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ZIKMUND WINTER
bez data ( l 999)' sborník Zikmund ||'inter mezi historií a unlěním (Rakovník)

Nezab1eŠ|
Zpověď Zikmunda Wntra

Dosti často nepŤíjemně pociťuji vyčitky svědomí. Jázabíje|. Vlastně ještě
hriŤe. Já zabÍje| s kladením nástrahy, kladem, číhanou, tomu se Ťíká v trestním
zákoně ,,yraŽditi,," Jávraždt|. A strojil jsem o veself život tvory nevinné.

A proč?
Proto jediné, Že byli ti tvorečkové krásní' Že skvěli Se a svítili barvami,

některé i proto, Že takorryich bylo na světě málo. Právě ti vzácní byli by nejspíše
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zasluhovali šetŤení, ale kdeŽpak šetŤení u mne! Na ťy jsem byl jako posedl5Í. Ty
jsenr sháněl nejhorlivěji a nesmírnou radost jsem míval, když právě takového
yzácného kasavce jsenr vyčíhal a Ze světa sprovodil, napíclrl a do sbírky své dal.
PŤiznávám se hned tady na počátku své zpovědi, že dnes po letech mnohych, kdy
mám ve skŤíni veliké nasušeno a nabodáno několik tisíc mrtvolek něŽnfch, které
v kátkém a v mladém Životě svém mívaly barvy daleko svěŽejší neŽli dnes, že
dnes mne popadá lítost' proč právě já jsern ty životy zničil.

Co z toho mám? Barvy, po nichž jsenr se tolik sháněl, pŤese všecko
opatrování auzavíránípobledly, vyprchaly. Zna|cipoznajÍ na první pohledění, Že
mrtvolky Ieží pod skly ve tmě nad dvacet let, ne-li déle. Ačkoli jsem čítalmnohou
knihu vědeckou o mo|ylech, pŤece jsem, maje jiné rilolry a starosti, neuspoŤádal si
svoje mrtvoly po vědecku v Ťady; tím jeví se moje vraŽdění nevinn1ich krásnych
tvor,těchpoletujícíchbarevnfchkvětŮvpŤírodě,zbytečnějšímanechutnějším.

Pravda, poznaljsem pŤi tom velmi zevrubnějeden oddíl piírodyjmenovitě
tim, žejsem, moqile z housenek lychovávaje, pĚihlíŽel k jejich Životbytí, ke
vzrostu, proměnám až do ukončení rozvoje.

B;ivala fu radost, když po měsících dlouhého čekání lyklubal Se na tento
svět nerihledn1i tvor mokry, jenŽ v niallch chvílích rozvinul kŤíd|a jako čtyŤi
praporce' pŤedtím stočené, nádherné, barevné; však neŽli se novorozenec mohl
odhodlati, aby se podíval na tento svět, aby v jasném slunci nebo pŤi stiíbrném
svitu měsíce navštívil své pŤítelkyně květiny a jejich medové kalichy: popadly ho
drsné prs|y lidské - a Život mu utíkal v marné, tiché, s|abé obraně.

A měljsem piípady vzácného narození!
Vzpomínám na pŤíhodu v Pardubicích. Někdo mi donesl zprávu, že

zahradník barona Krausa zlostně rozmačkal několik zelenlch velih-ich housenek,
které mu ožíra|y oleandry. Honem tam! K zahradníkovi!

Neklamal jsem se, housenky byly potomci vzácného u nás hosta, Iyšaje
oleandrového, velikého, sametově zeleného a ruŽového, pi.ekrrisného monj'le
večerního, ktery vlastním domovenrje tanr, kde oleandry vroubí vodyjako u nás
vrbiny. Je to na jihu Evropy. odtamtud někdy některá čilá samice pŤerychlym
letem zmúŽe sta a sta kilometr , navštíví naše kraje azanechá vajíčka, potomstvo
své, na zdejších oleandrech, v hmcích pěstovanych' Toť se ví, že se špatně
postaral nerozunrny tvorek o své děti, neboť pěstovatel oleandru v hrnci má z]é
oko na takové nezvané návštěly a zabi| by je, i kdyby věděl, že pŤibyly od
Rlrodanu nebo dokonce od Qadalquiviru španělského.

Pardubslc.i zalrradník měl ještě několik housenek v sklenici nacpan ch
jako naložené okurk7; ty mi ochotně da|, a já si vychoval nádherné mot le, abych
jim pŤedčasně zkrátil život.

