLLONIOS. Krásne! Co'prijde pak?
POKRAcNY. Cvicení v poctech a zpevu.
APOLLONIOS. Také hudební nauce se ucí? Nac?
POKRACNf. Odpovez zase ty!
SEDMf lAK. Hudební nauka ucí zpevu. Ucím se jí proto,

abych mohl žalmy, hymny. a kterékoli duchovní písne vlastní
pílí pekne zpívat, zpevem Boha chválit a svou duši tešit ve zbož-
ném shromáždení i jinde.

POKRACNf. Které JSou hlavní veci hudební nauky?
lAK. Klíce, tóny, noty a hudební stupnice, skládající se z toho

všeho. .
34

POKRACNY. Kolikero je klícú?

lAK. SEDMERO: a, b, c, d, e, f, f!,.
POKRACNY. Ale kolik tónu?

lAK. Stejne tolik: Ut, re, mi, fa, sol, la, si.
POKRACNY. CO je nota?

lAK. Znacka, ukazující, jak dlouho se má tón na jednommíste držet.

POKRACNY. Kolikeré jsou noty?

lAK. Rovnež sedmeré; nejvetší 9 ; dlouhá 9 ;

krátká =, ; poIokrátká <> ; nejmenší ? ; polonejmt>nší

t a osminka t .

POKRACNY. Co je to hudební stupnice, ty druhý!

ŠESTf ŽAK. Stoupání a klesání hlasu po linkách a místechmezi linkami nahoru a dolu. ..

POKRACNY. Jak zní tato stupnice? Zpívej!

Ut)e mi la 801 la. In 801 fa mi re ut

~-
Ut re ut mi ut fa ut 801 ut la la sol la fa la mi la re la ut

ia.
s

Ut mi re fa mi 801 fa ln la mi 801 re fa ut

POKRACNY. K cemu je dobré znáti to?

ŽAK. Všechny nápevy dovede presne zpívat, kdo zpívá presnetyto stupnice.
3*
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POKRACNf.Opravdu? Zazpívej mi tedy jen jmény not (ne
.10DY) nejaký žalm, na príklad tricátý osmý. (Podá mu žaltár
8 notami.)

ZAK. Zazpívám.

Fa mi re ml fa 801 1a 801, 1a 801 fa mi, 801 801 la fa 801 mi re

...

la la 801 la re mi fa mi, fa mi re ut. fa la 801 fa re mi re

POKRACNf. Ty druhý, zazpívej tento sedmdesátý ctvrtý!

II:

801 "ml fa 801 801 mi fa re re ul, ul mi fa 801 fa mi re mi

801 fa 801, 801 fa mi re 801 fa mi fa 801 1a 8ul. re mi fa 801 re

mi fa re re ul

APOLLONIOS. Také ostatní tví žáci to umejí?

POKRACN'f. CO u mne umí jeden, umejí 'Ošichni, ponevadž
se 'Ošichni ucí, cemu se jeden ucí, i když chápe jeden rychleji
než druhý. A jakmile se dobre naucí všemu z této knihy, postu-
pují do další trídy, do trídy pozoro'Oatelu.

KRAL. Chválím pricinlivost tvou i tvých žáku. Vratte se ke
svým cvicením. A zmínení pozorovatelé at vstoupí;-s nimi budeš
jednati ty, Plinie!
36
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JEDNÁNtm, výstup 4.
(DoDTšnýs hlouckem žáku, asi desíti.)

PLINIUS. Také ty, dobrý muži, nám Vylož napred svuj úkol,
k cemu smeruje tvá práce s temito žáky.

DOVRSNf. Vedu je k rychlému ctení a psaní v materském
jazyce, jakož i k pozorování a chápání nejduležitejších vecí
i s názvy, jimiž se má všechno vyjádrit.

PLINIUS. Tak veliký úkol si stanovíš? Proc?
DOVRSNf. Ponevadž z této mé trídy pujdou jedni do latin-

ských škol, druzí k remeslum, k hospodárství nebo jinam; tedy
aby nikdo neodešel bez dobré výbavy.

PLINIUS. Buh ti žehnej, žetvyhledáváš a preješ svým žákum
tolik dobrého. Ale povez, co prospeje pro latinské vzdelání, že
se temto vecem u tebe takto naucili?

DOVRSNf. Velmi mnoho prospeje, jestliže si ode mne od-
nesou a do latinské školy prinesou co nejprobudilejší a nejvy-
cvicenejší smysly, zrak, sluch, jazyk, ruku. Nebot hbitost techto
nástroju bude nejspolehlivejším prostredkem k získání velkého
vzdelání. tím víc a cím líp se u mne naucí, tím víc a tím pev-
neji budou moci stavet v latinské škole na základech zde polo-
žených.

PLINIUS. Je pravdepodobné, co mluvíš.
DIDAKTIK. Ne pravdepodobné, nýbrž zcela pravdivé.
PLINIUS. Dobrá. Ale k cemu bude r"emeslnÍkum a sedlákum,

že se naucili takovým vecem?
DOVRSNf. Aby se i oni stávali podobnejší lidem než ne-

mým tvárím; aby pozorneji poslouchali a lépe chápali kázání
slova Božího, kdykoli je slyší; aby s bystrejším zrakem chodili
mezi skutky Božími a rozumneji konali své úkoly; a tak aby
j mezi prostým lidem ponenáhlu mizela nevedomost, hrubost,
barbarst'Oí a bezbožnost.

PLINIUS. Moudré to prání! Máš, prosím te, k temto svým
cíhim tak žádoucím také primerené prostredky?

DOVRSNY. Mám! me, zde je jediná kniha, ba spíše knížka,
poskytující sdostatek látky pro všechno naše cvicení.

PLlNIUS. Jaká je to kniha?
DOVRSNf. Je to soubor 'Oecí 'Onímatelných, to jest pra'Oý

jmenoslo'O 'Ošech podstatných 'Oecí 'Oe S'Oete a úkonu 'O ži'Oote,
predvedený názorne také zraku. Nebot cokoli se dá malovati a
ocím predvésti, to zde stojí zobrazeno, dostává jméno a popisuje
se po svých cástech.

37



.PLINIUS. Podej ukázku!
DOVRSNY. cti, ty první, co je u prvního obrazu!
HOCH. BUH.
PLINIUS. Jakže? I Boha malujete?
DOVRSNY. Malujeme ho ve zpusobu svetla, pokud se dá

svetlo malovat. Ale racte dríve slyšet než soudit. cti, hochu!
HOCH (cte rychle): Buh byl od veku a trvá na veky, nepo-

chopitelné svetlo, moc nesmírná, dobrota nevycerpatelná, která
v sobe pojala a mimo sebe vytvorila veškerenstvo vecí, kterému
ríkáme svet.

