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, De,sá ~é. výr()čí ~aí ož(mí'.čsl: círk~~'a/ osmďesáf;é '. naróiénilíy "< 

'presidenta .. T;G.·Mas~ryka;obé ona '. počátk1.detošníhó, roku, jSÓ1.ľ . 
příležitostí, . aby" sé' vcírkevnínr tisku,;ďveřejných přednáškách',' 
iv 'proml uyách.· při' bohosl užbáchtÍvažovalóo . poměrúčsl. Církve ' 
k ''Mascirykovi.a jeho' ideálům 'ijléíiorům náboženským.' . >:ď,:, .. ' 

',,\:;;' M~s~ryksátrisevY~lo~il·ó'· ČsI;6ifk~i k~átce'.~e:Sv'ětové re~: . 
;, v6hici, a to. slovy,.z nichžriěliterá.přemilOhé příslušníky éírk,ve ~. 
",. bolela. Na jednom'·ďmístěďpraví, '.; že> "Českoslov'enská církev,'je;: 
· církví. husitskou'. (str. 607) í a: snad týkají se.čsf církve .Úlké 'slo=·. 
"va: ~,Kdýž teď, za' . nabyté náboženské' svobody- . stá tisíce . vystú.~ 
pují,z'církye, a tvoří církev, navazující na reformad;náboÚnšká, 
otázka,. se' stává' praktickou; ·.;\',,'(s. 601) .Tu hy tedy Masaryk,:' . 

. ' úznával vědomý kladny ,vztah. čsl. 's;írkVeďk české reformaci, tedy", .'. 
jedenrys.z tvářnosti 'téfocírkve.' .... "',>.,': 
':'Ayš~kMasaiyk' o: ČsL církvi '., také.' ,Íla.p~~I:"ČeskosloveI{ská.;, 

. ,církev je blízká . církVi anglikánské a starokatolické i ukáiu j ese 
táké ,na. jistou. příbuznost spols.kýmlnlariavityápO>jis~ésfránc~ 

. i's ·pravoslávím:'(s.ď 607) ",ČsL~ círke'yvinikl<iodštěpeníll1 oddrk~e 
'. římsko:'kátolické ajejivývoj:se vyznačújena yenekpostupným 
.·.azn'en:áhlým:odkatoličťováníin .• V,~póčátcíchse:vycház.elO,.·vůbec 
··zkatolictví. Za věc: důležitou.býlo vpóčátcíéhpovaŽováno"'aby 
;církev:íriěla~iskupy š apoštolskoupo~loúpiíosfí~:iPi-otose" jed~:, 

nalo;s církveiní"kterémají biskupy. s ,apoštolskou: posloUpností;· 
abfse odriich' dostalo svěcení bi~kúpům čsl. církve. Jednalo. se'" 

' .... mime} jiné také S: církVí áriglikánskou a starokatoHckou,:nákonec< 
: však hlavIlěs' pravoslavn(l1.i : CÍrkví /srhskou,., která skutečně t~ké .'. 
· v . r .. 1921·····. j ednohó ď z.' biskupů" čsl i Církve". posvětila .. Proto'. bylo' 
ópravdu . 'možno \;nlizúífiv. prvníchdóbách .. čs(~ Církve .'. ó .. blízko'sti 

.léto·církve scírkvemi;jéž rnajízříúmíepiskopální.~. . , .. '.' ........ . 
. ď, ,', O~š~ni ,'·ii r: '1925,. Kd yvyšl a,S'větová revoI itce,:b'yia:iii:sitll-'~, .(~ 

.acev·: čsl. církvi' jiná., Při 'j edn~n(·s ď'episk6p·álními .. CÍrkvemi :;0<' 
:získáníbiskupskéhosvěcerií byló.ířeba v:'nauce i zřízení 'uplatniti' 

, prvky, kter'é hy 'Církev. čsl. spOj óvaIyďs'církvemiepi~kopálÍ1ími, 
prvky-vcelku povahy konservativní; tradičnCAvšak'vcírkv,i'čsl':i 
převládaly .odpOčátku 'snahy svobodomyslné, ,:POl~rOkOVea také'" 

.. ' ty si žádaly svého vYr:azu., Proto'se ,vprojéveéh';čsl .. církve,na,.po':' 
'. čátku . jeví' dvoj I. směr,' konservativnL:j pokrokový.Konservativní •. 

··.·,~důraZňuje. prvky, ,spojujíd.,círk~včsLs: cír~vemi. starokře~ťan-, 
skýníi,. pokrokový .•.. klade: váhu.:na zásady;:spoj uj íCÍ', cÍl·kev/čsl.: 

i ' .. S .novou ·dobou,a. odlišující ji.od církví, .. ježpo-yažují··za .věc· velké •• 
· důležitostLap6š{olsl{ou:' posloupnost a biskupskě zřízení.: Vnie~ď : 
~morahdu;" ježhyI9. čsl. církv( zásláno,3. >iáří; 1920. :srbskěmú: prá,.:: 
, voshlvné~ú; sabarU·v, Bělehradě.ajímž sežádalooužšíA>ojení. 
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_ srbskou a" ~ysvěcení' bi~k~~ů;:Č~I.iírf~v, 
jeclnak ' "proje'vuje 'ochotu přijmouti dógmatické učenÍ"srbské. 

'pravoslavné ,církve,". vyjádřené sedmÍ/oekumenickými konéíIy:,a' , 
' .. modlitbou Yěřím:á,p~drobr: se př.edpisům a zákonům.srbské"p.ra-. 
'~yoslayné.sjednocenécírkvijjednák·.v.šák. y pravém'. opaku ,k • tomu ',: 

.•... ". přijÍ1ná;to("s:výhradou: svobody:svědomÍ>avolnéhovýyóje·ná- .. 
::..:~.ďbqženskéh().'~ :Prye~.konservativiíí· . i' pokrokový·

i
. jsou .... tu; patrny;':_ 

>/: •.• ;:,ď~tejně.toinu:byló.náprvém·yalnéÍn.sjezdu· delegátů' éírkye, 
):.,' i:o:pivníin. :výróčf'.ialož.ení . církve,' S;' aď9~ lednáJ921.v~Praie;.' 

··:····.·;..,;···Z:ohl-éduIla ... jednánLs:.cirkVí.:srbskoú·bylo'.usneseno:ď;,iHlváiu~:· . 
<. .< jeme . 'na : poslední .... všemkřesfanským: církvím., společný.výraz,. . 
',: ·".kt~sf~p'skéďniyšl~nHY,· jak> ob~ažen·:. j est .. ve·'vyúľání :yírysněinu'," . 
'. . ' .. cařihraClského. a'u:z;návámepouze: 7: prvních všeobecných :sněmů: : 

.. ',círk~vních,čímžzB;vrhujerrie,IH~přirozet1ývývojkřesfaristvFvCír~x 
;, kvj,řiInské, ;.vyvrcholivš!. v ,učení . ci primátu ď biskupa 'římského\a :: 
':\r~pro~láš~nLjeho neomYlnos,ti':'\Avšak.,Vedle·;tolio'byloJáké _ '. 

' ... ·usneseno: .•. ; ,zdůrazňu j eme své ' .. vývój ové • nazírání ..•... na· myšlenku .• i., 
,,~~ křesfanskoU i a trváme'na·zásaděsvobody's·vědoÍní,.:: ; kteroužto·" . 

" zásáduchápíúne jako. svobodu náboženského přesvědčenL·~. Dále; 
··itznáná~.iHi· tollito: sjez·du:svoboda.vědyvé.všechóborech,i' Y. riá':' 

.>boženství;",·uzúána· všeohecri.ápl~ltnost'v.ývoi e: r v .. nábožensfvÍ" a;' 
kř'esfánství'hlavněv:dógmatech;, j eŽ·'cliápánaj áko ·,;-;svoudobou. . . 

. :.popiníněné· ďetapy ,ve~,7ývo j ikřesf~nské, myšlenky' '.Má, s~ 'r~z~:' . 
lišovati,'"éó i.' je.vkřesfanstvfpodstatné ánepodstatné'apouze~ ..... 
proj evemkřesfanské. sp?lečriostiurčité' dóby'\'j éŽíšKristuspro~,:';" ' 

..hlášen ,iúh~lnyll1 "kainenem ~ veškerého; našeho'. úsilí' .nábožéns~é;'.:;. 
'~ď ho··,'ak. tak; \ že za dl :tóhotousilE prohlášen "noyý.ďčistý I typ' 
'\křésf<ióství;v·.němž'i stanou se :bezpředmětnýnii 'nepódstatnéroz':' 
,!:dfly, .děIícíkřesfanstvo mi,církevní:denomiriai::e.riá.sébe. nevra~, 
. "žíéíj : a j ímž.přiblí~íme,: s~ " ~" uskufE~čnění' slo"a '. Krist~va oj ednom, 
.,óvčincI, a;jedriomp~stýřL·: .. -:;:-' I' tU"jsou,jásně,pátrny oba. prvky, 
/ které: :došly .výrazu '.' i' v ·aefiriidčsl~ •. církve; ·usneseI1é .ria tomto,," 

· ... prvém 'valnéni s j ezdua vl óžené. i akóL článek dO: drkevníústa- ,::. 
'ďvy:.t,Kfesfané,vyznávajíéí ďuČenLJežíše"Kristá;: podlepodán(;;y; 
:~sedmi prvníéh,'obecnýéhsněrnů i :, církevníCh' a.' i:licej sko'.:éařihrad:.' 
'ďského:vyznánf :vírya řídícCse tradicerrii hnutChusitského"vše' 
.... 'dtichunyněi šíhb ; stavú "lidské , kul tury ,'tvoří; drkeyčéskoslo::: 
venskou" ...•. \<'e II.,',.," ď ;'"' .;" " 

<,' ;<Srb~ká~írke~ .Ii ~ra ~bsla ~'rii 'vysvětila r .,1921 " n~ biskupa.ié 
tříkandidátů;',zvoleiíých~sl .. drkvi,'·pouze!ijednoho,Gorazda'. 
Pavlíka;'vůdcekonservátivníhosměru;: Oddalovala' však svěcení , 

.. druhých·dy"ou kandidátů,. hlavně pák Di-; 'Karla I'arského,. vůdce . 
's'triěrú, pokrokovéh6:Když' pak Dr ;·F arskývýdal .. r.: ,1922' spisek ;" 
'ČeskoslovenskY.. katechisni~s.;vriěmžsvobod:omyslný~směrAošél 
"nejintensivněj šiho.výrazu,:odrriítla .pravoslavná. :.církev·j eho '.' oso
bu vůbec: a dóšlopak) k přeÍ"tl&ení : jeClnáÍlí;ohóu~církví.o bližší •.. 

ď poměr:VdrkVičsL;seria: to:prudce.rozvinulaf. zv;<;,pravosllivriá);" , 
:kris~~ď;-v~.~!e~~Yboj,A~6u~ siněrů"b.~h~ončíc~·ví!~;Zs~ví~'J:)(F.ar.:,; 

'<~ \ ':: - ~j~ 
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!SVý~~'p~~vržend . byl~ ,r;1,906 <~',:~~tÓlick~:~'írvk;~ ,~~obc()~áh~I,: . 
'. utvordl sanlOstatnouC:lrkev,:dosahhr. 1909.svecem ·blSkupůod.} 

Církve' starokatoHckéa:r /1912: by li,: rusk()ú ď dumou U:úiáni'za .. 
"křesť1:':nskou. konJes~i";'T cik zvané '"mystické manžeIství'''a:ko:',: 
lriunismysdásky;,.přivédly :vne~áv!lé .době.;arcibiskupa .• Kowál':é. 
s,kéh o,k ?dsouzení " polskými soud y: a' v . nedávných, dnechj sllie 

.'. měli .• příležítosLčistiotevřený: list .mariavitského' :arcibiskupa:pá- •. 
p~ži,·, aby,rll.ar~a '1i!é' b~ li '.' při játi·. zpět· do církve ·říI11ské. ,~'.: :;:./::',' 
:'é, ,To:, vše'ukazu j ej lstě s :dostatek, že:: čsL; církev nemá žádné' •. 

· . příbuzn()sti s.polskými.'mariavify, a neměla' jí: ani ·.ve ; svých . pó~ : • 
čátcÍch. ........: . .':-:,::.:.~ c;"" ,',>'.:;.,;"::>".; ':.::.':'~' 

.... .. !ď.Vý~oicírkve'.čsl.se. děje'nulinižzcelajiné 'u je nutnoříci,~ 
že jeď to U,íže.· velmi'. blízka M Ul;arykovi;Je tó,linie,kterávevzpO- .. 
:Ínínkádí:ná) česKOU náboženskou ,minulost; refonmlční. ód . dob ." 
.. 0sVícenstVí·se 'proJevu i ékritikóu. katolictví:a,sm.ěfuje k.' nábožeri-" 
stvf'vyššímu; pravaivěj širnu'á:opravdov~jšiniu;které:by nebylo. ;'.'. 

· v rozporu ,:·s·novodoboukulturou vědeckÓu'a·. Yidůchu·'nové.doby' , 
,navazovalo' na,nej1epš(.yýtvóry~.českéreforniace, jež . považuje ; '.', 
za,shodne:sdtichem Jež{šovým:N a,féťo HriiL uskufečn,ilcičsl..· . 
církev

ď

nulbh{myšl(mkyMásarykóvy, jirié'( domýšlí vjeho'ducliu; , 
, ~v j inYch:·Všák'pokručuje'.a '. usíl uj e:,j epřekonati. ČiníétakjrÍečiní' >: 

to. čsl. Církev. protQ.;ž~ jsoutó myšlenky a·ideálY'Másarykovy, fo: 
(Jneschováváse.za ·uěho,.není si té:blízkostimimnozeanivědoma. c , 

Uznává: ;t-y: myšlenky; zaspiávné;' považufeje;záshod~é.s:; dui. ." 
.. "ehem, 'Ježíšovým "a-věří,že ::roste .k:vyššímuvývoj ovéinu . stupni: " 

· křesťanství;· V ,Masarykoviyidí svého.yel~ého 'připravóvutele'fď, J . 

. . účifeleaje muvděčnaza;jeho činnostnábožensk6u. ·Jé.sLvědo.
ď.\ma,·že.bYlspíšekritikém : starého, ne? tvůrčím prorokem'nového 
> náboženství,': al~úiriává, že' KritickáčirinOst j e'první podmínkou, 

nového ~tvOřéní>.:'.'(" ~: .. ď >. ..... / " ".' ..•.. .• 
. z JiŽ" dva m.ěsíce: . po' iaJdženf. ČsL~· církve, '5.:. ~řezn~1920 ,.u 

.:příležitosti,JO.naiozenin· Masarykových v svém článku ."Masa:-· 
· rýka n'ábóženstvt' v českém:zápase,oficiálníinlistěčsL'církve,. 

pO'rOzboiú: Masarykových 'myšleriek' Ů riábožeustvíjseníUčiriil 
,závěr, že čsl. církev je nejen ůskutečňovatel~ou, ale také 'po
· kračova:té.lkóuveHkéhoživotníhó· dHaMasarykova ~v :ohledu ná-' 
, boženském.,., Odvážil' ,j sem': se:' tohoto' zá ýěru ". ~ j eu:. ze '.e ~nal osti.. á 

, vlastníhoprožitívšehó.tóho, co předcházelo ď vznik J" čsI.církye, 
·jiikož.iprotoj' :f.fivtéžedobě právě. vydávala. cirkévmou .bióžuru 

. Království .•.. bož{ .. na . zemi,':y::níž, jsem;.: nastínil,: ideový. program. 
'ČÍrkve;'Tétó brožurY·js'eni·se.takénakoíici onóhočlánkú.2. i.l920 .. 
dovolávalna:dóklad,:,že ·čs1.éírkev. je 'v: sv~riiprogiamti uskuteč:,·· 

'.' ,ď.ňovatelkou apókiačovatelkou Ífáhoženského .dílaMasarykova; .... 
'·PrOLDr:E.: RádI, háje', v československé' repúblice. ze.:dne, 

'S;'ledna' 1921 svóje',výtky,'.jež 'pronesL v tomto: listě.: proti: čsL 
· církvi,' praví, že:nevidí; Že, bý; myŠlenky bróžu~y Králoyství ?božL 

· ~na: zemi :'cháraktel-isoval ynové' hnUtL Snad' vsku tku ď ý"; pra:íd a 
·životě'.církv~:nebyly: tló!hdyuskutečriěny, álepyl Jo:. prograrri:cí(. 



l 

I 
.'. kvea:dalšíjejivýyojja'hl~vněvÝslea~k pravoslavné kiise,braI; 
':,S~ ve:·směru linie.zmíněné~brožury.a.tedyJinj(~.·Mašarykóvy.:.>:<. 
· .. ':,,'Pfed vydáníni:Masaryko\j:S'větové révo}úce ~:r.;, 1925 vyšla 
paky. ~sL, cíikVL'knížka,~ jejíhó', pracovriíka, proL AI.: Spisara:: 

....• President }';G.<Masarylf, nábožensky člověk'a myslitCI,;a také , 
'vté,vckonečné kapitole; se uzavírá, že "Masai·yk.,+ .,toť.program " < 
čsL církve'5; a'žétáto>církev',;musímnohočerpatiiMasaryka", .... 

. ·ač:ovšeIÍl,,;MasaryKůvprogram :'musÍ býti ~ doplriěn'~" ná, někté';'. 
"rýéhmístech~opraven ,~,ď >';'; , ~.:;,'- \'::' .•.•.. ď'ď~':',,' •. ' 
. (,De-sét let, života' ČsL' ciřk~e :je,~kut~Čn{ ~:loklá'dem ď ta'hot6' 

<'vývoje; ',i,,'" 'ď '. . . '. '. . . ...~J ď,: .. ď::;.ďď, 
,: ,Masaryk ·~tavěl •• sé ··svým',životemi ... svými; názory ;na'. jedné' 
stráně proti ., náboženské 'lhoste j riósti"protilibétalismu a'tÍezá jmu ° náboženství" na drtihé.,strář1ěvšakproti dosavadním nábožÍ:!I1-
ským, formám a. církvím,. poněvadž,' driéšnímuČlověkií ďa :· dnešní' , 
;době,nevýhovu jí: " Rozbor' krise 'móderního .'člověka rnl()dei,riíspo~: '.' 
téčnosti ~ jé i" vedl ~ k, poznárii, že .' modernímu " člóvěku'. i společnOsti: 
schází náboženství, 'žé! nábožeríství ,potřebuj í;'; žé. to':všák 'nemůže"' 

" býti~ósavadní nábožensfv('cirkeVní.:BYI,vždy.':svobCldoínyslnY/,·· 
: vysoce ceniLvědeckoukultuhi dobý, 'akpřitom'vždy .byl· nábo:- ť 

'.ženství. příúúv, a 'nábožensky' žil,. povážu j cie. zapodsta tnýpivek .' 
~duchovníhoživota.akúItury;:Ničehó'.však.neČekalani.odkato:, 
\licismu aÍliOd protéstantismu.: ':;' '>.:) ..';, ,-: 
. ':Také čsL církev vznikla ,z nespokojenosti s dosavadním sta

, , vem náboženským i se stavem 'beznáboženstvL Kdo,- do čsL ,církve . 
" ' přistupoval, nechtěl :býti bez' vyznání,', nechtěl však. býti také' 

katolíkem :ani'·evángelíkem. A čsl. církev.jako'celek siběhem 
;svéhonedlouhéhó trvánLstálevíc,eajasn~jhivědomújeave sv'é 

:: riauce,liturgii,: ústavě,Fživotětomu' výrazdává;,'že není žádnou,' 
,č: z . dosavadních ·církvíj·ževšak také:neníhiějákýÍn"ethic:kym něbo.·.· 
' .. ·OsvětovýlIÍhnuHm·nebo' spolkém;' nýbd.žé. :čhčebýtL.společností:' 
:'vyššíhó, . lepšíh,o,. ~·pravdivěj šího . a ~opr,(lvd()\,ějšího, náb()~etlst~íď 
křesťanského, v duchu JéŽíšóvě:. ':;.:." ,'>' ď.i . ť::.<.", 

. ';l\1llsaryk:opětov~ě~úpozorňqv~1 ..• ' na;tozpor',mézi :světovýrit·, 
názorem, který jé, podkladémučerií '. dosavadníCh: církv,ía~,světo.; ': . 

.... výminázorem/ kterývYrůstft~·z::poznánFvědéckého;·.upozorňoval •• :.~ 
. 'na dvojí pravdu, jednu vědeckou, kdtikou' ověřenoti á ·zdůvod.;' 
';íiěnoii; drtihoufhéologickóu,a' církevní;spočíva:j íéína:'slepé: víře. '.' 

;. ;;,Žádal,' aby, nábožensfv{. by 10'·' založeno n·afýchžtneoretických;zá.; •. " . 
. ,-kladech;ďna nichž spočívádnešní'poznáníi.driešnípraxe'::~I.čsL 

církev .. 6d.póčátkit.hlásá:zá.sadú"aby·jéj(_víra.nebyláf v,.rozporu··' 
, se ; zaručénými.' výsledky· věd. . Odmítá' systém dvojí: pravdy, ď , 

v němž může býti něco pravdivého podle rozumu, ale něco' jiného 
ď: ",ra "divého podlé víry; ;něco:j iného .p'ra vdivého'v kultUře a néco . 

. ' 'jiného právdivého v, kře&ťanství;" :',:,: . ,'. ,'.' ,.' .. '. 
j' .. ' MasaryK u'pozorňóvaLna fakr, ž,enášnarod<přéstalv době 

. své~ refonnace ,by ti 'v své~ celku katolickým,' ~evšak" potom by,l' :.' 
zpět ke kátolic'tvfnásiIím přiveden j ,to::však \způsobilo~roipolcé~ 
. . .",!' ~ ). <:,:<".'_".1 ',; . ::. ..... ,:' ;' ._. ; ' .. ', 

,", .. 

p; 



.• ,no st : č~sk~dllšej 5j~. P:~()to<iř~b~;;kř~klenout '. pi~tir~formaČ~(p~67 •• 
'.' past,',· navázat· na 'našinárodrií ;refor~aci" 'a '." pokračovatF jejím.······ 
.'. směrem. podl~ duchovních potřeb nášLdoby.'.,~· Uskutečniti .. tuto 
ideu :v~álasi čsLdrI{ev vesvů j ,.program' přímo, při svém vzniku, ' 
chce.', býtL~církv(národnLL moderní,. pokrllčóyá ti slllěrem •. české 

:reforrriace,hu~itskéa: bratr,sk~v duchu:nové'~oby.. .. '~ 
'. ,:'"Našíllltúkolem: jé, '!;prohlási1Masařykl'·,: uskutečníti' 'riá~ • 

. ;boženstvLaethiku,JeŽíšovu,\jeho.·.čiste.a;neposkvrriěné,nábožen~ 
~'stÝídidskcistL'~,' (Světová'revoluce','.s'tr.'552;) '.-,;:;Čsl; Církev má 
'.' odsariiého, počátkuv.;progral1?-u·, j že) Ila; rozdiLod' hist6rickéhó'; 
·křesfimstvfchce -' býti.drkVíťJ ežíšovou: ave své definici \ si"; vý~' : 
'slovriě\vYtkla:ú.kól;',naplnitLsoučasné.poznání·vědecké'i';mrávní 
.'úsilí;duchem JeŽíšovýin.;:~~i;!·~:.:: '.' "':.::.",: '," . 

,: .. : ',: S tím,souvist'myšlenkapfečasto':Masarykem ',pronášéná;žé: 
ď ; .• ,{i náooŽenstv.fse :,iná;,l evi ti:: v"mr~vnosti, ':no~é a vyŠší náboženství. 
, ··:~más.ebou,přiné~ti }vyššímravnost;~VčsL'církvis'estale~l~n:,,:, ... I 

............. stvoďvychovává ,k tomu;' že:,náboženstvía'zbožííosť se jeví . a niá' ' 
,; • svůj 'plódv mravnostiJ..riá: níž 'nejvíce, záleží, v 'tom,' aby se čl 0-' 

~; ~ -věk 'stal'dohrym' ,a stával,se stále .,lepŠím., Kdó dó církve. vstou- .,' 
"pili ;.šH do ní svědomím)žé j epotřehívyšší mra vnosti,kď nížmá,ď 

'no-vá církev. nár()ď :po~ihésti;: sama, j i:'~sktitečiití ií~ . p~íldadeIl1: .'.~ 
'.':A. :zvláště !žénemá.~'vnL býtfrcizdílu"meii théwrií: a'praxí; mezi 
tím,cos~kážěa tíní;~ják'se.žije;,::ď:;~; .. 'c'; •• :' ..••.. ',~<: .•.... ,·,; .•.. c ..... :.::.; . 

.... ' .. 'Masaryk.upozorňoval,. že nestačí 'odhoditi 'staré',náboženství;.· 
'vystoupiti: z: církví, ď nestáčí', pouhá.. " n:egace jnestačrtaké ."i en': Od~' 
půrce kí:itišOvat, . s.nímpolemis6vat;'· j enutno .nóvě, tvořit:at<fná~; 
božénství . vyšší; lepší; 'dokonalejšC: Nestačí. také: jénně'j akésu':(;, 

, '.' r6gáty.ná~~oženství; .. nenáh~adí::náb?žénství)ak~ .snád •• filosofie"·' 
,·'ani ; .. věda/anl,Umění . ani, mntvnostjcnáboženství '.nelzenič~m::na;.: 
:hiaditi.~~:Po )počá tečním' svémstadiů ,: y. něníž' se •. Život 'čsl.Cíť':, ' 

'kve:vybíjeLmimnóze'v)íegáci, kritice,.·'pólemice .. a.boiis,katoli~. :", 
"'CIvím; :~kde\'se ~Jéckdyosvětává'.riébovidělávací .• rtebo " národní .. ' 

" '-,neboďmravĎíčinĎost,kaziitelská, stavěla na;, místo "opravdové: čín': .. 
. ' nos tj: nábož~nské,ďzáhy si čsl. di-kev tÍy'ědcimila' svůf .hlavníúkor \ 
.. náb9žep,sk.yitvůrčí:ásn,ažíse'jej podl~'svých·si1'.plniti.\ .',::. 

.L~'· Masaryk 'věitovalmilOhoúvah: toniu';j áké"má býti: l.o,co,zval: 
.,novýIilnáboženstVím;,3Má',:býti :vyšŠI;' dokonalejší;:.ďmá ,·.býH' p<>-;,,', 
:'; krohmproti dosavadnímu náhoženství církevnímu; ,má býtivnitř- .... , ... ,.,., 
:ní, ". osobtií,/má', býti přesvědčením,neslepoii' vírou, ;má" bytLdii;.,;,>:~, 
chovníínemáteriální, . má: býti.: demokratické; sodální,české,ale";:. ." . 

/ také všelidské; , K,tomu:,všému :ďpakďuznával' za 'prvou,podniínkú"C'ť . ' . 
. ,'áby 'byla;riáboženská.svoooda' a~voboda:' svědoriih,~, Všechriy','ď ~.,. 
ď!yto .·ideály:· s~ c v;čsl;icírkviopět:;~:·opět·idůrazňujt.Svobodu··· 
svědomí.: prohlásila,' církev ,,v . samých počátCích', za '. svůj' základní 

. ,;pilíř • .. aJrváďml'. ní; ". třeba' .y·novém: :orgari~smu' ,zpusobi1a 'i ižmno-.. 

. . ' hoUi>Oi"uchu násl e{lkém. nesprávné~o, poroz1t~ěníioinuto; fórmál
. nímu, prin~ipu;:DeniokraéHďvloži1a éírke,:,\ve. svoti.ústavÚ; .·Českost 
~tle'při. tom i'všelidskost 'dokázala:: tím, že Oj é. nei en'drkví'náródní; 

... ' >~,,"_' ,",' •. _'~'\ .. '._ o', 'i ",'<,.> _ <"o •• '-," __ "/.:.;~;~;.>,<'~C.:. ",' ',. " 



, ,;ale'iŽe .•. je.' ~aro~eft,i 'éí;kví ·~tipřímně:ci~k~ni~Iii~k~ti;'~irk~V:č~i:,: 
byla~ s'polupořádátelko'u .... a činiioUúčástnid 'ria;'mezinárodIlím' . 
,kongresu propokiokÝ,náh6ŽenstvÍv . Praze. 1927,kteréžto k()ll:" 

~'h' . gresy)soul\1.asarykóvidobřeznámy, ilébófséďsám, přecl)válk6J< . 
• dYóu sú'častniLYývoj ';'náboženství jkřesťa:ríství:.uzÍla:l~:čsL éir~.,:·· 
Jev j~žna ::svém sjezdu',v:.r;:1921.· Svých~ociálÍlich úk()IŮ.je'si . 

, .. ~::,církev Ivědoma;'tíín,'spíše, ·.že'je:drkvíď,chudého;diobnéholidti, 
/;;cožovšem'zásepro nedostatek'pr()středků firianč~ích brání p'ro;. 

· ;. / .' 'nikavčjšía: dálekosáhlej šF činnosW'K ósooÍlímu,\dtichovnímUa. 
· ',;_,~:'vnitřníniu ri1l:bože~~tyí,. založenému ··na·.pfesvědČenía.ne:,na'~lepé' 

, .... :' víře jsou, členové ·vychoyáváni. veškerou p'ůsobností" drKvěv;',ko:', " " 
;;c-::"stele ivešk6Ié:.>/,::;ď;, •.. '.".:' ';,,;,,> :,/.'., ::'<'>. c>." 
.. ,. ", Círk~v,čsLťje·. si '. oyšem::velmi:'dobře;"ědom~;':že;:n~prósto' 
.-" ňe~taČI, . ~í~i vš~chriý', tytó.,Ó!yšlénky.';v":sv'émprqgramtl,' id~ologii; 

· .... , :,nauce,a žé hlavní: věcqepro~áděti,je ,v;irax!;li v~Jórrí j de·cestou, 
~'J ·M'lsaryko.vou; ',že': klade~důraz:,Íla,:živót,'na, plnění,: svědomité'~ 
" . a',přesné;všech '.' clrobných povinností •. životních,'· iť.v ; životě,; riá~ 

.(. 'hoženskéÍn::J e-li· cestaod~theórie .. k praxi někdy, delší,. ';e~~í se' 
.>':~.~ .. <::írkev ~.touto. tilyšlenkdu' necha(iuvésti'-vďnečinnost,ďnýbiŽ'm~sí<,'/ . 
. 'usilovati; aby. ta cesta .·byla:co .. ·riejkrátšL.Je: to ·.velká· její'povin-'~i . 

;.nostvÝchovÍ1á:··.:::~",? .....•.. _ .;\:,.~":.'" ."'.:;/, .. ~ ..... ;, ..... ':'í .. :.·>:: ................ '.' 
: :·,VytkI.:liJsem d()sudněkoqk dokléldů;.tóho, že'čsLcírkévjdé' . 

". ',. cestcíu/l\1a:saryk'ovou;mohti'uvéstiď'další:':~okladyo ,tom" té: čsL .. ' 
,·):írkiwna' tom .. nepřestává, nýbrž ďfe ' .• jelió 'myšl enký ,tcike ;dómýšlí,':' 

·:.C!PráVúje.·. a'n~dnějde;' Iv1a.sarýk~v,y .. náhoženské··mYšlenky.~ro~t1Y.·.'l 
,z:j eho ,kritické': činnostiria'dosavadním životě. '.' církvf'ahlavně;~ 

:~: .. :církve; římské: ato z kritické. činnÓsti's' hlediskaJiloiofického'še·. 
· ;:i;,.:~zcela.U~čitě· 'zabarveným.světovýI?i~náz:orem;.cA.··tak "leccos;: co, 
''';<;-Másaryk kritiSovál)aódmítíil,'" j akó'riesprávné; ··bylo .. nesprávn(' 
.:';ď,:i;jeňy.katqlickérn :pojetLá'katolické,:podobě;nikoliv .. ,však..:, .. pra':~;; ';'. 
;.::.'.',vémp()jetí:'skutečnosti;,Mil1ió.·.to .i\1asarykovy'.idéály.v;zniKalY .ce": .. ' 

:' !'stou;theoretiékou, 'opodál' skutečného) života· náboženského ;.< lid;.·;' 

· .·.;~~~:sk~h:č~~~V~ďnlk~~liufJ~:X~í%ai~s~io:~Vd~llťarht~ťm~ti~ '.':,;,\~: " . 
· , ~: v církevním' obecenst"i .. Jakmile, se. s některými tneoretiČ:kými"·. , •• ;' ',.; 
..... ," ,ideály 'přijdedoskutečnostii ukáže·'se"že.musí nýti podle pravdy ............ ' c' 

'.>:;.jinak formulovány ,A"kone,čně ...• ~ •. theologvidí':věd, "děje', a;za~ďď'<J 
:":;~sady: 'v'jÍné. souvislósti j , po:jin( jeŠtěstránée'_as"jiného; h6dti: :<' 

5)iež . fiIósoLProtopráce! církevllía\ theol(:;gíé:ká:filo_~ofóv.Y' i#~lyď ,ď 
';doplňuje dpravuje 'a táképřékonává·.::" ď. . .ď::,'·;·; 
ď;: . Tak ď~dinítá Masaryk· yůbéc.' círk~e; žádá'od~ir\{e~riiní~~ábo~ 

.' '" ~ ,žen~tví,osvobození:íiáb6že,nstvrod: círk~í;,.drkevní',pábož.eďnstvr. 
'a 'církve zdají-se, inu býti jen na škpdu opravdového. náboženstvL 
,y, této' všeobecné Jormůla:d:jéto.:yšak požadavek' nemožn'ý;C:ír-" . 

<;,' ..•.. k,ev.] e,' pfil'o:Zeným; sociálním' :proj eveÍn 'a:yýraiem'.ď spplečnýcp' 
ď·/nábožeftských· 'ideálťt" a.·· •. jakó nelze:zbaviti:člověka ' •. j iIlýchprO': 

jevů sociální 'přirozenosti lidské,.> taknelz~~ zabrániti,:aby .• 1~dé" 
.... , dávali' sociální.' výrai :svyni'snahám náboženským.' Masaryk ~ám 



uznává ··pótřélJll , sp61eČl1o;H.,kipěstcJ~áh{ ínra~nosti;J~:eillůžé!.to-.; 
.; mu být jinak' anfvnábóženstvLJ ona.j e< nej eri'v:diiŠij ednotIiv~ď., 

. ..,cově , ale: pioj eviije ',se i~v,ú tva'rechďsociálních;:Kdo .' hábožensky-' 
" (žijh;itsilitjEoto;:ahy't~mu'dali'výrazi<v.živótě:sďjin'ýmL~Ma';,~' 
, 'saryk individualistá žil ,příliš' pro, sebe.'. se'svýmosobnímnáb,o:;:' 

: :~enstvím,' abý"pocítil potřebu sClíleti<se','O)lě s jinýíni' :á'příliš .• 
',. ,,: stačil;sohě,':ahý.pocítil<iIJotřebu' žítinábožerisky s ,j inými. Pravda " 

, '.' '>ovšem\j e ji žé :c~rkevď snadnO. upadn~ ". v 'církevnictv~, ď V, němž 'spO:' 
,:"lečnost.ajejí orgánové,:ježsi,:"yfvořilaa, j ejr,záj my, se' stávají. " 

, 'cílem. ::To:právěMas~rýk; pozoroval '; ,na:eírkVích; .",že jsou ,.' samy 
sobě.·cílem, představení,aďslužébníci 'církví:'žé se. ztotožňují's' dr:',· 

: kvLi 'náboženstvím,'náooženstvf. se,:zrieuŽívá 'kcílůrÍl' hmotnými', 
, kdobýfí' a'udržení' mo'eisvě'tSké,'výhodhniofnych atd: ,My: pémů': 
ženié 'zavrhoýáti. cítkve,ale"musíme.:llčiniti',vše, abýchom .'. od~ 

,stranili církevnictvíj·ábyzájmY'dr,kyeénebyIY:r>řednějším!žzá';,·.·, 
:jrriy'náboženštv:í,"ki"áloÝstyí božíj .,' právda;: právo,'spravédliiost; 

,,~ dobro; láska; KvůlLcíikvírri ~se ,velmi' často, odmítá; samo: nábó~, 
,."lželu;tví;,Je ,{o,' veliký úkol;;usiIóvati, ;áb'ynábóženstvía :ťcírkev '., 

, ':' ','~bylý! zhávenYCÍrkévnicfví;:aleriováCírkeyje· povinna' tento ,úkol' 
'~splniti,:nemá-lipřinésti naOoženstvf" více: škody nd prospěchu. ~ . . 
'\ 'Podobněž~dáMasa:rýK' .osvobození.nábožeiúitví .. Od·.theolo-' 
gie ..• :T éritó: požadavek.'. činí .' proto; ;že ·na katoliéké, i'Orthódoxrií 

: protestantské tht:ologii .yiděl: její rozp·or. s:věClou" jevila ,se . inu .. 
.. ·.n!ythólogickou,/apologií· •• ~ythu, .. ztělesri~IÚm·. avOjí·.:pravdý,.,od;:;:< 

. <půrcemfiIosofie ď a"vědYj>stavbu' zbudovanou': na ,fantasii a' ne. 
:riá~zkúšeiiosti; Ale sám uznal~že je niožnátaké theologievě-, 
. cl ecká/N áb'óženstvf sku teČně.' nemůže býti bez: rozumového ~pra~ .•.. ' .... 

,.éování nábožériskýéh 'zkušeností; . bei:náuk·. á :he'zi,theologié'., ,Je; 
; 'úkolem: církve ~čsL,' aby: jdÓúc ve: směru linie Masarykový/uká::, '. 
"'zala:skutkeni;·ižé .• je'· takérÍauká 'a:theologie;;j ež .'jsou 'ialoieny 
.··na::kiitickémrozúmu·a~·zkUšeliosti,' neodporují:Vědě:a .filosofii,:" 
", .také.všaksriimi riejsoutotožn'y',ani s.nimi.nesplhají/;': ........ :: ~.::' ... . 
. ' •. >Masaryk dál~odm(tá, náboženství·. zjevené. Učení··' církvíjže;' ď" 
,riěkterépravdy. boží' jsou:niniď6d' .BohazjevenY, •. ··jéví .se'Masa:-!> 

.'. \rykoviť j ilko'prótón ps~udos jVše]lO nábožellstvÍ: církevního .. Z' to-':.: 
.. hoto;učéní' -se: mu' zdá:vyplývatiď mnoho.> znám~k'a > vlástriostrď,':~ 
v'křesfanství,,iež jsouď:yesměs' ke ,škodě ' nábož~nstvL: UznáyánL. 
zjevepLiriamená prý;;.uzllávánízázrakujzna.:nH~nií' aut()ritu; ňá~; 
boženství, snížení 'rozumuj (absolutnost,slepóu 'vírujďneomylnost;; 
nezměnItelriost; ; lístrnutí; 'IÍeinó~nostyývoie, .'. znamená to . i: kÍl.ěŽ";· ., 

.' .. stvL jak() odlišný stav;:prostřednictví~mezLBoheiA,áď 'člověkem,. 
s tím i: aristokratismus,' hierarchii,rozdílnósC mezi; knězem.a 

'. ,lajkem; z.toho dvoj í'mravnost; z' tóhoi, pán> a otrok; Církeyní' 
jibsolutismus ',. a'ď s 'ním'. i ,'svěť.sI{ý;:' Proto 'odmítá '.·nábóženství,.'zje- .. 
';veĎé:apřechod 'o~náboženstvF zjevenéholc. nezjevenému.po~' 
'kládá· za"nej větší.'revoluci',lidského. ducha. ---= Je: toj eden.z.hej ~ 
,důležitějŠích "bódů' Masařykovýchnazorů

ď onáboženstvt"'Zjevení 
.. setu c'chápetak,: j akse' vskutku. chápe.v křesfa1!skýéh. cJrkvích 

", -'.', ",' :,,, :"."' -, ." '.' 



,~bj '~k~i~iÚ;i kd~siv·. thiritirdsti~Či~ěri~:, ':Ú~~vřeri~,'obs~h~j ící! pra v':" 
.,.,dy od,B.oha saméh()zjéverié;.-zá,zraky,~p·otvr·zerié.V; katolicismu' 

[.. ~á.to",zJevení církev::v7ruk0l1ije·.·.jeho. strážkyní ajedin6u:ne-:
I'omylnou; vykladatelkou;. v, protestantismu':,jeobsažerio'v 'bibli: 
i:'Tyto f.0rlllykřesťa~ství' poklá4ají:pak tó'zj~veníza:absolutní 
f . .>' pravdui'za. měřítko,.kánon .. ~terým músíme měřit pravdu, právo,', 
i .. ::spra:ve~lnost;dobro,' lásku; 'činnost ·dtiševníjednotlivců,rozum; 

. .; vůJii ;cit,~ičiniiosfkuIturl1í·lidstva,,~ vědti,:mravnos,t;uměnL: Jen .' 
ďď'.···.to.třeba.:úznat;.·c~<je,ve ',shoděs,tímto, zjevďením.·.ďMas~lryk,;však" 
." ) proti zjevení' staví lidský_ rozumí·-vědu a'filosofii;. zkušénostďprý .. 

:'ď.;ho~pouči1a,:že, nebylo a 'není zjevení.: ď ;(,'>: 'é':~ ,:~, 
:ď "'::,';'2 Čsl;- eír:kevtaké.si. sta:novná,~ásadtij.:aby.j~jí·'víra,',n~odpo~ 
, ';,0 rowila?artičenýmvýsledkům věd; Leč:to je' -měřítkó. pouzel1e': 

, gativní..,Hlavní.věcí je:v,šak m~řítko :positivníJiiobjektivní::'po:" 
; dle čeliourčovati,pravdti,'dobro; 'právo 'atd:ČsI.'církev odmítla, ' 

, učenÍ' ostatních církVí o zj evení.boŽímuZavřenémv' dogmátech 
,.,;hébopouze,v,bibli;Tím;· zdá 'se, propadla ,naprostému, subjékti-::. 
"~~ . .visn1U;', iridividualismu a relativismu.' Zdá se,: ženeníáhsolutriíď 

';\,::pravdy,'abs,olútního dobra a pak.óvšem·-'neníanLnáboŽénstvL " 
. ~. ','.: :(A: Masaryk' skutečně 'nerialezl cesty ze . stihjektivismu;Cítiľ.. '.' 
,'<ďvélmi.dohř~ a.trpce útjeHÝ\ubjéktivismu,.:dtiLi touhu··:apo>· 
" :třébupovyjitíze'suhjektu:k,absol'utnímu:objektu,'a:leéesty: té, . 

. ~ ·,· .. 'ri~nalezl.Církevnínáboženství, dosav'adnf.:hlásá. to. áhs'olutnío~:'" . 
• ď •• jektivno,:jímž·· .. je· překonán.' subjektivismus 'a·.: člověku;:, jé,: dána ....•. 
:/skála,' <i.byneutoriul 'y.příboj i.a vlnáchrelátivismu" "zjéveníbo:-~'. 

•. iím.:A~de právě jéúkorčsl;církve .. nej těŽŠí::rialézti objektivní' 
.;měřítko nadsubjektivní a:nadindividllální,p'ravduadobro b(jží; 
'absolútno,>Ýčlóvěku:i mimo: člověka a přece zase ne'vnějáké 

' ...• ;.péVri~ fórinuláci:mi~ulosti;.áLshij~; biblí. čL dogm~tem' domněle~'. 
;;~ne,Omylriého;vykladatelě ~ieve.níbóžíhb;:Cestoukr'tOin'u:měřítk~( , 

',~' ijejedině.nábbženská.zktišenost;"vriížnenC jenďstránkaIidská; , 
. . .... ~tle·také·' stránka 'a' účast)óží. Bůh'se~ vskutktt:proie.voval, aJé . 
'. " .. :i dosud. projevuje· člověku;: Absolutní, svět.božfjé,' 'absolutní,.' 
.: pravda; . dohro j, láska,:a:, ~lověkuse;.v ,nábo,žet}ské'zkušenostiprO';:' 

jevují. Avšak sdělení té, zkušenosti absolutria' od" člověka 'člově'::' . ' 
~_ ,ku, lidské poznání toho;absolútna a HdS/ké vyjádřeníďj~jí ,nejsou 
.>.abs·olutní,:nýbrž·lidskéa,relátivnL'Má· ani'Jvá'zkušenosfriejsot( 
.:měřítkeín,;·ale:vícé již' ,znam.enají zkúšenostivšeéh a hlavně: 

těch, kteří Bohu,a : j elíósvětU hyl(nejblíž, 'předeyším:" ~ežíše>, '.' 
"e:, .· .• N evyčerpávám. tohoto.' riej důléžitěj šího~;ukolu;; který má .'; čsl. 

,; <:. Církév před sebou;: jdoué cestou:riastoupenoú .'Masarykem:a:·po~ , 
::"kračtíjíc jějÍ1nsrilěn~m. dále, :kam:ón'riédošel·.·.·á ... ·dojítiďnemohl;. 

~.):Jen naznačuji aďnapoyidátrii abÝ9ylo:pafrn(),jakJěŽ,ký:je .náš , 
; ;i.'úkoI: ďď. .•..... . • :', ... ' •..• ·,;:.<ď, •..... ·.......ď.' .... . ,'. " . 

" .• ' ':Masaryk' konečri{ tvrdí,,': žé 'riábož~nství .~. ~odérníhočlověk!l· .. · 
'músí: spóčívatina přesvědčení, nikoliv' na·uíře.;'Leč stavěti víru: 
protipřesvědčení·

ď

aodínítáti.·úapr6stovíruJze jeritehdy,mirií-E 
.se .Vírou·slepé. čl bezdůvodné: přijímání ,zapravdÚněčeho; co ml.:: 

, , ". . . ; ~""""'::- , '.,. ,.' .- . (,,".o' ',", , 



", " ,~ 

, -'. 

iikládá~ ~~~~r~t~,~ ~ ť'lIž'dú , t'ou. '. ~úto~itou·Církey,., j ak()'v:.ú~toíi~i~- ' 
'mu'i čihibl e, jako v~ protestantismu;'<Takové.poj etívíry, odmítá 
i ,čsL" církev:' Avša.k-j e,taKé ,víia,jež j epřesvědčenímjzdůvód:- .. 
riěná,' kritická" na'. vlastní, náboženské, zkušenosti ,záložená,ne': 
odporujícínikterak,rozúm:u,:věděi.:p~zllánL Apře<;e:je .to·Víra, . 

,'nikoliv' .\Tědění,' ňebo(nelze, jí smysly,:áni rozumcivým:ú~lt1dkem." 
"" . .'2ověřiti,a':druhéInu,<dokázatL';;Žádrié~,·opravdové ',"nábožénství:-se',', 
" bez, takoy,e'tó:ýíry'rieóoej de ,a každé náboŽenství spočívá.na·vífej 

',:,~o'vše:m:néní; to~.vždyvírá~přesvědč~rií,riámvšak j de právě ·o.tůto 
" :;ď.-','ďé:v.írú~přes,vědč~ní:";,;:". ".' ;;c ,ď;<, "',',,, ',' ,'., ,'>~ .' ';";:;;';':' , 
"; .', "", :<é'·'.'.Naznačil; jsem':na:několika .. hlavriích:bodechMásárykových·' 
',,', ,':' '; <:nái~růé 'náb()ŽériskÝch~i;, jakýj epoměr·Církve,Čšl.; k' nim;::N emy-." ,<., .... ;islíIÍ1):·.že)Y~kteiá·:i~ašich, církví·mM.a,"jako'é.elekták"jedríótný,c, " 
::(:. '~,ďa:,blíz,ký' poměr: k' Masarylwvi j akoprávěcírkev, čéskosl~véÍlská: ' 
':, '; ď;·:pótvrzujLmi tópublikace,.vydanéti příležitostii1etošního~júbilea" 
>;. .-. ":Másúykova' ,. "", ' "",.' "",' ,', ď", ", , ";,;' '.: ' , 

,: .. '" " , ,': ':, ,': O ódmí~avéni .. p~měru" círk~~ď řim'sko-·katolické. k M~s~ťykovi , 
:,,'_jako't1ábož~nsk~ll(mysliteli:nemů.že,býtipochybnostFa byl' inU " 
~.,;,.,.i;dán·::,častokráte.:vyraz~působem' :neprávě křesťanským;,; Je-;li. 

>:Jén:pomÚ;je~nótný,:neilí .. bI{zký.: .. ,,<,;.;,/,... .. " .. ' . .;.' ":., 
......... , ,V českobratrské· církvi,.k.níž.'Masaryk jako,člen náleží, není.' 
:;'\jédiiotné1io' vztahu k . jeho: náboženským'názorůin.ďJ edén" směr," .' ' 
: 'má> k nim,vztáh blízký,' sÍlad~'ještě, bližšÍ: než. 'církev.,. čsL .·Dókla-'

"~O ·~ .•.• ·.·.dem tohó'.·jsou:·jubilejní.,·čIánkYpróf..Dř.'F/'linharta: v: Kóstl!ic~,/; 
'.' ':kýchjiskrách; kteréyyšlYé táké samostatně. s~ titulem;Masafyk . 

. 'a "náboženství .···(nákl .. Kóstn, . jiskei:,1930). ·:Prof.Linhart,:přijímá ď; . 
~'nábožÉ:mské'ná:i:oryMasaiykovy celkémintegrálně:'a: kde .sriád' je;' 
ďpř,eéé,'dóptňuje;:shlédáv~< je.vlas'tně:,,'u: Ma~atYka·vi. principU; a .' , 
::implicIfěvysloveny;:.třebané.vždy 'dosti:explicite, a '. přesně~.·: ď: :,.:;, 
',;?--'Jr.čéshobřatrské;.čírkvj:jé:;všakt~ké ,·směr;dru4ý,:·.·který:·se:/}, 
siCeMa-sal."y~emstále:. a .. podrobně. obírá~::'na':něm 'se 'orientuje;:; 

.... ·,··á~é,::jeho;cestouriejde;·Jménémtohoto.směrit;.promluvil. prof.';, 
:',', Di-.;Hf~méídka ;,y: posledních; \et~cl1' ... ·o'Masarykovi '.několikrát',ve" 

•• :.''-,;Fi1osofické:. j{;!dri().t~:a .. přednášky/ty. : vyšly také: ' ,,:MasaI."Yk.ově; 
.··:;sborníku.:V svém větším' 'spise:"Másárýk; j éj ž vydala právě. nyní .... 

.:,,">li:,j ubi1~u. Yl\ftA( :vystÍ:Íp.u jeprotllrOInádkazrľač~ě ·.re'seiv,ovaněď; 
'.;·.:achapel\ľasarykaspíšé:poďstr~ncé )i1osofické.'~z.ato;vyslovil se 
. ;s~sesvé~·~. ~tánoviska'~:ufč~~ěji;~ i ubqej ním.s}jórní~~:, Če~ko'sloven.št! 

- evangelzcl T ;:G. M asaryko,vl ,( Kaltch, 1930) .V clanku "Masaryk' '.,' 
:a Karafiát"-'ťstav(Dr.',Hrómádk'a 'vedle:sebe ?,tyto'dva' mtiŽ(~ ďa ', " 

jej iCh:šnahy" in~z()ry ,'srovnává', je:~.konstatú je,' že';pfes' ně~teroU 
'shodu ',' je 'mezi' niniipoměr ",takóvÝ:',;Masaryk svými názory po:': '" 
píralprá vi( to, na 'čeni·Karafiá tóvi nade yšei iáleželo." :.' Na ',kopdc'" 

,se táže:" ;,Kdo určí směr, budouCího, náboŽenského. živátáevange;;;. 
lickýcJ1':církviďnašich?: •• M~saryk.,",či::Karafiát?'··,,Z:celého,'článku:; 

'.j e: pa fr'no,: jak :proLHromádkovf:velmi záleží na: toni, , aby ten 
:yýv~j;';určilK~~afi~tí,:~ili',.ref~rm~~Ilí, ,pr!~~iI?'y~tYP.ll.:.ka~víIlsk~!t0:."" 

::yzdalený< a,pnsny:'.Buh,nemohouct ~nsnycerv-clo.vek", hi"lCh, ' 

,;. 
,;", 

>'. 
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I
' .. ',," ',v 'Křésťanské revuž, prof. Hromádka :'praví: ';,Masarykova 'zbož- :, ~\; ,;. 

n~st i'náboženská theorie určitě' odmítají to, co, tvoří jádro refor- "" 
,.mačtií'víry i refoniúlční theologie." (Roč. lIl., s. J65.}"~ ,',', I '·;,.;:K témuž'směru třeba počítati i prof. 'Dr. Rádla,'který v Křé-
's~anskérevui,~vážúje'oMasarykově filosofii dějin,a~činí závěi/ 
, pro'ukolyčéskéhó'. protest~nfismu: ",Ttito: Je: náš :novy iíko1:n~~ď,': " . 
.•. vazovar na :~eskou miriiilosťn·ábóženskou,álepOchopif;:že.ioz-:i .';. 
"ď"por;meii .nía;námi· je; hlubóký:ažej~Lprohlubuje moderní 'věaa ",' 
,::-a)ilosoHe:.Navazovatna' česKottnábožeriskou:minulost; znamená 
,';ď,provést· 'znova..: kritiků nové,' filÓsofieveťj triénu.:r,eformáée,! ,ď (Roč.'",."" 
; .. 1,11./,5.' '.1 7 L}T oje' ovšem, opa:.9n~ďcesta,nežkter6u: šel Mél.sa.~yk,:), .: 
.•• ,:proyádějící,,·kritiku;.:reformace!a;k~esťa:nství;:~vedménu,;yědy.a.\::, 
.·<nové 'filosofie 'a: náboženství i 'tychž, záklél.dů rostoucího.é~.,.:;.;>" " 

,', ,,\< ". N.ěj lépe' vystihl:' pom.ěr,'m.ezi.,i' 'Masarykem',;' a~"a.ngelickými ';','\':/ 
církvemi proL;Dr;, l'erd.:'Hrejsa v čláriku: '"President.M~saryk:,a:> ••.• , .. ,:> 

;<~éskobratišk~ ;·,;.eyimge1ická ť církev~.',u;veř~jněném,ď.vzmíněriéni:; ,'ď '~', 
sbornílúi;N ;ypiáv:u je: o' riávštěvě'evangelíků ': upresidentá v. Lá~:: 
:nechr;'1928, .•. práví;, í,Měl jsem: čest skoro~ pO celý: čas' pobytu:na~,,:,;;' 

, ... šeno.· X Lánech v ~ zámepkém: párku provázeti.; pana " presidenta.';: :, " 
"!3yl~ .při, Í(>p1. h

k
' ovoř,~no ;OnlI?dOhých kv~cech" al~ďzvI~ákštěo kn!Í?oBž~nl ~;,:' :<"i .• ;:;;' 

-stvL:a,~tanovIs u:paI1apresI entaďnaš~eyange IC é.cír, Vl;>y O,;' v,." 

:palrnO'stanovisk6 pana presidě'ríta:·Jea.d~(sečlenemďnášíéírkve;:.·':· " .... :,." 
;'alé

ď

pfLtoin
ď 

l~daco. mu.vadíajej ;idržujea.z'v~áště:j,e~110stranné <:'. 
izaůraz~o"állí:.~.ďjak:i;pti!~'.~říIeži!osti se,.~~alo,,-::-.kon.serv~tivr~~: ..•. 

theologIe: ,bezi:porozumem;;ved~ckemu, ,<.knhckemu .... stanovIsku;'., 
(SfI:;', 84},')," ::.:P>~;',>: .}'\'(.;""/:'<:: .. ;:'f'.~ďď;,;;:.\' 

,',':, '····Není-li.u'riás·,této'překážky; neznam·eriá,:.tO:jeU,přednost, 
:,:'ale' znamenáíopro;.ríás'mnohem ví~ef)OlJi~izošfato nejen k~a~ 
.~saiykově~áb'ožeriskérnu' dědiCtví,' jemůž:j sll!e:blíid,;aJe,předé~,: 

" ..... ) vším knáší. církvi;, ke,křesťanství' a'náboženství vubéc .. Nazriačil, "e. 

;':j sem,z~ní. j ~n~nelJatrnou:~ásf: \';t~ii1,{~:,~;lánku~,:ď:ď: .. '~'.>,<','. , ,,:C 
, '-':: .. '~~.',}<':_" - ;'-<,~:::':'):,~'.;~~ :'-'::\ .. -~~<;; 

","."J'~:.,-:: • ,/,'.".>.'." 1-1 :"."::' .'." 1"' • '.-

"~:~.>\'~', ~i',._' ;.:.'/' ~>-., ,;~.\".:,:' '>'; ::,;)):,:~' -', " 
'e" <';!~~ .'.'..- . , ~.',,'.,";: .. >.<~',(.~~, 

.', A' ,', ,-; ",\ '-';, "'~"~',<: . ~> ," ;-', ," ')/,: :'~» :'-'2, '~,::'>: )'j'~_' rl :,::'': -:',)'~r:?_ ,:.~"~,,,~,> f·,,:~: .. , 
'0"<,:'" 'i' .,'~'~::"~:~_'~ ,:"::~'-',~.'.,; :O"<~::"I:' ';'-"'.':~,~_. 

,,~u6íTELSTVÍ' ~'Í~K~~"A' MÓDE~~f E~H~~A;'~~iuÁLNÍ. 
',;: •• _..... ..~~.,' , ',' ~ ',_ jO.'" J ~ /, '" • 

. " . . " :H~ns;:Hart~~~~:·k6nčí .. · ~~u i .•... špÍs< "Kirche ,~nd:',:'S~X:l1aÚta t" 
.... větoú/kterou:' zdůrazňuje':Yýinam;stánoyiskakpohlá.vnÍl!l otáz:" 

.~: kárri, pro círke\i budoucnosti:, ;;Das eÍ11e :wisselu,vir .. 
ď

;," dass:inuna:, 
'mifder; SexualitaLdieGémeinschaJtďder Glaubenden, .die·ďKirche 
::dérZukunftvird/'Tato'větajezcélě, knihY:uejpra\;'divějš}.· .. ';'. 

,ó:, .. : Zdokonalení .lidstva'·je'podm.íněn.osprávriým' řešením~leckte-,ď 
'.';rých:ótázék" na 'které riedávábezpečné <?dI>ově(FaniJradicená~ . 

';V:- . . '.,' ...... ',. " ' ,:' , , ,,,- .;' ",'-.' " ,"' ," - ,.--, J'.,'. ,~,.,' 



-~ ':' ,o, , ,,' • ,_ ,,".~: :';"; :-"''''-'', - •. -l:.·~·<~;. 

'boženská anivýzktimy bez světla>-vírypod[liknuté. NaJy má 
" církev dát:pdpověďpositivnLse.vším :vě~omímsv~, odpovědnosti 

a,; pok\fdnemůže :svů j ,úsudek'opřít'o ,bezpečÍly pramen, poznání . 
. ..•.•.. 'nebo nemůže . ručit, .,žEi vynaložila ;vše, 'liby, se ,dopátrala pravdy, 
'se 'vší'příslušno'ú reservou < "': f',ď, '. ,> . ď 

•..... ', ';Takovéotázký' j soú::'~prá:~IÍěnost'kvieti~múi ;~ehráriěrir:'~lu, 
. ďaostineritisnÍu,. ,vegétarianismu; asketismu" (pokud' není: poúhým 
prosÍřédkemk-vyaíování; vůIé);.éúgeniký,; té:neb·,ohé.sociální . 
úiravylidstváďatd"\:;»."é~;:ť; "·,c~·.ď ....ď:.'. ., 
ď •• •• •• :Patříťsemtéž p'Ožadavek, kterY' 'vyslovil' HaftmiuíIvTuběží 

. ó . to,. aby \církev:. zamítla' předsudký i, jimiž lidstvo :trpěló. a trpí' 
. stra:nu~á j enL pohla vníhoplldiľ a;. přispěla kozdra yění ' pohlavního'. 
'rodinnéhoživotazamOdemích poměrů.;,:.,>' . . .•... '. .-; 

<,Problémy, 'kterémářeŠitiíjso'u' reforma manžClství,'tózlukÍl, 
~m~avrii:hodnocerií' nénorriiálníéh projévtípu'du ,pohlavního,: umělá 
;nepIOdnost.>. ....• ,,:: ". ď, '.' .'. .' ď \; ,ď ,'C: i., ,J 

.'.(:, .. ',Jakse ktěÍrit;: problé~t1~n:staví.sá'm;Hártni~nn; .jevédlejší.' . 
·Má'za' nimwžné stanovit " absolUtní 'pořádék světa/'ani . M.· Schelé-· 
'l:ó"i sc:prý;tonepodařilo. ~e'pro:,uvolnění'iákonů .,: ob,iva, že. 

, ~bÝ'sepak všichni ,muži 'sťali zhýralCi,j e . prýzpůs6hena'c-psychosou 
"7společnostinij ák nevadí; 'IŮiluje':1imuž 'jinou:ženu"':::neiozejíH 

.. ···:se,'.kdyz.je'ÍÍianželshií···rozvrácen6,.~je.Hérzenstragheit·~ďnían7. 
, ..• ,: želství'na.: zkoilšku:·nenL,v hlstliě:nic: .'nového ... (škotský ,'zvyk)' atd." 
" . ~Aleuznáváme,žetu': př~dsudkyj sou' 'a' působí. zhoubně;' ·;ď.;' '. 

'. ·.·:".Co úzkostí'zbytečných, co, stísněných, . zotročených svědomí, 
:'} co'hříchů: zaviněných·omyleÍri. a pováh zkažénýchtakovýmLhří~ 
. '. . 'chy;. jimiž. se.' pokánímění:vef~rm~litfi,' cO'zoufalých ~ r~zhod.nutí, . 
';; ••. co: křivých', úsudků· o bližních, .'co., přeKážek uznání 'pravdy' a" kul:. .' 
)/.tur,n:iho:p'okroku·p:ůsobnóstí:éugenikyatd:···.prý~tí ... z.' nich ! .. ' J.e:psý
"':chologiCky' nemožno,',: aby se :těm to.,účirikůnipředešlo' j inakď než 
. . 'nápravou ,veřé'jnéh6 :ňiíriění: ,;- , ," .',:/ . ..,., . 

• ~". .' .J ale sipfédsta Vll ferne,' ž~ •. hy' se :~ělac:írkév,'~hópit . řešení 'ta:' .'.~. 
'. koyych ď• problémů ?Jistě'. Il,e.prpstě prohlásit •. ' některý:, úsUdék: zá 
"bludiiý,nebo<pohoršlivýneb·.urážejicí; zbožnéuši"inýbrž, vyna-:- . 
loži~:všécktí·. bedlivost, 'aby ď se ,vyšétřilo;' 'co' j epředsudek,:co,: je 

:' požáda vek 'nira vníhó,zákona, á -cb :je: ideál '.' pro~život .'. pozemský.: .' . 
.... ·.;S~r<Ívhéritií : u;uzáván'ho;ě~i :fnÓŽé ~adii: psych61odická,-ba 
i fysiológická:4i~pósice; :Tr.ojí nástrojení jé možné: .. ' '.' .... ' .. / '.' 
: ..... <1/ odpor. p~óÍi"~ohl~vníIl1U:: styku a strach"l; ,mo.žnosti'p'od-:· ~'.' 
h~hriouti zlým žádosteÍujktomu patří,ideáLpanenstvLTakový '.' 
odpor,! j e,'přírozený' ll. 'lidí; těla. ďnezdra vého;' zéslabéného,t~kový .'. 

,štrach.se dostavuje .u . těch,- kteří: podlehli vášni a litují, že;I1eu-
. poslechli.rozúmu~ Chvilkový odpor---: po nasycenL~ mo~no.'po:'; . ' 
'zorovaUulidí 'zdravýéhj',- :,' ,,;,',» ••. ' .....••. , <',-';!' 

::~. ·:i.s~be~ký :hedóriismuszésíleni zé~labeníIÍl'vůlé; ať' zj emněl f, 
. ar: cynický,:;jehož ideálem jeturécké,nebé,;á.ieml;1~,·-ie leg~ací 
'přestollpit:úlkazj . , . :.,. :1 



},3.; nesfmnné. obj~kti~l1í,'p~~~~~~'á.rlí;,jež'všepodrobuje .roz-.·' 
'úmtf a.snažise ódkrýt i v.pudu,có je; iehoroiuniovým 'základem'. 
~::;"Se sv'áto~ti'je:slučitelné·.j en' stanovis~oprvhí. a;třetLU sva:-, 
lýc.h.prv·IiískůpinYlmdáu pak před sudky, a jéjichriázor; i"když '. 

'. b~de •. áproštěnod ,neodů,vodněných:vlivi1ď cizích;;:ďnebúdepřece 
'.' 'směrodatný, ,bú de-li! možno •. j ej klásti navmh. j ej ich;disposic. ď" 
.. ·;";·,Roz~m. sám~a; p~něvádij de'o"zákon při~O'zenY.'(v·ďt6~jsou:. 
úljedno,i ďřímštLinonilisté):;á:~ne, áp6sitivrií;rozhbdu'je 'konec .: 
~<in:ců j ~iÍon :.:2, mtiže' spatřiLve',yyhověnípohlavnímu'pudú.d vojí' .. ' .. 
nezřízenost:; l:jé~ormálně'spojenó;.s·takoviHi láskoiľk'druhému' ; .. 

. . ~ďaspoňy ,ÍnoilOgamii .. 7; ". jaká '. nenír6Zlunově: oclůvodriitelná . 
:. vzhledem·kned6konalosticlrúhéhó. á:jestliže omezujé'ego:smu's" • 
.' individuální,., mění. ď jej ·.V i:energičtěj ší .'egoism:usďdružstevníi,,totiž 
:.rodinný;.2; j akci: každé'(j,ovolenížádosti i tělé'sné.<oslabúj é.abso:-. 
. ' .. :lůtnÍpal1ství:vůle:;' '" .. ; .. ";,','/ ,ď· •. :~::ďď>~·;;>ď:. 
');., ďNeponiěrstúpiiě lásky',:k I áskYhod~osiinH1.že:bYt.· d~konal~ ~."'. 

,'vyrovnántím;že se'manželé~ilují' v Bohú;' že' se jejich ·Iáskapo:.ď. ". 
svěcúje,~kdyžsiriávzájern::prokazujr to; co jinak přijfÍna jívý':': 
robky lidské. 'spodobújíéLBóha' a'jeho svaté.' A íe~liďprávda. ' 

•... (thése'Weiningerova) ; že . žená'nerií·. schopné('rnilova ti rOzumně a 
. ,tedy mo'rálně,·. neriísice kooperace' mužova' při tomsamaseboúžá': " 
'.)loŮcí.',riýbrž.~jetozlo, 'které; nezávisí: na-' něm.)l p.ení',tÓ· zlo. mo:' . 
. . ·rální. ·.poněvadž· pak .;žena< nl:!j edná' protimrávnosti"nýhrž'jebe~ '.' •. ' 

· •. i ffiravnosti;Rá.d~' bych' .věděl •.. kdo :bY. mohlÝiděti ~ na, př;'Ý :Ozaná~·;·:,;. '. ' 
,·ď::mově~lásce.'kjeho:žéně}1ěco'jin~ho':než:plriěníypříkazu.lásky·;.·.·· .'. 