A byl tuhf ! Mínil jsem, ŽekďyŽdlouho byli v snrrtonosném clrloroformu,
že usnuli navždy, azatí|n k svému nemilému ustrnutí, kdyŽjsem mrtvé mo$ile na
prkno napjal a mnohynri páskami a špendlíky k prknŮm upevnil, pŤes noc
sanretoví moji hosté zelení obŽivli a silou poměrně ohfomnou, smrtelnyim stra-

71



SVEHLA, Kare l
l 960 ,,Jiráskovy dopisy Zikmundu Wintrovi.., Sborník Národního ntuzea y Praze,
Ťada C, sv. 5.' l960' č. 3-4

THEER, Otakar
l904 .,Zikmund Winter.., Časopis českého nttt:ea, 78, t 904, s' l9-32

vÝnoČNÍ ZPRÁVA
|876 Vyroční zpráva c. k. reáInych škol v Rakovníku (Rakovník)

WINTER. Zikmund
l886 ,,Člor'ěk zmaŤeny... .,PŤíšera.., in Z' |N.: Starobylé obrázsl z Rakovnicka
(Praha: Vladimír Čech)

|888 Rakovnické obrd:lg' (Praha: F. Šimaeet;

190|l02,,Zájezd pana Karáska do Kotcrj pIátěnejch.., Zvon2, l90l/ l902, s. 280
|90|l02 ,,Nekultulní l ist z historie kulturní.., Zvon 2, |90|102, s. 59l-594,
609411.62t425

l902 .,Krátky jeho svět..' in Staré /isl'i, (Pr.aha: J' otto)

|906/07 .,Panečnice.., Zlatá Praha 24' |906107, pruběžně č..]_25, s.77 194
l9l0.,Nezabiješ,,, Mal čtenáí.29. |9l0, s. I l4-l l6

l9l2,,Nešťastné děti.., }vÍaly čtenái,3|' |9|2, s.6-7. l8_l9

|948 fulistr Kampanus (Pralra: Kvasnička a Hampl)

1953 Rozina sebranec (Praha: SNKLHU)

|987 ''Z les kiivoklátskych.., in Z.\I.: lvÍalé historie a tiísLy (Praha: Stiedočeské
nakIadatelství a kni lrkupectví)

|996 Panlěti ze života dvott pžátel (Rakovník: Rabasova gaterie)

ZIKMUND WINTER
bez data ( | 999)' sborník Zikntund lI,inter ntezi historií a untěnínt (Rakovník)

Nezab1ešl
Zpověď Ztkmunda Wntra

Dosti často nepŤíjemně pociťuji vyčitky svědomí. Jázabíje|. Vlastněještě
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A proč?
Proto jediné' Že byli ti tvorečkové krásní, Že skvěli se a svítili barvami,

některé i proto, Že takovych bylo na světě málo. Právě ti vzácnÍ byli by nejspíše
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zas luhoval išetŤení,  a le kdeŽpak šet ieníu n lne!Na ťy jsem byl jako posedl;/ .  Ty
jsenr sháněl nejhorlivěji a nesmírnou radost jsem nríval, když právě takového
vzácné|.lo krasavce jsenr lyčílral a ze SVěta sprovodi|, napíclrl a do sbírky své dal.
PŤiznávám se hned tady na počátku své zpovědi, Že dnes po leteclr mrroIr1ich, kdy
mám ve skŤíni veliké nasušeno a nabodáno několik tisíc mrtvolek něŽrlch, které
v krátkém a v nrladém Životě svém mívaly barvy daleko svěŽejší neŽli dnes, že
dnes nrne popadá lítost' proč právějájsem ty Životy zničil.

Co z toho mám? Barvy, po nichŽ jsent se tolik sháněl, pŤese všecko
opatrování auzavírání pobledly, lyprchaly. Zna|ci poznají na první polrledění, Že
mrtvolky leží pod skly ve trně nad dvacet let, ne-li déle. AčkolijSem čítal nlnohou
knihu vědeckou o moq7leclr, piece jset'tr, nraje jiné |ohy a Starosti, neuspol-.ádal si
svoje mrtvoly po vědecku v Ťady; tím jeví se moje vraždění nevinnyclr krásn ch
tvoru, těch poletujících barevnych květri v piírodě, zbytečnějšírn a nechutnějším.