DOVRSNf. Následující, cti, co následuje!
DRUHY HOCH. SVET. Buh stvoril svet. Na nebi jsou hvez-

dy; mraky visí ve vzduchu; ptáci létají pod mraky; ryby plovou
ve vode. Zeme má hory, lesy, pole, zvírata, lidi. Tak máme ctyri
-Živly, nejvetší telesa svetová, plná svých obyvatel.

PLlNIUS. Tak probíráte všechny veci sveta?
DOVRšNY. Ano, a díváme se zároven na obrázky, abychom

se soucasne ucili znáti veci, jejichž jména jsme vyslovili.
PLINIUS. Hezky! Ale to se týká vedení: co však máte ke

cvicení mravu a zbožnosti? \

DOVRSNY. Celá mravouka je podobne vyjádrena na svých
místech, a podobne to, co patrí k náboženství.

PLINIUS. Dumyslná knížka, to uznávám. Ale jak ji probíráš?
DOVRSNY. To vyložím. Jednoho dne probereme jeden ob-

rázek s príslušným výkladem a s cvicením v tomto poradí:
První hodinu prectu žákum nadpis, dávám prohlížet obrázek a
vysvetluji jednotlivé cásti slovy, jež podává popis pod obráz-
kem, nebo také jinými, která vedou k lepšímu pochopení. Pak
zkouším, zda dobre rozumejí. Príští hodina se stráví ctením,
pri nemž všichni žáci po porádku navykají své oci a jazyk rych-
losti, až do konce hodiny. Tretí hodinu opisují tentýž text do
svých sešitki't, co nejrychleji mohou. Pritom se jeví rozdílná
schopnost k rychlému psaní, takže jedni provedou opis steží
jednou (pri delších úlohách), kdežto druzí dvakrát, trikrát neb
i vícekrát. ctvrtou hodinu odríkávají zpameti to všechno, co
slyšeli vykládat, co tolikrát prectli a opsali. Aby toto cvicení
pameti postupovalo pevneji, presunuji je na zítrek ráno. Tím se
stává, že každodenní ucení zacíná (po skoncení modliteb) rád-
ným utvrzováním látky ze vcerejška a teprve druhou hodinu se
pristupuje k nové práci.

PLlNIUS. Pekný rozvrh! Ale co mají žáci k vzájemnému zá-
vodení? .

I'

38

DOVRSNY. Soukrome si navzájem ukazují obrázky, prohlí-
žejí si je a vysvetlují; pred ucitelem se pak souperi vyzývají
k závodení v rychlosti ruky, ctvrtou hodinu k závodení ve spo-
lehlivosti pameti. Vítez se za odmenu posadí na prednejší místo.

PLINIUS (ohlédne se na krále, KRAL pak): Jsme spokojeni
tvou dumyslnou pricinlivostí. Pokracuj, jak jsi zacal; tvá škola
bude cvicištem zdravé mysli.

(Odejdou. Nato DIDAKTIK): Vyjdu, dovolíte-li, lépe uspo-
rádat trídy latinské školly-,které mají nastoupit k prehlídce.

KRAL. Nuže jdi! Získáš hlavní výhru, jestliže všade takto
spojíš príjemné ~užitecným. Ale neprocUévej dlouho!

DIDAKTIK. Hned se vrátím.

(Hudba.)

JEDNÁNI IV, výstup 1.

DIDAKTIK. Bylo nám uloženo, spojovati príjemné s užitec-
ným. To jsme také udelali, nejjasnejší králi! Jen zustane-li pri
predsevzetí, doprávat mládeži slušnou zábavu, pak vám žáci
zpusobí potešení svými puvabnými a nadmíru užitecnými
hrami.

KRÁL. Také o latinském ucení to máme doufat?
DIDAKTIK. To slibuji. Methodu máme universální, hodící

se ke každému ucení; to se hned ukáže na príkladech.
KRAL. Necht se ukáže! At vejdou! A ty se posad s námi a

dávej otázky tem svým príslušníkum, cili, jak rád ríkáš, pohre)
si s nimi, zatím co my se budeme dívat.

DIDAKTIK (s poklonou): Totéž mohu udelat stoje.
KRÁL. Sedni si k dozorci! Nadále se budeme již spolecne

radit o zdaru škol.
(Tedy se posadí.)

JEDNÁNí IV, výstup 2.

(Vestibulární ucitel s 18 žáky.)

DIDAKTIK. Jako cíl latinské školy jsme stanovili znalost
latiny, a to cistou, vybranou a úplnou, která neSe s sebou po-
znání takrka všech vecí. Ale ponevadž toto ucení, tak rozsáhlé
a tak vecné, je neco velikého a vyžaduje ruzné i rozlicne opa-
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kované úkony mysli, jazyka i ruky, rozdelili jsme je na tri stup-
ne cili trídy. Tedy vylož, uciteli první trídy, kam až máš dovésti
své žáky, po jak bezpecných cestách a jak peknými výhodami.

UtITEL. Mne je uloŽeno položit základy vzdelání a latin-
ského jazyka; mám je dovésti až tak daleko, 1. aby dovedli vše-
chno latinské s plnou pohotovostí císt, zcela presne vyslovovat
a pokud možno krásne a rychle psát; 2. aby se naucili základ-
ním slovum latinsk:ého jazyka, správne je chápajíce a správne
jich užívajíce; 3. aby dovedli sklonovat i casovat všechny pravi-
delné vzory a znali první základy skladby.

DIDAKTIK. Jaké máš prostredky, abys je k tomu privedl?
UtITEL. Trojí knihu: 1. První, hle, je Prvouka latiny, kde se

ucí latinsky císt a psát a kde mají v doslovném prekladu ty
krátké mravní prupovedi i cvicení zbožnosti, jak jsou obsaženy
v ceské první ucebnici. 2. Druhá kniha je Souborný prehled vní-
matelného sveta, kniha, s níž se také už na obecné škole du-
kladne seznámili; zde se musí probírat proto, aby si tímto zpu-
sobem snáze zvykli na latinu, kp.yž si všechno odpovídá slovo
za slovem. 3. Tretí knížka, zvaná Vestibulum latinského jazyka,
má slova i veci v tak umelém sestavení, aby spolu s pripojeným
slovníkem a s pocátecní mluvnicí otvírala nepozorovatelne
cestu jak k vetnému poznání, tak k následující mluvnici.