;c,:'. ~ ·Bohu~.v.:,~,o-m~;~dod.e">. mú ite"jbližšírrL > .. -. -~:.:; ~':',> . ',t. :',~,~/::'~.:, ,,"<:. <.,' o', 

..>; :", , .• p ~n;tvívule p~k IÍetrpí; .•• kde:'vše;"ipov(;:l~ní'i;ud~vé .'žádosti· .. ' 
...... jedikto~áÍio rózumem;i"tělesnýďpožitek můžebýt(~chtě.l1ďz lásky' 
>lLBohu~ačvlástnírozkoš' pohlavní vůbec nenív:zpŮsobénípožitku 

.. 'sob~,'.nýbr~ druhému.:. ..'::" .. ;ď;: .. 'tď;'.ď~'t.~·ď<:0< ...... : !>.~ď>;. .~.'" ". 
;c',' T radice~ může ď svědčiti <> ' něj aké ,'nezřízeností 've stycích' P.o
hl<ivnkh':jednakďvyšším •. :()ceňcrváními,parienství,.:jedria1;{j:avrho:', 

:vánímukájetÍLt~úhyporozkošUělesné:: . "' .. ~. . .ď):....~:: 
.. ,:ď'X.;ďZďM~t;J9:j1.'12'seinitŽ~~dáti,ďže:.žádalKristus~a: těch.:· . 
. , . kteří; se . zdrŽeti' mohou,· aby.se,zdržovali nelJ..: a~poň ' •. že': doporll.:".; i 
'·'Čoval panictví; jako ně.co,;lepšího,.néžníanželstvL'A:Pavél:::jemuž.~~ • .';,···. 

'" Hartmarin·vytýká"Aňgstv()r;.dérF~auď,~,(nastr:,197Ljistě II1u c;;, ..... 

. ~ .. ::. dával:předriost, ovšemvihledeni k zvlášt~ím poměrům;!!. Kor!~ ': :. 

... ~7,26) • Aleje ,jistá •. žemyšlenkaiže.by. se 'příčilo:~rozumuvyh?vo':: 
.... 'vatipudu 'pohhivníinu,', není , křesťansk~ ... Slova· pak·Kristo.v~; .. Po:": 
ktid:možnomíHvylíčenLevangelia .. za zevrůbné,dpkailijí j(!n, že . 
v,konkrétnímpřípaděmůže.být.pohodlněj ší: žítb~z ženy: -'-j e~li, . 
kdo.Chladné povahy:.,v.ll:-.:a ~ž.e.žíti,bez žeriy~ůže. se odhodlat 
itén, kdo má·živějŠí .. temperamerit-z důvódůvyššíchjkdyž hý,/ 

.. ' inÍl: živo!.' s; :máriželkou .•. vádiI v: povolání;.··· :např;Íriisiótfářském.ť 
• " MI uvL tu k:těm; kteřfse báli životaďsženou,:kterou bY'llenÍěIí rádi,.; 
. i,která by'byla nepohodlná.' a~by, jim podr<?b~~á bylaj',kteří by ji :;. 



.. 

" 

.',' . ,.:0', 
,", ~ ,.'. '.,-~~' . ',,:. ~.',:' 

':~i~'OP~:!ili, inf,i~ .b;.;;.;n':žili s .;.1. ~diá.z~liiv.;O).Ále 
n~dóporučuje žít bez :ženy pro toto pohodlf(v;.:t2},;.nýbrž~nazná~ 

.. ~ čujejen,~že;.mohóit k tomuvéstdůvo'dy ideální:královstVí,boŽí .• je 
,·':hodno.vše·chobětL~Žít·véelibátě·ie·m6žrioka·ždénÍÚ,ale'nékáždý 

.. ' •..• ·serózhod II je p:odle: toh();cosmÍ a'comá;:Anešh~dretrÍéniu' člově
: :<;,ď~ ~·it ·nelze.·vůb~c·se>stanoviska.:étigeniky;sňa tek'd6p oručovat:·, '... . .... 
".;;·>;>/:.·~Nikóli,· árii ;Kristus'ariiajJoštolé, n:ezavrhóváli,~' j akó. thera
č,.;~ : peuti):a,es'seriové~7:·.uŽívárif; rádóstítóhoto"~věta:'Askétisnl1is, 

···,:·:::>.·.·.ktérý).se.:v.~křesťánsiv!.:.:vyskýtl;.:ié,:,néŠkodné~·.pfeceněrií.principu 
"i' 'askese, ?j éž . ,má: ~ýtj enprcistřed~eiri, • aby. se . upevniľá vůle;: a·, jehož 

.;.;, . <důležitost: prO póviňrióu,'výchovu 'mládeže nikdo' nepopře" Káždý 

. '\~i '", s~ mán,aučiise 'p,femtíhati .. v. ne j těžšívě~L:Ale i <iko ,se ď pfičí)rHenci ' 
-;'; 4 přírodymiodůvodněné zmrzačení Jělá, ,tak:i 'neodůvodněný žÍ\;ot 

'~J;' .. " ; celibátní.' A 'jho, .které uklá'dal' Kristus;:nazvaI 1 sám', příjemným a 
, ····" .. ďlehkým/:.';·.~ .. ::c7.:;;\.,·;: .« ....... '.,,' .' I::: ." /. ď: ... ':.'.'0" ' 
'.:' '. ,r' ,. Co se, týčé:tradičňíno· nehodnocenC těle'sných ',:požitků, je 

.,·C, .'. .' p'ravaa, . že' mnc)zF Il1ěli vyhovění pohlavnímu pudu za~ jakési sní
;-' ~" :.~.:.:. : žÉmílid.ské;důstójriosti, dovoléné. i enpro~ plqz'ení 'p'otómstva, a,že 
'J.; . . '.:' 'zakazovaH ; ódda:ti 'se T'ozkošLpro niďsanlú.Alc,to ď lze vy ložit jako 

; /. 'i i::':~épře.šiH)ů jOrrnulaci .požadavk:ui'iaby:v ládL/rozum; / i ehoŽ .. vládě 
,"'; ,': :sej,ymyká;. k90"h.~eFnezř.ízeizoúď tou,hóupo.roz~ošija.je'prav.da! 
:. " . . '" že; tělesná rozkoš' není, ideální, ideální že je rozkoš nehmotná,' 
, ' , : " .. s',nepříjemnými: složk~mi' hmotné' (zápachem, n'ečistotou).,nespo-
',;:" .... ;'.::<jé~á;;,;~isJáďď,;i.a~oj~:zogj(wu:vžá~~.v~~in'e~o:zp~střenti,~rá~y 

. ~' ,.:.,apoznampravdy,'rozkosduchoVlll,nakabudevnebl,·kde;sene~ . 
. ' ':,,',.;,' ":;i' žení ,.áni.,·nevcláva jí, (EJik20,. 35), '., aže: .. ·jenďtěm ;.j eďvšíÍti;.'kteří:·se . 

. ' ·:~;,;:;'~zproneyěřili.·prihdpu;:.kterýnás~ivymaňuj~ .. ·.~<:iPoroby.~hmotY.:Kó-
'o" " ;;/ď:.:,ď :riečně.v římské.církyi;.'kde .. })yla:za:vÍ'Ženavěta,~éneilí,hříchem 
• ........".:'.,;? ďopús:coniugiíób~ sólamvolúptatem · •. ei~rdturri i (Danzinger ... 1159); 
" .. " , .. ': .:<Žádriý .. ·moderrií·mor'álista>,nezi\vrh.úje,.proto: požitekz';n!Kotinú, 

>ď::, .. ' .. ~ •. ,.opia,iiebo>cukeriilli; ayykládájí, ' •.• žé' je zavržena, . jeÍlheniírnost; 
'':'.' >ď,:! tó~iž,.vyloučení.<j ihé .. sriáhý, •. jinéhó ."ohledu. n'éž';.pravě: iikojen( žá-, 
,J.:ď , .. ' ; došti;: Tak. by la táldičníhrůbá,"nerožlišti j fcízása·dá:·rektifíkována". 

" ' ... " ." . až kdy~ :'sc. rozšířila příležitost,.j L aplikovatriaj iný (6oor;néž.po: 
" ............. ď' hlavnírózKoše~.totiž ;naďpožitky:narkotick[ ZtohÓ' jé,vidět; 'jakou' 
){ď:.:';závaaou,'pro: spr',i-vné: ~suiovan( rntlžé: býttradi~eí i:iJ.é\1yŠetří~li se 
. ·'<;:jejífaktickýzáklád»,';·;> <,,>, ..•.. , "'ď;' " .fo . 

• ,: •.. ~;,."";"". Má~lrsi':dóka~at;:~:Žé: ~ab;áněnL;poČ~tí:;; ~1Ítiž~lství·'·nebo • 
. . " ·mimoně;ďriiíri1á.masturba~éj s'óú:hříchém, je třeba'j iných4ůkazů~ 

'ŘímštÍ'mďor~listé;' fežtó; fuaj í'O iiemfmostiněkdy hodn:ěhxnímí~ 
.. '. ·něn.í,'Jo' sice tvrdi, aledůka:iůnepodává jí buďžá.dných neho.na~ 

.' ·.:"prqsto nezdařiléj':a'; býva jí .sit?hO :ivědorrii (Ballerini á;j; ).'Za:j í~. 
, (:;ď:: mavé j ejžé se ;nikd?;aspoňzrriod~iníchnedókládá;:Tomášem 
,. ) Akvinským, 'j'en{ civěéi pojednal 'zvlášf(Qůaesf'disp:,demalo 

.',; a.:.15 ai2)~Nédovédil.si to;jinák :vylož,it, neŽ'·žése za·jeho 'árgÍí-., 
;'meritacf stydí,'a myslím'! že právem. ~: ....." .• :' : .. ,; ......! ", ' .•. , 
. '.ďModerrií .myslitélé.nepřestávai í. 'však~na, tom, že':neitzÍlávají . 
. ' hříÚwst (()chranných prostřé'dků, ale .. v zájmu'eugeriiky ,éubiotiky : 

. , :~:;',~:" !'>-." ,~" ~;'.: '~::~"",.':~, ,,: '-\',',:~ ''':'. : , .... ,.<:.'._:, 
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, .' " '.' 'i<, . . . ::/i' .. > , .(" . .:.:~\:. .....ď,"':·." .' 
a. kljd~ého soužití nÚl?želského, ,ž~dají'kohtroruporodů'1ne'vYlt1~~,.:t:<.' 
čující· ukáje'nípudů, Rímští ;theologovéuinávajF.jejichsrlany:za:·"> • 
správné na; tolik/že; dopóruČuj\'ytýchž'případech,i ab,yse·zatíIll,ď·r: . 
účel ~m\~ol il~ •. do ba.;' k.,oplpzenj .c· nepříh?-d~á~;i N;i~4 y .. p'(lk's~ '#e,za.:-' 
vrhovaly styky mezl.manzely neplodnyml; ... ·,.··ť·; ...... ' .•....•••.•.•..... ' • 

...•.. ":,,'. )Proti pfincipu'.eugeniky.(a.·konečiiěna·témŽ p;illcipú.'··s~.z~:,. 
<kládá ,i. táktika",kterou ·s~ďmariŽelské:so.užitítlsnadňůje) .. mohlo.bY.· 

• ~;se· namítnout, .·.že'Kristus '. nikde ~ nedOporučoval··uměléiasahování ... 
:dóběhuď přír6dY,;í,raCiollálisaci~ď, :l1pra~ení:podle.rOium:u ~ vyhle_:

ď 

· .• dávajíCí,hó:vhodné,·.p:rostře'dky:kvytušenériiu:nebO:předpókláda;;·· .. 
. ;.riérnucíp./ N epódat,prog~airi ':pro C sociální :/úprayi.i:lidstva,·': nedal .. : ". 
:/apoštolů~pokyriů, ·.jak· típra~it>pů~i(pro·.$~tL~en1enět<proďPř~jetí:~,,:, 
~: :evangeliaapro/vítězstvínad mocí :ďábI6vóu}·Alě'.'f<>.ni6hfo· být'·., ':' 
'ódůvodn.ěno.tím;'ďŽe.~jěhoúčedníci::ríeměli'p·ro·vzdáleně j šíl sl óŽi:: ' •• '. 
těj ší působnost porozuIl?-ční' a' že by provedení ta~o:vého prograinu .. 

)·.:bylá bývalo nemožné,' že doba nebyla protci'zralá.,Ostatné takové -
:':;"myšlenky vykládal nebylo v' intEincíchevangelisfů;c a kroměev~m

. ď.:<:geIií:nemáin~ o: KÍ-istovizpráv: ~Přes. to je dosti, zarůčerio,",Žé. hyl 
..' zásadně ,pro . podrobo:vánL, správY'.;života·jedihců'.ili'dstva'pod· 
..• ďď.:/diktát . rozumu.' JétOnaznačeno' na'př.u· Luk>12,34:nebo\14;.'2S' .' 
,- ",'nebo v podobenství ~ hřivnách; á.známe dokórice zá'sadu; jak'pd- .... ~> 

", .' 'suzovat omyl;'ktérý při 'tom ,postupu;vzhledem k omeúnostrlid- .,.:)i ...... ' 
,"', ·.ského:poznání •. není :vyloučen (Luk;'12; 48) >:'".: ': •. ', .•.. ,'. >'>,:.!.· .•• : ..•.• ď:\:;i .' 
..•. :>:~)~<;Jiná·leptázk~.pokudroi:tim •. ~opor·u:čuj~·:9prá~du".iá~áh~eu~:'· 
" ,'.;:genikYdQL vývojé·.lidštva .. pokud:zábiaňtij e~tojď'CO ::jé:'positivně " .. <. 
"' •... škodlivé,· ndze·niC.:namí fat>Ani 'ukládá:.li ',v'ýkvětů \lidsfva:povin-' \' ',: 
",.,:, nost;'abý~ústavili poso,Qěp,qtomštvoa'tímse'přičinili o. ~'ušl.éch7 /',; .. ' 
i'"tění . lidstva : a .. ' vyplnění'.j~ho,úkolu;,:Al~. každý;s~;můževyjmotÍf,~:.: 
ď :<':;0'1', této 'povinn'ostipr'onesnáze; kteréb.y ,mu;vzešI)":ý'jehó: povó':.O· 
,',: lání,není~lr~obře ;slučit~lné.'s,vychováváníni'dětí 'neb?j e-li sple.::,ď .' .. ' 
<.'žen· se ženou;-která;jak.se. ukázalofeprvepozději, kdyf'užměl '.:.' 

; • .;' vůči ní' poviriiiosH;nEmí; dobřc'schopna rodit. nebov'ychovávat.'Jen .. 
, ,je ,otázka, nemÍi-li lidská společnost 'povinnost připravit't9-Kovým' " 

. mužům'poměry, 'aby se mohli pHčinitplozéním' o,:.idokonalenC' . , . , 
. lidstva;,: aniž by,zanedbali'svých 'pó:vinnóstLvůči~ sóbě/ženě'abliž~ "', , . 
': ním'iAlefa otázka ii'ehí 'pro 'naše: poměryiaktuální(rňůže:se ;0', rii < .. ; 

)ďyřemýšlet;alerietřeba:ji řešit;'Avšiik:;'i kdyŽ seuznátakoyá'po'~ .....• ,. , 
>.viiiriost,'hyloby nesprávné:říditi:sepřivýběrú:rodičů"'nebiďpřr:(~;!; 

, " ~!-' ď:uprávování.sexuálníchpoměrů'jetÍ:iá jmý.eugenickým.iďriebo,;vy-:/:').! 
'Ýozóvat povinnost polygainie (AnquetH)áspbňypřípadeneplo'd:::,'.;·. 
nosti "j edné ,ženy,' nebo ,dovólovatlne:'li , násilí" apodyod,alespoň)"'ť':;' ". '. 
lstivé,svádění' vh'ódných Žen>vhodnÝ'mimúžL~ U'kol1f.yím'é, ,cO, . 

".' chceme; ale'u člověka ?ZdažriehylovyslovetlO míněníí.že' pálením';'. 
,.ďčarodějnictéměř·,vylllizelaV' Evro'pě<šchopnosf,jasnovidu? Lee':. 
~;,::.která· vlastnOst; nehoiar6dek'jejíjď na jehož'~rozv6ji:snád :,búde.ď ) 
, ',.záviseti·· další stupeň; kultury, ·li1ůŽe.Se ;·riyní:·zdátí.·vedlejším, '.zbY~:". 
,'fečnýmnebo/ dokonce vadou; Srlél:d Di.;se 'próťómělaref6rtria' bi·á( . 
'spíše tím směreÍI1,žeoy. s::')zii,stilhlas' I'řír9d)t zl1esriadnění~ ď . 



,:' 

.. :::Iide~ spravriě,vycho~áv.aný~ ~~sťtlPudo ;Í>locinéh~niánžeIsť~í, 
. 'víťězíCí nadE!VšemipřekážkamÍ.',""c '.. ,;,ď:,/,.»ď",' " 

" ':. ,Vý~naÍn':er()tiky:pro,trvalé,soužiH:je nepópí~atel~ý,aříinštL 
móraIisťé,jižto ifeměli:zájIIlů'eugénických;byliby,kdybYín~niěli " 

' .. ' přectsudel{ proti .... zmaření: účelu'-;',:ne neposkytriutímovulaj 'j ako 
···';y·éeIibátě, ,ale ,zabi-áriě,nÍrn zápasu o přísťup k němu'~ikterý má 

nekážaé·. j edííotliv.é: spérmá"nýbržsoubor i éjiéh, ba arii ne každý 
současriYrn' vý:v;o j em 'oddělcný shl tik;:. kdežto. ÍíčéL umožnit, oplod
něnLseri~ruší" použitímj eijó .k Ukoj ení. pUdUO)lic VíCe 'než: po-

c , •. ,dobriý',účel'vůně;riéb'o 'kvěťu, ,'dávno, . ťřebásnaújmú gene'ráée, a 
': :riedba: i ice::ýalně;:práv~: a:~'povinilosťrindivid u'álních, ;\iyv()diliriej-, . 

laxnější důsledky;." :i. ,', ','. ,( '( ,; "'.' , 
,:. ',Ale' s Joutó . otá,zK~U ',souvisí "hodnocení 'různýchsvazků, 'mezi 
. dospělými, zástupci íohoupohlavL, Je,ťo,svazek'uzavřený:iá'úče
leni:plozeri{:'dětí, ;'se'ďšmlouvou .. ' óbčarisky právophitnou'á,pódle, 
před píšů' ..•.• , občanského ;:iákoníku, ,,' .''ll. : spo j ený ','nebo "nespoj ený, 

.. "8', účerem:usnadnif~ebo ~zá jistit; živobytí; ďsvazekheidětnftrvalý, ," 
.'. '" svázék . bezdětný křáťkodobý ;;,:-.. ' do :rozchodti;~ z'náklonnósti, ne

zištriý;sty~' placený~,,:,:,:::;:,) ',:~;i':> .... " ~:,: .. ;;,:::'~',' ~ .. 
:"t:: Yíiné;:že.:povinnosť,vychcíYaCděti a dát .' náplň,: jejich.ciťové, : 
,·cthicky.·· důležité:poťřebě,' žádá·; j akóúsi' stálost·· manželského ,po:'; • 
,~něruď.tamj·,kdě'.se ·usiltij~ .. • .. o:dětL .věřím~,:že·. pesnadnost:i()zluky 

,zákonem a. jého~sankcí zaručená'je mocnějšíril pojítkem než sebe. < rafinovanější' erotismus:/J smesLvědomi poýinno's~í,:které:ukládá 
:' láská.kbližnímu,jež.nedovoluje,· i;když'o.lomnení·JÍmIuva~··zině-:, 

•... 'nou jloÍněi-ildruhémů. ub1iŽit,aniž,~ třetíinu 'poměr ten:: rozvFacet. . 
. K lomů Pak známe, zá'sadu~Kristovu:' Cp, Bůh s'pojil, člověk,ne-: 

rozpojUj !··Záleží,natoffi1na.který rozumemoYěřitelný'J5dncip'.}z'e' 
," tú ~o ;zásfld u:.reoukova tj:á. za. kterých, póínÚů je:; tím :pož(idovária 

•. ríerozlučnostabsoluťníÍle~ó.rdativnLa. spojená:s tílll·monogámie~. 
,~lo\lěk+-v'pr6t!vě~Bohu;~z~amén·á·· tu buď zájmy. sobecké, ....:.,-. 

,proti <společenským ;-'-:-:ďnebo, snahú.upravovať, svů j',život' podleťc 

.'svého~ozumu:,a;nespo,kojit.se;prozřételností bože ·.Jisto:je; ',že,ve ~ 
" ~;výroku'Kristove. :nelze" spatřovať '. přikázánfpÓsitiynL.Křesťanská '. 

tradicése 'neopfelá.,:proti •. Přidavkú:ú Matouše ať připu~ťilaI'jiné . 
, případy, .. kte.ré' by by \ y:neoprá vněnymi' odchy lkamiod ~před pisu '. . 

.. '. Kí-istova'jnevzepřela:se ani zásadě:Pavlově.:L Kor.7; 15,d,která,.' 
'má-li.'nějakouplatnost,'rÍeZahrnuje·.·.jeo·případ •. ·různostL'přesvěd~ 
'Čenrnábó~erľskéh6,; jen ďže~:sé nemá áplikovať'hez .tJ0třebY; (yerŠ' 
"17) .' Manželstyí i e.nej intimnější společ,enství, je 'neslučitelné s: ne':': 

" inávistí.~,~ J~;..li 'slllysl <zásadý Kristov)rr že. prOpouštěrií . ženy a 
:pólygamieje 'jednání; sobecké a nedbajícípráv,nebo.zájmů; dril- .. ' 

.' • héhó,jáko.jich·nedbá svůdéeženy;'je paťrno,'že)je 'tírii"\lyslovena. 
' ... ,p<?vinnost~uloželJáiákoriem· přir6zeným, : kterou ,lze , přesn,ě:. vy~: 
"měřita: která nepřestává, F když přes tá v'á zákonitá ochrana l'rává.. 

·na.to(si.,Mar:;'7,'11); Pravděpodobnější •. je ';však ;výklád>diuhý .• '-· 
····· .. Jé::livněkteré'. složce lidského/života třeba'spokojenosťi,je' to'. 
,e'v' má~Žélství.Ta·se: však požadu jeď jen ďpotud;,pokud zákon při~o': 

, ~.",,/, . ' ',. , .• , ' ,', , - " '" ',! > " • 

".,:. 
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.'. zený nedovoluj e z~ěnu. Pouka~ k.níjetedy';v~hl~deinkpl~ě~í· 
' ... zákona.přirozenéhojen psychol()gickýin . usnadněním:> důvěra 
'v' Boha p~m~ž~pře~ vše~ky' nestiázeživ~ta\a j a~Ó i,i ne~á'otřásti 
.. ·nenah.radIt~lna. ztrata maJet~u,:·tak aru nedobytna .. nahrada za, 

zm'ařéné :naděje, životní.. " ".>'.:> ' .. ' 
. : ::.' .·.A~iPavlů~;záka~· nového nianŽeíst~í.( 1. Kor.7; J1)' n~l1íp~~ '
.. sitivní,tÍýbrž

ď

t1umočí jenzákónpřirozenýjzhřeší-Hjeneri z man::' 
,' .. želů· proti povinnosti;·.·.kterou má vůČi; druhému, ... ilemá·mu· druhý". 
, znemožnitnávráf'a smíření sňatkem· s. někYm.··j iným j tím ·.neníza:...·· 
';kázári'bezvadný<,jíriak .'. pOměr',dočasný,. ani':nový sňátek,.opuště~ .. ' 

'ného, jestliže seznemožní'návrafn:ovým sňátkem,vinníkovými 
... 'jenžnení.všudevyI6učen zákonem.~ ,.' .' ..... .'..... .... '.' 
': ;": Dekre{ áp<>štolský, jímž se: z'akazu j e.t~ťéž ~co EJCod; 34, 16, .' 

.'Deuteron: 7, 3; Esr.9 á Lěvit.18, ~18" byLvlastně 'místnízávaz:: 
ností ' (v 'Antiochii, . Syrii. a ďKmkii), 'anehylvůbec·· rázU efhického, .. 
y když 'jej později (Tertúllian) tak.vykládaIL.~ '.',. <,":., 
" : ....... Monogamie, t:' (ďt~valé spuŽití jli:nd~oulidiió~iíého:p~hla~í: .' 
.(kromě· dětíj·.souroienců.a "rodičů) •.• a'spojená, s tím 'emancipace '.' 
ženy' od' mužova :sobedví'''''-'':,ale ne od' záko'na přirozeriého, který ,', 

~ .káže;'.abY. rozh9d9V~1:: Ye,.sporných \příp~d~~h" .~ozum 'a<p~: ~.~it~'·a:: .. ~ 
" aby . se;. podro~ovál"kómuďje . odpovědnost:,břeme,nem-7-, 'neraz-, : 
-tučnost z důvódůsoheckých .j sou, jasné póžadavky zákona přiro-

.. ' . "0 zeriého~ Aletím.,nétsouyyloučeriy, ani, nej intimriěj ší 'styký ',S', ji-
-. nými osobaini .za." souhlasů .. druhého;·.jež" mohou být zase . závadné 
prpďjiné' okolnostC ... '· ',.,., ; ... ,'\-. .'<>,,;'., .' 
~,' Rov~ěž,jestliže není Ínírná' erotikav:sobě~zatratitel~ií,a 

) estližeeúgeniká: nedovol u jevšenF rozmnožováni "lidského, poko~ • 
·.lení,·.je,eroticki·.poměr:dvou;lidí,'ktefí\dětLmÍfnechtí'neho··ne-·· 
,·mohou,. sám. seboudovóle·hý,·a,.zdaďm.á býttrvalýči:nikoli,·.závisí " 

.·jednak na toin,'byli-li, ótóm :určitá .. úmluva;:jednak na'.tom",ďzcIr:t: 
: hy riebýldruhý'rozchodem, poškozen, a'konečně riatom,"Je-H.to • 

. ".poměrz·.lásky'či. obchodnL.,;:'~~ ...•. · .....•............ ~,<:I .. >,.. ....ď.:" ':.: 
•• ď ' •• ·,J~stotázka,zdaa j'akmá'zasahóvatsiát;:á..iakáillterven.ce> ." 

. Církve ,je ·žádoucí; >Nemluvím:ó;intervenci"nepřínié,",která,je ď 
····:v. tomi.že t1úmóčí:přirOieriý' zákorriniavní" ani.o 'inter~erici, .kterou. 
·.·rozhodůje "0' tom,.kteréďjsou podmínky,' aby byl někdo jejím;čle;.. .' 
.. nem; nýbrž'. o: tom, zdá má' mít obřad .' :připomína j íc(: povirrnostL' 
'nového poměrti,:·jehož·,.vykonávánírÍlďprojevújí!snoubetiéi~ svůj .. 
,úmysl, povi~nosti. ty plnit Je:;liživofs'póřád<l;ný . plněním:. úkolu .' 

..• ď lidstvu Bohem uloženéh'o; má. každá. změna;': kterou' vzriiká nový'" 
< . ':druhp?vinrio'~tíjbýt riábožénsky,:promyšlena.a~procitěnaa~.tento . 

:;' .úkonvyj ádřen i zevně,>.tedý. církevně, což působí .. blahodárně ne;...:. 
" .. 'jen<naty;kterýéh seďzměnatýká, nýbrž.i ná ty;: ~teří jsoutoho 

svědky. Podmínkou. tétoblaho.dárllépůsobriOsti j e.ú<:tiL k.Církvi" 
. -: ,', 'á:póchopení .rozumnostiúkonú, 'znemo~ně1!é. yCírkviřímské.přéd-:-.~,;· 

ďstidký,j ejichžirozpor se skut~čn6stí působL,újedněch smích,roz~: . 
. ' klad a úpadek, u druhých pakbudí)leklida;och.ablostž.ivohlísíly .. :. 

" - .> I· ' 
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•.... >, iftsah,státumůže IriífňČinek' dÓb~ý,.pok·lÍd svouďochrario~ 
•. ínánž~l~ke smlóuvY'znesmtdňuje.rozchod-átíni, půsóbí ·psycholo-· . 
: gid~ynaudržovánL souladu mezi ďmanžely . Ale-nenLto jediný,. 
'účinek a mimo znesvěcováni .manželské'úmluvy tíni,··žese .. klade . 
na:.· roveň 'obchodní' . smlouvě, že" se" to,éoďsáúvisísláskou~ a 'dŮ": 
věrou,' vymáháďnásilím,JDu 'Mesnil) " niimo; všechnu bídu, která '.' 

'. aspoň'zari.edostatkupenězna soudnífízení pro.rozvod ipřizmír;. 
,-nění;' a>tedy::inepůsohivnění: (znesnadněríí, dobrého.účinku ',. psy -.' 
chol ()gického tHerozlučnostr s:orHm' dobrým 'účinkem bývá . v,čet-, .. ' 
'ných připadech,'spojena, 'ievCseďtu·pod/ aegídóuzájmů celku. 
,pěstění osopního:egoisniu . tíin/že s'ečhiíprávní nárok)/:z' tóho; co ,.' 
.je;'y .lásce s,úúozřejníé; Rbzůmísej«žeochranoupráv' ósobďdó~ . 
spělýchi .dětí:proti'škudcůIri.plní stát j en.svOitpovirinost.,:Ale • 

.;'tíni,Žeto; 'CO je .esencieInímprojevení . pfízně,:' Činí 'předmětem 
' ... rozkazu*) ,atím,že btidí představuíže soužití' mariŽelů;~třebas 
:: ::se .'jejich:pom,~riakládá; na pr ostitllci , za sobecké .výhodý;' poku'cl 

;, ":',se néoctnevrozpóru's parágrafy·;.d e dokonalé" a lepší ,než 'soužití 
':. sebe' ideálnějších lidí; .kteří nestojr osoitdnLá,pólicejní záštitu,: .' 

. je.sání':Škůdceminožná.vě~šÍm,nežkterykoli soukromník:· ď 
" ',,' 

'< Mluvili ,i sni~' d9~ud . o:pohl,ľv~ín;životě .do;pěIÝch~ MládeŽ' 
'.' má:ivláŠfnípovinrH?sti,které mohpu byt zane'dháványpovolovánim, 
.,. sIl1yslnémti: p1!du;ď AlerienÍ-:Ii;rnyslzau i ataneukojenóu,.1áskou; 
:kt~rábybyla' pře~ážkol1;ďaby ~~enevyužiIo :účelně.sil,. ba'snad' 

:'. naopak podporována '. v/ tom ., snahou zalíbit .•.. se' , družce, ;neoéha~ • 
bu i e:-litírn'odolnosť prOti· nesvědomitosti ·anedbalósti.· V. plnění' 
. povinností;. a: nezeslabují:-Iise' tíinvůbec. síly> fysické. a' duševní; 
.. Iieznesvěéujé.'"Ii,se.·.·porněr, l{: ,druhému' '.pohlaví.-:;-:-,··<nelze.ani 'tu 

. mluvit : 6: nestřídmosti v;erotice,' atédy o hříchti::,jenžejsou, tyto 
;, podmínky" málokdy. bé'zpečně 'splněny ,ia

ť 

sami to', posoudit.; nedO~. 
',vedou/Proto; se;nedospělýní.rnůžTdoporučiť jen absolutní' zdrže:" 
'·····Hvost,.ď ále·nemá.:se, j im::ukládatt nic; ,ďconení: uložerio.zákonem:: . 
• 'přirozeným ..• Stírn p'ak'sollvisI'poslú':Ování .' svádění nedospělých.': . 

~/>Okl,amáváj íj e,žésobeckých:důvbdů, i ako by, věc' rieiněl~ vlhŤu ' n·á~. 
··;~ .. ·.·jejicK:duševn,í·hěbi'těles~ývývoj;' ač)nají ien:,tehdyjistotu:;'. že ' .. 

:';Hm: neubl~ží,;kdYž.je"odvraceiíď<>d·· smyslné; lásky ď~',smyslnych' . 
·požitkŮ,·.;neéjako,odnedovblených; . alej<iko. ód,nepróspěšných:a ,': .... 

. ,;nebe.zpečoých>:':.,':;·:' "o, ... ',r ,.' ..... ,.- <1>,,"" ' .. 
;,' '>;: Dótkljsem \ se,snad,všechdůležitých 'otázekďaproievil svůj' 
'6sudékriikoli ;neomylný;:a ktérý~ ačnepřédvídám,že:bych" ód,'ně~ 

.(houstó"pil, .. áŽ, riábudu'.větŠí,zkŮšériósti; přece .nemám;ve,všech 
". í ého částech\za'defi~itivllě;,p~okázan,ý' .. A:le~ .'to-.mir?-ešló~·. šJo-oto,.: , 
, ,+-'-' '-' -,:~ ,: ... ' .. "<:~.::.".;'.:~,';>:':'.:.:'"::":::: :\"..,.~ " .. <".;.~ ./:.<.<>.». '; .. , .. ;··l~··';: \~:':;:"": ... >;~.',~>";:~ '.~::.: '< ~ .,' .', .: ,' .. ; 

. ,: ;::*),,,Der, sexuelle Konflikt kilnn~nie imGeiste' der'gorderungund des<" 
ď.,Anspruchs, gelostwerden, Denndas .isi. Vergewáltigung: uild solchéV erge~ : 
':; waltigúng'isl; fiir; den; seelisch fein~'empfinllenden Menschim 'ebétÍsoschlimm;" 

.... ",~iedie ·ióheVergewaltiguni(áuf,. éiner,anderen : Lebensebene; .. idieiúich~ '.' 
. ';-; das,haLWassermann im \ Christian ,Wahnschaffe' gezeigt ,::::":'ihre. unhéimliéh":':::' . .'. 

dainOníscheProblematík.hát; Geráde auf 'sexuellem Gebíét darhis 'sich ímmer ; , 
.. 'nururrí: gern.únlllustvóll gegebenesund empfangenesďhandeln;'" Hartmann, 

'éc;~':~:,éi'é)~, ' 



').ukáz~tdÓležito'st 'sprá~riéh~':řešen(Ótáz~kprozušleclítě~íú'd~t~a, 
.' ·apro.uklidnění·j édnot1ivdi,: a. 'ceshi, kudy lze ·ktakovému·řešerií.' . 

. '. dojíf.šloo to,.ábysi drkevuvědomila;.cose od.nCočekává·.Vý:'· 
"~~ledek: méh,o pokusu žádá: radikálrÍí:ďief~nÍ1u.spoléčenskýchj)o;. . 
: Íněrů . jako konečný důsledek.:BY lo'by: rqzezná va tne vdatié . (paní). . 

. ····:asvobodné.' (slečny) ;-nýbrž ,rodiče •. (pěstouny)~ .. jen':.těmbyďpří~·., 
.·slušelá 'y'ětší.)'tCtá· avděc;nostlidstva .vzhledem k., tétO,zásluze: o riě; : 

.ď' •••• jež;však.,není::jediná .. moŽtiá>,~i,:'druhý á ·dnižky,:milence;.·vy-· 
.'. drŽoyatélea :.vYdržoyané, acelibátníky> .. Narazím~as:na:'odpor 
~:mtiohýcha: n-edptýkat se farisejského.pojníu'ctnosti;. založerié~o 
.; na:'Rředsudcíéh, nehasit, .coriás 'nepálí, . bylo bý: pohodlnější; než 

. '.: se . vynasnažit,' abY-vévodila: nelíči:há: praVdaa"Ilřeshily:nebláhé ...... . 
'" účinky.předsudků.: A nebezpeČí, >féiÍ-isej ského' 'pohoršenC;nesÍní ..... ' 

vaditcírkvi,:aoy ~ei<itljala:'stanoviskO>k otázkám pro ,život ne- " 
:.poměmě·: důležitějším· .. nežjsou~otázky: metafysické a .. ,hisfOiick.é, 

a: neosvědčila, tak:svou životnost,:své,poslání/sv'ou,oduševněriost.. . " :;',ptiché1ll Syattrl11\~. ;;' 'i! ./'., , ....>.,< .... ';'." 

... :/~.<z .. ': ,:," : " .::",<~, ','/ "' \ .... ,"~<.~>.:.:..~::;''V.: . /":. ~:'."- ':>"~~':':~:"': .. \ 

.,··:·,~REFORMA.:NABOZENSKE ;VYUKy;CESKOSLOVENSKE ... ·· 

.. "; ·;~:ď· " <\.~.,,'.~ ::.,::.,;, ,::~',ď:: ... , ;:/:',.: .·Ší,~'~~f:::,ď.·;::~:~.;I~. ,:(~:··',::';'2:":"~ ~ .••. 
~:. '., '. ,V loňsK:ém,ročníkÚ:Nábožimskére'úue čsZ;:církveuvedLjsem'; 
,.:,krát~éiJOdsÚihLnov6dobého '~e'fo~inního 'úsilí.'\1 ,'ČeskOslovenském'.· 

, :~: školství :a.p9dal,' jsem; i' str~Čné důvooy'ašměrničé pro .réfa:rmu:~ 
f' miší náboženské výuky.T ". :''...' / >:,-, _ .' : "',' ",; , 

: . . V tomto Článku' vracím se.k věci a chci'pojednati konkretněji 
"; .. ' o potřebě' a, způ.Sóbureformy'našíriábOžeriskě,ď~ýtiký " sezřetClém ..... . 

. ':;'.,"k'téhdencín'ireformY/celoškolské.·,:';I·?r': .,/:.).;,.;".{,:, ~::.'<:.:. 
"';" .. :," ,'Poóbjektivním,zk6umánínašého dos'avadníllo' vyučovárií tiá~ 
:' ::~/boŽ~nsiví lié 'pluvytknou ti tyió~ h.1a vnÍ,"zá va~y,: . ::,:::."; .. ::: '..> 
'"~O .' L: Přnišný);int~lektUalísmus,. jevící"se, v ,přeh6jnélll užívání . 

",abshak,t'· a rozúmovYch.spekulaCí ';Ye·! ,věcéch ná~oženských; ." pro. 
,co~ ,dítě nemá ještě dosti předpok~adů, zejména dostatek před sta-
. vivosti a soudnosti,', op~ra j íCÍch, s~ o zkušenost. " '. . - ',: . :~';',' "', : 

,;.~ ,·;·.·.··.·.:2iYím. se :stává,-že.se~:hromadíslova 'pojm'ově'nejasníi;neb'o::: 
.. , ,< : ipráz4náj·. a:Z tohó:vzniká j"ikpěs,tqvání;sloý niíst9 poj mŮjůerb(i~::.' 

'lisrTlUs{'aódtúd ineživotriost"a: nezajímavosttičiva';-i, , ,>.' 
\"', :.··3.Theoretisrnus;'vyplývající:z;přílišného'účeni(mluve'ití):o . 
': • životě nábožénské'mi. bez :dos~átečného :zřelele, ke:sktitéčnémuriá- " 

".' :c;boženskémužiÚ praktickém'U::,v:církVi imimo.ill;a;bez. náležitého .. 

,';{J .. , 

. ..·.·'V·~:dení. k;náhóž.~;nské ;mr a'vnostt:'",}, /'~:;\;:!:~,>.;:;{. ,~,,;.'::ď; .... ;', . .':" 

'. ,::,:"<J.~;~;;<.l :.::3.···;ČI~.: .,~ ;b~ž~~s~~;ďr~~~.e·.č~!';,: .. ~i~ ~~~:?r:~~<O! ~~ .• ~.:,;;.:_~ď\.::,;.: ":':'!:?;:~ {J':.:":; . ".,!; ;.; . 
. ' "'. " .. ,.' '-' . ,," ' " ',' '<'" ~', .. ; . . '. ,- , '.' ...•• ::'>;',.;",:::' .... :.,:: •. : ,: ',. ..', .. -' .," . : ..... 11 9'.:'( .. ". 

'.'" '" "' '_" :~::- ~":_>:;,'~:,' :"1 j ;, :." :".,;<_~-:L· 
~:.;-~-.:' '-;~2,~'>::; ""·o·:":_··:.:/::.~'''<.~ .;';'~.~-;.: ',,:.~~"':",:.';--' 

:;'.,,'- ~),:':'::'::~':,> .;,." '_"~' , ... ;, ... ·c.·",·,·,.>·> ';', :.,.,;;~<.:,.:::<'.'~ 
.. ; :",' .,< . .' .,:.:\: ': . .'::,> 

1:. '-~.:<' .,,~' ~'~;'<'-/;<":';""~~~' ,:,";: . ;":- ::'::~"" . '-".='" '";\', >< >-·~·r-;;,--;-'>:·," .. ' ~". <>,~. -.",' 
- >,,: ,"',~, "",-, .. :-:.' - ,.", " 

, ,. \, : .... "-', .:~ '" ,: _':" '_'. ~.~ :::.', I 
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4. Rozvláčnosf látky, oV níž'hývá-velmi ;'Ča;ťo mn6ho ~s16vriího 
',balasťu>ainálo ,hutné,ho jádra .. , . '.,' ď "",' ',,' • ď , " "'.',~.,',,, . 

. . 5. DidáktiékázaOstalost, .spočívajícf<Y·užívánf zastaralých 
méthOdďa.·foremvyúčovacích.Je tozejméná)methodaďvýlučně 
dogmatÚ:ká,;podávájícístále. učivo zcela.hotové;a tak-podponi
. j ícípasivnost : žáků, . dále forma výuky.čisiěko(éktivní, a· j ej í prů~ 
vódníforníy"přednašeda tázáéí vkolektivu,:kteréž 'ma i íria zře-

. ;telineskufečnou" ábstraktní dušfkolektiva, nikoliv; jedině: éksistu
jíefpsychy'individuální;cóŽíná' za následek přehlížení' azane~ 

;:dbavání přirozen<?~tij ědncitlivých žáků á:vdi'tslé'dcíchtoho . 2inač
noú p.eúčásÍ;žactya •• riaškolní .. práci. a proti :tomu. nadměrnou -a ne~ 

, hOspódárnou aktivitus,e. straný.:učitéle., SeirijJátříi'nemíniépěsto
, .vdni' pamětnehó účení,'éožďjestIlepřiroiené, protože~etu .příliŠ 
uplatňuje vnějšíJlak na dítě' aďtoto ď se<,nezdrávě·vyčerpává. 
Nadto 'pak sé'ohsah'pamětnéhoučiva'.',z valrié 'větširiy,záhy',zapo-

·<mína.·, Posléze ,',' jest ďto:'zastaralá~: forma . zkoušeCí, jejíž výsledky 
..•• '.' •• j soúďpříliŠ.·· závislé'; na 'nej ednohiých ,"a> , proměrilivýchčhiitelích . 
'ť. (subjektivní m,ěřítkazkoušéní'ú různých učitelů,' měnlivé psychi-' 

.ď :~cké ;dispo'siéeútěchtó ,iikóitšenců' aj;);: a', tÍldíž: j sóu'rie'dosti ob-. ' 
.:',; . .jektivní;'nehleděještě .·k jinýmzávadáiDo..' " ..• ',/ .... >:: ,:ď .. 
.:<~ .~> : Přílišný: iiiteleRtualisrnus' v'riáboženskěvyúcemá: svoji .pří,: 
, :<·činuv"hodnocení lo~ickéstránkyučivabez: dostatečného' ohledu . 

. :. n'a' psýchické\izpůsóbénLÚků.T éž~ ve, snaze 'pód~tti ve zkratkách 
dplný, systém'riaůkovénáplněcírkvc, Jéví 'sev,obsahové stránce' 
učebnic isamotriéhovyučovárií:".:.>,:,. ."'. .". ".e .' . 

'" . :Výstrahoil' měly. by nám býti ',vzpomí~kynai dóby,kdýs ne:. . 
:chutíučili jsme'sekát6liékémů>katechismu.(pokúd. jsíne.yyšli· 

'2:. katolictví) ;: j émuž, 'j smenerozuměli; .' a' j cnž nam ;prot~takémrio~ . 
. . ho.' riedal;~ přesto'; 'že'tvořilucelený.logiCký ceIekuičitého 'ďmibo~ . 
. ženskéhť):riázorua óbsahovaL'mnohé .• myšlenky, .. velmi hódnotné. 
·Ječ hášému)ochópení;!jřílišvzdálené: 'é" " .. ,~ ,; .<ď;S:;'ď:. 
" . Proti: tomu. yar'oval· bych' ~ase: před přéhodriÓéováním zřételů .. 
psych'oI6:gických . na úkor., logiCké" strárikypozna tků,. přédpoM vá-, 

'. 'níin' učivaye ' foríněď.příliš~ rozmělněné' a: .. příliš sria~rioďďzažitelné, 
:(pokud by takovou úr.nlvu povaha'látky pvšem .dovólovala)iné~, 

, .. bo~tím bychompoc!ceňovali; dítě a j eh()'schopncistia často. bylo > 
: ,ď'b,yt()oaúkor. jasného, a>eře~Ilé~6vymezeníobsa~unábo'ž~iis~ých 
,:pojrnů a tím Lřádnéhojejích, p()chopení.,':'.,. ,': .. : .. ' •... ,~.» ,\< .,' 
:. "ď Jétřebá najíti sp'rávný poměr'mezi :1ogisme'má'psychologis-" 

mem' 'vď náboženskéď,vvitcé;'; .• ',:, ,< ;),>.':' "(;ť'.> "" , .. : ,' .. : :,:' •. " 
.;'MýSlíin,ďž'e,:po' sffánce;logicke 'búdé'nútúo 'omeziti· se' jen;na; 
nej důležitěj šL· poiníitkya~ódvrlíovati .'. 'Ú!~ystémuď:všf významu 
podružného;Takétříděriínábožeriských pojmů' v,kategorie. buc!iž . ' .. 
i en,n'ejriutněj ší! ,,urČitosti a:;;srozumitelno'stiio})ecných )iáhože~::,., . 

/.>1 skýchpojmů se db cílí .tím,~žé.búdou:vyvozcivárivďindúkCí. ikon-
,' ...... kretníhopodkládu· (přikhidů a,názorů) ;'Upojmůzvlašťvyznam-

,. ;?,nýéh tÍvedou se .. podstatné i znákyď:veformě:.krátičkých:yýměrů; 
. ď,'i .. ježpak,snádno ~Hrvále;v pa~ěti,,~tkvC Fórn1.itlace poznát~'ůná;. 

> .>:. ~ ~~. (,"",,' ,,' ~. ;"." " .. ' ,,' ~ , • 



.' .., ..., :... . . "... " '. . ( "'.' . '. ........ .' ;. . .... ' .,' .. 
'.:; božensko':mravních buaou taktéž conej stručněj ší a budou složeny . 

. • .:;, :z; význa~ů. poj moyě .. , předem; u j asněn,ých; ,Tím' se .. dósáh'ne spa'j ení 
. :;slo\T.,s'pojmyaodpadnepaki'vytkaverbalismu;,~,< ' . " . 

. ' .;,;Psychologickýzřťdel1.iplatnL sezejIl1éna vtóm, že ·se snad
nějšrlátka'přidělístupňůmnižšíni' a obtížnějšÍ/vyššímu' stupni· 

. .,školního.věku.ďJ>o,rozuměnÚisnadrlí i:vhodilá' předprava; zejména, 
:' "ujas'něnízákladních pojiriůnáboženských'v:prvníchletech výuKy." .' 
, ~. ·~B.ude tédyzde platiti zásada: UčUeLhleďzachovati naukovy . 

.. systém; alespsychologickéhohlediskci.,žáctva. V ,souhlase, stím' . 
.•..... :přeVladej..na. TližŠích:stupních;škólizího~:věkustaTÍoúisko:.psych·o
.,lógické ďa na stupni .vyšším stanovisko logické, (systematické)!. 

~T éto zásady budiž dbáno i 'přLspisováníučebnicl . . ...... 
" .',' Theofétismus v naší náboženské'. výuce· je podložen hlavně . 
)Lm,.:žetúprostěnapódobujeme, zevně. příbuúíéieáli~"iej ména 
• dějepis,' jeji~hžúkolem j~st.přeaevŠím' pěstovati životu 'potřébné 

", .'; vědomosti; .. kdežto .cílem~nábOženskévÝuky má:pře~<býtirm:ví:- .. ~ 
. "jenL lidskosti· a .. zbOžnosti v člověkú:

ď

NábožeÍlské. působení .. bude: 
·proto '·tkvíti víCe ý: citóvévřelosti:a'volné:'účinilosti 'náboŽenskych 
~: hodnot;: rležv :jejichrozumové:vazbě;úkolem' pábóženského vy~. 
tičováĎi nemůže tedybýtianL taK 'náboženské vědění, .jakospíše 

'. nábožerískédtěnf a chtěrií-Měla: bYse.tedy'nábožénská· výúkapb~' 
·hybovatispíševe sféřesrdce'á svědomí'néžrozumu;' T édy.'méňě' 

.::analysováníadokazovaní; zato:Vš'akvíái'próižvánía:vedenLBu-: " 
,f·dé:tedY··.lJáboženská',výzika:·více. Uměním ;než'Vědou,. ůni~riíní, či~, 
. Tiitfnáboženský"živOt 'člověkúďnetakrozúinóvým~předpisem; jako; ' .. 
;spišepotřebou., ..... . ďď,:.:ďď '. ';: ," ď ~ i:;" '/ ..,<:,; <.: 
ď,': Lidské potřeby jsoU z.určité ,částiďpodmíněny .. zvyklostí; 

.,ďZ tóho.třéba těžiti i při. vyuce (výchově) "náboženské! 'Kdosi na 
: př ;'navykl v' mládÍ:.docházetLkaždériédělemi'bohoslužby,dtí 

toho' potřebU i vletech .. pozděj ších;Podootiě' .kdo 'bylvedenk ,to
mu,'ab)"si všíinaIlidskébídy' a utrpení a v nich bližním poÍuáhal, 
návYkilesLÍlezů.stávatilhostej nym k :lidem. trpícím;ď'; "i"; " 
'. . V izčíboženské výchově hleďme tedY'hojně pěsťoVátiizávykiiňÍ' • ". 

n ·si:nábož'ensko.:.mrávnímu 'životlÍ!.Při·· ,tom~mějme., na" paměti,: že ,,:,' 
návyk. děje se .častýniopakováníma jetím.účiilnější,čím' dříve se 
sním zapóčne; .... : ........•.. :.;' ••.•. : •. <: ',;',::i;,:,.>': .... :.: 

.. ď::'Pfedevšírríbudé~é pěs!oyati navykání stykůňľ s'cír~evní spo::" , 
.... lečností a·jejími 'zříieními, při;nichžs~piožívají, a vnímají pá': 

ď:. božensKé hodnoty ,a tím .,. se'· pokračuj e, v ·.:náboženské.:výc~ově ' 
'(bohoslužby; svátostiaj.).:". .ď, ....... '. .-.. '. .' .' . 

I. .,Pěstovánfnáboženských návyků inožno'uvésti vsýstém; at~ 
.závederiímnábožensko'-mrUvníéh kUfnpaní, podle:vzO:ni kamlni!lí 
• mra vníéh,známý<;h'ze škol stvfameric\{ého: , T y,to,ďkampaněbudou< 

. .\;spóčíva ti y tom, . že' si žáci (pokud dovedou. j iž . přiměřeně'. čísti .él' . 
. ' " psáti):opatří sešHkyído .nichž:-sÍpakóbčas. zapis,!jínahoni na: 
:'jedilOt1ivéstnírikyvýznamnépříkazy;:vyplývajícíz' účebn.é Já~ky.". ' 
.Např.:,Kažqfvečer přěd;spaníril se'. poín.?dlíIl1 !:Nebugy: lháti!. 
Btídupo'rňáhatirodičůni! ·'Bez vážné příčiny nevynechám neděl:: . 

• ,~ ,I • ,. i "', • , , '. -', - - " , " , ; .; ~_ -' ,'., , ' I" ,"-

,~ :, -, 

' . 

'. " 



:-' " :', :.' ,7. .>:' , - " ": ',' '~ '"''",,''' ...' '- .. . " .' .. -.""', " .' . 
. ní~h:bohoslúžeb!;Neb~dukaziÚpříro'dyLApodjpodto~ibtidou 
:připisovati(sdatéril)' krátké'poznámky·o. dodržováÍlf-riebone
.. d~držován(těchtotpříkázů .. Např.:.'1213:zapomněl; jsem· se po-

,', . modli!V 5/4 jseril,lhal., 9/4; opěL:8j3pomohljsem:núúninceÍlositi ' 
,ď '~, dří,vLt5j3:nebyl'jseIllď na bOl1oshlžbáchpro 'špatn<H,'oČasL 10j5'za
~'. ·.<bil;· jseni.ďdva, kiásné .• motýlé.Vícekrátď toho.jižneučinhn;21!4"dal 

'. 'jsemžebi-ákovL50 (haL 'ie: svépokhi.dniČky:. N a .prvhí'stránkuiá~ 
pisníkli seďriapíše:ďDot()hot~' iápisriíkÚ htidu';psátivždy jenprav
dul. <i;P.99 :to. se. žák p.()depíŠé;',Občas ,tičiteLzápisníky~ebei:.e,pře,

,hl édne,' připoj Í:PoVz2uzovací;' p()znárilkynebó rad); a" zase dětem 
, ..... ,,,ř~tí:MriozJ žáci'.~ovedou:si zápisníky'ikresébněnebo .. malebně .. 
. . ~. , :vyzdobiti"á.btidotipák jini tímrili1ej šL Ahlavnívěé.'....;btide jimi 

.: .. ,ď .• podpórovánonavykánímra\rněnáboženském:u·*ivotu~:Toje·st:všák 
'.jen:námět,'kterýž hy bylo. třeba :nejprve pokusně "vfikoušett, ..•.. , 

.' ". '.: ~Má~Ii'1.;Či~ó!býÚďzv lášiě·.~ý~lioviíé, .'působivé,. níUš{ ~~u j ati'ďce~ 
··.,dou 'býto'sfdítětejizcjrnéna:·pak .. jeho' inravní dtiy()st:' a,:vůILNei~ 

kfásně j ším'v z·orem:náboženské.ho ; vyuč,ování,: bud ounám~vý klady' .. 
JeŽíšovYz.évaTigelií; ktérétakmócnězaujínialymYsH.srdce,jeho·· 

,posl ucha:čů~': Jinfďse.:lnusímé· :pi%ližova ti '.svo i í 'riáb()žensk()ú .v.ý
.·.ukóu;:y;čeIll.spo,Čí,:~lo':jeji,chYpodm:anivé ko,t1z1o?~.Předevšíin v.j~-

•.. jich"hloubce.a.:přesvědčivostij'dále ,v'blízkosti. zájrriůma scllop-
.' .. nostemposl tľchačti/áto obšahem Ualiódnoti prostoumluvoú, pro~ 

l-iiknutóti'ďpoetičností;' jeŽj ést' čímsisvátečnímv((všední' próse.Ži:' 
~ :vótá"T()muto'iéleáluďnech{sepřibližujé naše náb.,Výuka; atópřé~ . 

dévšírii' v tičeb'nidch;'jeŽ pak.dájí po,tétá stránce ráz i v,ýuéé>sa~ 
'\ . " , " f ',',', ',f'· '." ",.' " , "'" . '" ' 

motné.,Protobudpokud 'možno zachována ·V tekstech, doslovná 
" ,'mlzíva~vangeliíá'bible'vůbéé!Vytičóvání buc1'd()pliíováno' nábo-' 
;"žensk,oú. četbou"pfi.tÍíŽ.hud'ťe ,žácf'seznaiÍ1ováni s·' přísh:ípně a 

:: .".krásriě. podatÍymi'uáboženskými'zážitký*) ,.rozrÍulnitýéh:ósóbno
stí!*.*l"'Tím'budori.tytO.ďópětovně.:prožívánY;·.·SáÍnožřejmě búde 

<.:\ l'ěstová'n',riábož~n'sk'ý: cr církevizízpěv,(ÍÍleŠní'písně,' koledy/žalmy' 
.:'. a' éhv~rozpěvy); je'dizoČluc1hé ;dramatisaée(oašij é;' náboženské'oby': . 
. . :ď . čejehnazírcÍnína ndboženškadílúvytvarnická (obrazy a plasti- . 

ky) ;:' ňásl ° uchál1J . 'luíqoiénské:. hudbě.:. (r~prqdúkcegrarriofonové)' 
:á·:pod;>l)ítkybudou:voděny:na:.,bohos!úžby, ··které:slóúŽícL.kriěz" 
vróúcněprožívá ajicnž,d6spělí·se zbožně,zúčastňujL, avh6dnou 
pečliv6u>přípravou .• sé~uschopní:,ď k:6pravdovémublahoděj nému ' 
pr.oŽívállísvát()s!í:.zejx:néna '~pokání .·a' Večeře .. Páně;'.Tíriis~ 'náho: 
ženskávýÚka.stanepra\t.ýni, podkladem. zbožnosti·· i lidskosti: 

~<"<":~:"~:::'~:"~~':'~,,:, I.;:::~.;.,.- .. -~:."::·,, . :.;:;:,.~'.'\':~:<" .. ,\~ . ~ .. ~ ::' .>,::.,~,.,".'~'};\~"/ '; 
.'. . . . *)Užívám názvu náboženský',zážitek místoobvýklejšího náboženská;zku- ' 

.. _ šenosf i - j éžto . se' mU zdá;žé tén to termín, jsa >: odvozen od: slovesa z koušeti, 
.....•. zkoumati,. blíží· se pojetí . empirie. ve smyslu positivistickém, '; kdežto ·zámek., . 
'. jestněéohlubšího a širšího; co zahrnuje nejen pozriánísmyslové' a rozumové, .', 
, ale )"intúitiimí, jež při nábi::>ženský~h stilVechnélzepř.ehlíž.etí: ;,,':'.. .' '. 
: ,"**):SestavulLnáboženskou Čítanku pr:o mládež církve československé;, jež ., •. 
, mái::>bsahováti Výbor, z nejkrásnějších, mláqeži přístupných statí, nábožen-' . 
. skéliteratúry' iídoprovodérn významných; reprodukd:z náhože,ns~ého'umění: ' 

,,;výtvarnického.'; 



, ". Abych~in •.. vyučováníic'o.nej více'. při~kIik, ži~otti", neopomí~ 
.'~ . jejri:te iiikdy . vyzdvihnouti ; z'učiva: 'pohnútkOvé 'tendence,k'dObru~. 

· ••• a; přenáš~ti,je na praktický'životdětský:aJidský .vůbec; ato.ve';'. 
., formě plodných hovorů i reálních'plánůa' ákcLN,á,př.:' Jak, jsem·.·· 
ošetřoval, nemocného brat~íčka ?; J ak. hy, se' dalo pomoci děťátkú . 
chúdé nemoéné:mátkyv, ohéc:ni'pástoušce 1" .~ .• Budeme až :dó 'kon'-. 
ce školního roku sbíratihusi peří,roztrouše~é podvor~cha návsi; 

... ·ukládati·je.ve škóle,q.,opYtIe,·á.pak.jes'ederemea.udělám.e,z něho, ,". 
,'o peřinkWpro ono děťátko. T Jaké tuohrornné. pole aktivní, v·ý_: 

chovné' pů;;obnostik náboženskému životu I .. :,' ,·· .. >,~~:,i;, 
.' . ,TotopórozuměizL'pr.iL:pťaktic'ky~. živór iíéíbóženskya přímé r:' 
,úsilí. o .ně i..v;ndb'ož~nskéďvýchově,"· musi.'pron,iknouti .. ' pře'd e'ÍJŠŽrn " ' .. 
vučébnicích,<kfěrénesmí'jenompoíičovati;alecol1ejhojnější mě-' 
rou kŽÍvotu n'áboženskÚnú v~sti cí ,ponóukati. 'Tyto tendenée'pak 

'snadno 'již' přejdou z účebÍ1ic 'do,'vý'uky samotné.,.' . , , '. 
Dálší:z, vad.naš~ náboženské výuky ď .j est ',rózvláčnó!!f :látky'j 

, v níž 'sfmno:ZL učitelé náboženství Jihu j LV. ní pák se, útápí'j ádró ' 
: učiva. Tato povídavost jest někdy výrazem neustáleného'~ nedosti. ' 
uja.sněného,m,yšlení;a c~ce zakrýti pr~~ý stav~věd;'j indyj e:pOd~ď. 
l()ženan~dostátkem: řádnéučebné ·látky:,'Ažbudou·,vydány vše'ch:.; , 

ď ííý"IlOtřebné učebÍlice,k:riábožénské' výuce;_uhudé;v 'této ,~a~po7' . 
:~ídavosti, aČli hudout)\to' učebnice samy ~Qbsahověhtihié ,a nepo~ 
vidavé.·. Povídavos~. úkazu je.' 'rÍa.ichudóstducha.;N ebuď ,podporo.;, 
vánaaziive;školeanivživotěl" .' '.<~',ď. '<'<":"< 
ď 1,'VelmivážnÓuz5ÍyadOu dosavádní náboženské. výúkY:'j esfj ej í 

,didaktická zilOstalosf; jež'se prOjevuje. podržováním ,zastaralých 
způsobů při p~dáváÍlí ;učiva i pfipřesyědčóvátlíse:6 i eho osvoj enr ' 

<žáky"tédy ,užíváníni:dnes'jižpřekonanýéh,methoda forem . vy:' 
.:učovaéích;;i:,~\';{:'\,:,: .. ;,:,::,/." .'::, ....•.•...• 
.' TakvětšiÍla: učitelůnábóžetlství libujesi'vmetodě trvale., , . 
d~gmatické; podávající, stále:uČivo .·.úplně_hót'Ové~~připravené· :jeň.:>, " 

,I k pasivnímu. p.řijetí.,Tím,'vÍ1ímánCučiva;s~, strany žáků se stává . " 
jednostrannou, trpnoit,akcepcí, 'v .. níž.j cst· málo životnosti: ~Touto 
tí'vale dogmatickou mefódouse" učilovestřédověkti; kdy..dó, po:-;~ 

. předí'školské prácehYlá.:.stavěna 'učebilálátka,a::·osóba'účitelova,.· ď" 
. jako'žtbj ej í nositeL Dnes, '. kdy)chcemépřihlížeti: t<iké k 'žáku; 

,; inusí-se. při 'výuce uplatňov'at i.ohledy a zfetelirI>sycholo~ické.~Bu;, 
deme;tedy' užívati ,hoj ně: i· 'metodygenetfcké;· kterou se pozmitky.·· 

. .\ :vyvozuj L z, vědOmostíazkúšeilOstí .~··žáků.na.; podkladě;' znal osy , 
dětské duše; ,Při. vyučování: náboženství: hude sice.vždy,převlá:-. 

' .. dati metoda ... dogÍnatiCk~;r, n~boť; povahci:ďj e~o::ob~~hu ';v'yžadu je'···· 
,,' většinou podávání ,látky hotové.; ,ale .im~todyďgenetickébude ,lze. 

'dosti: užíti, a to všude. tam, . kde nové učivo .na j dezásobu;Shodných 
.' ',: představ. ve vědomí žákŮ. B~detu. platiti ·častozdůra,iňovánázá':.. . 
.•.. , -sada: Co'. mohcHl' pověděti 'žáci;-nepovídá líčítel !lJžijétedy:učitel 

• ď náhoženstvímetódy genetiéké: zejÍnétla .při popisováni· věC La děj ů. ,. 
-' .' < - - -/", ...' "'.':"" '.:" 

~ • " " _ __, _ ; c ' .. " ,'. - \.' -, • ...l .! ., : :~~. - ", ,. ,'I , ',\' , ' ."~, ' • 

Skutečnáďakce. dětská· z. doby. mého .půsóběnínávenkově. 
, • , ," .. ' '. ,"" '. • , _ '/'" ; " ,.~ " •• ,:~ ,< _ ,": " ,:;' ~ , :; '. - ~ , 
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,žákům známých' (vkostele,vánocei:vpřírodě a pc)d~)"přivyhle-' 
:< dávání příkladů •• k 'různým náboženským' pojmům ,(ctnosti,' :hří~ 

,,' 'chy,a, j ~); ; j ákóž, i k,.řešCní,drobných nábožensko':ri1ravriích , pio- • 
<blémů'životníéh "(y Čemďbys, mohl pomáhati, doma' mamince?,Co 
'dáš>ródičům k Ježíškit?l>Užívá'ním génetickéínetódy se ,vytičo., 

: -,vánízpestří"vn~se:ďse ,do :něho, blahodárný vzruch aprohudisé 
,žákov~ká:~kt~yita; JakAůležHá',veškolsképrácÍj,nebof izde'platíí, , 

... že,akce je: život: ',",' "',""-.>, "" ',:, ,,' 1: .. ",:,- .: ,'i ' 

", .,:~:Za:největší:,a,.h1avnLzávadti nynějšího' způs()bu, n'ábóŽenské 
,\;':výuky poklá'dám, jejíustálenOliformu vyqčóváníkolěktivniho;při 

, riěl11žučiteIstálé. se obíiá.všemi žáky.: ;(,'" >:,:'ť" , " 
::J j

: Kolektivní vý'uéevytýká., nová: didaktika, zalOŽeni' 'Ila ď psy~,,' 
éhologiitÍčení, zejména týtOdvě: velmi ,vážné vady: / ,o::":': 
, ,'LKolektivní,výuká'il(~přihlíží ,dostatečně., k jednotlivcům:; a, 

"Úmi ,pravé"skutéČnosti;jsouc zalóžemlná" llcreální"ábstraktní 
'psycholbgiikolektiva.Ve skutečnosti'kliždý 'žák, jinak reaguje na 
,'ú~ivoaij inak sc:no ;zl11ocňu je., Proto' značná část' žacfvá,kněmuž, 
:s'énehledí 'individuálně,' dosti :Íl(~pro~pívá~Lpropadá. , ,ď« ,; , 

.",.2. Kolektivní výuky se;:ve . skutečnosti zúčastní j~n niálo žáků:'" " 
',,';Oby~ejně,býýátó malý.okiúh stálé,stejriých' žáků, kteří sledují 
,'a,se' hlásí;2-:.,velká'většiná;žáků iůstáváťvšakpasivnLtr Odtud, 

". ',ty, poměrně velmLchabé výšledky výuky; kolektivní.':.':', ".> 
,:. KolékÚvni'systél11výukyvYnuétije'si stálýaintensi~nistykď; 

,~tičitelé' se.žáky; cožséClěje většinou úžíváníl11vyučovadchf~rem,' 
při 'nichž ,stojí v popředíučÍtel ažáko;Yský kolektiv~ tedý:fomiy 
akrocimáťickéčipředhá~e,d; a ,vychvalované /orrny: rÓfmluv~ v .ko,-:, 
'lektivu / ..,...: '/ .' ' ." " .. , 
.. : ,,' F~rmapředTÍ~Úl'a·~~.·js6Jc:ří'zenakď~bst~aktrÍí·duši:k~lektiYá" . 
.•. nemůže:dosti·· .• dháti··velrili.nesourodých .. j ednotlivých"dětských in;.··.· 
,>dividůLProtozarljmej en; jistou část žáků, kdežto ostatnL zůsta- ď 
'vajívrůzných stupních pasivity.*) Kromě:toho'přílišhojné'mlú;.\ 
veníúčite!e:.velffii namáhá·a.vyčerpává.~,*)·: ........ _:ď;ď c: ... :. 
. . . F,orma; rozmllivYl1čiťele se /žclkyvypádá:,napohled v~l~i 

'. . pěkně: zdá se,. že celá třída je v : činnosti: a kontaktu s'U:čÍtelénl a 
. učivem; .alébedlivýásoudnýpozorovátel záhy sezná, že'. jetu· 
opět činna j en určitá skupina dětí,. které. se hlásí a odpovída jí, a 
ostatní. že i soů'zase 'více méně 'pasivní; ~ **) ~ Je ·to zcela přirozeno-, 

.... ..' tl :Však a~~ď'd~~jJělý .ďčlověknev;držel by\ýH6.ivíCehodin'~enně 
stále' pozorným a sóučinnýml' ' .. ',' " ';, . '\ .. " ..... . ~'. " ' .' 