Pravda, poznaljsem pii tom velntizevrubrrě jeden oddíl pŤírody jmenovitě
tím, Že jsenr, monj'le z housenek lychovávaje, piihlíŽel k jejich životbytí, ke
vzrostu, prontěnánr aŽ do ukončení rozvoje.

B17vala tu radost, kdyŽ po měsících dlouhého čekání vyklubal se na tento
svět nerihledn1i tvor nrokr1i, jenŽ v nralych chvílích rozvinul kiídla jako čťyŤi
praporce' pŤedtínr stočené' nádherné, barevné; však neŽ|i Se novorozenec nrohl
odhodlati, aby se podíval na tento svět, aby v jasném slunci nebo pŤi stŤíbrném
svitu měsíce navštívil své pŤítelkyně květiny ajejich nredové kalichy: popadly ho
drsné prsty lidské _ a Život nru utíkal v nrarné, tiché' s|abé obraně.

A měljsenr piípady vzácného narození!
Vzponrínám na piíhodu v Pardubicích. Někclo mi donesl zprávu, Že

zahradník barona Krausa zlostně roznračkal rrěkolik zelenych velikyclt housenek,
které mu oŽíra|y oleandry. Honem tarn! K zahradníkovi!

Neklamal jsem se, housenky byly potomci vzácného u rrás hosta, lyšaje
oleandrového, velikého' sanretově zeleného a rrižového, p.ekrásného rrrotyle
večernílro, kten,;' vlastnírrr don-rovenr je tanr, kde oleandry vroubí vody jako u nás
vrbiny. Je to na jihu Evropy. odtanrtud někdy některá čilá sarnice pŤerychlym
letem zm že sta a Sta kilonretr , navštíví naše kraje a zanechá vaj íčka, potomstvo
své, na zdejších oleandrech, v hrncích pěstovanych. Toť se ví, Že se špatně
postaral nerozunrny tvorek o své děti, neboť pěstovatel oleandru v lrrnci má z|é
oko na takové nezvané návště'vy a zabi| by je, i kdyby vědět, že piibyly od
Rlrodanu nebo dokonce od Qadalquiviru španělského.

Pardubsh./ zalrradník měl ještě několik housenek v sklenici nacpan;ich
jako naloŽené okurkry; ty mi ochotně dal, ajá si vychoval nádlrerrré nrot1ile, abych
jim piedčasně zkrátil Život.

A byl tuh])i! Míniljsenr, ŽekdyŽdlouho byli v snrrtonosnétlt clr|orofornlu,
Že usnuli navŽdy, azatínl k svénru nemilému tlstrnutí, když jsem nlrtvé nto$ile na
prkno napjal a nrnohynri páskarni a špendlíky k prknŮnr upevnil, pŤes noc
sametoví nroji hosté zelení obŽivli a silou ponrěrně ohrontnou, srrlrtelnynr stra-
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chem ještě zvětŠenou, pŤes noc osvobodili se ze svého ukŤiŽování a ráno tŤepali
kŤídly. Musili unrňít podruhé. Nemohu se dnes na ty mučedníky podívat bez
lyčitky trpké.

NejbliŽší okolí pardubské pŤipravil jsenr o nrnoho č|enŮ rodu vzácného,
veliké nrťrry stuŽkonosky modré. Byl tehdy maly lesík vysokyclr jasanri blízko
města pii dráze.Yzácné krásné nrriry líhly se vysoko ve větvích a vpodvečer hned
po svém narození slétly na peĎ do|ri, Že nrohly rukou bi7ti snadno dosaŽeny. Ten
první s|et v Životě chudákúm piišel draho. Zahynu|y mou rukou. Malou ritěchou
mi jest, Že by v tonr lesíku brzo po nrém odc|rodě z Pardubic byla ta kolonie
nrodr1ich mur vzácnych vyhynu|a zajisté, a to jednínr rázem. Lesík onen vy-
sekán,... a najeho nrístě stojí petro|ejová fabrika, která teď otraluje |idi.

Moje sběratelská váŠeĎ někdy odměněna byla tkn, že se mi lylíhly kusy
tak vzácně odnidné nebo i zrudné, Žeby vědecky sběratel byl radostí skákal.