DIDAKTIK. Jaký zpusob zachováváte pri probírání techto
knížek?

UtITEL. Napred jim všechno ukazuji a vysvetluji já. a te-
prve až všechno rádne pochopí (aby napodobování nebylo tupé),
ukládám jim delat tímtéž zpusobem totéž a opravuji chyby;
nakonec po dostatecném pochopení a utvrzení cvikem žáci se
sami navzájem vyzývají a cvicí závodením o prednejší místo.

DIDAKTIK. Ukaž to na príkladech!
UtITEL (obrácen k žákum): Ty poslední, vyzvi nekoho

z techto prednejších a prohánej ho otázkami, zda bude moci
správne odpovedet na všechno z toho, cemu jste se už naucili.
POSLEDNl ZÁK. Vyzývám prvního. -Ty, které je první a

základní rozdelení vecí? (Ten mlcí.) Nevíš? Povím ti. Veci se
delí na lJšechno,neco, nic. Postup mi své místo! -

PRVNl ZÁK. Tato otázka nestojí takto ve Vestibulu!
PREDESLf ZÁK. Ale tak nám ji vykládal pan ucitel!

_ UtITEL. Tak jest, zvítezil on! Vymente si své místo. Ty pred-
poslední, vyzvi nekoho!

PREDPOSLEDN1. Ty druhý, kolik je vecí, které patrí do
rozsahu pojmu lJšechnoP
40

DRUHf. Buh, svet, clovek.
PREDPOSLEDNI. Proc se o Bohu ríká :plJšechno<P
DRUHf. Protože stvoril všecko.
PREDPOSLEDNI. Proc se ríká svetu lJšechnoP
DRUHf. Ponevadž obsahuje všechno.
PREDPOSLEDNl. Proc cloveku? (Když souper mlcí a drbe

se za uchem, rek1te predposlední sám:) Ponevadž se dívá nI!
všechno a je takrka svet v malém a Buh v malém. Tak rekl pan
ucitel.

UtITEL (k druhému): Jak jsi to mohl zapomenout? Cis ne-
dával pozor? Nes hanbu své nedbalosti! Ustup s místa. (Vymení
si tedy místo.)

DIDAKTIK. Vidím, že váš postup je dobrý. V mluvnici máte
také nejaký príjemný zpusob závodení?

UtITEL. Máme mluvnické hrací karty.
DIDAKTIK. Podejte ukázku!
UtITEL (lJyjme SlJazecek karet a odevzdá je prvnímu žáku

se slovy): Tu máš sY'!i.aktícké karty! Rozdel je, a které císlo na
koho prijde, ten 'podle toho pravidla, které má stejné císlo, vy-
rkne slovo a 9-rÍpojí je k predešlým tak, aby vyšla plná, treba
sebedelší veta:

PRVNI ZÁK prevezme karty, zamíchá je a rozdelí. Syntak--
tickýchpravidel ve Vestibulu je ovšem jen patnáct. Navíc je pri-
dána karta. která má císlo 1; kdo ji dostane, zaháií rozmluvu
tím, že vyrkne nejaký nominativ nebo vokativ, na príklad schola.
K tomu slovu pripojí podle 1. pravidla následující žák jiné jmé-
no v tomtéž páde, na príklad: schola officina. Tretí žák podle-
druhého pravidla pridá jiné jméno v genitivu, na príklad offici-
na humanitatis. (NB. Kdo bude mít kartu císlo 17, ten bude za-
pisovatelem a zapíše slova pronesená ode všech.) Ctvrtý žák
ozdobí podle tretího pravidla všechna jména prídavnými jmény
téhož císla, rodu a pádu, na príklad bona schola, pulchra offi-
cina humanitatis lJerae. Pátý podle ctvrtého pravidla pripojí
k prfdavnému jménu (pripouští-li to vec) dativ na oznacení,
komu je vec taková, na pr. bona nobis. Sestý k týmž prídavným
.Tménum pripojí ablativ, ukazující, cím nebo po jaké stránce je
vec takovou, na príklad schola bona constitutione, pulchra exer-
citiis. Sedmý pripojí mocí šestého pravidla k nominativu prí-
slušné sloveso urcité stejného císla a osoby, na príklad schola
est, expolit (ingenia), reddit (doctos) atd. Osmý podle sedmého
pravidla rekne: Est nobis, expolit pueris (mentem), reddit pa-
rentibus aut rei publicae atd. Devátý mocí pravidla osmého
rekne: expolit linguam, mentem; reddit doctos, moratos, Boller-
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tes, pios. Desátý pridá vedením pravidla devátého ablativy ná-
strojové, perpolit (ingenia) exemplis, praeceptis exercitiisque
perpetuis. Jedenáctý zmení podle rady desátého pravidla tvar
urcitý za neurcitý a pridá jiné sloveso v tvaru urcitém, místo
expolit ríkaje expolire potest nebo scit, vult, quaerit, solet atd.
Dvanáctý pridá k slovesum príslovce pomocí pravidla jede-
náctého, expolit pulchre, cito atd. Trin'áctý zmení nejaký urcitý
tvar za participium (podle pokynu pravidla dvanáctého), na
príklad expoliens ingenia. Ctrnáctý pridá (bude-li možno) k prí-
davným jménum. a adverbiím adverbia (vedením pravidla tri-
náctého), jako schola valde bona, officina admodum pulchra,
satis pulchra. Patnáctý zkusí pridat k jménum predložky (vždy
s príslušným pádem podle pravidla ctrnáctého) a tak zpestrí
sloh, na príklad de schola bona, pro nobis per constitutionem,
ultra sensus atd. Šestnáctý, uvidí-li více podstatných neb prí-
davných jmen nebo adverbií, spojí je spojkami, spojujícími
stejné pády, casy neb zpusoby, jako expolit sensus et mentem et
linguam cum exemplis tum praeceptis, tum exercitiis atd. Sedm-
náctý již provedl svuj úkol, nebot všechno toto zapisoval. úlo-
hou osmnáctého jest, ze slov tímto zpusobem shromáždených
sestavit úplnou, dobre sporádanou vetu, neb je-li snesených slov
príliš mnoho, dve nebo tri vety. Na prí~lad: Schola bona per
constitutionem bonam est pulchra humanitatis verae officina,
Qptanda juventuti, parentibus et rei publicae, quia quaerit ex-
colere sensus et linguam et mentes, reddens doctos, bene moratos,
sollertes, pios etc. (Škola, dobrá svým dobrým zrízením, je krás-
nou. dílnou pravé lidskosti, žádoucí mládeži, rodicum i státu,
ponevadž hledí vzdelati smysly, jazyk i mysl, ciníc žáky uce-
nými, mravnými, pilnými, zbožnými atd.)
(Toto se zde uvádí pouhým vyprávením; ve skutecnosti predvedou
hoši tuto hi'u pred ocima diváctva, a uzná-li se za vhodné, uloží se
jim opakovat tu hru na kterékoli thema z 1. kapitoly Vestibula. Ko-

necne, když hru skoncí:)

UC'ITEL. Vítez získává chválu, poražený výsmech, a to tím
víc, cím vetší se pozoruje píle nebo nedbalost.

