mě střední

školy, jež nezůstává toliko na administrativním neb organisačním povrchu, ale zasahuje hluboko do vnitřní školní práce středo
školských profesorů. - Navazuje napřed na reformní snahy posledních
let v evropském školství, pak přechá
zí k domácím· snahám reformním od
převratu.
Nejdůkladněji pojednává
o reformních opatřeních na polí stře
doškolském za éry min. dr. J. Dé~e
ra, kterému autor připisuje největší
zásluhu o reformu střední školy nebof prý - postupoval podle jednotného, důsledně promyšleného programu, takže jeho reformy znamenají jednak skutečný pokrok, jednak
vzácnou umírněnost, opírajíce se o
Výsledky déletrvajících pokusů a zkušenosti rozvážných pra,ktiků i odborných theoretiků. V poslední době i
prof. dr. šeracký varuje před pře
kotným pokusnictvím při návrhu zavedení do střední školy profesorapsychologa. Podobný rozvážný reformní postup nebyl by škodil při
zavedení povinné globální metody v
pražském školství. Autor jako osvěd
čený reformní činovník informuje o
vzniku a postupu Dérerovy reformy,
o hlavních směrnicích, jež mají miti
na zřeteli výchovu mravního charakteru žákova na podkladě isouhrnu
mravních zásad v kulturním světě
všeobecně uznávaných, jež mají býti
alespoň pro část žactva doplněny
aspekty a sankcí, jež dodá jistě s pa-

tříčným přízvukem povinné vyučová
ni náboženství. Přednosti tohoto jest,
že nábo·ženské mravní maximy nenesou pečef té relativnosti, jež je slabinou positivních nebo přirozených
soustav laických. Nakonec nezapomíná autor přidati několik praktických
pokynů pro rodiče. Mohu důklad
nou a časovou brožuru ředitele J.
Čeňka vřele doporučiti všem rodičům, kteří mají zájem na potřebu.
aby byli o současném stavu a. organisaci i duchu střední školy náležitě
informováni. Naše čtenáře bude zajímati jednak.okolnost, že na Slovensku a Podkarpatské Rusi je povinné
vyučováni náboženství ve všech tří
dách po 2 hod., jednak to, že autor
stále trvá na svém názoru, že střední
škola demokratická nemůže spočívati
na jednotném a určitém filosofickém
základě, nýbrž musí dáti žactvu toliko objektivní předpoklady prG
vlastní svobodné vybudování světo
vého nÁZGru. V tomto bodě je autor
více theoretickým než praktickým,
nebol jeho názor lze těžko in concreto dodržeti. Uvádí-li, že revolucionáři z r. 1848 vyšli z řádových škol,
dUem to nepřiléhá v celém rozsahu
merita, dílem přináší doklad, že náboženský světový názor nemusí tak
znásilňovat, aby znemožnil vlastni
tvorbu dospělých individualit. Prof.
dr. O. Chlup ve své "Pedagogice"
z r. 1933, 14-17, soudí, že filosofickou orientaci nelze přezírati. R. U.

í6,J..rťf'~

KNIHY.
Dr. Han s R u s t: Dialektische
u. kritische Theologie, Hutten- Verlag, Gorlitz, 1933, 162 stran. Cena
5 M. lada článků o význačných dvou
směrech protestantské theologie ně
mecké 19. a 20. stol. Jsou to roz.
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množené články, jež vycházely v
"Protestantenblattu", týdeníku svobodného kfesfanstvf. Stanovisko je
kritické theologii pHznivé.
N eue Kirche im neuen Staat. Bertelsmann in - Giitersloh, 81 ,tran,

1933, 1.80 M. Sedm farářil. podává
zde referáty o problémech církev*
ních v Německu se stanoviska "nl!*
meckých křesfanil.". Spisek informující.
B a u e r K a r 1: Das Bild Gustav
Adolls im Wandel der Zeiten. Lipsko 1932, 86 stran. Jsou to hlasy
nej1ril.znějších životopbcil. a kritikil.
švédského krále z 301eté váIky. Stři
dají se katoUci, protestanté, Němci,
Svédové, osvícení, romantikové atd.
Zajímavé!
F ri edri chE. Han s: Martin
Luthers Glaube u. der Staat. Sodetlitsverlag, Frankfurt n. jMohanelm,
1933, 64 stran, 1 M. V době, kdy
uvažuje svět o clrkevních událostech
v protestantskémNěmecku a sahá
až na dno příčin duchovní revoluce
německé, není bez významu uvažovat o vztahu Lutherově ke státu.
Spisek hodnotí Luthera
takto:
Luther nebyl politikem, ale jeho reformace měla veliký účinek.
Sic. Dr. Martin Doerne:
Die Kirche vor dem Anspruch der
N ation. Lipsko, 1933, 26 stran. 50 fen.
Jak naznačuje titul, spisek je vě
nován německé národní clrkvi sjednocené.
D. H e i n r i c h W e i n e 1: Die
eine Deutsche Evangelische Kirche,
ihre Notwendigkeit, ihre Aufgabea
und ihre Gesta1tung. Gotha, Klotz,
193J, cena 1.50 M. Autor stoji na
stanovisku evangelia. Je pro jednu
církev čili pro sjednoceni, ale chce,
aby bylo šetřeno ril.znosti vyznání
lutherského a reformovaného, jakož
i vnitřního svérázu zemských clrkvl. Spis vážný.
Walter Kiineth und Helmuth Schreiner: Die Na/ion
vor Gott. Berlin, Wichern, 1933, 448
stran, 6.80 M. Chce říci Němcil.rn

"třetí řiše", co je národ a co církev
se stanoviska Bible. Vidi nutnost na*
plněni národnich snah věčnými silami evangelia Kristova. Spis kritický
i konstruktivní.

Dr. Hor s t Wa gen f ii h r: Benito Mussolini: Der Faschismus.
"Das laschistische Manilest." Pře
klad z italštiny. 41 stran, 1.60 M,
Beck, Mnichov. Duceho výklad filosofický, politický a sociální.
K u noR e n a t u s-A x e 1 von
G r ae f e: Das neue ltalien. Tamtéž,
80 stran, 107 obrázkil., 4.80 M a 6 M.
Předvádí slovem a obrazem konstruktivní práci fašistickou v Halii.
Ernst Orphat: Das Paulusgebet. Gotha, Klotz, 5 M. Studie
psychologicko- eksegatická o osobnim životě Pavlově a jeho zážitcích.
E. Barni,kol: Mensch und Messias. Verlag Míihlau-Kiel, 1932, 224
stran, 7 M. - Týž: Philipper 2,
tamtéž, 1932, 134 stran, 4 Ml. Týž: Die Entstehung der Kirche im
%weiten Jahrhundert und die ZeU
Marcions. Tamtéž, 1933, 31 stran,
1.50 M. - Spisy německého cirkevniho historika v Hal1e zabývaji .~
počátky církve křesfanské a před
poklady dějin dogmatu. Dnes, v době pozornosti, věnované cirkvím, jest
záhodno čísti je.
Joh. T h e u e r k a u ff: Wir Jungen und die Kirche. Gotha, L. Klotz,
1.40 M. Spisek svědčí o životě cirkevní mládeže v Německu. Není jen
kritický, ale ukazuje i na nové cesty.
H u g h R e d w o od:
Gott im
GroBstadtelend. Něm. překlad angl.
spisu "God in the Slums". Gotha, L
Klotz, 2 M. Knížka modernich zázrakd, nikoli ve světě přírodním, ale
v praktické práci sociální lásky. Týž: Gott in den Schatten. Překlad
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spisu "God in the Schadows". Tamtéž, Cena 2.60 M. Svědči o činech
Je!išový!=h dnes.
H. D. A. Maj o r, D. D.: The
Church's Crleds and the mordern
Man. Skeffington et Son, London.
Prostým slohem vykládá o pdvodu
a vývoji církevních vyznáni. Stanovisku změny vyznání viry přiznivý
spisek.