Tak jednou vylíhla se nri z padesáti baboček osikov'.ich jedna, které
sclrázely všecky modré ozdoby. Jindy jsem viděl, Že z housenlgl, která poranila se
pádenr z okna tak, Že z ní dosti šťá''ry životné ranou vyteklo, vylíh| se moF./'l
o tŤech kŤídlech, na čtvrté se mu nedostalo. Jináče bylo pŤi tom i to podivuhodné,
Že housenka tak těŽce poraněná nezašla docela. Jiné hynou pĚi silnějšínr doteku.

Jednou zase získaljsem lyšaje l ipového, kten,i nělna kaŽdém Kídle jin
vykres a bar,u.rr, kterouŽto nestejnost piíroda nedělává často.

Pruběhem času seznámil jsem se s moqily drivěměji, v jednotlilych
druzíclr rozeznáva|jsenr povahy, znaljsenr dobie nesnášenlivé sanrotáŤe i nroťyle
společerrské, mot]/le dobrácké a velnri líné a mo|..ile mrštné' rychlé, chytré.
A u těch clrytrych lyzkoumal jsem brzo slabé stránky všelijaké. Všecko skoro
tak, jako u l idí byvá. Začaljsem míti k těm tvor m náchylnost jinou neŽ pŤedtím;
vstupoval do mne soucit.

Často jsem potom, soucitem veden, piestával na tom, Že jsem mon.i|e
v piírodě jtŽ jen pilně pozoroval, toho onoho clryti l, prohlédl a pustil zase. Ba
i pracně lyclroval jsenr některé z lrousenek' a kdyŽ narodili se nrotyli, pouštěl
jsen je, nedovedajich užzabíti a usrršiti pro sbírku.

A kdyŽ jsenr postŤehl' Že nrélro jednoho lyclrovance, jaknile vyletěl
Z okna, hned popadl a sežral dr{ vrabec praŽsk , neváhaljsenr následující své
vychovance nésti a véZti daleko ven Za Prahu. Vzpomínám, kterak jsem se
nedovedl opanovati' kdyŽ jsem pŤed leťy na Valašsku na tmkách podhorsklch
nalezl asi padesát lrousenek rytíŤského našeho nronj'le s dlouhynra čern1ima
ostruhama. Sebra| jserrr je, krmil a v pupáclr odvezl ten kus světa z Valašska do
Prahy. KdyŽ se mi na jaŤe lylíhli, neměl jsenr už odlrod|ání vtě|it je jako
moravskou sortu do své sbírky, neŽ uŽiv vr.i letu pŤátelskél-to, odvezl jsem mladé
Valášky na sanrotu k Berounu a tam je \ypustil. Hbitě \,ylítli Ze škatule, vsedali na
stromy zajisté s radostí, že unikli vazbě a snrrti.
' Stan.}' vraŽedny motyláĚ hnul se ve mně ještě pĚed málo lefy, když jsem

navštívil Alpy. Bylo podvečer, slunce šlo za horu' Sedínr na lavičce u lesa. Vtom
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tu pŤiletí okáč alpsh./, jakého jserrt Živého nikdy nevidě|. Motalse n-rinad hlavou

senl a tanl. Toho lapneš! PŤidáš alpského obyvatele k českynr ve sbírce své.

Vtom mo l slét níŽ a níŽe ke mně, kotrečně usedl na lavičku vedle mrre
a dosti rych|e sv..imi něžnlnri noŽkanri seběhl pod sedadlo, aby tr'r pŤespal noc
jako pod stŤeclrou. Šel spat. Patrně senr ,,chodil., spat.

A kdyŽ ospal1i chuděra nalezl pod lavičkou rikryt, byt a klid: já ho měl
zabít? Huj!

Tiše vstal jsem, abych ho nevyrušil, a odešel jsem.

JiŽ nedovedu těch tvoru vraždit a opakuji, Že je mí velmi líto, že jsem ze
sběratelské vášně tolik Životri zničil.

Ten soucit, kteqf mám k tomu létavému krásnému světu drobnému,
posilriuje Se u mne časrymi vahami, kolik strašlivych nepŤátel ti drobní krásní
tvorečkové mají v pŤírodě sanré, ale víc ještě v lidecli.