" ;'ď, .. ~)Což pro žáky při,dnešním kvantu učiva,: které: mají ztráviti, jest jen 
..•.•. ' dobrodiním, nebo! kdyby to. vše, co se jim ve škole: podává, měl~si opravdu 

osvojiti;nútně, by. trpělo, jejich útlé zdraví. Ironicky se často poznamenává,," 
.že prý. Zéjméria: při výkladech náboženských si žáci ,'dobře odpočinou:: . : 
",~ *~) u; mnohých učitelů nábožénství. se veškeréjejichvyučováníredilkujé. 
téměL jen 'na 'mluvení,k. žákům -'-;na'· chodbě byvá'slyšeti téměř .nepřetržitě ' 
celou hodinu jenhlas'učitelův. ..' ".:' -:;~ ...•..• < .'. ' . ';"'/' 
:. ; ***l "Tito' žáci se nehlásí, á byvše' Přece vyvoláni,' náhodně odpoví nebó~ 
spíše neodpoví;:apakzaseúpádají,do svého désinteresu. .' 

> .' < '}-.,. ~. -.' , • , 



.n~bo.ť • ótá:zky j s()~ .IOrmulováriy se.:lřeteleITl~ ~ .• riesk~tečné.ah~ 
.straktní 'psyše . kolektiva;a pakóýšemreagújí ď 

na'ně' jentLžáci,' 
,~kteří se této psyŠe svým :psychicKýmhtvářeníni blíŽí.: .. ,ď:; 
.~ďJ~st 'však ještě. jiriá~forma:yýuký; riež kolektivní?,ďAno,ato, 

"fqrma :výuky individuální, při níž' pracujékaždý. žák za vedení 
učitelovaindividudlně'naďučebri~múk()lui .jenž 'jestpřiměřený'jeho 
zajmům 'i'; schopnOstem .. Pak' 9,všein 'se.ddátřída·. rozpadá" či des:. 
iřttegrujena ;tóliksamostafných: učebnýchčinností, kolik: jesf v ní 

.' . jednotlivých žáků. A'forma učení při.' výuce .iÍidividuálnífSairio:' 
učba/ forma: iíutodidaktic'ká, ovšem'ia: tičelnéhovedení; a k()ntroly 

.' . učitelovy. Táto·forma není veškoléničím'novyrri' neboť'vysky·tuje···· 

.< se již na pf: přikreslení podle in·dividuálriích. názorů anaš.kolách 
. mériětřídilícq;'.· kdevyuču je' se .y 6dděleních, řeší" setínifo:způso

" bem při t· zv; f,icl1éll1zairiěstnánf úkoly mluvnické .ápočeÍIlí. .• " '; 
""ďPřitoirit9'Způsobu' výúky, mění se . škola, v 'opravdovoúpra" , 

é:., covnti; kdé j ederik'áždýžák'j est 'činným 'podlé • svých schOpností" 
"Jelikož pak ~šichni žáci' nebudou pracovati a postupováti stejně, ....... ' .. 

rychle, stane se jednotkou učebnou nikoliv čas, jako ve výuce: .' , 
koleKtivní,ný bi-ž práce, j ižj est.· rozděliti. na 'určité dedhotk)': . tó ~" ..... . 
a tO; tOlika tolik., Každému ŽáKU musí se'dáti samoučnymatei-iál: . 

" .učébnice,psané. s.e zřetelem k'samoučbě (dosavadnLj sO.u.psány·,., .. ' . 
.:~ provýukuykoléktivu),','pomt\ékyk:názorůrri: i'pokusůma'pód:,',; 

.; Učení' žákovo'bude se pákdítivětšinóu. četoou,k' níž se·iniľsLdátÍ •. , •. 
: c,ríávbd. Kde'by si; žáknevěděláidy;' musímúbýtL urnožněno;'aby· 

· .semohlAožáda:ti·tichého přispětlí (poučeiíí}Učitelová'.-Práce; žá"', 
· .... kovaÍnusí býti při samoúčení částějikotÍtrolovária; Při výticéin:" 

dividuálrií .přenášísetédy,hlaúní činnosfs,Učitele na žCíky,:á" to ' .... 
" podfe'jejiéh osobitého úséhojměnř;:Učifélpaktoliko potichu'radí .... 
. , jednotlivcům a přesvědčuje . se o výsledcích práce žáků. Tím . ruší, 
, se·:tedy nepsychologický ,výklcid iotázky.néskutečné abstrciktní. 

duši žákovského kolektiva;se všemfje jich vadami pro: učivo, ,žáky . .. 
i'ůčitele.>'· ,,_' .' ... , .. ','.-; ~ . ";' .;..... .. 
'. ,,V pokrokov~m::aínerié:kém školství "bý~y ,vypracovány.·d~a, 
učebnéplány; ,zakláda: j ícÍse". na individuální výuce,. a' to plán 

> dáltqnskýawinnetka.t) .' '.' : ........ ' .. ' .. ...... . c. '/,';" /'.. "ď 
. '<Nemám osobníchď .žkušeriostí s'vyukou' individuálÍ1í;;jsem~. 

· • však . toho, mínění; 'Žc'znáffiená'prá'vě ,tak, určitou" kra j nóst;j ako ' 
" jest výuka kolektivní. 'Jéstjršakrozh6dně 'blížepřirozenostinežď' 

, ~"'. ta:to~neboť •. v . přii"ozenéÍn ď životězÍnócňú j eme' se .riOvých· poz'na tků . 
. léniěřvýhradněúsilím individuálním:.:Nádto.pak:při hldividuál~ . 

. nímzpůsohuučenf přiéhází 'žák 'dopřímého á: hoj néhostyku'.s vy~' 

. branýmI' uČiteli : lidstva .~>knihami.VyslovuWvšak, obavu;. aby' 
.samoučenínevtisklo, žákům: j akýsi,rys"samouků" " . j ežse ,jeví 

v jakési nedoučen6sti, lečdomI1ívanr se; že při řádné kóntrole 'a . 
", kritiče práce žáktlse:~strany 'učitele;,· jéž.;při 'pravé~ sarilOučbě •... 

"é:hýbí,tento rys se.nevytvoří. Jinoú' závadoií'f6rmyáufodidaktické. " 
, . ~. - ~, " . ~ 

~.t) 

. ',' ,~ 
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, by by 10; že. by.žácinem.ohli u~ivo·. dosti dobře zažíti,: ztráviti, když 
by. by lajen. "V', nich ':'a neby 16. dosti, iprohovořeno";' Ale' při. stúdiu 
plánů, ~zakládájícíchse :nasamoučbě,shledávám,že nikde není 
'tát(}'pn~ýed~nadodůsléA~l1; nýbfž:ž~ čiJ?ěnyjsouv nich:ttrčité 

. ústupky ,yýuce.l{olektivní,ď.a. takvedlePt:avésanioučbY:a·.desin
:tegracežactva zavádí se:také občasné zcelování učitele' se všemi 
..ŽákY,ď(iÍitegr~ce L:při němž:'učitélďzasevykláclávŠem . žákům (ná~ 

.ď:YOdy; ;,lÍvodydó učiva· aLp~) ,:~či~op~ samou~běsežáky,v disku
.. ' . '; ·.~ích. prohov()řu je. a' kdy žáci refer~j í • .0::-svých ď samo sta tných pra
. "~cích~,Tíinse pak. učí žáci,také.slovně yyj adřovati"cožj est,poklá
",dati za 'velmi' potřebné.' ' ••.•• ,:'. ". ..." .•. . _ .'.'." .... > ,..... .. .• 

, . :.·;·:AtakúÚni 'zdá: '.že· ani Čistě : kolektivistická'; arli~ zase .' výlučně 
, ,.: iridividualistická· výúka. nébůde" tou pravoti.· formou; nýbrž' způsob, 
, " při němž; bude' přihlíženo~k ď ohěma. Vyj ádřiľ bych:. toz!lsádou: 
.' .:výuka' (riý'c'hova)'arž'se:mezž ··žn'džvždualijniem.a>kolektivismem! 

ď .' .:Stohot6:hlediska: pokusím: se;hledativhodrioti 'didaktickou, 
• foi-inupró naši -náboženskou. výuku' a'·. vychovú/Tedý:a:ni 'únavné 
řečnění·. učitelé" a. trpné ,náslouchání. ne boneriásloucliání. žáků; ani 

"';íía ;pohled'pěkríé:rozpravy' učifele; se,žál{y; ~také."šak·ď ne' pouhé 
" sil1noučenL.~ňybrž. užitryšechtěchtozpůsobůpodle j ejIChďpsy_ 
·cholog~~kých'ididáktiCkých.hódnot:.·\ď .. : ...... ; ... ', ". ) '.' ,,: ...... , 

(.'Naď(Jólníiri ,s{újJ1ii š.koly,:(1;73.~kolhírok):.neisou žáci ještě ; 
.schopriisamostatnéprace, neumějíce~ "dostat~čně·. spolehlivě čísti . 

.••. i psáti. Zde tedy' zusÚtne' výklad'učiteIÓv'.~ve·svéplnósti" ale, ani 
". žáci. rÍesiní·. býti' nedosti'čirinýmÍ. Proto bud~ 'na tom to shlpni. hoj riě 
'pěstóvána i:otázka a o'clpověcr. S počátku nedovedoů se žáci saÍni 
·ještě,:vyj~dř(Jvati.,aďtudí~ '~také;,odpóvídátL: Proto budejěďu.čitel 
.' učiti ,tomutím,že'položivotázku;sámď jizodpovÍ.'a tuto odpověď 

dážákuoP?tkovátI., N ábóženská hodinána tómtostupnibude j éště 
" 'obrazét.nčistéintegrace .• ':;;:;'.\,." ·ď:ď;: .•... <.', •• -' :<:;, .. 

......... N a'středizím stúpni.školyo(4. á.5.školri(iok) hude moci učitel 
'již omezitivýkladni'pouhýi úvod k,uČebIléláfcé;' íehož .tíkólem 
'hude~probuditi ·zvědavost.a z'á jem' onové'Účivo~. Toho'to zmocní 

.:se:všakžád již vlastní práCí,jižsi představuji t?tkto:Žáci-přeČtou . 
.. ' J:hlasitěnovou .. učebnou ,látku (článek) z'. 'učebniCe,·a:.to. i ednotlivě 

' .. ,poodstavcíéh. (ně povětáchj' což bybylop'Wiš,rÍé rozdróbení u,čiva, 
<. kdežtó:odstavcéjsoújiž:výrazem: myšlenkových ·skupin:látky) . 
.. ; ....•..•. Potáni ...• :vybídneučiteIžáký,'> áby . se. :zepta1inató," čemli snad 

včlán,~u neroztuněli;.á z.ódpóv(j ej ich případné:d.otazY. P~k:čtou , 
.. žáeiznovu·j~dnot1ivě po 'odstávdch,'apři.každéin;hried jiriý'žák. 
;ďvypravUje:svýini'slovy:jeháobsah';··Neví-li,. mŮže .riahlédnoutid6 
:učebriice; ď.Toto,ďd1-'Uliéčtení. ods'tavců, . 'spojené ~'s~:vvpravovaníÍn 
. jejich" obsahu"ďl~ůže se·při ·:óbtížnějŠí<látce'·opákovati;Po. této: 
,'analyse' musínásledo,,-áti syríthesa" ató 'buď .ve f6rměsouvislého· 

: vypravování. nebo· aspoňpřéčtenCcelého.článkti.·· Posléze'ž'áci,za 
·'ied(!llí učitéleďyybérou: z,članků příslušné: naučenLaapHkujíje . 
n~ľná.boženskýživotčlQvěk.a;· Pa{nlo: že.:i:deÍíplriěodpÚdá výklad 

.: .. ,ůčitelův'celém,u,kólekUvll .. Ž.áci' zinócňuWse:nové;lát~ysamo~ 



···uteniriz,'~&šaki~ ř.cldného,řižcmf 
,vořeníIátky zdénéchýbi.: ,' .. '; ., ', •• :.,i, . ' .. ' ..... ,<", 

:' ,.: N(1 ho<nim: stupni školY.' ( 6:~8.školnL,rok) búdepostupo-., 
, ',:váno 'jakonastui>riistředním; vždy:yšak hude zařazeno soúvislé ,.' 

'vypravování cetkové látkY,,/.ovšem s'~ připuštěnÍ1n' nahlížení 'do) <, 

.učebnice v případ~p()třeby.<:'.<,,:' .' ',;"/,,, '.; 
" ',',: <Větší přiblížení se .výúče indiyiduálnívyžadovalo :by . zníěim'; 

;, dosava:dního'zřízenLškolskéh(),ktere ,vytvořeno jesttia. ,předpo~: ' 
kladúvýuky kolektivnÍ; .Stáloby :,Za, pokus,'. vyzkoušeti ,ve vhod:- •... 

···.ných .poměrech~'Lnáboženskou'výuku·podle_plán.ú.daltonského,. o. 

nebo systémuwinnetského.,.ď <J'o, /,' :";",' '.' 
~ : Dnešní náboženské výu~ej egt dáI~ . vytknouti, '" že;Uklád,á , ' 
žákům přerrííru'obtížného;učeni pamětného; Z' něhož,půletech,ďač 
s námahou bylo osvojováno,.mnoho v paměti nezůstane. Cílem 

. tohoto' učení' painěÍtlého· jest, ·aby.žák uměl: při zKoúšeriL' Nic. vice;. 
'. :Ú,kolem.nábožÉ.mské výuky nemůže však býti, aby, se. žáknáníá-;' '. 

·'h1l.vě.'učil';spoustě·.)oznatkůj' jez většinou zase hrzy zapomene,' I 

Jsousice)isté vědomosti, kterých jest k. pochopení i žití nábožeri~ '.' 
'>ského, života velmi: potřébá,' tyto. lze,< však.redtikovati na hutné' 
""j<idró, jeŽ' se Pllk' snadno :zápam1ltuje,a:není třebanÍořiti' žáky, 

'. ď:::, učeriím' se.'. spoustě,. fakt. podružných, '-ev; ·nichž .• nakonec se, jádro. 
·.,ztratí .. Avšak·fakta.· podružná: nelzeprostěďodhoditi, ;·neboť-. přispí:- ..•.. ~ . 

. , .' i:'vají k pochopeníjádra"C9 ·:te~y\snimi?,,<:,,>~:,.::, ,,/'. 
:.;.~;;:.Navrhuji.tótóřešení:.NauČnáJátka.buď. v>učebnidch i~roz:-: 
(/:lišena:v. jádro~,. t:', j.: žá~ladníforI?uI~ce·.apodstatn.á:.scheÍna:ta 

'.,osob, věcí' a dějů,:k čemuž .něchťse~drUžílát.ka průvodňí; po': , 
:'}třébná.k .. jefkh' p()rozuměnLTaktorozlišené,učivo hude s~. pro-", 
\ čítat ,a' prohovořovat, :při čemž všakj ádiu .. věnuj e. se zvýšená pO:, ..•... 

"zornost a ,péče; čímžsij e ·žácidobřeos"oj,í. tím· sp.íše~ :že, r.ozsáhem \: 
»budenehoi né. ,Zkoušení ,omezí 'sé -pak .. toliko,. na ,totó 'j ádro.', P 0-: . 

/.~,' :chopení' jeho' bude podporovátw" nején·.· ti~~hnicovoú látkouprů: 
,;. vodní;.ale.i četboU vyhrané příbuzné Játky .:inimoučébnicové,· j í~, 

: sedopľn(:školní ;výuka~ ,(Výbory~ z:nábože~ské)iteratllrYJ .. ". 
" .... : Naznačím: konkretně: Na" př ~\vuče~nici' církevních '. děj in: bude 
výrazn,ěvytištěn.stru~ný. a· hutný ,. popisHusoya' žiyota a', j ehd AHa; 

..Pak. budou <uvedeny. drobn~j ším, tisk~m 'j e~notliyé: č~áI!ky,' osvět
',' lující:různá'místaz. prvního ,.článku o Husovi,ď zejitiéria';pokudď se 

týká:prostředí,pom~rů,děiů:~,pod.;Nakonec.bude,tivedénáďlite~': 
ratura' o .' Husovi; vhodná pro.ffiládeŽ'( póúkazymi knihy" iinísta' ' 

, .; :ď.:i , nIch) ; ..•. ~ ebo, zas~ učebnice věrotiky' hude o' obsahovati konkrétní .' 
.;' případy' náboženských:zažitků ~'a' 'zkušeností, (diobnýmtiskéin) ,a 

vedle nich '-odvozené', formulace poznárií (větší. tisk). jež' si' pak 
. žáci osvojí aoněmitoliko. podlo,?í.:,' . :''''' ď .,' • ~ • 

. :: •...•.. Zastáraloú:v.naši výuc~fesfi '/o'fmezzkoušeéŽ' čiekZame:.ť,· . 
, ďni~kd:Jejíhlavříí závada':spotíváy:jejísúbjektivnosH/ riébó(po';'ť 

sudek "získaný. zkouŠkou j e~t· závislý na' osobnosti, učitelově 
','~".'. ,~~ ", :.,: .. : .. : .. ': .... :-, . '. (- ... ~'~,~.:,-: .. :.:.:.~,\,:.,\,>«< ,«; ~,·,:::.\"·',·t~~>/:.:~>:.:\,."'. -;~.,/:,~<::~' ... ,;;' .:'. 
., :~*) Na'př:na,:reformnícli škóláchv Nuslích;.Michlía',HostivařC 

: ... ,"' "".,-:',, '. "~'._,~'.'.' <>' ,~>:,".-, ;-.' \', "';',,!.',.' 



';;'<$-

... _' 

((k~Ždý uČitelhod~otí.jiriakL·zejméřia::na. lehonáJádě <a~ztahu 
ke zkoušenému· (sympatickémU žáku: se' nadlepší, riesympatické
mu' ubere)~Též 'indispOsice'zkoušenců,ď na 'př.<trema, ,·.ubírají· 

. zkoušce .naobjektivno~tivhodnocení. Kromě. toho . jest zkouška 
'vždy ne úp lná,uevyčerpáva j ícúplriě I zkoušený; obor -'-: odtudná
hodá, 'názývaná ·štěstíriúneoosmůloupři zkoušce .. Posléze jest 

i málo'výkonná, " iabíraj íc.· ninoh~častÍ. (Jak Il1:noho.· doby ·;.sp'otře
., bu j e se': na škol<ich.ke,' zkoušení;:z i1ěliož: ostatní, ~áci·, celkem .rii~· 
čéhó ;nemá jí. )<i .', .,}.' ,: . ' ,>. ď. .•... ď •• 

" .. ,.'vno·věj ší'době; zavádhe·do škol :místo'.zkotišenít:~v;· testo
:L'úrií,ďkteré ~e:děje podobnýmizpůsobý jákozk'ou&ení, avšakza~ 
,ručuje,jistoU.SVOjí; nezávislosU·.naosóbních .. stavech učitelových 
d;žákových· tirČHouobj ektivriost,:Úplněj i :vyčerpává, zkoušeriýobor -
'avýža&ujé niáloča'sui'neboťse ',většinou dává, hromadně:" ..•..•. 

. ,: ,.; ., Testy ... jsou: písemné, předem učitelem ne bo 'více učiteli '" Pt17 
'pravené' (hektografemítiskem) . práce, 'v. nichž žák. toliko doplňuje 
vynecliané ", části myšJ(~nek, odpovídá. k daným'ůtázkám:',kladem.1 
;či. zápcln:!m:( ano; ~e) ,voH z<·riěkolik~ivýpovědfsprávno'u,deHnul e 
dán~ .p.ojllly,a·t;p. ;Tytoúkolkyjsou krátké,. ale zato čétné,'takže 
mohou dobře vyčeq5 a. ti určitý· obor Já tky.' Jdtó jsou' pro všechny 
'žá:ky, stej něj; zaručuj í:na:pro~toú.' spra vedlnost.>P oněvádž' pak' se 
pracují.v.klid1,l(n'evzrušují žáků; jak9 zkoušení úslnL.,:;,,?' ,. 'ď 
',:V, náboženství· klasifikujeme :'po ,přednost, ·znalost·naukY, 

. rieboť~vychovné výsledky nábožeristvínelze'snadno vystihnouti, a 
;ďještě,nesp.a:d!lěji·lzeje ... klasifikovatL:Prot().~ohóu· jen~ni.vyko~ 
'návatiNliv:na -ilepšení neboihóršení, zminiky, "klasifiktijící' vý~ 
~. sledkY~au1<.Y> Ale i-zde ',bylo; by,třeba···objektivněišíhoa~též,: 

.. úplně i šiho . měření,'něž ;., jest zkoušení,·;tédytestovánL Náboženské. 
, . .,-'testy"pokud:;vím, nebyly dosud nikde sestavenY .. 9sv~dč:ují~li se 

'. ,:' .. všák . těsty 'v .. ' ostátních:oborech-:školské práce,;, jistě; by prospěly, 
F v náboženské výuce; . : ,\: .......... .' .. ' .... , '. " ~ ",: ď ď 
',.' čéskoslóvenská škol~,j est,v kv'as~: a přer~clu; Sled;ujrpepi1ně' 
jehovýslědky, ale ani saminezahálejmel'Pokusme se velmi'vážně 

·v. duchu ridórmy.cel()školské;o zdokonale"ní· naší'iiábožiúiské.úý- , . 
iiky Úf!škole, : abychom nezů~tali" zpět ď. za· ŠkolskýnÍpokrokem.·, 
Tento' článek' jest dál ším příspěvkem., k tomuto Ítsilí. . . 

", .. ,.,. ',.'.,< . -. ..,. -. -' , ,.' , 
'-,\, 

,;THEISM:X ,MODERN(VĚI),~~~. 
", ' . ' ,. , . '~:" ~ ,i. _ .~, ",'. ." , , 

• J' Námůí článek o'.theismua.mode~ní věďě v I. ď~očníkl1t~tó· revueodpo- ,'. 
věděl' p;of;. d;; B. 'Zboři1!'pů~odcedí~kuse' o tom • thema tu,·. v.' 6: čísle. XXV. nič- , ' 
ník~"českéIňyslí';.' Celkový,ďdojemdískusejé,~sj:íokojující. ;)evíděť,že 

. dobré, vůli jé. diskuse 'inožnaí ~eZí ·ii~táricí . rúinýchs~ěrů; myšlenk'o: 
• '..' " -,' ',- • , > ...., /.;.., '.' ;- ,.~:-



-~ 

Vých;,:.aď,ž~· d;~kusIm~žnov~st:proto,aby, sé'stan~vish vyjasnila:' a 
.. tíni : snad i sblížila. : Jsem přesvědčen,'Ú ',přÍ d~lšídiskusi, která by; šj~:do 
ď'podroiJností a do hloubky, hy se ještě leccos:vyjasnilo \í. sta~o~iskaješlě 

,:,ví~:přibIÍžiIa, áČnemys!ím,že by se'.napm&toshcÍdl~.škoda, že pmLZb. , 
ptohlašujě?žé zatím. nemá pokdy věnovaL předniětu r{ášídiskuse více č~sú .. 

"a' ·pr~ce:S,na~";'pozdě'ji. .. ". ," ,.' . . -, .~ ... ~ ~ ;"." 
.? .,oV' _odp~~ědi .. dr: . zo.,:i e ;j~š'tě, dcÍ~ti " riedóro~umění,vzniklýchprá vě;' ze 
~bÚného načrtiiúUjeho.nebo mého' Člá~ku:' a taktéž rychléhočtení~a :obou .. 
sÚinácll,alé' t~ .. jsou: celkem mallčkostivýzna'mti naprosto podřadného, 'tákže ." 

; ne~mlm ~~jim:i 'zabÝv~t. zde; 'áb-ych; čiáiiku>~bytečněiiepr~dlilŽovaJ.Jen ... 
prosím prof. ZK, aby nehledál' zlé ,vůle; u mne;~, když' j sem' činil nějaké , 
'výl~yjeho~r.vnímu článk'u,. ~ýtky',.které hy 'mohly : či~it( dojem ,~ýték' 
.osobních:TÓ, bylo mne vzdáleno;. Ani já nechci 'tak dívat se na :leckterá slova 
j~ho včlánktidruhémišló.a :jde mipřeceoďhlaynÍ'věc~<azajistétéž' . 
i dr. Z.;.~ totiž ~theism, 1.: (h 'urČitou ,.vírú.v Boha nebó o víru 'v ~rčitého \ 

. BoÍ{;i;A . sice, :.možno~UtheisT11pdÍJaiovatiza '.' v~d~dou . hypothesu aje~U 
lnožna' -virá"~ oscÍbnfhoBoha,: osobníhci totiž :y:. u'~čité~ ~ylllezeni a - C;hápá~í; 

';' n~bof slovo osobní, ~vidívelmi snadn~' k nedorozumění;: N apsa!: jsem; snad 
'j ii,:' a :ne~li, ·,pravímnyní,. Žé mně 'na slově, a 'j mé~ě ':nezáleží,poněv'a:dž'vím,: 
že do'každého'slova:,a.te;min'~je m~žnovkl<idatávkiádá serůz~ý: smysl. : 

. ale n~druhé straně éhápu~ase, .Žeje 'přecprodoroz~mění' a~dískusí určité·.·,·· 
. jas~é 'terÍnin~logie '. tř~ba~ Protá třeb~.;~ždY: 1 ~ě~ovati', poz~rn~st·. termi;;úm, 

'. ~t~r~~iľ s.~ ,'~~"d~s~~si ·.p.~UŽíV.á.;,:.,,·I. ,.-' ,:,~._ _; '< _:: :~ " '. '.""', .. ',,' _', . ".~",_ .. _,' ~,:' ." 
'. '; l;'Theislnem rozmnim,tedy:víru.v BoliaOdlišIÍéhó"od přírody,Jo~íest . 

. • hanscendentriího, ale 'p~sobíCího'v'pří~~Ú,:nikterak ovšem s' přírodou :nut;ii, . 
, ,> spójeného,n'ýb~ž' svobodně, úče{nÍ!, roiu~riě"rnoůdře,.moé;;ě. a; láskavě _ pů~, 
• ·.· •• sobídhočíivOříCíhoi st.iletvoříclho, proto, lmmanenÚiího,ále' nikoli '. zasa~ ...... . 

'. ',: hUjícíhO'lÍci •. dění přírodního ~d :případu; k'případu','nýbrž;nesoilcího;~še~h'nc;: 
'děniďaceloupříi~dú s~ou-moudros!í a;sv?umocí. '. ...' ". '" ' , ' 
_ ď,Netr;yslím': že bybylD' lzé;~vát.můj ,názorpallentheismeÍn.Panentheísm 

',' . 'je' slTIěr:kompronÍisniďm~zi' theismem ,a', páhtpeism:~m;···Nechd.'čiriii~· kompr~~ 
'misu •... ~ .• mYslím;:Že '.' ho·ďn~činí~, tím;,/když:pravím,'Že Bůh: .. tliei~tický' je .. 
-t~ansťendenttií' i i~Ínanentni;nebof obé, poznačímc'nen'{ Činěno s jédnohohle~ . 

. 'diska; nýbrž' s hlediska různého,' 'jak" j s~rri ostatně v prvním svém. Článku: 
.', ':'vtslovně'pwhlási1 •.... P~nénthéisiri; zdů~aziiuje' "fc .. im~U/íenci" Boha, >,neŽ ...• je . 
. ',: •• přípusin~ ~est~no~isk~ :ihelstickéÍlO.Já naopak ki~du větší ďdů;az'na.t~~~s~· 

':--<:ení1end B~ii'néž na "im~an'en~í; tráns~endence ',' je.; mi .pryní,'·í~_ mi,:hlavní. ;., 
ďJe~tra~s~endénblí,.' od: světa 'áďčlověku odlišn:t"Bůh :,můž~mi >vys~ětliti:;:; 

. ,z.áhadu' světa, : pokud " ovšeni ď je": člověkú' vysvětIitelna. " 11Ilman:énci:připi~ui i:., 
"Bohu potud;' pokud j eprávÍ! 'Bt\!l dle th~i~mu; přÍči~óit,·.ýŠepříči~()Uvšehoj . 
:a:;iedy: jako,'příčina není ;.~čink\l;Vzdálen~;a·, t~kBůh jako:Tvt\rÚ'neni 

, . 'tvorslvuvzdáleit, :'nýbrŽpůs'obívněm:' .,: ...... '; :" , . \ .. 
" To} j e~; dle. mého 'názoru ' theism; AÍe při pouštím~ .• že' tř~hapřesÍlě .~ yslit. ... ; 

má~lisé iheii;~lľ()d:pane~iheism~ , odlišiti; jak, pr~yě ~kazuje'. zkušenost, že, 
mn'~zí ohé;zaměňtijí. Mnohdý.ďd~ko~ce~se:~prá~ě· pro',onlÍ; vir~ v .• imma,: . 

:n~'nciBoŽí'-':':"'činítheístůíri výtky z: p~riiheislnu,'ďjakD na,př;' děje: se:i, ~po~'ď 
'iiolu'PavloviprÓ,~nu: řečathénskóu.'o'áohu<a~p~o'·ona 'ú~áirtá:siov~;' 

. ;:'íl~bof 'hýbi~e . a.!rvánľe; 'jakoŽ 'i~ěkteří i' yaŠich· 
". 

, , 



',' 

póetťt: pověděli: Že i r~diilaj~JlO . jsme'\' .snad 
budemé' mo~iPa~l<t po~ažovat za theist~!· • :>".'.' 
\ď Tím chciie~ uříci;~k~hlějíce vystihnout thei~mus, a,:odlišiti'óď paI1-

th'eis~u apanehtheismu, ~usínié vidět to hlavní,'to jest;v ' theis~u ,t~a~sée~~ 
',de~i:i' p()dstaty: 'Čr:odlišn~stď odpřírody,ačnetřéba; a,;e!zé .ani 'popírat 
'., íni~arú;nci ; Boží ,ve světě,' o~še~:'im'ma~e~ci •. ptls'obeo'í,'. činnosÚ, ď t\:oření,a ,'ne 
,pod~t'aty. ;i, ",>,(~« .' .; ,...., ...... ';, .. 'c::

ď 

•• \' '.ď, "~',; '.' 

.' "'2.P6kud','se týče vztahu 'méhil theismu k theismu biblickému;myslim, 
že:třel:ia '~~ít:vitivahú;' předně h~n.Jakt;; ž~; biblickÝ'.:thei;m' ;e.,vy"íjel,' Že 
'jfnýfbyl:dojisté:míry'theis!n MojŽíŠŮVj jiriýtheismďpror'ókůďá jiný theism 

.' ;v~ 'době,' Židov~tví '. bezprostřédně;: přéd .Kriste~, ··a Ú důvod ~ů:inýi:hforeÍn 
théi~Fubiblického i esthl~dáti vtó!n', p'iáyě; < Jak, idÍIrazňov~nábyl~<hud" . 

. tr~nsée~dence' n~b .' iIl1márieh~e ' •. Bóži; . Ježíšův; thei~JTIus~. kte~f přij ímám,~'j~st 
. mi. pak'Ýyr(;vnání;n 'obou'· stanovisék,transcendence'i,iJTImaiience,< ač větší 
ďdůrazj~>mi.' traI1scelldenc(Staví-Ú 'se,. prof. 'z. pr~ti·.·,·;theismÚ;i bibiickéÍn~, 

..• ~yslí~; Ž'eČiní ,takzd6vod~ ·sú~éh~a:nthróp~morÚsoýáI1iBóha .. kt~ré~a~ .. 
ďlézáme'~vš;;n v'Pí~mě j' v N o~ém;zákoně: '. Mrie.'anthr~pomorfisinY:' c'elkem 
; Jié~a:dí, j ělik()Ž'j ~~mtoho náz~ru, ~Žé'~eob'ej dé~li se béz 'anthropomorfismůá:ni 

,<věda 'a',Hlosofie,:neohej d'e',ď sé :'.ani; 'nábožen~tvL: . N áboženská,zk\lšenost~ne-
~p~'mje 'logiékými;' čistými '~pó/my '~~b~tr~kce~i; 'ale ,živými doj~ý;:Av těéh 

'je, zúčastněn~elýriáš' živ6tdúševni 'i' smyslový,. tak . jak'ó v; každém .~áŠem 
doimuz~.zkušeno~tij;aLvhit,ř~í; '~eb;,~e~nii::' ":;'" , .,:,-' .•..... ,.': ...• '" 
;~,.Jsme.lidé a nemůžem'emyslitíá mluvitI, jinak, než· po lidsku. Odtudan-, . 
. th;opolllorfi~rriy; . O'·' duš~viIích.věcech . nelze . j inák ;níy~lit'a" mluvit než .,'~ . k~- . 

. ďťtegoriích'našeho :života~my~iÓvéh'b.:O 'B~hu·. ~ysHme ia>.mluvím~'Jío, lidsku" 
>;dle: svého' Živoia'du~ho~niho~ . smyslovéh().' jest jen" tteba, . abychom •. v 'my- .r, 

'>šlení onábóženství a Bohubyli'~i toh~vědoini'anedok()nalostiďanthropo~' 
. '>m'orflsmů ,!odmyslili': Myslícea~l~vícéo.Bóhu~; ~ pó~žÍ~álÍle .•• symholů/Stará ,.. 
~: ;:ti;eológie':říkala;\~nalogi(V,; jádru\,je'tojedno.: a:totéž;·;záse .. ďnám';el~~ .. 
..•• : j inák,' neŽ. poúživátsÝlllbol~'a " hedok~~alo~Ú: ~ymbolÍt pak:si,vé . s"pekulaci; 

·;·· ... 'é .. ··:o'"S.:o~~l;~~tS,1~~;íŠ::B;bL,:,Ot~~2,:·;·l~····~.i~e. Př~~;:v~·iihnif'ď~e~,l3i~··.:f~i:iak~'·, ..... · 
. '::':;:ote'cďlidsk§, :že n~n'í "ja:ko:ďčlóvěk; Mluvul~áboŽe~skóh . ~'ilsí~~ :.překládat ;d~.·, 

-·:mlúvY. filosofické' ~; .• ýěded~é;-: Tobibli~ké; sI6~().,nábožeriskéOtec' vyjádřujé .. ;" 
.'riáb~žensky,_sYmb~lický\ to,' do,. v~j ádřuje: theis'm .. slov~m . příčina; příčina 'né/' 
·v~<sllly~lu'mé~hapi~kérn;;,ale:~e:s~Yslu·.:.duchovnim,'-příčina"j~kó,~yšlenka;';; 
a' .. vÍllei mó{idrávůl~ti.ebon;ocná,m~íidřost.; .~: -;' ....... " '.: >;'. <.,i~ ;~;(' :" .. 

,,:~ ,::ďMysJi~;' ié, pr~f. ,Z.' n~prá~ém' odmítá:.biblickÝ·. theis'm 'vůbE!c'.,'J ako' iil~s~f.· 
: ,ď~)ěcÍec n;usi,'se.vyj~dřovafjinak> riéžjako' Člo~ěk.nábož~nský .. ,To snad.:.' 
"neblide: dv~jí\; ~ravd~': ktúou'od~itám,~:~]é: 'd~Ojí. způ~ob. vyjádřéní,jedné': 
'a '·.téŽeskutečnosÚ,.po'Ž~dovaÍ1é ,nábože~~k~u'zkušenosU: ~.~fořlllulovail~ . pak," 
fil~~'oficky,~t~tiž :Í3oha, : v~epříčiný':'vŠého;"'" . . <; >';':" .. :: ',/;,;' 
;)',.). Po' tomt~všem,'co;jsem: zde ~~iJs~li;"'bu<ié':sn~d ,jasno:,prof. ,Z., ž~ 
n~músí:' podrobovati"kritibe . ;;zbylé .theÍstii:ké. ·.prvky'·,y:mém ' .• chápání: Boha. 
Snad:by:bylo:'př~ce~právnější;:~by"proL Z. ,revidovafs~ůj ná~oro, theis'~u;; .\ 

'~da: totiŽ : náleží ;kJPodst~tě,· t,j~ kn~t~ýn1.:zÍ1akťtilJ ·.theis~~;ďpř~dstava;,~tč;: .' ' 
,Či králé ~'tzvláště: tod~tihé},' je~ž výsiychá m~dHtbylidi 'a .zasahuj~ tak ,(t;j ' .. 

:; snad:, po'. vyslýš~ní "těch':módIÚ~b; 'pdzn:: ~oje}ď.'d~. ivět~véhó: dění .'. a,' Ii~ských:';·. 
;~~. ~~!".:' .. ,'~'\ ><X~'.:,>,.: .. '-..~ .... < ,"'- , .. <,,' -, ',.' ,:,~, .,>'~"'::';.:',.~', . .p'.: ,\ ",) 

','.- ;, :",,'," 

-"., .. ' '"".' 
;:':i': 
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~súdt1·, (str: '. , mého náZoru' nepatří ,k' pod~tatě th~isinu'z~sahoLáni 
do světo~éhodě~í il 'osudÓ ; JidskÝ-~h, . jaKj~e;;' '~apial již ;v prvním článku; 

"~ýbržn~zor;že,:Bůh' ;~chovivá' a,řídi~věl, i'děni,v:něIii,i osudy'lidstva" 
'jako první příčina' vŠeho, ,j'ako v§epříčina.~vŠem::tak; Že člověkpojat: jest: ' 
, do" pIáÍl~ 'BoŽího ;fako bÝtost,'~vóba'd~á" (o~š~m:že',rimézehě \~vobodná,~: ~~: 
, Iikož, i've ; své :,eksist~nci'zÍívislá" n~,' BÓlÍu), jako" 'příčina '''druhotnÍí, ,:zá~oveňď. 
Š 'o~tatními" druh'ohlýmipřičinami," jež 'n~jsou ďpó'inů~kou,'nástiojemBožím,: 
n:ýb~ž~ tvory 'BóŽíÍni.TÚe~1i ,se dr; Z." jaksi ;předstá:vuji:'řízenísvěta, • kdri ' 

" 'Bůh' ~'eruší • zák~!litósti : svěÚ>~ého ,děót;, p'~k-, j e ta,ď~tázka \ ,moŽná,' jen<~" toho , 
'st~~o~ishi: nakte~é ,;~'prof.Z:; mluvě a mysle citheisin~, stále'jéštěstaví,::' 
'j'ótižďže'Bůhje'" v~dle~ sVěta';:riad, ~vět~m;Ú svÚ'je',n~závi~lý,na, B6hu ,Ílžé' 
:Úh.po;ipŮsobu,' Človilkaiasahuje.,' dci ,\věta. '.;Tó 'je'>ovšení'nep'říPustný" 
,'~~'thrcip~níorphis~us,' kter'{ je možný: jen : v :ř~Čináboženské, ne;í~Ša.KriiÓžný .' 

"'vďďře~i ,. the~logické ' •• a "'filosofické, ;,á~~: nen{:ňútnýve , spekulaci' o> Brihú .' ~e .. , 
, ,~t~noviska'~iheisti~kého~ ď BÍlh ,n~zasahuj e'do,uěhc s~ětovélio;' prót~!é,: je': pří~ :' 

, činoúi', toh~.děníi' člověka'~šak:v'Ýtváři:takovéh~,'Ž~\ mtižé.ď človÚ:'"e' svém" , 
'.ok~uh~,:v určitém okruhu ~~é' pů~obnosti, též'nejedn~ť vso'úladú's .Pů~o1ié~: 
.:ním· Božím,:t~dy může :jednai~protbiěmu,a"Um hř~šit,že n'ejednávďsouhlase' 

, (S" řádém" Božím; '8:' řádem ~B~ži'záko~ítosd. Přirozeně, néjz~' se ~ta~oviska 
ď· th~istii:kéhci. mysÍe{že Bůh by, ;~byl •. mohl;uČinitČlo~ěka ::'ji~ak,neb()Žeby 
'ne~měl~"nedov~dl člóvěk~ přinutit,. nýbrž~žeBůh'chcéčlověhs~obÍJdnéh() 
,do> té . míiý, "aby' čl~věk' dokonalost: kvou·. si ,p~mohl'vybudov~ti'~aill;: tř~b~s .,' .. 

:. z~: p~inoci BoŽí.Bůh,'kt~rý ·jest,dokoIialoSt. sama:a'sá~,'seb~u cdhkonalý,:.,,: 
. '~hcej~bÝ Lčlo~ěk. získal' si: svou': d~k'onaIó;ta hk' měl :;ásluh~~naďdí1e ,"::\ 

,B()žÍin' a~véIÍJ'::rak ra~()" Búh je'příčino'u'; sv~ 'dokonal?'sÚ, ;bYtuje,!~v~u,"" 
inyšl~rikóu,a vůlí,- tak :.' chce:aby~ Člověk,tvor'rozumný ,~svob'ódnÝ,,:zá', 
póm~ci; B()Ží,~ytv'ořil· sis"ot1~dQkoriaIÓstduchov~( iin'ravníď~á~.Toiete~ . 
'théisÚcký ,syóe;gism~s, .': ~pol~~;áée s' Bohem::; Ne •. jako' byčl~věkodp()máhal, 

'~siab~~tia; nedostat~čnosti:, Boží,:ale':~by ~~ p~!IlociBoH., p~~é:~val'sobě;. 
: A. dóv;;de~1i : člověk :.vést : ČloÝ~kti' míti :~n~:'iÍě4ó '\,liv,'pt1s()be~im 'ná ~ j~h:(J 

, : pÓznán{ a jeh:ovů1i,!'při Úmž, přecesvoboda,rozllodlmtí .Čisebeurčení· zů~tá
. "va ,'zach'o~ánai ,proČ byn~mohl'Bůh; "ab;oluthiduchov~ípříČi~ari~j~yš' rno'u~ď 
~.d~íi'aď m06~á .. )ůs~bi(n~. '~aš~pozi~ánia. vftii; '. aliia'k,. aby: ~~Še' sebeu'rčení" 
i;~ůčiBoh~'zůstalo úiéh~v~no 1ď',ď " ' . .... .;: ~.,' .....:...' ,ď •• : •• ' .. ' '... • 

. ',VínÍ;že řekne prof; z;; že ; Boha' Hidšfu l i.,'To, j cn I vď Ječr své, ;nebof 
~elze člověk~,' jiriak~lu~it: n~ž,bb'li'dskuj' "al~;ďóamýslím~li:vše ďÍiedÓkón~lé •... , 
ď~e ~zta:liu '. Člověka <k, čío~ěkua • iny~1ím'~k ten v~t~h ,nel'výš . moudré příčilly'ď~ď, 
,ď d~chcivé' n~; člověka. c~ n~jdokdnaleji, ';zůstah;;zÚ: rie~a:s~h~váni;B~žído'ď;i<' 
,osudů:Jidských a ,dění příroclního,D:ýbrž, držliníanesenf' a řízení ~ vÚh6B6h'ern (.>' 
.. při omezené samostatnosti . příČi'ndruhótriých,';.' \> .::'~ .'. . 'I 

.... .' L S ;thei~me~ ~ůi~ě', je. spjátď~áz~~ o :~tv~řeni světa::Bohem. ; p,roL ď Z. . 
.' n~~y~lí~ ž~ ..•. by, 'po'jem~stv~ř~ní;' bYI';post~lá.te;ri, logickY' př~~ného :m yšl~ní,í . 
. vychá~éjídho,: z:odborných';'věd:' Otazk~ď 'stvoření.'Ilemá: prý: smyslit . ď~á' poli 

- '~?;3 
,,', <"'( -

., '~ědy;:Věda:'se n~táže·. prý; :odkud·.·~eďJsótlc~o'\Ťzái~~· nečillÍ' tak. ani.'ták ivaná , 
, ~ěde~kÍí\m~táfy~il~~; Jen ~n:th'ropomórfisínuďs prý"ďsédmnnivá.ie~.~úsí :t)ýt:" 
. VŠeď~ěk~I;ll'udělánld:Pk~OČ~~ý,.b)" nz~mohI6) j souc,no Pď~~siě;:eksi~to:at?: I"~káiild:1i ';::', ;: 
jseinvprvníni 'č. án u,že' prof: .'. je ještě zatí~éri j pesitivismem,; pa ''z e..., >',:.',. 

, nlámd~ld~dpro, to. Ne ~vědecky myslíd, člověk~ itle'posÚivista; 'tedymy~lité1 :~"',;: . 
, -':.',' .'".",' ."\ ... >,',."". \.; ~'··'~""-:;.,;··i" '(."~.\._-.',, .. , ,,' ,_~',~.,.t. 

r :':.~ 
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noěticky: t~k' orientovaný, " že"ědo~ .' je ,,' mu' po~ze~ědá "éni'pirická, spokojl 
se s ·/~ktemjsou~n~. V: p~vaz~11dšké je snáhan:éspokoj~vat se' s pouhým 
konstát~vá;im,;žeď~ěc~- ~ksistuj e: •• a:le' ". výsvětlít;"l'roč : a jak .• coďeksistuje, 

~ odkůd 'má co svůj. původ: Snad jednotlivec se,spokoji.'.skonstatováním 
, :skrit~Čnósk snad ) celÝ". sÍněr:mYŠleni:: al~ lidstvo; jako celek nikoh. Vždy 

: b~dou,s'iněry jiné, , ktetfffi pouhékonst~tování\skut~č~ostL bude tauto· 
Jdgií,,: op~~~vá~ín;, ',íež;,deni: žádným:vysvětlením: Kdo;domÝŠll problémy, 
>t~n' p~Úéluj~~y~větlímí. zpříČi~.Nei nějaké', jeri'pfíČiny;alez:příčiny 
duchcív.~i jei:účinek obs'ahuk ~. sobě(ve '~vé myšl~I1ce asvou!vůii jer rea\i· 

.,.ďiuje.:Pr~vědú. em·pirickou··opm~dú.n~má.otázka,původu.,jsóÍ1cnavýznamu 
'a) smy~lu. ", Věda" l'~kusná. se ~ nézabývá,prvriími'nebpósledn{rÍ!(.příčinami 
AJ ej istě . ~~, jiIÍll zabývá fgÓsófíe; ,toUž., j~ji část: zv~ná m~t~fysika.' A není 
proto, snad. nevědecká. , Je. vědecká tehdy;, nesouká.li ;pra vdu' z nějakého 
p'oj~ú.\· ~bstraktniho,'ale'dorírišH~Iip~~~du. na' základě' vědódborných, vy. 
éhází~liz po~orování. aďzkoumánísvětaď zevnihoi . vnitřního;' .ze 'zkuŠenosti 

, z~~ni j·'v.riitřní. ·A \so~di.H·iogickY:. přesné: myŠleni: o ,původu j s~~~na,.· skúteč. 
'nosti:.:o. původu.svět~, ;veŠkerenstva;dómýšlí-lip~oblérn skut~čI1o~ti ~až 
'dó posl~~n:!h~ důsledk';, p~oČ, Ílěc().e~sistuj e; li ódkudmá vš~. ,svů j. \luvod, 
, tu mána, ~ybranou jen. dvoji: ,bud' je. všepůvodu'božskéh~,stéjné ,s Bo· 
'hem ~poa~tat.y .. ďproj~ve~, .• manife'stací' toho\-:nitřního .··príricipu s~ěta,' o'němž 
píŠél'rÓfZ;j' n:ebo,'j e~t vše>účinkem)iÍlll0sÚtoho principu, ď j ~h() dílem, jeho 

, stv~ř~ním;~~riě: n:utni. emariuji~imz' pódstaty jeho; ale svobo'dně; moudře 
>ani~criěniyšlenÝma/i: řiš'e: inyŠl~nky/~e skutéčrio~tú.vedeným; tj.stvo. 
ř~riým>'V.' l'rvníin případě niáIIle,,:p'apthéfsmus :;rÍ1~ných' ódstÍIlů;;. který já 

, ~!~ůzrif~h:.důYodů odmítá~, 'v druhém případě máme theismuS: ,Tř~timož. 
nosti' o:riíŽ'mluvíp~otZ;:Že jSoucri6můžeprostě. eksi~io~~ti~tedy. bez 

, • a~voduá příčiriy~~emóliu,jak' j~elll jižř~kl/přij~óut;ďponě~adž.to není 
žádné ~y~vět1~rií, ~l~ . po~hé'k'ónstatováni, Že. něco'·jest. Stv~ř~ní i~v~ta:Bo. 
hem, myšl~ňim aďvůl(,;:ne~ivěde~kým·.důkáze~"dokázáno·ď.:.:::: p~k by bylo 

"vědeckoú'pri:tvdou'~. alé' ·je': postÍ1látemlllyšlerií: přesného,je.mi: nejpři ja
:teliiěj šÍm,vysvět1éní~~éške;enst~a '. ~ příčinyd úchové, \ ki~~á ) ~ 'vysvětlením 
,·.YŠeho'is~b~/"ď,,/;:,·::.; ...... "··'i,<""", ••. ;,;' .. ;,ď,:,/,/,. '," ':,' ... ' •. 

< " i; T ént~ ';náZor 'cna . 'pdvo'd > vešk~renstva' .. ··není ,~ilderak,' a~tiíropomorfickt, 
'Il~b()ť 'stv'oře~ij~, zde :myšlerip.· ně>'p~, zp~sobu' .lidskélÍo . děÍáni něč'eho, 
. nÝb'rŽ tv~řerií:znič~J1o;' ne : be~přičiriyovšem,/~l~ď bez' předpoklad~;.láiky, 

' .. ·ná~tí:~jŮatd.;: čistě způsobem' duchovriiin;:i: ' .• j:mÝšle~íin'ďa; vůlí~,člov'ěk sice. 
potřehu'je'~ téŽ k " děláTií.roi:tiriiú'avůl~,. myšleni, ;vyri~lézit~ó~tii 'obraznosti, 

~'myšl(mky,;, al~proio,~vóření, Bóží\nerovná:, se:~;l~dské~u:' . dělání,. nýbrž 'je 
, neskonale' převyšuje;tvořic zničeho. Tvůrčíčiririost ,lidská nám činí stvoření 

Bož'ipódiopit~l~ym? ',:ali'ijen ;j~ko n;prosto: slabá,'néd~k'ón'alá'a:;~i~gíe: 
t~oří-li : člověkriiyšl~nkÓu.á .vtlH,~pr~č< ne '. Bůh?,: St.vořeni . Bóži , je .absolutně 
dokon~iý~'. vz;~re~' a: ~brazeinvytyářenilidského, "kte~é;.j;sisl~býri1 ;feho 
'nápodobeni~.Jak., j in.ak· ~hcesi kdó lÍly~lit .. půsÓbení : toho" ťv'ůrČílÍo:;principu 
ve, svě'tě,:iná-Ú\ on .. vY$~ětlov~t . děnívesvětě .. ~ t~k~ . ~eb'e?, Nemohu~lÍ lm. 

'. j~óutép;mtheisinúď __ ~ .. to neÍ11phú7ď pák~bÝvá;mi,. c:h~i~li~vůbe'c:ópd'vodu 
; vš~ho~'uvaŽ?ya:t-a k to~ti mě' nutÍ lidskázvida vosr,"::':p~k mbbý~á jen 
stvoře~íivejs~iysitÍ zdenázn:ačené~.' ,.." ,. ,:,,', ,o, /';ď: 

, Opaktiji; ;ne~í:t& ,vědecký: důkaz, -
., .' ,"." {. ,~ . 
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, nutně.' aneo,mylně' musjl:každý přidmět .·jeho. pfijm()uf,:al~ciílk';'z, kteiý.·čiii~,' 
;:ďsviii ,předmět~ ~ tehzde stvořenísvět~ ~Bohem/ ná:iorem. rozumovým, ,proH 

kterému ~eIze~eďstanovi~ka vědy.e~piriéké. (jeŽ'seotázkoú, ostatně arii 'ne
.;abývá)~ic~ namítatió' ~: v' n'ěmžnenínlc: " nelogi~kého)D~kaznásíl~jehci 

je, taková, j~k~ tak::Zv.důkazt\'jsotÍcnosti Báži; Zde p'a'dotýkám, Že nepo-
' •... v';'Žtiji-li důkaz,y: j~oucnosti B~Ží ; ~á pře~riě věd~i:ké,né~n~mehá't~;Že j~ 
'. ;po~ažuji .. za'bezcenríé;NikoIL·· •. · Nejsou:~bez~eriÝj aÚ.néjy{aií·.~ěde~k~ 'prd~;; ". 

, kcizno~ti" přitom .Všák·.j sOtÍ:'dostatečnýni"ospravedlriěnínl: víry 'v .; Boh~:,.' .: : , 
'" ····S; ,Tím,oéHám se' ~,o1ázkyó' možnó~li'theisníúszváthypoihesou :vě- . 
,', d~é:kótÍ'Íle1:io .ne.' Přizná~ám se;, že; mi, tahání o .,~Iova· ~ení milé, 'ZáieŽí na' ••. 
, 'tom,' co slovem ,chci říci. Rozumí-Íi kdo vědou "jen ' přír~d~í 'vědu, 'pak" 

, 'ďovš~~ není' theism :hypothesouvědéckou. O~t~tně: prof.'Z.' uznává i ni.eta
,<fysik~ za vědu, když.nil~ví o vědecké metafysice(st~.Sl<i shor~).AI~.· dů,. 
"·.kazý·.Boha: 'prohiašuje ·.:jen· zll:'sp~kulativni~ětafy~íckou: hypothés~,ďproti 

riíž věda ~~ůžépod';'tisvé~áí~itkya :próhhisiti .' j{zan;épra:vdi~~t1:.~dp(;ru- '. 
~,/, j~-li. výsiedkůín,vědei:kéh~ hádání. Zájisté:že, může,pravíni Já;ide'ovš~m ' 

dodávám~ ". co dodává.: též: Z.; .odp~rujé-li'~ýslédků~ ,badání. Z;'mysH,.)é· 
th~isnl odporujevČdě, já'p-;;ďk jsemseďsmižil:dokázar;žén'é6dporuje.;Ná: 

':: ~itkyďčiněné' Z.jsenlvy;vlÍtIil: jak~.~ bezd~vodritN~o~ezir 'js~m se 'pouze < 
napoukaz,Ú .i:elá~ ř~da 'mod~rních. 'filosofů a,'vědctl séhlástktheism~;' 
ač',tento 'fakt·. n~dá':se . odbýt . ~bviáěním. žriédůsled~osÚnebodokoncé z ríe~ '.' 
'Po~tivo~ti.Tak bych. jej, vys~ět1ovat ·~e~htěl.·· C~ 'je' hypothesa"a~o, :nen(:. 
·:v..,:tom.s~ďasi~ se Z::plně' ~hodujeme ... Souhlasim;:Úihypothesa·poHebuiě: 
důkazů. Z., pak připouŠtí;~.že; důkazy, '~.'" ~ěžs~/cipíráhYÍ>othesai;ne~~jíté 

,.' :př~svědčivosÚ ~ j akó. dúka~y.t zv ji d()kÚ~nýé:h. pravd.: Nemonu . s~~hlasiH\ . 
však: se Z., .kdyŽ>Í>ravi:,,,Takzv .. ďdůk~zY.Boha b'y:muselybtt\lÍde~kY>P1-t1-; 

• .' kaz~é, •. aby' bylo': možnd ~I~vit 'o .thei~mu íak~ .'0 .yědeckéhypothe'sé"'~ (str.,·· 
:SÚ;j::My~lí~ -.:,' a'n~psáí js~mtov:pi;Ílím' čláňku':~,kdybydůk'azÝ jsouc

=:iiostr Božíbýlý 'vědecky 'průk~zné; tbtiž,kdybY.~ěly d~nucujícísílu. vě~ 
,;.d~ékfch 'důkazů,: p~k. byBůh--n~bYI· .. p~o v'ědu . .:....: :pmvim.pr~vědu :_:.hy~,,· 
·:pothes~u> iiÝbrŽ.věd~~kyd~ká~~iíoú;pravdou~Ale' právě,pr'óto,'Ú ónFde~' 
, jsoú:vědecky:přesnfmi důkazy; .' ne~ohouce" býti' .ide ·v ., tdirit~životě:' veri-' 
fikovány, ověřeny jako' ek~peri~e~té~riěj~kým; je' Bůh p~ovědii,ďriil~óIi' 

'.dokázanou: p~avdóu,'ale .hypothesou.· Dle, mého' tříděni' věd ." hypoth~so~ ·~C' 
.• deékóu; dle Z: ~pék~lativně;metafysí'cko~.Nebudeme. scipřítio'slóvo.; 

'. ,; 6~"Dodávám,co;:ise~ostatněďtéž jÍŽ'~prvním článkupoznamenalrže:. 
:' •.. :Bíthjei>h!dmětem víry k.~ejjistějŠí:' ré~litou ' Ý's~bj~ktivnim' živ'otě. Prot~ď 

"n~m'ysji~,: ž~ by se theism iakládkl !na,~aŠíďsubjektivófp~třebě.:-že by 
,<.byl pládém spekúlace říze'né ;lidskymí. tužbami :.'a: že ·by před~ět víry' neDo 
'. po~~ání víry. némohlo pýtLzváno p;aydo~: ' , " .. " . '. " 
·.;~Ariiv:nazírání na vír~:není mezi Z;. a.nlnou n~překlenuielné pfop'~sti: .. 

2:dáse,.že' Z. nevy~tihl .plÍliÍmých sl~v'o 'Vířeneb(). já jsem snad byl" 
příliš struČný: Nemínil' jsem;. Že~ z'virý io~um; cH ~ yůÍe'vyvěrá Jí, ,j~k mi 
připis~;e;' Z;, nýbrŽ že. víra má kořenyvirračiónál~~,' že'-vír~ v Boha :ne~ . 

. vzniká~; 'důsÍedkuracío'ná.lný'ch důka~ů, Bóha,al~ : Ž~,,;je, předchá~í,.že .tlení 
víra rozum,·'není ci( není; vůle, nevzniká .~i~ztÍmÍl''a,Jeho konkrétní' čin> 

"nosti,:ani'z konkrétní~hpr~jevů. vÍtle 'atd. Ale vírá že je iákladem veškeré < 

'/duševnL činnosti lidské: i rozumo~é i. cito~é:l volni,: základrÍí:pro;ev' zákl~drÍi 
" .' .' • > .' • ~ ,.' ."' '. ,--' ", 

l 



; funkce '~a~~Jió"'cluš~~~Úío živ6~~ .• Ta 
bez.' ~Ii~ahii.· Předritětem či:'~bsahem' '+íry je' veškera skutečnost, veškero 
jsou~~o, veškera', zkušenost. 'Část té zkušenosti naši :dovedeme zachytit for
mou vědeck~u, logicky:" zpracovat,', přelít do" kadlubů I f~rem :'rozumových, 
'dovedem~" vědecky~(af .: eksperiinentem' ,~ebo I~gicky) ď prokázat, 'zachytit, 

:o'j~cleÚ~' mnOhem ,;,větŠ( část.: toh( obsahu 'víryúniká: ďiiaš~mli'; vědeckému ; 
:ipracó~itn(!A 'to: ,c~ u'riiká . vědecky'přesnému důkazlÍ, to s~adneníprav~, . 
;'doll? Ne~ksistúje. to; llI;ní' to' skut~čností j ediIiě. prótO,~' ž~,:neíz~ nám to ' 

:ď.· zachy tÚ • obj ektivně:, roz~mo~ě ?', To'.· sň~dpřece'ne! •... T ci bychom ... mohli .<vehni 
: málo:'iváf é~vd~ujď; a'právěto; copodmiňti'je'našeštěstí;.haše! bláho,~co 

. :',ď dává' " mi~ •• srn ysl,ži voti;,ž~'. Ži reme'ápr~cui eme,'bychornpra vdoU: :.zvá t .' ~e~ 
,m~hIC Z~,~šeho;,jde" žebu'dé '; ještě .• ' jiný: způ~ob.· ij iŠtění ;~ pra vcly /než po'úhý· . 
. vědé~ký .dů'kdz: Nepo·hrdá.m:jím;al~ vím,.žé~nestačL : Jiriák ~p~stliptÍje~ěÍla' 
, přírodní a'Ill'atetbiítikaí ; j il1ák":vědy'; ďU:cnovnf, a' • jinak:. náboÚnství;:Alé'zá( . 
, klad~m všeho' j e: ví~a; kt~ráj e' zákhidem:'všeno 'poznání, nej eii tak,:Že;inte
'I~ki dria'pohání;,aÍe )e:~bsahcije:: ~e'dle ,'íJrYI~ů: ~it~vich.a • volních jprvky 
íritel~k!uáln(všeÓvŠ~m ',{en,~v. i'živém, loj mu,' 'l1ediferencované,: nero:z:lišené, 

: Ostatně :l1eihyslím;Žeby, tak' zvarié subj ektivl;í potřeby IidskéiľÚIŽby: byly, . 
· b~~cennyaďv protiklad~ k" objektivnini'dt1kazfrrn ,.: rozuhlovtm.Jsou.subjek': . 
ú~~i~potřeby'·a·. tuŽbý; ,',které- js~u.;polečny,/~šem IidénÍ.;K: těm . jl~těď.' patří 

,:-to~hapo:pr~vdě; po vy;věUeiÍísktÍtečnóstij'.toúhá: po: ~ochópení,ď ilÍkladn.'h / 
.~ ',' '-';" ' " ., :' , _. ,,", . A. - .":, _ .:' _ "', ,,~_ '. \ . _ ,;. _ "~o • _ -.", ", '. t! -'o '," ' _ / ' < • :'" 

· právdY'á-dobra,.ponejv:yššílll.:pdncipu či .. příéině 'všeho. Tone ·základrií., pud , ..... . 
· 'á túžb~ d~chovIÍípřir~zen~sti~ naší"T ěmi : potřebaÍninelze'ňám:', pohrdati' ." 
~;nelzé ~ámďje:ďsia:vět:proÚro~u~ú;' a,věde~kéčinn~sH; ~poněváÍlž .... ony ď. t~;, 

. "činndst nesou;rieje~: f~rmáiněi ale;i: óbsahově;~ědu\Lvíru.Proto :vírúií~íz~' 
....... st~ vět: proti vědě, (krl yžvírou nerozumí' ~'e .' při j í~ á~i. pozriatktí na .. základě 
':,. zevnÍ' autbdty; 'nýbrž: n~podkladě,vnitřní' zktÍŠ~nosti), dýbrž ·.·víra.j e mi 

základe~ ,'pyra~id y ,našeho, .chap.l.ní <skU:téčnosti',;věd~ ~p~k .. j~nÍlŽšíIri 
v;~h~ik~m".ď""'ď",, i: . .: ',',.: 

ď. '" ..7 ;:Ab;'~hčián~k příliš' ~~~ozmo~a:l,·ď j e~t~ďJ en kratiČké slovo; o'. ~rbbl~~u ..•. ' .. 
zlll ,a,utrpení.' Necháp_ú,jakínohIZ;.:Ýy~íSt 'z: ~ých .. slov;Újsemďpróblém': .. 
zlavůb~c'~d~tra:ÍlitKďyby~h snad :byl dal něktérýmsiov~m 'nebó :něIÚerotf' 
vět~u,' pod~ět k tako~él,IH1.'~ái~rú; Ú~. ne~í ď zla;: pák byc?tohoinu~il, j~ll 
litovat..N e IN eéhtě! jsem:: pópřít:zlo,':ani fysické' ani utrpení, ba' nepopřel': 
jsemaniďpróblém j~ho;' Je' pravda,.~~, jsem 's ním' 'zápasil,'totiž,~iiin:probIé~ , 

"mém;":a'my~l{m, ~e's' ním'm~í a. btídézápa~it~aždý. ;já' j~ntv~dil;ďžé 'n~ní' 
, ,zlo,něco,absolutního, třebas jsem neužil tohoto výrazú, absolutního ve smyslu 
, ď platonském,' nevoplatonském,gnostickém, 'nýbrž že zlo. je, důsledek~edoko..: 

'.iÍal~sti,: Jl~diníriě~ostí • světa :a čIo~ěka;· .. podmínk~U: ",vývoj é ' kdokon~iosti.: TO, 
·platízvlá.ště '.0 .z'lu',. fy~ickénÍ"'ale rienr~ylolÍčério a~í .• u zla' m~avriího.,Napsal . 
jse~"že prá~l( th~ismu~. výsvětlí smy~L 'zlitá' utrpení.lépeneŽjiňý :n:Íi~ór' ' ' 

':s~ětový .:ažívo,trií,.ovŠem 'i .lépe néž .Z., vnitřní '. príndp:Únm.~nentní, ď. jenŽ. 
'ne~ívšemohouc{vševědoU:éía nejvýš dokonalý. ' '> ", .. , ". ď •• : •• " •••• •• 

" .,'·Je zl~,aJe,má výZ'nain: j~~reIáti~Íl{ Zlo bóIi,.ne~Ýsl~vriěboÚ a'třeb~' 
pr~tiněil1ú ·'boj ovat, (nejsem .. a.'j~ko . theístá n~musínÍ.být .. přivrže~éein 'učeňí 

. ,: T~lstého ďonéodpíránÍ. zlu, 'nýb~ž" ve ,smyslu,,:JežfŠově: jen'ž'zlofysické' 
"i '~ravnídIemožriostiod~traňo~al)., Zlo. fysické:.· bóli naši'živočišnost, '. ale , 
. ,'duch:~trpe~ím' ·rostea~í1í,n'elio'áh~spoÍí'může,růst·· a\íliLVí~,že 'řekne' 
<' • ~ " •• - • ". • " - ..! ' '.' . 



' ..• ~.~ ::utrp~ni přivádi. tiž 'k zouialstvi'd~Šev~íni~> proč? A, kdy? ' 
Pnivě tehdy' kdyŽ člověk ri~dov'ed~ . h'odn'oiitzló se stanoviska ži~óta ',vyššiho, . 

'iistirióýiska ď.života'duševnihci '~·;~ravniho ... Kd~, ~tanoýisk:O 'theistické 'nejen 
. ';slovy"vyzná vá, ;~le ,i' život~m'žij e, ;ďté~ ~i,.ž~ '.' B'ůh riérii'. j en příčinoU. , účelnóJ: 
·,f o .' zn~mená: dókonalý Bůh,riémůže. hýt ,sě sVěte;ri; totoŽ;]'ý,' ~ leďm~že být 'á je' ,. 
'přičinou a.cUeni;,.Tim je ,vyřešeno vš~,pC;kudp~o čl~věki' zdé ~ riá ~eIIliqi'ůžé ď 
.býť~YřeŠeno;·. jé' ~yřéšen:i:problém' 'zla.···jepocho'piÍ~lriý'~ýv~j· a' 'S 'vývojem 
'n~tilěď~pojénilÍoj ;,~ pr~tiklad,nutnosf .bóle~H < a~trádá~í; ,~mi:ti;ižánikÍl. 

<;'Pakďtomá ~ vš~ ~myslí~ko. ~~si ;přéchodnéhb a\loúžicih~riěi~piÍl~~yššimu,' 
t;'j .• dokónalosti,.·ďkteré,'třébil',. dosáiuiout·.' ne ' .. pouho~:, ~v~uprací,.aÍe:ďsvou .• ·' 

,t spoÍuprací': .~. ,Boh~m' '(proto syrie~gis~,ď o.:ně~ž· .cZ." prohlašuje,.·že'·névi .'. 
, mlČj éj hlásá~, rieni-li, zla j.: N eBůh< ;á~ď půsÓbi·~; bez člověka,'ale také . 