R. G la d s t o n e G ri ff i t h: The
Nlcessity ol the Modlrnism. Tamtéž. Poukazuje na konečný cil mo-

dernismu, totiž křesfanství, chápané
podle stavu dnelnl kultury.
J. C. Hardwick: Freedom and
Aulhorily in Religion. Tamtéž. Seznamuje s problémy autority a svobody, orthodoksie, peterodoksie v
náboženství. Je pro vývoj náboženstvl.

R. D. Richardson M. A~, B.
Lit t: The Gospel ol Modernism.
Tamtéž. Evangelium modernismu je:
svoboda, pravda a láska v Kristovu
Spisar.
bratrstvi a jeho službě.

ČASOPISY.
Ceská Mysl, roč. XXIX., č. 3-4.
článkd: Daniel Essertier, Problém
vědy. Jan Patočka, Několik poznámek k ddkazdm boži jsoucnosti u
Tomáše Akvinského. Lad. Rieger,
Kant a česká filosofie. ,Milíč Capek:
Fysika a psychofysický problém. Rozhledy: Ideologie italského fašismu (Zd. Smetáček). O současném
českém myšleni filosofickém (Frant.
Krejčí). Platonism a politika (J. Patočka).
Naciolnalistic~á
sociologie
Othmara Spanna (Zd. Smetáček). Cetná literatura a hojné poznámky a
zprávy.
Křestanská revue, roč. VII., č. 1
až 4. Z článkd: J. L. Hromádka,
Z

Těžkosti německého protestantismu.
L. Mašlnová, O Komenském v rodinné výchově. J. L. Hromádka, Dr.
Martin Luther. JOl. Laichter, Stanovisko Ch. G. Masaryko"é ke krásné
literatuře. Em. RádI, O nehi.torično
sti nall doby. M. Plecháč, Středoi
škola a československá otázka. F.
Louba! a M. Plecháč, Ceili a Slováci. J. L. Hromádka: Rádlova, národn! filosofie. B. Henych, Rádlova
filosofie a úkoly dnešni theoťogie. J.
B. Souček, Barthdv rozchod s Gogartenem. Dr. Frant. Hejl: Proč válka? - Rozhledy po současném životě, literatura, zprávy a poznámky.
Spisar.

RŮZNÉ.
Německá církev
(Die deutsche
Glaubensbewegung) vydala velký
manifest za spásu duše německého
národa. V manifestu, který je podepsán hrabětem Reventlovem a universitním profesorem Hauerem z Tubingen, bylo slavnostně vyhlášeno
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nové německé náboženství. Podle nové víry nemdže být řádný Němec a
hakenkrajcler katolíkem, protože prý
Ježiš byl žid a jeho uctvfvání neshoduje se s germánským učením o
rasové čistotě. Němci museji míti v
úctě staré bohy germánské, z nichž

KNIHY.
P. R. Roh den - K. Stl o u k a 1,
Tvdrcové dějin. čtyři tisíciletí světo
vých dějin v obrazech. dob a osobnosti. Druhé rozmnožené vydání ně
mecké vydal Peter Richard Rohden.
české autorisované vydání, podstatně
doplněné, redigoval Karel Stloukal.
I. díl. Starověk. S 24 obrazovými pří
lohami. 1934. Nakladatel L. Mazáč v
Praze, stran 391, cena brož. 70 Kč,
váz. 100 Kč. Monumentální dílo, v
němž ve 3 svazcích vynikající universitní odborníci světa charakteristickými tahy rozvíjejí čtenáři obraz
kulturního vývoje lidstva na nejvýznačnějších tvůrčích osobnostech v
nejpozoruhodnějších dobách. Němec
ké vydání je v českém podstatně rozšířeném vydání zdařile doplněno postavami slovanskými a českými našimi čelnými vědeckými odborníky
redakční péčí doc. dr. K. Stloukala.
Jedinečné dílo u nás zasluhuje dů
kladného povšimnuti a rozšířeni.
D. S. Merežkovskij, Tajemslví západu. Atlantis - Evropa. Díl
J. Atlantis, díl II. Bohové Atlantidv.
Přel. V. Svoboda, Kvasnička a Hampl
v Praze 1933, stran 239 + 411, cena
I./II. brož. 56 Kč, váz. 68 Kč. Pozoruhodné dílo slavného ruského romanopisce zajímavým a důkladným způ
sobem vede čtenáře po stopách odvěkého prazjevení Božího u všech
národů v šerém dávnověku kolem
Středozemního moře. Země ty byly,
prý, kdysi spojeny pevninou od Babylonie a Persie přes zmizelou nám
záhadnou Atlantidu až k Americe.
Autor uvádl skrovné zbytky vykopaných památek starých dochovaných
zpráva různých indicii, pomoci neobyčejně bohaté prostudované odborné literatury, kterou udává vzadu, a
pomoci toho konkluduje na prastaré
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společné náboženství lidstva "Ursystem der Menschheit". Kniha je
na výsost zajímavou obsahem i formou a seznamuje se starověkým náboženstvím, jeho mysteriemi, mystikou a mytologii. Duchovní a bohoslovci najdou v knize mnoho pozoruhodných zpráv a kombinaci.
Jan Vrb a, Prokop Veliký. Román z české minulosti. 1934. Nakl. L.
Mazáč v Praze. 1.-11. Stran 389 a 529,
cena brož. 65 Kč. váz. 85 Kč. -,
Oblíbený náš romanopisec zavděčil
se nám letos k 500. výročí lipanské
bitvy historickým románem nevšední
'úrovně, v němž poutavým
slohem
zpracoval skrovné historické prameny o vrch. veliteli husitských vojsk,
jenž tragickým koncem vzdělaností i
diplomatickými, schopnostmi převyšo
val i Jana tížku z Trocnova. Mezery v historických zprávách o Prokopovi Vel. doplnil psychologickým studiem jeho povahy na podkladě dllkladné přípravy. Autor se snažil býti
nestranným a spravedlivým, zdůraz
ňuje Prokopovy světlé stránky, ale
nikterak nezastírá jeho chyb a omylů i slabých chvilek z jeho pohnuté
vůdčí činnosti. Vždy však vítězí nakonec v Prokopovi ideál a dobrý úmysl. Místy je napětí v jeho nitru
vystupňováno na samo ostří nože,
ale vždy je psychologicky i historicky sdostatek podloženo, takže autora
nelze viniti, že by se dal ve své nám
dobře známé orientaci zviklati snad
stranickými a přehnanými vý,klady
Pekařovými. Kniha se mdže právem
zařaditi mezi nejlepši dila autorova.
Axel Munthe, Kniha o lidech
a zvířatech. Václav Petr, Praha 1933,
stran 170, cena brož. 25 Kč, váz. 40
Kč. Autor proslulé "Knihy o životě a
smrti", jež v krátké době vyšla lL

