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"Prvnf,valnýsjezdďdele'gátd:čsl.drkúe,koizariý prvém vý,..
ročL'založení.'církve, 8:
9 .. ledna 1921 iJPraze, se. usnesl také,
aby byla vydávána'Tidboženská revue, dále' aby' byla vydávána
,knihovna.nábo~enský.éha' theologických .~spisůac konečněl:aby
. pylouprav(mo theologiéké studiu"r naší.,církve~, '. . .'
..
, ,'. ,zatím co oba ;JOsledníbody usnesénístalyse již skutkem,
prvý bOd; stále nemohl býti. proveden' pro různé překcížký, . ne. bylof poťřebnYch· k tomu poamínek. 'Teprve nyní,. kdy se církev~ "
.' :' . blíží.k 10. výročí ~vého založení, jé tu mininiumpodmínék, aby ~ď.
" c ' ,évueúycházela aspoň',čtvrtletně.'· Doufáme.však,'ž~nebudé',
dlouho'trvati á bude . moCi vycházeti. měsíčně. Záleží,to'nci)om, .
sjcikym porozuměriímbude přijata. ď: ,' . < ' . : : ' ,: /" '
~"":Ú k ó lem . revue , jest, uveřejňovati odborné, články c'óotázkách,. důležitých pro vnitřní'vÝvoj, ideovou Cz myšZénkovouprád' /
,.'
~' cirkve, a tím i pro poslání Církve v našem národě:'. budovaftživót
'. zl českoslóv.enském ndrodě;souk~omý i veřeÍný, 'na .1úíbož,enském
.' t
, zákládě a. tvóřiti náboženskou kUlturu, československou . . '
. ,' '
..
Na cír:kevním s1Jěniě v r.1924 určila Církev svůj směr: čsl.
, církévtuoříkřesfané, kteří usilují naplniti.. současné-I snažení
"nircwní i poznání vědecké' duchem Krjst~vým,' jak se zachoval,
v l!ísmě a v podání starokřesfanském i jak dochován jest národE
čsl.hnutímďhusitským a českobratrskýin:Natéto linii a,'vtomto :.
duchu je potřebí.veliké myšlenkové prácea. tato' revue jest' urče-'
izak tomu, aby,ji přiT}ášelú!šířila aza~hovalá:, ." . ',,> .'
, '.. Jedním z článků této práce' musí také býti, abychom si úší- '.
~niali, všeho/c o. s:e děj e v 'náboženském, církevnfm a myšlen- -;,\ ~ ,
'.kovém:si:Jětě kolern' nás; událostí, sTzah, směrů, proUdů, pro své:'
<:poučení .a,· svo~ !orientad. Proto~ biide,''revuepřinášeti rozhledy' "
'. po náboženském a církevnímživot~ve světě.\
<': ~. . . '. '
- . 'Jé také'důléžito'a pro .myšlenkovou JvorbunábožeTÍ§kou . '.
nutno, ,znáti, có se p fš e Cz lis kn e, .,tvorbu náboženskou,' Jilo- ,.,
solickou, vědeckoU; uměleckou; pokud má význam' pro naše dílo~
I ,
' . . cizaújímatikní stanovisko. I to chce revue činiti.' ': . . . .' .. ' ,:'
, .,' ''''.' .Nestačí ovšeril'ke zdaru, ,aby jen reÚue plnila/svou', p~viri_'ď .•
.. :;nos[;' Je taképotřebí, aby nálezlao hl
u .těch; pro něž je vy- /
'. dávána, aabýpoučení znLzískaná.stávala:se·'skútkem. Nejdef",
jen o prácí theoretickou; riějakéódbór11:éhříčky; cílem všeho je . ,
". živ ol, ~rá 10 vs tví boi í. Myrizůžemejen rozsévatia'''nadějí·
.' jsounámsloúaprvého Rozsévače:"Takdějese v.království bo-'
.'; žím, jakO :když člověk, uvrhne símědozemě,apotomspí;.a vstává
v noci ave dné, a'síměvycházía vzrůStá, 'on sám neví, jak; Nebo'
: <'ze'!lě,plodí .samoděk, nejprv s{éblo,p~tóm: klas, na '.to' plizé 'zrno
klasu. (Mar. 4, 26~29;),
. ,.' . ' ~ '" ',.
',", .
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'V, kruzích' příshlšníkú \čsľ; církv~>zvláště meziduchóvními,:"
'se vY,slovuje, stálé čjlstějipřání, aby církev I?ěla.iiž,svép'e"ně:
stanovené 'učení. :Jeto přirozený. požadavek, praxe ve . sborech '~
i v(škole .. 'potřebuje, pevného theořetickéhó,podkladu, ,nauky.
Církevní sněmyi.1924 zvolil proto k tomu 'cílinaukovy, výbor;'
Náboženská mtuka, :ktei-á má' tvořiti logicky'učleriěnou á ,souvislou soustavu, "j e ~ prací' lfiyšlerikovou, , theologickou;, Má~li býtL, "
'se zdarem,provedena,mus(vycházeti z jednoho, , jasného a pev:: ,
ného principu, stanoviska, ,být zbudována na ,pevném, základě,
, Na tom'velmi,záleží, zaujaté ~tanovisko má 'rozhodující význam;
Vidím d?cela~'jiné obzory a pet;spektiyy, 'cíle a, cesty, postavím-li
"
sena vrch,; než,postavím:.lise do' roviny. Jinak vidím, soudím,"
hod~otím, postavím-li se na toto: stanovisko, jitlak, posta~ím~li
,
(se. na jiné. Na vůdčím pojrilU, principunaukové, soustavy zá,leží"
'nejvícej!...změní:.li se' ten, změní se pak celá, soustava ve 'všeéhsvých' bodech. Základy 'rozhodUj í o ~formě ,i rozčleněnÍ' budovy:
Není-li pevného iáklaqu,',nemá budova, trvání i i kdyby byla, sebe'
krásriěj ší a účélněj šL . :
, ' "',
'. '.:
-- Má-li být myšlenkovou pracízbtidována 'nauka, vyjádřující
víru náboženské společnosti, jé třeba, aby bylo jasnopřeqevším
o .tom základríímstanovisku;principu.A riemá::-li'býti ta myšlen-"
ková práce, marná; má-li; Qýti výrazem a' určovatelkoťC živé ';víry.
společnosti,' aď nikoliv mrtvou bézúčinnou', formulí,;j e"třeba, ' aby
, '1) tom základu byla celá společnos(zájedizo, aby základ byl přó~'
'niknut,společnýmduchem všech'. " 1 : , , ' - , ' ; ' " / ' , ' , , ,
,: ' N a: pevném a všemi' uznávaném ,základě tvÓří se' a:. roste ,'sná- "
ze: budova nauky. S· pevného stanoviska se snáze vytvoří sou- '
stava, program,' názo~ na :vše, čeho, ti,kdó jsou spiati touhou po
společném cíli, potřebují;: a jde se jednotně, uceleně, raftostně
II průbojn,ě'vpled.Pod·zorným úhlem jednotného principu zaujímá se., snázestanovisko,k,všem zjév,ůmminulosti, úk6lůmpří- "
tomnosti, i budo'Ucnosti," dá' se pevná' o.pora pro veškerou: činnost,
jed.l1otlivců i celku ve všech oborech a,oKolnostechživota; buduje
s'e : theorie i praxe, tvoří, se svéráz, ucelený "názor' naživoC
'j na svěL '" ď ' " , -",c'. , :' "
,', , ' ;' , ',' ' . . "
/ ' J Je-IHomu t~k, ~evš~ch~blasteéh duéhovní činnosti, lín':: více
,'v 'náboženství~ Ucelené naitkové soustavy -náboženské vyrůstají
vŽdy z'jednotnélÍo principu, staví na pevném základě, ,postupújí
, podél Základní' myšlenkové linie,ďaódtúdtvoří světové a životní
. n'ázory, svérázné kultury, zasahují do vešketého,::dění, ,do .živóta
'::, '
soúkromého, veřej ného, '. politického, sociálního," hospodářského,'
,mravního, filosofického, 'vědeckého, náboženského, ,účtují s mi.,
llulostí,vládnou
přítomností~ určujíprognimy, budoucnosti.
,.
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,J\1ám' obavu; že se 'u nás;náfenfo základ dosud zapOmínálo,.", ;
ď
, aže se chce hotovábúdova, aniž hy, ti;' pro něž' se má stavět, si.
." hyli'jasnr a byli "dohodnutio':základu;aiL ten rozhoduje o celé ". ' c ,
~ budóv~; "jej~ :účel,n'<?sti,/ "vh9,dnosti,' ·~býva:telnosti. '
~
",~
"
, .: Není tO' 'dosud.' žádnýmostidným nedostatkem naší církve.
". Náboženská :hnufí všechna:á 'náboženské 'společÍlOsti všecky žily,
, apůs'obily vždy hezky dlouhou:dobu,'nežna, jednotn~m 'principu, .'
vytvořily ,společnou 'soustavu.naukovou. Do, té dobybylyupó- .'
.,' kojoványnaukové potřeby,členů'názory jednotlivců,' tejichž tvor:-,
'.'
c·by:· bylo pak použito jako stavebních kamenů přistavbě~ nové
," ucelené bud()vy, 'někdy ovšem, když" byly napřed 'přizpůsobeny'
.pově vytýčeným základům; 8.aniy počátky' křesťanství j sou toho. '.
jasným' dokladem! ,.... ) . : ' "
" " . , .:,',:
'. . Avšak'čím dříve.sezaujme'.pevné avše~,spoléčné' stano- ,! "
": vísko, tímlépe-proveškerúpůsobnosfa úspěch hriutí,,'společno::stL Dojde se :~němu záhy, cítí-cli se auvědómí:-lise jeho :potře:
, bfl.;uzná;,.li sej eho, výhoda, • vidí-li .se' jinde příklad, j e~lr.úmožně-,.
" ha: orieritacepodle základů. jiných. Je třeba; abychom všichini .....
.' ·k tomu pracovali, :každý, uiasněníÍIi sv:ých ylastních názorůjvzá~ •
';, 'jemriouvýměnoiLllázorů, láskyplným jich vzájemným posU2;ová-" " " ,
ním. hledáriím toho,co násvšecky'spojtij~ a bedlivým všíinání~" "
si'stánovisek jiných. Čím dříve.se to stane;'Um lépe pro jednot:- '
".~., ~ . livce.i'pro celek.!', ; , ' ' , .
.', · ' í ' < , '. '..• '. '.
!
'.
Započínám s'. to'uto 'prací 'a těším' se,. žeďbudu'následováu, ať.:
. se souhlasem: či nesouhlasem> ..... .' ,
'..' . .
.
,
,
SděIímnejprve sV9jestanoviskó, pak'ukážiďavyložíiri stanoviska jiných soustava hnutí, stojíCích'od násvpravDi vlevo,
. a, při jejích! posouzeníbůdu'moci své stanovisko doplňovati,'
. ~líž.e,zdůvód!íovat~,"po.případě hájiti.' '. •.
."
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P~~pochopeÍlí i pro,p~sóúzen(ciéhd. sta~~vi;k'ain~budeď be;' "
'vÝznamu,zmíníni-li· krátce; o .svém ,osobn.írÍt:myšlenkovém výva'j i
.~náboženském., . . , ',:. ':- . ." .' ..'. . ď
.<.'" ~ .', ď
',','V prvních letech mého Žívot~ti~čovalů .niůj~ 'duševní .růst ro.dinné venkov'ské a selské prostředí katolické"'nésicepřemrště
ně,~ale přéce óddaně kiltólickyzbožnéa hlavně mrávriěpřísné;'
· ,. Z římsko-katolickéhonazír,ání musil jseínse 'probíjéti; s:, jeho
· <vlivem; zápasiti, jakmile v'Jetech dospívání á ,studia upoutaly mě
, myšlénky světového a životního názoru soúdobé kultury. Obé
:~"; 'spolu zápasilo';:~ 'z~ 'stu'dií -t4.eologickýéh~. ·~dý~cel(>:11.',.duŠí j"sen~ '"
:.přilnul, k literatuře: a snahám, katolického,modernisri1U:,V.tom
'byl dán· i smě,r dalšího vývoje: žhavá touha,' abY,~ulturní statky,
"bylyproniknutynábožerist~ím;a aby náboženské myšle'ní nebylQ"
';. v rozporu s . nejlepšími Výsledky kulturního snažení,' hlavně\',ě-:
~ď
deckýini,a sociálními. S počátkujsemdotifal 's Ínodérnismem, že
, to bude možné v>rámci církve římsko-katolické
proto jsem 'se' ,
'nadše~ímúčastnil,refoí-mníhb·
hnutí
českého'
ka:tolického'kněž-:
','
1 ,
,
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stv~;~()válce,hyl

jého~adikáini~ 'křídle pikpřC~řo.:

{sem>
a
,
zení' nové' církve; ,Prvé články Práva,národayr. 1920 o'positivní
"práchlcíJech čsL,éírkye byly ode mne (pseud. AlehL 'rpvněŽ
'.prvá brožura toho , druhu, ',;Královstvfboží na'zemi"(z 'jara 1920;
2. vyd. 1921) . 'Jasn,ějsem ,na sobě pociťóval disharmonii ,dneška, '..
zřel' svým způsobem harmoriii" zítřkáapřál 'si nalézt nejkratší
"l/cestu od, prvé k druhé.
; '"
,'
',"
,,'
, , .,' , Uskutečněllí snahy po synthese bylo nutno:próvésti nejdříve'
u sebe sama. Poznal jsem,ze není to snadrié a' bezbólestné ani'
"u jednotlivcc a že tím~těžší: a bolestnější to'>hude pro" spqlečnost.\' r
, 'Měl jsem ,štěstí, ',že< jsem mohl studovati a poznávátise .všech
,stran; 'co"by ksynthese 'vedlo,a ,na sobě prožívati: nejen spisy ..
a snahy modernistů katolických, ,ale 'i podrobně a soustavně mo"dernífilosofii,dále německou protestantskou" liberální theologii,
pravoslavný: typ 'křesť,an~tvíl: dějiny, psychologii, soSiologiH fi,'Iosofii ,náboženství, ,všecky/veřej né, snahy" a ,činnosti, církví 1. a \ ná,'boženství,po 'světě; pokud se to,' jen: daló dosíCi. ,''''. -; " '
, "'
, ; Dnes vím,jakjsem:v ,snazeo,synthesU: ~. poČátku- stál přHiš",' '
·'nastraně kultury, ,vědy a filosofie, nebylo ve mně pravé a jedině'
správnérovnóváhY.'Teprv~ další náboženský živ:ot ar studiumnej:' ; ,
novějších"náboženských snahy různých 'církvích,' snah, vyrůsta-' "
'jících Z touhyj:lO, uhašení, žízriěa potřeb dneška, 'a prožití.jic}i "
na':s'obě, ,mi umožnilo přidati na, váze' pólu náboženskému, a při:,,'
blížiti se:k'rovnováze i' synthese. Dnesvíce i než kdy d~íve tuším
, nedózítné blahodárné' možnosti,; jaké má 'nábóženská společnosti
jež by synthesu - uskutečnila" kolektivně, -', v:' nábožénské, theorii'
i:praxi, nauce i životě. Vím, Že v budoucnosti' ji luskutečnícelá :společnostHidská" ale, merišíspolečnost, jež jív, sobě'nejdřív
provede,' bude vůdkyní ostatním. c" , ., ' / ' , '
.' , '
"
',J~ ~iz~ámo,žecestami;ji~iž jsem j'ášel;'prošli mno'z{p,ře- ",
, mllozi'našipříslušníd,·třebá uněkteřých 'nebyla chůze "P9, nich '
. uvědomována, neóívali' se všichni r ktidy a kam vedou tyto ,cesty, '
a kudy 'a kam vedou' jirié.,Ptávěprotó pevně doufám; že' u nas\
,všech ze společných potřeb může :výrůsti společn"á ,práce na c'estě ;..
: k témuž Cíli. Společné našepřesvědčénímůžebýti také vyjádře:'
no společnou myšlep.kovpu fórmulacL
"
,', ,,' , ",1 , , : , Jaké ;myslím'že: jsou 'zákládypro myšlenkovou,' naukovóu r
' k u t'e synth esy.,
?
'
" " "
, \, "
" ,' '
" s t ran
,co'
, ."
"Především je nutno říci, že 'jen ti budou moci tvořiti novou:
, společnou náboženskou nauku," jež by bylavýraze!TI' jejich, '
;. , smýšlellí a' v~dynovýIÍ1 motivem, jejich jednání, ,kdož na s'obě sa~
: mých. v svém, nitrU prožili .7'-. nejčastěji s, b,olestí piožili~jak
: potřebu. a nutnost uznávání -nejlepších výsledků kulturního .sna- .
'ženLnové', dohfitaki 'potřebu. a nutnost náboženšké víryjakó ii,
,duše ·toho snažení, 'potřebu 11, nutnost /spolupráce kultury i nábo~ ,
ženství, duše i těla .. ; ' '_ . " , , ' , ..
"
"
, Marná'jé naděje těch, kdó doufají, že by věda mohla rozřešit,
"Záhady světa, života, niti-a"doby, dění, podstatu věcí a nahra-
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:- ';ditÍnáboženství. ' Věda,' pnlc~jicL ~mysiy' a ,rozumem, ďobí~á' se '
'pouze vnějškem, povrchemjevůj vztahy' mezi nimi, zákonitostí,
.... :'··',v jeji~lí ztp.ěnách" oblas~í~"v níž. je yše p~dmíně~9 ~< relC1:tivní~·ale ,.
. ' ' 'lledóvedé vniknout y podstatu, nedovede říci, proč sě" to , děj e
,"tak a ne jinak,tóutozákonitostí, jakoukonstatuje ane;jihou~ I ,
.',
, "Svět}vědy' je chladný,n~má}eplého'vztahu 'k,nitru, je ',inirilO
:nás, je : objekt, předmět vnějšCLidská přirO'zenO'stvšak 'je, při;o.
tom'nezm~riěna;.a.věda nemá ~nipro:střed~ů'ani sil, dáti jí/čeho .
potřebujr,' neboťďhepO'dáváskútečhost, celou,:,může dáti jen to,
co ví; a to ;nestačí k tomu, 'abychom dosáhli plného upokojení '
'nitra, dokonalého. rozvoje životá 'a, osobllOstL ,N áševěd ěiiínení '."
jedinO'u" ani, nej důležitěj ší činriostí našehonitnl ,a života .. ' ," •
',/"
:'. Fil~sófie může jítI, dál~ \'Yše než'. věda. ;, Ukazu'je, ,že zá "
~blastí; v níž vládnezák'oriifost,; jsou skutečnO'sti, jež' se do 'oné
óblasti nehodí, na pf ;;;'život člověka '. i; život lidstva;,lid.ská OS0'9-'
.nost, tvůrčí; svobodná činnost duševhí, ukazuje na oblastvyššíhó,
řádtí"svěCvyšší, svět cílů,.hodnot, norem, 'svět pravdy,' dohrá, '
.>,; práva" spravedlnosti, krásý', lásky, :í:nray-nosti, ,umění, ,svět du:"
" ,;;chO'vní" nepodmíněný"absolutní. K obl~sti vědění ,přistupuje tu
,.. ' oblast· víry,' která"překročuje' hran:icejevů,' ale .·jé subjektivní.'
,,: " . ····Ale, ani·tat~ vír~ filO'~ofickli~není' p~slecÍní~ upokojehím:po-:'j"
: .:třeb lidské přirozenósti. Svět; ,na .nějž ukazuje:filosofická.vírá~ ..
: je ~bsfrakťní a~ubjektivní, nevysvO'bodí :auše.~relativria,j,en '
>:/k vyšš~mu' světu'. ukazuje; A,řád pra,v?y;" dobra, práva" spraived\nosli, mravnosti,. krásy, lásky vyžaduje také; poslednL opory
", ·a,sarikce,zár.uky jeho absólutnos~i FyítěZstv(~a' původCe. jeho
.. absO'I~híí platnosti,někohb, v němž je' vyšší smysl světa založen,
,skutečnost ., poslední, . ncjvyššíO'bjektivnost,' věčnO'u,.' naprosto
vládnoucí" riiČíni. nepodmíněnO'u,' AbsO'lutno, Boha. .. ". '.1"
Tu jsme u počátkti, víry 'izábožensk~." ď, ?,' ': ,... '
.,
, :
':.
' , ' K hranici této :víry dá:se dojíti ,logickým: postupem~rozumu;
" ale. tírÍl~ještětiezačalo se' v riás náboženstvL Může' někdó takový,
,.:', logický postup čísti, prO'mysliti: tisíckrát, ~,souhlasitis ním tisíc- , .';
kr~ít, ale ne~usídojíti k, náb~žensfv,L :",' '" :'~ ':" ,ď\
',,',
, ',' INábóženství sé teprve začíná, když, tato víra ,se stane vnitř-;
'ním' zažitk~mj': zku'šeností celé lidské bytosti, když uznání, tésku.:. ~
,tečnO'sti 'se stane ~lověku' naprostým přesvědčenímj' pevněj ším
'/ :'-',a jistějš~m;, ne('jákákoliv. ji~tota.ro~utÍlOvYin"úsudkem: nabytá,
. : a k;dyžkonečně pod zorným úhlem té,to skutečnO'sti ďěj'e, s,e pak,
:všeckci t~eoretické,~a'.praktické· počínán:r ..v .. ·~alštIÍ1 '~ivotě, člověká~~ ~ -/ .",,, ,,'Teprve"tato nábožensk'á zkušenost, lest počátkerrinábožlmstv( ,
vnitřníhO': koře'nem;' z riěhož rostestrO'm' dalŠího náboženského' >,
myšlení,'cítění"chtění"žitLa pranÍenenÍiz něhož vyvěrají 'všecky,
'osÚltní projevyáťýra:iy ná,hoženství.Byl~1i:'něiaký."nábciž~nJ ,
,', ský"život : žit ,do' té doby, zvykově, ,bylo-li' VýChOVO'U, 'zvykoyě /
,a: vlivemspO'léčnosti zaujímáno '"náb()ženskéď~' stanovisko;, bylo·, '.'
, :. tO "náboženstvr' tradičňí, zvykové, ale nikoliv. skutečné, zku-'.
ď šenostní.,·'
.. " ,
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, .' Jal{' ·se.k 'úlkové'náboženské zkušenosti dochází, včern' úíleží,". ' I
',' :nedovedeme rozumov·ě,yystihnó~LaďvYložit.Není ,to' ,věcí: jen'~,
'ďl
,poznání, myšleníjrozuniu; také ne .věCí citu, jak se myslívalo;· je ....
.. při toni. Ííčastna' celá; lidská'. bytosfsevšemi schopnostnii;áJe ~
,nejenom "lidská hytost; ale'zároveň;i,samaskiztečnosf boží, .která '
"sÉq)ři tom s lidskou duší setkává, člověku ,se zjevúje.Nábožen:'
sk ou ,zkušeností.vchází ,člověk ve: styk se světem. božím" stáyá' 'se ",
účastným "božíhó ,. života, je, vy,svobozen, ze, světa, jevů,' relativnosti; ,
, a subjektivnosti, časnosti a podmíněnOsti, <ashlvá,se účastným' , ',' 1.1
I
, světa skutečnosti ohjektiÝni,i absolutní a 'věčné ,a tedy' i života,.'
, .tj
,Yěčriého.:Od, té' chyHe;'téprvemůže žítináooženským životem', '
životem poď'stáláu působno~ti' qÍlóho setkání a za dalšíhostykci
V modlitbě a plnění božího řádu.' , :" ' '.. ' . . , ' .,..... , .
" .'Nedove'déme":li.: rozumem, vystilirlOutipodstatu . náb()'ženské, ,
... "zkušenosti, dovedeme, aspóňzdalších projevů náboženskéhOďži':",
'. ,vota vyanalysovati hl,avní' jejfijevya prvky; Je při 'ní účastEm,
,celý.člověk'se všemi. svými schopnostmi. Jsou tu účastny nej..:
.111 Ul>ší potřeby, touhy a přání, lids~é.,přirozenosti,samó: pud o:véď
založe1]Í, člověka; jež' nenLu,všech ,lidí ,stejné; proto ,mluvíme
·0. nábožensky založeném, člověku,a oť člověku. pro né\bóženství '.
,hluchém.nebo.sIe'pém;dříV'.pak :semyslilo, že.je<;dokonc,e nějaký
'ď zvláštrií nábóž~nský "cit, nadání; kteréu někohoje"u jinéhO~ení;:
avšak skútečnoštukaZllje"Že každý člověk můžemítinábožeri":
skou zkušenost,'ač ovšem ne 'každý v stejném stupni a také týž' ,
člověk nev každém období a okolnoste'ch svého života y stejném',
stupni: ~Je účastna stránkacifovq, jež dodává,zkušenósti in J , '
tensity: a přízvuku; je účastna stránka-volní; snahová, projevujíc' - ..
se';, činecha'úipyslechj je účastnaistránki rozumovái/pozná-:.' .
, vajíc(skýtaííc čloyěkuurčitépozn~ní." Když pak., člóvěk, svou"
náboženskou ď zkušenost' vyjádří, s'· jinými se ..'o· ni ,sdělí,',působí,
zvláŠť jé-li mimořádnií',;i najiné.a na další její Utváření a vývoj
má pak vliv 'sociálnípr6středí a činnost společnosti." Tak' je tu n
v' zárodku . náboŽenské zkušenosti dán další vývoj náboženstvÍ;
, RozumQvá, po~ná.~acistrá~k~, ač' v' pryotní fzkušenosti 's~nié "
nemá největší důležitosti, běhém ,dalšího' vývoje' stává se ,velmi;.
důležitou:' Co bylo'celou ·lidskoubyt()stí ~zažito,. snaží . séčlověk
odíti,) roúi:ho' rozumové; aby sám,. si toitčiniluchopitelným,.:aspoň

I
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trochwsrozumitélnýmďa'jiným,lidem,SdělitelÍlým.;Pon,ěvadž vša~,.
,zkušenosttaI!~nípovalwjeÍl: roiúmové, nel?ejí rozumově vy.:.
_jádřit-a'vystihnout, nýbrž, jen'vícéméně obrázně naznačiti, podle
. 'shlpně' nadání' a vzdělání' jednotlivcova .i prostředí. 'Na',nižších .

,.
'I'"'

;.,'stupních vývoje lidské mysli a, kultury vyj adřovalo se. 'fo tím,
. co qnészyeme my tlw/legendy, , na vyšších stupníchďhled~ se;
ď t:kušenóst· vystihnouti přédstavami,obrazy, ,pojmy, slóvy;edno-, .' dtichými~próstýnii;,Tak vyjadřoval na př.,JeŽíŠ svouhlubokoti,
'.mim,óřádnou,. zktišenosthábo'ženskóu . podobenstvími ' a', 'prostými'
. obrazya,ďsl ovy ,: jak.jsouobsaženav eyangéliích.;Dalším krokem
vývoj~však, je, že -se Jato první prostá foimuHlce zprac'ovává'
,',
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,/Uvfzžováním,
'tvDří se nauka;. věrouk 'a, na,př. u apDštDla Pavla na základě:ná-. c . "
..boženskézkuš.enDsti JežíšDvyi jehO' vlástnLPoněvadž -tatO" úva,,:,:'\', ",,_,
žování mohDu, býti, různá, ,'začíná' se· častD.ú . t6hotó'.bDdiľ: vývoj é;' :' .
· děl~ní, na' základěpůVDd[lí :i~dnDtÍ1é nábDžénskézkušenDsti, 'prO':" .,
'stěvyjádřené"vyrů~tá. více, náboženských lorem;odlišriýchďdru,.ď,
· hotnýmUDrmulacemi naukC'aDrganisáční "strukturDu;' Věrouka' se ",' " /
,častO' shrnuje'vněkDlik krátký,chvět, jež se pak stávajípDjítkem .
těch, kteří v n'ě věří' SVDU víru veřé jně prDj evu jí, : vzniká vÝ~ .
znánívíry,-krédO.V křesťanství máme je dDsvědčenD již v .1.. StD- ; "
letí.: Když, nauka se stává .závazriDu- a: pDvažuje se za ..více .mériě
.trvalDu,' jediněpravdivO'u nebo dDkDncé:za riezměnitelnDu,nazý:'" ,'., .
, .vá se dogmatém"kfeiě v křés'ťanství sezaČalotvDřitfód 3:stDletí.
.,
KnyŽnauka se zprai::ovává v; IDgicky útříděnDu sDustavu,·budo-·'
vanDu .... na;určitémpiiriéipu,. prDhlubuje. se, ZdŮVDdňujé a! hájí; '.
· tVDří: se theologie;· důležitá: a nutná pro. zajištění a udržení své-'"
rázu,'\zřetehlO'sti a jasnDsti náqoženské "fDrmy.' ." ~ ." " /:
. , ..
. ,
,
.•..•...' A'tu sé Dbyčejně'v náhóžeriství zápD'míná, že vlastně všechna, '
,'tato' prácerDiumDvá.je jen jednostranným.rDZUm,DVým~budDVá':":· ( - c,
ním něčehD,: CD v prvDťním ,'svěmpočatku, v náboženské zku~e-; ,e
DDSti, nebylo' věcípOtizerůzumůvDu:Všechna' rozumová' vyj ádřél:.,
.ní Dbsahu nábDženskézkušénDsti, jež je ·věd·celé lidskébytDsti,"
. ,.n·é:pDuze,stránkYrotunlOvé;'jsDu vlástnějen obrazn~, symbó1i- .
. 'cká a .nevystihi.tjí'dD. pO'~robnD'stí·anevyčerpávajíO'bsahu_nábD':
ženské,' zkušenosti. PrDtů i tO',' CD 'rDzumDvDu' praCí< je 'dále -na
první formulaci· budovánDj' i kdýž j~ tD'PDjmové a uSDustavněné,
niávlastnVtakéjen' půvahu, obrazů, symbůlů,ale ď nevystihuje'·
....• '
a nevyčerpaváskuteČnO'sti.Je 'prDto _vélkým.zneuznáním nábD':' .' .
. , ">ženství,' jestliže' je' někdo pdvažuje'jenza.:ýěrDuku"myšlení, na-:"·.
'uku, . metafysiku, neon pD~ládá-ILněkdDnějakoumyšl,:mkovDú '.
"formulaCi o,předmětu nábážeIÍskévíry.za,D:ěcojědiriě správnéhO' ' ..
a:pravdivého'a'Ddmítá'k~žd()u)Dnňulaci: jiriqu, .nebD 'dDkDnce,
','
.jestliže:se,~tvoříczávaznáo;dogmata-':jež iS9'U vlasfně'o'takOé jen dru- ,,~"'
hem.pójmDvýchDbrázů;,ápovažtijí,ďse ..zariézměniteltÍá a jejich
~,~~epě ;při jetí.; se>P?k,lád.á za, ví:ll a-p6~m.ínkti, spa,sení Oi:;vě~ného
'. zlvDta;Tn J~ dogmatzsmus, zntelektualzsmus;, a.. raczonalzsmus,
<V,náODženstVí:.:, ".
":"
':, , , < : ,
,:.;., .'
-,"',
"~OvŠěmnadrulíé" stnl1?-ě'/ stejriě •nesprávné'lěst'dbnirÍívat(,se, .'~ '.
'.' . 1že 'byv'rozumovéifDrmulacióbsahuvíry'bylo;všé' zcelaszibjek:-,,:. / ,
. tiúní, odskutečtiostlnaprDstovzdálené~ ..To:je:.zase( psychologis<, ..... -':,
mús v, náboženstyL" RozumDvé"vyjádření i Dbsahu .' nábDženské
zkušenDsti: jé sice.'obrazné" nevyčerpává a nevystihuje sicesku..:
tečnDsti, ale' přece'j en . ob fektivní' skutečnDst' '. aspoň něj ak,' vy~ .•
;. j adřuj e; "polidsku, nedDkDnalými. piO'~třed~y, mluv~ <> s~utečném
.' Bphu, pDdJ,e analDgie lidskéat()hDj' CD člDvěka' Dbklopuje.Třeba, _
je to' jen znázorrÍěním,ánaznačenímpravdYi'.a 'ne';celýmjejíJIl!
~ .
,/0', vystižením:; a.vyčerpáním, přece- jen není to.něc'o 'jen subjekti\"<
'níhD; .'neskutečnéhO'; nebo'ůd: skutečnosti. naprostO' odlišnéhO'.
. <r:'-..,-'
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Třéba'tedyje' v n~boŽenství ~zhleCl;mk 'obrazné: pov~ze ~y- '

šIen~ové' formuHice. Ílábože'nské, zkušenosti'svoboda sÍJědomí,př~~"

',c,ejetti' zároveň iávaznost svědomí;vzhledem k objektivnímu
předmětu náboženské, zkušenosti. Není' teayy Í1ábo~enství ne-" ':"
závaznosti \a libovůle, a to ani v rozumovém ani v kterémkoliv,;
jin.ém prvku~ Náboženská zkušenost cítí izávaznost,poslúšnostj ,
podrobení se postřehnuté pravdě, ale i svobodu'; , dobrovolnost,'
rieboť závaznost,yyrůstá z nitra, š:vobodnéhó svěd,omí, Bohem, do~,
,tčeného: O' naprosté, svobodě bez závaznosti stejně jako Ona,;
'prosté závaznosti: k' úrčité' formuhi.ci 'bez svbbodyffiůže'mluvit
jén kdo.néměLnikdY'náboženskézkušenosti;"
i,
: ~
~', 'VzhJed~mkpředmětit víry, Bohu a jéhO' ,světu', jsou 'mýšlen-:'
kové ~formuláce obsahu náboženské zkušeriosti nedokonalé' sice
, lidské značky, alépřece, jen'oorázy skuteČnosti a' vzhledem,k vě.;~;'
,řícímu iďsoti 'pomůckpmí jeho víry i víry;jíných, neboť ví/u ,v ji.; ,
ných budí a sílUA jen ~ehdymají také svůj ~ýznam,dovedoti-li, :
'vskutku'v,' jiných život víry:probudit, ,živit a sílit; Jsou-li suchými , '
'" ':rozumovýmLschemáty, .logickými 'h~íčkami, jsou-li .. to abstrakce'
, 'odloučené od náboženské" zkušenosti, svého pramene, z něhož
~, ':v:z;nikají 'á, z něhož berou život a teplo, nemají toho účinkú' a jsou ..
" proskutéčríý náboženský život bez ceny, byť ,byly' sebe vícepě:''Y·
,stováriy theologiemi a 'v knihách.':'
, Mají-li takové pomůcky~írybý'tiživými, m~sí se jejich formulácevyvíjet pádle potřeb, vzdělání jednotHyců a kultUr. Tak, '
i'dnes potřebuje věČně živá, obrazná a prostá formulace Ježíšovy' .
" " náboženské 'zkušenosti, ulože~á' v , evange1tkh; ',' nové" for~ulace;
, • mluvou nám, srozumitelnou, našich způsobech myšlení, pro na':: , "
. , )še tikoly života;soukromého, veřejného' i sociálního, podle naši
,ď úrovně\vzdělání; národnípdvahy; ve shodě ďskulturou,: aby' seí
,mohla stát mocnóu' pomůckou, buditelkou, živitélkouj'posilou ví~ ,
,'ry a/podnětem náboženského a '1l1ravníhoživota i pro dnešÍlího'
člověka, jemuž připadá, jakoby,stanL formulace nebyla pro:
, něho určena' a proto je pro "něhO ,bezúčinnou.' ,
", ,', .,'
-:Obsah náboženské zk4~en.9str se vyja4řúje nejen formulací ,'~ "
rozumovou, myšlenkovou; ale ta:l{é volní" snahovou: touhou po Bohu a jeho 'světě"úsiHm ospojenís' ním,' životem :ve~hodě /s ním. ,"
Náboženství na'zkušenosti záložené,nenínikdy jen věrou ,v. to
, '~'nebo ono; hlásáním toho nebo onbho, ale" také 'a především usk!1~
, tečňoyáním boží' vůle," plněním úkolů božího ~,králóvství, tedy 'zá~
vazkern- t.:iké vůle, poslušností svědomí, arci' dobrovolně přijatou"
a v· tom svobodnou; Nezáleží na tom; co já chci nebo nechci, ale,
nátom, co Bůh' chce nébo,~nechce; na' splnění božího řádudobr,a,'
spravedlnosti, práva v životě ,individuálním, i sociálním,' poviti\,
'ností k sobě" bližnímu, sp'Olečnosti, ro~ině,nároau, církvi;.lidstvu,'
...
Bohu: Mravnost je květem 'náboženství a mravnost na riábožen':'
ď skévíře zal~'žená je nejen·v poslední příčině á, podstatě ,idů~,
'vodněna, ale jeiriejpevnější, poněvadž náboženskávíra je mocí, ' ,
která úmožňuje 'překonat sobecfví:a živo,č,išnou stránkulidstvi.,

,:<',

,'"

"

,

(i
r~

:.."

"I,

v

,

j

•

,

I

:'

~

,

'o,

I

8

-')

"

-":--

"'.'

.1 ~,I'

,-

,/

,

.
I

"

,I.

) ~

:;"J..

,

\

-'

,'I,

\ ~.'

"
,

"

,

-

\
I"

"

' , -

,,',

,"

\

"

'

, ,

"

• Vob!astvol~nístránkynáboženštvíšpadá; po jedtié:svéstrári-, . ( ; ' /
',cetáké_,kú1t,. ~na:hapodosážení:'spoiení S~~ohem a jeho světem: '
leč kultječástečněj věcí stránky', cito",é<av 'dálším vývoji, je
," ,'určován isociáJnípovahou/člověka.:
';- ',':,'
/ ' " ',- ",
, • Pfébújení v6lri.í stránky nad roiumovoú a citovoUniá' zanásledek legalismus ;aritualismus' v náJjoženství,~totostává se' soustavou' úkonů, jež 'se plní častq jen co do- fórmy, bez ~hledu na
"~čel a,smysL' " " "
" ,' ,',
,
':, /'Obsah 'nábožénské 'zkušenosti, vyjadřuje, se'"také"způsobem
citovým" uměleckým, např. hudbou, výtvarnictvím, poesií. T zde
'všakcjenáboženstvi závazn6stí~ arci svobodně převzatou,posluš-',
, nostLtvurčího svědomí-vůči božímu řádukrásy,a lásky. Citová '
.e í , str~nka náboženské zkušenosti je\v dalším:vývoj i:'náboženství, _,
, ' ',živnou, půdou'intensivnosti, á. v'řelostináboženské víry. Není·Ji,
','však 'ten'vývoj veden a řízen stránkoU rózumovou_ a,doplňován
- '-', stránkou mravní ;a sociální, ~nadno citová stiánkasévybíjíjen>
'v ·mlhavých náladách, ,vzrušení, touze,' 'sklonech, blouzněních,"
sti~dnopřej de i>' n~inorální orgie citových záchvatů' zbožnosti, '
.':"
, snadno př~bují vpietismu,.,citlivůstkářstVí, subj'ektivismu' a.př,e,.
..: ,
hnaném, mysticismu.'"
,
"
, : " ,- , ' "
, Jako' náboženská zkušenost obsahuje všecky tři stránky lid-:ského_ duševního:života, takr další vývojriáboženství jedokocnalý' ~správný ,jen tehdy; zůstává-li ,neporušen':',souladprvku "
. rozumového, citového a volního'i ,Y' jejich dalších vývojOVých
fásích:
-, ,
,',
-'"
" . ; ,
'.~ s nimi pák v souladu má zůstati i čtvrtá stránkaf.která bě-,heÍn~ývoje přistupuje::sociální stránka nábožEmstvL', Člověk jako c '
tvor společenský:sdílí-'se"se svým náboženstvím,á-'prožívá je 've "
společnosti, a to'má,vliv--:-i na ,běh ,vývoje náboženství, které' nikdy
"nění ,věcí čistěsouktomou.: Vliv' a: 'potřehy - společnosti' působí na
tvoření ,a -'vývoj,:, kultu, z potřeb" společnosti' vznika:j í , skupiny'
,osob,' které věnUj í se speCiálriě práci náboženské, vzniká rozdíl' ,
mezi: kněžími' a 'laiky;' K dosažení 'společných, náboženských cílů '
na společriém zákládě seskupují 'se lidé týchž náboženských po- ' ,
třéb a téhož ducha v nábožensKé ,společnosti, církvé. Přebují~lí
',tento prve,kv nábožeriství,stává'se společnost, církev; ~sania,sobě
'dleJll j _místo aby býla prostředkem k pěstování náboženství;, vf:"
:užívá náboženství jako' prost,ředku pro své cíle., vzniká církev, niétvi a klerikalismus. "
,
. ,
'
, " ,',' Všecko, tó, coběhemvývoje'vyrůs'tá z prvotní náboženské
'zkúšenosti, tvořínábož~nskouforinu se .vŠ'emi"jéjínÍi 'projevy,
,',vše to je pak stejné j~ko všecko ostatní dění',~podrobeno-zkou-"
, "
~mání vědeckému' a filosofickému., Týka-:li-<se takové~zkoumaní
';:-'všech.forem' náboženství, je to -vědci o nábožEmstvÍ (hisfoiie,psy:".
, 'chblogie; -ethnolcigieacsociologie náboženstyí):a"filosofie ;nábo:'ženstvL' Hledí zjistiti také jejich vývoj "vývoj n,áboženstvívůbec,'
'>a 'podstatné' znaky· a útvaryňáhoženstvLjáKoje~tÍ 'historic~ého,ď
,ethnol?gickéh9,'Psychologického i sociálního: ,Platí ovšem ,i ,pro
'.
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'ď:, ně hrani~e _věde~kélÍo po~nání:. zko'~mají ' je~ 'jev~, nedove,doú_
'\;
. ' ,vystihnout, podstatu nábož. ,zkušenosti 'a nemohou nikdy nábo" ., ženství nahr~dit.,Pokotlšejí-F,se:o to, vy týká .sejim· práve lll . ", I
,historismus; psycholog ismus, sociologismus." ,Mohou' ,však '.• ve,
,I
.' .. svýchmezíCh býti náboženství v'elmiUžitečny: mohou, je ochránit:" .
,
. 'od bludů, přebujení růinýchjehoprvků'atiddovatje~v 'jedině.
životn~ms-ouladu 'podstatných, slb~ek~. Filosofie' náboženství ,z~ou-,
, má: i .o'tázku: podstaty nábo'ženství á j~ho \ užitečnosti i pravdi;
"vosti,'noétiku,i métafysiku .. jeho.: Na .nich 'paknejlépe mO!lOU . <
.;.
. .býtizaložel?-y,théológiejednotlivýcl1 náboženských,forem. ,'" '; ;;, .:;
\
-',' C:o' jsmc",dosud'po: způšobuAnešní mlu~y.ri.azYvaJi .'nábo.žeri-~·;,;.
skou ,zkušeností, .je totéž,'co sestárším~výrazem inazývázje- '
f
V!?níin.:V<náhóženské .zkušenosti zjevuje. se Bůh člověku;' Toto ;.;"
- .zjevenI' ~enL o"šemvnější,. 'jak je cháp(!·~~tolická dogmatika, .
. . nestalose.:Íén některým lideniod:Bohayyvolenýín,ďnerií něco
,_'jednóti'pro<vždýh'otovéhó,nýbrž : jeto zjevení imitřní, Jmmci, nentní, ·může s~ ,státi každémučloz:ěku; ,třeba ne· každémÚ'v. stej-: /
riém;st~phi,·a je. něčím stálé.' pokračujícím. Bůh zjevuje, sel člo::.
'. J,:věkti v.přírodě: světě,·:lids~ém,nitru,;dějiriách lidstva,životě
.. čloyě~a:.i{ zvlá~tě:v' dějinách,nábože~ství"ježjsoudějin~uhi,
spoluprácé 'člověka' s Bohéin. Sé strany Boha jesttedy:nábo-,
'ženská žkúšénostz jevení1Jl, se" strany, člc)věká d~st' vírou; 'Bůh''j~:~'
. přédmětem, víry a zároveň'C její příčinou, jeto zjeve~i Boha .
i odBoha!~terýj e transéepdentnU immanentní. Co' do příčiny,
je zjevení působením'.Boha, co do účinku jest přijetíiritoho zje::.
• venísestrariy'~lověka\vírou,tedy duševIÍím pochodem, ,který se "."
~, pak mění've stav. Není tedY',víraŘouhý,dtiševnF.pochod~čistě"
, :subj éktivní, neboť~ je v:člověku tvořena Bohem, svým' předmě-.:: .•
tem. Avšakj e zároveň.' i)áktem duševnlmí' spoluprací Boha'zj e~_ ....·
vujícího' a .člověka věřícího.<Víroti nazýváme pak 'jakúkon),a
'stav lidské - činnostL, dušey'nL(starý výraz, pro to byl :'fides qua
'creditur, víra] kterou věřímeL'tak 'i odvozeně obsah Její': (starým'
'výrazem: )idesquézecredftur}, 'který bývá' pak formulován·roz:' .
umovou'činností ii1áboženské:; zkušenosti. Výraz: ,;náboženská . ~ ,
zkušenost"'j enázev 'pro'zjevení,pokud si je uyědomu jednešním, ,,' .
, .způsobeÍti. ,DuŠevní, stav,vyzná,čený' tÍ<1božensko'uzkušenóstínebo ,:"
',zkuše,nostmi;nazýVflmenábóženským ,ůědoniím; zbožností~J eho .:.."
',pr'ojevem 'pakna;venék jéstnáboženství,' jež.tedy vzniká spolu-'
,
působením Bohll. á- lidskéhonitrL Náboženská. zkušénost jest
jedinoU cestou člověka k: Bohu 'a' Boh~,kďčlověku . idena: zemi,
>
jeto místosetkánL'obou.'Účinek naboženskézkušenosti, . nábo- ,,' f:
i
: ženství, neprojevuje se'však,jen' v ,poměru 'člověka. I{ Bohu,ďá:IC· ď;' ,
{'
-\,.' ,Tv p·oměriíčlověka:kčlóvěků·a.člověkak'světu\~kživotú;ke kul': ..... : -. II
~; "tuře, ke všemu, cofeš!.'byló'ibýti má, 'poněvadž,'.člbyěk pakvše c '
:: I
hodnotí v' ú~ink~ ;~vé víry:~ iíábožen~tví. ,pronik<1pak' všecky'
obl~stLžh:ota,' '. :~ ':~~ ;---ď .-: ' . ' .,": ,', ~'.' ,", ...... ',
.- ,Bůh,\absolutnó,objektivn~,· pravda 'sama;aobió"samo, 'krása ",
sáma, m~\nekonečriý počet ~aspé~tůďa"také :próto jsourůzrié- .c'
!i
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'obiahyzjeverií~ nebóť pn setkání s Bbhem r~~~<zj'evení:. čl~~ěk :

(>', ;,:

ď

podle svého nadánÍ' avzdělárií; potřeb svýchi'csvé dohy, své do_
kc;malosti či nedokonalosti, vyšší či nižší scholmósH postřehuje .
. Boha 'a' jeho svět.v tom nebo.onom.:áspektu,·,vícenebo,inéně. ď
'.: V síle· zjevení "sdaží
člověk rozumovou činností; prostředky . ' : '
lidskéhómyšlení a,sdělovárií formulovatia·vyjádřiti obsahzje- ' ..
vení, své víry, ,zkuŠeÍlOsti,'ďTa' formulace.má· jednak: působivost··
.re.presenfátiv l1 í,· má. před~taviti obsah zjevení" ač ovš.em. může' to .
.' učinit j(m obrazně, sýmbolicky, .ježtoise .nedá prostředky pozná:"
.' vacími 'a sdělitelnýmivystihnouta'vyčerÍ>at,' jednak .niá:móc '.
ďsugeslivní,'můžese jív jiriémďčlověkunáboženskézaloŽéní poci-. "
ďnHit, víra' budit,' sílit, náboženská 'zkušenost 'obživit, p'osílit; iriova .' '.
navodit .. F oimtilace·. náboženské zkušeÍlOsti,~ůžé: se sdíleti,a'ší~ :,' '. '
. pti nejúčiiměji kázánhn,živým ,slovem, ale, také knihami a' také \
,ďsymbolickými '.• ~ úkony, . jakými' jsou' kult,., svátosti;,~ náboženské.
umění hudébní; slovesné,·.výtvarné, .· a kom~čtÍě ·i,celým.způsobem '.
... .
"života, inravriostí a'posvěcením všehó jednánC', ".':',><: " .... .
.>:~ Poněvadž fo~~úlace ~bsahu víry' jest' vŽdy 6braiÍiá; ik'dyŽ
'je pojmová, podléhá vývoji podle pptřebastavuosobi.dob,jÍInž :
má sloužiti jako '. pomůcka: víry á. proto~ je, .povinností .zbóžných-:lidíonéšnrdoby, aby dn,ešní}ormutacebyla.vždYtaková, aby'
•

,.

'se

:

r

'neodporov'a'á ,zaručenériiu"poztiání~vědecJ<ém.ui n.eho'ť ~jinak: ~nes

'0<

a

.'.

f

víru nebúdí' nesílí, nýbrž Wubijí: Tak i fórmulace' obsahu víry;
v Boha, idea Boha, se~vyvíjí,' prohlubuje,-; má-li'
nábožen- " .
skóu moc, ·musLbýtveshoděs.vývójem niravním: i rozumovým

a

ml!

své,.doby,i.zvláště·.ňeodporovatzaručeným;příSpěvkůmi~jaké,
':skýtají:vědyk sesti-ojení názoni na svět a·~život. ""'"
_

:, .. /Bůh ~j~ :transcendentr~í, j~~im~;vět'ačloV:ěka, není ~a,·n:ich
~. závislý, alejeťaké ilTImanentní, je:přítome~~svou činriostLv pří-<
i:odě:i v člověku;' působívesvěfě i člověku Lvdějii1ách.lidstva,··
,. ·;stáletvořív·Jidstvúi·vesvětě.Předměteni .n'ábóženské':zkuše<

::":nostimůže býtI' jěn Bůhye 'vitahuksvětu/a:člověku,<nikoliv"·· "
<Bůh, jak jí:!',sám,'osobě mimo·svět,: táni. přesahuie~ J moinost,;,,'

". -

" '. obraznéhoJpoznán(víry ,člověkovy.", . Proto. spe~ulat}vnFJormu:-: ,'.
··.:'Jaé:eóoBohti, . jákým Ije sám o sobě,: ďnenÍlijí: náboženského.Yý~.,
>,zna,mu,tím méně""pak 'm.ájL.výziíam:pozn~vací.> ._.:<ď?,' ':
"
.;."." 'ZjeV(!ní Bohá v Ježíšovi j!,!s(nejdókonaIejšimzjevením';co .
• . "~. :..dó· hI01ibkYi,. různosti· aspektů. ~ odstátou" Ježíšovy "náboženské "
.. <ďzkúšenosti dest postřehnutí Bohaj ako' Otceá protO' poměru člo:' .>
:yěKa:k Bohujako'poměrusyna k, Otci, ',poměručlQvěka'.k ;člo-,
věku' :jako poměru: bratra kbratrtÍ,poměru "člověka k světu , jakO' .'
poměru spolutvurce ' ná".' království. božím" ve/světě.:s Bohem- >
.':Tvůrcem .. Sugestivní·mocďJeŽišovy formulacejehoVírybýla n ' e - · . ,
. (odolatelná a ač~ v evangeliích jeto forniulacej iž, z' druhé gene:" .. .',. racezachovaná,'je"pře,ce ·d<,>dnesnábožensky:veleiíČhmá ... i . , ' ď.
" ..... :' Bible je; sbírkou. mimořádných ,náboženských zkušeností ···..r .•
_,'lidských; jev;riíďzachycená formulacezjevEmí, sloyo boží. Odtud.' ,
jest' veliká':repr~sentativníťpůsobivóst . jéjích forrqulá.cí:ijevení·~ .
i

d.

•
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, ,o' Bohtlajého,světě; 'odtud.ijéjic:h moc ~u~e,stivní v buzení, Zlvení ~ a prOhlubování, vírý, vždy ďa" všude;, Ovšem není ani .tato "
; forin)1lace víc nežobrazným,zná:z;orněním víry i dnešní' formulaée" '
, podstatně ďstejnévíry bude, jiná, zase ovšem jen obrazná." ' " .
',' Ježí§o~iľnáboženská zkušerlOs't. jest pramenem, z něhož :vy-:
růstá celé náboženství křesťanské. Jeho'prvotní prosté vyjádření :'
obsahu jeho zjevení bylo východiskem,z něhožrůzn{ doby ve "
,
veliké rozmanitosti, budovaly podle, svých podmínek' další formu:' ' , '
,lace'naukové, citové, snáhovéi.sociální. Pro každou ,'další formu-' "
laci' křesfan~kou,' ní~-libýti stéj ně nábožensky : účinnou, , musí
\ \
býti zásadou" vraceti se k Ježíšově zkušenosti a zpřítomněním,.
. 'znovupróŽívá!líÍn jeha zkušenosti ,dávati obsahu . víry, formulaci
dobově úČinnou. Ježíšův duch'musíbýtivodítkemí 'ne formulace:
/ -- ,V jeho d~ch~ ďa: zn'ov~pro,žívání~jeho náboženské 'zktiše, nostipřinášeli velicí muŽové křesťánské'minulosti'nová a nova
zjevení Boha'a.ieho: světa ve formulacích, určených ,povahou "
, doo,:osob, národů, -:-potřeb, kultur; a.'jejich lidí., Spisy sV,ětců,
,náboženských velikánů,. jspu-li/založenyna'jejichnápoženské
,
, zkušenosti,. mají-náboženskou cenu stále; :Naproti tomu theolo",<"
,~'gické systémy,a:mýšlenkové abstraktní konstrukée'jsoučasto~,'
• zapomenuty a bez! účinku ni nitro lidské.'Augustinovy Konfesse'1
stále, ,1nocněpůsobí, ' jsoú živé i pro' přítomnost,' zatím co' jeho
theologické' formulace náleží dějinám. ,,' ' : , ' /
,"
,.'~
, \'
"cTaKév našem ..národěřadanáboženských' velkých mužů" ," ' ,
. přinášela . svou náboženskou zkuŠeno~stí nová zjevení a' formulqvala, jev' duchu národa 'a jeho mluvou.-'
",', ,',' . _ .
',- Vše to pro nás má nejen répresentativní působivost' 'obraz"'
ných' formulací 'obsáhu 'víry~ 'ale i sugestivní moc pro buzení;
živení, sílení víry,' ovšém jen když ,formulace kdysi vyrriluvná a;.:
,účinná, se stále vyměňu je-za formulaci nov.ou, 'v nových> okol,,> ;
/ nostech, niísta;času" 'potřeb, •vzdělání '"atd. ',~tej ně .ííčinnou. ,'Ta- '.
ková ,forhíulacemůževyplyrlouti. vždy zase jen z : téhož pra":.,·:
. mene,><j ako formulace prvotní, Z:, náboženské zkušenosti,zj evenL ' ,
'" Boha v duchu Ježíšově .. , " , .
,ť , , " ~'.. .' /
- ; - Tutéž moc ~á i kult, kterÝ je také obrazn~u, lale smyslům
.přístup'nou.a především citově účinnou fonnulací náboženské .:; ". "
·zkušenosti.Protá j kiilt;ÍnusL se stále'vyvíjet anesniíustrnout
::,
na jedné formulád, nemá-lL ztratit úČinnost, a vždy znova musí
/ ~
" ,iůs!iznáboženskézkušenosti.'···..
: "/,. . . .
., '. . Církev,' náboženská společnost ,k:řesťanskáíj~'úéhovaf~lkou,!
a ~ivitelkou~ n~bože?ské zku~enosti, Ježíšo~r,~jeveoní . bož~ho ,ď
y)ehod,~~hu 'zlskaneho; a!e vzdy ,znovav~}uslch clenu,zakouse-_: ,. • ···.1
'neho, 'haJ1telkou,' rozmnozovatelkou a smtelkou tohot-o' ,dobra, ' .
J,
. uskutečňovatelkou Jež.íŠova· kÍ-áJéwství,božího', a jeho 'pevného· · · 1
-.' řádu)ásky. a bratrství: J e ~o cíl. vše.křesťaI,1ský ~vš~lidský. .~'. . -'
. CsI. 'clrkev chce on ,usllovah'mlmoto take v duchu sveho,' .'
národa', jeho Írii~ulostiaď jeho, povahy, pro potřeby ~Ýého; národa,' ... ",.1
ale také pro potřeby své 'doby a kultury. Chce naplniti: současné
': : i!
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; snažení mravnii -poznaní vědecké' duchem ,Kristovým,,' j ák ,'se "
, 'zachoval v Písmu a, v' p'odání' starokřesfanském, i jak dochován / je' ná_rodu čsl. hnutím husitsI<ým a českobratrským. To mů~e :'
učiniti jen 'stále a stále novýmpróžíváním náboženské zkušenosti;' ,
'~, '~jěvení ,božího v ,'guc::hu'JCŽíšově, stále a stále 'Iióvými 'stykem' ,,s Bohem'a jeho řádem. ,/ ",'"
','
"
,,'" ,_', ' i
, ,ď Její nauka, pak může, v tomto smyslu být fen obraznou for.mulacíobsahutono zjevení,obraznou; třeba, pojmově-obraznou '
',formulací 'víry, plnou sugestivní, moci pro ~buiení", živení' a: sílení'
víryÝ dtÍších.Nemůže'být sucho'u'logickou 'rozumovo~, spekulací."
Ahlavně"nemůže, být. určitá jedná.>formulacepovažovámi 'za
jedině pravdivou, nezměnitelnou a na ,vždy ,platnou. Musí-ód.,.'
: povídat, na, všecky -ótázky, které: věřící duše ' jí '" sama spontaÍmě
, vstříc ponese, ne-vklá.dať v mysl hotové otá"zky a, tím' již 'súg~:'
'rovať odpovědi, bezóhleduna'!oj jsou-li to ,živé 'otázky :nitrá,
; doby, či mrtvé dnes formulflceminulých nábož'enskýcn zkuše': ",
no;stLA 'je, přirozeno; že tyformula:ce nemohou, býtv~ rozporu
','snejlepšími výsledky ,pozriáni věděckého. '- "
, , ' , " Závaznost takové nauky nebude pak riějaká'vnější,plyilOucí,
,:, z autority, příkazu", vážn9stLjednoho,' člověka; nebo "usnesení: ~, '," většinyneho"všech;alE: bude to závaznostvnitřní;,plyn9ucL ",. ,
, -: i' "autority ,soúhlasu,' víry,svědomí,' pře~v,ědčení, "nabytého ,tou~e~'
"<, ,ď,zkušEmostí náboženskou, přinášející' se ,strany , jedné zjevovaný "
,opjektiv~í:a._~bs'o}utní sv~t,bo~í" sesirany';druhé subjektivní úkon"
"a 'stav viry ,clovekova mtra, ',' - "
'
" ':'-- ~áboženskoll zkušeností je třéba měřiti každou nauku' a jen
,tu podržeti; která na náboženské z~ušenosti staví a k: náboženské
zKušenosti přivádí.
"
, '; ,(",
" (p.okračov~ní; Ji"':
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(P~~nárrÍky ke' stejn~jmennéinÚ člárikú Dr.BI.~ 'Zbořil a ','v <České,',
, , ' _ : " , myslí,í-oČ. XXIV.,č. 5. a 6.),:.
'_ď~' - <_: '
..

:.

i

_,.: ..

'" Nen~ v našichfiIosoh~kýchčasopiséchmnoho článků,.'{ěmj..:<
:vanýchotázkám náboženským a theologickým' sestanoviskáfiIo,. ,
sofického; článků,' které by hodnotily, theologickouprácia'theó':
logiéké stanovisko' 'jiného hlediska:, než církevně KřesÚmskélíq
a:tak dávaly-podÍ1ě(k ;diskusia.vyměně myšlenek. A: přece jen -,
osvětlováním jedné ,a téže' věCÍ;' jednoho' a téhož problému
růz.;.'
~ nýchhledisk lze přiblížit~sé k pravclě,kpoznánf nc:-ILvědecky"
, ; nepochybnému, tedy aspoň ~,pravděpodobnémÍt~'s _nímž - koÓec '
.-konců mt{síse člověk spokojiti v. posleqních otázkách života a
. ",světa; "0"
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Nedo~iat~kdisl{U~e a~v~á elllnéh~ donD~~ru (~e, ó~obní pD~

;,
j
'lelllikya zlehčování' 'prDtivníka) 'má vzápětí' nedDrozumění.
jednDstranné'chápání tak' mnDhé . otáz~y.Jsem'přesvědčen; 'že;: .'
: diskusí~věcriou ovšem .--;-'je· možno,různá,a prDtivná, stanD-'
. viska a$pDň'sblížit,' ne~livyrDvnat;PrOtD častěji jsemjižvDlaI
diskusI. z' důvDdů' uvedených: Vítám tedy. články dr. Bl. Zbo:;· ;'
. řihl, :uveřejňovai1époslední dobou·v, České' mysli (roč. XXIII.
č. :t.: NábDženské· věděnLs hlediska nDetického a řoč. XXIV., č:
, S.a6.:Teizm am6derní věda), pak v Kalichu,časDpisečeskDbr. < " r
,1
církve evangeL, (rDč.dX." č:3.-4;:-Analysa pojmu ':zkušenosti,á,
,důsledky pro' metafysické. pojetí BDha), vítám:, je tím více',' že . ' '
'jejichautDrS'ámpřeje si'diskuse, 'když ku koncičlánkuv'Čes.
mysli sťr;'S23 IV. poznámce dí, že ri.echce prohlašóvat svou úvahu, '
za neomylnou,aujišťuje,'že rád dá se PDučit,:jestli-serúýlí; ,;,
, , . Z důvodů' těchtO' 'rozhDdl . jsem se,' že přičiním 'ilěkólik 'pó:',
známek k poslednímu jehO' článku v Čes. mysli" vycházeje z PD- ,',
znatku,,'že dr:BLZbDřil chápevědu,mDc úzce,že jev: mlzírání
'na ,věclu 'zatížen: příliš vlivy. pDsitivistickýini, ,v nazírání pak' na"
,' ..
theDIDgii, 'tDtiž v~daiiémpřípadě n'a theism,' chápestanoviskD"
ďtheistické 'úplriě,ve;smyslu středověké,' theolDgie' schohistické::
" , Předem 'pDznarri.enávám, že článek .dr. BL Zbořila je nabit
/prDblémy,-= kterých je tolik, Že 'autor článku' rieinů# jich řešit,.
nýbrž jest nucen .: j~ncifn-'naznačovat, . jen se. jich dotýkat"cDž
': \
; . ovšem neznamená. řešení, prDblé~ů: ,'. . . ' . '( , .,'
. ,: Aby článek můj příliš nevzrDstI,: omezím,se jen':"ná. hlavní
Dtázku článku ZbDřilova, tDtižnatheism a hlavní .dvěnamitky
'Zbořilovy, prDti:theisÍmi: Při tDm Dvšem bude třeba zhodnotit,. "
ZbóřilDyD pojetí ~heismuJ dále zaujmouti stanovisKO k takzva:'
nyin:důkázům jsóÍlcnosti Boží apozriání BDha;Celá. řada prD" b~ém~, nadhoz~nýc:hZbořileín,vý~adujé'pak' člán~~', salllo-',
státnyc?:
.: ... j.> , \ '
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,ď Zbořil začíná~~vuJ. článek' neúplný!Ji' a ne dosti .výstižnýmvy,.'

mezením', théismu, ,v němž zaůrazňuje'víru"v osobního Bohci ".
" (pDdškrtu j e·' Zbořil) j ákovšemDhoucího avš.evědDuéího stvDřitelé:,
. a vládce'-vesmfru, jenždokónalé mravnou svojí vůlí 'a "svrchDva- '.
ilou: motidřost(řfdísvětDvédění' i:ď lidské', Dsudy". (str;, 421).~,
oV dalšíÍn pak pokračování praví; že chce' theismpojímat'tak,
'jakjej skutečn~ theisté hlásají-a jemu .věi'í: Z.ríábDžeristvf počítá ,..
k vyznavačům theismužidý, křesťányamohamedány; pakuvádt . ,
řadu fil Ds'ofů' theistických a zmiňuje se,·že itheDlogové.a myslite-.
lé imoderri'r se'hlásL kthéismu. TO' je správné~ Jen/žé právě .tD ; .
, rozšíření theismu'zde. riaznačOvanémúsí v násbtÍdit 'myšlenku,:
'zdali;existujé stejnórodý theism uhlavrlích všech' jehovyzna-ď ' .
.... vačů, tiení-:li, více" odstínůtneismu. Když pakv dalším autor ope..' rujépróti'théismu, :má nR;'mysli'určitý theism, .jak budeme mít.- příle~itost /přes"ědčiti .se,: z jeho' slov, theism, .kterýď:zdůrazňu je'
<
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.·:·pO'~ze transcendénci' Boží/a' tO' '. dbkO'~ce' jen :ve ,~mysl u ·~pr<?~t~-··
" róvé O'dloučenO'sti O'dsvěta, a nevšímá sipraniC BO'Ží immanence,
ikteráďtheismeni neinéněje vyjádřen:a; Theism' židovský, .křesťan- ",
sKý a mO'hamedánský :nerií jedno ,a ,tO'též.T.Jznává.se táni,. siCe'
všude.osO'bnO'st.BO'Ží a. ódlišnO'st ód. ,světa, ale vztah BQha:ke .
, . ,světu, a .lidstvu:, a pO'dstata.· Boží není myšlena. v: těch, třech'"theore'. :'Jických nábO'ženstvíchllaprostostejně~ Také célářadafilO'sofů, .
" athéológů~nO"vějšíc~'a nejnO'vějšíchnemyslí' BO'hastejně:' JSO'·U' ..
~ .... zde roz,díly v pojímání Boha theistického,' ro'zdíly velmi vážné:
.. že třeba s nimi pO'čítat právě tehdy, hO'dnO'tíme-liJheism se, sta"
'. noviskamO'derní vědy. Především .bylo~ třeba· vymezit : přesně;,
,y:~ jakém~ .'smysl u pO'vážu je.',. theism, ,,' a •to' J(mrůznO'ródý . . theisrn '
, .Boha zá DsO'bnost. CD ~rDzUměti: O's()bnO'stí? Jak~je: člov.ěk Dsol:iní, '
,:-:JakBůh?Y iakém, póíněru 'je os O'bnosL k individualitě; ,kindi-';
"
vidiiáln~sti, jaký je;; mezi nimi rO'zdíl? Tam : právě 'spočívá'to: .
: "elké 'nedorO'zuměnímézi theismem amDdernívědO'u,žé se za, 'měňují -navzájem osO'bnO'~t aindividtiálnDst.'. Dále'třeba, pře~ně ,~.
stanoviti vztah BDha a světa (člověka 'v to poČítáje), čili vymeziti,
,,' přesně" Boží .transcendeneÍ, á., immarienci .. Bez této pd.'ce,nelzeď· .• , " .
porDzuměti moderněéhápanému 'theismu: a pák O'všemje velmi"
, .,.
',/lehká práce; OdSO'Udit a pO'pravit theism~ jakDinferiO'rÍÍější stanD- ,
" 'viskO' ;,v:nazírání na Boha. ,Théistll má':své dějiny" Onsevyvíjr~
nebO' ,jest'vyvíjen. VývDLtheismu nejde~směreni ,ke světDvému ď
',: ď. principU: 'pO'uze. immanentnímu, ,CDŽ by .• _DVŠem, ' ~nači1D ,'. zničení
,•• ' theismu; ale ,k 'jemnějšímu vystiženLťranscendenceL immanence
-'avzájemnéhó ,vztahu a pDměru ObO'U, tak'fotiŽ, . ,jak .právěmO'der:: '
"ní věda jak eksaktní, tak spekulativnUi toinunutí a-ved( Nelze '.",,'
, ,:prDti mO'dernímU naZjrání' vědeckému stavět; theisI11' středověký
, a pak,sO'udHi;Při tompO'znamenávám,'žévím;:že i:dnes najd()u '
" ~.' sé', kDnServativní zástAnci 'středov'ěkéh'D,: . scholastickéhO' .' theismu; ,
" Pak,t~ebas.e,stanDviská mDderníhDČlóvěkaDpřítse proti tomu
,'scholastickému theism,u,nikDli' vša~'proti theismu vůbec, poně,
'Yadž~jemDžné :pbjetí .theis.I?ú, J~teré nenív. rOZpDrU s,moderní
',vědDU.',
' .. ':
" ,- " ..' '.', - " " , " ' -:. ", ',' " ,
. ' , ,ďOvšem.záletí.téžňá'tom, c~ tozuffi( ~e ~odernLvědO'u. RÓz• .. 'ůmí-li·sevědou "jen;vědy 'jlOkúso;vé,'eksperimentální,' jen vědy , / ..•.
" vlastně pO'pisné, 'kteřé dO'mnívají se výsvětlDvat skutečÍlOst ,jen'," '- /
- Kvantitativním" měřením, a dO'mnív~:,li,se kdo;, . že . tak~vé vědy
.:JSDU celDu'vědDU, ,že" takov,á'·věda ~ RO'stačí, ' pak: Dvšem. nemá
':theism. n.aděje~ že nalézne , milost; TO' je 'yšak úzkécPDjétívědy,
pojetí nepo,stačujíd, pojetí čistěpO'sitivistické,~pO'jetí, kterým -- ,
dnes již ,arii přivfžencipositivismu sami se neřídí. a' sám 'dr.Zbo,: řil na, mnohých -místech ;Článku, jak,' uvidínié, připDUŠtí' fil DSDfii " '
",i 'met~ysiku(třebá.s jenrelativně'pravdivDu) jakO' pokračování· ď
, ",odbO'rných .věd!(VizJéŽ místo, kde,iriluví o éthice'vědecké'afi.,' IDS()fické,' str. '512.), Jakmile však I'př'ip'ustí filDSO'fii, metafysiku,
':třebas,jen relativní, čím]i nazve? Nenazve 'ji,též v,ěctO'lJ? Snaa '. f
'vědou mé~ě,jistoU?Budiž!'Ale vědoupřec.A je věda o: skuteč:';
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napr~stojistá ?·Có ~íme věd~ck~napro~to jistě,

tak

jistě,

~e.py;býl~. vylótičena,každáskepse.éi." pochybriost1.Nehyly.an~-,

'-'

"

· JSou celé systémy myšlenkové, které braly a beróu v.pochybnost'->:' ri1.ož~óst,poznánCvůbeé? Neeksistuje inoětický nihilismus?, .: .
. Slovem: :0 .Všem l~e' pochybÓvat, ~hce-li ,se pochybovat! tíun;kde běží ,'o vystižení a poznání skutečnósti ... Co nás drží, aby:..
chom~neupadli v' naprostou skepsi,: je naše víra vmoži:lOst. po, Znání'skutečnos:tij pravdy .• Víra; ovšem jako jev psychologický; \
víra- vnejširšímslóvasmyslujesf\to, která~nese' veškeru ,naši '
snahu poznáv~rií. Víiá:'jes,t taj na níŽ spočívá naše věda, ekspe:-:
~,rim~ntální i spekulativní, z nichž, jédna' bez. druhé' se' neobejdou:
, Člověk věří.V pravdu,které:zmoéňuje se pak na základě zkuŠé:. .
. • ďnosti vnitřní ,i zeYní. a tnriohé,z:té .pravdyzachycuje'víée nebo'
méně .jistě vědecky,' podle toho, jak dokonale a správněpozo
ruje a myslíaitsuzuje: Jest nesporno, že:·nelze· pouze .jenmyslitj'souk~tpravd1Í, totižrpoznání: skutečriosti~ze sébe, ·ze své Jllyšlen-,
, ky,-ale stejně je jistO, žebezmýšlení nelzepózorovat,eksperimentovat. Obé ,je na sebeódkázáno. Výsleélekpoznání bude. za-: .
,.' ručen jen tehdy, postupú je.;.1ise ·oběma I cestami: pozorování
i myšlení, indukce i dedukce. / ' ,
, člověk,"lidstv~v~své· práci' myšlenkové: nedá. si'" však ,·'líbit
ž~dnych dogmatických.předsudků, ani toho nejsilnějšího. pře4,sudku moderní doby . (oddab Kantových), že nelze' jíti 'v poznání ,'.
," '., skutečnosti za' jevy. Eksperimi:mtem moŽnoqvše~ 'pozorovat jen'
, jevyj ale lidstvo nedÍísi: vzífprávo z jevů' usuzovat na to,~o
, skrze.· jevy se 'jeví. BylO by naivní myslit,'; že skutečnost 'jést , '
taková, jak se nám jeví. Jistě jev pozriávání jevů zúčastněn náš: '.'
· 'subjekt 'a,ptJZnání, jevů ,je' zbarveno našinii schopnostmi pozoro- .
vacími;Vtom má' pravdu jistě .Kant a mnozí již' před' ním. Ale'
.'chtíti učiriit nepřeklemutehlóu, propastJll.ezijévy a věcmiO sobě ~
inamená, důsledriě provedeno· a .vzato, chtít . zaklít ď poznávací'"
subjekt v . okruh solipsismh.:· Nehylonic' více důvodein proti Kan.:c~ .
tovu dualismu jévu a věCí' o 'sobě,' ne'ž další' )vývoj filosofiě, . ústí- .
cív' solipsismu. idealistické· filosofie· německé. Tam spěje kan-'
tisin ,a'.modernj .čI~\Těk, držící· se jeho;; Ale
solipsisniu člově~ ..
nevydržíjmusí yeri, to mu praví veškerá. j'eho bytost; to ,mu praví "
čl;' jeho, víra .ve.s'větzevní; objektivní, tránssu.bjektívní, tomu praví
vírav..;nÍožnost poznání toho ,transsubjektivního světá .....\,.', /:.
. Krokzez<l;čarovanéhookruhusvého iáve světobjektivní mů- ,
· ~žeme,učinit jen' u ,víře v ,oprávněnost .zákonápříčinnosti: jevy;.'
, nejsou 'zahalením,iatemněním, 'něčeho, ,ale 'z,j evením" projevem
čehosi.' Studujíce' jevy s~ěta (naš'e j~~vto'počítaje), . můžeme ,
a.musíme čiriit konklusi otomí'co'se skrze'jevy projevuje;' Jen
· tak se : dostane moderní. člověk ,venzeslepé;'uličky;.kam jej při· vedla· Ínoderrií filos~fié:'
....
' , ' , ._'"
". :.. .. ,. ....
\ To neznameriá'~přijíniatsnad filosofii starouj jenstánovisko:'
moderní , filosofie .. třeba opustiti,stanov:i~ko,. které. nen~ \ qic ~ n~-"
\ vého, které nalezneme, dávno' před _Kantem vysloveno a vyzkouj'
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starqvěké, ' stanoviskorieosvědčivšL

I

.

~

'
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\'

se a' protó..

f'

opuštěné.
. ' .' "'/'" .' ' .... ,. .
..
" . ': . ,
,.:·ď >Co zde' napsano;: jest jenstrúčně nadhozéno; aby byl~ na-'
. značeno, jak třeba sed~vatna pokusy,tíčinit 'z theismu\iědeckou'
! 'hypothesu. \
' . .';,
.
' . ' ' l , 'ď '. ď. ď:' .'

pouze věda popisná,vědaeksperimentální, ,ať
nebo psychologie,'.P!lk ovšem nelze' mluviti 'o theismu
. jako vě,decké hypothe~e.>.."
":.. ':'~: '
<i. J ; ' '~/',
·. "To. Je' však .stanovIsko ,Jen .. poslh~Isbcke, a'.Jsou, ~d~ smery
jiné; které' toto-stanovisko : nesdílejí. A právě v.modernívědě.
ď. opouští se stanovisko čistě positivistické a'uznáváno i ést staÍ1o-..
viskó .širšÍ; Vědou nazývá sea uznává 'se ,ifilosófie, ov~emže.:
., :žaložená na odborných vědách, ale neZůstá'vající f při nich,.,postu-··
. ! 'pu jíd "ria základech· věd odborný clÍ a spekulace dál' a voika j ící .
c',skrze .jevyvříši ijsoucna:tran~fen6menálI}ího.Vždyťjevyďnejsou, .'.
e' objektivním, jsoucnem,: jsouce zbarveny ,subjektivněa. vznikajíce'
.... působeníni" stíbjektu':jakoijeho reakce/na 'působenítrarissubjek-:
~,Hvna; Pak Qvšem, uznáváme-li filosofii· a metafysiku jako 'její
'óddíI.za vědu, třebas jen' relativně 'pravdivOu a.nečinicísi ná~
.,
I
,roku .rla, absolutní:pravdivost ~. neomylností pak ovšem, "pravím,
:Je.naprostodobře možilO' theism zvát vědeckou' hypothesou> Hy:- .
pothesou; která :neZmění s'enikdy .vevědecky·,dokázanou'prav
·durkterá. však zůstane· právě .~." vědecky ;'niluveno ""7' hypóthe-:,
sou; postulátem, riábožensky:' pak řečen:o~ víroU,ipřédmětem:yíry •.
, ,'.; . •. Jest·'.snad.více . pravdou,. než .. ~O; dá, se stringentně, 'přesně,
.... ,nepóchybně vědecky,eksperimeritemve smyslu' . positivismu, .
'
. ' dok~zatL:' . :. . ;.. ". " .....:' ';/.' '>:,' '.' " ' "
::Ze'věda,' ani. moderní, nenLv. rozporu sthéistickouvírou, že.
výtěŽky moderní Vědy, nezvrátily theism; že tedyópnivdový mo':: .
. dernLvědec 'inůžea smLbýti theistou;: pro, to mluví již ten fakt;
konstatovaný drem.Zbořilem. v úvodu, žetótiž'celá' řada filosofů. '.
f i .' ". a theologů, . ii :S~učasnych: IT!ysl~teIťl,'hlá~í .se', k· "théismu. .Což
yšichni.ti myslitelé, j S<;lU 'IÍe:xědečtí? Tó· zdá se'. přec 'j cn' nepravdě- .
podobno. Nad tím dlužnosezamyslit"ďproč ti mužov~':myslitelé'
" jsoutheisty? Majípjavdu/Ťi myslitelé, kdyžpovažuJíce "se.za
.. ~ědce, jsou ,theisty? ,Ci má pravdu,Zbořil"ikdyž praví, že theism
"',neníy~de9kouhypothesouJ
.
\)Po~račová~í.) ..
, ,.

Je~Hvědou
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, " Po~le učeníischolastik?,ď~ th~Ó~?gú. ~a~?~ickédrk.ve' j<;nor-'
"mou ethlckou shoda srozumem;Jenze~nasrozum neznadoKonale
···účelu světa; účelu lidstva,"účelu. jednotlivých'. . lidí, ·.,abY' mohl
.,rozřešiti ,všéckyotázkyethické" které se imóhou' položiti. K jaké- ., .
. ,"mu cíli má dospěti "lidstvo jako
celek?;Co
.je prostředkem k to-·:·
.
,..,
J" '
"," . "
,
~.'

.,

.2R~vue CČS.' ,

-':'"

'

:17
.'. ,,~,

, I',

~

. I

.

'.!- .

.
"
,\

"

.,

'."

~',

"

I

\'

':','
I

'

:,

I, '.,

,

\

,muto dli?·. JakoU, cenu, má živoť n,ahodiIé4o jedince? : Jakým.' 'či- .
-nitelem je vcelku? Má~~na s~ejnoucenu jako muž, poUstevník
, ,jákó kazatel"řeme'slriík jako,;učenec? Ná tyto'otázky a',na mnohé
:' . 'podobné je,nesna.dnoodpověděti,. a . přece odpověď mi, ně by,
-teprve určilaskútéčnépóiněq'- aco·k tomu"šliiší.:
... ,;ď,'". /,;
. Rozum "uzriavá, .žejakýsi pořádek těchto věcí ,jest :6bjek.:.,
: . tivní, ,!lIč ,nedovede ho ~rčiti. ŽádLvš~k, aby:sejím,řídila, vůle';
aspoň vtom, . co jíitkazuje,: že máme yí'ce milovati toho,: kdo j~
: větší láskY)lOden, že nemáme svěřovati, náhodě dosažení žá-:
. doucího, cíle, můžeme~li f. je,'zar~čiti 'soustavným' přičiriěním"ž~ /.
i.lidstvo jako celek ,má ,k-poznanému cíli spěti organisací,pr,áceí .,
, n~výsled1!icí n~Uspóřádaíiých, "protichůdnýchsnáh,;, vládě ,.roí;~,
,\,umu sévY1pykající.:'.:, .... .'. , . , ' _ , ' ~; .
e \ ' : Kdo pak 'nemá dostatečného' iákladupro ,poznání, čeho po~
řádek vyžaduje, žádá,. aby se vůle,řídila:.úsudkém pravděpo:.
dobným. Volí se to, co j~ pravdě podobnějšÍ, i když je dovoleno
',přidržeti se mínění méně pravděpodobnéhO (jen 'ne" 'nerozum'.ného), když'ukládá menší oběť. To není' anitutiorismani. aequi~
probabilisll,llani probabilism, alé je
to, co j ak zdravý rozum,
takdokorialý 'rozbor pojinů stanovL:
ď ,'.i,
':',
'Je
přenuloho
takových
'otázek,kde,'aspoňdos~d
n'~ní'vy~'
', .. l
·,1
šetřeno; co objektivně ,slušÍ: pokud se'má každý' starati,aby 'jeho
""sil á jeho riadánLbylovyůžito{jaké právo'má, aby' se překážek,:
které ~e tomustdvív cestu, ibáviI;"' smí-:.li se někdo zbaviti sil,
, " kterých nemůže užítij;smí-li 'nevylé<;it~lný mrzák-neb' ~mír.ající
..:neb()žák,' , jenž: s'e může je[l' cvičiti v trpělivosti,. zkrátiti své,'
. utrpení; 'je':li, lépe ,dopřáti svým smyslům požitekzávadný třebas
. " po stránce hygienické (jakokotiření) nebo',společeriské(t:j.se ,
zarmouceníln jiných spojeriý) , . aby, dUševní' celek. harmoničtěji'
". ,slá.děný~ byl výkonnější, ' čidrŽéti své~smysly dokonale na uzdě
.adop~átfjiml Ukoj~níjím v,s.oučinnosti s účelnými výkony, vůlej,
; pokud-se smí méněidatný:.dáti. ,do sl,úžby zdatnějšímuiPokud'\
:,: ,lzeethicky převzítLzaněkohdzodpovědnosti pokud jsme po- '
'vinni vzepříti, se, rozkazům .ethicky nedokonalými pokudpOddant
; jsou povinni poslušností k, vůli ,pokoji a k vůli)ořádku, směřu;,
'. jícímu k 'cíli morálněindifenintnímu aná:"samým lhostejnému; ' . ' ,/
1
I · pokuClje dovoleno k, vůli sebe'zapírání Í>odrobiti,svouvůIi ,dru-:
" "
hěmu;' ,pokud je každý,povÍnen své,dohrévlastnostiodevzdáti ,
potomstvu; á. pokud ~i 'může' dovóliticelibát; i když jím snag/~'
"vymře' rodobdářený,vzácným 'nadánímj zda.,bližním je tělesný
bratr ,zvrhlý a zločinny,'jenf si přeje,.abychomse:s: ním bavili,
či bohatý' zákazník,. jemuž nikdo kromě nás ,nemůže posloužitij
<
.' ~liIší-li obětovati:svůj život ,za ,riěkohq, kdo je ~datnější, ale
. méně' ctnOstný než . myj žádá-li' naší pomoci spíše, většísubjek
tivní bolest či .větš'í 'óbjéktivní potřeba; ~á.;Ii se,:lidská~póleč';,'
nost zDaviti .zlóčinců a b~zbožníkŮ. či vynaložiti' VŠ,ecko psycho-,:
"':" 'logické: umě~í,aby je, obrátila';. má:"lizame:i:iti,iozpl02:óvání ,lidí
'fysicky,neduživ.ých,
L,lúlyž" duševně,
vynikájí,
iná-li obětovatL
.
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':':ž~v?t,/~at~y',

vod píž líast~o,n~m~že již' '~ic' oč~k~a.ti, i, ,či, živ,ot
-, dltete, z nehozsnad vyroste_velky dobrodtnec hdstva:
.,'
\,
"< "Nen'í divu, že se hledá pro takové problémy řešení v zjevení. '
'Jenže an~Pí~mo nepodává žádoucích předpokladů. Je tu ovšem
důtklivé připomenutí V 'podobenstVí- o,pětihřivnách. Ale je tu'
i 'zákaz brániti. se, (Mt. 26, 52;Lk. 6, 29raktivně(pasivněne:
Mt. 10, 17;,23) a příKaz dobře,čiriiti, těm, kteří vás nenávid,~
(Mt.5, '44) ~Ani Kristus podle', evangelií ,nepostupov'al vždy
stejně,(Mt: J5,)6): . \ '
; '," _ \ ' ~" ,',' " ' ' "
,
Nezbývá než se<tudižetipravděpodóbnosti, a.co' moralisté
, zakazuj í na' základě' nedomyšlených:teorií nebo předsudků,' ne~
,
, ,
/, , "může míti, platnosti.
, " 'ď ,.i> , " , ' , ,:
'Takový' jest úsudek o ,nedovoleriosti odebrárií-plodu; ač' se
děje s ííředním sv'éJ.lenímj 'důvod, žé~ sé nesmí, činiti ,zlé\ kvůli
_-I ,'~obrému -ú~inKu předpokládá, že stát, nemá práva nád životem'
lidským Kromě zločinců 'a 'nepřátelskY,ch voj áků jčím se, to ,do- "
',káže? RoVněž ď úsudek o nedovolenostiukoj ení pudu pohlavního
,kromě činnosti rozplozovacíj výlouč,-li ,se tento' účel,,' bez toho i,.
-',přírodou samou1častovyloučený;sleduje 'se jiný rozumu neon-:,I \
porující. Ani o polygamii neusuzuje ,se s kompetentností;" prý, ,: ,
to byl v St. Z. ústupek od mravní dokonalosti ' - ale což, je-li' , ;
snad vzhledem k cíli lidstva důležitější zploditi tolik schopných'
~
" ' '~'lidí, 'kólik' možno, než 'vyhověti ženské výlučnosti nebo' iabrániti ,
'nesváry?,Římské pojetí' manželství jako-';smlouvy'převzáté od,
,;,
moralistů je pochybenéj'"ať ,si- co, slibují nebo ne; ,jsou póvinni',
,-'
i'před svědomím spolu vychovávati své děti a proka:zoyati ,'si na":"
"
vzájem lásku jako k nejbližšímu bližnímui'á'jen,.takovýmto juri:', ',.dismemďlze vysvětliti, oceň<,>vání,svazku zákonynezakazaného;
" , ",ale nechráněného, j ak6 'mravně záva'driého'jtýž juridism, se pak
, ~:,'; jeví v rozrušovánímanžels~vipráv:tÍěneplatnych,ale'jako svazek
i'
manželský nezakázaných, i když, tu'jsou děti; a,v, důrazu, který
',to
\'" se kláde na debit~m.conjugale; jakoby jiné skutky lásky 'k bliž-;
" . nímu, které s'e na"oné "smlouvě:" p.ezakládají, byly méně. po-: '
viitnými;aťjakobyhřích pn?ti tomu b'ylv tom, že, se- zkracuje,
manželské právo na' něco ,jinakne~ov6leného a' ne"vtom, že 'se
'.
, 'kalí dobrý, poměr pro, trvání svazku potřebný.
;..'
,',
',~,
HI~dám~-li, Jfl'říinskýc'n: moralistů'poučení ,~ rovnéin ,prá,vll'
i-,
,d~spělých ,občantl,ldeinokracii),- o ,rovném právúarovné, povm- , i i "
nosti.\ manželů (emancipaci azásadě:'mulier :.sánctificatur per'·
virum} , orovnétii právu lidí zdatných a.mrzáků ,(zásádácheuge:..
niky), o .rovném právJ1vš{!chnaiikájep.í živ.otnícli potřeb,' právu
,majetkovém a zásadě soutěžé (socialismu, komunistlm), o jed-:'
'notné organisaci Hdstva (kosmopolitism, Waltér,Ayles};.nedo- "
stane se náni ani rozboru ziikladů růr;p.ýchteorií, étímméně., bez~
pečně odůvodněných· rad, a předpisů. Ale'z ,toho' se·lidé nezpo,:,
vídali a snad dosud nezpovídají, a římská morálka vyrostla z kasuistiky. Tím' větŠí: úkoľnás čeká, clÍceme-livéstisvědomí jednotlivéů,avychov:áv_atLveřejnémíněnL .,: ',', ,"
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,PRAVNI ZAKLADY'CIRKVE CESKOSLOVENSKE. \'
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, 'Prvním zákon~m republiky čsl, z 28. října 1918,Juveiejně:
; nýmve Sbírce zá.konů 'a nařízení pod' č. 11.),' jímž, ,vyhlášeno
, bylo zřízeni sambstatného státu čsl:, nařídil Národní výbor jmé"
rie,mčesk6slovenského národa, jako vykonavatel ',státní svrchova- <
~í . '
nostiv}L 2.'" že, 'veškeré dosavadní zemské a říšské zákony' anařízení zůstávajíprozatím v platnosti: To stalo se, jak v citovan~mzákonuvýslovně se' praví,' za ~ tím ll.či!lem,' aby; zachováná
byla souvislost' dosavadního, právního řádu se stavem novým,'
abý' nenastaly' zrna tky '. a' aby upraven' by I,nerušený přechod, k' no~
, ,vému. stá.tnímu'životu. Tímto, uzákoněním dosayadního,právního
.
, řádu přivoděno bylo/však'zároveň ononežádoucf rozštěpení\na:; ,',
, šeno státu na dvě velké oblasti právní, a tona' oblast' tak,zva\n:ychzemí historických (Čechy,ďMoťava a Slezskco), 'kde zt1staly
, v platnosti práviií předpisy, bývalého Rakouska, ~ ,na oblast
",' Slovenska a Podkarpatské Rusi; kde' z'achovány byly v 'platnosti ' i '
" "\'předpisy, bývalého království uherského.· Tato rozdvojenost ,prá.:
, ,va trvá ,vpřéínňohých směrech ještě dOdnes,' ačústavnílistinou f
"prohlášeno', bylo uzemí čsl. republiky, 'zajednotný ; a nedílný
celek '
,
"
"""
, ,','
"Tímto neblahý~du~Ús~eni' prá~~ího řádu postižena byla',
, i církev československá.,
' '. .', ,; ',' ,':. '.. ' ,,". i .ť. "
Círk~v 'musila se, samozřejmě hned v, prvých, dnech~vé .exi-:,
,stence: domáhati' toho, aby 'byla ná roveň,,'postaveria ', éírkvím, I'
, ostatním, aby j(byla, přiznána tatáž práva a totéŽ'zvláštní po':~'!
stavení, jaké stát přiznává církvím ď j iným. ,Církevčeskoslcl'Vénská '
musHásE1 domáhaJí ,toho, ,aby byl';l'státem uznána.yzhledeni '; í,
, ' , k syé, rozdvoj enosti 'práva musilase ,však domáhati zvláštního / "'
; ! uzriáníha' úzeniíLzv. zemí historických a zvláštního uznání' '"
", také,naúzemí Slovenska; a Podkarpatské Rusi. Kdežto,uúiání'
" , vhistorickýcIi zemích docíleno: bylo, již v í-oce'1920 '(vyhláškou
, minist.škól;, a nár.,osvětyzedne15. září 1920), prohlášenaibyla
: církev' čsl. za církev, státem uznanou na Slovensku' a,P,odkarpat'ské Rusi teprVc.vroce, 1925 (vyhláŠkou min., školství a národní
osvěty ze dne 22. září 1925). Uzriání církve československé v ze~ !::
,mích historických spočívá ' na předpisech starého rakouskéhózá-:' '
, koná ze dne 20. kVětna 1874,č;-- 68 ř. z:,na Slovensku a Podkar',patské Rusi 'pak napředpis~chbývaléhouherskélío zákonného '"
, , článku XLIIIf1895., Oba 'citované zákOny spočívají, sice :v ,ďpod~'
statě na stejných zásadách: ale: přece 'jen' v jednotliyostecll se
'rozcházej í. ,i Církev českOslóvenská musila:' podrobiti" se "těmto
'předpisům, a tíin, se 'stalo, ,žev jednotném, státě českO:slovenském"
má naše: jednotná církev čekósIOvenskádvojí;ústavu,jedriu~pro
země ,historické a: druhou' prouzemí 'Slovenska
Podkarpatské ",','
Rusi.
Byť
LrázdíIy
mezi'těinito
dvěma,
Ústavami,byly'. v- celku
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jen' pranepatrné, ,přece jen' tento dualismus. ptisobí " určitých

směrech neblaze a bude naším úkolem,aby'byl vchystarié nové

~ ,ústavě odstraněn úplně.'.

."', . ; '"

'.,

".

.'..

,'.

,Církevčeskoslovenskcť je církví,státemuzríanou. To zname-

ná, 'že stát 'přiznal jí onozvláštn~, privilegóvan~ .pó~stavení veřej:"
. nékorporace, která .samostatně svými orgány obstarává,' urfifé,'
. '. státem jí svěřené 'záležitosti veřejné '(ve'd~ní mátHk, asistence
/". '
",při oddavkách 'atd.), a která má právo stanoviti pro své přísluš-'
níkY. závazné' předpisy. V obojím směruvyhra~uje si ovšem stát
/ " .právo určitého dozoru. Jak dale~<?toto' právp ?ozoru. sahá, to "
'.ustanovují právě onyiákonné normy, pódle nichž církvi čsl.
, bylo uděleno státní Uznání.' Jiný jest rozsah onoho' 'státního dozoru vzemiéh historických, a jiný ·zasena' uzemf . Slovenska
, 'a Podkarpatské RusL' " '"
!
••. ' "
'~""" ~ ..'~'
"
Souhlasně/stanoví' se 'v obou citováných normách/,že stáfvy-, .
,hrazuje si práv'o pře'zkoumat~ .• předložený'mu statut ~celoéírkev- ~/
I .'
", ní ~toÍn {směruj neobsahuje-li nic nezákonného nebo mravně . zá- ;
, ; vadného" Stalo-li by ,se něco takového, má·,ministr vyučování
, právo odníti. církvi i \ldělené s'tátnf .uznánÍ. : . . ,,.' ~'. . ,,'
"Stát vyhrazuje 'si právo dozoru také pří zřizováníjednotli-,
". vých' náboženských obcí. Ke iřízenínáboienské, obce, stanovení.
•
jejíhoobvodit, jakož ,ikekaždé pOzdějšLzměně, v ohraničéní, '
. jest zapotřebí státního schválení. .. " ~.. l ( ' , •. . ' " , " " ,
• ~Ve. směru osobním předpisují oba: zákóny,' že členem před-,
','sta.venstvaďnáboženské obce může' hýti'jen, takový. ,nříslušník,
, ,~ který' je státním občanem československým a: který 'je občansky ' i .. '
i mravně zachovalým. Ustavení pře.dstavenstva 'nutno oznámiti
zemskému ,úřadů.' , , : ' . . '
'~
,>
.' ~ ,
. c'.'
Podstatně tytéž náležitosti jako', každý člen .představenstva
'ináboženské. obce 'In~símíti i':její d~chovnI správce.' Ohledně.'
ďpředb~žného vzdělání nemá uherský, zákonný 'článek XLIII: 1895
- zvláštních předpisů. Zákon, č; 68 ex 1874'všakv. ohledu před běž- ď
:néhovzdělání duchovních předpisuje;, žekaždýduchovn(sprá~;,
'ce, musí 'se vykázatj'riejméně absolvováním 'studia gymnasijní,ho.
'Podle toho: může tedy býti 'na· úiemí. historickémustánoven za
duchovního, ~právce,jen'absolvent gymn,asiá. ;"
' . '.' ' .
. .
:', Ustanovení (zvolení)' duchovníhO správce' nuťnó ozná'm~ti
'zemskémuúřadu,.kterY má právO během:30 dnů (na .Slovensku .
,tato lhůta neplatí) vznésti" proti, osobě ustanoveného (zvoleného)'
duéhovníhospráv'ce'své 'námitky.Neučiní-li.fak;:nestojí nic v,ce-.
stě tomu, aby, dotyčný AuéhoVní 'správce b.yl ~lV~de;nl příslušnou'
vrchností církevní ve svůj úřad.. , ' . ďl" .~ , ' ,
\'
',,:, Ztratí-li . duchovní správce své státní :občanství; nebo je-li
· •.. uznán. vinným· nějakým zločinem, nebo jiným., trestním ··.činem,'
.--,
'>který býl spáchán ie', ziskuchtivosti," nebo který uráží mravo:.
.\
,. 'póčestnost,.nebo·.zavdává podnět. kveřejňémú pohoršení,: může
'kultovásprává státní žádati' za. Odstranění takové osoby: Rov'něŽ
může státní správa,žádati za ,odstranění duchovriíhO; který. se
,
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ch~vá,takÓvým způsobe~;Žedalší' jehop~~echán'F'v úřadě by

ohrožovalo. veřejný pořádek.' Jestliže Církev tiÍ.k9vé .žádostin~
kultové úřady vhodnou' odpomoctírri způsObem, že..
,\
. veřejnéprácc,'.obstarávané 'dosua oním důchovním·. 'správcem,
,přenesou 'se, na' jinou vhOdnou osobu. "Na Slovensku může' ministr
.ivyučování v takovém případě dokonée Ívyplásiť dotyčnou'cír~"
kevní'obec za rozpuštěnou .. ' ...... ,•.... ' " .. ď
,
'. V .ohledu nabývánCrriajetku a dispOsice sním neobsahuje zá--.
. kon 68 ex 1874 žádných omezujíCích iustanovenU Každá' státem'· \<
'i'· '
:uznaná ~írkev mátedy.ja'ko,'v~řejnoprávní· "prá-vniGká' osoba.'" ,
",
. možnost nabý,vati majeték movitý a nemovitý a neomezeně sním :.
- 'disponovati.Podle ustanovení uh;. zák. či. XLIII: 1895 sc? však
knabyt{ ne'movitého ~a:Íetku,' jehoždeúl.potřébí kmodlitebnáÍn,
ke. školským, vychovávacíni a dobročinným ústavům,dá-le k účelům obytnýin církevníCh ,a fondových 'z.aměstriánců; jakož i k,za:- :
ř~zení hřbitova(' vyhledává schválení státního: Státvykoná.\iápak.' ".
také dozor. n,ad dalším neztenčeným zachováním církevního ma- .
'jetku jeho účelu.,::,:::, " i ~,' . ' ,ď " ď: . ' i . ď ,.,ť/'
Příliš. daleko zasahujícím ,do 'círké~ní samosprávy j~společné
I
Se
ustanovení obou norem,:' podleriěhbž má státní správa ,kultůyá
, bdíti nadtím"áby církevrií obce a orgány nepřekročovaly obor'
,,'
své působnosti, abyzachovávály pře,dpisy zákona ,a všech' na jeho ,
podkladě. vydaných nařízení; 'Tato. příliš široká~ikce .zákona,
mohla by'leh~esváděti úřady kneniístnému poručníkování: úřa,;.;
dů církevních a nadmírnémuzasahování do' sféry vlastnícírkév:'
'ní pravomoCi. L~e ovšem doufáti, že se tak ,nestane.' ď., :<'
' , I "Veškerýchtěchtó, ustan:overi~ musí tedy. církev bezpodrriíneč:'" "
.-ně dbáti. Jistě, že některé z těchto předpisů nám pl~ě nevyhó~ .
.yují.PodleAnéšního, stavu' zákonodárství musíme ,se jiní' ,však
podrob,iti. a 'snažiti:: se 'o': to, abychom' dosáhli' ,~ápr~vy cesfou'
\ í
I zákonodárnou. "".
." _' ,'. .~._ ....' "
. , :" ",
. '. ',' .'. ", ,
. ' ., Citované '. zde, předpisy.,tvoří,~ákl~dn.ú~ na; níž 'můŽe ~ Církev:
dále stavěti a podle vlastní,potřebysvojLústavu utvářiti.'." ....
, • Bude záležétiůá ná:s'všech, abyblldoucíjednótnánaše ústa~'
, va odpovídala ve všech směrech! našerim. posláni. .
. ' '.'
vyhovíjopatří
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Dlouhý-Pok'or~Ý!
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/ " 'SPOR
O SMYSL
NAŠICH .~ďDĚJIN.'
.
.
.'
. '.
.
! ,."

'Prof. Mas~ryk ~e svycl?- spi~eéh:. "Česká ,ďOtázk~i'",Ná~e,;Jan,Hus ..~atd .. líčil, že smyslem českých dějin ,
jesf ideál humanitní, humanitariábožensky, č~skobratrsky pod:'
. ložená . :::·ProLPeka(> spisem; "Masárykova česká. filosofie""
(Praha 1912) ,ve šlépěj íchdra, Kaizl,a: potírá tototvrzenídyrdě,::,
ž~ smysl~l11. ,našich;, děj in'j estzachování života' národního,idéál
"
národnostní.
Masarykovo
pojetí smyslu ,českých dějin.
obhajoVal,
.
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'dr>ijetben ve spisu: "Masarykova .sekta a: Gollovaškóla", (Pi-a:' , .
ha'~1912J, 'pro['Rádl: 1;,0 smysl našich ,dějin"(Praha1925), .
, ,'částečně, i JareŠ: .;,Jest 'otá~zka: .>česká. \otázkóunáo,oženskou?"':·.
'(Praha ~ 922). Proti Masarykovi napsal prof; Nejedlý spis: "Spor !
o/smysl český'ch dějin" (1913);
' . . ' ."'1 . '" ,', "/."
i,'
>:. 'Vylíčíin strúčně předemnázory·,prof. Pekařé a, pak přičiním
lu'itiku, popřípadě část(!čné: odmítnutí náz.ox:ů ',těchto. ,/ "..
'.
: ' ProLdr.Zd.N'ejedlý-,prý dostidobřefekl, že' spor o sinysl ' :
'. ,našich' dějin jest, spor o nás, o, 'náš vztah' k mhíulosti; o to, nač'
kladeinev'dějináéh,duraz>D1étohoto pojetí/smyslu našich, dějin·'
, 2 píše;,dt: Pekař ~,':":"':'chtěl,proLMasai-yksi.ověřiti,: .oc/ůvoc/nUi " .
sv'ůjúlasfn{cíl v'ýchóvný (že totiž: "naši obrodičrriavazovali .při .
. .,probuzení národním vědo~ě' pa, náši>velikóů minulo~( husitskou
i,"~ ačeskobnitrskou
že vůbecothkačeská, ·'podobně jako ótazKa',
soCiální, jest:konec ,konců ohlzkou nábožensk()u,že dlužno' vzá:-.
, sadách' našich'obrodičů dále pokračovati, .Řím v sobě překonati , (.
" a' čistšímJnabožénstvím -,- bez-::nadpř~rozeného. zjevení,' bez nú1-, ,.'.'
,'gickypůsobících svátostí, 'bez balastu dogmat atd; ~ své jed- .....
" nánípodložiti. )'.souhlasem'minulých.generací. Ovšem1dle prof., .
. Pekaře mylně.' . ď" ......
'. " ..••. :,'
.
.... .
."
" •
. . ' Prof. dr/' Peká.řve svém spisu: "Smysl českých dějin;'O no,;. " '
vý,riázor.načeské dějiny" (Praha 1929.10Kč) str;:5., k'otázce,
'inůúmé'-li s, dostatek objektivně poznaiiďá~hodnotiti'skutečnosfí"
.. ,
'\ minula, . vystříhájíéese, poruch, /jimiž zor náš' ~ b'ézděky:: spolu
"určuje jédnak riáš. světový názor a náš póměr k protJléniům: pří~,
. toninosti;jednak Šíře 'našehomravně~kůlhtrního 'rozhléduí' od.:.
,"
povídá, že se poruch těch' vyvařovati n~můžeme a že. vždy budou'
, < ' hlediska. přítomnosti
spolu 'mísithse do~ 'výklacll1 'minůlosti,. že'
'. však jest veliký' rozdíl mezi ,badatelem, 'který, se tomu snažíče.liti ,-"plně to není"možno ~a' mezi badatele'm', , ktery; a" pdori
i ,nechce býti ,zpytatelemníinulosti, .' nybržUsměrňovatelem . pří, toinriostia' búdoucnostLZa' pivéhobadatele pokládápiof. Peka:ř
sebe, za~badatele: druhého druhu ,prof. Masaryka, u něhož'dle!
soudu Pekařova .; stanovisko..' empiricky'~póinávací "prostoupeno .
.; 'jést stanoviskem,riwstickoteléolc;>gickýID, vedoucínÍnutnědo,dálek'
:'metafysických nebo k řešení naboženskému> Prof. Pekař, I stoj e
dle' svého' tvrzení na 'půděhistoriografie 'empirickoposiiivistické,.I,
r ,,~ýkládá sIl1ysl d~jinjakopóznánLlilavn,ích,faktorů:dějÍIinéhó,
• / vývojé ,'a výklad souvislosti jimiutvořenÝ,cl:t:Takovýt~oVýrněr
smyslU našich dějinpokládáPI:of. 'Pekař, za.~prvy stupeň k šir:- .
, šíÍnupojetI smyslů dějin,na' nějž, historie empirická pi"ýnestačI
a '.0 jehož roqžn~~ .ř,,:~enL;s.ouaí'skeptickY.K:dovšakďchceď př,i~
stoup~ti křešepíonoho vyššího smyslU dějin, iriusfse'vypořádat! , , :'
.' "správri~ s' pojetím:smysl1i'dějin','- diliiým~h,istoriografií' etp.piricko~
:,>-:positivistickoú.' , , " ,,-'. <:,
" ,:' ď' ď.. , ' "
': ';~', Tento smysLčesk,ýchdějiri, P9daný'.pro~. 'Pekařenť Y' uč~b:" ,
''lniCi· pro ~vyšší třídy.š~ol'· střeariích: :'~,Dějiny ·českóslov~nské'.' ""
, r.1921,jest tento: ,české dějiny nejsoU ,2 jakmínilPalacký:-:...,
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dílem. :ati{onó11!ního' Českého, vývOje,' nýb~i',~ývoj český'~h d~jin'

, "

Ijeuičoyán předevšÍm.: vliveÍ!t, úsilím, dtiéhemzápadníEvioPYj:c

',' není to "-:'dle.,Pahl:ékého~stYkání a potýkání se: ,Západem.; ,
, nýbrž gleGolla a Pekaře' ~ stálé přej ímání, podléhání a sycení'
se ,vzorem živo~amyšlenky ,pokroč~lejších' sousedů germánských,
,'a románskýchj Palackého 'pojetí našich ,dějin:, jako by Čechové'
jako Slované vůbec by1ijiž od počátku svýcn dějin nositeli vysoké', kul tury, , ano kul ~ury vyšší,než, jich germ'ánštísousedé;, dle
Pekaře nen~ správný, naše dějiny' nejsou potýkáním dvousyětů"
světa, svobody, 'dobra míru, slovem ,demokracie na ;'straně, slo:- ,";
'vanské a 'světáp'anství, násilí,' útisku;, :slovem feudalismu: 'na:'
siálIlěg~rmánské, , ,'Němci ", nám ,prostředkovali pokroky zápád; . '
',.' níkultu~y; ',' otázk?u, jesti'jakou hřivnou kterýnár~d přispěl ku ,
" ~ kulturnímu' společenství západní Evropy, na Ílíž ovšem, měl podíl
, ori~nt,antika, :;Arabové ;,~' ,ProL , Pekař ,na ,str" 'lO',citovaného
spisúpraví:'"Věda,lje. ještě',daleka cíle,patřitijasně'na ,tytosou,vislóstLa problémy; nám stačí' říc}, ,že i my účastnili isme 'se ,/
práce společn'é,od'lO, ,do 20, stolétí;; v,doběgbtické,*) "v'hůsit,:,i,
~tví Zevropeisovali jsm.ese ,do té mírYi že jsme se;cítilikulturně
" silnější,žejsme sami chfě1i'udávatsměrnice Evropě, své učitelce,
a vychovatelce, 'sami se chopiti ,kormidla; Yté souvislosttje hu'-,
sitství 'nejvýznamnějším'" bodem našeho, podílu v,budování
",evropské,osvěty.:.- ale na, ro:idíl odPalaékéhó',a jeho' pojetí
třeba,zdůrazniti,.že je to podíl, v myšlenkové 'a mravní snaze""
, k. níž nás vychovala, již k nám vnesla cizina" nikoliv něco, CO"
, , ' by nezávisle 'od EvropY'vyrostlo samo z ,českého ducha a prof
,- stře(lí:~"-,, Smysl, ,~eského , ' národně' kulturního 'snažení .se,' měř~
podle ideáluj,>ježvnesly 'do života českého duchovnLdomiI1anty ':
, .: ·je.dnot1ivých o~dobí ',evropských~ Duchovní :\smě~nici jednotlivé:"
,dobypodřizuje i se: více ,nebo, méně, i žiý'ot sociální, ):lOspodářský
i 'nábožénský,
'"
" , ""
,

'"

,"
I,

,I

"J~d~otÍiv,érilU' nirod~. nei1ím~žnó~ přiznati, něja~Ý' určitý

" jediný .;,smYsl:' jeho.dějin' (na př,messianism)j ~ vsk~tku: J}t.§Í, \
aspoň tolik "smyslů",toqhy ;.asnáhy, koliká ,duchovními pro-',
měnamiprůběheni'st<;lletí c procházíj má svOu duši, svůj životní \
tváiný'priricip, svůj :světový :náz!lr, svůj "smysl", 'dlé, zásady" že '
i,.;dějiriy umění ,jsOu dějinami.ducha",že' ,istřídánLstylů, umě
léckých je výrazemměnícíhósesvětovéhoIlázoru", 'Autonomie",
českého,vývoje jé omeiéna podstatně' duchovýmv~ivem Evropy 3:' ,
'tentovlivniěrií stoletími svůj ;,smysr', sváu povahu. "Pro~třed-.. ,

,
!'

P~of. 'Pekař/pr~měny duch~v~í

.

\

,

".