• >rié člověk' sám: bei: B~ha; '~le i·; Bt\h ; i ,Člověk;~b'y.· vyt~oř~ria>by 1a. ·dókCinalá. 
<.', o~~b~~st ~ lidská,která by, ď~obraz'o~áí~ctih~dri~st 7SÓŽí,' která· by: však ri~byl~ 

, jeri' dilem Božim,a'l~ dile~ Božími riaším. V' to;U:'je' dar' Both tikol čldvěka .. 
·r'~:._\:·::~· <." ... , ,',,' ". .'. ,,-~'. '," ~: .. ,,.'.,':,, ,-:' ,",.:",," .:' ,:';":: ~" .. " ".-: '. '.' ,l 

• C, 'i',;Jen; se ,staňoviskánhéismuje 'př~možena smrt,'.' j e,přemožen i hřícLJen 
. se 'stariovi~ka théis~ú' iniistnyslpokrok,ienžlinakbyl by sic~'bez . konce; 

.. ,ďaléibezesmYslu a b~z~iíe;Bůh'\st~ořirnebchce.a tv~řÍ'člo~ěká;a~y, s'tal 
...•. : s~:'Boh~ ,podob~ým .. Zd~~cit'evítá'~~ člov'ěku persp~kti~a:l1~k~nečného, života, ' 

nik~i( všák:'prázdného, liriého,: ale či~ného.ď Bťthďtheistický. je,'či~nost 'áhso" 
'l~tně dokonalá. I Člověk má býthěčně Činný, bliŽe~e vŽdy vi~'~ 'vic Boh~, 

~ •• v h kd d "h' ~. ." ~~' ,'~ ( ~:' 'i I " .' , -

amz o Y ,osa ne." ". '. ,'" t. ď. ' ••. ' ". ,,' ":'. ';', 

•.. : ~ Z .• řekné;·že t~, n~ni' bibiié1~é'; ;To:-trii, ri~~~di,~'ri~b~~;'bibie'i~ ml Jen 
knihou 'náboženské: zkušenosÚ' v : minúlo~ti,;~c'hopnou.p~ob~u~et ' .• ' nábožensko'u 
zkuŠ~no;t ,a.~íru; i, ddes, a riavŽdy, ďaieneníÚeba', abych: i: bible uči~ilc ~io~o' 

':BožÍ 'v~smy~lÍ1 stárocirkevnhIl, a. ab~ch pii j aLkažd§. náz~r, pr6to,'.že jé,; ...... 
';v bibli. Přijímám .. bibliCký -theisníÍt~" ále'nepři jímám" doslovně' biblick~u:'es~ha~ <; 

. .' tolo,gii: ' poněvadž.' . ta.' jépřiliš ;z'atižerúi> pt;ky' primiÚvnimL . Napsal. '. j selIl ,:, j iž:ď ," 
:: Že .. věčná ';:z!áhúba. Il'enf nutnou', složkoúthé'ismu.:' Věřím;~~piše;, že,Bůh,.'jériž" 

.. ,.je účiO'nou příčilló~.i úČélnou, přiveéI~čl~věka ksob{ třebas ok'ukámi'utrpení \ 
:a,.mr~vniho···.zla; 'kterÝch', 'nezaviriil, 'však . Bůh,;.a .' nechiěl;' .~le:dópoúšH; 'j~kó';': 
,ďpř/chodki vYšštmu. Iivotu, poněv~džstv~řiI . a:tvoÚ.člověkajakó; dúcho~n( 

'.', o~oIÍnost, ~ebe'určující>jéž/ má '~iti' ,úč~st 'mi.-díl~, ~vé}w zdol{On~lení.' :Proto, 
;;~»zloď jes't'c~si .relátivniho. Je:to. optiiriis~~s,~levyliúp~v~nÝ' sl~amiďavzdechY. < . 

'ži~očiš~osti.riaší, óbětovániživ~ta, abý ii~ot:byl zadhráněn.dle;slóY<ev~ngeÚa' 
(Marek B,34-37ia'mlsta souběžIláj;, , .,-,'ď :<::::.;.:.ď," . '., ;: 

DÓvede~li ď Z. >vysvěUHz!oa utrpení ,při s~é~ ,immanentíli~\, principu: 
světa také 'tak;tótiž ~ejen ~ ž; '~io lest; Ii.ýbrž též ~ač,jaký nlÍÍ Účida'smysf, 
pal{ 'ovšemj eh~ i~ma~~ntnf princip' k něČemu b'udea. ód,.mého .živého Boha" 

i thei~Hckéhó bude; se ,/lišit. jen dle: jména;, Můj" Bůh živi ;nej výš; Ínoudrt ' 
'. am~~ný,imá ~výh'ody jeho principu, aiejeprostjehó nevýh?d ~ jsa:trans; 
:~~ndéntni, . zároveň má výhodY:který~hnemá:princÍpZbóřilův. :A: o' toni ...... . 

• :/ pdncipu:j eho/~s.vé~;BÓhu,~bych,,~i~řál: d~~k~š~ > ,dál:, " .• > '".ď.:,:. .'. .'. ,', 
:; '..<Dodáváni ;jéštějen:; Plně chápu;,~é . neninám moŽno ,vždYia:v každém';·' 

připadězlá Poc,hopit jehÓ.smYslaúčeLk lepšÍinuplně.:Bráni nám vtom' 
právě:náše' nedokoňaló~t'á.: pak'zájetVpfirozenosti' ÚvočiŠn~;'v'nižjsÍne 

< á' z', hli ,máme učinit při~~.zen~st lid~kouve' smy~l~ : království ,Božího' ~Úe 
• • ~ " • c >.',." J .' , - ':~ 

A 



'"". 

,bychtěl~ být tak dociý~li~;, aby chtěl pln/ vystihnout smysl 
~ . plán,sYěta: ,á ,c~sty, kte~ými .• BÍlh: 'vedé člověka? Nechápeme světa, hmoty; 
sily; ducha čloý~ka á chtěli bychom pqchopi{ Boha a, jeho: činy? 

. ' .. 'J ~ko'vš~o~: Boh~itaké .i,~mysrut~peni a ,zla j ~'nii ':~řed~ětení:viry; 
, 'předměteili; náboŽenské:zkuŠenosti, z níž . část( úchycujiprostředký' rozumo.'; 
vÝnÍia;týdáv~ji miduvě:ru;Ú:ito; co'rozU~~e'm'ríechápÍI;:jeodůvodně~o, ; 
jep~~vdou.:čis~ád ,-,:věd~cky/~l~véno~": hypoth~sou?' Budiž! :Ale, opráv':.;, 
něÍwu.:::'.», ,.;.;"i" ','_ . ""'F 

(Ovzd u'ši'pfed 'Ýz~ikemcir kv~ č~;L) 

, .' UÝ~ř~jnfme'V'ldoŠ;im/E~~,:kdY •• ČsL' drkévisi~~í:ťO:Ýý~o'Č(~~é~ovznlk~;' 
,~ěkté~é dok~menty; ,.vz'tahú jicí .' se k j~jim, děj iri,Ún;Dn~spřináŠíme několik, .' 

'. dokládů; :s~ědčící~h: <> ,duchovnímovzdÍ1ši '.před Ý~nike~drk've. ,Od té: dob'y ~: . 
se.poniě~y velmiZIněnily,~,snadnóďsezapoininá' a.je, proto . třelia, také přip'a~<ď 
inil1aCbok~me~ty mluv{~ej~Ýmluv~ějL< .>,.,;:.Q .'. " " , ' "" ........ ,..' ::ď/: 

" .•. éNíié, ~~~de~né'čtýři: dókum~Í1ty' js~~:z ~oiÓstid~s~i ď ze~n'uléhó :p~t;iarcgy:, 
Dr; Karlá F arskéhó:, : Jsou ~seřaze~iď v ,chronologickéin' pořadí;' PTvý:;j e 
'd,opÍs:-' j~jŽ: p'o'sl~lDr: .. , f arskému' pr~fe~b'r ,bohoslovecké faku1tY:k~toliéké. ,'''
v:Prazé/Dr.FiáritStejskali.v,samých'dnédi'převratových r. 1918 á ukázuje 

,. tehdejší': sniÝší~ní <i'. poniěry:v_ btoL kr~zíi:h; ,Druhý je dopis ' tehdejšího, 
Oubě~id~éh~ farářé, . spisoÝat~le,Zahradnika~Brodského Dr., F áfskémua 'j é 
'doklaďemiehdej šÍhó 'o'dhodlánl •. refór-fnníhó~:~ kteréphk'" ýédlo. kivzniku: čsl; 
: ci~kve:: rf~tím :dok~méntenl je ~ý;os b~dějóvické:kó:n~i~t'ař~ á ;s~ědči ··~t01n,. 

" ',~- " .. ~-, . ., .. ,.',", ",- ~', ,i; ',' -', .j.". "'j"'-~." ;.. ",'" I _~"'.: - : 

. <jak',ofidálni\kruh'y' . katolické.' reágov~ly tehdyna:sna~y:' reformní. ;'.' čtvrtý' 
. <' konečněj é dopis spisovatelé ď.J.:Š; Baaiá, teh~y farářév: \ Ořechu "a' prvéhó, 

. předsedyJ ednotýkatoLduchov.·' Dr .. ,' FarskérÍúí; svědči o ~ituaci,vďJedn~tě ď' 
". aijova~e osobihnutCa:jé i .'OdpoVědí na: naděje,' jakébylyý,Ba~ra, kladeny,., 

jak 'uk~zí.tjé dbk~~erit· druhý,akterých .nemohl spfniti,.6vŠéin beie své. viriy.·' 
. " , .. ~' "-'-. ~,-. ".;- ';:.::, ~ ,.-.'~, " " 

b'lahopřeji co ~ej~rd~čÍlějf k slavnýmjmeninám,kte~{ slavi~e za poměrů 
zc~la~měněných,' 'jak byéhor'n si hylLpřed 'r~kem n~myslikaČ' oÝšé"m vše', 
,s~m :s~ěřovalo;PřéjiV á~i: ~elénÍu tistávu zďtohosrd~e~š~: n·~jlepši;všedi' 
dirůsnebé;, 'abýkaždý,den', byi: šť~stnýrri 'a:'přispíýálku 'spok~j~no;ti. 
svak;ápoštolové Šimon a 'juda :nás ;~elice překvapíli,. ~ikdó' toho Jak b'rzo ď. 
neOčekávál, dikYBohů,)ešl~"všetakjako v : koncertU, jenáby .nepřišlY, 

,nepokoje pozd~ji.Děíi· se 'ovšempřipravy;~by ,bolš~vici se:sem; nedostali,' 
',z~vř~H je "zatím dO"'ká;anténya: na ·hr~nicich>jenáš~'odzbrojují.. Teprve, p~ 



',' 
' .. ',' 

< dnešních 'z~rivá~h' o ka tastroiě na 'Pia~ě lze pochO~iti tÉm spěch 28.' ří j Il.~:, 
,~d·. pa~~' Andr~ssyho, a: 'překotnf ~ývoj· věci ,Od té doby:; Po stráricepolitické, .' 

(idá: se vše býti připraveno, dobřé 'a,vyvíjeti' se dosti···. pravid~lně. '.~ ",., 
'. ' ,,," " - . , " , I ~ 

Horší, je sna'd s církví katolickou, před kter~u se otvírá dosud zastřená 
" budoucnost, alespoň' hustá mlha,' z., níž ~evynořují ob~ysy vědi. ne právě" 
: :přij~mnýdh.ď N~jdříve si pospišil~\ Zem~á 'školní' rada;kt~rá otvirá S'./l i. 
: školy :' proslovem ředitelů ,škóI a učifelů; :na bohoslužbu <lni nepamatuje, 
~~nad, proto; že 'očekává či neočekávározk~z ; od' OrdinariáhÍ.: Katech~Ú pr~ž- .' 

. ':štl' snad 'se, d~e;,'uradí, i~mši sv.' a' pr~ml~v'u '~ifi hudou:, Na.středriích, 
, ,školách' p~tď e~hortu~echájí buďpadnout/nébó .• hudedoor6volná 'se .' štřany., 
-:Úků a zvláště pánů dozOrců:To. byn~bylop'rávi podle§1.n6véhozáko~á 

,~·ďNár:Výb~r~.ď "'. , ..... ", .' '.'......... . .. , ..... '. ..':. . ď' , ' 

, :;";G~n~;ální\iká/s~ďpokoúÚľ :n~vá-z~tj'styk~: s' Nár.; Výb~'~em;aié'; 
, 6bdrŽ~ľ odpověď jak"o jiŽ}~ Eic;Doubra:va a opittRoubíč~k;,že'se; s:ďhi~r:' 
'. ~rchii "nechce:~ýjedná~a:tí,' protó' ~ysÚ~,.· že s~az • d~c1loven~tv~,. JednOtá, je 
.; to'mtopřípadě velice nutn~,~tiže~IL ještě , ně~o býti záclíóváno.Ve čtvrtek 
sic~byli Pícha,Sedlák,a Zav6ralv, Nár.Výb~, jak ~Čera stálo',vtechu, 
"il1e,~dá: 'se" ž~ přij~ti bylo d6stí, konvenČní či chladné a do' zásad 'senešlci, 

,<ďA přéce Ímtno zjistíti, ~o /se přip'ravuje, :jákéJnáv~hy ží~ly libe~ální. a . 
\<~tltheistické připravily, kdy jsme fednak nemohli jedna:ii' pr6 poměry téhd~jši, 

:~: <a také.neměli střecliskaáneni'óhli ~a ~ikoho'mluýiti ·niim06vše~' osob ilašich, • 

'., , Jde dI~' mého. nizoruo 'několik ~kupin~á~idnichotázek :škol~tvi,;míui~ 
<:ďželst~iCí~k~vni (Ín~triI{y), liturgie, jměni'církevní,: způsobu~iánóvováni, 
,~patronát:, A:v.každé·skiipin~'cose 'n~jd~ ~oiázek:' pódrob~ějšich:C~lk'ém, 

.:, řečen~, zdá' se,že chtějí: připraviti asi způsob americký, který by: nám kó-, 
.... ~neč~ě se' ci~~ti:~ohlzamlouvaÚ; ~vláště kdybyj~ěni stávajic( bylo, dán~ ......... . 

do . správy;:;:celacfrkevnijďovŠém, žéhy ;výnos sta,tků (;irkevp.ich· musel . 
.... pFynoutido'společné pokladny,~ ni{ by všichni d~stávaličást\iďostatnise' 
'. '. hradilonáb6ženslwu dani,která budeú .nás. kaineu'eni.úfázu, když'si lid 

odvykl od 'staletí nepřispivatll.a ,účele'kóstelni; hůř· bybylo;Úyhy sestatký 
konfi~kovaiý bez;~áhrady"zvláště kdyby se tciÍnělb'státí již 'v prosinci, jak. 

~ s'dělilmi gen. vikář,p'okudsetýče duchov~nstva. To by ,byl pro ~imu yél~i 
. 'těžký počátek; '~l~ snad '.' jen:takpfek6tu'ě .. ' 'to ,'nepů jde, "ne~~d~-l{ ~ep'okójů~ 
. '{ ' .. D1~' nejn'()vějších zP~á~ .• ·.odejel·. árcib~',ď Huyn'(d~: Ženevy 'na .' zótá~enou .... ~ .. 

'. .' ziulechálarCidi'ecésigen~rál.; ~ikÍiři. Mán:e zde tÍž ~ffer~školn{ ~5 ~azákládě 
' .. ;;dék~~tuďz:š~'~. bylo'mluveno o' tom,' aby také 'na školá'ch' se začalo ; mši ,sv. 

'Hoffman, farář, došel . ~áď starostu:; Bureše, ten; si; dalzavólat ď ř~~Hielea' 
"Úto. s~ v~epř~11!·· že'lo .není,od z:š,:. r.·· ~ .. iiné. poměry I i':,-.· Hoffman tel~fonovai 
. gen; ď vikáři ~ a ď ten iníst~ď všeho,; dal 'dnešnivýzvu· do čeéha!' aby'kate~heti .. '1 

.. sami,,'o~še~ . pohořil skoro" všichni; ,si to . obstarali ... · .• ď 

'Chtěľ'jseňi,toh~ psátF dale~více,ale'~chází čas. 
>, . _ ",'. ": ", "'-" .: .,',' 'ť',' _ " . " -. " ", ~f 

Můžete~lí, přijeďte přesto 
':Srd~č~ÝI)Qzd~~~, .. ,. '. , 

,"1" • / 



"něšil~. mě. : V~še;nabidn~t{ ~~by~t~~mi p6niÓhLAno, .póino~t~;· N~pišt.ě'1l1i 
~a'půl ar.chu;, s:';é;my'iH~nky'6 :ref()r~ách, lžádám:o,t~ . všech~Y;ďk~ěze . d6bré 

"vůl~,':prot6Že .jeden i~ľ6zek .naviecbnÍ> nevzpo~l~ne. sbírám. materiál, abý~" 
:ďchomď~~ ~icnezapomněH,""Hlasov"ání jde' kdsm1i;nečekal js~~"to.:Teá 

:' 'bú?e~e~HLvruk~ú dokucieittý,'p'řed ld~rýnii' pan~káz~ůlemus( u~touPiti., 
·:Árci ;i ~v tom . zotročilémnízkémkléÍ-~ je':, ještě 'dosti,· zb~běíých': a:pi>kryt~é, 

". :ďkýchd~šÍ, áletý' riás;;~odrádí.. :Půjd~~e':ui'césti>u, na,kte~o~ísme ~se. daii, 
, ":, " " '~ • ". ',.,," > ,. ....'.,., - ". '1(" ; "":,,' , -,. -. - " ; - .) -. " • 

" ibuďs Jednotou, a kdyby til.·váhala, sami. K1l1en přivržencůbude .veliký 
,<ď: ~',spoléhHvý. DÍ>Ufám, :že,J edn6fa pů j dé ~ž ce~tou; na kterou sedala; <Baar. 
;;,\:ne:Zklam~, ',Hledám' déficié~t~; kte~Y. by iněri~ Čas . ž~stupo'v~I,ďp~otóže cesty,' 

.. dÍ> 'P~ahy< ~:ďpapírováď povodeň mě' ~avaJuji,že se 'néníóhíi hnóut: Búde-li 
. třeba, napíŠi V liin, abychoinS'é:~ Pia'zé 'setkaH. .', . ",".' 
:',' ){~kit.Vá:nitiskneď.váŠ:.:;' ,.....<' .. ' 

" , půst~j'~y: 'bi~~""ťik. iířaClé!. 
" ...• ", . · .. y·posl~dn'ídobě~yskytÍY'ie,ďjecÍ~;k :~:. novinách. jedn'ak i "'na schůzích 

dll~h. požÍlda vky tý ká j ící' séreform y ži;otá clrkevního, d uchovím stv~ď a vnitř~" 
ního, zřízen:í: Církve ď sv" /kt~rénedovolu jÍ. nám; aby~hom' k nim . mlčky~přihlí~ 

I '.' " ~ I . "'.:' . '~ .. ' ': ....'.: ,. ~ , : " . ':. . ." r : 

,.želi~ . ....::: .. Body . .jednání j sou:, 1; Co soudí naši duchovní'o násl/ na vrfených:' . 
. ;,ef~mn~ch.: j; . ohledně.zruš.ení .. p~á~apatroriátního·. a . provedení :sprav~dlivéh~" 
a souměrného obsazování ...• jednotlivých. míst.: 2.' ohlédriě '~ol1:iy' biskupft. du-

. ,~hi>venst~e~ a~ěřící~Í; 3.'oht ďhmot~ého.stáyu'c~:důst.· .zaopatřen:iknize· 
'~e siúŽbě'a~islužbě;,':4.ďohl.\za~edení~ pokůdmožno"vnejvěiši niíř~ :.:.:- . 
ď):jazyka mai~řského,'dobohósíužeb ~ ~\obřadů;~5: 0111., odst~anění'b~zžénství, 

biskupŮ .. a •. kněŽí;:. 6.:óhtzdemokrátisováni,· konsis!ořf,a·,vik. ·.úřadtl; ;'7.;Óhl..·.· 
I • '. .,. :.".' _", >.":,' ;", ' ". '-'.' - , '. I". ~ ". - . . .. ', ". . . ," ,- -: 

.; ().dst!:aněÍJÍ.;; holeni vousu "~o: nosenÍ ." ,k<?l~rů,; '8; ohL:.,Odstí-a~ěnr ziik~zu :éÍr~;:' 
. pohřbÍl~ á' udílení .'svátostílěm;: kdcižse '., d;ijí •. spáliH;.· 9 .. ' ohl.. 'úplné"změny. ", 
a: zčeštěrií~. brevíře; {10: ·ohl.:od~tránění ... visitací; :.Ú.'ohI. ďzjednodušenLúř .. ' 
lístú; 12 .. ďohL p~édloŽelli, pastýř: listů ~. př.ed\Ydánf1l1 :: ;k~n'~ístoři; 13:. ohL.' 

" •...... ' (unotnéhci ppstirveni'.~v: OtcenazcelÍl'neodvislém~ základě; 14.; oh(z'~ěny' ) 
.\\ : ~- přÍštf~h'kněží 'i ~:semiriáři ;': 15;: óhl. : ~řizovárii • čírko .sp6iků i enod kněŽ{ 

.; ,a:'to ~eďsvoleníIÍl. círk.:rádya~k·on~isioří;;16.<ohl..drk.ď diec. ;ddyj~koď soúd~ 
ního senátu'vevěcechdisclpÍiny ,L"a-c'k~nsistoří. 've .. věč~čh' náboÚnských;:' 
'17.' ohL odstr~~ění Jitulťt;18iohL.ie~ise Husovaproce~sú; 19 •. ohI. di~Í>en~ě' 
ieiú~ii .. před~ mší '~~.;2Ó; ~ovéíip~avy f~~.' ko~k~rsu, "a, j~ho.trvalé:platnosti 
.be~ dispc~nse; ď 21.. ohLnesesaait"elnosti". fa~ářovy"do" jeh~,od~ou~erií;, 22.', ohL 

. ..codst~áněn(-,-;nebo z~íriIění...".. pciviÍmosti • applikace pro' populoiá 'ohl~dně. 
~ '.' \.~.,. ,- ", '> ," ',' ' . .f ',,' .- .' '. • • • •• ,' -"', • , '-. ..' _ _" •• : '.;' '.' :"'. 

'změny rouch ke mši s'V.po způsobu Cyrillo-Meth;a o slovanském jazy~u;; 
- II;· Co~oudí . d~ch'ovénstvó:L: ohledně . psaIlidúchovních,kteřiza,post~~· '. 

: l~tytě~L stoji,'á ozp1Ísohu j~ji6h • vystupoVání:Veyeřejb()stiohlědně POÚI~' 
'. davkůtěch;:2.6hL zpusohu',jakým' by se ďpož~dávkytyvyniahatLměly." ~ " 

, . ,. -' , ,.' " .. . ," ., .~' ' .. - ,. 



;/ Dříve neŽ ve '.' věCi i té {'naŠe~~ " duch'ov :pr~~l~~í~e; rádi by~honl' zriali .... 
smÝŠIEmi' kléi~. diec. ohledně ;'ř~čé~ých,pož~davkú. ___ Za t~u ,přiiinouuklá~.: . 
. dáme: vldp; '. vikáři, 'aby:';; mě~ic( únoru, svolai scihtlzi vš~h~kléru~~ik.·. a: to. 

'vd~n,: dobu:! 'mi~io,kdy a kde byse~ši~hni~ejiÚm6hÍi-~ď ~bi jevyzvaí.~ . 
" abyvšichnidoj~dnoho:""";vyjiinaje nejnutriější ďoniluvJ~_< seJd.osta~ili,jak· . 
t()h~ důležitosti 'před~ětu i d6byny;ějšlžáclá:ď :'::'. Způsob jedllá~i~<lkOIifer. '., " 

;ibudiž: tentó:·1.;na s~hůzité . budit . ~epsáIÍ . z~vrubný. prOtokol" ';:něnižb~·. 
,.;i řeči :řéčniků:o j ~dn~tlivých bóde;h:- .pokud. m6žriopod~obÍlě·. - byly .. uve~ 
. ';;dé~y(2:'fed;;áni: budiž p.viká.řen;,. řize~oďtak;"al1ys\;'obódaslo~á;, žádného 

,;:~~~ řečníka :riebyla> omezována""- a pro.ťoaf mluvi: jeden ,po . clrhhém iľ. nikdÍ> 
.'; af ner,lÍrušim hluk~m :-Úm.méněterror~~" ostat;;í~hi3.ab'yp~k'kaŽdý 
'ď mohl svobodné míněni své pron'éšti;' b~diŽ v protokoléjmén'o řeč~ikův;istav' 
li jejich" úplriě ďzatajeri; a .kiéru~;vik; .~YzÝán,)aby .. sub:fide,s~cerdotaIijÍnéna:' 
··řečniků;;pro".i '"c~ntra" za~hov~( v Úplnét~jn~sti; NebofcchÚm~~li:pozn~ti 
,srriýŠlerií naš~ho, kléru. opbŽadavcích těch, < mu~í' býtinap~ostát~jnóst' 'jin~rifď 
řečníkťľ zaéhována.~' a proto .vprótokbudiŽ'ř~čkaždého' ~v~dém(slo~y:\ 
;,jeden ~.; jiný z.6Č~~tníkú ;korifer. prayil .... 4; p: vikář~ťhledí svoú:autóritou",, 

,k: tom~.~~s()bit(; aby" celé . jedná~í ". konfér~née bylo klicl~é. a -vážn~ .• -;.::,: . ab'Y· . 
'nikdÓ rÍechtiilďosiatních"térrori~ovati .. ~by'pioÚ svéc\;lili k, j~h'ónáhledti:šé' 
přidali; 5.' 'po:'kaŽdénibodu bucÚž·o téÍnŽ hias~\'áno'-:'~' t~: aj . nebude-li 

:ď' . činěn 'n~v~hna' znlěi:l\ij~ho,'oď b~du:tom'beze;ciěny,ď b)btidé~li: činěn 
: 'náv~h(n~, z~ěn~·jeho,~ejpr~e,óďtom'beze.;měrÍy·!ďa.pako,~ěm, dle. ~a~ • 
. ·.ď značené:zniěny; 6: Ót~in". jak: kdo· hlas6~~1;búdiž:z~cho'vána. téžcn'aprost<Í: 

tajnóst·a 'proto. budiž hlasováno ;t~jně Íístký' .. ""a. to': ,a) .kdo'jest, ,;pro" 
:'ií~chC~ČírÍí' na ·.líStktÍ+',-lj)kd~jesf:"co~tra".·" 'rl~chL uČinívodorov~~u . 
. čárku : .....:.Pod~bn:{ budiž, hlasovári~;iÚoria'vižene 'změhě •.... j ednotlivých, bodů; •. 
D~ prot~kolu. btidíŽ uvederi~j en. čísl~ hlasů "pro .~ i '.' číslo' hlasti ,,~orÍtr~": 

. n~bo{ jako~echc~meznáti jména 'řečníků ,:,pro" ~.ď,;cóntra:" ,tak'; ne~h~eine' 

. zlÍáti'anf j~éna hlasujíéí~h. ~ Ku:sbírárííhlaštibudtežz~oh;nÍťikněží h'o d~ 
·1Í~.vě~ r n'í '~:při'hlasování, hudiž.' ~amezen' veŠkér~nt~i;oÍ';'abý~hom" poznali 
. j~sÍ1ě. snlýšlenL.kléru: . .7.kdyDy s~adrÍěkdo.:ke; ko~férenci" dos~aviti .IÍ'; ;ne.-> 
mohl; budiž kp: .v·ikářizav?lá~a~Ldódatečněďsvůjďnáhled a·s~ůjhlas .. 
doplnÍ'~' to";; : vše·~h·bode~Ii. Opět o tom, . !icloto, byl, :b~(Úž' zaého~ána :tÚedni' 

,tajnost.' 8:: Pr;;tokolbtidižs~rri~éidéle a~ konce', m~sóp~stu'ďzaslán. ;C~lt 
....... tento "dopi~: b~cliž'.na začátku korifer .. IÚéru: pomalú -a . sr~;u~itelně př~čt~n._ . 

'. " Ku .. konci .·.·projevuj~me;n~šemu ·.klérGďpřání~·.abý .. při jédnání.~elé.konfer.·.: a.; 
~:\)hl~s~várÍť :i;a~hoval~lůsi.~ klid :a~ váŽnost ~i Jako' přej~'sikáždý, aby in'ohl ....... . 
>, . ~vobodně prorÍ~šti ·s~ůjďr;áhled : a; svobódněm6hI' hlasóvati; tak,. aby též: 

", každěhó nechal' svobodně mluvitíasv~bo'dhě hj~~óvati:.: <'. • 

~vÓ.B~děr~~i~ích'7.)2>í ~19.: '.. ........... . 
, .' C.'.. >',Ant;:P~I~nsk)r;bis~:!~ól1S; 

" { .. , 

• 



fF":' 

... ":. 
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:sehůzi;5./~., .. na. ·které. ~e'~~Šly""m~je návfhy větši~y; . .i byIYpřijatY.návrhY 
,P." faráře' Kušky." ... , .. ď.ď " ..... ,,' .. ', ". ' '-',' 
"':ď ď,Nemohudálé :'jW,s lidmi, : ktéří. dryáČnfekyyykřikují;,žémají' dueh'l 
. ::.'Kristovaa j;ři'tom' pln lIn~ty a r.ě~ávi~ti vášnivě. vol~ j í ;~ukřižu j ", vytrlÍuj í 

, :, z'ohromného r referátu 2: větýá jimi-utloukalí ne" .věe;:itlé 'člověka, osobují 
. si právo' "vY~Iovovat. důtku" .~úŽi,; kté~y ,301etpnleovahe veřejné~ ži~otě, . 

~iitím eg' jiní'30 l~tIiJi'ilií chtějí, ď ~l:iy odvolal svoj~ tvrze~í ,muž, který, 
zastává' v~ř~jnýúřádikterý'ÍnáÍ>rav~hi a -j~hož jédinýmhří~hem' je odvaha 
řícípravdu,-.. ' . ď '... ' •• , • '. " •• ' '. .;_,.... ':;, 

. Tito' lidé, :kteří proti .. mně. na. seh~zi . vy~kakovali 'a; .pěstmi·.hrozili·.·-=':'. tito' . 
lidé; nej soú solí ď~emě~ ti, j soti'jej ím bahnem,. to' není ví~o '- ; ale; hnoj úvka,. 
tlopravdU:névědí,co jé ~áboženství;)i ,znají jen církev:,,···.· ., ' 

Próto byl hy právýmdobrodiním list, jakýVámt~n~na;ysliíkterý. 
váž~ýin;:filosofiekÝÍntóněm 'řeŠil' prohlémynaŠe; které~ej~óu~ni' pc>li- ' 

: tiéké, ani', Clr'ganisační,', ani'ieforÍnně-stavovské,ď.alé • vpravdXnábož.enské: 
:Není'inezikněžstvem; múohohlaVí které si. ujasnilý'ÚkoLpfítomnédohy: 
Osvobodit; učení.Kri~t()vo~.· od . sVě'tskěhovliÝu, očistit, n'áhoženskécítění.ód 

ď sobed~í a, prospěéhářství,kátoliek()u~í~kev' koneČně'pře~aditdó české půdy.; . ' . 
. ',Sám už~e k takové čimlost(nevrátím: Když ·r .. 1907r~zbili I .. J~dnot~ 
-':"'zapři;áhl jsen'Í s~, že už' s . pá~~'hr~try . nikdyneb~d~ 'se,;p~nto~at".:pán. 
SÍ1hměpotrestal'ďŽe j~ern tu přísahuúhšil: ď\, .ď • " 

. ' Pr~gramje člo;ěk:Pér~m:svým,bojo~ai ,jsem :za' dnešní :snahypřédny~ . 
nějšLJednotoua' pokud 'B~hsíÍY:dá-bÍldÍl' i ~l1yrií"~ . <i1e do· toho. stáda 
'~ě. nikdo:nedqstade.' . '. '.', ' .. ' .' ". . . 

•. Mnoho zdaru c'a svaté trpělivosti 
v Oř~éh;.l2./2. i 9. '. ' . . . 

" .ROZHLEDV.PÓ·ŽIVOTĚNÁBC:>ŽENSKÉM .A:CÍRKEVNÍM. 
• . •. • " 1 -. ~ ~ ,.' ~ ". /' ~ ,. • '. 

,Tut()' rubi-iku : pro 'timtokráte . .výjiriI~čně\ypouití~~ ,~, hude:,r;ahr~zena 
,v čísle 'příštím;>Cheéme,a.byčlánky býlyv každém ,čísle' ukončeny;abý ne!' 
hylé.' pokračování;. ,'Proto ,e jsme . pro Aentokráte> rozšířili. článkovou: . část 
úkórtétoruoriky; . . . . .' .,' , . 

• " ':.:,_., ,:- _ :'" :', .- • " , "J _:- • 'J -,'." ,. 

, 1. Dr; .JaTÍ ~B. Kozák:. JEž1š:KRISTUSVE V1ŘE:N SKEPSI. Knihovna.' 
. "Výhlédy':: (pořádají:Vi1. Mathesitis a LB. Kozák);Melantrichv.Praze 1929;: 
Stran ·206 Cena neudána"- ." c. "".; '. ,.': '.: .... :" ....... ' 
'" .':Knih~ by se'mohla~zvát také: v boi{o smyslkřesfanstv'í,nehÓještě 
konkretněji: Smysl osobnosti Ježíšovy pronáší dobu.' . , . ': ...... ;'. 
: 'Prof. dr. ,Kozák bojuj e . již ;řadu.leFna dvě' fronty o' jádro křesťanství;: 

'. j ednak'proti tradičnímu církevnímu . éhápáníkř~sťanství. Y ;Kdstu.a jednak 

.'.,,: 



.~.:\ ;~::::::: 

proti;s~ižování význa~Ít,a, o~obriĎsti',h:žíš;;~y ~e~'stra~y, mimodrkeyní; .Jde '> 
mu o .to, ukázat 'naší společnosti' církevnLi.mimocírkevní,že jako .'podstata. 
křesfanství nebyl,á v kultů svatých, není ani v božském uctívání Ježíše Krista ' , 
a vsakramentalismu, a,že',vývojkřesfáriství jdea půjde směrem k unitařství ' 

/ c čili k přísnému monotheismu na', roidíl/od starocírkevního ,ti-ojičnictví ve' 
smyslu 'tří osob v Bohu. Snaží se stanovit společný' program' všech křesťan
ských církví a ·nalézá / jej ,v theismu, ve zjevení, jež děje; se v duchu a' 

'ideálech, v' centrálním postavení osobnostLJežíšovy 'v~náboženství a :mrav-... .' 
nosti(včetně .. významu Golgaty' čili' zápasti,duchas.násilím), v. království. 
božím, ,j ež, jest· souhrnem duchovních . hodnot' pramenících " z . Boha, a .' néméně 

,též 've ',spasení; pov!>lání a posvěcení" jeŽ znamená zbaÝení ,hříchu , apři~. I. 

podobnění Bohu., ' " ,<' , -'<i
ď

,:' c:,; ',,>,': .:' 
, " ... ' Odmítá ,hlavně božství Ježíšovo a tímTrinitu;a,ukazujé; kterak.,zbóž-

.• ' štění ,Ježíšovo bylo '; důsledkem > pořečfovánía " tíni' zpohanštěnÍ'~ díla'Ježí
: šova', a jeho '. osobnosti: . Oproti: reformaci. protestantské, jež: znamenala, pO-. 

',' pření prakse starocírkevní a zakotvení v Pavlovi, hlásá prof Kozák~ že .,j e 
fikCí; chtít se vrátit v učení' církevním. k prvókřesfanství,' a.· ukazuj e hlavně 
na ,Pavlovi,. kterákskrzeněho jižďspojoval~seevangelium Ježíšovo s. prvky 
pohanskými v, učení a v

ď 

názorech 'theologických.:, J de proto Jaž, k 'Ježíši 
v ~synopticích a tam. hledá ď pravou podstatu ,osoby Ježíšovy::'a díla- jl:ho, 

.při 'č.emž rozezmivá, prvky ceny trvalé, věčné a prvky . dobové, jichž ani 
Ježíš nebyl' prost a' jéž nanášeli učeníci na dílo. Ježíšovo a jeho ,osobnost: 
'ještě' víc., Týká', se' to hlavně, eschatologie, a celkového světového názoru 

'. Ježíšova. i· učeníků;cožobé' bylo 'pak ve: vývoji církve dog'matisóváno ,jaké , 
pro všechny časy. '., ,c.,' .. · "', '" \ .. ",:",. 
'Je přir~:i:eno a: snadno po~hopitelno,že prácé a snaha -Koiákova, naráŽi 

na odpor theologických,směrů tradičních, ač'v. církvi:českobr. ď evangelické. 
:je: dosti svobody:'svědomí asvóbodý> slova,v<duchu ,protestantském' pro' 

,-\·'~_.',r.ůzné s~ěry.,·, .'.' ..... ,'. ',:~_.'., .. _"._ I'~ ,,_' -:;'.',:: ',_ "~' .. :;,~ :-~:,I_·<,-,>_~-.. ... i. __ >,;'-_:~. ~.,:.:- '<~' ,.~, 
. Poválečná' doba~ una vy: 'je '. přízniva .'. zdůrazňování. principů;~ tradičních; 

" které. jsou. považovány za: náboženštější ·.·a<:křésťanštější než' je ··směr' Ko'-
. zákův; na ten pohlíží, se jáko na přilišsvětský,.totižpovolujícímodernť-
kultuře. í, . '. .', ' . .' ".' . ". " . 

. My, kteří jsemvyš!i: z clrI,:ve katolické, kteří j;mezaži!i itrnúlost dog~ 
.mátukátolickéhoa starocírkevriího;, mnohem ,víc pocifujemenemožnost při--' ',' 

.;; jetí ;40gmatu' katolického .• v, době' 'naší' a srovnání . jeho .. Se myšlením'moder= 
" ním, než příslušníci církví: evangelických, . kde dogma nikdy; netvořilo . (aspoň, .. 

,",. v d)1chu reformátorů) svěrací kazajky. duchovního života; Protó CčS' prožívá 
ď,.odklonoddógmat,ve smyslu; pravd neomylných' ánezměnitelných a', chce 

'kriticky" vypořádat se '.co . do 'Ilázorů naukových" s:. celotľ minuJostí' staro:' 
CIí-kevní;pokud' sedochovidaď až na '. ;našeťčasy;,V ďtomto 'úsilí e'jsounám' i 

'-práce a ,názory . 'Prof. ,Kozáka:nejeri "sympatické> ale, jak možno, se.·pře-~,' 
svědčit třebas jenz toho :mála;co za, 10 leb vykonáno Ve theologii naší 'a ve . 
formulování ;našeho ,učení, 'shodné s.,náz'ory: 'našimi, I 'naše' Církev' hrání 'se 
staré' orthodóxii riajedné strimě; á '-:- nevěře. na" straně, druhé. I náše,' církev' 

:' staví: s~. na stanovisko přísně' monotheistické' a -:-ď je'uriitářskái~ třebas' nemá; 
:s' ch-kví tiriitářskou, styků:,Ale' ani. nám. není! Ježíš ,,;obyčejný" člověk, člověk' 
tuctovynebo,dokonceabnormální; nýbrž jesť nám. člověk Boží, .. vůdce"mistr : 
a Pán .~. ne ve smyslu Boha; .ale ,ve 'smysluďáutoritývnitřní, třebaslú~přijí" 

. máme' každého jeho slova; . jež .·mu' evangelia ·:vkládají·· v ,ústa"nýbrž, rozlišu~ 
; jeme podstahié a 'Vedlejší; já""droa:slupky,'časně' dobové 11 . věčné. '.,'> 
, ., . V. jednotlivostech 'snad se· jinakvyja'dřujeme; ale ·v. jádru; myslím,' .. mí-. 
nímetotéž, co 'prof.: Kozák. Vidíme .. ·jasně;žemeú chybami. cíi-kví,:jichž' se:' .' ...• 
církve dopouštěly .a/dopouštějí posud,přehlíží'se hlavní-:chyba,. totiž že '. 

I, 'drkve,trvajínaformulaci'učení, jak,sevyvinula ",v dobách' dávno minulých 
.. : a, jež" vyhovovala ", tehdej ŠímJidem;. poněvadž' dále '. se . slóvy; a, myšlénkami 
. ,tehdy moderními,' á že se ,nechce naprosto .vidět, ,že ty Jormulace dnes yelmi 
'mnohým' nevyhovují' a' že je třeba formulovat znovu', '- v duchu: á ,prostředky' 
,naši: doby. V ;tomto>vidím stálé hlayni chybu/proč clrkve přes.všechnúpráci 

svou nenalézají 'ohlasu V 'širších 'vrstvách; odcizovaných ,.církvím .• , Jest· to 
. '. -,' i" ' " - ,. ", ",.' .-. 

..... ;;:, 



~/ 

"'. velké.podééňování .'. pr'ác;' m~Šle~k~vé' na'<po!i 
··i(nepotřebuií.Ale~vcelkuiesf.jíJřeba: '>..: ", .' ,., ,. ".";. .',~ 

, Snaha:' a< p'rácé:proL':Kozáká'zaslúhu j eÍtznárií. ,Vydal' již' celoiť řadu 
.. spisů;vtomfo směru., na .př .. O' ótázce náboženské, Křesťanství a j éhó. vývoji 
: Essay' o . vědě .a "'líh) 'a nyní J ežíŠ've víře. a'· skepsi.' Tento poslellní spis' obsac , 

huje· statě: ,Ježíš'veďvíře a skepsi naší dóby,' Fikce. návratu k 'prvok.řesf<lnstvf, 
Byl : Ježíš sociálnimrev'ohiCionářem ?"Křesťanství; student; dělník; Křesťan' ,'. 

stát,: Pohanství, křesfanství, .židovství, Romány, filmy a světci. : " .... ' ... 
'J soiito' buď' '. přednášky rozšířené' nebo, články' 'j iŽ'. jinde.' otištěné, .' ale' 

velmi dobře učinil proF Kozák, že je vydál knižně a' souborně, aby totiž 
. mohly ;.jéhonázóry :.stále' se' šířit '.a •. působit. 'Nejzákladnější 'jsóU'stati: 
,Fikce,n~vratu k' prvokřesťanstvíá pák Křesťanství, . student,.dělník, .. v ~nichž ~ 
zabý"á" se 'stanovením':'svého:hlediska na' smysl ať význám'křesťanství a 

,osbby'JežíšovY:,Jiné čteriářé'snad zaujmou více statě jiné, na př.Byl' Ježíš 
'sociálním :revolucionářem?rieboKřesťan á stát. Mají.t1jéína':' časové:",době 
'diskuse. ,o ,státu, a .c:írkvích.' Pr~ odmítIiutí',názorůmodernlch, jež-sniŽÚjí. 
působení ~a . osobnost.' Ježíše Krista/je. důležitá 'stať první: Ježíš ve ďvířéa . 
skepsi.naší· doby, kd~'"Vyrovnává .se s celou řadou. pokusů. o vhtiženíJéžíše 

.. Krista a díla: jeho. Tain, zaujímá stanovisko, též 'kpublika:c:ím našim o kře-
'. sťimství ,a: Kristu: Celkem příznivé .. Dala bý" SépTobírat. otázka,'možno-li 
; používat: starých terminů~W slov aplriit ieťnovýmobsaherrí, ÍlOvými pojniy; ! 

,.Já: mysHmi.žeano:Než otóm .snad,jindy;',Dop'oručUji ',vřele tento' spis 
: prof. Kozáka -:-. jako Í: jiné! shora . jmenované: o otázce náboženské'--:. n'ašim 

>: bratřím . a' sestnlm;.hlavněriašinľ. bratřím' duchóvním,učitelůma ,učitélkám i 
. nábož.enstvL a' všem', ,kdož " chtějí' rozumět naší i ideové' práci: a i sóu ,pověřeni, 
'abyvedli obcé' iúiboženskév· radách: starších ~. jako delegáti na' našich 'shro
mážděních . .,e ... <.. ',ď,," ..... , :,:.1,':" 'Al .Spi<ar ď' 

. '2.' Frá~ti§~k .. ~~ti: 'TV AŘSTO{Eh--'Několik.~róhi~dů, ~o~sych:lo~ie' 
. dneška'c'--'~Edice Atom .:...,;; VáčlavPetr,Praha,. Str: 238' cena 30 Kč;" • -" 

" ·v několika' studiích. chce Fr. G6tz zjistit myšI~nk~vou situaci našeho' 
století. ". . ' ' .. '.' . . :.. . j '.' .' " .' ď 
", .'.Jsmev· období' světových změn; které. se, hluboce, dotýkají současných; .•... 
vlashiědosa v,adních kulturních (a náboženských, p" ,pis.) hodnot. Starý svět 
dnes :lámese . a. p<idápod vzepětím lidského. tvůrčího:: ducha, kterému dosa~ 
'vadní' stanovisko" repres'entovanéď feudalistickým' názorem. politickým; .nábo~ . 
ženským, ,filosofickým;nevyhovu je. Centra, o které, se člověk v životě' do-: ; 

'sávad opíral;padÍljí, jakócizíď anepřirozenátóuhámlidského ducha. Člověk,. 
svrhuj e; svět štarého.poj etí, hodnot: kultúrnícháď • snaží se o,>vystavění' ňóvé : 

;' budovy, o upevriění,nových center.: životních, ď, která. by byla:. novými; výcho: 
',: disky:.jiskřivé .. energie ·a. životní, \ radosti. SVět. stárý" padá,' ale. nový' 'dosud 
'není. vytvoře'ii. ,V' tom. spočívá. celá' tragika' našeho století.: Století neujasně
nosti,zoufalého' smútku;-hrariičícího srnihilismem, ,titánská rozpětí, kultyrůz; . 

: nýchb<ihl1; ať se titoprójévují 'vlitEmltuřé .. jakodadaisin,su.rréalism;nebo,~ 
"čistá póésie .. Ohromný ď. kotel; . ve:' kteí-ém:vře . masa; ď hledající riovou formu .... 
života á' nové ;stánovisko:. člověka ke' světu;: k sobě samému" k . problémům' 
kosmickým;, Století' hledání,vzj)ětí ',energie,' rozleptalo dosavadní uzilliité 

'hodnoty.' Atomisáce:veškerého dění" popření kompaktnosti. dění 'a so'uvislosti 
" Jevů. To· má za následéknegátivriípostayeníse,vůči' životu .. Charaktedstic, 

'. kým znákemhezradnosti a 'negativismuje ztráta. vírý v individualitu, 'popření 
;její;, ztráta vIry'. v. osobnost. a možnost' vytvoření. osobnosti, :-:Tedypopření . 

•. pevného; středu' energické' práce a životní .'.' aktivity. Tento .•.. rys ,.' vyzdvihuje" 
, Gotz nejvíce:' Studie. dotýkají. se .namnoze. samotného .základú. nácoženského 
života, proto Lpro' ideovou'výstavbu nové 'církve: jsoU: pozoruhodné. :Týž 

. proces, '.který, G6tz', snažÍ: 'se ':postihnóut v . proměně. kulturních, hodnot;· děje " 
"se i·v. hodnotách náboženských; . Často':problémy:osvětlené v ,této : kriize do~. 

týkají se '.problémů náboženských. Svoje, 'vývodypodporuje Gotz. rozborem 
typických:.zjevů.literárních; údávajídchtón součíu;né kultuře: Kniha končí' 

, náznakemnové,sYIl:thesy, kte~ou lidstvo Útvořína.nových zá~ládech.· Najde 
;si n~vá.ďcentra,. odpovídající. ~oučasném!Ivšéobécriémú·. momentuevolučnímú. 



Nové'C~$typoved~u"kabsoi~tI1U .' nově ;'chápanémú:j<;~ej;o'ť.potřeb~ ab~oi~f~a' 
. je základním 'faktem lidského<vědomí, . Vede k němu. jediná cesta :iÍrídiVi~. ,'. 
dualitou,';;" (osobností náboženskou) ;.~': ,:::: :ď,>/ .:'.' >, ,: . ;0 .. R,': .>, , 

. ::\ 3, Pierre Chasles: LENIN,~ . Politická' knihoyna,. Orbis,'Praha.': Přelo"_ 
žila :MiladaNováková. Str; 179,'cena25 Kb ' •. '.' .. ' .. ,. . . ... : 

... ,Aitlor:·snaží sepostihnou(prostředíi ze .kteréhó'Vladiniír: I1jič.výrůstal 
:....:.. kúpodivu: bylá to půda :hluboc;é .. náboženská:'- A ta vytvořila'přédpoklady 

'Leri.inovy. bézmeiríévíry :ve. vítězsvL své '. myšlenky/ač. obJekteín .jéjínebyl' 
předměl náboženský. Vladimír:· IIi ič proŽil svoji ,náboženskou. kÍ"ÍsL spíŠe po', 
stránce myšlenkóvé, " s podkladem sociálním.: Zbořila' v-něm: všeckynábo> 

· ženské. hodnoty ; representované . 'pravosla vím,:' a •. umožni!;i • mu' 'rozloučit'se 
· cse~všiáIÍi·· "skrupulemi,,'buržoasní •. ·společnosti;,.ať :se-cjfuenu jí .,' demokracie, 
· " rovnost,' tolerance; nebo svobóda;'mravnost a p. Kniha.má vyzdvihnouti ;indi- '. 
'vidualitu Leninovu V sa'mYch. jejích ,základech;' Důsledný: ll. ~ vytrvalý, boj.· 

prOti r starému .'světu . a :. sice "praktický třídní '.' boj ;', založený' na:' diáléktickén1' 
.". materialismu> Proti· nábóženství např,,;nebójuje abstraktně ve' jménuvl'!dy 
" 'á;' pro "osvóbození dÚ.cha'~'-.:- tobYďznamenaloupadnoutzpětdo \,burŽoas

ního materialismu:' -":- 'náboženství je Léninoví;;vodkašpatnéjakósti; jíž. se 
('líd'opíjí,' aby . zapomněl na 'své .utrpení.",,'Jeho· osobnost;nénL náboženská . 

. ,Dosažení cíle; omlou~á a. posvěcuje všechny prostředky -:-:- 'mravné- jeto; éó, ;' 
.' : ,'. účelně .' slouží' revoluci ;:taj e. mu: měřítkem '. všeho hodnbcení..: PřLvšem prak~., 
'.' . :'" tickém 'způsobu. m'yšlení í e Lenin 'filosofemromantikern; Čtenář. mápříležítost' c 

, ';'natétó' postavě si ujasnit podstátu. ruské revoluce;<nebof Lenin -:-táf její. 
,duše. Je plna převratů apřEisunů,'jako jich 'byli ph'Í'Lenín, takže se zdá 

':'~ du,chem si oi:lporujícímve vybírání .method;prostředků.Tatozdánlivá,ne-
'.'. /:; jednotnosti je .vposledl<u 'stmele~a .v cíli,kterýnespustil~' s. očL.Byl • také 
',' .. mužem . n'eochvějné .. ' víry; c Naše-.. t(mhy > po "vytvoření ',nové . osopnosti, ...•. resp. 
·:'.nového' ideálu osobnosti; namnoze. s :Leninem ostře.kontrastují. '.\ '. O.··;R." 

" '.~' , .. '_ • ' ' r, .' (: (" :'. " ,,~.' ". ."., . 

). :~:iNcivé.k.nih . i" .::/. 

'U~ozór~ti jeme. na :kriihy' v 'p~~1 ~d~í'd~bě vyšÍéa' pro~~ás ~ěj ak'v'ýzn~in~ 
né: O některých ~ přineseme referáty vpříštíni ,. čís!é; _ , ... ' . ~. ď.. '''i 

Ústřední .r~da čsL církve h?dláv! letošním jubilejním roce Církve v'ydatí . 
několikpubIikaCí,'majíc:ích: vztah'. k jubileu 'a . uplynulému' desítiletí: života 

~>církve;·PrVou,ztěchto publikací je tiskpředÍlášky,kterou.měl .na/jubilejní. 
':sýIiodě. duchovenstva čsl.. církve v ·,Praze dne8;ledná.1930; Dr. ,F. K o.yá'h/ 

:Deset lid česk~slovenské církvé fstran 56,:nákl. Ústř.ra'dy,céna3Kč). Jedná,·', 
o podmínkáéh:Ýzriiku církve,kořen'echv. minulostináróda.i . speciálníchpod~ . 

'.' mínkách dobových, dále' nastiňuj li ·vývoj· drkvev '. prvém'desítnetí·· v ~ různých 
složkách' církevníhoživota;\přéhIíŽí. dlleš'ní.situad clrkve· a 'naznačuj é, úkoly ď 

..jubilejního' roku.' ''-.:-'. Prvé vydání!vyšlo v:. lednu '1930, < počátkem; dubna;vy-' .~ 
,,·.chází již v y'dán í 'd r ú.h 'é:~ ď: ,.,':,",',:'. ," ;.,> .. ; ..... ::", 

...... ~ .. , . MasárykOvy 80. narozeniny·:jsóu,vhodiú'ú· příležitostí,> při které nakla~' 
.: .. datelsfVí .. Čin.výdánověstarší 'spisy.' Masárykovy;zvlášiě'. také:. ty,':v' nichž 

jsou obsaženy jeho'. názory nábožens~é>'A~ericképřednášky . tam' v.yšly:již 
.• : v, r: '1929, letos vyj dou:jiné: -: . Zatím vydáno . 2; vydánísDorníkuT. G.M a~ 
. sarykovi k šedesátým nllrozéninámzr .• 1910.<·.:..:Zk r u'h ů.ě v a'n geU~ 
c ký élí.vyšl.y3 :významné publikace'il{ Masarvkovu. jUbileu': Nakladatelství 
Kalich:vydálo, sborník praCí 43 evang.autorů-:s títulem:čéskos{ovenšfíevan- ' . 

.... gelíci f·G.M asary koúi, za, redákceprof: pr; Ž.i I ky (straÍl235; cená .30 Kč):ď' 
: ~:Jétuotištěna. táké ,řeč p~ presidenta při promoCi na'doktora HUsovy fakulty ,;, 

24. května' 1923. -'.Prof. Dr .. 'J.,L: H.r o m ád k a vydal nákladem vydavatel- . 
. ' ského oddělení YMCA spis: Masaryk (stran.242, Kč 39 .. -). v němž rozbírá 

a hodnotí Masáryka jako osobnost,' jako filosofa, křesťana,' Evropana a' Če
chá;-";: Nákládem; Kostnických' Jisker vyšly ve zv1áštním.otisku . s titulem 
Masciryka.ndboženstvÍéjubilejníčlánky'prof. Dr.'F. Li nh art a' . .ve jmenó~ .. 
vanérn, evang.dýdeníku· (stran .. 56,! c"ena 'neudána);' 7 <Státní: nakladatelství" 

:';vydalo s titulem'M ásárykova práce sborník z.e:spisů; řečí, a proJevů' Masa~ 
... rykafilosofa,·· politika,za, v,álkYí' oSlovenskú; pedagog; 'a presidenta . ,(stran.. 

• 



.... 

'/ 

334(~ oddí,le (M~sar~~' !iIos?f; jsou: otištěriy , hlavntpartie' knihy V boji 
o·nabozenstvl ..• ,'.:, ... ', ..... ,"", •. "'" _ .;" .. ::' .... :._ 

'V Laichtrově sbírce Otázky a názory jako' sv.' LXI; ·vyšel: český překlad 
spisuH e r ma'l1,na'Ku:tt er a:' Kde 'jest Bůh? Slovo knáboženskéa'theo: 

'Iogick(kí-isidneškit.' Přeložili:JosefJ,e s c'hk e·áRud6lf Řl č an;Úvod 
napsaLJ.,.L;H.rom·ád k a~', (Střan '114.)S~iS~k je důležitý\propoznání .. 
bartlióvské .theologie ... '::'-:,Do' téhož.okruhu,myšlenkového : patří jiný překlad: 
Edu~rdT h.u r.n e ysen: 'Do~.tóievskii.přeložili JaroslavŠ i ms a;·a· Josef 
.T e i n d l,-.s předmluvou prof. dra~ J. L. Hro má d k y, nákl. vydavatelské-
.ho oddělení YMCA (stran 106, cena i 

9 Kč). .' , .' ď. ..... .. 
';', Spolek výtvarných umělců Mánesvydaljáko' L svazek své nové knihovny. .. 

překlad .. významné; knihý:francouzského' filosofa . Jú.liena: .B e nd y':Zrada 
'vzdělanců; . Přeložila Věra U r b an'o v.á:.(stran '227);,Jé,vní mluveno. o čet
nýchzradách;'jiéhž sed6pouštěií táké duchovní. na svém'vlastním křesfan-
-skémposlání;.:':ď.· ." ,; •...• ", .' .':-:-.::, ,< .,/ ':"_ ' ..... 

. :: K létošníÍ1lu,1500;, výročí . s m rl i s v. A ti g u's t i n á . upoZorňujeme, že . 
. nakládatel Lad .. Kuncíř.vydalr.1926 : nový' český. překlad Konfessí, pořízený 
MiktilášemiL ev.ý m: Svatéhó: otce;.a učitele. církve" AureliciAuguStina: vy:' 
'zná~í(550straň)'-vevelmi pěkné llpravě.'U téhož nákladatele'vyšel r; 1929. 
v českém překladě životopis Augustinův od .francouzského znalce a skvělého . 

.. vykladače doby i velké osobnostLhipponskéhobiskupa: Louise Ber tr a n da: 
'Sv.' Augustin. Přeložil Di.: Frant .. O dv il i 1 (stran 342);' Spis; je. katolický, 
patří však.k nejlepšímživotopisŮm,AtÍgustinovým; "'.:.' ": '.'. . ... 
. ,.PříznaČnou.ukázkou 'lite'ratury. katolických intelektuálů' českých dnešrií;- . 
doby decspis,. "konvertitý·~. ód Volné Myšlenky k fanatickému 'katolictví: . 

: Dr, KV; H y n e k:. DbrozeTIÍ. Římem.' Dojmy konvertitovy z.Věčného města; 
· Ubohá polemika kde s .:kýmad· maiorem gloriam:integrálního: katolicismu," 
'ale.českého·raŽení! - ~... '. ~ . '. : '. 'K. .:'.' 

. ' . _ " k'o m ~ n isdz ci .s'; ak o,nové ~ á b o Ž~ n s tv í:"Vposléd-
ních·dneh protestovalo 'se' s rŮzných církevních stran proti postupu: sovět
ských, úřadŮ vůči. náboženství' a l církvím.: Zprávy i Ruska saméhó' pochá-

· ;zejíCí nejsou, jednotny; Dubnové číšlo.anglické revue The': Hibbert,: Jour-nal
'. přineslo článek pod titulem shora uvedeným; V, něm díva se autor, :žijící 

vRuskua,redakcioné revue známý, ač jeho, jména z pochopitelnýchdůvodů; 
neudala,' na ruský komunismus li .hlediska náhoženskéhozcela jinak,. než' jé 

; ·opvyklo. Přinášíme 'přéklad části onoho článku:', . c. \. .: '. \ ',< . 
, '. ;,Ey.ropanjemálo .. obeznárnen's' ruskou: formou ·komuňismu;v'.'Í1ejpří-, 
znivějším přípádě zná jen jélÍovnějšFstránky;které jsou před ním, úředně', 

: stavěny na odiv a ukazovány; a, které tvoří vědeckou základnu hnutL Evrop
ský' vzdělanec, nemá 'áni, moc vědoniostí ;'0" evropskéin druhu. komunismú,. 
který, .obecně vZato, se :veHce lišíodrusk'ého a nedá. se ,s ním vůbeé srov~ 
nával. Leč pro historika, a' ethnologa,' ale: i pro: každého myslitelestudiulU' 
tóhoto zjevu, který 'měl tak :velkQú, účast na. živótě Evropý v posledních letech; 
j eznačné důležitosti; J emým úkolem ,.v tomto článku poda tob j éktivní; a· 
nestranný' nástin ,tvář~osti ruského komunismu .. ;;;,,:',~,;, :,. ď' .: C :: ,,:; • 

'. ,'. '. Ruský komunism :nénÍ'vůbec tím, čím měl' být podle učení, a praxe Le> 
nixi:ovy a už. dávno přestal býti podoben svému literárnímu výkladu; ňení . 
odvětvím marxistické vědecké' a .. materialistické.idejesociologické,: na 'níž,
se., myslelo, . že. spoČívá.;Složitý a .... vrtošivý protitlak" těchto. ideí·' nebo častěji 

.. jejich ozvěn, 10m jejich zjednodušených agitačních forem v' stále panenské 
" psychológii mass ruského lidu,. nepamětný ruský, mystidsm;', dosud neyy~_ . 
čerpaný. a'Evropanu .jistě ' nepochopitelný, možnost. ~víry vď,nějakou -pevnou 

· a nadlidskou autoritu . ....:.... to všechno, . spolu s:. elémentárním stylem ruského 
života, ,ktery':stále trvá,vytvořily"něco,: čemu. snad, můžeme upříti harmo~ . 
ničnos{ a pevnost, ,aleďcó zřéjmě žije' a roste. A ,to chceme;posouditi.' " 

." . .'. : "- . .'.'. , , 



'. ,'~'.' i:; ':> "<" ," " , ." '.. • • ,'" '"", _, .• '. _'.'.. ,:' ' 

.. :>Ruský komunismus je vlastně . náboženstvím.' se . všemipříznaky'á;-metho~ c 
dami..:předrio.shni·· i ,n,edostatký" náJJoŽenství,· ,.Komplex .' ,ágitačních ' •. hesel,:.· ' 
vržených. do. ruských '. ma.ss; se ·zlomilv. nový; náboženský. cit: Ovšem. toto 
náboženství, vyznává jen ,nepatrný počet myslí,::velmi primitivních, .i zprosély-
tovaných, .které . hledaly. a~tivnLkombinací: náboženského myšlení ;s, prak

,~tickou.' organisovanou formou.' života.: LečjeinóžÍuj. se.tázat:· co to může. být' 
<za "náboženství; ,když: vidíme;. jak spočívá:'na materialistickém' ,pojetí světa" a; 
.. jali .marxism ruských komUn!~tů je v boji's Bohem a náboženstvím. jež po-

važuje za' "opium národů'.'? . '. :':. '. .:.. ' '.' '.' 
. . Na. to odpovídáin: že :toto :ííepřát~lstvLk;BohÍl a exisfujíéím náboŽén

•. ' stvůinj~n dokazuje. náboženskou. povahu noYé.~ idéje;a: íejí :náboženslwuď' .. 
konstrukcí. lze-li tak říci. Podstatou ,každéhó· náboženství· je výlučnost, ne:' ď 
sriášenlivost; '<?dmítání :' náboženských; i1ií.zorů.· jaké. ma jí . jiní. ť : Vědecký. 

'niyslit.el.-:-:: . a f '. atheis!a; . materialista. ,deista'; nebo. přivrženec;. jiné .", filosofické 
nauky-'-:- není :nikdy. útočl1ý:ani neusiluje zničit'a zdiskreditovaL.všémipro~ 
středky názory;jičhž sám, neuznává.:.Má'pokoji1é stanovisko<k tomu 'všemu; 

: není '. v. něm .. nic: z : nadšÉmíďj>r<Jsélytová/il.:nemŮŽe '.' být : .. '--':, ď rieboť. on: . pravdu' .. 
. hledá; nevěří.. vnL' I}:omunism •• který., útočí :na: jiná ". nábožénství;; nellí .• tímto: ., . 

. objéktivním, vědeckým názorem;; jistým· svými methodami :....::.. y' .něin, jé 'nad"', 
·\šení. 'které 'nás .přesvědčujeo;jeho náboženské povaze:>' .;·;,--:.;';·ď,"' •.. 

;'; •. ; Leč jak 'může být· náboženství bez Boha LMůže. známe' takovL Orien~.;/ .•. 
tální; nábožeristvá~ .. jáko.· konfucian{snr.,nebó·.,typický: buddhism. jsou :'v.: I>od~ 
.statě .. náboženstvý bez" Boha; Idea. osobního •.. částečllě zlidštěného •. Boha je" 
semitsko~syrská a .vzpiI{la-v krajích' středozemních; čistLfornla:.konfucia:': 

.·.nismu . je' .. tak ,,,atheistiéká': jaI{o čistý materialism.:; snád" ještě' ví,,; neboť '; 
,konfucianism se '-nezajímá :0 tělesnou .. strukturu'světa>Ruský komunism·. je" 
. táké 'takový; Třeba poznamenat,. že ač. vznikLz:matedalismu:západoevrop"·. 

, .. ského, z vědeckého náiorúna svět. má typické .vlastnosti';náboženstev.Dál-: . 
c.'néhó .;Východu; Zrno evropské Ci\,i1isace.vyroste~livď jiné půdě:: výdá .:formY~ 

. myšlení :- ať. náboženství; ... shodné /s: plody' tě ~půdy~a' nepodobné původnímu 
'zdroji: :,y".' ,,;' ;ď' '.>.;' :>.:;7::·:",<. '~":';~.;;' ,-;::<:, .. :,', 

" .•• >Ruský. komunismvyrostlz' půdy materialismu. P.odobněkřesfanstv( samo ',". 
vyrostlo z řecké .. á syrské kultury,.'zdávné éívilisace 'V~ smrtelných bolestech>:' 

: Znlopadlo na panenskOu' p4du a dalo život nové kultuř.e: Tou půdou nebyla; 
,Palestina a., Syrie ::.~.: "kolébk'a ·křest'anství P . :.:.::.,:jak·. by: se·inýslilo.:nýbrž .. ·· ", 

'. ~ ':.Evropa. která bylá ;jeho. pravou ' kolébkou:Zrpa'náb6ženstvíz' pravidla ne·' . 
-;ďdokončují svéhorůstú::.v. svépůyodní půdě; a křést'anství.: zrozené v.Pa~·' 

lestině; .dozrálo.y~. vzdálené, Evřopě •.• kde vytvořilo' . s"ou .kulturu. MoharĎe:-. 
. danism vznikl v arabské poušti. : ale svoj e ,plody přinésl. na -,ási j ské; pevnině " 

.:; a.v", severní' Africe •. ' Zárodek . ruského'. komunistického.' nábožénství ,: přišel 
:., z mozku Kada Marxe.eviopsk~hÓ žida; a on: snad; poslední. Ze .všech po

myslil: ml náboženské: důsledky. své theorie, Avšak: plody. se rodí 'v rozlehlých .. 
prostoráé~ ~Rusi. mezi·' panenským. lidem, nedotčeným 'dosud .• kulturou, .něboť . 
jeÍlOm, v takových národech.·může náboženstvLvznikrióuL: .,;".. .'. , .... " 

. . . Ve své prvé době náboženské. myšlení \ je obyčejně .. abstéaktní:a: mravnÍ; ,e 

. . Neobírá . se'theogoniemi a kosmogoniemi. ani se neóildávii vědéckým. f'erspek- ..... 
• tivám ; jeho . úkolem; je:. vrhnout nové světlo' na. mravnost:.l\1ysticism. rituitlism •. 
mythologie' a smíření ,náboženství. s';:vědou ' .. jsou věcí 'pozdějších .'generací. 