DIDAKTIK. Máte jiné podobné karty k mluvnici?
UCITEL. Máme, pro hravé opakování sklonování a casování,

libo-li poslechnout.
KR./ÍL. Musíme..vyslechnout ješte jiné. (A obrácen k svým J'ád-

cum rekne:) Jak soudíte, má.se tento druh cvicení schválit?
PLATON. Tyto hrícky vedou k vážným vecem.
ERATOSTHENES. Již dávno jsme potrebovali takové pro-

stredky, které by detem oslazovaly práci.
DOZORCE. Ale není v tom skryto nebezpecí, že tím zpuso-

bem budou prilákáni ke hre skutecnými hracími kartami?
APOLLONIOS. Ba naopak, tento vynález smeruje k posmechu

a pohrdání hracími kartami, ponevadž velmi lehko poznají, že
pri karbanu nejde o nic, lec o ztrátu casu beze všeho zisku, kdežto
zde že máme velmi užitecné cvicení s toutéž nebo s ješte vetší
zábavou (nebot v obojím prípade záleží na náhode a na vtipu).

PLINIUS. Myslím také tak.
, KRÁL. Zabývejte se tedy dále, synáckové, takovýmto hravým
zpusobem vzdelání pod naší prízní a s obecným souhlasem všech
dobrých lidí; den ode dne vzrustej váš rozlet k vetším a lepším
cílum. Zatím odejdete a vratte se kolem obeda; dám vám pri-
pravit malou hostinu.

(Všichni se pokloní pred kl'álem él vyjdou.)

JEDNÁNí IV, výstup J.

(Ucitel januální s 12 žáky.)

DIDAKTIK. Do tvého cechu postupují žácci trídy vestibu-
lární; kam až, príteli, je máš dovésti od spolehlive položených
zlikladu jazykových i vecných?

UCITEL. Mým úkolem jest ukázat a vysvetlit jim v hlavních
vecech celou stavbu vecí i jazyka a naucit je praktickému vy-
užití všeho.

DIDAKTIK. Rozsáhlé pole jsi získal k prokázání své horli-
vosti! Ale jaké máš prostredky k tomu cíli?

UCITEL. Rle, tato trojjediná kniha, nadepsaná Brána jazyku,
opatrí všechno! Nebot první její cást obsahuje stavivo jazyka
latinského, slovník, kde se najde kterékoli základní slovo, vysí-
lající své vetve a rozvíjející se v úplný strom. Druhá cást, mluv-
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DIDAKTIK. Ne zle jste hráli. Ale kdo v takovéto hre vyhrává
nebo prohrává?

UCITEL. Prohrává, kdo nedovedl uvésti na své pravidlo
žádný príklad, aneb jen príklad velmi nejapný; vyhrává 'však.
kdo váznoucímu pomuže. Ale konecnou .výhru získává ten, kdo

. dovede najít chybu u posledního poradatele a opravit ji co nej-
lépe.
. DIDAKTIK. Ale jakou odmenu dostane vítez, a jaký trest
ien, kdo prohraje? .

42



nice, ucí, jak máme to stavivo prizpusobovat, otesávat, zpraco-
vávat na klády a trámy, a konecne jak z nich budovat zdi a
stropy, to jest ucí nás ohýbati už všechna slova a splétati z nich
souvislou rec. Tretí cást konecne ukazuje pravé využití prede-
šlých, podávající strucný prehled všech vecí slohem prostým
a prirozeným k jednoduchému vystižení kterékoli veci; má ná-
zev veci a jejich jména.

DIDAKTIK. To nám není neznámo. Ale chceme od tebe ve-
det, jakým zpusobem probíráš tyto knížky a jakými výhodami
usnadnuješ a zpríjemnuješ svým žákum práci.

UCITEL. Už pouhé seradení látky, kterou budeme probírat..
je obratným tahem, 'aby se nic nemohlo zdát zvlášt nesnadné.
slovník totiž neprináší nic nového, nýbrž pouze rozvádí veci
známé z drívejška (základní slova latinského jazyka); jednot-
livá slova odvozená ze základních mají pri sobe hned vysvet-
lení (jednak tu a tam strucnpu definicí, jednak všude prekla-
dem do materského jazyka). Pokud se zabýváme slovníkem, ne-
dbáme na nic než aa význam slov; dokud se zabýváme mluv-
nicí, dbáme jen stavby slov, rcení a vet; a pokud se zabýváme
textem, dbáme jedine vecí, ponevadž významy slov už známe
ze slovníku, ohýbání a spojování slov už z mluvnice; nic tu ne-
zbývá než tešit se pozorováním vecí a takrka pást svou mysl
vecným poznáním.

DIDAKTIK. Správne, pokud jde o poradí. Ale už vylož, jak
postupuješ v jednotlivých cástech! .

UCITEL. Slovník probíráme ctením, opetovným ctením a vy-
kládáním (jeden po druhém, já vždy první) a také tím, že z neho'
bereme látku k tvorení nových vet.

DIDAKTIK. Nuže, ukaž nám to na príkladu!
UCITEL uchopí slovník (podle jeho príkladu hned i všichni

žáci) a predcítá libovolný základní výraz s jeho odvozeninami
a složeninami, na príklad acerbus - nejdrív jen latinsky. Po-
ucitelovi zacne nejbližší žák a tak dále poradem. Pak zase uci-
tel, vrace.Te se k latinským slovum, preloží je každé zvlášt ma-
terským jazykem a vyzve žáky, aby to ríkali po nem. BudoU"
tedy podle neho odríkávat. Pak rekne ucitel: Zdali pak si to ne-
kdo' po tolikerém opakování zapamatoval? Nato se kdosi pokusí,
ale uvázne; jiný, pokrocilejší, odríká všechno a .ie pochválen.
Tu jeden z menších: Pane, také já už to umím! Ucitel: Tedy od-
ríkej! (Odríkává.) NB. Ale nesmí se vzíti základní slovo príliš'
plodné, jako je ago, dico, facio atd., nýbrž pro úsporu casu je))
slovo chudší, na príklad schola, studium, charta, aemulus atd.
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UCITEL (nato): Napište si vetu k prekladu do latiny: Tyto
hrušky js~u trpké, protože nezralé; trpkne mi po nich na ja-
zyku; zdrž se jich pro trpkost. Ale ješte víc se mej na pozoru,
abys nikoho neroztrpcil trpkými slovy neb skutky. - (Pak
rekne:) Preložte to do latiny. A kdo bude mít vetu hotovou
první, at cte první!