"

ro~~;~je', ďle';~u~

"
,.'j
bytost(Evropý
,
, ,chovni.ho rázllna peiiodý:/romá~~kou; gotickou' (Ú-1S,: st~l.), renesanční"
".
barokni., další dóbu ·osvi.cenství' a ,revoluce zve' též' dobou 'klasicismŮ aro-:
~~ntísmu:poslední fázL/zve "d()bo~ Františká Josefa", Každá ta doba ~á'
s~oudúši, svůi\.Životní tvárný 'princip" svůj světový~názor; svÓj '"smysl"', dlé'
, , ' ,'zásady;' že' "dějiny~měrii, jsou dějinanlÍdúchá", že, ,;sÚídání, stylÍí u~ělec" kých, je 'výrazem' měnícího, ~e' světového názorU.: " " ~.,
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:kovat~li ~ěchto;livÍl' (if~udé\lislmÚ:,náp1lbyÚ Němci. VÝčett~hó"

:',.
cona naší půdě NěmcL vykonali; čemu nás naučili, byl :byvelmi
obsáhlý; Vliv německý zp.ameI}al i naši výchovu k. nacionalismu .\;.
protiněnieckémú Ísnahuzávodit v pokroku· a zámožnosti., Na; •.
'·práh dvilisaceev~opskévstoupiljjsme sice takřka s' prázdnýma
• rukama,'~však· ~ú!o.4ňujíCím'vlivůni ',byzantským .,azápadc-;
evropským jsme;poskytli .živ~~aschopné ;prostředíse'značnou,
.duševnípohybHvostí, velkou touhou po IlOvotě, schopností 'vzpla:- '
'nouti ~. to i'menší rozvážlivost,wytrvalost a solidnost. odlišuje,
. nás od Němců' ; stále,., ač jsme se tak značně'(kulturně)' po..,
.němčili., . : , "
: ,.
..
'
,'~ : Velikým ,faktorem dějinriéhovývoje jest,.i náhoda. Myšlen- .
;;:-ky,"ducha husitství ,přinesla gotika, v nich není nic 'pův'odně čc,:"
<.', 'ďďského .. Že, však ,v Čech~rch: ;vzplánul poŽár 'áne ve:F rancii. Itali.i;
.' 'ač\poměry'byly i him vzplanutípříznivé,iestdílem náhooy,ne"boť:,silný péúlOvník namístěslabocha.VáClavadV:byl by hriútí,
.'
,to .v zárodCích. zašlápl. Nicméně' českým 'koeficientem 'v souhře
, ''vlivu:á náhod zůstane všude patrná schopnost Čéského 'prostředí
zanítit seprci myšlenku, pro pravdu, jak .říkali," a.bí~· seza',ni: \
až 'do obětování všeho: , ;. . . . •.... 'ď·,·. ..ď.., . . .,' "
.' 'J~dno :pouto' však'spojujetyríepodobné .Ši světy myšleri:.
" kové a 'představuje nepřetržitoukoritiriuitu .života á. vůle přes
ď všeckastaletí.a to je vědomí národní,', že jsme částí'd,uch6vníhó., .
;,kolektiva,' žijídhood; staletí do staletí s touže ď základní'snahou:' .
, . zachovat á zušlechtit svou' individualitu, mezi národy. VědOiÍlí
, národní, je .' neměrin'á . základna', 'jež nese ~ miše ;,' dějiny; 'N émohli,
. bychom zajisté mluvit o smyslu 'českých d~jin" kdyby/tonebYlyc, ..
dějiny české.' '.'~
.., .. , ' .. , , . , . , . /',,' "
, '"
<'Myšlenka' národní,\ th!basbylal>,řirozenýmegoisme~ro-ď'...
;.cdiny,byla, odpočátku hlavnL pruži~ouusilov:ání nejen o rozvoj
,
" -' 'mocenský,alea.to snad především,. i o pokrok duchovní a mrav- ....
. ní.. Často ,se,nám mraVnLa.duchovnídobro'doporučujeprotq,vže', ,
.toho .'·žádá . potřeba l1árodní.. Dru' Pekaři, je," historie, učitelkou ži:;.ď :\,
,'vata, o,všem, histor,ie,pozpana v: pravděj ej í, va~uje; abynebylo< ..
ospravedlněno mínění' českoněmeckého historika; (Bretholze), že
,Aoba. našich ději~;,starověku, germáriskoněmeckého" do: r. 1420.
.. byla dobou vzrůstu amociidbba( če~koslovanskéhó středověkU:
, .od1420.~1620dobou ,.úpadku,··k6riČícího Bílou Horou"dóba ra~kou~kéh'onovověku,ód 1";'1620. 'do r. 1918 dobou znovuzbúdování
" a 'vzkříšení všestrariného,\, a doba: od r . 1918 doba ' opět česko- ,
',sloverišké'vlády že bude' d9boll n<?véhoúpadku~' .. ;"'.' .'.; ',>,
" ,
,Dr., Pekař se bojí,' žejroste~e jen~ útisku ~zkázy, z blahobytu ,že ,upadáme 'v 'zkázu,' , .,vexatio (útisk)' že dává nám
intellectum·(rozum}. Proti spisku dra Janá Slavíka "Nový'názor'
r
nacČeské dějiny";" (1928) tvrdí dr. Pekař," že husitství bylo hnutím,
,~tředověkým ,s malými náběhy k novověku,ha V· ně~em že stře- .
dověk prodloužilo, s prof. Chalupeckým potírá názor,Palack~ho" '.
že by husitstvím počínal nový; věkvdějináéhkřesťanství, . po- .
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vaha -myšlenky hú'~itství: jestředověká;v podstatě kat:olická,ba
v něčem nadkatolická (kaliéh, Svátost oltářní) ;' rovnež i ,o tábor-'
. .• ském demokratismu -možno mluviti '. jen v'. tom smyslit,: že u' Lipan',·~
'stála'
demóknléie '. (táborská) 'proti demokracii (Husitů-Pražanů .
-.
a katolíků) ; hlízu Lipan bylo nutno z těles'a národního vyříznoutL'
společriou',snáhoit i 'katolíků, ipúlžanů..:Husitů. .':'
"
. "
_,'Ten9r spišůPekařovýcvh: ,,smysl 'českých' dějin'.: a dvoti dílů
.: :' "Jana .Zižky'~, 'jesttehto:Cechovevsebevědomé -pýše chtěli býti
,'motidřejšími.a lepšími než ostatní kulturní Evropa, vedená církví
'římskbu, :zakr~áceli 'se'v,b6jitom, 'přived~i vlast
polt~at ~á
huby a dobře učinili;: že' se po mírných ústupcích se 'strany Ríma
J'
• .s· tímt9 -s~íři1i, chybili,'že -sedali dovleku Lutherovy reformace
"
'a tím připravili si Bílou' Horu,mohližíti v klidllv církviříníské,
.
- , mítik:rás:p.é katedrály, 'umění, blahobyt;, nerozuměli" si; Doba
i.,baroká,doba sv. Jana ,Neporriuckélío, tato missa ;solernnis české:'
. - '_.,' 'ho národa',-uvedla ČechY'_nábožensky v jednotu -s Římem' a,tím. "
\ '.
ise s\,ětem románským;'akatolicko:tÍěm~ckým. Osvícenství liberalistické (dobř~"n,á.psal RádI [Lc: 60] :í,V náboženství se liberalism'projevuje 'jako yÍ1itřní nevěra; ,ale vnější uznáváriívírý"),
.
ďl?onechávající - Římcelkem ď : s pokojem, " nehýbající; zastaralou"
'. a přéžilouotázkóunábóženskou, .nás' vzkřísilo, amy matrikově
, , , . 'JrvajíCe vŘírriU, ah~ ljberalistickyv jehodógmatanev~říce,žijíce
\ ' věd<;lu, uměním, mO,dérním komfodema bl~hobytem, pnužív~~e
'j~ho .moci a, vlivu a._ a~tority kl! prospěchu vlasti ... ' "i' " , - " . "
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Jaroslav Halbhuber:'
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. R~FORMA" CESKOSLOVEN.'ŠK()LY,A .NÁBOŽENSKÁ
/
é'
_\';V,ÝUKA"ČSC CÍRKVE.
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·Mezi.~či~elkt~1Il1,ve 'škoIníc~'úřadech,v;kr~~ich ~eř'e'jných'~

,
,
ve sloupdchtisku'učiteIskélio ii,neučitelského živě ,se. dnes dis~u....
tuje,o' reformě česk'oslovénského školství; 'Zdůrazňuje se":'tu zé- .,' '
jméná zaostalos{ československé' školy,výtvofené, zákony starého
, Rakouska' (říšský 'zákon školSký zr. ,1869,,; ;,školri~~;,novela'!
< z r . 1883)' a Uherska -(zákonný, článek XXXVII[ zr. ,1868), které
byly sice ,zčásti' zlepšeny 'pokrokovými 'zákony'r~publiky č~sko:-,'
slov: (zákon z 9. IV." 1,920, č. 292 Sb. z. a n., malý školský zákon
. . z' 13. ,7.' 1922, č. 226 Sb. z. a n.), ale přes t9 jejich jádro zůstalo,
,' a škodí našeml! školství sv<?u z'aostalostí a nerepublikánsk.ou
." ,,' \ ď".
tendencí.. ", _ , " , "
, " ,Uvederié zákonyrakoí.tské a' uherské zřídily školství; k,teré
~,
'kroměškólý zákhldní,'Ohecné, bylo d,vojíhodruhu':jedno ote.:.
.'
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\~řené . aŽ

po stuciium'na'vi's~ké Škole, ;a 'druhé Jza~řenéstudiu' ,;
')výššímu;l (mimel odborné a riej vyššímu, t. zv.: Škola měšťanská ..
. MiZÍ obojím, školstvím' ,není přestupu, nebo jest velmi 'ne;. "
,:síÍadriý, spo'jený"s óbtížnými'přípravainí'nebo . se" ztrátou Jet.' ,:'
'Ostatně i' to"otevřené~' 'školství má od počátku dva' směrý" '.
, .
'gýmnasiální a reální, se ,ztíženým přestupem s jedn6hona'druhý,.
při čemž žák v' příliš časnem věku (v.l0 letech}.má' se' již' roz';.
\.'
-;hod6vati"pro jeden či·dnihý .• : : ' " . : :,:" ':.
. '.:'.'
. , , . Zák'ony staréhó státu vybudovaly> nám školy; na' nichž n:e:"
'.přihlížíse nijak,k . dětem nadaným Ízase nenadaným/Zákony
... ,ty znaly' jen jeden typ žáka: -,žáka průměrného, pro. něhoŽ. byly
~estavovány'osnový,; učebnice j rozvrhy, hodin,. což ,trvá dOsud.
ŽáCi nadprůměrní, kteří by mohli dokázativícé, sev t6mtoškol.:..
"
·ství přehlížejí a nechávají zakrňovatinaprůniěru;\'a ,žácipÓd, .~průměrníí kteří ;nestaČí; I'prostě . opaku i í,/a, '. to
:!všech:předmě-:
J'''í
'tech,a:č, třeb~ nestačí jen v"předmětě jednom: .
"
,,'.ZákonY tyto:daÍ y nám Školy,o~ganisované tak" áby:vycho.vá'- "
,
, "valy občany k vědoJl1í podřízenosti aposlušposti vůči tě~, kteří ,I
",
,představpvalisprávní á. ;,oporný'" áparát státu. Protov. tomto
škO'lství 'má každý někoho "nad ' sebou~~, žák učitele, .učitel správce .
školy" jnspektora. atd: Z .tohO'to ~ zřízení ;přirO'zeně ; vyplývá !. pak ," .'
,směrem, dO'lů' nedů~ěra' v,' poctivou práci,) přehlížel?-í, . vyvyšování . ,.
se,.·poroučení,·a .směrem vzhůru ,někde' bázeň a, ponížénosf,!jinde,'..
pohrdání. a l často společriá· !1eriávi~t. .Zákony réJmbliky: snažÍ-se':
překonati nedobré vlivy' tohoto subordinačníhosystému tímí' ž é ;
kladou důraz na přátelský styk'. učitelé; se :žá~y'a .žádaj í"aby
nadřízení byli. podřízeným' spíše,rádcf'.než. příkrými posuzo-'
,
Vateli -, ale těžkO'. tu> plně,odpómoci;.kdYž ,je yada ves~arém:
zřízení, kdeje.málo .ohledu k dítětiL učiteli, 'zatospíše;k učivu, ..
':a dozorčí správě.'
.
' ,
,.
,
)' ': Úsilí o relOrmu československé školy vyvinulo se u.nás záhy
po;převratu; Nejp~ve 'objevilo se v:tisku'pólit. \strany. sociálně
r demokratické,~. kde zdůrazňována byla hlavně 'nutnostjědn6t:.
/0,
\
;:~ého'uspořádání.československého 'šk()lstvLod nejniŽšího stupně . ,
.. ,.:,,\
. až .po nejvyšší 'a umožnění :vzdělání ;navšech,. stupních i' vrstvám
hospodářsky slabým, zejména pak nadaným dětem. Toto ,hnutí" .
,vedl a šířil hlavně prof. ,Fr:. Mašek, .který.r:-1923 připravil s'poslancelll' Bechyněm návrh~ š~olské ,reformy,' v:němžťžádali'pro.
,~všechny' děti.Sletou povÍl:1110U docházku školní na,škol~' národrií~',
.( obecné a' reformO'yané měšťariské L se souč~~ným zrušením- nižší
.' š,k.oly stře'dní. Návrh. vša.k nedošel porozuměrÍíá i;J.edostal se ani
, před zákonodárné sbory. J>odobně ztroskotal:inávrh:n~ďreforÍnu . (
'\
.' ~třední škO'ly,:vypracO'vaný r.;1925 univ;prof.:'drem. Bydžov-'
.".' .:..,'
ským, který'~siloval,v něm(:o,jed~otnou)kolú střední: .'
,.,Soudobě,vznikala příbuZná' hnutí i v jiných kulturních zeí. ....:
'mích,' na' pf. v Německu,Francii, Rakousku; Bulharsku, Spoj~
Státech Severoamer.a: j.iz niChž ,některé Aosáhlý:pods!atný~h '~.'
. reforem svěhO' školství cestou zákona' (Rakousko, Bulharsko) .' ",'. , I '
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" Dnešt;zí hnutí O, reformu českoslóv.,školství pojí
zejnÍéna f,
ke jménůÍn do!:., dra Příhody a doc. dra Uhra a je.sť soustř~děnó: ď
"hlavně ,v Reformní komisi přrškolevys. 'studií pedag. v Praze ,a
,/
'.' v: Reformnímsboru)Jr.o'národní škóluve VélkéPraze;kdéž\zatl
, "hojné ,účasti a spolupráce učitelstva' přednáškami i prací 'v sek-<,
'cích pro jednotlivé,učeb~é 'předměty 'připravují,se .podrobné t
ďreformnínávrhy~ď_> , I· • '.' "
,
'
'
.,,'
'" • ,Toto', nové. hntltí 'reformní ~usiluj~ především, o školu, jédnót.,.
noU, ,uvIiitř "róúůiněnou " či, diferencovanou 'podle p~třeb :žáků;-"
--.: J edriotná škola. znamená. spoj itouio~gariisad školství béz,
,':'
. " ohledu ", na pohlaví, ',nadání, sociální' prostředí a hospodářské
,.,poměry,žáků. Může 'značiti ,systépl' ~kply"od"počátkuškólní·vý~ ..
"chovy ažpo'školuvyscikóu, ale může se omeziti ,i na,výsek, kteÍ'ý
zabírá' škcilu 'povinnou, tedy od 6. 4014.,' příp. 15. rokU: věku.*),
, ~ Diferen~iaci rO;iunií','sezfízenÚ ktěré by uníožňoval~ dát(:
,
každénllÍ,žákuco dórozsahu i 'co dó hloubky takové vzdělání,.
kt~!é\odP?v!d~.jeho 's~hopnostemt' zMmům a, v;yhlédnutému'
'._, smeru:povolan~;, ' .....~', , - " , ' ,.,,'.
::.
t'".",.",
.' ,Dr.Příhoda má've svém reformním plánu' na: mysli jednotnoú,
. školú· od počátku docházky školní až po, studiurrľ vysokoškolské,',.
'
, a dělí: tuto školu na čtyři stupně: ,',. . , - . i " ,
/' "
á) stupeň' první: škola obecná (zák ladn i}, pro školní· rok;
1 ~4
prvl'p • 5• ,:,,:,).,
'
,:
'
'
f-,
t
, \
'_b) stupeň druhý: škola'střední či Korizenium,""~"') ,místo ny-~'.,
,,'nější ,škály měšfan:s~é
rlÍžŠí školy ;středIlí~, pro-školní roky.
'5.-'-:-S;,'příp.6.--:-9:j
. ,,' ,\ , ,.' \ ,
. ' . ' ,,'
',cl stupeň třeÚ:škola:vyšší,z~hrnující :dnešrÍí typy vyšší
. školy střední. 'a' spolu ,také vyŠŠíchškoI. odborných (obchodních;
:'
, průmysloyych
hospodářskýéh);.
<
",
. ",. d).stupeň čtvrtý: školá vysoká (universita), obsahújící vše.;
"chnY,obóry~~studia nynější' upherSitY,a techniky. ,',',, ď ', •.•
, ,,' Obecná škola má,dáti.záklitdy, z jazyka, počtů,ďreálií, do:.
vednostía, výchovy~tělesné>a, mravní; Komímium má' míti třC:
,.,y, ',' ,"
větve: ·gymnasiálnou,· reálnou a' měšÚúlskou, při, čemž by, žáCi
',navštěvovali jednak předměty společné, 'jednak rozdílové. Vyšší:
, škola bymělajednótnýťeoretický základ;'k1němuž by se družily,
větve gymnasiální, reálná a, odborné. 'I universita měIél' byspo- 'I,
:lečnóu.osu, již tvořilo 'by,shidium filosofie" sociologie a pod. ", "
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. *) Pedágogové"a lékaři všeobecně doporučuj('rozšířeníškolnípovinnosti<~ď
, do ,.15. roku věku; á to' proto, že ditěpřed; 15. rokem· není ještě, tělesně,
i, duševně dosti vyspělé a ,tudíž', jest 'nezpůsobilé pro práci' v povoláních,' do ď
kterých po úkončení '~kolní povinnosti většinou ' hned. vstupuje (učedníci.
( 'v řemeslech a živnostech)., ,',' " , : ' , , ' , :',ď ".-',ť
',; ',:
. ,,**) T'ví-dí ~e,ďže po čtyř~ch Ie~echna 'škól~, ob~c~é není:· dítě je'štědosti
Zralé ",věkema nemůže., míti ani potřebných, schopností, ,', zejména,
jazyku
vyučovacim,', pro studium na-'yyšší škole,', , . ,,,"" "~o
"
" , : ';"
'***) ,Tímto pojmenování chce Dr. J>říh~da zdůrazniti původ hh.utio jed.
,notnou školu,.sahající~žďke',Komenskému.
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Diferenciace mi'nové 'škole:dás~ ďpl~ě vykon'ati' tolikó n~'
'i:'
~. "stupriícli"' vyšších;, N á· stúpni 'pr:vním: (obe~ná .škola) . shad / jen
';,v'n~kterýchpředměfechj,zejména dovednostech, vnitřní '. úi:>ravo'ú . . .
vyučování V rámci třídy. Na.vyšších stupních má se ,díti tím způ-'
sobem, že žáci 'podle svých schopností;zá)íiiů á vyhlédnutého'
směru~ povolání volí si. příslušné studijnÍ' větve i: předměty spe;.
éiálnLRři tom mohou případně přestoupiti i na větev jinou, když "
ukáže se toho potřeba činutnost,:a to návštěvou "doplňovaCích
předmětů, a 'zkouškami z, ních, bez 'jakéhokóliv~násilného pře
rušení ostatního studia. .. ,' , : .. , ,... :",
ď
"
. V podrobrioste~h, o~e~tije ,seď Dr. Příh~da :zatím:' na:dr~hy
stupeň, jednotné' školy (Komenium);pro, ,kterýž navrhuje 'toto, '
\
':zřízení:'
.
" ' , 'J ,
'
,
! ·':,;,~I.Pokiádá~a nezdravé \tčitil,spou~tě,roz~anitý~h.· pfedinětt1'
'průběhem týdne a semestru.' Jeto jako kdyby někdo musil '
" zaúrčitou ,dobu přečísti mnoho knih přerušovaně po částech;'Doporučuje omeziti. počet předmětů! ú 'jednotlivých: seméstrech,áJe
,;přidatijhú hodin," zato však: v dalších semestrech 'je ,vypustiti
,:'a nahraditi druhými podl~téže' zásady.t) .',., ' ... :., .~, '.' "". '
, """" '. 2. ~ádá, (aby časovými jednotka'~i ' propostnp" ~~'. ~k:ole byly:
,'nikoliv'dJouhé školnfroky, riýbrž.školníďsemestry.~Tímď se mk, '
(zpestřiti život ve~ škole . (změnou předniětů; ' . učitelů .a' pod.) a
. dobapropadávánLžáků,zkrátiti o,polovirnÍ,oproti dnéšku. .';
, ' 3._ Navrhuje zrušení postupu podle tříd.a závede,ní' postupu,
podle. předmětů. Místo učebentřídních:mají. býti zičebny, pro
.jednot livé.· předměty, ,vybávené 'pa třičnymi. ~ pomÍtckámi.. '. Nepro.:.
. ,:spějě-li žák v některémpředmětě;propadne pouze.z ,tohoto; a
budejenv .tomto.'opakovati, v 'ostatních bUde normálně pokra:-:,
,/,
čovati I dále. I Pfi tom, bude míti;možnqst,časem'toto opoŽdění'
studiem a úspěšrtoU zkouškou dohoniti: a vyrovnati.. , ,
,:. 4. Zavádí:výběr předmětů (větví) 'podle" schopností, ,zálib, a
vyhlédnutého směru povolárÍIžáků (s'oiisfaQ(l elekfivní);,ď "
..'\, .
. ;: p. Doporučuje~krácenf hoc[iny vyučovaCí 'na. 45; minut," a:le.
: za to přidání hodin pro; studium žáků v' pracovnách, knihovně,' .;);
< hry,}ázně ~a Ž~k(:lVSká, shroiná~děnL' .Za: ;f'!1'iálryí '.den
týdn'u· na,':
Yrh~Je,~s.obotu,>,-'<.<:"
:-~",,",
",:'".,/:'.",
"
',">1\
, . 6. Posléze doporučujesblíženfžacfva, učitelůidóhlédajících, '.: ' ....
orgánů;ďzejmérÍa 'týdenními shromážděními žáká a učitelů
celé '
;školýs programéni. naučným, 'výchovným i zábávnýrtÍ;zřízeniiú ':"'.; .
důvěrní~ů žáků, ,jež si titojédnotlivě volí z učitelů~učitelek,
ke kterým mají nejv~tší důvě'ruak nirňž ;seuchylují ve:.c~vých ' .
I
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tl Zde .se dá riamítpoúti,.že souČa~né :Pěst~vání všéch: předmětů (i jejich ... '

I

I' '

složek; na ,př. při přírodopisu všech' jeho, oborů: zoolcigie, botaniky 'atd.)
'má 'tu výhodu, že žáci; kteří:z "různých příčin školu předčasně opouštějí,
"
. odnášejí si jisté znalosti .zevšechpředmětů,kdežto jinak', jimchyběJíi.'zá-. , kladní poil}atky z předmětů;' jimž' Se dosud néučili.;. Pcité stránce je velmi'
výhodné ,koncentrické osnování předmětů na' škole .měšfanské oproti cyklickému na nižší škole 'střední." , , '
'''- '
"
.
'
,,"
,'-

.'

.... ,

,'1

",\

", ,I'

~29,
, .1:,,'

"

"

;'
I.',

.

,

/;

.
'

'..

,

I'

'
,',

.'- ,

'

.:'"' •

~, ','

".'
"

'

.

"1

\

.",

"

"
',.'

.

;1

I,'

.""'",,,:

dětských: tížích
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a, stárostech ,o rádu a o pomoc,. dále zrušením'
titulů při, oslovování,,' které, zbytečně zdůrazňují podřízenost 'a,
nadřízenost. (má zůstati. jentitú!. pane a" paní), velmi hojnými
':poradami všech školských činovníků a usilováním o tó, aby do,,; ,
zorčí funkce: inspektorská byla na,hrazena funkCíďpřevahou,rád~
covskou (pedagogický,' rádce).; .. ' ", ,.,' . '
. '.
'
. '. Podle usnesenCškolskésprávy 'hlav. iněsÚr Prahy má by ti od;
,: ďI>očátkuškoL rokti1929j30 zřízeno ve, .velké Praze, několik po-,!;
kusných škol I.an. stupně (obecná'škola: a Komeniúm)V růz:
. :ných ,prostřédích,měs,tských,a to ve smyslit 'návrhu' Reformní
" "komise při: Škole .vys;studiípedag. v' Praze; .vYpálcovaném drem
··Příhodou;Na. těchto školách budou působiti kvalifikovaní učitelé
, škol ~ obecnýchi,měŠfánských i.středních.' ,Získanézkušenóstiá.
. výsledky'
mají se pak 'státi podkladem l1áv'rhu zákona o.školské .'
.f
re orme .. , , ., '
. " ' , ' ",'
". .
,.'
. ',: Po~ud se týká vyučováni' náboženství naďtěchto . pokusných
rCformnícliškolách,bud~. toto iŮstavEmopodleplatných zá,koriů
.
příslušnYmďcírkvím.Byló,byproto na místě; aby tyíocírkveza-,
lřIdily:si :zde svoji' nábož~nskou' vý,uku' se zřetelem k ,~efoi-mnímu:
duchu; který'bud~ tyto 'školypronikati,a,'aby.z, novéhó: hnutí"
. i samy' těžily' pro,zd6konalovánínáboženského' vyučování. Se.;'
trvaj í-IL ve starých', fonnách, budou ty~ó~ divně' kontrastov:ati
./s. novými 'směry , na' škole a,způs~bí jen vzdálení náboženské
,výuky ,od: ostátní'škólsképráce - jistě keškodě'dotyčných
církve", .. " , ,"'.: ' . ':, < "
" ',< '"
",
\'"
Uložil jsem si zal1kol; vypracovati' směrnice' pro nábožehskou
',' ',' výúku CČSna,uvédenýchpokusnýchškolácn'se:zřetelem, ké'
vnějšímu jejich zařízení i· duchu, ,jímž má, býti na nich ve.deI,la
. vnitřní práce;, Jako ,vůdčí zásadu jsem si vytkl: Drž se starého"
, "pokúd jest dobré, cile dej'přednostnol/ému, jestliže jest lepší!
'.' V rámci 'tohoto článku podám stručně' tyto směrnice, pro 'potřebu
praktickou připr1lVím , však vypnlcóvárif podrobné.. ," : '..
,,
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'. 'Nejen' když Čsl;, církev byla .8.lédna1920 'zaiožena; ále dodnes můžeme
· čisti; ,žepry kněži, kteří ji založi1i i byli "myšlenkoyě neujasnění:', že prý tato:
církev ,,,vznikla. z .nálady poválečné, ze' sklíčenosti a' obdiv'u k modern~ vědě,
'z náboženské 'vlažnosti.a myšlenkové malosti", zniunlmáprý "ústupek'náladě
" doby", "úpadek, zpátečnictví a krok' zpět", je 'prý "výsledným, tvarem iněk~
kýšovitosti \ středočeské,:nedostatku;logického . myšlení"i 'je prý t() "církev
riáplavu,,, niKo1iv,vr~tev(prahorníc~~',' je'! pry .:vdo,va,'pO ducht(, a., .,~~zP!ldne

I."

I

,I,

českoslove·nská.

L Církev.
,

"

s,e ~sama / ..

j

",;

,>"

, ,.,' " ':

I,

,

1

.' ': _, Za~na~etÍáváme ~uto,', ~vět.o11':1~~vitt ~n.e, abychom,. ji vyv~a:celit 'a~e" aby.,;chom ji tu uchovali na' památku pro )udoucnostKde je· stanovisko opáčné ,;
'a. nepřátelská zaujatost, nicnédokážeme, důvody.'Jedinym 'důvodem porá,žejícímcelé.'stanovisko jsou fakta;' skutečnost) "A' tu: skutečnost' čsL'círke~
!~přiriášía, stále. přinášeti bude,. takže nakonec:i slépí budou viděti, hluší
. 'budou slyšeti a němí' ,promluví -:-:- 'a búdou svědčiti ó 'opaku toho, conepřátel-'
~ká zau.jat?st~~.íŠ, jako ~;o~~přání~;~ýšlel~.!,
' .. ' . . "
. . .'
, ' __ Ovsem, vyse uvedeny nazor nent Jen, deco) theorehckeho, 'ale, velmI se ' ( \
" 'projevuje Lv praxi. Ti, kdož jej mají a'šíří, mají dnes Ý, rukou 'také 'moc
a k svému názoru dovedli přivést i' celounYI1ější vládu, repub~iky,která
má zachovávat'.zákony a inezinimi i jeden' ze základních,' ustanovení státní , .
'/' ústavy, žeďvšecka náboženská "vyznárÍí jsou rovnocenná. Žádá-li ,čsL .církev '
"od nynější vlády a úřadů něco, dostává se jí nejkrásnějších slibů:' že samo-'
zřejmě bude všechno splněno, že, na vše to, oč Žádáme, ,máme nárok, ať je
to bohoslovecká fakulta, či státní subvence. na stavby, sborů,' ať místa na' . ,.c.
II; školách;' či.' cokoliv, ,jiného;, Avšak tyto . sliby·I.;...., se' nesplňují!. ,'~ , Proč?
Silné osobností" silné složky vlády dovedly pře'svědčiti celou' vládU; že 'není
· třeba. vyhovět, požadavkůní té, církve, . že je 'před,zánikem; že by ,to byly
zbytečně, v:yhozenépeníze,.jichžse dá užíti ,lépe; že ďovšemnení dóbře.od~\ď ,\
mítat a vyvolávat odpor a tím udržovat život:, jen slibujte, 'abybýli ukulé- ď '
báni v nečinnost, ,ale plnit nemusíte! Není,třeba.tu •. církev proriásledovat;'
ale stačíjiriepodporQvat;a omi' sama zajde, .neboť, je ',ústupkem 'pokrokové '
" ' :náladě doby před 101etya dnes má dobanáladu,opáčnou. ' , ' ' , : 'ď
.
Nuže, i, ~de,jed!lou,skuteÚost;' pravda, ' donutí otevřít. o.či' ~nohým; ,
kteří je .dnes. zavírají.nebo sr je nechávajízavíraL Pak; ovšem nechť 'sine-I, '
stěžují, jestliže příslušnícíčsI: církve se uplatňují'; politickém životě jiným'
,;
směrem,. než by si leckdo'. přál. Pak/nechť seráději táží, kdo., je tam vehnal,
,.: ,Přes to pře~e všechno skutečnó~tí je, že ~irílťv čsL;~ste, mohutni" sili
,á prospívá. Od sčítání'lidú vr, 1921,početpříslušníkůse,.zdvojnásobil a
'denně vzrůstá. Vi. 1921. 'neměla Církev ani 'jednU,státně schválénou náboženskoú obec,.Ýr.1922:jich měla3ľ, dnes jich má228(~ápa:dóčéská'dieéése
, '85, vychodočeská: 67; morayská '47, slezská 21; Slovensko 6, Podk. Rus 2)
:arnimoto 6 obcí ,v Americe. 'Yi-. 1920měla církev 56 duchovních; dnes jich, "
'má 261, vedle ,desítek laických Ílčitelů náboženstvL. V stud."r; 1921/22 měla '
'církev na Husově evang.,fakultě bohoslovecké., lshidujícího bohosloví,
v,zimním'běhu 1928{29 jich tani: měla 92. V Jr,' 1920 neměla kostelů, dn~s:,
, má '58 nově postavený:ch ,kostelů (sborů), 'dále 6 'vzniklých adaptaCí jiných
'objektů;, 43'dalšIch sborů je'rozestavěÍlO, 8',~daptací, připraveno. V .. r\ 1920, i,
neměla žádných systemisova~ých' míst' učitelů náboženství; dnes jich má ;celé' '
desítky. Ještě v, r~1.924 neměla:' orgAnisóvané mládeže, dnes ,má přes 100', .
Jednoť mládeže riá spolkovém iákladě sorganisováných, žijících svérázným '
a: intensivním !životem. V r. 1920 vedení církve úřadovalo v krám~, s Tisko':
vým družstv~m' a často celá agenda církve byla j Ém v taŠce pa trhirchově;
dnes' družstvo .má svou',tiskárnu,nakladatelství a knihkupectví, církevní
'.
úřady:ve.všechdiecésích,své domy a>,úředriictvo., Ještě v r. 1921 'neiněla
, církev duchovenského, dorostu, dnes 'má moderně' vybudovanou· bohoslovecc
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" ko~' k~lej. s '50'b~~~slo~Ci a' m~h,ía.· by. jich míti' třikrát. tólik;' ~d;by,~ěla;
· , pro ne mlsto..
'. ,.
'.' , /
".. .
. .
'.
,Rychlý vzrust kře~ť~~s,lté církv'e ,v j'ejích:poČátci~hbý~á.. prohlašován'~
. I ' za zázrak a, doklad božího přispění a ,řízení; Jen slepý' a zaujatý 'člověk.
· : muže nevidět úžasného vz~ustua rustu čsL církVe během 9 Jet. jejího trváni. í
a ~évidět . y tom božího řízení.. , .
..
.,
", .
.'~·,Aminí. to ji;m'vZrust a pokrok :organisáční,nýbiž i vnitřní,myšlenkovy,
ideový. Jen kdo ,nesleduje publikační činnosti·. církve nebo 'zavírá před ní
oči, muže' mluviti o ;,vdově po' dtichu~:.! V/ .Praze.je vydáván oficiální orgán
"církve, týdeník "český. Zápas";' pro' Moravu 'a, Slezsko 'vychází' ve Slezsku
· "Palcát-Čechoslovák",v"Turnověse vydává 'lidovýč1rnáctideník "Husova
.: ; liga~\ organisace duchov~ích. má sv-uj .stavóvský měsíčník ),Svoboda s'vědomí", .
·'.mládež rovněž měsíčník "Věstník'mládeie čsl,cirkve",pro děti jeévydáván, li'
měsíčně ,;Malý 'če'choslovák'\, je tu, knihovna ,pro spisy odborné: . Edice ,Bla- '
:hoslarJ, knihy o náboženst"i a prO ,náboženství (dosud 7' sv,),'. Tiskóvé. druž-:,
stvo . vydává množství" publikací, .. brožur, . kalendář, knihy, Církev. má svoje....,.
u~ebnice náboženství (L~mbefk: Nábožens~á čítilOk~;Farský:' 'Starozákonní,' ,
,čItanka; Halbhuber: Seménka, prvouka; 'přIpravena Je' Novozákonní čítanka).
.
'. Myšlenkově pracuje se hlavně. ve vlastní 'bohoslovecké kole'ii v Dejvicích, '
· 'kde se, .koná27 ,hodin týdně. speciálních odborných. přednášek' pro boho-,"
'.' slovcečsl. ·církve,vedle.přednášek, které mají na Husově.evang. fak. boho-' ,
~,
sIovecké. Mimo to koná se v: kolejikúrspro'vzdělání laických učitelrlnábo",'
· ,ženství čsl. církve. -,K ult čsEcírkve .byl brzy',n,! pO,čátku církve: osamo-'
statněn, svérázně .'vybudován a pracuje' se v' něm .stále. tvurčím zpusobeni.
rostoucím'z kolektivního 'náboženského života v·církvi. " ., ..... ' . . . . ,
Kolik'lidí cí~kev. přivedla k náb9ženském~ \a~ mra\,~ímu .. žIvotu, jehoŽ;
. dřív. vubecneznali, nedá,
arci ,státisticky, zilchytiti, ale ,leccos ;z toho' bude
možno 'ukázativ. publikacích,: jež církev vydá u příležitosti 10, 'výročí svého .
. založení v r. lQ30,'a,v nichž chce zobntziticelý svuj 'vývoj z'aprvních 10 let.
" . Círk~~nísněm vr.1924. z~olil výbory: ~~~kový, vý!=ho~ný,práyní, ho~po
dářský a sociální, aby pokračovaly v' práci: sněmu a . připravily. návrhy pro, '"
příští zasedání. .Výbory od tF doby . vykonaly práCi. značnou; Zvláště je
připraven nový návrh, ústavy církevní"a byl již'rozeslán 'náboženským obcíll1
· k projednání, Sněm, který bude. konán' v době' brzké, bude řešiti . otázku
novéďústavy.a duležité ótázky:finánčníj zvláště platovou úpravu duchovních
a pensí círk..zaměstnancu 11. jejich, pozustalých, Finančně' snaží se církev:.
dosíci úplné. 'soběstačnosti.' Pořádá .pr-ávě mezi svými '. příslušníký velkou
/ sbírku, aby ubnidila '. značné náklady, vzniklé 'ze staveb bohoslužepných bu-"
dov a úspěch' sbírky svědčí o porozumění a oddanosti k Církvi v dnešní:hos- '
podářsky' těžké době. Církevní daň se vybírá ve všech náboženských obcích, .
'r:
část' její se odvádí ústřední církevní 'pókládně na vydržování duchovních"
'a potřebycelocírkevní; zbytek zustává obCím pro> jejich místní potřeby,"
PřikÍ'oč~j~; se' i'k dnu .sociálnínm. Zřízeno ústřédísociá.lní / péče" v jed,;.'
'<notlivý'ch' náboženských obcích jsou' sociální \ odbory rad starších, Slezská
diecése 'zřizuje právě v Ostnivlci své sociální ústavy, zvané "Husitská. chata'
Stiborova", totiž ozdravovnu' pro duchovenstvo; potřebné členstvo a děti,' c.
'. živá účast o otázky církve a jejich .řešení se 'projevuje,' na 'diecésních
shromážděních,'konanýchkaždoročně v jednotlivýchdiecésích,za přítomnosti'.
,delegátU všech obcí diecése, dále' na s·ynodách:. duchovenstva, 'v poslední
době na diecésních;konferencích, okrskových schúzích pro jednotlivé. o~lasH .
diecésí 'a' konečně na členských shromážděních ~.•' jednotlivých obcích. Učast
laiku ve správě .církve, obcí, ,diecésíi ú'střédívnesla' nového'ducha do celé
· církve,. neznáméhó ,v církvích, říiepých 'pouze duchovními. ,
' , " "," .
:-.. ,-' Církev. se. úzkostlivě vyhýbá 'všemu zasahováhí do politiky,zakáza~a
,
svým' dúchovnínikandidovati' při volbách; nebo[·drkéva,'dúchovni je pro
·yšechnya v církvi jsou příslušníci všech strlm politických; vyjma' ovšem f'
strany lidovou a )udoyou, '. ,
ď
., .', .' Tytoskutéčnosti "mluví' řečí velmi . jasnou, .budo~ '11lluviti ·.·stále'. hlasitěji,'
"'_ať'nebúdóu moci býti .neslyš'eUy, veřejností:. 'I."
.,'.
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Snahy pospoj~ní křesťanských 'd~kví nabyly,o'd skončení, světové' války' .
nových podriětů; a --'několikerou cestou' začalo, se i' uskutečňování . těch snah;
Jasně'. stojí v'tom proti sobě dvě skúpinycírkví: římsko-katolická se považuje za jedinou .pravou církev Kristovu, usiluje také: o', spojeni, . hlavn.ČI
li církvemi východními, ale ve 'formě unie, .podřízenLse papeži; naproti tomu'
církVe' ininlbkatolické' hl~da jí společným', úsilím, možnost i vzájemného, spojení
I
vevyšší jednotku, spojenou jedin~lU církev křesfaO:skou.lpapež'odsoudil tyto
. snahy mimokatolických církví, encyklikou .Mortalium animos ze 6. ledna 1928
, , a'. reklamoval jeden Qvčinec pod" jedním pastýřem, římským papežem.'
. : Jednou z možností spojení mimokaťolický~h ;'církví je spojení na p~~kti
I'
cké/půdě křesťanského. života 'a díla a' této cestě byla věnována konference
církví ve' Stockholmu' 1925.*) K ,dalšímu sledování snah konference byl' zvolen
1
Pokračovací výbor, kterýkaždóročiíězasedá, nallOsle'd v Praze v září 1928..
'\
a kromě toho byl zřízen Mezi!1árodrií. sodálnícírkevní úst'lV ,v 'Ženevě, jejž
řídí; dr;·Ad. Keller.' Ústa~vydal' r. ,1927 Pfehled o sociální práci c~ctkvi
a:, vydává jako svůj 'oficiální orgán' čtvrtletník "Stockholm". V ,Ženevě,' kde,
je' sídlo', Svazu'národů,má se- utvořit také velké středisko., křesfanstvLJakq ,
ukázka ď společné práce 'církví byly konány v Žerievě 20. lédna.1929 mezi- ,
církevní bohoslužby, a to v' kostele Kalvínově; :katedrále sv. Petra, 'a za účasti
v~ech místních náboženských společností (vyjma katolíky.římské) 1 byl úča- .
sten' domácí francouzský reformovanýfárář kostela, kázal 'farář starokatolický, poukazuje na střed, všech,Krista, ľ text Písma četl farář anglikánský, , , '
,modlitby'pronášeli,ně.mecký luterský farář. a' ruský pravoslavný arcikněz,
Otčenáš i zpíval' ruský pěvecký' sbor' a' na konci všichni společnězpív'ali
<'Lut~erův r~formační'~ chorál. Dr."Keller' doporučuje (Ch~ .. , Welt 1929, ';,'(1), <:
; aby k šíření' a prohloubení ideje stockholmské se církve V jednotlivých mě
stech 'spojovaly k společnéprácLjednak v,boji::proti sociální. bídě,jednak,
při -společných oohoslu,žbách, kde se roiumové,á dogmatické, \ rozdíly . ne-'
,uplatňújí, ale~ kde společná' modlitba. a I společný zpěv' staví všecky' stejnýIIJ .
a spojujícím :způsobem p~ed ,věčného Bopa.\· , . " , ' .' . i , '
',. -: Druhá,.. linie, ,na níž. se' hledá spojení círk~í,' 'je .obtížnější:'iáležit~sti
víry a zřízení; Této',cestě byl~věnována konference církví v Lausanne 1927.**)
",Také tato koriference zvolilá Pokračovací výbor, který má 'sebrati a zpracovati ;stanovíska. jednotlivých církví klausann~ským rozhovorům a názorům;
;.nebóf tam nícjiného nemohlo I býti vykonáno. Přípravný výbor zasedal rov~
něž V září v Praze, příští'schůzi'bude míti 27.srpna 1929 v Engadinu.'"
: .Někieré~írkve iáujalyjiž staz{o~ísko k Iaus~nn~skéni~"dílu;~,avš~k'
většinoú
zdá; . že není, důvěry v kladný'výsledek na této éestě. V anglikán~ ", '
ské·církvi a ivlášt,ě v anglo-katolickémsměru, kde byl zájem o toto spojení.,
církví největší, nyní. zájem :velini ochabL a ji~ v září niin.roku. na pražské \,'
mír,ové. konfen;nci 'církví bylo slyšeti hlasy, aby býl 'program stockholmský,
J ',o
a lausanneský.spojen v jedno úsilí které by spojovalo všeckymimokatolické
~církve oproti církvi římsko~katolic~é. ;Jsou ovšem obtíže; jakby se to spojení
:Í>rogra:mud~lo, prové,sti a také není'jisto, jsou~1i ,!Všecky mimokatolickédrkve
ochotny: jíti do společné 'linie takto obrácené.': " ';
.',".., .
·Jak obtížn'éjeÍísilí '~. tómtosměru, ukazují. nám někte~é k~nkrétní'pří-
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*) Usnesení konference jsou obsažena v.knize:' Církve.
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ci otázky dneška.

"/

: Z myšlenek Všeobecné křesfanské Ikonference o' životě' a 'díle ve' Stockhol.
mU 1925; Přeložila' Helena Kovářovd.' Edice Blahoslav; sv. '1., Praha, Tisk.
, , "naklad. družstvo CČS, 1925. " ' . : . ' I •. , . '~I,
"
I
.'
I
U) Program konference.je uveden v 'článku dra' F. Ko vá ř e: Dva' ná-'
,/ boženské sjezdy, uveřejněném na str; 1 26....:..15 ľ sborníku: Našédílo: Edice,
Blahoslav, sv, VIL, Pra~a, ,Tisk.
nakI., družstvo CčS, 1927, Úřední zpráva
'o konferenci je nejlépe přístupna v:knize: Die'Weltkonlerenz liir: Glauben
, 'IÍndKirchenverlassung~ lm Auftrage des' .Fortsetzungsausschusses der Kon" ,'ferenz, hérausg. vo? Lic. theol. Her~ann,S a s s ,e, Berlín; Furche- VeÍ'iag:19~9. ,
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'kladynázo'rt1o tomto druhu spojeIií,zvláště,kdYž má.dojíti'k,prakti~kému
provedení:,
. '. '.', , ' 1 . ; , 1 / ' , ,','
,
,"
,
, .'
. ',> Na: . výročním. kongresu anglikánské církve, kor:aném;' 5. , října'ď~ľ928 'za.
předsednic;tví ~ biskupU z. Gloucestru,' bylo' jednáno také O' otázce spojeni
.a vyslovili se ó' něm poivaní' zástupcové ,některých církví. Ač šlo jen o :vy- "
:, 'sloven,ío:m'ožnosti, spojení některých 'církví' s církví anglikánskou, ukázaly
.. projevené názory, jak í tO.'je óbtížné; .tím ·spíše .ovšem,. vezme~IL se 'y úvahu'
. možnost spojení" církvi více: neboťdokonce·.všech, třeba: mimokátolickýéh. _
•. ' Prof. Dei fl m an n' za luterské' cí~kvé' uznal" že' anglikanism 'a luterstvr'
': 'mají společný kořen v katolictví; že však (jinak anglická reformace;: přes po" .
, zdější vlivy' luterské, vytvořila' samostatný a sv~rázný typ,' který lZe ,nazvati
.t
mostem mezi 'latinským a. řeckým ka tolictvím na 'jedné a máÍ.světovým pro"
testantismem .na druhé'stra'ně; dnes ,nelze.nk.jiného, činiti, 'nežťabyse ,óddě_ ,I
:Ienécírkve navzájem poznávály, jako v Lausanne. - Biskup dr: A m u n dsen za skandinávské 'církve 'ukazoval na jejiéhibohaté dědictví liturgické
"'a na apoštolskou posloupnost, ač ani jedno ani ,druhé nepovažují za podstátu
církve; zato II anglikánské' církve velebil její úsilí Ol jednu církev a její
'; křesfanský:'socialismus.-'- -LOrd S a II d s soudil,žeskotša'presbyteriáni'
'. jsóuap.glikánské Církvi nejblíž pro své konservativní, stanovisko, ,nebof.pova~
žují 'církev, za zřízení boží,' stejně svěcení kněžstva, svátosti za. skutečné účin
né prostřédky. milosti; ne. ,za pouhé: symboly, drží p'evně ,starokřesťanská' vy-'
znání víry; .biskupské zřízení musí být v nějaké formě podrženo i v .sjedno~
cené :církvi, třeba, to- bude" pro'.přechodnou dobu spojen\> s obtížemi pro
biskupy' bez' apoštolské' po'sloupnosti.- Principál, G á r v i e naproti, tomu
,prohlásil, že pro svobodné církve Anglii byla by druhá ordínace nesnesitel- -:
ná; litoval, že církve nemohou 'se sejíti ui stolu Páně: .ale 'soudil, že. spole': čenstvf Večeře ·může. být. teprv ÍlOsledním bodem ;'snah .po. spoj en!,' ne ,počát~,
.kem. -'-: Naproti tomu prof. L o f ,t h o u s e za' wesleyanský methodismus pro,h1a.šoval společnou Večeři Páně za prvý, krok spojení; v jejich církvi i po- .
věření laikové udílejí Večeři Páně a oni nesdílí .,víru' ve výlučně svátostný ,
dar milosti; přes' to mohla by prý jeho církev tvořiti mosť mezi církví imgli-.
kánskou' !angL 'církvemi svobodnými, ačkoliv nemůže' souhlasit,s katolisují~
cím směrem v anglikánské církvi a
jejím biskupským režimem. Za 'spójené'
církve v jižní lndiiuve'dl rév; G. 'E. Ph i li p p s, že II nich jednají spojení'
již' presbyteriáni ' á' kongnigadonalisté ,o spojení s 'anglikány ,a wesleyovci,-'
poněvadž indičtí .křesťané· se ,snaží. o' národní jednotnou Církev; ale. vyjedn'á:'
vání pokračtijezvolna"aobtížebudou' ,velmi dlouho.::,-, Anglikánský, kanov- ,
ník G.' W i II i a m s '.V nadšené řeči litoval nejednotnosti církví. "Není dnes
nekřesfanské země; ~térá' Py se neposmívala: Hleďte" jak ~e křesťané vzá, jemně "nenávidějí! -My přirozeně, řekne~e: Yždyf my ,nemáme k ,sobě
I ,nenávisti! 'Ale. na' to mohu jen říci:: ,Kdybych, byl moslemín nebo, hindu
nebo konfucionista, nebo buddhista' a slyšel, že křesf~né se zdráhají požívati
společn'é V:ečeřeu stolu svého Pána, sou?il bych z' toho, že' jsou·.posedlí
duchem' kastovnictví, nebo. žijí v krevní mstě. Jiného, nemůže si. východní,'
duch. mys!i(" Doporučoval,' 'abý, byl' učiněn •pokus o společnou Večeři, Páně;
ten, prý, by dávno' již byl učiněn, kdyby, b'yla opravdová vůle kespojení>.Pravoslaimý,'aréibiskup G e r lna n o s uznal, že spojení' mezi 'církví .pravO- '
,slavnou a anglikánskou jevlÍnezích možnosti; ale je ještě třeba, aby v této
církvi zvítězilo pravověrnéjá'droa tak spojení ,umožnilo, -.:..,.. Předseda'v zá-',;'
věrečnémproslovu' ,ukázal na' obtíže' spojeni\ ve věcech' víry a zřízení; ,ne-,
postaví-li .prý se aspoň:tři čtvrtiny křesťanstva na základnu 'historického
"
episkopátu,'nebudé prýspojeníyůbec možné nikdy.
"
'. 'i
"" .. ' , '
.
,,
Druhý příklad ukazuje, jak .sice,církve uznávají' potřebu spojení, ale,.
přitom' nechtějí ústoupiti ze' svého stoprocentního ,svérázuďa :proto 'vidí,
především' nebezpečí spojeni. Dokladem' toho 'je resoluce, . vydaná' na, 3:géne~
, rálním 'shroniáždění Mezinárodního svazu. k hájení a . šíření protestantismu,
kťeré sé konalo
účasti 120 delegátů Z různých ,zemí '(také ČSR) ve dnech
15.-18,'ř,íjna,.1928v Budape~tLaDebrecíně, Praví se' "(něm: "Mezinárodní'
svaz, ,; zabýval se' na sV,ém 'letošním, sně~ování . tak~ \ otázkou stanoviska"
protestantismu' k :oekumenickému 'hnutí'rlři tom 'dál :výraz, v,ůli'ť podporovati'
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snahy O, dorozumění a~ utvoření, pracovního" společenství 'křesťanstva jako
!dosud,\ tak i nadále podle svých darů i siL) Darem nám propůjčeným :je,
dědictví,otcíl,ď evangelium reformace,' jemuž v naší době nábožeriského změl
,čení a mravní zvrhlosti musí býl.dobyta nová, platnost. V ,tomto /snažení
spatřujeme také ,vysoký význam a podstatný I úkol 'oekumenického hnutí. Je
,',však' naším nejvážnějším,přesvědčenírn, že toto hnutí může být po~,právu I
, , svému,' úkolu, jen ,I tehdy," vykáže-li plnoprávnému, jasnému", jistému prote;'
,'stantismu,místo,', jaké mu náleží pro .jehod~jiny a náboženskoll sílu:"
'V odůvodnění,' resoluce jsou pak také slova: ',',Nemůže-li oekumenické hnutI,
\snést plnoprávně jasný, 'čistě, rasový protestantismus" pak, pro nás platí:'"
ruce 'pryčl:', ' ,';',
" , ' ,;: " ' " ': '" r " " ' I \"',,\ : ' , - ' '" \ '
'
ď "'Z takových a podobných dokladŮ' lze soúditi, že nepřišel dosud, psycho~
logický, moment pro nějaké sblížení církví na základě učetií a, zřízeni. "
"
;' Lze, nanejvýše o~ekávat;, že 'se! sblíží, ,po případě spojí církve, si, blízké,
na'~ př;' anglikánská; ,starokatolická, a ,pravo'slavná.' Zástupcové , těchto' tří
církví dóhodlí sevskutlfu při)nstalaci nového'angL arcibiskupa z Canh;r~ď:
, 'bury,' že v, r: 1929 se sej Clo'u k poradám o stanovení bližších podmínek tohoto,''lspojení., '/ď'
'.
""
" , / , ',,',', ",'"
",
",','
"', Zato, máyícevyhlídek ,sblížení.a'ispojování církví k cílům praktic'rého
života k~esfanského~' Příkla~y\ t.q~ové ',spolupráce ,jsou ,stále -,četnější. «Jest '.
je~tě ,vdobi-é: paměti pražshý kongres pro pokrok 'v náboženstvj, konaný ve "
'dneéh4.~9. září 1927 za 'účasti zástupců hlavně svobodných církví' křesťan
'ských z celého s'věta, ale i zástupců pokrokových lidí jiných' náboženstev"
šlo Í1á'něm oto, uvědomiti si, jaký význam má moderní myšlení pro pokrok
V náboženství a' jak' v' tom smyslu pracovati.' Referáty 'a články, v'Qistech"
"', ' ,
',všech zemí ; svědčí ' o ,úspěchu kongresu. ' , "
,,"Stéjně', úspěšný byl { pražský mírový :cžrkévni kongres: konaný ve dnech
24.-30. srpna 1928 za příforrmostíási 500' delegátů;" zástupců skoro všech
kř~sťanských církví asi, ze, 40 'zemí; kongres se' vyslovil tak, zřetelně; jako
dosud; nikdy: pro,'vážninl; práci křesťanských ,církví pro'inir,'Jehb ohlas ve,
'světě byLvelmj,značny, jak,dokazujízprávy tisku ze všech zemi. ! "
• K podniku podobného druhu I spojily se ,ameržéké protestantské církvé,
,', sdružené ve Svazu církví, a ",vydaly ze'" své~ schůze, kórianéve dnech 11., až ,','
:1~. li~tolJad.u 192,8'v ,N?yém Xorku; Ne.Ik~ poselstvikcírkvím,anábožens~ý~
.' vudcum sveta, 'vyslovuJ1ce 'sve 'stanovisko ke, Kellůgovu paktu e o. odzbrOJeni>
.' ke' Svazu národů,. Mézinárodnímu',rozhodčímu' soudu, ,r~parační otázce a ji-,
'~ným ;veřejným a' meZinárodním otázkám;':
,ď,. 'I':. '
,',
"/
.
.,' ,', čsl.' ,církev 'účastnila se práce 've Stocklíolmu,l Lausanne; hla obou kon~
:gresechvPraze, je zastoupena v' }>okračoviú:ích "výborech obou konferencí,
,ve Výboru kongresů pro pokrok "v náboŽenství, ',rovněž' ve .,Svazu ?ro 'mezi':'
národní přátelství prostřednictvím, církví" který' pořádal pražský kongres"
.,mírový; Svého stanoviska k materiálu 'Iausan?eském'u' dosud oficiálně ne- \
'sdělíIa,',ale netaií se, že'nemánaděje v,sblížení církví na poli~u'čení '!- zřízení.
Zato, tím více očekává od spolupráce církvI' na poli činnosti 'praktické d:a
; společným 'cílem .. Kl té ,práci ':je I v~dý\ochotná,' přede'vším ': s, ookrokovýrpi
'" církvemi, reformačními,zvláště· na půdě republiky, dále s národními ;církve~
mL slovanskými: ale i 's Ij iriými' křesťariskými !=írkvem(, ano i 'j fnými ,náboj ženstvy,' kd ykoliv . jde' o ',věc', prá vd y, ;dobra', ,práva,spravedlno.sti" lásky ,
it:Iidskosti,ďo'Yěc boiC 'I.'
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Nenípochillý' O to~,Že 'prestiŽ it'moc c{rkveřímsko~kátolické v'po-'
sledních letech značně .vzrostIa.,Roidílmezi poměry před:' 20 lety, a poměry
. dnešními dobře vystihl katolický žurnalista. Dr. Jos;Doležal Ý' ;,životě~' ';
(r. XI;, 1929,č . .' 3.). tírri; že .uv'edl slova prof.' T.G.Másáryki, jež. pronesl- •
"ve své královéhradecké přednášce v, 1-.;1906 o. sitíia:cikatolicismu a postavil
.' próti nim skutečnosti. dnešní. Masaryk lehdy;.líče, důvody,' proč inteligence
odpadá od 'církve katolipké, pravil:,.' "Na průměrného inteligenta stálé a
'hlodavě p~sobí poznání, jak Ř~m'la~torít'\ papežova, li cellÍ; církev katolická ,e,
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stále klesá; Já sívzpomínám, ze, svého studéntského věku ..• jakr. 1870
na mnohé, iť, na myslivějši inládež,'působilo\obsazení Říma Itálý téměř v oka"~žiku,kdypapež Pius IX.dal se. próklamovaLza 'neomylného. ,Já tenkráte \ '
, stce. užhodně,byl zviklán' ve víře katolické, ale Cítil'jsem 'ještě církevně a' ,
živě vzpomínám, jak ,na mne'působil, fakt, že proti Italům ,nikdo nehriul"
,vcelé~Evropě.,Dne 13., čeryence odhlasováno nové' :dogma;' papež stal se
"
absolutnílI} vládcem katolického světa, - v ,týchž dnech hotovil se ochránce"
papežův, Napoleon III., 'hlava ;,nejkřesfanštější" Francie, ,k boji proti pro-',
testantským "barbarům~' německým - ráz' 'na'ráz svěL trnul 'nad.vítězstvím \)
" ',' německých' zbrani, 'poČínajících v;srrmua končících za' měsíc zajetím, Napoleonovým! Nedóvedustručně, říd, jak jsem tenkrát , trpěl' jako katolík.
Katolický inteligent' "čteďy, novinách; ,že papež' (r. 1899) ,chtěl zasedat "
v,Haagu,na'mírové konferenci, ,ale ,že Italie protestóvala a že· papež proto
, pozv,án nebyl., Páni theologové,:si nedovedou představit, jak taková,telegia>
Hcká' ,zpráva' na \ katolické čtenáře působt 'T akořka' nepozorovánal;"ozléhá'
'se v mozku, katolík si uvědomuje, jak papež 'a Řím je bez autority.;Podobně
stopuje' teď katolický čtenář ve svých novinách deň' ode dne boj republiky
. francouiské 's, Římem 'a vidí,jak nejkatoličtější národ, Franéouzi,':se od
<, církve,ďodpoutávají; .. ; - ' Žádné disertace 'a traktáty, nýbTž'telegraHcké, a,'
'telefonické',zprávy,za zprávou vyvracejí mou vírU,a oddanost,k :církvi:~ .,;. Naproti tómusituace dnešní: "Roku 1918 byloporaženo protestantské Ně 7 ,
" mecko' spojehci, v', jejichž čele stála Francie a : katolík maršál' Foch. Pro te'stantská monarchie německá byla zničenaajednouzjnejvětších opor nové'
~' ' německé' r~publiky bylo'katolické centrum,: jehož vůdce, dr. Marx, vystoupil; "
jsa' podporován sociáIní demokracií"jako protikandidát, při 'volbě presi. \, dentské-: proti, Hindenbuigovi.. Centrum bylo' páteří' republikánských vlád"
, y 'prvním desetiletí republiky; a dodnes je hlavní ,oporou německ,é, demo-' , '
~ , kracie --'- se sociální. demokracií. Francie navázala"poválce, zase přerušené ,:,7
styky s Vatikánem, přijala nuncia'a likviduje' pomalu, své 'proticírkevní
zákonodárství, vrací' církvi 'a řádům zbytek jmění, po konfiskáci nestrávený,
'a některé řády vpouští zase do země. V Americe poprvé v dějiriách vystou-',
~' pil za demokratickou sťranu kandidátpres(dentství,katolik Alfred Smith a>.'
:není porážkou prestiže katolictví, ,že nezvítězil. ,Svatá Stolice navázala' styky,
s: Čín0tla byli v'yměněni, vyslanci. Papež vysvětil: 6 domorodých kněží na;,
biskupy, a' katolictví bylo, uznáno jako; legální vyznání "náboženské .v Číně.
V Evropě ď sjedrián'y , konkordáty: ,s Polskem, Pruskem, ; Bavorskem', a nyní
s Italií. Je'dná 'se oko'nkordát s Jugóslaviía' Rumunskem. S, Českosloven- i ,
, 'skem;uzavřen, modus vivendi. A Italie?'Zednářská, a', liberální Italie, ,která
',záčalaa vedla boj ,protipapežstviďv minulém století doma' i na' mezinárod-',
'ním' hii-u?, Obnovuje' papežský stát a uzavírá konkordát se Svatou ~stolicí;'
kde katolicismje uznán za státní náboženství:' Tak Dr. ,'Doležal.
•
.
-, "
"Je' 'přir~~e~o, \ Že ',za ,'takové/situ~ce, v:lmi, ~touplo Is~bevědomí a pocit'",
moci u římských katolíků. Příčinu' změněné situace pak ,vidí ve vnitřní síle
á hodnotě kátolické.církve;~'
ď
ď '
"
ovšem jinéi'p~vaha po'váleč~édoby li dobré've~
I ' Skttt~čné i>fičinyjsou
dení círk~e, \zvláště 'dobrý 'papež; ,který, dóvedl , situace' využíti. Po světové',
válce' nastali' zase' jednoJ ~ výkyv kyvadla :vývojepolitického, kultur!1ího" a
vůbec duchovního vpravo, kolo,dějin obrátiloserzase,jednou nahoru stranou
•konservativní. Žijeme v době přerodu, starého duchovního 'a ~ulturriíhosvěta
"ve' svět nový, I duchovní ,struktura světa / se luění" tvářnost starého světa
, pomíjÍ'a za takové situacéti, :kteří mají zájem na zachování světa starého
:- a takových - jevět~ina ,..;.:. chápou .se ,rádi každé opory a -podpory toho
"'starého; církev ,římská' pak' je ztělesněním všeho 'konservatísmu; ,A Pius XL,
, který od 6. února 1922 ř(dí osudy Církve římské, 'jest jednímzriejschop-'
nějšíéh papežů,který pochopil ,situaci a dovedl, jí užíti; zvláště:když církev",
. v době. úpadku ,své mocLzákonem' reakce připravila I ,se, na zlepšení ,své
situace, takže dnes klidí ovoce napětí svých sil, připravených za :odlivu, za~
tím \ co druhá strana' u vě90mí své moci ,a' svého vlivu, přespříliš ;'Y sebe
"'důvěřujíc a, často své sily a schoP11.osti přeceňujíc. ,nepřipravila se" na mož-,
'nósL-změny.·"
"" :'t",/"':
c.""'"
'I,
"
"J

!

36
~
<

•

"

,

"

,-

~ -'-,

~.

, ,I

''I."
\

•

'

-,
I'

"
•

'

_o"~

','''''.,'

\ ':,'

'.'

,',

. \,

'

"

,

\,

'7

"r "

",

!, .

\,Ost~t~ě vzrcistlá moc katoÚcismu hejeví se v prohlouben'í nábo,ženského

,a mravního! života, světa nebo katolíků, nýbJ;ž v úspěších politických a mo- ,"
"cenských, - v rozmachu království 'tohoto sv~ta:, nikoliv kralovství božího.
Díváme-li se s, hlediska: kr;álovstVíboŽího. na události ,poslední doby, které
,byly výše uvedeny a které dále vybereme z '·katolického světa, dopadne
" o nich náš, soud ,jinak,f než jáký pronášejí katolíci ve velké většině sami.
• Papež'velmi pronikavě'ďzasahuje svýmiďčiny do života v ř. k; éírkvi.,
Během r, 1928 výdaL3 .velké: encykliky.. Nejznámější z nich:'jest Mortalium,
"animos ze 6.' ledna 1928," vyslovující- se proti sjednocovacím snahám mimo,katolických 'církví, jak se projevily kOnferencemi v Stockholmu a, Lausann~
,
"
a prohlašující 'za: jedinou jednotu .Církví' tu, která, uvede všecky církve do '
Jdrkve římsko-I<atolické. Encyklika Miserentissimus Redemptor' z,; 8. května
':1928"je věnována:'kultu' srdce'·JežíŠova. Tato' úda,'zavEldenáprý'napřání ,
,'samého'Ježíše,.zjevené·sv. Márii Markétě Alacoque ,(f6."červnaí1675), je
'. prý,:dokladem,že Ježíš je ,stále při svédrkvi ane při "iiných~Celý svět
, byl ,již ,zasvěcen Božskému Srdci, :ale: v dnešní' době; ještě nutno" aby
,k tomu přistoupilo i za~óstučinění a', smíření, Nejsvětějšímu Srdci., To je'
I ,'povinnost' celého lidského. pokolení, á
to provel~é urážky, jakých I se dnes'
Srdci Ježíšovu ,dostává, od nevděčného, lidstva. "V:dnešních smutných po,měrech proriásledovánía odpadu,' života nesčCtných 'křesťanů. mimo, otcov- ,
,ský dům, a, 'nevázanosti i 'mezivěřícímí' (na' př .. obleky žen) je smiřování
,zvláště~riutné." Kdo' je vykonává, zastupuje úlohu anděla, který těšil Spa~'
'., 'sitele Ov Olivétské zahradě. ,:...' Citlivůstkářská zbožnost francouzských ',řehol~ ~
nic jé, tu vystupňována, a: má !se státi, obecnou v celé, církvi. -:- Encyklika
Rerum,orientalium "z 8. ,září 1928 má. patině, napravit škódy, způsobené ve! ! ,
" ~'východní, církvi' prvóu encyklikou; neboť papež činí opatření k pronikám"
, katolictví na východě. Základnou má býti Papežský, Orientální ústav v Římě;:
,'vedený Jesuity. Chovanci z různých východních ,národů mají prý ,se ,v' něm
přesvědčiti, jak, vysoko ,si' cení římská ,drkev"pravé;'věčné" legitimriíortho, doxie. ,U.yýchOdníc~ křesťanů 'iůstal' prý , věr.oúzachován velký ,díl zjeveni '
božího, totiž "upřímná oddanost', Pánu Ježíši; Kristu, '.jedinečl1á láska.' a
úcta kjehó přečistéMatce a obvyklé u nich přijímánísvátostt" Třeba prý
, doufat, že Kí-istus blóudícíďovečkypřivede'oněl,dojednoho' ovčince, pod:
I,
jedním pastýřem" BiskupOvé ,světa jsou zapřísáháni, aby.' posílali do' ústavu ~,
, potřebný počet kněží, nutných' k tomu 'cíli, aby ;,většina' dosudodl6učenýcli
synu .Řeků", Slovanů, Rumunů ,a ,ostatních 'východníchriárodůmohla "býti.;
, ,
I, pozdravena jako, navrácená ,k původnímu společenství ,římské církve.",Pro~
fesořiústavu, vzatí rovněž 'Zl různých národů a ritů, mají 'nejen poučovaL
'o theologii, ď historii, ' liturgii, a ,archeologii vých'odních církví; nýbrž 'i' \vyI,
dáváním časopisu Oríentalia, christiana, pracovat pro šíření katolického jmé;
, na a zavedenI legitimní jednoty mezikřesfany: '- Ústav měl minulého roku
50' alumriů ',z, 15 různých národností, profesoři. byli ,zlO národností (táké
'Češi), časopisu vyšlo již na 50 sešitů 'různéhoobjemuasčlánkyo dějinách
" a přítomném: sta vu;"ýchodního ,křesťanstva;
,."
" ".
" '
Let~šního, roku sla~í Pius XI. 'padesáté výr~čí ':~~ého ';Vysvěcení' naďkriěze.' \ '
,a proto' ohlásil jubilejní,' odpustky, 'mimořádný jubilejní rok, hlavně, 'pro'
poutníkydoŘi~a:,
' , "',' "
' , , " I , : .' .
'
•• " . , ' • .
, Ijinak:tasáhúje papež; svými listy do života Církve, různých 'zemích.', ,
V 'čer:vend ,minulého' roku v, list( Mezinárodnímu 'svazu katolických' žim za~
,pověděl kato!. ženským spolkůmjakoukolivúčast'na neutrálních 'ženských "
'organisacích, jakýkoliv ínterkonfesionalismus, přistupování 'do, svaziLneutrál~,
: nich nebo dokonce pr'otestantských. V: listech z :květlfa· a ří jna :varoVáI před ';
tím, aby ženy katolické,~ se zú·častÍlilY.sportovních . iá,:,odú,ď a' vůbec. aby,
,cvičily. (Což Orlice?)'
. "
~"
", . . . . . ,
'., ',,' :: ,>, "
'} . ' "', Počátkeinminulého roku byly posláriy' prostřednictvím kard. Gasparriho
papežovy instrukce francouzským" katolíkům ď o tOIn,'jak se' chovati k směru"
; ~. jehož mluvčím, je list' AdionFran(;aise;, royalistickému,'kónserviliivnímu 'a ,
,/':
, přehorlivěkatolickému~ Instrukce' se) vyslovily proti tomu, aby se církev /
"
a'katolicismus degradóvaly jen, na prostředek pro stranické a politické' cíle: ' '
éírkev'jeprý indiferen~ní k různým politickým 'f?rmám vlády .a . povinností
!
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katolíka je podříditi se stávající vrchnosti. Instrukce rozvířila velmi' ~ivot
, franc. katolíků, mnozí· v tom viděli zasahování, do vnitřních politických poměrů; mnozí: i konservatiyců, dokonce' chtěli: přestoupit k pravoslaví, c<,>ž
by bylo, umožněno četnou rusko ll emigrací ve Francíi. . ,'. . " , ď
ď ,Také k letošnímu svatováclavskému jubileu ti, nás poslal papež svůj list.
a pražskýnuncíus jej právě rozeslal všem biskupům; jé datován 4. břez- .
na' 1929, v,'den: přenesení o'statků ,sv. Václava. . \ . .-'. '".,. " .: :.' :ď.,.
~\, V~lkou iPéčivěnuje : papež , vzdělání ;, duchukatoľické~, a zviášÍě
: • Iwtolickým universitám. K starší švýcarské universitě ve . Freiburku přibyla' .
"asi před. 5. lety'holandská v Nijmwegeri;' .vydržovanánadacísv. Radboda, .....
. s fakultou' theologickou, filósofickou'a právnickou a jen'asi:350studenty<'
, Nynější 'papež, však. zřídil ka:tol. universitu Srdce Ježíšova. v· 'Miláně; kde
liyl ;arcibiskupem, než., byl' zvolen .papežem. Studují na, ní,čelné>řeholniée' a '.
'. je při ní rozsáhlý konvikt ,'pro ně; Hlavně. však jsou při ní četné. kursy :
'.časové. Tak tříletý ,kurs 'pro ,vzdělání. a vychovu vůdců, katolické akce,·
· dále ,kurs sociální práce, kurs próšíření ,a hájení 'pravé' jednotý církví '
proti snahám, ti sjednoééní nekatolických církví. a. j. V říjnu minulého roku
byl také" slavnostně otevřen Papežský é filosofiéký', ústav v Salzburku jako
, počátek německé ,katolické illliversity. V rakouské. spolkové. radě· byl již,
- ,také p6dá'ii.návrh'zákoria' riazřízÉmí;tétouniversity, ale .bylletos v únoru
, zamítnut 82 hlasy proti 78. Proslulou vatikánskou knihovnu svým' nákladem
překatalogisuje americká Carnegieova nadace; ;Bývalá česká kolej v; Římě,
na níž studovali jen bohoslovci z ČE;ch, byla rozšířena pro bohoslovce'. z celé
republiky, nazvána' Nepomucenum a 'papež vyshivěl,pro' ni novou :búdovu
.'. " \náklademskoro2 mil, lir; l:íude', vysvěcena .23. dubna 1929. . "
' , . , .'
·
Pius XL bývá n'azýván :,papežem k~t~lické~kce";poněvadž tuto",insti~ ..: '
hlci' uvedl v. život a činí vše, aby se udržela a prospívala, ačkoliy není
· pro ni .všude porozumění, nechce se jí leckde rozumět. a vznikají z ní obtíže,
\
v určitých, kruzích je i odpor'proti ní, zvláště, mezi některými kaťolickými
,jr
"politiky a spolkovýmjifunkcionáři; domriívajíse totiž, že tímto novým' spolkem mají' být'všecky . dosaVadní zrušeny,. odstraněny, ač' ve . skutečnosti
'~.
mají jím být jen' řízeny. Mnichovský kardinál.. Faulhaber stanovil 5 znaků
kat. akce: l.-je laickým apoštolátem; 2. je .organisovanou'. spoluprací všech
aktivních, katolických sil;. 3.)est akcí, čistě náboženskou a tam, kde' .zá jerii
". náboženský' se:dotý)<á sféry politické, může zasahovati do politiky jenom
, pod přímým .vedením episkopátu; ,4. jesťakcí,tojest 'činem, není sdružením
: modlitebním;' '5. jest katolickýnioptimismem,t. " j. 'vírou, .. že je skutečně
:' možnO' katolicismem, změniti ob!~z světa. Podle časopisu. "Život", který je!
orgánem kat. akce 'u'nás,' chcé' papež. změniti laiky v kaplany; a apoštoly
á, tak prohloubením katolicismu změniti, celý svět. ,J e' prý ď to organisace. .
náboženské ofensivy' v poválečné době. Hlavou" akce je, v každé farnosti .. ,.
fá.rář,vdiecési'biskup,:veškerá,činnost
církvi je po'dřízena hierarchii ..~.' "
Zdá se, že hlavně 'dvě >hle'diska rozhodujI. v celé' této věci:, v dnešním ne-'
dostatku kněží přivésti comijvíce laiků k práci v církvi a za druhé podříditi
.všecku tu ,práci vůli 'hierarchie"systému monarchickému, a to 'i práci poli.; .
'tickou, i práci různých drobných spolků;.kde,dosud se postupovalo způso- .
bem ď demokratickým a "bez přímé ,ingerence .. hierarchie. ,Z ..ducha katolické:
akce' vycházejí snahy, aby,kněží přestali. se věnovati politice, . ,politické,
straně. V. "Akórdu" vyslovil se. tak kapucín Mansvet,Ston:. ,;Lito je mrtěch'
milionů hodin,' 'které kněžL celko~ě v poslédní době věnovali' pólitice a ..•
•. . ,věnovali marně. Ty milicinýhodin patřily vlast/lě:Pánu .Bohu, 'vlastní dušL>
. a 'drkvi a těm.milionťtmu nás, 'kterým je měli dáti .... Dejte miliony
'hodin tomu a těm, jimž jste povinni je dáti /svým .vrsvěceníin.na 'kněze a ' .
" ,
. ,nedávejte 'jich tomu . (straně politické), čemu pomoéinení 've '.vaší moci.",
,Nejsou to. snahy. nové.' a jako ,se' neuskutečnily,' dřív,:neuskuteční se ani
'v dnešním katolicismu,. neboť.je stále týž. 'Proto'ani katolická_. akce ·nepřetvoří 'veřejného života dnešní dobyaní. mezi katolíky. samými.
'
:'."
.' Nový list dějin papežství' otevřel Pius XL, když .12..ún'ora 1929'.hyla
podepsána, V' 'papežském sále la,teránskéhopaláce ,'smlouva' mezi Syatou'
Stolicí a. Italií,. dále uzavřen ,konkordát mezi oběma k .úpravě církevních
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ltalii a konečně uzavřena Finanční ,konvenc"eniezi oběma. Smlouva
je smlouvou o "suverenitěpapeže'jako vlád~e, ,světského ve ,vlastním; nepa~ ,
"," trném 'státě a zárukou ltalie pro- ,ten stát,' konkordátem stalo\'sě katolictví ,
,( ná~oženstvím; státním' ·vItalii, a papež sám nazval tentO 'konkordát jedním, ,
"" z ~ejlepších, finanční konvenCí má být papež učiněn příjmy ,od ltalie ne,-,.,.e
, závislým na "petrském halíři", tedy hlavně na Americe; ač nedávno uzavřel "
v,Américepůjčku na 1% mil..dolarů' (skoro50,mil.Kč), prýna'prováděňí \ , "
staveba přestaveb ve Vatikáně. Mezinárodní:záruky svého postavení nebude ,
.
'prý papež, žádat,ne'půjde prý do Svazunárodů,ale ,bude' vždy' I ochoten ,
'pomoci, kdykoliv. bude' zavolán. Katolíci' velebí, tento čin jako prý základnu
. ,,>pro neodvislost duchovní moci papežské, na" světových mocech',a vládách..
"Spíše se zdá,' že budoucnost', přinese :doklady ,jen 'větší:závislosti v tom~
ohledu a ,že právě dosavadní neodvislost ;,vatikánského. vězně") vzala, při
jetím království
tohoto světa, za své., ';,Třetí Řím", fašistický;' získává do
svých služeb;,druhý 'Řím',', papéž~ký, stejně jako do nich získal památku' ,
na ;,první Řím", antický.,"
' "'"
"

, "

s

;.

'

',.,("

'i

~

..

'I

'

.

'Církevní, poměry 'v Anglii jsou' vel~i složité; Je 't~m' 'ka:tolickácírkev,
, jsou dále ruzné denominace protestantské (t. zv. svobodné Církve) a upro-,
• střed mezi oběma, jevládnoucí církev anglikánská."T a však není' jednotná
,'a pro rozdíly ve' svém lůně prožívá ,těžkou dobu 'krise. Již ,~dříve, bylo ob- "
, vyklo děliti ,tutodrkev' podle různých' směrů na církev vysokou' (high
',church), nízkou (low' church) ,aširo!wu (broad či'liberal church). Dnes' toto
'" staré děli dl o již, nevystihu je,zcela skutečnosti,'ač ,i dnes lze, rozlišovati' tři
různé směry, ovšem', ve smyslu poněkudjiném. Jeden směr. zastupují t.' zv.
'évangelikálové, poněYadž. si přejí, sblíženíďs 'církvemi evangelickými; kult,
s' obřady považují za velmi důležitý, ale staví do popředí náboženské, hodnoty vírý; také se neuzavírají kritice, jsou·, ovlivněni duchem ,přítomnosti.
,Na druhém křídle stojí anglokalolíci, 'kladoucí 'nesmírný důraz' na kult;, cír" kevnictví, apoštólskou ',poslOupnost, dogma, odmítavLkprotestantství, ale , ' \
" z a to veltiti naklonění pravOslaví a katolictvi,stáletOužíd ,po pravé,bitoli':Cítě, jednotě církve křesťanské. 'Je nesnadno ,odhadnout jejich, počet a, sílu
.' jejich vlivu. Vystupují :velmi. na: veřejnost a jsou mimořádně ' dobře' sorgá"
.,
,
nisováni; ale jejich vliv se 'často pře~eňuje: ,Jejich počet mezi' duchovními
odhaduje ser asi na. 700, 'tedy ne 'mnoho" mezi 20,000 duchovnímiangi. c.,
Mimo 'to sami se. dělí 'na 2' směry. Někteře z duchovních i laiků usilují
l'
'0 spojení s církví římskou a je známo,' že jednání se"dálo'prostřédnictvím .'
belgického kardinála' Merciera v: . Malině;' Dnes' vŠak', se" prohlašuje; že neI'
'bylo to se sotihlasem'ďcírkve anglikán'ské, ani, se ,souhlasem katolického
biskupa westminsterskéhO .. ,který', situaci ',v Anglii zná' lépe než Merder:
• Řím prý netouží· přijmout. tyto duchovní, neboL nema ji zdání' o disciplině a
, někteří isou ženatí. Anglikánská církev by uvítala, kdyby z/ní odešli. Větší'
! část anglokatolíků yšak odmítá římský systém" stojí na plahÍ-osti své, ordinace, které' Řím neuznal; odmítají učení o papežské neomylnosti a pově: rečn~ ~rakti~y; ,UsilU:j~, ,~ '~.~líž,ení.s 'p~a~o~!av~ýini~' dr~veI?i. Tř~U, skupin~ .
! ; .'
, konecne tvonmodermsle CI lzberalove, JeJ1chz poceta .. ,vyznam v: posledOl
době I značně vzrostl. 'Mez\, jejich_vůdci jsou 'nejschópnější
nejnebojác~'
~ější myslitelé> c. arigi. Drží, ,'se svobody· křesť ...,myŠlení, ' svobody. kritiky, '
žádají odstranění určitých tradičních, článků: víry; chtějí nebOjácně hledat '
pravdu, ,jak je zjevena v $ristu," zdůrazňují přirozenost, 'ne nadpřirozenost,
·v událostech Ježíšova ,života. Pěstují dnes nejvíce', biblický kriticismus,,' ale,
j positivní' nábožensko\t ,práci. ,Jsou duší anglikánské, církve; , I
" Arcibiskupové á,biskúpové anglikánské církve zVelké,.Britafiie; dominií,
zámořských misijních' 4zemí LAmeriky scházejí se každých. 10. let na sněm
v paláci lambethském., Tato' lambéthská konference r.; 1920 v poválečném
pokrokovém a smířlivém ovzduší sama dala' podnět ksblíženís protestant~
'skými či svobodnými církvemi. Avšak uskutečněno tó 'nebylo, poněvadž
dodatečně byl .vznesen'požadavek, iabybiskupové,' svobodných'církvi" byli,
,
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ježto prý nemaJ1, ~poštolské posloup~osti.'.' ač' církev římská; ,
rozhodla totéž, o .. biskupech anglikánských., Biskupové, se zalekli '" oposice
langlo"katolíků,kteří sblížením s protestanty viděli' ohroženo spojení S'Ří~
'mem' a východem.' Ofiéiálně ovlád<itedy,' nynísituači duch' reakce.' Avšak
, osob,nÍ"stykYďduchovních anglikánských ď a iprotestantských jsou nejlepší"
, často, káží proteslantští i v katedrálách a ,biskupové anglikánští v kostelích
Svobodných církví. Byl učiněn aspoň krůček na cestě k jednotě. ' ' ' " ~: '.
"
, ,'HI~dinuanglikánské círk,,"e velmi ,rozbouřilbójo.~evisi oficiální modli;tebpí a obřadní knihy, Common' Praýer 'Book, která znamená kus misáluí' ,
", breviáře, rituálu li kodexu círk.pr<\va. : TexC knihy nebyl. po' 250 let zrně-,'
\
r ','
(
něn a cítí se nejvyšší potřebá uvésti jer v bližší styk s životem a potřebami', :
• 20. století. ,Ovšem každý, směr' v, církVi chtěl změny v'7smyslu 'svých názorů f
a přání. Po obtížném jednání 'na sněmu' vytvořen kompromisem text, jehož:
se mělo užív:ati jako alternativy apřída'vku, n'e ,tedy jako výhradné náhrady,' ,.'
'starého textu:, Kompromisem, však nebyl spokojen 'nikdo.' Evangelikálové'
ď tvrdili, že bylo učiněno příliš mnoho ústupků anglo-katolíkům,\tito zase,
"
'I že prý jim bylo ivyhověÍlO příliš ďmálo 'a že se' musili ,vzdát příliš mnohého., '
Tento směr 'zavedl totiž via facti do liturgie, a círk. života mnohé, co odda:
, luje od církví. reformačních a co,přibližuje k Římu a pravoslaví. Taki.v, re- ' ,
, " ,vidované knize připuštěny přímluvné modlitby- za 'mrtvé, což však se' blíží;
, nauce o 'očistCi; 'Hlavně'yšak dovoleňo,v nové ,knize přechovávati, 'llO 'příp.,:
,i na oltáři vystavovati chléb. a ,víno Večeře Páně,aby mohlo 'jimi býti po,I, slouženo, nemocnými Tím ovšem" je' otevřena.'-cesta katolické, praxi Eucha~
ristie" přes to, že kniha: činí' opatření,' aby způsobý:nemohlybýt považovány
'za ,předmět privátní' úcty nebo veřejného' bohosltižébnéhouctívání.''';'';' Podle,
ustavy 'anglikánské drkvé>pátřebuje každé nové ,opatření schválení parla~, ,
mentu; 'Biskupové - proto' předložili, 'revidovanou I knihu" parlamentu, ale ten" ,:'
,revise"':": neschválil. Biskupové proto definovali textopatniějij opatření ze. I
, sílili, ale schváleni. odmítnuto parlamentem i podruhé; Je ď jasno,že veřejné'
mínění, anglické' se leká přiblížení" církvi římské, parlament dal jen výra:z' /
vůli národa:' Má 'to' ovšem .i neblahý výsledek, trvají nadále zvyklosti, jež (. ;
zavedli via ,facti ,:kněží Římu naklonění: Církev 'je . 'nyní 'v těžké situaci.' "
, Někteří 'chtějí,aby" biskupové schválili, a v užívání dali; novou knihu ,i 'b~z
'schválení parlamentú.Jiní volají pá, rozluce círKve od státu, 'ale' tento,
t'ožadavek, ze, svého prograII1u vypustila, i liberální:' strana. Biskupové ,se
'dotázali ,mínění duchovenstva a: to se většinou' vyslovilo, že' bude biskupy
podporovat' při' úpravě takových obyčejů;' jež' nemají' naukového. významu.
La,ikové; nebyli dotázáni; Dosavadní' hlava církVe anglikánské, 811etý ,aici~ ,
'biskup 'canterburský ,Dr. Ral!da\I Davidson"ode,šel do', pense, p,ovýšen do
, 'stavu, šléchtického, a i 'učiněn ',' doživotním 'členem· horni' sněmovny.' Novým'
arcib'iskupemjmenóván mužtitladš!,' Dr. Cósmo Lang.' Církev ,nyní potřebujé,,'
klidU: a' odpočinku ód rozdírajících sporů,,' , "
' ď
: ,Duchqvní imgiikánskécírkve~ivšeohecně stěžují,Ú' jsou, přespřiliŠ
přetíženi praCí; takže nemají čas myslet. Jsou zaměstnáni odrána do nod:
" bohóslužbami, ,funkcemi, vyučovaním, schůzemi,výb'orYf:rÍáboženskou a'so~
, ciální prací pro jednotlivé skupiny ,. v, obci: muže, ženy, hochy, 'dívky, 4:-5
,'promluv týdně. Nezhývá pakčasú,na ,čterií; ~tuditÍrn' myšlení; Nedostatkem
,duchovních trpí církev stejně' jako jiné, hmotné poměry, jiných stavů jsou
poměrně' lepší. ,,;
,
"
" , ' , ' , ' I . ,'.,',
, "
I
.": Ducha určitých kruhů anglikánské církve lze dobře' poznati z knilw
,:;FarářóvaÍlefrpělivost"," kterou' riápsalDr~ ;H. R. lL, Sheppard,farář,
londýnské 'farnosti, • proslulé pro svůj, dokonalý ,stav a' vzorného faráře.
V knize, která během několika týdnů dosáhla nákladu , 100.000';yýtisků,
kritisuje positivním způsobem poměry v církvi a ~yýsledkem je' duševní stav
vyjádřený nadpisém. Zdůrazňuje nutnost, aby ďvšichni lidé promyslili své
,křesťanství 'pro sebe ,a nepřijímali, ,je jen na autoritu.: Církev je tu ~pro
službu' lidem,pěstování 'bratrstvÍ; ,Žádá, aby anglikánská církev odstranila
.všecky přehrady" jež dělí od ní' členy jiných církví; 'aby' byl nalezen 'způ-'
sob, aby všichni, kdo si přeji být vysvěceni, byli vysvěceni'l{ službě v, jedné
obecné církvi ,plnou, mocr kázat' a ,udílet svátosti· všude. Doufá" že jeho
':
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církev se :odp<?utá od víry, že 'apoštolská- posloupno;t je p~dstatným-'zkušeh:. .
,nimkamr;nem' křesťanské církve. Ví, :že. těchto cílů se dá' dosíci 'jen obětí
a přeje si, aby jeho církev",je-li to ,nutno, svolila: k rozluce, od státu a od- <
, mítla vše, co by mohlo' stavět zájmy' národa' nad zájmy, království ď božího
nebo'podněcovat nacionální,: předsudky a> žárlivpsti.' 'Třeba uvést, církev 'v~užší ,spojen(s náboženstvím Ježíšovým a: O'ddálit z ní přídavky tradice, které- ,
_ ,nejsou'shodny s,lduchem"Ježíšovýin: ,(Podle článku H. W. Toxev:čas. Die
'Eicher. 17,'1929,
1.)':,,"
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,',', ' . S ~ uč'ri n' á r us 'k á" f i 1;0 ~ ~fi e. Sb~rník' ~tati., Př~iožil F erd. , P 'e~
, JH ká n.,Filosofickéknižnice sv'- 6'., Nákla:í:lem české grafické _Unie a,'ď s.'
,
, ,V, Praze, 1929. Cena -neudáná.: Jest, to 'sbírka JO kratších ukázek význačn.ý'ch
. představitelů dvou základních směrů současné 'ruské filosofie, (ontologického'
, , a:' transcendentálně"idealistickéhó. ' První zastoupena jev! knize', hlavně
, N. L ó s s k ým (Intuitivism'usjako' základ' .ideál-realismu, pak Ideální pod,'
ímínky poznání) a S:,F ran k e,m ;(Ruskýsvětový názor). M.!Be r d a jev, "
'ktery'- patří taktéž ke 'směru ontologickému;, není zastoupen., přímo svým '
příspěvkem, nýbrž prací, B. Ja k ov e n ka(Nábožensko-lilosofický názor
,Mik;. Berďajeva)., Druhý, směr, zastupújíJ.' L apš,i n (Umírání' umění),- B,
J a k o venk o (Podstata pluralismu) a S; ,J; G'e ss en (vývoj Galileiovy'
Iysikyv poměru, k systému, fysiky 'Aristotelovy); Po stránce ,náboženské
',nejvíce, se- připínajfťk druhému směru L. Plátonovič, K ar s á v in a Jiří
F I o i o v ki ji ,z nichž'. prvý ,(KřesfaTiskámetafysika a, dějiny) se opírá
":'
'-,1 .0 .. novoplato,lúsmus, 'Plotirra, chtěje uvést' staré "myšlenky, křesťansko-novo
',platonské v zápolení',s: úsilím moderním, kdežto druhý,' "Jiří Flor o v sk i j
{Úvod do dějin .ruskéfilosofie),by rád vybudoval. opravdovou. ruskou ná,rodní filosofii, filosofii založenou na národní' povaze', určené' ruskýnípravo'slavím. O' současné právní filosofii podává literárně-historié:kóuskizzu Jiří
G II i v ič. Nás mohou nejvíc 'zajímat první tři články, totiž Losského:' Intui~
-:-:.'
'tivismús jako základ J ideál-realismu a Ideální -poznání, pak-S., 'l"ranka; ,
Ruský sÝě~ový, názor, ,p'oněvadž dsou věnovány problému: nOětickému, a to
překonání',subjektivního idealisinu tak zvaným ideálním realismem na',po'd-,
kladě intuitivismu, nOětického, jenž vychází od ob,rácené věty Descartesovy,', "
oprottjehožcogito; ergo ,sum' shlví:',Jsem, tudížinyslím.,Jsoucnadomnívají , '
<" se 'zmocnit bezprostředně a proto odjsoucnaivycházejí a nikoli',jakozá". / ,padní ! filosofie, ":-,' ať ,racionalistícká! nebo: empiricko-sensualistická !:- od
myšlení. Tol zmíněný: ruský- ontologismus. ,Bude' třeba seznámit 'naše čte-:,
'náře,'podrobněji a důkladněji s touto intuitivní theorií nOětickou, S theorií
'. víry,jakó :živým uchopením jsoucna:
" ',' . " , "
"
i'
',' Po 'stránc~ náboženské- iaslunújí i u nás ~v naŠí 'mladé .clrkvi, kt~rá
hledá nové vyjádřeni, nové ,formy pro vyjádření' náboženských hodnot
. '-evangelia - pozornosti články K;irsavina. (Křesťanská, metafysika 'a dějiny)
- a,-Florovského, (Úvod do dějin ruské filosofie)!- jakož -in4zory,Berdajévcivy,
'tlumočené zase ',článkem Jakovenkcivým' (Nábožensko-filosofický . světový
,názor, Mik., Beiďa'jeva) ..Třeba nebúde nány,účastníkůmkultúryzapadrií,
, -,možno přijmout řešení problémů náboženských způsobem výcho~ním, řec~
! ' , ' 'kým a, pravoslavným; přece nebude"nám ,na škodu a nebude, bez užitku,
promyslíme-li ty cesty, kterými šla křesťanská' myšlenka na východě a
\ 'kterými chce jíti náboženská duše ruská" tedY',východní, 'slovanská. Na kolik
" ,oplodrií ~uskámyšlenka náboženská nás 'Čechoslováky,' nelze' říci.. l\1,áme-li .
'.'
,',.' ,však v sobě
,něco' společného' s mentalitou ruskou, tedy slovanskou, :nepřejdě \
,
,
i
'
.

s

~.'

s

,~,

,I

'ďl
','

I

, l
" II

, í

"

,

-"I

,

"

,
1"-'

stůdíu~ruské nábož~nské' fil~sofie

U nás beze stopy. Myslím" že my, kteří
si říkámé; že jsme ,srdcem ,Evropy a že jsme na rozhraní: mezi ,západem
a východem, ,měli bychom' opravdu naslouchati více 'tlukotu duchovního
, života východního, v prvé,' řadě: ovšem' ruského, abychom 'přijímali vlivy
nejen, západní,' ale' i východní' a zpracovali je, v' synthesu, která by, měla,
znaky, našého svérázu, českého. Dotkla' se mne živě slova ' Florovského,' který·
dí v svém 'článku: ,;Ve : filosofickém boř~ní a' tvoření do'sahuje národní
j.'
poznání' plné své zralosti., Ve své vytrpěné, a ,vytvořené, filosofii poznává
<národ' sebe'a vidí svou" tvář.. V tomto', smyslu je filosofie národní úlohou"
a třebas se všechny národy m;povznášeÍÍ kvlastriímu filosofickému účtování"
nebývá tu filosofie bez národního'kořene., Vskutku jesL žalostný pohled na
"národ,který' nemá své': vlastní metafysiky. Taková filosofická,' chudoba
I . " svědčí o,' hlubok, é slepotě národních prvků,. o ,slabosti, zvednouti se k sebepoznání," (Str. SS;) , ' . '".ď
".
'"
ď,""
',"",
ď;
.~
, ", Co naše, filosofie, miše m~tafy~ika ?Neříkáme 'si, že český čio~ěk: není
hloubavý, ,filosoficky' založen?' Omlouváme tím jen " tu svou myšlenkovou
lí
':, é::hudobu?,Myslím, že', český člověk 'Íná smy~l pro filosom, metafysiku a .....,;
th:ol~giL,~enž~ způsob ~yš~;n!, P?dmí~ěný '.a !ormoyaný v~ude ~á~o~ním!:, !
koreny a .. sllaml, bude u'nas 'J1nyn~z u narodu'zapadmch. Zda se,ze 1 cesky'\'
!
člověk - . podobně jako· ruský, ---', 'má větší (smysl, pro realitu," skutečnost,',
f
jsoucnoj činné, než,- pro· pouhéplanétheoretisování. To hý bylo pobídkou'
!
pro nás, abychom. ruské myšlení, jeho způsoby řešení' otázek 'života a světa
;
sledovali a od něho seučili,'abycllom, my, 'kteří jsme ponořeni v moře idejí,'
západních,: nalezli. též, své kořeny slovanské.'Potud,'ovšem česká' filosofie
f
· a metafysika (i th'eologie) může se' vykázat "jen náběhy a skrovnými ia;
čátkY. IItloukal nás' západ
minulosti a nedopřál. nám, abychom' domyslili
svou refonnaci národnÍ; Búde nám budoúcnostpříznivější? :".,'.
'
.i
" . .' . S'tatě, ~ tomto' sbor~íl~u byly věišimíu již uveř~jněl~y (počtem,'6) .v,;Ru_'i,.,
, " , chufilosoficként",ktei-ý rediguje dr; F ... Pelikán. Některé, byly psány jen 'c' t
. ". , pro Čechy"a poskytly možnost publikační autorům . emigrantům. Překladatel
'
Pelikán la vydavatelé slibujv, že v 'případěuznániďapochopeni' našeho. I
publika vydají další svazek, ,v němž by byly obs~ženy, ukázky ještě jiných, ,
neméně . důležitých filosofů ruských;', Přejeme si" ·aby ,úmysl byl uskuteč.- ":
·něn.' Dr; FiPelikán zasluhuje, si uznání české 'veřejnosti filosofické, a, theo':
logické za· ,to, že. jak. svým časopisem (Ruch filosofický),tak . zvláštnimi
otisky 'stati z oboru sbučasriéruské fjlosofie.dává nahlédnout do, ,duševni
'dílny myšlenkové' našich. bratří· Rusů.
' , "
As.

,t
!

"

i

'

v

t

I

,

•

>,

I

' . :'

•

'I

,<

-~,

..

'.'

",' ) ,

:

,

J'~

,J

"

<

i: ,p, o Č a s o p i s ec h;

,'
,

•

,(

)"'.'

,~'/,.

\

,.

"',

,,,', (

•

I"

'

I

~

I

,

. Přiznačným 'pro situaci římského katolictví ,ú .nás jest stav různých
, k a t o I i c ký c h .r e y u í, jejichž. počet oproti' době předválečné značně'
.
· vzrostl. Obirají se' ard většinou více veřejnými' otázkami "a" poměry a Hte-,' .
raturou s hlediska' katolického, ,než myšlenkovou prací Íláboženskou. Některé ., ..
" jsou řízeny'i psáriy.mladou katolickou, inteligencí, laickou: Nejstarším čase- ď
. ,. pisem jest' Časopis: katolického duchovenstva, jehož vychází I již 69;.ročník,
" nyní, za redakce' svět. bískupa Dr. Ant. Pod I a h y;obsahujevětšinou články
theologické a ,referáty otheólogické literatuře,:avšák, v poslední době. také
přehledy pOl časopisech"arci 'pouze' katolických .. - ' K starším patři Archci,
letos ,již" 16:' ročník; nyní . čtvrtletník, literárně umělecký s hlediska katolického, I založený, kdysi Dostálem-Lutinovein.' dnes' řízený 'Em. Ma s'á k e m.,'
-.: Mezi.starší náleží také Vychovatelské listy; vydávané Pedagogickou aka; .demií kato!. v .Olomouci za redakce I Dr. 'Jos: K r a to éh v í I a a, věnované
· otázkám pedagogickým i' filosofickým' (nóvothomismus). ~Za' války začala
mladá. studentská laická, generace:. zprazské koleje: Ai-nošta' z, Párdubic .
vydávati revui tívot., Když'zanikl, záčál nakladatel Kuricíř.vydávati za '.
, .vedení' opět laického·' revui . Rozma~h" ..který konečně: ,nahrazen Akordem;'
..tento měsíčník' za' redakce Jar. Dur y cha. a, Dr., D o stá I a, letos v II. roč., , ,
je,
věIÍováriliteratuře: a veřejným otázkám v duchu i katolichri'římského. J -;•
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Letos byl také zase obnoven Zivot ,jako "revue pro veřejné ď otázky součas,,'nosli, náboženství, kulturu, polítiku";\vychází zeredakce'žurnalistyDr.J.V 0, -lež' e la' a chce'býti i orgánem "katolické: akce': v republice. - V; Brně
,vydává Dr. B. V, a šek již ve' IV/roč. Sociální rozhledy, věnované sociálním '"
,probléinům s hlediska římskéhó křesťanství. -:-' Profesoři'. bohoslovného 'UCI-'
ď' .'\ liště řádu dominikánů v Oloinouci 'zaČali před ,3 lety vydávati za, redakce ~,
,,' P. Silv.' M: Br a i t o v krásné Úpravěča'sopis Na hlubinu, vycházející deset-,,'
krát 'do roka, věnovaný; duchovnímu životu ve smyslu' katolickém:, má pry'
SOOO'odběratelů. - LetoszačaH titíž profesóři rovněž'v překrásné upravě .
" Vydávati zaredak~é·Ph. Dr. Metoděje H ah á Ii. ěO.' P.' FilosoFickou, revui,
"'odborný čtvrtletník. pro' filosofii, ,ovšem thomistickou, scholastickou .. , - ,To,
,všecko můžé být ,pro nás nejÉm poučením, ale 'i povzbuzením k následování.
,
, , "Z evangelick,ý.éh ;časopisů'jsou, pro nás, nejvýznamnější svou,"
myšlenkovou , prací obě ,~elké revue: Kalich ll' Křesťanská rev!le:, Kalich, '
,rozhledy po životě náboženském, vycházející (letos 13. roč.) pětkrát za rok", '
" řídí s 'redakčním kruhem prof. Dr. F. Ž i I k a; časopis' je nám' blízký, i svým _
, 'směrem theologickým' a k naší. církvi zaujímá, příznivé stanovisko: referuje
,o'našich publikacích a, sympaticky 'o našem' díle,<,v 10.·. roč; ',(1926) přinesl'
, ; i článek Dr. K ov á ř e:O .ideových, záklcidech' čsl. církve. ' - V .Křesfanské
, ;revui;. kterou vydává, YMCA: (letos n: roč~)a řidí prof. Dr. E1l1.R á d I
' .. aproL Dr: J. ,L..,H 1- om á d ka, se proj'evuje novější:směrněmecké protest.
'i
theologie, který. se, staví sympatičtěji k římskému katoliciví než k čsl. církvi.
'.' 'Jé. známo,' jaké nevlídné stanovi,sko zaujal ,jeden z obou. redaktoru k praž': 'skému kongresu pro pokrok. vnábožen~tví 1927; vL roč., Křesť.revue
V, článku, napsaném bez; řádriých informací,' kde ,také ,prone~Liieoprávněné,
; výtky čsL církvi. (Viz 'český Zápas roč. XI. [19281, č.7.,' článek Dr. K 'o vá~
ř e: K 'pražskému kongresu.) - ' Z ostatních evang. listů' jest našim, přísluš. níkům dobře'znám :týdenlk ..Kostnické jiskry, list. československých, evan~'
gelíků; vydávaný' KostriiékouJednotou v'!Praze za' redakce Dr. Ant: B 0'- ,
h á č e., :...-. Oficiálním listem Českobratrské církve evangelické jest měsíčník.
/ český. bratr; vydávaný' synodním ·výboreni:zá . redakce,'KV a I e š e; .ve '
.. : zprávách o jiných'církvích ,všímá' si vždy pilně a na prvém místě církve ,čsl.
" - Sdružení~ českobratrské mládeže evang. vydává,pěkný měsíčník' Bratrstvo> ;
" za: redakce Č. H o I e č,k'a, věnovaný práci v mládeži."':"': Bratrská, Jednota:
"
,
\"
,;,' "Chelčického,(baptisté)vydávají:měsíčník Chelčick'ý ,za ,re4akce F:<Ko I á~
to r a. Listem' Jednoty českobratrské jest měsíčník Českobratrs'ká rodina,
. kterou řídí, Fr; Z dy c h y n ec .. ...!- Také' církev metodistická, Českosloven- ,
.
'"
, sku:má 'svůj měsíčník: Křesfanský buditel. . ' "ďl, .,' , " .
:Měsíčník, Svobodného Bratrství Dr. N. Č a p k aG~sty a, cíle .vychází
'od počátku r; 1929 v':novérn formátu' a' nové podobě' i·obsahové; má vedle
~'ď ,článků také rozhledy po živ.otě náboženském a 'všímá 'si života a dila růz~
" ných ď církvi. česká církev pravoslavná Ivydává nadále' svůj'. malý, 'dvoústránkový týdeníček I Za. 'pravdou a to v Olomouci., -Přemysl Pit t r vydává
ptá svů směr důslednéhó pacifismu, a křesťanského komunismu list, Sbratření,
měsíčník, k . ohrodě 'ducha 'a společnosti. ,V našich kruzích, jsou také,
"dobře známy a čil~nytýdeníky: Nový, lid; liÚ pro. vzdělání, a' mravní. obrci- , / '
• zení lidu, vycházející vBrně a ,Masarykův lid, vycházející v,Praze, s hesly:
Zlo' je v nás, proto i 'spása je v, nás, .a,Většivzdělání,lepší člo,věk.
•
: 'J ,'Otázek ai poměrů náboženských 'všímají' si "ovšem také. i in é naše
'časopisy'; Tak. především ča 's opis y fi I os o f i c k é., Nejstarší' z· nich,\
" Česká Mysl, která máletos25.ročník,za,redakce profDr~F"'Krejčího a' '1,)'
V; Škracha, přináší v každém ročníku čláIl:ky.o náboženství a všímá. si ná-.
.
boženství 'i, v'rozhledech i" v· Jiteratuřeí 'ovšem se 'svého'stanoviska: Tak
.V I r. 1928 měla články: Per ťo I d: 'K soustavěÓbecné vědy II niíbože~ství;ď' '
, Li n h a rl:' Problémy filosoFie nábožénství;' Krá I: G.; A 'Lindner 'v semi-' ď
'"náři; Zb o ř, i I: Filosofie a -the'ologíe a,pak článek o theismu; na' nějž reaguje '
náš článek ,od 'br. prof. Spisara.' -Po,válce vzniklý; Filosofický' ruch (letos
: roč. VlIL); řízený Dr. ,F. P e li k. á'n e ID ve směru, novoidealistickém" protípositiÝistiékém, nevšímá., si nyní tak riál:!Ožlúlství, jak bychom . od. tohoto
směru čekali. V mJnulémročníku měl článek ,proL N o v o tn é ho;' Hele"
,.
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. ,nism a /u.daisn;; v.'etoš?í~ prof.H~P?e': )de~li.sm~s/ pc:~ťizeism~s ,cl, myjjtik~.
,-Take casoplsFzloso/ze(letosJI. roc.) vedeny:dosud,r.,.T,rnkou,K.Vo~

!.'

r o.vk o.u, který . v'. 'nedávných dnech zemřel;' .a. J. Bar to š e m, ve. směru
také idealistickém," avšak na· širokém' základě" potřeb ,života, . mohl by ,více ď
místa 1 yěnovati otázce.: náboženské. V. min: ročníku přinesl nás zajímající .
· články: Tr n k a:."J ežíVs hlediska filosoficko~kulturního a. Záhada nesmrtelnosti;' W:.e lt,ú h:'Po;etí ,boha;, Po e t z I-Janota: SpiritualiStické ,učení ..
'i'
o ". nesmrtelnosti; V or o v k
Stát a' církev.;', . .'.,
..... , ... ~, . . ' '.
;
Z o~tatních časopist1:kte~ých si potřebu jeme~šÍ~ati/ j ~žto I se neuza:~í'::
.
tají, článkům a zpr~vám o vv,~cech~.nábožen~~ý~h,Jsou; to 'hlavně tyto: Naše
. - f' Doba;, revue pro vedu, ,umem a ZlVOt soclalm,' nzena. Dr. Jos:M a c k e m
" . ; a vydávaná Laichtrem . (letos roč. 36.J, ktera přinášívá občas výstižn~ roz:';
,hledy po životě náboženském' a cirkev,ním.' a také v'rozhledech po 'časopisech ,
aditeratúřevšímá si zjevů:náboženských>V letošním ročníku otiskla článek
I
-\.,Dr.;W. Si mo n se: Mravní ,a náboženské, základy' světového míru/ před> ..
'''náškuto; kterou ,měl. tento 'zn'ámý muž na pražském mírovém kongresu ..
! .církví a, dále článek Dr.~ F, Ži I k y: Svatováclavská: tradice. ~. Masarykův
.sborník; časopis' pro studium. života a .'dila:',T. G.Masaryka, redigovap.ý'
, V. K.. škrachem, . v' roč. II. (1926/27) přetiskl 'Ma s ary k o v.u př.ednášku:;
, I .. tena u Ježíše a Pavla, dálé. přinesl jeho 'Řeč při promocí na dokťora Husovy,
'., './
· bohosl~evaiig;la~ulty vP:raze 24 .. května 1923 a .český překlad jeho článku:'
· ·Sub specíe aeterriitatis, který'vyše": v·r •. 1926·v revuiThe 'New: Europe/
V II. roč. je dále poněk~d, upravená přednáška prof. Dr. Hro ID á d k y:
Mczsarykova ,Světová"rev,olucea princíp, křesfanství,., literou měl .v' r., 1926
,ve Filosofické, Jednotě'· a' 'v níž, zužuje pojem', křesťanstvive smyslu novější
'/ ...
· protestantské theologie ·německé,' na otázku: jé' Masaryk 'křesťanem ?odpo· věděl: není 'dalek královstVí božího. V roč .. lIL (1928/29) je další přednáška
'prof. Dr.'Hromádky 'v tomtéž spolku z r~. 1928: T: G.Masarykadnešní·
(
diskuse o náboženství, kde. se 'snaží dokázat,)e,Masaryk, v kritice theologie,
'dogmatu: a církve stál pod vlivem positivismu a ethického' racionalismu a nedo- ,
stal se svou. analysí k posledním motivům, které vedou k the()10gii, dogmatua',
),
éirkvi.-'-Český časopis historický" vedený 'prof. Dr. Pe k 'a ř m a začínající' .
pr'ávě' 35. ročník, v.'silných svých svazcich' (Lčíslo nového ročníkumá 326 str.) 1./
I,
, máleccos.zájímavého a' důléžitého pro nás ve svých referátech o knihách,
výtazíchz. časopisůnzprávách a mimo 'to články z dějin hl. českýchná,bo
ženských. V novém ročníku je studie F"r. HrtÍbéh.o· o Ladislavu'Veleriovi,
, Z' Žerotína, vůdci .bělohorského odboje na. Moravě a českém emigrantu; zaji- ď
.ď mavé' postavě,.'o' které 'bylo 'dosud 'málo.známo. "':--Také neméně, tlusté
.'svazky:časopisu, U~ené'ispolečnosti Šafaříkovy, zvaného' Bratislava, přinášejí
'článkypovšimnuti ,hodné. ,Tak v.po~ledním ročníku: ,V. Chaloupecký:'"
'.
.Slovenské . diecése atak \řečená.' apoštolskáp.rtjva; ,Br:, V,a r í k: : Prvá
cvan;elická"círk~v ,na ,,slovensku; '.Vrat~ Buš e k: ,'Modus vivendi a 'Několik'
po'ztzámek 1ie, kongruovém zákonu., - O 'současných', poměrech cirkevních
a' 'náboženskychnajdemetu a' tam dobrý článek, v revuíNováSvoboda,:
kterou vydává pO sl. Rud. B ech y ti ě. Tak Ý posledních. dnéch , je v.ní
, iočlánekprof. Dr. Li n h a rta:' O poměru socialismuďk'náboženství . .:.:...Rov, něž. Pér o u t k o v!ái Přit()mnosttu a ta:mzasáhnenějakou úvállou
postře-'
hem. Z' poslednidoby stojízá' po"šimnuti článek Edvaida Ma š k a: .Církve.
v'e světských slúžbách; V 'ilěmž, ukazuje, jak americké cirkve, finanéují a" '
"z"
udržují II nás své odbočky; jako 'prostředekvýbojě hospodářského, obchod- . :
'ního a průmyslového.'~ Měsíčník Moderní stát, . revue' pro politiku, parla~ , " I
mentarismus a. vědy státní,' řízený Dr. Jarosl. Kr e jč í m 's redakčním,
'kruhem, podává' óbsáhlé přehledy o politice vnitřní a zahraniční" a' v nich'
, Často 'zdůrazň:uje a, vystihuje momenty riáboženské acirkevni. 'V' posledním
" čísle' končí úvahu; ó : zřízení' 'papežskéhostátu" slovy: 'ó,Na, každý. způs\>b "
třeba' počítati' s,tím,že, fašismus a klerikalismus:půjdou'nyni:ruku v ruce,'
,nejenom' v Halii a'nejenom ve sféře mezináródní, nýbrž i 'uvnitř jednotlivých
států, kde katolické posice, isou' dosud siln.é .. Jiná otázka' jest ovšem~ pokud'
národní 'skupiny 'katolické dají se ovládati římským ústředím I jehož italia-·
nisace přestává 'být 13áhC;)dnou II stává se politickou." ','. " , !
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Ti S í c í výr.o čí·' tragické .' smrti' kniŽete V á c I a 'v a letošního.: rokú
_ je, podnětem, . že k starším pracem o osobě, '. dóbě a" účtě , Václavově přibylá
řada nóvých a další řada jéště 'přibude: C.o histori~může 'o osobě knížete:
I
, říci; k opravdu' pranepatrnéa 'teprve 'takováto Pt:íležitost 'a, hlavně 'zneuží- '
vání' její k I stranickým: účelem církevním' i . politickým přivede historiky
k,intensivnější' práCi! ovše~ často pak s tím výsledkeJ?, že ty 'práce přijdoa
až: hezky dlouho po, jubileú, jako.na př. s případem Žižkovým. Ze starších
.odborných : pracL je třeba na prvém místě jmenovati dílo prof. Dr... Jos. (
K a: I ó u s k a: Obrana ,.knížete Václava svátého proti"smyšlenkám, fl: křivym. 'I >
"Usud kům o jeho povaze. (2. rozmnož; 'vydání ý Praze 1901.) Důkazem o pravosti veledůležitého'pramenu: pro i život: a smrtYácIavQvu, . t: zv. legendy.
, K~istiánovy,~ který byl "do' té doby' (a, některými' historikYi na př. pro!.'" 'r
Novotným je-dosud) pokládánza;padělekze, 14;' ;stoL,: jsou' spisy prof. .
I'
~ Dr; 'Jos. Pe k a ř.e: Nejstarší. kronikačéská. z r. 1903 a" Die Wenzels-" und
·,Ludmilalegendenund díe Echtheit Christian s zr. 1906. český překlad' této
latinské legendY;j:JOřízentJos.S tř í ž e m, ,zároveň
úvodní studií; a po. ,známkami proL ,P e k a: ř e vydali L. Kunéíř stitulem:.Křišfan: Život' a ~mu-,
· čení svatého Václava a báby jeho sváté Ludmily (2: vyd. 1927). Za 'nejstarM
." pramen 'k poznání života i 'smrti Václavovy byla dosud pokládána . staro- ,
/ ,>slovanská legenda. Tu vydal 'prof; Dr. F.P,astrnek: Slovanská legenda.
ó sv: Václavu.podle rukopisuchorvátsko~hlaholského a Rumjancevského.·
' , I ,vydal, překladem a' pozt:támkami 'opatřil ... ,.(Věstník'královské, . české spo, " lečnosti nauk, .třída filasafícko~histaricko"jazykozpytná, .1903).'. ,V poslední '
· dabě jsou tu, snahy' dakazovat; že. i tato legenda ,byla napsÍína pad vlivem
latinskéJegendy Creséente lide, vzniknuvší na: půdě bavorské . .:..-. . Dasavadní
"'lázory našich histariků o osabě ,a dabě Václavavě ~jsou 'nejpodrabněji vy'., 10ženY.ív. dn~ďprof. Dr .. Václava N o vo't fl é ho:' české Clějiiiy;: dílu, I. část' L
(u '.Laichtra., v Praze 1912).",~ ,Od 'téhažhistorika\,jest i přednáška
'0 kultu sva~ého,'Václava·a, o tradi~i s,'jménem -jeho,"spojené:' Tradice ,svato-·~,· '. '.,':
václavská: Naše '. národní 'tradice, 'vydal Svaz 'náorodn~1íci '( osvobozeni' \ jako
.: .-"
sv. 50. své knihovny, v';Praze1928.~ Nejobšírnější, p~acíshlediska kata- '
.1ického je' spis' proLpr., F. S t e j s k a I a:, SvátýVácláv;feho živat a úcta, '
'V) dárý r,1925 Dědictvím 'sv. '. Jana' Nep,mluc.K,úa; Nejnovější. spis· ],a:to!i'j Ý '
'je. knížka ; nástupce Stejskalova' na stolici círk.' dějin na pražské' theol.
faku1tě, Dr. F. 'Dvorníka: Život svatéhó Václava,'dílo jubilejní, ,vydané', .
1929'kaťoUVýborem pro oslavy'svataváclavské v ,přepychavéúpravě; 'bude, .
>i,vydáno v několika, jazycích. Práce Dr. F. M.Barl.aše:Kníže '.václav v ,ději
"' , / . ,
náéh a legendě (Praha, Akademie 1928) se ,staví přes 'přílitkriticky a ad,mítavě ,k .václavově, osabnosti histarické, tradici i oslavám.' Naproti' tQmu
· přednáška' druhého historika' evang., prof. Dr.-F. -H r.e j sy: Kníže VácláiJ
'vesvětle.pravdy '(Praha," Blahoslavava, spalečnost, '1928)., pasuzujeasobu
Václavovu i památku' .sympaticky: Populárním ,spisKem se strany, evarigelick,é ' ,
je 1, Ku b át a: Idea' svatováclavská ve 'světle :pr:avdy. Vydal Evangelisač\lf'
. výbor seniorátu t pražského' 1929. Stanovisko' čsl. c í r li v e v .0sÓbě, úctě" ' ' ,
.tradici, ideji a oslavě svataváclavsKé byla, zaujato' přednáškou: Dr. F; K .0- "'o
V á ř e: SvatovCíclavské. oslávy, vykonanau na '.velké, miťnifestační schůzi čsl.
církve. na Slovanském ostravě dne 18. března 1929; Přednášku vydala Tisko-' \
tvé a nakladatelské družstvo CČS a vyšla již, její2.. vydání.' ~ S hlediska.
, Volné 'myšlenky jenapsánabražuraR; ,K o p' ~ c k éh o: ,Tradice ,svato'václavská,' nová' legenda. rukopisná' (Letáky V: Myš. č~' 4.,"2. vyd.; 1929);
pokládající lradicÍ' za moderní' padvrh; analogický ruk'ópísŮt:ll;.~' Méně od~
mítavá,a více ,historická je přednáška )'ladiíníra ,G ra h a: . Oeta: svata'·václavská. Pravda.a' legenda. Brno, ,Družstv.o l'1ar. : L~gionář, 1928. " .•
~?\ . _ !·RelJise pokrokových .ideálů v"národní škole .. jest- nadpis hro,žury.prof.
,Dr.:Eni.Rádla, kterou vydal: v YMCA (4,vyd. 1928) a která způsobila
'.'. mnoho razruchu' mezi učitelstvem. RádI boří tumnvhé,na čem stavímaderní
škola, zvláště po válce také ' tl nás' v pra~LVýbar, Pedagogické Je~qaty
;Komenského v Praze zvalil p~oto Rádlavy' vývady ,za,' themaněkolika před 2
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,náško~ých, a deba:t~ich veterů f v. říjnu; li~topa,du

,

f','

a 'prosinci, 1928: 'Tyto

"přednášky, vyšly právě také tiskem: "Revise! pokrokových ideálů v národni
škole."" ,Cyklus přednášek, ,'pořád'ahých 'Pedagogickou 'Jednotou Komenského

"

v

Praze.,Redi/.!ovid Dt. Jas: H Ii,n cl ri C h. Spisů Dědictví'Koménského č. 284.,:
',Praha 1929; K tétodůfežitéotázce' vrátíme! se'vpříšUm,čísle.'" '.' "'~ ,,'
" \ N 'áz 'o ~y.~ s,~ ys ľit, č é s ký é: h děj in, kt~ré '~~ošlední době, jsou "/,
opět' předmětem debat, přednášek i spisů,pbral. si, za' úkol své prace br;,'
Em!1 Plouhý~Pokarný; ja,k patrn,? z ;prvého článku.\: tointo Čísle. '
K.,!~ .' ,
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:' , " Německá protestantšká theologie,'kterádo světové, války,ovládalaskoró,"
jednotným svým směrem kritiCKýni a svobodomyslným theologickou tvorbu '
všech, církví a jejíž vliv se projevili ,vmoderriismu katolickém, od světové
války' jest· zatlačovánari 'o v ý m smě r e m,jehožvůdcem' jest ',prof. Dr: (
KarI ,B art h; tato nová ,theologie je' pokusem rozumět křesfanstvíf1 veškeré:,
myšlenkové práci v náboženství zcela na jiných základech,. než to /činila ,
/ ( kritická čiliberálnCtheologie:Odtud je dnes V theologické tvorbě německé
všecko ye víru, vede'se boj,o,ziikladní'zásadníshinovisko a situace"je velmi
napiatá .. O' riovém, směru poučíme naše čtenářstvo v dalších' číslech podrobně
• a častěji, 'poněvadž "projevujé se, i u nás v Křesf;, revui av mladé evang.
generaci bohoslovecké. Nastaléďr()zvířeníuvedlo v pohyb Ivšecky 'theologické
obory, 'i' když, přímo s, novým,' směrem nejsou: v' souvislosti. 'Všimneme si,'
některých q'spoňpříkladů. ' , , " i ď ","
I, ,,/
,,"
"/'
,',:
,"
I ;
, •
;
J
""Tak na,př. yoboru st a r o á k o n'n í h o s,t u d i a'
myslelo; že '
práce 'literárníkritiky,'v" 'riěkterých aspoň bodech', došla' bezpečných, výsledků, a 'ty byly také vskutku skoro ,všeobecně uznáváp.y.Av~ak v posled-'
ních letech mnohé z toho, co bylo,j>okládánoza zajištěné;; stává, se znova'
předniětem, diskuse 'vědecké., Tak na, př. otázka D 'e II t e r o nom i a",
,Od doby ,'Wellhausénovy ; se stále' více' důvody upevňoval názor,že, Dt., je ,I
v' podstatě ona kniha, o níž se v Knize Král. vypravuje, že :byla nalezena"
v chrámě jerusalemském, za dnÓ krále' Josiáše (r.. 622 př.Kr.) a že tento
podle ní provédl reformu, náboženskou" zvláště centralisaci kultu v" Jérusalemě: Dt. bylo pokládáno ~apevnýmezník' předexilových ',dějin ,literatury
a, náboženstvíia názor o něm 'byl jedním ze sloupů;, na nichž ,byla budována
'starozákonní věda" liberální ,theologie., V posledních lete'ch však' se' snaží
někteří' theologové tímto sloupem .otřásÍí. Tak' se, snaží. dokázat, že 'Josiášova
reformase'Útčalapřed 'nalézenímknihy, že ta se našla až během refo'rmy'~
'a že! důvody .proreforinu' byly, ,ne ',nalezení 'knihy, alé politická situace. "
A reforma' 'J osiášova prý necílila k, centraIisaci ,kultu;, ale, 'jen k očištěni '
ď od' všého! pohlmského.Aní/Dt, prý nežádá jednotu kultu. :.:..::, Ostáří'Dt.
',' se názory dnes opětďtak .. rozcházejí, že jeden je připisuje Mojžíšovi, jiný, je', '
, klade do poloviny'6.·sto!., jiný do'dobykolem ;r. 500, takže je'tu v da-,~
~ tování, rozdíl až 700 'Iet.-' Ovšem, uváděné ·důvody nejsou nija,k pře~
svědčivé a ,výsledkem všeho;" zdá se; budě jen: nové 'podepření' a, upevněni
, 'řešení jíž uznaného 'a nynÍ< opět V pochybnost u'váděného': Je to dokladem
rozvlněné hladiny i v oboru, tak odlehlém od, vlastního, pole činnosti bitrthov-'
! ské,' theologie, 'systematiky. "
' , , ' ,/, ' . ' ' , ' , , ' / " ' " ,,',
Z 'literatůrysem, s'padají~í uvádím jen hlavni knihy,"be~ člá~ků 'y OlV
bo'rnýc;h časopisech: Aage 'B e n t.z e n: Die Josiariische" Rclorm LÍnd ,ihre
,Voraussetzungen. Kodaň,' Haas &Sohne, 1926. -,- Gustav H o I s che r:'
, ,Dás Búch der Konige,seine QueIlenund seine Redaktíon~Eucharister;on',.:'
fiir H.Gunk'eI1923. ~'Martin 'K e gel: Die Kultus-Reformation, des Josia;
Lipsko; Deichert 1919. ':...:,' F; X; K u in e r:' ,Von :Mos~s 'zu Paulus.Miinster
i. ,W;, Aschendorf, 1923:':""" MaxL o h r: Dus Deuteronómium. ,Berlín,Deut~'"
, :sche ,Vérlagsge'sellschaft 1925.(.:....:J6h.:M é i nh 0'1 d:Einliihrung ,in 'das, '
A.: T: 2. Auf!.,' GieJ3en, Topelmann 1926. - Theod. Oe s t e r re i che r:Das ,ď
DeutprOnomi'sche 'Grundgesetz.' .. Gutersloh,·' Bertelsmann, 1923.' ":"Willi >:
St aer k: Das PT,oblem des Deúteronomium. Tamtéž' 1924:'-' I.
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,", P~oziikavějŠíisou již;~livyba;thovské theologie 'v obh'r~i' p a:k-d'~k é;' , . ,
'" ,t li e o log ie, na' př. v ka z a tel s,t v t, homiletjce.' Dnes' 'jeví se nespo-...
, ' : koj e~lOst s dos~ va~zií praxí 'i t.~eorií. kaza telství\' ač ,~iber~lnr the~lo.giesi , ,
.-'"zakladala na tom; ze dovedla pnpravtt kazatele prakhcky 1, theorehclty do- '
"konale. 'Dosavadnímu kazatelství, se, vytýká' ve - smyslu' nových názorů,.že.
chce' jen ,vychovávat a chce být formálně dokonale.' Je. prýanthropocen-, ' , •
-,trické,' jeho cíle~' je' člověk a jeho zdokonalení'; Avšak cil, jeho mál být theo- "
",
',' centrický, má' zpi;ítomňovat Boha. Barth -zdůrazňuÍe.'že se má kázati ,slovo i, '
, "'boží a'ne oslavovat kultura a 'člověk;·Slóvo boží ,ovšem není, ještě tehdy,',' '
když se kážou,.slova Písma a rozvádějíse~ Slov!? boží není objektivováno.·,
',Kázání" i když óbsahuje';do posledriího zvukU: jen',slova P~sma,.př!::ce jer:t'
'je slovem lidským, ,se, všemi nedostatky, chybami, ,hranicemi lidského; Slovo ď
" boží nemůže ,přejít přes lidské rty, to ,můžeproriést 'jen Bůh sam'. Ale Bůh;
nemusí jňluvit, když my mluvíme, je ,propást mezi Bohem -a ,člověkem~ , I:
-;Jentehdy je možnost, že se Bůh.přidá k našemúslovu ato',se'stariéslovern,
"
'božím, ,když přijde milo sL Ducha: sv.,' ktero~ nemůžeme 'však my, dispol' ''',
• ď ílOvati. Kázání slova' božího' je možné jen' jako modlitba. Na: druhé straně "
však 'B'ůh chce mluvit;jen, a' jen skrze nás, Bůhi::hce jen nás upotřebit, aby
jeho slovo bylo od, lidi" polidsku vnímáno. Jak tédy Ín~, kazatel mluvit,
:comá učinit, aby Bůh m o h I skrze něho mluvit?, Jak 'má,mluviť, abY'lidé ;
:' neslyšeli jej;' ale mohli slyšet Boha?, Na ", to se. nám ',dostává "od, Bartha
'jen všeobecné ,odpovědi: Musí být učiněno 'I všé,
lidským mluvením uči: něno: být může, aby,chom mluvení božímu' učinili' yolnost, připravili' cestu.-'-' '
, To je ovšem jen formální odpověď, bez konkrétriího obsahu. -;-' A v tako- /,
'"ýchto praktických bodech no"ý, theologický· směr, jak se zdá~ ukáže svou
'slabost' nejvíce, - H I a v n' í , s p' isý, se.11l spadající: K., Barth: ' Das 'Wort
Goltes und die Theologie. Mnichov, Kaiser 11924.' - M l!nschenwort, und Gotte'swórt in der éhristlichen Predigt. Časop. Zwischen dénZeiten1925;:S: 119
,až',140. -'Dogmatik I, :Prolegomena, Mnichov,' Kaiser, 1927. '.:... K. F 'e z e r:
'Das Wort ,Gotle's 'zmd díe ,Predígt.' Sťilttgart"Calwer: Vereinsbuchhandlung
,.' 1925.'
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filosofů, filologů a *historiků've dn~ch '3.-7; dubna' 1929. v Braze byla za~' .
, ';stoupena několika přednáškami, 'kte,ré.bylyvěnovány búďfilosofii. povšech~,'
, né, jejímu dnešnímu. stavu; a dnešním, problémům (E. Rádi), dějinám fi\o.
, sofie (J.Tvidýt,psychológii dnes ní ,(V" Příhoda),' filosófickým zákla,dům
'pedagogiky (Uher), dnešní ethice, a jejím, problémům (J.' B., Kozák). dneš-, ,nísociologii(J. A Bláha),. esthetice, (J.Bartoš), ideálům nové .',výchovy,
(Chlup) a specieJnímu thematuv sekcLklasické: PlatončiPlotin (F;' Pe~'
,,' '; :likáriJt jakož: i specielnímu\ požadavku. pr.ofesorské~rtll:" Reforma vyučování
filósofie' 'na universitě a' ria' střed-ní škole' (Kozák" Dratvová a Fischer) .
Přednáš~a. věn?vaná,Iilosofii;.českých dějii1 (Slaví~) odpadla' pro ~ úmrtí ~tce\
prof. Slavlka.· ,
.
.
I
é'
.,1 "
,
, "
Snad, by sem patřila též, přednáška o Spenglerovi' a' spengl,erismu: (Stlou c ' ,
'kal), .lderá však byla ,přednesena' v,: sekci historické, kam, v prvé řadě patří.
V této sekci bylo též mluveno a: debatováno o knížeti Václavovi. "_
' .
.;1
, , . ,Přednášky byly všechny zajímavé ,a/ poučrié, ,jelikož: seznamovalyprá-:'
věs nejnovějšími problémy a: proudy y oznáčenýchoborech~'Po jednotlivých
',/. přednáškách rozvinula' se, vždy dosti živá debatá, která, bohužel, pro krát~
: kost časumusilá být' násilně zkracována,',což budilo nespokojenost, 'jelikož'
právě debaty slibovaly býti zajímavými;, jak se samo ':-sebóu' rozumí:Vysloveno přání, aby při příštích sjezdech Jpříští mápýt}', 1933 v Brně), by~o
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~debatám vyhrazeno více času.
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debat jevil se velký,'ózájem profesorstva
, o poučení filosofické,' což; opět lze nazvati jen' zjevem : potěšujícím. , '
" ", ,. Směr:ově a dle ,duchll všech, přednášek, bylo ' mož~opozorovat . fakL
, ' dávno' známý,' že positi~ismje již silně na. ústupu, ne-li již, úplně odstaven,
• alespoň,positivismpravý,' čistý. Dnes ,také, ti, kdož ještě vyšli zpositivism'u,r:' ,
a mají ještě"stopy I jelio 've svéÍn'ďmyšlení, se hp zříkají a brání se mu.',
.' ,Snad by podrželi' jenm~todu positivistickou,která ovšem 'není nic ,zlého, ' '
" 'a' je oprávněná, a pal[ i' jméno. Ovšem dle mého, zdání ti" kdož opravují 1
, positivišm a chtějí korigovat jeho vady ,a nedostatky, jména po~itivistů~ne7
zaslu~ujía měli 'hy se přiddet ,i korigóvanéhQ názvu, 'aby, se předešloÍ1e~
dorozumění (na.př. prof. Tvrdý'a Zbořil). Poučné 'bylo; kterak narazila na",
odpor IpřédnáškaV. ,Příhody 'z ,psychologie nejnovější a to; Příhodovým ' '
I stanoviskem' behaviorismu; psychologie ,chování měla dostL' protiv~íků.,
"
-I
:; 'Z '~ašeho štánoviska ,byly 'nejcennější přednášky
pedagogikya:thiky
,(Uher, Kozák), 'poněvadž naznačovaly, p~třebu, opěry v absolutnu. " .' "
-~ " Ce1kovtdojempakz filo~ofické sek~e, ';přednáŠek a cleDat byiten;
že je Jouha v profesorstvu: po' íednotném názoru filosofickém" jelikož je
ho potřeba pro výchovu á pro život, kterym výchova i filosofie musLsloužití.,
PřiroZeně .. že jIl10derní roztříštěnost; myšlenková nejbolestněji se' pocituje;
právě v ethice
ve 'výchově.' Mluveno o jednotném cí!iči ideálu výchovy;
kterýžto ideál (F oustká) třeba; vycítit ,a vyhledat: z 'celkového snažení,
, dnešní společnosti národní a všelidské. 'Zapomnělo, se ovšem"že je to_ sta- ,
novisko opět positivistiéké,' které chce udržet:' to, co je a nemůže stanovit
toho, co by být měló.' A víme, přece, z dějin svých, i, cízích, že všichn~ velcí
,mužové, přiÍ1ášeliideály",které nebyly,ideály,kolektiva, ale naopak proH
kolektivu a jeho faktickému'stavu a snahám, (Hus).~ OvšemkolektivUm bylo'
/Zralé, aby ,alespoň z části své óny ideály pochopilo';á postavilo .se za ,ně;,
Ale ideály musejí ,být zdůvodněny. Jak je zdůvodní a čím je zdůvodní positivism?", ',' . ~ .
' .:,!:,."
'
/, l ",,'
" \.:.~ ',,'
,\ . ':
j;
"šlo 'práci filosofickou. Není divu, . že filosofií se zabývaly přednášky',"
debaty! řečníci. ,Myslím 'však,' že by na ,leckterém místě bylo bývalo vhodné"
zamyslit, se na poměru filosofie -k náboženství: ,Slova o tom nepadlo: škoda'. "
Zdá se mi; že bez ,tmele náboženského nedá se vybudovat jednotný a '
',uspokojující' životní 'názor. Význam, náboženství pro výchovu Nověka',nelze'
podceňovat: ani opomí j et. Upozorňuj i,' že náboženstvím nerozumím dogmata
a různé, nauky; ale víru: v ,poslední zákon pravdy,dóbra a. mravní ,krásy
,a vší skutečnosti. K tómu však bude třeba, aby: moderní' člověk ještě dále
'potácel' se' v temnu z' extrému, do 'extrému,'"
' _
' ,i,'
Sp. ď
,,S o c i a l i s m a ná b o žen s t ú í'.,V počátcích' socialismu bylo mezi"
nimi naprosté ;nepřátelstVía jedno ,zdálo, se ,vylučov~t ,druhé, a, V pravov~r~.
ném marxismu,skutečně nenLmezi' nimi 'smíru. čásem 'však se ukázalo,' že,
i v socialismu je jádro přímo náboženské a že ',náboženství 'svou, podstatou, '
zahrnuje' také ,ideál sociální., Ze vzájemného bližšího poznání a ,vyloučení '
extrémů na obou stranách 'začíná, se, tvořiti,synthesa" která přijde v budouc,nosti. Zatím tvoří se Svazy náboženských socialistů V Německu,' Rakóusku
'a posledních dnech nesměle ',také u nás kolem Masarykova lidu
utvořil, "
Kruh přáteľnaboŽe'nského socialismu; V Německu :vydává Svaz i svuj :časo~:
pis: Zeitschrilt fiir Religion und Socialismus, redigovaný prof. Dr. G:W ii n':'
s che mV-Karlsruhe. Ještě zajímavější je~že, iuvědoÍnělí katolíci chtějí .Dýt,
'zároveň také uvědomělými' socialisty a' vydávají' odl. 'ledná1929 v, Kolíně
, nad Rýnem list Dá ,s r o' t e B I atd e r,k a t hol i s che n S o z i a li ste n /
za redakce Heinricha: Ma rte n s e. ,V prvním čísleyyslovují se různí. poli>
tičtí předáci katoličtí' o katolickém socialismu příznivě. Tak praví na př:
poslanec Sollmann: Žádné církevní učení neodporuje socialistickým ideálům.;
--"V čsl. církvi jev, té věci jasno' odpqčátku. V církvi jsou příslušníci ,socia- '
, listických" stran stejně jako pokrokových občanských ' stran>' Naše, církev-,,'
"usiluje o synthesu, ,v níž budou zhodnoceny kladné, ideály jak, socialismu
, tak scientismu, které. v 'starých, církvích se zdají, neslučitelnými ,snábo~;
'ženstvím."
"
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lni o': ma c eci z in o čsl.' církvi jsou obyčejně prapodivn~. Tak
~e: vážné 'revui Le' rdonde slaue, (Slov~n:skýsvět) z května 1928 vypravuje
Francouz p:Charles Quenet: onašf církvi prapodivné věci prý z vla~tního
. názoru po' návštěvě v republice.' Zdá'sé, ' že, jsroe 'mu katolickou národní
s~ktouve 'službách republiky, j;kose píše o "živé" ruské církvi jako služce
;ovětské republiky. 'Píše' 'mezi, ji~ým:"NÚodni ,reforma' vyšla z kněží,
kt~řísami měli největší p'otřebureformovati llebesarríY. Nežádali jen liturgie '
v domácím', jazyku a volbu biskupů"aletaké zrušení celibátu. Takovému
v~nikú proti ~šeoj,ecný~ zákonům vš~ch refor~~ chyběla přísnost, vážnost.
Také shr~máždila brzy tato "církév ženatých kněží" více nespokojenců n'ež
asketů. Vláda česká, o/její~ž ,nepřátelství ke katolicismu nebylo lzepochy~
bovat, viděla s radostí, jak
zvedá b~úře: Církevče~kosl~ven~ká 'přijala
za svůj kult 'Jana Husa;slouWa mše, kd~, se místoďepištol čétla, provolání
, presidenta Masaryka: Opustila službu katolické monarchie pro' službu~nti
klerikálního' státu/' 'V Olomouci byl prý insuIto~án;' když šel v ,průvodu
kanovníka kolem ;,čechosl~váků" ~a"také kdýž 'šel na nádraží.. - Tako~á
byla situace' podle katolických listů, ~ež lidovci" měli "moc. Dnes ovšem." je
opak ~š~ho toho,' proto dnes zase 'sepíše, že čsl. církev už zaniká:',--:,
, Potřeb~ j eme také se ,své' 'stra~y soustavné a podrobné informace ciziny
o naší církvi. Sl:ad jednou budeme moci při revui, vydávat aspoň jednou.
'~á rok" 'příloh~ pro cizinu y j a~yce "anglickém s' řád~Ými informacemi. ,K.
'
" . Čs I. ci r k ev. u s i áÍi1 í p é č i.<'Veliká státní jubilejní p~blikace:
',Desellel . Ceskoslouen~ké 'repubu'ky; vydaná min., roku, má v:oddíle,o čin
~n~sti ministerstva, šlwlstvi a n~rodní osvěty zaprv'é de'sítiletí
naší církvi
, odstavec ~ tohoto ,znění: '"Tak ,především 'yyrostláz domácího reformního
" hnutí nová církev' československá, ,která ',rychle ď~i ,získala četné, pnvržence,
odešlé ~ katolictví. PočátečnítřenÍce, a spóry's ,katolickou církví, které
měla hÍavně' pro zabírání katolických, kostelů; k s'výmb~hosluÚbnýrn/účelůni,
'znenáhla utichly a nastává, ~píše tichý, zápas' o duše věří~ích. Stát zasáhl
, "do existence, a ro'zvojé' československé církve'tím, Ú r., 1920, ji ministerstvo .
',školství a národní osvěty za souhlasu vlády státně uználo, pro české 'země;
dvě léta' pak, na to vzalo n; vědomí její ústavu, schvalujepostupnii j'ejí
,náb~ženské obce', jichž vzriiklo p(jsud na ,200, kotiečně, pak r. 1925 uznalo
'ji státně i pro Slovensko'a Podkarpatskou Rus, kde riyní -rovněž se . stát~
ní~ ,schválením / - počínají 'vznikati' její, obce. Ke zmírnění jejich protiv
vůči katolické církvi,:pramenícíchze,sporů o' kostely" a je úmožnění, stavby
vlastních' bo'h;služebných budov, obdržela ,č~skoslovenská církev od států
několikráte ,hnwtnou, podporu .. Vedle, toho dostává s~. cí~kvi' od' státu k~ždo~ /
. roč~ě, pravidelriých příspěvkúnaduchovenstvo ana nákladý,círke~ní adm'inistrativy,' V poslední době pak.j podpory na', výchovú kněžského dorOstu,
jenž, 'ježto: církev nemá vlastního učiliště, zatím studuje'na,pražské evan~
geHcké fakultě" teologické .. Církev 'však neustává se domáhatitoho" aby
stát pro ni zřídil vlastníleologickou f a k u l t u : ' : . : ' .'
I
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, :Řídí Dr.F. Kovář. "

I

'

I.. Církve Cz otázky dnéška. Z myšh.:ineLvšeobecnékře;';.
sťanské konference~ži~otě a díle. ve St~~kholmu1925.
Přel~žila·Helena. Ko ~ á řo v á~,.1925:'.Cena'I\člÓ.-:-:.