nás v 5 vydáních, je nejčtenějším
ně naznačená autorova touha po ná,autorem nynějších dnd. Jako žák pravě .
.slavného neurologa pařížského CharJ o s e f L a i ch te r, Na přechodu
,cota měl příležitost nahlédnouti do
k manželství. Vydal Jan Laichter v
nitra člověka, do té velkolepé dílny
Praze, stran 440, cena 20 Kč brož.,
boží, v níž se stýkají všechny nitky
35 Kč váz.
.a spoje světa vnějšího i vnitřního.
Ten týž a u t o r, Manželství. VyNapsal též mimo tuto hledanou knihu
dal Jan Laichter v Praze, stran 446,
ještě jinou: "Knihu o lidech a zvífatech", jež v kratičké době vyšla u
cena brož. 20 Kč, váz. 35 Kč. V obou
nás již ve 2. vydáni. Jako lékař a spisech najde čtenář náboženskou ži.znatel lidi i zvířat v krátkých vzpo- votní orientaci, zdravé zásady životmínkových obrazech projevuje i zde ní, ideální pojetí manželství jako duševní harmonie dvou opravdově za~
svou vřelou zbožnost věřícího křesťa
ložených lidí a správné názory o
.na, jenž všude a ve všech tvorech vidí odlesk Boží moudrosti a součást ženské otázce a pravém jejím poslání
v rodině i ve společnosti.
jeho tvdrčího díla a velkolepého plánu. Idealista, jenž všude hledá světlo
Dr. R. Urban .
.a seje dobro nezištně, jen aby šířil
S chm i e d - K o w a r z i k, Glallv sobě a kolem sebe radost. I v tembensbekenntnis eines freien Protených okamžicích života zdstává ob'stanten. 40 stran. 1.20 M. Gorlitz,
,divuhodným optimistou. Nynější neHutten. Svoboda víry znamená
radostná a rozháraná doba potřebuje
svobodu od církevního a státního
takových knih jako soli.
nátlaku. Nevzniká z liboVťlle a náJar o s I a v M a r i a, Bankéři a lady, ale z Bohem vázaného svě
proletáři. 1934. Naklad. L. Mazáč v
domí.
Praze, stran 356, cena brož. 28 Kč,
váz. 38 Kč. Vyhledávaný náš spisovatel napsal tento na výsost časový ČASOPISY.
Idea. Časopis pro otázky náboženromán na podkladě ožehavé sociální
,hospodáfské mizerie, jmenovitě de- ské výchovy a výuky. Roč. 4., Č. 1.
valvace a stabilisace naší měny. 00- až 10. Vydává Spolek učiteli\. nábo,týká se dvou třídních ekstrémd: zá- ženství CčS v čSR v Praze. Red. J.
.stupcil velkokapitálu a zproletariso- Roháček.' Pro členy zdarma. Pro ne'1'aných veřejných zaměstnancd. Ličí členy Kč 15.- ročně. - Časopis se
nám napínavou dikcí korupci, dpac1ek presentu;e velmi pěkně jak vnitřním
manželského života a nedostatek obsahem, tak zevní dpravou. Přiná
.smyslu pro odpovědnost. Na scéně ši hojnost článkd, vztahujících se k
románových postav stavi autor i řím náboženské výchbvě a výuce (v tomského kněze vypočitavce, jenž vnitř to ročníku na pf. diskuse na thema:
Co s náboženstvím ve škole?), hojně se s řádem své církve sice rozchá,zi, ale k vil1i kariéfe a požitku volné nost poktnil právně a sociálně výlásky odmítá československou církev, znamných, organisačních a stavov., níž by nemohl tak laksně a blaho- ských (pro učitele náboženství), ho;nost posudki\. literárních a rdzných
bytně žit. Z výstižně kresleného obrazpráv. Cena je velmi levná.
1&U rozhárané doby prosvitá jem-
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a celé církvi solí a světlem. Aby se
tím mohli státi, pojednává B. v poslední části o hlavních prostředcích,
jež má cílevědomá a úspěšná duchovní péče k disposici a nakonec
připojuje autor patřičnou vzděláva
cí odbornou literaturu.
Krátce, doporučuji uvedenou knihu našim duchovním a bohoslovcům
ke studiu, zkouškám a prohloubení

své duchovní prakse, aby se ujasnil
jejich pohled k cíli, rozšířil rozhled
a prohloubila pastorační horlivost v
odpovědné a svízelné
apoštolské
praCl na vinici církevní, což bude
dnes tou nejúčinnější a nejspolehlivější propagací církve naší, jež pojímá vážně své úkoly v době krise
našeho státu.

t!.~Mf ~~

KNIHY.
D. S. Me r e ž k o v s k i j, Mesiáš,
Václav Koenig, 1931, nakladatelé Kvasnička a Hampl v Praze,
stran 314, cena brož. Kč 30.-, váz.
Kč 42.-.
přeložil

Autor si vyvolil pro děj svého odukrásného románu starověk
Egypta z konce II. tisíciletí př. Kr.,
kdy ještě část nenáviděných Jadů
(tidůJ, kteří se nebyli zúčastnili velkého exodu za vedeni Mojžíšova v
době faraona Tutmoza IV., strádala
ještě v Egyptě, těšíc se vzájemně
věštbami proroků o příchodu Mesi.
áše. - Ale podobné naděje žily v
zárodku i jinde, také v Egyptě. Autor je zpovzdáli, ale promyšleně
staví do příbuzné blízkosti Východu.
Farao Achenaton Uaenra, velký reformátor staré víry v nejvyššího boha Amona, podjal se ženiálntho, ale
nebezpečného plánu: zavésti lepší víru v nejvyšilího boha Atona. Sám byl
pokládán za jeho jednorozeného syna, přicházejícího slunce, Mesiáše.
Přišel však k poznání marnosti svého ušlechtilého úsilí, prohlédl, že je
jen pouhý smrtelník, nehodný, aby
byl považován za Mesiáše, božího
syna, jsa toliko božím stínem a hlasem Přicházejícího pravého syna Božího. Aby se s ním co nejdříve a
ilevnělého,
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nejlépe spojil, opustil trdn božských
faraonů a odešel jako prostý prosebník, jenž předešel duchovně svůj věk
a s modlitbou na rtech vcházel do
říše toužebné lepší věčnosti ... Jeho
nástupce Tutankamon předčasné jeho reformy zrušil. - Hlavní svůj děj
proplétá autor napínavými souběž
nými scénami politickými, dojímavými obrazy z nejintimnějšího života
faraona a jeho rodiny, rušnými výjévy vojenskými a poučnými statěmi
náboženskýlmi a všeobecně kulturními zprávami, takže čtenář neodloží
hodnotné knihy bez povznesení a s
pocitem vděčnosti k autoru~umělci,
jenž dovede mistrně rozezvučeti nejjemnější struny duchovnosti, dříma
jící od věků y tajemných hlubinách
lidského nitra.
D r. E d var d B e n e š, Řeč o
problému podkarpatoruském a jeho
vztahu k Československé republice.
II. vydání, 1934. Vydal Zemský výbor čsl. obce legionářské pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě, Or~is,
stran 55, cena Kč 2.50.
Podkarpatská Rus je pro mnohé z
nás až dodnes terra ignota a je znač
ně podceňována, třebaže je geograficky a politicky nemalé důležitosti
pro náš stát i CčS, která má i na