ZAK. Pane, už to mám.
UCITEL. cti, a vy ostatní poslouchejte; a jestliže nekdo zpo-

zoruje chybu, povez to!
{Vzhledem k tomu musí se vyskytnout chyba, nejaký bohemismuB
nebo chybný tvar, u jména, pokud se týká rodu nebo pádu, u slovesa
lJ case nebo zpusobu; ty chyby nekterí z žáku hned na míste ukáží

a opraví.)

'DIDAKTIK. V této veci nemáte žádný druh závodení?
UCITEL. Má:me, pane! Po probrání kterékoli kapitoly slov-

níku se dovoluje, aby se žáci vyzývali po dvou, kdo dovede hbi-
teji odríkávat zpaI1leti. .

DIDAKTIK. Chceme príklad!
UCITEL. Ty a ty (vybere dva), provedte závod o nejaké zá-

kladní slovo, zacínající písmenou s, proti nemuž postavte jiné
slovo stejne rozvetvené; ale hledte vyjadrovat také herecky, co-
koli možno!

(Když žáci listují ve slovníku a z nerozhodnosti váhají, dá jim ucitel
.sám dva úkoly stejného rozsahu: >schola<a >studium<;oba odríkají
hbite. Pak dá ucitel jiným dvema slova >struere<a >stringere<.Slabší
žák odríká hbite odstavec >struere<,také se slušným znázornováním;
druhý všalCuvázne ke konci svého úkolu pri slove praestigiator atd.

První jej opraví a tak ho sesadí s jeho místa.)

DIDAKTIK. Dosti, dosti! Probrali jste tímto zpusobem již
celý slovník?

UCITEL. Ano!
DIDAKTIK. Za jakou dobu?
UCITEL.. Za pet mesícu.
DIDAKTIK. S jakým výsledkem?
UCITEL. At to poví nekterý z žáku! Ty!
ZAK. Jestliže jsem predtím nahlédl do nekteré latinské knihy,

rozumel jsem sotva každému desátému slovu, ale smysl jsem
mohl postihnout sotva kde. Zato nyní, když jsme takto probrali
slovník, rozumím skoro všemu, nac se podívám.

UCITEL. Už tak velice jsi sám se sebou spokojen? Bratrícku,
spokojenejší budeš se sebou i s jinými, jestliže se dobre naucíš
i }anuální mluvnici, která tu jde hned za slovníkem; ta te naucí

45



nejenom rozumet cizím vetám, nýbrž i skládat bez chyby vety
,'lastní; a ješte mnohem více, až v následujícím textu Brány pro-
vedeš prehlídku vecí. Preješ si toho opravdu?

ŽÁK. Kéž jen brzy!
DIDAKTIK. Co obsahuje vaše januální' mluvnice? .

UCITEL. Doplnky mluvnice vestibulární; ucí nejen chápat,
nýbrž i napodobovat veškeré možnosti jazyka, pokud jde o pros-
tou stavbu slov, obratu, vet i souvetí; a to snáze a bezpecneji,
než by to šlo pod vedením bežných mluvnic.

DIDAKTIK. Mužete nám to znázornit nejakým strucným prí-
kladem?

UCITEL. V kterém oboru? Libo neco z nauky o slovu (podle
bežných mluvnic bych rekl: z etymologie), ci z nauky o spojo-
vání slov (cili podle bežných mluvnic ze syntaxe) anebo z nauky
o vete a souvetí (cehož se bežné mluvnice nedotýkají)?

DIDAKTIK. Promluvte o vete, ale s praktickým využitím.
UCITEL (obrácen h svým):'Pojd'te, žácci, a ukažte, cemu jste

se naucili z dvanácté kapitoly januální mluvnice. Ty první, co
je veta?

PRVNl. Spojenina slova obratu, neco o necem tvrdící, popí-
rající neb se dotazující.

UCITEL. Dej príklad.
žÁK. Kdo je tu? je vcta tázací. Já tu jsem je veta tvrdící.

Bratr tu není je veta záporná.
UCITEL. CO je základem vety?
ŽÁK. Nominativ s urcitým slovesem.
UCITEL. Správne! Další! Kolikeré jsou vety?
ŽÁK. Trojí: Jednoduché, složené, stažené.
UCITEL. CO je veta jednoduchá?
ŽÁK. Kde se jen jedno o jednom ptáme nebo odpovídáme.

Na príklad: Kdo byl Daniel~ Daniel byl prorok.
UCITEL. CO je veta složená? .

ŽÁK. Kde se ciní o více podmetech více výpovedí, j!iko: Daniel
byl prorok, Petr však byl apoštol.

UCITEL. CO je veta stažená?
ŽÁK. Kde je zakryte obsaženo více výpovedí o více vecech,

na príklad: Bude prý mír. Nebot tato veta se rozkládá ve dve:
Lidé ríkají, že bude mír.

UCITEL. Zdalipak se dá i trojí veta stáhnout v jednu?
ŽÁK. Nevím.
UCITEL. Ty ctvrtý, víš to?
CTVRT"? ŽÁK. V mluvnici máme príklad: Chtej nechtej stane

se; to znamená: at ty chceš (hle, jedna veta), at ty nechceš (hle;
46

J ~
druhá), toto se stane (hle, tretí, každá mající svuj podmet a své
sloveso urcité).

UCITEL. Ty pátý, co je ve vete stredem, k nemuž mají vše-
chna ostatní slova vztah? .

ŽÁK. Sloveso urcité.
UCITEL. Ukaž to na této prosté vete: Adam na nás bedne

uvalil smrt svým prestupkem. Znázornuj na tabuli!