Sv.
"

Sv. '. II. Pmf.Al~isSp is a r: ldéovýúkol ~írkví vnáb~žénské .
krisidneš~a.1926;'Cena KČ 2.50; ' .
"I.'

Sv. 'UL Dr. :F . .K o v á ř:Onáboie~ství .. Před~áškového kursu
Útstprvá.,)926; ~e~a Kč15.~. "
',"
Sv. IV. Fúultišek P a (~c k ý: Obra~cihu;itstvtPřeložil a Óvo~
, ,d~m opatřil doc., Dr. F.M': B arl o Š. 1926.. Cen~
Kč4.~.'
,.
' ' " ./. .
,Sv.

V.Prof.Álois .Sp i sar: Počdtky viryki-eŠťanské. ,1926.

v

Sv. VI. Dr:F.Ko á ř: O nábo.ien~tví;· Přednášk~vého kurs!t I:~
.
.
částdr~há;i927. Cena Kč 10.-.
' ,
',Sv. .VÚ.Našedílo:
,
,.Sborník 'prací: 1927.
'
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NAK~ADEM USTREDNl RADYClRKVE CESKOSLOVENSKE.

TISK EM KNlHTlSKÁR NY .BLAH OSLAV""PRAHAIJ.,
.
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TVOŘENÍ: KŘESŤANSKÉ) OSOBNOSTI.
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křesťanské konferenCi, o životě ',a
,
~"-l' dilev Stockholmu měl zesnulý br. pa!riarchav sekcí
,LI/ o křesťanské výchovědrie 27. srpna 1925 referát na'the~
i
ma uvedené
nadpise. Referát,' 'patrně podle stenografic~,; " kéhozáznaÍnu,' je ,otištěn v obsáhlé úřední zprávě o konfe.' ", rencía jde s ní~docelého světa. Jeho první český:nástin byl
';"';
otištěn v,Č. Zápase z,r. 1925",v, Č. 38., ale ve zněnípo~'
"
"něKud jiném, 'než jak byl přednesen. ,Proto přinášíme i

\,' r ' . ' "Na ,Všeobecné

v

,,. '

:::'

a: 'to, tím •spíše,' že pokládáme
"u:za 'významné' slyšetitato'slova k, druhému výročí smrti
,; " , toho, který je: pronesl. , " . '
"

'.,:,,; :'1;, ~' }, 'překlá'dúředního zněIÍí

", 'Tvoř~níkřesťan~ké os.ohIÍo~ti př~cÍpokládá, myslím, jednů",
podmínku, totiž upřímnost v stanovení cíle.
•' " ' , ' , '
: '
, V duchovní oblasti znamená, upřímnost v stanovení cíle ztotožněnLvlastní osobnosti s ideály,které,du~e,'odkrylaa poznala.,
'. ,Osobnost, které schází tato upřímriost'v stariovení cíle, není
vůbec žádnou osobností.
'
"
' ,
1 Pokud pak:týče semhe'
společllOsti, kterou 'zastupujf,my
'jsme založili před 5 lety novou Československou církev., Mezi
církvemi jsme nejmladší. Ná,špočet stoupl. od tédóby na 800.000
duší rosteme dále měsíc od mě,~~ce"'" " .
. Když jsme svou společnost orgariisovali"prohlásili jsme, co
věříme á conevěfíme; to'znam,ená': 'coďp'oďtřistaletém d\lchóv,;.
ním útisku, kte'rý byl,vykonávánvé, jménu Kristově, jako svou,
, víru přijmouti. můžeme a CO ne.
' , ' , ' , " , ' , ',,' ,', "
',' Něk:teří'náril vytýkají, že prý nejsme vůbec ,ŽádtÍí křesťané,
::'-jirií. říkají, že sev své nauce neshodujeme s tak 'zvaným histo',',' "
'rickým -křesťanstvím. " ' , , ' ;,ď""
.' ,Co se prVé v,ýtky týče,'tedy "toužímé:pcitOIn" státi se skuteč~
. nýri1i' křesťany v: nemenším stupni než. každý' i vás~" ,
',
.
, ' Jsem jist, že, v tomto hnutí dochází výrazu velké probuzení
opravdové a upřímné ,osobnosti. ,Dalecí toho, býti jiždokona-,
lými, usilujeme, o to,' dokonalosti dosáhnouti, (,srv. Fil. 3, 12) a
jsme ochotni podříditi se"jejímpožadavkůin a dokonce pro toto
své úsilí trpěti.
.
"
," .
, ,
, MiriullÍ;c generace; zdá; se mi, stavěla tak j že na sebé hromadila obrovské balvany, které byly. spojovány asfaltem. My,dáváme předIÍost tomu,pr1ilc'oVa.ti" smalý:íúiCihláníi a,níalounkými
zrnky písku jednotlivých lidí, ,při čemždržÍ\všeckop'óhroriiádě
vnitřníspojitostí;Ano, věříme y církev, která je ,jellnotriaosób-'
, nímď přesvědčením' a"pokládáíne·· to, zalepšfnež: všecko 'ostatní.
Nevěřtm,e, že' pevnost ,a, trválost,mů~~ býti prostě "zajiŠiěna:těž-'"
. kým, massivnímmateriáleril; ~ - . , . " ' ' ': "
, '.", "
' ,
-: C~ se'pak týče' těch, kteří jsou ochotni pochybov'atiťo n;'iš~m
stanovisku k" historickým' hodnotám', křesťanství, ,tedy' ináine •za"
to," že jediriýin zkušebním kamenem pro 'kř~sťánskost je' způsob

a

a

-,'

>',',;i ","

.

.'

"

.~

"

.'

žiyota. následovníků Kristo~ých,. zatí~' co křesťanství, jaké vidí:;'
me, se často ani nepokouší následovat Krista, Sýna člověka. My
se své strany vidíme mnohé z .velikosti Kristovy ztělesněno vJanu Husovi. Nemůžeme zapomenout, 'co on' žádal, od křesťana:
,',Proto, věří~í křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se p'ravdě, miluj pravdu,'prav pravdu, drž pravdu; braňcpravdyaždo
smrti'" - Veritas 'vincit ',- nechť zůstane, navždv naším'heslem.
" . Svým odpůrců~Hus odpovídal, že je hotov přisvědčiti jejiéh
požadavkům, podaří-li se jim přesvědčiti jej.'.
,
.. '
,'To hyla našéďrefoimace.před pěti sty léty.
Po staletích hoje . následovali jsme Jana Husa a následujíce .
ho, následujeme i Ježíše Krista. Budujeme. církev, :která je za.ložena na "svobodě svědomí a osohního přesvědčení, v souhlase·
s pravdou, prokázanou vědou; _a chceme býti. upřímní v theorii
iv praxi: Kráčejíce vpřed, stojíme podhřemenem staletéhohojeď
'.' za, pravdu.
.'
".
. .,' ď , ',: ':'"
. ,.' .,
. ',' .
. , N ašé konference se schází, aby budovala' opět církev é.dého
světa. Avšak' v, našíz~nii hlásají . římsko-katoličtí biskupové prá~
vě'nyní, že jediný Řím zastupuje křesťanství;' proplašujítaké"
že Hus; první mučedník novodobé reform'ace, který nám tolik,dil
a' nám' ještě tolik. dá; jako přédchůdCe, reformace musí hýtipo~
kládári :za. nepřítele křesťanství a že' bolševismus musí hýti po":
važován 'za plod reformace. . ;
'.
.," "
Naše-konference se zasazuje o svohodu. Táži se: je ochotna,
.bude-li 'potřeba; bránit jednoho z členů, z nichž se skládá? '
. My však. také cítíme, - že. dobru se pomáhá lépe' tím, ' když,
Bóhamilujeriie, než tím, když máme ,před ním hrůzu.
,- .
: Nenávist k -římsko-katolické církvi je,nás daleka; avšak trvá,.;
me na zajištění, křesfanskéosobnosti."
."
. .
Naším jediným cílem je,-státi se dobrými a v dobru státi se '
silnými K, tomu, abychom dílu božímu na .tomto . světě sloužili
obětí svého života. . . . . ,',

-----Kvasnica:.

"MODERNÍ ÚTVAR NÁBOŽENSKÝ. .

.

:'
.
..
, ' .
,.
. . .
Utvaiy lidskéspolečnosti.bývajízávislé na potřebách, které,
j~~plodily, na kulturním , prostředí, z kteréhov:yrostly i na du,:"
ševním u~měrnění těch, kterými žij í. ',' '_ . ,. _. ,: . . ;
. Chceme:-li zkoumati' poměr út~aru' náboženského k době,< ode:zříme zatím od otázky, může:-li v naší době' vzniknout nový útvar,
avyšetříme,'j aký by měl býti, kdyby vznikl. .. ' , •.. ' , , . '
'Nábož~nské'JPoniěry 'lidstva předpokládáme y jádru vždy
.

:),

, '.

."

,

~

"

'~,

~

"

stejné: 'podklacl;;psychologicky působivý mravního .snažení'člově..:;
kit. Avšak ačkg1iseneměnípodst.ata~dušeďa co na ni můž~ půso-:
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mění se podmínky; zakterých'můžetento po'dkla:d působit,
a přežívají se podružné představy kněmunaurčiténl stupni'kuk
'tury připoj ené. Podle~psychologických, zákonů ,vypěstr se v, duši
těch, kteří v' tomto' útvaru vyrostli,' duch konservativní,' 'jenž celek, v nějž riáboženství,a názory' určité epochy srostly, 'pokládá,
za nezměnitelný a, v každémutokunato spatřuje útok na náboženství samo. Usazuje se čím dáltímtlus!šívrstva rzi ria celém
útvaru; Co kdysiúplněvyhovovalo,'stávásetaktokamenemúrazu
těm, kteří rychleji postupují vú'stupu od :riěkdejších názorů :neŽ
ti; kteří náboženský útvar udržují. ,'> '
- , -,
,"
" útvar, který by nepotřebova~očisty,mohl byvzniknoutijeni
~dyby byl/od: shora dolů" 'postaven, na nezměnitelných /poinat:cích a byl 'zabezpečen ústavou proti všem, přívěskům' a kazům,
nebo který by hyl ,stvořen a uchován'v své čistotě způsobem nadpřirozeným.Takového útvaru dosud,není.'
, "
, '
Zreformovati náboženský útvar zestárlý je však věc ne-li nemožná, 'aspoň nadmíru nesnadná; Nelze a priori vyloučiti možIÍóstjže byv útvaru, kde se vyvinula absolutistická ústava, mohL
býti náhodou zvolen vládce, který by dospěl k lepšímu poznání
, a měl dosti energie" provésti radikální reformu; 'ale jinaknení
naděje; že by se mohl včas očistití'od svérzi,je možno jen zmlazení výhonem,ienžby zpracoval všechny šťávy, kterými se mohutný, ale chorý, kmen marně pokóuší ošatit, v nějž'byse časem
'vŮ'bec všechen život starého kmene přelil. :','
,
,,
, Proti,~ta~ým' útvarum nábožénským má moderní velké výno:"
'dy: Néjen že, má-li vůbec býti života schopný, vyhovuje vyššímu
stupni vzdělanosti, než 'na kterém vznikly ony, nejen že nemá;
proč by nasevěšel cetky zašlé doby; může se ,natomto stupni"
,kde se, začíná vše podřizovati' ái-chitektót:J-icky a organicky rozumu
, á vylučovati náhoda, postaviti na základy, trvalé,', může' obsáhnouti celé lidstvo mnohem ry'chleji a sjednocením' všech sil při':
spěti, aby lidstvozačálo svůj mužnývěkZkušénosti dosavadního, "
vývoje náboženského, chyby, 'kterychsedopustily různé konfese,
, výtky, 'které jim činí poctiví myslitelé (ztuhlosti cíl"ke'vní-;Eucken; náboženského materialismu - Masaryk" atd.),' jejich -,
partikularism teritoriální a nacionálni, jejich lpěnína jejich vypiatém svojstvu;:vše to niůžeposlóužiti při budování nového
útvaru. "
" '"
"
," " ,
",
',,':,
'
,Je pravda, že si někteří lidé moderního věku libuj í v IIl!lystické" tmě nesrozumitelných obřadů; jako náš klasický filolog Novotný.'To stanovisko se snad hodí'pohanskéyíře v bohy a ko~z~a,
ale kdo, procítil ,v;rouCí poměr k Bohu"ne$nese 'žádných"umělý~h'
závojů před jehotváří.';· ,
,',,' ' ; , ' , "
','
, '
" , ',Těmto 'velkým výhodám jsou všakuměrné velké p,<?vinnosti.
, Má býti nejen přístupentěm, kteří jsou již předem disponováni,
nýbrž zpřístupněn i těm, kteří.; byli" překážkami:yinoulidskóu
'způsobenými vlivu náboženskému odcizeni: Nejen že tedymá
býti, prost všeho, co je zbytečné, 'aby, byl dosti liberální, široký "
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a poskytl př~střeší i lidem,Íi~zbaveným předsudků autority. jim '
vštípených, a jeho základy mají býti zprůhledriěny, aby k němu
, nevedla jenc~sta citu,) jíž se ,ubírá lid ,prostý, ,nýbrž ol cesta
správně' orien:tovan~ho ' rOflumuj ,j~nž ,ovládá myslitele~ Proto,
nesmí, býti zá~lad <> nic rozumově opřen, 'covyspělý, ,'vědecky
vzdělaný, rozum neuznává. Je-li vědecky dokázáno" že' obsah
'evangelií 'není historicky zaručen, že vědecky lze mluviti·jen
o ,jakési usedliněvyššl moudrosti, působnosti ,Duc4a sv. v nich
'a ;vjinýchpamátkách, ,je ma1"!l0u snahou ,znásilňovati rozum, aby:
byl přiváben tou éestoudo Ríma. Ale nejen 'to: in~derrií, útvar, '
náboženský má' převzíti; duchovní vůdcovství: světlem,víry osvět-o
" lovati všecky otázky" života individuálního" i společenského;' ne'-',
uvíznouti' na starých. předsudcích, ale při. tom 'nesestoupit ani
opíď S. výše ideálu, dokonalosti: Ti nejsou věrní učedlníci Kristo. vi, kteří se chytájíjeho :výrokůj aby jimi řešili moderní otázky;
nýbrž ti, kteří o nich uvažují v jého duchu;Podrobuj~.cse všem
těmto úkolům, nezastiňuje svého 'světlarouškou:sebe starodáv:;,nější a:sebe uměléčtější nezamění v svémusilováníi:úkdy to, co
" je hlavní, ,cocje jediné potřebné, s věcmi ,vedlejšími. Tak bude
opravdu onou horoů prorokovou, ke které se" zdaleka pohrnou
davy.' Nebude třeba zvláště se i starat, aby ,na sebe obrátil očt
Bude na očích celého,světa. Není možno zabrániti, aby se. k němu
nehlásili lidé" kteří' sebe neovládají, lidé hříšní, ale ničím hmot:-.
ným nesmí býti jejich členství podpor()váno, a odpírají-li konati'
své povinnosti, nemá se 'k nim. hlásiti. Jen, se nebát" že by se
jeho význam a vliv ztenčil, a obří, úkoLzne,sriadriil, kdyby, ne":·
vynikal početně! Jen neusilovat ovtiější moc, státi se, mohutným
těmi prostředky, kterými jiné: útvary zahynuly! "David proti Goliáši nézvítězí brněním, ale pravdou a' svatostí. ,
, Vůči staršímútvarům:náboženským má nový ovšem: také své,.
" povinnosti. Má1nejenbýtotevřen přístup se všemirůznymizvlášt.,.
--- nostmi; které se.jého,duchu ne~říčí, nýbrž sám má býti vůdcem'
, vúsilLo náboženské sjednocení celého lidstva. ď
,,'.,,' .
, -~,Uvažovalf.jsme 'dosud abstraktně o moderním,útvaru náhó.-:- '
ženském. Jak může, vzniknouti; o tom mezLopravdovými"zkuše-'
riostí náboženskóuprošlýmÍ" křesťany nebudepočhybnosti, Ne:může tO bý,tútv,ar zbrusu nový, který by neměl nb společného"
'se starou církví. Může jen z ní vyrůsti, jako nový výhonek. na
těle sttomua časem převzít na sebe celý život stromu; kořeny:
, , zbudou, ale starý kmen a staré, větve ztrouchnivělé budou nahrazeny jinými, vyrostlými z výhonku, Merý sé stal novýmstró,~'
meni,nahradiv starý;
,
..',
,
Pohlédneme-Ji na církev naši, vidíme,· že přes její' nepatrrié
počátky a přesto, že se zdála býti Popelk~u; má od Prozřetel
nosti své povolárií ~ jaké jí ,přisoudil' i pan.président,Masarýk.
Čím výše' pů jdou naše snahy" tímvýšé se povi,nesenie.. ' ,
.' :
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III.

. Zaujali 'jsme. utčité~tanovisko, n.astínili v hrubých rysechzá;'
,klad. Nyní poohlédneme se po soustavách a ,směrech. vpravo
'i.úlevo od 'nás, a pokusíme se uvědomiti· a ujasniti si jejich stanoviska, základy, principy, z nichžvycházejL Přftom zároveň vy- '
.niktÍesrovnáníi:n stanovisko dosud . vyložené' a~ bude tak· možno' je
s různých stran osvětliti.'
.
"
.
' . , ,:,
:.ď především je třeba zastaviti se u é;rkve římsko~katolické,
z níž Církev čsl.' vyšla. Její naukový systém je obsáhlý a přebo,:-,
'hatěrozčleněný,jehozáklady pak jsou 'dílem ,rozumóvépráce .
'celych staletLNěkteří duchovní čsl. "církve nemohli se dodnes .
" -:propracovatize zajetí stanoviska systémukatolickéhó atóbuď
,pro nedostatek času k studiu a přemýšlení nebo i z jiných důvodů.
" . Zák!adntprin~ipy římsko-katolické'nauk~vé soustavy' býly .
ofiCiálně vysloveny na sněmu vatikánském; z jeho konstituCí,' de:..
finovanýchve' 3. zasedáriÍ drie 24. dubna 1870, uvedu 'v 'dalším,
příslušné citáty. Před ofiCiálním defiru),vánítri byly budovány. theologií a ,scholastickou filósofiípocelé generace, a to'nejbystřéj~ .
šíml duchy ,všech dob,' ovšem .vráillci' poamínek a možností vzdě:-;·
lání jejich dob; 'dnes'tvoříť}()gicky 'dobře učléněnotÍ stavbu myšlenkovou .'
' ; : , ' > . ' : ' " , : ' '.' , .' .
. , "
PrvnCČláneklógického řetězu systém~ ~čení ·.katolicÚh~ po
prvé nejjasněji formuloval Tom,áš Akvinský(122~1274)'a jeho
poj étí stalo se' oficiálním učením' církve.' Na: sněmu vatikáriském
. byldefiriováÍl jakoťdogma takto:"Toho se také držéla drží usta;.,·
'vičný souhlaskatoHéké"církve, že je dvOjí řád poznání, odlišný
od sebe \ netoliko principem, ale i předmětem;pi-incipem' próto,
,: .že v 'jednom poznávám.e"přirozenýmrozumem; v druhéill 'vírou
boží; předmětem 'pak proto, že vedle toho,' k .čemu může dospět
'přirozený rozmn, se,nám! k věření předkládajítajemstvi'v Bóhu'
skrytá, jichž bychom' poznati nemohli; ,kdyby nám nebyla zje-'
'vena" ,'"
" ' ..', "
.",
'.
· .. '..
,:.::' '. " .,'
Zde jsme u samého základu cdébud.ovyna~kové· soustavy ,
katolicismu/Rozlišuje' dva řády, od sebe zcela ,rozdílné:řád,při-, .
rozený (ordo nitturaHs)a řád nadpřiroZený (ordosupematuralis).
Řád přirozený je soUhrn všeho přirozeného •. Přirozené pak je
podle' katol~cké ;filosofie a· théologÍE~,to, . coriěj akévěci ptávenF
přísluší, nač má svoti podstatoúnárok. (Natura sive naturaleest·
omne id, quod aHcui rei debetm::). Nadpřirozeriépak je to, co je
k přirozenosti nějaké věci od Boha zvlášť přidáno, nač však věc,
nemá nároku, co jí nenáleží á neplyne z její podstaty (supernaturaleest:domim Dei, nafurae indebittim et superadditilm).
.
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Nadpřirozené se rozeznává. dvojí. Buď je to nadpiiro~ené jeri,
co do způsobu (superna:turale quoadmodum), kde jen zvláštní
způsob věci je božího původu/např. zázračné uzdravení, vzkří
šení mrtvého, předpověď budoucnosti. Nebo je to nadpřirozené
i co do podstaty dotyčné věci a tu zase rozeznávají: bud' může '
nadpřirozený dar přesahovati skutečnou oblast přirozenajen v ur- .
čitém směru, jako když prý první lidé byli osvobozeni od tělesné
.žádostivosti, nebo' mohli .nezemříti tomuto se říká mimopřirozené
,,(praeternaturale) i. nebo, nadpřirozený dar<přesahuje nejen sku:' ,
,tečnóst oblasti přirozena,nýbrž i jéjí.možnost: toje zde na světě
. (in statu viae). milost posvěcující, po smrti (in statu':termini) 'blá- "
žené~.zření Boha {visio beatifica), jež .je nadpřirozeným cílem
člověkai člověk nemá naň práva a nároku, byl .k němu ód Boha
určen jen z.milosti boží a člověk by nikdy svým rozumem nemohl'
'ani připadnout na myšlenku, že by jeho život mohl míti takovýto cíl; .
; " ,.
'.
. ' . . .' . . ..... . .
.. 'v,řádě přirozeném je podle' tohóto učení na místě:Iiqský
rozum; to je jeho oblast, v ní je pánem jediným,. nad 'ni se ne:může: povznésti rozum je principem poznání.v řádu přirozeném:
Předmětem. pak jeho poznání jsou jen věci přirozené,c tvořící
.
oblast tohoto'řádu.·Vřádupřirozeném nÍůže'Člově,k'Íl1íti i nábo- .
'ženství přirozené; tó jest, především poznati uraté~ pravdynaboienské pouhým rozumem: tak ze stvořených věd lze' s:jistbtou
, .rozumem poznatí,že je Bůh, původce a cíľ všeho: "Svatá,nÍatká
. drkév drží a učí, že Bůh, .všech věcí počátek a, cíl, může' býti
přirĎzenYmsvětlem. lidského rozumu ze stvořených věd s jisto;.
tou' poznán:~ Dále lze rozumem poznati některé boží vlastnosti, .
jaká jeho nekonečno,st a duchovost; lze poznati, co plynepročlo
:věka z .faktu, že Bůh je Stvořitel a Pán, člověk tvor i lze dojíti také'
,'poznání, že člověkm:á duši a ta je nesmrtelná; lze take poznati
,s.jistotou pouhým rázunÍem v oblasti řádu přirozeného, že Bůh
se. lidem zjevil
to'skrze Mojžíše a: skrze Krista i :může' 'set~ :..
pouhým rozumem poznati podlé známek, kteréukázují' na fakt
. božího zjevení~ t. j. podle zázraků.a proroCtví.
'.....,
. .•• , . ,Tato všechna rozu~ová činnost náboženská v oblasti ř~du při
rozeného se. v katolickém systému nazývá theológií přirozenou.'či
, theodiceou. Předmětem ,je,jím jest Bůh a jehóvlastnosti, jak se
projevují v přírodě, bytí a dění, a dále lidská duše, její svoa, nesmrtelnost, a konečně stvoření. Pramenem jejím je stv07
boda
--- "
.ření, orgánem lidský rozum. Tato theologie :přirozeriá však není
pokládána za vlastní theologii. nýbrž za 'čásr Iiloso/ie a' je jen
;vůdkyní a přípravou k opravdové theologii, řád, přirozený . jeh
přípravou pro řád vyšší, náboženství přirozené jen něco nižšího •
. . Člověk totiž byl podle k'atolickéhoučení od Boha určen k cíli
~ '. ,nadpřirozenému a proto Bůh se~inu zjevil a umožnil mu účastna
řádu nadpřirozeném; to zjevení je obsahem náboženství nadpři
.' Toienéhoapřediněteridheologie nadpřirozené, v níž rozum'nemá
co činiti filosofie může té theologii jen' sloužit (ancill~theologiae) •.
C'
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· Ve . vatikánské definici' jetovysl~v~no: Třeba lze Boha ,'nějak ď
poznati přirozenou cestou rozumu, ;,přece zalíbilo. se' jeho mou-, ..
·drosti .adO'brotě, zjeviti lidskému pokolení jinou a··tó nadpřiro';'
zenoucestousebe a věčná ustanovení svévůk ... Tomuto bO'Žskémuzjevení třeba připsati, že může býti tó, co yevěcech bož- "
ských je lidskémiL. rozumu o sobě nedostupné,.:. i: za"nyněj ších
podmínek lidského pokolení poznáno ode všech vyloženě, s, pevnu jistO'tou'a bez'e, všeho ()mýlu. Leč ne z tóhó důvO'du jéstnazvati
· zjevení' absolutně nutným, nýbrž prO'to,' že Bůh 'z nekonečné své
dobroty určil člověka k cíli nadpřirozenému; tO'tiž k tomu, aby
····-ďměl·účasf ná. ·dobrech. božských/která' naprosto přesahují' chápání
'lidské mysli/' . ,
. /.
"
.'. .
.
Za princip' poznáni v řádti~adpřirozeriéín' není .pokládán

rozum;jakóvřádu přiroieném, nýbrž vira; taje prvým 'předpo
;kládem náooženství ·nadpřirozeného. a·. theologie. nadpřirozené.
Touto vírou pak se.'rO'zumí přijimánízapravdu tohó;co Bůh zje.-

·Vilj a přijímání toho ne prO'tO', že' tomu'čJO'věk rozumí a to chápe
riebo za prospěšné a hodnotné uznává, nýbrž "jedině protO', že
· to Bůh zjevil; pro jehoautorifu (protO' víra boží,; Hdes diviIlá).
Jedinou pomůckou rozumu' při tom isO'u zázrakv apióroctví, jež'
'jsouI>ovažoványza známky zjevení.: "PoněVadž člověk. úplně je
záVislý na Bohu' jako na svém Tvůrci.a Páil.U astvoře'nýro'zum
. 'i,e'úplně podřízen nestvořené Prá.vdě,jsme povirini věnovat ,víroU' .
'zjevujícímu Bohu plné poslúšenství rozumu, a vůle: O této :víře
'pak,kteráje po'čátkem spásy čl O'věkory; katolická' církev vyzná. vá, že je nadpřirozenou·ctností, kterou' za podnětu·a. pO'moci.boží
milosti věřírne, že je piavdivO', éO'On zjevil,nepro!vnitřrií pravdi.' vost věcí, ;prohlédnutou přirozeným světlem rozumu, ale proaufO'· ritu samého zjevujícího BO'ha, který ani nemůže byti klamári,ani
ďneiriůžeklamati .•.. Nicméně;'abyposlušnost)iaší vírý byla v' se)\1. hlase .' s. rozumem; chtěl Bůh' spojiti s .vnitřní pomocí' Ducha sv..
, ~. vnější důkazy' svého=?jevení, totiž' boží skutky a' pře'devším /zá~
. Zraky a proroctví,' jež, zatím co zřejmě ukazují boží .všemohou;. '.
. 'cnost a nekonečné. vědění, jsOu i nejjistějšími,známkamizjevení '
jsoupřizpůs;ob'eny i. chapatělnosti.,všech."
..
". Vira, je tedy podle;katoli~kéhó' p,ojetí 'poslúšells'lví rozumu'
·(obsequiunúationisl. aJe.souhlasrozúmu se. dává.Tza rozkaz vůle
" (actus rationis imperatusi voluntate) ,která. jej dává, z podnětu .
.aza.pomoei rnilostiboží,'takže víra jevlastně dar.boží;'ale přes
,to zároveň i úkon svobodné vůlé;'proto je také pO'kládána za· čin'
mravný a 'záslužný,záctnost.nadpřirozenou a póčálek~spaserlÍ.
',;AčkO'liV!sO']1hlas ,víry naprosto: není slepé.· přikývÍ1u:tí . ducha,
přece nemůže nikdo souhlasiti s kázáním >evangelia, jak je toho
..~ potřebík dosažeilíspásy,bez O'svícení' a podnícení. Du~ha sv.;'
· který dává všem líbeznO'st v' sQ!lhlasení a· věření pravdě. Proto
··•.vírasama.v saM, třeba: se" nevykonává"láskou"je,dar boží a
. projev' 'jejíj~"úkoíi,;náležéjíCí k spáse,jímž:člověk_~kýtá sa-
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'mému: Bohu svobodnou posluŠnost. tímjže souhlasía.spolupůsobí
,11 .1llilostíbOŽí, jíž by mohl odpóro:vati:~· , : ; : . . . . .....
Tak podle pojetí katolického liší. se řád přirozený: přede
. vším, prinpipem: ,v. přirozeném, se poznává rozumem, v nad,.
přirozeném vírou, na~přirozenou.1'
... ' .
' . ..... . .. ;
. Za druhé 'kladou ;rozlišenI obou také do'· předmětu poznání.
'V přirozeném řádu poznávají prý se věci přirozené, meZi nimi. /.
také Bůh' a jeho vlastnosti v zrcadle .. stvoření,
nadpřirozeném·
za předmět víry se považuje' to, co Bůh zjevil nadpřirozeným
·způsobem. '..
' .• ' ,'"
.'
. " " .'
. " : ' .,
" .
.'
A odkud poznáváme to; co Bůhtakto.zjevU·a co semá'virou
přijmouti?, Je to podle katolického'učení obsaženo 'v latinském·
překladu bible a v/radici/'ale církev sama ,určuje" co v tom je
·.třeba míti ·Za zjevené, nemůže si nikdo sám zjevené vybírati ,cír- .
kev také sama a jediná Vykládá smysl a význam zjeveného, není
právenivěřícího, ábysám zjevené.chápal a .yykládaI.. "Totoná.d:" .
. přirozené zjevení podle víry veškeré církve, prohlášené na sva~,
~émsně,mu tridentskéw, je obsaženo v psaných ~nihách a nenaI psanýchtradicích,které,I'řijaty.'byvše apoštoly z pst sa
1llého
Krista nebo od apoštolů za vnuknutí Ducha sv .. jakoby. rukama
byvše předány; dochovaly se až .na nás. Ony. pak knihy Starého
a Nového zákona jest přijímati'zasvatéakanonické celé se vše. -~mi jéjichčástmi,· jak jsou uváděny v rozhodnutí téhož sněrilU a' .
obsaženy ve vydání staré latinské Vulgáty. Církev pak tyto .
knihy . má za.svaté a kanonické ne proto, že by, byvše sestaveny
pouhou lidskou péčí, pak. byly její autoritou schváleny, ani jen
proto, že obsahujÍzjevení bez omylu,. nýbrž proto, že"byvše .
sepsá.nyvnuknutím Ducha sv., mají Boha svým původcem a jako
takové byly samé církvi odevzdány ... Vevěcechvírý 'a1l\ravů,
pátřících k ,výstavbě křesťimské.nauky, jest třeba míti za pravý
s~yslPísmaten,' který držela a drží svatá matka cír~ev, jíž
.
'náležísouditi o prayém smysluavýkladu.svatýchPísemia·:proto.' , .
neníriikómu·. dovoleno .vykládati samo . Písmo' sv". proti:. tomuto
'smyslunebo i proti jedriomyslnému suhlasú Otců:"
,'
Podle katolické nauky stalósetedy zjevení jen v minulosti,
je ukončeno, 'obsaž·eno' v Písmě a tradici, ale jeho pfedmět;ob.:.
sah, význam a smysl k věření předkládá pouze Církev.sama. Vě
'řiti tedy znamená míti ·zaprcivdu. co cirkevk věřeni předkládá, '
:,,vírOu bóžía katolickou třeba věřiti vše to, co je obsaženo v bo. žím slově psaném nebo předanéma'co se ód církvébuď slavnost~
riímsoudem nebo řádným·a obecným učitelským úřadem 'kvě:'
ření př~dkládá;" ,Slavnostním soudem se to . děje na obecných
církevních. sněmech,· jichž církev římská uznává 20, poslední byl
vatikánský'.' 1870.: Řádným . učitelským úřadem je papež,když
.níluví ,ex cathedra. POhěvadž sněm připadá -v dějinách římské
'církve průměrně jedenna·1001et,je vlastně papež sá1Jl předkla
datelem a:vykladateleni; "zjevených pravd", áogmat. Proto sám
prohlásil dogma\o neposkv~nnémďpočetí;V tomto svém· úřadě je,
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;pak p~dľe dogmatu, prohlášeného s~ěmemvatikánskýinneomyl
"ným. Kde se tedy mluví o 'církvi římské, lze rozuměti papežé,
-' >: ',' Církev římská se pa'važuje,'zajedinou 'inajitelku,'strážky'ni
a . učitelku zjevení božího, za jedinou pravou církev; Povinnost
, věřiti 'jí pak' prohlašuje zapodmínkú, věčné spásy člověka. "Po:'
~l1ěvadžvšak bez víry;'. ;jencniožno líbiti ,se Bohu á'dojíti k společenstvLjeho dítek, nestane se nikomu bezrií ospravedlnění, '
, ani. nikdo, nesetrvá-li v ní. do konce, nedosáhne věčného života.
~,Abychomvšak' mohli, splniti' povinnost míti víru"a\r ,ní 'ustavičně
setrvati, Bůh svým jednorozeným Synenizáložilcírkév vybavil
,ji zřetelnými známkami své iňstituce, aby mohla býti ode, všech,
poinána' jako' strážkyně a učitelka zjeveného slova~,Neboť jen
katolickécírkvrpatřívšechno to, co.bylo. od Boha tak-četně ci. 'oh- c
/
divuhpdně' zařízeno: pro zřejmou věřitelnost křesťanské víře;" ,
'Zjevení považuje církev římskázá sklad víry, (depositum),
, ,kteTý jí Bůh svěřil" a prohlašuje' ,že: ona je,dinásmí, jevykládáti '
a to neomylně. Proto nesmí se člověk ani pokusit chápatí dogma- '
fa' v jiném smyslu" než který stanovila církev. 'Svoje dógmata
pokládá tudíž za, absolutní,věčnou'a nezměnitelnou pravdu,
s' odůvodněním arci, , že je to.j>ravda odBóha mi. svět přiil~sená. ,
"Nauka víry, kterou Bůh zjevil, není předložena jako nějaký,
'filosofický objev, aby byla zdokonalena lidským dÓvtioem, nýbrž
" má býti jako boží' sklad, odevzdaný Kristově 'nevěstě, věrně stře
,žena: a neomylně,vykládána; Proto také je třeba, stále se držeti
" 'toho smyslu dogmat, jaký svatá. matka církev jednou' prohlásila, '
'a:' nesmí se nikdy 'od on<?hosÍnyslu odsto~pit pád rotiš~ouaďv~'
jménuvyššíhoporozumění." ,. ",
.,
" .
"",
. ' , ", Ják'májÚelka a' držitelka absolutríí pravdyp()kládá se ~ím
skádrkev'za op'rávněnu,touto svou 'pravdou:měřiti, posÍÍzovatia
,když třeba i odsuzovati všechno jiné usilování o rialezen,íprav, dy; ať ve vědějáť filosofii a ,náboženství ~{zavazujesvévěříéi,
'k poslušnostij ,ve věcech vědy ,a filosofie. Proto ,ffi(index,knih
.-:zakázanýélí,VYdává'Syllcibits blud,ů, prohlášuje bludy a bludaře';
,vyobcovává je' z'církve'a ,kdysi je iUpalovalá.. "Církev, kte'rá,
zároveň s apoštolskýinúřadeÍnučitélským přijalápříkazstřežiti
-sklad: víry, má také od Boha ~právo i' povinnost odsouditi, falešnou
vědu, abynikdoFse neklamal filosofií amarnou·šalbóu.Profo
všiChni ,věřícíkřesťané,takové, domněnky, které se' poznávají,
. 'jako odporující nauce víry, zvláště byly~li od, církve zavrženy,
-,neje'n mají zakázáno -hájiti'ja,ko oprávněné závěry vědy" nýbrž'
'jsou povinni je pokládati za bludy; které jeví faléšné zdání
pravdy.'"
,: '.' ,,' ",', '." : ,'.ď:: " , " ,
"'","ď_'
: Zjevené 'čiďnadpřirozené;',pravdý",k nimž by rozum sám
, <v přirozeném řádu nikdy, nedospěl, musí podle katolického ~ učení' , '
rozum jen přijmout;' nemůže jim,zde na zemi porozuměti,'js'011to ,
tajemství v Bohu skrytá, zfádunadpřirozeĎéh6zjeVená. Rozum
, lidský může s nimi jenjakó s danýmLveIičinami pracovatia: to '
cestou logického usuz,ování jako z premis' naprosto jistých. : Tó
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, ,jest práce nadpřirozené,theologie,za kterou' se považuje p'~uze
katolická theologie; .Dogmata jsou pro nLpriricipY',z'nichž vy'chází jako i pravď evidentních,'jichžnesmí 'analysovatani kri.tisovat, tím méně. o nich ,pochybovat. Může si pouze uvědomit,
žeevidénce jejíchpriricipů není vnitřní,rozumeni poznatelná,
nýbrž vriějšíevidence víry. Z nich smí logickým usuzováním'vyvozovat,. ponecháyajícjim • jediný stále' smysl, církví" určený,
,s nimi logicky' pracovat. Jen'v tom smyslu a v. těch mezích lze
:říci, že "víra hledározu~" (fides quaerit intellectum). Proto'
podlekatciliékého chápání první je věřiti ,a. z' toho teprv 'lze, 10.•.. ··.. gickou-cestou-:vyvozovatnějaké ::'porozuměnívzájemnému"po:'
,
měru dogmat, ne vš_ak jim samým. (Fides praecedit intellectum.) ~
Celá scholastika klade yěření časově i hodnotou na prvé místo,
před rozumové poznání. Odtud známé již AnseImovo: nesnažím,
se rozuměti, abych věřil, nýbrž věřím;; abych rozuměl: (neque
quaero intelligere, ut credam, , sed credo, ut inteIligam), kdežto'
Abaelard ve smyslu antickénľ a přirozeném,. což pak šlo dále,
přes· Husa' do reformace a moderní doby, hlásal, že třeba mít
důvody,' než uvěřím (nihil credendum, nisi' prius intellecturri) ••
,.Tak katolická, nauka vymezuje falešně, a zcela -libovolně hranice i
. poznání rozumového a hranice víry - a pak prohlašujé,že
;vtěchtomezích 'není rozporu,mezi rozum'em a· vírou, nýbrž na,opak,že se podporují navzájem.'
. '
','.
, Vatikanský sněm to vyjádřil slovy: "Rózum, osvětlený vírou,
když pilně, zbožně a střízlivě" hledá, dosahuje nějakého" dá-:-li ,
Bůh, porozumění tajemstvím ato velmi plodného, jednak z ana- •
logie toho; co se poznává přirozeně, jednak ze souvislosti tajem.;
,ství samých mezi sebou a s posledním cílem člověka; ale nikdy
,není sto, aby je .pronikl jako.pravdy, které tvoří jeho, vlastní
předmět. Tajemství ' boží totiž svou přirozeností tak převyšují
, stvořený rozum,že i když byla zjevením sdělena a věrou přijata,
zůstáva.jLza,kryta rouškou' 'samé, víry a zahalena jakýmsi ,jakoby
mrakem, dokud v'tomto smrtelném,životě··kráčíme<od ,Pána:nebof kráčíme věroU a nezřeníni. Leč, třeba je víra Iiadrozmn; ,
, přece n.emůže býti mezí vírou a r9'zumem žádný nesouhlas" když'tě týž,Bůh, který tajemství-sděluje a víru vlévá,oalduchulidskému světlo ,rozumu; Bůh 'pak sám sebě popírat 'nemůže ~ani
pravda pravdě odporovat nemůže., Klamné zdání tákového roz:'
paru vzniká však spíše odtud; že buď, dogmata yíi-y nebyla' pochópena nebo vyložená podle názoru církve nebo výklady mínění
se 'považují za výroky rozumu. Proto stanovíme jak 'naprosto
falešné každé tvrzení; odporující pravdě Oosvícené víry. - Arie,:"
jenom víra' arOozum se nikdy nemOohOou navzájemrozcházeH,·
nýbrž si i vzájemně' pomáhají,' neboť správný rOozumdokazuje
základy víry a osvíéen jejím světlem' pěstuje znalost věCí, božských, "íra pak rozum, od bludů osvobozttjé a chrání á vzdělává
jeLmnohÝrn,pOozn~ním':'
' "
',,'
,~
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, -:-." Co říci k těmto ~ákladům ,katolického systému věroučného,
· ,ták odlišným od základu,:nastíněnéhDv článku předešlém?
,~. [JistO' j~, že, tvoří. logicky. učleněnou stavbu· myšlenkovou,' kde
.jedna část zapadá do druhé; jak byly vkládány dO' sebe'pracemi
staletí.
. '
,,
,.I
Avš;;tk celá jejich soustava: je složena z postulátů a není za.ložena na skutečnosti. ProtO' je celástavbáďneskutečná,ve vzdu:" '
chu se vznášející; JSDU tO' logické konstrukce spekulací vzniklé; /
.vysoukané, bez.opory ve skutéčnosti;vté buď, nic neodpovídá'
· tDmu, co jé tu vybudDvánD'- nebo je tO', jinaké, než, se,zde' za tO',
. ~jná. "Pravdy':- zde prDhlášOlVané buď' pravdou vůbec" nejsou, ....
nebo ,jsou pravdou jinak, . než se' zde prohlašuje .. ','
:. : Rozlišení dvoá řádů, 'dvou principů a dvO'u 'předmětů, . jednO'hD člO'rvěkupřirO'zeného, druhéhD.' přidaného. nadpřirozeným .
způsO'be.m, jednDhDrDzumém po:z;natelnéhO" a' dokazatelného, dru:,,'
hého. nepDznatelnéhO'" ale BO'hem ověřenéhO'" anadpřirDzeným
způsobem zjeveného, tDtD rDzlišení je. libovolné; 'psychologicky
. . ? anihis"toricky neodůvodněné, neskutečné; není takového dualis::'
" mu, není'takovéhDdvO'jíhD řádu NeníDvšem tedy ve skutečnosti
· ani tohO', CD z tO'hó rDzlišení vkatDlickém systému, theorii i px:axi,
bylDvyvDzenD,či I~pe, k~ůli čemu bylO' tDto. rozlišení. vy~vořeno.
,'e

SkutéčnDstí.však je,žečIDvěknežijejenrozumDvýmpDzná

ním;:že rozÚn1lidský není člověk celý; 'rozumDvóú: čiríností sene.:.
vyčerpává duševní činnDstlidská, že fe. tu' Dblast irraciDnálna, dO"
níž spadá inábDženství' a náboženská . víra. Nebýt víry" skDnčil
hý' rozum v naprostém a :obecném skepticismu. Skutečností však.
také je, ž·e k pDdst~tě člověka akdobrulidskéhoživota patří co
největší uplatnění činnO'sti rozumové, jíž člověk vyniká. nad
'ostátní bytosti, ovšem 'činnosti· rozumové na. základě skutečnosti, .
ne fantastiékéspekulace. Nauková a theolO'giéká práce je prací
rDzumovO'u v oblasti" náboženské, ale i ,ta musí ,'býti zaloržeml na
'skutečnosti,' totižnáboženskézkušenosti . .Jen takO'vá může býti
· ,theologie, přirO'Zená, ale, ovšerii' 'p'očítájíei ~e zvláštním 'svérázen~
'svéhO' předmětu. Musí sLtotižďbýti vědO'ma,' žerDzumO'výmvý- \
,kladem nevystihne beze zbytku náboženskou zkušenost;: avšak
,tO' je něcO' zcelajinéhD,nežpDjetí tajemství .v soustavě katolické. '
.Cose nazývá. nadpřirozenou či 'katDlickou ,theologií, jeve sku-'
. tečnosti apologií a střédDvěkýmzdůvDdněním katolickéhO' poj eH
.. zjevení. Soustava dogmat či tajemstVí je pak rozumová formu.:.
\ lace' v duchu chápání starověkéhO' a, středověkého..' ,N ám· dnes
zkušenostnáboženskounevystihujfa ovšem'jí také nebudí.' ~.! .
SkutečnDstí táké'je, Že ne~tačíliélstvu meze podmínek života
pouze živočišÍlého, ani 'pouhá civmsace, techriickáa hmDtná do'konálost . a' pokrok;' .. Naďpřfrodou" budujeme kulturu, puzeni
vnitřní potřebou a' řídíce' se i4eály' pravdy,' dDbra, práva, spravedlnosti-a lásky. Ty to. ideály nejsou i tohotO' světá, jsou zesvětá .
. božího, a. náboženství buduje království bDží, ·v němž tyto' ideály
usilúj~ uskute.čniti. Bůh je pravda sama, dDbro,' právo, spravedl- .
I
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nost, láska sama, absolutní Íněřítko.královst~í· božího v duši jed-notlivce i v společnosti: Bůh a jeno svět se~ člověku zjevújívÍlá- .
boženské zkušenosti, a: uchváčujíjéj. Nábože!llstvímá,'tědy svůj
'původ i~v lidské duši iiároveň. v.Bohu, v nábožehskézkušenosti
.. se . Bůh a člověk setkávají. To. všaK jé. zcelariěco jiného, než
,katólicképDjetízjevení" ,ktéré:jé! vnější, ivenčí :dané' .amim()
'člDvěkajako něco reálně existujícího; je to zcela něco jinéhD,ne'ž
, ·kátáHcké rozlišení,dvojího řádu. ' .: '.
' , : ' , ' '~',
.
~:.,ď: ,Nap~ósto :pak , odpbrUj/skutečn~sti, chtít Boha a svět. boží,
. pravdu, ,Uzavřít 'do objektivovanéhazjevení božího, jež se stalo
jeri v'minulosti, je .uloženO v. bibli, riad. to. v jejím překladu,a
dokonce chtít 'uzavřít ji do formulace a výkladu církve nebo ne-'
'omylného člověka; Bible jearciklásickou knihou~ mimořádných
n.áboženských zkušeností, je vní Bůh ajého,svět jako norma
pravdy a dobra pro člověka, ale autorita bible je' pouze v mezích . '
přir()zenosti a lidskosti, a jen jednoli'z'" norem, nevýlučnou .
. 'Absolutní pravdy, dobra a spravedlnosti, jež jsou z' jiného světa,
.:zde na· tomto světě vůbec nemám.e, 'ale, blížíme, se kriiin; v riá-··
boŽenských zkušenostechav rozumovém poznání jsme nacesté'.
~. nim. Avšak pravda' zde nenísťatická, jak ji chápe' systém ka'' . '
..
.
toliéký. ' ; '

. .i SkuteČnosti také neDdpovídá katoli~ké p~jetí víry jako: čin
,:nosti duševní,~riebDť je tO' pojetí intelektualistické;, víra jepo-.
kládá:naza poznání, přijetí za pravdu, akt rozumu, třeba rozkázaný vůlí za pomoci božímilostVVe skutečnosti je víra noe, ticky a psychologicky, něco zcela jiného 'a něco mnohem většího,
, . což bylo v předešlém článku vyloženo. .
" '~': .
: Zcela jiný je ve skutečnosti Jaké paměť mezi rozumem'a ví~
náboženstvítÍl á\ vědou; než stanoví učení katolické. Svědčí
',o tom celédějiny kultury,'vědy a filosofie a problém řešení nenÍ.
tak jednoduchý, jak scholastika, a ,po 'ní. vatikánský .sněm určily.
;:Kalolicke. pojetí nejen'však';odporuje'skulečno~ti a j~ ledy.' "
Ineprav.divé, nýbrž je lakéškodli,Yé duchovní,' kulfuriií. a přéde~ .
\ všíin nábožeizskéčinnosli., '.
.'
....
. ' .. , ..
. . '. Célý'katoli~kýsystém pf-édpokládá vírU v;lakt objektivního,
'vhějšíhoa' uzavřeného,zjevení božího. Avšak tento fakt nemůže
\ býti dokázán ativáděné motivy,po něž má v něj člověk .věřit, ,
riikte'rak I'iepřesvědčují ak víře ,vést nemoho~~ Záiraky a pro~ .
roctví ztratily v~řitelnosf naprosto ukaždého, kdo prošelšk6lami/.,
, založenýmina,vědeckém poznání světa .. Co uvádí'katolická theo:.
'logie a'filosófie ·p.možnosti, 'vhodnosti, . užitečnosti, .,ano nutnosti'
zjevení, o tom, že:křesťanství se ryčh1e šířilo, že'fÍ:vá,že přemě:
Dílo lidstv'O,že jsoúvéírkvi svattatd.jto.vše není nijakprůkaz:"
né 'pro rozum, aoy' přijal fakCzj.ev~ní ve' smyslu.poje,tí kalo- "
lického. To je'jen: dodatečné rozumové zdůvodňování víry u' těch, ,
kdož' ji již' inají z jiných' důvodů,. ale "oeinůže přivésti k"víře',
nikoho.
....
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PoněvadŽ však' katolicisrn' ~ydává, za náboŽenství souhr~
, pravd zjevených a církví, k věření. předložených, veškeren ten
,obsáhlý dogmatickýsystém,kterfje nutnomíÍ za pravdu, a kte-'
rý'lze jen buď celý přijmoutnebó celý odmítnout,.a poněvadž
lidé 'nemohou takového náboženství uznati, má to za násled~k
buď nevěru; neboje'ště častěji úplný: indiferentismus, lhostejnost,
ke všemu náboženstvÍ,. což je nejhorší následek katolického stanoviska, , jaký jen' může býti. Smutný náboženský a mravní stav c'
našeho života je následkem katolického pojetí náboženství.
"
-,,'Katolické :st~novisko má, toUž, zlzoubné,náslédkyi .v obiasti
mravní. Poněvadž riábóženství jev t praxi ,katolicismu soúhrn
'dogmat, ,která, s životem individuálním. anisociálníni, nema jí, spo~:
" jitosti,je'mravnosf oddělena od 'víry, 'a pěstuje se samostatně
mor$Ílka; ,ovšem kasuistickyavznikáformalismus a legalismus
katolické, morály. Život víry; ,zbožnos~ ,se ,projeyuje vnějškovostí,
ritualismem, choděním do kostela, přijímáním :svátostí"aIeni, koliv.mravným životem, vyrůsta jícím z ',přesvědčení ~,kořenů
vnitřních. Mravní život pak hleda'logickÝIni úvahami přerůzné
cestičky, upravení svědomí, omluvení a zdůvodnění vlastních zá-'
jmů: Nábožeriství a mravnost. jsou. odtrženy ,od sebe . .Je 'možná'
víra bez skutků a ,skutky bez, víry. Tó však ůdporujeskutečrié'
podstatě náboženství. " "
,
""
"" ,
'", "
,Zhoubnéje dále to, že lffitoIicismus ,v, náboženství, a :tÍŮ-av-:-, '
'nosti,' jejichž vlastností je vnitřní přesvědčení a svoboda" svq~.
bodně uznaná autorita vnitřní, mravní odpovědnostďa sebeurčení, '
uplatňuje! ,vněŤší autoritu moci" bezvýhradné poslušnosti vůči"
, vnější autoritě,ač ve svědomí může. platiti jen autorita vnitřní.
ď ,To; co pod hnénem,pravdy se ukládá rozumu, 'rozum jako pra,v-:
du přijmouti nemůže,co se pod jméneindobra 'svědomí ukládá,
,velmi ,často se neshoduje se', svědomínÍ:a nemůže od něhobýfi"
uznáno.Katolický 'systém' však: přes, to: pod-rouškou absolutní
zjevené ,pravdy jé hotov i násilím to vymáhati a vše, co sním
není ve shodě, vyl)laditi, překaziti, nebo aspoň zdržeti;: nedá-Ji
se' vývoj' a pokrok zaraziti, tedy jej' aspoň zdižetL To se proje:vuje i v tom, že překáží pokroku a zdokonalení i v~oblasti kul-o
tury, vědy a filosofie, nejen náboženství.
"
, '.
"
. V'zájmu náboženství, mravnosti a duchovního.pokroku-je'
nutno'katoliéký systém,a především 'jeho základy vyvrátiti ci od-: '
inítnouti, a otevříti cestu' svobodné', a' živé náboženské' víře,- zba-'
vEmé neskutečnosti a, mythu; ,vířei" z níž' rodí" se "všechen' pokrok'
v,oblasti ducha,' jež je 'vzpruhou: veškeré vyšší : lidské činnosti,'
. víře,' která není v rozporu, s ostatní činností' dúševní; především'
rozumovou; vědomou ' si arci.sVýchvlastníoh'· hranic-. á, možností.'
. '
,
,
"
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A. ,Spisar:

~THEISM A MODERNÍ VĚDA.,
(Poznámky kestejriojmennému článku Dr. Bl. Zbořilav~České
~""
~
. ,mysli,roč. XXIV., č. 5. a 6.)
. (PokračovánL) '.
. '2.ďTak zv~nédůkazyBoha.,

'"' Aby mohl ~b~říÍ~dpovědět záporně imotázku,zdalz~ mluviti
Oi theismu fako vědecké hypot4ese, podrobuje.kritice takzvané
důkazy jsoucnosti.Boží. Nazývá jeséholastickými.V tom však
riepočíná si přesně, jelikož ye skutečnosti neuvádí důkazů scho'::
lastických., " .
,"'
' ."
,. , ' .
''
~ " ,
"Scholastických důkazů bylO': patero: 1. Z pohybu' dO'kazO'ván .
první hýbatel. 2., Z důvodu dostatečné: příčiny, poukazováno na •
první příčinu. 3. Z nahodilosti (možnosti) .dokazO'vána nutná pří':': .
čina. 4.' Z různých stupňů dokonalosti ve světě postupováno k by-'
tosti nadevše dokonalé;" 5. Z řádu a promyšleného plánu ve
světě souzeno na byťostriejvýš rozumnou a mocnou. TO' jsou
. důkazy podle Tomáše Akvinského, kteréhO' možnO' snad uvést
>:jako hlavního representanta theologiéafilosófie scholastické: L .
Z pohybu se soudí na první příčinu. 2. Bůh jakóžto poslední pří:.
, čina věcí. 3. Důkaz ontologický. 4. Ze všeobecnos.ti víry v Boha..
5. Účeloslovný či teleologicky. Po" těchtO' pěti scholastických, jak
praví,uvádí'akritisuje takzvaný Kantův důkaz mravní.
':'
,Tu třeba především poznamenat, že Zbořil· znalost tak- zva:.
ných důkazů jsoucnosti Boží čerpá patrně"zKaIlta, jehO' kritiky'
těch důkazů. Snad také zná důkazy jsoucnosti Boží, jak se' jich
používalo ve staré theologii' protestantské, kde· se· 'však 'na ně
nekladl, takový důraz jako' v. theologii. katolické,:'V katolické.,
theologiitvoří . důkazy jsoucnosti Boží velmi P9dsta1nou slĎžk~
theólogie tak .zvané přirozené, založené póuze' n~l.zkušeÍlos~iď,a
vědě (na rozdíl od, theologie ,nadpřirozené, zffložené na zjevení, ,
totiž na aútoritě. církevní,:opřené o' Písmo a tradici). ·Poněvadž '
. katolická theologie povazujedůkazy jsoucnosti Boží za,takdů-'
~ležité,věnují jim katoličtí theologové velkou píli a pozornost a'
snaží se propracovat jé, aby, pokud vůbec možno, obstály před·.
'~, vě decko:fil os oficK.ýtÍl i 'názory doby nové. ChCi tím 'říci: ,Kdo chce.
kritisovat důkazy jsoucnosti Boží, jak jsou'znám:y:v oboru myšlení
dnešníhO' 'a' kdO' chcé "odsoUzením' těch důkazů'póHrati theism -:-:-'
v'tomto· případě 'ovšerrikatolickýtheism ,-=-triusí brát v' úvahu'
při:svékritiéedůkaiy jsouériosti:Boží,"jak je vypracovala a·~
zmodé'rnisovala -:,:.-' dnešrií theologie katolická. Není' jiné pomO'Ci.: .
.' DůkazY-jsoucnosti Božíjso~ a zůstanou dílem' theolO'gie . katolické.
'\"
','
."..,
Nepo:stačí tedy brát je vté podobě,. ve které byly>známy .'
Kantovi v 18. století, nýbrž třeba vypořádat se s nimi v té formě" '
- kterou... jim dávají katoličtí theologové dnes.. A oni mají O' nich'
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éelou lit/raturu. Někteří autoři ,drží se více tradice, :jiní však
'snaží. se co 'nejvíc' být' ' právi modernímu nazírání vědeckému.
Každá tak, zvaná apologie křesťanství ~ se stanoviska katolického~- obsahuje obšírné pojedriánío těch.důkazech. Tak pouka,zuji na to,že dnes jsoutheológové'katoličtí, kteří nespokojují
se pouze důkaiy Boha ze ' světa zevního~ hmotného, nýbrŽ zdů
razňují důkázyze světa vnitřního; tedy ne pouze 'důkazy kosmologické, ,ale i psychologické. Důkaz ·ontologický(Anselmův)ne;.
/ byl.uznáván ani. Tomášem Akvinským, tím méně dnešními ,kato- \
líky;Descartesůvdůkaz, který uvádí dr. Zb., není ontologický,
, ale logický. Důkazmravn(je důkaz Kantův, nikoli scholastický
(ostatně budiž konstatováno, že, 'dr.Z.jej mezfscholastické nepočítá), ale 'novodobá theologie katolická uvádí jej. mezi svými
d~kazy z'vnitřní .zkušenosti/Taktvoří-důkazy . jsoucnosti Boží
u katolíků dnes celý systéín mvšlenkový,: opřený o celé pole
, zkušenosti" zevní ivnitřní,- systém pečlivě propracovaný, :všíma jící
si všech obtíží vlastníéh i všech námitek· vědeckých a hlavněza~
ložený na naprosté, absplutní a všeobecné vlastnostizákonapří-:
činnosti.~Zkušenosti rozum tam pracujíisvorně.Jestto vlastně,
pokus .o' jeden velký důkaz, na široké hasi' vedený. K. vůlLlepší-:
mu 'přehledu a· srtažšímu· zvládriutí •látky příliš obsáhlé, .mluví
dnes Jheologie katolická aspoň o osmí důkazech. Jsou to: 1.. Kos,mologický důkaz z' nahodilosti světa; 2. kosmologický "důkaz
" z příčinnosti; 3. nemologický.důkaz z~' zákonitosti;. 4.' teleologický důkaz. cílovosti (či účelnosti); .5. ideologický důkaz. z před:"
stavového vědomí; 6. noětický důkaz z pravdivosti poznáníúšudkového; 7. ethický'důkazmravní'vlohy lidské; 8. náboženský. dů~
kaz z mravní' nutnosti harmonického zdokonalení světa.'
':
,\ Vím, že se mi řek~e ~ebo může říci, že nezáleží' na' tom, kolik
, .je:těch: důkazů, že hlávní .. otázkouje,· možno-li vůbec ze světa
,~:afzevního nebo vnitřního, z kosmu nebo z psychy usuzo-'
vat právenia nutně na. jsoucnost '.t j. skutečnost Boha,a jakého'
Boha. .
. ',,'
',,'
, '
Tedy' hlavní je a i~stane otázka:. možno-:-li'Boha, ~j~drÍakj~hó
a 'pak jeho bytnost či 'poclstatu; vědecky dókázati;;Kant;jak
zriámo, popřel' možnost' vědeckého' poznání jsoucuosti Boží.· Boha
, všakpotompostúloval. jako předpoklil.dniravnosti. SouvisLto
's éeloufilosofií Kantovou, hlavně s jeho dualismem, rozštěpením
jsoucna na svět jevů
svět pomYslna. Není to obrácený dúalismus' Platonův? '·Nelz·e se' ·tuzabývat' nyní kritikou noetického
stanoviska Kantova .. Jinak než ,Kant budesoúdit o průkaznosti,
dtlkazů nebdůka~ů.jsoucriosti < Božt ,filosóf,kterýnestojí:na
rioětickém. stanavisku Kantavě; ~.To jsaú .filosafovéa th~logavé
kataličtía též jiní: Katoličtí thealogové jSOlľpřesvědčeni <? průkaz
nOsti důkazů.jsaucnasti· Boží;jimrje',vědecky dokazatelno, že
e~sistuje Bůh, že Bůh:.jest. Poznání Boha samého, t. j;jeha byt, nasti, jeho podstáty čilija~ý. je Bůh, není dle nich úpJně dostupna člověku,' !idském.u· ra~ump. :Je třeba zjevení, p~ohlá~ení-.
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Boha sa~éhoo ~sobě.Některé . vlastnosti '. boží podstaty JzeyšaK
. člověku poznati zp,?zorování světa stvořeného.. Poznání to není
však adekvatní,vyčerpávající, ale jim analogické, .obdobné, totiž
podle analogie. člověka. Zkrátka: anthropomorfistické., Není' naprosto:nesprávné, aleriení též úplné.
' . ..
,c·· 'Zdržel'; jsem· se· trochu s 'načrtnutím kátolických ':názorů' na
.poznání 'Boha; myslím, že' není to zbytečné" poněvadž nejsou
dosti známy, v naší veřejnosti·filosofické.. . . ' " . ' . ' ' ....
,Kdo:píše. proti vědecké' průkaznósti· .důkazů isoucnosti'Boží, "
píšetedyprotinázorům.pouze katolickým, neboť mimo kruhy
· katolické.' neuznává se. vědecky přesná' dokazatelnost Boha:. Přes,
to však, ' že' tak'zvané důkazy jsoucnosti Boží· nemají vědecké .
. ceny a vědecké důkaznosti, nejsou bez ceny 'a' nejsou .zbytečily.: ,
olsoU: ospravedlněním víry v Boha.' Víra. v Boha 'nevznikáteprvě
v důsledku těch důkazů, nýbrž předéhází je. ,Víra' vůbec vzniká
a má'.s·vékořeny v irracionálri.u,,· nikoli v.rozumu arieb .zevnC
smyslové zkušenosti., Víra jako fakr psyéh~logický;je zakliidrií.
síla duševního života. Jest to základní projev našeho duševníhO:
života; jestpodfov'ána jako bezprostřední snaha a vůlé kŽivotu. Jistota života, snaha, pud 'a elánudižet život..David Hume
užívá víry (belief) ve smyslu'eksistenčního vědomí.ťVěřímeve:
~vět mimo nás, v sebe, v možnost 'pravdy:á pozná.ní pravdy.
.
Víra'nenírozum,není cit, 'není vůle. Nevzniká z ro.zumu a jeho'
konkretní činnosti, ani i konkretních projevů ,vůle: Jest· ona cosi, .
· co je dáno bezprostřédně, co tkví v podstatě bytostinaší a
v· podstatě . osobnosti lidské. Je' základem a kořenem i činnosti
· rozumove i projevů citlla vůle. Základem vědy, .umění a mrav':'
no.sti. Vyžívá se z části jen v rozumu, citu a vůli.Používáveške;' .
· ré činnosti1idskéke svým proj evům,které v ní; ve víře tótiž;
kotví, zní pr.amení,v.ní mají svůj základ. Bez víry nEmí života: .
lidského. Víra je širší a hlubší než: rozum, cit ayůlé. Tototré
jako projev činnosti ducha lidského je' néserio a drženo.vírou.
Víra zmocňuje se skutéčnosti bezprostředně, přímo. Není pniv-:dou.jÉm to, covnímáfue smysly a covědeéky (eksaittně.-a logic:kyl dokážeme; pojem pravdy jako skutečnosti vírou přímo zachycovaný, je širší než logicky ,avědeck'y zpracovaný. Víra pak
různými cestami uvádí; skutečno .ve vědomí člověka:smy'sly
rozumem. ve vědě, ci tem v .umění,·. vůlí'v mravnosti. Taní pak!'. ~de.
selhávají tyto cesty,'kamnedosahují,' nepostačují, zůstává .bez.- '
prostřední, přímé .vědomí skutečnosti jako ideálu, pravdy, dó. ,
bra, krásy,jak() vědomí hodno,tďduchovních.... . .",
Pokud víra· jako přímá a .bezprostřední snaha po pravdě;
dobru á kráse·.prostřédnictvím veškeré' zkušenosti lidské, vnitřní,'
.i zevní; ukazuje k zákládu a příčině pravdy adóbi-a.:vůbec, stává.
se: vírou náboženskou.: Náboženská víra. je· víra 1, uspokojující
příčinu' či základ a v uspokoj u j ící smysl či; cílvéškerenstva;.
, 'Tato víra nevzniká; jak již řečeno; teprve.vdůsledku nějakého
důka~u vědeckého, ale-naopak předchá~íjaký~oli důkáz,kterýi
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,p()kud možnoi,cmá ú,čelem ospravedlnÍt:víru vůči jiným názorům, .~
vydat počet z·víry"před světem, sdělit víru jiným, nikoli za úče-. .'
,:lem sebeobrany./.Jen:potu.d možno říci, Že tak zvané.důkazy
:ij~oucnosti Boží mohou 'někoho,získat, že jimi ,víra latentní, utajená, neuvědomená" probudí ,se k ,vědomí své op~ávněnosti. a
. .na~ude logických 'forem. 'Jen. účinek důkazů ~není. neomylný a
. ni!nívynucujícL 'Nejso~ . tedy, důkazyjsoucnosti~oží vědecky
přesné, t. j . nemají 'tévynuc'újící síly, ,která by nutně. a neomyl;,;
" ·ně'.přinutilal)řijm~)Uťjejichcíl,jejich předmět,. jak je vlastností
ď~ důkazů vědeckých.'
. . .... ".. . •. .'.' ď
' •....
'"
i
'
, . Jeproto-dle ~éhonázoru ~zbytečno útočit~adůkazy .
-jsoucnosti Boží,· a dokónce. na' důkazy, kterými" óperóvaláscholastika, má-li býti potřen theism. Dr~ 'Zb.'ták ,čit:lí proto, aby~,
.ukazoval, . že ,theismus. nemůže být zván vědeckou',hypothesou,'
když důkazy jsoucnosti .BoŽí nejsou vědecky průkazné. Kdyby
. " však důkazy Boha byly vědecky průkazné,pak by Bůh nebyl
vědeckol} hypothesou, ále \;ědeckýdokázanoupravdou a přestál,
t ,by foýt předmětem' ~víry. Právěp'roto však,'že vědecky nelze'
,.Boha dokázat, jest ~vědecky mluveno, nebo před forem vědy=-
thejsmus hyrlOthesou. Tak zvané důkazy B.oli.a dovedou .hm tolik
'před forem vědyříéi; že Bůh~theistický;. který je předmětem
:,;íry, je poshilátem'úvah. á. myšleni o světě, chceme-li sdbě
uspokojivěvysvětlitsvět:amá-li svět a život mít :rozumný, čIo;. .
. 'věka' důstojný sni.Ysl acíL Móžriójistě tedy Bóhazváthypóth~~
. soúmetafysickóu,jak ml1ozí: filosofové. činíj a je-li metafysika' ' "
považována za. vědu"':'- a proč. by nebyla ?ne předmět dělávě:
déckost vědy'; ale niethoda-.tedy i 'přes nedost~tečnou vědeé
kou·průka.znostdůkazů možno Bohá zvát hypothesouvědeckoú.
'Aleznovudódávám: před forem vědy. Jinak.jestBůh předmě-·
tem
víry
anejjistějšjrealitou. v~subjektivnímživotě;·.
'
..' ; ::
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• Zbořilovi nejde však především avprvé řadě'o to, aby,odmít- .
nuC oprávněnost:nazývat theism vě,deck0l! hypothesou, nýb~ž aby;
ospravedlnil' a zdůraznil svou víru '.:...::...zdůrazňúji víru~, že
, 'theistický Bůh:j e·· dnes nemožnou· představou,' poněvadž .je ~ infe," •. 'riornívírou v božstvo. Jde·mu ó to, aby ukázal, že theismus je
dnés, 'za 'dnešního stavuyědy, překonán,: že je 'překonán dnešní
,vědou, a je-li překonán theismus, že je překonána' jen .jedna,ato
~infedornějšípředstava Boha, po. případě je4na : představa ně.-·
'čeho svafého,' bož'skéhoa že nutno hledat, pravclěpodobnějšLa
lepší předstávu.Domnívá se~ pak'naléit onu lepší, tedy vyšší
' - .,představu božského v iinmanentnímtvůrčím principu ~e světě.
. Uznává 'tedy právo filosofie: a metafysiky;.jít za jevyavysvětIo
,vat danou skutečnost,:' jinými'slóvy ,překročit nleze stanovené
.positivismem. Vlivy ...doby
nejnovější je.:cítit i. v myšlení rpÓ~;Íti'"
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vistickém~'P6šitiv.ismus lakosystémfi1osoficky je překonán:J~ko
.. methodaovšem positivism' není ,škodný. Jaké důvody má tedy
· 'dr. Zb.proti théismu?Pročmyslí/žetheistri, jednešnL vědoů'
"př~korián ?Že je. s ní. v rozporu a nemá vedlení'místa?" "
,
Vesvém Článku v če's.mysli~abývá šézh. hlavněďdvěma ná:' '
" ~itkami' proti theišmu se stanoviska vědeckého: pdncipein, konti::,
.nuityafaktičností zlá ve světě. Tu odtud'čerpážaloby prót theis,.tickémti I>ojetí .Boha, aodínítánejenony, neuplně',uváděné a.·
formou);á,staralé, a nepropracované důkazy j sóucnosti Boží, ale :
i theism vůbec.
• ,.:
"
. '.,'
" , ..
"
,; ,
.. :"r'Chcis~ij~'/zd~iábývatrje~ tě~itodvěma.'aspektyv,otáz,?e
ospravedlnění ,~-. riikolitak zvariých důkazů, kterých' též neúznávám~ ale v ospravedlněníthéistického Boha; ovšem nikoli
,vtompojetí, jakse jevídr. Zb;, nýbri" pojetí,' jak doufáinmoderníin.· '
'; ,
., '

7:

,.i ,.

".:-',

,

.

,
\.

'.' ,./Co rozurriítedýcir.',Zb.·prin~ipemkonti~uity?·"o'dborná

"

věda

19.'a 20. 'stoI. zvrátila dřívější domněnku, 'že kosmické dění je : '
řadou událostí od' sebe oddělených; v nichž předchozí události
"jsoupříčinami následujících. KOismické dění dleneinovějších
výzlwniů: nutrio považovati za kontinuum .povahy energetické .... •
. Energie:pák je jedinou a poslední silou, .chceme-li příčinou kos~
mickéhodění,ezníž nutno je všechny' procesy fysické vykládati;
,Veškerá.. kosmická energie tvoří pak kontinuitní jednotku; takže.
", i' na každý elektron půsohívšechny ostatníeléktrotly ve 'vesmíru- '
rozloženéiTakzv;, jednotlivé . příčiny "jsou pak'poúze, uměle izo~
lované celky. Ve skutečnosti každá kosmickáu.dálost, jež:je opět
.Jen: uměle ·izolovaným:celkem, má příčin nekonečné . množs'tví, ,je
· .determinována , veškerou energií<kosmickóu."· (str.423~424.)A :- .
· ',jako je kontinuita dění, energetického,< tak je i ,kontinuita .dění .
'duševního. "I?ušeynoje samostatný priricip eksistujíCívedle ener. gie ... nezbývánám"než uznati dva principy veškerého dění:.
energie a duševno~' ď·(str;424.)'"Světové děníjevLse nám 'jako "
e. vsebé uzavřené,vnitřním determinismem,' ne-li přímo zákonitostí
'. spj áté; Zasílženívněj šL mociznamertalo by porušení' vnitřní kon" ,;:tinuity dění. Energie by rázem; musela přestatbýtenergH, hmota
.. :hmotou;kdybyvnějšLmocv nězasahovala,duševno by~ pozbylo
svůjkontinuitnLcharakter, přestalo by být duše.vnem, , jak my jeď
dnáme;:; .. : Teizinztrácí ,tím"nezbyhlě jeden· důléžitý . svůj.' rys: /
_účení o zasahování božím dO' světa,' leč že bychoin, veškeru: mo,- .
·dernÍ'vědů próhlásíliza"mythus." (str>514.) ., . '.'
".... .
',~. edy~d por dr~' Zb: proti theismu 'pl yne' ~'~yšlenk~ qemóžnosti
:zasahování' f3oha'do ,sv,ětovéhó ~ děnLA ta' myšlenka -opěť se, rodí
~ nésprávného ',chápání:' theismu; Kontinuita' 'dění" světového" ať
·fy~ickéh6 .čI enefge~ickéh?·pé~o :ďpsy<;:hického'či 'du~evní~o;': řl~'"
',kterak: névyvrací .thdsni, 'riezlleinpžňu je' 'představy ~théistického
· .B.Qhá; ď P ódsbita: , thei,~tri·ti n~~í: ve: .yíře,.\ ž,e.. Bůh; ·činí. ,z,á.zraky' ve
·.. smysl u'; óhčásriého , iasahování': do 'zákbtii tého dění přírodního.,
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J>odstatou:theismu,~která odlišuje". théism .•.. bd, jiných.ná:
..zorůna> Boha; je, mysliti' si Boha jakri odlišriéhbbd .světa· a přece' ..
ne, odloučenéhO' Dd světa; SIDvem: tránscendence i immanence., .
zároveň. Transcendence znamená, Že, Bůh ,nenísvět,že .není totDžný ,se, světem,' ani nesezákDííitostí světa, čili že BÓ.h je odlišný:
od. světa,.immanencepak.znamená,:že'Bůh není odloučen ód svě~"
Ja, 'ale že, je 've světě a, půsDbíve, svetě;žeje spjat. se světem
aktem .tvoření ve světě.' K ,podstatě theismu' patří, uznávat,'; že.
Bůh sv.ět tVDří, ustavičnětvDří; nebO' :řízení a'zachO'vávání ,světa
. není nic.jinéhD nežtvoiéri.í/TheismusuznáváBO'ha,příčinO'u světa.:,,·,
• PříčiilOU, která svět přesahuje svoudokónalostí"alekteránení"
" prostorově mimo' sV,ět. Není ,nutnO mluviti se stanDviska' tlíeistic- .
kéhD, o zevním zasahDvánído dění' světovéhO'. To je příliš silrié
~lidšťováníBohaj anthropomorfisování .nepřípustné.~ůh a svR
riejsou' vedle sebe,:jákO' ria,př.,čIDVěk a jehO' díló;alesvěLje
" v. BDhu, v jehO' myšleníav.jehD mDéj, Bůh' je,ve světě SVO'U
myšlenkO'u, isvou mDcíjjeho příčina není vedleúčinkti, ale. v účin.,. "
ku ,aúčind'l v příčině. Theism není :důalism, není učení" O' dVO'U
principech:ideBůh':- tani svět,ale ,theism 'je mDnism, mDnism
,nikoli' podstaty,alé: monism příčiny; Jest jen ; jeden principnej- _.,'
vyšší, to jest 'Bůh, ,duševno,duševno absO'lutně dokorialé., Vše
,ostatní je díloďBDží. Dílo,nikoli snad manifestace, projev. Svět
; 'různí se od,Boha podstatně--:-' v,toni jetrans.cendence .BDží,tedy
, ne' prDstorO'vě, ale, bytO'stně, :ah!světnení,vedlé, Boha;, ale je ,
v'mciciBoží a'v,myšlence BoŽÍ obsáž,en. ," "".""
"
'"
Bt1h nezásahujedo, svět~,ále.ptlsobí stále~e~světě"vždy á' ,
všude; je iÍl).manentrií. Je O'pravdu naivní' a inferiorní představo:'
vatsiBO'ha ,jako,cosi vně světa a mimosvet, jakO' O'sobu,která
kdysi svět stvořila čl dO' dění světovéhO' od případuk~případu za':'
.sahuje či ,dělá zázraky: Aby inibyl' rozuměnO': Tomu, .,kdověří
v Boha ,transcendentního a immanentního zárovéň"jak zde na-,
, značeno; není nemóžno myslit, že' Bůh může čl má m9c, za'sáhnout
,dodenísvětového.Ten; kdo svět' stvořil, mů~e i do něhO' zasáh~
~nout a po případě: jej zničiti. Jiná;'Dtázka však je> zdali totO' ,zdú-'.
' razňO'vání. všemohoucnDstiBóž( bý' bylO' právO' představě a PO'", níyslutheistického Boha.Pravím,., že bynebyID.ďBůh.není dle
theisinil jen' všemohDuéí, "ale, i' nej výš' mDud~ý a' vševědDUCí.' Bů~
theistický je BůhzákDnitosti, právě prDtD,'-že je příčin oú svět;;\.
a všeho, Bůh vševědoucí ari.éjvýšmoudrý,stvořil neb tVDří ,svě!;.
tak,aby nemuseld6 něhoiasahO'vatSvýmtvůrčíin,úkDnem (věč~
nýni)uka,zuje sebe i, svoudDkO'nalost lépe, :než kdyb'ymusil za:sahO'vat.nebokdybyodpřÍpadu k 'případU zasahovaLdo, děrií kosmickélío,' ať ener,getickéhó llebopsychickéhO'.:, . . " ." "
'
,ď" ~. TheistickéhO' Boha ,třeba si 'předsta vitL půsóbícího' z, vnitřku
~věta, a nikolizezevnějšku~ Vě~itvl,'! vnějšízasahO'vání Boha,.do
světa' prozrazuje stopYduálismu;.Také nelze' si představit a mys. ')Wpůsó!?eníBoží ve. s~~tě, tak,.ž~Bůhtvoř~;počátek řady; dění
" světového
jako první článek, řetězu.na
př.; na němž pak pojfse'
,"
, >
"\.'1

, ,'" \

;,.

..
"

\'

·k prvnímu článku'

druhý, . k druhému.

třeHatd.

Snád tak ,tomu

'rDzuměl"AristDtel a, pO' něm i schDlastikDvé. MDdern( nazírání'
však .na. theismpDčítá . právě s Dnoli .kDntuinitDu .čistě determinoď

\ ..

:vanou, ať energetickDuneh psychickDU. Celé to kDritiriuum(spjaté
. zákDnitDStí kosmickDu) 'jest dílo BDží,myšlenky a mociBDžíaje"
· Ddvislé od,Boha,jehDmyšlenkYi mDudrDs~i, mDci a lásky. Bůh je .
ďpříčinou prvnínikDli časDvě, ale bytDstněj.příčinou,' která neseďa
,Dbj ímá kosmické dění j íikocelek, ,ceIDu. tu .řadu přírDdníchpříčin,
hezzřeťele '·n.a tO', .zda . pDčet: těch 'přírDdních' prvků a příčin' jé
konečnýnebnekDnečný. Věda není žádny:mythus, aleje,zkDumá~
rií světa'a, jeho vYsvětlDvání. Zabývá se zkDumáním dění'světD:'
· véhD
hledá příčiny tDhDděnk Má.:.li'všákvysvětlít 'svět, jakO'
ceIek,vysvětlít uspDkojivě a dDstatečně, nemůže se zastavDvat ' ve
svém zkDúÍnáníu jednDtlivostí světa; a musí ód dění přírDdníhQ.
pDStDUpiti až tam"kde Dna' nepotIačitelná~ tDuha,snahaÍlO po.. _
znání, . pravdě, nalezne svéhO' upokDjení~ až k duševnuabsDlut- .
nímu, jež jeve světě, ale není světem, až k BDhu,' jenž. jakO' abso:. .
· lutní m:ýšlenka sabsDlutrií- modvysvětluje. svět jakO' celek, ale
i'sebe;;AnD i ·sebě. Správně,praví dr;:Zb., že';má~1í energie-a
duševnO' riějakoú příčinu, na:niž by'se dalDpřevéstií tj.'zkteré
byšedalD obé poChDpit, musila.hy Dna,neznámá ,nám 'pDsudpří~
čina (absDlutno):mít příčinu v sDbě. JenŽenic.z !tDhD, 'cDje svě""
teinempirickým, CD tVDří svět, není: takDvé,' aby mDhlDbýfisvětu
i sobě příčinDU. Sám dr . Zb; uznává, 'že ani energie ani duševnO', '.
nám nedDstačí k ,výkladu veškeréhDdění!nám znáinéhD. - (Str.
· ;425.) Kdežto všák se .Zb.dDninívá, že nedovedeme-li my 'dořešit .'
prDbléni .j sDucnaa,dění, vědecky, dovedDu to učiniti generace po
hás, myslím, že' není třeba čekati na 'příští generace. I my dDve- ~
,demevyřešit prDblém jSDuéna, :nikDli Dvšem;vědecky ve smyslu' .
- eksaktnÍ,vědy , ale. ve smyslu'víru'v Boha-a před fDrem vědy
ve smyslu hYPDthesy metafysické čipDstulátu BDha.-:-:-: .nikDli
, Dvšem Boha,jenž stDjívedle světa,.ale jenž tVDří ve. světě" aje"
přece Dd'světaDdlišný, jenž SVDU myšlenkou a vůlí tVQřínejen .
svět; 'ale je věčnou příčinou i své mDudrDSti a mDci.adokDnalDsti.
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. ,K otáz'ce,. j é~linDsnóu .ideou-našich děj in':') 'idea národní' (dr;
Pekař) či ideá:nábDženská; (dr. ,Masaryk: :,,'?tá:z15ai:,česká'jest·.ko~·'
l?-,ec;kon~ů ůtázka:l?-á~o~en.ská;:'.)" pO,dávám,:skrOninou ;svou· odpo~~,
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*rCojesi'r~~umeti'~mysleín dějin aje-líjaký, viz: dra ,Pekaře: srilýsi"
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věď: základní ideou našich dějin:iakožidějin~árodů 'ostatníCh
'jest, jistě idea národní, :národnóstní,~'~'}neboťjako'každýorga:'
, riiimus, tedy' i organismus nár'odáchce trvat"žít (stanovisko bil):: logické};-: a nej en, trvat,' ale, trvať při vyššímuvědomenÍ- svénl
jčestně, ba, slavně (stanovisko' právní a etické}, 'chce v ródině
náródů evropských: a národů vůbec k celkovému pokladu všelidské kultury svou hřivnou i přispět (zdokonalEmím 'bytu národ~
riího,přispět k zdokonalerií lidstva, stanoviskO' ,národně mezinárodní, ' všelidské) . 'Mocnou' pružinou, k' udržení a' zdókónalení
, bytu národního pokládali národové od'pravěku :nábožeriství,jež
jim bylo ÍlOsitelem,ostatních hnacích sil k rozkvětu, národnímu
,(vědy, umění, právňic1ví,' 'válečnictví, politiky; a' ovŠem:,i ,mrav~
riósti) sloužíCích. Bylo-li' náboženství pohanské mimo, spolěčný,
jazyk a společné území našim předkůmsi)ou:udržujíd a, spoju'" •
jící rodiny aknieriy, tím vice;mubylo silou tou náboženstvÍ kře~'
"sť,ulskéa to nejen po stránce 'politické, 'že;odnímaIÓNěmcům
příležitost "pod ,rouškou' pokřesťanění; nás' Čechů nás póróbit, ,ba' ,
iyyhubit po vzoru Slovanů polabskych, (to uznávají i katoličtí ně:'-::
'mečtí dějepisci Bumiiller, Gfrorer' citovaní drem Bílým v jeh'o
spise: "Dějiny Církve katólické" vydaném, Dědidvím Cyril1o,methoděj ským r.1855),nýbrž i po stránée ethické, ~neb6ť národ,"
zušlechťovalo a do rodiny národů evropského západu a jihuriás
'včlenilo. Nemůžeme býti těm Rostislavům,Cyrillům"Methodějůin, Ludmilám a Václavům zapokřesťanění naše. dosti, vděčni
'hlavně í <že, ho' uvedli "řeckoslovánsky 'a, že; kládlina"praxi
,křesťanskou hlavní ,důraz, ano jim nebylo zánÍinkouk obohaco:::
vání se adržení,jímJidu na uzdě. Ze bylo nutno později' plně
,oddati' se!po marných pokusech s bohoslužbou slovanskou '(Pro':
kopem', opatem; sázavským, papežem Rehořeni VIL odmítnutou
iádostL krále Vratislava:z r. 1080, jako ,,;zbrklou pošetilost")
křesťanství západnímu, římskémU; latinskému, ,"stálo se,tÍásled- \
, kém' 'evropské konstelace: řécká říše,východní, ' lslamem, stále
, zúžovaná,a sužovaná, v sobě nesvorná, poztroskotání'říšé velko:-'
, > moravské
907 Maďaryod: nás oddělená,' :nemohla býti' řecko
,slovanskému křesťanství u' nás dostatečnou opor'ouproti/"císář-:
ství' svaté .říšeněméckého' jazyka", jakožto,svět~kémuochranné,mu ramenupapE!žství" ' ", .', ' , '",' (
,,' "
, ,Leč ,cIrkCvfímská dala,siplatit., hlásátlÍ.:'evangeliadra'ho::
(patřila jí za ,dob Karlových třetina veškeré půdy české. Viz
,',~Bohoslovný slovníkkatolický"o 'bohatství -arcibiškupa pražského} papež, náměstek prý JežíŠe"'Bohana zemi i, tedy' Boha
vůbec; stal se světskýmpanovníkCm, jenž s panovníkysousední-'
,mi,svýmio'večkanii" vedl, krvavé ;.války k', udržení, 'a rozšíření'
,svého svět~kéhopanství, stíhal je klatbaini,sesazoval, adosazo-

~" ';

,a

r.

" :**)JaFsevyvíjí' pojem nárdda; ná~odnosti; vlastenectví,'. kdóa. kdy
a 'jak jé ' repres~ntoval. viz:' dr..' Alb. Pnlžák:"Tradice:. os~obo~enské:·.
·Praha1928.
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"val pa::noviúky, kteří, státy, své:přijímáli z 'rukou' jeho jako léna
(Denis: "Ki:mecsamo'statnosti české", úvod), k penězům na vállW '
,tyto potřehnýmp()máhal si vypisováním odpustků, jichž hlásání
bylo dle krajin'pronajímáno, k vydržování nákladného svéhó
dvora' (byli-1i~papežové ,dva,po případě i tři, kteří se navzájem
proklínali a přéd sebou ,varovali" tedy papežských dvorů) , oosa':
zoval, za vysoké ,taxy tučná, ohročí i dosud, neuprázdněná' (vakan;.;
ce, 'expektance),jenž proti "kaCířům", kteří náboženství JeŽíšo..:
YO,takto chápati nedovedli, baC takto chápanéodinítali, vedl
,' ' ,
'..'
"
,
vyhlazovací výpravy křížové. :~',
B~ náboŽensfvíjevilo se' předkům ,našim takíl1ocným: či~ite"
lém nejen k zachování a zušlechtění národa,' ale především k spá," se "jednotlivých. duší, že i přednost davali,nábOženství- před ďná
,rodností a žejim, jakož i Husovi samotnému, byl tnilejší zákoria
, Božího dbalý Němec'rieb kněz Engliš,nežli nevěrný rodák Čech;
, -'-::- ~ "Coplatrio, kdyhyčlověk celý svět získal (t. j. kdyby národ riábóženstvím vedóucíin:víceók nádheře, 'moci, nadvládě nad
.ď ostatními než k mravní, dokonalosti), ale :na duši své· škodu
'trpěl!?"
"""
,,';
"'" ,"',
; ' , ' ',' : ,"','
,: ProLdr. ',Pekař klade .velikou váh~ ve spisu: "Smysl českých'
, dějin"na nestrannost, objektivnost a zároveň ÍHi' rozsáhlou znalost historie toho, kdó chce vysondovati smysl Českých dějin.Stranickými, ve prospěch Tábora' ukazu je mezi řádky' prof. "Másaryka
isamótného Palackého. Napsal-li dr.' Pekař ve "Smyslit našich
dě,jin" "(str.' 11): Mně sezdá pravdě nejbli'žšímyšlenka, že i tu '
totiž spolupůsobí zákon akce a reakce, že střídají se epocliY'klas~ .
'sicist{cké a romantické; to znamená ve volném výkladu,; že se
'střídají gbdobí ukázněného řádu s 'obdobími ncivótářského pohy.., ,
bu, nebó,jinak řečerio, že, klá,sicistické doby 'představují převahu ,',
panství autority, zákonnosti,. nOr'nl)!, vůbec rozumu, řádU a ď kázně,
romantické (k nimž počítám vedle: doby 'romantiStllU vběžriém
slova.smyslu:ovšem především gotiku [a:v ní husitstvL P. p.]
i bar()~),víc panství. svobody~ideá!u, vznětzi, touhy", pakPalacký
jde ve svých Dějináchza svohódoti, ideálem, ač před scestímjiéh
,stálé" varuje; 'ale 'dr,' Pekař 'jde vpo.Slédrií 'době ,.za panstvím'
"římské slepé autority, ježto 'doufá,"že"ona udřží lid ,na' uzdě, a
státu našemu dopřeje protekce. Pojetí jeho nebudesénínoho,
" lišHiod pojetí našich dějin, obsaženého .iesuitou ~t~ké vlaste, neckým, na coždr. Pekař klade vždy ,: důraz -'- Ánt.Rejzkem ye
spise "P., Bohuslav Balbín" '(nákladem, Dědictví s'vi Prokopá
'1908), tedy"že husitství, a hlavně táborství bylo - poblóuzením;
'Římské pověry,panovačnost,bohatství, lidi proti svémitpřesvěd~
čen( v pověře udržující, poblouzenírirasi riénLVím,že' 'se ini
může dtovativýrók Palačkého (1873), ž'e.círke:vřímski ~proká
,zala 'národu Českému nepoměrně ',více dobrého. než zléhoí lečkdó
pročte jeho Dějiny a dějiny před a.pobělohorské, ví,:žeten,výrok
byl na obranuproti-"Hlasůmze, Siona", pronesen "in:~de'r Hitze
"
-'
, .
,des Gefechtes".
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'o, téč kdo přečett"Pekařovy ,~pisy:ď "Mistr Jan Hus"·: (brožura
. vydaJ1áIylladými Proudy r. 1919), "Tři kapitoly, o:. sv. Janu Ně~
pomuckém",,,Žižka a jehodoha"o (díL!. zr. 1927, II. z 1928L .
. ,,?lnysl českýclidějin'" (1929) a připomene .siostentati\rnf jeho.
.varovánfčesltého .lidu,~ většinou matrikově katolicKého, předvý~
stupy z církve katolické a vstupu do, riově iakládané -,-a to.
. kněžími" řím.katolickými seriosními", ,vč~les :drenl:~o.hoslovf,'
K. Fárským -,- církvečeskoslovenskéjhned PQ jejím prohlášení ..
. v '"Nárcídrií p,olitice:1; kdo vzpomene nehoráznosti prof. Pekařem "
téinže listě' proriesen.é'(a'drem Em. Svobodou v té~ž listěřád-:'ně, odmítnuté) předsčítáním.1idur.1921, že prý b-yHusdnes
sčítací arch vyplnil jako římský katolík' (I?) ,že prý opravy, který~hÍ>o 'cíi-kvi římskéžádálHus; tato. na sněmu Tridentském'
(1545-1563) prov'edla;'atd., nemůže nedoznáti; že prof. di. pekař
',' jestipřes, řekl bych, 80 procent 'svých po.jetírázu ,pokroko.vého,
v: poslední době' čím'dále tím více sťrariíkem, římskokatolickým,
p6 mém soudu,' pro.ti svému' lepšímu vědeckému .', přesvč"dčení. ..
Kdyby taková Římu ovečky.udržetichtějícíprohlášení psal muž
římskokatolicky věřící,hylo hy to jakžtakž vysvětlitelno,' ale
čirií.:.li tak ·.vědec, o. němž jest známo, že on ve ',svých projevech
nejen náboženství, ale i metafysiku vůbecbagatelisuje, ' - vždy[
'sámiřímští katolíci, jásající nad jeho shora uvedenými'enullcia-:-'
cemi/v?"Nár:~Politice",vyznávají; že prof. Pekařiuiníplně jejich <
člověkem, čili jin'akřeč€mo, že:je matrikovým katolíkem 'a' že není
,členem strany lidové, pak to. lze vys~ětliti nouze di'tvody utilitaristickými, že Říin umí nejlépe držeti lid na uzdě.'
,
,
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JeŠtě třeba se dále zmíniti o reformně československé školy
v'pojetí doc. dra Uhra.
,: . '
". .
Týžusiluje'taktéŽ o jednotitou,;uvnitf diferencov~mouškolu,
'jako, dr. Příhoda," ale.nežádápřímo"ljejíh'o: zřízení, nýbržéhce
'k němu dospěti po etapách postupnýmzlepšóv'áníriľškolství 'do;.;
savadního. Kromě toho' má 'dr. Uher ,ve '. své réforri1ě,ná' mysli
Ilpíše školství městské,~ejniéna pražské; než. venkov'ské"kdežto
i-eform~ příliodova ,chce~ obsáhnouti i školy na venkově. '" . .• ', ',: ,;'
7L'

-,

..

(

: . Dr. Uher ,klade' zvláštní důraz' na ito,"že~ ,r~formníškolské :snaopírati :. jenom o novou pedagogiku"') ,ájejíp'o'"
mocné vědy (niezi nimiž sýmpatickruvádI i filosofii náboženství,
j~kožtovědu ,normativní), ale že musí býti podloženo i úsilím,
o' upravení >fysickýcll, soCiálních a zdravotníchpodniínek· práce
pedagogické a didaktické.
,
'
,
"
. .'. "
'Proto navrhuje vybudování hldné.instituce /šk6tních' lékařů
a sociálníchškolních"prCfcovnic (sester ),kteří' by připravovali
, půdu výcho)vě před učitelem; 'a později s ním pracovali ruku
vrucé. .
".'.
.,,"
.,.
, .,"
': .' První Mohou školního lékaře niá býti vyšetřiti tělesu'oui clu.;
,Ševnívyspělost' a, zdravotní stav,dětí'před vstupem dO: školy,
.•' a. zadižetidětitělesně nebo duševně 'pro školu ještě, nezrálé;
• , které zprilVidla propadávají hned již v 1. třídě,':'''') . převésti je'
do zvláštní třídy přípravné,*"*( kde by se.věnOvala'ivýšená péče
jejiclí'-opožděnému vývoji, a odkúdžbypakpřecházely~ po roce'
do normální 1. třídy,' aniž bý musely s neiaslouženou příhanou
propadávati. .' .
'.
....,
,. .
ž~nínesmí, se

a

,,' DalŠí~i ;úkoly šk~lníhojék~řeby bylo: v ~ravidelnydiobdo~
žáky ve škole, vésti,o nich zdravotní záznamy, na
. speciální vyšetření posílati .je do'ambulatorií ana kliniký,úchyl;.- né žáky',tříditido nápravných kursů (na př: pro orthopedický.tělo
cvik, nevýřečnost apod.)"do speeiálníchtříd (sadových,prodět~
nedoslýchavé, zrakově vadné, neuropatické a. j.) a: do školpo-:,
mocných; a konečně děti "choré' a slabé posílati do ozdravoven
, ' . . ' '.
. ". . ' ..... ,
a kolonií. ' .' "
Úkolem školních sester .bylo by zprostředkovati' styk méii
lékařem a učiteli s , rodičidítek,zej méná vyšétřovati' bytové a (
rodinné poměry dětí a vésti· o ,nich' záznamy ,-dohlížeti, aby' zdra-.
votní a 'v,ýchovné pokyny lékaře i školy byly rodiči správně plně..;
ny; pořizovati, soupisy· žáků pro, bezplatné stravovaní,. poskyto- .'
• várií obuvi, oděvuí'jiné pomoci; a posléze býtispojkou mezi ško'. loua, speciálními vyšetřóvacím;i a. léčebnými ústavysociálníi
'.', , pomoci."" " ' .
'; "
.... , ..... '.' .
.1,. :
.'
,
Podlepótřeb dětí, výplývajícíchz jejich tělesného i duš'~v:, ního stavu, návrhujé dr. Uher'diferencování žactva na škole ná.;'rodní na 3 souběžné větve : .•
bíchpřehlížeti

, '*) Novápedag~gika huduje na, psychologii dítěte, pedopsychologii, nikoliv ,na p~ychologii člověka vůbec (jáko na př. pedagogika herhartovská,. I
. jíž dítě jest jen zmenšeným dospělým člověkem), přihlíží zvýšenou.měrou ,
k. dětské' individualitě, zdůraZňuje. aktivnost. duševního dění. oproti pouhému
pasivnímu vnínniní (odtud požadavek činné školy) á poslézežádLvychování
člověka :nejen vzdělaného, ale i dohřl) uzpůsobeného k' práci pro společnost. ,
:;,' '*~)V Praze ,propadá 'hned v prvních třídách obecných škol 5':""19%
nově, nastouplých žáků; (Podle úředních dat, zpracovaných v Pedologickém'
, ústavu v Praze za poslední dva školní roky;) .. ' .
' , .' ~ . , . ' i ' ,
~-*"*) .:V, Americe mají k)omu účelu třídy, zvané adaptation class(třídy ,
'přizpůsohovací), v Německu Schulkinderga-rteri. (mi' rozdíl, od Kindergarten;,
. které jsou dětskými zahrádkaini ,č~' mateřskými.~školami) .. ' " . ~ "
.

.

72
," ,
,

,',

,
<

----c----cc.--c-------,

",'.

(

'

r

1:.

"~"."

Třídy, pro "žacfúo ~ormální;s"'třídaini,',přjpravríými~pro děti'
školou sice povinné, ale\eště ne dosti zralé. ' , e ,,';' " ' , , '
"",
, ,,: 2. Třídy pro žáky schabými<vlohami a ,pro žáky ve 'vývoji'
, 'opožděné (na př. nemocí 'nebozanedbanosH). Toto oddělení od ,
normálních předmětů byloby~pouze y předmětech naukových,'
~v předmětech ostatních (ručníprác\!, zpěv; tělocvik,' bry; vy'cházky, školní ,slavnosti) byli~by pohromadě;
, ",3. Školy pomocné ,prožákyslabomyslné~ď, .. " " "
"
I:'ró'žákyzvláště nádané' doporučuje'zřízení odpoledních kur.,.sů, 'ml. př. jazyků,' hudby, kre'slení a j . ,
' ,',~' ", "
Jednotná škola II. stupně; která by zahrnovala nynější školu
iněšťanskou, a' nižší školu střední, jest dru,Uhrovi ideálcm,o'jéhož uskutečnění třeba usilovati: Pio, dobu, nejbližší žádá však,
toliko' sbl~žení q~oti· uvedený,ch .'typů;. a' to' yhodnýrií- u.prav,ením ,"
,a uspořádáním učebné látky, 'kteréž,' by umožnil.o 'snadny 'přestÍip
'mezi třídami obou: typů toliko na základě ,zkoušek rozlišovacích.,
, 'Na rozdíl od dosavadního stavu' navrhuje dr., Uher. odděliti
:3. školní rok, od dólníhostupně školního věku a př.ipojitijej
" ke' stupni ' střednímu,' ježto dítěti úplně' postačídv'a roky pří-'
pravy v:'dolním stupni na hlavní práci ve škole; 'která pOGíná,
stupněm ,středním.
~,
,',
,',
", "
' ' ,,'
, ,,'
"
.~, Pro dolní stupeň' (1. a2: škol.~ rok)dopciručújetakovávy-' "
chbvná'inaučná zaměstnání, která jsou ,podepřenádétským zá': '
. jmem o .věci a :0 činnosti, pěstování mechanismu dobrých návyků ď I
"amrávů a hravou metodu;
- " , , : ' ",'<, ' ,
,",,:'
ď"
Na stupni:.:siřed.ním,· (3.-:;-5. školní rokL ,dělí uČivo na přiro':.
, zené skupiny,.-jako nauky'sociální, 'přírodní, vzdělání.jazykové,
početn( nauky domácí, výchovu mravní, uiněleckoua tělesJ?ou.
Učebnálátka nemá se podávati sy'ste~aticky, nýbrž jest studo:'
vati přirozené celky po 'různých stránkách.' "
'
, , ,Na horní17J., stupni (6.-9. škóLrok) vystupují již vyhraněle
. určité přE!dmětya látka pořádá se v systémy, které jsou tu jed- :
, . nak prostředkem výchovy á vzdělání k praktickému životu, jed:', '
, nak solidníin podkladem dálšího učenÍ.
.
\
- -.:.
"
Ke zvýšeným' úkolům" Ikteié 'školská refolrmažádá, ,třeba,
, 'přiÍněřeně uzpůsobit i tičitelstvo,což má' se díti 'podledraUhra,
s počátkú ve zvláštníchkurséch pro tičitelstvo, vy tvořením 'pra~
covníchskupiriučitelstva pro různé úseky ,školní práce (jedno-,
. tlivé předměty: učebné,ď školskou organisaci, hygienu,. učebnépo-'
můcky, sodálnLslužbu ve škole, styk školy s-rodInou, péče: o
mládež úchylnou atd.): Později má-sé z těchto základůvybudo- '
,vati ústav pro, potřeby učitelstva, pokud se týká~ vzdělání obec,:,
ného; methodického i.odborného. 'ústav tento vešel by časEmi ve "
styk, se ,všemi 'ústředními institucemi; pokud jsou' ve, vztahu ,ke
,školství.
,
"~',, , '
"""
,
'~;::: ; Posléze navrhuje dr. Uher vybUdóvání. řádných škol ,účelné •
a vkusné jejich vypravení- (praktický riábytek, ,domácký vzhled
,učeben, přednáškové síně,' dílny, kuchyně, hřiště, zahrady a pod;)
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a znzeními~kO'vých ústř~dC prO' škol;, zejména 'ústředn(síně
fysikální a chemické, jeŽby:byla opatřena i tákovými 'pomůcka:.:
mi/ kterých proriákladnosfnelzé' prO', jédnotlivé ',' školy, poříditi, .
ústřední botanické:'zahra.dy;ústředníbioIO'gické· stanicé, jež by
chovala pO'kudmO'žnO' živočišstvOjO' němž se ve škole mluví, a
",jiných.~·"'·'
"./ ' . ' '.'~ , . : ' - .... ' ... i, .. '
.~
..•.., \ . ,
. 'Své reforinnímyšlenkyv:ypracoval dr. Uher v návrhu; který~
!byl pak přijití/Reformním sborem prO'nái-; školstvíve Velké Pra- ,
.. ' ze, ktei-ýž .jestpomocným orgánem školské správy Velké Prahy.'
" Z tohotO' programu uskutečňují se' již týdenní přednášky škol~
skýchodborníků .proučitelstvO'·a práce visekdch pro>riěkteré
slóžky školní práce; . .
.: ..
.,' ,Přivýčtuvůdéů hi1Utíza jednotnou diferencovanou'škO'lučes':
, koslO'venskounelze .'. pominouti prof., dra, Stejskala;kterýžjak
· v'Réf6rmnrkO'mis.i ták i v: ReformÍlÍni sboru připravujC',půdupro
tuto'škO'lú .na : základě pečlivéhO', psychologickéhO. studia' česko:,:
slovenskéhO', dítěté. Hnůtío ,školskO'u, reformu ~v, duchu jednotné
diferencované školy jest .mravně.Lakčně podpprovánašéfetri.
pražského'škólství, vrch. mag., radou 'J arólímkem, primátorem
. pra,žskýiridrem Baxou a . ministrem škol. á národ. osv. drem
.' štefánkem; '-.' .' ď"
• :
,..,.. .;'. . . '
".::
Podlé,nedávného-!ozhodnutLm.ěstské rady hla,vního', města '~"
Prahy mají' býti dnem L .září,'1929 otevřeny ve Velké Praze tři
p()ltusn'éš~oly reformní L·a II. stupně (obecná škola aKO'ine-'
nium), a tO' v NusBch, Michli a Hostivaři; Také na venkově mají
býtLučiněný ,pokusy s jednotnOu 'diferencovanou..školOu, ná pf.
v Říčanech; Humpolci, Náchcidě, ve Zlíně' aj.
(Pokra.čování;)
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V. Kloubek:;
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CÍRKEVNÍ·/HOSPOOAŘSTVí.
',.