Podkarpatské Rusi několik náboženských obcí. Aby se tam naše církev
mohla s úspěchem ujímat a se zdarem rozvíjet v souladu s vývojem
státním, je nezbytno pro nás, abychom se obeznámili s dějinami, kulturním i hospodářským a sociálním
ráz~ země, a také s významem toho
autonomního útvaru uvnitř naší reptibliky a vzhledem k sousedícímu
zahraničí.

Uvedený spisek obsahuje otisk řeči
ministra zahraničí, který vynikající politik nedávno navštívil
Podk. Rus, aby poznal z autopsie
pravý stav země, jaké pokroky uči
nila ve svém intensivním vývoji od
převratu, a aby tam jako na nejvýš
povolaná osobnost autoritativně vdči
všem v~stvám obyvatelstva tamějšího
i našeho pronesl své názory o nejpalčivějších problémech nejmladŠí,
svéprávné části republiky. Dr. E. Beneš tak učinil jako ministr zahraničí, jenž činně byl účasten úpravy při
členěn.i země, v citovaném spisku
zpdsobem na výsost zdařilým, tak
dokumentárně výstižně, že zaslouží,
aby byl jako otištěná jeho řeč co
nejvíce rozšířen. Nepojednává totiž
autor o nejzávažnějších problémech
pod úzkým, nýbrž co nejširším rozhledem, s hlediska nikoliv místního,
nýbrž celostátního, mezinárodního, a
to na podkladě bedlivého studia,
metodou jeho vlastni.
Podkarpatská Rus prošla trnitými
bOUřlivými cesta/mi, nežli ji Prozřetelnost přivedla do rámce naší republiky. Před začátkem světové války stál slovanský živel na kraji svého národního hrobu, byl blízký úplnému pomaďarštění a v hlubokém
všegbecném úpadku. Mírová konference sledovala jen přirozené podmínky, dobro místního obyvatelstva
a

slovanského i přání delegátd jeho a
jeho emigrace, že připo
jila Podkarp. Rus k CSR. Vláda CSR
svědomitě usiluje o to, aby svým závazkdm vdči Podk. Rusi čestně a
plně dostála. Nemdže-Ii dosud zemi
uděliti plnou autonomii, činí tak pILl.'
novitě, až země dosáhne potřebné
politické zralosti a až dospěje slovanské obyvatelstvo patřičného stupně vývoje a konsolidace. V závěru
vyslovil ministr naděje, že i podkarpatský lid splní své velké poslání,
jež mu providenciálně uloženo vdči
svému osudu, vdči republice, a tak
dokáže, "že i malé země a malé
zlomky národa mohou se státi svými
úkoly a jejich řešením velikýlmi".
zahraniční

P a u I deK r u if, Bojovníci SC!
smrtí, přel. O. Latzel, 1934, nákl.
"Orbis" v Praze XII., stran 316, cena
brož. Kč 55.-.
Nad obyčej svízelná doba vyžaduje velkých lidí k řešení velkých pal.
čivých problémd. Všichni víme, že
na pravé osobnosti naše doba bohatá
není. Ačkoliv se tolik pěstuje sport
a kultura těla, máme málo hrdind
ducha. A přece bolesti tělesné, hmotu, spíše duchem ovládneme. Potře
buje heroy ducha: obětavé, nezištné,
nadšené pracovníky ve prospěch ozdravění a posile slabých, zemdlených, klesajících, trpících, nemocných, aby v nich sídlil zdravý duch,
který do značné míry přemáhá a
ovládá rány hmotné.
Uvedená kniha nemálo přispěje
názornýttn zpdsobem k výchově karakterů, hrdinů pro dobro obecné.
Americký lékař s holandskou krví,
na podkladě svých bohatých zkušeností odhodlal se vytěžit co nejvíce
pro pozemské blaho tisícd a tisícd
trpících nešfastníkd. Chce jim poradit k rozumné životosprávě v nejuž-
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Sim spojení s přírodou: sluncem,
vzduchem, ve větru i v mlze i v dešti a v tuhé tělesné a duševní práci.
Mimo to autor chce vychovat odhod"lané bojovníky se smrti ve prospěch
druhých, celku, tím, že na podkladě
vědeckého studia a styku s věhlas
nýlmi lékařskými badateli popisuje
pro široké vrstvy lidu úžasná vědec
ká dobrodružství, která museli podstoupiti šlechetní lékaři a jejich pomocníci, opravdoví hrdinové svého
povolání v gigantickém zápase s pří
rodou, která někdy léčí, ale někdy
též ničí. Tisíce rozmanitých příčin:
pochybeni, přehnanosti, nedbalosti,
poživačnosti neb opomenuti vyvolává
v nás přerozmanité choroby, ale nejvíce zkracují tragickou sestupnou linii trvání lidského života L-x drobná těliska mikrobové, kteří někdy život prodlužují, ale většinou tento
nejvíce dovedou krátiti a ničiti. Má
pravdu A. S. Warthin, ten veselý pozorovatel smrti, jenž praví že zárodek smrti v těle pokračuje souběžně
s vývojem a vzrůstem života tedy že
smrt je nevyhnutelnýlm následkem života, anebo má pravdu R. Pearl, jenž
proslul jako mistr v měření síly
smrti a napsal na konci své proslulé

knihy: "Přirozená smrt neni nevyhnutelným následkem života?" - Tedy slovo bible o smrti by neplatilo?
Celé řady lékařských a j. badatelů
pokoušejí se od věků, když ne úplně
smrt poraziti, tedy aspoň její "osten"
co nejvíce ulomiti. Tak na př. neobyčejně zajímavým je popis, kterak
se bojovalo s horečkou omladnic,
cukrovkou,
anaemii,
skvrnivkou.
smrti v mléce, se syfilidou, horečka
mi a p. Jsou to nejnapínavější, ale
zároveň i poučná dobrodružství, jež
nadchnou k následování k altruismu
a lidumilným obětem. V poslední kapitole přechází autor k prastarým
zkušenostem v moderních aplikač.
ních a náhradných metodách: Slun.
ce, starý lékař a světlo umělého
slunce. - A to vše dovede autor vyličit na výsost poutavě, srozumitelně,
jasně, ale přece na podkladě vědec
kých pracovních metod. Tlumočník
tohoto záslužného dila překvapuje
čistotou mluvy, výrazovou uhlazenosti a lidovou srozumitelnosti. Kniha vyšla nákladem "Orbisu" ve
sbírce Knih osudů a práce péčí Jos.
Fischera a během četby získá úplně
čtenáře pro doporučeni.