ŽÁK (nakreslí takto):

na nás bedne

------
uvalil----

svým prestupkem

Hle, zde má všechn.o podle nejakého pravidla vztah k slovesu
»uvalil« (jako v kruhu všechny paprsky ke stredu). Totiž: Adam
uvalil, podle pravidla VI.; uvalil smrt, VIII. pravidlo; uvalil na
nás, VII. pravidlo; uvalil bedne, XI. pravidlo; uvalil prestup-
kem, IX. pravidlo; svým prestupkem, podle III. pravidla.

UCITEL. Dovedeš rozvíti tuto vetu pripojením jiných slov
podle jiných pravidel?

ŽÁK. Dovedu, libo-li.
UCITEL. Pospeš!
ŽÁK. Podle pravidla I. pridám k jménu podstatnému jiné

jméno v tomtéž páde: Adam otec; podle pravidla II. jiné jméno
v genitivu, otec lidí; podle tretího pridám prídavné jméno, kde-
koli budu moci, a podle jiných pravidel, cokoli bude treba,
takto: Adam, stvorený z hlíny zeme, první otec všech lidí (nej-
škodlivejších již sobe samým náklonností k hríchu), ~valil na nás
všechny jistou smrt sviím lehkomyslným prestupkem, príliš
snadno vere dáblu, hledícímu znicit nás všechny skrze neho a
v nem.

UCITEL. Jsou tu príklady na všechna pravidla?
ŽÁK. Jsou!
UCITEL. Kolik slov jsi snesl v tuto vetu?
ŽÁK (napred pocítá, konecne odpoví): Tricet osm.
UCITEL. Je to tedy veta složená?
ŽÁK. Není složená, je jednoduchá.
UCITEL. Proc?
Ž1K. Ponevadž má jen jediný nominativ, Adam, a jediné slo-

veso urcité, uvalil.

Adam smrt

47



I,.
I
!
r
I

l
I
I

I

UCITEL. K cemu je tedy tolik ostatních slov?
ZÁK. Doplnují smysl.
UCITEL. Ty další, dovedeš z této jednoduché vety utvorit

:složenou?
ZÁK. Dovedu, klada více nominativu a sloves urcitých, neb

.alespon jedno z obého.
UCITEL. nekni vetu slucovací.
ZÁK. I Adam i Eva svým. prestupkem uvalili na nás smrt.
UCITEL. nekni vylucovací.
ZÁK. Ani Adam ani Eva nedají se ospravedlnit.
UCITEL. nekni porádací.
ZÁK. Eva první prestoupila, pak Adam.
UCITEL. nekni prirovnávací.
ZÁK. Eva tíže zhrešila než Adam.
UCITEL. nekni rozlucovací.
ZÁK. At už zhrešil Adam nebo Eva, pfece my umíráme.
UCITEL. nekni pripouštecí: .

ZÁK. Ackoli jsme tam nebyli, prece umíráme.
DIDAKTIK. Dost, cas utíká! Uznáváme vaši horlivost a

-plnejší užitecnost vaší mluvnice nežli obycejných. Promluvte
již o obsahu Brány, jak ten probíráte.

UCITEL. Jako ostatní: jdou všade za mým príkladem. Prectu
jednu vetu a hned ji preložím do materštiny; totéž ciní hned
i oni jeden po druhém. Pak ukáži ve skutecnosti veci, které
byly oznaceny slovy, pokud se dají prímo ukázat. Není-li tomu
tak, kreslím je na tabuli nebo je vysvetluji slovy tak, aby m1J-
.seli pochopit. Anebo je zavedu do zahrady, na pole, do vinice,
.do lesa nebo k remeslníkum atd., aby sami osbbne pozorovali,
co a jak se tam deje, aby vuni kvetu sami vnímali, a podobne
i jiným smyslum predkládám a poskytuji, cokoli je možno; aby
meli jistotu, že videli, slyšeli, cichali, ochutnali a ohmatali kde-
jaké veci, a aby tak dovedli mluvit, když je rec o vecech, ne
tlachat!

DIDAKTIK. A zajímá je tent{) postup?
UCITEL. Jak by ne? Každodenne mají novou podívanou a

novou potechu smyslu; nikdy nezustanou na suchu. majíce
'všade prispení.

DIDAKTIK. Pekne si pocínáte, to musím uznat. Ale mají tito
tví žáci také v této veci nejaký príjemný zpusob závodení?

UCITEL. Mají. pro sebe i pro verejnost.
DIDAKTIK. Jak pro sebe?
UCITEL. Pro cvicení pameti jim dávám tyto tri osmihranné

kostky; jednou z nich házejí pro císla od zacátku až do desá-
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tého plr1grafu; odtud až k paragrafu stému dvema, od neho až
do konce tremi.

DIDAKTIK. Jak?
UCITEL. Každý musí odríkat tolikáté souvetí Brány, které

mu ukáží horní císlice kostek; nedovede-li, prohrává a musí se
zdržet hry, dokud ostatní nedohrají. Kdo zustane po všech uváz-
lých sám. ten je vítez a podrží jméno víteze (ba krále), dokud
snad není sesazen pri jiném závode.

DIDAKTIK. Kdyby nám nechybelo casu, rádi bychom vás
videli pri hre. Nebot poznávánfe, že je to hra príjemná a velmi
prospešná. Ale jaké je verejné závodení?

UCITEL. Jak je práve vidíte, milí pánové! Nebot souborný
prehled vecí, zahrnutý v obsah Brány, byl zpracován v osm di-
vadelních her. V nich jsou rozdeleny úkoly mezi žáky a každý
hraje svou úlohu pred sezvaným diváctvem, jak pekne jen do-
vede; veci pritom ukazuje bud ve skutecnosti, nebo alespon ve
znázornení, kdežto cinnosti znázornuje herecky; tak jako jsme
nedávno predvádeli ve trech hrách veci prírodní i vyrobené
a jako dnes predvádíme dobre zrízenou školu, co a jak se tam
deje; zbývají ješte ctyri takové hry, nežli se všechno prehraje
jako živé.

KRÁL. Tak je tomu? Hrejte tedy, jak srdce rácí, milí synác-
\:ové, stejne ve škole jako na jevišti, a tak budete jednou v bu-
doucnosti hodni toho, vystoupit na jevište sveta. Zatím odejdete,
ale pozdeji prijdte na hostinu!

(Pokloní se a odejdou.)

JEDNÁNI IV, výstup 4.

(Ucitel atriální s devíti žáky.)

DIDAKTIK. Nejvyšší trída latinské trojtrídní školy, trída
atriální, je sverena tvé opatrnosti; rekni, s jakým cílem? Ceho
má dosáhnouti tvé pricinení?