Dosud platn"áustava clrkve českoslóvenské stanovív. čl.A9;'
.že· náboženskě obce,diecese a celá církev českO'slovenská jsou
právnímiosobainia jsou óprávněny :nabýva.ti majetku movitého
i nemovitéh(),a~y niěly hmotnou' mbžnost' vydržovati církevní
· instituce a/konati své náboženské a kulturní poslání.
Základní správní jednotkou církve československé jestnábo~
· žensk~ O'bec: Vyšší správníjednotku tvořídiecesé, a nejvyšší pak
celá' církev (patriarchát). Každá státně, schválen'á . náboženská
· obec,každá diecese akónečně·celá církev, československá jest
. tedy samostaťným subjektem majetkovým a může tak jako každý
jednotlivec nabývati 'jmění (movitého i nemovitého} a jím volně
qisponovatL Na rOzdíl' od O'sob fysickýchjedná ovšem obec, ,diecese j;církevsvými statutárními zástupci. Takovýmrzástupci
!
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,; isouunábože~ské obce'valriá. hromad~ a rada: ~taršíéh, u diecese
, . diecesní', shromáždění' a 'diecesní 'rada; ,; Ú celé církve 'pak; církev11í
sněm a ústřední rada. ; . '
,",
' ,',
~'
",
; Ústava obsahuje určité předpisYo"tbm;já.ký~způsobem 'niafí
si tyto správní orgány (zastupitelské 'sbory) počínati;ab:ý usne~'
ďseníjejich bylo platríým,t;j. aby onóusnesení opravňovalo resp.' ,
,'zavazovalo tu kterou' církevrÍfkorj>oracL 'Naprvrií ,pohled ,se 'sice "
l! zdá, že otázka ta je náramně jedrioduéháizejméria',u nábož(!n';"
ských obcí.' Leč .tomu tak není. Jest'zapotřebíúlchováticelou
řadu formálních "předpisů. Nědodržení, jich znaniená:'nephitnost
celého usnesení: Obec nemůže z, takového' :neplatnéhousneseni
nahýti ',žádných' práv. a', IÍétÍl.ůže' 'ovšem' také; býti '. vůči těm to' oso;', '
báplzavázána. ,.'
ď
~
',Postavení majetné "obce 'liší se od 'postavení soukromníka
zejména poku'cl' jde,ózpůsob,jak~smajdkem'hospodáfiti. Kdéžto soukromník může se sám' zcela neodvisle.'rózhodnOutF o tom,
cp, od koho a zač chce koupiti, co, komu a zač. chceprodati,ne(llajícírkevrií, korporace, ,ani .zdaleka, takové ~ vlastnosti; Vedoucí,'
'zásadou každé. veřejné korporace '(jakými jsou,shorajižvzpo~.
. :menuté, naše církevní správní.jednotky) jest, aby všechen její
majetek spravován byl tak, aby' plně vyhovoval, účelu" kterému
jest ;věnován, ' aby "neztenčeně, zt1stal.: svému' "účelu: zachován, a,
pokud může poskytovati výtěžk(1, aby ,se, zněhó dodlovalotrvále
výtěžku co největšího,; nenf::li to ovšem obecně, prospěšnýmzá-:: .( .' '
jmůmna újmu. Ztétoúísady plyne pi'ávo kórítróly'úřadůďdOzor-:
, ~ích .. církevních i ,státních;' jakož' i právoďkontroly::všech :poplat:-:
níků,(příslušníků té které korpora,ce)." ,,"
',.1 '
ď, ' "
;', '
,',
, Řekli jsme již shbra, že 'správními ,orgá'ny náboženské obce ,"~
jsou valná hromada a rada: starších.
- "
,'
Jaká jest hranicejejich.vzájemné' příslušnos'ti? " , ' , "
ď,
, Všeobecně možno říci' tOlik" 'že' rada starších 'vede běžnOu hos":
. podáfskou spravu obce" kdežto 'věci důležitější vyhrazeny jsou
valné hroma:dě~ , Včl.' 8.' ústavy se vypočítává, která usnesení hosiiJodářstvíobecního příslušíválné hromadě. Výpočet 'ten neni-;
.však do té 'míry výhradný, že by vedlévěcí'tam uvedených ne, mohly ·býtiusnášení, valné' hromady' vyhrazeny takéještě'jiné
'věd, ať již z nařízení'některéhocírkevníhonebóstátního úřadú,
nebo z 'usnesení radY'starších .. Naopak' alě.tÍemůževalná, hro-'
mada' po právu 'p~eriésti· funkce.j í vyhrazeně' na jiný' orgán· obce;
Nemohla' by tedynápříklad valná, hromada přenésti rozhodnutí"
',,'
, a: koupi a prodeji nemovitostí jen na rcldustarších;, , ,'.;' ':
,,' ,. Křádnému usnášení se, valné hromady jest především zapo~. třebí,abý byla předepsariýmzpů~óbein' svolána. V tomto směru
stanoví, čl. 8, že valnou 'hromadu svoláyárada starších osm dní'
~před.em způsobem,vmístě obvyklýma~mimo tó vyhláškou v přéd,:'
chozí neděli při hlavních, bohoslužbách. Ústava sice výslovně' ne-~
předpisuje, aby bylo také předeinoznám.eno, o,čem se bude
.na'valné'hromaclěrokovati ,(program 'valně' hromady). : Jistě
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"šak,že v káždé řádné obci. itéto ostatně ~samozřeimé náležitosti
bude šetřeno. Stanovení osmidenní. ·llit'ity k svolání' valné hro'"
madymusí' býtibezpodniínečně dbáno. Kdybynebyla\ tato lhůta
dodržena,- byla by všechna ,usnesení,. valné hromady neplatná. .
- Valnou hromadu nébyloby llÍožIÍotaké považovati za~ řádněs"o
Jánou, nebyly-li ve vyhlášce řádně ,oznámeny místo, den i .bo·<lina, kde schůze . bude se konati;. Řáoné svolání valné, hromady" .
, ' zaručuje, že valné hromady mohou sezúčastiJ.iti všichnipřísluš~ :'
< nící naboženské obce, kteří mají právohlásovací. . o , '
.'.
',. , Ohledně' práva' zúčastniti, se .valné hromady,.' v ní hlasovati. a.
návrhy a dotazy činiti, stanoví .čl. 8, že právo to mají > .,
· .a)veškeří, plnoletí přísl ušnící náboženské ď obce, .muži i ženy f
kteří požívají plně občanských práva zapravili veškerudos~d
. splatnou daň církevní,"
.
.
.
_
.: b)farářa ostatní duchovní správcové áučitelé náboženství ,J
V. náboženské obcí~ocí svého 'úřadu; ". . ,"
.
.. . '
•'
. 'Mohou se tedy zúčastniti 'jednání valné 'hromady kromě pří- i . '
slušníků suba)ziníněnych,' t. j~ osob; které bydlí v obvodu této~'
náboženské obce, také všichni duchovní správcové 'a učitelé ná- '
boženství v této obcí ustanovení; byť snad i bydlili v obvodu jiné,
obce.,
'
"
. ;.
'
'
.,'
.
Nejasným jest,ustanovení sub a);ževalrié hroinadymohou se
. zúčastniti jen ti, kdo. požívají plně občanských práv. Bylo by
'snadnasnadě, žetím, míněni jsou-ti, kdo nejsou vyloučeni
z~ volebního práva do obcí.
' '... , . I . '
. .
' .
.
.. 'J>odlednešního stavu zákonodárství nemají volebního práva
do obcí:
"
:",a) 'kdož. právoplatriým výrokem sóudníip.. zbaveni byli práva
.volně nakládati svým .majetke'm"
.... .,e
.. . ' .
br kdož upadli v konkurs,: pokud konkursní řízenítrvá, jakož '
~ i Ji,'na . jejichl žádost se provádířízéní' vyrovnávaCÍ, pokudnec...
bylo prohlášené za slmnčené, " . c, " .' ' ..~. .... ;. . : . '
',.
,.~ ;c)kdož. právoplattiý:mrozsudkem ,soudú trestního odsouzeni
byli pro takový .trestný čin, pro. který podle platných ustanovEml\ \
nastávazfrátavólebního práva do obcí;
":,' ,."
'"
d)kdož ,jsou v donucovací pracovně, . , . ,
. ..',
, 'e) vojenské osoby v činné službě aaktivníosobyčetniétvá.
· Již' z toho přehledu jé zřejmo, že ona textace ústavní 'listiny
nepřimyká se k pojmu' ztráty volebníhó práva' do obcL Bylo by:
krutým zbavovati .práva zúčastniti se jednání valné hromady osó~
by shora sub a, b, 'zmíněné a přímo nesmyslným by bylo': postti~
'povatitímto způsobem Í1 vojáků a četníků. Bude' tedy jistě nej.' . rozumnější vyloučiti z práva jednání jen osoby shora subc) a. d)
: zmíněné. IpřL tomtóvý~ladu bude ovšem narážeti na značné'
obtíže oťázka, který' orgán a jakým způsobem ono vylou'čení
vysloví. , ' _
"
',. . -. '
- ','
Co se týká počtu účaštníkti valné hromady i, stanovícír čL' 8;
ževalná.hromada"·usnáší se za jakéhokoli' počtu . přítomných,
"
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přesahuje~lijeúpóče't přítO'mných počet členů .radystarších. Ne-'
, \ sejde·Ji se ani tentO' pO'čet, kdná~ se ,valná hromada ,o 'hodimi 'po:"

zději ""za jakéhokoli počtu příto~ný~h .. Z, tohO' dalo by se ,snad
souditi, že valná hromada je případně schopnou k usnášení,i
'když,se(zahodinu později)ddstavíjediný člen obce. Z~následu~
, jJéíhó předpfsú,' žeyalná hromada-yólípředsedu, místopředsedu
a 2=?apisovatele"tÍutllóvšak dospěti k ,závěru"žemusLse sejíti
alespoá čtyřLčlenové;
" I.'
"
'
K:platnosti,usnesení valné hromadýst~čí,aby' se: stalo nad...,. ,
'poloviční většinou hlasů'přítomných členů. Při zjišťování této
větŠiny nutno přihlížeti ke všem přítomným, to jest· i k těm, kteří
nehlasovali. Hlasy těch/kteří: se zdrželi hlasování;' nutno ovšem
,přičítati k ,hlasům' oněch; kteří se,vyslovili proti, přijetí návrhu.
Je-li tedy na příklaď kromě předsedy.přítomno 10 členů, a-pro
,určitynávrhvyslQvíse z nicli S,členů, 2·proti·a ~tnehlasují;nut
, no míti za to, že hlasy ',přítomných rozděleny jsou tak, že' pro
'přijetí návrhu hlasuje. S členů a proti roVněž S členů. Pak rozhoduje' svýnihlasem, předseda"
(Příště, dále.)
~.,"
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, ROZHLEDY POŽIVOTĚŇÁBOZENSKÉMACÍRKEVNÍM •
.

(I

-

c ír k~ e
Násvětovék~nferenci oži~otě a díleve'St~~khol:nu 1925 dóznaly cí~kv~
tam zastoupené 'svými delegáty; že v s'ociálnímdíle' nevykonaly, co, by vy~
konati měly jakokřesfanské"společnosti. Od té doby však věnuji dílu',so"ciálnímÍ1:péči stálé pronikavější a jntensivn.ější.Néjde jiní o pouhou, čirinost
charitativní, jakou pěstuje církev'. římsko~katolická, kde jde vlastně 'oalmuž~
nictví, pomáhání jednotlivcům nebo většímu počtu j ednót1ivcŮ v bídě sociální,
nemoci,' opuštěnosti a ·pod., zatím co všechny společenské řády'~a příčiny
,sóciální bídy: a problémů zůstávají neřešeny: Tyto církve. nebojí se spolu~,
práce na přetvoření dosavadních' řádů ve prospěch uplatnění lidských, práv
jednotlivců; ,tříd a' národů,. jsouce přesvědčeny Ve shodě S" křesťanskými
principy, že každý člověk je dítětem božíma má stejné právo na spravedlivé.
'uplatnění svéholidství.:Proto, studují ;problémy,sociální, ,poznávají. Lsnahy ,
socialistické,o~řCšení těch'problémů' aúsnují svou'spoluprací o jejich řešení. "
Zároveň' ovšem upozorňují tyto církve; příslušiíé.socialistickésměrynane- .
" správné pojetí života a světa, dějeoli se s vyloučením Boha a' n.áboženství; ,
ď na př. v, matérialismu, mar~ismu apod. Tak sbližuje "se' inenáhla socialismus
s náboženstvím a: částečně i" scirkvemi -a týto se, socialismem, 'nastupuje sé
, timcestak lepší ,budoucoostiavzniká bezpečnější naděje, na úspěšné' řešení
,nejtěžší ,otázky nové doby, 'otázky sociálnÍ. Jsme itrci_ teprve na 'póčátkti
této drahý.-· ,
"
,,'": ' ,~::', ' c
'
','
',' ,',
,,', :: ' .
Stockholmská ,konference uznala,že prvou" podmínkou'práce, jest ,poznáni situace a úkólů. Proto zit!ožna Mezinárodní sociální církeVní 'ústav
ÍJ Ženevě, chtějíc v sídle Svazu' náródůvybudovati i 'velké ústředLkřesťan",,' ského díla, sociálního. Ústav je teprve v, začátcich. R. 1927 vydal' přehled ' ..
o sociální práci jednotlivých cirkví,ý'ydává, také. oficiální orgán, pro,pokra,
I
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čování dna stockholmské, ikonf~~ence; ',s ; tii~leni. 1: 1"Sťockholm'\" ,Ředitelem'

>---'

ústavu je Dr. Adolf Kéller. ' ", : , ' I ' , " ,
""",'
"
: " Suazďamerických'círku(zaloŽíl jiŽ před 4'léty zvláštní odbor pro badání! !,
,a .VýCllOVU, také v 'oblásti socfální ,'práce. V" pi:osinci 1928.vydal' tento odbor
některé své: zkušenosti, z , dosavadní práce: Stojí za ,povšimnutí všecky; poně~
'yadž jsou, také, příznačné, proamericképoměry,narozdH, od, našiéh; všimně~
me, si, dvou: bó'dú, které,setýkájí dila: sociálního: ,,1. Jakzaměslnavatelétak ,
zaměstnanci ", ~ukazujídnes: 'lepšf.'pochopení 'a více ochoty : pro' spoluPFáci
's cirkví; 'jdé-lio::spoméótázky hospodářské ,a , prúmYslové.Na jedné straně
nábyl pracujíci lid k církevním 'společnostem dúvěrY'l'akmíle, viděl, Že tyto
isou ochotny, přistupovati k JJtázkám ,sociálnispráved nostL bez předsudkú;
a,pojal více dúvěry také,'kčestnosH cirkve Ý, otázkách ·majetku.' Na druhé
'straně, měla ,skupina zaměstná va tel ú ';l:íej prve ,hed u věru, že by se ,vudcové
Církve mohli pro' nedostatek" znalosti a pro ,stranickost na základě špatné in-,
, formace starati o hospodářskou otázku. I oni 'změnili, své stanovisko. Uzná 7 ,
'vají'schopnost mužll,cirkve;dát zjistiti zvláštrtímLodbórníky fakta a hledáti "
, ' spravedlnost bez nerozumné zaujatosti: ,-2. Snahy 'církví, studovati sóciální',
, ,problémy a obírati se :jimive',smysluvýchovy:svých'člénu,' jsou do' značné
, niiry p~áte1sky, popporovány,: odborníky v 'sociálních' vědách' i praktiky. ,Pro~
" h:az1.Íjí~írkvÍln neocenitelné služby, ,tím ,že 'analysují jejich problémy, ar činí
návrhy;kprov~deni:programů.">"/",,
"
',,",' "
:, '~ • Církev čsl; ičesl.{Qbratrská· by, také mohly: U; ,nás mnóho znamenati 'jako
, ,spójujíciď a smírčf;činiteléÝ oblasti,sociální.;Vnábože'nském 'soCialismu jsou
"Činni 'členové obou církví,' obě ,cirkvemají 'své. příslušníkY', ve, všech ,vrstvách
, 'národa a mohly by' účinně pomáhati mírnit sociální boje a protivy, ale Í'řešiť
'problémy. Prvním předpokladem musí ovšem být studium skutečnosti, podle
'vzoruámeÍ'Íckého, 'dále ustoupení od vyježděných ,cest; dostačújícich,v mi-,
nulosti, a ovšem také duvěra v církve na druhé' straně. ': Té si mohou: získati
"dohrou vůli laúspěšnou pracikpoznání
řešímí sociálních úkolu.,
',", Ariglické'církue zřídily si také svůj Qrgán'pro sociální ,otázky; Dne 21.
, ledna-1929 po bohoslužbách, ve westminsterském, opatství,' ,ježsloužiLangli~
Kánský biskup
Winchestrua při niéhž kázal': duchovní protestantský" byla
,založena zástupci cirkve anglikánské, a protestantských '(svobodných) drkví,
imgHckých Křesťanská sodálnírada;,Jejím cílem' jé "aplikovati křesťanskou
',víru 'na otázky sociální"otázky'života 'prurriyslového 'a: ho~podářského, .
" všechna:místá; jéŽjsouk tomuto cili zřízena;' co' možno soustředit a přísluš
nou 'práci badatelskou 'podporovati a povzbuzovati'''. Rada bude také.vydávaH literáturu,~' jež budecirkveínformovatio pit!čivých' soci:l.lních problé~ ,
inechpřítomnosti ao snahách řešiti:je,čéhožchtějí se i círhe sÚčastniti."
Rovněž evangelické drkíJt!,'němeékézřidíly a;2. května. 1929 otevřely. ' '
, v .Lipsku Evang'eliéllýsoéiální ústcíu, v /prvé řadě proto! . aby na něm byla'
'studujícimládežj hlavně theologové, uváděni do otázek sociálně politických
a sociálně 'ethických;' Má však také' širší' ú'če1, posíliti sociálního, ducha vzdě-,
láných vrstev. Proto: je: účast na přednáškách, a zařízeních: ústavú ,: umožn~ría
.všém stúdujícimlipské\miversityavysoké školy:.ohchodni,: dálé všem bý~
'valým akademikum, a' všem, kdo jsou čimliv sociální práCí odborn~;Ústav'
ma knihovnu a .velikou.čitárnua; koná přédnáškyvečer, aby'se mohlisúčast •.
niti táké ti; 'kdo' jsou mezi dnem"zaměstnáni.' Themáta přednášek tohoto let- ~
ního "běhu byla': Katolická soCiálni'politíkaod r. 1848. '~.: Wiinschova evari~
gelická hospodářsKá ethika.~:V e1koměsto;' náboženství· a 'cirkev: ~'. Německá
svazóvá mládeŽ a. jejísodální .pohyblivost.-'-N:ěmecká 'řem'esla, dějiny, je; ,
, Hchvývoje, jejich sodologickéa hospodářské postavení v něméi::kém národě.
'" 'Známy js'ou dále něineckéeuangelické sociálníkongresy.i Letos konal se
již 36; a 10 ye Fntnkfurtě od 21.: do 23. května. Evangelické listy p2,thvalují
'si jeho dobrý průběh;' výborné referáty, četnou návštěvu mužů i žen a hlavně'
mládéŽl;, .aivláště,veliký zájem a pozornost Co překvapilo, je fakt;že .. letosodřekli: ,súčastnití ':se. 'tóhoto .. kongresuněméčtí .,. náboženští socialisté: Stalo
, prý se': to' :vitězstýím' mladšího směruive;Ýedení; který 'tvrdí, že 'kongresy, ty
jsou institúci,' zřízenoú od 'buržoasie poO-,'rouškoucirkv'é.,'Ylisteéh: nábož:
socia1isttr bylo:prý 3.vlir'ovano před' účastí á ti':ktéří přece 'se pi:ívátÍlě'súčast~
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nili,ospravedlňovali na kongrese svou ' ,účast., Kongres konstatoval, Že~ne

,účast 'nábož.,' socialistů je 'škodou' pro _kongres; ,ale" domnívá se, 'že, i pro

",'> ,,- , ", "
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druhou stranu; které na její čin odpověděl: vyčkáme klidně dalšího,vývoje,
'naše dvéře,zůstávají otevřené'. 3o by znamenalo oddalování. se, určitého směru IÍáboŽ. socialistŮv N ě~
mecku od této instituceevang.' cír~ví., ',',' ,'; ,', " ,
"
" . ,', , : , "
: ' Zatím co v:Německli se hlásá i katolický socialismus, a vydává. svůj list
,(v{zč.. 1. ,této revue,: str; 48.)," odmít1irakoušti"kato!ičti biskupové, nejen 'ná'~
boženský, 'ale i křesfanský:.socialismus. Konference' rakouských biskupů' se'
totiž usnesla: "Zaujímáse stanovisko k podání náboženských' socialistů, kteří
činí výtku, že prý katolická Církev jako vedoucí n<í,boženská moc v RakoUsku
svým spojením s křesťansko-sociální stranou,', jež dnes zastupuj e skoro :'vý; ,
lučněkapitalistické,zájmy" se, stala nástrojeIIlmoci kapitalismu, a dostala' se
tak v rozpor se svým 'náboženským-posláním. Pronesená výtka ' se, energicky
odmítá spoUka<i:em na ·encykliku LVfl, ,XIII. ,a s poukaze'm na pastýřský list
rakouských biskupů o sociální otázce, Protinázvu"náboženští,:socialisté'~ se',
činí ohražení, ježto křesťanský' socialismus byl výslovně papežem Lvem XIII.
zamítnut a tento ,štít slouží jen k tomu, aby',venkovský, lid hylďsváděn.,~
(LirÍzer DiéizesanblaHči 15. z,i. 1928J .
";.K..'
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Stockholmská konference podnítila také větší zájem a péči ~írkví ~ různé" " 'otázky veřejného života, hlavně všesvětového, mezinárodního. ,Již přéd: kon- '
ferencí býl vytvořen Svaz pro pěstóvárti mezinárodTÍího přátelství prostřed-'
nicfvím církví, který spojUje téměř, všechny církve, ,vyjmákatóliékouí a: který., ,
má v jeanotlivých' zemích,: své sekce. ,Nejv:ýznačnějším dílem tohoto Svazu
byl mírový' kongres církvi v: Praze v srpnu 1928, jehož, se súčastni!o na 500
, delegátů a:význačnýchosobností zeAO zemí; kongres se vyslovil pro inten-'
,sivní práci církví pro míra odzbrojení .. Pro výchovU Hdit:k ,míní a 'přátelství
méii národymohoUcírkyé .vskutku ,vykómi,ti nesrnírriěmnoho" Ovš~m ,je hi, .
faké jisté;nebezpečí pro církve' při těchto veřejných otázkách; OtáZky tysou:
,visejí s politikou, snadno v ni přejdQu ápřinepřesné ane naprosto nestraimé
informovanosti mohly by se církve.leckdy, (fosfidi do,nepříjemnýéh komplí~
kací,politických,jež by~ jim byly na škodustejnějako' věci. Je to' patrno již
",např. z"projevů se' strany, církevní.v otdzce.menšinové, jak níže bude uvedenci~
. :Tím 'rÍení řečeno, že by se církve měly těmto problémum vyhýbati. Bude:,jen I
" k ,prospěchu věci, :budoucli takové problémy, neohroženě 'řešeny s hlediska
království božího. Avšak je, třeba opatrnosti, abyse'nejednalo;, dokud; se
nezná problém dokonale" se všech 'stran' a ,se' všemi ohtížemi. Je' přiroze'no',
žecírkvé také mají zájem na otázce tisku, a tím veřejného mínění světa.
Všimněme si hlavních zjevu "v této ,oblasti ;činnosti církví v poslédnídóbě,
od pražského: kon!fresu.
, ' , " , ~, " ' . , ' , ' " , ' ,',
'AmeričtíKvekři, kteří :vynikají. nad, ostatní církve svou: úsiloytÍóu prací
pro mír a bratrství ,všelidské" poslali v iáří1928',pčdldojmem, podepsání
Kéllpgova paktuyládami mnoha států úýzvu'svěiiz k práci 'pro mír, a odzbro~
jení. Praví se "V něm:"KellogůvpakLje podepsán. Vlády <vedouCích 'států:
světa se slavnostně ,dohodly, zříci se.válkyjako' nástroje národní'politiky'.
,Klaúsulé, snad. pakt zeslabují: ale nijak Íleničí, cenu,' tak 'dálek()~áhlé dohó~ý
pro dánI' války,d!" klatby.Má~lise pakt státi trvalou, skuteč!10stí,musí na~
.stoupiti. důvěra' na místo strachu. ',,Tato smlouva se může státi mezníkem
vďsvětových dějinách, ale jen : když bude organ,isován mír 'místo'války._ BeZ
, důvěry~ nemfiže býti níIr organisován. Nebude-li již na 'světě místa' pro :útoč~
níka,·, nebude, tu místa; ani pro' zbrojenLNebude-IL již. vojska;, nemůže býti
žádný ,stát nápaden. Bu~e-Ji Kellogůvpákt uskutečněn" nebude svět již, vy~
cd.án ,nebezpečiválky.: Jsme,'vděčni,.že 'jejstátnícLpodepsali.-Avšak' podpisy
nedostačují." Je nutna.: přIslušná.přeměna. v srdCích :1idskýclí.Ve.,·vnitřním,
.duchoyním:složení,člověka ,j e příčina' zbroj ení..a také stá vb a míru musí, při iíti
, 'Z, nitra:; člověkovajz i eho ducha'. Logickým .následkem měla by ,býti okamžitá
"ochotá' k:odzbrojení;'Jak'rychle)leho, Jak' pomalu přijde, to.: závisí -na"ve~
17~'
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řejné~ míhěn(a, ~~řejném ~věd~~í, na

síle, postavit 'se proti ustáleriým záj~
a starým myšlenkovým pochodům. Trpící lidstvo"čeká na osvobození
od hospodářských, a ,duchovních břemen, ,jež' jsou 'způsobena zbrojením. Pře
vrat veřejného mínění ~v, tétá ,věd závisí na tom, zapustí-li, myšlenka· o jednotě
.lidstva hlubší kořeny, a jakdalece selidé nechají proniknouti 'duchem božím.
Jako společnost, následující Krista, obracíme se na všechny'lidi s výzvou,
aby. působili·' k' tomu, aby se rozšířil, ,duch; jenž odstraní všecky': možnosti
války. Chtějí duchovní zkusiti míti'vliv na,své obce, redaktoři na své čtenáře,
.voliči" ná, své zástupce' v parlámentech, každý mi svého souseda?'! " ,', ' ;
. . Méně nad~jně,ale přece jen důvěryplně pohlíželi na 'otázkúmíru, a ódzbrojení členové americké:seklče Svazu pro pěstování mezinárodního přá~el
ství 'prostřednictvím církvíLzastupující skoro všecky americké crkye::,Na'
shromážděrií v 'Novém Yorku 've dnech 11.':"':'13. listopadu ,1928, se 'usneslr:,na
obsáhlé resoluci" v níž vyslovili . své stanovisko ke' Kellogovu 'paktu, :,ké
Svazu, národů, ,Mezinárodnímu rozhodčímu: soudu; reparační /otázče'atd. '
4.', prosince 1928 pak; rozeslali resoluci do 'světa s' dopisem, adresovaným
"církvím a riáboženským vůdcům s\·ěta celého světa", v, němž mimo jiné upo;..
zorňují; 'že, jejich resoluce "zároveň ukazuje, jak je důležito, aby církve a
nábožensky orientovaní lidé celého světa se spojili v úsilí, učiniti 'pařížský
(Kellogův) paktskulečným nástrojem bezpečnosti a trvalého 'míru", Pak ,
, pokračují:, "Deset let ,uplynulo od skončení války a dosud stále je mír ne~,
určitou nadějL Armády a 'loďstva ~nebyly zmenšeny. Mocnosti reakce vládnou
'v mnoha zemích.' Jen nový, duch může v, budounostiposkytnouti naději a
učinit. válku nemožnou., Cesta k míru je nyní zřej má. Doba pochybností' a '
"obav u mužů a,žen dobré vůle pominula. Na .nás jest zodpověděti otázku:
'Chceme tou cestou jíti?~' Pak vybízejí všeéky církve a jednotlivce, aby s'niÍní
podnikli' světové tažení ,pro 'všeobecný, mír a odzbrojenL'; ,
,':
V téže době, 4: a 5: pr'osince 1928, konala své shromáždění taKé britská
sekcé SvazúvLoridýně a také její usnesení vyzněla pro světový míra mezi.;. .
1l:árOdní přátelstv! a také výchovu ,pro mír, 'hlavně u mládeže. Bylo zdůraz~
něno, -že otázka, odzbrojení má politickou a mravní stránku. Vydají leták
pro odzbrojení a'v něm', budou klásti hlavní 'vithu, na' mravní povinnost od~'
zbrojit;' té, povinnosti se mají 'podříditi' všechny ;'státy, 'které přistoupily,
ke Svazu národů ,a podepsaly Kellogův pakt. Zároveň však předseda britské,
sekce, biskúp z Riponu, ,konstatoval, že otázka odzbrojení se' ocitla 'na
mrtvem 'bodě. Právě prolo ,však musí 'se o ,ni ,zasaditi církve veškerým svým,
vlivem.- Pravil:' "Ať-- je' jakékoliv 'mínění kolein nás, my musíme' míti :sve
, vlastní mínění; Rozhodnutí v tomto bodě, bude zkušebním kamenem pro
Svaz. Víc a ,více, vystupuje v popředí'mravní posouzení.' Musíme od sebe, na<prosto odmítnout ducha vypočítavosti, éhceme~li získati mYsli,lídí." Sám ve
své diecési zavedl před vánocemi '"mírovou neděli", která má být každoročně
.věnována propagaci 'myšlenky.!'větovéhÍl míru' a duševního odzbroj enÍ;
Jak i státníci ,'anglosaskéhO' světa uznávají úlohu ,a možnosti církví IV té~
to oblasti, dokazují slova, jež' pronesl. 30. 'ledna 1929 tehdejší ministerský
_ předseda' britský B a I d w i n na ba ptistickéin slavnostním shromáždění v Lon.' dýně:: Pravil mimo jiné: í,N~byll'jsemnikdy mezi :těmi,'kdo' zneuznávají velké
'možnosti, ježm'ají,křesťanské,církve' celého' světa; 'zakročovati'pro""mír
a ,spravedlnost. Vy, jejichži:lbce jsou p'o celé zeměkouli,ďmátezvláštní od::
'povědnost. ,Vy máte, jíti od, země do země, od obce k obcL 'Je dnes ve vaši
moci, získati srdce lidí pro myšlenku ,míru. Věřte mi, .. ~ myšlenka míru
nepřijde,knám sama od sebe. Náš lidský pud musí býti -stejně jakou zvířat - krocen a 'ovládán. Světlo. bude se šířiti světem jen' od člověka k člci:.
věku; pr~vě my 'doufáme, ž~ se rozšíří. ina polipolitickém,abY.,senaše
demokrac1e ,stala :opravdovou - demokrac1í. Státníci, mohou-dělat, mnoho/ ale
přece ne ,všechno. JsoÚvždy' do jisté míryzoivisli na :vůli 'národa, jéjž zastu~
'pují.'Zde musí nasáditvaše .práce~Jen v té míře, 'C jak'jédnotlivec se stane
křesťanem, bude křesťanskou imasa; Jen vté míře, vjakébude'masakř~~
sťanskou,' můžé státník véstL tu masu s určitou jistotol.\PO křesťanské'cestě.,
'Jsóu;vžlty d()by; kdy se státníci světa nebo tisk, světa 'na.vZáje1ll dráždtKdyž
zvířata vrtí ohonem, ví, se, že jedno', chce nadruhéskočit ó ' á ze strachu; aby
Ínům
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· druhé nemělo náskok" skočí obě v stejnou dobu. Tak začínají se také všecky
spory, mezi vyššími zvířaty. Až přijde <!en, kdy, budeme míti demokracii,
jež nejen si bude 'vědoma,co je válka - nová generace to' asi již zapomene,
. ,...,-,nýbrž také bude přesvědčena,'že každá válka je špatná, .pak. teprve búde
možno držet tyto vrtiče ,ohonůnauzdě,a'zabránit skoku a boji. Doufáni
a jsem jist; že vy společně ·s. církyemi a obcemi 'v jiných zemích .uči~íte vše;
co jeve vaší moci,. abyste vychovali své členy a všecky lidi, kteří jsou pod
vaším. vlivem, pro myšlenku míni .. Bude k tomu potřebí' mnoho času. Nejsme
· ještě za pokusným stadiem křesfanství-, 2000, let třeba, pokládat· jen za
pokus ,...,-, a ·mnozí ,z nás; individuálně stejně' jako národně, nikdy nepochopili
, t1čení'Kristova. To však:není žádným důvodem, 'abychom nezačali znova
a nezkusili to ještě lépe." . ' . . .. '
;
.. '
..' ,
.;, ,
'. ..-Lze vůbec říci, .že protestantské církve anglosaského. světa jsou optimi-··
stické,:věří, že se dá.ná zemi uskutečnit království' boží a pracují všemi silami,indivídtiálně i kolektivně,k tomu. velkému cíli; Na ·stockholmské konfe- .
rencise ukázalo,že německá větev luterská nesdílí tohoto optimismu,:že je
tak přeSVědčena o tom, jak tento svěť propadl hříchu a zlu, že nemá. naděje
v podstatné zlepšení a' proto ani v. odstranění válek. Je. to. patrrio i . různých
zjevů německého . církevního života.' "
i· .. ' . '.
'
.' .' Jsou! v církevním protestantském. životě, německém jednotlivci 1 směry,
které nepěstují myšlenky, míru,' nýbrž války a projevují to při vhodných
'příležitostech. Tak kazatel Vogel. z Postupimi při bohoslužbách ď o 'narozeninách býv. Císaře Viléma v Doornu srovnával císaře s Kristem,jemuž' se
také stalo' bezpráví a. pravil: "Můžťmíe vzpomínati německého národa jen
v nejhlubší bolesti, toho národa, který navenek 'je těžce zotročen a zádlužen,
a který vnitřně v této 'době se zotročuje a zbavuje duše, a který. - to je nej":
smutnější -' otrokem býti chce." --;-Svaz náboženských socialistů německých,
veřejnou' vyhláškouprotestoval proti tomu, že četní evangeličtí duchovní při
bohoslužbách 27. ledna stranili císaři Vilémovi: .....:-.. ,Genei-. superintendent
dr. DibeHus mluvil 23. ledna 1929 v Berlíně na· thema: "Evangelická církev'
a Svaz národů." sice příznivě, . ale·lÍ.~opomněl poznamenati, že církev musí
· s Lutherem považovat válku stejně jako mor' a hlad za metly tohcíto světa: :....c..
Známý čásopis'Christliche Welt(sI.19S;roč. 1929) praví, že zatím, c'ó celý
svRdává válku dó klatby, církve, resp. theologóvé ji živi..:.:.... Na jiném místě
(sl. 150) cituje z jiného listu. slova: " ... část někdejších vojáků, z fronty s'e
vášnivě přiznává' k novému státu·.a druhá část. s .touŽe vášnivostí jej 'nenávidí. A mezi. oběma těmito ,frontami, jež proti sobě stojív' smrtelné nenávisti, vyrůstá mladé mužstvo, které 'nemůže nic vědět o zkušenostech váleč
ných, ale nyní je od óbou těch front reklamováno:: - Ktamu dodává: "Mutatis 'mutandis týž stav je v církvi. Pastoři; kazatelé tam i zde; mezi tím":'
'uprostřed obec, mládež, kteří nevědí, co' z toho mají·držet:'. '.
.
, ,,' Jinou>příležitostí jsou slavnostiStahlhelmu. Stačí citovati zprávu ber-'
Iínského Morgenpostu ze· 17. února 1929: "Dnes stavějíse.mnozí hodnostáři
• evangelické církve do služeb snah,' jež, jednak jsou namířeny k podkopávání
říše' a stÍitu, j ednak stojí v naprosté protivě, s křesťanskou morálkou.Evangeličtí duchovní se: pouštějí do toho, že podporují. k .válce' vnější i občanské
mířící. demonstrace c Stahlhelmu a podobných svazů; které dokonce sympatisují s. úkladnými.vrahy" t. zv. "slavnostními bohoslužbami"; .. Zastávat se
.' vraždy a války je proti přikázáním božím .. ; Evangeličtí, duchovní odporují
· nařízením světských úřadů,' když jde o'. to; uctít největší národní· svátky. ivo~
něním zvonů. Duchovní káží· v politických shromážděriích národní nutnost
nové války.;:', C.,
.'
. ..,.
"
.:'
.:'
'" ,Proto nenajdeme v, činnosti německé sekce.. Sv'azu pro' pěstování mezinárodního přátelství prostřednictvím 'církví. ani' stopy onoho přesvědčeného
pacifistického' enthtísiasmu, ,jaký jsme. poznali ti. církví anglosaských. Vě~.
nuje sesplše konkrétnějším úkolům, jež někdy hraničí s politikou' neJ:>o.přímo .
do ní zabíhají: Tak svolala tato sekce na. dny od 5.-8: června 1929 krajsko'u
konferenci pro východní Evropu' do. Královce za . úč.asti· zástupců. z Německa,
Československa, ·,Polska, Litvy, . Lotyšska a Gdanska.• Thémataohlášenéhcí
programuhyla:. Jak se dá církevní duchovní péče',inezi národnostmi spojit
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s ,hranicemi zemí? Pokud brání politická situace ve východní Evropě zdařilé:
spolupráci evang. církví v, Polsku? Jaká práva: německých evangelických
menšin 'v Polsku jsou v nynější'době urážena',nebo ohrožena? Co'by'mohly
'církve' činiti, aby, se' zřídily snesitelné 'vztahy mezi Litvou a Polskem? -'
, V resoluéi" přijaté na konferenci, se praví, že "takovéto konference 'se
osvědčily jako nástroj' míru tím, že se na ,nich. otevřeně a"dův:ěrně projed.:'návají sporné'otázky meZi národy a církvemi. Obtíže a nouze, ,pod nimiž
národní a náboženské menšiny trpí, klade konference zemským sekcím ob~
zvláště na' srdcev"důvěře, ,že společenství evangelia povede církev k tOlÍlU;,
aby plnou silou se postavila na stranu slapších.", - Letošní výroční konfe'rence německé sekce Svazu,budc' se'letos konati oď 23.-'-25. srpna v Kasselu
u příležitosti návštěvy zástupců anglikánské církve'v Německu (12.-:-26. srp;
na). Bude tam' referát. rázu politického, má se mluviti ,o následcích a bře
inenech versai1lského"diktátu"pro ,Německo, a to- ani prý ne tak po 'stránce
hospodářské a politické, jako spíše po stránce ethicko~náboženské, a ; církevně politické. Druhý den bude projednávána otázka, zač, mají německé dr;
kve děkovat anglickým a obrác~ně.·
,".,
, ' , ,>,':
, Anglosaské nadšení ,pro' mírovou práci církví připomínají slovastarokatolického švýcarského biskupa dra Ad. Kiiryhó z Bernu, která napsal
ve svém pastýřském listě v letošní době póstní. Navazuje na: pražskou mí-, '
,rovou konfererici Církví, oceňuje její význam 'a pokračuje: "Aby' nebezpečí
nových, válek, bylo zažehnáno,: k tomu na trvalo nestačí Svaz národů, rozhodčí soúd, ,smlouvy, odzorojení: to vše zklame, nenastane-li' mravní·' od;
zbrojení a neutvoří-li se ovzduší, jež by válkám odňalo všechny životní pod-'
mínky. 'Působit pro toto mravní odzbrojeníjevelkou-'úlohou církve" aby
temné, síly byly nahrazeny důvěrou a' dobrou vůlí, právem ,a spravedlností,'
solidaritou a přátelstvím,' To předpokládá; že v životě a 'stycích, národů haleznou uznání tytéž mravní zákony, které platí v' osobním životě. Nesmí~
a nemůže býti dvojí morálky; jedna pro sóukromýzpůsob'myšlení a, jednání
a jiná, zvláštní,'prci politickou činnost, diplomatické styky, vzájemné vztahy
národů ~. ;' Svět hledá mír světskými prostředkY. Svaz národů, smlouvy,
odzbrojení jsou, světské prostředky, jež' nemohou býti ztotožněny s věci Kri--,
stovou ... Církev se nemůže zakládat ani na' politickém, ani' na hospodář-'
ském, ani IÍa sociálním nebo pacifistickém programu ... Poslední' slova pražské :resoluce: Hledejte nejprve království. božího, připomíná církvím jejich
vlastní' náboženskóu úlohu., Církvi je dán vysoký' úkol, I hlásati, bratrskóu
lásku v rodině ná.rodů. Bude-li tato'zvěst prouditi : světem, pak se objeyí
v jejím světle vše, co jí' odporuje! jako hřích: pak se objeví dvojí morálka,' !
'nezachovávání smluvních povinností, válka sama, jako hřích proti: Bohu'
'::a jeho království: podporování mírového řádu pak,' na němŽ se I,pracuje p'řes'
, jeho slabiny a nedokonalosti,' jako svatá ·p·ovinnost." '
',: ",
, ,,- Také římsko-katolickií, církev'vyslovila' se několika' významnými proje;
vy a činy pro.mír a pro"pěstování ducha 'mírů mezi národy; Tak především!
v Německu sainém.Na biskupské konferenci ve Puldě 8. srpna 1928 usnesli
se římsko-katoličtí biskupové:;,Biskupovéco nejsrdečněji 'pozdravuJí' snahy;
kteře se snaží v duchu Benedikta XV.' a Pia: XL 'přivoditi vyrovnání protiv
: mezi národy
stavy: Na' katolické organisace se óbracíme'vřelýmapelein,
, aby tyto ,snahy" podporovaly;" Ordinariátní list arcidiecésev Kolíně n: ,R
uvádí, i úvahy, které vedly k tomuto, usne,sení: "Jé mimořádn,ěpotěŠi1jícíi:~že
• touha ,národa: po míru meZi národy nachází stále hlasitějšího a živějšího vý;'
razu; Méně jednotlivými 'slavnostními podněty,jakó spíše tichým 'působením
vedoucích mužů v národě 'a cílevědomou prací ,tisku nalezne 'tóuha pamíru
onen vliv na" veřejné mínění a odpovědná inísta,'na' němž ',iávisí utváření
skutečnosti:~ - Němečtí katólíci' zalóžili Priedenbund deufscher" Kalholiken
,a na shromáždění,v: září' 1928 v ,Mnichově próbírali 'podrobně s hle'diska kato"
, lického<otázku oprávněnosti války; zvláště i'obranné a' otiizkumožI!OstÍ'trva-,
, lého míru. - Kázání mnicho'vskéhokardinála Faulhabera na 'Sylvestra'm; r;
na ,thema: Pokoj nazemi'vzbúdilo 'zriačn01ipozornost ťisku'proosfrost, 's, ja~
kóu se'kardin:álvyslóviľ proti: duchu 'války a 'vykázal právo na válku v bu"
dóucnostido velmi"úzkýchhrariic. ,'~' ' "
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, '. Ve FrancU se'letos dokonce chystá se strany katolické oo~oÝská 'mani~
festacepro mír. Známý někdejší ,vůdce SilIonu a bojovník za mír,~ Ma ř:c
S a n g n i e r, nyní vůdce. organisace katoL' mládeže ,',Mladá republika"
(Jeune république) tvoří z mládeže průbojné ,sdružení s heslem ;;dobroýolníci míru" (les volonhlires dela páix). 16; srpna: má se shromážditi do urče'"
· ných ipíst na 'hranicích francouzských mládež jiných národů, nadšená pro
myšlenku míru,,' a pak mají se vydati se všech stran' na pochod na Paříž,
po cestě'verbujícemladé)idi 'v každé obci, městě i samotě řečmi, zpěvem,
hrami, hovory, časopisem, pro vstup ,dobrovolníků a službu v armádě'míru
á získávajíce pro myšlenku sympatie dospělých. - 31. srpna dojdou obrovské
~zástupy mladých lidí se všech stran do Paříže, uspořádají:demonstrad a vy, ,'dají provolání pro mír. Pak bude v BiervilI e studijní týden,těnovaný pro'hloubení mírové práce. Podlé provolání Sangnierova má to býti oferisiva bo- '
jovníků za. mír, přímá akce, mající rózbítumělé zdi, jež, staví tisk a diplo., matik ,neštěstí národů p1ezi lidi; místo toho mají se navázati pouta-'dorozumění, dobré vůle a smíření. 'Mládež jiných národů má cestou k Paříži přijíti
ve 'styk'!; francouzským lidem, a poznati; jaký vskutku je.'~ Není pochyby,
že jde o smělou myšlenku,'· hódnou gaIlského ducha. .
','
·.··V Lyoně bude se konati od 2.-'-9., srpna konference pro přátelství a smi· ření národů s programem: Křesfan a třídní boj. BližŠí. themata. přednášek
li debat jsou: 1. Třídní boj: jeho vznik, vývoj a ráz, dnešní stav; ~2. Dělník,
jeho psychologický a duchovní význam; -'- 3. Třídní boj a křesťanské svě~ .
domí, negativní a positivní pJ;"vky.\ - 4. Pokus hospodářských řešení: vlastnictví,' země, mzdy, produkce.~ 5. RozhodujíC! moc: duchovní' a křesťanské
řešení. .
,
"
....,
"
"... .
Jak zasahování do veřejných otázek není bei nebezpečí pro církve, že
by se mohly z nedostatku přesných informací zaplésti do politických kom~
· plikací, "ukazuje otevřený: list; jejž zaslal' jeden' ',z meZinárodních sekretářů
Svazu, pro pěstování mezinárodního' přátelství prostřednictvím církví,W. H;
Dickinson Z 'Londýna, 4 .. února J929 redakci denníku Timesv ,otá~ce
'menšinové' a ustanovení .mírových smluv. o ní. List týká se také Českosloven
ska adalšLprůběhřešení, této otázky je ,znám 'ze zasedání Rady.Svazu ná~.
rodů v nedávných dnech V Madridě. List zní: "Velmi vážený pane! Dnešní
'sdělení Timesu, že německá vláda požádala Radu Svazu národů, aby. v břez
novém zasedání se jednalo o otázce menšin, je důsledkem onoho trochu.,
ukvapeného případu~ který se' udál v prosinci v. Luganu mezi drem Stresemannem'a'Zaléským; Případ byl symptomem pro nebezpečí, jaká tuto otázku
obklopují a já'doufám,',že Rada_se nepokusí \vyhnouti se tomuto problémú,
nýbrž že zjistí, . jak se mohlo státi, že. dosud mohla zanedbávat plniti účely,
pro něž oyly menšinové smlouvy stanoveny. ,Původcové těchto' smluv 'za':
· mýšleli,. aby měly mírutvorný účinek. na mezistátní vztahy, v Evropě;, ale
· smlouvy mají účinek právě opačný. Jsou příčinou sporů mezi vládami a hoř.. kosti veřejného mínění, což. znamená. vzrůstající nebeipečí' pro mír a což' bi
nebylo možné podle mínění mnohých, kdyby Svaz, národů byl plnil řádně
povinnost, kterou mu versailIská smlouva uložila. ,:21.. června/1919 psal Clc-. '
menceaulist Paderewskéinu, aby mu vysvětlil, účel minoritních smluý, k je-"
· jichž podpisu' bylo' Polsko a jiné' státy vyzvány. Zdůraznil důtklivě nutnost,
aby byly .zajištěny záruky pro práva menšin "nejtrvanlivější a nejpevnější
'formou". Popsal dřívější pokusy k dosažení tohoto cíl~- a připsal jejich ne-:
zdar faktu, že "nutná záruka musila býti dána' určitým' mocnostem,a ·to jim
dávalo i právo, iasahovati do vnitřního:složení 'dotyčných států, čeh·ož. mohlo
být zneužíváno k politickým účeli'tm.",Proto navrhl přenést totoprávo'na
.. Svaz národů, ,kte~ý,měl být podporován stálým soudním ,dvorem: Tímto .způ
sobem měly míti rat;ové. a náboženské menšiny v,' dotyčných zemích, zabei-'
· pečeno' užívání svéřečI,-nábožerlství, svého výchovného. systému atd. a mělať '
jim tak zůstat za~hován~ jejichvlitstníindividualita a kultura. Jednaauto., rita' měla, převzít povinnost pečovatLoto,: aby se, s . menšinami tak jednalo,
. jak to bylozamýšléno -'- totiž Svaz národů. Sva:z;národů .směl zasáhnoúti
;byla to dokonce jeho' povinnost to učinit; ale jednotliýá. mocnost ne!riěla za~
šahovat;
Kdyby si' byla Rada Svazu národů 'uvědomila 9dpoýědnost, . jež jí
,
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tak byla uložena, byla by se ihned ujalá své práce ohledně menÚn a byla
,by mohla ,zabránit ,mnoha zlměch, nakládání s, menšinami, jež, nebyla, fair
a' moudrá a ježstala,se,vďmnoha krajích příčinami obtíží. ,Tak Rada dala
přednost tomu, čekat, až jednotlivci nebo skupiny"se stali dost, smělými nebo
zoufalými, ábySvazú národů, předložili žaloby proti svým vlastním vládám.
Některé z těch apelů 'byly vyslechnúty, většina ignorována. Rozhodně Svaz
riárodu",pokuď jde o velkou masu 20 nebo' 30 milionů, kteří žiji.v poměrech
menšin, nikdy tu otázku neprozkoumal, jak ,dalece byla jim přiználla plná
práva, jež jim byla slíbena . .výsledkem je, že menšiny, ježto pokládaly ~za
beinadějné dosíci odpomoci od Svazu národů, ,se obrátily ,k svým vlastním'
lidem za hranicemi. Tak, jsme viděli, jak obtíže uhersky,mluvících podda- _ '
ných Rumunsk~a Československa byly přednášeny zástupci Uherska; pro
německy mluvící poddané Polska a ltaliebyla žádána spravedlnost od Ně-'
'mecké říše;, a utrpení albánsky mluvící menšiny ,Řecka byla předmětem
předložení od albánské vlády ... To, činí nevyhnutelnými scénYj, jakoby.1a
v, Lugaíiu" ZástupCi Německa je vnucena ,posice, ž'e' musí se', objevit, jako
ochránce německy mluvících poddaných. Tomu však právě zamýšlelístátníci
,ve 'Versailles' zabránit a ~ento" stav' věci, ,je s, každého" hlediska mimořádně
nešťastný. Německá-vláda by ,neměla mít co činit;sněmecky mluvícími,poddanými Polska nebo ltalie a je nanejvýš důležito, aby v zájmu dobrýchvzta.:
hů mezi Uhrami. a jejich sousedy se lidé uherskéra~y, kteří se od války
stali ,rumunskými, 'nebo ,československými' občany,' neobraceli do Budapešti;
nýbrž do Ženevy, aby ,dosáhli spravedlnosti .• Otázka menšin se ,vskutkú~tala
otázkou, jež,' ohrožuje mír. ,Každý touží po míru a přece jsme po cdóu ,tu
dobu zasévaJi semena 'pro válku ..• ",
', ,
,PokÍtd jde o olázku lisk~,konála se minulého roku na mezinárodní
, tiskové výstavě v Kolíně n.- R. od 1.-21. 'srpna mezinárodní křesťanská kon'ferencetisková. Z, ní vyšly určité "podněty,' jež: byly, probírány na schůzi
, Pokračovacího výboru stockholmského v Praze loni na podzim a budou dále
projednávány na letošní schůzi téhož výboru v Eisenachu a také na luterském
světovém konventu v Kodani.. Jde, o zřízení určitých' forem, tiskovéhoapošlo-'
. lúlu' křesťanských církví.
'
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čsl. Církev'během svého desítilétého trvá.ní se úzkostlivě~nažiláudržeti
si svou nezávislost; svéráz a svobodu. V prvních letech,·,z sfaroste'ch osvě
cení biskupů, se jednalo o bližší. poměr k-některé církvi, od 'níž by se čsl.
círln:i ,dostalo, biskupského,svěcení,' t: zv. ápoštolské posloupnosti. Jednálo
ses ..'církví 'anglikánskou, starokatolickou a pravoshivnou.Jakmilé však'ťo
mělo znamenati' újmu pro samostatnost' á volnó'st vývoje čsl.. církve, dalá
, Církev, vždy přednost své svobodě, i za cenu osamocenosti. 'Biskupské' svě- '
cení rozřešila si svým způsobem, bez Cizí pomoci,' učíc se od prvotní církve
křesťanské; zavedla, t. zv. ďiřizoválÍ.íbiskupů. ,ČsL církev není tedy'církví
římsko~katolick;ru, ,není, starokatolickou, není pravoslavnou;" není p'rotestánt- ,
'skou. Nepatří také ,k žádné' ,větší' skupině dosavadních církví. Je jedinou. '
náboženskou spoleénostív Če'skoslóvenskit (íl není jich tú málo), 'která nemá
u' jiných' národů a za hranicemi vedeni nebo' opory souvěrců. Je ,to přednost,
ále jeto i nedostatek; je 'to ,výhoda,' ále je to í nevýhoda; Při' tóm není čsl;
církev s' žádnou, jinou, církví: ani" skupinou ,církví v poiněru,' j inéní, 'než, bratrském a přátelském. "
"
,ď
, ",'.,',"
' ď,
',,' ,
,'~. '. Nepatří-li formálně k 'žádné skupiněd~savad~ích církví, přec~, ~usí
svouvnitřni povahou býti některé blíže, od, jiné dále. ,A tu, je ,důležité si,
uvědomiti, kam ji řadí jiné církve. Úřední zprávy konference stockholmské '
r,laÍlsánneské srovnal y všecký církve. (vy jmařímskou) podle jej ich p'ovah y
do yelkéřadyod pravadoleva. Na, pravém křídle nejdále jsou,Církve pravoslavné, vedle nich neřímské církvékatolické v' Evropě, dále', asi 'uprostřed ,
církev anglikánská, od ní, dále' jdou do leva ,církve protestantské"seřazeol:,
opět od konservativních
k svobodomyslným a nejdále -vlevoje
skupina:.oshit-,
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ni církve. Kam umístili v té' řadě čsl. církev? ...:. Mezi ~eřím~ké katolické
sousedství starokatolické ' církve holandské, švýcarské a
církve v Evropě,
,polské,vpravo od církve anglikánsKé. Lze ,pochybovati, že, by toto umístění
došlo souhlasu v církvi samé;' Stalo se patrně ,také pod vlivem těch, kteří
,v cizÍllě o nás šířili zprávy, že jsme jen "Romfreie Katholiken".'
" '
Toto umístění bylo asi také podnětem, že starokatolické církve, spojené
- . v utrechtské unii; poslaly k nám, ze 'svého kongresu minulého roku deputaci,
holandského profesora Dr. van den Bergha .a kněze polské církve, národní
Piechočiňského, aby se informovali,' je-Ii možné přistoupení čsl. církv'e
k utrechtské unii starpkatolickýchcíi-kví. Když se informovali o způsobu, zři~:
zování našich biskupů, myslili" že by 'bylo nutno, 'aby byli přesvěceni ód
biskupů s apoštolskou,posloupností. Uslyševše, jakým způsobem došla církev
čsl. k svéinu, ro'zhodnutí 'o zřizování, a poznavše; že rozhodnutí, nebylo bez
'velkého uvážení a, bolesti, nečinili dalších návrhů.
, ',"
,'
Pro umístěnL naší církve do uvedené skupiny rozhodla, patrně' mimo fakt,
že církev vznikla odtržením od církve římsko-katolické, také skutečnost, že
'čsl. církev má systém episkopální\ V poslední době v návrzích· na změnu
dosavadní Církevní ~ústavy ses některých stran volá po změně s'ystému
- episkopálního a po zavedení. systému 'presbyterního nebo kongregačního ..
'Tutootázkúbude třeba 'velmi vážněpromysliti,-také s ohledem na ostatn'f.
- křesfanstvo, než se o ní rozhodne definitivně.
' ,'__
"
,Stejně vážně, se ,musí přemýšleti o hesle, které-jaksi s chloubou se tu
a tam ozývá' právě pi.i návrzích na změnu ústavy: 'chceme laickou' církev!
Leckdy, toto volání se zdá 'vycházetLod lidí, kteří, vskutku jsou "laiky" ve
věcech náboženství, křesfanství,církve. 'Celá církev však jistě nemůže 'dopustiti, aby všichni příslušníci, i duchovní, byli takovými "laiky". Míní-Ii se,
tím, 'že n~ní' u nás rozdílu ,mezi církví'vládnoucí a učící na jedné a církví
poslouchající a mlčící na druhé straně, je to správné. Avšak proč pak raději
místo hesla: všichni laici, církev laická, není heslem: všichni, a f jsou lidmi
duchovními, církev duchovní? Tato starokřesfanskámyšlenka o královském
kněžstvu, ,'jímž mají býti všichni křesfané;je jedině ~v ,souhlase, súčélem
.církve' a provést ji znamená 'úkol' církve 'hodný. 'Znamená to pozvednout
• všecky příslušníky na úroveň duchovních, ktéří' jsou n,éjen znateli (vzdělání,
vědomosti), ale i konateli (výchova, život, mravnost) Ježíšova náboženství.
Naproti tomu heslo laické církve může znamenati snížení úrovně všech pří
slušníků i duchovních, což by' mohlo býti zhoubné' pro církev."
•,, '
,
, O těchto, otázkách bude' jistě jednati naukový, výbor sněmovní,: který
bude zasedati celý týden, ve dnech od 19...:.....24. srpna 1929 v' bohoslovecké,
koleji. Na progiamu jsou Věci důležité: zaujetí stanoviska čsl. církve k materiálu lausanneskékonference, projednání návrhu kréda od br. biskupa
Dr: Stejskala, návrhun:iiuky čsl. církve' od br; prof. Kalouse a'prof. Spisara, . ,
dále, projednáníotáiek a návrhů liturgických, otázky učebnic a osnov pro' vy- ,
uč ování nábože'nství a'konečně 'návrhů nové ústavy: Pio'gram je ,až příliš'
obsáhlýájednání bude velmi odpovědné.
,,
,",
'
,
"
'Mládež, čsl: církve, chopila se za poslední léta sama svéorgariisace;,
sdružila se ,:v náboženských obcíéh v.Jednoty,v diecesíchvytvořila'zriich
diecesnLsvazy a konečně letos 5) letnicích vykonala sjezd delegátů Jednot'a
ustavila ,Ústřédní sváz. Celé jednání sjezdu i život v Jednótáchukazůjínejen
porozuníění mládeže pro církev a její úkoly, ale i lásku k církvi a pocit od, povědnosti za její.'zdárnou budoucnost. Mládéž' si uvědomuje poslání církve, '.
asvůl'úkol vní a s nadšením, chce, jéj plnit. V přijaté resoluci sjezdové se
praví: "Chceme míti z CČS opravdovou církev, nikoliv pouhý spolek.~chceme,
aby byla živým' tělem Kristovým; učitelkou vě9ných, pravd,', vychovatelkou
členů v' náboženském ď názoru na světa život, vůdkyní ,a vzorem' života ve
'službě 'nejvyššíéh cílů. Velmi si v,ni cénimesvobody sÝědomi,itle také víme",
, , že hlavni věcí' je její výchova k svobodně přijáté závaznosti božího řádu,
, k svědomitosti. Uznáváme, vděčně demokratičnost naší církve; ale jsme si
ťaké : vědomi, 'že nesmí tu býti' přeháněno; aby: se' nevytvořihi nevázanost, ne~
dbáni autority, bezzákonnost; Závaznost svědomí k věčným'příkaiům pravdy, •
'spravedlnosti, dobra a lásky považujeme za povinnost' každého člena
církve,
.
.
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ale' především. vedoucích lidí. v .~bci,. diecesi,. c~rkvi. ~ Pouhá negace, nevazne
kritisování, malicherné a závistivé škorpení, místní a .osobní zájmy a spory,
světské zájinydo círk\;e nepatří. S hrdostí se přiznáváme . k církvi,ď,která
nechce. býti v rozporu s kulturou opravdu vědeckou, .ale zároveň. vyznáváme,
Že. církve a jejího' nápoženského',obsahu' potřebujeme k ucelenélI!u, životu.
S nadšením hlásíme se k církvi národní, avšak bez nepřátelství k národům
jiným, toužíce po náboženství, . jež spojuje. všecko lidstvo. Přejeme si spolupráce s ostátními' církvemi na, věčných hodnotách, ale úchováme, si při ,t~m
svůj svéráz a své speciální poslání. V tomto duchu přihlašujeme se jako cel~k
, i jako jednotlivci k práci v církvi a chceme se v ní uplatňovati. kladně a _
činně. II
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Bolestnou otázkou čsl. 'církve je zálež,itost vzdělání jejího duchovenského
, dorostu:' Vysokoškolské, vzdělání theologické považuje církevzá, naprosto
· nutné. Není však ,možno žádati od' ní, .aby dala své duchovní .vzdělávati na
,konfesní fakultě církve jiné. Nabízená dvě profesorská místa na Husově
evang. fakultě nemohou jí naprosto postačiti,proto. nereflektovala, ani: na,
jejich'obsazení. Samostatná, bohoslovecká fakulta byla jí sice vedoucími místy
státními slibována, bylvypracován. i vládní návrh zákona, na zřízení boho~
slovecké fakulty č~l. církve, avšak uvázl v jednání meziministerském. Bohoslovci čsl. církve studují na Husověevang. fakultě jen některé obory, pro
jiné mají přednáškové kursy v bohoslovecké koleji. Stav ten je na delší dobu· . neudržitelný a musí býti záhy nalezen způsob,' který' přinese vyřešení této
d,ůležité otázky~ Nezávisí to pouze ~a. čsl. církvisamé.~,
\
K.,

'4. Cír'kev starokatolická.

/

,

Starokatolické cíi-kve~vropské'utvořily t. zv. utrechtskou ú~Wa ~cházéií
se y Utrechtě k společným ~oradáín~ Starokatolickou~církev holandskou. pokládají za nejstarší sestru, důležitou úlohu hraje starokatolická, církev, švy'carská hlavně osobností svého biskupa Dr. Ad. Kuryho, nejnověji se' uplat~7
ňujetaké polská národní církev, ač tato má silnější svou větev vA1I,lerice
a v Polsku dosud není státně uznána a. konečně i národní církev jihoslovan-,
ská. Ve dnech 13,....:.,16. srpna 1928 konal se, v , Utrechtu 11. kongres těchto
· církví s bohatým programem, jak je patrno ze zprávy právě ,v Bernu, vydané'
a obsahujícívšeéky referáty na kongresu pronesené. Zahájení se stalo boho~
služoami, dopoledne, byla hlavní zasedání, odpoledne, jednotlivé porady;'
jeden.. večerbyló' veřejné ,shromáždění, jiný slavnostní představení v divadle~
Bernský biskup Dr. Kury měl. přednášku o utrechtském prohlášení z r. 1889,
jímž byl položen základ k 'spojení biskupů, kteří chtěli trvati IÍa staré katolické víře, neuznávajíce dogmatu o papežské' neomylnosti. Přednáška dobře
. OSVětluje vznikli počátky starokatolické církve.Prof:A. R i Ii. k e I z Amers~
'foórtu měl referát na: thema:, Stanovisko' starokatolické', církve k 'eprávárri
, lausanneské konference; je' to.stánovisko kladné. Dále byly přednášký o dvou
" mužích, význaIÍmých, pro· starokatolicismus. Dr; A; J. van den. Ber g h ,
mluvil. o nizozemském právníku van Espenovi, biskup. Dr. G. M o og z Bonnu
o Janu Friedrichu von Schultze. Oba', bylI. vynikající 'znalci církevního'práva
a .bojovali proti' římskému osobování práv a odůvodňovali starokatolické
pájetí jako spráyné. Bývalý katol. kněz próf. Dr; F. H e i I e r,:i: Marburku .
měl přednášku o náboženských hnutích v dnešním římském katolicismu a to .
o hnutí liturgickém, .evangelickém, . .hnutI ' mládeže' za· vedení '. Romana Guar-'
dini, hnútí asketickomystickém, theologické' obnově, .sociálních snahách" no:
"vých misijníchmethodách a snahách unionistických. Farář E. La g e rw e i j
'z Utrechtu, mluvil na thema: Mode~ni. součinnost, při práci_v diasporách.
Biskup A. P a se h' e k 'z. Warnsdorfu referoval o Svazu pro mezinárodní přá~ ,
· !elství .prostřednictvím církví., Bulharský prof. Dr., St. Z a n li ó w, ze Sofie .
,rozebral 'otázku: Katolicita a starokatolická církév;- Konečně předriášel proL
Di. C. G. v'a n R i el o moderní theosofii' a ~svobodné katolické církvi. ~., ' .
. " Starokatolická církevstejriějakoanglikánskáa pravoslavná zdůrazňují
jako podstatnou, věc apoštolskou posloupnost: biskupů. ,Tento společný,zá
kla~: povede tyto' 3. církve.' patrně k tomu, ~e v nejbližší, době vejdou y.uŽ~í
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~zájemné spojení. Když starokatolický holandský biskup z Haarlemu byl
. v ,Londýně při slavnosti nastolení n'ového arcibiskupa z Canterbury,. byly,při
snídani, pořádané na počesťhostaí proneseny významné projevyo této otázce.
Dr. Gore mluvil o významu podržení biskupského-úřadu, vzpomněl vděčně'
' .. faktu, žé starokatolická církev, utrechtská před několika lety uznala kanonický, charakter' biskupského 'úřadu církve. anglikánské" a' projevil názor, že
, sjednocení církvi je možné, pouze na základě historického episkopátu; SIJ,1íření na jiné basi než na učení.o apoštolské posloupnostipry'byanglikánskou
církev(rbztříšti1o.~ Sjednocením neřímských katolíků byl prý by, problém
,sjednocení postaven: na' novou základnu.' Mnozí římští, katolíci připisují prý
sblíženístarokatolíků s anglikány největší význam, postavilo by prý to řím.
skou kurii před novou situaci. Biskup z Haarlemu odpověděl, že sjednocení
křesťanstva vždy bylo ideálém éírkve utrechtské. Po dřívějších pokusech ,je
,prý nyní' naděje,' že. dobře organisov'ané hnutí odstraní. obtíže" ujasní podstatnou jednotu a obnoví pravý význam slova "katolický~'. Pravoslavný, arci, biskup' ,Germanos na' to. zdůraznil, 'že pokládá nyní dobu; za' vhodnou, ,aby
byla svolána~konferénce zástupců anglikánské, pravoslavné a starokatolické
Církve, '.. jež by ,byly 'sjednoceny, uznáním biskupského 'úřadu a odmitán~m
autority Říma.'
.' ,
"
.,
K.

5. Z e s vět a p r li t e s t a n t s k é ho.
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Protestantský svět náboženský, se, ,dnes vyznačuj e~~ožstvím 'církví Cl
konfesi více lIléněsamostatných, jež lze seskupiti podle vnitřní příbuznosti
\ v, typy a sk)lpiny'; Důvódy tohoto dělení .jsou v samém principu protestantismu a proto se dělo již v samých počátcích nělIlecké. reformace. Na letošní
rok připadá právě 400. výročí prvého'rozdělení protestantského'světa na dvě
skupiny. Od 1.=3. října ,1529 se totiž konal na zámku hraběte, Filipa Hes.senského 'v, Marburku onen historický n4boženský rozhovor mezi 'Lutherem a
,Zwinglim, na němž mělo.dojíti.k doroztÍměnímezi oběma reformátory; kolem
-nichž šé, tvořily dvě .velké skupiny, přivrženců .. Pokus o, dorozumění však.
. ztroskotal o různé, pojetí, Večeřé Páně - a od té doby se započal rozdíl
konfesí luterské a helvetské: v protestantismu. ď V upomínku památné události
bude se'o letošním výročí ve dnech ,12.-14. září konati v Marburce' veliké
shromáždění protestantského světa, na němž si chtějí ujasriiti, v čem je pod~
stata protestantismu, v. čem jsou všichni za jédno, jaká jsou práva, a hranice
konfesního rozčlenění a jaké úkoly plynou z toho 'pro ,společnou práci pro-.
testantismu v budoucnosti; Na shromáždění budou prosloveny významnými
. ,osobnostmi důležité' přednášky: Prof. Dr.-Wa1therK o'e h le r z Heidelberku:
Podnět, ,průběh a . následky marburského rozhovoru:=, Prof. Dr. Her m e",
I i n k z' Marburku: Podstata protestantismu a jeho; konfesní výraz.·- Zá;
,stupci'různtch éírkví promluví na thema: Jednota arozm'anitost protestan'tismu v jeho: konfesích.~ Prof./tDr. Otto z Marburku:Společné úkoly
protestantismu v dnešní době. " v "
,
.
'"..,' ,
" "Různé konfese. či denominace vzniklé během dějin protestantismu rriů-'
žemednes utřídit v tyto hlavní. skupiny: církve luterské, či augsburského
vyznání, , jež, mají většinou systém episkopální, Církve ,reformované' či hel~
vetského vyznání (Kalvinci)" jež mají, systém presbyterní, . církve.' kongregační, ' církve' methodistické, clrkve baptistické a pak ,velká řada menších
:bez, určitého .spojovacího článku, meZi nimi jsou zvlášf ,církve, které .se přihlašuji.k svobodomyslnému či svobodnému protestantismu. Některé·zjmeno-.
vaných skupin ,Ísou'rozšířenypo 'Všech. iemích křesťanských, jiné, jen, v ně~
kterých. Církev 'českobratrská vzniklá spojením českých evangelíků luter-'
, 'ských a 'reformovaných; pro' své presliyferní' zřízení bývá počítána spíše k ré- .
formovaným, než k 'luterským. ,Z: luterských máme ,v republice německou
Církev evang;;v čechách, na Moravě a ve Slezsku ,a evang .. 'církev na Slo.. v~msku,reformovanou"':máme ·,na Slovensku, s' .většinou maďarskou.' ...:,
, ,Luterské, církve,~které .mají v,'protestimtskéni' světě CO do počtu' přísluš~ ,
níků většinu (je.,jich 81.023.180)bud,ou konati ',yednech od 26. června do
:4.:července'1929 ,v l(odani,svůjdruhý světový konve1}t, .Bude zaháj~nboho- --'7"
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služb~mi, : po nich' přednesou, zástupcové "luterských ,církví ze všech zemí
pozdravy, načež švédský arcibiskup bude míti promluvu: Luther jako kře'-,
slanská osobnost y svém významu pro severní'Evropu. V dálších dnech,budou
probírány tyto-body - prógramu: 1.Vznik a význam malého a velkého katechismu Lutherova. :.!. Co může a musí dnešní .generacečinitve, výchově" abý
předala dědictví víry, otců nejbližší generaci? '3 .. Víra a vyznání církve ve
's,;,ětleMarburku' a Augsburku .. 4. Lo může: dáti luterství, v'svém svérázu,
, křesťanstvu na zemi? 5.,'V jakém smyslu máme usilovat o vnitřní obnovu naší
církve? 6. Křesťanství a, svět podle Juterského pojetí. 7. Luterská církev a
. sociálnL bída. 8. Co se mŮže učiniti, aby se podporovalo vzájemné vnitřní
spojení církví? 9 ..'Zprávavýkónného výboru s návrhy pro :příští:organisaci
světovéh.o 'konventu. ~O. Jaké hlavní problémy vyrůstají luterské misijní práci'
z nynější situace? -'-, Ke konci konventu bude se V uzavřeném iasedání mlu- \
viti o příští, organisaci. luterství ve světě, nebol. tyto církve nemají dosud '
společného, centra _a organisace jako reformované nebo církev anglikánská.
Búdou.!aké během konventu zasedati pracovní skupiny pro speCiálnÍ- otázky:
theologie, luterská práce ť mezi mládeží; v tisku átd. Pro 'zástupce jednotli~
výchzemí ,jest v programu' vyhrazén přesně .vymezený čas k projevu ke
každému bodu. Československo není nikde uváděno,ač. jistě tam zástupcové
budou;
.
.,
?,' :'
, ~':,
.. - '
, e , ,- ' - , : :Po celém světě je také r~zšířena'A~máda spásy, která vlastně je také "
:jednouz protestantských církví, vyšla z anglické církve methodistické. Má
své ,zvláštní zásluhy v evangelickém : světě, přiznává se veřejně:ke Kristu,
přes, posměch: aneporoztÍmění, .. v sociálním díle .působí i tam, kam jiné
'církve se stěží odváží, na :příkl.v péči o' získání padlých dívek, v péči'
o obrácení vězňů,působenL v. brlozích lidské bídy a neřesti. Nám je cizí
způsob její zbožnosti s bubny a hlučnou hudbou: Tato společnost má' vojenskóu organisaci, generál myslí, a poroučí, všudé je pohotovost a často i účin
nost. Má 'po světě 24.500' důstojníků v 93 I zemích, 1500 sociálníCh ústavů,
takže' představuje také velkou moc finanční. První generál Armády, 'její za" kladatel, W i II i a m'B 00 t h, byl zároveň nábožensko-sociálníprorok a/jeho'
. naprostá 'pravomoc byla obecně uznávána. Jeho nástupce, Br a m \ve I I."
'B 00 th,byl už jeri organisátorem, ato ještě autokraticky cítícím: i jedna-:
jícím; 'Dnešní demokratická doba to arci těžko snášela, i v církvi tak vojensky organisované, a když generál onemocněl, nespokojenost. propukla:
v Armádě se začalo- členstvo,hlavně americké, dožadovat, demokracie.ve
" -vedení' a hlavně správě' velikého majetku, aby generál neměl neomezenou
,'móc.,Avšak nemocný generál, odmítl požadavku vyh'ovět a' domáhal se po-,
; moci: soudu, aby svou moc udržel. :Leč v oblasti náboženské nemá imperia,lismus účinnosti .. Vysoká rada, zasedající v Sunbui-y v AngliV dosavadníno
'genérála 55 hlasy proti 8 sesadila
zvolila nového, E d w a r cl a J. Hi g,g i n se, který' již ,nebuqe míti· neomezené, moci a hlavně ne ve věcech finančních. Protestantský, a vůbec: nábožen~ký' svět: nestál svými sympatiemi
na., straně nemocného generála; vy{ýkalnlu nedostat~k' duševní velikosti, a:
. pokory, neznalosti ducha,doby, lpění na, liteře zákona proti duchu velkéspo~
lečnosti:Armáda spásy ,zahajuje ,nóvéobdobí, : demokratická forma ústavy
nastupuje na místo monarchické.
" . "
""
: _ '
"
Protestantské církve je nutno viděti· v jednotlivých zemích; chceme~Ii,
míti.obrazo jejich stavu a činnosti~
",",
.', " ,
"
.:'
:.
Ve Švédsku jé luterská církevstátni církví;, vedle nf ,jsou v zemi svo, bodné církve, ale s nevelkým počtem příslušníků. Státní církev za poslední.
léta .velmi získala na svém' vlivu,., hlavně v' městech a' v inteligenci, takže se
ve Švédsku' mluví 'o církevní renaissanci. V tisku' ive veřejném životě má
církev 'silnou p'o s ici , denní tisk se zajímá.o náboženství a církev':'nedělní
čísla mají pravidelné články' o církevních a obecně nábož. otázkách, návštěva'
kostelů, V městech--jeznačná, na ,venkově menší. Na tomto"stavu·má, také:
svou zásluhu osobnost hlavy švédské církve, arcibiskurya Dr. Nathana Séider- '
bloma; muže bystrého, ducha; živé povahy, velmi, vzdělaného· velmi' agil-':
ního, neohroženého, který~aujímá zmužilé a rozhodné stanovisko k dobovým-,
proudům a zjevům veřejného života,.dobře řídí svou církev a zjednává'sobě
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, ijí ~liva váhu v ze~í. -Ve Švédslié církvi se také jedná o~evisi bohoslů~,
zebné' knihy, t; zv. PříÍ'učky, 'obsahující nařízení pro bohoslužby II církevní
úkony. V r. 1926 generální synoda neschválíla připraveného návrhu, pracuje
se proto na dalším v~zvláštníkomisi;Chystají.se i jiné zrněny, také v stát~
ním zákonodárství ve, věcech náboženských.'Dosud je dovoleno vystoupiti ..ze
státní církve jen když se zároveň přestoupí- do jiné církve státem uznané.
Nyní chystá' se zrněna, bude možno' býti i bez vyznání, ale i pak bude třeba
platiti polovinu náboženské daně. Ministři dosud musili být' příslušníky jen
státní církve, pro příště. má toto ustanovení platit jeri pro ministry kultu á
spravedlnosti. Svobodné církve ve ,Švédsku usilují o.ro'vnoprávnosta odstra~
ně ní . privilegovaného postavení státní církve: Vnitřní situací Švédska po strán~
ce náboženské popisuje biskup Dr. Stadener ve svém pastýřském. listě
takto: "Jsou' tu tři fronty. První je, stará, ještě žijící, ,ještě, pracující a pů~
sobící Švédskti, církev, kolem níž se ,shromáždili mužiaženYi kteří cítí, že
mateřské srdce opět bije v prsou církve a že jsou dětmi církve" která přivedla tisíce a:tisíce našich otců do, věčné vlastL'Druhou fronti.ľ tvoří ,ti, kteří
, se Cítili touto, cíÍ-kví zanedbáni a odmítáni,nebo,ji opustili z jiných důvodů
a: ti se shromáždili'· do zbožných kroužků a založili, si vlastní domov,kam
vzali mnoho z toho, co jim starý domov daroval. Třetí frontu, tvořiti,kdóž
věří,' Ú:Boha" a' jeho slova nepotřebují' a nalÍ1louvájí si, ze ,se život dá -žíti
pohodlnějf v kruhu světských cílů a že, církev (státní) ,i svobodné církve,
když'na ně přijde' řada, musí být učiněny zbytečnými, nebo:- kdyby dobro..
volně ,nezmizely musí' být ,donuceny k, bezvýznamnosti a: nejra'ději zcela
zničeny. Vedle těchto 3 front'stojí velká, dosud nerozhodnutá massa, ,která,
lidsky mluveno, má ve svých rukách'rozhodnutí,neboť výsledek bude záviseti
na tom, které z těchto front massy dají podporu". -'- Minulého roku' slavilo
50.' výročí svého trvání největší svobodné církevní hnuti švédské, které vytvořil P. Waldenstriim; t. zv. Misijní svaz' (Svenská Missionsfiirbundet): Ač " '
jehQčlenové pátří oficíálně' k státní'církvi, tvoří přece ve skutečnosti 'již'
- dnes dobře' organisovanou církev v, cíi-kvÍ; Čítá 115.000 dospělých' č~enů, má,
2000 kazatelů, 2910 nedělních škol se 123.613 dětmi, 74.000, členů ve svých ,
organisacích mládeže, 'cena misijních domů a bohoslužebných budov obnáší'
na ~30 mil. švédských korun. Učinil velmi mnohol' pro buzení a pěstování duchovního, života švé'dského, na misijích, v Africe, ,Číně a Turkestanu. Se státní"
, církví je v určité konkurenciá časem se od,ní odštěpíjako svobodná církev,
V Bi!lgii patřila v 16. stol.' většina obyvatelstva k evangelické víře, stejně
jako '.. u nás. Protii-efoÍ'macezpůsobila:i tamskbro zánik protestantismu,
v:r.1839 bylo v zemi jen na 6000 protestantů. Dnes,je 'jich mezi 7Y. mil;
obyvatelů 40.000, ale stejný 'je počet' katolických mnichů' a' jeptišek, neboť
-je to. země' klášterů. ,Mimoto jsou protestanté rozděleni ve 2 církve: ,,,Unii
evang. c!,rkví".a "Křesťanskou misijní. Církev"; k nim po válce přibyly církve
z ciziny': baptisté, adventisté, ,anglikáni a j. Pro svou početní slabost nemá
belgický 'protestantism ve veřejném životě země žádného 'vlivu:' Nemá ani,
vlastního duchovenského dorostu, musí jej získávat z Hola:ndska a ,Švýcar.
, Také ve Francii 'je protestantism menšinou; l'. sElsaskema Lotrinskem
mají tam protestanté 1038"far,::z toho ,refórmovaní 645, luteršlí261, :'svo:
bodné církve 49, baptisté:29, ',methodisté' 23, nezávislé menší 31, Duchovních·'
je1097,příslušníků asi 'I mil.: (t.' j.1protestanlná40'katólíků), z:tóho
650.000 reformovaných,' 340.000 luteránů,. zbytek připadá ostatním. Mají' 3 bo~
hoslovecké,fakulty:vPaříži (letos 60 posluch.;28 cizinců), ,v MontpeIlieru
(letos posluch. 50, 'z toho 7 cizinců) av'Strassbúrce·(státní, při universitě)~ ,
, život francouzských protestantů je však čilý. Pěstují misie' v 'cizině, doma
mají spolky proti alkóholismu,- četné asyly; hospice; 'ozdravovny, 'mateřské'
, domy 'diakonek; domovy' prómladé dívky,' pro opuštěné ženy, podpůrné,
·spolky. Ma jí idobré časopisy, (Revue' de christianismesocial; F oi et Vie; La
Revue d'Hi~torie et dePhilosophie religieuse a j,).,Od rozluky státu a, církve
v; r. ·1905 nedostávají ani protestantskécírkve od' státu, žádné podpory,což
ovšem' má 'za následek velké chtížefinanční, zvláště nyní v poválečné dra:,:
hotě. Reformovaní faráři neženaHmají platu' 10.000 fr. ročně, žimatí 13.000 fr;;
dětí. 40letý farář se 4 dětmi má 15-=16.000'
plat, roste pak počtem~let a počtem
,"
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fr. ročně a 'byl. U ost'atních ~írkví je' plat ještě mens~, Jen v Elsasku činí
18.000 fr. To vše musí hraditi příslušníCí sami a tato finanční
starost absorbuje skoro všecku činnost Luterská církev po ,stránce správy
a'organisace má 2 části:, evangelickou církev luterskou a v Elsasku církev
augsburské konfese. Reformované ,Církve jsou' početně největší skupinou, ale
jsou rozd~leny,do nedávna na 3 církve, nyní jsou dvě; svobodné církve jsou
malé, ale vynikají vnitřní vřelostí a obětavostí.' ,ď
',,',
, "Švýcarský' protestanti sni je organisačně, roztříštěn, následkem rozdělení _
,země vkantony, dále růzností řeči a konfesí. Vytvořil. však společný Švý~
carský evangelický církevní. svaz, mluvící jménem všehoprotestan.,tismu,
který má v obyvatelstvu většinu (podle sčítání lidu v r .. 1920 má Švýcarsko,
3,880;320 obyvatelů, 'z, toho je 2,230.597 protestantů", 1,585.311 katolíků,
20.979 israelitů, 43.433 bez vyznání a' příslušníků jiných' církví); V těchto
'letech prožíváŠvýcarsko',400letou památku přistoupení' jednotlivých měst
k reformaci. První byl na řadě Ziirich, loni Bern, letos Basilej,' Toto poslední
město je zvlášť významné pro reformaci, tam se stýkají 3 země: Švýcary, : Ně:"
mecko a Francie, tam, působily vlivy Zwingliho, Kalvina: i Luthera, 'tam:,
působil ,Oekolampad, pravá ruka Zwingliho, tam se tiskly reforma čni spisy,
tam vydal Erasmus svi;tj Nový Zákon, Kalvin ,svou Institutio" tam, se odloj1čil,
humanismus od refonna,cé, 'když, se Erasmus od, nového hnutí oddělil a,
'z Basileje odešeL Později Íněly vtzn'am 'basilejské, misie, v, nichž sešly se, '
k přátelskéspoluprácí luterská i reformovaná církev. Město je i tím zajímavé,
že v něm byla provedena rozluka ,státu a církve, ale ne nepřátelská" ani, ne
lho~tejná, nýbrž přátelská se strany státu vůči: církvím" takže se lednových
slavností reformačních súčastnil i zástupce státu. K uctění památkyZwingliho
zřídil círk. svaz švýcarský, ve ,Wildhaúsu, "ZwinglihO domov", ,v němž má
býti sídlo ústředí organisací mládeže a ,práce, pro mládež a, mimo toozdra" ,vovna (pro 30 mladýc;:h' lidí; Svai'zřídiltaké~tiskovou' kancelář ,pro potřeby
evang. církví: Schweizerischer evangelischer Pressedienst v Ziirichu.
" .: '
, . V Polsku jest protestantism značnou menšinou a, patří: k němu mnohó
obyvatelů německé národnosti. Evangelická fakulta 'varšavská měla letos 84
posluchačů, z toho 52 Poláků, 32 Němců. V býv. ruském Polsku dodnes se,
nepodařilo ,vymoci státního. uznání pro evang. církev" ač ústava se projednává
mezi státem a církVí skoro celých 10 let. V lednu letošního roku zasedala ve
Varšavě podruhé rada evang. církví polských, luterské, reformované i, svo'bodných. Byla zřízenaévang. polská' tisková kancelář s tím cílem;, aby' na
jedné straně - seznamovala ~evaitg.veřejnost,polskou' s životem a snažením',
protestantismu v' celém, světě, ,na druhé" stl;'aně umožnila evang: světu na- ,.
hlédnout do živo~a: evangelického Polská a přesně a věcně o něm informovala.,
Příznačný pro polské poměry je tento případ: reformovaný superintendent
z Vilna' Jastrzebski -oddal římsko-katolického kněze s katoličkou obřadem
své církve/poněvadž jej ten' ,kněz o to prosil· na kolenou; oddavky zapsal do
matriky, ale II jmen neuvedl, že jde o katoliky a nad, to o,kněze. Byl za to
krajským soudem ,vilenským odsoúzen, podle polského zákona na 9 měsíců
vě:i:enía to na 6 měsíců za oddání a na 3 měsíce, že v matrice neuvedl pravý
stav. Později byl 'mu trest na základě, zákona o amnestii zmírněn na 3 měsíce
ji provedení odsunuto na 5 let:
','
,r
.'
",'
, ,Poměry protestantismu v Německujsóu ,u riásnejvíce známy. Jeroz~:
tříštěn na 28 zemských církví v jednotlivých státech, církví počtem nevelkých,
pouze ,7 z nich ~ má přes ,1 mil. příslušníků. Vedle toho je celá řa,da svobod~
'ných církví, které' jsou spojený ve Svaz (Verba,itd des ·freien Protestan" ,tismus). Protest; církve v Německu trpí velmi 'nedostatkem duchovniéh, ,hl. '
'mladého dorostu. Z německých farářů, překročilo 61 % celkového počtu' 50. '
. ďrok života,', V Prusku bylo 'l .. lednal928 na 700 neobsazených far, ,v,An'haltsku 179, v Thiiringen/186., Ve srovnání. s katolikyvěnují se protestanté
více studiu, jsou však překonáni židy; jako ostatně všude: Mezi německými '
studenty je 64.12% ' evangeliků, 28.82% katoliků, 4;36% židů, kdežto v ,cel- ,
~ovémpočtu obyvat~lstva tvoří evarigelici 63.26%. katolici 32.36%; židé 0.9%.
,-:", Zajímavé.jsou také číslice přestupů;' počet přestupů z: k~tolicismu rk pro~
r test~nství ~t9upl.vd letech.1910-1926 z 34.96 na 70.37 na, každých :100.000
',<
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obyvatelů, počet přestupů' z protestantství ke katolicismu za tutéždobustoúpl
"z 12.48 na 17.62. Znamená to. tedy. vzrůst . protestantismu. - Zajímavé·jsou
pro nás' Zásady Svazu' svobodného. protestantismu, sestavené po obšírných
poradách a SpOjující.svobodné církve. ,,1. ,Chceme pomoci vybudovat německé.'
evangelické církve. na půdě evangelia v pravé lidové a národní' církve, jež
bratrsky přijímají všecky,kdo k. nim chtějí. patřiti .. 2. ,Protóchcemeposilóvati pocit odpovědnosti každého evangelického křesfana vůči jeho církvi,
za,:,azovati své členy k činné' účasti na . drkevním. společenství a sna· žíme se buditi porozumění pro,'práci církevně politickou. 3., Chceme. zajistit
protestantský ráz', ÍÚlší církve, která zná jen:spojení s Bohem ve víře. a spojení s bližním. v lásce,' ale odmítá každý nátlak ve věcech vírý. Proto odmi-.
támekaždý pokus, učiniti z vyznání zákonnou povinnost. 4. Stavíme' se proti
všem sdružením,' která se nárokem na zvláštní. církevriost staví vedle. nebo
· nad círKev a ,chtějí vládnouti, kde mají sloužiti· a,'stavímeseproti~všiún
snahám,. které chtějí světský život ve. státě, rodině a společnosti
pouze
křesfanstvím proniknout, ale církevniétvím ovládat. 5. Chceme,' aby církev
sloužila celému 'národu azmírňovala jeho, stranicko-politickou rozervanost:
Příshišníci všech politických stran a hospodářských skupin jsou v'ní opráv· riěni k spolupráci i vítáni. 'Každý pokús, postaviti církev pod vliv státně nebo
stranicky politických hlédisek, třeba Odmítnouti. 6. Žádáme od círlive, aby
uznala ..všechny. státnÍ. formy škol, v nichž je dána· možnost evangelické,výchovy. Odmítáme spoutanost v .učení' zákonem. pro učitele, i pro. faráře. Žá~á~~p~~, provedení čl; 149. říšské ústavyspolupráéi církve a školy, )arářů
1 uCltelu.
..'
'...
.'
.
.....
."..
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. V, Anglii nazývají se 'protestantské drkve, .narozdíl od státní církve
anglikánské, cfrkv.emí 'svobodnými, či nonkonformistickými. Mají. dvě hlavní.
svazové organisace: Svazovou. radu. svobodňý.chcirkví(The Federal Council .
· of the Free Churches)a Národníradu.svobodných církví (The National hée
ChtÍréh Coiincil). ,Dá Svazové' jmenují, jednotlivé drkvesvé- delegáty,takže
'zastupute vskutku'oficiálně církve; :ale je to: pouze poradní korporace,. nemá
práva činit samostatná rozhodnutí; svá usnesení odevzdává. církvím a ty učiní'
. kone'čná. rozhodnutí na svýchvětšinou'výročních shromážděních. 'Tato '. rada
'pak zasedá pravidelně v září, ale má pokračovací ,výbor, který zasedá podlé
potřeby. Celá tato 'organisace zaviňuje, že svobodné církve. mohou oficiálně
zaujímat svá stanoviska.k určitým.otázkám teprve po delší době,' třeba ně
kolika měs{éů,',.není rychlého a aktivního rozhodování, jako ,to umožňuje
organisace římské nebo anglikánské.církve.- Naproti tomu Národní'rada je
, složena jen.z privátních osob, zastupujíéích místní skupinya. korporace
(analogie Kostnické Jednotyďnašich evangelíků), ale nemůže mluvit, jménem
'církví oficiálně. Při jédnání o revisi Prayer Book se tyto nedostatky projevily zvlášfcitelně.Proto na'schůžiSvazové radý. v.září1928 bylo navrženo;
aby 'došlá k spojení obou' ústředních organisací a vytvoření jedné, jež by
· .měla ' i . oficiální autoritu;' zmocnění' a .důvěru; i' možnost rychlého a rozhodu~
jíC!ho jédnání. .Hýla vytvořena komise .ze' zástupCiíobou organisací ata iná
připraviti příslušný návrh k' dalšímu' projednání v letošních shromážděních..
. . Americký protestantism, vyžaduje obšírnějšího:přehledu; který přineseme"
později:.
.' . • .. ' :
,"'...
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_ 1. P ~ ,č as op i ~ ech.
r.evuí (roč. lL, s. 272-275)' v: článku' O duchov~í' směr
V.' éírkvičeskoslovenské prOf. Dr. J. 1.. Hrom á d k a uvítaL sympaticky naši
ievuLa těší se na diskusi a myšlenkovou spoluprácis.ní. .Velmi rádi-to při
HI?ám,.e, o kritiku prosíme, spoluprád v~táme a lljišfujeme,' že nemám,.epřed'"
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sudků, p~oti Kř> r::Prof.' li; většin~ svých :poz~ámek věnuje článku br; Dr.
Kováře: Kiákladům a má"zásadní námitky
ódpověděnciV dalším' pokračování článku.

proti jeho' stanovisku. Na to bude
Zde odpovídáme na' ostatní poznámky p. próf.H. K sněmovní definici čsl.' církve 'z'r. 1924pozfmmenává
proCH.: i,Nevím dobře, proč 'vedle snažení mravního je tu uvedeno jen 'po~
znání vědecké . a ,nikoli též umělecké tvoření, právní.život a sociální činnost.
Po mém soudu; ovšem. je úkol církve vyššínéž naplňovat současný život
mravní a kulturní náboženským' přízvukem. Úkol církve" je býti. svědkem
svrchované Boží pravdy a určovat směr mravního i kulturního snažení dů'.raznýin svědectvím o tom, co Bůn od" člověka' žádá a co pro něho' ze' své'
'lásky učinil". ,Není pochyby, že uvedený 'doplněk v definici by vskutku býti
mohl, neboť jde nám o naplněnívšého kulturního a mravního usilování du~
chern , J\:ristovým. 'Je-liz kulturního usilování uvedeno pouze vědecké po::'
,znání' a, ne také právní' život; sociální činnost, umělecké. tvoření, byla uve·
'dena jen ta oblast. u. níž. jsme cítili zvláštní potřebu zdůraznění, ale' ostatní
, riebYlovyloučeno. Ale nejdenárn o naplnění kultury a' mravnosti '"náboŽenským 'přízvukein", nějakou néurčitou náladou, Ílýbrž duchem Kristovým, to
jest náboženstvím zcela určitého druhu a v tom jde netoliko o stránkU:' citovou, ď a]ei rózumovou, volní a sociální,takže naplnění tím náboženstvím
znamená také svědectví o pravdě boží atak'é určování směrt( mravního'a kulturního snažení 'Ježíšovým ,náboženstvíin. Ten vyšší úkol církve není tedy
i naší' definice vyloučen,. nýbrž n'aopak v ní' obsažen: Definice něčeho živého,
vyrostlá zpótřeb chvíle; nemůže býti vé své formulaci úplná, náplň jí ,dá
teprve potom život a činnost toho,'co jé definováno. -:-' Kritika:í:e zájmu a
a lásky. k věci kritisované je vždy dobrá a vítaná. Jestliže však někdo kri-'
lisuje, aniž se' o ,tom řádně informoval" jestliže ta neinformovanost přímo
křičí,' je,'možno mluviLo "věcné kritice a projevu zájmu a.účasti"} -:- Ko"
nečně těžce nese p. prof. 'H., že. v prvém čísle' revue se nesetkal dost vý~
imačně ;se, jménem br. Dr. K; Farského a táže ser "jak se staví dnešní ideoví
vůdcové k jeho odkazu". "Na počátku soustavné, pro veřejnost určené ideové
práce ,církve čsl. měla být,o něin, řeč." Kdo byl někdy svědkem' tohci,
Jak nebožtík' br. patriarcha, který' u sebe po léta. stále nosil určitou kritiku
svého katechismu, se jí přímo rozdíral a jako doklad nepochopení ukazoval,
toho tatopiíímámka překvapila. Musíme na ni říci; žé'mezi drú'!šními ideovými'
vůdci není 'žádného; . který by nebyl spolupracovníkem a druhem' zesnulého
prvého patriarchy: Ano,,,on se tak vtiskl do celého života' církevního, že'
nelze'přés' něj přejít." My\však. jsme, součástí tohoživpta; fv nás je to
vtisknutí'aje'nám:samozřejmo, že jdeme jehocestou,a vjeho duchu tak, jak
• bý on šel, kdyby zde d.!leS byl. Uskutečnění revue bylo jeho stálou starostí,
a když'kónéčně iáčahCvycházeti" nebylo ani třeba zvláštním způsobem" formálně,' uváděti v ní jeho 'jméno, neboť každý, kdo s námi' žije, 'vi, že věcně
jdeme v jeho šlépějích, majíce při 'tom na mysli nové úkoly, .'snirniž se
setkáváÍne;':::""
tomtéž čísle Kř. r; jest autoreferát br. prof; S p i s a r a o je- '
ho, a br> prof. K a lo II s e návrhů:. Učení náboženství křesťanského pró věřící 'cír~vé čsl.
,.,',..'.'.
.
.
, .'
'.,.,'
. "Cesty a cíle,' (roč. VII., č, 5., str. 36) doporučují naši. revui a dodávají:
"Tíni ovšem není ,řečeno, že, bychom se vším, co tam je napsáno,souhlasili ..
Například jsme udiveni poznámkou o nekritickém článku', E. M. vPřítomno. sti. Yždýf jsou v něm políčkováni i čsl. kněží,jejichž vlastenectví se přece
nedá/napořád měřit penízem ze státní pokladny I" Přečetli isme znova. Maš- ,
kůvč)ánek v Přítomnosti (viz str. 44. v 1. .čísle revue). ale nenalezli jsme
napr,?stonic z toho, co tam vidí.Cesty a cíle.' článek mluví o'církvích stá'tem'neuznávanýchajen mimochodem o jiných. Praví-li, že "kněz státem
uznapéCírkve je zái'6veň státním úředníkem a .... v, svém úřadě hájí zájem,
;'.loho státu, 'jímž je vydržován", není tím přece řečeno, že, by. ten. kněz svůj
stát hájil pro to vydržování a ne zvlastenectvf. .
,
'
'..'.'..
'.. ;ď;, Česká mysl vzpomněla si po 'letech na některé naše publikace, vydané'
v EdiCi Blahoslava přináší v letošním ročníku na str. 182 a 183 Hellerův
referát o ,knize br. prof. S p jsa r a;, Ideový úkol církví' V náboženské kÍ'isi'
dneška ,a, na str. 274-'-277 obšírný referát o knize: Církve a' otážky dneška.
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~Tato vyšla v~ E. B. JIZ r.':L925,' Spisarova- 1926. V červnovém ,čísle,Č. myslí
v článku ,.0 positivníetiku'ď hájí prof. di-. K r e jč í svého positivistického'
starióvískav ethice jednak oproti prof. druRádlovi, jemuž vytýká, že se z li:, '
losofa stal: hlasatelem nové víry, jednak próti proL ,dru Hoppeovi.'~' " .
" :
R~vue Filos~lie otiskla_v 6. čísle: svého Íetošního ročníku (str. i61~175)
velmi dobrý článek práf. Hop p e h o: Hlavní rysy Vorovkovy filosofie. Končí
soudem: "Vorovkova filosofie zastavuje se, na poloviční cestě k noumenální
a nepodmíněné oblasti, a není s to ji plně~dosáhnouti pro relativní a podmíně
nou výhradu,jíž položil autor své filosofii, jinak idealisticky zabarvené, v po.,
době devisy:, Skutečnost ,nád pravdu.'" ~
, Redaktor katoÍ. revue život dr. Dol~žalp~žád'al p. presidenta republíky
o interview. ~ Odpověď~ p. presidentovu 'na ~ své ótázky' přinesl ~ v ~ 9. čísle života.
Denní tisk otiskl pouze projev p.' presidenta o svatováclavskýck 'oslavách.
Avšak ještě významnější jsou ,jeho projevy o mravním základu moderního
státu a o poměru katolictví k demokracii; O ~prvém právil p. president: "Pro
,společnost, určitěji prostát, 'jejistěpotřebml ideová ,základna; jak říkáte. ~
Ta základna je především politická; ideje, jak je formulují ústavy a zákony
vůbec. Připouštím á vždy jsem hlásal, že státi a jeho organisace 'potřebuje
:<ákladu 'm.ravního,' z něhož ústava a zákony vyrůstají. Protože všechna vyšší
náboženstyi/a zejména, křesťanstvf, obsahují jakožto svůj ~hlavní prvek mrav~~
nost, lze v tomto smyslu ~ ideový základ státu nazvat také náboženským.
Avšak nepřijímám jako základ státu ideu théologickou a cirkevní, ~ a to ni~
koliv jenďz důvodů theoretických, nýbrž praktických. Náboženská základna,
ják Vy si j i představujete, ,byla ve středověku po jistou dobu, ale nen( jí
v době nové.' Máme dnes všude různosti církevní a náboženské. Podívejme
~ se,naAnglii, Ameriku, Německo atd., a'totéž platí také o nás. Pokud se skutečně věřilo a byla církev jedna, věc byla jiná'~a poměrně snadná,avšak
, , středověku' a: jeho jednotnéhonáioru na svět~a na život již není,' Na 'nábo~
ženství, a církevnictví ,matrikovém se solidní a . trvalý stát budovat nedá:
Proto móderní stát má svůj 'ideový základ v .mravnosti. O hlavních~ zá~ádách
mravnich jeu všech národů 'dostátečnýconsénsu~., V politické praxi.~běží
~o to, aby' mr~vnLzásady 'byly prakticky, prováděny.' Proto~ria př.u nás po'
převratu slušní lidé pracújí proti korupci; diskuse a spory, o ,náboženstviďne-~
maji již významu politického, jsou záležitosti kulturnij A protože dnes všudé
je církvi anáboženstvi :nn~ho, vyžaduteme .ode,.všechtolera~ci." ,

'2. Poknihá'~h.
, 'Rozhledy po literatuře knižnl prÓ tentokráté 'znedost~tkůmistájsiné.
K většině z nich sit
, vrátíme. - ď
"ď
.'
~ .,
,; ' :
'.
"
~ , ~~Z literatury k'ótázkámdne I je třeba uvésti časovou brožuru,' kterou: vydal
Svaz národniho 'osvobozeni s titulem: Jan. Hus. Kníže Václav: Brožura' obsahuje' tři práce vesměs dobré úrovně a dobře'upotřebiťelné v letošnim roce:
proL Fr. P o k or n é h o: 'K tradiCi svatováclavské,; próf.~dr. F. žil k y:Pa~
· mátka knížete Václava a mya',Vojty Bene'šé:'Ideovýzáklcid~naší svobody; ;
~NázoITautorů ,'se.siceve všem zcela neshodují, ale oV zákládě, vane~všemi'
. těmito 'pracemi duch zdravéha,pokrokukulturnihó .. -:- Naproti' tómú' hodně
konservativní jest 'stánoviskodoc; dra Karla' S t I o'u k a La- V ,brožuře:'
Sv., VáClav a.svatováClavskáidea'vnašich,dé;inách (Praha 1929, vydal Poli~ \
· tický klub čsl. národni, demokraéie.v Praze). ~ V tisku' je právě ohlášeno' ,
pro nejbližši dny vydáni přednášky prof. dřa: Pe ka řé ,o otázce svatováclav-.
ské: - Česká' akademie 'věd pak ~vydástaro'slovanskou legendu o sv. V áclaýil.
Naídadatelst~i čin v Praze mávelk~u zásluhu,
dobře-:-výdává. spisy
Masarykovy nebo o něin., Ke konci min. roku vyda:l~ Karlač'á p k a: Hovory, ..
· s T. G, Masarykem, .věk mladosti, které májí velkou důležitost pro pozriáni,
Masarykova: mládi a vývoj e,předevšim také po> stráncé náboženské. Některé
partie jsoupřimorozkošnéj jak Masaryk svýmzpůsóbe~ pronikavě vystk
huje
sitúaú a otázky;. Koncem min. roku vyšla také . krásná· kríižečklt: Pr,esi': .
.• , < ._'

~nuceni omeziti na pouhý výpočet spisů z' posledni doby.,
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dent Masaryk k desátému výroÚ r;pciblikY. Soubor projevu. Je tu nejen ~o~
selství presidentovo 'klO. výročí, ale celá řádajiných projevu zruzných
doba míst, interviewy, a j., zvláště táké úvodní slovo k publikaéi o 'Komen~ ,
ském. -'- Letos vydal Čin další dvě 'knížky Masarykovy. Kniha O ,ženě
(2. vyd.) obsahúje, přednášku Žena u Ježíše' a Pavla a projev k slavnostnímu
otevření dívčího domova YWCA: Kromě toho je v ní F. F. Plamínková: Ně, kolik, poznámek o práci čs!.- žen a Masarykuv dodatek k' nim . .:-' Zvláště vý~
znamnou,knihou však jsou 'Américké přednášky Masarykovy, 2. ,vydání 'sice,
ale v Evropě prvé. Ve všech těchto přednáškách je řeč o otázce náboženské;
ale zvlášť jsou jí věnovány' dvě: NábDženství a společnost lidská a Náboženská situace v Rakousku a v\ Čechách, .kterou měl, Masaryk na kongresu pro
pokrok v náboženství vBostDně 1907. Tuto. pDslední knihu měl by čísti každý
náš vzdělaný' příslušník.' Nikde Masaryk tak Dtevřeně 'a jasně ,nevyslDvil 'své.
názDry DnábDženství, jako. v těchto přednáškách, konaných v kruzích SVD"
bDdomyslných Čechu amerických,' ktéří,neměli~příznivéhD pDměru k nábDženství jako. Masaryk. -:- VČasDvých Dtázkách a rozpravách pedagDgických,
které vydává Dědictví KDmenského, vyšla. jako sv. ,35. brDžura Karla'š t,eci h a: 'Masaryk a učitelstvo_(Praha 1929). Stojí rozhDdně za přečtení.'
"
Jako .20. svaZek sbírky, LidDvá universita, kterDu vydává Melantrich.
v Praze, vyŠel český překlad díla J. Est1ina Car, pe rl t e r a: Srovnáva..cí ná-'boženství '(1929) v překladu MilDše Seiférta. Je to. sama o sobě dDbrá kniha,
mDžno říci,úvDd do abshaktní:,vědYD nábDženství. PředpDkládá"však aspDň
nějakDuznalDst, konkrétní 'vědy o náboženství. PDněvadž pak u 'nás těch
znalDstí ani pDttebné literáturynení, bude se 'tato kniha zdáti většině málo.
srozumitelnDu a stěží bude mít úspěch, jaký je u nás v tDmtD DbDru žádDUCí. '
Kromě tDhD nedDbře ,pusDbínesprávné sklDňDvání cizích slov, především
řeckých jmen.
.',
'. .
"
"
','"
Literatura z našich kruhu evangelických je za pDslední, dDbu značná.
Obsahu ObDU brDžur prof. draJ. L. Hro. m á d k y: Co dnes s \biblí? a Problém pravdy v theologii (Dbě vydala YMCA 1928) si všimneme blížé V referátech.YMCA rozmnD~ila také přednášky, které 'byly prDneseny'na druhé
mezinárDdní kDnferenci křesťanského. studentstva vysDkoškolského' v TišňD
vě 1928 a vydala je. s nadpisem: Křesfanství - V'ěda ,-' ethika ....:.. rodina škola. ZaslDuží všech'lY naší 'pDzDrnDsti.·- Knihu Jana Řez n í č k a: V li, '
věži smrti, vzpDmínky ,z rakouského. žaláře 1915-1917 (Kalich 1928) přečtete
, nejen s neDbyčejným zájmem, alé pDvznesením, vzrušením, pDsílením, hlavně'
pro hlubDce křesťanskéhD\ ducha, který zní vane. - Knížk<i Věry Váš o. v é:
Soňa· (Brněnské. knižní nakladatelství .1928) mile vás překvapí krásným. psychDlDgickým vylíčením duševního. a nábDženškéhD vývDje dívčího., malbou ty- '
pu ,dívčích a ženských, a upřímnDstí i DpravdDvostí živ.otní. Naše mládež,
hlavně dívčí; měla by ji hDjně čísti. Pro rriládež evangelickDu napsal, B.' J é:'
ri e knihu: Na éestu živótem. KapitDly pro křesfanskDU mládež (Kalich 1929,
,Praha). Také naše mládež; dDufejme, brzy na takové pruvDdce živDtem vnitř
ně dDrDSte. VudcDvé: a vzdělavatelé naší mládeže mDhDu se z ní .mnohD na-"
ůčit. Pro pDznání dnešníhó stavu,směru,' cílu, nadějí a úsilí českDbratr, ské církve evangelické i jejího. pDměru k nám neDcenitelná je ,knížka: 1918
,·'až.1928: jubilejní sjezd českobratrské církve' evangelické, konaný na pamět·
, desátého. výročí jejíhDsjednDcení a trvání republiky v Praze, ve dnech 7;-9.
prDsince 1928.' (Praha 1929,nákl. Synodního. vYboru.) ,',,'
,'.
. ',~ ~
.
Filosofická )iteraturamužé se v pDslednL dDbě vykázati-někDlika velmi,
cennými knihami. Nakladatelství MelantrichvydáJD Oswalda K ti I pe: úvod
do filosofie, podle dvanáctého. vydání,jež,upravil' AugusťMesser,přelóžil
• Hanuš SýkDra, 'předrriluvuk českémuvýdánLnapsal prčI.' J. B •. KDzák (1929).
/ Uvádí velmi dDbře do. poznání filosofických disciplin a. do. filqsDfických smě
ru'a 'problému,noetických, metafysických i ethických.Pro duchDvenský dDrDst i-duchovn!. jé to velmi dDbrá' pDmucka studijní. - Velké . dílo prát
dra. Karla VorDvky: Americká'filosofie (Praha,'Sfinx, 1929)jvyšléjiž po
jeho. smrti, ukazuje teprve,co. jsme v tDmtD muži ztratili. S jakým porDztimě~
ním snaží se, pDchopiti duši Ameriky a jej í JilbsDfie právě, v nábDženském
'pozadí; )ak Dceňuje i filDsDfický vyznam myšlenkoyé' práceamerlckých církví,
I
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význam theismu nejen pro americkou' filosofii, ale vůbec pro, světovou C1Vllisaci, , s jakou odborností· vniká do americké. psychologie náboženství! Je' to
kniha ·Ýzácná .. - Jednou' z ,ukázek americké' filosofické, práce' v náboženství
je' nevelká knížká,CurtiseW. Re e s e: Humanismus, kterou přeložil Ferdi~'
nand Pel i k á n (Praha, Grafická Unie, 1929).' O tomto směru budeme psát
v naší revui podrobně. ..:.-. F.P e 1 i k á n' vydal .min. roku čistě IilosoHckou
knihu: Fikcionalism: novověké filosofie; zvláště' u Humea a Kanta (Praha,
. Borový, 1928) •. - čistě filosofická je také kÍÍiha amerického filosofa prof.
Johna' De w e y é: Rekonstrukce' ve'filosofii. Autorisovaný překlad
dodatkyopragmatismú. Podává dr: Jas; Schíitzner '.:(Praha, Sfinx, 1929). ----::
Dr. Tomáš.Trnka ve své knize: člověk a svět (Praha, Aventinum, 1929)
otiskuje starší práce, z nichž pro nás významnější jsou: Ježíš (milost 'a tra~
,'gika)" Záháda nesmrtelnosti a Na: horách cítíš dech věčností:'..:.-. 'Řadou' úvah,
hlavně ethických, je vyplněna kniha ;prof. 'Emila. S v o bod y:tivot a my~
šlenka. O fdeách to~o, co; jest a co s~ děje. (Praha; Aventinum, 1928.),- Vydavatelsky čilý Okresní osvětový sbor ve Kdyni vydal již 16. svazek svých
publikací, a to: F.O. Navrátil: Petr Chelčický. Národohospodářsky so-'
, ciologický rozbor náboženské'osobnosti. V textu' nad čarou hledí vystihnouti
dnešníini výrazy, pojmy á kátegoriemi to, co pod čarou můžeme čísti vlast" ními slovy Chelčického. :. i
"ď
,;
,:
"
';
""
'. '
,,Z, pedagogických publikací uvádíme alespoň jednu.Prombergrovo na~'
kladatelství vydalo český 'překlad, proslulého díla. německéhq paciHstya pedagogaFr. W. Filerstera: škólaa charakter. Ze 14. vydání přeložil Frant.,
Autrata. (Olomouc 1928.) Foerster vyniká, oceňováním významu náboženství
ve výchově a také v této knize se stále á stále vrací k náboženství, hlavně
v závěrečné kapitole: Náboženství škola. ' .
, ,.'
.
.
,Akciová společnošt Orbis 'v Praze vydává'
vedení ódborníků Sociolo- .
gickou knihovnu; a to'řadu větší a řadu menšL Ve větší řadě vyšel dosud
pouze český překlad Sociologie AugustaC o m te a. Menší řada však má již
7 svazků, ježďlzevesměs .dobře doporučiti; Jso)l to spisy: ln. Arnošt B I á~
, h'a:' SoCiologie sedláka a dělníka. 'Příspěvek k' sociologii společenských
vrstev. (1925); ~J. L. F i s c her: Saint Simon a Auguste Comte. Příspěvek
, k dějinám sociologického. regionalismu '(1925)~ - Émile Dur k h e i m:' Prci~
vidla. sociologickémethodý. Podle
vydání přeložil Ferdinand Kratina:
S předmluvou Edvarda Beneše (1926); - Dr. Otakar 1\1 ach o t k a: Mravní
",.oblém 'vesvětle sociologie. Názory, methody; kritika (1927). ---.:.. René
,.W o r m s; Ovod do . studia lidské společnosti. S předmluvou proLdra Bř.
Fo'ustkya doslovem dra Zd. Ullricha:.RenéWorms, jeho život a dílo (1928).
~ Dr.' Oto Ma c h o tk aa dr. Zd. U II r i c h: Sociólógie
moderním životě.
Směry, organisace, úkoly (1928»
E. Cha Itl p n ýi Sociologie a škol)! (1929);
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'. " . Církev a n á b ~ ž. o be c.,RevueDíe Eiche přinesla část přednášky
"evang. probošta K." která se s příslúšnými změnami, dá', aplikovati· i ná naše'
poměry, problém je podobný" ;,Slabosti 'protestantismu jsou skoro, vždy
blízko místům, kde má své. největší síly. V ústředí reforinačního kázání stála
svoboda křesťana vůči každé vnější' autoritě v jeho poměru k 'Bohu. Avšak,
zatím co prore{ormaci tato svoboda byla zároveň závazností .vůči Bohu a jeho
slovu, byla znenáhla s v ll ější autoritou církve' ,odstraněna i 'vnitřní. autorita'
Boha a jeho slova. Tak se 5t1l10, že' s II b i e k t i v i s m u s, zvláště. od. doby,
osvícenství, způsoboval stále, více ,rostoucí rozplynutí všech závazků. S tímto'
subjektivismem se 'spojovala: druhá, významná škodaU nd i v i d u a I i s m u s:
Protestantismus uvolňoval volnou cestu rozvinutí osobnosti; ale zároveň S sebou přinášel nebezpečí,. že se jednotlivá ,osóbnost odluč()vala od ,společen~,
, siví; poněvadž, věřila, . že,' jí již nepotřebuje;'Tot~ďs!ailOvisko vedlo k podce-

"O'

I

ňo.vání ,také církevního., spo.lečenství a seslabilo. tak pro.testantismus velmi

citelným způso.bem. Obě ško.dy mo.ho.u ,býti překo.nány,jen živou 'obcí.' Tím
o.všem,\sto.jíme' před o.btíží naší luterské, církve: ,zatím co. v apo.što.lské do.bě
církev a o.bec bylo. to.též, staly se .vlivem ,dějinného. vÝVo.je luterské církve
"obec" a "církev,", dvěma o.ddělenými veličinami. ,Vyprchala myšlenka, že
právě :o.bec a každý jednotlivec v, níjso.u Po.vo.láni k službě o.bci a pro království boží a ne snad, jenpasto.r. Je-li řeč o. ;;církvi", myslí dnes mno.zí jen
na ducho.vní; syno.du a ko.nsistoř ... "
"',,
.'
,
,:K;,
,p r ú'z dni n o v Ý k u r s, p ř. e d n ú šek, ,bude' konán ,letos v , do.bě,o.d
15.-27. července na theo.Io.gické fakultě, berlínské, university a to. pro. theo.- '
lo.gy', a ducho.vní 'z ciziny~ hlavně z Anglie a Ameriky. Fakulta chce jé seznámiti s problémy,kteréjsou dnes v :centru 'německétheo.Io.gické práce a
chce tím dáti pOpud li výměně: názo.rů, ve: pro.spěch o.ékúmenickébo.ho.sIo.vn~
tvo.rby;Seznam ,přednášek je tento.: -B e rt h o let: Úvod, do. feno.meno.Io.gie
nábo.ženství (4 ho.diny). :-:- Dei II man n: Vznik a ho.dno.ta-lNo.ýého Záko.na
(4 h.). - Ha r na c k: Tertullian a Augustin' (3 h.). ',- L ieh man n:
Hellenismus, rabbinismus' ll. Nový Záko.n, , (4 h.) .• :-:- M a hl ing: Bo.j pro.ti
sociálnímu zlu (3 h.). ,'-- Erich Se e b,e rg: Filoso.fiedějin,křesfanství (4 h.).
:-:- ,Reinho.ld Se e ber g: Problém' kristo.Io.gie, 'víra a vědění (4 h;).'-:, S e II in: Pro.ro.cké, nábo.ženství (4 h.). - Ti t i u s: 'Přírodní vědy a bible _
(4 h.). - Po.platekza kurs činí 50 marek (400 Kč). Přihlášky přijímá děkanství,theolo.gické fakulty,; (Berlin C;3" UniversWit.)
"
' " " ': ,', ,K;;:
, S ta r ú p r'a x e. Dr. Riczynski; který v pravoslavné církvi ,polské vedl
náro.dní' hnutí ukrajinské-a zasazo.~aL se 'o zavedení ukrajinského jazyka' do (.
,bo.ho.služeb a o. demo.kratisaci, církve, byl' z této. církve vyo.bcován a dán do."
klatby;
" ' . , "
K.
" ) C í r k e v ní, š k o I y. "Od světo.vé války bylo, bohužel,. uherské, o.byva,telstvo.' jak umrtno.stí dětí, tak různými nemo.cemi lidu a zvláště 'zlem sy-,
stému jedno.ho.dítěte tak zdecimo.váno.,že mno.hé církevní. o.bce nejSo.U s to.,
aby, nesly břímě vydržo.vání" faráře; a: učitele a musí, znenáhla, začínat, tím,
že nechávají faráře zastávat také úřad učitele veško.le; Vedo.ucí místa ,prO'testantské církve vidí se 'pro.to nucena nařídit; že kandidáti pastorství musí'
si o.patřit také diplom učitelský, aby v případě Po.třeby mo.hli převzít výuku
v, o.becných ško.lách." (Uherská; pro.testantská tisková' služba.), - Tam vede
systém, když ,chúdé církve. chtějí samy vydržo.vati školy~" Kómu; se Um pro~
spěje? Trpí vzdělání. dětí, trpí ducho.vní správa, ško.dy jso.uvšestranné.' K?
Spr ú v n ú ,c es ťa.' Býv. ',německý', socialistický' ministr· So.llm,ann pro.;
hlásil'na shro.máždění, v Bietigheimu: 'j,Kdo. věří, že 'křesfanství'je 'v něm.a
,ve sPo.lečno.s'ti' silo.u, má zůstati v,církviá snažiti se, aby v ní vymo.hl uznání
socialistickému myšlenko.vému světu; Círk'ev sama' však se nesmí stát, stra'~
'nick():so.cia~istickou, ,.~ebo.fmtisí ynitřně otjásati a vychovávati, lidi 'všech
spolecenskych vrstev. ,/,
",
'"
,
" K.'
:iUe f a'n s tví? Ve sbírce, básní, přinášející· výběr z africké lyriky, a
vyšlé pod titulem: "Afrika siégt" ve' Vídni (Verlag', Speidel), je také tato,
báseň:
'
" ,
,: i ' i
"
, '
,
'Bílý, bratře; co. řekneš?
P~jď,praÚe, pojď!,' ""
, Předstupme před svého: Boha.
A až před ním stát budeme,
já řeknu:'
"
<
Parie,já némámvneóávisti niko.ho,
,
ale já jsem nenáviděn.' ,\
"
Já netýrám"
,
ale já jsem týrán.
,'
.Já sL nežádám cizí ,země,
" ~' "
ale mé zéměsi jiní žádají.
, '
,Já se neposmívám žádnému náro.du, '
ale mému,náro.duse posmívají. "
A.bratře~ co' tý řekneš?
K.'

s
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, . Chceme-li nyní pohlédnouti' na zákl~dy' nauko;;,é soustavy
. protestantis,!,u;nejsme.v té/výhódě;j akouj sme měli .'ú soustavy
. římského katólicismu. Nemáme tu oficiální hotové a definované
'. nauky.Protestantism riení jednotná veliČina> a' hotové a závazné
/učení'církevníje.pr.oH',jehoduchu.- " " ; ; ' , . " .
..Př~s 'tb,však, Jnůžemepoz~ati základní myšlenkové 'prin.:. ,
· ,cipyprotestantismti, 'jednak.ze základních' myšlenek jeho zakla· datelů, připravovaných arci již před Ííinii"zvláštětaké českou
iefórm~ľi:;í,' jednak zprůběhudalšího,jeho 'vyvoje.Jez nich pa":"
trno,~že protestanti srn je zcela' jiný a odlišný typ křesťanství,
než řím'ský 'katolicismus. " _
"
/~ Již jménótohoto typu ukazuje, že šla: v počáfCích'ajižv pří~
pravě, aj de . dodnes o protest· proti římskéIÍ11l; chápání a. usku" • iečňování·. křesťanství, proti·. římské. the()rii . i,: praxi. . ale: částo ..
i' popětovný. protest proti· chápání, a uskutečňování křesťanství ."
ve vlastíiímprotestantismu~Nešlovšak pouzeotutó negativní .
činnost, ~ýbrž. také positivně. oreformpci ,křesťanství, . uvést' je .
· opětpodletehclejších př~dstav do pryotní dokonalé .podoby, jak
· se jeví,;. Písmě a hlavně v evangeliích, což je zase vyznačeno
v názvu evangelíCi. Tedy návrat k počátkům, k čistému křesťan-.
"ství apóštolůa bible, '.V opaku ,ke ,;zkaženosti" křesťanství, jak
/sejevív církvi říniské.V reformaci má přijíti k platnosti opět
. , skutečné křesťanství,neboť církev papežská je. prý vlastně proti'křesťanstvím.', Dodnés tento rys;protestu·a reformy je'stálým
tónem, zaznívajícímv. čin!1o~ti tohótó typukřesťanstvíj . dnes
:však se uvádí za jeho důvod spíše světské tendence církve řím-'
, ské" království z ,tohoto:světa, .aprotiněmu ,sestavi óPl::avdové
, křesťanství, které není z tohoto světa. , : , '. ' " ." .' .
Pr'ot~st i p~oti, katolict~í·. byl, především p~otéstet;n 'pr()ti ~á- . .
"
vazné církevní autoritě ve věcech víry a mravnosti, svědomí. Na
.' "!ísťo objektivované áutority neosobní církve měla"nasťoupiti in'· dividuální;' subjektivní autorita· osobního svědomí, Víry, ria zákla,dě 'slóva 'božího, . zjeveného v bibli. NíÍ. sněmu veW()rmsu ,
(18. dubna 1521) v řeči;~teroupiotestantštítheológovépoklá- ,
dají za magna: charta' libertatis, ': odpověděl Luther 'těm, kdož
,žádali". aby ,své bludyjakó katolický mnich odvolal,' toto: "Ne,ďbudu~liusvědčensvědectvími Písem'nebo 'zřejmýniidůvody 'rozumovými ,(neboť ani papeži árii 'pouhým' koncilůrurievěřím,
kdyžtě. je známo; že se častěji mýlili a sami sobě odporovali),
,zůstávám přesvědčen Písmy). jéžjsemuv~dl,. a svědomím, spou-~ .
ď
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taným. slovem bažími'. adva111ti ani nemohu. ani. nechci, ·nebať
.' jednati'prati .svědomí, není. anibeipeč·né:. ánibezvadné";*).'
.•...
Kritei:iemnábaženské.právdy absažené: v Písmě není tu
/ ,činěn lidský rozum, jak se často. myslívá, nýbrž víra, a ta. není
věcí. razumu,' Není to ,naprasta nijak,víra·vesmyslu učení.říní;.
skokatolickéh()~ .. intelektualistická,. t.-j,. přijetí· něčeha . ··za .pravdu;-.
,ta byla reformátary,admítnuto' jaka lid!}s'historica. Refarmační .
'.víra jechápária jaka dar bažískrzePísmaj se strany baží-je to
prajev milosti boží' li člavěku,. se strany člověka je to důvěra
' . v spravedlnast bažípro smrt Kristavu (fides fiducialis), násled-.
kem jejím pak je,óspravedlnění, znovuZrozeníďa jistota spasení.
'.
Táto víra a. ca z ní plyn~ podle přesvědčenírefarmátorů' 'ri~ .. c,
může býti získ'ánó lidskou vůlí a čimlastí, . nýbrž je pauze. ad
, . Boha~ Bylo ta stále ástále zdůrazňavánov apaku proti.kató- ~ •.
lickémú, učení .o<záslužnosti;dabrých skutků,-Kalvín nazývá tit "
vírU "svědectvím Ducha sv," "a Luther a spravedlnosti', z ní ply.. ,
naucí .. praví: ~;,Tato vyúikajícfspravedlnast, tatižsprávedlnost
Víry;, " jest pouze: passivní '. spravedlnastí,", , , neboť ·him ~nic"
"nek()náme,arii .nedáváme' Bohu,. nýbrž • jen 'přijímáme .' a· trpínie~',
. ~'jinéha konajícíha/v, nás, totiž Baha,"·~)
.
ď"
., \ 'Jinauzákladní myšlénkau ~eforri1átarůbylo tatiž přesvěd
ďčeníonaprosté. -'zkaženosti člověka, 'na rozumu i na 'vůli, ná,sledkem . dědičného hříchu:' Y různých obině~ách jé.to' reforinátary stále, a stále zdůrazňována, na př,: "Pravím,'že duchavní,'
stránka není neporušena, nýbrž parUšena, ano. (dědičným) hří
~chem zcela vyhlazena, ". takže tam není nic, než zkažený.razum.
,a vůle Bahu nepřátelská a se prativící, jež: nemyslí n'allic, než
.. ca jepr()ti Bahu. , ; Cakoliv je v naší vůli, ,jezla,cakalivje v raz.
'. \ " I
.. ' .
.'
..... "
·umu,:Jeamy.:, ";0'.' . , . , '
.
.
. / .....
:
'/ •
.' .Vtamtašta.v~hříšilOs'ti .nemůže člověk sámžádnym zpťiso
'bem nabýti sp'ravedlnastL Spravedlnostmůženíu,ďpfičístipauze
Bůh a 'to prata,. že Kristůs; syn baží, zalidizeinřel a tím aspra- .
. " vedlněníúmožnil.Y )om je ,nekónečný význam kříže, .Kristava
.a: jeho výkupné smrti i jeho krv~; .,.. ..' . . . . . " . , '" " .
, .' ' . ' . Víry a aspravedlnění 'pak dastáváse od Baha jen lidem
' . kto~u předurčeným,' ,predestžnovanym. A' jen tau věrau .jsola
fide) mahau býti aspnlvedlněrii,ničím> jiúým, . žádnýmivlastními.
skutky záslužnými. .. _
' '
, .
,:'.
Paměry daby, aapar k řím,skéniu systému autarity a nába- <
ženství skutků. vedly patrně refarmátoryk náboženským', zkuše,;
nostem, :iež 'našly, odůvadněni v listech, Pavlových, a farmulaci
v.nauce a dědičném hříchu, zkaženasti lidské přirazenosti, predéstinaci, ospravedlnění pauh()u věrau, . jež je darem bóžím;dů~
věrOú, skrze niž má věřící. účast 'na vykaupení, ď zpťÍsabeném Kri;. .
.
'.'
."
.'.
..
,
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A:Wrede: De~tsche' Reichstagsakten.,i896~. II. sv'., 555

str.