R. Urban.

ČASOPISY.
Zeitschrilt IUr den Evangelischen
Religionsunterricht. H. 4., 45. Jahrg.
1934. Verl. M. Diesterweg, Frankfurt
a. M. - H. W. Schmidt-Bethel ve
článku

"Paulus und wir Deutschen"

(sir. 147-153) dokazuje, že očistné
zákroky proti cizimu a rozkladnému
židovství nejsou v rozporu s evangeliem a jmenovitě s apoštolem Pavlem, který se od některých neprá.
vem obviňuje, jako by theologii

250

svých epištol byl Kristovu zvěst požidovštil. Právě naopak. Pavel svým
pojetím křesfanství byl ukázal, jaký
ohromný rozdíl jest mezi juristickým
náboženstvím židovským a mezi s.vo·
bodným a individualistickým duchem křesfanstvi. Boží slovo přichá
zí a mluví k nám ne přímo a bezprostředně, ale toliko v děj inách. Bůh
mluv! skrze dějiny národll i skrze dě
jiny Izraele. Kristus se obdivuhod-

Je velmi zajímavo pře čítati tyto
dopisy. Na jedné straně nadaný,
pracovitý a přece zase i chybující
(alespoň v očích otce) syn, na druhé straně milující a obětavý otec,
hrdý na nadání i možnou budoucnost svého syna. Možno říci, aniž
to bude frází: Karel Marx je pýcholl
a nadějí rodiny a otec často více,
než sám si přeje, obrací do podrobností svoji pozornost k němu.
Je vůbec obdivuhodný ten starý
Heschel Marx, advokát u nejvyššího
apelačního soudu v Treviru a v mnohém by mohl sloužiti za vzor otcům
z dnešní, mravně ohrožené rodiny.
Pocházel, a to on i jeho žena, matka Karlova, z vážené rabínské rodiny,. Kolem r. 1816 přestoupil k
protestantismu, což učinila také jeho pozdejší choť.
Zdá ~ se, že tito lidé nepostrádali
zbožnosti, která už rodinou výchovou
byla vložena do základů jejich bytostí. Byl i byl otec Marx ztratil
nejednu spojku s tradicí rodiny, z
níž vzešel a byl i strohé povoláni na
náboženském citu přiliš mnoho mu
nepřidalo, přece neztratil nikdy s
mysli vědomi Boha a povinnosti lidských k němu, jako na př. valná
většina dnešních t. zv. "marxistd".
Malý doklad o tom poskytuje odstaveček z jeho dopisu synovi (čislo
zařaz. dopisu 2), kde starý Marx píše: ,,0 tom, že zdstaneš dobrým ve
smyslu sociálním, opravdu nemám
pochyb. Ale velikou vzpruhou mravnosti je víra v Boha. Viš, že mi ne-

ní nic více vzdáleno, než fanatism.
Ale dříve či později se tato víra člo
věku stane nezbytností a v životě
přijdou chvíle, kdy i ten, kdo jej
popírá .. :), je nucen modlit se k
Nejvyššímu."
Zajímavou 'V tomto smy,slu je i
poznámka Marxovy matky l!= doušky
dopisu čís. 2. Píše tam: " ... bud
hodný a měj vždy Boha na mysli .. "
Z dopisů dovídáme se ovšem i o
nejedné, dnes už kulturně-historické
zajímavosti tehdejších dob, jakož i
leccos o vnějším i vnitřním životě
Marxe-syna za doby studii a posléze mihne se často korespondencí i
osoba pozdější choti Karla Marxe,
Jenny von Westphalen.
Dopisy recensované knížky přelo
žil J. Jizba, a to podle druhé knihy
prvního svazku velkého, historickokritického vydání děl, spisd a dopisd Karla Marxe a Fridricha Engelse, vydaného r. 1929 z příJ..azu
Marx-Engelsova ústavu v Moskvě
Marx-Engelsovým nakladatelstvím v
Berlině. Marxova korespondence s rodiči
neposkytne čtenáři snad jenom občasných pocitů hřejivé pohody, plynoucích ze spořádaných poměrd milujících se člend rodiny Marxovy, ale
i leckterý poznatek, který zároveň
přispěje k seznání osobnosti velkého formátu, jakou Karel Marx beze
sporu byl.
Podzimek.

f}i.lt,

0) Poškozené místo dopisu.

KNIHY.
Ber g s on H e n r i, Les dea"
SOUTees de la MOTale et de la Religion. Paris. Librairie Felix Alcan,
1932. Zakončení a zaokrouhleni svě
tového názoru moderního filosofa
francouzskéhol z doby nejnovějiU.

Stanovisko, k němuž dospěl v náboženství a etice, je křesl. thei9lllu
blizké, ač ne s ním totožné. Uvažuje o etice nižší, kterou nazývá "uzavřenou", a vyšší "otevřené" (totožné s Kristovou), o náboženství "sta-
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tickém" a "dynamickém", které nazývá dokonce nadpřirozeným, ovšem
nikoli v tradičním smyslu starokře
sfanských cirkví.
Streeter B. H., The Buddha
and the Christ. London. Macmillan
et Co., 336 stran, 7 S., 6 d. Výklad
smyslu vesmíru a cíle lidského života - v buddhismu a v křesfanství.
Autor není zcela práv utrpení Ježíše Krista v jeho významu pro lidstvo.
Carington Whateley, The
Death ol Materialism. London. George Allen. 10 s. Z di'lvodi'l rozumových usuzuje autor, že musí býti budoucí (nesmrtelný) život nějaký.
Stanovisko materialismu je neudržitelné.
Ta y 10 r A. E., Philosophical
Studies. London, Macmillan et Co.
432 stran, 15 s. Několik studii filosofických od profesora filosofie
mravnosti.
Phelips
Vivian,
Modem
Knowledge and Old Beliel. London.
Watts et Co. Studie o sporu moderního poznání a orthodoxie.
K u r t Lee s e, Rasse, Religion,
Ethos. Drei Kapitel zur religiosen
Lage der Gegenwart. Verlag Klotz,
Gotha 1934. Obrana křesfanství se
stanoviska svobodného protestantismu. Namířeno proti protikřesfan
ským tendencím. Uznává právo "rasy", ale i samostatnost náboženství
a mravnosti. Vrhá pohled i za hranice křesfanství v náboženství mimokřesfanská.