UCITEL. Mým úkolem jest uzavrít studium la:tinského ja-
zyka. aby tito moji žáci mohli býti vpušteni z této mé síne bez-
prostredne do palácu literatury, aby tam mohli všude pronikat
už na svou vlastní pest a aby si mohli shromaždovat poklady
vzdelání. .

DIDAKTIK. Velmi pekne. Ale jakou cestou vedeš své sve-
rence k tomuto cíli?
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UCITEL. Mám tytéž tri nástroje jako ucitelé predešlých tríd:
prehled lJed s jejich pojmenolJáním, slolJník a mlulJnici; ale
všechny tri priodené novým rouchem, upravené k uhlazenosti.
VypralJolJání atriální není totiž už prosté a jednoduché jako
v Bráne (kde stacilo nazvat clun clunem a motyku motykou),
nýbrž takové, aby stále vyjadrovalo jeden pojem pomocí druhé-
ho neb jinakerým zpusobem, skýtajíc tak stálé potešení vítanou
zmenou. Také muj slolJník je latinsko-latinský; ucí nahrazovat
prosté názvy vecí uhlazenejšími literárními obraty a vetami.
A moje mlulJnice má název mluvnice uhlazená, ponevadž otvírá
mimo jiné dovednost, obmenovat slovní výraz na tisíc zpusobu.

DIDAKTIK. Zde dokaž, co umíš! Podej ukázku tak zname-
nitého umení té své uhlazené mluvnice!

UCITEL (k žákum): Pripravte se a ukažte své pokroky ne
z knih, nýbrž zpameti! Ty první, co je to uhlazená mlulJnice?

PRVNl ŽAK. Je to návod, jak mluvít uhlazene.
UCITEL. CO znamená, mluvit uhlazene?
TYŽ. Vyjadrovat své myšlenky jinak, než vyžaduje bežný

zpusob, ale presto se vyslovit príjemneji, než by se poslouchalo,
kdybychom šli prostou bežnou cestou.

UCITEL. Ty druhý, co je to, mlulJit uhlazene podle pralJidel?
DRUHY ŽAK. Míti v malíku zpusoby obmenování a umet

oduvodnit, proc se má neco obmenit tak neh onak.
UCITEL. Ale máš to v malíku?
DRUHY ŽAK. Doufám, že ano.
UCITEL. Zde nestací doufat, zde musíš mít jistotu, že víš, co

víš! Rekni tedy, kolikerým zpusobem se deje uhlazené obmeno-
yání reci?

DRUHY ŽAK. Hlavne trojím: 1. rozširolJáním, 2. zužolJáním,
J. zpestrolJáním. A zpestrování se deje sedmerým podrobnejším
zpusobem: 1. lJyslJetlením; 2. slJéráznými obraty; J. prestalJolJá-
ním; 4. premenolJáním; 5. prejmenolJáním; 6. preladením; '? lJá-
záním. .

UCITEL. Kolik je tedy všech zpusobu obmen dohromady?
ŽAK..Devet.
UCITEL (obrácen k didaktikolJi): Pane, potrebovali bychom

nejaký príklad, treba jedinou veticku, abychom na ní ukázali
umení obmen ná. tolik zpusobu:. Bud tak laskav, navrhni ne-

. jakou!
DIDAKTIK. Zde jest: Dobrá škola ucí lJšemu príklady.
UCITEL. Velmi dobre! Ty tretí, kolika zpusoby se dá ta veta

rozšírit?
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TRETl ŽAK. Tremi, za prvé podle jednotlivých slov, za druhé
podl: jednotlivých obratu, za tretí 'podle vetného celku.

UCITEL. Rozšir vetu nám predloženou podle jednotlivých
slov!

TRETl ŽAK. Tato naše slolJutná škola'l pralJá dílna pralJé lid-
skosti, ucí, naucí lJšemu, ceho potrebujeme pro žilJot, i odnaucí,
a to ne ztrnulýmipralJidly, nýbrž príjemnými a neustálými prí-
lclady.

UCITEL. Mohl bys ukázat, z jakých zdroju plynou tyto pra-
ménky rozširování?

ŽAK. Mohu; z epithet, antithet, synonym, perífrází atd.
UCITEL. Postací. Ty ctvrtý, hled zase zúžit tuto rozšírenou

,'etu; odejmi všechno, cokoli se dá odejmout bez porušení smyslu,
ponechej pouze podstatná slova.

CTVRTY ŽAK. Jestliže všechno odejmu, zustane nám sama
puvodní veta, tak jak tak dosti spartsky vyjádrená. Leda bych
snad rekl: My lJšechno príkladem!

. UCITEL. Ne zle! Ty další, objasni danou vetu, aby se odstra-
nilo, je-li v ní neco nejasného neb dvojsmyslného, a aby smysl
se stal veskrz jhsný a pruhledný.

PATY ŽAK. Již je všechno jasné; lec bych snad mel - po-
nevadž i malíri, zápasníci, vojáci, krejcírky atd. mají své školy
- urcit blíže: škola obecne lJzdelálJací.

UCITEL. Další, zamen výrazy všem jazykum bežné za své-
rázné, vlastní jen latine.

ŠESTY ŽAK. Ryzeji latinsky by se snad reklo: Ludus discendi
noster cuncta instituit meris paradigmatis.

UCITEL. Neco na tom je, co jsi rekl! Další, prestav slova
v této petislové vete, nám predložené. Ale nejdrív rekni, kolika-
násobne se dá prestavít pet slov?

SEDMY ŽAK. Stodvacetkrát.
UCITEL. Jakže? Tolikrát?

ŽAK. Tolikrát! ctyriadvacetkrát mužeme zacít slovem škola,
stejne tolikrát slovem naše, stejne tolikrát slovem ucí, stejne toli-
krát slovem lJšemu, stejne tolikrát slovem príklady.

UCITEL. Vidím, že chápeš tu úžasnou sílu postupného pre-
stavování. Prestav alespon nekolikrát!

SEDMf žAK. Škola naše lJšemu príklady ucí. Škola naše prí-
klady ucí lJšemu. Škola naše príklady lJšemu ucí. Všemu prí-
klady ucí naše škola. Všemu ucí príklady škola naše. Príklady
všemu ucí škola naše.1

I
.
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UCITEL. Ustan, celý den by nám nestacil! Ty následující,
premen slova ve vete mluvnicky, to jest ,pády, casy a zpusoby.