":'*) Luther: C~minent;in ep. ad Gal. Werke, sv; 40.,' str. 41.'
~**.)Luther:Com.

in GaL· II. Werke, ~v·. .40;, str. 293.
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'stá~áse sp~avedlivýmPředB9he~,~řiPočtením:~ásl~h~

:stem,
Kristových, třeba zůstává ,svou přirozeností,' stálehříšníkemj"
teprve z této víry rodí se láska a skut,~y, (ale ty netvoří zásl'Uhy
,a' naděje věčného, života. 7 Tovšé je-reakcenábožénského, a
mravního vědomí' refórmátorů proti ,římskému kultovému ma~
>t~rialismu,., theolo'gickémuint~lektuali~níu a, církevnímu ", _despo~'hsmu;":, """"
":'" , , : ' , . "":"':'
" ,": "
,ď Byl-li v, těchto myšlenkách souhlas mezi reformátory, tvořící',
, spólečnýzákladprotestantismu; byly mimo to; jinémyšlenkYi
jli!ž byly vlastníjednotlivým ď refórmátorům, nebobylq u nich
zvláštní, zdůrazněp,í některé ze . společných' mýšlenek. ~ a to,
tvoří základ jednotlivých církví v protestantismu.
I
'- ~
Luther na, zákla:dě některých.' křest:. spisovatelů,zvL ~Aúgu< stina,Berrihai:-da,AnseIma aríěmecké mystiky"jakož ina zá, 'kladě-osobní' zkušeÍlOsti dospěl k přesvědčerií, 'že.spravedlnost
Boží je' milosrdenství; Boha; ,který' -:nepřičítá, hříchy člověku j, .0- "
~spravedlnění ,pak,.že člověk,',· pro zkaženost dědičným hříchem '
'dobranaprosto neschopný, ,je:.li k tomu ,předurčen Bohem, 'od'
-Boha nabývá jen skrze důyěru, , víru'v boží dobrotu pro' smrt
Kristovu. Tímto pojetím, bylo křesťanstvÍ: hodnoceno výlučně
jako moc· náboženská, nikoliv také mravpLKřesťanství je ,jen.
ď"milostiplny poměr. člověka k Bohuj, člověkovo ,jednání nemůže
."tu nic znamenaL, Odtud vyplynulo ,odmHání,vše'c~ církevních
~zařízení a vůbec ,odmítnutí církve 'jako ústavu spásy, dále ,arci, "
. ,odmítání' autority,sněÍnu i papeže! na druhé straně,všák:nád
míru vynikající hodnocení. bible jako slova hožíno, ačkoliv, Uu
Luther bibli. kritický. přehlédl podlé" normy' fiduciálnÍvírya' ně- '
které knihy jako druhořadé vyloučil.Zúžerií'křesťanst~í na Oblast
,'ppuze náboženskou vedlo tak ,k-revolučnímupřetvořenícelého
,dosavadního'éírkevního"aparátit;
'".....,', ":""",.':" " ,
Rozum lidský Luther . naprosto ,nijak ,necenil" naopak,.vY'jadřovalse~velmLoamítavě*l,o jeho'významu, >neboť je částí:
člověka n~prosto zkaženého dědiČným hříchem. Když' pak Křtěnci '
j. pod, vl~vem,huníanismu uplatň'ovali'rozum, Lveyěcechyíry, od'::"
mítI tovelmirázně:*) Luther byl rozhodně proti u;znávání,roz- ,"
, uniu; 'jež se projevovalo v humanismu a rEmaissanci.'~'
"
, Naproti tomu ZwiTÍgli býl pod,vlivemhumaÍlÍsrnu a,Luther
, " po 'sporech o ,večeři Páně nechtěl ho uznati áni za křesťana.
Zwingliho učení nezískalo však rozšíření V protestantismu. Zato
: I

r

.*) Známá jsou Lutheróva slov~ óro~um;:':,Des Teufels Braut,Ratio
die' schéine Metze, eine 'verfhlchte Hure, eineschiibige,aussiitzige i Hure, 'dié
"héichsk
Húre' des 'Teufels;die man mitihrer Weisheiťmif FiillelÍ.'treten,
die l man todtschlagen, der)nan, ,auf dall 'sie hiisslich werde, ein Dreck ins
, Angesicht wei-fen solle,auf das ,heimliche Gemach solle jch sie, trollen •• ,"
(Werkě, sv. 12.,' str, 373.)
,,
."
.;'
."
'/
", ',' ,**) Aber die Wiedel,"tiiufer machen aus der Vernunft::ein Licht des Glau- "
,.. bens, daB, die Vernunft dem Glauben leuchtetÍ solI, -wo ,er' hin soll . .Ja, ich~'
'meine, sie,leuéhtet, gleich wie éinDreck.in einer, Literne, (Luthers ungedr;
, PrE~digten,vyd. Brullswick; str, 106.)
,'
".'

_

\0.

'jehoclemokratické, zřízení 'Církevní našlo:přijetí; I to bylo pod,'
vlivemhumanismu;Těchiásad ujali se 4.layně'Xřtěnci, kteří byli
pronásledov<;Íni 'prptestanJskými . Církvemi v ' počátCích 'hn~tíi ,
Křtěnci byli zástupci a průkopníky všeobec~ých lidských práv" '
nábOženské . svobody' a . tolerance, svobody svědonií,. lidskosti;
, ' prvotním\! protestantismu d ak lútersk~ho ,tak kálvínského útvaru,
"byly tyto ideje .nepřijatelny;:
, ' ... '
. '. " •.•.. ,
, ',. Naúkově ·měl. největší význam, .Kalvín::Oproti anthropo.;
centrickému stanovisku Lutherově pevně formuloval a držel sta'.' .,' novisko .theocentrické, .a . to .áž' téměř' do extrému, k·· riaprosté
distanci. mezi Bohem a' světem i' člověkem. Všecko je . stvořeno
'jen.ke s'lávěbOŽí; Bonem jsovi jédni lidé předurčeni k spáse, jiní k záhubě. Mezi Bohem a člověkem je propast, člověk není sto,
aby ze sebe sama dospěl k poznání Bohá. Poznání Boha 'vzniká'
',' íen tam, kde člověk ;slyší' svědéctví, jež sám Bůh osobě vydává;, .'
to jest v Písmě. Ve víře pak, která -je svědectvím Dúcha sv.,"
.' ověřuje, Bůh svéslovo~ BŮh;'je jedinýávýlučný svědék o sobě,
:nepotřebuje ověření žádnouméiiinstanCí,' ať' je'to. Církev nebo
rozum. ZákladnímyšlenkaKalvínova o suverenitě'. boží vedla..::
,k tomu,žev pravém opaku kL\itherovi Kalvínov<Y"křesťimství
'nabylo povahy nábož~nství zákona: ,bible je zákoníkemkřesťan-,
. ské víry a: života,tóu třebaseříditvkažd~ maličkosti, zacho-.
vávání' nir~vníhozákoná je nutným prvkem:'o~pravedlnění'a:
jeh,o konečný účel, k podstatě církve vedle učení'a svátosti patří.·
i kázeň, vykonávaná Církevníni, senátem.
,."
,,'
,Uvédenéspolečné základní myšlenkyreforinátQr.ů staly se
východiskem dalšího vývoje .protestantismu",zvláštní pak myšlenKy reformátorů staly . se východiskem vývoje 'dvoutypů'pro- .,
lestantských církví,Iuterských ci reFormovaných.>
" V -luterství 'velmL záhy byl k'Lutherovu původnímu čistě 'a'
výlučně ... ·náboŽens~émúhodnocení ,·'·křesťanství·ďpřipojen . 'prvek
.žntelektúalis(ický a ethický; a to, Melanchthonem: Evangelium, .
stalo se'naukou( dodrina) , ,přistoupil požadavek souhlasUl církve '
'(consensusecclesiael'a vedle ,víry zdůrazněno' obrácení (con:';
versio).'Intelektualistiéký prvek byl 'sesilován i dalším',vývojem, '.
. zvláště následkem rťÍznýchnauk, kterése'snažily jednak Luthe,rovymyšlenkY,mírnit,jednakstále' je důsledně rozvíjet. Bible,; ",
, ,stala sesouborem nauk (corpus, doctrinae) , vytvořilo se.'uČenL... ,
. " o inspiraci každého sláva.v bibli á osvícení v.ěříCíhočtenáře.;Du-·
chem sv. Původní.. víra ve spásuvěrouzkostnatěla ve víře v bibli; . '
Naukabylaformuloýá'na ve vyznáních víry (augšburské aj;)',
.. rozumový .prvekpřevládal stále více v· opaku k původnímu po" jetí Lutherovu:-.Jako reakce proti tomu vznikl pietismus,:v.němž .'c;
, převládal prvek citový; .'Rozumové ' prvky, vykrystalisovalyse
pak ve .vybudoyání ,orthodoxní. víry,. a .theologie na nf založené;
Tak.se vytvořily o'ny dva póly, kolem nichž dodnes se 'otáčí' .
. živoť po'sitivního luterství: orthodoxi.e namnoze symbolickychá'::' .
. panÍiabiblickýpien~mus.' : , ; ' .
.., \
ď
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'Reformovaný' typ protestantismu: se. vyzn'ačuje riedost~tkem
.• jednotyve vyznánLvírya/nauce'a vysloveným sklonem k ·indi.; '.'
· vidúalismuj třeba nejzažší l11 u •.. Základní. myšlenka' Kalvínova
o predestinaci k spáse i zatracenLvedla'kživénúi tvoření .denoÍnimlcí a ,sekt,n~boť každý~ jednotlivec mohl míti ph!svě'dčeríí,
· ze. je vyvolený a irispirovaný, zvlášť když .bylo· to podporováno
přepiatým biblicismem Kal vínovýh\,žáda:j íeím, aby každý čin
byl upraven, podle bible, což umožňovalo při nejrůznějším chá-.
pání slov bible. největší rozmanitost v kultu j životě i 'Víře. Vypiatá
· theocentrickázákladní myšlenka KalvíÍ10vavedla v: dalšímvývoji ureformovanýchdrkvík ódlučovánío~tohoto světa; obracenísek zásvětnu;k~louiněnívekstasích a k chiliastickým na. dějím. Centrem činnosti v těchto' církvích byla je život, praxe;'
· nikoliv theciretickétvořenÍ.· . .':, '.' .•. ' ......... '. . . ' , '. . ' '.
'.
Vedle této činnosti církvi velmisev prote~tantisrnu pócelou,
· .dobu vývoje uplatňovala myšlenková činnost '. jednotlivců, .filo- .~ .'.
sofů i myslitelů o Qáboženství •. i :vědců. Touto. činností došly','
'. 'k platnosti idefe remiissance .a . humanismu . o .vysokém úkolu ," .
a' právu. rozúmo,vé činnosti také, v, oblasti náboženské. Myšlení '.
filosofické a.časem i vědecké hluboce zasáhly do. štrúktury pro-'
·,tesfántismu!apůsobily rušivě na samy' .iákladní jeho 'principy.
'
·Je to :činnost t.zv. slJ.obodného ci ,liberálního: protes·tantismu •.
která. ,v duchu iozumovépráce filosofické' a vědeckého' způ&o,bu'
::myšlení, měla,znaČnÝ:',vliv.v;oblastimyšlení náboženského a,
'.. '.' theologického a změnila velice původní. protestantisni reformační::"
· Při tom byla vlastně, pokraČováním ipůvodníhoproteshÍ,ntismu,'
.... '. vých,ázejícztprincipuautonomie vnitřního' živótačlověkova.·.šla
ruku v.ruce vždy~se' současnou činrlOstí.filbsófickoU a vědeckou/o
.dávajic sejíovlivÍlovatiasn~žíc,se.údržetisní véstyku myšlení'
, theologické; <
; " : , ' , '.' . , . , '
. . c.· '. ' . '
c.
..' .
Tato...činnost ,liberálního '. protestantismu. otřásla především '.'
,názorem o slovné inspiraci bible a brala .tím půdu mnohým prv,:" .
. kůl?- theorie.i praxe protestantskýchcírkvL .Časemvedla, i,.~ roz-:
'
.uinóvémuzdůvodněnínáboženské. víry a vytvoření. s.yštému·při- ....
i'oieného' náboženství;..v, němž křesťimstvL bylo. chápáno naprosto
jináknež v reformaci. Když ·pakKant. toto··pfirózenc'náboženství. .
dégnldovatri~'vehiklk autononiní rotumové,tPorálce; bylo ,od, .'
.~ té doby křesťc!mství ceněnojénpro svůj ethickýobsah; 'aodmí~ "
, . /; •táno' z :něho ,vše ostatní; '.'
počá tku.-i.19;·· stol;' by lapák'touto. 'ra~<
, ., cionální činriostídotčena:ikřesťanská"theistická ideá Boha v. evo, ',lucionistické' metafysice ·.a . filosofii ď dělin;:něrn~ck~ho,~ idealismu
.' · .. a· vna}úralisti,cké .fUosofiL'pHrodní.,vedoud "k ,pantheismu; Tii-. ,'.
. .... ibingská· theologická. škola. ,založená' na .• Hegelovské ;filosofii, . roz;;'
': .. lišovaJa; v ,křesť,anství:: jedrútknábož,enskou ideu, \ iózví jej íCIse
.' ..:wšude v.dějinném 'dění.,a;vyjadřovanoŮ,ve::filosofii" jednak. její ....
· populární formu.· představovou,vyj ádřenou ~ v ~heologii.. Odtud· "
... pak radikální další .krok , vedl' k ods(>uzení;křesťanství' a'; vůbec
','V'šeho: náboženství (Strauss<F. eúé,.bach •. Stirrz,er) . ..... '. ,>
•
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, ", UrčitoU: zách(ancm ~dalo 's~ bÝti .,' ~alčas Schleierma'chrov'o
poj etí ,náb6ienstvfj áko dtu naprosté' záyislosti ml, absolutnu;,
podle toho .in'ové 'pojetí víry a ,křesťanství, jež chápáno jako
nejvyšší :vývoj' 'duchovní síle lidského pokolení;který,semusí',
'zažívatÍ'a posuzovati cestou citovou.D spojení Schleiermachra '
s Kantem' se pokusil RUschla jeho'škohi.,postavivše náboženství ,~
" dO služeb: tvoření. aůtónomníínravní osobřl.Osti; proqlásivšé' nábo-.
'ženské po'Znání za soudy hodnotíCí, spočívajíéína zažitku, a víru
<křesťanskou cza~ bezprostřední zažitekBoha, působícího v Kristu
spásu.
" , ,,
" .,
-,'""
,
'<
,Až'ao dnéŠIÍího dne íeIriožno' sledóvati"v'lib'erálnímpro- , ' ,
,testantismu' německém theologické, a náboženské' myslitele,typů,c,
,,':'vytvořenýéh Kantem, He'glem a Schleiermachrem. "', '",', " ' ,":
, "'Liberálníprot~sta~tismvykonal Í1e~niírně mnoho'cenné prá-, , ',"
,~ "'ceprovědecké,, filosofické, psychologičké,, historické;" filologické
a sociologické poznání ďnáboží:mství a křesťanství; :'Nazákladě
':: výsledkt'lvědy' á '! lilosofie snažil se 'zbudovati novou'theologÍÍ" '
:', a spoj il křesťanství s novodobým názol'em" světovým a' životním.
,'.: Avšak ,p,ři .tom 'podlehl ~ lil osolii,-civěd ě, a,' zúčal: již" :Ztráceti' křé~
, sfanství-;-a"málem již ,ivůbéťiúíboženství.Doniriíval ,se, ,že,ná';,
boženství lzevystihríouti,vyložíme.:.li a pochopíme-li je jako "jev,
historický, psychologický 'a' sociologický", prostě ,'rozum'ovým po":"" "
znáním, čímž únikl mu právě specifickýsvéráz"IÍábóženství; Li-:.
""berá.lní protestaritism stal se vlastněfilosófickýmnáboženstvím'
, , , 'vzdělanců,či spíšehumanněidealistickým 'světovým názorem,
" ktery 'se jeví jako náboženský: jen svým.,teleologiCkým,starió-:~
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" ,.' ", P~oto :ne~í'divu,:že,vedlé:: čet~ýchpr~jevů: ,nesouhlasů '
, :z' odhodoxníchkruhů církevníéh ozývali se~ proti liberálnímu pro,.
, testantismu 'někteří: :náboženštía" theólógiČtí "mysliteléprote;..,
stantští i vdobě<jehonejvětšíhorozkvětu: před: válkou a upozor,> '
ňO\ialina, jeho chyby: Avšák po světové válce vznikla v Německu
nOvá <theolo gick'á. školéJ;;kterásvymcelým,ďsměrem, způsobem 'práééjmethodoit/ pojetím. " riáboženství,".základním' 'východiskem' :
'. jediam(!trálněprotichůdná liberálnímu.' jjrotestantismú; Je to
·dnÍžinápracovníkŮj,seskupených,kolem. Karla, Bartha·) (nar. ď
r.,'J886 v, Basileji),~kdysi kalvínskéhoduchóvriíhp'švýcarského,~.,
.nyní profe~or.aprotestántské theologie,na universitě .vMiinsteru:~) ' ..... "

. /';,:.; *)S; isY.,

K

tďh:~:De;.·Gláubea~ den'';ersij~licAeriGott

ár,'la Ba r
..
(Zeitséhr:f. Tneolrďu, Kirche' f1914);~ SuchetGotl, 'so 'werdet ih r l.eben
(shírká kázání, s,E. ~ Thurněysenem, 1917)., '~ďďDer' Romerbriél (1.' vyd.
, )919,5. vyd.. 1926).':.;....; ~Komm;Sé:hiipfer'Geisť(shírka. kázání.:společně:
" s'E. Thurneysenem, 1924);~ Das-.wort.Gottes 'und die. Theologie (sébrané ,_.
přednášky, 2.. vyd. 1925).-;-Die Aulerslehúng der. Tdfen(l.' vyd; '·1924,,'
2: vyd ..1925); ~ DieChristliclje DogmalikimEnlwurf;L Bd;Die Lehre
vómWort . Gottes.Prolegomena zur', éhristlichen, Dogmatik. (1927.) - ' P hilip·~." 'j
. pérbriel (1928)~ " , ' : . . '
C, **),~. Od·
stud.ďroku~i929/30j~~a
. , . ',::' . ,
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Z jeho spolůpracovníkůvynikají:EinU 13riúmer*) (~ai.1889ve
'Winterthuru), ,profesor, systematické a praktické t~ľeologie,v Ziirichu;a Friedrich Gogarten~~l (nar.1887:v Dortmundu;) ,'docent
· '. systematické theologie' v Jeně; Vydávají svůj vlastní časopis:
Zwischen denZeiten; U nás. tento ,směr zastává prof. Dr. J. L.
Hroriú:ídka'~**la 'čásopisKřésfanskárevué. "" ',.'
< ,> '. ,.•
" , ,Tento novy sJriěr, rozvířil" pr~dc~' protesta~tský', ~vět. theol 0- '
gický, at~ nejen v Německu(ale i 'v Americetl' avyv'olal celou'
1iteratůru; dnes ~j iž' hotovou "knihovnu 'spišů,' jednak:'proti harthismUi' jednakpro'barthismus.ttl·
",'
,'_
, i
. ',>N<?vt směr<neIlOdává:nějakfh()tovýtheor~tický nll~k()vý
, systém, je vůh:ec' proti takovéniu,statickému,tvoření,v theologii, '
- - ' -
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" ,")Spisy E. Br~nnerá:DasSymbolischeirid~r,religiosénErkennt-'
"'nis: (1914.) ",~ Die MayslowerPilgervéiter(1920); .--:- Erlebnis, ' Erkenl1tnis"
'., undGlaube.,(1. vyd: 1921,3; vyd.1923.)-:- Die Grenzen der Humanitéit(1922).>
ď,' :.:....DieMYstik und.:dcis Wort.DerGegensatz 'zwischen moderner,Religions, auffassung ,urid "cl1ristliéheni ," Glauben dargestellt an der The'ologie Schleier- ",
.
. machers(1924). :.:...., Philosophie undOflenbarung (1925). - Religionsphilo,.
,
'
sophie evangelischer Theologie- (1926).
'" **). S p i,s y: F ri é d ri cha '.,G o g art ell a:: ,Fichte~ als religioser
Denker, (1914). - Religionund Volkstum (1915)~ -.:... Réligionweither (1917):'
~Dié"religiose :Entscheidung. (1.výd .. 1921, í 4. vyd. 1926);:~ lch glaube on
den dreieinigen Gott, (1926).,'..;.... ThéologischeTrádition 'und theologische
,'Arbeit. Geistesgeschichte.oder;Theológie (1928). -'-,Die Séhuld der Kirche "
gegendie,Welt (1929) ..,.",':.
>:';' :','},
".' » ' " , ; : ' /
.. '. **~)Viz hlavně jeho spisy: Ústřední princip'Y"protestantské (1925).. KatoliCism a. boi O· křesťanství (1925).--=- Cesty 'protesfantskéhoth~ológa
'(1927)..,/"
..... "; .' > ".>:
,......... ' J ; : ..' .
. ',' .. t). V .Americe vyšel' překlad, jedné z hlavních • Barthových .knih:. KarI
Barth's TheWordof GodanThe Word órMan:::TTánsláted from the Gei-:'
man by Douglas:H o r.t o n. Chicagó,ThePilgritn 'Pí-ess, 1929. '. ". ' .. ' .•
'.
·,.tt) Z přečetnétét<díterátury uvádírÍl:M:- St ra ul:: h:DieTheologi!?:
", 'KarLBarths (1. vyd; 1924; 2v.1925) .. -'- M. ,W erÍí e r: Das!W eltani;chau~
· . ' ungsproblem bei Kari Bárth ul1dA;.,Schweitzér;1924;--=- A:G e
e r".u ....
A.Me's ser: .S; Kierkegaarduríd KarZBar{h. 1925.-'- Th. L. H.a jtje..m a:.
K. Barth'skritische. Theologie. 1926.:""W. 'B r u hri: Vóm Gott imMénschen.>
,1926• ...é:, AOepke:~X,Barthund Clie ··Myštik. 1926,~ B.· D ~ r,I: i es: .Der .
.lerne ~und der. nahli ,Gott. Eine. Auseinandei-setzungmítď der. Theologie . K.
Barth's1927.;,,-:P .. Bll Ieckh a r.d ti Was sagLuTÍsdie Thiologie K. Barth's
und., seiner Freunde?,1927.:-:-:- W;'K ci l·f h a.us:DieBotschaft .. 'des :Karl.
Barth;'fiir.die.Getneinde dargesteIlt19~7.- .RW: S Chm-i d t:;Zeit und
: .·Ewigkéit. .1927.';':"':':·J.'W; SC h m i d t_J.a Jl i n g:'Die Christologiedei. Dia.:
. .lektischenTheologie.' 1927., --=- KurtL li es e:'DerdeutSche:'ldealismus' und ". '.
'.'-' das Christéntum.1927.,;:....:.~B. D,or,d li s: Am'. Scheidewege;'EinWórt.' '
'. ,zu'K, :Barths Dogniatik1928;~Torsten ~B o h I in:' Glaube;Únd ONen.: .
,barung.<1928.
Martin B'u r Irdó'J:f: Das' Békehrungserlebnis ·Luthers.~Eine
,RandbenierkungzurTheológie ,K Barths;,.1928. :;':::.Theodor Si egfr ied:
I?ie' Existenz' und das, W ort. ,EineAúseina'ndei-setzung 'ínít Karl' Barths,'Pro- !.
legomena zur', christlichen Dogmatik. 1929.." .. " .., ~', . '. <. • •....
.'
. U nás: byla v'edena-'přísltišná diskuse pro: i protiv revtii:Kalich :,F,
Lin h a r t:Teologicka škola .Barthova 'u nOvý boj. oSchleiúmachra. R.tO.
· (1926):.s.:n..::.:., O naši . theologiékou oriéntaci.·. R·11 .. (1926-27)': s. 72--=-97;.'
.. ~ Ke ,spor/lo našltheologicko'u Orientaci. TamLs;148n;. -Jos.S o,Uč li k:
Ústřední .otázky barthovské' theologié. R; lL s: 14--=-20.':- Ještě. Barth. Tamt.
140-,.,148. •.
'
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reklámuje. potřebu stÁle nového tvořenLNový směr :chc~zaují~ "
niát'nový postoj, nové stanovisko v theologickém'myšlení a novou,
'méthodu., J.e proto přirclZerlO, ,žepostráriceohsahové není to směr
jednotný. Pře'sto' všemjeho,'přivržencům jsou společny určité
;:ásady, ,plynoucíze,úiuj,atého postoje a téhož způsobu myšlení,
~ a odlišujkítento směr ód ,dřívější myšlenkóvé prácevpró~,
, testantismu' ,', "",
.". ",
" ",' ' " '",,'
"'.' ,Barthó~~ká,theologi~'seobráÚla'jak "'pr~ti ~~rth~dox~ímú",
proťestantisTnu církví, takďproti~ liberálhímúproťéstantismu.Obéď
, považujezaOdchýlenfOd původního myšleníreformačníhoa jeho'
principů a hlásá návrat k lě 11l to. Orthod()xiivytýká, žesenaprosto '
nesprávně domnívá, jakoby měla. v držení, absolutní pravdu, '
zjevení bOžíobjektivované, a jakoby nalezla-Boha, jehož prý ve,
, skutečnostičlověk:zdenazemi nikdy n~~Aže'rialézti, nýbrž jejž i"
, ,~musí, stále jen,hledati;Liberální'theologii,vytýká'jiiko základní,
,chybu domně'nku, jako by člověk měl 've své bytOsti něcóbožské-~ "
ho~ a i akci bypokrokein a vývojemnlOhl se stálevíceblíŽitik Bo- '
, hu., Ténto vývojový :Optiinismje prý naprósto' chybný; člověk je :
prý naprosto-odvrácený od, Boha a k podstatě lidství ďpatří/usta~ . , , "
.,vičné, hledánLa:nenalézání. ,Boha ,nelzeprýnaJéitFani; cestou
','
rozumOvého' ph~mý.šlení, ani cestou citového' zanÍC(!IlÍ.Proto, ,se
barthisri1Us vyslovit je: ostře proti všemu' neosobnímu racionalismů. "
a intelektualismu,. ale Ťélké proti vší' irraéionální ,mystice; apietis~:; ,
mu v křesťanstvL'
,, ' " "
,'
"
,'
, "" ,',B~rth p'~citov-al ,osqbně. bolestně' rozpo~ meZL objektivnosti,
,a subjektivností, objektivností poznání a subjektivností\ cítění, jak,
se niu"jevilv současnémprotéstantismu. , Uď reform'átórů'; vidél
,náběhy, k' 'překonánLtohoto, rozporů,. ale' soudil,že,tyséneu~lat.;,
,nHy v protestantské ,theologii. Má zato, ,žeóÍladvojitost se pře:'
konává v, křesťanské; reformační víře ve ijevení, ; která , podává.
objektivní, 'poznáni, ale zároveň vyž'aduje / zaujetí osobního "
stanoviska.' , ' ,-'
;.
"
. " '-,
,ď,',' ,Toto. zau ,eH osobnih~ :stanoiJisk~- je'pOkl<Í.dáno,za 'velIÍii', dů:,
.ležitý /prveki :je třeba:viděti,<.iejv souvislosti"s' noetickými zá~
sadami ',barthišmu. Emil Brunner ',ve' svých 1tmerických,' přednáš.,.
, káéhl*, rozeznával ,tři vrstvy živóťa,) v ,nichž lZe si' myslitipóznání.
'Yprvé vrstvěde' poznání úědecke: Pravdou rozumL se' tú úplný,
soupis faktÓ,'jež lze každému, přezkou'Šet'aověřití pravda jeregi~strace faktů a sil. Toto myšlenljeyšakjen 'povrchové,obírá se vi:: ~:.
ditelrlOu·ahmatatelnoustránkouvěcí. Vědecképra'Vdy jsou!rela- ,
tivi1í, spojují ,jednotky s', jedriotkami; "věci s věcmitale'nejsouni-'
jak zbarveny, vnitřní podstato:u,něčeho~Jinéíuvrstvou je'poznání ,
metafysické. To, se týká :oblasti, jež ,leží za bezprostřední zkitšé.:.
ností"jde se; k' l1ěmu',cestou:rozumoyé ',' ďedukce,nebó indukce,,'
: hledají se v něm prin~ip~, :'které spojuWfakta ~ě?Yďáa~nní.zku:
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o

. *)'Víz Článek,riougl~se;,H or t ni.: 'Kari; B~;íh ~nd:the
cessity. ,.The~,Chrístían R~gister; ~ B~ston;ď,v lédnu 1929.'"
',:1

dr~adlul.·Ne-,
" '

·#1

,\r. •

:.: ; 'šenosti;usiluje s~' tú oint~grální-p'oliled na celekďv~s~íru.'Ayšak:
. ten,kdoto činí,dívá sena svět·z dálkyj lečna'roidíl,od poznání
vědeckého je s' metafysickým. spojÉm .lahodný,poéit, že se, pozo.~ ru je' hra ~ věčný'ch' principů,' a .tento 'pocit, se- často: zvyšuje až,
. ,', v náboženskouexaltaci.l:;ečti, kdo myslí vědecky a metafysicky,
nedbajísvévlastní nejhlubší potřeby .. Jejich "myšlení ,je, 'spíš
ď úseč než výseč existence,nrěřící'vzdálenost na~ obvodu, ale, ne.'
, ·.dosahujíéí střédu~ Tím se nenáleznepravdaa 'skutečnost,.'to vše
", '. jsou jen úvahy o ní. NenÍtoani p'oznántobjektivní;'poněvadžje< ..
vyloučen hledatel sám.> Jedinoú objektivní' cestou',je,ta, 'kdy:člo:-. .1
,. '~' -věk sám neníjen:pozorovátelem; alé.;~dej4e . o"I1ěho'samého
, 'osobň~,v,hledáÍlí -je ob~a{en'i,on sám. Tou <cestou, j deéčlověk:
'.'V době životní krise;· V· fé' nenípomyšlenínav,ědeckou riestrán>, nost,' ani' na klidný metafysicky . výhled .na ,svět, 'zde sází čloyěk.. '.
celou svou bytosína poslední' naději, 'ozve se zoufalý křik. o po- '.
i; mbc. člověk poznává: jde ótebe,otvoUvěcl A: to'je teprve' pravé-.., '
. <hledání a poznání. Není-li člověkovo hledání osobním, neníhleClá-', . ,
'ním' vůbec., Periferií své bytosti,smysly arozumem,můžečlóvěk.
,nalézt jen' vnějšekskutéčnostij abÝ'IÍašel centrumbytí,musíbýt .
činnojeho vlastní centrum. ...... '.:
.': .':é .... '" .. > .....• " . ' '.
. '.,
. .' Chce-li' pakčlov'ěkj který, tak: daleko pronikl, přepsat své
.' ,'poznání dóslov,lÍlůže' k ,tomu sloužitjéil paradox;' dialekticky
> . .tpůsobmluv)l,.kdy člóvěk!stojímeziano'a ne. V tomto' způsobu
. mluvy' se these .v ...antiihesi·' m!ádstraňuje,iiýbř~ " jen oI,llezúje f:Í'"
v synthesejenobsahověurčuje,takžé' ňení;nikdy~ konec;. nikdy
'není ano, 'nikdyneníne; stále" j e:rihledánímezioběnia .. ' . ':,
, . TotozákladhIstanovisko jev ba.rthisriúip·rováděno v:theologii ,ataproto.:se naiývátheologií,krise .u·dialektickoutheológií.(
Diží:při' tom~iákladni principy, reformace, zostřuje jé a zesiluje
,donejvyšší možné'míry.;., . ,<:.'. ,,' .
' •..' '.' '. ....
.' "
.
" . MeZi Bohem á:světeni:Lčlávěk~m je podle. této theologie
.' pomer krise. Člo~ěk.~vlastnímL silamLaprostředkyprý s~ nik<:lY
,k, Bohu,nědostane, •ani 'rozumovým poznáním,'· anicitovym;:, my-,
.ď stíckým' zažitkem; .člověk vůhec' je prý od prvotního pádtiúplně :,,'
."; : zkažený, nic ne'níůže, I(:!čhfích.Nenístavú; kdy hy člověk přestal .
býti ódpadlíkem.od Báha a.hříšníkemjatonapřostým:člověk~
. nemůže. ůtéci~ konečnosti ... Co'ječlověkuvlastní;lídskéí' je ,jen' .
a~ i en relativno, ~naprosto'nic, absolutního . není ď mú immanentnL
',Nemávesvé moCi nic;<?č' by 'mohl. opříti odvážnost p()sledního
.ano ve věcech:, božích;' Jeho ·.·tvorba, ··kultura;':lc·· jen" ·níéota, ..
'~nirtí:lež',;.'.".'.ď ' .'. . ' ,
.... ' :' .• ,.'", ď
'. MezLBohema: člověkem je podle kalvinismu; nepřekleriuteI:..
nápropast;'a barthism 'to zdůrazňuje stále,a,stále. Bůh je prý ocl ,
,_ všeho po;zemského a lidskéhri odloučen nepřekréÍčitelnou: . linií
smrti. Svět boží. podle sláv ~Barthovýchdotýká 'setohoto spodního'
světa jen.a jerÍ jakotangÉmta:kr.uhu,'který'sejívů15e9 nedot~ká;
Stojímepi:ý,tu vícevne:nežvanO;'..: ) . ; '
"
.: .. Ne~f'- p~,dle, ;'barth~sin/l1: . ":_cesty..~·d:; č}ověka k'~~' a~h~:' tj ~ "po~~e~. " ,
u,
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,:j~(Ú~Íicestá:- od Boha k či~věku>Je.rňezi ni1f1(jenpoměrn~ilosH

.atu' můžédát.pouzeBůh 'sám,člověk'pak nemá na ni nároku,
.nemůže si jí oiasloužit, je tó' pou,zea~ jedině' Bohem. určováno,
.predestinace, Milost ,pák ,sam'a ne~á se ani myšlenkov~zachýtit .•
"ani' citově' prožít;j e.to spasení a óspravedlnění hřišriého člověka, ..•
jemuž Bůh'spravedlnos(.přičítá, třeba jí neměl.
". ... ..•. .... ./
, ,Bůhje'podledialektic~é·theologie zcela mimo svět a člověka,
neníahFv'přírodě;' ani v' dějínáchí ani v lidské duši. ,Jest. jen
. .'. majestátní vládce' světá;vzdálený ,llE!přibližitelný ,", oddělený od
" . světa . propastí. Poznání Boha.:člověkem.je;umožněno.·toliko ··tím
ápotud,že:apokud Bůh·sám'se člověku zjevil,l. Zjev,ení boží se.
stalojenjediiou,. sIo-vo'boží k)ide ll1 bylo,prom~uyenojen jednou'
a',jev, bibli. ZjevepL božíďovšem. nerií a nemůže být opravdovým
odhalením;'nebóť pákbý to nebylo zjevení se Boha; vždY'je za..;
,
haIé:no; Třemi způsoby 'se.,Bůh zjevuje:,onj~zjevo:vatel,ónje,
:':'zjevení,onjeiijevené, .atojsou tři božské osoby:' Otec,.Syn,;,
Duch Sv ; "Zjevení'jí(předevšíín a primárně Bůh sám, jeho bytost"
"jeho jméno, jeho'pariství" jeho sláva, jeho svazek s ičlo~ěkem:ď*)
.'".' < . Podle '~terminologie .' barthovské"Bůh. ve .•. svém.. zj evení.· je'
.... " slovo boží",:Tó 'm'á tři'podoby: jako zjevení, ,jako Písmo 11. jako
, poselstvícírkvé, Slovo boží 'znamená pro člověka vždy jen,pásivní'
poslušnost, nestává- se motivem . našeho přirozenéhoživota.Zje'-,!
yení se.nesmí hledat zatextybible, nýbrž.;,se děje; biblických'
'.' ,textech,' ve slovech~ľvětách, 'v~tom;' copfqroda ápoštolé,jeho
svědci' chtěliřícia řekli":*) '.'
.
.,/ď ', ,....
.... ......•.. Z íevenítri· b~Žímsvětu,jestpódl~ barthovskéthe6logie ." Kd:.
. ,stus,'neboťStarý "zákon mÍi ~prývýznam j~n pokud míří ke KristU;
Kristus,je ,pravý.člověka . pravý, Bůh,:neděliteIÍlě;i',nerozlučně,
",pouze a potize~vněm ·jako metafysické> transceÍldentní . bytosti .
•"'·;'1kosmické,ďnikoliv' historickém Ježíši, kterýl)rý~je výniyslem .libě- .
.0ráliií . theologie;. j~st·. přek,onáníprotikládu:mezi .tírňto'.švěte,ll1::'
nieotya světem absolutním; Jen.: ve \zjévenLskrze Krista- je' člo-'
věkuumož!lěriopozríá,ní<Boha~, Smrtí a vzkříšením Kiisto,výin 'je:
umožněnopřek~eriutí própásti. mezi hříšným člověkem á svatým:
Bohem,ospra vedlnění, nlilost; 'v.ykouperiLUkřižóvaríý Kristu,s ční.
jediný nad propastííjež~odděluječlověka od Boha a člověk 'se'
. ,zachrání.'Í en.a j eu' skoke'rrLa uchopením '" se, Krista~ "',:. ". :.; .....
. ,.', . ·.• ··BůhsvýIiiz·jeven{m;' svým'sÍovemvzbúzuje'vncls víru, Pojetí
. víry: patří ,kzákladnímznákůmbarthovské theologie. 'Tató'-víra
'neiú,prý~ vůbec_žádným~.líkoneirLani; stavem:duševním,zktišenostL
,Oblástyíry';a:,óhlást duševníhoděnízůstávaj(stále vedlé'sebe/
'mezikřes,fánovou yěroua:psychologif 'je, naprostá protiya;: Jalm ,
pozemští lidé . nemůžeme svou 'víru' vidět· ódůvodněnu . v. ničem
, vlast llím,' nýbrž jen ve slově,'kt~réBůry' sálll ,promluvi1á. niluví; •.
Je ,nutno překonat :všecku důvěru y'sebeápopřít:celého ,cmpiri- .
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'~k~ho člo~ěka, ill<í:li

nás

'Bůh svým fjevenímí,s~ým 'slavempfi- .•.• ,'.'

>réstik:Víře. Věřitznameriá odvrátitzrak'odsepe avyh1ížet n,a.d,
sebe; Vím nevytváříčlověk;subjekt, nýbrž pouze jejíabjekt"Bůh, "
sám:.Sé strany člavěka jeto jen poslušnost 'Boha a nemá' svůj 'í:;

'.původ v, potřeb'áchvnitřníhoživata. Není to stav, nýbrž ·stálé •.
: a l stále nový úkon. Ýěře'musíčlověkvždy v novém.rozhodnutF , '

>,

~.'

"

'Bahaposlauchat.
,.
. ",ď. , ,'~;:,z
, '. Badh,vesvém spise R6merbrief, v'něniž' takřka vulkariicky,
.••. vybuchlo,'. co jím v nejhlubším nitm ,. hýbalo, vyslavuM různými
,obrazy myšlenku, že víra je dar boží a: žecčinnost.1idskáje z, ní
, .' ,~vylaučena;Praví,že "víra je čis'tý vertikální zá,zrak",Že je: jako
"prá~dný prostor", ,do něhožsevlévá' svopodnámilost boží,. aniž ...
se co děje sesfrany člavěka;žeje jako ,',jeskyně ;vhoř,e", óníž·
semůžejen říci, že tam hora (člověk) nenLVposlědním:spise, .,'
. Barthově, 'yDOgmáticej>nejsott . již,takvystupňóvané ,obrazy,
.) ,zato pojetíyíry' tarn blížÍ,se,značně ,pojetí katolickému; jako
vůhecbarthismus v. parovnání, svýyaj empředválečriého pratestan~ ,
, tismu znarrié,ná vývojsměrein kekatoliéisri1U římskému. V Dogma- '
" ~ticeBart1í'výslovněuzn,ává,že"vírá je ,;wirklicheTať'desMen-'
schen", 'ovšem je tatof"Tiitigkeir imLeben.~des '•. siin'digen\ und-:.
,. ',sterblichenMenschen ... yon Gottbefahlen,un~:gesegnet:'und '
. ,darum und darin' al1ein~gerechtfertigt' urid; geheiligf' (s; 195).
': Oproti katalickému' systému" kde věřitf'inameňá:,mítiza pravdu;
" reformace a ce IÝ prO' testari tisin us~s toH na s tariavisku, že věřiti ď
'j~~tdůvěřóvati. f,Barth je '. si tohovědoÍ?1; ", ~ítže fides' 'fidudá
':
' '.' jest,j,die van al1enReformatoren.inder: TatdurchgefiihrteDeti:.., "
{,tung des.'BégriHs, Glauben~'::a že j,darin 'dasWesen,des'eyangeli~' ď
schen Christentumsliege'~(88t:A~šaku.něho ídůvěřqváhí jest>
. , ,sp()j ena § pokládánímza pravd u, důvěra j ~ jelÍ cesta,: prostředek.. ,
' .. aby se přišlo k myšlení, vědění, uznáriípravdy .baží;v jeho slově,.;
: " .·A Barth j dedokance; tak dáleko;; že proti názorům protestantismÚ"
'pakládá' tuto víru, jež.j eposlušnóstíi' za ~čin<záslužný; který se,
.••'. ad Boha počítá člověku kspriive'dlnastL Na •. dokJad uv~ou několik'.
:_míst,zDogmatiky,,,Stále,stojínaše myšlcní'.vénku,přede dv.eřmi::
,
.. v Duchu,vD~c4u . Sv; ,jen jé!o:pr'avda, 'že,j to : uvnitř . V' Bohu'
,.a ad Baha jé,.topravda;žejepaznáváníLTojezázrak DitéháSv;, ".'
.. 'že'skútečnasť,bpží;~jíž 1?:aše myšlenLIÍemůže,dasíci a pochopiti, .
za náše ďmyšlení nastupuj íc;t1aše' nemahoucí: myšlení žehna j jé ,
I

.

e

ď, •.ařídíc,je. přfstupnay'své nepřísfupnostI, poznatelna:,v~své

ne:'"

"poznatelnosti~.. : Je neseno"důvěřováním aodvažóvánímsesrdce,
', ..vněmžčlóvěk='přijíÍnásvědecfvibožL(iež.by semú,z'esebe-sa11Ía': ,c-:'"

nikdy. nemohlo· stát pravdau;nýoržbý zůstávalo samou temnotoú
anemožnóstí)j ako pravdivé,pavažú jé zadosvědčeÍÍé', Bohem sa:'
'mym,.... Je·to. myšlení; vněinž je Bůh'p'nivě.tak milaváúja\!:o
"',obáván;'obáván;jakomi1ován,kteiéje 'siBohemt~k jisto jako
'tíril,žetatojistata'má jen'vBoh'u svůj základ a' svousí1u~Myšle-:
, .
",;'nÍv slepé důvěřeďv .. Bohá;:stéjně j akójný~lení:'; nanejvýšvzd6:"<
., -:'ravité'sebedůvěře"~(455;anásI.);'"Přii·ozeriě:jeďvíra·matériální' ,'.
~
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cp~znání auin:ání, mé ano k sl~v~; :j~žke~ně~BŮh ffiiúvi,notiÚa'
, "aassensus~~:(329)~ ,;Naprosto šlabé,' podivínské a zvrácené je také: "
,,'věd,ěnía.jedrÍání člověka, v něrriž přijímf zjevení,v,ně:ty.ž Boha,'
>, přizl!ává; Ale to je právě záZrak Ducha Sv.yezjevení, žetákové
" přiznání, Boha se děje naším' slabým, podi~ínským á zvráceným -'
. 'věděním a 'jednáním,lidské dílo, jež'Bťih 'se všemi milosfivými';
'-:
následky'pro.cčlověka uznává žavykonané v Bohu, z~jikáníá ' , . '
koktání člověka (nikde nejeví se'skútek'člověka, tak ,zřetelně.ve.,
, i ,své :vratkosti,a marnosti,'.Í ako když 'stojí před Boh~m ve světle
"
zjevení), vněniž-Bůhpřesto-'-, vždy astákplatítu božské~přes
p
tol, ,ale platí -::-vždyznováúznávásvůj hlas; >svůj vlastnF ~in,
víru, jež sénámpočíták 'spravedlnósti,rp,oslušnost, jež se. nám
~počít~ ksvatosti,ačkólivsamy o sobě jako naše dílo těchto vlast- '
ností, v pr'avděnemajía dostati/nemohou" (323). J ,
,Jen jako tákováto víraje'podle,barthismumožné 'náboženské
poznání, Jedy jen tehdy" když člověk' nasadí celou, svou bytost
'jako ~v,ki-isi,pókoří se před Bohem; uzná svou nicotú, hříšnost
a: odevzdá se' mu tělem i duší. To jeprávěkřesfari~tví~,a bar.thism ten to' název, není Ochoten 'přiznati, ničemu' i inémi1, než' prá vě ~
/ jen:s'vému pojetí;
," "
"
' ..... , , '.' ,.',
.
,'Věříd my~lení, ,jehož logos' není JOzum, nýbrž zjevení,je: ,
\ tHeologie ~a barthóvskátheolOgie nechce býti:t;a žádnou cenu " .
vědou '. o :náboženškém člověku, nýbrž:', myšlením "nábožensKého
člověka o.BohŮ,' zjeveném v slově bOŽím, takže Bůh jestsubjek;; ,
tem á,'pánem~ tohoto myšlení, ;nikdy ne.objektem. Th~ologické':
výroky ,se však mohou pohybóvat jen ve formě lidské mluvy a .
. protimluvy,v'paradoxech,diálektice; '" ',> ,ď, ',':,.ď ,", ".
'.' .,:.Tatotheologie arcistojí<a padá zcela ve smysluďprotestanf~
, ského' individualismu, s pojmem 1ednotlivce~ beZ ohledu na sku... ,
. "tečnost, 'že', jednotlivec ' je .' i ~nabstrákttim theofetickéhó ,r~zumu,;
,zatímcov životě je člověkspiat v řetěz s minulostí; rOd~nou"ná,-'
",'.
, rodem~ ,lidstvem. Barth zdůrazň'u,j C, velmi intensivně' právě, toho
ďisóloýaného je(fn'otlivcev p~lésvé theologii, zvL 'v Dogmatice:

<:

.

,.ď;;Nárok biblejakoslovábóžíhoexistujejenukaždéhozvlášť"

.mezÍsvědky boŽími,:,proroky i apoštoly a 'těmi,kdojsouv církvi;

'.• ~xistúJev činusvědomLjednbtlivce, kt~rý jejísvě.deétvÍ přijímá'_
a tedy sobě ,si je říci nechává~, JedilOt1ivec! To je: korelát pravdy,
ne Iidstv6, tákéne křesťanstvo v masse,k4e by se .vždy: mohl
,', 'jeden; u'spolehnouf na druhého,' nýbrž ." tento člověk, já/Mně,se."
, odpovídá a jsem dotazován;omilostňován-asoitzen~ :Jájsem od~
."
~povědenzato,',abychsiřek}:pravdu náto, že;se:mi.říká'~ (399).,' ,
I

,;

"Bojniezi,'droua,nevěio,u;mezi",posl~šnostíď anep()slu~ností;

této časnosti a~ vždy stát. bude,
se vždy jen v ~jednotlivcích~:(362)
:; Theologievpojetí bai-,thovskéin je~zástupcitohotó směru. na~-:
mnozeztotožňováiIas křesťanstvírri a stávěnav'protivu· sku1turou~'
",ďkt~rá' je~považována jakodílozkažellého,lidstyi'zaněco špa.tného;,', .
'vzhledem ke~zjevení.·Stejněď je toto kř,esťanství,' stavěno, v. napro,:,," .,
v

němž křesťanská'církev' stojí v
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,stou proHv~>kpstatníjn izéíbožensfvům.Kř~sťan;tví jé. ;'2;jevení'\
.[.kdežto 'ostatní -jsoujen "n,áboženství". " .',', .• , _ .'. '. \ ...'. '.' -'., , I
, •< '
-Takto chápané křesťanství,totožné stlieologií~- odvádí od,'
_veškeré kultury a zivofa, počítaje vto·,imr.ivnost, takže proud"
:světa' jde mimo ně, onopakdoněho.nez~sáhuje.Barth klade do
'úst Kristových slova:' "Co je mi po fom vašem praktickéinži':'
votě!" apíše.-dále:,' "Mohla-ILotombýtještě V 18.-stol. nejistota, .
stalosezatím.zcela jasným: že byl svět odevzdán,žeúI{o!yosvě":
'cování lidu,pečé,o mravnost a lásku'kvlastia umění. nečekají
'ďriáprostonic na nástheologYi nýbrž od jinýchmohoúbýlsplněny-'
. dávno lépe, než bychom to my kdy dovedli,:i kdybychóms lepším
, v'ědomímnež je. tomu veskutečnosti;ď sp1ěli diletovaLna těchto
jiných : jižobsaz~ných polích. lidské činnósti."*l
. *
.,'

-" .v

.

(

~

I

-R~zepsaL jsem se obšírněji o barthismu,~poněvadž i u nás

mladé, generadevangelické bývá prohlašován za jedinou zá:. 'chrami křesťanství, a také naši mladí duchovní cítí povinnost své:-.
. ;, ho ~vědomí vypořádati se s ním, ač jej často znají jen z několika ,hesel.
_ ,>( ,
/
" .' .'- ", Vcelku vidíme, že barthism-je ve svých: základních~my'šl~n-:
kových zásadách' návratem kpůvodní reformaci, a to hlavněfypi.ť
:kalvínského/, Ukazuje náto.myšlenkanaprostétranscendence' ", _
,boží; distancemeži Bohem-'a svěhimičlověkém, dále:myšlénka'"
- ~: .. o naprosté zkaženósti Člověka následkempádu,prvních,lidL(dědičný hřích) učení o milosti, ospravedlněnL vírou:- ,výkupné ceně
,.smrti Kristovy a j. Jako novota přistupuje tuzásadnf stánovisko "
~,no~tiéká a Ínethóda, způsob theologické' práce, to:, coje:v:ysloveno h ..
• ve výrazech: theologie krise' a .tneológiédialektická..
. ._'.
, . Celé dílo Barthovo i jeho druhů lze si-vysvětliti' opět jako
reakeináboženského ,vědomí,'.kteréná _jedné straně ,vychováno
.jsouC něméckouidealistickou filosofií,:'pietismem a liberální theo- ,
" -:logií;vidFsubjekHvismusa ielativismu's ;všeho, ná druhé,stnině ':
.však,.majícmluviti'oBohu a'kázati jeho slovo, a jsouc si vědomo.
" v důsledk'u'kalvínskévýchovy hříšnosti abezm'ocno~ti lidské, -prudce a bolestně, hledá:absolutníautoritu.Cliýbou je,žejihleaá
v,naprostém protikladu lidskézkušenosti,na •. liriii,.abstraktně
metafysicko paradoxní a mizí.jí linie ,osobně >nábožensko, .zku,:,
šenosttií. '
.. '..
'.
.
,.,...
, • J.e ji~tě nutno souhlasiti 's BarHiov~i,-že, je'potř~bív~ájmu
'náboženství 'a křesťanství' překonati natura1ismus' racionali,smus,. ' .
. . subjektivismus;' histodsmus,~psych()lógismus,sociologismus.libe
-rálního protestantismu. To však,lze učiniti ÍÍnou cestou',než ,jeta, ; .
kterou se~dal barthismus.Je naznačeÍlá:ýII.části f6hotóČlánku ..
. '.' " . . 'Cesta barthismu,třéba_ v něčemlz.e sní souhlasiti, jeví ta-,
~·kove známky, že ani protéstantismusne·může\ji.ce1ý jíti, tím .mé<,'0_,
". ~. ,~, <,o
I:, c' .. ,:.:, -' :,;", '.
_.",":.,
,., .....
" :ol Ba rt h: Dogmatik, s. 419.
~,

>

,

.,",

109.'

'./-'

ně

.'/

nová

,

,.,

~ábož~nská<společnost;

která:v;yrostla

I

"

z!Ú~ých' přecl./

pokladů i potřeba pro jiné cíle~Může arcibýtidobrymkoiekti~

" vem' proti pietismů urči,tého citového, typu zb()žnosti a proti riaprostému relativismu moderní kulturní tvorby; doprýmp~dněco
vateIem v práCi theologické: a vůbec, myšlenkově náboženské.
'
.V.duchu>stánóviská tóhotočlánkulzejen soúhli'siti <stím,
, .že, iau jétí osobníhó .stanoviska je na' rozdíl od :poznánívědeckého ..
:amyšlení filosofického, metafysického" prvou podmínkou' nábo~ .
,ženského myšleníavěřenLAvšaktomufo poi;adavkti vyhóvUje'
'výše uV,edené moje pojetínáboženskézkůšenosti" jež je věCí celéhočlověka,nejen.poznánínebocítění,aletaké chtění; a také'
_ ( , 'založení pudového'a,poÚebsociálních.."
ď:;"
:.:ď
'"
. -RovněŽ. v.tomjeriutno.přisvěcÍčiti;·'ž~ náboi~~ská ;víianení',
pouhou důvěrpu.Je ovšemtakédůvěroú"jako fides qua;Ajako'
, taková je darem božím. Důvěra::je'vždy darem. I když ,'niám
'důvěru kčlověkll, ,on sámmijidal; ve mně.ji vzbudiL Avšak
'vzbudil jive nmě a' ne bez mé sOuČinnosttÁtak 'ivě víře nábo- .'
'žeiískéjei spólučinnostčlověka, a víra'ta' je také. duševním sta'-' .'
ďvem věříCíhočlověk,a,.nikoliv·'něčíma někde mimo čas a,prostor. "
,A:mmí,.to jenfides qua, ale vždy takéfides quae.Důvěř'ti:ji-li,'
'cmáÍnvždy také představu o tom~ č,emu 'důvěřuji; moment myšlen...,
'. ,kový,xozumový k vždy v náboženskézkúšenosti; v náboženské ,
ď 'víře vždy jde také ó pravdu, a: tedy s.důvěrouje spojenouzná-:- ','
.... " vání za pravdu. To ovšem"neznamená,ďže ta .pravda jé absolutní, .'
. ,třeba byla. vyslovena i vhibli. . "
. ' , . , .,., .
"
Co, barthismusfo~muluje jako:'dialektickýť způsob, mluvy,
" 'mluvení v paradoxech, stále mezi ano a ne, a cove svých spisech
:"provádHak; že jsou těžkosrazumÍtelny, jé jen jiným způsobem .
"vyslovený fakt, že náboženská a 'tím ,víCe' theologická mluva je' ':
'. "obrazriá, sýmbolická;Bai-thism ovšem věří v absolutní pravdu zjevenouobjektivně a jen jednou, v Kristu, ale skrze slovo boží pů': .
'sobením D.ůcha sv~: vždy'znova.zjevovánou· jednotlivfi ~v, pravé ."
víře.Smísepak divit, že se odmítánáboženství;křesfanství, cír.kve,nemoh6t1~lilidéÚlkové vírypřijmóuti?· . : ,
.ď;·, '
, "Sta~ěf p~opá.srmezik:řes~aristVíďakultur~, křesťanst~ía ži, .votje sice theot:eticky snádIlO·možné.'Kčemuvšak jest potom
. :riá zemi Kristov'o :p()selství, než aby zápasilo o zmocnění se ditchovníhosvěta ? Jde o, tó,zachránit vůbec víru v'é c zmatku 50u-:
'čásnéhomyšlenía, .žitÍ' "nikoliv, stěžovati. ji ztotožněním víry j ,
křesťanství, náboženství c, s,, určitými theologickými formulacémi. '
Je-li náboženství ať křesťanství metafysickým theologickýn} spe:' , '
"kulováním, pak,nelze zazlívati, těm, kdo' zde, na Zemi trpí sociálně, '
'a'pr() něž 'na to v tomto spekulování není jiné odpóvědi,než ,že
, '. tomu tak na tomto zlém. světě, mU:,sebýti,' jestliže" sek němu~ cho'·.vají lhostejněneboisopovržením; ájdou-livesvéín Úsilí mimo ně; ,
Napro'státrán~cendénceboŽíne'ní ,ve. shodě, sježíŠovým'
/ evangeliem:U Ježíše ťnení distance mezi Bohem a 5věteIÍli člo-
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věkem; Bůh jé' Otcem, kt~rýpečuje~ ~védítky,o květiriy;:pÚíky;
'bez jeho'vůle nespadnea.nivlas ·shlavy.Podle<bibl~ je člověk ',"
•.••. stvořen k o hrazu božímu,. mezi. ním. a .Bohem ~'i e yztah. příbuznosti.·'·
· . Sriad·j en v kalvínskéni pesimistickém~ typu' zb6žnosti .je účinnou'
'představa o Bohu hrozném; před nímž .se'člověk jen chvěje, hříš< ..
:ník a odpadlík svou .přiro~eriostí, ne ~bsobní.vinou; . Ve shodě.
s optimistiékollzbožností ,Ježíšovou a pro většinu. lidí je oporou.
,'zbožnosti myšlenka.o . spolupráci člověka s Bohem,.'která·arci·\
:v.barthismu;.·je· vyloučena~' Je, přirozeně Bůh trán·s.c~ndentní, nesplývá s přírodou a člověk~m, aleje zároveň.immanentúí, není.,
. 6dloučenod .světa a ,člověka a působí v ríich.MůžéhotedyLčlo- .
'.věk poznat,o'všem, vstoupí-li s níin .v osobní' vztah; Ttipák je:nám.·' .
nemožná myšlenka, že.by takový vztah byl možný jen u prede-'
stinovaI).ých/n~boťpakby byl bez viny, kdo nevěří. Bůh ~ltiví
/ v tom nejlepším. a riejvyššímvJidské'přirozenosti a'člověk sám·.
I

f'svým .~~ilírii ~',' ri1ů:~~: ~\ odJ.<tÝ,ti~,::v:,',spolUP,ráci,,: s ~_B,ohe~-·'.sv.ůj yzt~h

,\."

. "k němu; 'Nemizí .proto .svrchovanos.tboŽí,. nemohou:však také';' miiétschopnosti a síly lidské; AtěmjeBůh poznatelný jen tehdy,
. 'jc':Wvevědomí člověka. ' . ' ..... .... ' . : .:.
. ....
· . • ' .Toarcije~t~riovisko, jehož-nikdyneuzná Barthovec.Tak·j~·
· '.' tomu při, mnohých jinýchmyšlenkách.. Jsou,. tu" různá .stanoviska .
c.
a nelze se rozhodnouLpro obě. Buď<optimismus nebo pesimismus.:
Buď distance" nebó synergismus, buď. dobývat svět Boht\ nebó ....
"
z něho utíkat .'... ' .
' . . : . .'
ď'"
S. hledisk'a harthi~mu' netnohl. p'rot Dr. Hromádka ·nežpro~ ..
-jeviti nesouh~ás s mýmpojetímvcILčástitohotočlári}iit:*) Ni.:, .
'zývá ilusí a 'ómylemmyšlenku;.ženáboženská ikušenost jezje- . :....
v.eníboží· a' že ve svých náboženských' zažitcíchL člověk se, setkává c...
se samou. skutečností boží. Kde'~ prý. je. tu měřítko. právé' víry?
'~dálepravíi ,,0 pravou vírua.ltedyo prdvdujde, nikoli jen o to,
'. abych iněl náboženské LzkušenOstiá jakési vědomí' Boha'... 'Je-li"
nábOženská- :zkůšenost' jako 'taková 'zjévéníni; "pak'neníro1zdílu
, .' 'mezi.věrou ayě,rou anenídůvo/dú_ pro zápas víry. Měřítko. víry
nenÍ. ve zkušeriosti, . je ď nád. ní i~náboženskác zkušeno~t tIlůže.
někdy,hý!'v.rozporU ·s tím, v' čem Bůh sám sebe a svou . pravdu .
zjevil. ; . Prohlaste Jidskoú zkušenosttuiboženskouza'zjevení,
a ()tevřéli i ste dvířka, kterÝtni ,se na turalismvšehodruhu. protlá:čí-:-.
do vašeho 'myšlení i z~ožnosti!.· •. ď.Ztřatíme_li Z mysli.normativ':
'nost. víry, promění 'se. nám všechen náboženský živót: lidský jen
...... v beztvárný proud, ve kterém splývají všechny nábožénské'směry
v jeden celek A 'potom musíte. říci, ' že : náboženská zkušenost'
.: /všeho ďlidstvá je vŠade stejná a že jen jejich racionálrií:výraz .
theologickýseďrůzIlí j že náboženské rozdíly, ve světě i soujenne~
dorozuměním nebo záležitostí hašteřivých theologů a umíněných
...
'. i dogmatiků. Ale 'tak .se 'námztráéízákladnímotiv .křesťanského
ď 'theis,1!lu: žepředevšímn~jde ozktišenosti,nýoržo pravdú'-a'

·e . . . .

' 1 ' • • • . .•..

:

'.

'..

A:·
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vědomí pravdy,poslušnosf:

, pravdě,. báj o pravdu musí mít ,ohlas,v lidském nitru a' životě/'·
,Myšlence,. že v náboženské zkušenosti je zjevení se Boha .,'
v duši člověkově, může údporovati .feri ten, kdosé.drží. názoru .
zjevení mimořádrtém,'zázračném;)eny dávne,minulosti učině':
némi pouze v bibli uloženém: Stalo~lisě zjevení boží jen v mi·nulC!sti,,ie'náboženská zkušenostodtédoby illusí? 13ůhse v ní,
"neprojevuje?' Je-li naprósto;trimscendentní,.-pak ar~i nikoliv. Ale.
's myšlenkou immimence boží,není hi v.rozporu,; 'riýbrž jedině
'vsouhlase~:Bůh arci'mluvíkněkomu,více, k.jinému inéně . .Ajistě
~,"
proto není,každánáboženskázkllšerióst měřítkem,ďale pouze ta,'"
kde se Bůh, nejvíée'projeviI.,Měřítkemprostériábožeqské ZkU-"
šenostikřesťanovy je náboženská zkušenost Ježíšova." c
. ',<
: .. ' Dále' je třeba>zdůrazniti, že je něco' jiného objektivní zje- ....
'venísc' Boha v lidske duši a subjektivriíi,tvědomění'si á po pří
:padě'vyjádřenítoho zjevení. Bůh~jest absolutní, ale ·člověkzku~' šenOst svou si uvědo}11UjícCa vyj'adřující"třeba:se:s~tkal sabso~, .. ",
. lutnípravdóu, dobrem' a láskou,:nemůže svou zkušenostmyšlen:-:;
kou, slovem, citem ,vyjádřiti jinak,než .·nea'dekvátně,obraině;.to .
jest relativně; Nemáme.,nasvětěiv držení absólutnípravdya ne, mám~.absolutníhó měřítka pravé víry. Avšak absolutnípravdá,je'
ali.déjako jednotlivci i jako celek svou spqlupracís Bohem se,
k níblížLLidské ,uvědomovárií'a formulace absolutní pravdy, ,
.rozu,mové formulaCE(nábOženskézkušenosti ~ůstaňou. však vždy
.; .... :'-objektivně vzato ~reIativní,třeba 'subjektivně se uplatiIí
"~vduši toho, kdo:je zažil, jako absolutně platné; . budou~jedině
· pravou vírou a povedou kbojůmo pravou víru.' Tínivíce to·platí
o theOlogii, jež. jest již: druhotnoumyšlenk6voúJormulaéí,vzrii:':
· knllvšf:z přemýšlení o prvotní JormulacLnáboženskézkušenosti ..
. Jaká . však: poznávání;aosohttríí pravdy <vzrůstá, tak'věřím,.
že roste z náboženských zkušeností"postu'pem doby i pravost víry;
· Není tedy 'náboženskázkušeriost~ všude' stejná; nejsounábóŽE:inské
rozdíly nedqrozu.měním; nebozáležitostí hašfeřivých theologů,ale
'jeto zápas různýchformulaéínáboženské zkušenosti poznávání
pravdy, zápas na cestě k;absOlutní pravdě, dobru a lásce; ke kiá~ď
lovstvf božímU, boj ovaný v spolupráci Bohem. Jednotlivec IÍ?:usí,
se spOkojiti svou subjéktivní vírC!u,formoyanou riejvyššíniivzorY.
Je .to těžšíá pro lidi méně uspokojující. než. přijetí hotové víry,.
vydávané. za absolutní
jedině. piávou, ale odpoví!1á to' 'jedině
, skutečnosti. pravdě á. vede k' osobriímu. přesvědčenL. á. ovšem' i stá.:.
lému·· hledání, nési)Qkojování . se ,s .domn~le nalezenou pravou,
~
",
, vírou;" byť byla- vydávána'za"je'dinězjevenou. ,Při tom ved~to.
i
,Lk snášenlivosti, zmírnění boj ů a úctě k přesvědčení dnihéhcí.
ď'
....... Proto je taképotřebí,abykaždá doba dávala obsahu nábo-.
ženskézkušeilOsH formulacf svou l ovšemnavazujíC na pojmy
starší, aby nebylo propasti inézLgeneracemi. To výsloviľ jsemne.,:
jen jako požcidavek v' II. části svého článku, ále to ;sem :sesnažil
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'výraz·i novým smyslem*) Mohlo, by)e to týkati nanejvýš pojrr{u, zjevení, 'ale toho' jsemužiLjen k snažšímu pochopení pojmu náboženská zk't_šenost.' .
'
"
,,
Proto taképovažujiza nutné riově formulovati problémy, 'jež'
vyrostly Z náboženských zkuš,enostíreformátorů, pokud pro nás
,dnesjsol1 nábožensky účinné, ak nimž se l>arthovská theologie
vrací,nikoliv aby je nověformulovalá, ale jenahy je zostřila a
vystupňovala.:,Při tóm postupuje touž racionalistickou spekulací
,a projevuje tytéž mystické, ~klony,proti,' nimž vytáhla, v boj.
Á aby ony: staré formul acec'zachiánil a, iaději se,:výdává nebezpečí dvojí 'pravdy, jedné kulturní a druhé' křesťanské, ač by měla ! '
býti vděčna; žese"nad toto středověké stanovisko'již 'jednou'
vyrostlo.
ď
,.':~
, . _ My jsmé vyrostli z' nedóstatečnosti mnohých' prvků v kaťc)~ ,
,licismU;,.byli jsme ovlivněni katolickým modernismem, který zase
, uplatňoval v katolicismu mnohé 'zásady, liberálního' protestan-.
, tismu,a prožili jsmem\. sobě nedostatky právě tohotoliberalisInu.
Natéto linii bude sé jistě pohyhovati další náš vývoj.' '
"
Budoucnost :ri~še je v ~ynthese kat~lického.obje"ktivismu a
protestantskéhosubjektivismu; Barthismus ze 'strachu před sub"jektivismem'utíkáodněho úplně a hlíží seke katolickému objektivismu. Avšak jen vsynthese jezáchraria; vsynthese mezi objekti- '
, ,vismem a subjektivismem, mezi individualismem a kolektivismem,
,íednotHvcem' a společností; jejich právy ipovinnostmi. Zásluhou,
protestantismu zůstane, ,že v něm místo ,katolickéhokvantitátiv-,
nihopojetí náboženství, které vidí svou podstatu v ,rozmanitostí '
,',objektivovanýchdogmat, kultických ustanovení,společenškých'
c, . institucí atd., proniklo kvalitativní chápání náboženství; Naproti
tomtivšak "tragedie protestantismu byla:v tom, že kdykoliv
'někdo dostal-něj akoti novou myšlenku o nauce i:mebo o církevním
: zřízení,vystoúpil, jestliže měl dosti moci, 'a založil novOu deno. , minaci, která onu myš-lenku měla představovat. Tragedie proh=!stantismu byla,:výlíičná církev, k, níž nikdo nepatřilkiomě těch
lidí, kteří' věřili totéž o něj aké dóktiině- anebo, církevní proce~
~uře""**)
, , _
"
-'
",
'.
Tyto zkušenosti nemohou u nás zůstati nevyuŽity. Nebudeme' klásti důraz' na protestování,ale, na kladné tvůrčí dílo v, spolu,-' práci s Bohem k uskutečnění Ježíšova kiálovstvÍ',boŽíhó.'
,-,
, ,
-- "
. .
'(Dokončení.)
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,P~of.,Í>r: Hromádk~ v Křesf.revui'roČ.II •• ,st~ 27.í,'a s ním sou-'

::hlasí prof. Dr. Zbořil v
" , . ,**) H. E.Fo s d i c k:
roč. 33. (1926). str. 420. "

Čes. 'Mysli roč. 25. (1929), str. 321.
Kacíř~tví, rrotestantísm a křesfanství.
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Spisar:' :,

'.~ THEISM" A MODERNÍ VĚDA.
(Poznámkyk~stejnojmennému článku Dr: B1: . ·Zboři1a v České'

"

myslij roč/XXIV., č. 5. a 6.)

"

.. -, -'o.

,)

./

'(Dokonč·ení.) -

Dr. Zb. sp~ávně má na mysli; že tvůrčí princip musí býtve

světě. Ale mýlí se,.' my'slí-li; 'že.ten tvůrčLprincip musí btt se
světem stejné podstaty, musí být světem,jeho podstp.tnou složkou. Monismus .podstaty nikdy nevyřeší ,problém 'jsoucna světa.

To může učinit: jen monism příčiny, ne .monism klidného jsoucna,
ale monism' činnosti. Buď tomu tvůrčímu principu ve světě dáme
" vlastnosti, kterých je třehá, aby něco ve světě jimi bylo\vysvět,ď .
leno, a pak nelíefakový.princip ztotožniti se světemjtřéba pak
·.9dlišit j(~jod' světa, což. právě, činí theismmoderně, pojatý,jak,
naznačeno již nahoře. Anebo ztotožňujeme onen Zbořilův ~tvůrčí
princip ve světě se světem a pak 'potřebuje stejné vysvětlení 'jaků
'ostatní svět.
."
...... ."
. . ' ".
..
,...
. '. :Reknesémi s'Kantem: ,usuz~vafze'sv'ěta na'příčintLOdsvěta
'odlišnou,' je sk9k ,dó jsoucna jiného druhu. Ano,' je:-- Ale toho .
.'skokuje třeb,a.Věda jej učinit nemůže.' Může jej jendóvolit, po~
něvadžv něm není nic proti vědě .. Tímvíée a spíše jej může
,věda dovolit, když jej. činíme za podpory zákoÍía příčinriosti,bez
.něhož nedostali bychom. se' ani ,ven ze svého já, do světa transsubj~ktivního a "bez' hěhožinení poznáníá tlení života. Nevím, ·co ,
je odvážnějším skokem: .zda sko~.z našeho já do nejá, . nebo ze
světakďBohujako transceÍldentníapřec~ . immanentní příčině
všeho. Oné spočívá, jak již nylo naznačeno, na. víře. ,Skutečnost·
'iévníhosvěta' nedá se též vědecky dokázat:' . \' .~
. .'.'
. ' Tedy~ n~.věda činí' obtíže víře 'v theistického Boha, ale za, ,.
staralé pojetí theismu. Tak jak chápe tlieism Zb.' tákrozúměli
'- 'ní.udříve~ tak clIáp i:tl i ho ydůsh~dku tehdejší vědy. Dnes třeba
. formulovat thei'sm .tak~aby ivěda,'byla uspokojena i podstatný
zna~theismuzůstal:zachován;A to, je možno, dáme-li 'stéjný
důraz na trp.nscendenci i .immanenci Boží. A není v tóm rozporu, '
pOněvadž přitom.nemáme·na mysli: jeden aspekt, Máme' na,
mysli transcendenci dokona:losti· a immanenéi působení. ,Jedno- .
tlivostinelzemi zde obšírněji rozbírati. K tomu třeba speciálních studií.a článků, k nimž jsem 'dle potřeby .ochoten. :
.
Nadsvětovost Boží neznamená místní nebo prostorové uvol:"
nění' a odloučení příčinriého svazku mezi Bohcm jak základem
světa a světem jak dílem Božím, jako by Bůh a svět bylik sobě ,navzájem v zevním poměru-čivztahu. Jelikož je Bůh v théistic, ,kém chápáníjako tvurc:e světa, t6jestúplná příčip.a jeho, a po~
, něvadž svět žij é naprosto a, úplně' z tvůrčí. myšlenky a.,vůle
Boží, proto je Bůh nekonečně povznesen nad svět (obsahově, ,to

'Ú4 '
-

'\'........

,

"

,
\

.......

;jet~ transcendence), jinak nebyl by schopen' aby:byl pradůvo~

'. dem, a konečným cílem světa. . ; .
'.' . ." . ;. .
.
.. ' ',~Theistický pojem stvořeÍú(úle podotýkám, že stvořenLsvěta nemůže být předmětem empirických věd; ni.ůže být jen ,před:- .
mětem spekulace, 'myšlení,. postulátem lagicky přesnéhO' myšlení,
vycházejícíhO'. z. odbamých':věd,ale jdaucíhoza ně,aby . byl. ,
uspokajivě vysvětlen svět), jenž vysvětlúje svět jaka dílo BažÍ., ..
myšlenky a vůle, ,tedy z činu absólutníha duševna, a ůdvazúje .
půvo'dsvěta pa celé jeho šíři a hloubce obsalíavéi bytové 'či eksi. stenčtÍi, jdoucí z činu' BožíharnyŠleÍlí a chtění (z moudrosti i
'maci Baží), spajuje Boha a svět poutem~ myslitelně 'nejužším,
a nejobsáhlejším, nejsilnějším a nejtrvalejším (ta jeI30ží imma:nence ve světě), při čemž tÍadsvětavast· či tianscendence.neina'mená nic' jiného,. než že Bůh jaka příčina světa je všestranně
, dokDnalýa proto.v sabě 'samém založen, zdůvodněn a' zapříčiněn,
kdežto světtéta'dakDnalosti pastrádáaprata není sám v sobě
. zdůvodněn.
"
. . .
. '''Svět. trvá vůlí .Baží, .Bůh p~kvůlí svauj svět j'ej~kadíla
vl1le,:Bažív Baž~tvůrčí maci: Bůh. je pák/ve světě jakO tvůrčí
.. vůle :;(to: je' Boží inlllla:l;ľence, .ve světě), ~aniž jest tatožný se
světem, .nebať převyšuje svět (tO' jest, odlišuje se adsvěta)
.' kvalitativně nekanečně ,svou . samostatností, . kvarititativně svou'
věcriou dakanalostí, kvalita.tivně mací sv~ vůle jako, pravůle;
kvantitativně, svou . m~údrasW jako. pramyšlenka. ,.,', .... "
.'
,,'. . . Není třeba tedy bát se, že ,Bůh theistický nemůže jinakpůsabit
na svět 'než jen, zevně a·že zasahuje ,jakQ. rušící činitel dO' záka.nitasti světDvéha děiií čistě libavalně neboobčas~ Takový názar
'. na pilsobení BažÍ've syětěnesouvisí nutně.sthei~mem, s. jehó
',:
padstatou, ale je znakem theismu, jen určité ráže, tlrčitého pDjetí,
'.: 'u ,nás hlavně theismu církevníhO', katolickéhO'. 'Nelze takétakayý
.' .' theismus,jak' jej zde myslím, pDvažava(za pantheistický, nebol
'lišfse ód pantheismu právě ~tím"žesvět nepavažuje za prajev,
'; .manifestacipDdstaty BDží, za totožný s Bohem, ale za díla, Boži,
stvořené či tvořené a nesené,stále myšlenkau a.mací Boží. Deis-·
. \.
_,mem pak nelze zvát. tentO' theism přestO', že neuznává zázraků
jaka "občasnéhO' zasahování doiákanitasti' světa, 'kasmu,' jelikaž
Bůh theismu svět· nese a drží' (budiž mi davolenatakhmatně
mlUVit) svoumyšlénkau .ia vůlí, je tedy: ve spójení.s Bahem; ,'.
kdežto deistický Bůh '::":"stvořiv'. jednou svět ~o svět se nestará, '..
',je jako na 'adpačinku, nemávtahú/ke světu, čímž deIsmje vlast-:
ně zakrytý' atheism.~ Boha,., kteréhO" nent fleba praživat' aeksh
stenci světa, který je zbytečný pro trvání světa,' člověk snadn9
. btídéinocipostrádať a' -:-nébiide si ho :všímat. Bůh jen trans-' •. , ..
'cenderitní' nutně ,vedé,kathe~smti,alespoň praktickému.,.,.

o·

,

•

4. Zlo ci.;theislickýBŮh:
/ ,:" Druhou hlav~í i:táIIÍ1tkú proti mažnosti ~. myslitél~dstL Boha
'. ,; ,theistického ,činí dr./Zb: z,'té zkušenasti, že ve . světě-empirickéin ,
i,
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je zl~, {ysické á mravní, utrpení, bolest; nedokorÍalost"nevě:..:
domosta hřích. Námitka to veltPi stará: Odjakživ'anutil fakt zlá
ve 'světěa v člověku k 'přemÝšlení 'a hloubání' odkud zlo .. Nejeden mythus, nejedna báje vinikla' z té'spekulace. A nejedno
pojednání filosofické' a theologické, nejedná úvaha náboženská.
. Jistě, je zloI>roblémem --' problémem těžkým'; Ale nejen pro '
,: theism, nýbrž 'i pro kferýkoli jinýnázO'rsvětovýia'životní.~ A je
,.ot,ázkou a stálo by za pokus' řešení, zdana př. Zbořilův vnitřní
tvůrčí.princip světový, tedy pouze immimentnía snad nevědomý,
.. slepý pud (neboť dr. Zb. '.s'e riěm~důkladněji a podro15něji. ne, vyslovil), dovede .!épeřešit problém zla a utrpení než theisÍn. . .~
· '. Nelze zdév, tomto článku' O'bsáhnout celý problém,. vceIé
'jehO' hlouhce a jeho vztahu k 'Bohu vyřešit jej úplně; K tomu '
třeba 'více místa a: více času. Dotknu se jen hlavní věci' a poku-.'
símsezaplašiti obavy.Zb.L'ztheismu plyp.oucí, ze,skutečnO'sti zla. '
c Předne budiž řečeno;' že ne vše, co dr. Zb; .tivádí'na účet theismu,takéna'účetten patřL.Theism ve své podsta(ě,tedy vtom, co
čÍlií theism theismerria odlišuje. jej od O'statních názorů na Boha, .
riemániC 'společného s tak zvimýindědičným, hříchem: Dr" Zb.
, se táže: "Proč~,Í1echal Bůh člověka zhřešiti? ,Proč nechá prO' pád
prvýc~ rO'dičů trpět miliony lidírievinných ?Je:li ďáb~l příčinou
zla, proč hóBůh nezničí?" (str.'SJ8.) Z toho vidět, že i tak zv, , . "
'dědičný hřích,'o němž mluví mythus biblický, uvádí Zb. ve:spo.;.
· jení s theismem. Podobně víru v ďábly. Ale ani jedno ani druhé
:není, nutnO'u a podstatnou složkou,theistické víry v Boha. Víra'
v ďábly jé 'dědictvím perskéhO' dualismu, byla 'od židů po'zajetí
přij ata a' ovšem pak i od křesťanů. Ale' m!plýnenutně z theismu.
Víra, .v' ďábly můžepádnO'ut, a nepaCIá tím i theism. Moderní
theismvíry've zlé' dúchy'-'-.:.~miv dobré - neuznává: PO'dobn~ .'
i :Víra
dědičný hřích nenípodstatnO'u složkou thei~mú.,Výtka
ZbořilO'vanetýká se theismu~ nýbrž jen církevního dogmátu, kte.. ré bylo vybudováno církví starokřesťá.nskóu' na základě '. učení, -'
· židovskéhO', které hlavně Pjlvél zdůraznil, a pakvdůslE,!dku 'pře- ,
'. ~ahy, filosofie platonské a,novO'platO'nské (nauka o reálno~ti všeobecriých pojmů a o zlé hmotě) v,theologii 'starokřesťanské.'
....
's theismem nes~u~isínutl1ěani vír~>ve .věčně zavržení' (str.
518). Vím, že jest tO' ,dogma 'Církve starO'křesťanské, vím, že
iv Novém zákoně 'mluví se O zavržení do ohně věčného, ale přes.'
'tOpra~ím, že to není víra; kterÍí by nutně plynula z představy
Boha theistického,v tQIl1to ., smyshi nej výš dokonalého a)aska':
vého, takže bys nemožností víry ve ,věčné zavržení byla nemožna
i víra v.Boha theistického. Co theismuszn'amená, ,bylo~,již zde'
'řečeno. Theismem 'urči.tj'e se vztah absolutního Boha. ke světu a.
I.'
člověku. Z theismu však neplyne nútně, že· Bůh zavrhuje návěky.
A jestliže; víra ;vevěčné. zavržení: jeví se jako. nesrovnatelná "
,'sBoží vševědoucností a' láskou: či dO'hrotou" nié nebrání, aby"
padla' vIrá' v" 'ono. věčné zavrženr a <naj ého'inístonastoupiIa víra
ve věčný'
pokroky\ dokOlúi.losti.'Padne-;Ii víra ve _věčné'. z'avržerií;
.
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nepádá,thei~m; ba 'naopalť, dle názorlt liných,~baví~se th,ei~m ..
nánosu myšlenek~,doblÍ1inulých, aniž ,by byl.sám ve své podstatě
poškozen;.
.' . \
' , ' .. ,..' ,'" "
~ ~o platí 0'- ví~e ,ve vecne zavržénÍ, platí s j~~tý~i obrrÍě~nami.,
1. Q tak zvané ;predestinaci,. jíž učili ,někteří theologové ·starokře
šťanští .v minitlostia,;'učí jí Lcélé drkevníspolečnosti dnes:
Ani' predestinace nemá nutně nic společného '" s ,theismem, leda,
t6, že ji vyznávali avyznávaj(Iidé,kteří byliMž theis'ty;:, ',o .
" "
Jisto je v~ak, že dle 'theismu dlužno' Boha'považovat za l?ytost
. pejvyš dókonalou, :za zosobněnou dokonalost samu, tedy za ,
"bytost nejvýš. dobrotivou, .' všemohoucí., i vševědoucí." Mal-li' Bůh
něco. znamenat, má-liněcovysvět1ovát; 'musí míL určité doko::,.
nalé vlastnosti, musí být dokona:1ostsama, A tu opravdu' třeba,
uvažovat r :zda a jak lze srovnat zlo ve ',světě a.:.v' člověku,' zlo
fysické i' mravní, s.' Bohem.' theistickým,' totiž nej výš dobrým; 'vše- '
vědoucím a všemohouCím', Áby však ospravedlněn byl Bůh vzhle~
.. dem k faktičnosti zla ve světě, musíme se vprvéfadě zbavit zlid- .
šťování či ap.tlíroporÍlorfisování~BOžích vlastností, té dokonalosti , Boží. Je-li vůbec vždy míti na mysli' a paměti, kdykoli mluví~e ..
/ a myslíme o Bohu, že naše pojmy a'představy:a naše slova o něm ď
jsou cosi lidského, - 'nelze nám zbavit,se lidské 'přirozenosti, .: ..
když o Bohu myslíme a mluvíme, ale, musíme sitěch"nedostatků
hýti ,,vědomi --..: tak: zvláště, tehdy, . když mluvíme óBoží lásce
a,dobrotě,·.My;lidé' jsme náchylnidobrotu 'a lásku, jak- ji. chá-,
peme a:přejerne ~i pro.· sebe,' přenášeti i !Ul bytOstabsblutní,
na Boha, Láska adobrota,které:si přejeme ód jiných, tedy též
od Boha, znamená pro nás obyčejně jakousi. slabost, povolnost,"
, shovívavost vůči n,ašimnedok,onalostem, přehlížení a odpoUštění
našich chyb, ušetření práce,a·námahy. v dobývaní:do~onalosti, ať
· zevnínebó vnitřní, 'kulturní neb()mravnLDokonalost spatřuieme~
v nerušeném ,požitku; v kHduapokoji, bez.námahY, úsilí, práce,
·ať· jděo dokonalost zevní nebo vnitřní. To je ;to lidové: mít se/ dobře'; : ", > . ' ' .•' . :
",:,ď~,.,., ", . ' " ď
.', Zatím však 'ani Bůhtheistickýnerií 'klidná. ,blaženost; nýbrž . '
ď blaženosCčinná,blaženoíst, ;kteráje' založena ve 'věčném činu
myšlení a,vůIe;,Bůh óvšem netrp'í' a>nehřeší '(lidsky-mluveno),
· poněvadž je bytOst: nejvýš dokonalá, která trvá od věčnosti ,do
· věčnosti, která prostě bytuje. trvá (kategorie času neplatí na
, Boha) nejvýš dokonalým činem své 'moudrosti a moci. Člověk
". však. je --':':;podle theismu ' ~;', 'dílem Božím,',tvorem, stvořením',
... tedy čímsi ód Boha'odlišným, odlišným ód jehodokonalósti;. ale'
určený,'·abydokona.1ým.'se' st/al'svým. přičiněním, ,za' spolupůso" bení Božího>V~echna nedokonalost a 'utrpení zní plynoucí;. po" ' cházÍ.z toho,"žC:'člověk(se, Yy.víjri02:Umov,ě:'~ mrav~ěi,'že ie~stvo- '
.•~ _ řen,. aby_ dosáhLdokonalóstLá ,blaženosti ,z ',té.: dokonalosti' pocho..... ,dící; a to ne'najednou,ale vstáléÍn pokroku; který nekončí /ani
,
.... tělesnciusm;tí~Táže-lrse .kdo, jakJovíine•. odkud to víme, .pra:..-' .' .
.: vím, ževtiu'é~je ďná~.,futo myšlenku: práv~ .theism či víra: v Boha
é

,

i

nejvýš dokonalého, n~jvýŠ dobrého, 1enž je sice ve světě" ale
není totožný se světem. Theism ve své pOdstatě nebude ohrožen;když takto bUdeme pohlížet na utrpení a zloJ ve světě; Zlo"a
utrpení si vysvětlit musíme." Je možno je vysvětlit, tak, ,aby tiebyl
,
znič~en theismus?, Ano! .Jak?,:Tak,že na zlo fysické i mravní po~
hlížíme,: jako :na cosi,. co plyne zriedokonalosti ičlověka, který"
/ď . (lokoruilým se má stát, ale nikoli snad rychle, bez vlastnrnámahy,
práce a'bézvlastriích'přičinění,"nybrž právě na základě, tak zv. '
syriergismu, který. požaduje: Zb.· pro, práci '. člověka. Synergism'
,'znamená součinnost čloyěka s Bohem a právě:ta součinnost před
pokládáďjinépojetí Boha, než, jaké Zbóřilsi tvoří riebo chce Ivo;;'
řit,oabsolutnu; když zmiňuje se asi na~ dvou místech své práce
o vnitřiúmprincipu tvůrčím, alepouze immanentním. Je-li tvůrčí
princip~světovýcosi pouze immanetníhá' (ve smyslu pantheismu),
. pak nemohu' já býti součinným, nýbrž 'ten tvůrč~ princip ve mně,
'a skrze mne tvoří. Oridevše~jánic. Theistický'Bůh však;který
, '. tvoří sv,ět i člověka, 'může tvářit tak;· aby zůstalo' místo. či aby
'
. ,zůstala možnost spolupráce, součinriosti člověka s principem svě, ta ,sebevědomým a sebeurčujícím~ Synergism tedý nerúší ,theism;
, '. ba naopak,jejpřědpokládá. A neruší ani 'všepříčinnostL Boží."
< Bůh theistickýje činný všude; ale ne všude stejným způsobei'n~
~Poněvadž, svobodně'tvoří' svět a ne z nutností a nutně,; tvoří čl o:'
~ěka~a tvo'~í v člověku tak,; aby se ,mohl uplatnit;i .člověk.X tom'
uplatnění, v té součinnosti, v té spolupráci člověka sBohem je
,"
právě úkol člověka, který poznává a plní člověk vždy' ,dobrovólně,
'ne nutně atak zdokonaluje se člověk, zdokonaluje se lidstvo, ne
ďneomylně,>alei omyly acllybami.se učí,podle:ioho, jak póznává
zákony Boží,a jiin se podřizuje nebo také jich nepoznává a jim·
se nepodřizuje; Synergism předpokládá též svobodu vůle,' která
"ovšem, mimochodem řečeno, nekryje seďsnaprostým indetermi.'.
, '.
",
".,
nismem. "
'. Zlo -:- fysické' i: mravní~':- je složkou· vývoje lidstva,' vývoje
. člověka, a'slouž( pokrokua.vývoji 'lidstvakJepšídokonalosti, - .
" které člověk nedosahuje' zdé na zemi, ale ve které pokračuje i po ,
smrti tělesné~ Zlo· zkrátka' sloužÍ. dobrU, . . a potud, .v. tom, sinyshií> /, .
,neníabsólutního'"zlá;;nýbiž. jen:zlo relativní.: Bůhzlá,;nechéea' .'
nechtěl, ale připouští je, poÍlěvadž stvořil člověka; kterýsyner- ..
, " ." gismem, spolučirinQstí . svou vlastní má· dospěti, k dokonalosti.~
, Odtud. otázka, zda ,Bůh spolupůsobí při zlú čL hříchu. "
'.:.. :,' _"
V-'každém. hříchů třeba rozlišovátistráhkú fyskkou· a stránku.'
, mravriL Stránkafysická·.·káždého hříchu.: je"součástkou 'řádu·Bo-·.···
". hemmyšlenéhoa ~htěného .. Vté:yšaknení nic niravného nebo'"
~;nemravného." Y tOnl,má pravdu Spinoza '(a. jiní)', když' učí, že .
: v' přírodě není zla' (ani. utrpeníL ',Mraynístránka: hříchu. spočívá
, v tom a vzniká::tím"ze člověk .stavf"sé00 roiporus;inyšlením'
á.vŮlí Boží. Zlo,:hřích c není. nic fysickěno" ani ~duéhového, ale jest
. nesouhlasvůle~čloyěka's'vůlíďBoží. Zla,cniravniho \'dopouští'se.
člověk jen tehdy;' když zná sice:.vů1i Boží, ale:jedilá proti ní.
.
,"
"
..
'.
. '
"
'I','
.'
'l

;
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v~ to~ má,. pravdu' Masaryk ato míní on, když- praví: . "Není
hmota a tělo zřídlem zla, ale duch.:' (str. 517.) Ještě, lépe to
praví Ježiš,kdyždí: ,~Nic není ze zevnittku vcházejícího do č'o:
věka,cožbY<Íej poskvrniti mohlo; .ale to;, což pochází z něho';; ~
, Nebo z vnitřkú,ze srdce lidského zlá myšlení pocházejí." (Mar:
. 7, 15.21.) Hřích, mravní zlo povstává tehdy" když člověk,' znaje
zákony Boží,' neřídí se jimi ve, svém jednání,' ocitá se.v rozporu .
, s'Bohem,~s jeho vůlí, a'poněvadžzákoIi' Boží, :pokud se jím má
říditi naše jednání, zovese zákon mravní; ocitá sé člověk v roz":,
: poru se" zákonem mravním~ c A ,'člověk, lidstvo poznává 'zákon
, mravní" jak o tom svědčí' mravní/vývoj lidstva. Eřes všechny'
hříchy, chyby, vady a poklesky - jde vpřed. Dosahuje však lidstvo svého cíle, t. j.blížíse mU,'víca,víc? A.kdyho dosáhne?
'Theista, aniž by rušil svůj, theismus, věří '. neustály, . nekonečný .
pokrok mravní,' nebof,věří,žetělesná smrL: není, koncem; ale .p~echodem v jiné f()r!llyživota: . "
' . ' , .,
. '. ," ..,
.
" Možno Jedy theologicky říci: Mravní zlo',je,'defekt, nedosta~
tek; ale ne, ~edostatek naprostý, absolutní,nýbrž relativní, totiž
_v protikladu k vyššímu dobru, nikoli defekt, nedostatek se zře. ielem' na Boha,:-jako vše příčinu, nýbrž jen se zřetelem na druhot-:··
., " nou pří~inu,. svobodu lidskóu: Mravní.zlo;,hřích, jéslabostjni. ' kolí však ve. smyslu subjektivní síly' a jejího ,rozvití, nýbrž se
zřetelem 'na objeI{tivní dobro jakó cíl,. které mělo tvořiti obsáh
jednání,~konaní našeho; To dobré, eoje' ve hfíšnémjédnání,po:., '.,
'.cházíoddobrotYďpodstatné,Božíj .také sklon ~vůle'kevšemu, co'
je ~obré pokud jedobréjtéž i protiklad mezi.dobry·koriečnými
nebo. za konečné, uznávanými. Nicméně úkon celý - po stránce
, mravníhovztáhu" t. j. po stránce svého vztahu k mravní vůli Boží,
kínravnímu iák6nu,>je' zlý, poněvadž 'nedbá objektivníhO. pomě
ru, hodnot, ,dober přicházej ících, v úvahu; dávaje 'přednost .nižší-:
mu před ,vyššími konečnému před nekonečným. Hříšný čin je
protohřišným, žesvobodná:vůle lidská cení více nižší dobronež ..
vyšší,ačóno'yyššídobro;zná'a ví, že je vyšší.
" , .. , \ '
';Se, stanoviska· theistického lze říci, . ž~ všeovládající'.pří~iri
nostBOží- óbepíná i. zl.o mravní" kti'ré ,.ovšem ,není ve stej né míře .
". jako' mravní dobro .obsahéin a'předmětem příčinnosHBoží:. ř*á .
'..,se, ·že, Bůh mravní zlo jen připouštCJopotud, pokud' i hřích má .
:cos .dobrého do sébe,totiž v>těéh faktoreéh svých, které' náležejí.'
.•. k přírodníri1ú 'řádu Bohem mýšlené'níuá '. chtěneri1u . a'7 pokud,
. sloužfd6bru.' Strohá predestinacé neriípochopitelna se stano':
'viska: th.eÍsmu, alemo'žnosf hříchú;izvláště-věříme-li .,r· konečné
,vítězství' Boha, '-:- ' za' 'součinnosti. (sY-nergismů) .člověka'. Í : Boha',
neodporuje' dobrotě 'alásce' Boží. Odpadají též vŠechny výtky,
.činěné ,vš.evědoucnosii: a"šemohoucn~sti ,B6ží-sé stanoviska sku:'
té~nósti mravního.zla ve světě .. ' ' : :... '"ď , , > .. / _ .... '.
.'~.: SnažšJ:prácLmá theista s. vys:vět1éním,zla 'fysického.,: Zlo: fy.>
·.•·.····sické··.jest ·.jen.' formou konéčné"ó~ezenostií riedostatek;'do~ona
., . ·.lostI anebo takový stav,.'Kterýjestpócifován,bolestně·pociťOván·
I
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jako překážka přiro~eného a volného vývoje. Poněv~dŽ' dobi-Ó c;
dobru jiného, poněvadž konečná dobra nejsou '\ povznesena nad protiklad a poněvadž dohra jednotlivých kate~
goriíjsousinavzájem'protivna - míní se fu řád dober hmotných
-:--"proto' je fysick,é ~zJo, spojeno. S ideou,.s pomyslem systému ,
stvoření. 'Fysické'zlo )esťIormou konečnosti a Závislosti. a 'má; I /
-. význam. "ten, .že je . ()stnelu pokroku a . vyvoj e,popudem kVYl!žití·.·
ak rozvinutí sil - a je proto ve. vyšším smyslu' dobrem pro po:'; .
krok ve ,všech oborech:'příiodya'ktiltury>Utrpenímčlověk roste
roztimově i mravně. Kdo netrpěl, 'neníč!ověkem'ane'inásIl!yslu'
pro :utrpení jiného;. Utrpení není proti ,lásce a dobrotě, Boží, ne:...·
boť láska a dobrolanespočívá v t9m, že vyhoví slabosti a smyslové nedůtklivosti,'změkčilosti a 'zpovykanosti, nýbrž že dopomáhá
kvšest~aůné dokonalosti"rozumovéi mi-ávní, :duševní- i tělesné, '
'.' třebás i.za'éenůutrpení.·,
'
Fysická zl~ pddléh~jí- jako vše ostatní~'vŠepřičin~osti
•
.' Boží; jsouvšák Bohem' chtěna a pt1sobena jen potud,pokud jsou
· dobrem a nikoli pokud jsou zlem. Nejsou od ,Bohti'v tom. smyslu'
připuštěna, jakoby sébylBůh nemohl vyhnout nebo jakoby'
, se ta zla jeho tvůrčímu plánu.v důsledku nějaképřírodnínut~osti vnutila, -tO by byl, zakuklený . dualismus Boha a ,p.ic~ty
nebo hmoty' (platonismus, novoplátonismus, perské náboženství
" atd.), nýbrž onajsouv pravdě dobrem a jeví se jén sestaIioviska
.' omezeného a přechodného fakocosi zlého; hlavně lidské sm,ysló~
'vosti 'se' tak,jeví. -To platí· o nedostatcích .přírody a vývoje, . o ne- .'
usp6kojených;potřebách; o zlech, která vyZývají k fysickému a
- ethickému. boj ii která' jsou'. podmníkami života' mravního,. jakož>
j'časných, ti-c!!Jech,' které vedou k mravnímu' polepšení,'.Cituje-li ::
dr. Zb. na posílení svých námitek proti všemóhoucnosti a moudrosti a dobrotě Boží se stanoviska zla, na svělě výroky 'jiných
· filosofů, hlavně J. St. Mill a: --'-, pak; dlužno proti těm námitkám
'na obranu ,napadenýchvlastností,B6Žícll říci: J'.:, ........, '
jednoho/překáží

' ; . 'a)
vše~6h~uc~osfi130ží:' Nechtěl-liBt1hstvořiHdílohoto
.vé; aby pak jenom ,líně.. trvalo,b~i chtěl:'li naopak,. jak ukazuje
· náš svět, aby stvoření seyyvíjeloa 'tak spoluúčastí tvoi-stvá,. specielně člověka jako Dytos~i rozumné~asyobodné,.vznikala. plnost:: .
. jednotlivců' v uspořádaném poluokuvývoje,.pakmusil připustiti;
:-'-:- ne znemohoucriosti,' ale se \zřetélem, mi' ten pokrok a· výv()j, .'
a spoluúčast a relativní samostatnost a .zásluhu člověka":"":' musil .
Bůh připustit utrpení a zlo; zvláště netvořil:-li a 'netvoří-lisvětá
pro svůj užitek a'zájern, ale. aby j jiné bytosti měly ,úČastna
Božídoko'nalosti;, at~ ne' 'snad n~zaslouženě,nýbrž použitím a
,.rozvitím příčinnosti' yestupni nejvýšllÍožnémza účelem'proje
vEmí nejen,dokonalosti Boží, ale i dokonalosti jsoucnakónéčného,
stvořěného; dokonalosti propttjčenéi riáhyté.:' ' ; " < ' ; "ď:'
• Ve' ~ývoj i a'pokrok~ 'světa' ič16~ěka.:vpřeI1láhárií překážek'. '.
, fysiékých i mtávních; jeví se nikoli slabost, nýbrž 'naopak ;vše.,.
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, ,moho~cnosLBožLještě lépe-(po:Jidsk~mluven'a) než ve stvoření
vždy.
'
Moudróst jeví se v tom,že má
zřetel· na 'svéráz věcí a ' jej ich řádné 'použití, j ákož i, že' rieničí a
. ' 'neodstraňuje překážek vývoje' riásilím, ale; překonává je. vý- ,
, .' vojově. Tak Bůh právě proto, že jé tvůrčí moudrostsama"šetří
všeho;.vždyť vše vynalézá a vytváří; aby, bylo
svou přirozenost ;
.', rozvíjelo.' Z toho, že ,trpí Bůh a připouští překážky a obtíže vývoje, ríelzeusuzovat, že' neumí nebo že by 'neuměl ,riásilně odstraniti to, . co jeví se stran nějakého ,zvláštního účelu nebO.
oV užším oboru činnosti j ako ~ překážka j spíše -lze" usuzQvat' i tohO
'nadobrotuBoží, která dopřává každé:bytosti stvoř,erié určitý svéráz arozvití toho svérázu' totiž svéďpřirozenosti,'Chceme:-li usu~ .
, zovafz dění přírodního i dějin.'Hdskýchna ú111YsFy"BožÍ,musb.
o' .' me mÚ:nazřeteli nikóli .iédnotlívé částečné účely" aleveškérý
rozvoj světa vo: jeho .plné šíři a' hloubce.
,.'
"
'. ." . . .
·c) .KdobrotěBoží: Jak jsem jižnaznačilineliepojem lásky . .
. a dobroty omezovat pouze na' blahovůli vůči bytostem cítícím a
na dopřání pomíjejících citů slastill-. radosti: dobrota a láska jest
V podstátě sdílení a rozvíjení určité dokonalosti a projevuje se
proto i ve všem, co, k dosažení dokonalosti je potřebné,tedy .
.i v tom, co nutí člověka,. ahy - třebas i nouzí a stárostí, utrpe- ' i
. ním ~ dosahoval pokroku a, rozvinutí sil. ,'.
/ '" '
.; Byla byv totri.,pravá'dob~otaBóží, 'kdybyďbyLBů~-stvořil
.. ,.zemi'na nejvyšším stupni dokonalosti, tedy posetou l11ěstÝ'a
: -'vískluui, opatřeném ďželeznicemi, a -telegrafy, telefony'a 'radiy,
naplriěno~ sýpkami a pokladnami, mostyasiln!cemi,zkrátka
vším· pohodlím, přítomnosti i budoucnosti, dříve' než dal vznik:'
nouti člověku? A ,měl' člověku předem již dát vědu a umění L státy,
.a. řád spolěčenský, aby člověk nemusil, nic 'dělat,' nic se namáhat,
aniduševně.ani tělesně? Byl .by~tó,pravý život pro člověka?
'. ď Nedomnívá se· tak mnohý filosof,' že moudrý. jest život Boží" ve
své/naprosté dokonalosti? A přece. Bůh theisticky pojímán jest
,,'j akO věčná činnost, jež je základem a příčinou· sobě i' světu?
.. . ,Prová.moUdrost; dobrota amóc ukazuje
v, tom, že uschop"'. ňuje člověkaa:nutí;. aby zúčastnil' se synergicky na:vytvářenÍ
, světa"říšedticha, světa, jenžse'vyvíjí. Větší dobrota, a láska a
- moudrost jest ta:,; která tvoří', a chce samostatný. živof' duševni
a hledá. 'azkoumá a ,bojuje, než :ta,'která: ~iní vše~hnti:práci
zbytečnou,. ponečhává duchajeri Hnému požitku, :toFžpr~zdriotě'
a 'prázdné chvíli. o' i ,'O ' .•....,. .. . "
.. ".... '~
• ~Co ječestnějším'postavením pro člověka: . působiti ria,.díle
·.'Božím,:,třebas ~výlÚ.,způsobem.,'·sobě', přiměřeným, tedy. i utrpe,nL podrobeným" a ' nedókonalym, '. ,nebo . býti , j eIÍ trpnou; pasivní
průéhodnou,stanicí' iml11anentního principu světgvéhó; jenž. tvoří'
sám?,;.f
í>ď .. ' : ' : : ; : ' ; " ' . ' . . . .
•
,
Odpověď jest nasnaděa-byla' dána- již' takm.,riohým ~ys1i';
telem. . «
.

:, ~.ď, naprostodokonaléin: jednou pro
"ď:h)K tvůrčÍmoudrosti Boží:
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,5 .. Závěr.

, ,Bylo:by možno'~'vh()d~o zauj~out oclmítavé stánovisko nebo
celé řadě míst z článkup. ,dr. Zbořila v České
mysli, ale inyslím,že zatím postačí poz'náinky k dv,ěma' hlavním.
jeho. námitká~ proti 'theism)1.Dův()dý proti ,theismu a la: "na:
theismu, lpí kus starého ,monar'chismu ... "jsmerepublikány . '.. "
(str. 523) nemohou býti brányvážně, třebas se Zb. dovolává'slov'
Masarykových; Bude snad dovoleno Masaryka zvát theistou,kté- ,~
rý přec' častě ji', prohlašoval, že věří v 'Boha, dokDnce osobního.'
či' s republikou'z~ěnil i své kredD' víry?: Býl theistou jen za .
Rakouska? Že ,jeho. synergism není v'rDzpDru' s, theismem,'ba the~"
ismus. předpokládá, bylo již řečeno. "
,ď
~' Výsledekcelého'článkti Zbořilova je ten, že vlastně nebojuje
,protithéismu vůbec, nybdprotitheismústaršímu v pojetí církev~,
, ním a hlavně prDti periferii jeho. 'atomu, co se -myšlenkově·,na::..;
, _, .lepilo ·V starší doběná. periferiithéismu a, <;:0/ se setrvačně na ·ni "
udržuje někde posud. V podstatě je theism .~ ve smyslu shora,
. vymezeném - protidůvodý Zb. nedo.tčen.
.
' '~ "
'
,
Nelze.' mitedypřisvědčit autoiovýnislovům; žel,ítheism je
překDnán: .-.theoretickY, myšlenkDvě, vedecky". (str;.522.) Prin-'
'cip kDntinuity vesmírného dění a problém' zla nemluví protithe,,:
'. ismu,'ba naopak, ty otázky jsou řešitelnyjen se stanoviska the, ismu. P-~n 'dr; Zb. iníní,že k řešenI' těch p'rDblémů je třeba;,po-·
jetí boha jako tvůrčího principu vesvětě"(st~-; 524), tedyprin.,. "
'ciplllJOUZe immanenfního. Sto,jím na stanDvisku opačném.
"
" Pan dr;ZQ._slibuje, ;'že. pojedná ještě i> tbm vnitrbsvětovém
principu'jako, ušlechtilejší představě božstva, jež bydovedla'roz-: '
nititciť svatosti a ,mravně člov,ěka: zavazovat}épe' aúčinnějFriež ;
theistickýBůh: Může být přesvědčen, že bude mít ve inněpozor- ,
ného. čtenáře," nebDť to je ,hlavní', otázká:c filosofická: theologická
i inábóženská: jaký Bůh?' Immaneritní, či- transcendentní ? Nebo
obénájedn()u -třebas ,nese stejného jednoho hlediska; "
'
" Pro mne theistický'Bůh;jak jsemkratincé,'vymezíl jeho pojetí, není "inferiornější představou boha~' (str: 523), ,nýbrž nej-,
.vyšší, k jaké lidská' myšlenka ,vesvéni 'vzletu :k absolútnu, pOStld '
se povznesla, aje, jedině'možnOu představou, aby řešila otázky a,
.problémy ,světa a, životazpůsDbem' uspokojujícím.
, ,',.' ď,
, ",', PQjetí toto neodpDruje,žádrié Ddborné vědě; leda některým
,směrummetafysickým, proti kterým ,se však 'dovede obhájit jak
logickou důsledností myšlenky,' tak'schopností,řešit l~pesporné
'problémy' světa živ'ota, a dátuspDk(),jivějšíodpcivěď ,na. otá~ky,
'života asÍnrti než ony jiné 'směry; Jest,možnýtédysmír mezi~
theismem:a modérnívědou (odbórnou), neboť. theismbéře zřetel,
::navýsledkynioderni, vědy~ 11' nechává' padnotit"có '. odporu jemo:. .dernímuv,ědeckému·. chápání ll. "ná-Zírání.', Je' protodovolenóu
,:- domněnkou Čí .hypothesóu, se statÍoviskavěd'yA t.j ~ v,ědecky mlu;'
venóf 'a věda 'mimůže. proti 'němu uplatňovati své ,',veto".
"
podat,vysvětIeník
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. Bůh je předmětem víry v prvé řadě . jakQ'pQslední dŮVQd
pravdy á dQbra. a .skutečnQsti. Vědá odbQrná nedQvede jej dQká:
.' zat; ale PQukazuje kriěmů,nemQhQuc,nic právem iúurií~tnQuti '.
,prQti němu:Jakýje,Bůh,tQjest, jak jejdlužnQPQjímati a jak .',
jej kdO' pojímá -::-' tO' závisí na.duševnívyspělQsti lidstva a člQ
;
věka. Představy-bQžstvamají své '.dIQuhé a pestré dějiny;Jál<
-dnes. známe,nábóženské vědQmí :úičálQ, udívánímneQsQbní. síly
.
, . a končí představQu vyspělého :theisnm. Vědecký rozvoj lidst.va~" .
," jistě :pfispěla přispívá k vytváření a QčištěnÍ představy bóžstva•.
,Víra, jež je neurčitá, nabývá spekulací, myšlením na základě
.
,theQretických, ~ědeckých vymQžeností'určitých' fQrem. Různé
',' určité'fQrmy představ bóžstva, získané spekulací na základě věd
. (ne v rQzPQru. s nimi)' mQžnQ . zvát vědeckými'hÝPQthesami·:ve . "
smyslu hYPQthes :filoSQfických' či metafysických. Z .těchtQ· růz-' .
: riých hYPQthes, které nejsou a ne.budQu nikdy pravdami věd~c- .' "
k ydQkázanými,ale jen hypothesami (zdůrazňuji: jense'stanQ. viska vědy), je nejpřijatelnější hypothesa theismu, a toz .důVQdů
\ .uvedených v článku tomtO'. . .
. , ' .. '.
'. . ,Jinak sestanQviska nábQženskéhQjestkaždá Zl těchtO' hYPQ:thes aneb() :rriůžebýt neQchvějnQu:,věrou. Subjektivně nelz'epře- . ~
svědčit vyznavače určité víry O' opaku. Objektivně; před fQrem ,. ,
myšlení a za účelem ospravedlnění té které, víry; nemohou'vše-.~
··cky ty'hypóthesy býti 'stejně. dprávněny ~'Stcjně dolQženy.
'··~',V \disku~i '~ů?e- jíti ,jen 'ó:.ťoto .obj~ktiyní ospra~~4Inění Boh'a čili .-'
"0" th"eodiceu . ·
, ":, .
, ' '".
, . "'" ',J'~
'.' Dle'mých názoril je vtQmtQ:sIllYslútheism:us,.'j'ak zdé,fQrmulQvánavyložen,. hYPQthesQu nejvíc oprávněnQu a dQlóŽérió\f;
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jest v kvasu apřerQdu,vYV:Qla- .:/ .
jédnak PQkrQkem "'dQby; jednak 'zvláŠtními' PQtřebami nQ-' .
véhQ 'státu.
"
-,
. . , _'"
.
'
". . ....• .. TímtQrefórniním . dubheÍn . . školským • mus{ -hýÚ< zasaženo
i, škQlní vyučQvání náboženství,' nemá-li; se záhy'státive' škále
. 'útvarem zaQsta:fým.· S novou' škQl6uneharmónisu jícíÍlľ~ vafíinj áko '.'
. cizí:'tělesQvnítrčícím.·, t .: ' . •• . . . : " ' , : . ' . "
"
Ji'
/'
'. :. Jest \rěéí Jednotlivých církví, jak 'srnábofenskouvýuku vé
šk6k..vzhledem! k' tQmutQ'škQlskémuyývoji zařídí; Naše"církev .

.

ném

/

'I -

.

!

"

'..!~~onábož(!nská
..,' .' . •. ,: Sp. olečnost
.',...
'.'
pokroková ,?- stát?tvo.,r. ná mUSí?~tne.v..