" Víme. že prvotní křesfanství by 10. bez dógmatiký. tvořené v . syrském'obdob( 
Fl rozvažUjíCí ~všecku' starou' a,týpickoumystickou' hloubkt!myšlení .' magické 
'dušesyro~arabské; .. také·· nemělo" žádného .. styku .s vědeckým . Plyšlením; . neboť 
Ý odlehlém.' proletářském: óvzduŠí;. kdé ' .. žilo; nellylov .. doteku . s: :vědeckými :, 
otázkami. ". Bylo. to 'ovzduší,bez zvláštních: vědomostí.' Také nemělo rituálu;" 
terivznikl, teprve. ve' 2.' a ,3: století, ,.:.:....Buddhism· byIď původně čistou mravní ' .. 
naukou, individuálního· sebezdokonalování;:, jeho., vědecký : ~ aspekt. : jeho.; 
mystika: á rituál vznikly: teprve:o staletí.pozdějLjáko nuhÍý.výrazď;umě-

: :leckého . pudu; Mohamedanism byl'podvě.' staletL'čistOu 'a'. prostou ·mravní.· 
'.naukou.'-zachováváf minimům ceremoniálu. 'věda' byla: zcela mimo ,jehO. hra~ , 

• nice:Nechci rozmnožovat přikla,dy.jichž je tolik,",kólik nábožénstev sa~ 
"'mých; . Chci'. jen . říci.· žekomunism' procházLcharakteristickými ·fásemi nábo~ 

,,' ~. ,'.' . ,,' , ' . . . . , , '" . , " ." - ",', , , 



. . _ a-tosrYéhl~stí,ódpovídajíci'.zrY~hle~emu:t~~pu imoder"._ 
ního'života,,:"é, .. :;: '." ... ' .'·'ď.'.'.,·',>:, ,.,:,,>_.,,: _ .. ,. 
" ' ... Vznikl, jako'typicky m~ayní ·.účeÍ1i,j~ko· odvoze'oina' ze' sta'ré :křesfanské 
ideje filanthropické.Jeho p,ťimární tlíema; jako Jormy sociališmu, 'má pře; . 
kvapujíci podobnost, se' starým vůdčím motivem křésfanství''':':: náboženství 

~: útištěných; :proletariálu;}'Pron_ášledováníkřE:sfánůřímskou říší' bylodiktó'" 
váno,: mnohem. :více ' ,narážej ícímiÍia' sebe:, třídními! zá jmy/než,různými' ná~ 

~ ~oženskýmí: názory:' CísařskÝ. Řím,: dóha:sína jící:.ve' své věkovité kultuře,;, býl ., 
ovšem ..:.:..~ jak:'je to typické pro: zmírající kulturu,"';- :,;n\ajestátně~',: skeptický 
vě .. , svých nábože!ÍskýchÍníněníchá; bylnejméněnakloněÍ1 k tomU:; "připisovat " .. 
Í,lějakou.důlěž'itost 'nábožerísk~~u'l myšlení. Zájmy Říma' stejríě. jako. zájmy 
vládnpucí " třídy -agrárnicholigarchů;' přišly do; ko1líse se: zájmy městského ' a 
vesniCkéhóproletariátu.a, prQ.následovállí kfesfimů,nehylo. bojem: proti· riá; . ' 
bO,ženským názorůminýbrž bojein~třídním.' . ,,:,: :,,:.'" ,::" :,':.,:ď . 

. >' Komunism' přišel na' svět; jako mnivrií učení. utískovaných;. přes, to jeho 
, : $ÍnysL je do. určité.' míry prótichůdný mravnímu .významukřesfaristvtMo-', 

:' rální·.centrum 'křesfanství: jé' v" pokorném' stanovisku' k.::nepřáteIskémupro~ 
:~.: éesu : přírodnímu; Království ,tohoto,. světa' se,:prohlašuje.za :královstvL,zla, : 
'-. césto'u .komperísacě·j e zavedena' idea království, nebeského,':králóvstvf' utisko

;~, vánýchi,kteří jsou, ošizeni. y tpm tó , životě;,: :";:'é ,,: :" :,:: i'. ,.< , 
, '';':>; Křesfanství je .. proto;typiCkénáboženství :třídý:utiskovaných, kteráóče~. 

kává utěšení,'ale nemá 'síly yzbouřitLse.,Komunism;;ú-odivŠí se; za jiných. 
podňiíqek,.je; také'náboženshí-ím"pn)následóvaných/ 'ale. v: t6irit6příÍ"idě-oni. 

'. povstali; proti' svým:zptróčovatelům . a nechtějí se'·· podrobit Je ,to ';náhožen~ 
'" ství' revolty, a, jeho, morálká r je, morá1kou. revolty.·V;to~ ':je \ j eho'p6dobrí6st 

'. s islámem":nepodobnos'ts náboženslyY.> neodporujícími' zlu;;'křěsfanstvíma" 
buddhisÍneÍn/Mohamedánskáideasvatéválky seopakujé videi občanskéválký 

...... ' proti:třídě u tiskbvátel ů; éóž >. je mra vni" zá kladná. náboženství 'komuny; .~ Je . to 
také svatá válka; : ale' náprvých stúpnlch jejího vývoje odpůrcé; ;',nepřátelsk'á 
'třída'; ,:nemá~:r<issových ,<vlastriostI. Prvotni křesfanství. bylo' ovšem.' mezi~ 
'národním ". náboženstvím'. chudých'. a· trpíCích. Islám .' byl· s . počátku nábažen
stvímnomádskýchk~eriůarabškých;. Teprve'pozdějLoboji rútbylonárod- .. 

,nich znaků. Komunism" prochází> rychle' stupnL IÍ.ábo~enství ';a> vidíme v:' naší 
'. době. tvořeni podstatriéhoriárqdniho jádra 'této' idej e":- ·riáboženství ruského 
'. prolétariátu .. Všecka: ta' ukrutnost'avýlučností::vš~chna taÍ'assová .nesnášen·
>'livost,<'vyznaču jící'obY,čejrlě .'riárodnínáboženstva; :nestala :'še dosúd části 

'ruského komunismu, ale' jistě se::stánoii;'vidíme již • jejich příznaky ye vzrůstu 
antisemítis'mu) ·:, ... : .. -:,-;·:,.:r,,;:····_.' ·.··.i. ď':,' : .; .•... , ..... . 

. . . Proslulá 'při!<ázáníU:ložená' kgmunistickým'. mravním' zákoníkem;·' svatá; 
válka protiburŽ<;lašii,!přlka'z"uloupit. itloupené'~ a' jfrié forinule, 'to. vše :býlo' : 

,'především: obsaženov.riáhÓženstveéh .. dřívějšíéh' dpb.; Dva .' mravní. zákoníky 
" '---:,- jeden pro:věřící'adruhýpronevěříci':"'" jspiL příznačné pro Řeky,zvlášf, 

. pro'· židy. a přědévši~;,'pro: islám~Dvojí, morálka proniká' i celkovým fílan~: 
thropickýmtóriem ·křesfariské .. víry,~vsektářských.;válkác;:h :ave'vražednýéh· 

, bojíchr~formace .. Kážd~,riábóžénství -sestává. rozhořče~ym" jedná~li • na: zá~ . 
kladě'rasspvých pudů 'a citech davu. , -, .e:,> .......... ď', ,ď,;\ .::.. --

, .. Toto,náóoženstvLpostrádáúplněď mystíéismu. Opákuji,'.že' .vtéto 'době .
.můžeme inhivit: j en o jeho zárodéčném~ stupni,analo'gíckém křesťanství. prvého.· .' 
století,' než se mysticismu's' vyvinul,:· Nemyslím,. že,mystická 'inethoda·. souzen~ 
je zcelá' cizí komunislllu; "naopak, vidím,:vícě příkladů j ejhdé než na příklád 
v protestántlsmu.Z pra vidlamožnos! niysticisrriu se zmenšU: j e ,vté míře, ~ jak 

, se opožďuje objeveni se ríábóžimských forem; náboženstvi,e-gyptské, kulty 
syrské,křesfanství;islám, protestantism .:...., v. těch;všec:h' mystická;,methoda 
myšlení'~ ukazuje klesajícíkřiv~u; N~překvapilo by; kdyby ; sekoinuriistícké. 

'íláboženství ukázalo méně schopným mystického myšlenía'oijak.byten fakt·· 
nczměriiLjéhonábožensképqvahy.':>" .;' :":-,, i 

,c: 'y.čemzáleží'tanáboženská',póvahákomunismu?, Přédevším vdeho,Zá- , 
. kladních, předběžných' potřebách .. N ábožensk6u; metho'd?u j e,~"prvé ř~d,ě:. 
'víra .. ..:;. ... víra', v:něéo.' nepodmíneného, ab~plutně správného; a', pravdivého,' víra: 

:,' 've: zjevénou:pravdu;Všecka,náboženstvasé ,vyznáčují tíintp cítěním,' af. jsou 
.. -:.' ,,' , -:,',; ".' ,~' ~ '.' - - '" \- ".-" .. - '. ., " .-~ , ,'- .', ,,' ' ", . " , 
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atheistiéká; ,theistická, materialistická' nebo 'idealistická ' .• 
národntYědÍlnikdy;nemáv ddeníďpravdy,onajen<s~'SnaZl se jí učiti;;ve 

' .• :vě~ě.vždyje dovolena.pochybnósf":':,tajedúŠí . poznání, jež óbyčejně začíná 
.~,: pochybností., Náboženský. člověk. Í1emá~ práva pochybovat. Věda ví, velmi 

'. ..ďdobře, žeeinpiricism:je jedinou .methodou, aby.se došló' k' relativně přl~sným 
" ď výsledkům;' všecko~ ostatní je .' jen' pracovní,hypothesa.· Nál:ÍoženstvÍvŽdycky 

'. má· myšlenKu,že drží,nezip.ěnitelnou'pravdu ,'atotodtěnívyvolává:, prósely~. '; 
·tism,. manU. afanatism. á. nesnášenlivost. k ·těm;~kteřL.nejsoil,· dotčeni .'{(lUtO·· 

· p~avdou;. ft. je příznačnéprónáboženstvÍ." j ého zárodečných stupních;': že, se, 
velmLmálo obírátíin, a,by. mělo'důkazy sv,évíry; Teprve .. středověk se obíral 
otázkou důkazů 'existence boží 'a' pravdivostí dogmat: první křesťané, stejně, 

• .jákonýnější komunisté;:nemohlf' pochyhovatópravostitoho;:Ý'co. jednou ď· 
' ........... uyěřili;veškeřýmžárem svých mladistvýchduŠí;Odphita.každéhó. člověka>' 
". podle .j eho skutků', a existence. budoucího. králOvství ,nebeského"nemohoú. ' 

· pochopitelně, být dókázáný rozumem, a'nendaké důvodů pro: víru komunistů;.'" 
že pozemskfráj je. možný> ObrYsy.tohOtq jsoútakrieurčíté;' hépřesvědČujlcí, . 

'. ,·'a··tak: málo' pochopitelné.' jako;sny.prvotního křesfanstvC:o království 'né~' 
, besKém;nebo; móhaÍnédánské;pojeUrá je s: jeho' huriskami: Káždé' nábóžen-. 

ství, 'ať pracuje s jakýmkoliv .lidskýncmateriálem;nutně přizpůsobúje: svůj ., ... ;., 
'.' idéáC svůj' éschatologický střed,chápání svých příslušníků; "Uspořádání lid~: é: 

slva",'oči!kávané:židy akhisfaný,<sepřeložilo.ná:onensvěf: vislámú,jsou;~~;;~ 
. '.' jehó.ylastnOsti; pozemštější; ;~éáhiějšía,., prosáičtější;~ ,;íiebeské: kráJóyství': ..••. 
-;'" komúnistovo ukazuje definitivní sklon přelóziti.seml zémi; ; ".' .......... , .': 

'. '. . •.. Prvé.: útoky :nápoženskénopn:iselytišmu jsou~ 'ob'ýčéj ně \ čistě citové, .' po-', 
stráda jíéí úsudkú~ J~ou nakaženy mikrooem víry, ,neusuzu ji' vůbec ~ jsou. 

,.' . neschopny .' čÍ1lÍtitak,. ,Ze' svě4ectví;, jež jsou " přednhni, při jíll1a j í jen ,:vícec .... 
, • ,nebo 'méně' nesouvislé důkazy·-.:.nikdo nemá' zájmu'na' jejich. souvislosti :c::. .. '.' 

: pio to; v co jíž uvěřili j édnouá pro vždy.Logickáa' .. 'praktickáfakta.ži"ota>, 
'.' iadávají' zlé' rányjejichvnHřní víře, 'ale. to .. je néuvádído roipakŮ::Pivotúí 

: ''c křesfan;věřil, že drúhýpříchod.Xristťtv·sotidit lidi; tj, utiSkovatelé,.nastane: 
: každým óhmžikem. Bez ;této: naděje' je nemožnopředstavHi 'si ·možnost.Ýý~·· 

':.;vojé křesfanstvtKrálovstvíbožípostupně ustupovalo dá ';vzdálenosti,' za ,hra':.; 
~nicé;času; a pozdějí,pod' vlivem starého. syrskéhomystidsmui . který.vyvolál, 
. úžasně, hluboký II mopný zjev gnóse; stit1Óse,esoterickým"á:inystickým, Koj 
mUllÍsté' stále. se. drží myšlenky socialistickéhorá jev:' tomto pomíj ejícím svě

'.' tě, ·avšak přestáne-li'seuskutečňovat 'v této .,generaci,ď.nemohu zaručit; že 
" nebude přenesena do riílhávýéh. hloubek, věků'. a . nestane 'se' abstraktním, snem 

': budoucnosti, čirou ,eschatologií: ,.' ,,' -';, d, I' ,".: .: ..':';:', 

, : '\ ; 'Idea ' odplatý;, existu j ícív. lláboženstvech utlačovaných, táhne ostrou de~, 
,markační,.čárumezi nimi a transcendentálními náboženstvYi\ jako.jsou budd~ ..... . 

':::; hism n~bo' konfucianism' nebo 'staré,. víry, Pronáslédovanátřída.hrozi vždy,. 
..zatracením : nebo . odplatou. třídě'. pronáslédovatelů:'V stupu jé), v' společenství' 
.\, s"mystickýni,božstvein nebo; s pouhou '.' abstrakcí; Il1ravnosti·· a.Víry ,;;v,:spra~' 

,';.::; 'vedlnost'světa;' Křesfanství.. ukazujehříšníků1l1 a', pronásledovatelům'~hrůzy 
posledního soudu: . islám ohrožuje nevěřící.svatou válkóu; .... komúnismprokla

: "\'muj é světovou. revoluci; jakýsi poslednísou\i prolehiriátunad ;buržo,\~ií světá. 
'~, > '-',' " ~ ~ Tato, syělová 're~oluce; ~ s~ejně' jako druhý-.:přích.od;Kristitv,'neb,o ,'p~.sle~l1í. 

soud, '.' byla " 's počátku" očekávána; každým., okamžikém"N ej prÝněj ~íilPoštolé. ,,: 
· . komunismu. věřili:. tak pevně jako vášn ivě, v ,urychlené; splnění svýéh ' naděj í,: ,: 
· stejně jako ď prvotní; křesfané/Léč" přešla, léta: desítiletí .. i '.: staletí á. Spasítel 
nepřišel. Poslední soud se stal mathematickýin .pojmem, Světová 'revoluce 
rOvněž otálí se svým příchodema:'odkládá se také; možná navždy: .. }:~'ď.: 

. ,:ď:LzClříci, žé. v. tom je ZKáza komunistíckéhokréda:.Víra:v osobní ,trvání' .. ' 
.'. , po smrti • mohla ,zachránit :esé:hatologickoú.idéu:ďmohla~tisíÍtmtčlóvěka·s od- : 
c. kládem . královstvíriebeského· •. ať' jeho ," přívlastky dó. nekonečně. ". vzdálenéhó 
.;,bo'du.světóvých' dějin,' Leč .. ' jak naléznekomunista,zbávený' ,víry,v b~doúcí" 
e <život, ma téria1ista svým, kí-édem,-::i ak nalezne' náhra'duzamizícLSen; a jak' 
· smíří ď svo'ú strastiplnou: a prchavou ,'existenci 'se ztrát()u .vidinY. věčnosti ? '. 

,Logicky je to. nemožno, leč;ďjak:isem _již . pozname!1~I,v zárode,čnýcli 
stupních, každé ,věci Oje málo pozorností věnováno logiéoe:a ďdostaví-lise až 

· . ,1. _', < " • • ' , c, " ~; 
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"později, Iiikoho :to 'nezriep~koj~je. '. Málllc' toh~:dokíady./Říinský • heroism,' 
antická ctnost .římská; byla také. nelogická ;'nrdinovéobětovali 'svůj 'život: za . 
ideu. státu, 'za' ideu.hrdostinárodní,neměli pojmu. osobní nesmrtelnosti. .Mo~" . 
derníJaponsko podává:jiný příklád takového,',politíckého" heroismu, spo-

, jeného. snepalrnou vírou:v;trvání 'po 'smrtí; Y,'době b6j6vnéhokómunismu, 
. v Rusku.rnnozí komunisté;kteřChlubocea fanaticky odmítali . víru 'v.bu- •. ' 
'. doucí' život"obětovali;' saňii: sebe> .' Jedna' idea "nadchla' heroism . Římana,' sta-
téčriosY Japonéé.a',: sebeóbětování :korrlUrrjsty .a muže.vědY "::':idea: posmrtné , 
,pověsti a" že., byLúčastenvelkých děL.'.;' ď:, . ~ ť <: :. :': '.'". ť'>: .. ' . 
;. HéroisÍn:všaké nemůže trvat '. navždy; heroické' období"může býf krátké' 

...... a následujep'o íiěm·· snížení~pot(mc::iálu.: V: současném' Rusku' to období se' 
ď končili> občanskou válkou a'komílllista již, není zvláštním hrdinou .. Nábožen" 

StVí.· koÍnúIÍismu' se :stalozáležitóst! každodenní ". a·. ;'poněvadŽ·komunistícký'·' 
'. pozemský' rá j , byl."odloženi 'obírá '. se dnes. komuriista. j en',:přípra Vou 'pro'. bí.t~·. 

dciucnost; ::obrysyjehonáboženstvi'sezměnilYa" mění. :Ať opětibych'upo-·., 
.. ,' zornil;: že'.v: tomto' ohlédu :se komimism'nelišCód' historíckýchnáboženstev. :' 
.'. ~·:.::CoŽ· še'riezIriěnilohistorické·IÚ~s'fanství7.'co'nlěl~ 'b'yzan'tskě kře~f';nství . 
>se . svýmskyělýmď rituálem, svým· učenírir.' a: svýrrí:rnysticismem. společného. 

", s . náboženstvím "pokorného: rybářě/: který.očekával od Spasitele skutečnou, 
řádnciti';;spásu~~ ,a provedení ·.pokóje na' zemi ,'aspra'vedlnost 'protttlačované7 ' 
Nic; než žE): obě, jsou různé 'stupně téhož zj evu.';A:má, typicky féúdálnÍ, bo

; ju j ící biskup Aředověký .::::... ;,bopus: milés:optí~usqu~ pastor',', ~: něco po
<. dobného ďs' rázem\prvotního.náboženství:'yšeobecnéhóodpuštěnC a ,neodpo
, řóvání.· zlému 7~ Kdó'může' říci; . že:brzyneuvidíme 'podobné- zkřivení' idéí . v: ná~ 
'. boženství .. komunismu", podobné, přizpůsobení.' se . způsobům ,života 7 ,Nebo;' že: . 

neuvidíme " itJla;,bonus. miles opJimúsque. pastorU nějakého vážc'néhoa. velmi. 
zdnlvého', muže; který ,je' žá'roveň'vyriikajídmkomunistou ?Jdu' dále ~.oňi: 
se.již objevili i . přišli . již velnii, bohatí.,kOmunisté: - snad . příliš . brzo,' , ..•. ':< 
",. 'Všim~~mé-Ii .~i. vznik~ .. rú~kého·' :k~m~riisinu,·· ,'~;idíme" dalŠí,podóhno~t 

;S • riástinem· náboŽenskéhO. myšlenÍ; Odkazuji: na primitivnost' hesel,: jež jsou 
'. tak;,;lapidární" a: táki1pnlVenypro lidové chápání, jako heslá starých "VY:, 
.' znání.vIry.Náboženstva se,vždy. rodila 'v :spole,čnosti, 'Ínajídmaloukjtlturu;,. 

jeho : první přivrženci 'jsou:vžc!y '"rybáři",c-':v metaforickém smyslu ovšem.' 
. , Filosofové'. nezakládají'.nábciženstev;; v: nejlepším, případě' jen:. je:rózvíjejL 

· a prohlubuj í.Žádnýzvelkýcn .zakladatelůnáboženství'néb'ylfiIosofem, . byli' 
,;účiteli"; , .Co. . bylo .. křesfánstvíjakó , filósofická nauka 'proH pyšné: řecké 

moudrostioné'doby7'Jacísi provinciální ochotničtCzuřivci;' ukazující nevě~ . 
. . domost, a : nédostatek.; kúJtúry!NiémétÍě tatonevědoÍnost ď dobyl<i světa: My; .' 

Evropané,' :pyšn~ na. svoÍl,kulhiřu, jsme; často, nakloněni dívati ses pohrdác .. 
ním; a blahosklonostína zjev, ruského komunismu; S majestátním a pohrda- ... ' 
výmÚsměveÍn starého. 'Ponlia Piláta' jsniCochotni je táz'at příslušníka no
véhonábožeriství:'"Co;jěďprayda 7",. věříce, že nezná odpo,:,ědi .. Faktem však 

· jé, že_onji zriá;aspoň pro něho je to odpovědI: .Kristus' znal tu pravdu, ač 
mlčel,arušUkomunistéji znají také:"; >....,:~ ', .. ;J: F;~; 
· >:n d ;~ :z'~ rďof~s t ů.' Pre~identi '~vropskýchskupí~' (p~vnin~ké,'brit~ 
ské' a. pravoslávné) Oekumenické radypró .praktické· křesfanstúí.:(Stockholm) 

, vydali 'prótiprónásledovárir náboženství 'v Rusku toto póse1ství:"Jsme hlu-. -' 
. boce rozechvěni : zp rávíuri i 'o. těžkém' útiskú svobody. víry a 'svědomí. v Rusku .... 

, Nejsme ani povoláni;: ani nechceme: se vměšovati do vnitřní . politiky Ruska; 
" . Avšak ve jménunaš( odpovědnosti jakosltgébníků ,n'ašeho Pária a spasitele 

Ježíše Krista :' a věrni principům : svého . stockholmského' poselství: z .r.1925, 
poZvedáme svého hlasu k 'protestu.' U j išfu j eme ty,. kteří j sou hluboce uraženi 
v svých nejsvětěj šícn' právech lidských; žě s,nimi hluboce'cítíÍne/N apomí
náme své souvěrce ve všéch'Zemích, aby se spojili .věrriěji n~ž dosud vmod~,' 
litběiprosbě a přímluvě zautiskóvarié a. prosili všemohoucíhó a milosrdného 
Boha,' aby dal utiskovaným'nejzazší sílu, 'aby učinil konec těž!<é.nouzi. 
našich' bratří,abyzríameními " doby námi'všemi otřásl· k'. novému pokání za. to, 

.> co křesfanstvo obmeškalo:~ a,'. k nové ,bratrské službě. v, následování našeho 
Mistra::·.··,···,.. ':. . ':: ';. ) .. ;;K;,. 
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Dr; F. -Kovář: " ,-
, r' SVAry AUGUSTIN. 
, '(K 1500., ~ýroči ;éh~~mrti.) 

'; I:' " " .' ""," "I" "', 

, . 28: srpn~'r. 430 zemř~l, 761etý velkÝ ,biskup nevelkéhomě<;ta 
severoafrického HippoRegius;" A 11 r e liu s Au g u s ,t tnu s, 
'zatím co město bylo již 'třetí měsíc obl éll áno Vandaly; 1500: vý'::· 
, ročí· smrti' tohoto muže je příleži,tostí, při níŽ všecheIl ' křesťanský , 
svět" bez rozdílu.konfesÍ asměi-ů,vzpomínájeho:života, díla, 
spisů a významu. Církev, římsko-katolická konala-v květnut.' r. 

,", ,v, upomínku' A t1gustinovy: smrti' světový kongre's' 'euch~ristický 
"v: Karthagu, kde velký biskup, kdysi studovaL Tam zřídí mu také,' 
,',', obrovskou • sochu ',v 'nadlidské "velikosti.' Papež Pius XI. vydal ' 

k jubileu' ~ncyklikúAd: saIdlem' ,humani / generis+ J; 'v níž' praví 
mÍInojin'éóÁugus!inóvÍ, že/,neby!. ~nad nikdy, podle soududě-' 

, " jin, v žádné době a: u žádného národa převýšen nikým ve veh- ' 
. c 'kosti a hlul:iokosťi'!;.A na jiném místěpíše:" .. ,.těšil a učil po, 
"cdé vě,ky' věrn(křesťany,~a i v;, dnešní' době ,působí;, abYl!';nich 

ustavičně 'z,ářiIapravda víry a planula božská láska:;}estyelice " 
dobře známO-, ,že přemnozí, i od' nás 'odloučení;, a kteří se idají 
býti odcizeni víř'e" 'Augustinovými spisy jsou přitahováni,' ježto _-

'., ,-- jsou nesmírně hluboké a plné krásy." ., -' . 

" Skut~čně' Úlké ,uzriává, v'eÍikosťAugusti~ovu,~vědomtlje' si 
jeho~ýznam vkřesťan,stvía'uctL jeho'památku neje,n svět pravo--' 
slavný, <ale zvláště i 'světprotesta:ntský; Býyáť Aúgustin nazýván 
,,~tcem piotestantisri1U", ;,PavlemiPo;Pavlovi a Lutherem před 
Lutheren(, Avšak jmenují jejhiké"poslédníniv"elkým člověkem, 
starověku", také ',však ,;otcem středověkého katolicismu", ,také , 
vš'ak'"prvním ,moderníni čloýěkénl'~.Nejrůznějšísměry ,činí si' 
naň, nárok., Historik, kultury ''o něm,napíše, že "nejen dal," směr: 
křesťanství., až' po. naši, dobu;> ale že patří i světové liten:tluře 

. :svými spisy o.městěbožíriľa Vyznáními" jedinými to spi:s'y 
z jeho doby, jež.}zc čísti ještě ,dnes",' " 

, ","Řozh~dněp~ ťřrAugustin ,L~eJ ~ětÚm duchům;čI6věčenstv~,' 
. "a 'zasáhl svýni ducheni,hlubokonejen do své doby, nýbrž i pro' 

všechen budoucí vývój křesťanství. 'l.yčsL církVi je: třeba 'přl-~. 
poménouti si. jeho' ž i v ot n í 'osud y, zamyslitisé nad jehoďne~, 
obyčejným: duševním 'růste'ni a' v)l i třnímv ýy oj e:m, podi~ ':0 
vovati sejehobohaté'a rozmaniÍé'v eř eJn éč i n nos t i,: I ií e.;, 

" ,.: r,á r'n í p r, á cr a ,názorům, : v . nich obsažénými a 'uvědomiti si 
, :jeh6 yJi vvdějin ách kř'es ťa'n sty í i jeho ,vVzn a ID ," 

• • , - I"" , • " ·1 • , : ,. • " ".' I" ,'" , 
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~ : ,Již pouhý vďý p6'č etdaJvně jší hO' běhu,i ivota, 
Augustinova námnapov(mnohé;' ," ',,'. ,'.: " .:: . 
. '. Auielíus~ Augustinus,se naradiljakoje'dinýsýn: svýchrodičU. 
13. listopadU 354 v Tagasti!; malém 'mčstečkuseveroafÍ'iéképro:'
vincie říše~řínískéNum~die. Jeho otec .Pairicius hyl :tám majité-,;' 

,.leni usedlosti a městským radou, (decurio };byl pohanem' a teprve 
, I , 'na snirtelné' posteli .(asi r., 371) se dáL pohnout k přijetfkřtu~~. 

Za:to'matka. Augustinova Monikd bylahorlivaú. křesťankou.Sy:-

I, 
.. 

I , ~ 

, .riáček však podle tehdejšího' zvyku nebyl pokřtěrivmlá'dí, nýbrž 
\ bylpóúze katechumenem, byl p'řiprávavánke křesťanství; .' .... 

, , . PončyadžAugústiti hylyelmi nadaný a otecctižádóstivý, hyi 
" dán po vyjití : školy, tagastské na 'vyšší škaludo riej bližšíhO" okres

ního města Madaury a pak asi, v 17 letech. inávysokou:školu 
'v ,hlavním, přístavnípt. a' obchodním: mestě africkém Karthagu . .. 

~ Tam' studaval filosafii"právnictví a uměnÍřé,čnické,·retoriku .. Měl \ 
, se státi ve smyslu ideálu orié'doby reforem,' ať už by ,řečnictví 
.vyučoyal jako učitel anebO' sání řečnictví prakticky prováděl jaka 
, advakM nebo:,veř.ejněči.nný . vysoký úřédníkve shižběstátní. 

":, Retonmusil..senaučit nejenslavnostriě "pfedúášet; aleÚtké bás-
nickými. :výrazymluvít a~ilosofickyse, dívat:-n'a. světa dění. 

· Retar~ke škalení :bylo tehdy: nejvyšším vždělánímdoby~ ,'.: 
. ·Augustigpřišel' . do Karthaga.\ jako' mladík ,bez ideálů j . svody. 

.', velkoměsta a žhavápovaha.s·nadnojej přivedly, na scestí, k buF 
nému .ďživotu.JákoH~Jetý náv~zalÍ>oměr sženou,jeiíhožjniéna 

,ani neznáme, která 'mu jižvt. 372, porodila syna Adeodcitcia 
s níž pak ; 13 let žil v oddané lásce, ale. nikoliv ve svazku mári~, 

'želském. Když dostúdóval,.půsó1?il jako,'učitel ře.čnictvív,Má':' 
'.' I d~ůřeaKarthagu.l\1.atka,·jež se 'zatím' stalav9óvou"milujícsyna 
· láskou oddanau a .,obětavóú,žila ,u něho ~ pečovala o'jeho do-
'mácnost.' .. " . ," . ,I ", .....'. ../1 . ", '.' 

/' Avšak .ctižádost, touha'.po vlivném a dobrém. postavení,' pu-'~ 
dila AugusHÍm do Říma, hlavníhoměstatehdej šího světa~ Matka 
chtěla odjétis. ním, avšak Augustinjí;pod záminkou,. že jde pře
nocovať kpřiteli;' utekl na loď:a V nod odplul. zanechav matku' 
V Karthagu; ·Po·krátkém . pobytu ,'v Římě opatřili muvliv'ní přátelé 
místo státního prafesora retorikyv Miláně, kdé,tehdy sídlilcísaí' . 

. ' římský s dvorem; Tam,·za· ním. přijela i matka;synáček,jeho, 
, družka životai přátelé.'Tam byl ,óbrácen ke křesťanství ao:~.ve~ 

< likonocích r. 387 pokřtěÍli se svým synem ,Adeodatem a přítelem, 
Alypiem a. to od milánského' hiškupa ' sv. Anibrože... : ': .' 

· . Vidav/se svého dobrého .. pastavenívydalsená,.cestú do " 
.' svého,africkěhodomovase 'všemi svymi drahYmi.Avšak nacesté 
· z,emřéla' mu téhož r. 387 v římskémpřístavě OstiLjéhomatKa' 
: Monika: Brzy po./návratudo Afriky zemřel mu pak i jeho 16letfl 

.. ' syn'Adeodát. Augustin žil pak v Tagaste s ,několika nejbližšími 
p~áteliv úplné niriišské osamělosti ,a zdrženlivosti,oddáni. sttidill, ,I 

50 
': 

'1\ 

'I 

, 

\c'; 
',I I 

'.1 
1',.\ " 

" '.'. 

: i ~ 



".: 

I., ' 

'. <' • " • • \ • "~ 
r, 

přemýšlení a modlitbě. 'Potom~přesícllilstímto idášternímži~o-' 
,tem .. do nedalekého.!llěstečka, Hippo a tam, byl .r.,391'.I:>řes všecko'. 
své, zdráhá'}í, J:>řinucen' od lidu,.abypři j al' kněžské: s.věcenC ,R: 395' . 
se: stal··. pomocníkem stařičkéhohipponského ďbiskupáValeriá~, a c ,/' " 

." pO'. jeho'; sI1)rti.r .. '. 396" jeho, nástupcem; Jako biskup~hipponský. . 
pečoval 'skoro, 35 let o duchovní život své dieceSe; ale brzy. nabyl. 

, směrodatného vlivu j akoducnoVnÍ.vůdce ,Církevního života všech 
dieéesísev.eroaJrických a svou pracítheoI6gickou,~vým( spi,s» \ 
~nabyl, významu všekřesťanského, nejen daleko za hranicemi své 
diecese a Afriky,ale i dalekó' za hranicemi své doby; ážclo . 

,.,·doby naši. t ;' .. ' •... ".';: .. ,'.'>".. '.: ..... ::> ' .. ; .' .. 
· ' .. ,Dožil· se zanikání .. říše· římské pod mosnými . ranami .~germáIi~ 

ských:a jiných, kmenů.,v stěhování ·národů. ,R .. 430"přistál vůdcé 
clivokych Vandalů Geiserich v Africe. Zbytek 'poražených:' řím-. 
ských žoldnéřů se ut~kl do Hippo, kde byl Vandály' 6blčžeri; Za' 
obležení Uniřelvelkýbiskup města; 28; srpna ,430:, . 

'.\ ': ' .'.. . -, . ". I: , ;' . ~ ',' _.: " ,," ,I>:, ,~"". 
',> ' 
. \.' '·2;' 

,Tento~prostý·~hě,jš'i .~áUtec Ži~~t~' Au~JstiIio,va' jénaplriěn' 
." velmiboha:týi,ú"pohnutýma.barvitým obrazem::'v n.it řní~,o .... 

" živo'ta,vývoje'a duše'vriího r.ů s ťiľ·Aůgu s tÍn,o:va::' . 
MŮŽemjej sledovati;"póněvadž Augustin. sám,'. naučiv sevšímati~;. 
si' svého vnitřního'.' života/vypsal ď nám značnou' částsvé}}ovývo jé', 

, ; ve svých Vyzháníéh. . , .. '., .' .':- '. ...' \ , .'. '. .. ;';, '=, 
; ',:," Pro' pochopení' tohp .vý~oje, je důležito jiŽ\to, .(;0, na vlohách· .. ,. 
· a založení z dědi l:!\ugustin'p o,s výc.h' r <> dič 1 ch;" Z toho,,:, 
co Augustin vypravuje .0 svém otci,:lzcsoudit, že Patriciusbyl, 

· sicé, člověkdobróÍnyslnÝ;í ale':taképůdový, 's~yshiý;';svéženě 
.n~věi-~ý" snadno ,~znětlivý, páno;vitý,' heze '. ,:šeho, ~yšší~osna-

/' žení;pou~e ctižádp,stivý.Zdátsei;že byl potomkeni siaréh.-> pun-'. 
: :,ského obyvatelstva{ ,které, přežilo ',' zničení ,.Kal~thaga, 'a ". P9římš~ílo '.' , 

se. Napr,otifomu 'Monika ,měla těžiště celésve bytosti v stránce 
, duchovní: bylaidealistka;vélké'přirozené'inteligence;. třeba 'ne- .. ' 
mělavyššíhovzdělání jj asná. tátohytost'bylcl zboŽná;, kfe'sťanstviď' 

:. oddaná; tř'ehapřitom bylapověreČná a 'kladla'yáhu 'na'v'nější 
'plnění obřadů. Zdásc,že byla,původú' řeckého.Různé,"bytosti': 
obou:rodičůnáIŮ"ysvětlují, z'vláštní napěÚ'vbytóstiAugusti-· " 

,<nově:mateřské.povahové 'znakyvystupújíu něho siCe; nejsiI-o: 
", něj il ale :triátaké P,() ótCi sm.ýslnost, vášnivost, ctižádost,'afrié::kotľ 
, 'žhavou krev. Protichůdné 'vlastnosti tvoří ... stálé .11apětí v'; jeho 
".'ďbYtosti,·'ale překonávání t6hó,'napětí;jé ďzá~oveir p()dmínkouvy:'. 

~ ,niknutLJakoby v j ehO byto~ti' vn.itřnízapa~il(). hmotné pohanství 
'.souchovním křesťanstvím. i," " ď ', .. , .... "ď' , •• '. , •. , 

" ·::Vedle,schopn()stí.' zděděných jsou 'r~~líodujícím/ činitélcn{ 
" 'vnitřníhoďvývojea růstu'člóvěkov'azku sen os't i·z d.ě tgt ví., 

Augustin nemluví sice ve Vyznáních mnohO o n.,áb o ž en:,s, ť v Í; 
's'v é.h o d ě t S tví" ale"přece:jeri .tolik, abychonlďsi'mohILlivě~/,' J 

J - , ," . _ :'" ' ť, ' '~ " " -
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ď. donÍit jeho význam', pi~'daIŠí vý~'iri,.Celé okolíinalého:AtÍgu~tina'" 
,::bylo, křesf,anské,.: kromě .. 'otce; A · .. matka"Monikabyla ·.vi~itcně.·'.'., 
'. věřícíďaoprav.c1~vě'k~esfansky. zbožně' žijící: Vtom' smyslu'yý:-: .... 

. ,.: konávala: také 'vědomý vliv ,na. své dítě a: každé dítě. ochotně při:... ' 

..{ 

.... , .. jímá<všecký:\~livy;příkladyna. ně; ptlsobfa hluboko' zasahújí,'. 
třeba'ten.vliv 'vdětství:nenÍ uvědomován>'.: ,L·· •. '.. .. 

;:·.·.A~~ůktiri,~ámovlivu,své·inatky.~'clětství.p~~ví: ·j',Tehdy'·js'em.··; 
již wěřih.j á;·moje.matka a celý' dům až ná jediného otce, který , 
,,~akn~mólil,zeslabitivlivzbožnématky'na', nme tak,: abych ně:..:,· •. 
,věřil\". :Krista, j akci on. dosud v něho nevěřiEy ždyťona .hó~livě·' .. ' . 
se:snažita; abys;Tý,Bože,m\ij, bylriměOtce'm spíše' než on; ..... . 
,á' iv . tom j si'j í:· pomáhal, :<'aby ',' přémOhla . svého' manžélil, jemuž, .":'ď 

, . sama: jSQUCJepší; , bylapoddána"poněvadžtím byla poddána . 
. '.' i'ďfvémq:ióz,kazitY*).' Jinde 'ukazuje,· jak příklad:' jeho . okolí, jej:: 
·."ychó~áyal;~~l?oAens~y,,;Po:zp.~Ljs,em';Pane::tak~,li~iv,zýviljíd,.,· 

Tebeaod. mchjsem se dlesvych:,schopnosh naucll, ze jS1 moc",:. 
nóti· bytostí, .kteránás: m'ůže'vyslyšéti anáiri; pomoČÍ; aČ j estná-:ť . 

,ď.ďšim:smY~lům;nedostuprlOu.,.JiŽ tehdy; .jsa'~chlapcé~j zač~l·jsepi 
.se kT~běmodliti,můjPomocníkua.mé Utočiš.fě, akévzývániď 
:Tebeďúvolňoval. jsem.pouta jazyka,.svéhO;"~·):' :, ... ' I ď , • 

\>,;<Díiě: ard ,~há'páio: ná;božeh~tvCi~oluľ po,dětsku.;ModliÍoje .. 
; 'o,'svédětské: potřEiby, abyje,J3ůh~uchráni1;~eho'se bálO, '"Já;'· ' 
··.·rnaličký',vzývaljsem: :Tébe. s>riemalouvroucnósti,abych"nehýl' 
,,<ve škole trestán:ď~**) • Ale Augustin: modlil se také ,v ,těžším., pří~ 
:' padě:onemo~něl žal itdkem a byl blízek. smrti, a tu 'si žá,dal' velmi. 
': vášriivě,áby hyl', pokřtěn;,T ehdy. by lo.to. časté, že . se 'lidédáyali 

pokřtíti; 'až . iúľ. sm,itelné' posteli,> aby/j imp.~unikla blaženost;· po',;, ' 
... ,smrti ; dříve: křtu, při jati nechtěli, aby 'si' nemusi1iodpírati· blaže::: ,.' ,." 
. ;' nosí.: tonotó:s"ěÚi:. To . znal .i,rn.,alý',Augustina 'zkušenost, jeho' , 
Živoťas ,.tím/spoj ená'zůstaJéÍ :muye .,vědomí pb, cély'Život.: .',;JiŽ' 
jako hoch'., jsem slýchill,o"ěčnémživotě,'sI~benérri:náni,l~ro_.po~:, ,i 
kóru isynaTvého; 'PárianašetlO, který se. snížil k . 'našípýše~'~;: 

'.Viděl· jsi;' Pane, . když ,jsem jako hóchjediiou' náhle.cinem6cněl 
,žáludečním neduhemai.bYI nápokráji hrobú,viděI:jsi" Bože " . 
'ml1j,~:,'neb,jižtehdyjsibyl'inyrriďOchráncem,: s .jakou vr~ucno~tí: . 
,'dúchaias jakouyírou jsemžá:~alkř~stKrista Tvého, svéhoPáná< 
a'Boha,,:Odsvézbož~ématky' aód~své Církve, matky všechriás! 
Ta:,jeííŽčisté'srdce'vroucnějitouži1ó zplóditi.takémouvěčnou 
'spásU ve' víře: v'Tebe,"mátělésná matka,všéchna.zdrc~na 'horlivě. ";" 
se·'.o'to ď .starala:,' abych " spasitelnými ,svátostmi . byl posvěcen.; á'" .' 
očištěn Vyznáním.' vrry ,,'Tebe; Pane~~žíši, na' odPttštěriíhříchů ,:.;:.," 

. <když ,jsem' se'rychle,uzdraviL-, Móje očištění křtem bylo odl o':; 
•. ".J. "t). ',' 'ď' '.,'. . , zeno, ,:;, " '.', ,." 

*)V ý'znání,' kniha 
,.**) Vyznáni 1;9. 
***LVyznání Ii' 9. 
J) ;Vyznání 1,'11 .. , 

f 

" 



'. ..T ak~~ "sp'olužitís~ .~boŽn~uIri~tkou / při) ímala;dět~ká:: duš~ 
Augustinova náboženské vlivy , které do 'ní!1 pronikal y '., a. zapadaly 
jako setba, jež měla později přinésti,úrodui Mnohé. ty 'vlivy za';; , . 

. ':padly,' nebyly nikdypo~ěji ve ,vědomém 'životě,a]e' v'hloub'ce 
. . dušé,heúnizelYí' z podvědoinÍpózději:pusóbilyasměrrustu':údá.'- . 
" .··.valy ... Matka vštípila také' do, dětské' duše. hl ubokciu:úctu 'a '·lásku : .. 
.• ke.jménu.·JeŽíšovti'a:'Íákéto pak.v životě pronikavězapusobilo.:· 

.' . 'Denn(iiv~tv dětst~i sice '.' tyto
ď

dojJ11Y' přikryl; : dítě 'žil() , vášnivě ," 
hře, ' méně učení,' ale :ylivy z 'qětstVí nevyřn,i~ely,: jako,. ne\iymizí ' 
u~nikoho.· , '" .' '.';' .: ..', .: ' ;'.>, .< ":' "'~ 
· .... V době . svéhó ,mlá dí:a/zvláště. ~ o s piv~á n:í žil/A,ugustin '.' 
tak,jako by.bylvůbec~ neměl žádnýchnábožen~kých ~~ravních .... , 

· vlivů v dětstvLOpústilzbožnósL svého '. dětství; ". stálé více ':lákal 
j e,j ')svět, život ' otcův, ďnikoliv.·. ma tčiri. ,: O déizil senabožens tvL 

'. Kvůli. matce chodil sice do kostela ina katechuménsk()u přípravu 
,; kekřesfanství,alé káiá.nfá~odlitbanaňnepgsobily, co.vdět~ď·' I 

stvív něm matka '. probudila" bylo zasypáno.'Na studiti v Karthac;- . 
, ,guupadldocela/vďpouta.života, smyslnéhÓ a cfí:žádosti.:Pokúd 

jej : ještě něco 'lepšího. poutalo; bylo to d~vadlo,' umění,a"na~ 
, I, nejvýše s~ ušnéchování, nez důvodů ~ra vních,ný bržj ep: este.-: 

tických,: apředevšímovšem ctižádost, státi se slavnýmretorem. 
'sklízet slávu: od velikéhó posluchačstva,;dosáhrioutslávYi moci " 

, , .•. ab()hatstyL . Byly". to.matné .·.náhr'ažký. za n:áhož~nst'lLi,,';;: .• ';' }'~',' 
.' .• Avšák,v: 19 letech začal se ' .. u· něho.prohóu'zeti nový:v Y.ŠŠí:,.' 

.z á je m, tentokráte zcela vědcJlriý 'a:vlastním přičiněním:. Cetl 
'tehdyC i,c er o nu v spis Horfensius"v.němž tentořímskýfilo.-,::·· 

· soL velebit filosofii, . aľe '. také káz,aL mravnosť ve smyslu st()ických ..... . 
ideálů, a' zvláště' žádal, ovládání a: přemáháníváš'ní:Áugtlstinovi 
se . otevřel nový. svěL,áríové, ideály: ,.státi .. se. filosOfem; . poznávat. .' 

,ahlásaf :pravdu, býtLmoudrým, có,ž,znaillenalo'také, šťastrlýÍn,' " . 
. a': tu . Ínoudrost . p.,o44 va ti.! i· 'živým, slohem, tak .: retorskýin .. jako : ' 
· Cicero.V"Augustinovise.probtidi1a ušlechtilejšf'čásfjehohy- . 
·tosti, duševní: 'dědictví. ma tČino .. V j eliobytosti'z.a~alo<;pů~obiC 
,Proto .ď se' nazývá ta to ' jeho . prvá; duchovní. 'zktišenost •. p rýníni" " .. 
obrá ce;ri Im. Vstoupil: na. cestu ik:'pravdě,' kterározplamcmlit· , 

!'jehd .duši, začal.hledat hlubšíobsah života. "Ta': kniha:' změnila 
.• mou náklonnost j k; Tobě,Pane,' obrá.tila mé, modlitby, ! inýmpřá~;·· 

"',ním' a.toUhám' dahl' .zcela. jinýsměi; Všechria..marnLnadějesé 
'. 'mně .. ' rázem' znechutila.:a's . neuvěřitelným zapalem 'srdce' jsem' .... 
~zplanul ·po .. nesml-telné:·moudróstk·,'takže :jsem'počal'vstáváti; .' . 

. abych se . vrátil k Tobě."~)AÚgustin bylodvráéenodninoha;zác;-' 
jm'ů'světských ,a obrácen kfilosofii~Pokládá.to veiVyznáních l 

·.zazačátek 'cesty .k·Bohu, a\'.vskutku' tomu. tak bylo,,'. třeba', byla" 
před ním' ještě. cesta,daleká .. Dal se po: .nÍ se ,žárem ducha 
otcovského:', .. ! , '. ď . . " ' 

. Leč ':;;dóbYdětskěbYlo'.v'hloubi jeho 
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I ~vyšŠím,'JepšíIll, ' 'ideáľn~iri," jméno.' J~~g~~D.\T Cice~j)D~vi. ho,však . 
. ,nenalezLI,chtěl sidDplnitiCicerDna jménem JežíšDvým~a začal 
".Čísti ·Písmo., Zažil ,'však prudké ,zklamání> CiCeronDva"latina byla" 

spisovná,' slóhretDrsky ,})bsahfilDsofický. Pí,sniD.však mělo řeč 
lidovo.Uí,slo.hneuníělý aobsahprDstý.·Obírati: se· jím, zdálose .. 
Augustinovi' snížeriím,Ddvrácením od'ideálu; retorskéhD.fjlosofa..:. ' 
hledače;' pravdy.' "Zdálo. semně~ (PíSmo.).. nehDdnýin'<srDvritiní 

" . , ,s'důstójností sIDbuCiceronová.' Moje pýcha tOtiž' si Dšklivila',jdlD 
'pro~tótúa'můjostr,o:vtip nevnikl dojeno' hltibiny.PísÍriótDtiž jest, 
tako.v~, ,žĚnO'ste s maličkými; já vŠ,a~ jsempDklád.alza,nehodné 

" \ ',~ 

" 

'r 

: hý ti" maličkým a, naplněri'pýchóu, Sami sóbě jsem se :zdálbýti' , 
, :velikýrii:ďn . " : J, " , , ", .: , . >,," , ',.",'. ' 
~, ,'Augustin .hledaL.v Písmě filosofii a skvělDuniluvu a' nenalézL' 

., ~!, Náboženskýduch,.Bůhjmu' zIÍěho, ještě nemluvil, prD\tumluvu 
neměl,ještě\sli,ťchu. ,·Křesťanství.'nemohlo ho:,h~hdy úpoútat'.;a 
upokojit.:',. " " .. ,'i' ',' '! ď ,', "." ,,". 

" ":Av~akměl pO'. rti,cesystém/který~up-Dkojil i,je~D: "pýchu~,~,', . 
. 'touhu po ůčenéfilDso.fii" vysDké'pravděj vyslovené ;pěknDu: fDr- ď '. 

",;'m'ou; jehO.D(),výideál;:sY,stém, který. všakzáróveň 'stím spoj Dva!' ' 
", ., ,'jmén<hJeŽíŠovo,. po. němž, volaláhlubina'jcho duše ve; sp-Djení " 

s' toUhou po"prlwdě fiI()sofiéké,systém;' který konečně nežádal' 
od 'něhókategoriéky odvrat Dd; smyslného. živDta, jemuž prDpadL 
Tím>systémeIÍl: byl ma nic h,e is.mus,,:kněmuž "v několika ,," 

, dnech~~, přihlul,avněmž sc : mohl ,cítiti. nejblíže' idealům, jež . 
. i' " naňpůs~hily:v .dě"tství,-ale .zár:oveňzůstati věren idc'álůmjjež 

si'nově:tvoři1 svouylastní zkušeností duchDvní ... ,"., " .. :' 
' ....••..•.. • PéršahMání (2i6--i276 .po··Kr;),···za.kladátel )Dh~tonáboŽ~n'.. 

',sko-fiIosofického systémú, . který ·v. době:Au.gústinDvě . byl ro,zŠířE!ll" • 
'poceléni'světě;od. Číny,:až·do'Španělska,,'spojil.v' němosýnKre-: I 

. :tisticky. nejrůznější prvky: ďzestaréhodualistickéhonáboženství , 
. perského;Zé, židovstvíjkřesťanství •. řecké filDsofie,. indické mDu:-.·· 

. drosH,a·· získal j ímmnoho Intel ektti·á.l ůonédóby. Zákládem s6u~ 
,stavy hyl strohý duali~miis,nauka;odvouvěčnych a'nepřátel-. 

akých'principech a 'říších: .. říši:světla, . ducha a: dDbra'na straně" 
jedné,a'.:fíši tniYí·hmóty,a:zla,~naď.stranědri.ilíé.Kdeobě· říše c. '.' 

'. spolu souvisejí," je 'boj :' temnDta uchvacui'c části světla; ,snaží. se ." 
::jedo.sebe :úzavřít a zničit,. světl6v:šakžádásvéčásti.zpět.a: bDj 

.', nepřestane' dříve, dokud nena s Úme naprosté ·ódděleni6bou světů~ :" 
\ PO'zemský ,.ČIDvěk: bylstvóřcn mocí zlou, ale jsou v něm' uza-,. 
. . vřeny částkysvětht, '. prvního. člOvěka, který by l.poslán, do., boj e 
'. prDtitemnotám,ale byl od ,nich'přemožen.Částka světla; '. uvěz:': 
'něnru. ' V .lidstvu, j elvymezeriáj :'avšak ;dalším,mnDž'cním Hdi', se . 
" stále': více ,dělí '. a ,me,nší,převaha říše temnot:se st.áva. tíživěj Ší.: 
Jctedy třeba"aby:aspDňhrstká'vyvolenýchpDstavila.se jako. . 
hráz: proHšířící s~zhoúbě.:.Íritisíďse vyvarovat úzkostlivě: všeho. .' 
styku<s,říší hmoty, nesmějí jísti masa,' nýbi"ž.jenjídlá rDstlinná,,! 
_"l " "1',"" '.; ,., '. , " :.'},:\' 
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. • pl~á syětla:, ~~~~ějí lháti '(pečeť ~stL nes~ěji sed6týkati niČ~ho 
i říše, temnot (pečeť rukou)á nesmějí se stýkati s 'druhým po- , 

'hlávím (pěčeť lůna). Takovou askesí vysvóhodÍ znenáhla ~ásteč-:ď 
ky . světlá z·. lidstva. Nemohoubýl arCi '.všichni lidé' :ol vyvoleriými" .. 

. ,Obyčejní lidé mají.jako"posluchačf' méně:sl6žité předpisy, 
, .' hlavně všakinájí hleděti nayelkývzor vývolených aumožňoyati 

jim jéjich odříkavý život. .:- Toto péssimistické. náboženství vy
'koupenLvlastnímiskutky bylo organisováno podobně jako cíi:-

. " kev, . mělo náboženské O'bce,: duchovní," bohoslužby' se. zpěvem 
. ~hymriů, ~modlitbami, .. atd.' a, nejvyšší .·říz·ení . měl. 'nejvyšší kněz,' 

žijícLna východě. (·,·i .', . ." . . .. ,:' '.., . '. 
· .. · .. Augustinovi tehdy 'l11aniclle!Ísilléh6věL patrně protot' že skýtal 

rozumové, zdůvodnění' . svých nauk, nežádá jé podřízení' ď rozumu 
. autoritě Písma a:.církve; vydával se'za,pravé,' fiIosófické křesťan-(ď, ' 
"/;',ství,jehodualismzdálse Au'gustillOvi dobrým řešením problému' 
. " ... ~la,.; '.jeho',kritik,a Staréhozákon~zbavovala, j~j náz6rových' a 

ethických O'btížC By! s počátku spokojen, že nalezl riáboženskou 
". spoléČnostjv,riíž, 'jaksedomntval, najdou upqkojEmíi<jehokře- . 
,sťariské vzpomínky zdětst~Hnově nabyté vz.dělání.' DevětJet . 

'\ : bylmanichejcem, s počátkú velmi horlivým, byl v čilém styku 
s věřícími" účastnil se, jejich bohoslužeb, četl jejich spisy" agi~ , ' .• 

, .tovalábojovalpr9nov!ouvíru, pronikla do riěhO' základnínála:da 
. tétÓ! společnosti, v. níž žil; a znenáhlaovládalá' jeho bytost, za-
nechávájícy něm ,svoje'yli;Jy a, stopYnavždy.,ve smyslU mani-,' 
chejském pozórÚ'va~ zléskloI).y 'a'vla'stnosti'své :povahy: smysl

'nÚ'st" ctižádost; bázeň, hněvivost a viděl v nich proj ev' říše ,tem.;.' 
110t; ,hmoty a hříšnosti ,v~loVěku;.Manichejský.ideálvYvolenosti 

.' vyvolával v. něnipodt slabosti a méněcennosti; neboť' viděl,žé, 

.' jeho sklony a . vlastnosti.jejyylučují·' z vyvolenosti. A při' tom:: 
ta hříšnóstnebylájeho"vinou,.osobníhó hříchu nebylO'. Du$e lid:-:' 

<ská jest jen, jeviště, na němž se o deh'rává , bojříše'temnotyá 
• světla; za. výsledektqho bO'je' nema', člověk .osobní 'odpÚ'vědnosti.' .... 
Zbývá Jedy' jen fatalismús.a:, z ,něho' plýnouCÍmravriÍ laxnO'st, a .' , 
lhostejnost. "Věřil jsem totiž,žen'ehřešíÍne my, 'riýbrž žejiriá i 

jakási. bytost v .' nás hřéší jbýti .bez, viny ,velmi' lahodilo'. mé pýše; 
Když jsem spáchal něcozléhó; nechtěl jsem, vyznati své viny;' 

'.,. ,rubys uzdravil :mou duŠi, 'poněvadž liřešilá . proti Tobě, "nýbrž, 
,l~boval j sem si v omluvách,dá v'a j e ~inu něčemu j iriému, co' sice' 
bylóve nině, ale cojseIIl:jánehyL"*) .•...... ,,! ,'. . 

": ~:;:::=-

•. , V této hrůze však hýlonutno kiičetipo ,vyki:mpení. Minio to ď 
začal míti A~gustin' .znenáhla'i jiné poznání o manicheisrriu~ Vý,:, 

'nášené j ehó rozumové' zdůvodnění; j íriiž lákál ~zdělánce, začalo '. 
,.'se Augustiriovi.j evit jako vnější falešný nátěr,nikoIivpřirozená, 
barva; Ukázalo se,'že Lmariicheism má' dogmata; rozmri uráže':, 
jící, různé fantastické spektilacemythologické o stvoření a. různé, \", 

\ .:: rÍ:ec~ut,né. obr.č~je. " Chtěl,mí~!~,svqje pochybn?'stirozptýleny, ho-', 

" '*) :Vyznáni -..j, to::, 
, ,\ 
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vořit~Ří~ě, kainzaÚm'byl přiŠ~LzAfriKY,,~ \'y~ikající'nii maÍli-
, chejci, zvláštětakés jejich biskupem Eaustem, od něh(Jž mu jeho 
přátelé slibovaliirozřeš~n( všech pochybriostí, jímž však • byl' 
zklaní~n, .neboť to ,byl krasořečník, ale' jehoobtiží' ,nerozřešiL, 
Augustin,zůstak,sice." navenek 'příslušníkem manicheismu; "ale 

- ve svéin nitru byl mu: již odcizen. " . , .. ,,' ,ď 
" ,ďKř(ú~ť~nstvítaképřijqlouti nemohi. ,Pohoršovala,ho příliš 

zlidštěná představa Boha'V bibli, 'nedovedL pochopit, že by jediný 
priricipstačiI kvýkládusvěta,hlávně zla, jež považoval za něco 

'. ,hulOtného 'a .stvořeného; . paradoxním, zdáló se' mu učení . o Kristu 
'a Starý, zákon,'urážel'jehó rozum i', mravní 'dtění. ,A t(lk. j~diné, ... 

, "co jeho rozumu zbývalo; ,'bylo 'obecl1é ovšem)pochybov~ní; . 
'S ke pse,' ač jeho srdce toužilo1po právdě plné obsahu,vítězrié,· 
povznášejkí,.osvobozlljící,oblažující.;;Vznikla ve mně mýšleú': 
kaj' žé' ifilosofovézvaní 'Akademikové ,j sou' chytřej ší,než ' všichi1i 
. ostatní,poněv~dž učili, ,že.: nutná pochybovati o všema',že ,člověk 

.i' . p.ra~dy" dosíci némů:žc:':*), . , . . ~.', " ",,; .,' , 
.1, Za ták'o"étďduŠevnísituace 'přišeI3()letý'Á,ugusÚúdoMilána 

jako profe~or rétoriKY. Dóstal's'e,tímz okruhU. vlivu svých maói
chejských přátel,ikteřímuk místu támudopomohli a dostaI.'se ." 

"do'okrúhumócného'vlivu'jin'ého. .' ' 'i .. ·.·i ,,: !.' "i 

'VMilá.~'ě hyl,\teh'dy biskupení', sv.Ám broŽ, vynikajíd osob~ 
,nost křesťanská,o .14 let starší. rieŽ Augustin. Pocházel ze staré'" 

'. 'rodiny,' bylvys()kým:státÍlÍm úředníkem, : místodržitelem" ·'a lid 
' •. zvolil jej bouřlivě za:svého biskupa" když mu bylo '34~let a byl' 

: teprvekatechumerÍem: Augustina jeho osobn'ost přitahovala; Bylť' .. 
také.vzdělání retorského, bylíriužem.v1ivnÝlÍl u císářského~dv'orn, 

',vCÍrkvi pak:jako biskup bylzáštitouďvěřících,v boji protizmíra:': 
; '. j ídriiu.poh~nství". j ez'přes 'tomělóvlivl}é .' stoupence; ď dále pr'()tL' 
;, arianismú ap'rOti dvorním intí-ikám. Z Ambrože mlúvilak Augú-' / " 

stÍnóvi autorita církve:A.mhroŽdovedl vykázati císaře Theodo~Ha ." .. 
.. od,oltáře, záto., že,potIačiL příliškrvavěpovstállf.v Makedonii. '.' 
. Augustin začal· ch Odíti 'na Ambrožova kázání, s počátkupou7.e . 
. pro jejich ,stránkU:, re,čnickou .. Pak. často .hiskúpaos6bněvyhle;..' 
, 'dÍival, přes,to,:že'pro Jeho veIk~u,zaměstnanóst nem:ohIn~lézti:. 
příležitosti k rOzhovoru, takže, mlčky, u:něho sedával. Osobnost ..... 

. Ambrožova. representovalamUautoritu.církvea.činila mu snesi-. 
telným autoritativní.po:žac:l.avekcírkve; pOdříditi. rozulIl'víře~ proti· 
čemúžÁugustin.dósud . stavěl pýchu sV,Obodného rozumovéh? 

. ", ~důvodnění yíry.Viděl,·že církev. svůj 'póžadave~č~nLčestněa:'1 : 
,otevřen~,za:tím.;;co' nulÍúchejci;,jej' zastírali. Augustin()vě.ch~. ': 

.... ',žádosti, také Ímponóvala řečnicka: sláva: a obecná Úcta biskupáva~' .' 
. "Samého-Ambrože jsempóvažovalza šťastného dIe.náz,oru světa,:: 

, vidaijak,byl ctěil od' vysoce postavenýchosob/'·*) Ambrož, pů:, .. 
,sobil ina jehó stránku l\rozumovou:používal totiž při: svých ká-: 
>' .' , ' '. ,.',', ," , " --"--'--':, .: ", '1: .. 

*)1 Vyznání V;ď 10,' 
. **)Vyznání VI, 3,' .. I:,' , . 
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, zán.ích k, výkladu Písma, hlavně Starého zálwIla,'výl{}ad~aliego> 
.rického .átím dával místům jiný.smysl,ďpřijatelnýi Aůg'ustinoyě •. 

, kritice; 'Tím' byla ódstraněnadůležitápřékážká, v .Augustinově" , 
duši. Vidě,~ také, s jakou lá:sk~u' lne 'jeho mi:ttkaMonika' ksvému' ' 

'biskupovi, jakpa.;jeho přání odřekla se,ínilého sobě, návyku, jak' 
, , ,s níiužije'·bohoslužebn.ým životem v,'chrámě, kde užívalhy'mnů 
"",a zpěvů: Úcta k. ~mprožovia jeho;církyi,~yl~, po~íIeiHilásko'u 

k matce. , , ' "',' ,',", ''"", ',' ',': "'," " 
) , ' Duševní svět ďArig~stinův zaČí~al se :jasnit, ač ,~~š~m' ~adále. ", 
,zůstával ,skeptikem; " Nad.' to ~bylnadálespotitári smyslností.. Začal 
chystati sňatek; velrúivýhodný, s boh,atou n~yěstoú,otvírala: se 

, cesta' ke kariéře.' Proto, própustil svou 'milovanou družku '. ~ivotai 
inátku, Adeodatovu. Augustin neobstál' by, jistě. před soudelllJe':" 

, žíšovým;,jáko ,neO'bstál'před,soudemnaším;zato;, že,si nevia:I, 
"zaženu mátkusvéhodítětej avšaknynijidokonce' propustil" po', 
1 13letéín spoléčnémživotě! 'poněvádžvšak z' neznámých důvodů 

zamýšlený sňatek měl být 'ažia 2 roky, Augustin vzal·,si k sobě 
.: jinoužeriuj jsa spoután.smyslnóstí. :, .' ,," ,', ", ':,', 

,Cítil tíhu této smyslnosti tím více, žej eho. přítel Alypius žil 
Už2 roky ,životem zdrženlivým, ~ehož ,on', 'nedovedl. :Zatím co 
takto dědictví po otci ' poutal oj éj ',' k zemi,. jeho :dědictví, po ' matce' 

, pudilo jej vzhůru. Bylnespokojen sebou samým,toužil:poosvp'
"bozeníjočíštění, jistotě, duševním 'klidů. Byť, však sebe vícsou~ ,,' 

středil a. stupňoval své dúševllísíly, sám ničeho nezmohl" Zů-, 
"shlval pod 'tíhou; mlh,myšlenkových'i mravních.",",>', '.' "",.,'/< ':',: >:' 
, " ,. V té době dostal' do,rukou,Viktorinůvlátinskýpřeklad;spisů "i , " 

: novoplatonskéhofi1osofa: ,řeckéhoP)otina. Když je četl, roztrhly,' 
se "spousty' mlha on ,spatřil :duchoviiís!únce;Přédevšímďzřel; 

" ,'ž,e jene,změnitelná, ,věčná duchová"pravda. Dále poznal, že, vše:': 
,'chrio změnitelné jsoucno musí' pocházeti od, pravého, :nczměnitel':'. 
ného j soucnaj',toto pak že j edobré (zlo ,samo že'l!ení nic: j SOŮ-". 
cíha, nýbrž je ,td zvrácenost, vůle,' .obrácené ,knižšímúmisto . 
k Bohu.: :-, Augustin prav(žeto VŠE!chrio zřellbyl" si:tíÍTI Fsk 
,ale připojuje, že nebyl·fještě.sto,aby~ drželzrakpevněobrácenf 
,na'ono duchovní sluricea:ďpožíva:lho. Strhován;navyklostí těla~ 
klesal ,opět" do každodenního ',zivota.ZasvitIymu v;ttišení nové;, 
otřásaj íd pra ~d y, přetvořu j ícf ve svých,. dů~le,dcích' cel ý jeho životj 
i zatoužil po samotě,aby 'si' u j asn.ilriovou situaci'. a í ej í' následky. 

'.' , Jákote.hdYPo'četbě Cíc~ronaitaki nyní po ~etběPlotiria{ 
se obrátil k čethě'Písma;, te,ntokráte lis t ů'~,J> av 16 výc"h. 

""Nalezl i II Pavla 'duchového Boha 'Plotinbva'':ijevújícíhosestvo:: ." 
feníni. Ale. poznal uněhota.ké milost bóží, která'je(liná'umož, '., 
'ňujezřenÍ'Bohaa,~ytrváníj ,'četl u něho) :opřemáhíiriíhříchu ~'. 
ádábla". opokáni; smíření·a'td.,,,Seznal jsem, že co.jsem pravdi-, 

.. vého četl ,v kriiháchf>la toniků: . zde ~ vlivem, tvé milOsti Oj est' řečeno', 
tak, aby, hm,; kdo' vidí,. se 'nechlubil;, jak?by,.přijal .. ;ďVše'chny" 
.tyto., věcí vstupovaly. mně podivuhodným způsobem doi srdc::~; 
když ,jsem 'četl nejmenšího z tvých ap9,štoIŮ, ~ ,plnúžasu.·pozo.; 
. " / - " , 

" 

,; < 
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'. '. ' .' roval. jsem' tvé, skutky."*)·. Novoplatonisma křesťanství. splý
valo mu vjedno, křesťanství~se mu. ukázalo . filosoficky udrží-' 

,télnýffi,nebylo' jižr,o i u mo v Ý c h. překážek' mi cestě ke kře~ 
/, ,\sťanstvLPoznáriínOvoplatotlskéf!losofie a listů Pavlových, tvoří 

my šl E!.n kový m om cn t, Augustinova ob rá.'ce ní k li .. ~ ř e~ 
'stánsJvL', ..... '.:. .., .'.' .. , ,:.,. ;.' '. 
'Zlitíni však; coro~ur;.j'ižv 'cestě nestal; zbývalat~ještě pře- ď 
k áŽ.ka d ru h.á,vů~1 e'" pudov o s t. Ctižádos(ďjiž' nepřeká-

. • . . žela, ta sej iž' n'ep,esla kvěcein světskýin~;byla sublimována,. zdu~ 
,'.chovněna, obrácena k cílům duchovním. Leč zbývala ještěsmýsl.; 
: ď .nost, a'návykukoj ovati'ji. Augu,stin: neměl síly zI9rniti totó 
"otroctví,í ežmu, bránilo~na~praktiékécestěke Ikřesťanství, jež 

,',,' 
I.' 