PĚíroda je ubíjí často tím, Že vyrovnává svoje hospodáĚství. KdyŽ se
rozmnoŽí motyli lesní nebo polní takovym mnoŽstvent, že stanou se škridci
a zhoubci rostlinánr, pŤijdou deště, vlhka, housenkry hromadně lrynou, a šk dcové
zálry uvedenijsou na míru skromnou'

Když se však pustí nryslivci do opravování pŤírody a snaŽí se kouŤem,
ohněm zničiti škridné motyle, ničí však zároveĎ jiné čtverokŤídlé obyvatele pasek

a lesri, kteŤí nikomu neškodí a jsou svynr rodem vzácni.
K nejdokonalejšímu zničení nejvzácnějších druhri motylích celého okrsku

piispívají všude na venkově elektrické lantpy, zvláště ty, jež jsou vzfyčeny pii
fabrikách u vod a lesri. Zhrozil jsen se ve Staré Huti tolro hromadnélro ničení
večer co večer, noc co noc. Jak elektrická larnpa na vysoké tyči vznícena, prilétali
večerní a noční moť..i lové odevšad, velcí, malí, nejdrobnější, lítali v silnénr světle
jako šílení, sedalina zdi, padalina zem jako pÍtomí.

K ránu pŤiléta|i ptáci, a neŽ Slunce poŤádně ''ryšlo, poŽrali všecku tu
druŽinu' kteráz okolních les , vrchŮ, luk a zahrad pĚišla za světlem, aby zahy-
nula.

Následujícího roku jiŽ nepŤilétala hejna nrot..ilú k lantpě, bylo jich méně,
nápadně méně a skoro jiŽ jen sprostší druhy; tietího roku piilétl jiŽ jen někteq/
tulák z daleka, a jináče bylo u lanrpy mftvo a v pĚírodě okolní téŽ.

A kolik vzácn1ích druhri ničí takoví a podobrrí sběratelé jako jsem byval já'

kteryim, kdyžuŽ musí něco sbírati, daleko lépe by slušelo, aby sbírali známky
poštovské: to jsou taky barvičky, také zajímavé avzácné kousky a nemají života,
nemusí se zabíjet.

V městeclr venkovslcj'ch jsou však největšínri zhoubci krásn1ich, něŽn;iclt
těch tvorečkťr školní chlapci, kterí si dělají sbírky z nrrtvolek špatně, neobratně
upraven1ich, abyje dĚív či později zahodili.

V kterém městě jest několik škol, jejichŽ Žáčkové rozbílrají se v okolí se
síťkami zelen;imi a zabíjejí všecko tvorstvo na potkání bez rozunru a bez srdce, tu
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chem ještě zvětšenou, pies noc osvobodili se ze svého ukŤiŽování a ráno tŤepali
kŤídly. Musili unrŤít podruhé. Nemohu se dnes na ty mučedníky podívat bez
vjčitky trpké.

Nejb|ižší oko|í pardubské pĚipravil jsenr o mnoho členťr rodu vzácného,
veliké nrťrry stužkonosky modré. Byl telrdy mal! lesík lysok;/clr jasanri blízko
města pĚi dráze.Yzácné krásné m ry líhly se vysoko ve větvích a vpodvečer hned
po svém narození s|étly na peř dolri, Že nrohly rukou biiti snadno dosaŽeny. Ten
první slet v životě chudákrim pŤišel draho. Zahynu|y mou rukou. Malou ritěchou
mi jest, že by v tonr lesíku brzo po mém odchodě z Pardubic byla ta kolonie
modn./ch mur vzácn1iclt vyhynula zajisté, a to jednínr rázem. Lesík onen r,y-
sekán,... a najeho nrístě stojí petrolejová fabrika, která teď otraluje lidi.

Moje sběratelská váŠeř někdy odměněna byla tim, Že se mi vylíhly kusy
tak vzácně odrudné nebo i zrŮdné, Že by vědec(/ sběratel byl radostí skákal.

Tak jednou vylíhla se nri z padesáti baboček osikou./ch jedna, které
scházely všecky modré ozdoby. Jindy jsem viděl, že z housenkry, která poranila se
pádem z okna tak, že z ní dosti šťály Životné ranou vyteklo' lylíhl se mot'.il
o tŤech kŤídlech, na č|vrté se mu nedostalo. Jináče bylo pŤi tom i to podivuhodné,
Že housenka tak těŽce poraněná nezašla docela. Jiné hynou pŤi silnějším doteku.

Jednou zase získaljsem lyšaje lipového, kteq.i měl na každém kŤídle jin;í
l".íkres a barvu, kterouŽto nestejnost pŤrroda nedělává často.