I

I

\

Jlh s duchem pokroku a v souladu s potrebaml statu, a tak. ucast.::
niti
se ireforniy
československé
školy've
svém
oboru: ' . . ' ,
' . . . .' ,."
."
'.'
. "
'. "
.' ,'.
"
.
'.I'

II

'

:" ,Než'však počnein,e s ,reformou, jest třeba rozhlědnouti se po, \
i
dosavadnÍnaší.nábóžensKé výuce a objektivně zjistiti, co na nI . ',' I
jest' dobrého,. dalšího života schopného: a co zaostalého, vývoj.
!
brzdícího.' ,', .
.
.'
,.,..
:--'
I
Jakoh~d~otné ~tránky 'našíriáboženské ~ýuky lze uvésti: .
, hojný zřetel ~ 'přítomnému životu, ,j,ejžcírkev usiluje naplniti'
r
." duchem Kristovým,. pěstování lásky,a. oddanosti k národu a státu-,
, československémua ..tolerance' k příslušníkům " jiných vyznání .
a národností." . ' . . ' .
. ,
"Jin~k naŠ~- náboŽ~nská'výuk.i trpí: intelektualismem, v~rba~ ,
lismem, teoretismemf metodil::kým mechanismem a užíváním, za-' "
,,' stari:tlýchvyitčoyacícll forem,kteréž ,závady, jsou tradiční ý,ná- .'
, bóženské', výuce vůbec. , . " '." . " .
• ' ,.,,', Přemíni róz,umóvych spekulací a pěst~vání ~Io'~ místo pojmů
projevuje -se' u, nás zejména při vyučování náboženské',věrouce
a inorálce;kde,ž: napodolJujeme:prostě.katolické vyučování"
katechismu. >': ' '..,.' . ' , , "
.. ,
'
" Theoretismus jeví' se zéjménav tOtll, že příliš mnoho učíme
o životě lnravně náboženském, 'ale málo' k němu vedeme..
ď V naŠí nibÓŽenské 'výu~e,udrž;;j'é se stále staré, bezduché
učení· mechanické a odříkáviiní určitých pártií, anebo prdtitomu
vyplňují. se hodiny na. poslech hezkými yýklady a rozpravami
učitele s dětmi, které jsou siéeformálriě ,pěkné, 'ale obsahově
~. většinouvelmiprázdrié a .proto málo dítěti dávající. Školské vý-,
, '. klady: náboženské .inívají'často formu kázání, při čemžitčitel
mnohořeční'a 'žáCi trpně naslouchá.jínebo většinounenaslouchájL
. ' .' N ovÚ,nd6óžens!závyuka: musí své poutkyzaklcÍdciti' !iÍikóliv '"
. ' převážně, na b'asirozumov6, ále i ho jně na zkušenostech ,a: ná~ ,
zoréchdětí,',nusíslováspojOiJatis jásnými pojmy; pěstovati iJíée ' ,
nábožensk'ou ,'. mravnost praktickou a .' úpravou' i podáním' učebné
, 'látky se . víc.epřiblížití dítěti a spolu i moderním. směrůin škólské
, didaktiky: ;' > ' , .
,.'.,
..
" ,
" : . Těcht6:I>oznatkůmusí býti především dbáno v nových osnovácha učebnicíchnáboženství,riéboť jejich 'riáplň bude i náplní,
',náboženské výuky vprakst.·; . '.' , " ." .....
. . '.
- ~". _':' l'odle zktišen'óstí z' ob~rudětské psYchol~giezá.pustí v. duši
. ' .i dítěte ,nejpevněji koř.eJlY, to, co dítě přímo zažívá'a. QroŽívá.Od,·tud plyne veliký ,výzriá.nľ dětskýchmra:vních, návyků. Proto. v nq:'.
:vé náboženské. výuce bude' pilněpěstóvána'náboženská mravn()st.,
návyková" zejména na nejnižším stupni· školy, kde. nelze nábo:ženskoú' mravnost ještě dobře podepírati'náboženskými, pojmy,"'"
;které~j sou, v této. době. nád obzorem chápavosti:dítěte. > , ' .
'Děti:hudo~conéjhojněj{ přímo 'v~denyďk t~niu" aby byly
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hodné, konaly dobré skutky, 'módlily\se, chodily'na bohosl~žby,
přijímalysvátosti,krátce navykaly si' naboženskému životu,'v ·du'. ~ chu církve. *).Odůvodnění ,riáboženské' mravností nastoupí postup· ně se zráním děiskéhorozumů;'ďď .ď: .....'
.... " . r .
"'Jako pomůcku k pěstování riábožensko-mravních' návyků
: navrhuji nábožensko-mravnž kampaně:na'způsobkampání mravníCh, známých ze školství amerického. Při nich uloží učitel žákům
dodržování určitých.:úkonů mravně Ílá,boženských' VŽ,dy né!: dobu
·jednoho ,týdne/Na př.:. Po célý týden budumluviti'fen pravdu! '
nebo: Nebudúříkati' ošklivá slova! nebo: Každý večer před spa~
ním se pomodlím! a' pod. TytDÚkqly zapíší-si žáci dO' zápisníku,
· připíší, datum' a, rukoudáním slíbí učiteli, '. že je budDU pDctivě
:plnitia vésti si záznamy o jejich dodržovánía:také:nedDdržování,
dO' nichž může " i učitel, nahlédnDuti/Za 'nedodržení těchto
úmyslů,kteráž výplývajívětšinDtÍ jen ze slahDsti;nikoliv' z ne.' dobré, vůle 'žáků, . učitel nikdyžál{y' .nekárá, .jen ~vlídně je
povzbuzuje.
,', . ,
Dosavadní yýchovam\~oženská lí~ujé si tak jako stará škola/ '
vůbec v, tóm, 'že klade. důraz, na výchovné prostředky záporné,'
zákazy, negativní příklady aťpod. Tím staví žákům před oči jako
v zrcadle to, CD býti nemá -jesfpak.ps.ychologickyzcelapocho.' pitelno,. že tytO' představy'vyhízí k přemýšlení' o této. negativní,
stinriéstránce,kteráž'pak ducha strhuje kdtům a snahám .neprayým. (VzpDmeňme přikázání z dekalDgu: Nesesmilníš!) Proto
v nové výuce náboženské bude.se užívati, výchovl}ých prostředků
. / převahou kladných. (Takto čiňte!) .. ..' ....
,.' , _
. Učitel hude' sívědom, z~ nejúčiri~ějšimvýchóvnyrri prostřed-,
.kem jest dóbrý pří/llad.I;3udéprotožákům hojně sta~ět před Dči
nositéle náboženských ideálů a jejich .u'skutéčňDVaní těchto ideáď •
lů,apředevšíni sam btidetitkDvým -příkladem.·
; ' ,',
, ••.
. ProvYch~vuvůbéc.atU:díž inábDž~nskou· j~ou'~ejnepřízni- .
,vějšíletapube'rty mládeže, kdy ochahUjjc zájem o 'školní učení "
. 'a probouzejí, se _temné'tendence, 'svádějící ke zcestí.ďAvšak již ....
. sama přírodá pečuje oto, aby děti byly odvá,děny od:úskalí, na'·
, . IÍichž, by mohly' mravně ztroskótatL'VdóspívajícímládéžirDdí se
,smysl pro krásu av souvislostC s ním zájem o 'malí,řství,hudhu
~a poesií a vyvstávají dětské ideályživoia.*;) Obéhotřeba využíti
ve výchově vůbec a zejména, i ,ve výchově . nábožensko-Ínravní.
Učitel podporuj a pěstuj V tétO' doběprobDuzející se smysl dětí
:pro krásu krásnými: náboženskými názory výtvarnickými (nábo· ženské obrazy
i 'plastika).
li hovorem j: četbou' o nich,
. pěknou, ná.
-,
I '
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*)Náboženský ~ravnÍ.návykstává ~ečast?' o;~'ro~ a zác'h;anou
ního života, když dospělý člověk zakolísá vé svém náboženském věření anebo
'je dokonce ztrácí. Je-li mrávnost spjata tolikó's náboženskou vírou'člověka,
pak spolu' s ní .·rosťe i' padá;'"Náboženskou" mrávnost' třeba: tedy.' iakládati
,i na pevném. základě myšlenkovém, aby'
náboženským, krisím, předcházelo;
Proto ď nesmí náboženství·: zejména odporovati;vědě:' . : .
. ".': '
**) Podle. Freuda jeto sublimace pudu:pohlavního.
.
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bóžeriskou hudbóu, zejména zpěvem,žákovskýrili recitacemi míbóženských básní (z knihy v ruce, aby se parnětnenamáhala) ;/.
Zajímejse,i (, dětské ideály života.'auváděj jena dráhunábotensko-mravní j, zej mena, veď' rozpravy, o krásných mravních činech
zdei:úiího života (noviny), o působení určitých povoláníaiřízení '
, v oborech ' pravdy, 'dobra a krásy, (j ak bystezařídm 'chudobinec, ,
sirotčinec"ohřívámu atp.?),':" posléze i organisováriímkřesťanské
,pomoci, pře čemž nejprve učiteta později i žáci ,upozorňují na,'"
'konkrétní přípa,dy lidské bídy fysické i mravní,' hlavně' mezi mlá- ,
~ deží,' a radise o jejím odpomožení; o něž' pakpodlě svých sil
a možností 'usilují. :~ ,
"
,
"
":'Mocnouochran~U:předmravní zkázou ,v, době pubertyjest "
'častá vzpomínka: na milé rodiče. Aby tato byla zvlášť buzena,
dóporuču ji, aby škola umožnila dětem vhodné, třeba jednoduché
zarámování fotografií rodičů; kteréž 'hy paksÍpověsily na/př.'"
nad svojipostel,aby je?!astoměly na očích atím Ina mysli.' "
~okud se' týk~'psllov. n~utno pro nejbližŠí stupeň školy, kde
,kladou se:,základy k ~nábožensKén.1U myšlehí",přijmouti'o~nování
kOncentrické, neboť co proj de několikráte vědomím, 'lépe seosvó;.
',' jí, než/projde~lijen 'jednou; avšak na stupni středním a horním
,nutnópodříditi učivo' sy~tému, což. ž?dá osnovu postupnou.' '
V dosavadní, náooženské výuce jevil s~ celkem u žáků. malý
,zájem o tento předmět. V nové výuce musí býiiiájem žáků co
'iiejvíée zvýšen. To :se stane, jestliže učitel bude. podávati učivo
, v podobě co možno nejvícekonkrétní, užívatilíójně názoru zpří
, jemňovati
zpestřovati učivo' zajímavou náboženskou a příbuz
'nou, četbCltt,zpěve IIl i výtvarnickýmiproje:vy ,žákůJkreshy, níode-lování) avycházkami na místánábožensky, památná. Meziná-'
zory lze uŽítLi dobrých' pohlednic a fótůgra{ií, kteréž lze velmi
snadno a levně opatřiti.'
'
"
' _ ,"
,'Příliš hoj rié řečnění učitele a plané mluvení na ši{Qlá~h mu~í '
polevitC Tosé: st~nezejmétÍa tehdy; jestliže učitel b'u;dedóbře
rozlišovatiniezi jádrem, a obalem učiva a,podávati žákům zrno .
, přebrané 'od zbytečných' plev~ : Proto; i osnovýmusí konkrétně,
a niálomluvhě říkati, černu jest učiti a k čemu· jest vésti; a ne
" v Přívalu slovním utápěti obsah.' Také učebnice musí býti stručné,
ď obsahovati 'co nejvíée konkrétního děje avár~)Vá.ti se prázdného
. povídání ,
. - ,",' " ," •. ", "
,
',',
.' , ,
, ' Nej~ěiší rozdílm~zistarouVýuk~u,nábož~nskou ~ novou vi::
dím:však v tom,žepřrstaré výuce byl činným především,ačastO'
, skoro 'výlučně učitel, kterýžtoutO prací se nadm~rně'.vyčerpá.val;
, kdežto žáci zůstávali příliš pasivními, proti čemuž při nové výuce
v'souhlasu s moderními směry ve školské, praksi vůbec budé, akU:..,
vita přenesena co nejvyšší měróu na, žáka a učitel bude převážně
jen}eho činnost řídit a usměrňovat, zejínénapakna'vyššíni a nej- ,
'vyšším stupni školý. Již Ko'menský-spťá.vně·ptiřklve~škole žákii , '
práci a učiteli.vedéní. Tak-je tornu také na přiV .ámerických

a

a

.i

!

I

"'(

126
\

,

~'

I

-1

~čebný~h plánech;daItonské~- a winetée,*)kdež žáci pracují'~a
l

. učehných úkolech. zcela samostatně,.:toliko' podle pramenů a ná:
vodů, a jen kde nestačí, dožadují se pomoci (výkl1idů) _učitele.
Toliko.-na nejnižším stupni,' kde 'žáci nejsou ještě schopni samostatné práce š~olské, pracuje učitel snimi.ď.
'. :ď
Bude,tedy ina naší náboženské výuce, aby senebálavypuštěrií - '
'_ výkladu tarníkde. žád jsou schoimisamóstatné individuálníprá- ,
ce. Tím byvýkladnebylvšakodsťraněn úplně ---2.. vždy zbyly by
příležitosti,- kdy bylo . by •vhodno dáti' přednost výkladu' a, tím
integraCi žactva před jeho činností individtiální,'např; v.uvqdech
a přehledech, jakož ipři učivu rázupřipomínkpvéhoa ~slavnéh.o •.
. . ' Přenesení hlavní- činnosti y'e'škole z učitele .na žáka· před~
>sfavuji sÍv našich: poměrech speciálně proďnáboženskou výuku
'..
.. "
..
,,"
, .takto:: . '
Nado{nímstupniškolníhověk'u, zůstanou.plně výklady učite:.
. lovy, jen rozhovor učiteles.e 'žáky avypravovánL žáků k otázkám učitelovým se rozhojnL . , '
"'.
. . ',' ."
.. '. .
. " Na stupni středním, kde učitel se přesvědčí, že žáci dove'dou /
~,' již přiměřeně čísti, .podá toliko úvod. k učivu, jehož 'úkolem jest
, pr()buditi zájem a zvědavost o ně, ale' pak žáci přečtou jednot:. ,
.livě hlasitě po malých částech látkú hodiny z. učebnice, učitel
"'vybídn~je k dotazůin po.věcech; jimž snad nerozuniěli, žáci pak
- znov4přečtou a potom vypravujL I poučenfvyplývajícíz'učebné'
látky a jeho praktické použitístanoví~: sami žáci 'za- .případného
vedení u.čitelova. -'.,
' -- "
, '.
_.'
.",".'
'.-,Na sťupážhorníin omezí se učitel opět jen mi úvod k učivu,
,žáci pak čtou hlasitě ve větších celcích látku hódiny, dotáží se
, ,'po tom,čemu snad nerozuměli, ph~čtou souvisle znovu a pak vypravují obsah čteného a za, ve'dení učitelovaurčf naučení z učiva
i jeho užití.
'
"
/ . , - _..
Uzná:'liučitel za vhodno (např. v obtížných partiích), na~
hraďíhledací činnost žáků vlastním:výkládem;. _
, Tam, kde byly by poměry,školské'zvláště výhodné,--=-na př.
:na projektované reformní škole,n1ohl by se učitel náboženství na;
nejvyšším stupni š~oly'pokusitiio výuku podl~systému daIton:-,

I
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"
. *) Zakladatelkotl daltonského. plánu jest sl. HéI~naPanklmrstová z Dal"
tonu. V tomto plánu. se učebná látka, již si "má žák osvojiti,rozkládána
_ jednotky, učebné úkoly. Tyto se ukládají jednotlivě žákům na -dobu jednoho,
,měsíce: :Žákům- dostane' se návodů a' ,pomůcek, načež\ samostatně _si učivo_
.osvojujL učením se, praktickými pokusy i písemnými 'prace'miv pracovnách
pro jednotlivé předměty-":"" místo tříd .. Učitelé sami nevykládají, toliko radí
_ a vysvětlují, kde' žáci sami nestačí- a jich se dotazují. Posléze přehlížejí
pí§emné práce; ústně zkoušejí a známkují. Když je žák 's prospěchem hotov
s učebným úkolem vněkterém předmětě, dostává v něm úkoly další. Postup
jest 'zde tedy zcela individuální. .Vadoudaltonskéhoplánu jest, že má ráz
kusové . práce" v továrnách, a ,skytá : málo' .výchovných' podnětů. -Daltonskv ,\
plán' zdokonalen byl ve- Winetce. tl ChiCaga h1avně tím;- že stanoveny určité
základní předmě~y jakQ konshmtní', a jiné jako.' volitelné podle nadání, .'
iájmů a budoucích potřeb žáků, že'vnesenobylo do ,něho' hojně momentů
výchovných á že učivo' po stránce óbsahové přiblíženo, bylo .více žactvu.
'

'I,' .
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'

ského nebo 'ještě' spíše winetky'; Tu /bylo ,by pak, bezpodmínečně "
nutno zříditi, příruční knihovničkunábožen~ké a 'příbuzné literatu;ry pro žáky> a sbírku náboženský!=h' pomůcek, 'zejména' máp
a'obrazů.
",',
"
'"
"
' "i
,','
,
,',
, Velkou vadou naší nynější náboženské výuky jest, žeukládá:
žákům riuibho namáhavého učení pamětného, které se časem za., (
pomíná,a z něhóž zůstávají jeri matnépfedstavy/
' . '.'
V nové výuce nebude se žák poznatkům tolik pamětně učit,
ale,spíše.bude učivem procházet; t. j.naučíse fen jádru, ,základu
učiva;' a toto obklopí sipříslu~ným obsahOVým prostředím. Např. '
dobu. husitskou, osvoj í si jen ve,' stručných" schema(ech význačných
osob,'věcía dějů, ale přitom projdevýběrem'z,přiléhající)iterá
tury, zejména z Jiráska, již však toliko čte, z ní si vypisuje, o ní,
hóvoří,ale neučí se ničemu pamětně. Tím si s'nadnyin ,a příjem- ,
, _cnýnízpůsob~m osvojl podstatu. učebnélátkya spoluj hojné momenty výchovné.,
' ,
'
,
. . Posléze si myslím, že bylo by třeba vnovénáhožensl{é výuce
pěstovatiužcíl?ů více vědomí jejicli přináležitosti k církvi, jakožto u,i-čitě společnosti, jejímiž ideály' mají ,žíti,ato zejména
, 'společnými' shromážděními žáků našeho, vyznání jednou týdně
(nedělníbesídky?J, s~ programem; který by pOdporoval, ono tě:
domí, při tom však nepěstoval odlišování se a kastovnictví oproti
žákům' ostatním.' Kde. by" tato shromáždění ) nemohla. býti uskú':
tečněna; přejímají jejiCKúkol. d!=? jisté míry nedělníb6hoslužby,
na nichž se mládež shromažďuje, čímž již se pěstuje yědomí'při...:,','
, náležitosti k duchovnímu celku a tím i závaznost k životu podle':
jehciideí a)směrnic.'
",',
, ' , ď"
, Naznačil jsem tu v,hrubých rysech, jak si představujire-.'
,formu náboženské výuky náší 'CÍrkve se zřetelem k reformníriiu
hnutí včeskÓslov. školství;'
... '
" Jsempřes'Vědčen, že ri~~e církev,jakožtospoiečnost, usil~
, jící o opravdoVost iiáboženského poznání i života a spolu o 'nábo.,
, žensky pokrok, plně ve svém zájmU podepře toto snaženi o )epši (
náboženskou' výuku V lepší československé škole.
'
-/',' '- '-,
...
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CÍRKEVNÍ, HOSPOOÁRSTVÍ.
-, (Pokračování.}, "',
" Rada starších 'jest podle, čL 9.'ústavy výkonným orgánem
valné hr?madyaobstarává běžnou správu -náboženské, óbce.
K plátnosti usnesení rady starších jest především zapotřebí, aby
", to bylo usnesení sboru řádně zvoleného ářádně úřadujícího;
,
- . O složeníradystarších poje'dnává citovaný již čl. 9. '
1'28
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,

P~četčlenů rady sta~ších ,řídí se, počtem přÍsÍušníků: té které'
náboženské obce. Voleni mohou býti, alespoň 26letí, mravně ,i ob- ,
,čaDsky zachovalí příslušníci náboženské obce, mající zdejší státní.
'občánstvL Všechny tyto: \podmínky:musí býti ,u zvoleného již
v denjeho,volbY>Také,.zde neníclosti 'jasným, co naše ústava "
mínJ pod pojmem "mravní a občanské zachovalosti". p'odle dneš- ,
ní prakse žádají státní úřady/aby každý nově zvolený člen rady
" 'starších vykázáli se předepsaným,' vysvědčením ' zachovalost~.
, Pojem "občanské zachovalosti" bude se asi krýtis'pojmem "požívání plných 'občanských práv"í jak jsem hO' vymezil shora
,u aktivního volebního práva do valné,' hromady.ZvO'lení rady
stárších jest podle posleClnílio. odstavce § 9/oz'námiti' zemskému
, úřadú, prostřednictvím okrespího úřadu.' Stačí tedy prosté O'zná-'
'mení nově zvolených členů rady starších \a označení jejich funkcí;
: ,Politický, úřa:d má ,však právo přezkoušeti volbu vtom 'směru,
zda obec, při volbě nevybÓčila z ,mezí své 'působnosti, a zda vy:" '
vyho~ělav~em předpisům zákona, tedy i ústavy., Shledál:.li by:
,politickýúřad, že.' obecdop'ustila senějakéneiákonno~ti, má
, právO' uložiti obci pO'kutu přiměřenoú jejím majetkovým poměrům' ,\
a použíti jiných prostředků 'donucO'vacích podle, zákona dO'volených (viz,~ 15 zák. ,z 20. 5. 1874 Č. 68 ř. z. a § 20 zák. čl. XLIII.
,'z r.', 1895). 'PrávorO'zpustiti, prO'tizákO'nně zvolenO'u radu, starších I
,má Dvšem,také,diecésní"rada (viz čl. 33. odst. '1. ÚSÚlVý)., " ,
Ráda starších řádně úřaduje ode dne, kdy se, ustavila, t., j.
, ,'zvDlila ", ze syéhostředu předsedu" jehO' náměstka', po' příPildě
i. druhéhO' náměstka" tajemníka, 'pokladníka; účehííno 'ajirié či-" '
,','
"
,
novníky, jichž potřebu uzná. "
,
Schůzi,radystarších svolává předseda nebó s' iehO' sou" hlase~, t~iem!!ík. ,Předpisem tím je vylO'učenO', aby schůzi, rady
'starších svolávala jiná osO'ba a jmenovitě, aby tak mohl, učiniti "
, náměstek předsedův nebO' kterýkoli jiny,funkcionář. Obtížným,
bude ovšem dodržeti tento striktní předpis 'ústavy, když lJřed- I
sedadlí delší dO'bu;mimO'obec, nebokdyž vážně ochuraví a po- " ~\
dobríě.Usnesení ,učiněná ,ve schůzi neústavně sVDlané,,'jsou neplatná, \: "
,
'
"
\. , "
, . ' .>, "
" ',Pravidelná schůze 'rady 'starších konajL se jednou zamě'síc: "
, Navrhuje-litO' třetina členů, jest předseda povinen schůzi svolati "
,d,otýdne'. Nezodpověděnouzůstává ,otázka, .cosé stane; jestliže'
. se předseda zdráhá, vyhověti' t~kové žádO'sti. PO' 'mém názoru, '
nezbývá, opět nic jiného,\ než aby zakročila \ diecésní rada a ze,~
, své moci' dozorčí svO'lala valnou hromadu náboženské obce. " ".
,
Způs~b,' jakým, se, svolává ,ďrad~ ~tarších, v'ústavě' přesně
upraven není.·Praví se tam 'jen;, že se tak má' státi "způsobem
;v místě Dbvyklým". Nenítedytřeba,aby každý člen Il1usilbýti
'pDzván písemně a dO' vJastních nikou, nýbrž stačí i, pouhé po, zvání ústní., Doporučuje' se Dvšem, aby všichni členové pozváni
byli ,prO'tipotvrzení podpisem na",oběžníku. který pak: se založÍ;
"ja,ko doklad ,O' tom, ,ževšich,ni ~le'riové.: rady řádně byli'p(jzváni.
,
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Schůzi rady starších nutno svolati nejméně 3 dni předem.
,T<jto ustanovení je přesné a nutno' tudíž souditi,~e', usnesení
rady starších, kl níž nebyli všichni její členové takovým způso:.,
, bem' pozváni; js~u neplatná. Dále nelze považovati schůiiza'
řádně svolanou, nebyly-li v',pozvání řádně'oznáínenymísto, den
i hodina; kdy se schůze bude konati.'
,,
""" .
Stanoveni programu schůze předeni(předepsáribm~,ní., MůŽe
se tedy řádně svolaná rapa starších ,platně usnášeti i o věcech,
které předseda původně ani nezamyšlel dáti mi pořad' schůze., ,
, I
K platnému, u~nášení jest, tř~ba, přítomn'Osti 'dvou třetin
členů rady starších, tedy na příklad při 12členné ,radě starších, '
, ,přítomnosti 8 jejích členů. NenÍ:-li ,schůze" schopna usnášeti se,
,koná se o půLhodiný později (t.j.p'o hodině, na kterou je schůze '
svolána), schůze ,druhá, jež 'se, usnáší za přítomriósti nadpolo-,
, 'vičnÍ většiny členů; Není-li ani. tato'schopna se usnáŠeti, kqná
se další 'půl, hodiny schůze' třetí, která se u,snáší za jakéhokoliv'
počťú přítomných. ,Tó znamená, že po uplynutíjedrié hodiny po
hodině' svolání může předseda, zahájiti 'jednání za jakékoli
účasti. Vzhledem však k ,tomu, že' se mluvÍ:o usnášeni seao pří
tomných, jest potřebí, aby kromě předsedajícího,byl schůzi pří~
" tomen alespoň 'ještě jeden člen rady starších. Byla-li však na '
příklad schuzezahájena v hodině svoláv:ací, musí býti při celém '
dalším jednání přítomen předepsaný počet členů'ft. j. dvě tře-,"
tiriy). Předepsaný nejmenší počet členů musí býti samozřeimě ď
přítomen, jak při jednání, tak i při usnášení;' nahodilá nepří" tomnost ~ některého členaria zcela krátkou dobu ovšem nevadí,

o

doporučuje 'sevšakvta~ovém' případě (zvláště při důležitých,
.věcech) schůzidonávrať11ljeho přerušiti. ' . " I ,
ď.
",

' , '

" ,

. . , 1/

po ,případě první :nebodruhý jeho
náměsteK; nemohou-li ani tito, pak věkem, nejstarší člen rady.
,Není ovšem" překážky, ." aby předseda --,--:. i když je schůzi pří
tomen -;-' svěřil na' čas řízení ,schůze svému náměstkovi" nebo
, jinému členu rady starších. Stejně tomu bude, chce-li, ~e před.:.
seda',ze schůze na' čas vzdáliti, když se ku příkladu bude jednati '
o věcech, v nichž je. osobně podjaL ': "
"
,', ,
'
"
i
Hlasování zúčastni se' všichni přítómníčlenové rady ~t~r, 'šÍch:, Do schůze přizvaní odborníCi s pouhým hlasem poradním
, "ovšém hlasovati nesmCKplatnosti usnesení' stačí, aby
stalo '
~,nadpoloviční většinou hlasů přítomných; Při zjišfovánítéto vět:.
šiny nutno přihlížeti ke všem přítomným členům rady starších,
tedy i k těm, kteří nehlasovaJi (vi~, co bylO řečeno shora, při jednání valné hromady). '
,I'
"
.,'
.',"
..
, V ústavě není ustanovení <:> tom, kdo nesmí,se ~účastnitr hlá::',
,sování pro pódjatosf.Přes.to všaK: se doporučuje,abyhlaso,:,ání
v radě starších zdržel se každý její čleh, dde:.li o zvláštní osobní
'zájem buď jeho samého nebo jeho nejbližších příbuzných (např:
při zadávkách různých pr'a:cí a děl). ' , . ' ,
"
, l i
.
,

,SchůZi řídí předseda"
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JakJlz dříve bylo řečeno, muze rada starších roihodování
io těch věcech,'které patří do jeííkompetence, přenésti na val'nou hiomádu "
, " ,,'
",
,.Usnesení;" která p~diéhají s~hválení di~cés~í rady, jsou
platná teprve tehdy, byla-li diecésní radou schválena. Bez tohoto,
povolení dlužno ,k nim přihlížeti, jako' byť jich nehylo. .
•
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,SPOR O' SMYSL: NASICH DEJIN.,
(PokračovánL)
•
'
Prof.,Pekař

,I

je

",

v otázce

,
","

.
,

náboženské liberál v tom smyslu,že,
, , ač římskákatolicky plně, ',: p:e~ěřít V,' cí,rkvi římské zůstáv~.' z toho,
c,
důvódu, ,žel církev římská, pro masy lidu representuje mravní' ,
'autoritu, že osvědčila se' jako ovladatelka lidu, že má v evropské'
diplomacii dosud velkoU ,váhu, že pohněvat ji yýstupy z ní a za'Iožit společnost náboženskou čili církev novou, byť i v ideách'
našich,náboženských velikánů,by ,ohrož~valo existenci mladého
našeho státu. ,'Neradilť ani českému lidu; Rímu nevěřícímu, vstoupiti do stávající církve českobratr:ské, nýbrž ,zůstat v :Římě: To
je ,liberalism náboženský, který na tichém našem'g~nhl ,Jurtg-,
,mannovi tak těžce nesl prof. Masaryk. Heslo Vbltairovo, "já
v čerta nevěřím, ale jsem rád, že v něho můj krejčí věří, aspoň
, , mne přišití kabátu neošidí", vyznívá zjednání Jungmannova,
f
chodilť veřejně k přijímání jako prefekt akad. gymnasia, ač
v "Těló Boží" nevěřil ... oyšem' to bylo za dob Metternichových!
Zakladatelům církve československé a jejím' stoupencům vytý_·
',kali liberálové rázu Pekařova ~ a tak informovali i ,velikého
evangelíka, historika a Masarykova spolupracovníka na našem
osvobození Arn. Denise\-:-,že vystupují z církve římské a při- '
, stupujído CČS ne z důvodů náboženských, nýbrž pouze ze vzdoru, z důvodů politických,utilitaii~tických .• O mnohých členech
CČS to pravda 'není. Leč ostří to snadrio možno obrátIti proti
pro,f,'Pekařovi a libet;álůínjeho ráže, z jakých že 'on 'dllvodů
, ',radí zůstátL v církvi římské? Z bázně" aby duše ,vystupujících,
. ';,~epřišly do pekla", z bázně o jejiCh, spásu duší, čiz důvodů po-"
litických, aby mladý náš stát se nestal bojištěm, zápasících CÍr/ kví, aby :Řím nás svým vlivem v, konstelaci evropské podporoval?!
Neťrvají oni v církvi římské proti svému přesvědčení z důvodů
utilitaristických? , ' ' /", 1 ; \ ' " ',', ,
,
','. '
: Zdá se, jako by otázce. náboženské VÚI.1.si ,dr. P. 'naučení ze .
sympatického mu mistra Jakoubka ze Stříbra, o' němž napsal:,
"Dáti plný průchod pravdě Páně,. rozšířiti ji v lidu bez' ohledu
I

v
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na omezení, bylo zajisté nej~yšším ,heslem evaJlgelické horli-,
vostiViklifovy a .Husovy a přátel jeho. A "na: smrtelném' loži i.riiČ:li
Jakoubek kněžím u, něho shromážděným:' Kristus 'nechtěl,aby
všechna jeho nařízeni, byla brána obecně. Hleďte ,Ínítiknihy'
dvojí (podškrtnuto originále, p. p;) :'jedny pro 'své přemýšleni
a s těmi nechoďtek lidu; jiné pak pro poučení lidu .. /' {1(111)'.'
Není to stanovisko některých našich pp. universitních profesorů?! '
V tom' právě' jest velikost Masarykova, že byl' nepřítelem:tohó\'
náboženského universitního (a naší honorace vůbec) dvojího' účet, / nictví, na' jedJlé ,straně gourmansky vědecky,umělecký, komfortně,'ba někdy dle vzoru Ludvíků XIV.,.XV., kardinálů Mazarinů,
Richélieúů,' Rohanů fidélně žít, římsky se dát nádherně\ (ovšem
bez" svátostí)pdhřbít, na druhé straně římskými katolíky se.
,stavět! I Palacký upřímně 'vyznal svés'mýšlení náboženšké, řka,
že je yduchu členem té Jednoty Bratrské, jakóu by byla;kdyhy
'\ život její nebyl (1620) ,násilím přeťat á. kdyby se byla mohla pro:tříbit výsledky biblické kritiky a v,ědy. Masaryk právě v otázce
náboženské lidu řekl, jak smýšlí, a snažil .se, 'aby to, od starých
, pověročišťěné, náboŽenství jako on měl i 'český lid,.. ovšemna~
• pověděl, ale - nedokonal av tom jeho dlé mého soudu tragická
vina (lze-li, přiosobě tak obrovské práce ,a zásluh' o vině vůbec ,,'
. mluvit).
",,',
,", ,
',
,',
'
, . Jádro celého hnutí husitsk'ého jest Táborství a to především'
po stránce náboženské. Ono' očišťovalo. rozumem' starověký a
středověký pojem Boha od antropomorfismu pohanského. Snahu
tU'vzalozValdenství ---'- to se dovídáme dobře 'nejen 'z Pekařova
Žižky, ale i z Palackého Dějin sv. III. str. geťc: 237;i,~ Za' nauku
, Táborů se uvádí: biskupská svěcení kostelů, oltářů, rouch a nádob bohosh1\žebných jsou lakomým klamem,' křtíti a svátost
,oltá.řní podávati kdekoli na místě ,nesvěceném a bez svěcených
rouch třeba v stodole, a kamenné kostely"kde ti KněžštíkuběnářL
neb mniši ,kuklíkové slouží, jsou' pelechy lotrovské (Žižka I~ ~ 91.
Sloužiti mši česky a zpívati při ní česky" •. neukládati (21) pokání I
, za hříchy, 'křtíti děti v'rybnících;neříkáti hodinek (brevíř), posmívati,se Obrazům, nesvětit svátků (kromě dne Husova), ne:chodit na pouti, podávati z . kalicha :všem a tělo ,Páně inovorozeným' nemluvňatům, nedávati desátků' a ofěr (23), církev. že,
jest sbor všech předurčených. - ne papež s kardinály a hier~
archy ---:, zavrci všechny svěcené vody, oleje, křižmo sváté" ne, třeba' děti křtíti vodou svěcenou z k~titedlnice a v přítomnosti ,
kmotrů,' ale že postačí ke' křtu kterákoli čerstvá voda a na kaž- I
dém místě, knihy mešní všeho drtJ,hu, všechny ornáty a roucha
mešní. 'zlaté a střibrnémonstTance, .kalichy a' pasy mají býti
. ničeny, páleny; lépe jest, aby chlapÍ.§i ze 'svatých rouch košile
a kabáty dělali, než aby kněží v niCh Bohu sloužili, 'mši dlužno
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náboženských názorech Jungmannových viz Zápisky, jeho, uveřej-,
něné ve Světové knihovně sv. 630 a boj 'o jich pravost proti, V. štulcovi
v ,;Osvětě'~ r. 1871.
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sIóužiti'bez orriátu.v obyčejném oděvu, bez pleše a s bradouj
kriěží' nemají ve farách bydleti ani,držeti. jakékoli zboží časné'
právem vlastnickým, zničiti a spáliti jest každý obraz nebo jiné
: podobenství jako projev' modlářstvíj' není třeba ušní zpovědi,
. stačí vyzpovídati se Bohu samému v srdci SV~j jde":lio hříc~
smrtelný, ,nechť vinník zpovídá se veřejně před bratřími a sestrami aobdržÍr od ,kněze přiměřenou pokut~j svátky svatých
jako vynálezky lidské, jest zavrhnouti, světiti jest pouze den
nedělní, modlitby k sva,týmvnebi' o přímluvy u: Boha zapáchají ,
" kacířstvím. a modlářstvímj hloupé a marné je ovodovati nebo
. 'mše sloužlti:nebo) milosrdné skutky konati za.,'duše;..zeti1řelý,ch,
neboť ne'nížádného očistce, je jen nebe apekloj ,mše a' modlitby.
za mrtvé vymyslila la!sota kněžská, mši. dluŽno' sloužiti mimo
; kostely na kterémkoli. místě u stolu prostěradlem pokrytého, bez
roucha kněžského, při nf dlužno pomodliti se pouze Otčenáš ,a
hlasitě. posvětiti chleba ,a vína v řeči č~ské bez pozdvihování a
· pak· podávati 'svátOst přítomným j'výklady' doktorů. církevních' jsou
'. 'polllhé chytrosti Antikristovy, třeba je, zahoditi a spáliti, studovat
· moudrosti lidské na universitě a usilovat o' tituly mistrovské je
zpohanilostí,;křesťanskémučlověku pť?stačí, co Kristus a apoštolové jeho položili v zákoně svém, co k tomu ,přidáno v de;.
kretech, řádech a zvyklostech; je pouze tradice Antikristova
(41, ,42). Kněží m'ajíporozkazu Kristově po světě choditi a kázati'a ne ve zdech se zavírati (43),' protivníci Kristovi mají zbiti
býti ohněm a mečem, anať je doba pomstyj z'amítati dlužn6 vše
v'učení,i' kultu:; co není výslovně nařízeno v Písmě nebo co svět. škou pompouzastírá vlastní duchovní 'povahu bohoslužebného
aktu ar příčí sé .představě o evangelické prostotě' a chudóběži
vota apoštolů; kněz·v stavu hříchu smrtelného neposvěcuje, kněží
· . sami mohou si, zříditi biskupa dle, libosti, důstojenství a rozdíly
v' úřadu; duchovenském jako sdělání antikristskáPlaj í' býti zkaženaa zůstati jěn úřadjáhná a knězejo:d t:. 1420popírání podstatné př!tomnosti Kristovy ve' Svátosti Oltářní dle. Wiklefaj
dlužiio doufati; ,že pravdy ty stanou .se majetkem církve veškeré'
.(49). dlužno krčmyzaÝříti, vobchodechařerneslech šidby staviti, netrpěti v obci zjevné hříšníky jako nevěstky,lotIy, rou':
.• hače: protivníky pravdy, ale. 'zakázati. v,šechnu' nádheru. v oděvu
.~ výzdobě, kláštery a:r kostely. nepotřebné' ó~razy!' oltáře 'a jiné
modlářství dlužno ničiti, mistry universitnínutnoi podrobiti "prá~
vu božskému", aby konšelé na rathóuze jich přednášky švé censuře podrobili, jsou-li shodny.se zákonem božím (54)/atd. !,odá.,vámAlečtýřfázíTáborství drem Pekaře~_vylíčených. (Viz Palacký·IIL, str; ,259,' 426.) Stanovisko moderního. člověka,vědy,
filosofie" biblické kritiky znalého, pokud jest náboženský,' za jisté
.v hla'vrzích věcech shoduje._ se s Učením Táboru. Takový; kněz
Arius,-popírající ve IV. stoL, že'Ježíšjesť druhou božskou oso- .
'bou ,-čili pravým Bohem, takový Berengar J'ourský; scholastický _
filosof (t 1088), jenž popíraUran~substanciaci,' tvrdě, že véSvá-'
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tosti .oltářní není pravé těloJežíšovo,~ýbržžeje J~žíš toliko
. 'duchovně přítomen, atd.,toťpo mém soudu zásvit '-;- novověku.
či .věří ti naši Pekařové, Šustové, Marešové atd., matriční tO' ka-. '.
tolící; s katolíky římskýmr a s mínlýÍni Husity'U ráže Příbra-:.
rilOVy i. Rokycan~vy) II .zázračné. přepod~tatněni chleba. a vína
v ,živé .tělo a živou krev Ježíše, .Boha a člověka, druhé osobv ~
Božsk'é, tedy proměný sl Dvem ,kněze ,~ i třeba néjvýš nehDdnéh~ , .
--:-' chleba v, Boha?! Věří: vorodování~'svatýchu Boha,,l1 'očislec,
v působivost. modlitby za· mrtvé, i,'sedmero magicky působících'
, \, sváto,stí, věří, že snědení kousku masa :v' pátek jest 'smrtelný
hříi:h,·.věří v nutnost sloužení bohDslužby jazykem latinským,ji:..
. !'nakv dopuštění se smrtelnéhO' hříchu atd.?! ,Či lid tomu má věřit
"a.matriková honorace nikoliv?! Víra v, dogmata některá rDzumu
. \
j duchu evangelia odporná má býti dosti· dobrá. pro lid a má býti
uzdou pro lid?! Není možno, ahy i hDnbracej lid mě1i,- dle Ma..
saryka i ,Palackého -: společné nábDženství čistého· křesťanství?!
Není-liž, p()vinnos~í svědomí pp. universitních profesorů aveškeré
" naší inteligence, pDkud je náboženskyzalDžená, pracovati k ;velkémutomu cíli, . abyčlDvěk československý se po. stránce Iiábo- ' ,
ženské zdůslednil, ať v cíí-kvi československé, českobratrské" Í>o~
, .případě'jiné neb n.ové společnDstináboženské, klidtÍě bez utisko,;vání římských kátolíků? Či v otázce tilk důležité a ďuševně jemné
má zůstati člověk chameleonem a vychovávati v tom potomstvo?!
(DDkončení.) .
.1"
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VYUKA NABOZENSTVI.

.: .Nábo·ženstvíjak~ př~dmět na'školáchj'~ •se strany'žáků"
jeden:z nejrienáviděnějších.Z části zajisté prDto, ,že je l11áló těch,
.' "kteří nábožensky smýšlejí ...:..- ale ,ani .těm nevyhovuje. A proč by
se 'nedovedlo mladé srdce pro náboženství rozohnit? Trádicíonel-'
ním vyučováníI!lPDdle'zastaraléa nepromyšlené osnovy věřím,
že nikóli: nezáživný výtah ze scholastické theorie, neprůhledné, .
archaistické podrobnosti liturgické, ,biblické. a církevní dějiny
nezajímavé ,ani •nábožensky ani , historicky, . dDvedou odvrátit,
,i zbožnoumyslod·láskykpřédmětu..
.
. , " /ÚČelnábDženskévýuky by měl býti 'přede'vším~pDdóbnýjak~
účel tělocviku. ,V tělDcviku má, theorie. význam velicepDdružný.
,V nábDženství jde nejprve o tO', aby senauči!i žítinábDžensky'
a znali' své povinnDs.ti náboženské i ,theorie,' C j. "aby věděli,proč co ,
: je a pročje'to . tak a: ne·jinak, jetu sice důležitější, 'ale přece jen
.praxej~ přednější. ď Přcdmět,který nezaměstnává. jen rDzum,'
,nýbrž i srdce,má sám v sobě ,velkou výhodu před jinými: ,
I

I

,

.

.

\

".

"

•

•

"

,1

134

-.

1

II
.

I

. '

,

•

',' Pokusím' s~n~črtnouti promyšlenou osnovu t~hoto předmětu;
obs'ah moderního katechismu. " ,',
'",' ' " "
'
Logicky první 'věc ,je výkla:dzáldadů • naší víry, a pojmu
nábožens~ví.:
," , "
, , ' ','
.'.' ,'.
.' " ' ',,'
Druhá věc je křesťanskéhodnocehí věCí, ,křesťanské zásady;
duch, křesťanství. Kto'mu' poslouží četba s výkladem z evangelia:
·(Mt.S), Tomáše Kempenského a výboru ze spisů jiných opravdových:kře!iťanů doby staré i nové., Ukážesezáróveňj jak se od,
těchto zásad liší' zásady utilitaristické, eudaimonistické a hedoni-,
,stické starých pohanů a moderních :světáků. Zásady se pak 'aplikují na konkrétní příklady ze života mládeže. '
,.,' ,
Zvláště je'ště' třeba upozorniti mr výstřelky a nedorozumění,
, kterými se křesťanství porušuje. " ,
'
'" "
'. " " '
" Odtud se postoupí k výkladu o životu z víry, o, umění ,kře
'sťanskyžíti. Překážky v osvójení křesťanskéhoducha,jež máme
překonati, jsousobedví a nedostatek vlády nad žádostini,což se,
potírál,sebezáporem, a nákaza duchem světských lidí, s kterými "
se stýkáine"jíž sečelístálouobn,\vou. Vyloží se účinnépóhnútky ,
k šlechetnosti, potřeba bdělosti svědomí, uvažování o naší činno:. ,
sti, ,vzb:uzování vděčnosti,' a lásky' k Bohu,' úsilovná a důvěryplná
modlitba s činorodou láskOu k Bohu:
"
":
'K tomu slouží též znala:st psych'oIogických zákonů,který'~i '
jest 'určována' síla'a' směr naši ,vůle~ ,Jeto na pf. 'zásadazevangeliaMt; 6" 20~21 ,(o .významu ,oběti) ,zásad;i. o potřebě uklá- ,
da'Hsi více než, je 'naprosto nezbytné, zásada o, zesilování vůle.
činností :žádoucímu směru přiměřenou a o významu a'u;tosugesce.
'. Knávodú, ,jak se má jedinec sám vychovávat, možnqpři.
, ,pojit ,návod,~ jak semůž,eindividuálně zúčastnit působnosti ,na
.jiné-příkladem, poučením, účastí v organisaci.
' , . ,', '. ,
",Dalšíkapitola je církev: pojemcírkve;'odůvodnění její, jelí
, povolání; autorita Církevní, povinnosti, 'které maj í členové podle
zÍikona přirozeného á zÍivaznos't rozhodnutí autority; záklád obřa
, dů a svátostí, psychologický vliv jejich a praktické využití litur:gických výkonů; ústava Církve. ,
, ' , ',',',
'
.' "
Konečně se vyhoví pokt,d možno i naší vědychtivosti a podá
se - místodogmatikyaspekulatiyní theologie ,'~" křesťanský
názo~ světový.' Nejprve theologická' nóetika: ,jakou cenu,'mají
usnesení sněmů, výroky biblické, v čem chybily různé konfese.
,Potomtheologickáanthrópólogie r - , o· úkolučlověkaj jednom:..
vec, lÍl.áv daných, poměrech pojov~ti proti zlu, ceIek'má'sjednocením všech'sil, eugenikou' á moitdrouústavouříditi vývój ·lid.:.
stva, podle 'požadavků rozumu. Posléze theologie přírody, (boží
", . řízení přirozeného vývoje) a dějin (boží říiení yý.voje lidstva). •
, Zvláštní učebnice je ,třeba pro'ethiku. Je sice samo sebou
možno vyučovati ethice bez, náboženství, ale nejen že se takne~
'děj e;' základy ethiky bý,Va jí nesprávné; a 'proto i Je~které úsudky,
motivy pak bývají působivé. Zato'. církevní dějiny 'možno, pone- I
chati ,ve spojení ,s dějinami, kulturními. Správnými, s~ěrnicemi,
d
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kteréiná podávatftheologie .dějiri'; a \jejichž;n~doStatek'/ přese'
všechnu ohjektivnost vědeckou zkresluje skutečnost, lze důležitá·
, nedopatření' opraviti.
'
,
Srovriáme-li tent~ program S .látl{ou, 'které se ,přese všecky
pokusy o rdormuvyučuje,myslím, že ,tento program je nejen
, , pr'aktičtější, alei' bohatší a vědečtější.
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ROZHÓ~DY PÓ.ŽIVOTĚ,NÁBOŽENSKÉM A,CÍRKEVNÍM.

"

.

, -.

1. Náboženstv'a a světový mír.
V ~inulém čísle tétci r~vue '(str. 79 ad.alší) jsmem~li příležito~t re, ferovati:'o' úsilí, jež rozvinují křesfanské církve pro ůdržení a zabezpečení
míru mezi národy.' Zatím,co, tyto' církve ve svém díle pokračují neunavně
dále, začíná se vedle toho organisoyati podnik ještě rozsáhlejší a" dal~ko
sáhlejší,zmobilisovati nábožen~ké síly celého světa pro spoluprácí nazbu~ " '
dování světového míru. Tyto, snahy podnítila a 'vede· americká Mírová unie
církví. (Church Peace Union). ,Jejím přičiněním sešlá se' v září. 1928 v Ženevě
konference zástupců křesfanskýchch'kví, dále buddhismu, islámu,' hinduismu, .
pársismu; židovství a konfucianismu a' j. za tím účelem,. aby' se poradili o po~
třebných opatřeních. Po prvé v' dějinách lidstva sešli se tak mužové a ženy
velikých ,náboženstev a rozhodli se vykonati přípravy pro světovou konfe.
rencí, jež'by se konala v r. ,1930 za účasti asi 1000 delegátů ze všech náboženstev světa. '
" , . ,
., , Cílem k~nference má být( sebrati náboženské impulsy lidstva 'v s~ětové; "
konstruktivní, proti ,válce, obrácené iísilía zabeZpečení riíii-Ú;':Vpose1st:ví;,
jež bylo ze Ženevy, rozesláno, se praví, že na světové' konferenci nemůže jíti
o.nějaké utvoření svazunáboženstev, ani o hájení nějakého politického.: nebo '
sóciálního' systému" nýbrž především'o to" ukázati, jak myšlenka míru, se ' ,
: projevuje v každém náboženství a hlavně o to, jak by bylo možno trvale ji
uskutečniti. Konference Illá uvažovati o prostředcích spolupráce příslušníků'
všech:'náboženstev pro světový mír, mezinárodní spravedlnost,' posílení dů- . '
věry mezi národy a odstraňování' překážek míru.
.' , , :
'
Toto ,Vi theorii .velmi uŠlechtilé úsilí' má "arci v pra~i mnoho' př~kážek, ,;'
jež se přirozeně úkázaly již v' Ženevě. Určitým kruhům ve všech nábožen'stvích mohou takové snahy připadati jako synkretismus a směšovánínábožen_
\ stev, jinýmzase:jakó pouhý pacifismus, při němž moment náboženský je něco
náhodného, podřadného. Německý dělegát napomínal ženevskou konferenci,
aby si uchovala svůj svéráz oprotiinírovým sp.ahám již existujícím a uznala'
" moment náboženský jako'společnouspecifickou základnu, na které se teprve'
, může stavěti pacifistické úsilí. 'Toto stanóvIsko vedle Němců sdíleli i .švédové
a Orientálci.' 'Naproti tomu,Američáné v obvyklé, své optimistické víře v moc
organisace se domnívali, že tato stačí, '-zvl!Íště.spojí-li se s úsilím organisace
politické .. Americký, delegát pravil: ~,Podle"mého' názoru může býti konečný
mír zabezpečen jen zřízením' íneziná~odní společnosti, stojící' pod rozkazem
Svazu 'národů; a dále musíme výchovnými prostředky' podporovati mírového
,
ducha v dorůstajícim pokólimí." .:.. Jinou obtíží je,že není možno ani u lidí
, , náboženských vyloučiti pocitů a činitelů. politických. Jsoú-li momentyl ná, boženské spojujíéí,jsoupolitické rozlučující a těžko budou i náboženští lidé
jednati ,proti pólitice své země. Póřád je tu,. ještě,ďpoválečtJ.ánáláda, pocity
vítězů a' poražených. "--'7 Neposlední obtíží je konečně okolnost, že v spolupráci tolika různorodostí, jako jsou náboženství "světa,je .velmi' nesnadno
nalézti prvky spojující/ Ukázalo se to, v Ženevě- na tom, že, nebylo možno
I
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s'úspěchémusPořádatispolečné bohoslužebnéllhromážděnLpřislúšníků VŠilch-náboženstev. ,Poněvadž byly sestaveny' podle ,-hlediska -křesťanského, ne. zúčastnili se buddhisté, ani někt~ří jiní delegáti.' .
'
, Přes to žeqevská konference byla ukončena se zdarem a-lze doufat, že
i další průběh těchto snah bude" zdárný. Tuto.naději dávají vůdčí osobnosti, mezi nimiž je také nám' dobře, známý\ marburskýprofesor ,Dr; Rudolf
,O t t o, který sám již dříve založil' náboženský. svaz lidstva,s cílem, který
částečně:převzala tato konference.'VedleněhQ jsou tu činny některé _os!,bI
' . nosti, známé z mírovných snah křesťanských církví, na př. Jezequel z Paříže,
MeriII z New-Yarku, -NeaÍlder z, Upsaly, Siegmund_Schultzei Berlína.
"
. Podle usnesení ženevsJ{é ~koliference sešel se výkonný výbor, v Zene,vě
" zvolený, ze 70 'mužů a žen složený, ve dnech 19.-21. srpna 1929 ve F ran k, {u r tě n. M.,' aby se podrobně uridil ',o opatřeních a návrzích, potřebných
k svolán(a konání sv~tovémírovékonferénce náboženstev. Ze v celém hnutí;
nejde jen o dočasný poválečný zjev, nýbrž o hluboce cítěnou potřebu, zdají'
se )lkazovatzjevy, vyvolané tímto mírovým úsilím IÍáboženstev,' V Indii
'."
-vytvořilo se za vedení párského vůdce" který sluje Wadia, všeiÍldické mírové '
_sdružení,. k ',němuž. pam významní mužové z řad Hindů,:buddhistů, džiiiistů,
Sikhů, židů; PársÚ a' křesťanů a k němuž se př~znali L mužové jako Thákur'
a Gandhí; Sdružení vidí, svůj úkol v tom; podporovati všémi;silami mírové
dílo 'náboženstev, ovšem při zachování náboženského svérázu každého jedno~
,·tliv-ce i společnosti. V' Japonsku,- se utvořilo obdobné sdružení,' s názvem,
·Concordia. Gener.sekretář'Mírové.'unie církví A,tkinson z N."Yorku
vykonal ,v, zájmu ,myšlenky konference cestu ,kolem'světa a ve. Frankfurtě,
před vlastním' jednáním podal o ní zprávu.,
. '
Výkonný výbor, podrobně. probral zprávu komise pro přípravu denníh'o
pořádku a na mnoha, místech ji přepracoval. 'Aby, mohly býti důkladně vykonány všecky přípravy, bylo navrženo odložiti světovou konferenCi aspoň
o 1 'rok, na r. 1931. Potoin bylo ustanoveno ,6 výborů, . jež byzpracQvaly
s různých" hledisek generální thema, konference: čím může náboženstvÍ. p'ři-,
." ,', 'spěti k zbud~vání světového míru? Podrobně 'mají býti zpracovány a zdó,:
vodněny, _odpovědi, n'a tyto. otázky~ ,1. ,Hospodářské příčiny války: 2. Sociální
. a prumyslové příčiny války .. 3. 'Politické příčiny . války ... 4. Příčiny' války, _
plynoucí z rozdílů racových. 5. Náboženství a válka. 6. Duéhovní síly.lidstya,
,jež' třeba uvésti v, pohyba účinně uplatnit proti příčinám války. I?uchovními.·
silami' se rozumějí jednak náboženské, jako 'nauka; modlitba, bohoslužby, .
/ sociální péče, jednak vědecké. Komise, vypracuje příslušné' zprávy, jež budou I ,
, tvořiti podklad ,pro rozhovor na S'větové konferenci. Je vidět; že vzorem pro, .
toto uspořá'dání byla organisace konference ,stockholmské. '
-'.
'"
I. ve Frankfurtě, bylo opětovně zdůrazňováno,že 'tento mírový podnik;
který nabývá 'významu 'a ú,dernosti Um,že jsou ,účastna všecka náboženství,
nemá.' jiného cíle, než půsóbitiproti válce. Nebude prý proto provozovať
žádné směšování ani srovnávání náboženstev, nijak se, nebude dotýkat náboženských otázek" tím méně o níchjednát.B,ude ,'prý pouze různými nábo-,
I
ženskými a duchovými silami a. popudy .tak pŮSObit na .vztahy mezi národy,
,aby mír s,větá zůstal cílem společným pro ,v'šechny. Avšak i zde - 'jako
'v Ženevě - ' projevilo se jiné chápání,zastoupené .Němci, Švédy, Indy
a některými židy, zdůrazňující" že centrálním á rozhodujícím'znakem 'právě
tohoto hnuti je nábožens.!{Qst," že toto hnutí nemá a nesmí být ,jedníínpaci- ,
,fistickým svazem mezi ostatními, nýbrž 'náboženským . společenstvím činu,
pro něž by vkořenění' v poslední. realitě, od všech nějak zažité, teprve mohlo '
vytvořit možnost společného, působeníastanó'venícíle, jako, je mír světa.
ProLOtto; který již dávno udržuje 'osobní styky s' příslušníky jinýchnábo-'
ženství, se vyslovil: ,;Dokud si neodvykneme' mělkost a slepý optimism, nezasloužíme uchopení velkého, ethickéhopředIJlětu."
,.,
"..'
,I
Avšakpřes to soulad, jednání nebyl nikde porušen a došlo se k plodným
'výsledkům, takže se ukázalo', že' spolupráce tak různých 'lidí není, nemož_
ností. Bylo usneseno, že na, konferenci i jinak' má býti dÍínapříležitost. shro- '
mážditi k rozhovoru všeclíriy, ji~ž je' náboženství věcí primární a věcí,
syědomí.
' .'
'I
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N ~rozhodnuto ~ůstalo O tom, kde ,bude' svě'tová konference konána.
Navrhována Ženeva, ·KalkuUa, Jerusalém)' ale rozhodnuto bude, později. ,,' K.
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2; Církve.a dílósociálÍ1í.

, Mezin6rodní ;ociálniústav V Ženevě, ~řízený 'stockholmskou, konferencí
(viz 2, číslotéto,-revue" str. ,77), klade ,základy ,své činnosti a ustaluje svůj,
, pťogram., Vydává periodickou publikaci Life and, W ork, která' je dokumen- '
ní bude také přinášeti informace o soCiálním 'díle církví
, tem jeho činnosti;
a' nábož., organisací, v celém' světě, ale také přehledy o nejdůležitějších so:
dálně, a hospodářsko-politických akcích mezinárodních institucí světských,
na př. Mezinár. ústavu prá'ce,Svazunárodů'q pod. Ústav. ženevský búde také',
soustavně studovati, pracovní methody, jichž různé'církveužívají při studiu
soCiálních problémů a' při svých soCiálních akcích;, poznatky Um získané
, bude dávati dále církvím k ,disposiCi pro rozšíření a prohloubení, jejich čin~'
nosti. Prvé: studie círk. ústavu, ,se budou týkati' stanoviska církví k n~za~ ,
městnanosti a problémům, jež,z ní vznikají,dále vztahů mezi církvemi a
,dělnictvem; ,Na pražské mírové konferenCi Církevní bylo, ústavu ,uložerio' pokračovacím výborem stockholmským, aby připravil návrh stanoviska církví
a nábož; organiSací k mezinárodním snahám, jež se týkají zlepšení' životních
podmínek'námořníků' za jejich pobytu v Cizozemských přístavech. Ústav
• 'již odevzdal Mezinár., úřadu práce v~tší 'zprávu, obsal1Ujídpřehled o ob-'
sáhlé činnosti námořnícn missiía také, příslušné návrhy. Chce spojit auvé~t
" " :ve společilOú práci vše~ky sn!lhy církví,usilující, o řešéní' obtíží, jež plynolÍ
'z toho, že námořníci nemají domova~ Ústav podává dále návrhy' na řešení
otázky pracovních podmínek zřízenců a na ,niezinárodní 'úpravu '-pracovní
doby. ...:..Dále má ústav v programu zdův'odňovat a doplňovat. prinCipy stock,:
holmské konference jejich hlubším studiem s hlediska historického i systematického. ...:... Obší~ně se ústav obírá studiem otázky, nezaměstnanosti v, ce-,
\ lém světě; zvláště chce zjistiti její příčiny v různých průmyslových zemích,"
Dále .zpraco~ává s různých hledisek otázku bydleni a chce, věnovat pozornost také, otázce' účinků, evropského' válečného, zadlužení' na sociální situaci,
evrops~ých Zémí.. :
,,:' ,
:,'.," ,
: ,'" , ď,'
- Letošní 36. němedký evangelický sociální kongres ve Frankfudě (viz
o něm již v 2., čís)e revue, na str~ 78) měl jako hlavní předmět své práce
thema:: ethos' povolání u zaměstnavatele 'a 'zaměstnance. ',šel tím na kořen'
,problému sociálního, problém' mravnC Kde, jde o fakta, a, normý sociálně
ethické, ,tam nestačí .měřítka' národní, konfesní, třídní. To se také ukázalo
při projednávání thematu, neboť nestály p,otis'obě 2 nepřátelské, třídy,
zaměstnavatelé a zaměstnanci,nýbrž' pr~tichůdné názory zásadní,.rozdělJIjíCi
i spojující ,lidi bez , ohledu' na 'příslušnost třídní.1'ředevším ukázal s~. rozdll
mezi těmi,"kteří ~ uznávají: jen závazky z tohoto světa, třeba jsou, nejušlechtilejší, a těmi,. kleří pociťují každé povolání jako božský příkaz a JIznávají
.
věčné normy mravní.. Obojí však chtějí zbaviti třídní 'boj toho jedu, 'který
.' . erozí z něho učinit třídní válku .. Směrnice křesťanského směru vyjádřil
, .Dr. Simons slovy: "Jediným společným nepřítelem' všech, je nespravedlnosti'
.platnou autoritou jest Ježíš Kristus, ne' empirická církev; prostředkem k vy_
jasnění'a ,smíření:je nechat, otévřenédveře na všechny. strany." Dr. Schoel
ukazoval na dřívější vinu církví,' že nedbaly sociální otázky a, na potřebu,
, aby nyní vážně chtěly plnou sociální' opravdovost.' Oproti tomuto vědomě
křesťanskému ethosu 'zastupovali někteří. ze :zaměstnavatelů jakýsi' aristo~
kratický moralismus odpovědnosti před národem a ,lidem, pro sycený sebevědomím, ale i pé'ssimismem; nazývali to "idealismem činu, krocenýni hospodářským rozumem':." Třetí, směr, socialismus, klade 'veškeru, optimistickou
naději: ve zrněnu hospodářskénosysténiu, od níž očekává obšťastnění lidstva
a sKutečnost, že massy, přijdou k móci, třebajen·prostředečně. Řečníku toho,
směru musilo býti vytknuto, že nemá ,ani nejzákladnějších znalostí nábo-',
ženství' a círhe. Sám' však. přiznal; že" Rusko podává:, "nesmírně špatný
příklad" nového sociálního řádu.,--; Jak bylo zmíněno již ve zprávě pře~
,l
'
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'
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.'..déšlé, odmítli, n~boženští socialisté zásadně. ,účastniti se tentokráte· kongresu.
Pokud byli přítomni soukromě někteří. zástupci,hlásali evangelium; tohoto
světa a vyslovovali silné pochybnosti, smí-li' se .proletariátu radit příslušnost
k některé. církvi. .
.
. ' . ' .~ .
. . .'
.. ,
. . Italští katolíci mají. svůj katolický ústav' pro, sociální práci. Osservatore
Romano z 24.· března' 1929 uveřejnil' výsledek šetření tohoto ústavu o zac~o-'
vávání nedělního' a svátečního klidťt v· Halii.. Bylo zjištěno, že u. středních
provozoven a u řemesel je zachovává;ní nedělního a svátečního' klidu řídkoú
,výjimkou. Krámy jsou v celé lta1ii i v neděli dopoledne otevřeny, na mnoha,
, místech dokonce po celou neděli.' Na velkostatcích dávají pracovati podle
li~osti celé neděle II svátky, i když není nutné práce.
K.

3. Církveaveřejnéo'tdzký.
' / , '
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Německu došlo k vý~nainnémi.tčinu, zástupci třívelkých nábož~n~
společností se. sešli' k spolupráCi pro. mír: Německá, sekce. Svazu pro

pěstování mezinárodního přátelství. prostřednictvím

, !

církví, tedy' instituce
evangelická, dále Mírový svaz německých katolíků a konečně Mírový' svaz ;
židovský utvořily Pracovní společenství konfesí pro míl a chtějí jako trvalá
organisace. sledovati myšlenku míru a pracovati p~o ni všestranně. Společen
ství vydalo'k německému národu provolání,' v ,němž se praví: "Naděje
~v brzké dorozumění národů a zřízení trvalého' mírového' stavu začíná ustupovatvzrůstajícímu zklamání a starosti o budou'cnost. Jako svědkové světové
války. jsme příštím pokolením odpovědni' za to, aby se ': neopakovala svou
,iničující mocí, ještě' tisíckrát vystupňovanou. Je třeba usilovati:o dvojí cíl:
předejít nové zničující válce a budovat plánovitou prací pravý, spravedlivý
'a pevný mír. S hlediska' náboženství a z něho vyplývajícího m.ravního pří~
kazu nesmíme se nikdy. zříkati práva,napomínati k míru a připravovati praktický jehó trvalou vládu. Dnes pak se toto právo stává přikazující povinno~tí.
Národové ve své převážné ,většině nechtějí již žádných válek; Také .. vlády
musí si přáti zachování. míru. Toto úsilí se shoduje s požadavky nábóženství
ď a mravnosti. Jsouce. spojeny, jsou tyto mocnosti silnějšÍ' než' všechnY'épře~
kážky míru: Osudný omyl,' který 'činil mírové snahy namnoze' neplodnými,
záleží' v tom, že se klade' důvěra příliš mnoho v. materiální. zabezpečení,
. což musí' zůstati bez ·účinku, jestliže nespolupůsobí činitelé ideoví, Neboť.
hlavně tito dovedou vytvořiti vůli k vzájemné důvěře, k dorozumění, k ohle~
dům na· životní potřeby také jiných národů. S· umravněním politického'"
myšlení musí jíti ruku v ruce zušlechtění boj ovnéhó pudu, který .j ev, člo_ •
věku. Ten má nalézti : své uplatnění v budování, ne v ničení. NábožeJ;lská
vyznam byla si dávno vědoma tohoto.' svého'.úkolu,' uznávajíce, při tom
plně i povinnost, zachovati národní svéráz a kulturu jednotlivých. národů.
Vznikly organisace; jež usilovaly o trvalý mír na základě mravních, poža~ "
davků,ne jako zvěčnění všeho, co se stalo, ani 'jako dovolení pro všecka
budoucí bezpráví"nýbrž jako'závazekk spravedlnosti a, v~ájemné, důvěřé.
jako výron přátelství a bratrství náro~ů. Spojení mírových organisací jedno- .
.tlivých vyznání v pracovní společenství znamená další krok na téže dráze.
Opřeno o součinnost všech stejně, obrácených sil, ·chce pracovní společeriství
konfesí přispět k vytvoření' všeobecné mírové atmosféry a podporovat p:ak- '
tickou prací . mezinárodní zabezpečení trvalého . míru. ,Stejné myšlenky', a
.pocityoživují dnes názory všech národů. Vyznavači' lásky' a ,pokoje podají
si' návzájem přes hranice ruce....
'
i"
o;,
. / ' . '
'"
,
Již v předešlé zprávě (č. 2. ,této revue~ 'str 82) jsme upozornili na politické momenty v programu chystané letošní výroční konference' němeCké
sekée Svazu pro, pěstování mezinárodního přátelství pros'třednictvím církví,
,', v Kasselu ve dnech 23.-:-25. srpna. Ačkoliv v Německu je tato sekce spolkem
a nikoliv .oficiální organisací církevní jako na i při ,v . Anglii nebo. Švédsku,
přec~ jen není. to spolek čistě soukrornýa: můžeme' tu viděti doklad, jak
snadno,také instituce '.rázucirkevního :'se. mohou státi nástrojem, politiky'
a .jak nesnadno i ,lidé náboženští jednají .jinak, než politika jejich zelně.
Co bylo v. Kasselu mluveno, byJy vlastně politické snahy, německé po revisi
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versailleského 'míru. Dali" tomu sice thema: "křesťanská/nová ,orienta:ce"
poversailleské politiky",' aletou,'křesťanskou novou orientací má býti vlastně
německá politika revise. 'Konference se' konala za' přítomnosti hostí, zastupců církví britských, a není pochyby, že šló o získání jejich symp,atií
a Hm, i veřejného 'mínění anglického ,pro revisi mírových~smluv. Jak sice
jemně,' rle přece: jen zřetelně 'se mluvilo se strany německé, je patrno ze
slov, která pronesl muž takové kvality jako je prof. Dr. Siegntund-Schultze:
"Tato válka vychovala náš německý národ k míru, tento mír vychoval ' jej
k válce." Proto chtějí "křesťanskou orientaci politiky", aby prý "úáróílcvé,!
konečně ,dostali, mír, jehož, Versailles, nepřinesl.'"
K
,
\,'
>

4. ,Z církve

I!

československé.

/

Význa'mn~~ľ

událostí v ži~otě církve 'bylo let~šní prázdninové zasedc~lí
naukovéhó výboru a přizvaných expertů ve • dnech od 19.-24.
srpna 1929 v dejvické kolejí.'Výbor, vykonal značný kus práce. Myšlenkovou
a literární pra'cí posledních let vytvořil se mezi ideovými pracovníky společný duch,který usnadňuje "další ,úsilí o myšlenkovou konsolidaci církve.
" Véschůzích výboru' bylo klidné pra'covní ovzduší, což vyvolávalo· radostnou
, " , spolupráci. ,Po smrtí prvého" 'Předsedy' výboru, prof., Di-;· K. Statečného, bylo,
'nutno výbor nově ustaviti, což provedeno volbou ,takto:předsedóu' pátri,'archa G. A. Pro c h á z k a, ,I. místopředsedou prof. AI. Sp i s a rOl II. místo-'
, předsedou Dr_ F. Kovář, I. zapisovatelem taj.t. Brebis, II. zapisovatelem far. E; D I o u hý-Po k orný. Na programu jednání byly otázky na- _
ukové; liturgické, učebnicové i' otázky církevního 'zřízení. Po. podrobném
referátu Dr. Kováře o konferenci v Lausanne' zaujato toto stanovisko k zprávám ,konference: "Církev čsl. uznává vděčně práci světové konference pro
víru a zřízení V Lausanne 1927 a cení ,vysoko ducha bratrství,' s jakým bylo
při' ní jednáno, a dobrou vůli 'všech, hledatijednotukřesfanstva, k, níž
'byl učinen konferencí I první krok. Třeba se ukázalo, že další, kroky nejsou
"I
ještě dobře možný,jenutno počátek vděčně uznati a viděti výsledek hlavně
v'tom, že přestane vzájemné,' odsuzování .církví a nastane snaha vzájemně'
si rozuměti a se oceniti a společně pracovati v evangelisaci nejen v 'oblasti
missijní, ale také doma, ve: světě a prostředí nenáboženském. Upouštíme
od toho, abychom ,k jednotiivým bodům zpráv vyslovovali názory' svoje, ne,chtějíce dosavadní různosti rozI:lmožovati., Přenecháváme otázky ty., další
práci' sbližovací a ,dalšímu studiu problemů, doufajíce v, pomoc boží a to
"tím" spíše, že nevidíme' jednotu křesťanstva v uniformitě myšlenek, mínění
a ,církevního zřízení; nýbrž v' duchu, lásce, následování Krista, v životě.'
'Vždy jsme připraveni k pracovnímu ,společenství se všemi církvemi, ochotni
poznávati 'jiné a toúžíce, abychom i my byli jitÍými poznáni."- Dále jed:.
'nánoo návrhu vyznání víry, jež předložil biskup br. Stejskal, a 'jež' zní:'
, "Věříme v Boha, jednoho/Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista
'i Otce, našeho,. jenž, od věčnosti vlíidne královstvím duší našich. Věříme
"V Ježíše Kristal Syna božího" světlo ze světla, život ze života, jenž od Otce
přišel; životem svým zlo světa i, smrti přemohl, aby získal nám království
boží věčné: Věříme v 'Ducha božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oži~
, vuje, v Ježíši Kristu se žjevil, skrze p'roroky a otce' naše mluvil a v nás
chce, přebývat. Věříme VI život věčný dobrá,pravdy a krásy, tak jako jsme
přesvědčeni o smrti zla a zlých. Věříme, že' Otec nebeský nás proto stvořil,
I abychom -'-: Ducha, božího" sobě majíce šťastni byli; život ,pravdy žili,
pravdyhoží hájiti ,se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli:,' - Po vy- ,
sléchnutí referátu i korreferátu a provedené deba,tě bylo výborem, usneseno
doporučiti toto krédo církvi, k fakultativnímu užívání jako krátkou theologickou formulaci základních zásad křesťanských;,
I
Podrobně probral ,a' doplnil' výbor' spisek profesorů Kalouse a Spisara:
Učení náboženství křesťanského pro věřící čsl. církve (návrh).a usnesl se do- '
poručiti sněmu, aby spisek byl přijat jako vhodný základ k tvoření nauky
čsl: církve a doporučiti, jej ,dál~výchovnému výboru jako pomocnou knihu
k vyučování náboženství! avšak ,po upuštění odf~rmy kafechismové.
sněmovního
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'. ~Pro liturgické otázky zvolena býla uÚÍliturgická 'komise; ježťo je"!;t třeba '
" projednati mnoho materiálu; i zvolena také" učebnicová komise, .když byl zá- .
sadněpřijal plán výukynábóženské, vypracovaný br; Halbh'ubrem,., , . ,
V otázce cirk.. zřízení vyslovil výbor . některé základní zásady pro nový
návrh ústavy, 'aby' nová' ústava byla ,opravdovým ztělesněním ideí,. jež"
církev hlásá.
",
'., .
"i'
.
, Omezujeme se' na tuto ,krátkou zprávu ó zasedání naukového výboru;',
, poněvadž zpráva o;průběhu a výsledku,jédnání vyjde' tiskem,. aby byla'
po ruce hlavně pro "jednání sněmovní. ,,:
' : , .','
.
.
"
,V letním' období' pořádalipřfslúŠníéi' čsl: církve řadu' shromáždění, 'marti~,
festačních i pracovních schůzí, otvírání' nových sborů, 'slibů věrnosti církvi',
a' j; slavností, které manifestovaly všude zájem příslušníků o církev, lásku
k ní, ochotu přinášeti oběti, ale také přání ,a starost, aby církev byla církví
krásnou a dokonalou, království božím, a aby se to, jevilo"na každém jednotlivém členů, a, především na všech, kdož mají vůdčLpostavenÍ. "
",
, , ,K: s v a t o v á cl á,v s k é m um i Je'n i uletošu'ímu ~áujímala církev' čsL, ď
hned od počátku stanoviskokladné~ vzpomněla knížete Václava: i národního
význal}lU kultu sv.' ,Václava ve všech, svých obcích a když se jí ~ostalo
"záruky, že chystané oficiální slavnosti budou, nekonfesní a jen /národnf,
svolila; aby tři její zástupcové byli kooptováni do Nároaního, výboru pro
oslavy tisícího yýročí smrti' knížete Václava Svatého..
,
, 'Nejs!aršíz bikkupů čsl. církve a jeden z těch, kteřÍ 6. ledna 1920 spolurozhodli o jejím' vzniku,' Ferdinand S t i b o.r ,z' Radvanic, dožil se 25. zá •. i , ' )
,ří 1929 svých. 60. narozenin. Blahopřejeme mu k,vykonan'é práci' na díle
božím, přejeme mu božího požehnání pro práci, další a církvi "přejeme', více
osobností. tak celých a nesmlouvavých! ,-', . "
'"
'.,',
,',
,
',.V stud. roce 1~29/30jsou pro bohoslovce čsl. církve'povinné tyto před~
, (nášky 'a cvičení a ovšem i zkoušky z nich: Filosofie: Přehled dějin filosofie
obecné, 2 hodiny týdně. :- Theorie náboženského poznání, ,3 hod.í 1 ,semestr'
(ná Husově fakultě) • .,:,...' Metafysika 'náboženství,3 hod., 1 sem. (na Husově.'
fakultě). Dějiny filosofie náboženství, 2, hod. (na Husově, fak.). -,-' Seminář filosofický, 2 hod;' (mi, Hus. fak.).' :.::.... ',Věda o 'náboženství: ,Dějiny ,náho- ,
ženství, část II., 2 hod .. -:- Psychologie náboženství, 2 hod.-' Biblická theo- \
logie: Základy biblického studia Starého a Nového.'zákona, 6 hodin: -:Historická theologie: Přehled všeóbecnýchdějin církevních"3 hod. - ,Pře.
hled českých dějin náboženských" 3 hod. - Systematická theologie: Dějiny
dogmatu, 1 ~od.-,Nauka čsl. církve, 3 hodl --Praktická ,theologie:Ka~'
:t",telství, 2 nod: -:- Praktická' cvičení v kazatelství, 2 hod. - Pok{ll')' 1'ro
'duchovenskou péči, 1 hod. - Praktická cvičení ,ve vedení .ditéhovní správy,
/ .1 hod. ~ Manželské "právot 1 hod. :- CírKevníprávol l' hod. ,,-:. Liturgié
a kult, ,2 hod. - Praktická cvičení liturgická pro\začátečÍlíky,lhód . .-:.:.
'Praktická cvičení liturgická pro pokročilé, 2 hod. -:- Příprava na bohoslužby,
1 hod. - Dějiny církevní hudby a zpěvu, ,1. hod. - Intonace a'praktická
cvičení ,zpěvní PI;o začátečníky". 1 hod. ,":""Deklamace, ,.1 hod. ,,,..,..' Praktická,
, ,cvičení' zpěvní pro pokročilé, ,ť hod. - Všeobecmf pedagogika, 1 hod.'--;
Dějiny pedagogiky, 1 hod., .1 semestr;,,- Všeobecná didaktika, .1 hod.,~'
Speciální metodika výuky náboženské, 1 hod, 1! semestr. - ' Praktická" cvičení katechetská ve škole na Smíchově, 2 hod.- Jak pracovati; 2 ,hod. ,Kromě 5 hodin přednášek 'a 2 hodin semináře je .vše' ostatní v, bohoslovecké,
'kolejičsl.církvev,'Dejvicich.
'
" ' , ',",",',
•
,
K parlanlenti!Íin, vol b á m,27.' října 1929 vyd~la, ústř. rada čsl. c. toto
pro h I á š e n íze dne ,7; října t. r.: ;,Církev čsl. nežádala žádnou' politickou
stranu, aby se jí dostalo zastoupení IV sborech zákonodárných. Odpovídá to ,
'zásadnímu stanoviSku církve, čsL, . neobíniti se, politikou 'a', proto nemůže .'
býti jako církev zastoupena v politických sborech. Církev čsl. ponechává
svým příslušníkům svobodu, voliti si . politické zástupce podle' svého přé~
svědčení. Pokud Církev potřebuje k plnění svých úkolů moci politické, přeje
si vřele,' aby, bylá podporována všemi ,politickými .stránami, poněvad~její
činnost jest státotvorná.- Br. duchovním, členům, rad starších a ',všem
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církevn!m t;mkcionářům připomíná'ústř. r~da dřívější zásadní us~esení, aby
jako zástupci církve se politicky neexponovali."
"
,
,.'
, ,čsl. církev vykazuje stálé početný vzrůst' a organisační konsolidaci. Za
letošní rok přibylo nových 16 nábož. obcí státně schválených' a do konce
,roku očekává se ještěněkoIik dalších schválení. Zvlášť významný je postup
, na 'Slovensku, kde jest nyní 9 slátně schválených nábož. ,obcí I (Bratislava:,
, 'Nové Zámky, Lipt. OsadajBrezno, Spišská Nová Ves, Košice, Zvolen, Už ho, rod, Hust), 16 obcí filiálních, Ila 33 místech se pracuje na zřízení místních
výborů: Příslušníků jé na Slovensku 6560, duchovních 16. "
,
, Vzrůst církve je velmi dobře' patrný na' vzrůstu počtu školních dělí.
'jakjej ukazuje' školská' statistika. Uvedeme jeden takový typický příklad.
z Tábora. V
1921 činil počet děti z čsl. drkve na, všech, táborských školách národních 31.30 procent z celkov~ho počtu děti v r.J922 rovněž,31.30%;'
, v roce 1923" kdy' Tábor byl: značně postižen 1., zv.' pravoslavnou krisí, klesl'
na. 17.13%; od té doby' pak' stále stoupá: 1924:' 21.80%, 1925: 22.06%,
1926: 23.21%, 1927:,24.21%, 1928: 25.37% a měsíc po zápise 26.45%." K.
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Ve filosofické revuiČeská Mysl. kterourédiguje prof. Dr. F. K, r e í.Čí
a Dr, V. Š k r,a c h, 'rozepsal se Dr., Blahoslav Z boř i I o Náboženské revui
čsl. církve na základě. jejího 1. čísla (dvojčísločervenec-srpen ó str.319-322).
Mezi jiným praví: "Vznik nové náboženské revue ,nás nijak nepřekvapuje..
Čsl. církev neměla dosud časopisu, který. by. odborně řešil' teologické pro~,
blémy s jéjího stanoviska. čsl. církev je ve svém jádře živá ,a' proto jevilo
se v ní od počátku volání po odbo:rné revui" jež by napomáhala k teore- ,
I tickému 'prohloubení jejích zásad. Dříve než se zmíníme podrobněji o obsahu'
"prvého čísla, můžeme i říci, že časopis' má jednu' velkou přednost: 'neníčislě '
konfesijní; ani teologicky' dogmatický, ale snaží 'se o filosofické řešení nábo,
ženských problémů, takže, četba: >jeho. může interesovati každého,' kdo se ", .
,zajímá o filosofii náboženství, byť nestál na půdě církevní. I člověk zřejmě '
vědecky orientovaný může.' přijmouti. tento časopis s povděkem, neb jím
, proniká snaha vyrovnati se vědeckými, námitkami proti určitým teologickým
. dogmatům a I vyloučiti vše vědecky vadné a nepřijatelné z',náboženského
'učeníjčástečně patrno je zde .i úsilí, podepříti vědecky některé články,
víry. Byl zůstalo -, často při pouhé snaze' a pokus smířiti, náboženské .tese
s moderní vědou se, plně nezdařil, přece respekt k objektivnímu vědeckému,
poznání je pafrný ze všech článků, což činí revui tuto sympatickou i tomu,
komu jevědecká>pravdivost jedinou, autoritou. Obsah prvého čísla: Nábož ..
revue~je cenný i bohatý 'a můžeme 'se těšiti, že, se tento časopis stane aspoľ!
jakousi, protiváhou proti' časopisům, stojícím na :středověkém teologickém
'stanovisku.", Potom uvádí Zbořil podrobně ,obsah článku Dr. Kováře:' "K základům'~ a zaujímá k němu celkem příznivé stanovisko; Dále' vítá polemiku
s prof. Spisarem o theismu a slibuje, odpověď na jeho článek", až bude ukon.,
čen.Uvádi, také obsah ostatních, článků a končí: ,;Vedle toho obsahuje prvé
číslo N. r. bohaté' rozhledy po životě náboženském i náboženské literatuře.
Celkem . lze říci, že dovede-li' si 'časopis' udržet úroveň prvého čísla, může
v, nejedné otázce posloužit nejen čsl. církvi, ale naší inteligenci ,vůbec;"', '
"
Dále ,zde .uchováváme podstatnou ,část posudku,'který o naší revui při~
neslo Nároďní Osvobození'dne 10; září 1929. "V dubnu vyšlé první číslo ...
representuje se velice, slušně. Jejím . úkolem je spolubudovati, ideovou práci
Církve a spolutvořiti náboženskou kulturu československou, ve směru, který
si čsl. církev, dala na svém sněmu vi. 1924, překonavši krisi -pravoslavnou;
sledovati náboženský život jiných' církví a společnosti a: nábóženské, tendence
\
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světové,' přehlížeti tvorbu filosofickou a vědeckou' i časové ~tázky, pokud'
se týkají náboženského života;' Redaktor časopisu dr. F;K o v á ř v článku
"K základům" požaduje jednotného pevného stanoviska pro církev čsL jako
východiska další myšlenkové prácej je' pro spolupráci kultury anábóženství.
pro synthesu vědeckého poznání a náboženské , víry. Věda ani filosofie' ne-"
může nahradit náboženství, protože nedovede' rozřešit záhady světa a iivota, '
" ani, ukojit, člověkovo nitro. Náboženství počíná se, tam; kde se víra stává ,
, ,niUní zkušeností,' takový náboženský zažitek, ie'zjevenímbožím. Obsah
zjevení je subjektivní, a ,obrazný, proto i theologie je 'taková - a proto
,Kovář uznává svobodu svědomí a vývoj ,theologie v' závislosti na kulturních
a, sociálních poměrech doby, proto odmítá' každý dogmatismus. al~ i pře- '
• buienícitového'prvku
náboženství' (mystiku a pietismus); Vytknuv tqto
, 'zásadní stanovisko, Kovář poohlíží se po ,'soustavách vpra~o i vlevoqd,
, čs!. ,církve. Napravo klade' především 'církev římsko~katolickott a zJišfuj",:
;po bystré analyse' katolické pojetí nejen odporuje skutcčnosh a je t,~dy nÍl, 'pravdivé; nýbrž je také škodlivé ,duchávní, kulturní a předevši.mpábo
,ženské činnosti. V zájmu' náboženství, mravnosti a duchovního pokroku
'je nutno katólickýsystém a především jeho, základy' vyvrátiti a odniítnouti
a otevříti cestu, svobodné a žiyé 'náboženské, víře, zbavené neskutečnosti a,
'mythu. Tato stěžejní' studie: není zatím, ukončena.,- Z' ostatních článkú. ,
~revue lze uvésti studii' A Spisara: Theisma'moderní věda (polemika
se stejnoj~enným článkem dra S; Zbořila, v české Mysli), dobrý článek
E. D I o u h é h -o-P o k o r n é h o: Spor o smysl našich dějin,' přehlížející dosa,vadrií spory' o toto, thema, přednášku t ,dra K. Far s ké h o na křesťanské
konferenci ve Stockholmě: Tvoření křesťanské osobnosti,' laická themata
, V. K I o u b k a (Právní základy církve čs!., Církevní hospqdářství) 'a j. Vedle bohaté, článkové části revue má velmi pečlivé, soustavné - a' dobře ,
informující hlídky: Rozhledy po životě' náboženském,a .církevním 'sledují
, především' život, církve čsl.,' snahy o spojení církví, . církev: římsko-kato-'
lickou',a křesťanské'církve nekatolické; poměr církvi kveřéjným 'otázkám
',u pod. Rozhledy po 'literatuře' sledují' nábožensko-filosofické knihy,církevní
, a poa; časopisy a příslušné studiéi z ča~opisů jiných.
tříarchovém sešitě
je snesena bohatá' látka. Revue je psána vážilě, svěže,nevášnivě.' Revúe je
poučná i životná. Přejeme jí zdaru."
","
"Známá revue Die christliche WeU, kterou vydává vždy ve 14 dnech
,.:nakladaielství Klotzovp ,v Gothě za redakce prof. , Dr.M. ' Rade, přinesla'
,v čísle z6. července 1929 zprávu o vydávání naší' revue a upozornila, že
jejím úkolem, je uveřejňovati články, o, otázkách, 'jež jsou důležitý pro
)'
vnitřní vývoj církve a,dále )Jřehledy o' současné prácí 'v_náboženské oblasti
v, celém světě. "
... '
,"',, '
' '
, Také katolický časopis, Zivot v, čísle"zl.' května 1929 plse ,o naší revui~
vytrhává z prvého čísla několik vět; a dochází podivnou :jakousi logikou
k podivnějšímu ještě závěru: "Nacionální církev, chce'Jedy ~ otevřeně podléhati husitství, které mocí a násilím vybíjelo zkaženou víru ze země; .; i duchu Kristově" jenž násilí vyřádil z prostředků syého působenI: Církev ,čsL '"
je ochotna, jako, každá církev nacionální podléhati povaze: svého kmene, '
'nikoli ji přemáhati." "
*
,.'
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, " Také: tomto čísle jsme nuceni z nedostatku místa veÍmi omeziti rozhledy po literatuře; Budé to nahrazeno v příštím čísle, které vyjde, v prosinci.
/, ,
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,Povaha doby. "Mypocházíin~ z období sporů, kdy 'J{aždý' měl po-

"Uebu

ohraničiti

se proti druhému. ,Vyznání ,víry bylo s to, aby -:...zatím co'
všechny .nav~áje~roilučovalo. NyníjsIn~ vstoupili

I,llěló, přece spojovati -
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do zcela' no~ého období. ,Mohlo by se nazvatí synthetickým. Klade sel stále
méně' :váhy, na dvojí:ría ono, ohraničení, 'a na 'jeho protějšek, sjednocení,
jež by hylo možné ji!n' na základě stejných' názorů; Ideá,lém je ,-místo jednotnosti a ,odloučenosti ' - spojení' růzností. Tohomonou jedni' litovat,
,alé druzí to pokládájí za pokrok. Ten záleŽÍ fv, tom; 'že se, lidé stále.více
učili vidětí vtom, co k dělí, věc vedlejší, a věc hlavní vidětí v',tóm, co je'
, jim na základě společných dějin a založení společné. Tak nastupuje na, místo
protikladu v jednomjednota;v rozmanitostí." (Prof. NiebergáII v ChristIiche
Welt z 20. července 1929.) '--, "Pozorní pozorovatelé doby konstittují;že
společná' práce
společné potřeby, jež 'lidi' krok za krokem;přivádčjj
/ k sobě blíž, působí proti někdejším bojům o. víru/ jež vedly k tomu; že,: se'
lidé vůči druhému uzavírali. ,Říkají, že' sektářský duch je odzbrojena'že
,vzájemné nepřátelství duchových a náboženských ,směrů vyústilo v ušlechtilé
závodění., Stále, méně se klónily, náboženské společností k dogmátíckým
sporům, stále vícé k závodění v léčení útrap dnešního lidstva. ' Usuzují
, ; z toho, že uplatňovárlí náboženství Ise zastavuje na činech povahy sociální
a mravní." (Albert Thomas,',ředitel meZÍnár. ústavu. práce ,v;' Ženevě; ,ve,
,výroční zprávě 'o, činností této instituce v r. 1928.),
,
''
,
, .'.s y n k r eti s m u s.~5. června 1928 s'ekonal ,v Tokiu ,v sále"YMCA
',prvníkoní!res ke' "spojení 'třech vyznání". Bylo přítomno 550 buddhistů,
:' 260 šintoistů;, 150 protestantů., Předseda ministerstva mluvil" o společných
ideálech, zvl. spolupráci' na poli ~ sociálním'. šintoista vyslovil naději, že se
tato tří náboženstvÍ-spojí y jedno. ,Protestant naZval zlem" že křesťanství.
si činí ,nárok na přednost před ostatními, náboženstvy;
',:
"
','
, N o biJ lov a c e ,ťa in i r u za rok 1929 plá prý býtiůdělena švédskému 1_
arcibiskupu Dr. SoderblomovL Odůvodňuje se to tím" že, on společenstvím'
církvi, učinil více než kdo jiný pro: mír mezi národy a ž,e jé jednou ,nej~, '
větších duchovních osobností naší doby.
',,',
'"
Z, R u s k a., Iverská kaple vM~skvě;jedna z nejvýznamnějších" svatylÍ
dřívějšího Ruska, a to pro proslulý ,obraz "Matky ,boží iveÍ'sk~", byla jedné
'srpnové noci stržena, aniž to' bylo úřady dříve oznámeno,' jako se ,dálo
v jiných případech. Co ,se stalo s obraiem, ,nebylo známo.' Po krátké době
na to musil, ze svého úřadu odstoupiti komisař lidové osvěty.' Lunačarskij,
který dal rozkaz k ,odstranění obrazu, neboť prý 'jeho rozkáz"nebýl v s-ou-"
hlase ani 's vnitřními ani vnějšími, politickými zájmy Ruska"." -'-- \Proslulá
Pečerská lavra, jeskynní klášter v Kijevě, byl proměněn v "músejní město~'. '
, bohoslužebné předměty se staly výsta"ními: kusy. Museum se má: státi'
itřédiskem propagandy proti církvím. -'--Také ostahÍí ještě zbývající kláš'téry mají býti Zrušeny. Přes to prý mnišství v Rushi zesílilo. Silně, roste
také, hnutí "křesťanů evangelia", kteří' se liší od' starověrců a; patriarši
církve' absólutnízdrženli"ostí;, ,~ ; Kletba, pronesená r. 1667' pravoslavnou
církví ruskou protí starověrcům, byla 'nyní synodéin a patriarchou Sergiem
sňata., Sovětská 'vláda nařídila, že' jména. nábožensky uctívaných 'osoh (JeHš
Kristus5; dále jména všech ,božstev' (Bůh> Jahve, AlIah, Buddha, Zeus, Ju. "
',piter) musíbýtí psána,'s, malými začátečními, písmenami, 'rDvněž'jména '
,svatých,jsou-l~ 've spojení s nějakým nábož. termínem (tedy evangelista,
marek, I svatý"mikulá~), ne v:šak; jde-li :0 pouhé ,jníéno'(tedy, Marek,
Mikuláš). . '. /"."
"
,
,',.'"
"
Mnišská'ho'ra Atho5v~~irá. Dva kláštery, kde jev'každém,
místa pro, tisíc mnichů, mají jich jen 90 a 80. Důvodem není chudvba
klášterů; ale nechut mladých lidLŘeckému státu je velkou ,otázkou; zda
a jak má, tato památná místa 's jejich poklady "udržovat. , , "
'"
'P o 1.5 k á ná rod ní ci rk i! v se, jak se, zdá, r:ozdělila na křídlo blízké
,katolictvLa křídlo blízké protestantstvi. Varšavská nábož;obec této církve,
,vedená' farářem Piechočiňským odvrhla' prý všecky římské symbóly (kadidlo,
s'věcenou vodu, zvony, 'ornáty, mši) a'"římskou pověru" a iayédla ,evange"
,Iické' bohoslužby, v přísné ',jedn'oduchostí;Jmenovaný, muž záčal'vydáyatí~'
"nový list: ReformaciaPolska. Dříve byl redaktorem' listu, Polska obrodzona,'
avšak, tel) ,zůstal v rukou křídla '. katolického.
}
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.""······:iáJd~drii·~tario,~iskoVolné.Myšle~kY.:.a;:některýdi"filosofíc'~ .

./kych á. kulturních:ďsmčrů:,' založenych na. přírOdovědéckéni . světo-,!
: vémnáioru, je:protinábožinské nebO ·aspdň.!bezriábožeriské;.v~ě-··
.•. kterých.případech .aspaií pratikřesťariské;' Neriáféží k::iík61Ů:m·to-' .
. . .• hoto článku,:psátiA tomto: staÍiovisk1i\ a :vyslóvovatiséo ·něm.··· .
·Pcikúd .. to .·bylo· nutri'éibyloito:řečenO·Yď:IL'části. Mystojíirie<na'
. "půdě .náb~ženství 'ať křesťanství úkolemčláriku pak .je;, nalézti .' •
.... . vtétooblastizáklad;jéjž' považujeme zapotřébnýpro na.ukové:
.stanovisko 'čsLcírkve,:: jež vznikla pro.úkoly své':·adlišnéod .•:ji~.·
.'riých církví. Sestanaviska, nastíněného vIL částičlánku,póhlédli,
. jsem .na' naukové .základy .katalicismu' a: protestantismu' á 'aden:"
tavali jsme 'se. podle nich: ." .:: :.';' .... : .•. . ' . "
.. c . ., '.~ ." .
:' .. '. ':Zbývá·.orierito,~áti::'se·j~ště.\ jedrÍímX směrein;p6hfédnaJti.:na . '.
'. :u~Úářsfví a. hlavně .násrri.ěr,:který~v 'póslédn(době. se.velmi:iti~·: . . , ...
"...•... ,tensivi1ěuplatňuje,v .. americkémunitářství,humanismús; ď . ' ; ' . ' ..'
: '··:ďÚ~Úqři:mafí s~ojé:jniéno;ódtud:.Že ,·.u'zná~ájf\~b~6Itlin(jed-:: '.:, . •.
natu.(unítas) baží, nikoliv Trojici boží. Počátky. tohoto unitářství', '
sahají dO' '16. sta1., kdy Faustus Sacinus (1539-1604) hlásal na-' '
" .ukuprotitrcijiční~.ovšem;:i pratibož,stvL KÍ"Ísto,vú á kdy utvořil ..
,"" :.ze svých,přivržénců.vSedmihradskií.a Polsku' církev. ,V Sédmi-'
., '!Íi-'adsku,. je' unitářská'drkev, dódnesživá. časem rO;i;šířilci',se,.uni- ..
,..
:. tářstvi 'do; Holandska a ~Anglie 'a'pák i . do Ainériky,., kde, se mu' .
dostalo 'nových forem, a, novéh()životá;' Základy. navodabého.· uni.< .
, . . tarianismú'začal' budóva ti:-i. Anglii Théofil Li'hd séy (t 18(8) , který :" .• "
se. r;;1773 adloučil: od' anglikánské' CíÍ'kve,a>založilprvouunitář-:\
skotin'ábož.· obec':'; •. Londýn~.' Současně .. níffiďptuíObiL'v.·stejném>,"'c
smyslu' Jas; . Priest1~y,; : když ,však 'pro Juto', činnast hýL'r~ :.1794'•• ;..'
" Z Ariglie vypovězen,', přes'těhoval se' dó. pen~Ylva.riie dO' Ame*iky'
'.a 'tamslovein i ··písmem<pr~.cova.l. proí,UíiitářstvtNé'j:většíhopo": .'
- 'Kroku' nabylO' unitářstviv Ainerice' působením, bostonských farářů .'
", Channingéll,(od1819)a'jehonástupce',Th:,parkera(do:r.1860):ď: '.'
ď». Uriitář~ké·. nábož. 'ab~e·t~oií·.:v jédrioiÚv§cli~ zelnich:Ú~iÍářsI{óu~'
,:,církev, t.'zv; saružení, jež jě,zčelajiného'typu:iú;ždrkey římská>
.,., .' ':[u;!bo' církveprotestantské.Britské:i.~izíunitářské·sdružení (Eri-:',
'." ... tish'<indfareign' Unitarián A~sodation).niá'přes300'riábož;obck·
. '..'.' Ame'rické unitářské -- sdrúŽen(i (American Unitari~n:Associatio~), .
. ...:;"J, má podle ročenky mi r.'~1929/30 •ceIkéiri375 nábož ... ob~cí" 487 ~du.,;:
c , •. , chovních'a 13 L250. pfíslulníků:ď Uďn,ásve smyslu amerického uni-'
. "." ':tářstyí pr<lc;:Uj(! J)r.N arbei-( Čapek:-ďJeho, $vObodňéďBralrsfpíbylo
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dosml,více h~utím,:alc ';v,posl~d~ídoběucházL'~e OstátllI schvá~:
lenL své' úshwY·:áorgariisúje,se ~jakonáhoženskáspolečnost::·, .
.
..... U,nitářskou ď církev nespoj u j ežádrié krédo,' je' to církev. bez>
'. forrnálriíhokréda.:Mají·,úplriol.lsvobodu .svědomí'a;riení ani.:dvou'.·
". unitářů, ·.kteř,íby.~měli stejně'iformuloyánoti .víru,naukit.~Tvrdí;· že
cojedržÍ,:ponromad~,; nerií stej'ná'společIlá náuka,' áletýž spo.Iečriý:duch, ..duchpokroku, svobody, duch otevřené. mysliavřc~··.
lénosr.dce,'ušlechtilý, tolerantní' ademokrátický~Nekladou hlav.i' •
ní. důraz na 'učení, ,alé.najedriání, ŽivoL Ostatní církvejepr'oto
'inamnozc' nepovažují . aJ;li·za, křesťany': alcOlli;.o: 'sobě' vyznávají;
.. ' že ;n.ej s6u~li křesťany korifesí,:jsou" křesťany podle Kdstovadu-:cna;žéneuzná"ají.:.likréd.historických: anÍ'rlemajLkréda: modeÍ<...
.''.' ního, 'ma jí duchal(ristóva .. ,Chtěj í;aby, jej ich:. vír~ ;'neod poroval&'
. ··rozumu.:V...·životě společnósti .• lidské. usilují :.o.soCiální· pókrók', •..
~. ··;N a:. g~nerálníkonferencr Amerického' ·un.ítářskéhósdružení,:.
"Jéž: se .konala·;·vříj ···1929Ý· Chicagu;. pravilnyněj šf' předseda; ."
,Dr /: C.< W'. ,Reese,'žé:dvě "věd, 'na :nichž,unitářská. církevÝŽdy.:'
stálá;jsóu:';duchovní svoboda ·á. sociální,pokrok, . a' 'že' poslouží .
. nejlépe,lidstvu a:přispěje·životu.světa.;bude~li naních státi dále'
··a.,šířiti'jé· ve'. světě. ·Pravil,;'žc·tovyžadúje výsokého.stupně:·kul~;
, .' > tury;. udržet bratrstvípřes.i-ůznosti .míriěnL·.:',Jen·yYsóce cÍviliso-"
.
. 'va:riýčlověkbůde bojovati'a'umírati zaprÍí:vo 'o'sob,žcS~. mohou," .'
, držeti ·míněníis . hírÍl.ž"on"sáÍn! nesouhla.sh .' ~" Všude naši '; unitář:';
štílidéjsóUvpřednícn liniíchni.ezitěmi, .kdo bojovali za svobódu '
. svěd~mLSoukromé·názorY'.jsou,svaté a. nesmějí.býti pot1ačov~ny: c,
T oa. pliku jí na' náboženství, politiku a hospodářství ...K osobní.
ď svobodě\ •. ,třebapřipojitL soCiální,spolupráéi,~ neboť čirý;: indi~-·
yiduálism' ifínýthus:K.uznáváníyývoje,musL býti i'řipojenoin'; ". '.
'teligentní' ovládání' vyvoj ovéhó 'procesu. K posvátnosti·. in:dividu-' ';
.' álního vyvoje músíbýti·připojenrespek(k,óbjektivnL;realitě~; •. '
.·.Potřeba uvést· "náboženství .'v~. souhlas s'~modérním . poznáním' a·"
<aspirácemi.'je>iminentní a;práce.·vesvětěsociálriírÍl. musí by ti na,'
•této' biúii;·; .. ;Théoréticky .. jsme .přilnuHI{ idei,. pokroku .. Věříme
'..iV.· pokrok'lidstvakupředu' a,'vzhůru:; Je. to.niocnéevangelitim'a,
,'musímeje':aplikovat ; jako nikdýdřív., Unitářskéevangelium ' je ..
hodnoyšeho,: ať' to, stoj f~~řkícokoliv.;~; v i~olad, népároz.umění,:,·
lopotě,' bbětech;Jehoúčmek v,podporování. charakternostI a'po::
.vznáš'eníduchá,'jeno~ od,platll',y/osó,p:riím', růstu a ďbratrské' ·sym-: .
.' pa thii·· jsou' mimo .všechno. pNrovnání., Našedědictvíj e velké ;I1as .'
;dúch je.velký,':náše :.bitdi?úcnostje.štěvětŠíj iestliž~;položíme na:... '
oItářsvych~ církví nejlepší .dary, , jež máIIle, cítíce, že žádIlá'obět ,
'ri~ní o příliš .. ;v.el~á,~pro.~eva~g~~!UIp,jež,:Yr.ů~tá z .•··Ilejvyšš~c:~i~~.
pulsu a asplraclhdske,Ause .. J;,i' ..,. '<,'"
.' . '1 i"~ . . . . '
'.~; Prosvojézásady a svou činnost mají' američtLunÍtáři, třebél '
početně, nevynika jí,: veliký. vliyy' :duchovním životě, americkém'. \
a ,mnoh'óyynikaií9íCh' duchů .1l~eric~ých· Vyšlóz;ďjejich.řa~.Je'ď,: .
:.,.. ,c':.'~', :'.':"'_"';_,"',: ..~",\'."'., ...'\ . . . . . ~,;' .. >~<'.<~_.<;;_.:.,"<'~~: .:>: . :."'I-:~i'.·_;. i'::· . . . :, ,:
.:< ';.':' I.'::
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*) The .Christ~~n' Régis~er;a ic:>~rn:alďof}ree ch)1r,ches<ze ,dlle. 7~' X.. 1929.:
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ale: pou'~alo, totó ~nitářstvL zÁjem Dr ~ T.

G;

Ma~arYka,'

.;jéhožďé:hoť. byla americkouúnHářk6it./protoúčastnilse i kongresů pro. pokroky náboŽenství; jejichžhyb~ousiloujsou právě
angličtÍ'

a američtí unitáři.:
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"" V'poslední~h. několikaldech: upláúiu jese· v .americképt .unitářství. mocně 'směr ,: který se . nazývá humanismem . .Ve velikých
", městech runeÍ-ický'chiakláda jí' se'IIHuinanistickábratrstva~' (The
HumanLsť F ellowship) ,', v nichž prý nejméně' 50 procent členstva.
'
.IAvořípřfslušníciunitářský<;h, nábož.obcí;.ostatníjsou
jiných' ' '
, . liberálních církví.,·Mllozí.unitářšUduchovnípr()hlašují se za' hu':'
manisty'a veškeru· svoů,činnost,zvlÍíštětaké v chrámech, rózvi~' i"
jejFv dUchU azásadách'.humariismu,unitářské 'nábož~; obcepořá::
dajíďveřejná.shromáždění, ;na nichž ,:mlúví řečníci prohiuuanism
:/. a; proti němu, stejně je tomtrvurlitářskéin ď tisku; ,Ni jaře: 1929 .
'nazvat president· pr'otestantskéhó semináře IV . N . Yorku. (Union, .'
.... theologicálseminary) H. S.Collinhumanisrll "bičem křesťanstva" ,
vyzyval obě křídla ,protestantismu, 'orthodóxní, kteří.vIAm~rice
;sluj í fundamentl:llisty, li liberální,.kteří tam slují modernisty," aby
:zapomněli svých bojů'a ,všeho,co .. je dělí; a aby se.spojili:proti
,humanismu' jako . společnémunepříteli.PřI'.zaháj~Í1í přednášek
. . nového stud. rokunapodzim 1929'v ,proml uvě:k studentům a
: i,: profes6iům:téže vÝsoké školy', Dr>H.E;F ósdick . vybízel . všecky'
:.,1.; členy ústavů ,a"všecky, duchovní,. aby 'si' všímali' světqvého hnutí
".'. hútÚanistiékéh6;<J1eboť j>rý humanism má pravdu' i: nepravdu:) ,
','Huřri~nisrri zdá se býÚ.· logickÝmpok~ačováníma :do~yšl~hírri
zákl adních principů unitarianisniI I a .zároveň, jé it plá tněním ame.;
,rické' filosofie; i:>r~gmatismu,voblasti. náboženské ;'á',,; křesťan..!
,~tyí ~ Český čtenář poučí s~ o :něm částečně . z knihy vůdce' anHi~, ,
rickéhohumanism'u .. Dr...Curtisé ,W.Reese:. Huma n is m, který
'vyšelďvčeské:m překladě Dr:.,Ferdiriandá Pelikdna~*:) 'Leč v této'
knize rriluvíse'ohumanismuajeho ideologii pLivriě: shlédiska:
filosofického, .méně ai:>likaciriá nábo'ženství církev, nanej výše .
jenviobecnýclivýraz~ch;,Dr> R~ese vydal také'knihu: H u m:a~.
rl fst ie k épr o ní l,uvy, obsáhující promluvY:18;du~hoyriíc4i;'
ktérépředitesli připnlvidelnýchJarníchbohoslitžbách,s .hle'diska .
'humanistického;***) Avšak i v 'těchto' promluvách se mltivLna-, '"
ď
',.mnoze.··.příliš 'obecriě,'netirČitě'a .máI6 .konkrétri,ě' . o.jednotIivých. ,"
základních" zása:dách :ďa: . otÍízkách, náboženských a Křesťanských .
."::;. ,Tep~ve i ,četba,článkůá'diskusí :.ý; humanistických. unitářských.
'. čásopisech amerických' pO)1čí, nás ď po drobně ji ' a, konkrétněj L ozá. :
..'. kladním. naukovémstanóvisku humanisri1U.v náboženství a křes;;.·
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'i ťanství. ~
základě ;těchtopubIikací.všiinnemesÍv,dálšíinhJlma''''i'~.
":'_':";1' ':.~/' .,....... '"I:"\"":.I"~;.;';I':.,,:,',·;:, .;<",>':.(,',,":~,~~'
.'
'.
"':'"
*) The'Chri&tian Registerz 21; ,listopadu 1929:
.
, **) Nákladem České gr~fické unie v Praze 1929; 'Viz referát v Rozhle- .
/dech po literatuře v tomto čisle revue.
. ~
\ ~
.
1'*'*'*). HumanislSermons.Edited .by' CúrtisW;Reese.Chicago"London,The.
,Open,Coúrt
publishing Complmy-i927.i·'ď:
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. nismitponěktid blíže; ovšem jen pokud,
našehočlánkit.' :', . . ..... .. . :.,ď.,.,
,~:;\."
"...••. Plyneú~' :samé·po.vllhy ďvěci, že: tento humahism neníveličiriá .'. '
. j~dnotná,:' imi žádnáhotová'soustava:, Ně~teří ~ .j~hol 'pi:ivrženců, .'
. jsolrvíce,:jinímériěradikální; vyslovují o, téže'.věd názory ,třeba ','.
:i 'protichůdné, .' s t>uhl as .ni,eí;i'. nimi ," je" .pouze' Y, několik~ hlavních .',
zásadách,a 'určitém 'postoji .. Sám jeho ,náiev'ukazuje'na'prvnL

'''.'

a'riejdůležitějšip'ririéip:' člóvěk(ho'mo),lidská'pfiroz,enost 'Str

',staví .• do ",ceřitrél:,všecky hodnoty ,se ',určují. a,třídt vztahem ík: lid":. .
skémú životu,;člověk li '. jeházdar vpříroZené '. úrovni' lidskosti· 'Íí!'
nejvyšší, . 'hodnotou, ,.nikoliv . ne co "', nadlidského;', riadpřirozeného,

"'" .:mimoSvětového.!;o,·.: ",1;':':';', ,I.', ' / "
.. ,,"
r.>
. ':,'Dr.Reese: vpředmlúvě <k Humanistickym: prÓmlúvámuičuje,
":,::' hum,imismjednák.:n~gativněi,j~dnák positivně.! N ega,tivně tak; ,že,' i :
.,:'/ humariism, .nenf materi aIismem,' ' arii, positivismem;" ani" racionalis~":
mem,"ani ,atheismem:\Posit1vně'shmovíriěkólik zákhtdních !~ásad .. ,
'Prvá i:'nichje:;,Hunútnism:ťje přesvědčení,' že lidsKý živótmá "
! nejvyšší hodnotua'proto se; s:hílll:inu~í,jednar:jakó s; .cílem; 'ne
;jaKo'sprostředkem~; ·.To je:zákla:dní. článekvíry.humanisnÚiY: '-'
, Z:riěh6 plynou'ďněkterévýznamné :důsledkY:,.' S 'člóvěkemse ,nesmí".,
'", jednat jakos prostředkem k slávě. bĎ'ží, 'arii ke:kosmickýmďéílům;.-·: . .
arii k řádu. níra vnírilU:/ ánik řádů. světa,' arii k cíli; kteréhokoli,,:j F .
. . riého člóvě~a;, Druhouzákladrií .zásadoU.. je:;,humanism:je snaha;. I,:
. ď' iozuffiěti:lidskéď zkušenosti,pómocí.lidského zkoumání" ,a : tedy:;,
:'nevykládat ·lídskouzkušenó,st ani zj eveniÍniaIiiintuicí .'anispe- ,.'
; kulad. Za třetí k()nečně jest humanism' "úsilí, ()bohatit lidskóu".,
zkiišenóst 'až .knej vyššíinu stupni lidské' schopriostia knej ÚtžšÍIri,:
" ,mezím podmínek okolí':;''-,' . : . , : ' , ' . . ď,:,;,~:""::'\ ,:.'
,': '.' Tyto ,filosofi~kfabstrakce Dr;i\~eese,by;nám ,málo'prospely:',
,:',kpochopeníhumanismu ,yohlastin:áboženské a.křesťanstvLTu,
: ··;····msíriie.sivšinmo~LjéjichaplikaCívé,vě<::echkórikrétnějších.. ' ' .......• '
.' ... ,Humanisté :stavís,e'na .iednfstraně'.pi-oti katolicismu'i. p'roh . .
,protestantismu' at~ jak' fundámentálistickémutak' i7 rriodeiriishc':', •.•.: .
. ,' kéinu,' na druhé 'stálllě~p'roti .riathraiismu;b:eznáboženskékultuře;.···
·Ueb9.fta prý ye"snaze~9svobódit člo~ěka.'vede jejzpětk barbár'::.
stvL a'·· tím ke zkáze.P ovažti jí se zá" vůdce novéh()·· konstruktivriíhó
.···hnutí,·: kitÍtuinf>synthesy,toho nejlepšíhó.·' . . ,u,. ;;~': .'. ":". ' •..... : ' .,: .
'. 'Humanism uznáva;žénestačí 'člověkuaJidstv'u.živočišná:. zá:':"
.kl~dna;,K4Yhy.Iidstvóhýlo:,pan:echáno ,na: své ipřírodní 'úrcwni;
"potopilo' by se, :do propasti" podlidskéhoanimalismú.; nebó' '~ď což
.... je' 'ještě ht;ozněj šL .~ ,: b~.z4uchého me~hanismú~Lidský, živočiéh
.. ':,.' inus,~ ~ýt opěťobdařen dU,šía musí .znoya:odkrýtživotódárné pnn.:. ,
:' :dpypořádku,a .konstrukce" která jej "zachrání':od hrozící záhuby;';':
jež se zdá ". státi před '. ním~, Hům:.anism, hledí: pozvedriotitlidstvoď .
,'nad, tentó 'slc~p'ě;destrůktivní' život.v ,naturisniuilO~ým sebráním:
. a ,seskupením všecn čistě.:1idských,věcívriáboženstvf.Jidského "
.života fákširoké;.'jakoJiClsk,á'zkuŠenosÍ;<:;,:.' . ' ;.' .... :,
.' ,. "Velmi ostře staví se. proti 'protéstantismua 'zvláŠtějeh~' Iibe::
ď
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.rálnímusm~ru;.a·tvrclí,· že důsledný čl~věk 'může býti buď k~to
:,líkelunebohumari.istou, ale ďnemůž~ být' ničíni mezi 'tím. Nej-' ".
"přesnějito"vysloviI aďzdůvOdnit . se:.snažilWilli~lIl, A. Mar~olf
v: článcích: Shr ouc ení:pr,ote s:t a n.ti s m ua. ~a toIIC':'!
ký hu man i.s m:), Uvedeme z nich některé my~lenky, potřebné
k poznání ducha húmanismu.
, '. "
""', ;.', "
"Stojíme'před největší krisi v dějinách křesťanské 'církve, tak.
'. nesmírné,' že mUžeme stěží" chápati'j ej í ,'význam·' pro. htldotlcnost' " .
. . náhó'žeriského . •. světa; '. Kritické " a' destruktivní . . hnutí .se započalo
··:v16.. stoL<a·. přivedl~, nutně'jeho:,instituce; :'zÍíámé; jako,prote,..,
st~mtisin, k· shroucení;'Celá;struktura' jehofilosofie"padla, podmi';" .
>nóvánabyvši . jeho methodcíucšktihání, trhání;párán(a':vybír~níin •
. ,~.' z .'deposita· křesťanské'víry',,takovýchďučenf a.doginat, ..' jež. :vyho:.'·
voyal ll ' jeho touze,:ažďdnesmánieď.módernisin;'vproteshmt~kém .
.křesťanství, .ktérý\j e· úplným- popřením .. refórmačnívíry.·A pó~
"slední'slabí),óbhájcové ~.tohoto' 'VykhiŠtěného:" pseudo:.křesťanství.·.·, ,....
':činí' pathetjcký';<i. smutnÝ' pokus hájiti' svou·ztiacénou:při.:próti '
niocnémua .čistě,sekulárnímti vědeckému, výchovnému 'hnutí. "
. Toto hnutí.považťtje'víru modernistů za. obskurants'tvíá'reakCi2
.·.onářstyí,.'.stejně jako za. ně.modérnisté pokládali víru fun~amen-,",
talistů~ .. :,·Jaká ironie osudu,že inodernisté ,dnes čiriíposledníl ••
.< slabóu .obha jobit, víry Jo .níž mysliliížezíská vědecky' cvičené. a
.~ď. mYs1ícímYsli,.ale.kh~rá:2itratila :mnohó' lidírjd'Il!yslila získat'
'. , svým komprómisem .. s ,trádiční:: yěrou křesťanskou! Zpróstřed::..:
.
. '. kující; kompromis ,byl2iamítnu~ moderněnrýslícíní:světeni. Lidé;'<"
;", kteří ,drží vědecké stanovisko ',mysli,"nepřijmou žádnýkorÍlpró":,'
I niis,. ježto'žij(ve ,světě faktů. Celá protestantská.institti'ce. jeuvá':: •....
.1. děna.ve: zmatek á hrotiH se pod mocnou ;áfensivo'u realistického;'
vědeckého,'.filosofickéno; .kú1turníhó a sociálního' huin~misinú .. '.~·
..;·,:,·,p'oušť, protes,tantisÍI)uje .za'námi :j akci neplodná .. ptisHn'á.
", ·.~Dyoj~:.dveře·. jsoi.t.()teyřenY; přéd·.námi:: nlůžeme se:vrátitk tra..;
., ...• rdiční kátolické .víře nebo můžem,e:jít:k/humanism.1L ... 'Má-li . ,.',
. ' 'vědecký .humanism dobýti světa; mitsLse"stát; tak:všeobsahujícím
a, katolickým. jako křéi;~atiský/katoliéism: :středorvěký:;Protestan-:-' .
. , }ism nikdy nedrželtuto nepřemóžitelů<?ukřesťimskou"víru,:v její ď
. ':., .. ' célistvostiani v: .j~jí . 'vyrovnané ';', podobě; ;,Nikdy, .. 'protestantisIri'~:· .
nebyL s to': proniknouti ,k takové svět s jednocu jící 'visi:. Protestán- '
. tism .' mělrozpty lu jící :a'rozkládný ·.vliv;· ..: a'; O1ěl zárodek, svého. .' .'
..... vlastního rozkladu v, sobě.;; .1. Byl . va.ndalský vtóm; 'že smetl: rvše'.;:·· ' .
.•. ekit radost;' krásu, umění· a kUlturu dvilisace.'. ;.; Učinili-lij sme
kultitrnípokrok;v modérnim světě/nelze z.ato'děkováti;proh';-:
.'stantisrilU, neboť' ten, sodporém,.a.ďnera{ 'ustúp.oval:ro'stouCImu'
)příboji vědy;.uniění.ia.krásy.MusíinemYslit.o·, reformaci .jako.
.
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.... }) The Collapse ol Protestantism, The Christian Register 19. září 1929 .
aA cathoUc Humanism, .vLtémže'.1istě z 26. září 1929. V. tomtéž .Hstě'Z 3/ Hj,C(:ná ''1929 'j~denz čtenářů listu řadLtyto články co dovýznámudotéžé sku. piny, jako' ChanniÍlgovu • Baltímorskou řeč a' praví,: že ., takóVých ~ prohlášení
',nesl~šelo .unitá,řské, brahstvo ro celá desítílet~.
. . ." . . "

.....