Ma r t in Di bel i u s, Junglrauensohn u. Krippenkind. Untersuchungen zur Geburtsgeschichte Jesu im
Lukasevangelium,
Heidelberg,
C.
Winter 1932. 80 str. M 3.50. Autor
zkoumá novými methodami (formy,
slohu, pohnutky) zprávy o narození
Janově a Ježíšově, vzniklé v duchu
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hellenisticko-židovském a nabyvší
pak rázu mythologického.
Ekklesia. Eine Sammlung von
Selbstdarstellungen der christl. Kirche. Eine Ki~chenkunde der Gegenwart. Vydává Friedrich SiegmundSchultze. itada spisi'l (12 svazki'l) bude věnována církevním poměri'lm v
Evropě a v ostatním světě. Každý
svazek bude o několika dílech. Dílo
velkolepé a velm,i nutn€. Ppjedná
i o CCS.
B e II A. K. G.: Die Kirche von
England. S dodatkem: Anglikanische
Theologie der Gegenwart (Rev. Philipp Usher.) Die iiberseeische Arbeit der Kirche von England (Rev.
A. W. Davies). Englische u. deutsche
Literatur iiber Anglikanismus. Je to
1. část I. svazku encyklopedie j,Ekklesia". V subskripci 4 M, jinak 6 M.
Die evangelische Kirche der Niederlande. Geschichte der niederlii.ndischen Kirchen bis zur Gegenwart.
Vyjde jako 1. část III. svazku.
Ferdinand Kattenbusch,
Zeitenwende auch in der Theologie.
(Die deutsche evangelische Theologie
seit Schleiermacher). 2 díly. GieBen.
Topelmann 1934. Oba díly M 7.50.
E r dma n
G o t t fr i e d:
Die
Vorgeschichten des Lukas- u. Mathéius-Evangeliums u. Vergils vierte
Ekloge. Gottingen, 145 str. 2.50 M.
Spis rázu podobného jako předešlý.
Her man n S ch u st e r, Freies
deulsches Christentum. Wege u. Irwege.100 str. Gorlitz-Hutten. Programatický spis svob. křesfanstvi. Zásady synthesy křesfantvi a národnoti.
G. R e i n e r, Phéinomenologie u.
menschliche Exislenz. M. Niemeyer.
Halle. 31 stran. Krátký a velmi jasný
úvod do filosofie přítomnosti. Dnešní
filosofie je blízká theologii.
P h. L e r s c h, Lebensphilosophie
der Gegenwart. Junker u. Diinn-

haupt. Berlín. Spis poslouží theologům, kteří chtějí se vyrovnati ve
svých theolo. názorech s novodobou
životní filosofii. Pro theology jest
dft1ežité vědět, jak jsou orientováni
moderní filosofové. Filos. kongres v
Praze to ukázal.
S c hub ri n g W i I hel m, Dr.,
Vom wahren Wesen u. relígiosen
Wert
des
Kulturprotestantismus.
Gorlitz. Hilttenverlag. 0.90 M. Obhajoba protestantismu a jeho positivního vztahu ke kultuře. Kultura i náboženstvi jest démon božího půso
bení.
O t t o Rud., Reich Gottes u. M enschensohn. C. H. Beck, Miinchen u.
Berlin. 1934. 348 str. 9 M: 12.50 M.
Osvětluje spoje křesť. a arijských
idejí .až k staroarijskému náboženství asurskému. Účelem spisu je povzbudit důvěru k podání evangelií.

W. L u e k e n, E. For s t e r, E.
M e y e r, Deutsches Christentum.
Frankfurt a. M. 1933. 30 str. 0.30 M.
Tři přednášky o ožehavých a palči
vých otázkách nábožensko-církevnich
v Německu.

Er: n s t Z i m m e r, Ulmsturz im
Weltbild der Physik. 264 stran. Mnichov. Knorr u. Hirth. Cena 4.50 a
5.70 M. Populární jasný spis o nových objevech v atomistické fysice.
Obsahuje řadu zajímavých faktů.
A u g u s t S c how a I t e r, Das
relígiose Ringen unserer Tage in
Spiegel der Berlíner Relígionsgesprache des Jahres 1934. Frankfurt a.
M. (Bromer). 1934. 26 str. 0.60 M.
Novinářsky zajímavá karakteristika
církevních debat v Německu. významná informace pro ty, kdož stojí
mimo.
Spisar.

ČASOPISY.
Křesfanská
revue. Vychází 15.
každého měsíce mimo prázdniny. Vedou prof. dr. J. L. Hromádka a prof.
dr. E. RádI. Odpov. red. Jar. šimsa.
Předplatné na celý rok 30 Kč. Praha
II., Poříč 12 (Ymca).
Časopis hodnoU vlechny otázky
deního života veřejného , domácUio
i cizího, se stanoviska Kristova
evangelia. Redaktoři, známí v nalem veřejném životě, vtiskují časo
pisu značně svůj osobní ráz, jak ho
uplatňují též v Ymce. Revue vyznamenává se velkou pohotovosti v
referováni o významných aktualitách dneška. Členové naší církve
mají mnohdy odlišné měřítko, což
však nám nemůže vadit v četbě tohoto časopisu, ba naopak k ni podněcuje. Více hlav více smyslii!
Letošní ročník je zvláště pozoru-

hodný zprávami a úvahami o nábož.
a círk. poměrech v Německu.
Spisar.

Pastoralbléitler.
Herausgeber D.
E. Stange. 86. Jhrg. 1934. Verl. E. L.
Ungelenk, Dresden A 27. - V seš. 9.
zajímá nás časový článek od zem.
faráře mládeže v Kasselu Líc. W.
Schiifera: "Gedanken u. Pléine zur
Neuordnung der Kindergotlesdienstarbeit", v němž tento vitá nařízení
říšského faráře mládeže, aby v každé nábož. obci se konaly bohoslužby pro škol. mládež za pomoci laikii
zvl. rodičů, kteřížto se mají přiči
ňovati, aby jejich děti vyrůstaly v
živém vědomí členství evangelické
obce a zvykaly si záhy na návštěvu
kostela. Autor správně soudí, že
německé
dětské
bohoslužby mají
míti dvojí povahu: pedagogickou a
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KNIHY.
Jan Lom o z: Organisační vývoj
církve československé. Zvláštní otisk
z časopisu Svoboda svědomí. Nákladem Ústřední rady čsl. církve v Praze, 1934. Stran 16 velké osmerky,
<lena Kč -.20.
V I. C a p e k: Apoštol Pavel. život
.a dílo. Svaz SCME-YMCA v Praze.
1934. II. dil strany 83-198, cena Kč
8.20. S jmenným rejstřfkem a obsahem obou dUll.
J. L. Hromádka: Cesty čes
kých evangellkiJ. Nakladatelství Kalich v Praze. 1934. První svazek
knihovny Stezka, kterou řídí J. L.
Hromádka. Stran %, cena Kč 5.-.
Obsah: Předmluva, Ceský evangelik
ve zmatku dnešní doby, Evangelici
mezi sebou. Otázky na křižovatkách.
Naše cesty od tolerance. Cesta k jednotě (Revise sjednoceni), Cesta k
českému lidu, Naše cesta za reformačním odkazem, Cesta za cirkvi,
O českého člověka. *)
Jaroslav Šíma: Ježíš a bída.
Nakladatelstvi Kruh v Praze. 1934.
Stran 72, cena neudána. Separátní
otisk (částečně) stati, které vyšly v
časopise Ceský zápas 1933 a 1934.
Obsah: Úvodem, Kfesfanství a sodalism, Některá dosavadní řešení,
Sociální poměry v době Ježíšově, Ježíšovo poslání, Království boží v du~i, Bohatství, Chudoba, Královstvi
boží v lidstvu, Ježíl a socialisace,
Závěr.