.. 

theoretiéky již uznával> ,: . ' ..... " ,,":, ď, " Ci 
" V této kriti~ké době dostalo ~émumciéných' popudů, jež jeho 

rozhodnutí' umožn!ly; • přistoupil imra v nI,' p r a k' t i c ky m 0-

, ment .óbr á1c 'ení. 'PrvnímI)Opudern ,bylo vypravování zná:- . 
. mého o tOm, jak přistoupil.kekřesťanství Viktorin'; slavny .retor', 
" římský a překladatel spisů Plotinových. ~Na' Augustina to učinilo , 

mocny dojeni; BýloťtoliI{ blízkého mezi nimi a AUQustin v'něm" 
:viděl svůj vzor.'.,·,Záhořel 'jsem velikou touhou jej 'následovátL~'*~), 
Křesťanství, znenáhla·uchvacovalo:neivzdělanějšípohany;.'Augu-

'.' stín.: byl .'rozumovětakék .. tomuto'. krokupřipravén, ale 'byla tu. 
, ·přcká.žkayolní;.IeČ Ltu začaly' příkla:dytáhnout. "Moli vůliniěl 

ve,'své mo~i nepřítel a ukovaL z 'ni řetěz',; kterým mne, spoutaL 
Z převrácené vůle totiž povstává, Íúiruživost( sloqží-li se. náruži
vosti; povstává zvykjnéodporuje-li se zvyku, stává',se 'ílUtností. ,. 
Těmito' 'takořka.spOj euýmL článkf mne. pouťalo tvrdé otroctví j -

. ,proto jsem je ,naivalřetěiem .. Nóvávůlevšak,. jež klíčila ve mriě, . 
' .. ' ďabych velkodušně,Tob~ sIQuži!á Tebé požíval, OmůjBQž~,rná 

ď. jediná 'bezpečnárad6iti, nebyla ještě dosti. mocna, aby přemohla .ď 
.. ď;'iprvnívůli,dlouhýÍn čas~m tak' posílériou: Tak dvě'v~~'tIe, :jedna 
. stará, jédnanová, jedna tělesná.i,druhá duc!im;.ní; vespoIek,zá~'; 

" pasilya 'jéjichiápasemby,la' rozdiránamáduše;"***).. . ...•... ,' ';'i 
,," Brzy přišeľ' další ještě mocně] šípóptid,nový příklad ',táhl 
. vůlL Augustinův,ď kra jailPontitianus vypravoyal Augu~tin~viél: 
jeho příteli Alypíovi' oyelké vlně. křesťanské askese, . která. v' pO,::' 

' .. době poustevnictví a mnišství zasáhla právě i' křesťanský záJpad, 
'. ,.'aniž Augustiri'měl o'tom .tušení. NyníslyšeÍ 'o životě egyptskéhO 
'poustevníka Antonína, slyšel o klášterním živofě za vedení Am-:. ' 

.1mJžovapřea.hradbal?i, Milánal ,o ,Pontitianovýchpřátelích, ,vy-

'I, .' 

. ,.:sokých úřednících z družiny, dsařovy,kteřív Trevíru. službu 
i své'nevěsty a svět,opustili a oddali ,sé,odříkavému, životu; . 
'Manicheisní·. i PlótintikazovalL na asketický ideáL Téď.viděl,·· že 

\ křesťan'ství nejeu'naňukazuje,ale'také;uskutečňuje, mctjejztě-
• :", > ,"' " .'. , ."',. .'.', • r ,< :' "I '. J ',' '.', : / ,:." , : ",' ", , ' ' I l' ' , o,) ,,'. ~ '\ 

.". i ,".*) Vyznáni VII,21.. 
·,:~*)Vy~nání VIII,.5. 

**~)Vyznáni VIII, .5,.' 
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Ies'něný vÍn~ožstvilidi. Á ~e,z~hanb!ením, viděl svou ubohou 
malost ,a slabost. "Tak.: vypravovalPontitia.nus;, Ty však, Pane, 

,zajeho řeči dal, jsi mněuvažovati,omněsamém,'obracejemůj 
zrak zezadu, kam jséII1 se,ábrátil, jen abych seneviděl,apostavil 
jsi mne:před tvářmou;;'a!:>ych konečně ,spatřil, Lak, jsem byl 

> !ohyzdný, ",jak,přévráce~ý •. a pokálený,' ,jak poskvrněný,:a~ředů - , 
plný! .; ;,ďfak jsem byl trýzněn' ve, sV,émnitru a nesmírným stu",: . 
dem a Hto~tí ,UchváCen'při vypravováníPontitianově."*) 'l,pravil 
-Álypiovi: • "Neslyšel jsi ?Povstávají<neučeni' a,,' uchvacují krá- ' 
Jo'vstvi, nebeské ,á my ,se svou- učeností se'váHme,.v,těleá krvi.' 
,Či snád,že oni předešli, stydlmese /jichnásledovati', anestydínie 
se jichnémlsledóva:tr?"~~), " ,',."", " /', ' ' 
',"N"áslec!ov{a{y;~réh()lpé chvíľe Atigu.stin()V1l; 'duŠevního ,vÝvoje., 
, y nan~jvýš, vystupňovanémvnitřním,vzrušeníkolísaji jazýčky; , 

vah; ale Augustin není sto, aby:'vyslovílrozhodné: ch cL Nádoba ' ,'." 
s vodou, ,byla,připraýena vnitřně,kzmt:znutí; stačí vhoditi ne,": 

" ipatrrif př~dměťi a 'Ok~lmžitě , se vše prOm'hlí" v led; 'Augustin ;. 
,';, slyšel" že, Antonín, egyptský se ,dal. obrátiti biblickým 'výrokem; " 
,"j éj ž'náhod6uzaslechl. Kdyby i ; jemu, se' stalo něco, :co bý-mohlo ' 

býti chápáno jako pokyn toho,ktei-ý je tak hrozivě 'i 'slibně 
," • blízko!, V ,nejvyšším. ~zrušenémnapětí" v~ stavu' skoro m:ezi, bdě';' 

losU a spánkem,naprahtiekstatického zažitku ,v 'zahradě svého 
,domu'propuk'Lv ( ulevujícfpláčá v.-:Jom'iaslechneze sousední" 

,z~hiady/zpěv, dítěte:, "Vezmi, ,'čti! ,Vezmi, ,čtpu :, Pókládal 'je, za ',' " 
, , ; boží pokyn; :Bě,žel:a otevřel Písmo a četl slova.' Řím.13,1.3, ria,~ 

něž' padly' jeho oči: "Ne v hodováníaopilsfví, ne v' smilstvu 'a ' 
"nestydatostech, n~ ve sváru a záviSti, nýbrž oblecte se v,Pána ;' .. \ 
',Ježíše anemějtepéčeo tělofak, abypov'stávaly chtíč~."\A o, , 
:účinku praví:"Nechtěljsemdál~čísti á nebylo toho třeba, neboť 

, ...... sdočtenímposledríích'těchto 'slov, vzešlo<svět1o.jistoty·· v,, mém 
. ", : srdci a Irozptýlilo' všechny temnostimýchpoóhybností."*,*~) Augu..: 

'~'stin"by[ přesvědčen,.'že' hlasem.dítěte'i Písma. promluvilok,němu· 
,'slovo boží; ,to byl'<pokyn pron.ěho, :a. ten rozhodl.Zanechá:,t '. 

:smyslného'. života!, Zasažením božím odstráněna . poslední ďph~::' . 
·:kážkavůle. ;Na'stal'přelom,"do k on'á n 0,0 Di-ác.enÍ, jež mělo : ~ 

,\>;:'dva momenty:my~lenkovy a ,mravní. Díváme-li, se takto jen se 
j': strany lidské, 'mŮžeme si obrácení vysvětlit . psychologicky . Ale . 

byla tu také stránka druhá; božská. a s Augustinem ; vi.díme tu, 
'zasažení boží.' Misky, váh<již' nekolísaly;' miska,asketickéhcikřé,:,' 
'sťanství "j. s 'ním.,mravného··života zastavila <se, na trvalo . dole . 

. Augustin' propustil" ženu," kterou ,měl u'sebe, 'Zrušil zasn,ouberíí a, 
do smrti žilživotemzdržeÍ11ivým.' "";.:' '\ .. ď ~ď' ,\ ,", 
.':i;,Kiátée~at~:u~hÝlir-s:e, sm~tkou, synenia přáteli na venkov:. . 

;'ský statek Cassiciakum, t.amseoddaLpokání,' modlitbě, pře-
, • .' ~ • '. , ': • ,. ' , '- > C • , 

\)Vyzná~íVIii,7. 
**) VyznánLVIII,.8.' 
~'**)Vyznán( VIII,12. 
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" mýšlení,· rozho~orům' apsanLPředmětemlÍv:ah byly hlavně iá
kladní, otázky: ,Bůh" . duše," svět .. Křesťanství 'Augustinov'o bylo . 

· v Jé doběvelinLiharverio"novoplatoriskYíčilépé řečeno, byla to' 
:novoplatonska· ... fílosofiesl křesťanskýl)1 pozadím. a,zbarvením,' 
Novoplatonism .. také."doporučoval· očišťování' duše, .. p~kání a my-
stickou. modlitbu, . '.' .' .. . '.. : 

.:. . V ,takovém více. filosofickém' ri1yŠl~~ii zůstal Augusti~'i kdýž . 
se potom vzdal svého' místa v Miláriěa .' jako křesťan vrátil 'se do 

" 'Afriky, "kde .·žil .vod~íkál1i ,a: lllyšlení. Duševní .vývoj.· zůstával 
pez dalšího obratu..' .1':' ",.' . ..0; .. .•.•... .' .' . '., . ' ,: .•.. 

, ":Avšak když :.Augristin p~oti ;vé'vů1i '. byl,přinúcen.· přij~outi 
kněžství. apak.i biskupství,' nastala : nováďorieritaceditševního 

.. života;' ,Augustin toužil.' po .klidu, .životě,'odříkavém"přemýšlení 
'filósofickém, klidném studiu, obírání' se' samýmsebóua věcmi 
'theOrctÍckým; . Nyní byL vehnán ,do života. prakti~kéh?,: shonu.:.', 

· a boje,Kdyžďměl·ji~é. utěš~.vat. él.'vé~t,cíti1 .. teprve,· jak lll~Io je 
., kř,esťanem,. Když' měl'.být:odpovědenza.iiné, "poznaI,jak Imusí 
ďmíti' jasnovkonkrétnostech~a' podrobnostech ,křesťanského života 
·iučenf. Konkrétní pot,řéby' stavěly jej pro nové 'Il~oblémya úkóly;,,_ 

':Byl-:-li dosud.fil~sofem, ,začal býti' nyní po40"roce života :křé:.. 
,sfanskýmtheologem .. Podrobné 'studiuIIl.· Písma,: přejímárii. kře~ 
;sťariskétradiCe; '. boj :.S.,. donatisty, ďmariichejci a. pelagiánci" byly 
vriějŠípodnětyktvořenF j ého theologické nauky, .. o níž se zrní·': 

.', níme. níŽé;Tím •. byl : tePrve j éhó -obdivuhodný vÝYO,j .... dovršen,'. ač .. ' 
ovšenq50trval ťpak: po celý život, jen~e pak již nébyloprudkých:, 

..., . • ". . • " .,.. ď )', "'; .' I '. . . 

'.'. " ". '. > ~ I ~ ! '; \ " , j 'j .,'" '." " .,' " . " ., ':,', < '" ,.;, "\"::, , • • 

. ,Pouhý v.Ý poč eAug uS.ti'n o v yčin n os t i;t I i ťer á:r~; 
ní:riám' podá. obraz o obsáhlé, všestranné, a' pronikavě Júčinné ' 
;čÍluiosti a významu tohoto mUŽe,i .. ' ..·č '"...,' '. ...... .... . 

. Ze'spisÍi čistěfi 1 os ~ U'ck y 2hjsóu tupřede~.šíIIl díla;, jež 
· ,vyrostla z j eh(),· úvah· a, rozhovorů· po obrácení,' y :CassiciaktÍ: :. 
,.ContraAcademicos (Proti Akademikůin),. De beata vita ;(Obla~ 
zeriém'živ6tě), ,De. ordiiú.?: (O' řádů)'a SoWoquia(Samomluvý).· 
. Jimi . můžeme.nahlédnouti;clo· j elíOmyšlenk()véhó" světa a nálady 
jeho; křesťanského" novoplatonismu,}e

ď 

tu 'vš~k~ také již patrno, 
"'.' že se' chce podřídit autoritě 'Kristově jako pevné a jisté/eTo 
,ďďne'znamenalomÚroitržku svědou,:ale víra zdála. se mu nůtným' 
· . přédpokladem:" neuvěříte:'li neporozumíte (nisi'crédideritis;ď n<m. 

intelligetis) : .•. Další' otázky svého '. filOsofického. myšlení' řešil ve ;: . 
. spisech: De iÍnmortalitatt!animae '(Onesmrtelnostidušet:'aDe. 
quantitate animae(O .velikosti duše), V Africe., již napsal" spisy: 
'Demusica(O·:hudbě).aDe magistro (O :učiteli); .. ·. :< ... : ..... :.>ď, . 

Důležitá.js~u životopisná dila AtÍg~sÚnÓ~~,MeziniriIi ~ 
• "." • .' ~,'. . , __ ,' 1 ." . .:. ",.} : _ I . ~'. . , • -
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na pfedním Íúístě Cb~/essiÓne~U rVtzná~h,ď nej~lávnějšfa:nej-, ': 
'čtenější, spis, '1l:apsariýv' letech ,3977400,:jediriečnývstaro-,; . '" 
křesťanské literatuře. , Úžasná je jeho' < schopnost pozorovati 1 ,I 

'vlastnLniternédění\a vyjádřití:je. Srovnáním údajů : této knihy 
s' filosofickými spisy staršími snažili' se někteří ukazovat na to, ',~, 
zev,c' Vyznáních Augusfinněkt,erévěéi ~a náiorysvé.minulosb, 
n~správně: nebo neúplně 'chápe;. a vypisuje,zkresluje,pozdější' 

,svénázorydo minulostipřeriášC V,néjnovější doběbadání'po
,tvrzuje',však znova' ,hodnověrnost,',Význání ják~ pramene 'kpo
'znÍíní' vnitřního , vývoje AugustiÍlOya, ,třeba arci, uzná,vá",že ,je 
~ nutné srovnávání údajů Konfe'ssí,s '. názory .spiSů ~starších.:AugU:-
stín' napsal tentó 'svůj spis na obřanu'protidonáHstům, ,kteří" 
útočili na,jeho osbbu 'pro,jehoďživotv mládL"Jako novokřtěnec, ' 

,'vyznává'tusvoúvírti ,a zároveň Bohá' velebí, líče,' velkolépým 
" 'způsobem; ,jak byl jchoživotřízenBohelnsamým.BlízekYoncL, 
': svého, života, napsal'" Augustin spisek Retraclaliones ,,( Odvolání); , 
vněmž\podal' přehled ~výchspisů,udal, je'jicn' pořadíá, připojil, " 

"kritické poinámky,·kde se niú,nelíbi1o,'co, byl dříve napsal/a 
,,' pokláda:I ,~a nutno opraviti ,nebo odvolati. Do ,této~,skup\ny lze 
j:íočítati také, jeho Listy, ;počfem 223,z nichž,vy'nikáiřetelňý 
obraz jehoo~obnosti,bojů anázorů"jakoži ,církevního .. a kultur;. , 

/ního životá doby; , ,'íď,:' '" ", " ,ď, " 'I', ':, ,,' 

, Z dog mat ic ký,éh 'spisů Augustinových hlavní jsou tyto:.' '",', 
De, diveris{quaestioizibus a'clSimpliciáizum ::(0 různých ótázkáéh 
Simplicianovi)( napsa#" koL r ;397; , zde už ' jev' podstatných ku-: ' 
,s~éhhotovaAugustinciva nauka,o'milosti, na základě listů 'Pavlo-, 
vých. De tr.initcité (O TrojiCi); z doby po .r. 400", obsahúj e origi- ' 

, nálnÍ pojetíazdů'vodněníriauky o Trojici, kteroůAugustin od 
'éírkve:při jal, kter'é' však "sám vnitřně nepotřeboval ;' jsa vy'slo

"venýmmonotheistou.Vespisku" Enchiric1ion ad Laurentil1m' de 
/- '; lide, speet>caritůte (PřírúČka Laurentiovio vířé, naději a lásce) , 

shrnul., hlávní svoje'v~róučné 'rIÍyšlenky-,,v pořadí \ apoštolského 
.. vyznání víry; byla to příručka křesťanské nauky 'pro vzdělaného 

laika..' '".' , ",:, ',' . ' 'c'" ; .',:,", ',c'.',' " ",,",' 

";,' 

<: ,Největšípočet,spisuAu:gustinovych~j~óiľspisypo lemick e; 
'fpr'oti, třem.hJavnímSiněrůni,f'g}nimižvedlboj; opravdu:. maní-, 
, che ismu, donatism'u a pelagianismu; Proti man i che i s m u jsou 
~ napsány '~ylo spisy: De'libero arbitrio (Osvobodě vůle), napsaný 

,:Ý ;Ietech388-'-395 a významný tím; Že'nenív:něm ještě' nauky f' 

,6' nesvobodě, vůle;", j akou~ugustin později 'zastával;,. pe ',vera', " 
religione( O pravém náboženství) z r. 390 ukazuje' krásně Augu-, 

,'stinovo ,stanovisko vobdóbí jeho ,křesťansKo':novoplatonského, 
"my~lení; De utilitate ó:eciendi' (O užitečnosti víry ) ,z i. 391 

má již ráz ,křesťanský, vírajepokládána,z<;l.prvý.předpóklad' 

, " .:' ,*).,český';pře~la~H~~č;';ůÍJ(V;Zná~í s~>:A.~gu~tina):je ďsfa~ší,'~'r:1858'; 
novější je, od Mikuláše,ďLevého ' (Svatého Otce 'a ,učitele církve~AureIia 

'Augustina Vyzniíní,Kuncíř"Praha,1926).'Z tohOto' jsou'Vyznánítomto 
, článkúdtována..i ,ď": <:" ' .. ď, c' " , ' • 

<; .'~ ",' 

" 

, , . ': 
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pravého vědění j Contra'·P a~;í~m,' Manichcíeum ,!'Protimanichej ci· 
. Faustovi) ir.400 obsahuje dlouhé,citáty:zéspisŮ,tohotomarii-' 
',chejského biskupa .adále, dvě,'. stenografické zprávy, o: jednáni 

s ,manichejCi. ,Všecky" tyto,spisy jso~! pro nás, důležitým, praÍlle~ 
nem, pro poznání manicheismu. ',' ".," ""'" ,," " " 

"" Proti ,křesťanské sektě d ona,ti sl ů,s nimiž: vedlvytrvalý~ 
a vítězný boj,' napsal Augustirívíce :než 20 snisů; z riichž nejsou ď 
všechny "zachoYány. ',' Hlavní jsou:,:,Contra epistulam' '~armeniani' 

, (Proti listu ,Pármenianovu), De ,baptismo contra,Donatistas(O 
kř_tuJlroti:donati,sJům) '.' oba z ',dobY',asi" kolem r.~100, De,uriitale 
Ecc[~siae (Ojednotě,;,cí~kye) z.let~00:;102a f.. : ,"~.:; ':\;' 

,Svou nauku ,0 hnchu .. amtlosh haJ11Augustmv"bollproh 
p é 1 a gia ni sm'u četnými spisy,znÍchž:nejdůležitějšíjsou:' 
De''peccatorumméritis' et' remissione' (O, zásluhách, a odpuštění •• 

, hřichů),' De 'spiritu 'et'Wera(O, duchu,a'Hteře)'"obaz r: 4i2j' 
'Denatura,et grátia(Opřii'ozenosti a',milosti),zr . .41Sj De gratip 
,Christi ,et ,de peccato,origiTiali: :(OrKri'stově ,miJostL,á:PIV'0~' . 
'počátečném,hříchu):zr.418j De grafiaet,liberóiarbitr,i'o (O mi~ " 
lostia svobodě vólel jDepraedestinatione, sanctorum, (O před':, . 
~i-čerií! svatých) j l!edonoper~ev~rézriti~e" (0, cla~~settvatíaž, 
do ,konce).." " ,':' "ď", ,. ,"'\,': ':." ' ; ""," , ':' , ,', 

. ' ,,'Augustin napsal' významné spisy také ,z pa sto rá ln í:a>, 
, bi,bli c ké theolog i e. Jakým hyL skvělým 'a poutavým 'tiči-( 

:telerri, :dokazuje jeho spisekDé cátechizandfs,rudibus*) (O ,výuce' 
'malých) ,který jeprvnLkatechetikou v západní církvi a obsahuje' 
také dvě ,vzorné k,atechése.SpisDédoctrina christiana' (0, kř,e': 

, sfanské nauce) " j €i prvou hermeneutikou, i homiletikou, 'podává zá:. 
klidní pravidlápro prá.ktický,vYkladPísma a používání Písmá' 

: 'v "kázáních.; Augustin ,;ve'svých .ká~áních· vykládal. soustavně 
Písmo, a, z těchto jeho homiliLmáme.jeho výklad Heptatéuchu, , 
Joba, Žalmů'ahIavně Evangelia Janová., Vedle. ,toho, ísou' zacho,,; , 
'vána četná jeho kázání thematická. " ' ' " 

, , .. -, "Vrcholným literárním' dílem Augustinovým' j é spis De civitáte ' '. 
. : Dei.*) (O městě božím), který. ohs~huje základy filosofie dějiri . 
'. a. fest nejvýznamnějšl.apologir

ď

křesťanství v~:stánivěkll;',Měl 
velkou, důležÍtost, pro středověký: ,poměr mezi: státem. a'církví::' 
Je.to,však spis, který ,idries, kdy.se'v křesťanství vzhledem . 
k ,oekúmenickýmsnahám 'ujasňujeotázkapo'dstaty"drkve, :za-, 

( 

. sluhuje, aby byl.čten a'. uváŽen;" " : . 
I' . , " , , 

'4. 
i 

_ .. Na uk o u,',kterouhipp()~skýbisi{Up'ves'vých spis~chvysI6vo~ 
val, zdůvodňoval a ,hájil, ,staL,se'směrodatným;d u,ch o ,vň (m 

, '. > ~ , I , , ." " 

" . *) . Česky. vydal :.J ákl; Sv. Augustina \niha. ~ . vyuČování.; katechuníen'ů, 
"Praha '190L, " ,'.,1, .. ';,.-ď. .' .... , ". ,: 

,**) ČeskÝ'l)řeklad:" celakovský: Sv. ,Augtistina 0, městě, božím. Praha 
, 1829;,," ď , , '," ./' 

'. ',' 62' ~ \. .... 
, , 

,,' 
"\--1 , : 

/ (,' 

".:. ," 

" 



c, _:" '. 
, , 

,,( . I :; ,-.. ' , 

," . 

vŮ',dce m"nejen své,'dieé:ese,:~ejen'africkychdiecesí,' al~ celého 
, křésťanstva" 'a nejen své doby, ale i všech, dol? pozdějŠíCh.' Zá- ' 
",pasil skoro se všemi duchovými:pr()udy své doby,' vypořádal se, 
, s,ni~i osobně' a pro' své nitro a hlavně usiloval: o to~ aby se s nimi' 

, ,vypořádalo křesťanství a bylo ,tak všestrárině\ zdůiodněnó>,' Je ' 
,'přirp'zeno, ',že při tótp ,různé,IY'e směry, riaňtaké 'pů~ohily, jak, 

s, nimi vrůz';1ých' dobách ,svého ,života přišel Ne. spojenCas'nlmi 
, ,se vyrovnával. Při tom posunoval, otázku, která Lej okamžitě 

poutal~" zcela 'do popředí, nemysle na,vřadění do systému: Proto 
bývá právem ukaiováno, cov jeho názorech:je.'Přjjato,z,novo.:., 
platonismu, maniCheismu, Ciceróna; stoicismu, ,Aristotela"aj., " 
nehonato, jakrůzněsevďrůzných,dobách' svého života ,o téže 
věci vyjadřoval, jak. lze zjišťovat ne'souhÍasnosti,rozpóry atd:, 
Přes. to've všem ,j e, ráz' móhutriého ducha Augustinova.,' ,,"', ' 
,':,,;Jako,sevyrovnávalsduch~vnímživoteri1a kulturnínÚsměry 

, mimokřesťan.skými, tak: se ,vyrovnával i "s různými směry v kře..:, 
"sťanstvísamém, hlavně s ,donatisnieni 'apelagianismem~'Ivtom 

byl směrodatnýmyůdcem své doby. PH,tom přejal.m'rioho z ,tra
,'dičního křesťanstvL své doby, ale. zároveň 'skoro všechrio, co 
',pře'Jal, p ř,e tVio fil 'a:, přestavěl: Mnohým starým ,výrazůni,a 
,pojmům ,'vléval, nový,' obsah, coŽ,, sepozděj i,' ukázalo neblahýn1;' " 

, : Vboji"který vedluvnitf křesťanství, posunul autoritucíi"kve. , , 
, )/~velmido popředí, zdůraznilje'jrvýznam jako zpr,ostředkůvatelký,:, 
',spásy at:'ozdavatelkymilosti.Neje,n'naukukřesťanskou, ale i ná.:.,;" ' 

boženství:všeckó 'soustředil kolempojmů:m il o S,t a hř íé h: ď 
Bůh 'je všecko, člověk nic, dokud nežije v Bohuj' srdce, lidské je , 

, nepokojné, dokud nespočine v Bohú. ,Při'tom byl jeho:směro-':, " 
,datným u;čiteleri1é!-P()štol ,Pavel. Tomu rozuměl lépe,' než kře,' , ' 
sťanští vůdčÍ mužové do té, doby. Avšak sám'svýmtvůrčím du":, .. 
chem, sotistředivvněm zápas,všech duchovních proudů své doby, 

, křesťariských:imimokřesťanských, ~a:;změi'iv'je duchem: bOžím a 
• / Ježíšovým, vytvořilduchovrií",' myšlenkové :imravnfhodnoty, 

,z nichž žily věky další, nebo ,dal; věčnýmhódnotám>novyvýraz 
. clidůvodnění. ' ' ,',' j' , '" :,,' ",', " , 

, ,O B o h:ti smýšlí, Augustin tak; že 'j e to:nejvyšší jsoucno, '. 
, 'o ,němž "se člověk můž'e'vyslovovat ponej"íce, jen, vylučoyáním 
"vlastností nebo vyslovováním ylastností opačných. Bůh je. také , 
,d()broá., milosrdenstvÍ,živá; tvořivá, vůle", bytost, ,která,' aby, se':' 

'; ';8 jinými sdělila 'a jimsvoudobrohľukázala, ,stvořila svěL v, jého, ' 
, plnostLBůh je ve všem inad vším, uvnitř nás i mimo nás,(inte,:: , . 

",', "rior, et'exterior L ~ám vnitřní jako niysami,'ale přece ,zas :nás > 
I 'a s,vět přesahujfcíjako'nekonečný" nepochopitelný~Póznávat se , , .. 

',nám dává jako ,Bůh'blažící :mystickéblí~kosti" alet~ké jako, 
, Bůh'chladnévzdálenosti. ,Protojloměr člověků~;k němu se; dá, 
>, vyjádřiti slovy: i,bázlivá,láskaáz,ároveň milujíCí, báz.eň:'. NaUkU. 
,'o T r o ji é i přijal Augustin z' tradičriíh6kře~ť~nství"ale',~dů-, 
'razňuje i při níjedriotu více nežtradičnf formulace. ,ď ',. ',', 

" 'Č I oy ě k 'byl podlé Augustiná stvořen od B()ha.' svobodně':a ,; " 
, '! 
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, / bYI·určén·jako andělé, ·před. nímsiv~fení, Xtomu, aby v' p~dří
'z'enLB.ohtia v: stálé závislosti na něm,' dospěl věčné blaženosti a 

• / nejvyššího Iluavního ,rozyoj.e, kdé ~y jej hřích a smrUjižne-
. ·:inohlYdostihnouLKdýžvšak padli andělé, dal se od nich:iÁdam 

.ókla,maf, : odvrátil se od Boha a~ěřil v své pýše, že si dostačí· 

.;sám; muže'být bez Boha; Láska,kBo4u byla zaměněna 'zalásku 
..•. , .k .. sobě, Auše. se naplnila .žádostivostí aztratila.sshopnost. chtíti' 

dobro. ,Smrt .a hřichstalyse:nutným osudem všech lidí,. neboť 
v Adamovi 'asním'zhřešili"všíchni,.každý ;má podíla'účast na>< 
d.ě ,clT~ II é mhU c, hu. Proto: jést :př,cd. Bohem všecko lidstvo 
"massaodsouzení'~ .• 'lzdánlivě ď dobré jest. prosyceno zlem. ZŮ-' .' 

. 'stalo člověku ,jen.zcela : slabé.póznánídohrého a možnost;' abý .' 
člověk oYlvykoupen;Avšák. "YkoupenÍnůže.býtipouZe milo..: 

',s tíboží, ~terá .je naprosto ·nei~vislá,'na·lidských .. zásluhach'a 
skutcích, která ;:však • je také.' naprosto účinná; i takže' jí .. člověk . 
. nemůže . odporovati.~ůh,'chcevyplnit.místopadlých, .. andělů . a' . 

. proto zachránit určitý, počet lidí z'massy •. ' odsouiení . pro .věčriou: 
, .. ' spásu. 'ProtQ~ Určité lidI K tomu ve svém milosrdenství 'pr e cl e~ 
, .. ' , '. .' s.fi no val,' .. předurčil,. iiné ,však ve. své •. ~pravedlnósti přenechal 

,'věčnému odso1fzení. Kr i s fus ,je.prostřédníkmHosti boží. Vial 
'. na, sebe podobu Otroka avysfupoval jako pokorný,abypřivedl: 

'" lidi'octjejich .pýc:hyzpět k Bohu. Svou obětní smrtí umožnil .. 
vykoupení milostí boží.: Tase člověku. uděluje 've křtu, čímž . 

. . seje,dnak"shIa:zuje vina" n~' vŠak žádostivost,,' jednak vlévá' do. 
·.srdce člověkáDuchsv. novou. vůli s vírou, nadějí a, láskou,'; tím .' 

'; se'.žádostIvost-znenáhla překonává a člověk se, stává.spravedli-· 
vym.Milo~f předcházející ·takstvořila.včlcívěkunový Život;: 
potom 'všakpů;;obi dál,e. jakomílostspolupůso~ící, áby ~dokónala 
dHo p o s v~ c.e n í,patří-li onen.čloyěk opravdu k vyvolenýlll; 
předuičeným k spásc;nebof jeútidostávají zvláštními1ost,:abYI 

',' setrvali,ái 'do konce: Milóšt : bóží'pak zprostředkuje'cí r k e v 
, ',svýmisvátostmij jen v . církvi' se. dostává 'člověkuďmilosti . boží 

.:\:' 

i a ... tedy ,spásy,. nikoliv mimo ni;' neboť drkevjesť,tělo. ,Kristovo;. 
',Tato. nauka vyrostla . 'u.' Augustina . 'z'. jeho >v las t n L· du"",' 

'cho v uíz k,uš.e II Ó s ti, 'jíždaly',směraformu Jisty. Pavlovy:'., 
'Za svého vidělárll v mládí utvořil 'si Augustin z antické .kulturý·· , 

.. ' ideál. muže', svobodného,' sel;?esamaurčujícího a ideál :státu; který, 
'má, za úlohu umožnittákovým mužům společimství života. Leč 

\ .' 

'š 'tímto 'ideálem Atigustin ve' svém životě ,ztroskotaL 'NestaL se" 
',svobodným mužem/sebe samá určujícím,~ dokud .kďněmu ne
··přišla .. vyšší··moc.·a m'!obrátila jej j a'·ta'mcíc .. přišYa,k· němu. skrze·' 

"/. věřícípříslušníký. církve:. Tak jakou Pavla:vlastI\í 'silou ~emohl 
vyváznouti z hříchu .. Ale ínilostí' boží I za zprostředkování církve . 
byl ~Í>řeměněn; ,Bůh jej nově stvořil.Pqněvad~zprostředkovateli 

.f této ,zkušenosti ,byli. mužové'církVe, stala se ',Augustinovi/církev 
'vélkou: autoritou. Milost boŽí ,ji:!jvysvobodHa.z mukhříchti'pro.:. 
střcdniCtvímCírkve.Komu'se to můžé;stát, je któinu'odvěčnosti 
přecÍ určen, sani pro. to, nemůže "nic učinit. 1. to ztÍžil : sá~. I Celý 



,'. život.·tou~ilcpo pI'~vdě' marně.· ,Bt1h' iedi~Ý dává spásu, člověk', 
'lnic nemŮžej Bůh "ede'jej~' předurčiv:jéj, : celým životem,až'. 
'konečně .vrozhodrié hodiúě'seho zmocnLskrze' Krista., přemůže, ' 
osvobodí a učiní . silný,ma 'schopným saÍna·'sehe určo:va L' . / 

, ' .. ,' Hř í ch,riení pro Áugustinainravní Shlv,viná,špatny 'čín,' 
.sn'týšlenL Hřích je pOdle něho chórobnýstav, Utrpériía neklidu i ;' 

. tak. i hřích, dědíčný~ ChorobI).ý: súivhříChu je však vyléčen' a pře- . 
-". možen 'milostí boží, .novým,stvořeúím· skrze Krista ,v církvi svá
"tostmi. Církev je kouzelným ústavem spásy. disponujemágický

mi silami. K církvÍ patří také její /věrouka, ,kterou člqvěkmúsí 
':přijmout ochotnym podřízením rozumti:áutorltě círk~e'. To sluje 

v i r a'a teprve když š,e ,člověk taktopo:drobí, věří,.pak íporoz7 c, 
, umL Rozum, člověka tu ,nemá co čil!it.Augustin jdé,Jak' daleko,· 

.c .. žeprbhlá.šuje: '"Nevěřil bych evangeliu, kdybyměktomúnepo-' 
. hnula. ,autocitacírkve;".:Nerií'divu; že encyklika: papeže Pia XL· 

k augustínskérhu.júbileu' tolik využívá jeho velebení církve. Tím / 
ovšem 'i kněžstva, neboť onoje rozhodující v církvi,ježjeAugú-:: 
stino'viorganisací 's monarchickým' vedel1ím. ' ...' .. ,., " 
,. . Do.na ,t i s ti c k Ý směr· v africkém' .křesťanstvu , tvrdil;:~e 
je, nutno': má-li býti svátostmi'udělenamilost, aby.kněz, který , ,; 
,svátost.udělúje;byl,svatý, bezúhonný; a 'že pravá éírkevje pouze 

.' tám, kde js'ou bezúhonní kně,ží.'proto dónatisté popírali platl10st 
.'. ,s'věcení. ·kúěžstÝa; ,.jež ,'.udělil: .neho4ný:.biskup, .·:křtili znova.··.ty. ',,' 
'. kdOž' byli ,ppkřtěni.~knězetÍ1nehodným:. Naproti .tomu Augustin 

Ve ,svém,bojis,:doúatistý·'tvrdiI, že :svatosť,a\ pravosLcírkve 
závisí nikoliv na svatosti kněží, ' ale na svátostech samých, jež 

,samy' svou' moCÍ. milost zprostředkují, bez . ohledu na ',osobní. 
; kvalitu' uděl ovátel e, svátosti nebo nositele církevního úřadu;' Zá-" 
ruka ... pravdivosti .tohÓ:učéní .jepodle Augustina 'v't()m,. že církev 

',' pO celém světě, katolická,',takvěří, pouzedona:tisté chtějítomll 
" .. jinak,.jsou prý,:prata sektóu, úsekem od.církve obecl1é. ,Kdo's~' 

, . "s touto rozešel"je.d!1it:prý protiláséeavyhič.ujese Ctakz'lásJ-y, 
'., ,." která se svátOstmi 'vlévá 'do srdce.! pro toto stanovIsko se církev 

'ří1nská s I;hloubou dovolává Augustina. ď "" , 

,.Avšak Augustinovo pojetí církve není shbdné s, dnešnímučC
ním '.' římským: ,0 .'lcírkvi., Augustin> rozlišitje'mézi;',cLrkví 

[.v i d i tel n O'u ':a,p r a vo'u; Veviditelné církvi; roste pšenice 
! ,a koukol pohromadě,js~uhodníi~ehodní, předurčeqí·:k spásé ' 

i, určení kzatracenL Ale,'p r avácírkevle' společenství pouze " 
'svatých,.kteří ,jsou pohromadě ,drženi 'poutem lásky, třebariemo- ,,' 

. , ': hou být·odjíných.i·ozéznánia. nílVzájem,se neP9znávajL' A ještě, , 
: >iv té: pravé, drkvijsOU·jenn.ě k t,e ř íp re de s tÍÍl. ování a 
", jeh těm se ,dastávázvláštnímilosti,' aby setrvali' v,mílosti až' do 
. "korice"svého žÍvata a došli 'spásy:.Jsou tedyv' určitém ókamžiku 

'v:,církvi: jednak lidé,;kteří v, llí' přijímají svátosti, 'ale není. tím, 
získáno nic pro jejich SpáSUi' jednak lidé" kteří svátostmi a 

'milristílsou ,živeni, žijí.v lásce,aleď poz'dějidarláskyzJrácejí " I' "a spásy '?edochá~ejíjjednak ~on~č~ě li~é, kteřijsouod, ,věčnosti, 
I 5'Rm~CČS,/';6ď5> 
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k spáse pre,desHnovani/a 'jimž se dostává ,milosti; aby ;setrvali 
I až do smrti; Augustiúvšak' nijak nevysvětluje" p~óč apokuď 
je'spása:těch předurčených,vázana na instituci církve. Těchto 
,názorů Augustinových o církvi viditelné, a' neviditelné, ·0 ,'před~ 

" určených, vyvole,ných,'zase s~ :v. středověku ',proti římské Církvi, 
'dovolávali 9ccam,,wiklif,Hus'a,jiní.'; " .,;' '.' 'J , " 

Svoji nauku, o hříchu dědiblém;, hříchuvůbeca'.o mílosti 
'Aúgustin- zdůvodňovala hájil >v boji ,proti pe lag i a Ii išmu . 
. ~ Pelag!us'~ jeho. druhové tvrdHi,:že hřích,Adamův uškodiLpouze ' 
jemu,nepře,šel , na jeho potomkYí takže není" dědičného hříchu. 

, Křest je nutný' j eri k tomu, aby se člověk stal členeni. království i 

božího. ,A, člověk míÍže sám ze ,sebe, bez milosti, žítimravÍ1ěa 
dojíti spásYj 's milostí, boží ovšem je' to snazší á. ČlověksÍ té mi- ' ' 
losti může zasloužiti ·svýmiskutky.~~To'!všejepravý:opak" 

'pojetí'Áugustinova, pro něž byl mu učiteleniPavél. Podle Augu
'stiria"člověk sám., st:?běponechaný je naprosto. neschopný , dobraj ! 

~obrýma' svobodným se. stává jen vmtprostézávislosti na~Bohu, 
s' milostí:božíj"jež .jestpouhýmdarem ,božím: a nemŮže býtiza~ I 

'J sloÚžena .. V tomtó',nazíráriÍ násled6valaPavla,i Augustina ně,: 
meéká' reformace; Augustin.,svou nauku ukázal na ,konkrétním' 
příkladě svéhciživota ve.VYznáních; .. ",', ...... ď,' . :, '" .. 

", ,Pro křesťánskou' budoucnost ,měly směrodatný vliv myšlénky 
Augustinovy; ježvysloviIópo měr II Jej r k v €i a'státuá"! 
o f i I os o f i i, d ,ě j in" především ve svém díle' O . iněstě .božím: 
Lk tomuto dnubylyrlOpudyv děrií doby; 'sporyv'soudobém du-, 

,., chovém světě. Když na 'začátku 4.' stol.začalasefímskáříše 
'hroutiti pod 'ránami Germáriů a.r;410dobyli Gothové i Říma; 
pozvedlo staré pohanství: svého' hlasu k výtkám: vina tohó 'jest 
na křesťanstvíj' byli opuštěriistaří,bohovéa.H se nyní mstí, mimo 
fo, křesťané pro, své odpírání násilí 'a ,služby< vojenské nejsou 
dobrými státními občany ,ajsoíi spoluvinni na 'neštěstí;.' jaké: 
postihlo římskou říši právě, za lÚesťanských císařů!, Na tyto' 
výtky odpovídá Aúgustiri s'vým spisem:' v. němžna~~ákladěp6~". 
drobné,zmilosti literatury i dějin světa antického aovšeni izna- " 

,losti křesť~uistvíhódnotí všecko ,dění historické,' a zcela' nově ' 
h ' .. , 'hl 'd' k 'k~' , "k'h I . , ','. I" C ape,s, elS a resťanse o. ,'. "l, ';.i ',':. " ','. 

'. Dějiny HdstvápodleAugustina,nejsou od Adamov,a pádun,ež' 
neř,esf,' válka; úpadek, hřích; chorobný stav; poblouzeníineboť·>~ 

, lidská i přirozenost jel dědičným -hříchem zl{aŽena. Ovšem ,byly 'i 

prý .i.pak dva/drúhylidí: Kainové a;Abeloyé.:Dopotopy byli 
prý pomíChárii,pakse rozdělili. Kain byl p~ý, prvním zaklada,-', 
telem' státu;' Ke Kainům patří Assyi-ie, Persie,- ,Řecko i Řím, 
který. začal zavražděním Rema, bratrovraždou. Starověké státy 

, ,byly prý' jen ,státy' lupičské. Ántikai 'se svým Themistoklém~a 
Sofoklem,' SCipionema Horaciem,· svou ,. kulturou,', byJa naprosto 
zkažená achórobnL Její dějiny :nejsouprý m~ž válka a neřest,: 

.. i ctrios_tipohanů.jsóu jen skvělé, neřésti.SíměAbelovop'okračo-" 
. valov.Semovi, ale Lono mělo slabost Adamova páduji v historii 

, ' '. . '.", '., . ,- " , ' 
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národa 'vyvoleriéhose: n~p~řádúk~'zhje, hřícli.Ále'v tom národě 

.. , se .mělobjevit. Kristus, : aby . zachránil ty, . kdožj sou. předurčeni .. 
k. vykoupení. Z Israelestala,se. Církev.Oria zprostředkovává těm,' 
kdož jsou předurčeni, .osvobozeníod slabosti a hříchu. Bú'církve .. 
nénípravého . společenství, Je jEmnásilí a. válka.Ale'od té doby, . 
co císařové se stali křesťany,je říše řÚns,4ápos\:ěcena/;Jé'sice' 

. městem. pozemským,. ale je" posvěcena, m,estem .' božím. A -město' 
pozemské, stát, 'má sloužiti městu' božímu" círk~i,a pomáhati jí . 
mimo jiné také světskou mocí. proti.kacířům a rušitelům. Církev, ' 
a státjs~u; dva. orgány velké' jednoty;křesťanstvaj. oba ,budují 

v lidstvu královstvi' boží a v tom' jé cíl a 'účeL děj irí.' Na kónci, 
dnů převezme 'Kristus sám vládu a odloučí vyvolené ód <věčně ' 

" odsouzených.' ': i" •• /'" ..• - '.:>/':;" .' ' 
" '. ~rotó také Aúgustin na'· rozdílóď dřívějšíh~neg~ti~riíhó sta,.. 
· . hoviska křesťanství ke státu a'válcezaujímákoběmastanoviskó 

k ta dn é. Křesťané jsou prý dobří' stáhií 'občané a pom,áhaj( 
statečně .ve válce spravedlivé; t. j. obranné. I při tomto I kladném 

,starioviskuke' státu však . Augustin z'důrazňuje, žétó jediné,' co . 
pozemskému státu'. dává-cenu, jé spravedlnost> "Co jsou ',pozem
sk(.říše,· jimž· .. schází .. spravedlriost, jiného".než .. v·elké··oandY lú,::. 

'. piČů ?", táže se. Právem prý odpověděl za jatý, mořský loupežník. 
Alexandrovi: V élikému; který se', ho .tázal;j ak· k' tOmu přišel, aby 
činHinořc'riejistýtn: "Právě ták, jak vyďpřicházíte'k tomu; činit ... . 

"'~ ... : .. --.' 

,p'cvninu nejist,ou'Poněvadž však já to.činim ubohým' plavidlem, .... . 
. ' ,nazývají niě mořským' loupežníkem, zatím covas J;lazývajÍvládc:i; i .' . 

. j~.žto ,tó, či~íte ~elkým,.Io'~stv,~m_~:' A' jinde' praví<~ugu~~in:'. ;,P9~ ,'., ',,'," 
.. zemské .říše hledájí.moc a/slávu, a když jim Bůh tyto pozemské 'i ) 

'statky dá, dostaly, svou odměnu tak jako člověk, který činfdobré 
skútky, aby. byl od lidí chválen."... .... ,.' .. ' '., ..' .' •. , 

· '." Světský stát může v'šak podle Augústina sloužit 'Bohu tí~,ď že '" 
, pečuje .0 mír, právo 'a kazeň.',a dává 'každému; což. jeho>jest; " 

.Odtržen 'ód,Bohastává: sé' všakchtivcem móci;je;'Uchvácendo-
· '.'., bývačrióstí. a,stává' se ztělesněním 'lásky k; soběa:svěfu,priricipu .. '. 

: protibožského .. Proti státu/městu. pozemskému; stojI městó boží,! ,. r ." 

vněmž'vládlle:: láskahoží, a. které '.bojuje. proti':městu~pozem::- : 
skému'a :riá.· konec zvítězí. Město· boží . ztotožňuje: Augustin. často' 
s církví. PoriěvadŽ'všakrozezná:val dvojí <;írkev;.nelzebeze vŠeho': 

- . ztotožnit., mě'sto' boŽí, scírkvf' viditelnou,' iltkto učiÍíil, středoyě~; 
.... ztotožniv město boží s církvIřímskotfa žádaje;ve'jníénuAugu':. 
'~'. stina' podřízení císaře, vládce" města pozemského;. papeži,ďvládci . 
:města oožího. Co se dá říci o' .říši nevídit-elné, počtu .. predestinó-

, "," 

yal1ých,nelze .přená~eti.na ď církev- viqitdnou1)iI?pit;iékóú; : -'ď ' 

.~ .. / 

Již:~ tohot!J nástinu nauky Augustiriovy, vy~tup~j~jehový- .. ' ,
zriami .v I iv. v,dě'j'i ná c h křesťanství; KdQ tytodě;. . 
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'jinyzná, vl,ze vď~ichstái~:astále narážíme na'.tiči~ky a~liv' 
Augustiríovadíla.aducha .. · .> ; . " .. :> "' ... :. : 
"Byl' spojovacíin; článkem·.mezi!'sta~ověkem"antickou ,kúltu.: . 

,'. rou' a středověke'mna 'západě; 'aletaké; nová. doba z něho,čerpala 
'.'. a . v. něm, o?ohaceilÍ.nal é~ala. RŮzllé dobyovšcm ,a ,různé .. směry'; , 

.' ',yyzvedly:zjehovšestranriého:.ducháa: díla ,i"ůzné,stránky" jak 
'toh().sámyk řešenLsvých'problémůpotřebovaly, 'často "Augusti-' 

;iiova : ducha zkreslujíce> UmOžněno to bylo leckdy okolností i že. 
Atigustinčastó podávál nový duchóvnCobsah S.' použitím' starých. 
výraiua/pojmůi:vnější obalstál'pevně,ďale obsah byl později, 
změněn, ač. podzán1ÍnkOií' téhož výrazu do~olávali. se Aúgustina . 
... ·.:.V :řím·sko~katolické, 'církvi má Augustin'titul :", d9ktor,milosh, 

." ' ..• alej ehonauka.Ó •. milosti-se. nestala i oficiální' naukou 'této církve. 
"':~~ .. PozděHipráée. katólickýchtheologů uplahíilavýznam. svobody. 

,lidskéyůleprotiAugustinově:nauce ó,milosti;,Yaké .. jeho.inauka; 
"'0' predestinaci. a: o' ,církvineviClitelhé' nebyla"přijata. 'Bylo sice 
'ponechánQ . učenií žé\,bez, církve. a' 'Krista a·. milosti boží.' 'není 
" spásy,: ále'do~talose: :imačnéhopodílu.'v,.·tom,takélidským' 'vlast:::· 

ním silám; ard.v spolupráci s .. Bohem< P,řj -tom i 'význam ,hříchu 
byL oproti AugUstinovi, odsunut do' pozadí. Za fo naúka o.církvL" 

, ,:'a;svátostech stavěna,stále,více do' popředi,Často;v.e, smyslu jiném: I, 
'.,:,:než u Augustina. , .,",ď,.", .. '.' ... ď .:, . "," 

ď V~světěfih)sofic~ém mtváza~a' s~holastikan~ Augustinovo .': 
, . hešlo:, .neuvěříte:-li;neporozumíte, ,víra předchází. rozum,., a:uči-

. ..' .n~la~ 'j eVýchodíském své. myšlenkové. práce: :v edIé·; toho· měl ' . 
: .Au.gusHn vliv,i 'na časnou 'mYstikústředověkou. .'... . ... : •... 1·· ' , 

... ,' , .: Augustinovy: myšlenky' '. o; městě ,pozemském . ·a .• městě;božígt . 
:'.' . měly' velký vliv ve 'středověkém světě. Přemýšleli o,nich, dsa-:. 

řové "i,' papežové, Karel V eliký .. Ia' Ottů' .. Y eliký,' ste j ně·, jako, Ř.e-
;hoř VIL a' InnocellC ' liL; a dávali .. ' se' jimi vésti, 'káždý,však ,ve. ' 
. svů j ď, lnocen'ský" prospěch~:,:.;Augustinovy, myšlenky sloužily, z~ 
zhraně .oh'ěmá stranám;' té; jež hájila, prvenství a nadřáděnóst, 

: hllperiai ' •. i . té, fež •. háj Ha, prVEúlstv( i . Iúidřaděnost saceiClotiá,.· hiei-:;', .•. 
/", 'archiCké vlády. A obě strany'činily to způsooem a smyslem, 

který od Augustina zamýšlen nebyl.' . "",', ", " 
'. Reformni,směry lve' středověku dovolávaly . se Augustina 'steh' 

ně: jákqpravověrná církev. Reformiiíasektářská' hnutí' dovolá-
'.' va)asetujeho'nauky.o'ďmilosti'Ílďpr~destinaCi,;.tu zase jeho' ", 

....•. ' myšlenek. o,církvi,neviditelné a: 'viditelné. Jménem Augustinový1n,·:, 
:,bój ovalLproti té " dí-kvi; která se ,hoPfo . sebe /, dovoláyála. ·.Po- .' 

.,' mhya situa.ce seměnily;có bylo řečeno v prostředí a: poměrech"; 
. ,ď: AugustinovÝGh, ,nemohló:se,j en; tak bez, ,dobovéqo. vystižení pře-
. ,,:ďnášetidopoměrújinych;\ .,'::. .: '. ".' ~ ",::: 

. .. •. •... ,".Němečtí. refórmátořividěli:vAugusÍino~i velkéh() ~vého staro.:-; 
.' .. ,.; 'kře'sťanského~ spojence, jehož myšlenky "očisHlí a tlOvě hlásali. 

; Zvláště·, u'Kalvína utpůsohily myšlenky AugUstiÍ1ovyohříchu 
:a' milosti,ne'ov~em 'že' byly Augustinovy; ale spíŠ~: Pavlovy .. 

ProtO> bývá: zván otcem" protestantismu. 



· . ,,V katoÚckéCírkvioživili v.liÚbL.jansenisté~Augu~ti~~vy; 
. . myšlenky o milDstE bDH'a' zkažénDsti lidské přirDzenosti dědič- .' 
'i nýnihříchem: .:.'~ .;', .. ' ,Ol> . ~\,:>i, ,:;' " ... '.'. .ď 

. . '. :AugustinDvynázory, ,hájené ve sporusdonatisty, II I. b církvi, 
katolicitě' prDti sektářství, Dbj ektivníúčinri6sti,sváfDstí 'a · kněŽ:" 

'stvíprDtipÓžadavku, svatDSti, našly: v 19 .. stDt mDcriý.DhlasV an-:- . 
,glikánské' církvi,v t. zv. hnútíoxfDrdskénl, ,a';přiyedly dO,římské 

'.' církvemýslitelc, jakým byI}Henry'Newmaní.pDzdějšíkaidinál: i .' 

. :.i .~Tak mocný aU:chAgustinůvpůsDbilvevše'ch'křesťanských ',' 
.• staletích." " ".. .. . .,' " '. .' '.', 

, 
.' , 

, <thceme~li'ná ďkori~~U~áži;i'o'AÚgl!sti'nD\Tě:ď;ý,in~niti'pr O ;. 
i nás,uvědDmme,sina nění především v Ý z na m; óp r av~ ové, '. 
· O' S'D bn O' st i.prD ·duchDvnf,živof· církve .. VšechendtichDvnípo-· . 

. krok se děje tím, že je :.pódněcDv<irfvůdčímiosDbnDstnii;, 'které . 
; sice vyrusta jí z pDtřeb spDlečnDsti;v sohě jebDles tněprožívaj í, 

'problémy kolektiva ,řéší;vše;co jest; poznajÍ, ale měříce vše : 
" tíni, .cD býti' má,před 'spDlečnostípoznání nabývají, ~,kolektivu '. 

cestu ukazují, společnDst kritisují, s ní o'pravduzápasí, 'společ: • 
.' nDstí ,~ast~i JSDu zneuzÍl~ny,: ignDroványneboi pronásledDvány, 

alena,kDnecsvými myšlenkami. vítězí, třeba' často. v: .bojio:to , 
vítězství tělesně,'podlehly;' pDkrok : azdokDnalení,ie~neseno"jed: 
ťriÓ'tllivci,', prorockými. bSDbriDstmi,ne,spDlečností:~samou; častl> 

,.v.boji Siní a proHjejívůli<Nenajde-li' duchDvní 'sp()lečriDstvůdčí 
.. DSDbilOSti, může žíti . jen orga.nisačně,·· aležiV'Dří:duéhDvně> Za.'tD 
:" vŮdčÍ.osDbnDst :dá spDlečnostiživDt. nfl.ď celé generace a její, 

.":.ď myšlenky žijí, živí a .zapalují duchDvní život iv:dDbě; kdy.tiž 
'.' ' .. organisacespólečnósti ,se:stala;zcelajingu, než byla,vdDbě' 

• tvoření a živóta DSDbriDstL'Poznat tákoVDuDsDbnost. zriamená, 
DSDbní 'zisk. pro.každěhDvevšech··d()hách:~ZtakovYch .osDbh'Dsti 

:.mluvL knáinvěčnost, ·Bůh. To vŠe si' mŮžeme na AúgústinovÍ', 
· ,.ověřit.' ':'.' i.'.: .. . '. .;:. ,"'.:" ....... , ... :.,', .'".· •. ď.,:.·::;.'.~ 
.. ". Mladá':církev,; českoslDy'enskápotřebuje více než 'jiné. společ.,. 

_ .. ~ 
, '.':",,:"~':":, 

t ->- .' 

, . ·'nD~ti tVŮÍ"číéhosDbn'ostídruhua duchaAu~ústinDva.:Naše církev'. 
má; stelnýiíkDl' jako křesťanství: v 'dDbě,hipPDnského.ďbiskupa: .' 
'vyrDvnat se, s přerDzmanitými -dúchDvnjmiprDtidydDby;·v .. kře.;; 
sf.ánství í mimO" ně; a ; dáti. jim. náplň, věčných pravdkřes~~nských.' 
Potřebujeme· DSDbllOStí,kte1-é' by' ,éelýmisvýmibytDstmi hledaly 
pravdu, jako Augustin, .soustředilyvsDbězápás. proúdů;stavěly< 

. se, s nimi před tvář, boží, 'změřily. jeduchenl bDžím i JeŽíšDvým,;.' 
královstvím bDžímj. a;· tv'Dř~ly nDvé~ quchDvrií, hDdriDty:náboženské'~' , ' .. :, 
a mrayní, pO' případě:dávaly.nDvý.výia.Z,věcným hDdnDtám;·::', .': 
ďDnešt1f dDbasi'arci neváží oSDbnDstCČI()věk.jak() člověkj'" 
kdždý iná stejně jeden hlas,' rD:Zhodujednes'mnDžství; ne jakDst. 
TDto nazírání' přenesl() se. z" pó1ítické Dblasti i ,dO' Dstatních; také, 
,do Církve. Leč totO' měření nerriá'buc.tDucriósti V Dblastf duéhDvní. . 



"-; 

.' 
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'.' Je sice :možno. tvůrčL.osobnosť přehlasovati,: lze.,ji:osamotniti,' . 
vyloučiti,žese, zdá bez 'vlivu,'ale. to j~ 'jeri zdánlivé: Což nedělali . 
totéž israelským prorokům.?A přece zvítězí. na' konecmbc:du
chov:ní.l.Tohojest . si. každá' Íiáboženská : osobnost . vědoma .' a,proto' 
se nedá; v své tvůrčí práci. žádnýmzápasein odvrÍítiti' áni rušiti. 
:) zde mluví k nám> život 'Augustiriůvvýmluv:ně;, 'o', .' . ,': 
..•. ď oAugustinse,vyrovmival ve'svéni duchuspřer6Úlými'duchovní:',," 
mis1Ilěrysvé doby. Avšak překo'nal azvládl.je teprve,tehdÝi.,až ' 
os o bn ěi z:a ž i I' Roh á:a tímnalezLhlubinu,bezpečriosti, ze, 

; .. které mohl vše ovládnout. ByLhledateJem pra'voy a štěstí jako 
,:'málo kdoz.lidífa.vše co hledal, nalezl v 'Bohunadbytkemj'prav .. ,.' 

. i,du, krásu (nevýslovnou lásku:I.tO, je pro naš .významné/Bez. 
/. ..' ·Osobní.nábože:nské zkušenosti,' bez vnitřní, osobnízbož:nosti.' se 

'.; nk \i církevním životěnesvedé. četba Augustinových Vyznání ,' ..... 
. ':' <může mn:6hému'otevříti oči i srdce' amlvoditiv duši druhého' to;' 

čeho"jehitokniha;plna. ;: .. ', ".", ',' :é·,,·· 

,.' ';. I',tomu'~ůžeine:seodAugustiná!,tiČiti,jak pfe~~o,. že si je 
<.,vědom, ,že ve' věcef::h náboženských, je na prvém místě: v'. í r a, 

;~:, . neustává; dokudsvýin ro z ume m. nevriesesmystdotoho,čo 
, ··se zdánejhlubšíll1 tajémstvím .. " . ,.' .~:." ,'.' ',' ..... ' ," .' "', "" 

.' . '.;iK-theoIOgickým formula<:ímAugustinovýnineblldeme, se'.vra~ .. 
\ ".ceti, ~potřebujemejejicli obsah. nově .vyjádřit·tvůrčím nábožen..; .. " 

.skýrnduchein ze' zkuš·eností minulosti i dneška. 'Avšak'jeho .. 
: .. ' ď: i d e'a B o Ir a: zaslouží pozornosti. Je to "Bůh v ,nitru i Bůh .. vnč" , 

: : (DeUs inteiíor ét exteiíor), tedy boží immánence 'j 'transcendeÍÍée . 
. Pouhá immarie:nce, '"Boha' ,ve !mně",subjektivismus, . činí Bóhá, 

: člověkem:. j e-IiBůh, jen něco: ve nmějstává se obj ektivní. sou
.éástí:nebo .subjektivnímstavem lidské bytosti; tedy člověkem ... 
; .'. P~uhá trans'cendence·"Boha nade mnou",: kterfÍ.vyznaču jeri~-, 

'.' 1 .• meckou'reformáci a kterou obnovuje,dnes' s'e vš(bezvýhradnosU: 
oarthovskátheologie; má za~následek, že buď je člověk ,nezávislý 

'na :Bohti a tedy' ,konec konců sámbohem,neoo' je emana·éítrans . .:.··. 
'" ..cendence;. 'Ani'Jíouhýsubjektivismus . anip'ouhý 'objektivismus ,'. ';, 

-:néjsousprávny. Pravda' jev .tom:sUbjektivníživot,·který je 
vnitřněurčén:;objektem 'a: objektivn'í' útvar, ,ktery nese plOdy 

". '. "vsubjektiv:nímživoťě.Vďčlověkupak jsou dvě' stránky imnia;. 
. ' .. nentně-transcendentriího . Boha:' ,blažená mystika Boha' ve. mně.' a" 
.··bázlivýpocit vzdálenosti. před. nepochopitelným' Bohem, nade' .' 

.,.mnou;,:,.· .:'. ';.' ..; :"'. " ....;, .• , •.......•. 
. ': ; Konečně . můžeme' šina' AuguStin6~í, který,'měl·podivuho;dnY:·· 
J.dú rozuměti' duševnímu životti :a vyslovitI to'porozuměnÍ, uvě~', 

'. "ďdomiti.přímo :kOnkrétně,' co. j 'eŽi. v é vka žd ém':náb o žen,:.;· 
;';s'tví:' s~ěr,ďčlóvěkovy d~še k Bóhlljako smyshl'životaa.cíH, 

touhapó:tomcíli. a klidu v i:J.ě lIl , dokud je člověk na zemi, uvě-: 
.. domovánL,si·.své· mah'lsti přiúl 'ním .. a.· spočinutívněm.teprve •. 
,:vživótě . jiném,. než' je h~nto; Koho, by: neuchvátila a, k zbožriosti, . 
'a ~přemýšlení nepodnítila' slova, j iril.Íž to Augustin stále nově 'a . 
Dovědovedl . vystihnoutL:'Ukončeme 'aspoň,. jedním tako-

" ',' '". , : l ~:~ - ," < • ' " 
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, vým'~tstem*); "Kd(j''mn~ dá s~očinoutiv Tobě? K,domně' dá"" 
. abys .zavítaLdoméh6srdce: a Opojil ,je tak, abych svých hříchů' 
'zapomněl a. obj,aljenom Tebe, s'vé jedin~ dóbÍ"q?'Čímjsi mně 

. ,Ty? Ó, slituj se" abychto'mohl.vysloviti! 'Čím jsem Tobě' já; 
, že; mně velíš,' abych Tě miloval, a h'rozíš mně, sVýmhněveiná 
,strašlivou'bídou, neučiním-li toho? Zda ,to již :není. svrchovaná. 
~ídá,:,nemiluji:,li.,Tebe?;Běda· mně!· Ó 'zjey mně ,přece;: pl'o;své~, 
smilování, Pane Bože můj, čím jsi mně? Rci duši mé: Spása tvá' 
jsem já! Rekni to tak, abych slyšel! Hle, ucho srdce m.ého po
'slouchá!Otevři je, Pane,a rci duši ,mé:Spásatvá .jsem já! Po,:, 
běžím ' za. tímto Tvým hlasem a ',tak Tebe dostihnu> Neskrývej 

. 'přede mnoutvářé .. své: . Chéiúmří ť,' abych.' věčně; žil: a. Tebe. viděl· 
'. tváří vtvář!'.i, .... ., ... .'.... 

c ,'" ,,' 

,V:"Kloubek': 
, ~ \ , 

'l ::.: 

ČLENSTVÍ V CÍRKVI.' 

> Podle ,dneŠního st~vu Zá~oIľod<irstvív republice Českoslo.; 
'venské 'setrvává, státvtěsném,špojení s církvemi. Neodlučuje .se 

.~ od.nich',·ÍlYbrž:prohUlštije je :'z<l~ podi:obenésyé suverenitě: V něj ší 
život ,církevnízávisi v pryní řadě ,riastátnim: právu';, V uči státu' 
:jem6c církevní, odvozena z' moci státnLStát : ovšem .vykazuje . 

~,., církvím určité pole volné působnosti, ale .. to '. jen ,potud~ pokud 
to, pokládá' 'za .srovnatelné.se' 'svoji samostatnostLStát' si yy-: 

.hrazuje určittvliv na ústav~ a činnost církví, ,zéjménana.schva
, lováóí místních organisací a funkéióná~ů církve, jákož i dozor nad 
užíváníin církevního majetku.' .. ,.ď ' ,'; ,f,.·: ,. '. '. ~, 

, " ,.V době popřevratové ozývaI6se mocné.vóhlní po 'provedení 
o', . :.,~rozluky·:'c;í.r,kv'e 'od stát,,:!',';' ~,fstánci. 't~to, 'fozl~ky si ,yšak' .Í:)(~trii~. 

~ 
< ',~~._. . \'""'... 

, ,vždy. ani neuvědomili pravý dosah tohoto problérilU. Provedeni" 
.,':. úplné rozluky' 'státu a církve 'znamenalo'. by v theorii. zvláštní \ .' 
,'právní postavení náboženského zřízení ve státě,' kde' by, organi- ' 

; :.,' ,:sace ,éírkvehylyvYloúčenyzokruhu'piáva ď státníh6,. přesÚtly 
~.' ~by býti.~oqjoracemi pr,áva veřejného,. a staly byl se korporacemi. - ." . 

.. ,soukromoprávními.·' (tak" . j.ako spolky),' 'sled tl j ící .. ' účel;y ~ . kúl tové . 
. Náboženství. stalo' by' se. věd·,soukromou. V .·praxi- :.?;~amenaIo· by. 
pak PFovE:dení.iozl uky \ v prvé I řádě odnětí. veškerýchpravide 1-
nýchstátních.'dotací k účelům církev'ním, , odnětí různýc\! sta
vovských 'výhod . osob '. stavu .... duchovního, pozbytí práva vyučovah ~ 
náb"oženství 'n.áveřejriých školách,"provedení výhradně státní ':, ' . " 
úpravy manželství atd. :,. i" ;' .. " I' . 

ď/;Dnešní postavení' Církví,: důsledkem jejich postavení jako.ve- ' .. 
• '. . -, i 1 ( • I ~ , 

':'~';'j'VYZn~ní I, 5;-
I' :'.' I..:!,:: \,'\'i 
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/, řejných 'osob právJ:1ickýclÍ,prDjevuje sevrůzntchvýsadách, 'stát. 
, ním ,právemjini, :přiřčený<;:h." Církevní,Mady<,jsou veřejnými. 

y ,'úřady,'c:írkevn( ,moc)emocí vrchno:stenskoUí ,a stát • poskytuje' 
jejíml1provedení.v 'určitých případech svojLexekutivu;< Církve , 

,obstaráva:jínam~oze ,~výmijunkdoná'ři určitévÝkony,příshl~ I 

šejícFpůvodně státu (veCleníniahik). Duch6vníCírkví,jsouďčin
nými iv jiných oborech;/pro stát důležitých (péče osvětová(so- , 

'ciálrií~ spolu,účastve věcech, vojen:ských,sta,tistických/ berních 
,', 'a.j.);Proto podporújestát'církve'jednakhmoťně(různymi dóta

, cetiii; subvencemi, aúlevarrlÍ)a ,propůjčúje, jim, zvláštní ochranu 
: y plněnI. jejích úkolů.'>, "ď , '. '~', ',' ',,> r, , '" " " 

,I, Tímto těsným poutem,jímžnáviáj~m jsou ,svázáPTstát+cír;.;" 
, kve,je'st,zdůvodněnpožadavek státu, aby' byl správně info~mo

;ván o, stavu té které církve, a' zejména také '<,lbymělpresriou 
',evidenci' počtu'~ jejíeh příslušníků. To" ovšem, zase '" předpokládá,: 
, ž~'jsou,zdepře,snáustan()verií,jimiž s~ upravuje,vstup, a pfeshlp 
z jednoho 'yyznání do ,druh~ho. ", :,;,: ," ' •• ,' 'i ,I ,; "I, 

, ,,",' "Uprava:;tato, byla provedena zákonem ze' ,dne' 23;,dubná' 1925 
'I č.,96 'Sbírky z'ákonů a nařízení. Vlastním líče lem tohoto zákona " 
::bylo odstraniti iíú!mní právnídispaiitu 'v oborll , vzájemných 'po- ' 
/měrů náboženských společností,' a' prDvéstihmotnou' i formální 
',unifikaci různících, se',předpisů;, platných , do té doby na ;územI' 
zemíhištorickýéh (Čechy, Morava á Slezsko), a,riaúzemÍ Slo-: 
,\renska'aPodkarp~tské RusÍ; Až do, té dDby platil totiŽ na: území 

',naš,ich"historických zemí býyaly,rákouský zákon',č. 49, ex 1868 
(upravený zákonem Č. 277 ex 1920L na Slovensku aPodkarpat- ' 

, skéRusi pakzákDnriý, článek, LIlI ex 1868,se,zrii~namipr6ve
'denymi'zákonnýmLčláóky ,XXXII .:ex 1894'a:.XLlIl :ex:1895; . 