OSMf ŽÁK. Zvláštnost naší školy jest, ucit všemu príklady.
UCITEL. Nedovedeš to jinak? .
ŽÁK. Dovedu jinak a jinak, menením pádu, casu atd.
UCITEL. Vidím, že to umíš. Ty poslední, prejmenuj veci zde

položené, to jest zamen výrazy vlastní v prenesené.
DEVATf ŽÁK. Mé cvicište vytvárí všechny své sochy podle

norem Polykleitových.
UCITEL. Cvicište místo škola, jaký je to tropus?
ŽÁK. Metafor'a; nebot cvicište je škola telocviku.
UCITEL. Mé místo naše, co je to?
ŽÁK. Synekdocha, císlo jednotné místo množného.
UCITEL. Polykleitova norma místo vzor, co to?
ŽÁK. Metafora; nebot jsme zde utváreni jako živé sochy, aby-

chom se z hrubého dreva. menili v Merkura, krásný obraz Boží.
UCITEL. Krásne! Ty zase (obrátí se k prvnímu), prelad da-

nou vetu, to jest, dej jí nejaký citový výraz!
PRVNl ŽÁK. Uciním tak. Nejdríve otázkou: Zdaž není krásná

škola, kae se všemu vyucuje na príkladech? Za druhé zvolá-
ním: 6 štastná škola, která všemu vyucuje na príkladech! Za
tretí oslovením: Štastná jsi, školo, která všemu vyucuješ na prí-
kladech! Za ctvrté zosobnením: Mne vizte, sestry ostatní školy,
a ucte se vyucovat všemu na príkladech!

UCITEL. Ustan, je zrejmo, že nejsi neznalý také tohoto ume-
ní, vyzdobovat rec. Dovede už nekdo z vás pronésti tuto vetu
recí vázanou? Zkuste to! Kdo první?

ŠESTf ŽÁK. Štastná škola, kde všemu se ucí jasnými vzory!
OSMf ŽÁK. Já, pane, mám rýmy!
UCITEL. Nuže!
ŽÁK. Škola, názorne jež ucí,

životem jak mlýny zvucí.
UCITEL (ucenému sboru): Takto jsme obmenovali vaši vetu

podle slov: libo slyšeti obmenování podle vazeb a vet?
(Didaktik upre oci na krále; nato:)

KRÁL. tas již nedovoluje. Vidím, že si pocínáte ve škole
dosti obratne a cile. Ostatní vaše vedomosti mohou pozdeji
shlédnout a posoudit dozorce s didaktikem. Ale nade všecko se
musíš pricinovat, aby ti dala za pravdu skutecnost! To se stane,
jestliže všechny tyto své žáky dovedeš krásne k cíli, jenž je vám
vytcen. Ted smíte odejít.
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JEDNÁNí IV, výstup 5".-

1

I

ŠKOLNl DOZORCE. Pokorne bych prosil královskou vý_
sost a celý nejváženejší sbor ucencu, aby laskave ustanovili,
má-li býti napríšte na školách zachováván takovýto zpusob
cvicení mládeže.

KRÁL. Nuže, vyslovte se po rade, jaké je vaše mínení.
PLATON. Bylo vždy mým presvedcením, že nejen ušlechtilé

povahy, nýbrž veškerá lidská prirozenost se radeji dává vésti
než donucovati. Proto uzavírám, že tato methoda, která celá
není nic jiného než vlídné vedení mysli, má býti celá podržena
a stále rozširována i zlepšována.

ERATOSTHENES. Bylo-li právem receuo Jen to víme. co
máme v pameti, pak tato methoda zasluhuje chvály také po té
stránce, že stálým probouzením smyslu a živým vyjadrováním
vecí dobre oživuje predstavivost a stále baví príjemnou samo-
cinností; predvádí, všechno rozumu stejne jasne, jako pevne
vštepuje všechno pameti. Poprejme školám, aby plne užívaly
t<~chtosvých pomucek smyslu, rozumu a pameti!

APOLLONIOS. Kdosi rekl, vzpomínám si, že cinné cviky jsou
duší škol. Mel-li pravdu, tedy naše skola bude dobre odušev-
nelá, ponevadž celá vre živoucími cviky.

PUNIUS. Nicméne se domnívám, že je treba jakési opatr-
nosti, aby hry tohoto druhu nebyly príliš hravé, nýbrž spíše
smíšené s vážností. Právem ríkal Apelles, že chybují mnlíri,
kterí necítí, co znamená dosti! Budtež tedy tyto hry školám do-
voleny s tou umírneností, aby všechny hracky tohoto druhu ne-
hyly nicím jiným než predehrami života!

DIDAKTIK. Zajisté se smeruje k tomu, aby se mládež neucila

pro školu, nýbrž pro život; to zrejme ukáží následující hry~-
našeho divadla (o mravech života a o živote universitním, o h;;-T7
[lodárství, o správe obcanské a o náboženství). O to, praví~
jde, aby se jim po vychození školy nemohlo naskytnout cel-
kem nic jako naprostá novinka, nýbrž vše jako z drívejška zná-
mé; jen s tím rozdílem, že zde se .Tedná hrave, v živote však
vážne. Necht tedy pevne stojí heslo, patrící jako nápis nad
vchod každé školy:

O své mlli všechno at plyne, pryc nucení vzdalte!

KRÁL. Vidím, že hlasy vás všech se pojí v dokonalý souhlas;
ani já se neoddelím. Budiž tedy vyhlášeno s platností vecného
zákona, že lidé nesmejí býti jinak vychováváni k lidskosti než
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lidsky a že každá škola má býti 'Opra'Ode a 'Oším zpusobem
dílnou lidskosti. A ty, školní dozorce se svými druhy, venujte
tomu svrchovanou péci, aby se všechno rádne konalo tímto zpu-
80bem. Vy jste zde celnými vudci, vy jste kapitány, vy jste
Atlanty této oblohy; jen na vaší bdelosti závisí spása škol. Nebol
za vámi jako za težiskem pohybu pujdou okruhy, ucitelé totiž,
a za nimi zase žáci jakoby váš živelný svet, v nemž vy s pomocí
Boží budete vytváret živoucÍ zlato a stríbro, živé kvety a rajské
stromky Bohu milé, a konecne tvory všestranne oduševnelé, plné
života, vnímavosti a pohybu, nejvlastnejšÍ obraz Boží v cloveku.
A vy ostatní prátelé, mejte díky, že jste se laskave dostavili a
prispeli tak blahodárnýmj. radami o techto vecech tak duJe-
žitých ---, ' , .-" . ' ",

. , .."(Vstanou, po';ti~hi král, a Dyjdou z jeDište.)

(Hudba.)
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