A. N o v o t n ý: Lid :zvláštní. Sbírka úvah o křesfanských samozřejmo
stech. Nakladatelství Nedělní Besídky v Hradci Králové. 1934. Stran
152, cena Kč 17.-. Obsah: Lid zvláštní, ZH a dobří, V den politického osvobození, Napodobování a následo*) Přineseme o knlice posudek. R.

vání, Radost naší povinnosti, Svoboda lidu zvláštnlho, Volba povolání,
Křesfanská zábava, Bohatství, Křes
fanské vzdělání, Lid zvláštní v pokušeních, Naše pomoc v pokušení, Modlitba v pokušeni, Kdožkoli mne vyzná před lidmi, Náš poměr k světu,
Rodina, Církev, Národ, Zavři dveře
své za sebou'
Don a I d F r a ser: Africké idyly. Z angličtiny přeložila Nora Pellarová-Poláková. Nakladatelstvl Nedělní Besídky v Hradci Králové. 1934.
Stran 176. Cena brož. Kč 18.-, váz.
26.-. Povídky z misijního života.
Obsah: Náš africký domov, škola v
Střední Africe, Africký kostelník,
Prázdniny v horách, Ztracen v houštinách, Jeden potřebný, Motorový
dábel, Dohra, Pravý rytíř,' Marnotratný syn, Waterfinisher - nosič,
Milovaný blázen, Od smrti k životu,
Vděčnost člověka k člověku, Kouzla,
Viněty ze střední Afriky.
Její hoch. Povídka pro malé i velké děti. Autor neudán. Přeložila G.
B. Cechová. Nakladatelství Kalich v
Praze. Stran 56, cena Kč 3.-.
A. Jar o s I a v Urba n: Milosrdný smích. Družstevní práce v Praze. 1934. Stran 208, cena neudána.
Živých knih A svazek 113. Poctěno
uznáním Májové literární soutěže .pro
prósu 1934, vypsané nakladatelstvím
Fr. Borového a Družstevní práce.
J o se f Krá 1: Knížka o smrti.
Sbírka úvah o smrti a životě po
smrti. Nákladem Spolku přátel Obce
křesfanů v Praze. 1934. Stran 108,
cena brož. Kč 13.-, váz. 20.-.
Fr a n t. B e d n á ř: Zmatené lidstvo a protestantilNTl. Svaz SCMEYMCA v Praze. 1934. Stran 144, cena Kč 10.50. Náčrtek dnešního stavu
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církví evangelických a stručné, populáml osvětlení jejich práce~ Obsah: Bludiště moderní doby, Co dnes
křesfanské církve, zevní obraz evangelických cirkví, Evang. církve
vidí sebe a vidí svět, Stockholmská
konference, Ve zmatku hospodář. a
sociál., Za světovým mírem, Církev a
stát, Boj o křesfanství v Německu,
Ve zmatku mravním a myšlenkov~m,
V boji o nové pokolení, Za jednou
cirkví, A co budoucnost? Rejstřík
osobní a věcný.
F. Pokorný.
Nigg Walter, Die, Kirchengeschichfsschreibung. Grundziige ihrer
historischen Entwicklung. C. H. Beck,
Miinchen, Berlin. 1934, 217 stran 8.50
M. Je to kniha faráře evang. ze Steinu ve Švýcarech, jenž zároveň je
docentem cirk. dějin na universitě v
Curychu. Stoupenec Svazu svobod.
křesťanstvi. Byl přitomen na letoi
škole a kongresu Svazu svobod. křes
ťanství letos v Kodani. Tento spis
jeho je pokus, jehož se od Fr. Chr.
Baura (1852) nikdo neodvážil, totiž
podat dějiny dějin cirkevních v době
nové. Podává kritiku rllzných směrů
v církevních dějepisectví. Zároveň
vyslovuje se pro podržení methody
psychologicko-kritické ve spojení s
transcendentální filosofií dějin.
Spisar.
Ni g g W a I t e r: Franz Overbeck. Beck, Mnichov-Berlín. 1931.
234 str. 9 M; 11.25 M. Jiný spis téhož autora. Podává kritické ocenění
theologa Overbecka z doby Fr. Nietzscheho. Zároveň zaujímá kritické stanovisko vůči kritické theologií K.
Bartha. Spis byl velmi pochvalně
přijat kritikou protestantskou i katolickou (Przywara ve "Stimmen der
Zeit"). Oba spisy snaživého a o naší
církev se zajímajíciho theologa švýcarského vřele doporučujeme.
Spisar.
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S chm i d t C a rl, dr. prof.: N eue
Originalquellen des Manichéiismus
aus Aegypten. W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1933. 28 stran, 0.60 M. Berlínský profesor theologie, objevitel pramenů manichejských, píše o
velkém významu svého objevu.
G r a b man n M art in: Geschichte der katholischen Theologie seit
dem Ausgang der Véiterzeit. 368 str.
Freiburg u. Br. Herden, 1933. Cena
9.20 M., 10.60 M. - Prvnf spis toho
druhu v německé katolické bohověd
né literatuře vůbec. Proto velmi významné nejen pro katolické čtenáře,
nýbrž i pro nekatolické. Obsahuje i
význačnou katolickou literaturu mimoněmeckou.

S c hne i der G e o r g: Deutsches
Christenfum. Der Weg zur dritten
~irche. Stuttgart, W. Kohlhammer.
192 str., 2.40 M. Pokus o vyj4dření
křesťanstvf
evangelického,
aby mu rozuměli němečU lidé. Forma
a mluva spisku je naprosto odlišná
od cechovní mluvy theologické.
O hle r J. W.: Wir Phariséier. Von
den Siinden der "Frommen". GothaKlotz. 0.80 M. - Spisek je věl!0ván
zpytování svědomí církví, především
"duchovním" bohatcům.
Man d e I:
Wirklichkeifsreligion.
Religion als Sinngebung des Daseins. Kiel- Miihlau. - Mandel, prafesor v Kielu, náleží sice k souručen
ství "Německého hnuti víry", ale lze
jej nazvati pojítkem mezi touto zpahanštělou skupinou germánského náboženství (křesťanství?) a mezi fíšskou spojenou cirkví německo-prote-,
stantskou. Proto je jeho kniha velmi
zajímavá a významná.
K n e vel W il hel m: Deufsches
Wesen und christlicher Glaube. B a e t ke Wa I t e r: Arteigene germanische Religion und Christentum.