Pniběhem času seznámil jsem se s mo$ily drivěrněji, v jednotlirryich
druzích rozeznáva|jsem povahy, znaljsem dobŤe nesnášenlivé samotáŤe i nrohj'Ie
společenské, motlle dobrácké a velnri líné a mo67le mrštné, rychlé' chytré.
A u těch clrytrych vyzkoumal jsem brzo slabé stránky všelijaké. Všecko skoro
tak, jako u lidí b;/vá. Začal jsem míti k těm tvor m náchylnost jinou než pŤedtím;
vstupoval do mne soucit.

Často jsem potom, soucitem veden, piestával na tom' Že jsem moť.-ile
v pŤírodě již jen pilně pozoroval, toho onoho chytil, prohlédl a pustil zase. Ba
i pracně vyclroval jsem některé z housenek, a kdyŽ narodili se mot li, pouštěl
jsenr je, nedoveda jiclt užzabÍti a usušiti pro sbírku.

A když jsenr postŤehl, Že nrélro jednolro lyclrovance, jakmile vyletěl
z okna, hned popadl a sežral drz)i vrabec praŽsk1i, neváhaljsem následující své
vychovance nésti a vézti daleko ven za Prahu. Vzpomínám, kterak jsem se
nedovedl opanovati, kdyŽ jsem pŤed lery na Valašsku na trnkách podhorslo-/ch
nalezl asi padesát lrousenek rytíŤského našeho mot'-ile s dlouhlnia černyíma
ostrulrama. Sebral jsem je, krmil a v pupáclr odvezl ten kus světa z Valašska do
Prahy. KdyŽ se mi na jaŤe vylíhli, neměl jsem už odlrodlání vtělit je jako
moravskou sortu do své sbírky, neŽ uživ \^.íletu pŤátelského, odvezl jsem mladé
Valášltry na sanrotu k Berounu a tam je vypustil. Hbitě vylítli ze škatule, vsedali na
stromy zajisté s radostí, ž9 unikli vazbě a snrrti.
' Stan.i vražedny motyláň hnul se ve mně ještě pĚed málo lety, kdyŽ jsem

navštívil Alpy. Bylo podvečer, slunce šlo za horu. Sedínr na lavičce u lesa. Vtom
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tu pŤiletí okáč alps$, jakého jsem živého nikdy neviděl. Motal se mi nad hlavou
sem a tam. Toho lapneš! PŤidáš a|pského obyvatele k českym ve sbírce své.

Vtom moť1il slét níž a níže ke mně, konečně usedl na lavičku vedle mne
a dosti rychle sq/mi něžnlmi nožkami seběhl pod sedadlo, aby tu pŤespal noc
jako pod stŤechou. Šel spat. Patrně senr,,chodil..spat.

A když ospal;/ chuděra nalezl pod lavičkou rikryt, byt a klid: já ho měl
zabít? Huj!

Tiše vstal jsem, abych ho nevyrušil, a odešel jsem.

JiŽ nedovedu těch tvorri vraždit a opakuji, že je mi velmi líto, že jsem ze
sběratelské vášně tolik ŽivotŮ zničil.

Ten soucit, kter1Í mám k tomu létavému krásnému světu drobnému,
posilřuje se u mne častymi vahami' kolik strašlirn-fch nepŤátel ti drobní krásní
tvorečkové mají v pŤírodě samé, ale víc ještě v lidech.

PŤíroda je ubíjí často tím, Že vyrovnává svoje hospodáŤství. KdyŽ se
rozmnoží mot..ili lesní nebo polní takovym mnoŽstvent, že stanou se škridci
a zhoubci rostlinám, pŤijdou deště, vlhka' housenky hromadně hynou, a škridcové
záhy uvedeni jsou na míru skromnou.

KdyŽ se však pustí myslívci do opravování pŤírody a snaží se kouŤem,
ohněm zničiti škridné moqÍle, ničí však zároveĎ jiné čtverokŤídlé obyvatele pasek
a lesri, kteŤí nikomu neškodí a jsou svym rodem vzácní.