'. Nový" iákonč.96 z roku 1925 'recipovaLzisadně liherální. usta
J
_ •• 

" ďnDvenístarého,r.akouskéh6zákona; č. 49 .. ex 1868!(vezněnÍ zá:" 
kona č.277,.ex 19fO)"a'roišířiI jejich'platnost na' celé státní 
územLTím ,pozbylyp!atnDsti na Slovenskti a ,Podkarpatské Rusi" 

. strohépředpisy,hývalého,zákona urerského,kteréna příkl?-d při, • 
, vystupování Z církve byly tak 'spletité, že přímoznemDžJÍovaly 
,vystoupení z ,církve 'nebo pfestoupenfdo církve jiné; .:' " ", ::ď 
.. ", CD ,'. se.' ; týče ď otázky" členství . .v ,.': cí~kvi,'.,.stoj ícitovariý / zákcJI1' 

.96/1925' .zásadně IÍastariovisk~" že táž. osoba jesLbuďpříslušní- . 
..... kem,určitéstátemuznané'církve,atojenjediné z' ,nicn, nebože / 

,jeoso!:>ou, be;z;konfesní. Současné "člens'tví v' ně~olikaď církvích 
neqo v drkvia:-ve~stavu bez,vyznailí, • zákon nepřipouští.' ....: 
.\ ,V-zákoně mhivíse·o "vyznání~ď; nebo ,ín~božen,ském'vyznánt·, 

. jinéle, opěr o "přísl ušnostik ,církvineho náboženské společnosti·~; .. 

.Těmito výrazy rozumí zákon .všude.:tam,kde mluvf .o. osobách 
určitého' "vyznánt' ,.'nebo. '"náboženského vyzná'ní~' ,příslusnost . 
k: určité státem· uznaílé církvi. ného'náboženské sp'olečnostL' Roz:' 

'hodujíCím ,momentem pro přísluŠnost k určité 'církvi jsou ov.šem . ; 
vždy ,jen ~evníznakypříslušnosti, (narození;'. přihláškah','nikotL 

. vnitřriípřesvědčeni dotyčného .čle,na církv,e .• Osoby,': jež":népřt-
, " , ; ~', :, . ; ,", , , I. • . ': ~ , ", f , '~ , • , J. 
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';'lláIežejí k některé cirkVi~ebo nálIOŽ;l1skéspoi~čnostistá.teIli· 
<uznané, označují...·seriázvem 'ósobr:"bez .vyznání" (osob bez-o 
· konfesních). ',,' <./ .'.. ....•..••.•. ď ... :; .•.•..• '.. .' ..•.. " •. 

. Státem ďuznanédrkVe jsou dnes. tyto:'. '. , .' ..... . 
a) V čéských~,zemích.· histonckých: .,~írkev· 'říinsKo-katoÍická, •. ' .' 

církev řecko-katolická (bez . organisace ), českobratrská. církev 
evangelická, něiri.ecká eva,ngeIická. církev. ·v· Čechách, nil.'··Mora·Ýě; 

... ' a .ve 'Slezsku; 'Jedriota bratrská;augsbllrská církev. evangelická ýé ..•• 
'.' vých. Slezsku. a ČesKoslovensku,:,církev česKósloveJ,.1ská, ;drkev' . 
.' pravolavná, . církev: . starokatolická .. ' a . nábožensk'á .. íspoléčnost 
israelitská.·.·· .'. . .' ' , , . ,... 

br Na: Slovensku' a Podkarpatské Rusi: .' .' 
' .• 'LTak zvané církve'reCipova~é;C j.;drke~,římsko:kat~lická,··.·· 

.·'řecko,:,katolická, 'evangelická církev.augshurského vyznání :na Slo-
· venskú, :reformoyaná .. církev, náboženská spoI(~čnost -Ísraelitská 

a.llnitáÍ'i(bezorganisace) j' 2'; Církve.zákonemuznané,.t, ď j. cír-' 
•.. kev československá,'· českobratrská evangelická á baptistická , 

• Jbez.organisacé); . ..'. ' .. ' .. '. . .1,",: ••. 
.:', .. Jen příslušníci těch.tdcírkví.~ '~áhoženskÝch: sp.olecnóstí jsou ..... 

: "pOdle ,zákona' osobami .. určitého. "nábáženského vyzriání"~ 'Osoby' 
nepřináležející k žádné z těch~o církVÍ (tedyi'ná ·pf. příslušníci 

{ď~b:atrsk~ jednoty ·.C.helčid{ého.n~?o.cíi-kve· metodi~tické).jsou;· . 
... 'pred-.sfafem osob.aml:f,bez;(,vyznanl~(,.'p, ,<' . '.,"~ ". < ,":~l·~' 

,·.···V·edoucí • z'ásadoushora 'citovaného" iákona'č;' .96/1925 jest<dů.( . 
'sledrié provedení myšlenky svobod y ,náboženské'a' svobód y' svě~ 
. domL 'Stát uznává: právo všech> svých občanů, aby' zc(!la SYO'

bodně a 'samástaúiě rozh'odovali6 svém náboženském vyznání' 
: (sdI. příslušnosti k určifé,drkvi),ato .bez ohleclti'k tomu, jaké;~ •• 

... ' stanovisko zaujímají vtétootázcejednotIivé konfese. Ač tedy '. 
' .. na příklad podle .,nauky církve. římsko-katolické stává ,se jejím " 

příslušníkem 'každý " kdo' je ,platně:pokřtěn,.a zŮtává 'i íin až do , . . , 
. své. smrti, připouští '·zákon; aby 'za určitých .' pod l11ínek . riastály. 
třeba.iúčinkY opačné., Stát vidí. v:oněch striktníchustan()veních( .. 

. ,·· •.. zákona\'ýchodisko i.různicj' jeŽ byvpniximusily nutně. nastati, ..•. 
nebáí. každá církev (náboženská společnost) je'zajisté'přesvěd- I 

· čena'o správnosti svého učení,. a 'snažíse samozřejmě, o to,5aby.·· 
výkázalaco l1ejvětŠí PQčetsv'ých 'příšlušníků; '.' ,;,~.;. ....., 

. ~. '.' Právo. volného. ro~h~d~vánr o ·církevní'pfí'sltišnosti.musil·.'· , . 
:'.ovšem'Zákonpřipnouti. ná dosaženLurčité hranice věkové. Kdežto .ď 
dříve mohl každý již po dokonaném 14. 'roku :'volJ?-ě rozhodovati 
o svém nábožel,lskémvyznání; posunul ciL' zákon. tuto.věk~vou 
hranici o něco dále, a .tona dokonaný.rokšestnácťy;Ytomto .'. 
'věku dá se jiŽ' normálně'očekávatidostateČná.ráz'Vaha:při. tak, 
důležité~rozhodovárií: U:osob do dokonaného'16.roktÍ věku roz-::' 

. ", hod ti jí O. změnách nábožěnskélio vyznání .•. j éi ich zákonní zás~upci.:' , 
, , ,- , ',"" . , '\. ' ~: ". ' " ' . tl' ',) • :., .', ., , . --; ,\ /. 

"': 1,,-'.' ',:'.' I. ,'",: 

. , 

,: " 



;,( 

" 

j 

.,''-

\".' 
'i"~ 

l,' . ,',r l 

ROZHLEDY PO ŽIVOTĚ NÁBOŽENSKÉM'AC RKEVNÍM. 
1 ~,,1:"' :"1,;:<;1", _ .;.~'",':",:~',\",> '~_""">"'."/':":':,:'.i :,~'., :,,;,~ ',' 

, ," ,'1. Ná b ož e'n S tv:aa,s vět o'v'ý,m í r. 

,~elký .. 'p~driik; ',cliysta~~':americko~Mí~OVoú ú~ii církvi ',(Church Peace 
, Union),světová 'mírová' 'konference záÚupců všech, naboženstev světa (viz 
,I: ročnlktéto ,revue, str . .136 a n.),abybylo dosaženo, spolupráce všechI1á
boženstev,: k udržení á, zabezpečení míru' mezi· národy,má-veIíké" potíže již -

"v přípravrié,m o1:ldobL PŮVOdliě, sé počítalo se svolání,m konference v r.1930, 
,",ale, již" v srpnu 1929Jusnesl seď výkonný výbor na schůzí ve, Frankfurtě Ii., M." 

·-ď· aby', konference byla ',odložena, áž ,na r. 1931'. Zdá se, však,:,že 'ani' toho roku 
nebude to možné. Vedle ,potíží" jež; se ukázaly na schůzí, ženevské i frank
furtské, Jbjevují se'9btíže další, z nichž některé vyrůstají i z lidské a'národ-

:nířevnivósti' " ",' ,i,'",,"';" : 
~" ,Něínečtí~~sréverští: přiznivcikonfer~ni::e' s~šli ~e9. ledna ,1930 u' profesora' 

" ,Otto~vMarburce a, pohovořili, ó situaci vzhledem k chystané konferenci. 
" ' Prof., Si e g m u n d-S c h u I t z e litoval; ,že, prýameřický, podnik ji! míněn 

jen jako i čistě vnějšídemonshace pro mír., Americká unie prý,: si pro' svou 
akci získala co 'možno nejvíc přivrženců ze, všech táborů 'a velmLrůzné, 
hodnoty,' avšak' bez jasného stanoyení ,c'íle., Spíše, prý by,: se, doporučovalo 
'zřídit při' Svazu národů náboženskou mjrovou instituci, obdobnou 'Mezinárod-

" 'nímu'úřadu práce:' Dnes prý již ,sice nelze měnit . americké, plány, nebo! 
'z Ameriky je také 'celý podnik financován, ale přes pochybené počátky lze, 
prý doufat;· že tato ámerická. akce, bude se ~odstátiáspoň, základnoupró ' 
opravdové, dorozumění. Rozhodně mají prý se Němci i Skandinávci' účastnit, 
dalších začatých přípravných pra'd, áf, už pak po stanovení, definitivního 
rázú: podniku se rozhodnou iproúčast, či pro neúčast. Podle jeho mínění mo-, 
hou' být' mírové",'snahy účinně,' prováděny 'jen tám,' kde je' přáfelství, mezi' 

'všemi, ,kdo je provádějí. Katolíci' i ., některé jiIié 'náboženské skupiny prý, 
, však prohlašují,že nemůže nastat, ani takovéto sblížení náboženstev za' úče-' , 
: lem, umožnění světového míru: Prof. o t t o odmítl: dosavadní postup Ameri-' 
čanů.iNesmí' prý záléžet na' tom, sbírati zcela atypické zástupce jednotlivých 

'náboženstev kpragmatí"cké akci. Před takovým kongresem:ínusí prý být nej
'dříve: nalezen', modus vivendi. Třeba. prý, pracovati nejdřív:soukromě u vý-" 

" značných lidí j ednotHvých náboženste'i od člověka' k člověku,' pak utvořit 
, mezináboženské pracovní ,'společenství a postupovat ,ke spolupráci;. Je,' tedy 

',., ,třeba opačného postupu: místo shromáždění tisíce lidí nejdřív osobní práce 
, "a'menší ischůzky, jež jsou ostatně takélaeínější., Konečně'žádál: prof., OUo, 

z,e by iV Americe ml.lsilibýti: jiní lidé V čelepodnikti než dosud. . ". " ',' '-: 
,> , ,Po 'nlzných "dalších 'sděleních '.' a' po ,prodebat~vaní nadhozených otázek' I 

:, usnesli ,:se, němečtí, spolupracovníci na těchto bodech: '1. 'Prof:, Siegmurid
Schultze' se žádá: 'aby oznámil DrÍl, Atkinsonovituto dohodu skandinavsko- . 
něrrúickéskupiny, kterou; zastupuje, a aby sním sdělil, že by musily,býti dány';' 

, ,prostředky k ,disposici pro' berHnský sekretariát, jejž je 'ochoten' zatímněpřé~, " 
., vzítí'-..:. 2. Konference má býtíodsunuta při nejmenším až do ď r . .1932., Do,té 

doby budiž půs<;>beno přípravpě: intimně;'ve smyslu Náboženského svaz.u lid
stva ,nebo mezináboženského pracovního společenství osobní praCí, a ,menšími 
schůzkami, jak se to' děje hlavně v . .Indiíza vůdcovstvíWadiova.l..:,3. Za" 
místo konfer'rnce, nemá. býti ža, žádnýéh okolnosti voléna"Ženeva,táké však' 

éllliJer,usalem, nýbrž nejlépe Kolombo,'a to vzhledem na Indy.":" Konference' 
.má býti řízena trojjazyčně. Schopným k tomu je ten; kdo jé dobrým znalcem 
'náboženstevi lidí' zároveň. Dále .třeba, pracovati pro změnu ,programu; néh 
účinnějším' prostředkem k ,to,mU jsou' články v časopisech ,s určitými~ již 
návrhy.', '" 'l' " ' .' , ' ' ',', "i: ,', ď<' ';o" '.: ď 

Oproti tomutó ,značně skeptickému, mlzíráníněmeckému' dýše zpráva gener: 
Se.kretáře, chystané konference, Dr., A t k i n s ~,n a,vydaná', přípravným, vý
borem, nejlepšími, nadějemi,:a o'ptimistickym očekáváním. Gener. sekretář 

"vykonal' několikaměsíční cestu Kolem světa, aby' konferenci, připravil . .' Tvrdí, ' 
žesemu tozvlášf skvěle podařilo v Indii, Číně, Indočíně a Japonsku: Y Iridii 
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piý sám místokrál ~avrhoval,'~byse konference k~~ala 'v ,této zemi. v' Indii, \ 
i V 13urmě i na Ceyloně byly PIT, vyfvořenyvýbory ze ,zástupců všech nábo-' ", 
,žen st ev v těchto zemích, aby připravovaly pro konfer~nci, své, země. POdobný' 
výbor' ze zástupců různých náboženstev byl 'prý, zřízeni 'v Číně; 'třeba jsou' 
tam politické poměry nej isté;' A konečně, i vJ aponsku, byl prý vytvořen ob-, 
'dobný,výbor,'ze zástupců, šilltoismu, ,buddhismu a křesťanství., Dr., Atkinson 
,praví, že,'všude se, uznává potřeba a význam takové\',světové' mírové konfe-
, rence' nábóženstev; 'Zajímavé ,jsou \ také dojmy", jež si, odnesl ze své cesty 

" <na Východě:, ,,1. Národy východně od Suezského, průplavu jsou odhodlány, -
ď určovati si samy své záležitosti měrou dalekosáhlou; Je, konec s ,panstvím,bě-' ' 
"lóchů se starým typen:i'imperialismu, slepým, uctíváním' status, quo. 2:.Jetřeba 
'míti ohleÍ:lna rozvoj nového ducha v inládeži. ,HnuU mládeže, v Indii a, Číně 
je jednou z' nejelementárnějšíéh, sil, jaké ,jsou dnes~v činnosti. 3. Vpád zá.: 

',padní civilisace potírá staré tradice 'v' životě' a, vířénárodů;Mat~rialismď a 
mechanický názor na život jsoustejnějako,na Západě nepřáteli všechnábo

,ženstev. 4. Všude ,se probouzí, venkovské' obyvatelstVo a stanoví své póža~ď," 
• "davky. 5. Je,vření vevelkémase,~idu. 1'lemajetní, "utlačovanétřídy','žádají 
'si svého místa mezí spolulidmi. 6. ,Zena na V:ýchodě dochází, uvědomení sebe. 

>"Revoluce; jež se' dějéyživotě žen, může vésti ,k netušeným možnostem, 
, :, dobra.~' Za yšemi tě!llito 'změnami stojí p'rý válka" pokles prestiže bíle rasy, 
, vpád, průmyslu \ a obchodu; nejvýznan:inějším činitelem' je prý však ',nová' vý~, 

, chova;: Dr;' Atkinson z, poznatků své cesty, vyvozuje, že světová mírová kon
ference. náboženstev, přichází, v pravý čas, že všude nachází ohlasu ,a je 
v souladu s universálním skoro, hnutím. , Vyvolá prý zvýšený zájem o úsilí' 
o',světovy mír a zabezpečí prý 'mravní podporu spojených náboženských' síl 
světa pro; ,Zřízení, jako j sou Svaz národů, nebo:l\1ezinárodní rozhodčí soud 

'v Haagu a j;Mimo:to bude prý 'dána náqožens.tvím' světa možnost, aby 'přišla ' , " 
:'ve vzájemný styk a skutečnou,výměnu'myšlénék ,"', ,::" .' ",>", 
, • "Zatím pracují mezinárodní:výbory,' zvolené,na', schůzi výkonného ,výboru 
ď v 'srpnu 01929 ve ' Frankfurtě,;abýmohly, konferenci předložiti " ~ateriál , ," 
ke 4 hlavním, otázkám, programu chystané konference: 1. Které vlivy mohou, ď 
v; nynější době, způsobiti ve světě válečné ',nebezpečí? 2. Duchovní' sí~y \ lid~' 

, stva;jež móhou působiti protHěíntovHvům:.,3ó', Přehled usilí, jež byla podnik-
" nuta 'se strany přivržencŮ různých; náboženstev, -aby, byla, podporována' 'dobrá", 
, vůle , a" míl',"mezí rasamranárody., 4. Cesty, ' jak úyésti tyto duchovní'síly" 

"v činnost a'přivésti:jekspólupráci proti proudům, které mír ohrožují. K ' 
, '"" '. \ 

2,10 é k uini~n i ck é s n a h y. 
," t" -', ",', • " I ' 

., V ~ 'světě římskó~ka t~iickém i ,mimokatolickém , působístálei~te~;iv~ěj i 
, hnutí, osjednocellí církví nebo 'aspoň, sblížení nebo: aspoň spolupráci, (yiz , 

, ) I. • róčnik"tétQ revue, ,str. 33-35, 170-180 ).Světové konference ve Stockhol~, 
; mu a Lausanne vykonaly ,velké díl6;a jejich podněty působí nyní v' cír~vjéh> 

, " samých. ' S, velkým zájmem očekává ,se stanovisko' letošní lambethské konte-' 
rence anglikánských biskupů k,téfo otázce; bude velmi rozhodující (viz dále 
bod, 7.:0 ariglikánskécírkvi)~:,,:;: ' ',O' ,;, , ',,;, 'e' ',:'" ' 

, Hnutí', se zatím projevuje propagaci myšlenek'oékuTnlúlických, dále oži-
; • "vováním a, rozbiráním' otáze k" jež': třeba, v' této, souvislosti vyřešiti, avšak ,také 
, 'prakticky sbližováním nebo' sjednocováním CírkVí, jež si: nejsou tak vzdá-
"leny, především církví protestantských. ",,", ' " 

" , ,,',V PennsylvaniivAmerice ,konala se v červnu 1929 konlerence o;'křesfan
ské 'jednotě" za, přítomnosti ,mnoha laiků; Či~tě'poamericku bylótamďupo~ , 

"" ,z,?rňováno, jaká hospodářsk'á:!nevýhoaa:jev tom; že i v malých obcích pracuje' 
, vedle sebe několik církví. Byly usneseny některé podněty á rady pro církve: 

". L Církevní. skupiny; jež jsou' 'si. blízky' svým' učením a církevním : zřízením; 
měly, byhýti povzbUZOVány a tlačeny"aby'pokračovaly;ve svýéh sjednoco-. 
yacích snahách: 2. Existujíd mezícírkevní organisace měly' by býti' posíleny 
a' to ,vtom směru, aby:v budoucnosti: neměly'jeri poradní, ráz, nýbrž' aby byly' 

,vybudovány v tělesa ,správně: technické spolupráce" jež, plní pro, všechny 
'-, J ',,' , 
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· církve. úkoly.'kte~éize IÍ~jlé~e .vYkol1~t ,~;~ktick'o'ú ·s;~l'~prací. 3.' Vedoucí 
místa vnějších misijních společnostLrůiných cIrkví měla by ihned uvažovati, 
jak' hy mohlo pokročit sjednocení' jejich' díla; cíl to; jehož se již v mnoha 
zemích. značně dosáhlo. 4;.Ty církevní skupiny, iimžbránÚůzl1á pojetí pod
staty cIi-kvev' přímém orgariickélI1:'splynutí, vybízíme, . aby pokračovály y kon
ferencIé:ho bodech; které je dósud .. dělí a aby 'pokud možno. nejvíCe spolu-
pracovaly ve všech oborech, které senedptýkájíučení'o podst~tě církve.Ta
kovou . spolupráci doporučují nejvyšší: místa. jak' anglikánských tak řecko
pravoslavných. cIrkví;a. zdá se'" že nimí:důvodu,:proč .bY' takoyá 'spoltipráce 
neměla býti hned uskutečněna 've\ Spojených'státechna širšíÍnzákladě ... ·· 

,'AřrÍ~rická Liga'p;o, křesf~nskou jednátu· (The chrištianúilitv leagué); Jez 
pracuje 'pro sjednocení cIrkví' na ,basi díúnokracie,ďrovnosti. a1Íratrství,uve~: 
řejl1ila, ;,pakt· smíření" (reconciliation. pact ) tohoto inění : .. My· křesfané růz~ 

.ných' církví; kteří.. věříme, že svět 'může býti . učiněn-.křesťanským jen spolu-· 
, prací a' s'j ednoceníÍn křesfánstva,:stěžujeme. si ' do" roztříštěnpsti křesfanstva, 

ježto ona odporuje'dUchu Kristovu a potřebám světa. Jsme toho přesvědčení, 
že, l=írkve'meZisebou bojujíCí asi navzájem konkurtljícIjsoú těžkoupře-I 

,kážkou pokře~faněnísvěta:. ~ádi • bychom tedy dáli výraz svéÍnuvřelému,' , 
zájmu o všechny .ve.lké/imálékonference, jež usilují osmířel1Íoddělených . 

,'církví Kristových. á ,také svému přímluvnému stanovisku: navrhujeme, 'aby 
" v ď našém' duchovními společenství byla: prakticky, uznávána· rovnost '.všech 

· křesfanů'před, Bohem, tak' aby, žádnému' křesfariu:nebylo zakazovánočlen'ství 
v'. našich cIrkvích' nebo společenství "večeře :Páně '. nebo·' kazatelna' du'chovním 

". jen proto, že. náleží jiné církvi 'než my. Nedbajíce,církevníchlhezí závazujeme 
,se,že budemeťjeden druhému.,bi-atry' ve jménu, Ježíše, Pána našehi{ a Spa'-' . 
sitele, jehož: jsme á 'jemužsloiížíme':. I'.. .' . ..... .'. ..' , ,' .. ' 

, 'Nabei-línské universitěbyly:v úmním,béhu 1929(30,ópět veřéjné přéd
'náškYoekumenické.Obe'cné··th·ema znělo:, Křesťanská nová orientace.v po-

litice., Speciálnípřédnášky'v. tomto, rámCi' pák byly: Křesfaristvíď.a· politika 
. v. životě národů; -'-Křesťanská.nová orientace vsociální politice.----: Působeríí 

,'. křesťanství na světovou politiku,se'. zvláštním zřetelem' k Dálnému. Výéhodu.~,· 
....; Vedle přednášekbyla konána:také .. oekumenickácvičení", při nichž se '. 

:, vedl yro~hovoryo'myšlenkách, pronesených. v přednáškách." Themata pro' roze' 
, '.'hovory byla: J edriota Církve s hlediska' misÍí ; jednota :'církve a sociální' otázka;" 

jednota církve a 'otázka mezinárodních vztahů; .'církev a církve: " '. . , ' 
'.' "Prancbuzský sváirelor~ovg~Ýéhevang. 'cír kvíko~ál ~dl1.'::'::14;června 
1929: národní synodil' v Diéulelitu.,Bylo Jam učiněno mimo' jiné toto usnesení 
ve věci lái!sannské konferencé:;~Národl1í synoda' byla vyzvána, aby se vy.:" 
jádřila k . pracemlausannské.konference pro ,víru a'zřízení I církvI. . Ona' po- , 
zdravuje srdečně tyto ,s!'Jahy,>c daně duchem opravdu,evángelickým,vyhle

,dáv:ati .' to~ co ; jest.· dnešním, křesfanskýni..společnostetri· společnéhoia,' .zvážiti 
, .'. existenci a cenu toho, co je dělí, aby údy těla Kristova byly úvedeny v,úzký 

'vzájemný styk. Konstatuje, .židausan~ská konference, .• senedotkla aniv'svém 
,: programu. ani v.' svých, v.ýsledcích· integrity. Ev'angelia,a . schvahij e ': pr?hlášení ,. 
· o ',;poselství 'církve" a "společném vyznání víry".: Ostatní 'iprávy,odkazuje 
krajinským synodám, žádajíc, aby~se příštího rokuvyslovny.zvláště óotázce 
,',podstaty,církve" á, ;,úřaducírkveH;',Pódporúje úsilí pokračovacího, výboru 
o ;sbHžení'církvis ,cílem konečného obnovení jednotykřesfanstva., Dovedl: 

: oéeniti, že ;-jednota,nemá být hledána, v uniformitě, nýbrž: spíše: ve smyslu:. 
federativního spojení církví;: jež budou hlásati totéž poselství, a uzná vati spo-' 
Ječné' vyznání, víry.N ež, bude, dosaženo žádoucí intÚkomunie· mezi církvemi, 

....:.. pro něi naše může býtLpříkladeÍn.:-žádávšude:závazek·'modlitby'jedné· 
'. 'církve za. druhé anavrhuje',liturgickoukomisi".jež byv tomto smyslu, přesně 
'. formulovala liturgickou 'závěrečnou modlitbu pro'veřejné bohos!tižby'~. .. 

. ' .... Sjednocovací hnutí :v,se~eroameril:ky~hcírk~íCh' pri;testarítsky~h.čiňí· po-, 
kroky .. Na generální:konfereIÍci;. v.Rochestru "usnesla se: synoda' reformovaných. 
církví, Sev; Ameriky' o sjednocení reformované' církveve:Spoj.· státech. s CÍrkví 
s j ednoce·ných., bratří' v 'Kristu. Pro j edriá va j f sej eště jen technické 'otázky'. 
sjednocenI., Ameriéké. Církve p-rotestantské : vytvořilý ,si společný.' neoficiální'. 
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'~rgán/ i~bdobný Kost~i6ké;;Jednotě u~ás, t. zv. Federální.radu (Federal 
,C01.1ncilkzal~ženou ml federativní 'idei a demokratické basí. V poslední době 

• i se.všá:kvyslovuje volán1 po' organické,unii;ne už,jenpouh'ou, sp'olupráci 
,denominací, ale úplné sloučení, organickoujednohidrkví. Důvody; jež ,se 
· . pro to uvádějí, jsou tyto: 1. Některé dřívější příčiny rozdělení církví tipadidí, 

v,zapomenutL,Americká občanská válka rozštěpila' i Církve. Tak jsou severní 
: '"á jižní 'presbyteriáni,metho~istéi baptisté; Dnes jsou sice všichni ,spojeni ve,: 
, Federální ~radě,vyjma jižních ,baptistů, kteří každou, spolúpráci odmítají,\ale 

nahlíží se stálé více, .že . historická vzpomínka ,a finančnínásledky:její nejsou 
dostatečným důvodem, ; aby se nadále' udržovalodosa vadní odloučení;Pro· ideu 

,sjednocení jsóuvšak církve různě Úálé .. NejblížjsoU jípresbyteriáni á, 
· metho'díŠté .. Methodistické . církve,. jichž. je asi 20, jsou 'prý svým stanoviskem 

theologickým i svoU praktickou 'spolupraCí' zralé k sjednocení.' Jen ,rasové,. 
: rozdíly 'a administrativní' obtíže je zdržují. ,DM, velké skupiny. presbyterní' 

. mohly by;prýbýti'spojeny, dor.' 1933. Již léta, se:uvažuje'O,spojéní Církví 
" reformovaných,a presbytérních., -,,-;' 2. ,důvod' pro vzrůst,. myšlenky unie. jest 

, . názor; žé praktická práce církví by mohla'. jen. iískaFsplynútím sil a vliVů. 
· AmeriCké církVe se obírají více ,prací'sodální'aveřejnou' než evropské. Vliv 

jednotné duchovní' moci na zákonodárství;; stát·'a veřejné mínění byl byarci ' 
: větší a: próníkavěj ší;neŽ' když: j sou tu konkurující snahy j ednot1ivých· malých' 
'církví a: nedostátečného . svazu. 'Poměry' ve. Spojéných' státechčiíií . takové' 
jednotné' zasahování církví nutným. Americký "životmá.zjevy,ježvyžádují 

. práce 'církví, 'které tam· hlása jí "sociální evangelium ". Takovými zjevy jsou: 
'nezaměstnanost; problém zločinnosti, massové přestupování prohibičního 'zá-: 

kona,rozklad manželského a rodinného života; sexuální. zdivočení mládeže. 
, 'výdělečná práce dětí,; úsiHO mír, otázka rassová; dělnická, znemravňující. vliv' 
biografu" začínající americký militarism, a'marínism,. mi1itárisóvánímládeže, ď 
aj., ,:-:-.3. důvod, svádějíd církve ::k' sobě, jé ótázka, misií, hLna Východě, 

.' v Číně. Ne, žeby byl. nedostatékpeněz. nebo misionářů, nýbrž~poznává ,se, ze 
. nelze do Číny', vnášetderiominácialismus, neboL tam proň,neniporozuměni á, 
· škodí' hlásání křesťanství, ;když církve mezi sebou. rivalisují.':"-' Z těchto, dů-' " 
;':vodů stále častěji se vyskytuje v. ame'rickýchcírk~vníchčasopisech myšlenka' 

"jednotné severoamerické církve;· protestaritské~Uinává se, 'arci,' že'·' cesta:. 
· k uskutečnění :inyšlenkyje ještě. ~elmi daleká, ale, pracuje', se zÍlHm aspoň .
k tomu, aby různé církve se sbližovaly a spojovaly v místních menších obcích. 

·",.Z kátolickéhosvěta ozÝal. se' neobvyklý ,hlas, vy týkající katolíkům nedo~,' 
statekporozuinění a'.činnosti '.v' úsilí.urťionistickém.,Byluveřejněn v čas op. 
Katholische Missionsruf, který' výchází;vMeitingen uAtigsburku,vlistopa~ 

,dovéfu"čísle 1929, a' zní: "Spícímisií'jest na 'katolické 'straně stále' ještě' velká 
" ,'soud()bá misieznovusj ednocení, ve';, víře; /J sou ,jisté kruhy, které ... ;horlivě. 
\, y této. misii pracu j í. Ale v celku' musíme říci přece, že účast, katolíků na této 

misii je příliŠ riédostíliečná a že nil celou, tuto, záležitost semy . katolíci· 
v .celku.díváme . příliš pohodlně,. ježto ,ruší 'náš klid a;bezpečnost a, stavL nás 
před nepříjemné důsledky. Nechceme-li, riskovati,"aby ~elé velké hnuti, sjed~ 
nocovad· vnáší době " šlo bez 'nás.: nebo dokonce' protí'nám;nlUšíme : se touto . 

. ,otázkou "óbírat 'mnohem,ďvážněji a,:důkládriěji :a' takéodvážněji.'Musíme si" 
"stále více uvědomovati, 'židu jde -;táképro náskatolíky~ o otázkuživotá. 

, a smrti., Kde mluví Bůh,' jde ,vždyo:našíspásu :aživot; jdevždý o posledrií 
rozhodávánÍ; ,Bůh.však mluví vždy :z nouze, doby,' z příkazuhodiný. ~Nelze 

"tedy zanedbat ,přík'azu doby, jednati, proti zjevné vůli boží.L_ie ztratiFspásu' 
" .,' také slepotou>pro .dobu, farisejskouOasycenostía ubezpečováním se. o vlastní " 
':: spáse. I. PÍ'ávědnešní ,katolicismus je" nemálo, v. tomto nebezpečí. O.' něm plati : 
" ~v jistém smyslu slovo, ,které Bůh'.vzkázal kdysi ,v ZjevenídrkViv: Laodiceji~' ,.' 
;',\Říkáš: jsem bohatá, mám přebytek a 'nícnepotřebuji, a .nevíš; že jsi .bídná a 

' .. 'ubohá a, chudá a 'slepá a nahá ... ·Toto poznání ,·však třeba dnes. především . 
'. kázati.· A právě, toto poznání:. jé ·táké <předpokladem, z něhožmusívychá~eti. 
všechna pravá, unionistická: práce. Taková duchovní bdělost a ,otevřenost 'nás 
vede sáma' dále k jinémunezbytnému.př.edpokladu:,totiž ď k pokornému sebe-. 

:, poznání a 'upřímnému. duchu "kiijícnosti, čímž 'musí' začínati 'všechno pravé. ' .. 
- křesťanství. A v, tomto sebepoznání poznáme a ,Ýyznáme . pak' i sv'ůj "katolický 

o ,. • • '.,' .,',. ~ " • • ; > , '. 
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,hřích~', ,to jest'ťo, čím jsme' s katoli~ké strany'poch;bil! proti jed~otě, přede-' 
" vším ,neláskavosti a, vynášením se, jako již protestanté nahlížejí a "vyznávají 

, svů.j ,,,p~oh~stantský. hřích" ,na, neblahémrozštěpoyání. víry.' pouze ,tóuto cestou, 
zbuduJememostkJednotě';~' ",.~" :,:K:' 

"'3.C~r~vea dílo sociální:: ,:; 
" .: j '. " ," . ", , __ • ~ JIl.' '.~-, " , ." ";. _;; '. ' " 

,V r. 1924 se konala v Birminghamu: v Anglii' konference církví,. jej íŽ účel 
,byl vyznačen' slovy: křesfans~ý, řád .v'politi~e: hospodářství aobčan~kém 

" právu (christian order.in politics, ecollOmics'and citizenship). Konference 
měla význam; jako příprava pro světovou konferenci pro praktické křesťanství 

,a znamenala pro britské církve první popud, aby se ,chopily sociálního p~(V 
" blému' ze společného, stanoviska. Podněty této konference jakož, i konference 

stockholmské vedly konečně; k tomu; že anglické církve před rokem vytvořily 
',spole'čné centrum pro sódální:,dílo" t.zv.' křesťanskou, sociální radu (Christian 
social council).Byla vytvořena ve westminsterském, opatství a,jsou v:,'ní 
sQrUženyv společné pracovní společenství sociální instituce, úřady aorgani~ 
sace', ják anglikánské, církve tak církví' ,protestantských., Předsedá ;střídavě· 
biskup z Winchéstru jako zástupce ,církve anglikánské, aředitel ť kolej e i Garvie 
jako zástupce drkvíprotestantských!Účelem tohoto~pracovního společenství 
jest: ,1; Sociální' aplikaée 'evangeliá; 2 .. spoltipráce církví pro tento ,účel ; ,3. " , 
'přímé jeo.nání prostřednictvím nábož., obcí při nutných sociálníchi,úkolech: Na ' 
i výročnímshrornážděníbyl tento tikolblížeurčen jako>nutnost, složiti v danou 
hodinu svědeétví křesťanského, svědomí a tváří v tvář toho nebo onoho zjevu 
zřételněďa.i asněď říci: To je nespravedlivé! Vo.nešníni světovém řádu musí být 
křesťariský,řád nově budován., V ,driešním.světovémřádu hledají mnozí 'cy
nicky,jen svoje osobní 'výhody, zisky, zájmy, přednosti: :proti tomu ,pozvedá,' 
:svědomí veřejnosti požadavek: třeba býti- tak čestným, jak jen je člověk,s,to 
býti. Avšak křesťanské drkvemusí žádati vjce.' Aby to mohly činit,'musí znáti 

,faktáá protó je hledět zjistit. Proto provedla SoCiální ráda ankétu v uhelnych 
okresech a ukázala na problémy ,jaké vyplývají z tohoto drUhu p'ráée ják pro " 

'ni tak pro křesťan'skou společnost. Při tom se narazilo i,na otázku nezaměst
,nanostL Poněvadž touto otázkou sei obírá také MéZinál-odní sociálně vědecký ,: . 
církevní ústav ,v Ženevě,navázána' s ním spólupráce. ,~ Sociální ráda 'anglická. 
vytvořilazá rok 'více než, 50 místních rad ,vrllzných, riábož.obcích' j ednot1ivýcb 
církVí. Byly rozeslány oběžníky, biskupúm, předákúmprotest. církvÍ-i" římsko: 
katoLbiskupúms:, prosbou ,'o podpoi'učinnosti sociální rady .• , Rada ,vydala, 
řadu letákú o sociální'ethice; Aby se, práce a prostředky netříštily, pomýšlí' ' 

,se nasoustředěn( a spolupráci/obdobných snah. Na výročním 'shromážděnL-:: 
"Sociálrií rady ve dnech '27 • .,......29. ,ledná 1930 ,byla Sociální rada anglíckároz-, . 

'šířena na ,. celobritskou;' Zástupcové všech' britských církVí,,'tedy i, skotské, 
. walesské a irské,' utvořilL britské sociálnÍ, pracovní společenství církví,'. je, 

", ,v· něm ;zastoupena. i britská odbočka/hnutí. stockholmského .. Je to' dúležitá 
":Základna britských církví pro dílo.'socíální,. tedy spolupráce 'na díle prak- / 

tického křesťanství; Svět tvoří 'stálevícé hospodářskou jednotku, jedni jsou 
závislí na druhých. Ta meziriáÍ-odní vzá jemná závislost vede i k. mezinárodní ď 
spolupráci a tvoření orgánU prani. Církve jim mají 'dátidtiši a svědomí.'-:' . 

. . ' Nárpdni' křesťanská, rada japonská přijala, soc'iálntvyznáT!Í ,'víry,- které 
, .zní:'"Stavíme.za svůj ideál křesťanský :sociální řád,v němž'se··Búh uctívá: 
'jako Oteé;avněnÍž.lídéjsou navzájem., spojeni jako bratři. Rádi bychom' 

uskutečnili lásku,spravédlnost a bratrskou jednotu, 'jež byly'zjeveny Kristem.· 
, Obracíme .se proti každému drtihu matedalistické výchovy a proti každému 
druhumaterialístické soustavy myšlenkové: Odmítáme každou sociálníirý~:, 
stavbu; jež je založena na~třídním bpji amethodách, Í'evOluc'e;'Rovněž se •.. 
óbracím'eproti . ~eakčnímu; utiskovánf.ťA. chápeme-li 'se'opatření pro, šíření' 

. křesťanské výéhovy, toužíme' po tom; aby mezi. námi vyvstalo, mnoho.· vúdcú," 
,. kteří věnují svúj život řešení sociálnichproblémU;; Máme' topevnépřesvěd-
. čení,: že jedinou /záchranclU z nynější bídy: je 'ta,' učinit 'život Kristúv; živou 

silou, :v organisované společnosti. Věříme,' že oohatstvíje hřivnou od Boha. 
svěř~riou; a ,ž,emá, b'Ý,tiobětována pro něho aďpro 'HdLV ď souhlas~ s těinit!J 

" 
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, ideály zasazujeme ,seM Í: stejná práva 'a' stejném~ž:nosti; ,2. stej~é'a 'be~~ 
'rozdílné jednání s 'národy' a rassaníi; 3. ',svatost: manželství" stejnou' odpo
vědnost mužů: i 'žen začistohl; lepšíutvářenVrodinn,ého, života; 4. zlepšení 
'situace' žeri' :v 'oblasti ,pedagogické, sociální, :politické" a', prl'miyslové; 5. úCta 
k osobě, dítěte a zabránění výdělečné práce, děti; 6; provedení 'zákona" jímž, ,,',' 

'se činí neděle veřejným dnem odpočinku; 7. odstranění systému veřejné pro~ , 
stituce a úplné odstranění podobných' živnosti; 8. státní,zákaz alK'oholu; 9. zá
konné stanovení nejmenší mzdy, zákony na .ochranu zemědělství,'sociální pOc 
jištění a, zákonodárství' a, nutná zařízení, k podpoře, veřejného zdravotniCtví; 
10. pokrokvkooperativním' sdružováÍlí p'roducentů a konsumentů; 1 t zříz~ní , 
vhodné instance: k vytvoření harinonických vztahů 'inezi zaměstnanci áza~' 

,_, 'městnavateli;, 12:důkládné' vzdělání ,dělnictva azákónná,ustánovení, roz_ ď , 
"umného pracovního dmi; • 13. zákonnou úpravu vyšší daně z příjmu, adě- , 

dictví; -14. ome2;ení zbrojení" podporu rozhodčího me'zinárodního soudU: a 
/ uskutečnění světa bez válek." , '" , ď , ""',, t ",', '. K: " 

;, II' 

'4, C í r k ~ea ~'e ř e i n é 'ol a,z, k y.:: , 
.1,. 

",' Z veřejnÝchotáz~kn~jvic~ zájmU:m~jí 'c:írkveo otázku zachovánfa upev
'něnímíru mezi národy, ,ve které by vskutku také mohly mnoho dokázati., Tyto,' 
mírové, snahy, církvLsoustředí se ,především ve Svazu, pro pěstoúánímei:iná~ " 
radního přátelstvípiostředizictvím církví, ,jehož pražský kongres zď r . .1928 
jest ,v živé paměti' ',,', ",~,',," ," , ',', 7, ",' 

Generální sek~etář 'tohot~ ,~~a~ti, sir VI.H. Dickinson; napsal o dn~šním' 
, stavu'mírového úsilí v úvodu RočenkyďSvazu na r. 1929: "Třeba;je pravda; 

že svět je ještě daleko vzdálen trvalého míru" že zbrojeni je skorotaktiživé 
a hrozivé jako: před válkou, a že politické řeči aantipatie rassové jsou ták 
rozšířeny jako dřívi'přece, se nesmí přehlížet,: že mraky pronikají jasné pa~' 
prsky. Státníd",se namáhají; aby naleilicestu z válečp.ého nebézpečí: Pakt 
Svazu národů byl' zesilen' smlouvami' lokarnskými 'a jinýmivzájemnýmí, doho~ 
dámi mezi různýini státy, a ,činí války me~i ;nimi ještě méněpravděpodob~ 
nými.' Spojené: státy severoamerické,' jež se ,zdráhály přistoupiti k , Svazu 
národů a proto jeho působnost podstatně oslabily, jsou' nyní 'rozhodnuty, , 
přidati se' k těm; kdo chtějí mezinárodními, úmluvami války znemožniti. " 
Multilaterální smlouva (Kellogův : pakt), která bylapódepsána ' Spojenými 
stity a 55 jinými státy, vylučuje úplně válku jako nástroj národnipolitiky. 

\To všechno jedobrýni inamením'a zároveň zdůvodněním práce Svazu i ostat~ 
ních organiasací~ které na tomto poli pracújí, li. znamená povzbuzení pro další, 

,práci. Je ještě třeba mnohé' prácei' :,nežlidéna ,trvalo llřemohou všechny 
'válečné ideály a přijmou ,království spravedlnosti a lásky;/AJe. cesta před 
námi jest; snazší. S odvahou a vytrvalosti se' cile' dosáhne." " " ď"i 

, ,N';l schůzi, pokračovacího výboru stockholmského v Eisenachu ve dnech' 
, 2.-'-:9., září "1929 předložil' anglikánský' biskup ,z Chichestru', riýinámnou: reso- ,,' 
,luci, kterou výbor přijala usnesl se, odevzdati ,Svazu pro pěstování :meZi~ 
,národního přátelství 'prostředilÍctvím 'drkví, k prozkoumání a' ia)ljetL stanó~ 
,viska. Resoluce zní: "Členové pokračovacího' výboru'světovékonference pro 

" ' život' a 'díloipatřící 'k mnoha 'křesfanskýmsdružením Evropy: á Ameriký, a, , 
, shromažďující 'se v Eisenachu ,k 'vážné ,schůzi po podepsánípařížského'-paktu, 

"'" přejí si vydati tento, p~oj ev: 1. Pozdravuj eme: co' ne j srdečnějislavnostni prci~ 
hlášení, jež bylo proneseno vedoucími státníky :světave jménu jejich krajanů;, ' 

., že zamítají použíti válký křešéni mezinárodních konfliktů, že se zříkají 
r' války jako prostředku nacionální politiky ve svých vzájémných vztazích a že 

se' dohódují,že odstranění nebo' řešení všech rozporů' nebo konfliktů, . jež.' bý' I' '. 
mezi nimi mohly vzniknouti, ať jsou jakékoliv povahy nebo jakéhokoliv' pů-' 
vodu, má'býti hledáno jen pokojnými prostředky. 2. Věříme, že válka,cpokudC" 
je 'pokládána za zřízení k ,uklidnění 'mezinárodních' sporů, je neslučitelná ',' 
s názory a rnethodami křesťánských'církví. 3. Jdto jsfué přesvědčeni, že musí 

. přijíti doba, kdy', nynější smlouvy mUsí býti v zájmu míru'revidovany,tvrdíme. ,. 
'že všechny.'spory a konflikty: mezi národy, pro: riěžnemůže býti nalezeno vy-', 
. řešení diplomatickou nebo pokojnou cestou,'triusí býti řešeny nebo odstraněny' 

.' , , ."' . . , . .,' " '," , 
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smírčím soudniétvím" ať' užMézfná~odním' soudnímdvore~ neb~ďnějákým 
" jiným s'poléčně jmenovanym soudem: 4: Apelujeme'proto, vÍíž~ěna,všechny 

vúvalíu přicházející,~autority všech kh~sf<inských společností·, aby prohlásily 
naprosto ,'srozumitelnýrú'způsobem, že nechtějí anižádn~válce přáť ani oby
vatelstvo : svých. zemí: povzbuzovat," abysloužiló, válce;'přL níž, vláda " jejich, 
země:'odmítla, v, dobré víře . učiněnou. nabídku. 'předání , sporu, rozhodčímu 
soudú. (Pi'édávajíc uvedený projev vedoucímu výboru, Svazu, ,:navrhtlje' po
kračovací výbor světové ,konference:pro praktické křesťanství,: aby Svaz 
otázku pečlivě prozkoumala učinil případné kroky u',rů'zných vedenícír-
kevních', 'za ,účelem dosažení souhlasu k tomu, 'co je' tu' navrženó','., 
,; Prac,ovní' vybor Sl)azu pro pěstování :mezinárodního'.' přátelst~í pro~ , 

,,'.střednictvímcírkvítuto resoluci přijal na své schůzív',Avignoněna podzim, 
1929 a 'zaslal, ji Církvím s dóporu,čení~k přijetí.ďBtitský Svaz resoluci přijal 
již:v prosinci 1929" což je tím významnější,' že tam' odbočku, Svazu tvoří 
oHcielně "šeckycírkve . V e1ké Britanie, vyjma', katolickou; V Německu od.:-

, bočka/Svazu, y níž nejsou oficieIní zástupcové církve,doporučila všem Církvím, 
, ,'přijetí zmíněné resoluce. ' " .' .',' .. , , ' , 

.' ',Anglická odbočka Svazu požádála arcibiskupa" z Canterbury, aby dal na 
~program letošní lambethsKéď konfer'énc~. též otázku:' Křesťanská církev a světový 
'mír.'Aréibiskupodpověděl, že je 'riá programu bod o. církevníÍn:životě a při ' 
,něm:bude možÍlO,ootázce jednati. Ve ,Svazu bylo také. usneseno, aby bylo 
posláno o otázce mírové memorandum všem britským i. americkým biskupům, 
kteří. se' larribéthské . konference účastní.' ,Mimo to. má. býti·. poslána, zvláštní, 
deputace do výboru, který se 'ná'konferenci bude, touťo otázkou obírati.' 

,.' . 'Jak~e, staví k mírovým' snahám Svazu nejvyšší ,veřejnost anglická; toh~ 
, dokladem, jé 'schůzka, konaná,. 10. listopadu 1929b 'úředním :bytě anglického 
, ,ministerskéhopřédsédy na Downing Street; Poriěvadž minist.: předseda' se ne

očekávaně,nemohl'účastnit, předsedit!a : jeho dcera ,Isabela, o' níž,: je ,'známo, 
, jakoúje pomocnicí ,ótcovou: Tato Miss Mac Donaldová pravila mimo jiné 
v, zahajovacím 'proslovu, ,že ri'emá, smyslu jen říkat, že válku nechceme; je 

, IlUtno-učiriit to nejzazší, pečóvat o to, aby válka již nikdy nemohla vzniknout;' 
átu, Svaz' může mnoho učinit k tomu,'aby se s válkou: súčtovalo; Poukazujíc, 
na návštěvu, miriisL předsedy-v,Americe, pravila,' že se podařilo uskutečnit ' 

, 'osobriídorozumění a os'óbní 'sty)<, mezi národy na obou stranách ~oceáliu 
, atlantié:kélló;, ona; prý věří,' že je teď.' vélmi málo možnosti; . že by mohla vy
'vstaf'nedorozurriěnímezi y. Bi-itanií a Spojenými Státy:Dále mluvili:,.vévodá 
zYorkú;'tedy člen, královské, rodiny; aréibiskupz :Canterbury, hlava angli-

ď kánské církve" pak lady PárÍnoorová a lord Eustace Percy. Vévoda z Yorku li 

':uKazovalna práci, kterou koná;. Svaz mezi mladými lidrrii, aby je vyzbrojil 
.pro úkoh pracovati na bas i křesťanských '-zásad pro: pokrok' v mezinárodním 

,," přátelství. a pro' mír. Mluvil. o táborových ,konfereripích .. jež'. pořádal 'Svaz 
'r . .1929 v Německu'a . Švýcarsku (viz I. roč. této . revue, s.,168-169'!avýsled

. dch:. jaké je provázely, Víprý,z osobní zkušenosti,' jak význámnéďvýsledky 
": ,mohou 'mít tákové'tábory pro posílení přátelství a vzájemné porozumění;' ipro 

.' odstranění 'předstidků třídních a národnostních; Osobní styk znamená" ne'~Ii 
přátelství, tedy aspoň porozumění' s hlediska dr!lhého.Jentakovýmporoz~ 
uměníllÍ a·.hlubokými sympatiemirriůže 'být zabezpečen mír světa. 'Bude-li 
vhudoucnosti prostředkem: k odklizení sporů válka či mlr, závisí na tom, . jak 

;! búde vychovávána. inládež.. Podlé. jeho' názoru má málo . smyslu; mluvit 
, o, hrůzách 'poslední války k těm, kdo byli ještě . příliš' mladí, aby si je uvě-, 

domili; ani ne tak, hrůzy minulosti jako spíše p'orozumění problémům a.těž
,kostem, vůči nimž riáro'd stojí, bude prý na ně míti vliv:'l <uskuteční cíl; jehož', 
sL všichni .tak vřele přejeme . .....,.. Arcibiskup z Canterbury upozornilnaďvy- _ 
znaÍnschůze:naznačuje uznání úzké souviSlosti mezi prací, jakou mají britští' 
státníci. konat .v oosáhlé oblásti národních úkolŮ. a mezi pomocí, jakou jirri; 
mohou', poskytnol,1i.,duchovnL sílyvšeé:h státriích občanů země .. Ze,všech' 
vůdčích' státníků. prý Mac Donáld, vyznačněj i a vášnivě ji než 'který' jiný dal 

, výráz, vůli, a rozhodnutí anglického i jiných nár~dů, že svět musí míti mír 
anesm( jej 'již ztratit. Svaz .můžeprý. vykonat něco, čeho státníci vykonat: 
nemohoui,něco, 'co jde nádob~asť, veřejných záležitostí, smluv, ,f~kulhitivních' 

" , 
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klausuli, konvenci a, pod.', 'mlÚe prostřédnictvím ďCí~kvi:tvořit vereJné ,mínem 
pro mír, a ďzískat proň hlavně, mládež. Mír je, prý nádherná věc a stojí za 

" nadšení a' statečnost"ježby mohla, mládež vložit v úsilí:o jeho trvalé usku~ 
tečnění ve světě. ,j :, ;, ~, ,: ',,',"', ~ ',' " ' ' 

" 'So/ijský prav~~lavný~metropblita ,Stelan "v interviewu,ď, uveře'jně~ém 
:,Ivčasop. ChristianSciénceMonitor z 8. litop; 1929, se vyslovil:s uznáním 

o sbližování 'ndrodůprostřednictvim'Cirkví, nebofprý např., je "pocit přá
, ,telství a dobré: vůle Uď vůdců bulharské' a srbské, pravoslav'né církve", což 
'-vytváří i novou politickou situaci na Balkáně;' Dáleprayí: ,,;Na:poslédní kon-
ferenci, v Avignoně učinilo na mne, zvláštní, dojem, chování, srbské' delegace 

, Víte,: že naše bulharská, odbočka podala skrie vedení' Svazu určitolí žádost 
/ Konfer'énci. šlo ,o' povraždění bulharských sedláků od, Srbů na srbských hra~ , 
i nicích, v ú~emí, které je obýváno Bulhary a ,po válce bylo od' Bulharska od~ 

trženo. Toto bezprávÍ,Vzbudilo,v éelémBulharsku hořké pocity. Jsme,pře~ 
svědčeni; že církve,věří-li,vskutku, že mohoúpodporovati mír, musí se chápat 
především takového konkrétního, problému; Vedení Svazu '; se' vskutku, usriéslo, 
předožiti naši petici konferenci k otevřenému pohovoření. Avšak srbští dele-' ,', 

, ,gátidali př~dnost tomu, abyctyto sporné otázky nebyly vnášenydo:plena,ahy' 
I nevyvolaly hořkých a bezúspěšných polemik. Prosili ,o osobnÍ, rozhovor, se 
,mn()u a tázali se, Jnemohlicli bychom ty, otázky projednati mezi sebou;: Dali 
"výraz hlubokému politování nad těmi případy a, ujišfova:li"že podlé jejich 
mínění by, bulharská a srbská Církev mohly ,spolupracovat, aby vytvořily mír 

, a, přátelské vztahy mezi oběmasousedními'a úzce příbuznými národy~ Přijal' , 
, 'jsem.' rád :jejich, návrhy ,a rozhodiL jsme se, ,že budeme konati dohovory' zá~, 
stupců obou církví v Sofii. Nato má býti konána obecná ,konferenée, balkán; 

i ,ských církví. Věřím, že to bude 'velmi podporovat věc míru. Můj 'národ si 
'přeje miru. Oba národy, jak srbský tak můj .vlastní; sedopÚstily vminlllosti, 

>, ,chyb., Avšak na: minulost, musíme zapomenout: Jestliže srbská vláda: dá bul-' , 
harské,menšině v své zemi, kulturní a politická práva;' a' jestliže bulharská,' 

'vláda'potlačí revoluční makedonské hnutí, pokud má v Bulharsku 'iákladnu. 
budeme žíti v míru". " ' I "", '" ' ',', ' ' "I" I, 

Církev římskokatolická stojí přirozeně mimo, Svaz pro pěstování' mezi- '" 
"národního přátelstvíprostřédnictvím 'církví. Avšak sama táképracuje pnr 

myšlénku, mírovou' ve světě. V posledních 'letech ,tato práce: učinila, i mezi; 
katólíky výinamné pokroky., V katolických zemích, kde je živý náboženský 

'život, se tvoří katolické' mírové, společnosti, ianimiž,stojí cirkevní autorita. 
A-nejde vždy snad jen o theoretické hnutí., Spojují sek společné práci) ka~; , 

, toHci'zézemí ve válce nepřátelských. Tak sekonala'_v prosin'ci 1929v'Berlíně 
, schůzka vůdců Irancóuzskýchaněmeckfchkatoliků a, na' ní bylo ,přijalo- toto, , 

;'-'usnesení:"Základem účinné, spolupráce evropských národŮ je vzájemné do- " 
.rozumění mezi,Německem 'a' Franci!, KatoIléi obou' zemL nechť k' tomu pod:., " , 

." statně přispějí. Vzájemnému hlubšímu porozumění jednoho druhému může 
pomoci odstranění tradiční viájemné nedŮVěry' obou sousedních zemí.'.Němečtí ., 
i )rimcouzští katolíCi . pozdravuji . chystané sblížení katoliCKého tisku .obou, 
z'emí k vzájemné upřímné práci informační. ',Hledí's' očekáváním' vstřícvý~ 
sledkům uchystané dále· výměny, žáků' a studentů' z'obou' zemí' a :,vyslovu jí ,.své 
uspok9jení nad tím, že Spolek,katolických ákademikůutvořil výbor pro mezi-' 
národní duševní práci, mezi jehož úkoly rie, na posledním místě' stojí sblížení 
Německa a Francie jako záruka světového: míru". :- 'ďK. 

'5.'Círk veum z cia /i " 
,de~káinládéž řim~kokciíolická zaČíná ~~osledn( době jeviti vzrůst své 

činnosti: Je roztříštěna v několika organisacích, 'ale ,nejnověji' se' jeví snahy 
<> uskutečnění spolupráce a jednoty. I. Sdružení katolické mládeže,' jéhož 
hl&vním' úkolem' je "vštípení, základních kátolických, nauk a povinností jako 
základu: ostatní veřejné. činnosti katolické", má 407 místních, skupin a 11.532 , 
členů. Ztoho je,asi pol9vina hochů,' polovina dívek. Uhochů'činí největší' 
skupinu rolničtí'synové (37%), řemeslníků je 1/., studentů 'a: úředníků,lO%:' 
Z dívekje 75% u rodičů a ,v ,domácnosti, ,studentek á úřednic je 14%. Děl:. 
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'~ickémládež"étu'nehí. Sd~už~ní organisuje .in~č1eny strany lidové, i:l má 
několik, pobočných organisací: 'katoličtí ,skauti: skilUtingem má ,se zachytit . 

'mládež' školeodrůstajicí :v' době, kdy zájem o vzdělávací činnost ještě není; , 
Eucharistická ,liga . sdružuje ty, kdo chtějí choditi každý' měsíc' k ,zpovědi á. 
přijímání; Rytířský sbor sv. Václava sdruŽuje ty,' kdo' mají, chodit k zpovědi 
a přijímání každý ,týden. Sdrúžení vydává časopis"Doróst. jehóžpočet o~bě~ 
ratelů vzrostl od r; 1928 ze 4900 na 8.500,,~ 2. Orel, zachyéuje' svou 'tělový. 
chovnou i vzdělávací činností značnou část mládeže římské~y célé republice. 
,- 3. Výsokoškolskéstudentstvo' římskokatolické jeorganísováno v,' české 
lize akademické,' která letos ,slaví 25 let svého trvání. ~ 4. 'Lídová'strana:má 
také vlastní o~ganisací mládeže: Mladou generaci stranylídové, která má vy
chovati. mládež, k politické, práci, v této ,straně a 'zabezpečiti straně pro ,bU-., 

. doucnost' funkcionáře. -..:. 5. Členz'emského, výboru pražského: F' .. Zelenka: or~ 
,ganisuje, sbor; ofensoru (výbojců), t. 'j. vybraných jednotlivců, kteří theore-
"tickými praktíckýmvý~vikem jsou připravováni kvůdcovství ve velké kato
, lickéofensivě, která se V dohledné' době chystá. Do, 5' letmá: být vychován;o 
" jeden tisíc těchto, bojovníků jako, důstojníků. chystaného: výboje: .-'- 6., Liga 
'.svafóÍJáclavskámá také na starostí' mládež;, chce ji vychovavati činností před~ 
. náš kovou ,a. akcemi' náboženskými 'v tradici, svatováclavské. ,.-:... .. 21. května 

1930 měli zástúpcové těchto organisací v, Praze schůzi aníLní proj evili 'ochotu 
1{ spoluprácia'jednátě, jež musí být' předpokladem ,~moc'něj šíhó nástupu mlá~ • ' 
dji:že"katolické:"', " ,.,,"'., .....,," ",,' . ,< ' 'ď.;:' 

': , ;"Jak i jinak dobrá snaha o výchovunábožensko-mrayní ,v těchto organÍc 
" sacích mláde.že ,katolické má kone<: konců .cíl politický" mocenský, 'světský" 
ukazují tyto Jádky, citované' z, časop. Život .(roč.XII,č. 8~9 z' 1. června 1930) 

"a napsané k výročnímu sjezdu Sdružen(katol;' mládeže: "Touha nové aktivity 
katolické mládeže, uplatňuje se dnes hlavně ':tímtó ; směrem:~větším Izdůraz~ 

, něním katolické obecnosti, hlubším náboženským úsilím, ,větším sebevědomím', 
katolickým a určitou ,!vrdostí·'jehomyšlenL Je: ti> vítaná,' správná reakce na' 
bahnítost, všeho, kompromisního, na mravní uvolnění' 'všeho života a: bez-' 
'charakternost·. a 'bezpáteřnost, náboženskou Í společenskou.: Do hloubky,' to je 
heslo"výchovy mládeže v Sdružení,k,větší mravní a charakterové přísnosti 
,a' to je nesporně n'ejlepš( cesta výchovy katoL' mládeže, žádaná 'přímo sv. 

,'Otcem. 'Ani katolická politika ve státě nemůženÍc udělat; nem"i~li ,za sebou 
'armádu schopnou aktivity, armádu, která by byla spolehlivým, idůrazněním, 

a základnou: akce vůdců. Každá' vl\dcovská generace: j li taková; :jaké voj sko, ' 
, a:. v demokracii tomu nemůže býti jinak. Dnešní strategie kátolických stran 
,'odpovídá' stavu katolického voličstva, a možnosti " jeho. Změna taktiky' kato:, ' 

,'\ .lické předpokládá,duchovní'~ akční přeměnu ceIéh(> katolického tábora". ',', 
, Evangelické' církve u :nás věnují mnoho péče své mládežLČeskobratrská 

'církev eV,angelickániá' ve svých sboréch' Sdružení' mládeže:'jež 'jsou spojena 
, ve I, Súaz v '. českobratrské. inládeže evangelické (SČME.).' O poměru mezi 
církvi amládeží'poučí nás příslušné usnesení 5.synádu této církve, který za-
lSedaLvlístopadií 1929 'v PraZe:;,Sýn'od'se rádujez čilé a horlivé :práce, která 
se koná ve Svazu česki>bratrské mládeže evangelické av jednótlivýchSdru
ženích., Děkujevšem,kdo'prácí, tu v minulem'obdobíkonali, zvláště br: .faráři' 
B;' Jeriovi, ,býv. předsedovi, Svazu: SčME/, ,za j eho háj ení Církevního rázu' 

'ásvéprávnosti Svazu sdružení. Synod žádá: brátry faráře,' aby: se co možno 
, nejvíce věnovali práci ve Sdruženích mládeže' a dorostu, a vybízí 'Staršovstva; 

aby "volila, z,e sebe vhodné' členy,' kteří by byli pojítkem 'mezi. Staršov,stvem a ' 
mládeži' a podávali o 'práci. mezi, mládeží " pravidelnou ,:zprávu ,Ve, ,schůzích 
Staršovstva. Senioráty,pečujtež , oto,. aby ,ve . všech sborech· byla ,zřízena 
Sdruženi mládeže a dorostu".'·'- Evangelická mládež slovenská je organiso-

:,vána ve Svazu evang. mládeže naSlovenskri. ,J edtÍota 'českobratrská, má 
", rovněž svou. vlastní organisaci ,mlád éže, ;--' Rovněž Bratrská jednota Chelčic- ' 

kého', (baptisté). -. Organisa'ce mládeže 'těchto církví, kromě ': slovenské;. jsou 
přidruženyjako samostatné svazy k Ymce v Československu. ,- EVilngeličtí 
akademikové jsou sdruženi v spolk~ Jeronym. , . ", >, " ',> 

. ',O,letošním létě konají všeckyorgánisace mlá~eže evángelických církví, 
významné ~ podniky., SčME.,' bude konati ve. dnech 28.---;30. 'června' 1930 
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é v Německém v' Česíwmoravské vysočině 'svůj' 24: hlavní sjezd ~. heslem:' Sdru~ .: 
žení školou' vědomostí, služby a radósti.Při něm bude i 'schÍ1ze"širšího 'vý~ ';' 
boru' s poradou zástupců všech. okrsků: a.dále ,konferEmcedélégátůvšech' 

• . Sdruž.ení;- SčME. pořádá také' dyalefnffábory S' bohatým programem . 
'ato v Letním táboře Komenského' v krásné lésnaté krajině 1;1 Třebechovic:' od , 
3.~10;. července bude' tábor.,kon.firmandů. a dorostu,' odlO~-:-24;července 
'tábor: Sdružení ;mládeže. ·~Svéiz .évang.· mlád eže na : Slovenskú búdci . míti· od \ . 
28;-30. července svůj 9:'yýročIÍíhhtvnL sjezd v :Tisovd.- Sjezd mládéže . 
Jednoty českobratrské se konal' V Brně již 29 .. května.'~Báptistická mÍáuež 

"I> bude konati-svůj':hlavní letošriL'sjez'd 'o pr'áidriin·á"ch.';,v~"Rokytnici 'u. Vsetína"" 
na Valašsku. -':Evangelícké sfúdentstvo 'budemíti, svouIL koriferencLvLet~ 
ním' táboře Konúinského :v~ dnech, 24.-:-31. července 1930~ ''':':', Křesťanský " 
spolek mladíků V čechách pos!avil-l etní tábor, nedaleko Veselí~l\1eziiilOstí.- na ' 
březích Nežárky a bude otevřen od L července do 15: sqina: ',': " ď "" 

" • ". ~,,". y mk~ v,Česk~slovénsku,- kté~á pěst~je' cíle~ědomě programob~éně křés: '. 
,~:ťariský, mezicírkevnía mezinárodní, . přinášejíc do' našich'poměrů svými-'·· 
. -americk'ýmí ~ekretáři., i dobrý kvas: křesťanského'. myšléní. amerického, má pro"·;· 

· prádmezi1mládeží vysokoškolskou zvláštní akademickou. Y mkuJTato pořádá" 
· letos. lV.,konlerencikřesfanského 'studentstva v ,qtomyšlia to: od ' 1.--:-:-7;.čer~ 

r . 'vence středoškolskou, konferenci s programem: "Čím. ,může být' Masaryk 
. anešnímu stúdentu",od 8.-15. července vysokoškolskou, s ťvůdčímyšlenkou: 

Osobnost", Jéžíše, Krista. a' naše. doba.":'" Ymka: má svOje dobře .zařízené·letní 
,. tábory jedriakn~ ,SázavěuSoběšIna nedaleko Kácova,'.jédnak na.Oravě.Vsá~ , 

zavském táboře bude 'se konati ve dnech od 11.-19. srpna .osmá mezinárodní;: 
. chlapecká, konle1;ence, pořádaná. světovýmyýbórem Ymky v.Žénevě:Hlávní 

'. theina bude:. Mládež á Bůh. -;--. V', tomtéžtáb'ořé . bude od 20.~30. srpna! litní 
ŠkolaYI?ky:'; .. ;,.'; .... ,.,. ,,<>,,;~ -.'. ,.',' ,,: .. " 'i:'
'. Mládež Československé církve. nezůstává 'pozadu ,za, mládeží ostatních 

.... církví' a to . arii. v organisační. ani' výchcivné, práci,' což .... zaslouž! .. tíÍn' většího' 
uznát;lí, že ta to mládež nemá .tradic; začíná od samých začátků. a ~ n~Íná po~' 
moci 'ani ideové ani finanční ód souvěrcŮ z'éiziny aniod jiné církve. Snažíse 
<nalézti.' svou vlastní cestu a pracovati.vlastními prostředky. V; jednotlivých 
nábož.obcích ljsou; Jednoty mládeže čsLc.: ty jsou 'v .diecésích·sdruženY <, ..-

V DiecésilÍ -svazy :a· dohromady tvořídstřední svaz'mládeže.'čs!;c;Diecésní 
svaz východočeský konal zdařilý sjezd v

ď 

Náchodě (, svatodušních. svátcích. _ . 
Moravský, diecésní, svaz se podjal obtížného, ale významného úkolu: orga~ 

- :. nisuje, na červenec asrpen1930'první letní tábor mládeže čsL.é:.a to v krásné 
. 'slcivenskékrajině'podtatránské, u' Liptovské Osaély,'kdeje.nábož .. obec čsL, 

! církve; složená' ze .samých Slováků. V prvém ,týdnu· táboření· bude konán pí-a- " .' 
icovníkurs,kvYchověvůdcůa'pracovníků.,J· "'.. . . ... -, '. ",' 

•. ':,Svaz pro.pěst6vállíinézi~árťJdního'.přátelství' prostřédnict~irnd~kví má ' . 
", ve -svém programu ,zaujati . mládež pro myšlenku' míru .mezi národy. Ústřední, 
·.vedéníSyazu chystáktomu konci naletošrinéto kopferimcimládeže.v ,Dán>:. 

sku. V r: '1931 má'býtiyelká mezinárodní konference 'křesfánskémládeže:: 
:v. Anglii,'. Odbočky, Svazuv. jednotlivých státech' různě mírovou myšlenku .' 
v mládeži' propagují iuskutečňujLBritská odbočka umožní .letos. v·létčurči: 
tému počtu mládých.lidíanglických cestu do Německa, kde. mají sněíneckou: 
mládeží společně céstovat,',aby. přišli' se zemí a lidem .' v, užší' styk. ,Německá 
mládež má zase; přijít do prázdninových míst anglických. ,Britská' odbočka 

. ,'0, . s~.azti. chce':- také .vyd~ ~ati jl ~~t.rovaIié' _ br~žury' pro. ,mláde~,. ',~~z,nýc~ :':):et~1Í ' 
· ó' mužích, kteří se zvlášť ,o.mír.zasloužili.TáŽ ,odbočkáorganisuje.mezi

. národní přáteIstvípom6cídopisů: na, 900' mladých lidí.1i Anglie je v kci;' 
'res'pondenčním ď styku s. mláde.ží ze 17 zemí, čímž má býti<pě~to:v:án duch. 
,mezinárodního. přátelství mezi národy 1-:- AmeÍ'ická. odbočka Svazu pořádala . 
· . v listopadu min: r. ve všech kostelích' bohoslužby pro studentstvoJna thema: 
· Mlállež altová mezinárodnost. -,'NizozeÍnská odbočka: utvořila studentskou 
:skupinu s cílem: "Sjednotit všecky ; stúdentské členy Svazu v Amsterodaměi. 
aby se výměnou myšlenek a obeznámEmímses akty, jež přicházejf·.v úvahu, 

"", dospělo k lepšímu pohledu a . k odůvodněnému stanovisku :kIJioblém~ míro~ . '.' ,o. 