- Oba spisky osvětluji rozdily ně
mectvi a křesfanství.
Br u Dne r Em i I, dr.: Natur und
Gnade. Zum Gesprich mít K. Barth.
Tiíbingen, Mohr. 44 stran, cena 1.50
M. - Polemický spis proti K. Barthovi a jeho názorom theologickým.
Di'tkaz rozbiti školy Barthovy v po. válečné theologii německé a odklon
od Bartha. Nastalo, co se dalo če
kat a co jsme předpovidali. Barth
svou úlohu vykonal, upozorniv na
nemožnost Boha pouze imanentního
a upozorniv na odliiinost Boha od
světa. Jeho škola rozbila se o extrém Barthovy theologie a o jeji jednostrannost.
Schubring: Vom wahren Wesen und reUgiOsen Wert des Kulturprolestantismus. Gorlitz. Hutten-Verlag. Cena 0.90 M. - Karakteristika
svobodného
protestantismu
jako
synthesy evangelia a kultury dneška.
R u s t Han s, Dr.: Dialektische
und kritische Theologie. Hutten-Verlag, Gorlitz. 162 str. 5 M. - f{ada
článki't o Barthově theologii se stanoviska theologie kritické.
Z u r h e II e n-P f I e i der e r E 1se: Frau Ludendorls Anklage gegen
Jesus Christus. Huttenverlag, Gorlitz.
32 stran. 0.90 M. - Obrana evangelii
a zprávo Ježillovi proti útokdm starým i novým.
Lee s e K u r tLi c. t h e o 1.: Der
deutsche Idealismus und das Christentum. Huttenverlag, GorHtz. 36
stran. 0.70 M.
Káhler Rudolf, Dr.: Kritík
der Theologie der Krisis. HuttenVerlag, GorHtz. 24 stran. 0.50 M. Diskuse s K. Barthem, Fr. Gogartenem, Em. Brunnerem a Ed. Thurneysenem.
Ber n ing W i I hel m, Dr.: Katholische Kirche u. deut.ches Vol ks-

tum. Ve sbírce "Das Neue Reich",
vydávané Něm.· akademii za podpory
Hitlerova zástupce Hesse. Naklad.
Georg D. W. Callwey, Mnichov. 0.90
M. Biskup osnabriícký kresli
"úzké a plodné vztahy katolicismu k
německému lidu (národu)".
"DeuÚche Klassiker der katholischen Theologie". KatoHci v f{íši se
literárně čini. Vydávaji sbirku, v niž
uveřejňuji cenná pro ně stadi i nová
dila. Na př. Scheebeni'tv spis "Die
Mysterien des Christentums" (váz.
12 M.), Mohleruv "Die Einheit in der
Kirche" (10 M.), Pilgrami'tv "Physiologie der Kirche" (váz. 10 M.), Deutingeruv "Das Reich Gottes" (váz.
10 M.). Naklad. Mathias-Griínewald,
Mainz. Kdy pak se dočkáme (CčS
a církve evangelické) theologické
knihovny po zpi'tsobu "filosofické
knihovny", vycházející u Laichtera 71
S p es z Al ex an de r Dr.: Das
dunkle Reich in uns. (Die Frage des
Unterbewusstseins mit besonderer
Beriícksichtigung der Parapsychologie.) Hildesheim. Verlag Borgmeyer.
192 stran. 4.50 M. - Na podkladě
světové literatury zkoumá autor ruzný smysl a význam "podvědomi".
Zvláště zabývá se parapsychologii,
zakládané na pojmu "podvědomí".
W e n z I A I o y s, Das Leib~Seele
Problém im Lichte der neueren TheoTřen der physischen und seelischen
Wirklichkeit. Leipzig 1933. Meiner.
104 str. 6.80 M. - Přehled vývoje
názori't o vztahu duše a těla za posledních 30 let. HodnoU podněty,
plynoucí k řešení tohoto problému z
vývoje fysiky, matematiky, fysiologie a modernichnázoro psychologických.
O t to Rud o I f: Reich Gottes und
Menschensohn. Miínchen, Beck, 1934.
348 stran. 9 M. - Slavný náboženský
filosof srovnává Krista a odlišuje v
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nábožen.-historických spojlch ideového světa arijského i židovského.
Udává cestu k vlastnímu chápáni
Krista jako životné osobnosti spasitelské.
Lee u w G. van: PhéinOlmenologie
der Religion. Tiibingen, Mohr. 1933.
669 stran. Podává hojnost materiálu
ze všech oborů náboženského světa.
Je to dilo monumentální jako základ
další srovnávací vědy náboženské.
K a w e ran W a I t e r: DogmenAnalyse. Leopold Klotz, Gotha. Cena 2.60 M. - Z podnětu církevní
krise v Německu zabývá se autor
rozborem dogmata poukazuje na jejich různé složky, z nichž chce zachrániti - podobně jako my - jen
náboženskou a učiniti ji plodnou
dnes.
Schlemmer Hans: Von Kari
Barth zu den Deutschen Christen.
Gotha, Leop. Klotz. 1.50 M. - Vnitř
ni spojení mezi reakčni theologii
Barthovy školy a proudy myšlenkovými v dnešní situaci církevní v Ně
mecku není jen rázu negativního ve
smyslu pravidla: tlak budí protiklad,
nýbrž i positivní, totiž ve smyslu
stejných tendencí a společných nitek,
spojujících "dialektickou theologií"
s theologii "Německých křesfanů".
Autor spisku to dokazuje a analysuje - ovšem vždy se zřetelem na
dnešní německou náladu rasovosti.
Ho f f man n H e in r i c h: Dér
Idealismus und das Christentum.
Bern und Leipzig. Paul Haupt. 1934.
47 stran. - Spisek hodnotí pro kře
sfanstvi významný zjev německého
duchovního života, totiž idealismus
umělecký, filosofický a náboženský
z let 1770 až 1832 (do smrti Goethovy). Dnes stojí idealismus (jako svě
tový názor) opět v popředí debat a
diskusí theologických, af jest odsu-

376

zován "dialektickou" theologii nebo
přijímán opět

"Německými. křesfa

ny", Neni zbytečno seznámiti se s
ním i u nás a spisek poslouží dobře
zájemcllm.
Spisar.

ČASOPISY.
Européiische Revue. Deutsche Monatschrift fiir europíiische Fragen.
Deutsche Verlags-Anstalt. StuttgartBerlin. Vychází měsíčně. Cena ročně
15 M. - Upozorňujeme na tuto ně
meckou revui, jako jsme upozornili
na francouzsky psanou. revui "Nouvelle Revue de Hongrie, ne že bychom s obsahem a duchem obou
mohli souhlasit, ale že třeba vědět,
jak Němci i Maaaři (tito za pomoci
kruhů mezinárodních formují evropské smýšleni a hodnocení ve svůj
prospěch, Europíiische Revue chce ukazovat "evropskou tvář německého
národa a německou tvář Evropy".
Spisar.

Katolickému časopisu "Na hlubinu". Jest naši snahou poznat ~též
publikace a časopisy
katolické,
třebas
nesouhlasíme a nemůžeme
souhlasiti se vším, co katolická církev hlásá, učí a koná. My nezazHváme katoHkům jejich stanoviska, ale
čekali bychom, že nebudou ani katoHci zazlívati nám naše, Měli jsme
a máme zato, že jsme křesfané, jako
i oni. My jim křesfanstvi upírati nechceme. Ale proč oni upírají' nám
nárok hlásiti se ke Kristu? Tím vice
nás to překvapilo u časopisu "Na
hlubinu", který jsme považovali za
časopis čistě náboženský a vzdálený
denní vřavy církevnické. Jaké však
zklamáni! V referátu o Hnikově knize "Duchovní ideály československé