"

,I, \'
I',:'"

o':r~v~lucia' ne o obrodě: , .; l\1.()dernisté. uprostřed:protéstant;.
· ských' sekt· jsou' stej ně nepřátelští pokroku. vědeckého \ poznání
'. jako fundamentalistéY/NemajímrávnI: odvahy. odtrhnouti se od.
, fundamentalistů; 'jejichž,víru.odmíhijí,'ani.nemají . odvahy. pro:'
jeviti s~é. p'řesvědčenív. tak jednoznačných,výrazech, aby, prostý .•'
· lid,' kte'rý stále . věří starou ,orthodoxIlÍ. yěrou;poznal,.ka1l1 . jej:
· jeho' Církve zavedly. Modemis.té·.užívají"názvosloví s dvojím
'výzlúlmem, kterýmpódvádí' j eu:. sebe ď a prosté' nevidělané: I lIlY sli
církvích. ,Zbýtek.světa: . jde 'mimo ně.' Posice ··fundamentalistů
'Vprotestantských církvích:j e .stCj ně beznaděj mi. N ema jímravní
odvahy' definitivně· zlomit poutosmódemis'tY.aprohlašují ,o sobě,'
..• .že drŽíorthodoxnívíruljak~ c~lek;I orlÍ učini1ikOlnproinis. Nejsem
. ',·s to' shlédati:protestáhtism: ochotným přijmouti celý sklad: kře:'. i
'. sťanské '.víryď v pevné podobě, tak široké 'a' tilkvše obsahující; <
'jako apošto}ská.vfra;·která .<kdysi" .dobylasvěta:;Protes~antismď '.'
se···.nemůžé·:vrátit:zpěf;; Učiriil·velký.·.kompt:0mis,.á. není ·.·ani.ýě-<.·.
decký:, ani křesfanskýv svém stanovisku. 'Budoucn()stnáhoženstyf"
náleží" křesťanskému' katoIicismuanebo" katolickému \ humanismu.'
'svisí aprOgramem.pro,jedrlOtu světaIak oosáhlýmjakoje)idská",
'zkušenost:. Oba:ťma jí. universální .a:ďsvět;· sj ednoctij íd,' možtl0sti/'.
" . ' Húmanistaiarcivěříi ·že·tyto lilOžnoSti ,uskuteční, v bu~ohcnosti·
na trvalo. pouze,htťmanisrri.,.Katólickékřesťanství hledí' pozvednout lidsképokóléní nad; lidskou' úroveň . ,nadpřirozeilOU.· inilostí, ..
,vnél!dIidstvi.; .. Bude 'nadále\ zdůrazňovafnadpřii-ózenou sj~d::'
'nocující autoritu. áinóc.a víra církVe bude' přijhnána. fostoucím
· počtemintelektuálů .... Alépřes tO< jsme. již prošli tímto stadiem
'. vývoje, došlijsmez.aně a musíme jít kjinéaůtorÍtě prosjedno~
: cení trvalých ·li4s~ých ':4odnot!' a to" ' pouze na lidské .úrovni;. :.'
, Protestantism umístil svou átltorituv náboženství' dosubj ektivních
intuiC:í.,. Tradiční křesťanstvÍ. záviSÍ. na Objektivnim\,nadpřii-ó
zenémzjevení a: bez, fohoto': ohjektivníhozjevení křesťanská víra. " '. j e':domněnkou' bez. základu .• J én kátolicism .dnes . . uplatňu je .nárok,; .
že má to I objektivní ,zjevení, ".·němž, nadpřirozéná moctrvá'a
'působí. Avšák .tento nárÓk,musí . býti ,dokázán člověku. vědeckého" .'
. školení; . než: .hudé přijat jako' ,'správný. Katolická církev musí,' '
· d()kázat člověkiivědYi' žeje nad<ilebožskyinspirovaným žijídm .
, organismem sne(l1nylnými důkazY'své.:duchovIlí moci. Objektivní . . . , ...
· autorita Boha v Jidských.věéech musí být znóvuzřizena;: Káto~
·lická drkevmusí'obhájit svoje"náÍ-okYvůči.kritickému a: skeptickémusvěfti.~ď ' ; . < : " , ; / '. ,'. .... .
'< 1/>
.·"Zatím. ,milio'nyÚdskýchbytostížij(jaksezdá/úplně spO-' ."
kojený. život v,naturismiľ. Jsou' miprosto indíferentrirk.idéiBoha ' J .
'.anesmrfelnosti;·často k'him ,i" népřátelští; .přítomný .smyslovy,'. "
život v přírodě je úplně uspokojuje; Evangelium' hum.anismuse'
snažípozvedÍlout ,je. nad.' tuto úr~,veňnaturismu .. a·otvírá '"jim
celý, svět. Iidských .. h,odn()f, nad člověkovým .místem,·vpřírodě.,.
C0tniHbnýlidský<;:hbytostí#jí .úplněspokojený živo.tvnatu:: .
rismu;;kažmeaspoňevarigeliu'mhumariismuihleďmeďpozvednout '"
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~ecls~ysl()~é do:int~i~ktuál~lÍ~aďtvŮ~čí' itl1~gina:ée;'

/,' :lidstvoriad,
'
v: níž,smyslové'a přirozené se stane dokohalýmvehiklem výr(i::,
,,' ,\ ','
,"zu .. ; .Humanism může 'se tak státináhožeristvím. Pro humanistu,
posled;nímihodnotami pro; člověka, v,náboženstvt jest úplný sou':' '
hm všechtvůrčích,zkušenostVlidského pokolení:: ;'. Pravda, ač
,
viriikáv" 'lidské mysli a 'napýv(forem SVé}lO >výr:azu V: tvůrčí- '., '
imaginaci člÓrvěka; ď stává se ve ,svých iu::jvznéšenějších7výrazech, ,
".av celézkušeriosti člověku, objektivní. 'Člověk 'má v, soběéněcoj> "
, "co' presahujevěci,' 'moc, V'ýběruaďl'směru;: ktera:jéj,uschopňuje'
" ," rozlišovat, hódnoty~' Všecky tVůrč('.výkonylidské: mysli vznikají,
,mld obyČejnou; myslí,á dóstá~ajÍ'Žár, 'lesk jako ;;ohnivý sloup' ,
,vJ1od";aby člov,~ka, vedly, k ideáhi."Zde~humariism >objevuje,ď'
\' ;~?e, musí niíti,()bjektivníatlloritui;' jako má:,vědaa~křesťanst~í ;"
, ,6bjektivníautoritů;:r<aždá autoritativnfpravda, musíbÝH'objek-:-' ,
""tivní. Humanism\obejine :vše, co lidská mysl a imaginacevytyo::'ři1y 'trÝale,c~nnéh.o:,': svym,'konstruktivníní ',kritiCismem, 'vybírá je
,to riej lepší pro, novou' svět' spa,j u jící 'kitl turu. :Veškera'lidská" zku~ ,
".', šenostmá:býti pojata v rorvnici. Nahropjaděnázkušenost východu ,
~. i~ápadiimusL jí{
nového klasického humanismu'.' Nesrní být "
\'provinčiální,' musí, být 'vŠeobecný,', kat~lický.' Je::-lináboženství"
posledníre'alitou ,a ';je.:.lijedináposle'dnírealita,',j íŽ. je 'si'člověk
, "jist; pro své póz~mské, blaho ; podle 'd_nešníhostupně ~yědění,v,lid~ ,
skémysli,' ctěíné,ji~,a> usilujme 'ó,její ď 'nejvirwšenějšf :yýtvory.:,
'Přišla chvíle; ,kdy můžeme' začít" konstruovat'riovou' společnou
'Vyhlídku'pro, lidské' pokólerií,kritickym:re'alismem lve ,'. filosofIi,
~. vědě i kul turních '. tuněriích':', .. '. Musíme, míti, nábóženství; 'óbsahu~ ,
, jícívšetkámďsaháJidsk~zkuš,enóst,.a':,v:'němuchovám'e,,'každý ,', ,,'
příspěvek, tvůrčí. mysli" a' 'obrazivosti 'všech 'pokolení apleméil, ,,'
lidských a něj akýmiprostředky obejmeme a ',asiinUu jemé.:avyložífl:ie,ďal?)rlo vyki-ystalisovalo v: 9rpanickýcelek.,.: .)Můžesé,,': '
"toho: dosíCi ',bez :nadlidskéáútority?Katolické.křesťanství;kl~té',
, vtělilo všecko z ,předkřesťanského humanismu ,ve- sVll j', organický:, '
, živ'ot, ,sjegnotilocelékmoéínad,lidského Ktistaa'svéÍtostného sy;'"
stému,' jímž selidé s'jédnocujLs,Bohem a navzájem v duchovní
"jednotu. ,Katolická.; církev ,bůde'tó'Činit,dále, jakoďto,čiilila: Búde
"
", 'objÍInati 'ásimil()va!á ',vYkládát,.\Tšé znovychkulturníchvýrazů, ď '.' ,:
.. j ak,pokračUj í;dáÝaj íc'j ÍIn'.křésťansky.význam;,:Má~liď humaÍusin"
,bez 'superhumanismu , dosí2i'tal{ových katoliékých rozmeTU, musí, '
" objevit symbólism a'1iturgiipro:svůj I.nábóženský,výraz avložH "
,'v' to \ršéchriit'lidskclU '.zk'ušenost.:Je;.li :náboženstvípocit'.po;glední,;"
, r(!~iJity: a hledá-li lidstvo smysl'· s,Ýéexistence, ve: své', vlastní. tvůrčí':,
'; :mysli ,~, '~maginací,\y, nejlepších iei!chvýra~echinejvýššíchhňu.," '
'tích,',bude','jeho"symbólism:,sjedn'ocújícím \ výrazem::největšího,'
umění a literatury,všech'"V:ěků:Humanisni'musí,'studovat' nábo:ženské liturgie všech plemeri lidských a budovat na jej ieh 'výtvó- "
r,
,rechvykrystalisovaný ď sYIpholislll'alitůrgii, 'které ,co, nejlépe'vy:.,
" jádříj vsymboliso,vané po'době a Jiturgickém umění, nejvyšší ide':;;
'ály ~ lidské; rasy';' Módenlí', protestantism' nemá "syin1Jolismu'\ ani:
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. sjedriocújícího životá.; Jeho :theismje . .
příliŠ.·neurčitý'avyčichlý,abY'měI ·nějakoú.hodnotu,v,pozveclárif .
'ďlidského·. pokolení.\ Zátím','co··· prote'stantisín' opustil''!idské 'poko-,
lení na přírodní Íítóvni a::~tálehřozr zniČitvšec~y stopy civilisace ..
.' svym~geniemprO: rozptýlovániaboření·sjednoctijíCíCh.h9dnot;';my
'se .p'okoiišíme'.zušlechtit.·.·svo,u:;dvilis~eis:jejííniďneohmezenýíni,/
.' možriostmi: humanistickým katolicismem, kul túmí,s.vět "s jednocu-:,.
':j k(mocíi'. kter4' huciestavěťnfťvšechtyůrčích' činédi lidskémysli ,.'
.' a Íriiaginace·riovou.,ktilturu·· 'ne jlepšího, .•. kteí-á, mMe·· vésti. lidstvó,'
", ,.\vnoVý zlatý' věk, převyšuj ícívelikost: Řecka,' slávu ŘíÍna 'a ma:je~
"::'stá( středověku;"ModeríÍí '. huriúmlsm .neriíriutněantitheis'tický ,', ale .
.. jeho idéa.:Bóha> riení>vrozporu,s' vědeckými:'fakty. Vědcové~ne<
ď

čirifďpositivních'projevů,dokúd'!ie'objeýilifakt .aďnegveřiH.faktj;.

proto neinohoúnyní j ~ko\~ědéovéčinif žádriý: pl'oj ev"týkáj íCísé.
',' Boha. Humanisténebudouanticip'qvat vědecké .proje'vy,.alé .iač;; '.
notis~ako:výmilidskými,ho4nótami;já.ké mají"a'S11:spen~ují'své'"

vícc, pře,: ';
....., .'.' .i
'. .' .' Pósledními . větami Márzoľfovýll1i 'dóstalf" jsméďsé k' otázce .'
"pojeUBolza:'Odpověď,na ··.titto·o:tázkú bývá> pOKládána: ia':. pod-!
,':;>.statný znaki.lzizmani~rnu'ná:rozdíl·.od theismu. ·V; diskusích aíne':<
'.' ",:.···rický~h;Hstů .. ikllÍh:o·lí4manismu.·byvá"stavěIiďproH'sohě"huma~>,
.(. ... /:,nis'mathidsm; hum'anisté hývajííúlzývánra:tlleisty;':' /:ď' >i;, .
'> ",·'·.,Mnoif humanisté se,prótitoniti bí-ání.': Podle MarZolfa,:není
',humanism.nutně . •. átlíé:istický.:PoId6bně" soúdfi'E; ..... s:' "Hodgin :
.-.'v.promlúvěThe i s'~:ah'um a n l,s'm,·jeŽ. jest v Hum'anistic~,"
.'.kýchpromluyách ..Praví:',;Theism a,hl11nanisIll,n~jsoú 'dvě, víry~
ď ~avzájemseyylučujíCL .Částečněsekryjí,.častéčně se .vylučujíi~ .' .
.a co.: je.. činí '. podstatně o:dlišnýih;j e: rozdíl.v ZdŮÍ"11Zňování~ľ, a pli~: .
kaci' náboženství,; ja.kje čiriívYslovený' théista'avýslovEmy humai. .
.nistá, 'právě. ". poněvadž '.' jedno, ·:.vycháZí z'. druhého'a" nikdý m~rií
úplně .. odhšné,;:Hiuna,nista:;není.antitheistický;.naZývíÚ; jej.' athe- .
istou . je 'riaprosto 'nespravedlivé .' a'·, prozr'azti jé .. obinezenost '.toho; .'
':. . kdo'tu ~ýtkučiíiL Hunia:nistavěřÍ v boha., celou svoU 'myslí,' srd'::·.
cent adtiší, aJe,ié 'proněhó .nesmírně··těžké. psát·. slovo bůhďs .veI~:
··.koupísmimou;·.··.·Pro·:něho.bůh~je'nuiohem . vícéhéŽ'jmépo,'Oso})y:
; jákoWashington, '. Ca~sar,Sokr~tesaJežíš>Blih je ďskutečÍlOst.'
; která: dává vš.emúživC?tú~ zjeyům.jejich smyslí cenú~':sku: '..
tečnost;' kteráďséroipíná.·do.ne~onečnévýšé.riad. člověkem' ákdy.;··
.l kolív; chápeme' pr~lVdu';nebQ.poslouchánle 'vznešeného impulsU; ,.
•. .•.• uchopu jeme •tutO, 'skuteČriost j .st6upanle·· k .vyšším' obzort1iha za~ .•'
kouším:e rozšíření mravnílÍóa'dúchovního života> HúmaÍústa. cítL,
Žečlověkniůževejffv.cit()vé; vztahY··s. touto sklltečnostíjen:
s:Výmiv.ztahy.}{ 'životuasvět<)vým zjevům; které na . riěno. í!,aiá7
žej Í.,:roněvadžje, to j,oslednL podoba:.této'.skufečriosti, cítí; ". ,že '.
,je marné spekúlovala hláho.vé ,dogmatisovat. Zde je krux celé ..
koritrover.se~. Thei'sta/ také .. věří .v Boha:. jako. realitu,' ktera",dávéÍ .
vyznairi ~ a. ceĎúživotll. a zjevům, ale'~ 'což; jé nekonečně; důle.i
soitny,týkájícíse\íúidpřiroz,ena, ',dokud'neblldou míti
svědčtijících:faktů.'ď;>
' ....... <"> , ' "
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: žitějšípro něho nábožensky'''':'':: věří,v Boha jaků určitou osobnbst, ,
/'s~kter~~: m~~e. mítipfímJ.~s~bni styk) ako. Ric~ard 's J ?hpein!,. ~ ....
.: aůd . ruz. muze .,.důstah; pnmou.pomoc·: a: ochranu. Tento . os obru , :.'
::.vztah je pro. něhonej důležitějšímď prv~<:!m'v}i.áb,oženstvL· Huma~.. '.,:
.·nista .. nenalézá všemohoucího .. 'ótce:a pří h;le; /. k·, tiěmt1ž -: by': mohl"
. :.~olativechvíli'utrpéní anariějž.bysé mohlspolehnóu~i, žem~ .
'pomůže; ale nacházftisíce,.cest, na nichž,hY'lnohld'býti zbudo:-.,
'. váno' bohatší ativalejší přátel stvL a bratrství v naší ďlidskéspo~;
lečnosti, a dtí,.Žé zaS'věcením se:ibudování takovychI>oměiů' bra-' '" ,
./trské)ásky/a:dobré .vůle jé, splněnítll božího :úkolu,; kt~rý ,Inu,',
,>živof.ukládá,a že to .je:jeho náQoženstvím.'V zý:vat',aprobotizet ,
·.,skrytou lásku,: která leží ,nepoUžita, ,'v,káždémlidskémživotě,'je ,
','pejužitečnějšív'iývání, jaké .můžeiÍ1e, činit. ;\nO' cW;:že,stáléviý~, .
.'·,:·,vání yšémóhoucL bytosti, ,aby vykpnalá.za" něho j éhO. dílp; :přináší' ,
I. zmatení a klalll :11 stojí v: cestě člověk6ytľ účin:nérnu, budoyá,ní' kr~~:
":, IĎVstvíbbžíhó z ',matE!riálu, 'který jenúľpo:ruce, jestliže ovšem .
I:'věnuje 'pozornost.jehó 'vyhl~dávání" zvl~driutí :apoužití:k svým
,ď nejvyšším' cílůrri.~"~) "
.::. .
. '.
.
.l:;.<yáŽně;'šíh~~anisté stále se<hránÍvýtce'atheisrriu, třeba, ~ ..
·::jak.patrrlO, rieuznávají.os6bÍ1íhoBoha~Někdy,sézdá;·ďže'u·znávají,/·,/,
': jen b'oží'iminánenci, ,ále •ne ;transcendencL' '"Fhumanism i theisrn/
i,jsousystémýspekulace;: týkájíd:se'přirozenosti'a býtosti b6žL . "
/Avšak· théismj e,' obj ektivnfahumariisni;je' stibj éktivníď'Ý,e~; svém.
c vykladít: Theis~a praví,že,j smé )částí <boží bytosti,'1:3ůh: jev, ná~' ,
i miinonáS:.' Humanista praví, že' Bůh, je' částLnášÍ' ~ytoísti; <božské,
v, člověl{u<jébůh;,Theism;.prohlašuje, že Bůh je' více .:než jeho,:,
" .stvbření,jenekonečný;<humariistaprohl<l;šuje; ze ·jecvyčeipán >;
'v'svém ,stvoření. : ... ;1. hum~nistai, theistáslýši boží ,hlas .. Obav,idí
něco b.ož~kého v lidské lásce, oddanosti, pravdě, cti, službě, 'kráse '.' .
•a seb~obětování. Do ·té chvíle souhlasí: Bůh je imnulnentní, svatý,' ,.
>Jmocný.ď:Ale .theista ;púlví,žemusIvěřit, O' něco'-·,vÍCe·o,Bohu,než.,'·
'.to~. Hunulnistá· se. špokojujejen 's'.'tím.o "Bohú',comůže,rozumně:', '
:-chápat, Rozdílriost ;·se )objéví··.• jen:když .• s'epřiblížímek:·té<.části' .
. ;: ~oh~,j~ž.,j.e,mimo' ná~; :rheistl} .. j<:!h?mal}i,sm~ll1š .. ~~ei~ta.jde
k ďsp~kulacI a adoraCI za,hramce ,ltdske<zkuse~osh;:Je"však
obecný klam;' ohecná:nespravedln'ost, pokládati hitmanišm:za
'atheišm;' Humanista: ,.ni.áBoha, úCtu; oddanost, 'modlitbu; SÍ1adtoi
: není takuniyersální, jakó ,u' theisty, aleje :tOstej ně mocné; snad.'
'"ne, ták: extensivní, al~ stejně svaté .. )~.;Theista;· praví, že. 'je ob.;,;'
: klope~ Bohem~zahalénv.atniosféře\svatosti; ·Humal,lista::pnlví,
.: že je, oživena řízen 'Bohem; oživován' a:oy ládánlllal ym sebe- "
'. '.ud~žující:in: :dtichem svatostI, ktery.regultij e . ,všechenj eho,život.·
~ •.J~dno niůže, býtistéjně~pravý. ;I3ůhjakodruhé/ sÚijtÍě; mocný,
:.,sv~tý,.úctya ·.uctívání:hodný.~*)· Cítíme"jak, jsme!ti,v;'myšlerií .
_-,-:-~_." l~':.

, . * ' ) Hu&zaii~t,ser~~~~. str. 57",58.'", .".' .', " , ; , '
: . . , ..
*) '.Dr. Charles' E. P. ar k: H umanism:The Christian.' Register z 23: května1929> .. ~·,·,·"
.' , ' , '/". " " ' : , ' : ' : '
.

:,. ,*

~pr~gmati~mu,kde .. měřítkeci právdivosti~yŠlenkyje.'její; výsle- .
·.. dekproživot. .. ~;:;>. J , . , .....
.;~. . . . . . . . . '
.'
·,Někdyse.zdá,jákoby. humanistickáidea:Bohabyla jen pro- "
te'stem '~ď:proti ·.přílišnému·~ arithropomorfismu," považované~u .
ďď'vorthodoxii za' ,dogma, .a' jako by humanist~néchtěli.užívat .sta. 'rych terminů' kdy~ sé ji~i .uvádí lidé v· nesprávné chápání Boh~.:
.' ,Jindy' všakpronikrie pojetí,kterénelze z,vátitheistickým; ,~Jako
,
::staršf,théisnl :vzal jednohočlověka'~a.oslavil,a zid~alisoval jej'
: atributy.božíini,takhumanistribere Jidstvo'a oslavuje a· idealisuje
oje atributy Boha. Jinými slovy"idea'Bohajeztělesněnanev ide- '
':~.alisovaném,individtiu: mimo jsvět;nýbržv. idealisóvanémlidstvi "
;vesvětě. Tak'věřim, že ,celý ,proces a "vývoj .. vesmíru·od počátku.·
. až'podnes neni.výsledkemosobního,Tvůrce;a·vládc c , mimo něj, .
.•. kteiýby .jejuvedL\ipohyb,řídiljeho:běhautvářetdeho, :vývoj,;
" nýbrždíloriějakéhovnitřníh.0motivu~ síly,mbci,. síly, ktcSá;
'ď snadas:póňs 'počátkúbyla nevědomým" impulsem,ale:kteráse
:- vyvinula'. vsébeřídícívědomívlídstvu~; nejvyššÍ,.výraz;té : moci~ •
· na: této plimetě"a její, vládnoucí sílu, poklld jde o·,lidské. věd ..
'.Až' do. I,lejnověj šídoby tento impuls bez pochyby se. hnal vpřed
'slepě, bez vědomí:o tOnl, 'co může by ti jeho cílem; ale: nakonec ~
.'. v člověku' při j alpr6porce.yědomí',a od. té doby, j evědomě' řízen
.. ', lidstvem; .V,ěříin proto' že zůstává.s:nánii,aby.(wládlhltosílu·a'
". dával. jí'definitivrií· podobu' i{směr aže. osud' lidstva. leží .v našich:'.
: rukách; Pak; leží: budoucnost, široce' of.evřena:pred: námi; '. aby'::
· choms 'oíčiniIi, coďchceme. Toto stanOviskómusihlubocepůso-'
, .~ bit na.!celéstariorviskó k 'životu:. Jehodůležitcslnemt"Íže býti pře:;· "
, háněna, ani tě~káodpovědnost,. kterou",,: sobě::>bsahu je! .fltyslíce .
. -O' tom,tvořím.e .Osud planetý. Nejsme při ,tom tísněnL tím; že.'rná- .•.•.
.l;,m~ . co. 'činit ď s ,:vyŠší . . mocí., Jediná moc;'~ která v riěj ákém ,.ónyslu.·
:!ď. '· nám' vládne, . jekollektivní vůle)idstva:.á:té: isme mytvuid;.l\lů- ď
žeme,vyznačit~svůjylastníéíl ·a·. volit ·,Vl1.tsíÚí .cestuk'. toinu·clli,a..·
,žádnásíla mimo nás: nem~žeiničit účelčlóvěka/:'*) ........... '.. ,0 ';,'ď
'.Takovýcha· pod~b~ýchpro j~vů ,~' řad 'hu~anistům'~hli! by;' chom 'u·véstimnoho. Lečnej denám;tu o vyčerpání; humanistické:ho' pojímání .Boha;·anio vyčerpání:názorů.,humanisrnu;·Zde nám·
.' j de 'jen 'opóztÍánísÚinÓviska -húmarÍismua k/toniu~' doufám;uve,;.'
:' dené shičÍ;.
' . , . :' ' . '.'.' , ':;,' " " : .
'.' .·N ení pr,oto divu, "~ese ,iz'u~anism oz~ačt1i ~ .jako opak. Ízeismu'
,.,a. že. jsou s humanisty védeny prudké diskuse nejen z.řadmimo,. .
unitářských; aleodtheistů' v· unitarianismll'samém: .•.. , ď"
' ... '
· . ,. S timťaké' ~~u,rj,si, •.• Ž~; s~ hůina~ismstavÍ'~ protiv~ ke kře:.~
: sfanství) A v tOluárii··huma·ntsté' satni'v.šichnLneodporujI;,Bérou.·
'namnoze' křesťanství' jakouúlvřenouhistorickou.yeličiriuniinuo-·,
losti, , ztělesnění;. její, vidí, jak-jsme poznali{ v římskémkatoliF
~isniu, ,protesfantství .•. je· pro'.. ně zkaženíni:. foho' křesťáriství;. ale
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~olo~ič~tý'm,ahum:aÍlÍšm:, jé . p~:.důsl~dné'.no~é
které nastoupí na místo křesfanství.
'.' .,., ". . .'
«.
, .,/ " Uvedti'~';tom n~kolik ~yšl~nek,{~~ pr~nešIE.,;Burdétte'.
·8ackus v>promluvě na~ ;thema:" H um a.u·j ún"a,křes fan':::
, s. fv í. *r:" Thema .naznačuje, že kfesfanstvfiÍeník6nečnym .nábo:'"
'ženstvím lids~vá(iÍýbiž 'že bude'p:odrobenó' .témuž 'pr<?cesu Ópadkií, ..
jáký postihl:: nábož~nstva ~ předešlá.~ Historie nám: připomín~;' že. ,
rÍe ,ósudem nábóženstev; ,stejně jako Hdí! stromů, ,říší;. projítivše- .. ,'.
mi: štupni růstu ·od.'narození dó .zralostias~rti.·Nén(důvodu,
,proč by.křěsfan~tv(níělo.znaménat výjimků odd6h(;to pravidla;:, .>
:.. Pro mne , js'ou tú jasná, znamení,že lidstvO' ,strhlo: 'své,' st~ny' ať
"jezasna.cesté k.ndvé'nÍíbožen'ské víře;,'kter'á,;jak.se odvažuji>
V

věřit"dá'nÍímnáboženství"ětší,nežjekřesfanství,'větší,riežJ{terá-c.,

koliv . i. historickÝch"věr'nlinulosti; ač ·.zase·· jsem·si·jasrÍě.vědo·m,·:
že
,co'riazýv'ám náboteristvím; nebůdese zdátbnnohým',Iú;i~,
, ,vážněj šíÍn.mužum· 11 'ženám>vůbecnáb'oženství~; nýbrž •spíš'neňá~:
.baženstvÍm: Jáké;búdou známky nové víry?, Především budeme,..·,
"'zinárodní,.universáll1LNáradové .této· zeměkoule~jsou' uřčeni .
. "~o ·ksjedrio,cení.'Síly'vědy jistě splní úkol,který.teprve pouzeza~.
čaly;' Poměry' živ.otaďpo celé zemi se stávají stálé . ,více· a všude
podobnýníiavýsledky.~ěd ·se·starlOu'.společntDl.Íllajetkein;lid.: ..
\.stva. Také; naše;myšlenky;budqu ~si . stálebližši, <poně~adž:bu~
/deme:nííti sp6lE~čný,'souhor materiáluk'zpracovánL Táto;po,stup~""
. . ;) ná tendence' k, íednátě.žádá, .aby' náboženství,';kterése' •sÍÚlžívy;' .•.
•. ··hovět:potřeháin·lidí,·bylo,pójímáno výrazy universálnÍlni.:: Toto.'
ď,ď. universální. nábožens~~í. nemůže ,vypfynóut·· prostě zvítězsf,ví' riěL
~ď kteréhoiny~ějšíchnáboženste.v. Ta .všechnasebo1;lnesou'příliŠ
',. mnoh!) přítěže.minúlostLJejich dědiétvíomýlůčinLjeneschop-'
·· .. llýmipro úlohu,' státi s~.náboženstvímlidstÝa v~·dnech,·.ježisoti
: přE;!dnámi;ď.... Osobně 'po' dlouhých úvahách'oprobJému;;isem
dospěl kstanovisků; žeodmÚám·název křesÚinav'zájmu'nábó
.ženství,'. o. němž věřím, 'že je ·větší·ďnež: kfesfanství. é Js6ů. mnozí,
" . kdo tvrdí, že. univers'álrií 'náboŽenství,'o/němž'mluyírÍl;:jeI>rostě '.
":dálší, vývor KřesťaIÍství; samého,.' ať že'. p'roto máÍne'podržeti< té·nto, ••.
,nazev:Ávšak jsou' určité body,yevývojovém" pr6cesu,kdyvy~;;
' .. víjejícfse;věc: přestává 'býti;: čími hYlit:\it'stává.se".něčím jiným';
když /sekřesťanstvL. stane : tak •. širokým; . . že, v':sebe . . pojme:židá .
:imohamedána,ánižby
žádalo, abysé·'vzdal sVéhónáb6ženství, .
.dospěJ,jeho. výyoLaž, k.hodú,· kd)/už není kh!sťan:stvím;:.nýbrž .
.". novým . nábažeristvím;~ J'senr: přésvěďčen; 'že . více ' se'·: získá' 'než'
'. ztratí,kdýžse zřek~eme starého názvu'O:Všude. po' světě 'jsou:dnes :
',lidé, ;ktéří vyrostlF.z l;růiných:nábaženských systémů'minulosti
á kteří si říkají:: důležitou ,věcí je', ne Že jseriižid;.křesťi1ni moha.:.
medán, buddhista, :párs,'ďnýhrž žejsem'lids~á llytast/toužícívy-;
'. jádřit .svů j .život 'v stále' :větší , dobrotě, i kráse;." pravdě a lásce,bý t
lepšíní člověkern a sloužit . plněji.'
. druhům .. Jako' ,takov)'r ,
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,.patřít,n;~'~poleč~d~t"í,.,!ež:'je:"ět~i;!1e~'~těr~'náb~Žens!vi;:Jal{é'

'. : kdy,exrstovalo. Jsem clenem. umversalm .• clrkve, . . ktem teprve,
': blldeictitelem 'v?chráffiě lidství,',který, dóslldpostaven není, ale
:staví se.ytomIů chrámě' všichni lidé;' ktéří' miluj í,všichni, kteří,!
::'m~j.í .. YY~š.(t,?~htr',;,y~i~hríi,.,~teří' usil,uj( mY~litt~s~ě.ď ~·ted~a~>
.', .spra vne; se poznava Jl.) ako.l(;!den.: K tomuto spolece)1stvl nalezel!:
;všidíiliůri.iversáliií 'duchové minulosti,' nejen.niévlashií tradiCe,J.
;nýbrž :é~léhos'větá; ájejich . život)<bYlYď. vloženy fáko ,kameny dá
"'stavby to~óďneviditelnéh(),chiámu.Do'ďněho' byla'riaroubována
:síl~{ a ,.ii1oud~óšt:'MojŽíšova,. Btiddhova;":Konfuciůva, Zoroastrova,",' ;.'
Mohamédov~l;Sokratová;\JéžíšóVá'a všéch6statních'lidíjejich:'~ ....
, ,':: duchii(kteří, kráČeli ;po: zemLDruhou 'známkou :noYého"nábožen:','.', '..
.{ siví. budé ďj eho 'odliŠné . stanovisko i k'. věcem .theologie. Bude .'; poža:-: .
. í,'dovaLvíruyBohaa's()briího'?,l\'1yslím; .. žene::Jáosobně mám.'
.'. ,:sklonk něčemu jákó mystickému. Shledávám ve. vesmínt kvalitu,
',která'íé' příliuz~á·,mněi.··kvaHtá.í',jež ·se'p·rojevuje'v.řádu,·v.ki-áse,'
. vtvůi-čiďčirinhsti,\/ lásce.:A rád tonazýyám' b~hení; Ale '.'nerUŠí
. mne': konec [kó,nců" iE!stlijini,JidédójdoukjiriÝI?z1věrům'.a.
jestli fakta je nuHpopisovatsvěta:'všechny:věd v' něm, uplněv,e ;',
'< výr~zechď.slepé,~síly. a' hriióty.,Lidé "stejné", inteligence . a' podiyého,
.",,;., charákteru. docházej í .k' zcela.: odlišným 'závěrům' Iláhože'I1ství ,
.' . .• ,budoucnostiňeJ)ů~e?Aidá.t pI1ifórI11ity, 'víry. :.;'.N ~n(poch,yby~žé"
ďď čl6věkivbudoucíiosti se,búd€! snažit řešiti : hádanku,vesmínt;'
", 'jako se' š'riažilvminúlosti. :AleI1áboženshrííiebude theo~entdcké,", ;.
nýbrž ;oude, spíšhómocentriéké.'. Srdcem' feho bude rozhodmÍtí, .
~tanovit:Iidský. dl i a~o vedoud principživota<na této planetě. Až"
do, dneška jsme klopýtali, vederii íennevědomým,,;a zlomkovi.,,' .:tým dlem"účinřt . žiyóŤ; .• uspť?koj u jídin~.: T ent~:, dl ď., býlznóva"a . . .
'.zhova:potírári,póriěvadž. jSllle'neíněli 'dósti' důvěry ,ve svévlastrií ď .'.
'Síly,spoutati· životrií-Okolnostipodlesy(!·vůle.Hledali' jsme;' pří';.
' .. liščastoútóčiště~v zásvěfnu,'hlédajícekompensacLzatvrdost,a'
.·oiíiýlnotsť"ďtohotoživótáve 'snech oj iriém" životě; "kteryď.má: svou
"cxistem:i'.ien.v. 'naší'obrázivo;sti;/Musíméodsunóúti~shanou/vše;.'-:
.chriý,tYto,v-ěci,:kterépótíralYdidský. cíl a vědomě' sÚmoviti, jako'
.<ďsvůj,'cíl'zbudován{životn'íhofádu,';kte'rý,hy ,'dal vš'emsynům ..
Iidškým'tak 'plné usppkójel}í,já.k'j.en .ielidskyňú:ížno~ďZájínen1:.··
náboženství' búdoucnosti "budou lidské, hódnoty, ,obohacenícha-:
;raktertir.6sobnósti,'.tvořeníkrás'y, 'objevování pravdy." ,',' ' .....
, . Avšak/riajdeme,'mezihumanisty\také takové" kteří přes ,to;'
'že,.sedívajLvpřédna :Í1ábó1ženstvLbudouc'rlostia ,.o ně. usilují,
nf'iříkají\se,kř(ú;fanstlJí,nýbržriaopak;<:d()Ýólá~ajIse' ho./pro' sebe.
ijlro. budoucnost; a,"brání :'se"protL tomu, .,žejsouď,\,ýlučováni,
'. ·.·z· křesťanstvC"Dnes jsoU: . .• mnozí,' kdo' říkají;' že,. my' už.' nejsme,
křesťané.Alé to.jeomyLCá,.bylo nazýváno křesťanskou, prav~
dou,bylo'zvláštíiÍ:a. neuvěřiteIůénašim revoltujícím,(únitáf,. .
ským) .'. otcům; Oni ťvofi1i" j~kó tV1lř-čL duše V. kř~sf~n:s~vUi nov~ .
:: křesťanské.těle.sovíry. a. nyriLostatriícírkve' v něčem přišlyfani,
.. kdejsirie:
byli
my.před století.rÍl;; Cobyloheresi;jé; orth'odoxií!:
<;.
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'. , .;;·;AvŠ~k ·.pr~~aa. j·dedáre:·.:Týpravdy:t~hdejší .n~jsóu . práYdil.riIi
. ;'. ',dneška; Nové ideje,ďjako .. třeba 'Chánningovy,'bylý'zvánY'tne':'
. " křesťánskýmia :athéistickýmI:To'jeďběžné.:Alemýodmrtámeď • ',< .
,·;tentcifá.lešný útok,ďjegrot~skní.·;OKřesťánstvf.jeď žijící. o~gáriisfu.,
. ..Je~o ,charakteristikoU: jesoúvislOst a 'historický růst. 'Nic se >tak. , ....
neměníďódvěkůdo věků jako nauka; ,Má.IL křesťanství' trvalé
jeyí .také.v., I~nonlmí. sliÍriě:konstantnL změ~y't. " ,....
vlastnosti; .pak
'.. ;;: Dalecrtoho,: abychom odcháieli od 'křesťiulstVí;:, dělá jíce 'tyto:." .... .
.,změriY, 'jsmeye skutečnosti ťÍ eho vůdci~.vŠe~heninteligentnr svět' ....
;>ví,že je to pravda. Bez ohledu'na nové riiliikYi ježprohlašujem'c; .
.'. "neínůže~e. hýti více helretičtí~ebovíce:křesťanštíveďslllyslui"
" ,: v němž unitáři. vždy toho slova užívali, jako, Chamíing, a' ti, :kdo .'
šl{vjell(j slavné 'dráze. 'Jednavěcnáni všakmusí. býti· jasná. Být.",
';křesťanein.·neznamená držet. nějakou nauku ·theologičkou·: . jako·
:neómylnou;\autorHativní;/k6rÍečnótÍ" pravdú:. AnL jednanérií: tá~,
. kc)Vá/ Býti'křésťaÍierri 'znamená, hledati pravduv·dokonalésvi:;;:' •.
boděk,v'ů1isvatosti: Tento princip jsme zdědili i velké katolické.'·
křesťanskétradice.Prohlašú jeme,' že ,neníj iného klesťanství."~) .
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uplatň~je' s/neie'n' v oblasti;;;á~ože~ské';'-'

,ďď;'~,rÍýbr~ ve ,vš~ch' .oblastech. ~ulturníčinllosti, zvláště táké:ye filo: •

. ~.,;:sofii;: Nejde'Dám oto; abychom;je;'vJomt()'člátikjl:vyče!pálianl
< •.•. ;. v ohledu :. náboženském.: Chceme jenpoznati, j ~ho ,: iákladlii.'stá-' .' •
~: novisko, . abychom; se. n'aněm'Ode~tovali'prÓ,' g,taÍlovisko, s~oje
. ' . vlastní. .K -tomuciHpostačíto, ;co:j smeuvedli:: ..'.. '.' ďď;:, ,.:,
.,',,:~>:ďČsl;.'církev jeve. své nauce o Bohuáv mnolíých.prvcich'svého:
.. :ďsnáž,ení:·velmiďb1í~ka unitářstYí..1':Jikdy v;jéjFriaucenebyla JrójiCé· .
',' chápária jako'.3 'osoby b6žLv,jedin.é' podstatěbóží. 'Xdstusriení

':v: ll('děu',yktiltu;jako :Bůh,rovněŽ:cneDuchďsvatý: V/",;česko~

, ;: ".' slovenskémkcitechismu".; bratří' Dr .,F arskéhoa· Kal()use.oy1.: Ježíš '..... .

...... :;chápán jáko hrdinský trpitel'

lidstva"á ' největší ď promk,

Duch:,; ,

, ':'ď' sva tý ,znamená v něm. boží nadšení. v, člověku': 'Y, Učení, naboÍen-,ď:
: ,'.~>:ství křesťanského přověřícíc:írkvečsLďod:hratří Kalotise~a;Spi::
',,;sara'semlúvíó toni;že Bůhžije:~áinv':sobětrojjedinýmživotem; •
. '.• '~.• á to jákó'původce, ,slovo a:'duchď práv'dy. ťP.okúd,tedy"jetU ještě:

\ ',něj aká ,stopa tičenFo:Troj ici;<.j echápáriá' ps'yclíologicl(y;Jiriák •
, c' ' ',"
" 'ide.a Boha 'je zcela unitářská,v nauce i v kultu.,
" Táké jiné ideje a.zásady' církve čsl.,"hlás'ané od samého jejího"
póč'átku;jsou '. dohře.: uriitářské,ač ,.ovšem·nC 'po~ze:uriitář~ké:
svoboda svědomí;'sociální ·pokrok"víra''; pokroka., zdokonalování.
vůbec, postavení se" na půd~ přirozena," kladeni, důrazu více' na
< žiV:ot než na 'vybudovanou nauku,. optimismus,' rádostné' nadšení; "
·.'demokraCie, .bratrství, zásada, ,aby'víraá·'. nábožEmskáriauka:ne::,:- .
'(byly:,v rozporu',se zaručenými .y,ýsledkY .věd;;,Syiiípa:tiéké:por6z~
,----.--,-j-'"'-'.",-"
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~áří ·1929.,
".,
"',
"
.
"

,,'

"

"

' . • l"

II

".J.

'.'.'

umem, pro ,~eš~erú kiilt~rhí'Činno:st,'zvL ďfilo~Ófii:,aď vědů,,;s~C;bo~';: ,,' '
,donwslnosť;touhapovš~lidskěin~d()l~ozutri,ění, a j.:v. Celý ~ůch ,
: církVe čsL; j~'yélmi blízek d~chuúnitářsfvLPr?to ,také: čsl. církev
,společně '·.s~:Svobodným:;bratrstv:ím::byry;' ~ domácím , pbřadatel~
:stvem'světovéhokongres'u, pro pokrok, v náboženství, který'se, ,"
, ' "r. ,1927, konal 'vPraze; a'na: němž' sešli se i ednótlivd i, zástupcové;,
':", éfr~vf\, 11 :naboženskýc:ks'pplečnbsU'téhož,důéha," z 'cel~ho, světa:
k; několikadennímu,velmi'povznášejícímu, jednání.
,::., ,ď "
',' """,:Je,pravděpodohno,'žc'isnalíya, cíle hum'ánismu, aspoň krátCe:,>,::
,zde 'naznačené, ,naleznouti ~noh<tpříslušníků ,čsL církvepóroz~,"
'mnění.Je zde:jistěwmpatický ten odvážný a,stálýpohled vpřed,;
, neocij ácné,itďnekompr'pmisní hlť!dání ',a usilovánI o ;náboženství ' "
budoucnoS'ti" širok{:obzo,r;,"obj~níajícLcélé\lidstvo, '"minulost' i, pří:: " '
tomnost, ďyše lidské 'časdvě 'imístriě, touha 'po ,něčem, velkém, v, ou::
,doucnuacesÚlza:' Úmi' stálásriaha,~" aby vědecké a filosofické ..
:,'.' poiriání bylo doplňován? :náboženskoti,víroti" ,i éi 'bynezastarala~ "
"a,nezkameněla,úsilí;o,naplnění současného i bud9Ucího .lidstva,:
náboženskou vírou"ježbybyladušL jednotlivce, i celého lidstva' "
jež'· bY' je přivédla,ki1skuh~čněrií všéchinóžnosU v'nich,ulože"; ,
"lrých, úsilí, aby, náboženství ' stalo,~e 'skutečnou :,si~oúa;niocí v~člo-,(
I
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.,': :Avšiik přestO ,1JeTruiže býfi.,sfanóvisko: humanismu sfanóvi-:'
.'. skefn ~aším;.HumilDismus, je extrém, unitářské· principy přehnané'·
do extrému, a jako každý extrém má něco úchylného,nenormální-' :.'
ho,;n~ždravého~ správnému vývoji šk()dliv,ého, áto.tímsíše, ~eie.
.. ,tospojenos'filosofickÝ!ll stanoviskem pragmatismu, kterýrie. uznává nic' absol utriího, ani pravdu,. ani. dobro, ani,spra vedlnost; .....
ani právo a Utp,vlastně. p'odUnákóřeny'náboženství,>ježpak uto- ..
ne ,v' relativismu. ... ' '«(:\',\,,/' " , ; ' ; ' . , . , : : " .•ď '.:·:./C
. ,', •. Pravdll·Ů}áhumanismus,že pravda, ani
nejhlubšíjJravda,
"oB,ohu a'člověku, .není:korlCčIlýmdepositem, předávaným z', géneracena genera,ci jako'špérk;'nýhržzrnem; které zasazeno vždy:"
.do·· nové .půdyp6měrů; .,dobďa . lidí, 'vždy, nové. plody ď, nese; takže '"
'nikdo ,nelllá,mo:nopol : pravdy,'; a;třeba se jí. učit. zkušeností. ,N e~
m~mev:dr'žl!ní absolutnLpra"dy; dobra, sprayedlnosti, krásy; ale' ,
. ony jsou ",::-y,Bohuí"a rÍly'seknilll:spoluprací s Bohemblížíme;'
'. P~oto si' iiéh'~ni;člov~k'jednotIivecani lid~!vo celé neniůže'vy:,ď
, tvořit" ják myslí humanism, ale ~ musí je jenpokorněv'. světě \ á.
" bližriích hledat,na,lézat,a. přij ímat,. stále,' plněj r a;dokonaleji,. č!m:,',
plnějšíadokonalejšLje spolupůsobení s Bohem.)1 :', '... '. ....
>;Dějiny'životáriá,zemi:Činí absurdní 'myŠlenku, kterou ,hlásá .
.humani~m,že,člověk;,lidstvó ." je'po~lédním,,výrazem nej lepších!
. vlast~,ostí energie; ,kOneČnÝA1uvědomělýmstadiem pr,votního ne- ..
:vědbmého impulsu a, že'yš.eckabudoticnos~ je' jen v rukách lid:.
".ských.V člověkú nej sou:všecky:: sífy;,Jsouvlivy ;,ve zkušěnosti, .

ta
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!

jichž.~é člověk ,nenaučil:je~.tě ;arii.yyuŽítiďsotvaje,p~znává"Um'
mé~,ě,'aby;je ovládaL. Jsou ,vyššírealitynežčlověk~a:jemu' ne';
zhývá,riež'
je
hledat, ' uznat a. s' nimi' spolupracovat. Není člověk
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._áilÍHdstvo středem·a: :Cilem,ale 'Bůh;nenítedy:háb~h;nst~í' a-n-.
,'thropocentrické, ale theocentrické;'třéba ovšem. je pro člověka!:
pro Boha,·takže ,člóvěk'v něm není prostředkem.. , . : ' ..
). To zmimená, 'žehumanislll tam; kde. se ódchylujecidtheismu;
."j n~ľ scestL' Svět·. a sebe ". neÍnůžem . Vysvětlit : ani' chemií: a· fysikou,
ani vývojemnevědoméhoimpulsti~ Nějaká objektivní moc; vůle, .
,ď'realita, je' nutná kplnému'porozuměníhodnót, jež js'ou,vlidské
.... osobnosti., S 'víroúv Boha mohu rozumět sobě,: osobnosti; i' světu,
;jeho ynitřnímusystémuzákóna á. .řádů.; mohtirozitfuět 'lépe' .lid:ským dějinám,' jejich'pochodům a'. tendene;ím.Bez ,Boha svět
.;nlim~ ·mne.i svět.méhojá 'ihistorié'stávajfse,hádankciu,' existence
'shidenouďá.černciu; živaL kr'utým~žertem.. S'{,Bohem stávájí se'"
'tato taj emství ď srozumitélnými, život, se. stává' pbi.ýIll sniysl u, .vý;. .'
'znamu, . povinnost, reálnou,:: budoucnost' •.. naděj nOll; . .: 'ď, .•.. : ..•.....•....
·';·'.K jednomu však vybízí nás ,hůinanism důtklivě: aby, byl. clů;; " .
. kladně prciinyšlennáš thÉúsm,aibaven :všého,čímniůže narážéti
, 'u lidí.,~ědecky. vychovaných a mýslíciCh;"Příklád dr . .zbOřila:~j;
u 'násvyJjízí k. témuž; Držíme i' boží transcímdenCi'i'boží inlma;.' <
.. :; .nencL. Dosud' se v' theologii příliš mnoho. spekulovalo o té. trans;.
cenderici' a·· je' ml. čase, 'aby se.viCe 'myslilo, o 'immánenci,' a ovšem'·
,ne. pouzespekúlovalo,alepracovalo i:inethodou.vědeckoú,pfL, ','.
. . čemž, má'zvlášfvelkýúkoL psychologie .riábožénství,a ,v: ní: doko,(" ,
'nalé :poznání nábožensk{zkušenostL Théologi~.čsl.·církve má,tu
veliké polepusóbriostL '.' . ." : \ , : . , ,';'
. . :,,; i Naprosto ,Qvšemnelze •souhlasiti" s·húinanistickýin.: chápáním ...••..
'křesťánství; '. ka tolicismu a . protestantismu; anÍ' . náhóŽenství hu-:-.....•.
doucnosti, pokud se staví .proti křesťa.nstvL. Pojetíprotestanmlllu '.•. je' nejen ·.'přehnaně .. nespravedlivé, ale, i.- nehistorické. Ztot,~žnit.,
.' kř.~sťanství 's katolicismem.: j e'libovůle', .provederiá'j en protoi·~by .
'.semcihIO:křesťanství, snáze zamítnouti. ve prospěch; náboženství,'
budoucnosti. Naprosto! nepl<l;tí ,:.dilemna.:.:buď katolictví nebó hu-.·
manismus: ,Vývoj nejde;fak·z ·extrémU.,·doextrému;·:Křésťanství·.·
:mávJčné' hodnoty;~yiůstan'ou:'L pro budoucí lidstvoiPotfebují!
. jerinóvé formulace,:sh6dné svývojeni.ostiítním .. Křesťanství do:
sud nebyli:niskutečněno,tím.ďmériějetřeba je'nahrazovati::,,:·> . '
'. 'tLmy mánie 'před:sebóu 'cestuj ':výhraniti senajednést~aÍlě:" .
.. proti· naturalism: abéznáboženské" kultuře"avysvoooditi" i.ďpo::f"
'" ,vznésti;lidi z': jejich;' pout,-na:.! druhé ·.straně . . opróti: katolicismu" .' .
"'. i:protestantismú,.:aoprotinim.:nově .• forÍnulovatvěčné'hodnoty. ..
'křesťanství; .Při tom musíme .si, býti stále, vědónii! 'dvou extrémů:
.' na jedné .straIiě •. ·barthismús, s,.naprosto, transcendentním;: vzdále:. ..
<ným Bohem:,'fv.ůi.cemí,při· němž člověk není nic, 'na dmhéstrané,\
humanismus, se ďzbóžně'nýni-.jedině:lvůrčím,.lidstvem,··'při· .• ·riěmž·
Bůh není ,riic. ve skutečnosti není člověk ,ani; jen itvorem;al1i :j en
•. tvůrcem,~ ~l~ spolútvůrceD;l~ spolupr~cujídmspodmínkami, :jež.
,jsou imtnahentní. ve světě' a, člověkově 'životě individuálním' Lko-;·.lektivnímariiž bytamovše.msamymohlý,/vznikn.outi. Toťúhelný/
kámen,/<?·něÍ,žtřeb~opřítizákladyL:.
,"
..• :..... ~ .. ,.' ',.';: ..'.

ne

e.

!

,,» ;';:" ....,:, '. ":,.'

.'-, .

.,'

<~-:.

J'~

'. :',:".:: '''(D'' "k" ncem
~:- }.:. .
. ;' . P 9
..

.<,ó ":~':,',

.,!.:.'

'c,;'.:,

.),:I:..:'<....

'<{'

~

;

..'..'., :. O dézírám'e,:-IiOdsnahy.T áborůí své.

/<;.,.,.";,,,
.?~J~:>~~,' "/.'
"":,"

přesvědče'ní: j f:lko'

.1,epŠí '

vnu,tiLnási1ím křesťanůni jinak: smýšlej ídm (a zdáliž i t~ ná~ilóé '
propagandě nebyla Táhorům'učitelkou <CÍí-kevřímsliá:se:.: SV?\t
inkvisicí,. svýiriikléitbami l.akřižáckýÍni výpravami? !) 'i,: pdezíiáme;';"
.• 1i ~d ~ýstř.edÍloostí,-:r:áborů,,~:?o~:~ní:kos~e!ůi klášfe:rů,_ pále~~ knihl,
.censuremlstru ... , (a zdahzJv tomnenasledovahclrkve nmske,'
kteráipáliIa. knilty' kacítské,; kterápře'plniIa:chrámy, nádherou, '
•ostatky.;'pochyhného< původu('próti'čemuž: sarrii~írkevní' otcové'
křesťadského,d4vnověkuhorHli, *)~což "křesťany '. rázu; '. Matěj e' .
'z. J aríova, ,Mi1íče;Husapohoršovalo? I), :vidíme;:že>nábóžen'ské zá-.
sádýJáborů "jsou'·,v~"shodě.· s ;názóry: modeiníhonáb~ženského"
"čloyěka/:Především: že < po pirá transsubsta~'i:íC'fc,i,·;. t,,' j.:, 'že,'; ~něz
'dělá :z::chlebíčkaBoha;'Palacký, (DějinyJIIrst.r.',259),dtuj~ ·.~.vý

:Jek mírných 'Huisitů,T áborům: ,,,J,těm:nemá ryěřeno ;býtij 'rv' svá'-'
tosH,',tělaiKristovaÍiehve svátóstUkrve jehoj:,oy,Npyl:'pravý
'a~ plný,buoh a člověkj a protóž',nemá ·setU·kláněti,' á. klekati jako
:pravému pánu >bohU:ineb kto'se tu:takldánie,:teá lnddloslúží,":' :
·Nemají,.HŽ.kťÚtkovémuto stanovisku universitní; profe~oř~/věd~u,.·
odkojeni, zauj athitanovisko příznivé, jak'o,k' ema:iicipáci> rozumu' , .
.ód tíživé .• (protože .za.nevěrtt.v .. transsuh~t~ulciaciupal ti i ící)C~lUto~ ..
,rity. Církve. římské ?1;Zd e'dlúžno přiznťzii! ba~vúáne vyhldšoVClt.>
,'událostirza.'nec.hutné . sporý: kněžské,' zvláště:když:říms~á···cí_rkev, •.• :.
,snažíc(se.po staletí' ovládnouti nejef!.éírkevně;alei u()spodářsky,
.a politicky cel ý;svěÍ", na d ogmatlt tom ;a,:d ó gmatech :s'Cl~gmatenl
\'oizím, těsně . . souvisejicích (svěcení na:kneze,udělující"knězi:'onu.'
'čarovrioumocďph~podstatňóvati; hříchy. o'dpotlštětÍ'élt~.i pdmát pá:::' ,
:pežský;,.), .' onu snahusvěVovládnoUt staviO, Kdo ,"f!.evítá onu'"
émancipační ···.snahu ;'Tábéků' (později::Zw,ingliho,-:: Ké:J.lvíná .• ;,.l;" :f; .
hýUjen matričním katolictvím snahu 'opt(podj>oruje,·kujepouta' .
,rozumu' lidskému anezasloúží,' než' ~hy mu:drkev ,římská,jako' .'
•.. ~ tomu bylo do r; 1782,: uloŽila znovu ďza:p~dmíriktiutÍiversitní pro-';'
'ď:fesury' přísahu'o:Víře-vNeposkvrněné.Početf Panny Marie I :A tak,
:'fábórství;byť; F.kladló.:důraz: na :častép'ři jímáníVeČefe Páně, .
ínelze;ják čir!í< dr; Pekař,: zváti pokÍ-ačováriím?či 'prodIMpv~níni;
.. středověku; .nýbrž "lÍctyhodným' náběhem: do> novověku,;k'čenitiž .
dlé:Paláckého.'(III; 319) VďnejktlIturněj~r.nářod~v.é>tehdy,: ."
ne'doziéíli.;
~>(;,,~.: \ ' . c.,;:.> ;; . .'~;:"::/ . '.\ . '
..' : Večfyřech pák článcích~:pniž:~kých:(dle·rél,<iřoia'j,Žižky'!
1;>106: ",byla:formulována ;pevná :vůle'krelormě 'církve,: jež po-...
.• klesla: hluhocel.vzdálivŠise od :pri~dpů ,tvůr'čídi;:vóichž'vtělen:
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Vuniversitni, Knihovně jest knižka:švabachémčesky' ti~těnái: '1847"
, v, niž ,is~u krásné ,Citáty , z:é:irkevi1Ích otců, :-" spisy ,citovány!. ~ .• anonYIlJně:.
vydaná. : Část. jsem uveřejnil v "Naši, Svobodě:'. ' : > " ' 1 : :
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, 'byl mravní ~ idealism~s, 'jenž toužil. poriápravě, i konkr,étni prri~ ,
gram ,této nápravy .•. byl to rozdíl ne;vevěrouce (u mírných '
'husitů,~ p.pis.). ale ~'duchu,katolického křesťanství .. ." Zádost,
po přijímání pod obojí způsobou (vedle dogmatického smyslu,
že teprve ,tím přijímána jest, svátost plně) byla, náběhem vyrov-ť-'
,na'ti ;propast mezi knězenU 'laikem j"svoboda v hlásání' slova' boží,ho, n~byla~ližv podstatě novóvěkou touhou, po' ~vobodě' yyj ádřiH
,svépřésvědčení, zákazsvětskéhopanství,duchovenstva ve,smyslu
'policejně-právnLvrchúósti,nebylo-liž snahou'vrátitkněZe_ k h!av-",' '
nímti 'jeho úkolu duchovnímu? A žádost, by, smrtelné hříchyve'-, ,',;
řejné byly staveny;.jest.zvláště příznačnfpro :mravnÍ. Jí.silí'hu-'
',sitstvía hlavně táborství,ďjež!svým biskupeÍnMikulášem z Pel,;",
, "hřimova na Sně~'u basilejském artikuFten hájilo. {Zižka 1;127.). ' "
" Pravda, že Táboři ,vykládali i jé 've. smyslu ,tuze,přísném,' kdežto"
,,Pražani zase ve' smyslu ", tuzeinírném, takže nakonec ',se ,tito Ří-.,
mem Kompaktáty básilejskými i shodli. Obojí reforma, jak v itče- '
ní, tak ivpraxikřesťanského života' jest to, co chválí dr .. , Pekář,.
,v brožuře "Mistr Jan Hus" (str. 15) na' húsitství:"V 'pravdě' •
Husově/jest dvojí stránka pokroková. Prvá, je boj, proti korupcí '
hierarchie a tím zároveň boj za křesťanství ryzí; křesťanství v du; , ,.chuevangelia" křesťanství se~lovyá 'formou"al~ď životem,-:, ,av:tomtosměru ,můžeme u Husa shledávati českýďprvek,český
'-'motivj 'důraz na praxi, křesťanství je' základním ,živlem ve všech ,,' ,
,', ";dostise, rozcházejících siri1!réch'českérefárnmce.A druhou strán-, "
kOll, Husova. stanoviska: je'poiadC!vek rozumové kritiky zřízení ,
, i , ,a učenícírkevníh6 riázákladěpůvodníchpramenů,na,základě '
,'bible - na daleké cestě, která'vedestáletími od nesnésitelné
,a ~asto;psobivé autority/přikazu jídsl(!pě věřiti, :k emancipaci '
lidského rozumu, je" Husuv. smělý, boj za myšlenku ,Wiklifovu, "','
za právo kritiky ~ ,ovšeni omezené 'sloveniPísma--'-:prvnLvel~ ,
,/
koúetapou nové doby," .~' Ovšem, vobou'těchsměrech;v ,důrazu
'",na křesťanskou praxi,i naemancipacirozu'mu vynikl! v podstatě
';, ,nemírní Husité, ,nýbrž "Táboři, 'z,jichž 'zbytků ,vznikla'pak 'Jedno":
,!, 'ta Bratrská. Ze ,mnozí z',TáborlÍběhem'14h::tého válčenfzhrubli,
,', Zesurověli,že pO 'smrti mnohých riaplnili řady jejich, lidé chtiví"
ne Zákona, božího,," ále kořisti, ' i cizozenici; ,j esf známo. Nicméně' '
,vojska Církve římské, dle jejíhóitvrzení:'zástupkyně to Báha na'
zemi"sepřecejen ,od voj sk ,táborských učila' nejenuměníváleč-' ,
;~émlJ.,ál~i káznLastřídmémuživotuutáborech; K tomu je vedli
';;
,papežštUegátóyé, ,připisujíce 'válečné, "porážky:neibedri(Jmuži~ . "
~,votu svých křižáků, (PaláckýlIIí 383.)'" ď,:', : ' : , ; , , '
.: Hus,iti však, i ti mírní,: sezklam~ILVj ednáni s ůtci basilejský":;
,trii nejen postráncevěroučné"j~žto dOkompaktáLvkládalijiný
smysl, než óni, ale:i po ,stránce ,'m'ravnostnL "Rokycana' žaloval, na"' ,
"~ázáníchveřejně, že, Prah~p.óívjezducísa:ře, Sigmunda stala 'se ••
jako'Sodomou;že karbanakr'činóvání, . obecné .hevěstkya po~ ,
, ',dobné mrzkosti'proti' drúhémučlárikuPražskémú již '.veřejnou '
:',:,:svobodu niají:,~" (Zapova ,Kronika U, 1241j Palacký III,588.)
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A, tak mruví~li

dr. 'Pekař ~\krvavéin Táboru '(Žižka I, 97),
krvavém Rímu;' I Palackýi', německý hi-'
storik Fr. von Bezold ("Ke dějinám husiťského hnútí~l. Překlad
'Chytilův súyodemPekařovým r.,1904johrana'tomravního ()b-" '/'
'.
", . sahu českér~voluceproti nenávistnému pojetí Tyrola'na 7 Kori."
:Hoflera) dokazují, že římskb-katoličtíkřižácibyli krutější lida.;.
. . ného slova méně držící; nežli Pražané, a TábořL Vytyká-li dr.. Pe': . "
\ kařTáborům(Žižka. I, '82,84,90, 96:--:-102), že . seneřídm Zá..;'
.konem, Novým ,'. Ježíšovy lásky. a milosrdenství, nýbrž Zákonetn ď
. Stái:-ým'(, v němž Hospodin vybízíkvyvraŽdění,nepřátel Israele;"
. "'1akým zákoTiemse. řídili římskýmipClpeži pod sliby odpustků vy-<
"silaní křižáci,odchovanCi církve ~římské, pácha jící i na bezbi-an-,
,.ných. Ženách, :dětech'a'starcích ,- někdy i katolíCích,' jen když,
. byli češi! ,-;-zvěrstva neslýchaná!?': : ...... ,'ď' .
...."
" >. Pravda; ,.že"di-. Pekař uvádí tO, có k výkladri všech tak zya-- .... '
;" ných kacířstev a tedy,i husitského;jesfnejdůlezitější,: totiž' že ' .
pramenem hnrití těch: bývaľa' velikdzkaženosl a pýcha hierarc~ie
. 'římské, žijící namnóze pravým Opakem života Jéžíšciva a' apo,::,'
štolů; ato nejen ze st:rany Táb'orÓa H~itt1:vůbec (1,~9,59, 81,
85"86,,95, 107), ále ize;~trany' horlivých katolíků: tak Ludolf,
.. ' opat. zaháňský ,ve Slezsku; 'který, se "nerozpakuje' naříkati na,:
'prcidejnostpapežského 'dvora1a jeh'opohoršlivoupraxi' ódpustko~, ..........
:vou, nebo' na nedostatek inteligencc.umnohYch 'praelátů'~ (I; '64 ..' :.-.
'. ,114), tak'iEberhard Wiridecke,ďobchodník: říšsk6Iiěmecký,:jenž ,
.' ve sltižběrozličnych:knížat"v tonľdeset let (odr. 1411) ve "
průvodu krále Sigmunda, sjezdil skorotehdelší'.světi "
, službě
rodák Mohuče,. podává nepříznivé. úsudky o sobectví;. knížat, : '.
nohama šlapajících prospěch obecný; i netaj í. nechuť k"popům'~" :
. , zejména ke knížatům 'duchovním (kterou sdílel asi. se' Sikmun~. '
.' .: dem), . dosvědčují' jehovjádřé vlastenecké,. a pokrokové stano~
. visko. Opakujen~kolikrtÍt;že všechno. zlo'u, neštěstí v, říši po':
i.:hází od lakoty' a pýchy Cír,kevníchknížat :"Zne'chtitilo mi svět, !
: že jsem nikdy neslyšel a neviděl nel'ravosti;' při' níž, by 'nebyly' ....
velké hlavy.křesťanstvav neprávu, ,a fo .'duchovnívíc než světští",J
;;Protojsemélálna .konec.zapravdu Husitům, kteří Íněli za'to,
.žekdYby· se, kněžím nic nedalo, . naopak vzalo a oni chováni byli
jako khěží"byló by lzepak}učiniti mír.::,Přestobyl.Windecke
.;zbožnýhhiboce;,ovšem vdúchu 'doby (dr. Pekař, ŽižkaIl,150j1).'
. . . Niéméně ne'uvádí ,to
tímdůrazern, <jaký tomuto kofenú': '
\ ." " . a pramenu hnutí ,opravnych v církvi a tóho vzniklých' tak 'zva: .:
. 'ných"kClcířstvŽ" příslušíá jak dr: R.sám'·ýhrožúře Mistr JanH.(str. 3) poukazuje nakorupci;duchovenstva 'českého ,za dohy, '.
Kadovy na,Tomkovy Dějiny města' Prahy (III, 245 etc.) a 'ha
korupci hierarchie římské v čele s papeži zvláště. A tupřichCí
zím'khlavní'výtce, 'týkajícíse celé ~oncepce "Žižky", .že. dr.P .
. měl napřed podat své, pojetí,. které ovšem všudy. mezi řádky se'
, ,hlásí,' stranící-Římu a jeho. sil venia :verbo. odnožiinírného' husit-;
'ství, a pak uvádět doklady,· jimiž by pojetí jeho bylo ověřováno,., '. "
,
měl by napřed ~luviti
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j~ko.tóučidil Pal~6ký ve, svých Ději~áchpřed:líč~ním'husitství: '
".' ,'Ovšem autor 'v, dílu>!. slibuje, že výklad svého pojetípodávdílu
!,:'diUhém,' a v druhém,odkazuje pronepředvidanoú:hojnost ma- .
. ; .tériálu na díl třetí (dílJ,str.XIIj díl II; str.Xttj strany úvodu,'
.' '" jsou.' značeny řím. číslicemi). " ;;'.
'. '. ,,'. \ ' , .". .'. " .
, . ' ,A nejen. ze; dlužno'vylíčit korupci církvé římské (Palacký
III,3,~9,: 26,101,' 142 •... ); dlužno vylíčit,aby,čtenář pochopil
fanatismus ,,;kacířů':, ovšem' přestřelující,'..ale j ' nereformovafel- , "
nósl' její~,jak učinil Palacký. na několika místech svých Dějin'
; (sv. III, 142): "Toto neblahé opakování. se téhož zjev1.li Ve sboru
·:Pisanském (1409, 'maje odstranit . dvÓjicipapežÍ1,přid~1 k nim
třetího! '-:-: p. p.) i Konstantském (že totiž papeŽi když se mělo' ;
hlavě i údech církve; sněm rozpustil !':.:....:-.
,jednati o: reformách
p.p;), ,tentodůkáz/opětovarÍý.před oči:tiúi světa, žehiérarchie
buďto neumělá, :lC}j() nechtěla obvyknouti skutkemzásaděrefor
.my a.tudíž pokrokú mírnému
církvi; toto. ,klaníiiní . a. maření'·
dlouho, chovaných ,ušlechtilých .'nadějí;a ·tazpozdilá- nečinnost;·
,i trpělivostvšech,kteří chtěli spojovati 'dobromyslně 'poslušen:' .'
ství ke vládě 'církevní s 'láskou k zákonu božímu,"':- nebylo-liž
"fo, vyznání skutečné,. že církev, cestou řádnou.neuměla jižpomóci', .'
· sobě sama?,' nedána.:.li jím 'výsadaprávti revolučnímuv.církvi?,
':,
· nešťastné bouře,.'vzešlépozději husitstvím mid vlastí Úskou, ,či
, ,
· nenacházely v ,němn~-:li· své, oSPfcwedlnění, aspoň ómluvu?",~
Ano, nad celým ,Valdenstvím, Husitstvím vznáší se hrozná slova .
'" Písma.:' "Bědafomu, skrze koho 'póhóršéní: pochazí!'\ ď . '.' , " , '
.".'.' , ' Tuby bylo na místě závětí klasické formúlace' (díl 1"sv.III)· ,
'.. ' učitele Pekařova prof. dra Golla: ne quiďverinona~eat hi'::
, storia(nejen nequid falsÍ dicere audeat) ,čili spravedlivě' roz.~ dělit světlo i slin.'Ovšem těžká uvádět světlo ria!áborství, když
zachované prameny, které dr. ,Po: cituje, jsou· původu římsko,;
katolického 'nebo ,mírnýcnHtisitů, opovědných, to'odpůrců Tá,;
boni, jejž u Lipan s pomocí Říma' (t. 'j. českých katolíků)' a
Němců" povalili, ba".i, Chelčického, "j emuž ',',žižkování" a "písma
: I
valchování" (t. j .• nesprávné.jeho výklady) . jakožtoódpůrci, há- .
'jení pravdymečém proti.vzoruprvních' křesťanů bylo zavržení
h6dn() (římské,církvi ,ovšem.nikoliv!)j'kdežto'spisy TáborÍi :odpůrci jich byly kaženy tak; že o Táborství mámc'zprávyvětšiÍÍou .'
ze spisů jich' nepřátel, ~)načež sice dr.P. tu a hirrl. (I, ,84) pouka~
z~je,nicmé?ě rádá ~chotně,výtkYi ty "cihíje/;Sám do~nává
(I; '113) ::';,slo ,mi 'při vytknutí~ charakteristických' rysů 'vývo;~
a. dějinnéhO, významu Jakoubkova, a Mikuláše z Drážďan před~.·
) vším <> postiženíjehosoudt.iJoTáb'orech,~to;vneslo snad (!?p. "
":'.. p.)do toho obrazu jistou jednostrannost, jež však dána je potře..
bou knihyathematti jejího:'---: ' '. ,
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'., " *) O hlavním pramenÚtáborské~: Kronika Táborská,Mikulášem ,Bis~ ,
. kupcem sepsaná,350stran čítajícím, píše. dr; Pekař (Žižka I., 127): Nemá.'
·me.dosudkritické'studie, baani moderního vydání jehó?! Tak ši váží ;.00krókoví" . čechové Tábórstv'íl.
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,Ašla;.Ii.·'Jednota .• Br~trská 'cestóu,':reformace'mírné,dleJ(D';,
žíše a,Chelčického,- štítila·.:.li· se meče,: nebylit' nenLs ní ve,spisu
". svém "Bílá Hora", 'str; 43,' dr. ,Pekař také spokojen: ,;Nevím,ne. křivdím-:liďpředkům našim: takovýmto výkladein, ale vnucuje' se
. častá, ',vidíš-li 'beúadnoU( schoulenóst· té doby (bělbhorské) ,'; svF
, jejíci 'se:~ modlitběpř~d Ho~pbdi~em,' i tam, kde, by' jistějLpo':'" ,
'mohl čin,čih;.nelekajícLse oběti krve ncb statku"ja, "zda ne;' .
'.'přispěla i.tato' nauka (JédnotyBratrské),' k'toinu' aby lid;.ozbro-'
jený jenpláčeinaslzami"opuštěn .,byl také; Bohem samým': . . .
(str. 49). A'pře~e ztrátu J~driotyté dr. ,Pekař želí. (str. tq3) jako;
, ,.,'
'- "ztrátu nenahraditelnou".'-c-'-. ·Jak' tedy' fu.církevřímskou, samu
'. ' v sobě'neopravitelnou',~naprávit?'Podobrém to. šIo.stěžL'Bylo
. 'p6třebí",kacířstevď'a,hrózných .výprav 'proti nim: ·Váldenskýni;.
Albigenským/,Husitůni,' protestantůffi'atd., nežli došlo ku '.1 ri':' ,
•
., dentinua. po.llěm.války· třiéetileté, .veliké..'revohice francouzské"
,.' ;'osv'ícenství,'febr<mianis-"{u~ .gallikariismu, : j OSefillÍSmU ,étc.~ 'nežli .
• ;. se cí~key ,trochu ódloučila: od 'svého mamonu :aVýstřelkůnej-,
'.. ·křiklavějších.podstata neudriitelných některých dogmat a·znich,
. plynoucí pýchy; samospasitelnosti, nesnášení, 'volné soutěže, tou'::
ha< pO 'Ýšestranném ovládnutí světa v'mezích'středověku trvá
. ,.'dáleďa' kdo systém. ten . '~az~láště',ď n~yěří:-li, 'římskyáHmsk'y;:
". "neži je-li ~ ::póqponi je, b~ře, na' se' z()dpovědnost .velikou:. Pokúd •
lidéčeštf.a lidé vůbec budou' chtíti býti .Iidnii,přisvoboděvědy, •
'umění,svědomí, sveprávnostij ednotlivcei stáÍti, a nebudou
'ďdobrov.olně shybati 'šíje podkaudinské jho 'Říma"búdeplatiti
'-".,
"koncepce'dějin Fr. Palackého, v níž ,univer~itllí'profesor' dr. Vá~,
',:
.,
clavNovotný' krásně napsal:, : ' . ' . , .' " , : " , '
>,·,;Histprické, měřítkótu musíb'ýti věcíhltÍvní'(v óceňováói:·tra-.
díc, p'. pis.');Neváháinse'všr rozhodností 'u se vším důrazerll
"zno'vuse přihlcísiti k. onomuVelíkolepemu pojetí, v němž FrafzJlišek .Palacký,prohlásildobu Husitskou' za' vrchólnou' Ci ()bu .našich
~d ě jin.,: N eváhámtaktičiÍútLtím ,: spíše, že tvrzení; jakoby stano..visko :Palackélio 'bylo 'zbytke~ romantických vlivů, není,než
ómyl.~,Jé'v'elmi snadné 'popírati pojetí Palackého, 'ale je svrcho~' ,
',vaně, obtížné dokáúitiópak,ataké'nějaký důkáz,:ba: ani,nej-,
'slabší'jeho stín,dQsud.podán,nebyl:~ (Václav Novotný: Tradice'
, svatováClavská; .Nákladem Svaiu 'NárodníhoOsv()bození,' 1928,(',
'str:54.),
,.ď , , : " ".
' "ď ,'. ~:' "ď,
, 'Ano,záleživelicenáp'ojetI dějih áto jest nej~~ věcírozuín~,: ď
vědy, ale i věcí úůlé, chcirakteru;mravnosti;"
I"
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. ,CÍRKEVNÍ .HOSPODÁŘSTVí. .
"
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(pok()nčení.)

I

,Zasédá~i radyst~ších jsou ~~~ěřejná, 'j~'jí jednání ,jsou vždy'
, , d8.věmá. Ousneseních,učiÍ1ěnych' v radě starších, sepisuje se, " "'"
pz:ó}o,kol, kt,érfpod;pisuj;, p~ed~ed~nebo jéh~ ná~ěst;k,ata;.. "
Jemmk. Protokol ma podavah verny,obraz:celeho Jednam rady'"
'>" ,'starších: V protokolu třeba tudíž předevšímď vždykonstat~vati, , ,
, býl<i-li rada: starších řádně svolána a k usnášení schopna. ,Dále má'
obsahovati 'protokol veškerá usnesení ,s; uvedením;jakhylo o té,'
"které, věci hlasován,o (na' př., "jednohlasně" ,'. nebOl "pro návrh "
"hlasovalo,S členů, próti 3 členové rady starších:', atd.).' Protokoh,
.' řádně sepsariý,tv'~říďdůkaz O' všeintom,~o se. jí1ll;d?,svědčujé,·'
ač;.li snad nebyla jiným způsobe lll prokázánam:isprávnost do-, , j .. \
svědčeného' děje'nebonespráyné dotvrzenLPrávo ~nahlédnouti
,vprotokol ,má každý člen rády stilrších, nikolivšák'jiný,lčlen, mi-:,bóženské obce (vzhledem kdůvěrnostjijednání).
,<,','"
',',
,
Zastupování. obeená. venek, náleží předsedovLnáboženské,: '
'" ob~e·. Přédseda"podpisuje spolu stajemníkemvešk~ré listiny
obcí vydané. V listinách; , na ,kterých se . mají zaklád~tiněj aké
závazky obce k ,jiným;osobám,~,musí~vzhledem' k, tomu,že
V ústavě chybí o, tom' zvláštníustailOVení' -podepsati' všichni.
> , . členové rady starších. Důsledně zaujíniajítot,O ·~tllnov.isko:ze:.<;
"jména knihovní 'soudy.v"připadech,má.;.li, se, nemovitý,' majetek
náboženské obce zciziti nebo zatížiti, kdyovšem:1l1usí ,býti vše:',
, • 'chny podpisy také>ještěsóudně nebonotářskYlegalisovány., " ,
" '·V dosavadní ústavě není vůbec upravena otázka, idálii(kdo
má právo z ,usneserií (hospodátskéhorÍizu), rady:staršíeh, seod;- "
<lkterý církevní: orgán o, ,takovém :od volání r?~hoclu j«
,
voláti,
,
dozor ',' nad 'hospodářstvím :náboženských , ob'cí, dělí' se '" úřady
státní (vizmůjčlánek~,piávníclÍ 'zákládech círk~e'čsl;v/ f.se~
šitu této revue) s úřady . církevníini.V.tomtopósledním ,směru
",stanoví čl. 33 ústavy,! že právo ,říditihospodářský'život riábožen- .
ských obcí,v:mezíchjejí samosprávy,pfísluší. diecésníradě., '"
"'," Dozor po stránce ,účetní 6bstarávají přehližiteléúčtů,jimž,
,dosavadnfústavapřikazujě jen skióvÍ!.ýúkol, t. ,j.~podávati zprá~
.vu 'valné ;hromadě o'výsledku hospodaření. náboženské' obce za
. ' minulé období ... ", ,. i " . · . ' ' ! ." . . "
.• '.
. . . •....
. : . . Členovér;dý sfa:rších! vykónávaÚ svi1júfad b~~platně.Není # ..
. ovšem zakázáno, aby'členům.radystarších: přiznána ,bylaná-: ,.' ,,'
',", hrada skutečně učiriěných" nákladů, . (cestné; . stravné)',., N elzevšak "
: .; ",
přiznati žádnémú členu útdy;starších, zejména také ani, předse. "dovi, odmě~uza; prácispoje1,lou,s:vykonáviíním'úřadu a za ztrátu:
. ,,'. ,o:
;·času.
.
.'"
"
' , " .:, ...." . ,
'.
~ Není.upravena důležitá otázka ddpovědnosti členů rady s'tar;. ,
,ších (zejméi1a.také:přédsedy
riáboženské. }obce)
'za škody,
které"
.
.
. .

o

!.

(

, .

",.,';'

",,'

;
L",

"

',l

svým úř~do~áním buď ,zúniy,~lně nebo iaviněnou nedbalostí obcL
způsobili: Přiinlóuvalbych se za to; aby ,předsedovi nábož; obce
(níkoIisnad revisOrům účtů) ,~podvlastrííodpovědností ,uložena "~o byla povinnost zastaviti všechna usnesení rady starších, ,která"'
,sepříčízákonu nebo, ústavě nebo, schválenému rozpočtu. .:, "
, NedostačujfcímzpÍ1sobeni upravena jest ,také o.tázka, jakýni
,způsobempozbýva sečlénstvÍvradě starších; V článku 12.ústa~
'vy je sice vypočteno, v kterých případech zaniká členstvíÝ ra'dě
starší~h, není však zřejmo.; kdo o této ,ztrátě členství rozhoduje"
zda snad ,sama rada starších, či valná hromada nábožeriskéobce,
či snad dokonce ,díecésriÍrada, 'jako bezprostřední.' dohlédací"
úřad. " , " ; '
""',',"
"
"', 'Jednáse p~ávě onovod ú~tav~; církve českosl~,venské.'Přimlou ..','
"vál bych se,za to, a:hyy odbo.rIlých,kruzfch důkladně' projednány
. byly takétytá'pro, hospodářství riáboženské obce, důležité
: otázky' ' " , : , . : : , . "
, : ' '"
c
":,',,,
/
, ,,' "ó"Má' se, rada starších' voliti tak 'j ako' dosud podle 'zás~dy "p'rÓsté':
ma jarity; či doporučovala by sesnadno.vá úprava způsobu vo::,
lerií (po vzoru dnešníchvolební.chřádů' do, obcí) 'podle zásady,
poměrného:zastoupení?'
:.,,;
' , ' /"
"':,', ',' ,ď,'
,Nebylo by 'záhodno zřídi:ti při většich ná.bož.ob~ícli(kde, je
,větší výběr vhodnychosobl 'po vzorup6Htickýchobcí' zvláštní
,'finanční-komise? Viděl bych v takovém sboru, Ínnohem 'účinnější,
garancii . pro řá,dnou hospodářskou . správu' našich', nábožensky-chc . ~ "
~bcíí než v dosávadní}nstituci pouhých přéhližitelů účtŮ, jichž.zvýšená
pravomo.c vedla by
jistě.k mnohým nesnázím.
"
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v eřéj n6,~iciďzky.,

~éi:i\ národy a o' zab~ánění vál~eď patří ,k stálým'starostem

a

křesťanských církví (viz str. ,79.
139.). Za poslední' dobumůžeme'za~'
znamenati, opět několik vážných projevů. ' "
.
..' " "
.

Americký svaz protest. 'církvíJPederal ,councílj- zaslal výzvu kre~
:všech zemí a všem přátelům. míru, aby získal. mravní' "podporu, ,
církví celéhosvětá Kellogovu ,mírovému paktu. Provolání ukazuje na .to, 'eY
že tínítopaktem nabyly mezinárodní vztahy nového'charakteru' azdů-',;"
rázňuje ď mravní závaznost, .- jakou, vlády na, sebe • vzaly přijetím, paktu;,,:
,
'I
Znamená to požadavek, úplného převratu starých návyků myšlení)' a . jed'nání. Duch, ,systém amethody' války' musí býti nahrazeny výchovou od
'základu. novou; K 'tomu je nutná' spolupráce samých národů. Provolání'
žádá dalekosáhlé' 'ódzbrojení na zemi.- i'- na,.moři. Svaz církví 'se zasazuje
svou:' veškerou silou 0\ totó odzbrojení a.vybízí táké> všecky církve, aby"
ukázaly stejnouodvahu~. Čest" význam a ,vliv všechněch národů mají:.vbudouénosti záviseti na' tom, co vykonaly pro ,práci kulturní, na 'jejich 'pokroku duchovním a na' jejich, službě ..' Má býtLvytvořlma nová mezinárodnf
"morálka
na:
.základě 'křesťanských': zásad. "Těšíme ,se' z\ mírovéhó paktu
"
.
'
".....""
1..:,',
.
stanům

"

'·'i'.

l

166':

"

;'/

"

'

,

p~řIžskéhci" Otvír~" 'dveře' 'n6~ému : ~h~obí' lidských' děj in; , '6~ud ;hud6ucíc!l '.
.'generací závisí na tom, co. příš'tí ,generace z paktu učiní. Svaz, Církvi vy- "
"f, .
hízí' křesťany a přátele míru všech. zemíiahy dopomohli paktu k usku-,
,tečněnív 'jeho duchu a podle, jeho' úmyslu, Jsme si v; hluboké' starosti, .
vědomi,' že: naše,' vlastní, země: bohužel· neuskutečnila své nejvyšší móž~".
'. nosti 'v, svých:mezinárodních vztazích: V pokoře a:'zahanberiívydáváme :
toto poselství .s':nadějí, že spojíme ;navzájem' svá srdce: a své. modlitby"
...: '
k dosažení .vysokého cíle; který je před námi/"': _"
.'.'. •... . ' ,
. ,'Několik' set' britských a amerických . duchovních všech' církví' pode':psalo toto 'poselství všem lidem dobré vůle: "My,. podepsaní duchovní se
'" spojujeme,věrni~ každf .své' zemi a,přece 'přesvědčeni;. že,' blaho. každé
,země je nerozlučně 'spiatos přátelstvím.sezeměmi jinÝ1Ili, v: následujícím'
poselství.,i doufám~' opravdově; že přispěje ktomu;áby,sevykrystali~
sovaly myšlenky;které,jak: věříme, pronikají· ,u nesčetných"nlužů, a žen,''Velké Biitanie ,aSpojenýéh, států,' Věříme,. že . přišel čas, kdy 'svět musí
, súčtdvatis: válkou jako' faktem, iť s'tím;":'áby jí:: ček"la ji, připravoval:'
Věříme,' že nová srážka'mezi ·ve1kýminárodyby znamenala"útok'na civi~
'lisaci, hřích proti BóhV, á.~ěříme. také, že rozum .a .svědomí této generace
',jsou s to, 'aby: zbudovály" trvalý, mír, , Pozdravujeme . mnohostránný. pakt·
proti ,válce,'který,bylpodepsán zástupci Velké,., Britanie. a/Spojených
států'a'jiných ,národů; 'jako vlajku; kolem 'níž· se může sbírat myšlení a.' '" .
'chtění' světa i tuto. smlouvu, která se zříká války a vyslovuje závazek po~
depsaných národů,' že;,úprava. nebo, řešení všech sporu nebo' konflíktů,
jež .mezi nimi povstanou, ať jsou jakéhokoliv druhu a původu,' nemají býti
hledány nikdy jinak než mírOVými, prostředky", Věříme, že naše národy;
když ténto závazek podepisovaly, také, míriily, co říkají; a že .. vzrůstající
odhodlanost,: učinit' smlouvu Účinnou, 'musí' tento závazek, pozvednout. riad
každou pochýbnosLa každý odpor, Věříme, že: je nejvznešenější poviri-'
nostípolitických vůdéů.v 'našich obou ·yládách,.tvořiti politické programy'
.těchto zEmií V· s'ouhlase, s paktem. dání války do klatby, j k tomu cíli, '. aby,
"
celá 'psychologie zdánlivě' nepřátelských zájmů, 'a závodů ve zbrojení, byla : ,
, přetvořena 'v tvůrčí víru, která vybuduje aposíH ony i rozhodčí' smlouvý;'
ony soudní dvory a úmluvy, jimiž může býti mír zajištěn,Jakovlastenci"
':1
·.kteří /jsou' věrni· slavriostnímu .slibu : své země, zříci· se' války,' a . jako . lidé,
kteří věří V. lepší budoucnost pro svět, kterou náš národ '. může přispět ď .
. zabezpečit, zavazujeme se tímto jako jedriotlivci, že budeme duchem'i. čí~
nemuznávati, slova"smlouvy,' jež .jsme .již, uvedlii:že 'neschválíme 'prostředků k odstraněnLsporů:a:konflíktů, pokud nejsou mírové i a že; učiníme'"
',I:
to nejzažší, . abychom shromáždili muže. i ženy dobré vůle, abý se s námi
v tomto odhodlání spojili," . ''':,':>,
"
." ......... , "
Také řada . dánských farářů.vY,dalaprovo[qní' pro' mít. a odzbrojéní:,
.. ,;My podepsaní faráři, kteří jsme ve 'službách, dánské .zemské církve, považujeme za:· svou' povinnost" k' národu; k němuž' patříme, a " k církvi, jíž ~
sloužíme, vysloviti. totO své přesvědčení: že každá.válka:'-;-, i. tak zvaná. '
.obranná válka '-:-: je v absolutním rozpť!ru· s principy. křesfansM, jak 'jsou
nám. zřejmý,.v. evangeliu. Ježíše, Krista; S, tohoto základního· stanoviska
"musíme ,prácovatipro odzbrojení' jako neJjistější cestu,! abychom se. zba-..
vílí • řéšení 'mezinárodních .~. sporů 'válkou' a tím. dosáhli dorozumění' a míru'
:mezínárody, Pokládálí, bychom. si to za Čest pro náš náro'd, kdyby jako'
prvy: . mezi. všemi národy . provedl, odzbrojení. Vybízíme' tímto všecky . své
bratrý v zemské 'církvi, aby se k tomuto/požádavku Jiřipojílí."
.'
, .Je velmi' dobře,' připojují-li sedrkve.křadám těch, kdožusílují o mír
.,;_.,,' \
mezi' národYi.· ještě důležitější .~ěcíaď povinno~ti církví. však ď je"pracovati ..... .
. k' odstranění příčin, vál kymezi iuhody, a' to především výqhQvOU svý<:h
."
příslušníků y lidi bo,ží;,
.,'."
"
'
'
"I'
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, P~kračova:cí, výbor· sto~kholmskéko'nference: ,dal podnět! k'zaÍožení
. Mézinárodní křesfcmsk/koinise.tiskóvé, Tato, komise uspořádala ve dnech.'
'21:-23,
1')29 'v Basileji krajinskou korlferenci,. na které se shromáž,~,
;',"
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a~edakto~ů křeÚanských~,li~tů z',BelgÍl~;

"e"

I

"

"

,lilo 'asi 80 vÝdavate1ú"
'
FranCi:,->
Holandská,' Halie, Jugoslavie, Německa, Rakóuskaa' švýcarska. Pr.vý' den~
, bylo projednáváno thema:Úkoly.,'a:obtížé,křesfanského tisku. v, zúčastně;,
ných zemích:,.:Jednot1iví účastníci podali zpráv)' o nynějšUsituaci náboženskéhótisku v těchto ,zemích;,Druhý den bylo, jednáno' o"otázkáéh:Pro':
střédkya cestY',ůžšL, spolupráce ,:křésfanskéhó,tisku ve'zúčastněných' ze':
'mích a" Jak 'sé" staví denní,~,'tisk k otázkám', křesťanství a ,k' úkolům stock~',
" '. holmského, pracov.:oího knthu?Výsledky porad ,býly', shrnuty v, řaděu~ne':
sení. Konferenée v 'niéh' 'důrazně, volá, k vedení "evangelických církví
'v zúčastněných'zemích, o miáyníi' finanční podporu, pro' prácí evaÍÍge-'
:lického ' tisku.' . Zvláštníéh prostředkůévyžaduje' podle,názónt ,konference:
školení nynějšíéh i' búdoucích'pracovníků' nadíleevangélického ' tisku.
,Konference se obrací k theologickým fakultám s, prosbou o; spolupráci na
'; ýypraéovánI', eV'ange1ického'kulturl'níhir program'u,' a', propracován~,' ethiky;
~, '
jež by měla :ohledna\obtíže moderního života; Theologické,fakulty ;:se také;
.naléhavě žádají,<aby' ,usnadnily svým I studentům v' rámCi,přípravyl, pro
,"
praktický, úřad' duchoven'ský uved<;mído služby tištěného slova tím, že by,
,jim: daly 'možnost, navštěvovat přednášky; kursy' ',a. cvičení, uvádějící 'do
",služby tiskové. Vydavateleca redaktory, evang.listů, požádalakoÍl.ference,
" aby spolupracovali k ',silnějšímu ,vědomí křesfanské solidarity' v jednótli~;'
,vých církvích. Zásada účelnéhó společenství ať dělby, 'práce má se silněji
" uplatnit. i v křesťanském-tisku., Konferencedálé i1avrhla, 'aby určité' 'listy
byly: lépe', přizpůsobeny potřebám 'přítomnosti. Více, než dosud má, se 'pě-'
stovat ,I poznávání I jinýchdi-kv( a"'pozorování - ,důležitých' hnutí přítomné "
doby. K spolupráci křesť. tisku, zúčastriěpých zeínímá přispěť hojná Vzá~'
'jemná 'výměna listů a zpravodajství meziCírkevní.:K':provádění těchto usne~' '
,sení byl zvolen:' pokračovacív'ýbor.' Konečně byl' zvláštní . den' věnován
schůzi redaktorů listů křesf. -mládeže." Generální, thema', jednání znělo:,
Mládež" ajéjí náboženská, ,výého'la' tiském, ,; 'referáty , byly:, Oč se· dnes'
, mládež,' zajímá? a Na.,Šé· odpovědnost za'náboženskou,výchovu, mladých'
, lidí a 'zvlášť: mladých mužů: Konference požádala;' aby se na všech patřič_
i ných místeéh dostalo' zastoupení tisku, pro mládež.
',,' ,,;', ,,;O ' i
" ,'" Zdar, této krajinské' konference ,vedl' k tomu, že na, schůzi 'MeZinárodní,
'.,
křesťanské ,komise tiskové 4. září 1929vI'Eisimachu' bylo'usneseno,'pořá
" 'daU, další takové, krajinské "konferencé tiskové ':a zvláštní konference pro
" tisk mládeže. Na téže 'schůzi komisé rozhodnutopřipraviti,m'ravní "krédo",
'pro. křesfanský.
tisk;
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/Cí~k~~ dobře pociťují sv~~ povinrio~t stár~ti se~' ~lád~Ž ,-.:..,,"zaJmu
budoucnpsti své, 'v zájmu hudoucnosti účelu, pro nějž zde ,církvéjsou'; a "
v zajmu mravní výchovy mládeže,samé~Budeme si V těchto ,přehledech
všímati,· ,jak, církve :plnísvujúkol v tomto ,:' směru, a budeme- si všímati
i toho,ják :ď,sv'ůj' úkol plní i mládež. ,Tentokrát. a'spóň některé, ukázky, "
ja"ou péči věnují mládeži církve. jejich korporace. " , , ' ,
'",,'
, Svaz' pro pěstování' mezinárodního ,přátelstvíprostřednic1vím církví' na '
své, schůzi pražské: min~, roku',se' usnesl, uspořádati 'pro 'mládež' několik'
konferencí v různých zemích., . , ' , , ,,', ,ť, , ' ., .
, Německá sekcé SvazuuspořádalaJ'takovou ,konferenci, mládeže ve , I
, dnech 'od 31., května: ;do2. června 1929 ve Woltersdorfer 'Schleuse. kde 'má
Svaz mládeže pro rozhodné křesťanstvÍ,svou ozdravovnu., Byla řada 'před~ :
nášeka s, nimi spojené diskuse a' osobní rozhovory.' Úvodnípřédnášku 'měr
'prof. Dr.: S i eg m u n' d-S chul ťz e, na thema: -Dnešní situace , světa'"a
křesťanství ; základní rnýšlenkou;bylo; že" zatím 'co' ve "světě ;je strašlivý
nezájeinjednohočlověka o druhého a mezi ,národy ,zhoubná politika:' moci,
.",
křesťanství má "ykazovat skutky bratrství jak' y", poměru jednotlivce
k jednotlivci, tak v poniěnt národa k nár<jdu.'Hlavnís~kretář, Svazu sir
Wi1loughby/D i c k i'n s o nukazoyal v delší .přednášce nan~tnost, aby

a

"

J':

"

'

~;Hd d ~ž.

k~e~faÍl.skápřikázání,:'která' pl~tí Pl"ovzáj~mné ,vztahy, jednotlivců; byla ~

':fQzšířena

ina vzájemnévztahymezinárody;PrQf. Dr.,'Julius Richter
" '<přednášce: ,NárQdní ,prQudy,ve světě: islámti,vylíčilvznik, panislamismu,' ,
; ďl panturanismu a. panarabismu a.' situaci. moderníhO': Egypta,ai dnešní Pa-,'
, lestíny~ PrQf.. Dr. F ..~t i I ka 'z Prahyy:' přednášce:,iKřesfanstvíjako nad'.:> nárQdní' nábQženství . ukázal, jak pQ'I'nárQdních. náboženstvíchpřišlo,.,uni
"versální . křesfanství;j ehoL vyzU<lva,či ., musí: pracQvat: k tQmu, aby "vlastní'
nárQdbyl. PQstaven', do ,služeb lidstva;, abyprácQvalpro jiné,' ,ne proti ji~
,ným;.z,čehQž,c'yyplývají'kQnkrétní ukQly;: jako,O'mezení, zbrojení, 'Qchrana
lllenšin"lllezinárQdní; rozhQdčí SQud' aj. Thema přednášky~ pastQra J é z é, 'q u e I a:,;z.' Paříže: NaciQriit!ismus áinternaciQnalismus dalO' mu·, mQŽnost
"mluviti ó tQm,jak láska k rodičům se rQzšiřuje' V láskuk.vlasti,ale'jak :
,prQti patri6tismujAko. křesfanské ,ctnQsti' stojí:naciQnalismus se ' svými·
'materiálními aegQistickýini tendencemi a jak prQtO' charakteristické; před~'
(nQstL každéhO' nárQda, mají býti, dány dQsltižebspolí!čenstvr·národů.Ko~ .'
nečně :mhivil:berlínský superintendent,. U Íl. g ti a d 'na,th'ema: OektÍmenické \
hnutí. a" llkademická ,mládež;, . ukázal 'na " fakt, že' co dnes. mysHstudent;,
myslí zHra,jehO'nárQ( a vybízel :,studenty,.abyse; činně'účástnili oekume" "
,nickéhQ hnutí;' proti· mezinárQdnQsti·kapitálu .a' proletariátu, stavěl'nadná~ ď
, rQdnQst, a:nadkonfe:s~osťkřesfanství.-.:... ,DisKuse '. a rozhovory, ď umoÚií . pak
dalšíni rQzborem přednesených :myšh;nek 'Qsvětliti jes různých stran avytVQřiti 'si přesvědčení,je!Í.Qž,mládež potřebuje. :, "
' ,
'
'Jiného ~ázu' byla' fronler;e~i:~<mlácleže,kterQuSvaz prO' ,přátelství mezi
'nárQd y prQstřednictvím církví u'sPQřádal ,Qd' 26. srpna do 1. .září- 1929 na,
hraděWestetburgu, který je, majetkem Syazu ~ěmec:kých spO'lkŮ mládeže.
Po celý týden žili; PQzvaní mladí. ,lidé. nebo vyslaní svými. SPQlky,. na hradě
'·,ď spQlečnýmživotem, :23 Angličanů, 8 Holanďanů, 10 ze zemí. Skandinavských,
:ď 26 Němců,mělL společné bQhoslužby se zpěvem, ' čtením' bible a
promlu,'varilÍ; . spQléčně pěstovali spOrt~· k?Ílpalise, a'. společně'pracovali. PrO' práci.
,byla Určena 3, hlavní themáta:·1.'.JaJ{é''stanovÍskolze pO'zorovatimezi,
,:mladQu generací jédnotlivých zemí vůči kfesfánstvía, církvi?:~ 2. J áké
'Qbtíže: staví v 'cestu. trvalémumíni' a :upřímnému 'přátelství mezi, nárQdy?,'
ď~ 3; Jaké"úkoly klade křesfanství'příšti generaciprQ:vytvQření vztahů,
imezi,nár'Qdy?-K< jednQtlivýinbQdůmbyly' jen krátkéi.-eferáty vůdčíCh:
.:;,'osohností' jakO"zástupců"nejrůznějšíchzpůsobů 'myšleI?-L Tak ,mluvil .• anglL·,
"ď kánský. biskup z . RipQnti ;0' Civi!isaci a' lásce,: prof. Dr. Stiihlin 0, Křesfan~" '
ství:. a nárQdech,; dále \'anglikánský duchovní ,.a sekretář MezinárQdní studentské' služby,o,Lidském blahu, a' králQvství bQžíín; pastQr Sparring~Pe-.,: . ť.
'.' ,tersen:iKódaně 0' .. Nadějiv' přémQž~ní. války.. Hlavní, slQVO .však měli mladí .
lidé.' sami a, tO' V..- celéni kruhu účastníků,·vmalých~skuPinách, iOsQbních ..
rQzhovorech. P Qněvadž byli, přítomni 'mladí' lidé různých . národů, ,také '
ovšem·, nepřátelských ,ve světQvé"válce, hQvořilo se' inílOhQ'Q viněnaválée;
<> následcích 'války;' mírQvých' smlQuvách( dnešním stavu světa atd. Avšak
'debatQvalo ' se , také:' velmi vážně: o, křesfanství,: o'nQvém' uspořádání světa,
,. opóvinnostéchácílechnl:ladé' gé'neraceaj. Zprávy..o konferencÍ: mlu~í. nad-..
šCně 0'1 tom; :.jak sPQlužití zástupců ď různých národů ,přes různá ínínění
; učinilo ze všechjednotp.ý; celek, prodchnutýspQlečným' duchem '. přáteIství.
',DQšli k poznání;. želÍsóu v, ,prvé řadě křesfany a že ,tím je jejich ,národní
/ ' přísltišnost, relativován~;ale to, .neZnamená,Qdstranění .nebo 'znehQdnQcení
nárQdnosti, naopakí, rQzhodujíéívliv: nárQdnosti zůstává stále a, jako' nemizí j ednQtlivec '.v '. společnQsti, mnQha; jednotlivců,. tak nemizí ·.národ . y, SpO'-'
leč.nQsti' ná~Qdů; nemizí,' ale nemá, také.: rušiti'; společenství. MluvilO' "se prQti 'ď l .
" Ínternacionalismu", ježto: vede; k typisQvání: ať >tím ,zplQšnění. člověka.' Kře~,
. sfanskáláska nežádá,aby.Hdé byli učiněni stejny-mi" nýbrž záleží v: tQm;' .
:žemiluje člověka i při, tQm, žejejiný,i kdýž je: příslú.šníkém;jinéhQ ná- ."
, rada;, V. Qtázce války: by li někteří' radikálními pacifisty: kteří. předem. ode'
:mítali ,každQu\účasL na válce,jiti.Lmyslili, že' v • případě ďválkymusÍ vzíti
vinu svého nárQda také na sebe, jíti dO' ,válký i při jasném vědQmí, že Ihřeší, .
, . ale' i s' nadějí, že;smějí ,P.rQ tentO' : hřích' očekáyd -Qspravedlnění bQžskQU ;•.' ,"
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~ílosti: .Tento rozdíl jevíl 'se,hlavně mezi Angličan),"' a Němci. .• ,'., ' , '
J ednot1ivcipodávali' také zprá vyť o 'situaci 'mládeže ve. svých zemích:

-',,,i

,I

'\,",

.