K nejdokonalejšímu zničení nejvzácnějších druhťr motylích celého okrsku
pŤispívají všude na venkově elektrické lampy, zvláště ty, jeŽjsou vztyčeny pŤi
fabrikách u vod a lesŮ. Zhrozil jsem se ve Staré Huti tolro hromadného ničení
večer co večer, noc co noc. Jak elektrická lampa na lrysoké tyči vznícena, pŤilétali
večerní a noční motylové odevšad, velcí, malí, nejdrobnější, lítali v silnénr světle
jako šílení, sedalina zdi, padalina zem jako pitomí.

K ránu pŤilétali ptáci, a než slunce poŤádně vyšlo, poŽrali všecku tu
druŽinu, kteráz okolních lesri, vrch , luk a zahrad piišla za světlem, aby zahy-
nula.

Následujícího roku jiŽ nepŤilétala hejna nroF./lri k lampě, bylo jich méně,
nápadně méně a skoro jiŽ jen sprostší druhy; tĚetího roku piilétljiŽ jen někter'./
tulák z daleka, a jináče bylo u lampy mrtvo a v pŤírodě okolní téŽ'

A kolik vzácnych druhú ničí takoví a podobní sběrateléjakojsem b valjá,
kter m, kdyžuŽ musí něco sbírati, daleko lépe by slušelo, aby sbírali známky
poštovské: to jsou taky barvičky,také zajímavé avzácné kousky a nemají Života,
nemusí se zabíjet.

V městech venkovskychjsou však největšími zhoubci krásn ch, něŽn ch
těch tvorečkri školní chlapci, kteŤí si dělají sbírky z mrtvolek špatně, neobratně
upravenfch, abyje ďív či později zahodili.

V kterém městě jest několik škol' jejichž Žáčkové rozbíhají se v okolí se
síťkami zelenfmi a zabíjejí všecko tvorstvo na potkání bez rozumu a bez srdce, tu
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i méně všímav.-i člověk brzo poznává zhoubu a zmrtvění v pĚírodě; poznává, Že
jest těch živych prelétav'.ich květri méně a krajina Že ochuzena o kus krásy, o kus
Života.

PraŽští hoši pŤemnozí takové zabijáctvo arci umějí také dobŤe, ale ti
daleko široko v zaprášenyclr pustinách kolenr Prahy nemají už nic pěkného ani
cennélro, co by z krásného lrmyzu ze světa sprovodili.

Zabíjejí tedy jen sprosťáčky a rozšiŤují svou činnost na trápení broukti,
kteŤí jinr snadno neutekou. onehdy jsem viděl skupinu mládeže ve vinohradském
parku, dychtivě obstupující kluka pěkně oblečeného, kten.i skelnou čočkou pálil
broučka. Právě když jsem ke skupině došel, vzKikl kluk radostně: ,,Už je mrtev!..

Ten klouček na této cestě to m Že pňivésti daleko.

Mal;i čtenáŤ 29, |9|0, s. l l4-1 l6

Nešťastné děti
obrázek z pŤirody od Zikmunda Wntra

Slunce sklánělo se k vrchrim šumavskym, už se jich dot kalo, už je líbalo
a v záp|avě červenfch oblakri noŤilo se kamsi, aby si odpočinulo od celodenní
veliké práce. Ten den topilo a hŤálo nemilosrdně. Však to znát na silnici, kudy
kráčíme z lesa domri. Všecka v prachu vyschlá, žíznivá, a květiny i tráva podél
pŤíkopri zvadlé. Každy i lehčí krŮček zdvihá ze země celou závěj prachu, vťrz
hromotluk, jenŽ mne pŤedejel, zbouŤil dokonce hus|/ oblak prachoqich šedlch
chuchvalc , a ty ulehaly na zvadl1ich květech a travách pŤi silnici.

Jdu s obdivem, hledě k tomu krvavému s|unci nad Šumavou, které zapa-
dajíc ještě horkem dychá. Vtom šlehne mi proutí o nohu. Pohlédnu, šest proutkťt
osikorn./ch nizounlgich stojí na sanré silnici pŤi kraji pĚíkopu.

Jak se dostaly sem na cestu? Snad zbytky staré osiky, která tu zahynula.
Lisťy těch šesti proutkri všecky zaprášeny tak, Že ze|ené barvy pod tínr popelaqfm
závojem neviděti.

Však hle! Pozoruji, Že na jednom lístku, hle, tu i na druhém, tĚetínr, sedí
malinkf tvoreček, malinká housenka, také zabalená ve šlojíŤ šed! jako nějaká
jeptiška. Pátrám' zajímá mne to, a shledávám brzo, že na každém proutku jeden
takovy uprášenf tvoreček, jedna šedivá sestĚička.

A poznávám je brzo, kdo jsou, jakého rodu jsou. Rodiče jejich a všecek
rod nosí na zádech hermelín' bíly čisť'.f hermelín s černymi ťupkami. KŤídlajejich
též jsou bílá, ale černymi čárkami pěkně mramorovaná. Inu, hezlgi pohled na
takového hermelínového nočního moťyle, je něžny zjevem svym, a ten herme-
línov'./ koŽíšek na zádech činí z něho takového nějakého mohjlového šlechtice.

1 A

Ale v tomto pŤípadě, kdy, h|edajíc matka herrnelínová pro své děti byt a
Stravu, našlaji na uprášené silnici horské, v tom pňípadě osvědčila se šlechtična
v hermelínu byt velmi hloupou.

Na silnici posadí děti své!
Pravda, podle zvykri v rodině' kde musí míti každé dítě svoji ln./Živu pro

sebe, poloŽila paní máti na každ1i osikov'.,í proutek po jednonr vajíčku, aby vylíhlá
housenka pak nrěla celf proutek, všecky na něm listy za apanáŽi pro sebe' Učinila
tak dobre a dle zr,yku rodu svého. A|e Že to provedla na silnici, nešlo mi nikterak
do hlavy.

Inu, hloupá paní v hermelínu! Až housenky by vzrostly tolik, že je
postŤehne lidské oko každé, první kluk uličník z naší vsi potluče , zničiíy opuštěné
děti moť..Ílové, o nichž matka byla pŤesvědčena, že je pŤed svou smrtí usadila
bezpečně a dobŤe. ostatně mriŽe některá kráva nebo všetečná koza slupnout všech
šest proutkťr i s housenkami hned teď, nežli povyrostou. Divím se, Že jich uŽ
nesnědly. Asi ten prach chránil od snrrti rostlinu i housenky.

I umíniljsem sobě, Že zachránínr Život těm tvorečk nr, opatrnějsem utrhl
šest lístkťr, na nichŽ sedělo šest mallch uprášenych housenek, a donesl je domri.

Krásn;!' a šlechetn! rimysl mrij nebyl tentokráte ten, abych si housenky
v škatuli vychoval a vylíhlého moťyle probodl, otrávil a vpravil do sbírlry, n;1ibrž
mínil jsem je lychovati doma do vzrostu a pak je odevzdati pŤírodě zas, ale uŽ ne
na silnici, nlbrŽ někam do bezpečnějšího nrísta.

Vybrána veliká škatule prostorná, aby hosté moji měli všeclrno pohodlí.
Věděi jsem, kdyŽ se budou dobŤe mít,že porostou jako vrby u vody, tedy zatímní
byt, zatímní vězeni ať je volné a pŤíjemné. Škatule naplněna čerstqirn čist.-im
listím osikov'.ím, piikrytajemn m florem, aby vzduch měly moje housenky. Také
jsem je na pŤivítanou trochu pokropiI vodou, abych smyl z nich šedy plášť prachu
silničného.

Vedlo se jim dobŤe, a prospívaly patrně den ke dni. Dvakrát, tŤikrát se
v době krátké svlékaly ze šatečkri, kteréjim byly těsny' ajejich novy pŤevlečník
vždy byl větší a větší i zelenější.

Hosté moji vzali na sebe už obyčejnou svou dospělou podobu a zvláštní
svŮj ráz. Mají totiŽ, když dospívají, velikou tváŤ rovnou, červenou, vypadajíjako
hlava nějaké hodně narudlé báby v čepci. A zlé nějaké babičky, neboť z té tváŤe
jejich čouhají silná černá kusadla.

KdyŽ tedy na mne ze škatule jiŽ hledělo šest rud;,ích staŤech-i ch tváčí v šesti
čepcích, uznal jsem za moudré, vynésti hosty do volné pŤírody,kamž náležejí.
Vyhledám stronr, pŤíhodn;i strom a mlad , aby potralu měly ty hermelínové děti
měkkou, tak mladou a hedvábně jemnou, jak si to pŤála matka jejich, jenŽe to
provedla nemoudŤe'

Já to poŤidím moudŤeji. Jsemť muž, kten.Í má rozum' a ta hermelínová
ntatka jejich ho nemě|a.(,

I
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