Zjistily se' mnohé 'rozmanitosti ve vnější situaci, 'ale za ,ti> tím. více! překva-,
,pílo, jak podobná. je vnitřili. sitmicemládeže .ve .všech ,zemích; Všude. 'je
ostré rozlišení mezi ·mládeží, :'která.je' oriÉmtová'na'čistě. tíinto světem,.o ,kře
sťanství a.církev nemá naprosto žádný zájem nebo' je' jim ínepřátelská a
na druhé' straně mládéží,která.vědomě a' 'opravdov.ě zápasí (~ J2..0slední
· otázky .. V. této nábožensky žijíd mládeži je však: živý protest proti církvím.
Pohoršuj e je roztříštěnost, a nejednotnost církví, touží po jednotě i· všelidské.
Vytýkají, že církve. si nevšímají palčivých o~ázek: doby· a nemají ani slovani: '
činů" kde je míti, mají ..Mládež; naproti· tomu. projevuje sklon k . činnosti,
'chce"seskutečně 'uchopit velkých .otázek přítomnosti,:' především otázky
míru;· Vedle' toho uvažuje mladá generace; opravdově o' základníéh otáz'- kách .křesfanství a církví,' 'cítí odpovědnost a povinnost, vlíti nového' ducha,
církvím .. -.:.. Tak, aspoň, o, . tom: píší.účastníci;. této <konference mládeže.·>ď· . . '.
< . ". T~k'é ,na. neizchátelsk~m iezeře~e .. ŠvYcársk~. p~řádal ,týžS·Ýái. osmi-./
· denní konlerenci 'mládeže~ (25.':"":'31. sl'pna .1929),na.níži bylo· přítomno 250,'
· mladých lidi z8 .národ\l;.ale, kde. věnována byla pozornost skoro výhradně,
· jen otázce míru ; při)ak velkém počtu účastníků a jiné organisaci nebylo
možno ·dosíci' výsledků; 'jichž bylo 'dosaženo.. na., konferenciněmécké:
.-,.
,Přes to zdár~ýprůběh vš~éhtě~htokoniěren~iiedůvodem,že podobné
konference budou pořádány i .napříště. Účastníci jéjich samipotoin~.'Ýolali.·
.' 1
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. Celýni křesfan~ký~ světell1 ozi~á sey nyněj'šÍdobě~~lání. posj~dn~"; .
cení; spojení nebo aspoň, spolupráci; církví" . aby 'V. celém obývaném, světě
(oikumene) byla opět jednakřesfanská.úniversální 'církev; hledají se cesty:
k tomu a prostředky k umožnění cíle tak. vysokého,' 'jakož i k odstranění
překážek, jež. brání 'jeho .uskutéčnění., (Viz L číslo· této revue;' str. 33. a d<ilší.) ,
. ,;rytooekumenié:ké snahy. pohybují se hla:v~ěryadvozi liniÍch atovelmL·
odlišných v pojetí: i provádění. Jednak jsou to římskokatolické., unionistické:
',snahy, při nichž spojení je chápáno jako návrat odloučenýcha.zbloudilých/'
" .oveček do ď ovčince jediného' past-ýře' papeže, provedení. spojení pak, znamená'
'podřízení 'se autoi-ítě.pápež,e jakozástupce.K;istova ·na zemi,ipo příÍ>~mi· lostivé . pří jetí zvláštností,.' povolených papežem .. Cílem. je universální, církev
· 'římská. Naproti. tomu .všeckymimokatolické církve:" protestantské, anglikán~'.
· ské,"pravoslavné a j.. jednají o spojení jako rOvné,',s rovnými a demokra-"
tickY,uvažují o tóm,jak'má vypadati případné sjednoéení,nebo spojení nebo'
jen spolupráce. Cílem"je,universálníCírkev křesfanská. ,,:"':
, ",.
. .. . Spoje~i církveřímskl s církví a'ng[ikánskou' bylo velmi blí~ké za. pa:. peže Lva>XIII. Avšak všemu jednání byl' učiněn náhle 'konec, 'když,papež~'
· skoubullou Apostolicae ,curaeze,dne 19; září 1896 byla 'prohlášena svě-,
· éení.· anglikánských biskupů. za " neplatná,. odepřena' j iÍnted yapoštolská po-.
sloupnost.. Když pak na základě t. zv. "malínských, rozhovorů", 'konaných' ~ .
'u' belgického hrdináláMercierá" dostávala.se otázka, spojení obou církví'"
opět do mezí' možnosti, by 10 další· jednání opět přerváno . papežskóu encykli-:
kou: Mortalium animos'ie 6,: lédna1928 [viz c.l. této revue; str. 37.). ' ,..'
.'" .'
Za to tím více úsiIirozvinujedrk~v římsÚ v~ snaze o :unii s ~írk~emi ,..'
pravoslavnými;hlavně. ruskou .. Místo velkých podniků. projevuje.setu. tichá' .
. a vytrvalá práce drobná, na venekneinatelná, ale 'vnitřně plodná; nepořádají
.' se velké ,konference; ale zakládají se. skromné misijní kláštery;, 'Jeto drobná
i ,práce ' y praxi,' ale velká pr~ce v stanovlmém plánu: J é: sankcioriová~a ,snej- ..'
· vyššího místa, proniká do ,všech . částí církve;sn,!ží se. získat. L prostý.: věříCí, .
· lid prO myšlenku 'unie. Dnešní stav. Ruska a: příliv ruských' emigrántů .do' zá-','
· padních:zemí' umožňují, že:se tato, práce soustředí. nyní na ruskou ' Církev'
· právoslavnou. V čelé· těchtopracf" stojí.' mužové" kteří jsou 'dobrými znalci.
"
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,",vÝchodní otázky; na př. ' D'H e ~J; i II n y,)editel' OriimtálniÍlO Ú~hl~U, římského"~ nebo .lvovský:arcibiskup S z e p Lyc k i j. ' , ",.,
"
"
.
::ď. 'Jsou různé methody těchto snah unionistických v římské církvi., Zdá' se;
":,že nyní ,je opuštěna dřívější'methoda, převádět pravoslavné přímo ke' kato! <lictví, hl. k latinskému riebo:západnímu obřadu. Dnes stojí v popředí praxe,
,směřující'k tomti, aby byl uznán jen římský papež; římská éírkev,je,óchotna
zříci se řešeni :otázek víry a obřadů,:jen když sedbsáhne,:jednoty vlády".
" Ústředi'pro 'římské ,snahy,unionistické jest v, kongregaci pro záležitosti
církví východních, / založené v r; 1917, ' Benediktem' XV: ,Dále" je "tu papežský '," í
Orientální ústáv, ' sloužící .vědeckému' bádání', o výéhódníéh církvích avy~ /
. , , dáv'itjící časopis Orientalia christiana: Nynější papež ,Pius XL ,chce být pa~
',pežem ; unie církví (mimo to papežem katolické akce a misie) a' projevuje to,
, encyklikami;promluvami~ "apošt. :listy iďs~ukromými audiencemi. "Překážku \.
spojení vidí ,v neznalosti a proto chce, abY'"odloučené".crkve 1 byly,studo- .',
'vány, jejich zřízení i,učení. Velmi,významné pro'unionistické snahy' je, že
,se'zakládají kláštery pro službu : unie. V Lillevytyořili' Dominikáni kolej
""Spojení církví',',: v' Amay~sur-Meuse, u Lutichu,zbudovali belgičtí Bene~iktini,
I "'zvláštní opatství ,pro dílo, unie'.·a,vydávají:časopis 'Irenikon. ženský -unioni,stický klášter byl zřízen ,v Schořtenhofuti Antverp. Cílem těéhtoklášterů je
" nádclinouti 'katolický, západ pro unii.-Konájí se bohoslužbý podlé východního
"obřadu;' čímž
s'nimiseznamuje západ amá se vytvořiti ovzduší důvěry a
sympátie, studuje, se' pravoslavná theologie a' srovnává sď římskou, hledají se'
','styčné body arozdílYi dělí, se,napódstatné a méně podstatné.Význam l1 í i
"~i církevní mužové z východu; 'přijedou:li na západ" 'jsou zváni, hoštěni, na-, :
yazúje 'se s nimi spojení",majísetucítif jako.doma,' mluví sejejich,řečí,'
'přij dOll do prostře'dí" jež zná jej kh kuItůru. NaprotLtomu zase jsou' západní
patres unionis posíláni na. východ; a tam tvoří se podobné instituce, kláštery 1
,,' s ,cílemtuiionistickýin';' jsou,tokláštei"y, řádu Studitů, kteří jsou větví 'Basi-"
'liánů,nosÍ roucho podobné Benediktinům' a ,věnují ,se ,liturgii,studiu; ruční
,práci a' dobročinnosti..N,r~ 1921 založili, n!)'vý ,klášter .y,Zarvanici.vevýéh//'
" Haliči. , V, budouénosti 'se chystá;' zakládání" nových, unionistických, klášterů,'
;póněvadžmají'veIký<význam,pro' unii,.umožňují,' aby ř<ida, mužů i ,žen se •
.věnovala., uskutečňovánt tohoto, cíle: ď' ť'
',',!
.
.: , ,
.". U nás' jsou" obd~bnéínstitucepro dle unie he s~ Slovany pntvó~lav~'
,': n'5riíi. Je' tu ' jednak " starší sdružení, 'založené Stpj anem: ,Apoštolát svatých,.,
, Cyrila. a: Metoděje; jednak novější: :Velehrádský ústav sv. ,Cyr. a : Met., '
,řízenýj esuity"á SeminářprovÝl:;hóvumisionářů v Nitře.' , ,.'"
, 'v mnoha městech západu se zakládají studijní kroužky pro unii, církví; ,'",
zvJ.'mezi studénty, ,pořádají se, studijní týdny' s ,přednáškami' a,obřadYvý.·
'chodního,'dtu. Pří,'tom ,se'namnoze zaujímá ,stanovisko :také, k oekumeni',ckým snahám církví, mimokatolických.Tak se konal"; době od: 28. ;února
do 5. ,března/1929v nádherných: sálech vily Doiia Pamphili'v MiláIlě před,'náškový týden's tímto programem: MariusBesson; biskup z Lausanne,mluvil na:. themata: i Základní, linie' soudobého, protestantismu, Hiera'rchická my-','
~lenka v' evangeliu;' Hierarchická myšlenka ,y prvotní Cirkvi;Dr. LuigiScre-'
, min; docent', university paví jské, měl přednášky:, Pokusy <o unii' 'církví- až
do konference stockholmské,Cena ,a význam konf<irencelausanneské; :biskup "
<"Giuseppé, Manzini ,z <VéronY,:'přednášel,o katolickém: stanovisku k ',vše~ c '
" ' křesťanskému hnutí' . , ' .
'.. ,,',
, I " ',;
. " :':. " , :
, V.Londýně byl~:zal~žen~' ;:Sd~uŽeni ~v;Chryso~tom'a";které má • An'gli_'
,/ čanům zprostředkovati lepší: znalos't j křesťanského, východu, : studovitti' a seznamova ti .s historickými a' 'dogma tíckými otázkami' : velkých' východních
.}iturgii,' y, Americe s ,týmž . cílém založena kolej: '>"Katolické sj edn'ocení". '
: Amerika chce ,také opatřiti peníze 'pro: římskoll 'propagandU: na východě:'
Bylo z,aloženo "Katolické JidumilnésdruženÍ pro' blízký ;,výéhoď~, podřízené
papeži a mající za cíl: "výchovou a službou lásky přivésti ,zpět schisniatícké
. ~. Řeky do lůna sv: Stolice.", V. jednli neděli lednovou se koná pÓ céIé katoli_
'ckéAmerice sbírka' pro tento účel.. '.;'," I"
'
'... '
.....
'
. ve benediktinském k,lášteře sv, Petra v, Solnohradě má' své t1středi. C,zv;,
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CathoIica ,unioo jejímž' cílem je, "rovn~ti cestuunH- modlitbou, zakládáním
, a vydržováním semmaru pro, mládé lidi ve ,službě'imie;, šířerJÍm :publikací
'atd." Má, své ,výborynapř. ,'v' Madridě,' ó'Augsbuice,\::' Budapešti, ,: Haagu,'"
N: ' Yorku a, j~ ,,:-',Všude ,po, světě, kato!. ,j sou menšíústředImyšlenky' unioni-'
shcké.' ye ,Vídni byl', ,r. ,1920 'založen '" ,;Eucharistický svaz ,národů', v"Duchu '
sv.",: který 'vydává, časopis, Eucharistischer Volkerbund;, je řízen'" jesuity. "
MyšlenkiIunie'propaguji také velké ,německé kato!.' společnosti, jako ,Gorre-! .
,sovaspolečnostv., N~~ecku' a: Lvovi společriost, v, Rakousku. ,', ,,', ','., ,",I, "".',
•,•• U nás : jsou 'zriámy;vel éhradské unionistic k~.' kongresy a ' Velehradská, aka~ "
',dem!e, }r~alá •ills!itucep;o ,ullioni~t!éké' snahYme.zi, prav~slavnÝI?i '. Slovany,' '
vyda va )ICl, ' ,sbormk" ActaAcademlae ,Velehradensls'"Velehradske", kongresy,
sekonajívždy po.3 leteéh;,ale v doběmezinimimajIse pořádativrůznych
,'slovanských zemích menší sjezdy rázu více vědeckého, theologického: Tako"výnienší sjezd se, konal, r. J 925 v Lubl~tni,1926 ,při euchaiistickémkongresu,
v <:;hicagú, a: létos v dnech od 11.-;-,14.: srpna, v Praze, , $ titulem: Conventus,
" pro: studiis, orientalibus:'Korial' se ,', v' rámci' katolických oslav svatováclav'ských á, sledoval' tři cíle :,' seznámiti, účastníky sVýchodJiím "poj etím církve
:a je jího liturgického, života, poukázati na příbuznost a spo jitostidej e sva to- ď
'václavs~~ "s, cyril0!lletodějskoua ': po,:zbuditiúriionistické ,'snahy meZi,' slo~
vanskýml katolíky. i , "~i
.,. " ' \ " . , ,
,\č;'
'"
'
'
,,', Papežp~slal li jezdu ",Iist,'adresovan{ arc;b; Dr, Ko~dačovi ;~ysiovil
v ni:!m naději; žesv:'Václav: vyprosí;"vhodnoupomoéod Boha, '"nejen aby
'den ode ,dne katólická :vha' u,Yássílila. a' vzkv'étala, nýbrž aby snahárÍl"
a úsilí , Vaš,emu,' k ohrácenínesjédnocených co nejvíce přispěla"; Přednesené':'
přednášky se "týkaly doginatických,' 'liturgických, historickýéh ď i praktických" '
Římě,' mluvil' ,
, 'otázek; D~Herbigny,'řěditel <papéžského : Orientálriího 'ústavu
o ideji ,katoliCity a apoštolátu modlitby. Katolictví , je prý, záchranou'kultury ,
á.'lidského, 'ducha 'aneinůže býti nahrazerio nedostatečnými snahami Společ~
nostiriárodů, anebo. kongr,ésů, které se konaly ve Stockholmu a Lausanne.
Svým životem;'svóu vědou,' zvláště pak svoumodlitbo1!prý, církev katolická
; zůstává spásoti nejen jednotlivců, nýbrž í národů proti barbarství ,a moder~'.
nímu: pohanství. Prof., Dr. 'Grivec ,mluvilo východním pojetí" církve, prof:,
Dr. Spáčil'opravoslaví ap'rincípú jednoty církevní.' Nakořehysáhl polský.; ;
prof. ,Dr.Cichowski, když; mluvě •o filosofickém základě' východní\theolo!!iei ' "
poukázal na, to, že sjednocení církveďvý~hodní i! 'západní bude možné ,jen
,tehdy; když mezi nimi nastane ,jednota v :,pojmech· filosofických;, zatím však "
,',' co' západ buduje, své nábožeriské:myšlerií. na' scholastice, vyrůstající. z ari" stotélismu; budujevýchodria; novoplatoriismu;i'žádá" abyvýchód 'se vrátil
k ai-istotelismu,'což je arcí!,věcnemožná.ProtDr.:Vájs ,mluvil, o brestské,
unii;, 'kapuCín Markov ~ óvztazích Bulharů k Sv. stolici, jesuita, 'BoUfl~ois,.
o některých psychologických:a~pekteéhpravoslavné církve y Ruskú; P;BeL.
", loy o snahách, nynějšího papeže oimii, proLDr; Vilinskij, o ',církevně-nábo:
ženském' životě'v: Rusku, prof. Dr.: Vašica o sv. Václavu ,v: památkáchstaro, slovanských; opát Vykoukalo tradicLcyri1ometoděj ské,Y: čechách,biskup ,
, Dr; ',Podlaha 'o, sv; ,yáclavu,' biskup Przizdickio tórri,jak se v Polsku pracuje
prouniL Je jistO",že,;takovÝmi" sjezdy ,'se 'mezi katolíky" šíři poznání,
pravoslaví..,"
,,"
,,','
" , "~,>",
,
",
,,
,Pro své. unionistické, snahy' používá římská drkev'také těžké, situace,"
'ruských 'emigrantů na západě. Ujímá 'se jich, ,zřídila pro ně ústředí "Lilie;
:, ' ,'i!Paříži a: dělá mezi nimi pióselyty. V Pařížimajísvůjkostel,v Lillese~'
, níinář, v' němž asi 30' mladých, mužŮ: sě připravuje! aby, za' příznivějších,
; podmínek se vrátili do Rúska jako průkopníciunie.ďNěkteří katolíCi však
nesouhlasíďs tímto 'druhém práce pro 'unii, 'obávají se těch :,ženatých katoli-,,'
ckýchkněží, jací ,z ,nich; budou a' kteříkonec"konců 'snad', budou. nuceni~"
", zůstat a působit 'mezi katolíky francouzskými. "
"
,',
, ,,'
, \ , ,Mezi pravoslavnými na ,východě' není však, velkých ,vyhlídek-pro snahy'
unionistické, ,aspoň výsled kyneodpovídaji vynaloženému' usilí. Ve 'východní
Háliči a:,unás ,v Podkarpatllké"Rusi;stálese dějí přestupyuniátů k pravoslaví, takže -tamní ,činitelé, ,na~ př;" mohilevský!' arcibiskup :,', Ropp;. zrazují ,od
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'. Griie:il ra:dík>př~váděni pra\r~sl~v~ých,
,;"s. fakultativním pótiechánÍIii,výchódního>it~,~ kde by"si toho?věřící přáli.'
" V, Polsku zase si pravoslavní slěžují"že jim, uniáti berou kostely, ,nebo' že,,'
, , 'jim, je, zavřelyúřady.Zato·;daří ď prý ',se, fímské" propagandě IV ,Rumunsku,,"
,:;Jugoslavii a Bulhár'sku,' kde'p,riwoslavntprý', jsou, nakloněni unii.Y.- 'Řecku,
, .ujalase~íll1ská církev' pr~voslav~ýchuprchlíků z, Turecka, zřídila pro,ně\
, • školy ;a"nemocnice'a 'zmocňovala se 'j 'jejích duší;: takže si ,: pravoslavní
'r. ,1927 musili vymoci státrííiákon, zapovídající proselytstvLNa "blízkém
, výchódě :pracují: pro'katoHctví '" hL jesúitéa, Assumptionisté, kteří 'vydávají'
;;dohře řízený časopis Echód' Orient.'Y Habeši, působí Bílí Otcové a, Lazaristé;
, ," C Známkoú ' římské drobn'é 'práce je, že' užívá všech ',ďmethOd, a prostředků,
k:domu,aby nabyla, vlivu na výcho'dě; ma, na',:iřetelivšecky, možnosti a
využívá jich:Snaži1ase <získati ,j ; cařihradského~: oekumeriickéhó : patriarchu '"
,Vasila,' který prý ,prohlásil, Že \ kdyby šlo: kotiatoekumeniéký koncil;': on '
sám by' byl ochoten odebrati se osobnědo.Rímaa 'poprositi,papeže,>aby
převzalpředsedniCtví."':.' ; ' ) \ / ' , f
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", ' ,"Jin~k, však "pr<ivosl~vné'cí;k~~~Šéckyďóficiálně 'se"éhov'ájÍ •zdržerilivě
,nt!bopřímó ;ódmítavě k unionistickým· snahám, >jež, vycházejí z'Řínia: ,Vše~
ooecně'odmít1y encykliky nynějšího ,papeže: Mortalium :animos, kde ,byly, .
dotčený :vyrazem "bludy'F otiovy~', rovněž encykliku Rerum orientalium.,,':ď
"~i , 'Poměí- ,pi-~~oslavnÝch, éírk~í ,k Církvi' řím'ské ,',~' ~tÍ.ahám řimskýmjé'vei~~' , , "
'. ínidobřevysloven ',v. článku;; který ,uveřejnil v, athenských listech'Hamilcar,
, ; Alivisatosa který v překladu přinesla. revue ,Die Eich'e (roč. 17, 1929, s.,300,
a 'nás!.'):: "PapežskÍídrkev se: podle svého, historického 'vývoje"který'byl
"založen "z největší • části na', falešných.Kónstantinových a Pippin'oÝýchda~
~rováních, a ',domněle;' hi~torickýc,h ,disposicích a 'jimi byl' určován, "vyvíjela, \
,'na absolutně , monarchickém ,zákládě.Soustředění veškerécírkevníatitority,
<,na:o;'ohu římskéhó, biskupa tvoří, právě úžasíiý opak k~ pravoslavné', církvi,'
; která se ,'nezakládá' ná, prindpua P?štolské , hodnosti", Petrově,', j á!-ý :přij ala ,
"církév'římská;' nýbržna<principu apoštolské' moci ' ;shromážděhí 'apoštolů:
,,'v,JeruŠalemě,. a,která' na 'tom.to základě roiviíiúla', svůj demokraticKý'režim .'
v absolutní protivě' k církvi západní. Ode dnů apoštolů sepravoslavíiá církev' '
'neodchýlila od linií, 'jež byly nastíÍ1ěny: Páne:m a jeho apoštoly. 'Ustavičně
'<; odmítala'monarchickoitcentralisaci autority a 'církevnj" mocí vď ,osobě' řím
ského 'biskupa:. a' ještě více 'světskost,' jaká :byla, sledována :dobytíiri'moCi, "
~kterouPán odmítl; když výslovně, prohlásil;' že' ;,jeho'království;,'nenFzďto-,
i. hoto 'světa"
(Ján '18 • .36) a ,.kdyžul6žil svým 'učedníkům; á tedy!íPeh-ovi;
poviimost, 'uby' sibylivědorrii,že nejsou
tohoto světa:(JáÍl'15i'19)~ ,Pravo-, ,
',', " slávná, Církev ,se zakládá na "této půvódní základně·a odmít~ 'proto světskou
,{ormuamonarchické zřízení. ,Když sev 9. stol. za Fotia 'av 11. ;stoL za
,:/Caerularia ,ukázalo' a"'provedlo, velké, schismá, , které,", nemohto 'být. ods tra: ,,'"
':':něno 'anÍ 'velkým koncilem' ve' Florencii; ani nesmírnými, náIllahami; ,podqika,;;"
ný!Í1i v dalších,' dobách, ,také ne neblahou, propAgandou, nemá' na tom, jistě "
" ,viny"'"Hlióque'\ ani křesf kropením, ani celibát 'duchovních, 'ani 'přijímání:
"pod jednou; ,al).Í jiné, rozdíly; Schisma pochází ód fundamentálního 'rozdí"i
, v'pojetí, ohledně,řízerií drkve,khirétam se vyvinUlo' na absolutně;rriónarchi-' ,
, ,cké a ,světské' basi, 'zdé na absolutně' demokratické' a spirituální básL, Dnes,'
kdy'po tolika' staletích' rozděleíií.celým'světem~.Svýjimkou,bohužel. pa~ "
pežského -;:-opět zaznív'ájí hlasy, volající Ir. jednotě,'"mohlabyséď se stlany,
Sv. stolice čekat opátření;která 'přímějia '.bezprostřednějicílí k .lomit,: doc "
" síci> j ednotý, celého křesťanského světa. na i čistě dúch?vní ~ákladríě ,a> ,čistě'
,křesťanských představách. Ale" Vatikán ',se dopouští -' chyby, za chybou;' Po'
'encyklice Mortaliům: anirrios;' vydané 'u .', 'přílCžitosti" světové konference' církví
,v: Lausanne,' a' tak 'ostře' zkritisované, ',přišlo nyní smíření,' s'' italským' státem,'
'ne' způsobem křesťanským a', spirituálním". nýbrž' čistě., světským. ' Uza Ýřeíiá
'smlóuva. uchóvává nezávislost: inalého papéžského státu,kterýb'yl' udržen'
'jen k vůli 'formě, a posvěcuje papežův, nárokriá světskou moc. Zatím však'
" bylo na čase, 'aby byl odstraněn, ježto je cízí p'odstatě církve Kristovy'.
"::", Tak' zÓstané Vatikánpřis'yých'.světskýchtriumféch 'a projevech souhlasu
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světa 'za své diplomatické ú~pě~hy,' ale zů~t~'ne I tentokrát mimo křesťan
skou skutečnost"jakozůstalpokóricilu flórlmtském, tridentskémj vatikán-,
, ském .. .', Pra"oslavriý' svět, ,jemuž katolický svět, často činí výtky, že prý
si rozumí,' s, p'rotestantismem a s ním', spolupracuje,ne 'však ,s ,papežstvím,
s nímžďmá vícé' společných bodů, jest ve, smutnénutnósti, 'že musí Konsta~'
tov-ati,', že 'papežství používá každého prostředku,' aby přesvědčilo :pravoslaví,
že: s 'ním nemá~nic' s'polečného;ježto,taní vládne ,svět a zde Kristus," "ď "
, Při, takovémto, přesvědčepj", při;' zásadních" rozdílech / ve, filosofické zá-,
'" kladně ':ideologie ,obou církví. a v 'dúchu, celého' cí.rk.'z,řízeníjsóu 'ard .marny"
".;
'pókusy o spojení, jak'sije představuje církev římská. Proto,jsou:právo~
/, slavné, církve' blíže '"nazírání, protestantského: světa a" účástnilýse ~onfe-;
'rencí ve Stockholmě i, v Lausanne. :':ď ,'" ,', ' " , ' ' , , " ,: ",' : ' ,', ' , " ,,', .. '
, , 'Ják naproti, tomu se, strany římsko:kátolickésesoudí' o oekumenických
'snáháchcírkVí ,'ne~<ltolických, ukazuje dobře ,článek' y, tridentském.'kató!. '
,časopise Vita' Novaze, 4; srpna: 1928, / obsahu jíd ; tyto myšlenky: "Na stock7
holmské "a) lausanneské konferenci, byJ: učiněn pokus, uvésti celý antikatóHcismitedy, všecky ,'z řecké a'luterskérebelievyrostlérůznorodé ,'sekty,ná'
, co, možno nejp1enšího,:spo!ečného 'jmenovatele.' Z:otcovskéqo cdomu utekší :
marnotratnLsynové 'učinili po tisícé, pokus, 'spojití 'se,' aby: zabránili nevy',' hnutelnému' rozpadu'~' rozkladu: svých bludných, nauk. Od ' staletého "a, božď skéhó: kmenecírkve oddělené'větve' marně se, snaží dátivýpúčeti, novému
: výhonku, přCčemž'se:stavělý; žc:nevidí svou neplodnost,svou súchost, prO
níž' se 'hodíjeri ,k' tomu" aby byly"vhozeny do ohně: Aby živoblí šťává:za~ ,
čalazase kroužiti; 'rpusel Ý byoný,větve býti opětšfípenyna živý" kmenka~'
,\ ď: tolické :,::frkve;,' Ko'nfe~ence j,en,matoupojmy, a: 'l1kazUjí naprOstou: nevědomost.;
, ','" " . " ' , , ,
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'Jak ',se :nahlíží na ,oekumeriickésnahy :se ,shímy , církúé: anglik'ánské.,
"o tom, svědčí článek; jejž"uveřejnil R. B. T,o IIi n t onv dubnovém 'čísle'
,. 'velké revue Hibbe'rt Journal"a z něhož,hlavní myšlenkytuuvádíme~'Lam-,ď "
bethská' konference z ,r.' 1920"apelóvála' na' všecky, křesťanské církve, "aby, '
" • se přes' všecky překážky spoj ily ,ve' viditelnou, jednotu. Aby ,toariglikánská'
církev, dokázala i; prakticky,.konála,v, letech1921~1925\ řadu 'konferencí
anglickými: církvemi protestantskýrrii ; ohledně Písma, kréda; a svátostí : ne- •
:zdál , se s'ouhlas.nemožným,'ale ,jednání se:rozbilo' o otázku, duchovního úřa-:
du.Anglikánská' ",církev:: nechce,oI>ustH svou, historickou základnu episko- "
.' pální,; apoštolskou' posloupnost ,az'ní, plynoucí platnost. svěc..ení kněžských",
: protestantské církve však nechtějípřipustit,'že, by', jejicho.rdinace, byly ne,plátrié., Tak se' zdá,:žezde'zatííriéjsou snahy' o spojení bezvýsledné.' 'o"
. " , Malinskěkonference, nil' nichž šlo 'o' spojení anglikánské církve s řím", , '
skou, se vyvíjely dobře, ,byla :vnich 'patrna ',oboustranná toúha:po spojení,', '
, měly ,smysl pro vzájemné uznánC ,Ale encyklika, z'ún~ra 1928 je 'jejich prá~:',
'vým ,kontraste,m" žádá, ,aby,': církévooglikánská : poslechla ",a ',: se podřídila:,
římské: Zarážející jsou' slova 'papežova: "v:' encyklice, že,' kdonepřij íma ne- ,
poskvrněného .početí, není, pravý, křesťan, ,že bez spojení s církví římskouf,
nikdo nemůže býti'.ve spojení, s> Kristem,' Encyklika ukazuje'papeže' jako'>
náshipce Caesara' imperálora a ne Ki-ista;' Spojení s Římem definitivně,
uvázlo, cesta k: jednotěy. .tom sníěru, je ,více 'než kdy ,dříve závalena~' , ,,':
" ': Konference v Láusanne, 'kde bylo' zastoupeno 72 církví;, jep'rvriím kro- ': ,,"",
,kem, na cestě, která 'j,é velmi"dlouhá;'"Bylo tam zjištěno,a:uváženo;'v,čem,:ť'
! se .církve liší., Dosažení vytouženého výsledku je patrně vzdálenějŠí,',než '
doufali podporovatelé hnutí a: podniku., Rózdíly mezi. Cí,rkvemLjsou p~íliš
,veliké, aby móhlo nastati jich 'sjednocení. Tak, má' pravoslavLnaprosto, sta,tické pojetLnáboženství; a to je těžko smířit 's, touhou po svobOdě a: vývoji,
jež vyznačuje ' demokratické J církve ,'západnL::, Je,., rozdíl., dále--/ve'.. výkladu
Písma,' ve : svátostech ahlavně-v:úřiidě:i duchovním. Viditelná jednota'zů~
stává velmivzdálenýín: cílem, ,:"
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,Pro Círk~YaIÍgiikánskou otázkaďsp~jení 's' jinýmicírkve~i byl~ kOlllpli~, '
kována riešťashiým návrhem revise Prayer· B'óoku~Jeto\ vneprospěch spó'-',
'jení, 'nastalo větší odloučení.' E vangelikálové podezří jí angloka tolíky" tito
zas podceňují ,evangelikály. "(O těchto:, směrech ," v církvi, anglikánské viz
). číslo ,této revue, str; 39,~ 40.) Avšak anglikánská' ,církev,:je velké dědictví;
" hodné zachránění i milovánI. rByla pokládána ,za spojovací církev, most, ale,
~ ,:ten 'je, dn'es'rozdvojlm: a •tedy málo, platen. Pro nynější 'generaci viditelné',
',' a orgflnické spoj ení církví, je nemožné: Náboženství zůstává víc' denomimiční '
"než křesťanské 'a cíl, sjedno<:ení" třeba neopuštěn, je příliš daleko, pro bez- '
,prostřední kroky praktické povahy. Organická, unie přestala býti 'otázkou
"doby;, , "
"c"
',' ",',:
' , ' , , , " ,,':"
,
'.. Zbývá otázka federace, asociace samostatných církvI. Té 'však někteří t
',;nechtějí, ,že nestójí ,za' cíl'
úsilí; neboť nevyhovúje povaze> církve a křet;
sťaristvÍ.j tak ,soudí anglikáni, sna:d, vesměs a snad ',většina křesťanstva; fede-,
,,', race' není organická, ,jednota a' 'rózplynula-by se '-snadno, 'jako se snadno
'utvořila. Mimo to je 'nebezpečná, ,prejudíc pro, búdoucnost" neboť uznává
, rozdělenI. Také, z :misijního stanoviska se ; zamítá" rieznamenalaby žádný
zisk,' tam je nutná unie. Pojmu křesťanské' Církve odpovídá jen to; cO, měla
, . na mysli lambethská 'konference: "znovuspojenína,basiepiskop'ální~~, ale,to,'
jednesnemožniV',::ď',:ď, "';, "
:"
"
'"
,',,: "
,"
Je ,ovšem také moŽmd~de~acé 'v té f~rmě;žeby byla jen kr~k~m na
,cestě korganické'"unii. TakovouLigu církví navrhovala církev pravoslavná
již v • 1920. Neiněla' by jen "praktickou' základnu: Podle arcib. ,Germana
z, Thyatiry ti, kteří přijímají jako základní nauku zjevení boží" učiněné "
'v ,Ježíši KristiJ, se, nemají považovat ',za Cizince, tím' méně za nepřátele, '
',". nýbrž mají se pokládat za spoludědice, a ,členy téhož, tělesa, a účastníky
'" zaslíbení v, Kristuskrieevangeliúm.Podobné názory byly vyslovovány: také
, v,Lausanne:, že sice ,musf zůstat: ideálem sjednocená' církev, ale zatím je
'nutno věnovat' hlavní, úsilí,' totnUispojitvšecKyty", kdož 'vyznávají, jméno,
,Kristovo," bez, ohledu na doktrinální: a 'sakramentálni rozdíly,' spojit, je~ve
, ' vážném: sledování mravních: a' sociálních cílů', křesťanství, usilovat: o' 'prove, ,dení idej e stockholmské: cominunio~ in ,'serviendo oécumeriica.:, Také V ,Amé~
,o, ,rice' je pro tuto 'myšlénku značný souhlas; takže lze doufat,
že féderace
'vtointo ,', smyslu bude skutečným krokem na ,c,estě ,k ~rgánické unii církví,' ,
jež zllstane ideálem. Rozdíly' mezi" církvemi nejsou závadou" bohatost, 'roz7,
manitost, , zvláště různé typy :kiiltu ' a zřízení mohou zůstat, kréda, mohou:,' ,
'. a 'nemusí, být.Pravá,jednota' musí, býti 'vduchu,sp'ólečným ,duchovním' p~v- ' ,
" kem' ~ eží( a poměr':k něm~. Kréda" svátósti, duchovenský úřad aritús 'jsou' "
~ ':v podstatě jen prostředky,' ne' cíle; a,nesmějí býti prostředky vydá,:ány za"
::cíle. Křesťanství je' víc,duchnež"nějaký,systém. ' , '
'
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',Oekum~nick~ h~utí, 'utrP~Io ztrátu, s~rti'jednoh~ ze . . ,svých'vt1dcti. '
27. března:1929 byl raněn:srdečnC'mrtvicí'a:ú:mřéL biskup Dr. Charles
Henry-, Br e. n t,' du~'lausanneskékonference. V, sobě'prožil a ztělesňoval
, :'úsi!ío, spojimícírkví, k němužpřišé! zprácé sociálnLa misijní,: .kdepřiro~'
, zeně nejvíce.pociťovalnásledkyrozdrobenosti křesťanstva.. Byl .léta, fará~ .
'řem v jedné ze. čtvrtí Bostonu ,a tam už poznal,že<rozdělená 'drkevjepro
Úkoly· dnešní doby. slabá .. R. .1901, se stal biskupem anglikánské" Iliecése .
, v Manile na Filipinách~ a tam zakusil:potřebujednoty,propráci"misijní.
R. 1917 byl povolán zpět. do' Am'eriky, :a·'piikposlán ,jako'" vůdce ~ duchovní
správy, amerického" vojska., do Francie. I' ve, .válce však, sloužil míru, neměl
"válečných řečí, Po válée se, stal. biskupem ,americko-anglikánských" obd,
,v, Evropě, r: 1919 ďpak'.biskupem.západní. části, státu '. New-York se sídlem.
,v Buffalo a tamznova.prožíval,ž~ jen jednotné řízení křesfanskýéh sil se "
může postaviti "proti" chaotisaci .1I!as a, > poměrů> Byl, protó 'účasten odsa- ď
,mého počátku, oekumenického~nutí z celého přesvědče~í,Byl účasten již
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sněmu: episkopálníchcírkví amerických" kde byl ustavénprvní
sjedriócovádpráci. 'Od r;; 1920 byl před~edou.a· duší' výboru pro
víru. a zřízení,'- byl . činně . učasten: 1925 . ve: 'Stockholmtlj i,a ,hlavně .1927'
Lausanne;,':."""''':' .... '.,:...:'.; . :::.::..
.,'.... .::': . .' .. ' , . ' .. '
'I
H~'!.tí,jež došlo v. Stockholmu a. Lausanrie svého. v:ýrazu,trváťdálé.
Ilť rozvIJ! se.
' . . ď " .:
:
•
:..
"
.,.
· . :', . Pokráčovací výb'or stockhol'-mský konal letos svou pát~u výroční schůzi
.·ve'.dnech '2.:""':'9. září "Eisenachu; po prvé, v Německu (L,vi:Stockholmuj'
· i2.'v Bernu;' 3. ve:.Winchéstruj ,4: v Praze)., Význám'né je, 'žeďse organisoval
.' v: trvalou. instituci; a bude se' nynL na.zývati: Oekumenickú.'rada pro pra{zti-'
.cke .křesfanství. Má to. býti kruhlidí,'jkterý bude udržovati. póselstvístockI
holmské' ž,ívýrn; 'Schůze. se .vyslovila·.proitžší .spolupráci. s 'příbuznými .sna- '.
hámi,: 'jako . Lausanne. a<Svaz 'pro pěstování mezinárodního é přátelství pro_
střednictvím . Církví. Dále ,rozhodnuto, aby v Ženevě . vedle církevního ústavu'
sociálníhobyl'cíi-kvenÍi :zřízen, óékumEmick'ý dům pro ,společné' práce církví.
. Výbor si' také uvědomil svůj úkol a pudoucí práci mezi :církvemi na ,východě
· 'a hlavně :na: dalekém východě,: -v:: Indii,. Číně.a Ja'po'nsku; ·kde jednak na-'
.' staly, jednak'sepřipravují ,velké ·převraty.JiŽ .na své schůzi p'ražské sta-o
-. ~oyil .sí . vybor . program' práce mezi : křesfans.kou .mládeží, aby byla· získáná:':
, . myšlence stockholmské; nyni bylo. referováno o: počátcích té práce.a:při~ .
','pravována"prá-ce další····,.'.>··,,:··,' .' : ..r l
: , , ' ... ' ........ '
"
Úřední zprávaó konfére~~iv:Lausan~~ 'byla' již·vydána.U~ás:nej·· přístupnější btidepatrně text německý: DieWeltkonfereni :/ilr Glauben: und
· ,'Kirchenverlassung . . Deutscher ~ amtlicher . Ber-icht . iibe'r . dič'·W eltkonferenz .zu:
· Lausann'é . 3-'-21. : August '1927.' lm 'Auftrage des, F ortse1z'úngsausschussés
herausgegében . von' Líc:" .theoL :Hermann S as s é, .Pfarrer.ÍIi· .Berlin,: Mitglied:'
"des' Fortset2;ungsáusséhusses . diirW eltkonférenz:Berlin,'Furche-Verlag ..:Má,
638 stran velkého ,kvartového ·formátu a stojí153 Kč; ',l,ď . , I ' .. ;:
-j edríotlivédírkv~,. 'mi ko~fe~e~dizastou pené, 'ma ji.z.a u j'm~'úHs~~ je ,e st~
noviska kzprávárri. konference. Na 'jiném místě jsme'napsali o stanovisku čsl.
: církve '(viz str. 140). Zde nás budou zajímati shmoviska jiných církví: .." ,
' . O průběhÍI .·~·výzría~lUkonference·nápsaIDr; . William .Temple, 'anglik .. '
, arcibiskup ·Z Yorku, . do oficiální drkevnípublika:cé na' r. 1929, tentoúsudé'k:;,
. "Zdali. pokládáme '. konferenci za, idařilou ,. či. úspěšnou, to závisí:. ha ·'tom;' co'..
jsme odlIí očekávídi. posuzoýána podle vysloveného, úrriyslu, svolávatelů,:,
sétkalasesplnýmvýsledkem.' N cboť:, ti nikdy neměli za' to, že .bý mohla'
formulovati. ·podmínky' ..
znovú's jednocení; jejím. iíčeIém·. bylo, zjistiti:. stu-'~
peň existujícíjédnotý,avyjádřiti jej; . rozdíly, pak, jež,'iůstávají; pokud.
'možno' nastínit. A- v tom, měla, úspěch, míře., velini . vysoké;'; .• Ča'sto jsme',
shledali; že '. jsmeve. sktitečnosti:.by lije-dnoho Inínění,:,i když jsme' iuyslili, '.
,že se na vzá jérri . odlišujeme; vinou ~ tohd .byI'různý způsob,' jak jsme rozuměli
témuž.vyrazu. Avšak z téhož důvódujsme shledali.častá; že jsme'byli :růz- .
néhómínění,\ když jsmevěřiIí;. že ~ se' shodújemé.a· že .naše' shoda byla • je'n<
.ve~ýrazea· ne v. myšlence ..• Mnohé. z: delegací vystupovaly jako uzavřené'
,. skupiny,rozhodilUtéQ.bodech,·. jež měly ,být zdůraZněny;avoIllysvé. řeč- '.
. ',níky. Někte'réz . nich byly časem nervosní·· a: předkládgly' memoranda. J'Iej- ' "
'významnější>přišlo, odpraV-oslavných delegátÍI,kteří nt· srpnaoznámilí,že
. kromě "zprivy 'l: a'; II.. se .. činně: nezúčastní' přijetí. druhých. '. Ale . pomáhali •
· ,dále y' diskusích'a'při 'sestavování zpráva přáli si zůstati· s hnutím. v plném: ..
· společenství. "::' .' ď
ď: ;"
". . , ' šúýéarskýeuangelický' sv~z: církvízaujálk ,Iausanneským 'zprávám toto
· stanoviško: .,;LKonférence· 'byla 'svolána,' aby zjistila; co·církve dělí a
'je spoj~je; ale ~e, 'aby'vytvořila ;jé'drlOhl. \Velkou.věcí'bý~ó, 'že mohly ,byl .
. : rozdíly čestně .naviájemprohovořeny,'ániž.by bylo vzájemně'házeno ana:'
'. thematy.Je to důkazem působenídúchaJežíše Kristá.2;·ViFiělíjsme na~
..mnozeteprve 'na konferenci; že'právěnéznalc:ist nejhlúbších náboženských
'moti-v:ů' .tvoří· 'rozdělení, takže .. Lausan'ne .vedle.Stockholm:u .'. pylypi>čé.tk.em ' "
ochóty,zříci.· se neplódné ,polemiky.'3. Konference ,jé; ; nutným ! doplňkem
stockhohnSké,. ježto zříZení. praktického prácovního' společenstvLvyžaduje
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, "~, posledním, uíkl;děí~ké j~~těsblíže~í vévlasthich yěc'ech: víry.,ď4 ; ďPo~ušenť '
povrchních kompromisúbylo;'uvarováno;:je však. yýznamné, že všichni 'byli
zajedno v poselství církvi: světu" t: j;' v poíeťíevarigelia. 5. Konference byla
v'mnohéÍn ohledú ospravedlněním Stockholmu;- pokud :ukázala;, že Stockholm
uskutečnil >,určitou míru" duchovní' jednoty' křesfanstva.6 .• Církevně' politicky,
byla;významná;" jeŽto účastí Východu Řím po' prvé' bylv:'menšině a' byly
, polOŽeny zřetelné, hranice římské' 'propágandě , ve' východních éírkÝích.'
'7;, Ve ,svém : pokračování v ~nahách 'sjednocovacích' je. pósílením našeho sta~ ,
novisKa, ve vypořádávání 'se s Římem, jež ,trvá 400 let 8; VnHřrtíspiatost
;'protestimtských ,'církví:byla 'patrna' právě 'oproti j<atólisujícímu, stánovisku
'jedné části. účastníkú: konference v' otázce s'akramentalismu, saéerdotalismu
a: 'épi~kópalismu; ',Bylo "třeba' totoprotestantské dědictví' chránit, přes' všecko
" bratrské,vycházení, vstřic. 9. Požadavek 'mladých misijních, Cfrkví,'aby 'se
došlo, k jednotě" křesťanstva, 'znamená pro staré 'církve západní napomenutí,
;,' abyé:hom" znova Ílvážili oprávněnost našich ;církevníéh, a, konfesních ',rozdílú;
,.1 O. c: Kritické' poznámky: O ně jakémrychlém s jednoclmí ,nemúže' býti: řeči; ,
Historické protivY uplatňovaly ,ještě "silně' svou.,dělící sílu. Bylónán:i při~
. ,pomenuto,,' že i sjednocení'je' čin boží" ktérý bude' možný, tepr,ve,'áž, církve
, budoÍlčiniti pokání za nedostatek, víry,' láskY,a; oratrského ' společénství:'
':, 'N ěinec ké protéstcintské církve; zúčastněné konfereÍ1cé V Lausanne,: se~
stavily spoléčný 'výbor 'pro ,víru, a' zřízeni: ',Členové výboru sešli' se v 'dub• nu '1929 k pracovnímu týdnu' n'a zámku, Waldenburg 'v, Sasku. Schl'tze' 'řídil '
bískupJensen, ',přítomni byJ'i zástupcové lutherští,' refo~movaní; methodí~,
stičtí a hérrnhutští. Úkolem'bylo prozkoumati pojem,drkve ,v Novém ,zákoně'
:az toho ,vyvoditi pokyny, pro 'nynější" porozuměníkonfesím'apoměru"
mezi :nimi. ,Thema', osvětlil' jeden' referent' reformovaný,·jeden:inethodístický
a dva)utherští; ka·ždýsjinéhohlediská.' Nato'následovaht obšírnáďdebata, "
,,< Stály, proti sobě dva,: výklady' církve:" podle jednoho je, instituCí; ,podle, dru~
,
"bého;obecenStví :osob: Nejsou to ard výklaay, jež by se vylučovaly, neboť,'
"::kdo:podtrhuje 'moment ,instituce' a objektivního "bytí' církve, ví" 'že' se .. jeví
. jen v společenstviJidí;, a kdo pokládá za ,podstatnou věc kruh věřících, čle
ni'tobce, je. mu také jasno; že život toho společenství je živen institucí Ježí':
,šovciu,'slovem ~'.svátostmi.Avšak rozdíl, přec'jen byl" opa4ováI se rozdíl;'
'konstatovaný .v Lausanne;' Luteráni'zdúrazňují myšlénku. instituce" refor:. :,' ,movaní, méthodisté ,a herrnhutští' myšlenku osObníhQ" společenstVí: ' Je to
štarý'spor; mezi názory,je~li:drkev ,viditelnou ,či ne-yiditelnou.. Vyřešení r
;, obtižínebo, jednotící formule nalezeny,'nebyly, ani. o,tó néUsílováp.o., Bylo.
, to prostě:zaujetí a objasnění stanoviská;. jako ,často mezLprotestanty.'
'
,'. rVali1eriskád~kevkon~t1a:'svhu synodu ve, dnechj.,:-7"září1928vT~rre
Pellice a' tam zaujala kladné stanoviSKO koekumenickému hnutímimokato::
Íickému:Usnésla :sc: ,;SyÍlOoa;: ..',přesvědčena"že.božský. zakladatel církve
.. chtěLjéjí jednotu, 'óbriovuje'sVúFsouhlás' kvšekřesfaoskému duchu konfe'renci::v;Stockholmu<a.'Lausanne::~,
'
,",
','" 'ď
Pokračovacivýbor ,lausanneské konference konal' svouschúzi ,ve'dnech' ;'
.27.:"';"'30. srpna, 1929 v M a,I o j i: a zvolil na místo zemřelého biskupa, Brenta
,za' svého'předsedu anglikánského biskupa :'z Yorku Dr. Williama ,Témplea:
"'!,:Všeobecně se uznává, že: obě konferÍ!nce. stockholínskáilausanneská;"', '
· měly znač1Iý' vliv na vzájemný poměr mezi církvemi.', Církve už se· tak ,ne- ,.'
kritisují,' 'mluvLspolu přátelsky, :hledají 'vzájemné :po~ozumění.A děje-li s~ ,
kritika;" tedy'přátelsky' abratrskÝ,m tónem.' Konfesní :vědomí nebyl? tím sice, .
séslabeno, naopak, ',aleje ,snaha' rozumětídruhému.'Néní toho' odsuzování '
druhých, jako dříve,s'píše s'e hledá spolupráce. _ .
"
'
';Jednotlivci; zaujati pro' óekumenickou,práCi"jdouarci<dále.rJs0tltu"
snahy o,vytvořenL:oeku1J1enické •. th,eologíe,oekumeniCkého hlediska,:o stu~.
" dium :theologie 'křesfanské se' stanoviska nádkonfesního,' o', výchovu .,dorostu , .
'5. oékumeníckým smýšlením. PomýšH se' na to; zříditi', ústav pro školení,
, óékumenických , ' ~ociálních vúdcú,kde'by se ,mládež systema~ícky vychová_
vala v' dl1chu mezinárodního' dorozumění,.' oekumenické'spoluprácea sociál~'
'Oíhosínýš!ent., , .
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'. Má sez~ložitioekllm~nick6. soéiáIriívysokoškol~kÝd~mQ~,v', němž by
mladí. lidé, kteří. již ,studovali . velké theoJogické, 'politické a sociální. problémy na universitě,se učilivfdětije nového hlediska; nejen nadstranii:kého, .
nadkonfesníhÓ a :mezinárodního;nýbrži . positivně,uni.veí-Sálníhoa.oeku- '
menického;',a zároveň by u:i:a vínili., přá telstvi . s mladými; lidmi jiných: riá. rodů"'- ch'kví, ras; tříd. Tyto' myšlenky pronáŠí"J.· F; La, un v revui ,Die
. ,.Eié:hé (roč; 17.,1927,2. seš.),:'a navrhuje' aby takový ústav byl zřízen
N' Holandsku. , Učebnou,' a; dorozumívací:', řečí' 'má býti 'esperanto, ' přechodně
. němčina; iuigličtina a·francouzština: ~řednášeti se: má .theol()gie; :poliHka a
, sociální vědy; neboť, v' těchto oborech. jsou, veliké, protivy ve' světě,nlimo to
jazykové kursy , esperantské" Pr?fesoři.mají .býti: z' různých" národností, i, ple,; men.' P:\'ednášky,majibýWomezeny na mírúnejmenší'za:to hfávníváhu: třeba~,
, klásti na práci ,v' diskusích a studijních kroužcích. Také studenti ' )l1ají, býti,
-', ze' všech plemen, národů; tříd, vyznání. a stáří; i :obou 'pohlaví, ovšem ,až po
'skončeném, studiu vysokoškolském., Studijním, cílem má býti, prohloubení
: vědomostí, ~'rozšíření obzoru; prohloubení osobního náboženskéhopřesvěd-,
čeoí, upevnem charakteru; založenCpřátelských svazků pro život'se zástupCi,
jiných národů" tříd; ,vyznáni. Velký důraz kladena spolužití jako x rodině,
denní:'pobožnosti;',ale ,hlavně na život v' duchu ,Kristově, v:du'chu"bratrské
,.' lásky, přLúplnésvobodě přesvědčení: a jeho projevu.' Kapitál k vydržování.
, ústavu ,'m'á býti získán, sbírkami, nadacemla .. hlavněstipendiemi jak jednot'ď Hvců',tak 'církví.
, . " " ' .. ",.. .
'
Jsoll~li;tytoplá~y dalékosáh'té, uskutečňují'sejinde pod~iky sice skrom~
. '. nější,'ale'také významné' pro oektimenické hnu tL Takovým byl, na př: před:
'náškový\ kiIrs,o cíekumenickém, hnutí, konaný na berlínské, universitt v min.'
stud. ro'ce." Byly ~onány.tyto, přednášky: Prof. Dr. Titius: Stockholmské
oekumenickéhnutí pro praktické křesťanství:' prof. Di. Siegmurid-Si:hi1ltze:
,- Naleznou oddělené církve cestu, zpět ,k ď jednotě 7, (o hnutí lausanneském) j'
,:prof.Dr:.M: Rade:Vstupdrkví do politiky. národů: misijní ředitel Dr; Knak:
,M yšlenká' jednoty v evangelické světovémissi a její překážky. 'Po před
, náškách bylY,vždydebatý;aby thema bylo všestranně objasněÍlO;Přednášk y.
. ' byly prý velmi dobře navštěvovány studentstvem i širší veřejriostí. " . - .
, ,'Sem můžemézařadit také' konferenCi th~~lrigů východních' izáp~dních,.
, která se konala'.o'd 3.':':"10; srpna 1929:vbiskupském paláci v No;iém:Sadě.' ,
v Jugoslavii. Svolala ji komise theologů ,stockholmskékonfeÍ'ence apřéd~'
sedal novosadský, pravoslavný,.biskuplrenej: Přítomní byli'theolog'ovéz,Ně
mecka, Rakouska, českqslovenska(prof;' Dr. Bednář z Husovy' fakulty),
Jugoslavie,:Bulharska"Řecka a z, Rusů, v'emigraci. Úkolem. bylo podporovati "
oekumenické.poro:i:uměni vědeckou. spoluprací. Vědeckýmthematem '. bylo
probírati; v; referátech a' diskusích list k Filipskýrih, Referenti byli zď vý~ .'
chodtiizápadu, poznal, se: ták'stav a duch biblického:.výkladu vrů:i:ných
• zemíé:h"býly dány:podněty ~ pro spolupráci, theologů západu' i.východu .
. Oekumenický duch byl 'tím jistěpodporován,amimo to poznána země a její
'priměr)': Biskup" Irenej' podal· výklad o náboženských' hnutích ,; v dnešním,
Srbsku;.' vyko'nána návštěva, v ,residenci srbského', patriarchy, v,' Karlovcích.', "
a vněkterýchpravoslavných' klášleřích: účastníci byHpřítomrlibohrislužbám:
',·vkathedrále v Novém,.Sadě.'
,
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Nehadostnějším.', výsledkem oekumenických snah jest,'že .'jednotlivé
církve r na: .určitých Územích' se' spojují' sjednocují.)' Můžeme .' uvésti hned 'r
2 případy ,za poslední,dobú .. Zdřívějška',je znám případ: sjednoi:enícírkví
v Kanadě a: to presbyterní; kongregačni ca methodistiéké'.: ., '. '. ,r
•
.
',Tak rozhodly se 27. května' 1929 skoro jednomyslně dvě'hlaynLcírkVé
ve Skotsku, státní církev, skotská (Church of Scotland) 'a spojená' svobodná
církev (UniteďFree ,ChurchJ.,že, se spojí v jednu:Církev skotskou;: V r. 1843"
ódtrhlo se. totiž 400 farářů a' obcí od státní církve;skotské
založili velmi
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zlvoúsvobodnou cirk~y, uplatňují~íse hlavně také mlSl)ne. Ta' pak-se i zas
během dalších,let dále dělila a 'opět spojovala; Dúvody nebyly dogmatické,
. nýbi-žrúzné názory, na poměr k státu. Nyní ta. svobodná 'církev se spojuje,
nyní ze státní církve 1704 obce, 1825 farářúa; 600.000 příslúŠníkú,ze svo-'
bodné.církvi se projevila, oposicémenširiy, .. 'jež nesouhlasila se spojením,
.<
a . utvořila malou, Wee FreeoCllUrch;DospojenéO církve skotské' přistupuje
,nyní ,zestátní·drkve.17Q4",obcí,d825 farářú·a'600.000 příslušníkú,:ze svo~
bod:né 1461 obcí, 15n farářŮ a asi 500.000 opříslušllÍkú. Tato spojená církev
bude tak jédnQu z 'největších .reformovaných církví světa a; projeví' svou sílu ';
jistě v práci misijní, oekumenickém, hnuti i v ,theologii,' kde prý je. ještě,
uvědoměleji kalvínská nežli ve Švýcarsku. " ."
-,'
,
.. ' '. . : ". '
o .• ' ,Druhý případ je .z jižní Indie. Tam byly již, od. několika let Spojené
, církve jihoindické,' jejichž !zástupcové na konferenci v Lausanne:napomínali
zástupcé, církví západních, aby konečně hledali' sjednocení, které je i, pro
západ žádoucí,ďal e pro oblast misijní prý je naprosto nepostradatelné,-Nyní
tyto spojené církve jihoindi"cké učinily sjedriocení,ještěširšía to ďswesle~
yovci a s ..:.... anglikány; Je to, prvý případ, kdy, anglikánská církev '!lspoň,ve o
své jedné místní, částrseospojuje .s . církvemi protestantskými.Je: zajímavo
. á velmi potično. sledovati postup a základ.i obsah.tohoto nového _sjednocení.- .
o' církví.,Vr:' 1919 'sešlose ,33 zástúpcůspojené Církve'jihoindické'avypra~' \ ~
. covalo směrnice pro 'dalšíspojení'církví:Vyslovili ,v 'nich víru, že sjedno- '
'cenícíi-kví je podle vůle: boží a podlé Písma aže lze jenalézti.vJeŽíŠi '
Kristu; .vbudoucí 'sjednocené církvi. musí míti místo kongregační,' presby~
" ,téi-ní- i eplskopálnL prvoeI{ círk.' _zřízení. Jako'basi sjednocení navrhli: Starý'
'a Nový zákon, apoštolské nebo nicejské vyzn'ání ,víry, ,dvěsvátósti a histo~ .
, " rický episkopát.' Svoje směrnice poslali jednotlivým církvím. Spojené církve ,.'
: je radostně pozdravily. Také 'anglikánská. synoda v r. 1920 je přijala'sym-.
, . paticky' II konéčně přistoupili i wesleyovci.Tyto církve sestavily společný
'výbor,' a ten sestavil ..:..... také na. základě' výsledků'a myšlenek- lausanneských
.::.... ',;plán unie", podle něhož sjednocení' provedeno; .Tento'plán de: nyní
rOZesílári všemdrkvím světa' s prosbou,aby se o, ' něm vyjádřily;: Má: prý
býti také předmětem' jednání lambethské konferencepříštihoroku. ,', ' .
• Tento' íihoindický , sjednocovací plán j li význam'Úý.' Episkopá. t sěpři j í;nit
; .jako budoucí forma sjednocené církVe prakticky, Do střediska staví Ježíšé;
ne '.formule o' něm;' Různé církve'mají skloněním se před jeho osobností
iirůsti v, bratrství. Vyznání víry 'má platit, jim jako svědectví a ochrana, víry;
'v níž je ,uloženaYduchovní .'. zkušenost' církve,' především. má podržet svůj'
význam jako • základna nábož, výuky. Výslovně se odmítá lpění 'na formuli
' . ,vyznátÍí,Duc!lovenský:úřadsepokládáia' dar boží. Jeh'o náplň je v épi, skopátě,ď ale tim nemá 'být, vyloučen ústavní prvek presbyterní ,ani kó:ngre~'
gační:. Mimo, to má míti episkopát: povahu konstitUční; ď.a: s jeho' přijetim.
nemá býti spojována žádná theoriéo něm. 'Při volbě biskupa má rozhodující
slovo diecése. a' synoda: duchovních. F:úář' čÍ; presbyter . je duchovní; na nějž
0, je přeneseno kázání a: správa' svátosti. Obnoven je také úřad, diakonů jako
,,' ,
asistentů a pomocníků faráře ve vnějšíchďvěcech;na ně se přenáší evarigeli-,
" '
~'sace, laické kázání a posvěcování; Vedení nábož., obce je y rúkou církevní
. obecní rady; Nad rií ;stojí.diecésní -rada,' složená z biskupů.a presbyteru. ", , _
Nejvyšší .institucí je synoda, církve, kterou.' řídí moderator, . ale; ten \ může
: \. ,býtLvolen jen,' z biskupů, Sjednocená" církev musí býti úplně samostatná,
'nesmí býti 'závislá ani na státúanina něj~ké společnosti.;" o"" o,,' . ' .
:. Bude' významno, jaká stanoviska: zati jmou j edriot1ivé, staré ~ Církve k to~
muto'plánu, který vyrostl docela z jiných poměrů neŽ. z .pouLtradiée. ' .'
.• -Pokračovací výbor lausanneské konference' vyslovil, se' 0, postupujících' ,
; 'zjevech spojování. církví'v, této resóluci:' "Jako členové pokračovacího vý~ ','
boru lausanneské '. konference: pro .víru. a zřízení,' který' se. sešel od 27:-30.
srpna 1929v Maloji,rádibychorn, jako při poslední,schůzi; uználi~velký
'pokrok k jednotě.v životě církví, jaký, se projev~l· v posledních událostech
,v Kanadě,-Japonsku, Číněa. Spojénýéh státech a opravdu . všude v:křesťan_:',
ském 'světě, .. Těšíme se se'svými"
bratřími z : církVí skotských
nad. spojením,:
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j~ž toh<)toroku nastálo meii Cirk~i skotskoú.: a:' Spoje~ou s~obodno~' ~írkv~
skotskou, a prosíme,áby Bůh: dal,znoyuspojené církvi. bohaté' dary. své
milósti.Po:i;dravujem~ ,faké připravované spojení .3 methodistických církví
..' Velké Britanié;- které. tohotó roku 'd?stalý od parlamentu opravňovácí výn()s;
aby 'provedly s jédnocovací' plán, schválený již konferencemi,. těch' církví.
Aniž 'bychom pronášeli soud:o jednotlivostech sjednocovacího ipláilU pro
c:írkveJižÍlí Indie, :pozdravujemeprohlášení jeho'úvodu,že "jednota ducha ',musLdojítivýrazu ve 'víře a zřízení cíí-kve,' v jejích bOhoslužbách,,: V její or. , ganisaci .ať jejím ,celém životě". Věříme 's nimi,: že sjednocení církví, pro':
véde~li . se . správným 'způsobem,., bude. míti' za '. náslédek" větší společenství a
:míry církvi a větši pohotovost a účinnost v hlásání evangelia Kristova"., ,.'
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Církev československá nastoupí 8; ledna 1930 cestu-.do druhého desetiI etí svého trvání: V životě církve neznamená sice 10 "let mnoho,: ale. v. po~
čátcích,kdynovýútvar se-téprve krystálisuje 'a'o'rientuje,má\i 10 let vý-,
znám . . "eliký. ; Čsl. církev v tomto . jubilejním'rgce .nejen .o'slaví ,10, .výročí
svéhovzp.iku; ale .také si uvědomí průběh a znaky svého vývoje' během
prvéhodesítiletí,' dnešní svůj stav, utěšehý i neutěšený, a újasní si. cíl i cestu
do . budoucnosti,. Učiní 'to : v' řadě -publikací, které.' se. připravují. 'Ve' výroční .•.
den založení církve, 8. ledna, bude v·Praze. konána synoda duchovenstva;
v neděli' ria:to,.12. ledna; ,budou:manilestačni jubilejní ,'oslavy Ý jednotli.:vých'náboženských obcíéh;předevšíin '.v Praze,: kdé se ;spojí, náboženské
. obce .celéVelké' Prahy k společnéinu .projevu. Přioslavách;určila' si'mládeži .
•organisovaná vjednot1ivých 'nábož. obcích:. v' samostablých; Jednotách .mlá-·
deže. čsl: církve, svůj ,'svérázný'_ způsob. oslavy;'- Při bohoslužbách" S.ledna
odevzdá v' každé nábož; obci místní' mládež své) nábož. obci' Kralickou: bibli
s případným věnováním k oslavě; 350, výročí Kralické ,bible 'a '10.. výročí.
církve as ·.případnými projevy mládeže, 'duchovní 'správy i rady starších:
V Praze tÍspořáM svou zvláštní oslavu středoškolské studentstvo a' církevní
, pěvecký sbor: ,;Farsky:".\Církev .bude u'silovati také o to, aby' V svém jubi.lejním roce provedla révisi své. ústavy na základě-Mbytýchzkušeností, '
i 'dále aby 'uvedla 've skutek' zásadu' úplné 'soběstačnosti· a', vyšlá i ,finančních.
lesnází, .které vznikly' stavbami sborů,' a konečně abymělá vyřešenu. palči-"
{OU otázkuvidělání.svého duéhouenského, dorostu .zřízením,bohošlovecké
fakulty: .'
. . . , .. ' '. '. .'
...... ,
...... . '
.'
. : , Při vinik~ .. čsl. ~církve . hrálý.důležitou úlohu. ~otivy ~ dÓvody ~árodni, "
politické, 'sociální. ahistorické,ač . ovšem nescházelo mravních a hábožen-'~
.ských, .třebátyto ! na. venek'nevystupovaly :~k zřejmě a, okázale, ;-jakoony.
K vzniku církve a prvému nadšení prvé .duvody stačily, nestačí 'však k'je: ,
'jímu lÍdržení, .má-li . církev býti' oprávdu : náboženskou' a,. mravní- společností,'.
-kteráby svým příslušníkům i jiným mohlaa'měla co říci .adáti.,Toto.po~;·
znaní "je ,v' církvi, a' hlavně v mládé: í!eneraci dobře uvědomováno a 'jea : .•.
bude·základem·veškeré -práce v novém desítilétí,'v.'programu .církve'a: jeho" .
uskutečňová!1í.~
,-ď;,ď,",.'.. .... ......: ': •. , .. ,' ..... ~> ,.' ...... i .'
Stejně: 'dobře uvědomuje si, mladá: generace,. že je rozdí/mezi 'církví
o spolkem, domýšlí .toto pozriánCna pO,měryv' církvi a je odhodlána učiniti
vše, aby čs1.' církevi:do _důsledků organisačních, provedla; že je 'vskutku kře-.,
sfanským náboženskýmcrganismem"nikoHv spolkem. To platí hlavně tám;
kdesijéště příslušníci neuvědomují, že v, církvi může platiti jen kvaliťativní
demokracie .a nikoliv. kvantitativní, nebo že. duchovní člověk má býti .vůd-~
'cem .v náboženské. 'společnosti a ( nikóliv . zaměstnancem, .' který' má' jen pO-'
slouéhati a to často lidí neduchovních. .
..,;
, '. Mladá genenlce také studiemňábožen~kého ~~írkevniho života v Íniriu- .
,losti i ·přítomnosti· chce 'býti ,vybavena prO péči, aby život čsl. církve, ať'
'id,eový ať ()~~a~i~ační,~'yvarov~1 sfchyb a špatný~h~kušenosUiirid~ učině.pvch nebo"cmeny:ch...
. .; . / "
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mladá ge~eiace především\'í,že hlavni' v~~íje vlastníndbÓžen~ký
a mravní život amá.nejlepší,vůJi. toto:své poznáni ,uváděti ve ,skt\tek>'" "
. . Zatím. ovšem 'není ,v životě církve .na .venek ani 've vedeni' obcL nebo
:diecési.a církve vliv. mladé· generiľce pozorovati;' Avšak je. nutno' si' na prahu
jubilejního roku u'V'ědomiti,žev:pTíštím dešítileti její, činnost se úplatní' li
.. . dodá nových rysů:tvářnosti' církve čsl.. . ..' .'
,',"... .
"; " ,'Jak mocný' krok vpřed byl'běhiún 10 ,let v církvi vykonán, lze změřit,
"uvědomíme-li si; éopřed 10 lety, k5Tánocůni r. 1919,uchystalKluhreforní-,
nihokněžstva; levé. křídlo Jednoty katol.. duchoven~tva,který pak' na své,.
schůzi, S.. ledna .1920založiJ církev československou a který již:před' váno-~,'
" 'cemi:štál svým duchem mimo církev římskou. K vánocům 1919,vydaLvý- ,
zvu; která se tehdy ,zdálí!.' revoluční .a'která dnes po odstupu JO let a dílu .
'církve' čsl. .vidí se nepatrnou:,vyzvalďsvoje členY;ábY·o vánocích1919~ počí': .
. ' naje půlnoční mší,' konali všeckybonoslitžby, li mše,'. jazykemčeskýID" dále,"
•. áby've' svých osadách v období vánočním' založili farní .či náboženskéobée
.:, 'á konečně, aby kněží, kteřítajně' Uzavřeli, sňatek,:oznámilito .'vedení klubu.·
/ , , Byl to nevelkyčin; díváme~li se očima dneška, ,'ale byl přece ':význa'inhý;
'České bohoslužby :.získaly srdce lidu. á ten se nadšeněpřipojil·k, reformním
. ,kněžím,',kteří,Hrii nabyli, opory, pro. svůj čin,<ialožení novédrkVe. , " , ;',
"
Dnes'také 'vidíme, jak se to stalbÍJ hodinu opravlJudva'n'áclou. Listem'"
, česko'~moravského episkopátu ze 17.ledná, 1920 byla rozpuštěna ,Jednota .
; 'duchovenstva, listem i' 20. února 1920 kněží vyzváni, aby zní vystoupili,.,
'reformní program' byl pohřben. Po 17. lednu 1920 by se ,byla neodvážilo 'na
.200kÍ1.ěží jíti na schůzi KlubU' reformních kněžI.KdYby bývala nebyla drkev
čsl. založená 8. lédna 1920, uL by s·eto.bylo'palrně 'později nestalo,' po~
něvadž vývojpoměrůšelnádále vpi:avo. Jeto patrno i z toho; že jeri vélmi
nepittrný počet z těch kněží,. kteří v 'nadšení hlasovali· S:Jedna 1920 ~pro
•odtržení' od " ŘÍIna a' založení' samostatné církve; 'zůstal věren ď svémuhlasb- .
'vání.a 'působil v 'nové., církvi; po 17. lednu' 1920 ustoupili ~a" jsóunamnoze'
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Byly.' to'. opravdu 'historické vánoce před 10 léty, 'první krůček na 'samo:' ..
'statné cestě anynípo' 10 letech májí nejen všiChni,~kteří ten Jírvníkrůček'
. 'účíriilí, . ,ale i" všichni, ď' ktéří , v "dalších kr(jCích. '., jich •.• náslédovali, ' ,svatoú , "
: póvinnost,·. míti, jasizo' o ·tom,,· kam, tou ~estoú ·'jdou a čeho 'na ,ni., potřebuji, ·
aby ji se' zdarem vykonali a stále nové a nové bratry a sestry svatostí a veli-· •
. kostí cílli i dokonalostí éestyna: ni přivolávali. " \
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'. ; Spojení 'církvemi východriÚúi, titisi~vze~ích' nekatolických. a k~tcilická' '..
:akce ,: v: zemíchka:tolických. ~I to '. jsou, tři' veliké; zá jmynynějšího ,papeže
Pia .XI.
'.
: " ... O římsko~katolickýchs~ahd~h uTlionistickýchpíše~e v,3: článku těchto ;
.rozhledů/, Mohli bychoinď,k nim 'ještě ,přip'ojiti dalšídoklad, papežské naří
.,.zení, .aby. byl veVatikáněďzřízenruský seminář ;(Russkum) pro vzděl,ání
. ruských mladíkŮ v slovanskémobřádě.·" . . . .
': Jako v jiných. věcech; tak i ve věci misie' v zemích nekatolických jde
,Pius XI. Iú)~ými .cestami. V celém misijním díle sledujesnahuiaby misijním
," zemím byl' dán. vzdělaný ',domorodý klérus, a aby národním snahárii nebylo
." . bráněno, pokudtojdev r6.,mcLřímského systému~' Vydal o.tomtaké encykliku
.' ' 'ďRerum ecdesiae z 2S;,února1926. -,-:, Příkladem: tohoto' způsobu jsou 'misie .
. ".v Číně. Papež osobně vysvětil ,2S. ~rpna i926 v Římě. 6 čínských, bi~kupů,
zdůraZňujé, že . církev v '.Číněje čínská ,aIÍikolivcizí . moCi.' 4; srpna: 1925 po~
".slal· poselství čínské hierarchii 'i,všemlľ čínskému·lidu, :uznal.právo čínského .'
, národa, aby, si, sám vládl a. vyslovil přání, aby legitimní; poŽadavky: apráva
čínského národa byly v' celéÍnrozsahu splněny. Apoštolský delegát odevzdaľ
'poselství úředně čínské, vládě v Nánkingu, vláda zas úředně poděkovala
tím navázány oficiální styky. Počátkem letošního' roku 'prošla: tiskem' zpráva; ,c·
ženQvá,
čínská vláda zřídídiploinatické ulstoupení:veV ittikáně, á . apoštol~'
"
.'
--', . " " ,
,
,".'
" "
I

'

..'

'.

•"

.,'

.,'

•

I " ,

a

'

" \ '

'

,/.

..

. , _,_o" ,

'.,

,.(

_"~

•

,

"

.

~.

'_ ;, -

'.

' ,'\ '> '

;

"I,'

,:,

' ',\'"

':~,

":~:.',,

','

•

'skádelegatura' V' Pekingú· búde ,přeměněna v· nunciaturu.:Katolíků . jev" Číně
2;~~O.OOO,'ma jí73 diecésí, 67,biskupů"z nich 8 domorodých; 30001 kněží.
.
.
Ve ~ěcikatolicMak~eposlar Pius .XI. di:lI~ 13.listopadtÍ 1928 vratislav~,
skéínit arcibiskupu kaid: ,Berlramovi apoš1.list; v němž. rózvíjí způsob kat.
akce. Má býti riovodobou formou 'katolické církevní působnosti V lidské' spo, lečnosti. Této nové' formě semusí·rozuměti'sedvou stran: ' se" strany církve
.. , ase. strany světa. V cíi-kyi se vyvinula již od sklonku jejího antického' ob-.,. '
, dob(: dálekosáhlápasiynost,láiků, kteřLjsou vedeni,ť ale nejsou vedoucí; je"
'; to, jako: by ':většina.lídu dosud nepronikla do ústředí církévníhoživota,:
• musila: být. teprve. ke křesťanství vychována. Církev byla:. tedy- dosud pře-'
vážně výchovně působící, moc.' Aktivnlcírkevní činnost byla v r!lkóu kněž"
: stva. Charakter věřících,' jako účastníků , 'na kněžství. Kristově, 1.. zv: obecné
kněžství, nedošlá rozvinutí. Specifická křesťanská' dospělost byla jenu kněží
a řeholníků .. Nyní má " dojíti k uplatnění laiků .•' V laikovi' ~á vyrůsti celá
plnost 'křesťansko 'církevníhQvědomí, Íná, poznati, co ,znamená býti údem
· mystickéhotělá Kristova. a,.'to - v" jeho pozemsky/ světském .~bytí/.PonČ\:adž
posláním, mystického' organismu 'církve jest; ,stále více k sobě' pozvedat po'zemské lidství,: má' míti od:nynějška laik vďmíře daleko větší účast na plnění
tohoto mystického poslání: Kat. akce je: právě účast laiků ná hierarchickém
.alJOštolátě,- Druhou stranou, jejíž poznání je, nutné,'má~li se. rozuměti! kaL
. :;lkci;',jenynějš(situace lidské, společnosti. Církev' ~a.spoh;čnost stojí dnes.
" proti sobě. jako dvě oddělené oblasti. ,Laikové. si vytvořili ve společnosti pole'
působnosti, k ',němuž, oblast nábožensko církevní ,nemá přístupu; Věda: a ho:. ,
"spodářství, 'uměnhl politika jsou' ,úplně "aíitonorimí" ,zcela. bez křesťanského
:ducha; jeto stav označovaný slovem laicismus. Tento stav má býti odstraněn:'
, tímjže 'laik od.' nynějškájako křesbnskY. laik přivede 'v různých oblastech
'života k,platposti kralóváníKristovo a bude si v každé;situacivědóintoho,
, že je údem mystickéhotělá Kristova. Kristus'má býti opět mírou jeho půsó:'
", ,bení.::- Není pochyby, že. je. to krásnáidéa, á že její us kuté čnění byzna- '.'
'menalo'nové : období: církv'e.římskéa;změnilobyzcela její tvářnost. Ovšem,
její provedení. je naprostóznemožněno prórozpor mezi světovým ,a život'ním mizorem katolicismu a ostatníspoléčnosti, a ten rozporcii'kev odstraniti.
· riemůže pro svůj neomylný dogmatismus. Tétoideje však, ,jež je v ka1.aIiei .•
vyslovená" měla by si, dobře povšimnouti čsL: církev pro. svů j. poměr, mezi ..
. laiky'a duchovními. . ' , ' ........ '.:
'.
.
. ' .. ".
.... .' .. ',
. Při, všech tě~hto nových snahách trv{ papežstvíÍ1ácÍá!{ na svýclÍď~á_,
.' roCích svétských. Vstoupil-li Pius "XI. na novoucestu:v poměru k!:italskému·
· státu, měLtýž.cíl jako jeho' předchůdcové: oficiální,uznání papežovy svět_ ské mocÍ; Dříve'tohochtěIi dcisíciprotestema dobrovolným uvězněním, nyní
konkordátem'a ,dobrovolným osvobozením; Papež' .trvá' ná světské' moci,
i když je jéristínem.:Jak jinak hy,vypadalo smíření slfalií a jak jinak byť.
ve světě: působilo, kdyby se papež státu vzdal! Počet poddanýchpapdského
'státu činí 518duší,zloho je 389:Italů,113 Švýcarů, 11: Francouzů, \5 Němců;
'2 Šp'anělé a, po jednom;z Ameriky,. Holandska, "Rakouska, Norska, ,Belgie: a " v
. .H,\be.še. O'snaze, po světské, moci svědčí i konkordáty. s jednotlivými státy,
, k nimž, přistoupily opět ď nové. Tak ratifikoval rumunský ,seÍlát konkordát,
93 'proti 9 hlasům,P,7uskýzemský ,sněm přijal' konkordát.' 9•. června 1929
většinou 243 hlasů proti 172; Jeden z hlasů,německýchlistů;o:pruském kon-': ','
kcirdátě',.zní:, "Pruský. konkordát, ' pokud:: jde o . 'shanú; papežskou,: stojí 'ria·:·,
velmi, .vysokém, ~pokud; jde o stranu pruské 'vlády, na,velmi nízkém stupni '
diplomatického umění.: , .
,Jinou' intensivní 'snahounyriějšího katolicismu 'je, dostati· školy, do ,své
moci, nebo .zříditi aspoň školy církevní. Při nedávných volbách' do '. anglického
piu~lamentu "vydaIi:katoL biskupové,angličtizásady.pro: kátoLvóliče, a mezi
zásadarrii školskými'·jena 'prvém místě uvedeno: školní .výuka,nepaWk normálním :úkolům státi!; Také, ve svatováclavském listě českým katolíkům vy,:
bízÍ'IJapež"aby žádali;katolické,školy. ,' .. "" ,ď
! Snaha držet,' katolicism ~ odloučený: od . všeho ď ostatního ,světa je velmi!
;dáv!láa'1!pl~tňuje,se 'stále. Když v Německu. t zv. katoličtí.' socialisté'
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,vstoupili do 'S;azu s,

ostat~Í!nidábožen~kými 'sociali~ty,

'poslal 'pa:pež lÍst
ď

předsedovi místníhoďvýboru pro t. zv. katolický den ve ,Freiburku,vněmž
Německu, "předúrčitými. ,no'vějšíini ,vymyšlenými

',varoval kato!. lid v

~theoriemi těch, kdožótevřeně ~ 'skrytě:zastupu jL mínění, jako by ,se katolické'
, sociální nauky daly spojitiw pokojný svazek s ,jinými,kteréjsouod ,základu
protichůdné, což je, jako by mohl kdy' vzniknout svaz':ni'eZi světlem a tmou,
Kristem a Beliálem"" ,"
/"
~(\", .
, ", JakÝ jepřit~m katolicisin názoro~~;;:dokaiu j eÚintoJákt: arcibisku-,
': ,pové a' biskupové Kalabrie,' shromáždění' na spólečné', konferenci,; požádáli
, .. oficiálně papeže, aby' bylo slavnostně: jiko doginaprohlášeno Mariino tě',lésné'nanebevzetí.',
'
,
;~;ČeÚí katolícLvykonaIrza, vedení oboúarcibiskupú a 3, biskúpú pout do
Říma k slavnosti svěcen('římskéhosemináře,:českého Nepomucena a oslavě .
"jubilea papežova ,kněžství. ,Papež',přijal je také,"vslávnostní audienci:22;
dubna ,1929,' Podle papeže" má: býti Jan' Nepomucký vzorem českým', kněžím, '
: jako 'VáClav láikúm., Při svěcení" Nepomucena ,bylaněk6likrátvyjádřena
, " touha' po kněžském dorostu, jehož 'je velký nedostatek. Totéž se praví' v pa. pežově)istě k, svatováclavským oslavám/ Tyto oslavy katolíky v Českoslo
vensku' velmi ,zklamaly a hlavně to'i že , brzy 'po:nich, vmilenibvémroce
"svatováclavské volby" do pa:rlámentu,skončity" pro, stranu lidovou, na~,
prostým neúspěcném;nebof ztratihľ proti r. 1925 celkem 67:2S1'hlašú a 6
, mandátú a v mocenském pořadí s místá třetihosestoupilá, na 'místo, páté: " , ,"
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6: Ze svět~: pr~testanťsk,~ho:

"P~otéstantismus' ~vých dosav:adní~hdějiná~h ','~',dúsledk~~véh~

"
ve'
indivL
,,' dualismtiďsé dělil, na stále :nové~ a nové drkve',a 'denominace,' jichž je,dnes
: několik set; Zdá, sevšák,',že, tomutorozdělovárií nastává konec a nastupuje
.secesta'spojováníďa sjédnocováni. Spojují' se jednákpříbuzné éirkve ve větší
, jednotky; jak máme'příklad z po,slední doby Kaníidy, Skotska, Jižní Indie, ,
jédnák se tvoří" meziCírkevní 'ústředí' á,svazy, v jednotlivých zemích, ,jako ,
'u nás Kostnická, Jednota nebo Svaz eváng. církví; n~bo po4Qhné,svazy vNě~,
mecku, Anglii;' Americe, z protestantského světa ,vycházejí 'a jím jsou' řízeny',
. oekumeriické' snahy;, jáko hnuti stockholmské a limsanne'ské:' Reformované, '
církve celého' světakonájíjiž společné' konferlince a,mají ústředí, luterské,
Církve konaly letos také v Kodani svůj světový ,konvent 'a usilují ~o společné:' ,
ústředí. Nposlední ,době~'pak 'jeví se' snahy, ó vytvoření: společného' ústředí'
'" všeho protestantismu. R.·1922 bylo v Kodani vytvořeno. podpúrné ústředí' pro~
, t!!stantské, jehož sídlo bylo v 'Ženevě 'á~ které: za pomoci/anglosaských lcírkví
podporovalo' v: poválečnégituaCi protestantské •církve , v Evropě. Letos', od'
21.-:-;-24.: srpna' konala se V 'Basil eji schúze tohoto ustředí za' účastizástupcú '
. 73. církvi z 37 národú,a, na této schúzi, proniklo přesvědčení,' :že je potřebi.
stáléhoďústředi protestántského, a,to nejen pro potřeby podpůrné, áleimisijní, evangelisační,'sociální: orgaÍlisačnia\miávn!.. Mluvilo se,'o'tom,že je I
, "potřebí 'společnéhó orgánu, který by byli výrazem.jednoty. protestantismu;
nebof on j :jako celek potřebuje jednotný program a jistou éspolečnou nábo~
. ženskou a' církevní politiku při' řešeníspolečnýchúkolú. I bylo usneseno zří-
: díti Ostředí proprotestantskou spofupráCŽia'pomoc. Program' jého má býti
'I jeílnak ještě po několik let poskytováni Výpomoci k zajištění různých církev- "
ních,ústav'ú a činn'osU, protože évšecky rány 'války nejsou zahojeny. Ale pro',
další ,doby má býti, skrze, toto 'ústředí 'poskytována, pomoc pro novou,kon~ "
str~ktivní práci, pro' nová hntlli náboženská,jako ~v Ukrajióě avČeskoslo~'
vensku. Má také hojněji" než .sedoposud,dálo, poskytována ,by ti pomoc na
výclicivu . církevních, vúdců:: ,(farářů 'll: profesorúk a soéiálních, pracovníkú.
Všecky církve protestantskémajibýtLpozvány,aby sek,tomuto iistředf při
hlásily' a' také dle svých siL k:udrženi "jeho přispěly. ~ Také v,zářiových
, oslavných, dnech marburských bylo jednáno o společném ústředr všeho'proh;. ,stántismu,a prof: Dr.
o proneslfo něinněkolikvýznamnýchsloy., Pravil, .
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'že protestantism; kteryměl; vždy ,společné : úkoly,ma je dnes' za změriěných:
,poměrů .více než kdy jindy. ' Di1eši1íjeho .hlavníúkolíje:v' tom,uvědomiti 'si,
že,mu pro 'společnéa:světovéúkoly ; chybí 'orgán .. ke.kolektivnímu. jednání.'
'Navrhoval. aby byl ,vytvořenďsvazkespolečriým' praktickým účelům, na př"
ve formě Evangelické' všeobecné světovérady:k hájení !společnýchprdtéstant~
skYch'zájmů. Ten byl by níluvčím protestantismu' tam, kde' by šlo o jeho' há- ,
, jení; 'mohl' by pečovati o; společné instituce, na př. ústavymisijnf,.úst<iV pro'
studium, křesťanských 'konfesí,' nebo. o ' výměnu sťúdentů, profesorů, a pod.
:~' MyšJenkatakto. konki-étně pronesená: jistě povede .k, uskutečnění, " třebá,'
>ovšemnenajednou:
',':- '.', ' ',: :\ď '.
' '.,', '.. .',.'
' . O světóvém konventú luterských Církví; který se Jorial od, 26. června do'
.4:,červ,ence1929 v Kodani (viz str. 87, 88), :se. vyslovují, protestantské listy,
že ,znilmenal důležitý krok ke '; kónsólidad ,luhirstvL,-Zároveň 'ale':vyslovují , ~
nespokojen,osLs jeho orgánisaCí amethodou' pracovní.DelegátibyHprývětši.: ", 0·
nou staří, páni, takže se .mluvilo· o. Veteranen-Konferenz, .bylo, málo hybnosti;';,
, . tephi ,.a"aktivitý,. referáty' byry ,nesmírně 'dlouhé;kóreferáty byly novými
, přednáškami"byly celé' předčítány;' ač je účastníci měli vytištěny již před "",'.
sebou.a.nadebatybylY pak,určenypro ,káždého řečníka pouze 4, minuty,',
takže'vlastně nebyly Ínožny diskuse, osvětIení.srůzných stran" vytvoření pře_ '.
, 'svědčení,tédy·věc:hlavní. Konvent byl by měl a mohl dnešnímu luterství říci' ,
mnohem více než, řekl; kdybýbýval byl 'pracovníkonférencí. Sváz:refor~,.,
, inovaných církyí,který. právě zasedal v: BOStOÍÚl, :poslalkodaňskému,kon<
'.ventu telégiam:"Sýnové Kalvínovi blahopřejí symim Lútherovým k jejich'
snahám, sdruž ova cím. P osí!áme, bra trské pozdravy v přesvěd čení, : že posílení.,
jedné části může, znamenati ,zároveň' sílu' protestantismU jako celkú.!' '. ' .' ' ':
, , "Rozhovor mezi "Luthérem,aZwinglim védneé:h,L~3.října; 1529, v<Mar-.,
'burce byl hodinou zrození protestantského 'rozdělujícího "konfesionalismu;
Shromáždění, konané ,Iefosód 12.-':'14.' září v: MarbUrce,.(vizstr., 87) V. up Oe
'mínkti400.ďvýročítéto pa'mátnéudálosti, stálo naproti tomu ve zn'amen! smih
spojo'vacích; chtěli Ukázati,' ž,erozdělené konfése spojuje duchovní ,jednota
a,' chtěli ji učinit viditelnější, a : organisačně účinnější;: ,Na tomto, shromáždění
nebyli ovšem, oficiální zástupcové :církví, .nýbrž, jensoukromé-<lsoby, třeba
mnohé, výinamné svou osobní autoritou"hlavně, theologickou. Prof. Dr. K6hler
podal,. historické .vylíčení marburského rozhovoru '1529/ rekonsh'ukci průběhu .'
a také ,problematiku . téhdejší'situace.v dnešních theolo'gicktch.pojmech.,
Luthera nazval :,zástupcem objektivního; 'Zwingliho ;zástUpcerri' subjektivního
;, prvku v'nauce' o.Večeři Páně.cproLDr;'Hermelink.mluviI o jednotě'y'rozma~
nitostí, konfesionalismU;' místo' ,~vzájemného potíráni konfesí. má nastati při
takáváníjejich 'hodnOtám,práée na společném dědictví reformace;' jímž jsou:
bible,:, ospravedlnění pouhou . ,věrou, 'zdůrazňování .obce, a' obecného' kněžství, :
• bezprostřední Ipřístu'p 'k, miI~st{. bóží.:PrcítDr~·· OUo, jak., už výšeuyédenó,
's~', snažil' dáti té, jednotě, organisační. výraz'výpočtením společnýchúko!ů.ď ,( ,
',' světovéhopicítestantisniu , :požadavk~m organisačního, se~knutí.: ~Prote-:
,stanti~mměl dosUdmá)o,zájmuďpr'o ,organisačníúkóly a věřil spíš, v, sílú
a význam' duchovního hnutí! než v, moc. organisac.e; 'avšak' je obojíhopotřebí,

a:

;soU,:ksobě jako,'těloa.duše.'
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.' 'Uzavření' k~nk(mjátu ;pruské vlády" s'VatikánemzpůsobÚo' .mezi " pr~te-_:"
-. 'stantyrózruch' a' nespokojenost: Zemský;sněmpruskýovšem y tomtéž zasé~ ,/
',dání 9,června': 1929;' 'v němž 'schválil konkordát; se usnesL, 231> .hlasy, aby
vláda '"bézotálenívstoupila v jednání s evangelickými církvemi o' smlouv6ch,
',jež by. v oblastLvykonávání'náboženství,'církevního majetku a'jiných cír-c',
:kevních práv, .vnitrocírkevního 'zákonodárství 'a správy,. dotací. a obsazování:
vedoucích úřadů zajistily. paritní počínání s,' k.atolickou Církví". Přes tovydala ďpruská : evang. vrchní církevní rada: po schválení konkordátu: sněmem·
slavnostní vyhlášku k obcím,v, nichž: konstatovala;,porušení ' párity 'a ohrožení'konfesního míru"', 'vyslovila 'obavu, ',že '"nebylo' vytvořeno 'skutečné' zabezpečeni.pro pokračování. a: výslédekzapočatéhovyjednávání' s ~ evangelickou
církví': a vyzvala obce, áb'y ;,~ aniž by se 'ztrácely "snadnd pochopitelnéIn
rozhořčeni;--':' se postavily'jednomyslně.: a'rozhodně'pd bok odpovědným"
- .. ' ~ ">:'~'
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,CÍr,ke'vním;úřadům ':; , Pruská~generální,~ synoda usnesla ,'se'. pak ve,' schůzi .ve
dnech 22....:..25. června 1929, požádati pruský, stát" aby, z' důvodů parity', církvI ' ,',
byla, učiněnatakésJ;lllouvll s evangelickol(. církví" a, to 'tohoto obsahu: ': L iParitní zabezpečení: výkonu náboženství, správy; Církevního, ma jefku' a, vykoná~ " I '
.; "vání jiných drkevníchpráv .. 2. Zásadám říšské ústavy odpovídající:zabezpe'čení

,samostatnosti' církví"

zvláštěósvobození

od svazku se státem. 3.' Zabez- "
Upravení :do~avadního dobro~ ,
i', zdání: vrchnÍ:církevní, rady před, obsazováním. profesur theologie., :- Na tomto
" základě započato pak bylo s vyjednáváním mezi prusk6uvládouaevangelickou církví o ',konkordát' Vy jednávání' se 'však ,vlečejoaráží stále 'na obtíže,
ale přesto:
doufá, že 'se'zdáří a 'bude 'uiávřenaobdobná. smlouv'a, mezi',c
pruským státem á církVí evangelickóu,. jako mezi týmŽ státem ,a církví'
římsko~katolickou~,Bude to prvý přípád v dějinách a může naléitnáslédování '
':, Také ve' franéoÍlzSk~in,protestantis~u jeví:s~ s~~1íYspojovaci. Hlavní,
," 'shromáždění francouZských' protestantů, konáné od, 22.':":'25.ří jna: v Marseille, '
'se usneslo na opatření, k ,tomit cHi; aby došlo, k sblížení evangelických církví
.vé Francii.: "~,,./;
,,', I, . , ' , ; ' , .
,'.

I'

:<:'·pečení, dotacI: pro obecnou~ církevnísjJni.vů:
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;Dvojí od~ítnuÚ(r.' 1927 a '1928heviseoficiál~í obřadní knihy a záko~ ,
rlíka ComnlOn, Prayer Book, pocházejícího z r.1662 a nehodícího se pro'
dnešní poměry, anglickým parlamentem, přivedloánglikánskou církev k váž,nému rozhodování (viz str. 40). Jsou tři možnosti; jak'se hnouti s mrtvého
',.,
.bodu, k němuž se' dospělo. "Jednou ,z nich je rozluka "církve od 'státu, ,aby
, parlament a stát nerozhodoval ve věcech náboženských a církevních; Někteří
, členové, i biskupové: anglikánské,církve ,. jsou pro, tuto" cestu. Jsou, s ni. však ď
", ,spojeny'obtíže, hlavně, finanční, církev' by byla odkázárianá sebe:, Jiná mož, nost, je, 'postaviti ,se "na:, odpor státu ,a,' zavésti revidovaný Prayer :Book via
" fadi i proti usnesení parlamentu>Někteří biskupové to vskutku,takéučini1i, ' '
,dali sive svých diecésích odhlasovati 'přijeUrevidovanéknihy a zavádějí ji. "
"Avšak' zároveň, se uznává,že tato cesta nenínaltrvalo 'schůdná,' Že 'nelze
, církvi jednati proti zákonům. Konečně je tu třetí možnost, nalézti, cestu,
,která by nebyla nezákonná a přece by vedla k zavedení nejnutnějšíčh reforem; Ovšem ta, cesta dosud 'nalezená není a bude těžko ji nalézti; Mnoho se
;'tu, očekává od lámbethské konference; • která' bude"zase1930po 10, letech \:
:, zaséda ti a která ten tokrá t bude řešiti :velmi, vážné otázky. Někteř,L n'á vrhu jí, '
, aby bylo' apelováno na krále árevise,zachráněnaďjehó' autoritou, avšákto je>
"'. ústavně těžko ·myslitelno. , .,. < ">·;·'1'.,~' ,'."
",.
":.':.:',~.',.,., .,
'~
.
, Situace anglikánské éírkve je velmi :svizelná. Anglokatolické křídlo. kněží
-, , zavedlo via fadi :,reforíny blízkékatolidví ,il biskupové jich'ni~inohoit. dobře
odstraniti;- poněvadLkněží'neposlechnou a' obce,se staví' za' ně:, Ostaťně, ani
,biskupové nejsou: jednotného, názoru aéýdi-kVi neni autority, jež' hy byla nad , nimi a které byli by ,povinni. se podrobit. Kněží jsou proti biskupům" ti proti
, arcibiskupům' a shromáždění biskupu a celá církeV' proti státu.' Anglikánská,"
, ,církev, je episkopální" činí si' n'árok ,na apoštolSkoú' posloupnost' svých bisku-. ,'.
" pŮ,álepfi,tám. má prvky ,demokratické. Je ,dogmatická, ale, má i kritickou'
svobodu. Je ritualistická, ale, s du'chovním' výkladem; Je mystická i sociální,
má ,oltář i kazatelnu,' má prvky ! starokřesfanskéi katolické;i evangelické.
".Protó bylo' a:bývá k níď pohlíženo. jako k '.mo~hi, naněn;tž. mohou se sejít
, "di-kvepro spojení v jednotnou církev křesťanskou.: Právě pro různost těchto
prvků 'vypadá· však "vše jako': kompromis" neudržitelný' a' 'v' dnešní době. ne'možný. Spíše. sezdá; že za, této situace nebude možno udržeti 'jednotnost.'
církve, která 'je bez ,toho jen 'vnější;.,·(Viz; o ,3 směrech .vcírkvi na str. 41.);
"
Jako prolějšekke knize ,Dr.:Sh e p p ar d a'uFarářova netrpělivost"
'(viz .str.· 40) , napsalH u g h St II dd é r t K enn e d y knihu:' ~,Laikova, ne~ ",
trpělivosť,'·(T he
pa tie c e, o fa:Lay ní a n).Každá kapitola této
'knihy,má .,jakomoHo výňilfék z knihy Sheppardo,vy .a'v každé,.se projevuje
farářovým,pojetímnábóženstvía
křesťanství.
Laik
.... živá ~netrpělivost
. , laikova) s.
. , . ,.
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j~ přesvědčen, ,že potřebujeme>~ábožé~siv(v němž, je;vícé~írya.,dce ,od~
vahy, náboženství plného ,evangelia Ježíšova,y'němž,kázánímje' především
,život.'Laik-připomíná,že Ježíš chodil po VOděí utišoval bouři, uzdravoval
. nemocné, křísil,; mrtvéatd;',aslíbil, že~ jeho následovnícibudouď to ',činiti
, totéž;, ale my,: křesťané, se' děsíme ,takových, 'možností, jako. by. býly: za; námi.
Pakuvažl.íjeo 'takových věcech;: jako je štěstí, zlo, 'manželství, .smrt a končí.
.• 'modéiní formulací' a'. výkladem. ápoštolského, ~réda.' Zdůrazň1Jje: ,že' !1ábožen~
ství je života že je třeba uskutečňovatiéjev denním životě; " ' . ; K.
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8. Ze světa. právoslavného.\ "
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Také ve svěÍě pravosla'vnéin se množí. hlasy,~olající p~vzalemnéTTl sblí· žení prcwoslavných církvi;které dosud měly větší :zájem každá o svou samostatnost, áutoKefaJii, než oto/co je všem společného. Velký 'zájem vzbudila
, ' _v pravoslavném světě. vyzvci rámunského; biskupaB i s s a ri o n a, . která je
'''.; " _<v mnohém směru významná a kterou 'zde proto. uvádíme' ", " . ' . . ' '
',,' "V církvích východních není žádného pohybu. Na ÍIÍ.'ysli dúéhovníchtěch.
/to .církví uložil se jakýsi' spán~k a.duševnLtlak.Kromě obyčejného zaměstná.
, ní, neslyšíme od. nich nic mimoobyčejnéhoa, co by stálo za zmínku. Takový
'. 'život mohl býti ospravedlněn snad vpravoslavných církVích včerejška; kdy>
'. ' byla velká jejich část pod ďmusulmanským:jliem~ Avšak Vi době míru·a poli.
I tickéhoklídu, ,jaký je dnes: nelzerózumět,. proč tento stav trvá 'dále' a proč
,se. nevyužívá příznivé:sHu<ice, aby"se, přikročilo kčinua,'došIÓ k: živoucí
. : jednotě a spolupráci.;:. Katolícká.a anglíkánskácírkev nás zvou ,k velko•
. ,rysému a .ú plnému s jedno'cení. Ale vycnodní Církev nepřivede, to ani; ve ,svých .
,vhlstních řadách. k sjednocení. Národnostní . otázkajeie'dním: z nejdůležitěj.
'šíchdůvodů, jež ,tento 'stav,odloučení udržují; .• Musíine tento prokletý stav
lethargie;snášet.navěky? , Tyto •. myšlenkyzaměstn'ávaly srdce' pravošlav.
fiých . theologů i v:minulosti a zaměstnávají je trvale:, i dnes. Ale' .to , není,
dosti; Musíme jednou přijít dále. Podle našeho míněni. přišel nynC okam~ik,
aby se pouta lásky 'v; Kristu a jednoty víry, jimiž jsou. pravoslavné 'církVe
spojenYí ukázaly jako mocné a živé síly. Iniciativa'k,tomu, i když'se ne.
děje ofícíálnícestoú od synody. k synodě, může vycháietíod biskupakbisku-,
pu,'od'jedné theologické. školy .ke. druhé, od jednoho ,časopisu.ke druhému: '
Za tím může pak pýti uskutečnělÍ' vytoužený ofícíálnC svazek> jednoty. Na \
'.• cestě přípravy tohoto '.díla,k'"uskutéčnění částečné jednóty všekřestanské, '; ...
katolické, 'universální ,jednoty, nejsou již,jako . dříve, . překážky se strany ".
nekřesťanského. světá .. Proto musí býti co, nejostřeji odsouieny každý odklad
. a otálení~k dosaž~ní, této jednoty.' Co se týče 'nás, kteří. vysíláme tuto výzvu,
máme srdečné ,přání; aby osvícení duchové li srdce roznícená víí::ou v celém
pravoslavném:východě se otám přesvědčilí,dalizazněi znamenípravoslavné
vhy a v· torn 'uznalí znamení k skutečnému a účinnému: bratrskému' sblížení.
, To nastane v úzké spolupráci pÍ-á:voslávnýcn' církví,' p'rocitnu'v'ších .ze svéno,
smrtelného spánku; ve vysokém a' plodném'životě,v svolání ,Ýšeprávoslav~
ných .konferencí a společném orgánu ',tiskovém. Přejeme, si, aby . bito' práce
, se' započala' ne nekonečnými. diskusemi" nýbrŽ, positivní. :prací a aby čas pří- .. ,
prav' pro ono, vytoužené sjednocení mohl býti omezen co možno ,nejvíce:'" ' .
, . Místo .'sjednocování nastává, všakdosudvé velkých; pravoslavných cír. "
kvích další tříštění, a 'děleri.LPravoslilvná církev v Rusku je nyní roztříštěna
, ,v řadú církví; Nejsilnější jestara církev pod patriarchou Tichoriem,' mádo~.
sud skoro % stavu církve i doby' carské, 28.700 far; avšak' není v ní jednoty
'a sovětská, vláda . ji potírá" nejvíce' ze. všech církví.' Sóciální .církve,', které
, vznikly na půdě spolupráce se sovětskou vládou, mají 6.200":"7.000 .far 'a , jed.
notné extrémně. synodálnízřízení. Dále jsou. tu mirodní církv:e pravQslavné, '
jako.. autokefáHe ukrajinská s : 30 biskupy a 3.200 fárami, kavkazská; s'3 mil.
· >věřících aj:
'
,'"
. : " . , , ' , ' '. . . ,. ".' "':(' , . ::"
< Protíkřesťanskéa protín'áDoženské běsněnLsoÝětskévlády projevuje se.
'. činy, které převracejíi staleté řády a, zvyklósti,' y poslednLdbběbyla' z;.u~
šena neděle, a závedennepřestinuty p~acovní. týden: kliž dr děl~í.k· a, záměs~na~
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·~ec.mlÍ~ídó~taií po A dnech'přá6e' 5.deri'v6Ino. Dny' byly'nově poj~enová~y "
takto: .' Marx, 'Lenin;· uéti·. interiuiciónála,.· irídustriitlhace, komÍnuna. Baptisté .
čerkisovském\' průmyslovém' okrese: ohlásili provedení nepřerušeného. pra·' , •
.... covního týdríe" iprp kostelyotevřeríím 'svých modliteben . pro denní pobožrio~'· '.
,sti, tÍlkŽedělrÍíci mohou se. zúčastniti.pobožnostLv;dny,' kdy na' kterého při-'" .
,'p~dne,'prá~dno.. . ' : .. ,.::"
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REFERATY;'"

; . (~uáŇi NABOtENSTV1~RÚtANSKt~O';ikiVt;ACt,Ct~~VE

čESKOSLOVENSKÉ. (NAVRH), Dle 'odkazu' Karla Farského:forinoukate-:
chismovou sestavili a rozšířili· Fr.' Ká lou's aAJ; S p i sár,: dúchovní. církVe' .

.' československé:'Y Příbrami 1929;· Nákladem. vlástním. V, komísi Tisk. druž-'"
stva CčS ve PraúIL, Krakovská 7: Stran 54. Cena 3 Kč.:....:· Podleuvodu ,má
býti tato. knížka přepracováním ~ českosIQvenského;katechismuDr; Farského
'. a prof; Kalouse, který vyšel na podziin 1922 ve dvou 'vydáních a byl poslední"
; příčinou' rozpoutání t. zv. pravoslavné kriser::kterápřispěla k ideovému vyjasnění církve československé a umoží1ila . dátise,jednotnouliníímyšlenkdvou. Knížéčká jé však' více než přepracováním<.tehdejšíhokatéchismu: '·Je..
dalšíin značným krokem mi té cestě" mi' IÚerou télíd y, katechismús 'vstoupil "
::'apřecezasev. něčem jeúmírněnější.n·ež byltehdejšFkatechismus'. Drží se,
·.úk?lit,',j;jž, si č~~.c!rkev dala:n~plni,ti sou'časné.:; po}~ánrvědéck~'d~clíé1l! i
: Knstovym.,Snazl se' V duchu Knstoveformulovah' dnesnl mluvou nabozenske
a:křesfanské;naukov~ základní ·iás.idy'.: církVé čsVTřídf; je na. 5: skupin:'
o Bohu, o Ježíši' Kristu,o zákoně nirávním,' o zbožnosti~' o: Církvi/ByIo"by
'dobře, kdyby dótohotoschemátu byla pojata' samostatnáskupiíia: o člověku., .
Neschází sice ,v knížc:e saméanthropologické' myšlenky, ale jsou' 'roztroušeny. :
příležitostně: účelu spisku by .více hovělo, kdyby byly v 'samostatném oddlle;:,. ,
Nenítaké.'zvláštního oddllu. pro. myšlenky o životě posmrtném;ačkolivjsóu'ď, .
,
. prOnášeny př~Iežito~tně.:1J epřed!l0stí knihy, .že· formUlace "jsou'. jasné; . krátké"
přesné: S: Um ov~ernje spojeno/že jsou velmi abstraktní; mluvoU, pojmovou . ' :
··yyslovené.Rozhodně, se získá ve prospěch knihy; budou~lí ďv ipříštíchvydá~,:
ních. myšlenky jedn'otlh;ých ·.odstavců: uváděny llez přerušo'vání, otázkami~' béz
..' formy .. katechismové.ďJde-li'· autorům·.o . to, . aby k, vůli' přesnosti formulace
. 'myšlenek byly ,.v', knize i přesně. formulované otázký, bude lépe, dáti je. za~
odstavce, takže jich použije jen ten; kdo jich bude potřebovatí;Myšlenkový .
. postup, spád 'a souvislost celků' však získá; budou~li 'otázky ,.vynechány.. Na-'
ukový výbor čsl. církVe se .usnesl doporučiti tutO' knížku s nevelkými iměna~\ .
· mi. čsl; církvi. jakovhodny 'Základ .,k ,tvoření církevnínauky;Mnoho:myšle~:'
nek, jež' jsou v této. knížce. formulovány, 'je tú ·formulováno. v"čsI: .církvi, '
poprvé;:;',....
. '.. ., . ,
.
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2 . ..;;.' EVANGELIUM'JEttšg"KRISTA A NAšE 'DOBA. 'Myšlenkové'
. '; . úvahy. Napsal A 10 Íi;S p i s ii r;,Knihovna Křesfanskémyšlenky (vedou\.Fr. '.
',KíÍJous a' AL Spisar), sv; ,I. Praha 1929. \Stran 104.'-: Tato knížka:' je v těsné
soUvislostí s předešlou, Knihovna, v . níž . hoři: první svazek,' chce svými 'pUbli c ..
·kacenii' pomocí vytvářeti . moderní!křesfanský, názor světový· a životní.' a' chápé
.'.tentó· úkoJiakol práci k~,.smíru 'doby' niodeÍ'lÍí s evangeliem JežíšovÝJll;Hlav:~,
,ní, zása'dy toho názoru byly ve stručné formulaci ,vysloveny v předešlém"
"-spisku atento"'rózšiřuje,zdůvodňujea'vysvětluje '{y.ďjeho věty, Idel:ésetý~
. k.iľyosobýadíla Ježíšova; Autor je přesvědčen; že naše' doba zdá 'sesice ' \
býJi,nepřátelSkánebo, alespoň lhostejná: vůči evangeliu' Kristovu;. ve.skuteč~ : .
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plna,

~ostije: však;
pr~ků ,'a'~ slo"ž~k jeho ", 'po KriStu" přímo touží:, O, tmnt~
, riapětí; ale'zároveň, i, shodě, mezi ,evangeliem, a' naší;' dobou; mluví, prvá ,úvaha'
,úvodní. částLY'dalších' úvahách téže částí ukazuje, ' že ,Ježíšovo evangelium
dává,:smysl životu, upozorňuje,'jak byl hledán smysl,života,před Krístem,
a 'ttvádí smysl života podleevangelía.Náslédují odstavce hlavní částí spisú,
v' nichž přináší' úvahý o : evangeliu Ježíšově,' jež hlásá náboženství, nitra, sí~y,
lásky; dokonalého života; Poslední odstavce, se týkají: poměru mezi evange,liein a Církví a, evangeliem a, světem.~ Spisek nechce býtívědeckým, ,chce
sloužiti' praktickému náboženskému žiyotu,předevšíIIÍ v' čsl. : církvi. Přej eme
, mu; aby svůj'\íkol dokonalespJnil! :',' ' ; , " " "'" "
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',"" ,3.":::"DNEšNf.MLADý'čLOVĚK'kNABOžENSTVI.' Proslov, který měl
, ,na' sjezdu' mládeže čsl. církve:v Dejvicích o letnicích 1929, 19; května, Dr,' Fr.
Kovář: 'Praha '1929.'Nákladem'Ústř; svazu' mládeže CčS., Str; 16. ,Cena
KČ,:L50. ;:..:, Na počátku mluvís'pisék o významu mládí v ,životě člověka,
o rózdílu",nezi dobou, dětství a ďdobou'mládí,pakro:Zebírá znaky duševního
~růstti, mladého ,člověka a ukazuje" jakýwýznam má 'pro zdárný ,duševnÍrůst
" náboženství, v době" kdy se rozhódujeďo, celém ,. dalším životě. Z 'toho vyvol
zuje potřebu a způsob práéev organisacích,mládeže čsL církve. V Clruhé části'
, spisku' zdůvodňuje význam, náboženské, a církevní výchovné, p'rácé IÍlezi mlá"deží 'řádnýín,způsobem také vzhledem k okolnostem, v jakých žijí mladí
lidé, dneška., '
. ' i, i: " , i,"~
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, ,,4. ~KAZANl NA NEDttLNI ,A. SVA TEčNIPERIKOP Y CIRKEVNIHO .'
, ROKU. Díl 1. Od I, neděle adveilt~í'až, do 6. neděle po velikonocích. Pro tisk
upravilF e r d in an d. S t ih o, r,: biskup.', Moravská Ostrava ,1929, nákl~dem
,tiskového'výboru Palcát.,Stran 190. ;Cena20Kč. ',- Slezský :biskup čsL,dr'i, he,'poznal ze své působriosti,
že, hlavně, mladí ,duchovní této' církve nemají
: vhodných vzorů pro své:nedělnÍa sváteční, promluvy; Katolické se nehodí
'svou věroukoti"eÝarigelické svou délkou. Abytomú nedostatku odpomohl,
,vydává tuto prvou část svých: promluv. Chce jimi ukázati, ',jak praví.v, úvo. du, směrnici, ják 'lze eyangelní' texL podle nauky". čsl.· církve I "přizpůsohiti
, praktickému, křesťanství' dnešní' doby"." Promluvy jsou krátké,. jadrné,: prosté, '
, ,ópřavdové, ,rázu éthického ,na základě náboženském ;, hojně' je, také. užito mo:'
,mentůnárodních<t:'dobových a hlavně :mají stálý, zřetel na' Církev čsL, její
povahu,. potřeby,:a:cíle;' Hojně se: v nich 'užívá bible, což není právě ;častým
,zjevem, Vi promluvách' mladých"duchovníchčsl. ,církve.. Tyto .promluvy, jistě
splní mezi :nimi,úkó1,;'jejž',sivytklý. ,:',' ',':,
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" (.:;\5./ -'- C u.~t i s W;:Re e se: .HUMANlSM. Přeložil Feqli n á n d ,p e~
'" • I i k á n;.FiIosofickáknižnice, (řídí' E. čapek aF. Pelikán),' sv•.7. Praha 1929. ,
Nákladem', České, grafické unie; Stran' 74. Cena Kč.13.-'-. Kniha je' překladem
,spisuvůdée' amerického :náboženského'·, humanismu,', Dr. Reese, presidenta'
,Lombard',Collegév Galesburgu,; 1lI."spojené koleje. universalisticko-unitář':", '
, ské;a zároveň předsedy.' AlI1erického, sdruženitinitářského.y tomto,jeho'
spisku nimí, brán hlavní ,zřetel k humanismu v, oblasti náboženské, nýbrž jde
spíše o' pojétíhumanismu s hlediskafilos'ofického, ,jemuž hlavním cílem je
persona!ismus!\výstavba: osobnosti a utváření instituCí k' tomuto účelu.:V ,pivé
části podává nástin humilIlismu, a pak probírá v : jednotlivých kapitolách hu~'
, manisování'náboženství, ethiky, mystiCís'mu, >lidské' povahy, ,liberalismu; cír-::
'kve, demokracie. ,,,Předmětem : humanistického' náboženství jest ,povznésení'
lidského ,stavu: Hlavním cílem "člověka jest vystaviti osobnost jako 'věž 'vy~'
čnivající a ,říditi ji kO,cestámúplného života; To žádá nejen ,rozpoznání zla"
ale i'aktivriísnahu ,zlo napraviti a vybudovati dobro': (s;;19)."Húmanistická:
cír,kev<utká Bóžství života, :velké HratrstvíČlověka a ,Vědomou Kooperaci": "
os?b, s Životními Procesy v ,evangelium zvuč,néa plné pobídky, 'evangelium,
,"
zdejšího světového řádu", (s:\ 60). Tyto dva.citátystačí' k postižení ,ráztito~
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~~to člověko~tře'dné~o fil~sofi~ko-,n~božehskéhos~až~ní;"o němž

,'~ic'e·

•
'.
,lze se
, dóčiSti v čláhku' K základům' 'v tomto čisle.' .~.' Přéklad' ~pisku není:Ýyho~ , "
<\ vujici,: s některými; výrázy; 'hlavně y óblastináboženské,'nevi si překladatel: ď
~ rády' (nepřekládá, na př. vůbec',slovo altitude,pišeprostěattiiuda!);Nuanc::e
. terminologié 'iláboženskévůbec' nerozeznává; A snad bychom 'také mohli oče~
kávat od,vysokoškolskéhO;vzdělance,:aby\věděl, že' apóštolPável 'nenapsal'
• épištohi "pr~ti Filipinským~/,(st~: 10); 'ale,FilíPskÝ!ll,křeS~~nům m~sta:,F~ir

,

,*

, 6~GAMER.lCiÚfILOSOFIE. NapsaIPhI)r., Kar'eJ\Vo ~ o v k a,pro~ ,

fesor 'K~Hovy university i:V Praze; Filosofická knižnice, (řidicE. čapek a F.':',
Pelikánlsv.: 5.' Praha 1929. Nákl.Sfinx, . Bohumil, Janda: Str. 442 .. Cena ,•.
46rKč .• --.:Tato· obsáhlá kniha, vyšla- již' po smrti svého autora:á'při četbě
litujete stále více jeho předčasného skonu. Podává přehledný: ?brit:Í: ámérické
mosofiéód, jejich; začátků až po dnešni 'dobu a, předvádi. přesně 'hlavní
myšlénky té filosofie. Pro nás pak,je "významné, že si ,při ',tom ,s velikým
, porozuměnimvšimá' bohatého náboženského životaďamerického,jehož, stálou:
. družkou je i 'americká filosofie"a ,Že: nám přitomotvirá hluboké, i; široké
',', •pohledy do bohaténáhožensko-filosofické tvorby"amedckě, důležité" pro: nás'
',' jak obsahem svých myšlenek, ,tak podněty pro IÍaší práci:: Podrobně si,všimá
, . a popisuje hlavně <filosofii "a' psychologii .nábožénství, zde zvláště • Jamése. ,
ZjeVy sobě ,příbuzné,' na př;, H6ckinga,probirá s: obdivujiciláskou.,Z celé
knihy je patrno; jak,Vorovku v posledni době života zaujala"otázkariábo~'
'žénská. V závěrečné kapitole s'vé knihy vyslovuje svoje stanovisko k, filosofii
vůbec, jákékulturní;sociální a politické ,dilood ni očekává a končí vylí~
čeriim 'významu theismu pro' světovou civilisaci, , skláda j tilk'i' svoje vyzriáhi
"viry.;,Théism je filosofie" nejéIÍuspokojujícf jedince, ,nýbrž prospěšná ,atne-, .
'. rickému, národu a jeho istátní ,.formě." Vidíme-Ii, jak 'se, dobře daří ,vědám ve',"
,Spojených, státech, jak bohatí jednotlivci 'přepychově, vybavuji rozmanité'
kulturní podniky, musime uznati, ,že theism nejen nebránil těmto rozmanitým,
ďzéelakonkrétním' pokrokůIri"riýbrž že mnohým z nich'byl duchovnim původ:
. 'cem:, Přitom filosofický theism ,nemá nic, společného. orthodoxÍi. Nese" ,sobě'
, prinCip:, svobodnéIlo' zkoumáni' a 'volné' kritiky, což je právě ona':: přednost;
'kterou poskytuje pěstováni fíJosofie". (S.: 434.1'-:.-.'W kn!zězůstalodóstine~
'při jemných tiskových chyb;' hlavně' Vi citaci,' 'an'l!lických' slovech' a', jménech;
Patrně nemohl autor práci., již, po této stránce,dokončiti;"
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~'ProL' Joh'nD e w eyr(Col~~h.jalJ~ive~sity: N~w Y~rkl; REKON~"

STRUKCEVE FILOSOFII. Autorisovaný' překlad s dodatky o pragmatismu

, 'podává Dr. Jo s e f' S chll tzne, r, (s podóbizilOu :autorovoul;\~ Filosofická,<
knižnice, sv. 3, Praha 1929. Sfinx, "Bohllmil,Janda. Strh 211. Cena, 26' Kč: -'-' '
" Amerika ve 'své 'optimistické/víře 've' všemohoucnost ,; moderni; , kúltury • je'
,ochotna' věnovati velké' úsW tomu,' aby' všeko býlopřestavěno.c' Takovým'
,úsilimo. přestavbÚ je např. v náboženství' také humanismus; který jé pod
mocnýínvlivem,fílosofiepragmatismu a' mezi', jiným také myšlenek prágmalístického fílosofa:Deweye; Knihá tohoto filosofa" o niFtú· referujeme;: obsa~ , I , . '
v nichž chtěl ukázat,
, hujeautorovy přednášky, jež měl v r: 1919:v: ,Tokiu
jaká se nýni<i ve filosofií odehrává přestavba ,idei a zpftsobů inýšlení, a ,dále;
které I jsou to, sily;" jež nutkáji kďpřestavbě,intélektúálnia:kt~rými cestami'
.hude třeba se při tom bráti. Proto uk4Zal nejprve na změny ,v ponětlchfí1ó~
:sofie v minulosti, 'upozornil na několik dějinných činitelů při fílosofícképře~
stavbě: a hlavně na činitele vědeckého. 'IPodrobně /-vyIišilzIriěnu Vi ponětích
zkušeností ~ a rozumu,', jakož' i 'v',ponětích: ideálna , 'a reálna. Piokázav.
významnost: přestavby logické, ,vylíčil ď přestavbu' 'y,'ponětích' mravních
jak, se: dotýká / filosofie' " společenské.' ,Třebá' kniIlá ", 'nemá, . zv láštnich"
kapitol', onábožeIistvi,iriá ',i' pro .něvé1ký', význam, _ jako vždycky ,jéjmá
f!losof!e;.Zá,:,ěr~~ro, nábo~enství!: křesfa~st,,:i a.;drkve. čirií ~~:ávě .ztohotO.
i fIlosofIckeho POJetl' humamsmus.,' ,7' Tato ,kn~ha ' Je ,prvym: vetslm ,prekladem
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";",De~~y~"do· č~štin;; ~ďpřeki~datel:pr~{o,;RřipÓjildodatkya' 'pragmatismu' a, vý-

voj i amerického pragriiatiSmu,~ .a, přidal Déweyůvživotopis. a výpočeťjeho

,spisů.<AI?eric~é JiIosofickémyšléní bude míti~v~ejbIižšL dóbě; svůj: značný

,vliv,)' na.(evropské, myšlenL';náboženské ,a, theologické, '" stejně, :jako' vedlo
v ,Americé,k "t. ,zv, .' sociálnímu ,křesfanství v' protestantství, a ,v . humanismu
v: tinitářství.Proto 'i e dobře, ' když u ď nás,' si. včas ,všímáme toho myšlení, k če~
. rpuž j$'ou.'obě, knilw, které vydalo nakladateIstvíSfinx, Vorovkovaťa De;.\y~yov<l:, neoc~niteiIlými .pomůckami;., .
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AMEk;tiÉ "VýCHOVY.': NapsaIDr.ÉXú ~ rď :~nč e k,

p'rofesorslóvanských ,jazýkůna universitě,austinské v', Texasu; škola všeDr. ,O:.KádnerJ,'sv .. 27/""':' Praha 1929,Sfinx,Jandá.Stran
180~Cena 18 KE:';';':' Americké školství bývá'u nás v dnešních'snahách o škol.:
skou reforniučast(!'tus obdivemvelébeno, tu' zase odsuzováno; :namnoze bez
, 'praktické jeho znalosti,' V. této knize podává opravdový znalec tóho školství,
.' někdejŠí' odborný učitel' U' nás a theoretický: znalec ameiickéhoškolství,nyní
: prakHckýpracovník' školsky v Amedce, vylíčení svých znalosUa ,zkušeností
" o,zvláštnostechamerickéhoškolstVí' a ,duchu' americké',výéhóvy. Knihaje do.' provázena celouřádou obiázkůškol a jejich zařízenÍ. O' náboženství se'v celé,
.kriizeriédočtete,nebóf:na státnícK školáéhamerických, o 'nichž 'se ,tu' mluví,
'nenLvýuky; náboženské,ta je, ponechária zcela' jim ,církvím mimo školu. A '
.přece i' z této knihy můžete se' dosti' poučiL pro poznání Ameriky' i po stránce
,::náboženské, neboť 'si :dovedete ,dobře představit, ják' duéh,kteťý je' tuvy~
:, líčen've/školství, 'ni~síse ;zcela'jinakjevit i v životě náboženském a' dr,:
, , kevním, 'nežu,ďnás,' .,: " " ,"
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. ·9.- Dr.'O,taká,rKádner: VýVOrA DNEšNI SOUSTAVkšKOL~
vševědná" (red. prof. ,Dr. O. KádnerL sv. 22. Praha
/1929. Sfinx, Janda., Stran/549. -Cena ,48 Kč.":'" Profesor pedágogiky nadilo 7 ·;
" .• ,sofické fakultě .Karlovy university, autor' Dějin pédagogiky a Základů obecné
,ť ,pedágogiky, přistupuje k vydávání nového obsáhlého svého díhl,'jéhož dl a
'obsáhjevyjádřenv nadpise. Toto nové dílo má podativyIíčení vývoje' škol"
•
'ství od konce 18.. stol.;a dnešního, jeho 'stávu' v' zemích, evropských, Spojených
'
"státech, aI?erických'avJaponsku,á má zaujmouti 4 svazky., První z ních,'
, který piávěvyšeI, obsahujepřehled,vývoje školství od počátku až do konce,
18; stoL, 'tédý zopakování dějin 'pedagogiky,' a,dále podrobně vypisuje vývoj
školství\vbývit!é,říši .rakousko~uherské',od ,vlády 'Marie ,Terezié až do konce
svět6véválkY . ..,... I:pronásmajíspisy tohoto druhu svůj význam. V celém '
světě je. školství v kdsiáduch nové doby si žádá reformy, školy. V: tom, hnutí
',nesmía,nemůže býti ,a' zůstati náboženství isólováno;Výuka náboženství.po~
třebuje, reforllly:yíce než všecko ostatní. ,Kdo ji má především,míti ve svém
',' , programu 'a provéstiínež : nová církev nespoutaná' tradicemi? A tu reformu
. " nesmíme, prováděti, bez ,znalósti, a' souvislosti "s ostatním, duchem ď školství
výchovných) účebných 'method. ProtosemusímeučitL jepoznáyaH:a spisy:,
tohoto druhu studovati. Tím spíše pak-dojdemé k závěru; jejž učinilAme~
ričán Hughes slpvy, uvedenými v tointodíle Kádnerově: ,/.; byf mnoho ,bylo ,
se nám učiti, smíme, jen málozciiíhoškolstvF.prostě přejímati; Sami svou',' ,
'ď" ' vlastní 'spásu si ,musíme připravit. Odhodlati se,ná vlastních nohou stát." 'K: " ' .
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,10.:--: PSYCHOLOGIE; L díl. DUšE 'A MOZEK.Naps~1 MUC/~tPh;Dr.
es t mj r S te h I í k. S:,30vyobrazeními.' škola, vševědriá. (red;~ proL Dr.
O. Kádner) sv; 19. Praha' 1929. Sfinx;Jandá. Stran 210. Cena 28 Kč; -.:.Mlad,ý
a: pilný filosof, který, nedávIlO, zémřel" hodlal napsati psychologii o několika.'
", svazcích. ;'Před;vlastní ,psychologií chtěL shrnouti "základy či, spíše,předpo~'
klady" vědecké psychologie,' poznatky z,, anatomie,' histologie a fysiologie,
kterých ve vlastní,psychologii ,není dobřl~'možno podrobněji I uváděti a, na"
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"které: je'nuino:'~e ~dvolávati.Tyto předpoklady právě vyšly ja~o'I. díl
,:Stehlikovy Pšychologie.,Pndává tu skutečně záklaqní abecedu~, nútnouďpro
," počátky psychologie: všeobecnou fysiologii nervovou, výklady o autonomním "
",:' systému: nervovém, . centrálním,systému, nervovém; o' vztahu autonomního, sy-"
stémuhervového 'k' duševnímu ,životu; o,lokalisaci' duševních úkonů v centrálním systému nervovém, o ,vnitřním vyměšovaní a duševní' činnosti; --'- DUe
ševní ,dění děje se. za doprovodu ·,dění fysiOlogického;třeba;výklademdění ,
,hmotného, nevysvětlíme dění duševní, je' přece:jen 'poúiání' dění hmotného
důležitou ,pomůckou i'k, poznání, dění; duševního;:ro platU pro poznání 'ná~
boženského dění v duši lidské. I psychologie· náboženství '\musíspočívati' na
, znalostech dění \ fysického;,třeba ,se, dění náboženské zdá od dění hmotného,' "
naprOsto diametrálně odlišným; Význam psy<::hologienáboženství pro theo': , "
,.Iogii a:myšlenkovou i praktickou ,činnost:v ohlasti ,náboženství je veliký, "
i když některé směry" jako bitrthismus,', ji 'odmítají jako něco pro náboženstvUkodlivého.Kniha' Stehlíkova může tedy itl,nás posloužitit~m, kdo, si
přejí' rozuměti' :í:ákladům dnešní', psychologie, ,,' také, psychologie' náboženství.
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",':J ub il e u mKr a li c k é.:B i b I e. R." 1579,vyšelv bratrské
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tiskárně,'
kterýpo~

, , v Kralicích na' Moravě první svazek nového překladu biblického,
, ' řídilo, několik. schopných' a dobře k ,tomu kvalifikOvaných, brátří, , mezi nimii
, '" byli i dva židé: k , Jednotě přestóupivší;' příni'o:, z hebrejštiny. Je tédy letos
:;:. 350. výročÍfohoto významného čimi., PřéložilsÍCe 'již před tím pražský měšťan ,
'Ján Varfovský z Varty, bibli' do 'čéštinyz jazyků, původních.:Zátím však co
, jehci ď překlad ' Nového. Zákona, z řečtiny vyšel ,r. 1532, nevyšel jeho překlad,
Starého', Zákona, z' ' hebrejštiny . nikdy: tiske'm.' Další svazky 'starozákonního
překladu kralického vyšly v letech:.' 1580, 1582",1587: a,1568. K tomu jako
šestý, svazek' vydán,r.1593 nově, Blahoslavův, překlad,:NovéhoZákOná, (1;
'vydání' 1564, 2.• vyd. 1,568)' s, nepatÍ'nýmiďziriěnami' v'textu a's ,připojenými
poznámkami. Tím by la· ukončena' t. 'zv. šestidíl ka kri,tlická., Text je, provázen:,
,.: všudé poznámkami;" které'j sou nám' dnes důležitým ,svědectvím nauky a theo~,
logie tehdejší Jednoty, českých bratří. Kralická bible přeložená :í:, 'půvOdních 'i,'
jazyků bylavelikýmkizlturnímčínem,které byloumožněnojén tím, že' Brátří "
,tolik dbali vzdělání, svých členů:<Pouze:Němcíďďniělí, téhdy podobné dílo,
: Lutherův překlad přímo z. originálu (1522-,.1534). ,Angličané prOvedli je' te-, ,
prve; nl:l počátku' 17; sto!:' (1607--'.1611"t ,zv.auth'orised versiori).,,"Kralická
/ bible byla i .velikým činem národním; je po stránce jazykové í liierární dílem,
"pro svou dobú klasickým' a měla ,veliký význam' po, té stránce i' pro' dobu,
" pozděi ší; Blahosla~ svým překladem Nov. ' Z.' a~ svou gramatikou' býl '.vůbec
',zakladatelem .česJ{éhospisovného, jazyka. Kralícká'biblebyla kOnečně. i ve~.·
,likým činem nábožlinským. Bylo tehdy'dost českých.překladů a vydání bible,
hnuti husitské bylo. podnětem '.' Í.' podporou četby' bible. 'Přes tO / Bratří., chtěli" .
míti překlad svůj 'vlastní, nechtěli býťzávislí na překladech' latinských a'
hlavně chtěli mít překlad, který: by, byLi duchem. osvobozen, od dogmata ď
výkladů' římských. Svým překladem se odpoutali ,odtradíce; a'mohli tvořit
i. myšlenkově' v·' nábožeriství. po svém na'základě'biblickém. '.• :"':'" ,Církev' čsl.' ,
nemá tak úzkého poměru ke Kralické bibli jako naše církve evangelické,jímž,.
'se 'stal. téměř.' každý. výraz kralicky posvátným' užíváním' po celé generáce a
.,dtový'P- přilnutímz.důvodů 'národníchí náboženských;: Nám ,nestačí Kra.' lická bible ani svou .stránkou :.jazykovou,· ani;'svýínpřekladem: po' stránce .'
. věcné. Potřebujeme nového biblického překladu,: ovšem opět z původních ja~
, zyků,překladu, který by. vyhóvěl po stráncejazykciv'é; mluvil dnešní mluvou':
ď f" í ď po . stránce.. věcné;,' respektoval fvýsledky. novodobého vědeckého studia biblického.';;', '
' , . ,,'
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" čim při sp ě li v ci li c (:na bož ~ ~ š ti II Č i.t el é kn á ba žen s k ém 'u',d,ě d i ct vil i d st,vat'Podle' Julia F. Króltifera!írÍ1to: ,;Konfucius nás
naučil, ž~, lepší' lidská společnost nevzniká' jeiLz dobrých'úmyslů, ale také,
z ,pečlivé: organisace 'vztahů mezi, členy: společnosti.M o jž í š nás naučil, že
Bůh je sprayedlivýa ~ilo'srdnýa je spoje~cem vše,čh,lidí,kteří také,' jsoú
spravedlivf <l milosrdní. Zo r o a !' t e r náni; ujasnil, že je na,:, 9lověku;chtit
\, klásti ,váhu na, dobro ~Í1ebo na zlo,; a že 'záleží na Člověku, ne' na Bohu, bu~
, deme-li' kdy' míti' lepší lidskou společnost. G o tam a Bud d h a nás 'naučili
,žesprá,vnost, sebeoyládající' živ!'t;"~neskláněť se, a,ni k asketi~muanikliber~
tinismu, je jistou cestou ,k'štěsU natonitosvětě i na jiném. Jež íš Kr is tus
'námukázaJ;žetento,svět' je světem našel1o;Ot~e,'a'ževpocitu :sjedÍlOcení
s' mravními aduchovnímLsiHlmi tohoto vesmíru' je pramen duchovního vlivu"
a,mravn(odvahy/"
;:',,::,,':,
",,' ,
""'':''";,.'\1<:.,,
O ná zo'r, ov éj ed no t.ě v "kře sfan s tv i,a ,ci" ky tnapsal !prof.,
Dr. Rudolf Otto.tatovýznamná slova:,;Vyrovnání smoderním'poznáníma '
Um škrtnutí nemožného riaivníhotradičního obsahuje 'nezbytně 'nutnou, podmínkou; aby křesfanstvizůstalo. jako' náboženstvíkulturni,'i proďvrstvy,'které
vyrostly nad naivnost: S tím ale se žádá zároveň i nejširší. svoboda v utváření "
,a/budování náboženských ~ forem představových" a "forem ,přesvědčení. , ' Zde"
musí nastati rozhodný přelom, s "dosavadním' ,cílem, a dosavadním, počínáním
"všech historických skupin křesf~nských. U všech 'platil dosud ideál co nejvíce ,možné' vnitřnLuniformitya výlučnosti; co nejvíce možná jednota aspoň '"
v učenÍ, a "také'y: kultu a v praxi. "Místo toho, musí se prosadit poznání, že •
právě v' náboženství takový ideál~obecné shody a ,souhlasu, je JaIešný,'<lŽe '
právě, zde, je' třeba" toužit' po zvláštních "svérázech; rózmánitosti, ,právu' jednotlivých' ,skupin a menšin. Strach před "rozHištěností" je při. tom 'namnoie "
přehnaný. KřesfanskÝ',principje', Ý základě jednotný. 'Má. sílu a vždy znova'
ji osvědčí;-že, se 'vždy rekonstruiíje:ze 'sebe'sama, prosazuje se'sání" sebou
,a'při: vší rozmanitosti, v: ,jednotlívostech: přece 'zůstává" spojujícím,: poutem pro
, mnohé .• Důvěřujeme ,této, jeho' síle a přénechmeklidně jeinusamému, aby s'é'
udržel v této mnohosti svých podob'. Cíí'kěv nemůže a'nesmí si již déle do'.volóvat luxus, vylučovati ,,~měry" a silný individualismus. Každá síla, ,každé
, nadání; každá vážná, vůle spolupracovati" aby, se spolupůsobilo' pro nábožeň~ !
,stvL á křesfanství,
'nejobecnějším smyslu" 'musí' býti vítána> Jediné, čeho"
třeba žádat, ,je tu ,vůle; vřaditi 'se.ldO společného úkohi; a: čistota smyšlení' a .
popudu. NíÍsledkem:toho budou "pak rozmanité,.skupinové, útvary, rozdělení"
da'nýchspolečnosU :asměrůa'ďpřesvědčení,wedle ,sebe různě vytvářená kázání,
formy kultu. Ale, i zde se'zaktisíjjak brzy'á lehce místo obávaného 'zmatků , ' '.
, nastanes6uhlas, v hlavních" rysech, přiblížení ad6brovolné vyrovriáni ať jak:
ď,Vzájemnýmstykem v' dáváni a: přijímání 'právě při' plné svobodě převládne' ,"
práVě nad. Um, ~o odděluje;, to; co tvoří ' společenství':. (Zur Erneuerung ,und '
A usgestaltung des Gottesdienstes.'Giessen, Topelmann, 1925,' S. 13.ľ4.j:K,
:. ',p ol s k á" n ár o dni ci k ev prožívá těžké chvíIe; ,Vůdée nového' směru;
klonícího 'se k protestantství; ,í dosavadní" redaktor' listu'- Polska" obrodzoÍ1a;
'kněi Piechočinskiz Varšavy (viz str: 144J, ,býl slavllOstnílll usnesením ,zpol~
sKé: n"árodní církve vyloučen;' Círk~v,měla ,'v, úmyslu obrátiti. se na' Svaz'ná~'
/rodůs, prosbou'. o . zp'rostřédkov"ání,al>y konečně bylo jí dáno státn!, schválení, ':
, "neustále odda16vané::'Avšak ,americký. biskup této' církve' F.Hodur ;vlistě, ",",
jejž uveřejnila PolSka. obrodzona, varuje' před takovým, krokem'; takové věd
mají prý býti vyřízeny ve,'vlastníindomě. Vydávání časopisu' ,Polska 6brod~"
,iona bylo přenesenó'zVaršavy:do Krakova, avšakk veliké škodě. Poněvadž.,
v,bývalém rakouském: Polsku phiU ,dosud rakouský trestní zákon ,,z r: 1852,'
, který' zakazuje všecky publikace snižující ď kato!. církev,-' byl-.p6d záminkou
tohoto ustariovení list' polské 'národní "církVe zastaven, Církev se odvolala,
k'ministerstvu spravedlnosti;
, ď
'ď' ,:
K.,
r 'c k á ul á d a tlstan~vil\lnúmeru~ da;;'su~ pro,mohamedánsh~du:
ch~venstvo; nesmí h6v'"zemibýti více než 500 mužů; DOl té;doby;'pež, budé
stanoveného" počtu dosaženo umíráním, stárých,- a odchodem niladších' do ji~
'. p:ých.' "povolání"
jsouuzavřeny-- všecky r théologické š k o l y ; ' " " ,
,
"
, : - . -,
,
'. .
,
\
~\

I,:,

.Iv

,a

';'

,"

r,

:""

nI e

"',

1',_

,

-

"

"

\.

'

.