.vému" .. Skup~na 'ch~e v,d;;c;hu, S~az~.spolupiacov~ií· na .. ~skut~iIÍění 'lepšího 
. i dorozumění mezi, národy,protřednictvím církví.' "K' 

.. :'" . <, ;}',Z.,'cir~.!l 'e' č e:s~ó.slť; e n.~kr, ,.': J , .. J. 

, ., Čéskoslovenská Církév vstoupila 8. Je'dna '1930 do. druhého desítHetísvého ." 
. ,mladéhoživota: J ubil e;/'IÍ oslcivy ~e' kana ji bě!Íem celého roku,' ato -: jednak 

'celocírkevní, jednak·.v jednotlivých' náboženských .. 'obcích .. Y .denzal6žení 
í::írk"e, 8.:ledna~, bylá', ve sboru' přibohóslóvecké koleji v Dejvicích jubilejní' 
synoda ducliovenstva .. Bohoslužby konál patriarcha .čsL církveG. A. P r 0- ',' 

c há z k a; promluvu pH ,nich měl slezský biskup. Ferd; St i ba r;přip'omínaje . 
duchovním velké chvíle před 10 . lety ,ale'. také vdkou : odpovědnost za dílo 
započaté: Při bohoslu~běpřistoupílí duchf:>vní k Večeři Páně. Odpoledne 

. ředitel bohoslovecké koleje Dr.'F. K ov á ř měl přednášku:.·Deset .let.·čsL 
církve: Pře,dnáška/.která .vyšla tiském" nejen přehJédlaminulost,' kořeny'·čsl. 
církve·Ý české,. nábožEmské: historií, nejen' nastínila hlavnfrysy vývoj e během, 
prvého: desítíletí, . ale' změřila vše, -cO ,bylo, tím,' co, býti, má a. ukázala;.' j ak 
neodpovídá,v církvi všecho těm ideálům, jež při "zniku tanuly zakládatélům . 

','na 'mysli, ani 'o~ekáváIÍím, jež plnila' duši těch, kdo do církve'z . ideálů vstupo~', 
vali Kritický pohled :m.ěl . upozorniti na nové povinnosti' a'ď vyvohití touhu, 
a': úsilí o vzepětí duchovních .. sil V novémdesítíletí. O stavovských . otázkách 

;. .. . duchovenských promluví1nakonec, br, pa tr i a r c h a.Celocírkevní" oslava 
velkého rozsahu iá přítomnosti četných hostů a zástupců úřadů' se konahi ,'; 

... 1 13; dub!la v. Praze. V předvečer byl hrán v Národním divadle':pro čsl. církev,," 
'Jiráskův'Žižlúi'; před' představením', vzdal hold církve. památce 'nedlóuho' před 
tím. zesnulého mistra Jiráska,' 1. místopředsédaÚ;. rady F .. P r á š é k: Hlavní, 

'slavnóst byla v neděli 13; dubna v. SmetluÍově sále obecního domu;;Promluvil 
:předseda . Ústř .. 'rady, patriarcha, G. A.ďp r oc h á' z k a:a l;ď místopředseda 
'br; P, rá'š ek '. BylyÝěnovány jubílejnL plakety těm osobám ,a' korporácím! 

: I jimž. je drkev.povinovánavděčností..Slavnost,byll<'l·iakončena .poŽehnáním 
. . před Husovým pomníkem na Staroměstském náměstí.,....,:Yyvrcholením jubi-,. 

lejních·oslav :celocírkevníéh budou h\tošní oslavy Husovy. ~. Náboženské' 
obce konajfjúbilejní oslavy podle svýchrilOŽÍlOstí přhůznýcn příležitostech." 

I' "Jubilejní/rok' se vyznačuje dále prací, směřující k' tomu,' aby' konečně; 
mohl býti opět, svolán .církévní 'sněm, v' r.1924 odročený. Tehdy. byly zvoleny, 

.'. výbory; jež by připravily,: návrhy pro. další sněmovnLpráéí..;Práce·.,výborů, 
. není ani snadná aniv .. krátké. době pÍ'oveditelná~ ,Nebyloť jedrioty nazírání 

namnozeanÍ,'ve 'vdmi základních věcech,ať'šlo',o výbornaukový, ať právní; . 
ať hospodářský.:tať.yýchovný, ať sociální: Během. času se. aťcijédnáním d~-" ( 

"spělo, k· určitým, výsledkům' a zbývá <Í cn dokončiti práci výborů. Naukoyý .' 
značně pOKročil v týdenním zasedání o prázdninách 1929. Prá \>nímá, obtížný' '.' 

". úkol, připraviti. návrh revise církevní ústavy' a' měl již četné schůze. Hospo- :"; 
'dářský připravil obšírný' a podrobný' návrh, hospodaření v obcích, diecésícli' 

, : i. ústředí. ' Méně připraveno má ~ýborvýchovný a: sociá.1I1í, ',ač mají ta~é ď dů-
.' léžité 'problémy před. sebou; Přeď. sněmem, budop! výbory· asi rozvíjeti novou 
intensivnější činnost. Pak,půjde o .to, aby. mohla ·.býti k. návrhům 'výbo,rů za- . 

. ' ujata' stanoviska 'v obcích,. případně. na' díecésních shro!nážděJ!.ích, aby. sně~ .l' 
movnídelegátí.přišlipřipraveni a'sněmmohl pracovati úspěšně ':l plodně., ;. '.' 
':Palčiváotázká bohosloveckého vzdělání dorostu čsl. církve zdá se chýliti 

;.k určitémU vyřešení. .Před léty byly zřízeny pročsl. .. církev 2 mimořádné 
'pr'ofesorské stolice na Husověevang. fakultě bohoslovecké. Jednu' i 'nich,' stoo, 

lici'Systematické th'eologie se zvláštním zřetelem' k čsl.' církvi, zastupoval 'na " 
..... ; krátko proL Dr .. Karel Statečný; Po jeho smrti r. 1927 rozhodla'se,ÚstředÍlí. 
'.·.rada. nežádati o ,obsazení těchto stolic; nýbrž' domáhati: se samostatné boho

sloveckéfakulty čsl. .církve.Nescházelo slibů s' rozhodujících míst, že žádosti 
bude vyhověno~Některépolitické strany podaly ve sněmovně. iniciativní návrh 
na zřízení této fakulty. Později samo ministerstvo školství předložilo k,mézí- ' . 
. ministersképlU jednání stejný návrh; / nebyl. však předlož.envládě. pro" ne~,:, 

.. souhlas·· ininisterstva financí.·. K?yž bylo '.' dáno na jev(), že' cesta sa!ll0stat~é, fa,' .' 
kulty nen,í'$?hydn~, pož~dala~s~řední rada, spolu c~e synodnímvýbo~eJl1 čes,- é' 
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,> kobratrskécírk~e evarig~lické i' H~sovotifakultoU: vládurepublikYI~by\iáko~', 
o .. zřízení ď Husovy' fakultYI byl; noveHsován v tom smyslu,aby, byla, zřízena 
.vysoká školathimlogická. v Praze, jež hy, měla 2 samostatné fakulty, Husovu 
'ev,angeIickou ačeskosloveriskou: bóhosloveckou, spojené společným rf-ktorá-

. ".tem, knihovnou a.rigorosnímřádem; Když by ~i toho"přály .• jiné církve, bylo 
" by' možno k této Vysoké škole přiřazovati další' fakulty pro nekatolické. cír~ , 

kve, mipř; dosavadní bohosloveckou, evangelickou akademii' vBratislavě,jež ' 
by tam mohla'nádále zů.stati, aj;Lečani tato Vysoká škola nezdá se na ten' -
čas, uskútečnitelnou. Ministr školství prohlásil, tak výslovně V kulturním, vý ~ 
boru. Zato jest vláda' ochotna' zříditi pro čsl., církev"za souhlasu prof.' sboru 
Hu'sovy fakulty 2 řá'dné a 2 miinořádné stolice na Husově' fakultě. Ústřední 
ráda považuje)otó řešení jen. za, prvnLkrok v' celkovém řeše'ní ~ neVzdává 
se ho. Cílem zůstává" Vysoká škola theologická se samostatnou b'ohoslo- . 
veckou fakultou čsl. církve. Snad bude nutno k tomuto cíli dojíti po etapách, 

, 'z nichž prvou jest zřízení 4 stolic na Husově ,fakultě: Rozhodriě,vŠak bude 
třeba míti v patrnosti každý ,vhodný okamžik politickě situace a obnoviti 

, , : .', žádó'st ó ,zřízení :Y ysoké~ .~koly " theologi~ké;' j~k~i~e . se 'tak~vý:' oka~ži~" obj ev!. 
',,":':'ČsL církev potřebuje již ustáleného bohosloveckého studia svých ducI1ov

,'nÍch;, totiž' vysokoškolské studium' čtyřleté, a dosažení.aprobác~' veřejno~ 
právní,' t j~ odbórných zkoušek bohosloveckých, skládaných před' státnÍ, zku-', 
šebníkómisí, stanovenou pro čsL církev podle vlastního studijního ázkušeb-,', ' 
ního řádu.~" '." ,: " . " :',;, ,", ". '. , " ,.,' . , .' 

Ústřední' rada'čsL' církve, spolu' se .Svaiem~varigelických 'církVí v,. RčS ' 
./; a SyÍlOdním výborem českobratrské církve evangelické vydala toto prohlá-, 

'šení o profináboženské a proficírkeuní akci v Rusku: "Celý kulturní svět byl·,' 
v, posledních 'měsíCích' zllražen á vzrušen zprávami, které přicházejí ze ,Svazu 
sovětských socialistických' republik (SSSR) ó -protináboženské' aproticírkevní 

akci vládních ,kruhů a rozhodu'jících 'politických skupin. Ačkoliv zprávy 
tyto si odporují,jest zjištěno, ,že' hodnověrnost mnohých' stíŽllostíjenepo-

ď piratéIná a že tu pronásledování náboženstvra církví sk'útečně .je:Béřeme " 
'v t1vahu:fakt, 'že'zásady~na kterých jeslvyhudovánakulturnía politická' 
soustava Sovětského Ruska, už samy sebou ,mají ostříprótináboženské, i kdy- , _ 

',by se, představitelé'vlády' pokoušeli o' nestrannost v, otázkách náboženských' 
, 'a:církevních; Doznáváme 'a. uznáváme pokorně,'že církve c'elého světa, 'j"cír<' 

kve'" Ruskú;nebylý vždy na výši svých úkolů'asvého ,poslání~ 'ano někdy 
í sloužily světském'ocii téhdy, když měly: pozvednout svého hlasu 'pro spra- ' 
,vedlnostduchovní. a "žétedy nevěnl' dneška, je zaviněna ,také iíevěrností 

.' éirkví;,Alé: přece sedomnívámé,že mállle' právo jpovinnóstvysloviti'všem, 
,'kteří ,tak velice: trpí nesnášelivostí a pronásledováním nynější ivlády,a 'příkře 

, násilnýmizás'ahy světSKé 'moci v 'Rusku,. ,své,sympatie,a své, přání,',aby jim' 
d,al Bůh sílu "vytrvat~_ v~:náboženském přes'vědčení. Naše, účast je tím ;-vřel~jší, ',."" 

i protože našé, země. prošly utrpením'nábo,ženského ,:pronásledování. a' protože: 
, sami na, sábě jsme poznali, že ,každé' násilí ve, věcech duchovních jé, zbytkem 
.'barbaistvi li brzdóu všehO. kultumíhopokrokti. Žádáme .ledYty,kddvedou 

správu 'státtiv SSSR,laby v'duchu rozluky státu acírkv'é a v, duchu 'svobo'dy 
přesvědčení,' kterou: sami' vyznávají,dópřáli opravdu' všem. občanům.a '.dr~', 
kvImplnou., svobodu. náboženskou' a'~ mocensky nepodporova!i, ,šíření: :směrů':; " 

, <.'. nenáboženských, ponechávajíte je ,osobní schopnosti' jejíchvyznaváčů~ 'Jsouce 
zásadními odpůrci všeliké víry, v hrubou' moc a hmotnou sílu,' ,prohlašujeme/' 

i že ke svému projevu jsme vedeni, pohnutkami: čistě náboženskými a nechce---, 
(me,se vměšovatidó práv nÍirodů;-aby si 'své poměry politické asociální'lpo--' 
:' měr mezi státem a církví upravily suverenně, dle,'svýchpotřeb a předpokladů.: 
'ď Prosíme Boha;'aby .vedl' stáhiíky 'všech. zemí ď á států duchem. moudrosti; ne~:~ " 

strannosti,svobodyapokóje' a aby, dal všem 'církVím Ježíše Krista hojnost.) " 
, pravé:víry:a neohroženévěróos'ti.", ':, ":: i,' ;,.'"",'", ".- "K .. ' , 
" r'," " ' , • .' • 

,,~i,7.~Z,cír~;~e:,.a TI gli ká n s,ké.; 

anglikánské drkvi:js~u let~sobrá~e~y zi~k~'křesfanskéhó světa ',se 
o.čekáváním: Zasedáf letos včerv~ncia' srpnu opět po 10 '.letech 
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.-lambe,i,hská konlerenc'e a)etoš!1Í její 'jedriánimi' velkou důležitost pro pro~ . 
' .. blérny, ,které budou řešeny~' .. " " . " .. ' . í , ,...... ,;' 

, ,:{..ambethská konference"zvaná,tak'podlemista,na němž:se. schází, totiž 
)ambethského paláce canterburského arcibiskupa, ,jeshromážděnim: anglikán~ 
ských biskupů z -.celého'světa; Konference ,neinátiějakou .kanonickou nebo., 
.,církevně právní kompetenCi, není nějakým, ústavnim, sněmem, anglikánských' ' 

'"církví;'ale má mimořádně velkou ,váhu ,mravní a"Íláboženskou., Prvá:lambeth~ 
,\' ';ská, konfer'eric~'se Konala r ,1867"abylo na ni 76 biskupů. Byla: svolána na. , 

, , "popud;' vzešlý z áriglikáriskédrkve i,V' Kanadě a to 'proto, že, arii, hlavaangli- ." 
,. 'kán'skédrkve, aicibiskupz Canterbury,neměLústavní,pravo'moci rozhod~ , 

:nóutitehdejší problém: jak daleko j de v anglikánské " církvi. svoboda ,svě~ , 
,: domí,smi-li biskup mítisvobodomyslriénázory,.Tehdý· bylo' na konferenci, 

, '.usneseno, že ;j~třeba> se .držet .kréda.Také, hyl,:'učiněn projev proti tomu, 
.',žesi pápežosvojuje, jedinovládu a, že.;v:katoliétví 'seizMarie stává',pro-", 

. střednicemeziBohem a 'lidmi,'':''';' Na 2i,konferencir.1878, na,nížbylo '108' 
e '·,.biskupů, obíralLse hlavními otázkaíni:rácionalisínus,ritualismus,.řimskéné~" 

, , bezpečí;, Poněvadž to bylo, po sněmuďvatikánskéIJl,'na( němž, bylaprohlášena:za . 
dogma·neoniylnost papežova, byl tentó ďčinna,konferenci óznačen zausurpaci;' 

" ohrožení práva božího a útok na. plnomoc JeŽíŠe'Kiista. "~.' Na 3. Konferenci· 
r .. 1888,'kdé bylo.145 biskupů, ,Vynóřila .se. po prV.é otázka ,sodálnia·bylo ' 
konstatóváno,. že není. rozporu' mezi: církví. a socialismem.'· Pro, poměr' k. jiným 
církvím byla. stanovena proslulá čtveřice podmínek," jejichž, splóění se žádalo~ 

. od 'Církví, které:chtějí.býtiuznávány: církví anglikánskou iľ s 'ní 'spolupráco-
.váti::uznáváriíbihle; dále 'apoštolskéhoánicejského vyznání víry, dále' dvou' 
, svátostí a konečně, historickéhó episkopátu, s apoštolskou 'posloupnosti; -

Na' 4~ konferenci bylo 194 biskupu a 'začaIÝse,o~j evovat aktuální' otázky; 
:ježdodnes čekají'rozřešení..V popředi.bylproblém:sociální, jevily se líčinky" 
hnutí o sociální křesťanstvi; žádalo se' zřízeni úřadů práce. Ukazovala' se' již, . 
otázka "mírováí'Šířilo' se kritické badárií biblické, uznávaly se povinnosti 
k církvím zahraničním, 'jevil se zájem o liturgii, bylY'ni:lděje ,na dorozumění 

's Římem. ,~Na. 5.konferenci,kde bylo' 242 ;biskupů, , jednalo se!Jmisiích, 
kultickýchótázkách; revisiPray~r,Book-u, začalo se navazovati s pravoslav

,nými 'církvemi," ale' byla naděje . stále 'ještě. v dorozumění's 'Římem, poněvadž, 
;.jednánClordaHalifaú a' malinské, rozhovory u> kardinála~Mérciera dávaly, . 
:,:tirčité naděje; p'rotosena·tét<i konferencimluvi1o o, Římú.umírněně i ol:íe~ 
, 'zřele: Ovšem'všeéky, nadějébýly zmařenY. když' papežskóu encyklikou.Apo-
.stolicae • cUrae.: .próhlášena byla': anglikánská i biskupská. svěcení. za . neplatná 
(vii 1; "ročník 'této revúe,stt.170 I'. č-. Velmi důležitá byla ,ť 6: lambethská 

'konference; konqná i.J920· za, přítomnosti '252biskúpů,' Byla'vyznačena hlav~' 
ně, oekumenickým 'duchem: :Anglokatolici' tvořili na ní samostatnou, skupinu;., 

,krátce před Hm poslali papeži gratulaci, ale 'nedostali odpovědi., Hlavním " 
'činem konferencebylaVýzva ke' všem křesťanským národům;'v 'níž se klade;:, 
"'Ýšem křesťanůin na' srdce problém sjednoéení. církví' a také, se prohlašuje, ' 

že,~takéducliovní '.úřad jiných' církVí. než episkopálních zřejmě l:íyl ,požehnán '. 
a Duchem sv; jako účinný prostředek milosti používán"; sjednocení prohlašó~; 
v~no ď za .,vŮli . boží. Konference byla důležitou přípravou ~ pro;' Stockholm' 

,r; 1925. Byly na ní odsouzeny s křesťanského hlediska: spiritisrnus, t., zv.,;kře
sťanská věda", theosofie" omezování porodů. Býl vytvořens'ociální program 

: ,a'.schváleny, zásady Svazu. národů.; Historickou však .stala s.é konference tím,' 
. ",že svóuvýzvou velmi zapůsobila' v" celém' křesťanském ;', světě'a,. 'způsobila:':. 

:<značný pokrokoekumenickéhó hnútí~ ..•.... : ., .. ' ď , .. ;. .... . .. ..'. ..' . ď • 

, 'Leč právě v posledních 'letech Vi anglikáriské ~írkvL tento oekumenický . 
. duch, velice "ochabnuL 'Nastaly' V·.ní" těžké .... problémy,,' vzešlé ze zamítnutí,;. 
'revise \ Prayer Booku. a. z'. vnitřních' .různých směrů:, (viz I: roč. této. revue; , 
str. 39'::":41, 185:.....186). To' všechno se : projeví v letošrii'konferencLMezi, 

, bisk'upyjsou zcé1a různá, pojetí církve;' Pojetí anglokatolického. směru se, ,.' 
neliší od.; pojetí římského; jediné; co je od Říma dělí; je,že neuznávají ne-; ,' .. 

',omyln'ost:papežskou; uznaliby.papeže Za, biskupa. římského,' ale 'ne;'zá ne;?:' . 
omylného pána' víry. Toto pojetí ovšem Ří~ odmítá;' Směrevangelikálů mazas" 
pojetí církve blízké Protestantismu.,Zdá se, že srnír.,mezi směry. není:inóžný/ ď ď 

, , ' ,. • ...! \ '. _., J •• ' • ~ , ' <, ,<' ) " ' 
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ale t~ké žádnÝ,smě~ není tak sil~ý, abYzvítěiii.osvědčí se opět proslulýgenius, " 
kompromisu' anglikánské církve?, Nenastane: rozštěpení? Jiným kamenem' 

':, úrazu' bude na konferenci projednávání návrhu jihoindických církví' na~' 
,spojení (viz L 'ročník,' str.:'179)., Půjde tu"; podstatě o apoštolskou posloup~ 

, nost, a to, patří-li biskupský úřad nUtně k podstatě (esse). církve,či je-li jen' , 
'-lepší formou ,(beneesse) církve: Apoštolská p'osloupnost patří k' proslulé 

čtveřici, podmírie~ a'anglokatolíci na nUrvajC hoúževnatě,:Ve Vý'zvěkoÍlfe~ 
rence zr,J920 byLvšakjiž učiněn ústupek a v jihoindických návrzích jde se 

, ' ještě dále. Biskup z' Durhamuposlal nedávno,Times~ům projev, k této otázce 
,--,avybízí ,v něm biskupy, aby, v ní nezaujímali' žádného ustrnulého a strohého 
" " stanoviska, ;,Půda' se. začíná, kolísat církvi pod, nohama, ,chce-li udržovat, učení 

o' nepřetržitém -biskupském svěcení 'jako vždy, a všude ,nutné podmínce' právo
platného a:účinného výkonáváníbiskupského úřadu; neboť totóučení spočívá 
na předpokladu, kteI:ý se nedá dokázati ani:pro církev římskou: ani pro církev 

: anglikánsk'ou. Velký počeťkřesfanů ve všech dílech světa' jej naopak popírá; 
'odmítají jej ,i historikové, jako Maéaui<lY a Ranke, odporUje učení ~praxi 
'. tak ,vážených anglických, duchovních' jako jsou: -Hooker, Andrews" a. Cosin \ a: 
,je usvědčen z nepravdy zřejmým dosvědčením boží milosti v úřadě -nebiskup-

" 'ských' církví v ',minulosti:; i přítomnosti". :,Na'rózhodnutíotázky'biskupské 
iávisí stanovisko' anglikánské církVe k oekumenickému' hntttí,:ď alé ' z, velké 
části i osud tohoťó hnutí' samého." Půjde-li 'se dále ve směru konference 

, ,z r. 1920, přijme~li se jihoindický sjednocovací plán, ,otevře se cesta, k spojení 
anglikánské církve se svobodnými CÍrkvemi' anglickými, ,ale tím 'i s: prote-, 
stantskýmii ostatními, církvemi především, v' územích, misijních; ale ,pak 
i ďv Americe a Evropě a celém', světě. Ovšem je při tom možný, rozlom v angli-, 
kán'ské církvi a odchod anglokatolického směru k Římu. Či zůstane nadále ' 
anglikánská církev, exkhisivnícírkví'biskupskou ,a svou, bez bližšího.,vztahu 

, k církvím nebiskupským' a,výřadíse ie ,širokého oekumenického ,hnutí, hl.
, ',: s církvemi' ptotes'tantskými?,To vše,má'konference' řešit, a proto \ je oni ta7 
;,,: kovýzá j em._ďA jev, nL konečně ďj eště třetí. bodožeha vý: stanovisko k sv-á-

,tostem, hl.,Yečeři ,Páně, revisi' PrayerBooku; Réservaeionálisté, chtějí přecho
~F~_ 'vávát 'hostie v.,~vato~tá~cích; prý, pro':'nemocn~( a~.~, 'dru~(, je, ,viní,>-že,' pro'

uctívání' a' nazývají to "prokletým 'modlářstvím""a ť ,;papežským kvasem,\'. , 
"A má cÍl;kev mlčeL k tomu,že,parlamerit odmítlpó dvakrát revisiPnlyer" 

Book-u, kterou"všichni pokládají za nufnou?, Má se církev snažit 'odloučit 
',:,ód státu Za'cenu ztráty finanční ,podpory? Ní1církevním 'shromáždění an: 
, glickém: byl přijat návrh, aby byla stanovena komise;, -jež by' prozkoumala, 

" má-li ,anglikánská, církev za stávajících stábíích,zákonů, dosti svobody po~" 
, :hybu; aby, mohla, 'nerušena státem ,a ,parlamentem autonomně, rozhodovat 
, "otázky:víry. Komise má výslovně' zkoumati i možnost rozluky církve a státu'~. 

"Za této 'vnitřní ne'utěšené sitUace scháZÍ. se lambethskákoriference" aby 
'nalezla, východisko.,' Program' této' 7. 'lambethské konference' zní, tak, střIzlivě 
,Církevně a theologicky,že na prVý pohled nezdá sev jeho bodech,skrývať: 
žádná ,tak ,těžká problematika,jakáÝskutku I je. Ma' 6 bodů: 1. Křesťanská 

',- : nauka' o B'ohu v jejím' postavení, k' dnešnímu myšlenkovému světu: a:k ne-' 
'křesťanským náboženstvům;,jaký je její výzmím pro, uctívání Boha. 2. Křes-

, fanskýžívot se:zvláštníni zřetelem k manželství, sexuální otázce, rasse,'vládě~ 
I válce, míru.: 3, Jednota, církVí: zprávy ;'a,odpovědi na výzvu 6'.:konference; 

konference lausannská, sjednocovací plány,vztah, anglických církVí k jil1ÝII1~ :, 
: 4; Anglikánské společenství:, jeho ď ideál a > jehO budoucnost, organisace, a 
'autorita. ,5. Du~hovní úřad; 6. Mládež'a její povolání. ' ,', ~" ': ,', ,,: ,', ' , I 

"; 'Letosíeké konferencipozváno 370 biskupů ze~všeéh dílů' britské říše: ' 
': Jsou mezi nimi, hlavně mezi anglickými a, americkými, skutečné osobnosti,' ač : 
'názorově i metodami' se' různí:, jsou liberální i' konservativní, prudcí i umír~ 
nění, jedni klonící se ke katolicismu ,jáko" jiní ',kprotestantismu;.oeku,meničtí 

,i· výluční a mezi tím vš.Ím zase takoví; kteří hledají, cestu střednÍ;, Bývalý: 
'arcibiskup 'canterburský Dr. Davidson; který byť již ,jako mladý sekretář na 
'2., konferenci" znal jejich ,tradici ,a ,ovládal je později' jako arcibiskup, se již, 
,na: tuto 7; konferenci ,nedostaví, zemřelí tyto dny, téměř{ na,:'samém, prahu' 
konference. ď ' , ' , K." 
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,.8. Ze svěia'';rotesid'nt~k'ého. 
'., ",·1 ., 

~. Protestantsktsvěť siaví., také letos' vÝ~náinni:j ~biľetim: 400. výročí pro-·. 
hlášení augsburské konfése.Pod dojmem . tohoto jtibilea bude se letos'konati 
ve dnech, 22 . ...:..25: 'září 21., zasedání všeobecné 'evang: ·lutherské.· konference 
,V Augsbui-če. V, ponděli, 22. září. b~douď zahajova:cí bohoslužby, .,večer před- . 
náška. gener.·superíntendenta Dr.'·. Zoellnera: . Ospravedlnění, pouhou': věrou 
jako cenhálníthema Atigsburské.konfese i Apologie.-V úterý' 23. budou 
2 valná shromáždění:'na prvém proinluví,'švédskýbiskup Dr. Stadeneráprof. 
Dr .. Preussna thema: Oekumenický význam augsburské konfese' prO světóvé 
lutherství;na druhém promluví':prof. Dr. Oeschey:a zemský' biskup Dr/Tol: 
zien ria,:thema,:' ~emulze se'naučiti i augsburské. konfese pro organís'aci 
církve? .:..,-' Ve· středu. 24. budou. zasedati speciální konference, jednajíCí 
o misiích mezi pohany, . zámořských; vnitřních; o péči o diaspory, misiíchrnezi 
židy .. T,ýž'den bude velké veřejné shromáždění, na němž promluví zástupcové 
lútherství z· těchto' zemí: Amerika, Československo' (slovenský biskúp.J anošká" . 
a německý seníorDr. Schmidt), ,Finsko, Holandsko; Maďarsko; - Ve čtvrtek 
25. září bude jednat 8. yalnéshromáždění, při němž promluví Dr. Schoffel a' . 
prof. Dr. Koberle na thema: Sociální problém've světle a'ugsburské konfese,' . 

. jednak' pokračování speciální :konference, t(mtokrát pro : otázky:, škola" cír-. 
kevnf,hudba . .Týž denbudou'v~čer závěrečnébohoslužby;- Úvodem ke kon~ 

.... ferenci bude v neděli'21. září den mládeže: POdle Kostnických jisker'(22.'5. 
, 1930) účastní se z .Českoslovenksa těchto osla v delegáti: českobratrské. církve, 
'jež vznikla po převratu spoj ením církve 'ltitherské a: reformované, dále. slo-, 

.. venskéevangelické církve: a: v:, německé lutherskécírkve v 'čechách a,ko~/ 
\.,nečně K~stni~k~ jednoty.' . ...' ,',: .... ".", '. I···,. .' 

. ',' V. Kolíně n. R. .se utvořil za předsednictví Dr. 'Cai-oly Barthové spolek 
. evang. theologyň,svyslovným cílem, dosáhnoúti. farářského úřadu pro žený,' 
jež řádně 'vystudovaly theologii.:· .' ',: ..•. " "..: 

, ' Papež 'Pius xi. vď 
své .pr~~luvě 8. prosinc~,1929. prohlásil mezi jidýin,'.' 

že 'prý,;prótestantismus. jde od úpadku kÚPildku·'. Nato reagoval ústřední 
představený 'evíuig.svazu a mezinár. svazU. pro hájeni a podporovánLprote
stantismu·Ý' Berlín!!, prohlášením, zédne A; Jedna,1930,v, němž ,se. praví: ",- . 
"Především .se musíme co ,nejostřeji ohradit 'proti tomuto papežskému 'soudu ' " 
o 'protestantismu;, n,eboť: jeďpovrchní. nevěcný, á, pronesen tónem u,rážejícími 
V' n~meckéiiIÍsvětoyém,protestantismu se pociťuje jako útok na čest a,zna:
mÉmá tím vážnějšÍ:porÍ1šení konfesního míru,'že', tento .útok pochází;z nej~ , 
směro'dátnější strany katolické:~ Jesuitská revue. "Zwischen . den Zeiten',' 
v červnovém čísle :zr .. 1930 se' snaží zdůvodnit správnost ,papežova:soudu, 

" a' to'. poukázem na ,protesta~tskou theologii,', s níž prýprotestantism . jako:, 
nábaž. systém'stojí a,pildá,'A o té, theologii citují úsudek protest.odborníka., 
prof. Dr .. ' W;, T h i.m m e. uveřejněný v, úvodníku v' berlí!lském měsíčníku. ' 
Ev'ang. svazu', Wartburg v lednovém číslé 1930. V tomto článku. který vy~ 
'pisuje"cestu. protes·t. theologieď,v poslední ,poloviněsto,leU", ' se, praví: 
"Nynější situac;e protest.' theologie v ,Německu, je be~e sporu zmatená a' 
nebezpečná .. Orientujeme.sejen<těžko a neoddáváme se bezdůvodněstaro: ,,', 
stem ,á obavám., .. ; (Většina vůdčích evang.;theologůposledních. d~sít.aetí., 
19 •. stól. vydala ,přírodu skoro ,naprosto přírodní vědě,. na pospas i .. HIsto" 
rické badání zasáhlo ještě 'hlouběji do protest. theologie než. přírodní vědy; 
• ;'. n'ebofobjevilo,'že starokřesfanské trojiční' a· kristologické 'dogma Ilení 

.. ; ještě : obsaženo v Novém' zákoně." .•. His{orická kritika.' pronikla ,také do, 
bible. Odkryla tu nesčetné ómyly, .prO,kázala historickou nejistotu. če~ných 

i , biblických, faktů, pokládaných kdysi za základní, ,jako narození z panny,' 
tělesné' zmrtvých vstání Kristovo; .. Rozkladná : práce historického· badání é 

. ,brala.~e'dá!e; ;. Viděl-li, WeIlha'usen ,v Ježíšovi .. moudrého a dobrotivého., 
" učitele bqžího pokoje, a lidskosti,. líčil> jej, A. Schweitzer, jako blouzniv~ho . 
: a'pokalyptika a· hlasatele' neslýchaně. ostrých požadavků, ,vysvětli.telných le~ 

vzhledem' k,blízkému sóudu. Kdo' měl pravdu?,. Byla psychologicky mozna 
synthesa těchto obou extréinních názorů? Mohlo se vůbec o Ježíšovi 'něco 
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'jistého vědět~ Vysto~piliKaIthoffiA;;. Drew's.a'jiní'a popírali jeho histo::' 
; - rickou .existenci. Útok byl sice' odntžen:'ale zbyla velká nejistota, cítěná 

,hluboce.a bolestně. od ,'šech :theologů; .;jak~ ji,lze na př~"cítit;v nedávno',vy,:' 
, 'dané Bultmannově' knize, o Ježíšovi;. Před úkolem, 'stanovit; 'kým' Ježíš byl 
,a co chtěl,' musila' historická věda doznat, že .. :selhála.: .' Leč dále;., Také' 

svéráznost, a :jedinečnost,křesťanství.byla p'ochYbná. Poznávaly se 'stále ;, ' 
zřetelněji" 'vlivy Babylona "a .hánu 'na' židovství a 'hellenistického"okolního' 
světa 'na křesťanství ... ' Bylo lze ,ještě 'mluvit onaprosté'převaze'křesťim., 

'ství? Viděli křesťanství' v proudu historicko~náboženskéhovývoje se; tvořit ' 
,a měnit. ", .. Theologie se dostala"'do' období' bouřlivosti, a zmatků;- ď z nichž' 

'I;' ještě, nenašla:, východiska.;., Nynější ,situace, ,theologie, je stísněná 'a ne.'.' 
" bezpečná., Jistě to cíV vši~hnÍ: účastnící •... 'Iv budoucnostibudé sotva. řeč' 
',0 'přímočarých 7 pokrocích ..• "Jako : další doklad cituje zlllí\lěná jesuitská, 
:revueúryvek z' přednášky, ,kterou měl ředitel ústavu diakonisek, ve Flens. 
burgu.M at t hi ~s e nna 20: hlavním shromáždění',Obeci1éevang:dutherské 
konferenc'i. konané,' ve, dnech 20;----'-24. ď,.srpna 1929. Pravil: mezi '; jiným~ 

" S theoretickou energií, :jež je Němci vlastní" tak jsme~bibli studovali a' srov· 
"návali a ,y,evšech; pohanstvích :ke 'každé řádce tolik protějšků nalézali" že 
svatýúžas~svatá,bázeň našich otců,od:víryodstoupily:a:le s tím: i hloubka ';" 

,pokání a jásot víry'a puzení nové posluŠnosti.' Osvojili, jsme' si', Lutherovo 
,zlaté pravidlo pro výklad ,Písma o tom, co ,ókeKristu'pudí" .a,zapudili 
jsme~ pak ohněm,.a 'mečem Krista, 'ze Staréhó zákona, (kde Lutherfjej" nalézal ", ' 

,na,každém listě), učinili jsme' mu i Nový, zákon úzkým, takže se sotva 
: může' bránit proti svým' vlastním, apoštolům, ,neřku-li' proti svým' chytrým' 
učedníkům dnešním. ,Musí to' však všecko býti?, Jsou v duhovélll ď spektru' 
od nevěry, k víře jeh jemné "přechody, ,jež, musímečinÍt stále ještě jemněj
šími? ; Není ' žádné, čestné, silné čáry mezi' světem, a ,církví, 'mezi" vírou, a , :,' 

'. nevěrou, mezi,Kristem a satanem? Musíme nútně prvf článek své'vírý obě~ď ' 
, ,tovat ,fysice, a geologii? ,Musíme 'nechat druhý článek, vyhodit do' vzduchu, 

historií? Musíme třetí ,článek dát v šanc'psychologii nebodok~nce.j(ijínej-'
mladší, často velmi .nezvédené 'dcerušce, psychoanalyse7 'Musíme. uznávat ," 

i káždý vzduŠný idealism za křesťanství? Neměli bychom, raději, ják to učinil " 
'švédský vůdce mládeže Rr. Manfred, Bjorkquist, na norském křesťanském:; 

,', ,~ akademickém zasedání, říci mládeži, že Kristus ji chce zachránit od, jejího, 
,idealismu?" ;'; , .', ': ,,' ", ' ,'" ',', "'" I 

Takové debaty a' kritiky nejsou všakzná~koúslabosti,' riýbťžspíše ' 

':síly. Jen vZájéinnou kritikou, mohou se vykrystalisovat názory a, vytvořit , 
, ,základ 'pro správné jednání. ' ' ",' 'K. 

" . " _ ' ' , ' '~ , " c, .~ , ' 'r 

9.Z e světa p r cl v J s la vn éh'o'. 

. .0 s~~todušní~h svátdch'1930 kon~16 se na' hoře Ath~s 'všeobe~Tlé 
kevní-shromážděni celé' pravoslavné církve, pouze bez 'církve 'ruské: ' ....... ', 
. Nedávno' byl zvolen ~nóvý. oekumeTlický patriarcha cařihradský, který 

si.dal' jméno. Fo t ios: Občanským jménem se jmenuje.Ma~iatis: :Narodiľ: 
... se 'r .. 1874, studoval v Athenách,' Mnichově a' Lausanne. 1906 .• se .stal· biskupem . 
...... ve Fi1ippopoli, 1914' v .Peře;. 1920 titul.. biskupem, filadelfskýma' bri.o ··mlio·.· 
' .. metropolitou v Derku.Nastupuje ·úřad. v době, kdY,;neiná'naděje, že by ~.~ 
,rozšířila svoboda pohybu oekuménického patriárchy v turecké říši. '. 

" Pr~v~slavná církev v Pol~kú ~e po ,.válce prohlásila.autokefalní, nezá~ 
'vislou na ,Rusku,. mámehopolitu, 5 biskupů, 1240 nábož:' obcLa.3,800.000 " 
duši. Národností jsou pravoslavní nején Poláéi, ale' i, Ukrajinci a Běloruso~é. '.' 
O~ě poslední národnosti usilu jL o. zabezpečení. svých národních, práv ,V Církvi I .. 

, ' a jejichzástupcové vyjednávali' s, metropolitou i. s~. státem, ale b~z úspěchu. 
Proto žádali' za svolání pravoslavrtého koncilu, zvláště také proto; 'že :ani " 
ostatní. poměry .. pravoslavné .církve 'v ·Polsku. nejsou dosud upraveny.Usta~' .\. 
vila se smíšená komise ukrajinského a běloruského .klubu sejmu a odevzdala 

. metropolitovi příslušná přání.. Synod přání vyhověl a metropolita svolal 
koncil' právoslavné . církve' v Polsku na,12. února' 1930." Parlamentní. 'komise 
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" ,konit!avprosinci'1929pfíidporadu v,Luckú'náV()lyni;bylp 'usneseno, že 
Ukrajinci a Bělorusové inajíspolupracovataktivně na národním koncilu 
pi-áv~ 'svolimém a pořádjlt kněmupřípravy:Od ;12 .. 1édnabyIY vólbydele~' 
gátůpro. koncil vjednot1ivých. okresech .. Obce z Volyně".Polesí, 'Cholmu, 
Varšavy, Grodna a Vilna ď měly.' poslat , dohromady 60 delegátů; Dále mělo' 
~e,zúčastnit:' 5 biskupů, .. 7: archimandritů; 5' misionářů,· 1 : archipresbyter, 
oba ředitelé, seminářů (Křemenec a ~Vilno).2 profesoři pravoslavné boho
slovecké" fakulty. varšavské, a,2úředníci synodu; vcelku, S4členů,. z nichž . 

, většina 'jsou .. duchovní. 'Program' koncilu měl 'podle vyhlášky metropolitovy. 
· obsahovat tyto otázky: 1. Otázku církevní' kázně, a věrouky .. 2/0patření 

, proti propagandě, katol.'uniatů' a sekt.. 3. Obrana ,proti nezákonným opatře-
, ním ohledně vyvlastnění a záboru· kosteIůacírkev. majétku. 4, Podporování' 
·a 'činnost vnitřní misie. 5 .. 'Ústava,pravosI'avné církvev. Polsku: 6. Výchova, 
'katechi~a:ce á 'eva~ge1isa:ce mezi"věřícími; .výc,hova ,a vzdělání' duchovních. 
7.- Bratrstva,.: spolky dobročinné a hospodářské. S. Kláštery a řeholní du
chcivenstvoi 9, život obcí. 1.0. Světské'duchoveristvo a jeho hmotná a právní 
situace .. ~ Sněm byl svolán do kláštera:Počaiva ;na Volyni, 'metropolita měl 
'předsedatL Avšák y.poslední chvíli byl 'polskou vládou zakázán: Příslušné 

,ď rozhodnúH vlády býlov tisku odůvodněno tím, že prý úřady nejsou' dostatečně 
na chystáném'sněmu zastoupeny. Ve' skútečnosti byl důvod zákazu v {tom, 
že 'by . Ukrajinci 'a .. Bělorusové měli n'a'sněmu"většinu proti·Polákům.Ve 
vládních kruzích. se obávali sněmovních, usnesení,. 'jež by, 'způsobilá: státu 

:resp. katolické církvi. v ,Polsku obtíže. šlo především o. zabírání .koste1ů , 
pravoslavné :menšiny, cožiná na svědomí katolická většina. Vláďa . pak 
prohlásila, že by mohla připustit ,jen sněm/který. by se obíral otázkami 
vnitrocírkevními, ale ne otázkami jako' js'ou:.pomě·r církve ástátu.vyvlast-. 

· 'nění 'círk;ma j etku a pod; To ále: zase Ukrajinci a" Bělorusové' prohlásili,že 
" za'i takových. okolností nemají zájmu' na' sněrriú.Metropilita pak svolal sněm .. 

s programem', vládou dovoleným; .•.... ~ "' .. ' , .•..... ".' j' . ' .. , ď' 
, ' .. Vposled~id~běbylyšechen sVět,nejenkřesfánský, ale vůbec nábQ
ženský, 'I vzrušen' pro .•.. Rusko,. pro pronásledování· křesfanství a . náboženství. 
Protestý á projevy z celého světa proti tomu ,nebraly korice .. Otázka je velmi" 

· důle'žitá a je, třeba věnovati jí pozornost. ..,..,.... .. , 
, • "'První, .kdo' ria próná~l~do\Tání upozor~il 'a,;próu'oÍání .k~ všť;n národům 
· sv~ta" i vydal, byl ruský 'metroplOlita Antonij, hláva ruských emigrantů, 
/J'y'djící v KarIovcích v:Jugóslavii. V jeho provolání,jež bylo vydánO 1S .. listo:-: 

" 'padu~:t 929, 'se praví: '"J.e tonynL12 roků, cO ruští násilníci·svlékají. !"uskou>, 
.. '. duši, ničí 'naši·. kulturu. Chrámy,jsoú' ničeny, staré svatyněznesvěcovány,ď 

kiíě~í ď a věřící' pronásledováni. Ve vězeních. stráda jí, nevinIlí, .. UlÍlíra jíce . mu
kami, a' hladem .. Rafinovanámúka se jim ukládají, před niiniž blednou' nej- '. 
krvavějšíJistydějirÍ. Všecko sevyvolává~ ", hlad, epidemie~. povstání..,"':': 

· aby se . teror zvětšiL· Ale 'národovésvěta zůstávají ·němí; Mlčí. Někteří.. 
dokonce vstoupili' ve styky, ~. těmi netvory, . ač vědí přesriě,aťz tisku, a!:-/ 
od .. vlastních, pověřenců,' jaké ukrutnosti a ohavnosti se 'páší.· Dnes obracím,: 

· se k. švětu já,' stařec. K válli., národové; k vám, kdož řídíte státy.' k.: 'vám, . 
:válečnLspojenci Ruska;' kteří jste' své vítězství 'vykoupili částečně obětí 
':tohotoRuska~ k.vám,. kdožjste,brittřími krví.l ~vírou,slovanští národové, . 

· pro' něž. Rusko ,vydalo' své ·nejmilejší .děti. .yyzývám' vás:, pozvedněte svých' 
~ .. hlasu pro narod;" který. je: ·ničen. ';Učiňte konec tikrutenství.rudéhotyrimství. 
'" 'Nechcete-li tohó'.učinitve jménu. božím,. učiňte tak ve'jménuClidství,civi

lisace; , odzbroj ení !Dokažte své lidství, svou kulturu I Máte prostředky. 'v ,ru~ 
.• kou, abyste,učinili konec oněm óhavnostem. A vy, pastýři duší,kteří shro-' 
nÍ<tžďujete 'se rok co rok na' konferencích, abyste disputovali o užití evan-',', 

, geliayživotěnárodů; kÚ~říchcete zřídit. řád: mravnosti a míru .nazemi, 
. " /'. ,začněte přece uskutečňovat dílo, jež jste' nit' sebe vzali,: v sovětském Ruskul .. 

/ ." Obraťte.svou·pozornost na .tuto zemi, kde svatá evangelia potírají; kde se., . 
. ,,'mravnost 'odstraňuje"kde se náboženství ničí; kde'. se samému'Bohu rouháje . 

,Vaším', úkolem' je sjednotit 'národy ,potvrzením' zásad. evangelia .. A přes .. to 
',nepo'zvedáte svéh() hlasu:. proti. tomuto rou~ačství.: Zůstali jste. hluŠí.k voláni, 

. , 
'1 

.J ...... ' . 



. kt~r(yydá~á, ru~ký n~rcid.()tevřt~svéUši' mé~ii ~oÚrií 'á po~ved~ěte svých 

. ,~~Iasů. Mně, shlrcíbez, sil" nezbývá, ach, jiné ,inožrlOsti" jak pomocí. svému. ' 
národu, n~ž . prosit 'a,' volat.' ' UčiniL' j sem.tó ~ již více než j édnou. A dnes 
to činím znova: Můj křiklllísí' se' li křikem, li voláním o' pomoc mého národa, 
kt~rý leží'vsrnrtelnéhi zápasu." é • '. '.; ,(: _ ',' . . '. 

, .• 28: .Iedna1930, poslal ruský pravosia~ný 'biskup pro BerlÍA ,~Ně~ecko . 
Ti ch on předsedovi Oekumenické rady prbpraktické'křesfanství (dřívěj~. . 
: ši:· pokračovací .výbor r stockholmské': konference) list", v němž Uvedl: 
"Již 12 let je'p'ravoslavná .církevv Rusku vy~tavena n~jstrašlivějšímupró~' 

, náslédování;ktEiré' llP~míná. pa dohyNeroná a Domitianá. Chrámy' jsou 
rušeny a ,měněny v nedůstojná 'místa, kláštery se úlvírají; . duchovenstvo se , 
pronásleduje. tím, že. se zbavuje, lidských práv; " desítky biskupů vytrpěly 
mučednickOl/ smrt,' nezřidkií' po nejhroznějších mukách, sta jich úpí v žalá. 
, řích a vyhnanstvLza nejsnesitelnějších životriích podmínek,tisíce.duchov." 
ních bylo umučeno k·'smrti;tisíce jejich'y,žalářích; klášternice' jsou zne:' 
'ucth;,ány; . in~čištěny azničenlyjsoujiejvětšL a.,nejstaršísvatyně, iiíilé: 

.' celému křesfan~tvu; lid je. dom~rálisování i 'malé děti, z jejich, srdcí servou 
. všecky, počátky náboženství a 'mraynosti:křesfanská kultura se ničí.: Směle, 
\' otevřeně vedé Antikrist strašnýď boj proti Kristu. Celý tentó boj se vede 

". ,vehÍli. lstivě: podle zása:dy:'rozděl a panuj. Aby nebylo vyvoláno vzplanutí 
. hněvu' lidti, 'snaží ,se .bezbožná ,vládápravoslavnou církev., rozštěpit, .tiin, že" 
:podporuje' ,vznik sekt, a schismat; pronásleduiíc .prav'oslaví, ponechává 

:,:.v,;prvých letechschismatůma sektám svobodu, ano dokonce je ,podp,mlje . 
. ,Aby, nebyj:.vyvolán hněv .. jinýchkřesfanských a nekřesťanských národů,ne~ 

prpnasj(~duje ,v prvých Idech,jinÝ,ch ,vyznání, a" jiných náboženstev;. ano 
'casto íedokonce : podporuje. \A křesťanští národové mlčí, mlčí ·'hlavy. nábo. ' 
ženstev;mlčí náboženské kongresy; 'mlčí vlády, ariomnohé se paktují s, tě~. 
mito nepřáteli ,božími . aničitelikuftury: Nyní se započalo riové' stádium 

., • tohoto, Antikristova', boje '. proti Bohu, .Povbuzenaobecným: mlčením ,a ješlě, 
víc přátelstvím', začalá, vláda' bezbožníků, pronásledovállI ,proti všem' křesfa~ , 
'nům apróti . všem: náboženstvím;~: Přicházejí. strašlivé'zprávy:, o: priiná~. ' 
sledování duchovenstva katolíků,: protestimtů, židu, .. móhamedánLl: ~~eděle 
j ezrušéna; zakázána je výuk.a··nábo3enství dětem všéch'náboženstev, trestá 
se kázánL.o Báhů., Chystají se vykázat všecky cizince. duchovního' stavu. 
Konečně,'jilk se zdá, se.v ciziněchápě,co:se y.:fomtoohlédu v Ruskú 
děje 'a chápajíce to,chápou se i opatření v ,boji proti Antikristovi. V Lon~ 

'dýně, .Paříži, Ženevě, p,ra'zc', Americe. se' pořádají protestníshromaždění 
:. a . výbory PrOti' krutému. praná'sledování' ňábož.ensh;í Y RusKu~' Mezinárodní 
'právo pokládá poměr. státu :k náboženství za.vnitřní záležitost! stá tú , a ne':: 
přípouštt'vměšóvánídzi'mocnosti do ,této oj:>lasti státní,moei. Alé( je ještě 
jiné právo a. jeho: uskutečnění, může ,mít nemenší výiriám néž mezinárodnÍ' . 

,- , právo. Za: svého', desítiletéhci '; pobytu 'v Evropě .. jsem se· přesvědčil, že:!o,. co 
koná bezbóžnávlá'da:Ý' Rusku.' nemůže·. nalézt souhlasu-'.ý·Evl'opě,· ále ,žé:' 

. táké evropský lid nernůže, lhostejně přihlížet k' pronásleuoyánL naboženství: 
, ~.' Proto se;k ,Vám, obracím s. Jlrosbou:·ďdejte lidu.možnost,. aby projeviL své 

'stáilOVisko I' k' tomuto,.krutému "pronásledování," ,pronás'edování" všeho ď·ná-
boženství.:" .,! I ..' ..:!. .' . I..' ',." 

. . BrzY. na. to zač~ly. se množiti protesty proti . ruským pomerum. Nejdřív 
(' protéstovali ,pravo'slavníbiskíipové . a korporace,miÍnó. Rusko: : londýnský .. 

,pravosl. biskup; Mikuláš,',pařížský arcib: Eulogius,ženevský' arcikněz 'Oi-lov, . 
;. rižský' arcib/ Jan,:ďdálepravosl.· synod ',řecký; pravosl.·; synod .: jugo~lávský 
,a ovšem i. pravoslaVrié' časopisy. 2; února .1930 poslal' pa pežPiÚ:š : XL gener. 
vikářiďŘíma' list,' v němž se'. vysloviIproti. pronásledování v.Ruskii;. upozor.:. 

, ňóváljže jižr. 1922 žádálmocnosti;na janovskéďkonferenci, aby 'stano"iIy 
:.' jako podmínku 'uznání sovětské vlády, ď že musí 'dbáti svobody svědomí, . 
. svobody vevykonávánÍvíry a: respektování ,církevního ďrnajetku \ f\:,9znamo. 
val,~že búde 19. března sloužit. vpetrském . chrámě smírnou: mši za. proná:, 
sledované. Arcibiskup.z Canterbury yydaI' 12. 'února 1930 .. projev, v' němž . 

;':yYslovil hluboký protest .p~oti'pronásledování:všéch;kdož ,vyznávají nějaké > 
"\;. ";' >' r, . .", ',:" .. , 
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, ná~ožeristvíy RuskU:'VysloviC,hlubcíkou sympatii i těm, kdcipronásl~dovánlm 
,trpí. ,Vyzval ;,všechny/členy,: !Ínglikánské církve': aby.' se ;spojili, vmcidlitbě 
, k , Bohu, Zll pronásledované;, .výslovil 'přesvědčení,žé ,chce-li: si sovětská 

vláda 'udi-žetuspokojivé' vztahy k Anglii:, musí zachovavatzákhidní. p'ra
vidla spravedlivé,a lidské:civilisace . .:.:.' Protesty a' prohlášení'z celého světa 
násle'dovaly:'Rada protest.' cíí-k svaze' ve ,Francii" círk.shromáždění v re
formačním' sále' ý:" Žene~ě, Spolek" evang: ;svobodl).ých církví v Ně~ecku, 
Švédské shromtiždění farářŮ atd;, atd.: Prohlášení' evang.' , církví v Česko
slovensku,' ačeskoslov.eírkveuvedli jsme ',na jiném, 'místě.,: Pouze pravo-' 

, slavná, cíi'kev v,Polsku se nepřipo'jila ,k mezinárodním ,projevŮm proti pro
, " hásledování 'v, Rli'skú:, ProhláS'ila,že prý dnešní Ruskci nedostihlo' ještě, ve 

" ','vyvlastňování' chrámŮ 'Polska., V Rus~u' by 10 prý vyylastněno jen ,27:í %, 
v ~olsku,všakAO% pravoslavných chrámů.:; ",,' , '; "..,' " 

<ď' AÍe ovŠem' ó~vály, se'také hl~sy jin~, Hlava r~sképr~voslavné'církvé,: 
'metropi1ita' Ser g ě j, v~slovil: se' 16. února'1930,zástupcům tisku,>že'se 

~ ve<světě. šíří; o ,sovětské, vládělžha ,že ;,tatopostupuje jen podle zákonů; 
tento projev, rozšířen 'po sv~tě> Konlunistiéký tisk volal,~že;papež ,,vybízí 

'Ik ,válce 'proti ,Rusku; ač' se, tam nic novéhO: proti' náboženství neděje, pro~', 
,jevům: V Evropě a AmeÍ"Íce ,podkládány 'cíle a úmysly' politické anebo aspoň, 
,ďreakční,choutky:ďRomain R o II a ndvydal.'plamenné, prohlášení,v němž 

, . praví: ;,'. ;;A vy~ chcete pobouřit veřejné mínění . proti , tomuto státu? Dobře!, 
. Jen dejte pozor, aby se neobrátilo protiváml'Pronás,'nejde o nějaký doktri:; 

n nálníkonflikt. Mn?ho z nás (i ten, který píše ,tytořidky)nebyló á. nikdy 
nebudou komunisty. Já zemru jako svobodný individualista, jako, jsem žil., ' 
A.mezi komunisty západu,' kolik ,jich"odmítá, politické směrnice':Mosk'Vyl: 

,Avšak dnes, konec, všemu tříštění! Spojíme se proti společnému: nepřifeli., 
Individualisté, nebo komunisté" nebo soCialisté' a sýndikalisté, jakýchkoliv:: 

, barevných ,odstínů;' nebo 'republikánští ", radikálové, ' nestrpíme" nejen 'slOvy;. ' 
'nýbd ;svýmskiítečriým jednáním to ukážeme':~aby ,pod Iživoumaskóu' ná-, 

boženství a spravedlnosti, civilisace a' humanity, nejbujnější reakce, ' ta; 
jejímž znakem 'jsou peníze,,' šavle','ďpÓdvo'dnémachinace,' papežská, tiara, 
zotročovaly, náš, západ a; aby ď' si" osvojovaly:právo,vrhnouti naše' nirodý:' 

"proti velkým, bra\rským ,národům' revolučního, Ruska á proti' jejich ~hrdin-' 
skému úsilL:My víme, že ,toto úsilí vám nahánLhrůzu, a.že byst~ nebyli 
tak, puzeni proti: němu,' kdybyste neměli ,strach: z jehoúspěchuL Je, pro: 
vás ~ivotní ' nutností" abystezmařili,'plán ,jejichgiganti9ké rekonstrukce; 
nebofvíte,že, jestliže ~e jim podaří.jej uskutečniti,(atojeotázkou tří-let), 
proletářská, bašta, sověts~ých, republik: nálehne, svou' obrovskou masii~ , na 

, Evropu a ,učiní : konec ',všem vašim útokům. TO,bude výsledek váš,eho plál!u' 
, ,zotročovati·svěL.'.Bude, příliš pozdě! Vám jé tojas'no;;, N my to' ,vímé 

, "iovnÚI' A' proto' vám 'strhává,~e :maskuaodhalujeme ',vás. před s~ětem.', 
Spiklenci,ustupte do stínu:~- Prof. ,Dr: M; Radeuveř,ejňuje jako' redaktor 
v svém, časopise Die'ChristlicheW elf (z 5. dubna 1930) tento, mjvrh ohledně 

. Ruska: '"Celý šik protestů proti' ruskémúpro'následování k~esfanů sevyno~ 
řil; je' v něm Řím;, Canterbury; "Stockholm; Berlín" Sofie.' Bylo zde již , něco' 
takového,? Máme konečně křesťanské, církevní svědomí. světa? Mohli by~ 
chom se' z toho neomezeně těšit, kdybýtu nebylo dvou překážek: ,n'ejistota 
o skútečnostL a nejistota, o cUL; Není sice' pochyby'otom,' že se dějí hrozné 

", ,'věci: Že se' náboženstÝí;y, Rúsku, ~ejen ; křesťanské," potlačuj e', a: pronásleduje, 
, o .,tom není pochybnosti. ,Ale míru,' rozsah a způsob ,známe jen ,nedokonale.' 

, 'Především: je: nám \,těžko rozeznat, I" rozhodnou t,: kde,', je' příčinou " nenávist 
, : k'náboženst-ví,'fanatismus bezbožníků 'nebo hospodářský 'systém nám cizí ,:""ď 
, , a ,přec~ něco na tom, záleží. Dopisy . ' .• ,svědčí' ~píš o bídě, .. ~: než' o 'pronásle. 

dovárií,víry. Víra ,prodělává zkoušku" alé nimí přímým ~ předmětem útisku: 
,Této, nejistotě 'odpovídá; že' se ','rychle' šíří: představy, beze' všech ,mezí. Co', 
sevypr,avuje,.,ico se 'tiskne; i, toho mnohénení

ť 

prostě pravda .. .' Shijněrie~ " 
jistý je' Lcíl. Chceine,ríahnalvládcům ruské ,říše mravní hrůzu? Abýnechali 
~vého řádění?, A ,bude-Ii účinek Qpačný? "~ Chceme, vál kul V Sofii, ,se, již 
ž,ádá,: aby', velmoci a, SV,az ,národů "učinily intervencí .,konec ,tomuto ,strašné~., 
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~ů, ,zločinu", ,Chceme ,'yyhinět ", ďábla ,Belzebtlb,em 7: ,v ážn~:"-rak má.: vypadat,,' ' 
ČI~í',~ němuž' sevy'zývá? Solidarita; 'přispění:"':":" ,a:' činnápomoc,i kdé': jé 

_možná, musí být,ze' srdce' pozdraveny. Kde 'je : pomocmdžná?: . . ',Nejhlavněj~ ~ 
ším, se nám zdá, mít .zaručenou znalost věcí/Není-Ii, Svaz ~ národů s ,to; aby' 

<ji opatřil, je,správná ,každá jiná,instace.Pošleme tam muže nebo, ženy', kteří' 
"jsou politicky ,nepodezřelí, aby nám přineslizprÍívú. :SÓvětská'.vláda. pusHlá ' 
',do: ze~ě' ;opětovn~ ~s?by! Y j~jic.hž.nez~újatost ,důvěřovala 'a :k,feřfbyli ',dos! 

obJekhvDl, aby' videI!, veCI, Jake JSou." Utvořme volný' výbor, "který by "ty 
poslyvyslaL,Poslóvé se najdou. ,Jde o pravdu a lidskost."":<, ",,' ,:,' 

',ď .. Lzese,v' tom zmatku, vyznati? ,Jaká ;je' pravda"o Ru;kzi?'Na' štěslí 
můžeme si utvořit aspoň poněkud objektivní soud: Revue Die,Eiche ,'vydala 

!óbsáhlé ruské' číslo s důležitými dokumenty. Eckart-Verlag v" Berlíně vydal 
knihu:' Das 'N,otbuch:qer;rUssischen ,Christenheii 's významnými'články;'Na, _, 
základě těchto publikací ,lze ,aspoň trochu' náhlédnout ,do celé ,situace.'Na-' 
z~aČímejiaspOň'Krátce. ,", ,,', ", ' " " '::'., 

" ': Z, dókurpentů"j~patrn~, že ,!-ébyiy vydány, nějaké', nové' ,záko~Ý o :pro~á~ 
sledování" křesfanství, a" náboženství, v" Rusku; 'ale že pouze 'žntimsita ,boj e, 

,vedeného od počátku z' d.ů"odů, jež si naznačíme,' dostoupila bodui kdy ,lidé~ , 
jichž se to týkalo, nemohli,úldržetvýkřikú ,o pomoc,{a kdy, ostatní svět, 

,nemohl. již mlčetD,o ,té' doby, domácí' lidé ruští trpěli' a ' svým: přátelům za 
"'" hranicemi ',říkali, aby" pro,'ně, nic, nepodnikali" ježto' bytím, jen jejich,' situaci, ' 

zhoršíli1 Ale,'v,posiední době. začali volat o' p,omocveřejnosti., Soudíli,'žé 
"prohlášením, sympatií ostatriího :1{řesf~nstva už se jejich situace více zhoršiti 
,nemůže, 'ale ,že se tím snad přece něco získá;, ' ' .. 

'" Příčiny'n~přátelství ,komunismu k' náboženství v ,Rusk~ " jsou~ůzl1é, 
:, četné a hluboké. Především tkví ve světovém názoru' materialistickém, který 

popírá Boha, a duši, veškeroriáboženstyí. Nad,(o všeckoriáboženství jeví 
se, dnešním držitelůni mocí vRusku jako nepřítel ňového, ~tátu.,Dřív~ mělo 

:' piavo slaví ,hlavou éaraibylo'ch,ráněóo yojskein' a'policií, také' propagovál1o;~, 
,vždy bylo spojeno, s túhým Konservatismem. Tuto tradicí si zachova1a'pravo~ 

",' slavná cÍl:'kevi po revoluéí:Proto tí, kdo nenaviděli stílTf·systém vládní; 
nenávidí i náboženství s, ním, sp'ojené;, V Polsku., se ,bourají, a i'uší ruské .. 
chrámy jako "památky vnuceného' panstVí",' Tím spíše majív'RuskurevO~' 
.lucionářilpocit, že vše; co souvisí s' chrániema', náboženstvím,"jé spojeno' ~ 
se starým systémem státním., Kdo dnes je pronáboŽenstÝí, ,jevjejicb', 
očích' i pro carismus, jekoótrarevohicíÓnář.' Zdá se 'jim; že udržovártí.nábo-, " I, 

',ženství, je v zájmu dřívějších "pánů~'"kteří prý' nábofertstvhIÍudí-žiovaH ' 
vládu nad, ~,lidem~' a opět. by jí náboženstvím rádid~sáhIL' Pověra, jaká 
se' na venkově,'spojovala s náboženstvím,' stupňovala. moc starého panství. 
A , organisované náboženství, ,církev,: která :,neodstraÍlilapověr, trpěla. jé, 

'. po případě jim i' přála;" umožňovala: to, co komunista' z' hloubky 'duše' nená" 
vidí,'vykořisfování. A dnes ,má obavy,' že \s,nápoženstvímse ',opět' v'iátf : 

:,vykořisfovánL Ruskékřesfanství, zdůrazňuje' silně záhrobí, onen svět; žije 
, ,věčností, ,ale komunista 'žije, ,tímtq světem, : uznává jen jehCl' význam, 'jen 

tento život. Čeho'se zde .i1eclosáhné 'a,midokáže, tedy nikdy a':nikde; Kdo 
se odvolává na ,onen svět; utíká tomuto. Líd,' ~těšovilllý riadějí na, 'orien 

1 svět, snáší všécko pezpráví ,tohoto: světa.' Proto, komunistéprohlašujínábo- ," 
ženství 'za uspávající opium, národů: Uznávají jen práéi pro tento svět; I zbož~, 
'nost, mo'dlitba" není.práce, kriěz, nepracuje. 'Proto ruský' komunista .nábo- , 
,ženství nenávidí a myslí" že musí nenávidět z 'plnéhópřesvědčení;VRusku 
,bylo 'ostatně ,vždy pronásledování !',náboženství a vždy" kruté. Za', carismu 
byly pronásledovány sekty, zvl. duchoborci, me'nnoniti.' Počett~ch,kdo pro 
'přesvědčení af nábožeriské af 'politické byli vězněni, byl tam 'yŽdý velký~ 
Dnes však se' pronásledování obrací proti, jiným: lidem, než tehdy. Komu
nista,'má, pócit,: že tehdejší pronásledóvatélé jsou 'dnešní pronásledovaní a ' 

" žeje'tó spravedlivé. Církev sesnadno.,ztotožňuje s carskýmrežimein~ Ko~ 
, nlimism, je sice co. do obsahu opakem náboženství,: ale svou formQu sl počíná 

jako náboženství. (viz,str. 44-'-48 tohoto roč. revue), potírá,co se do jeho 
'systému nehodí. Jé tO,cilevědomý plán, zaříditi ,se na,světě bez, Boha" bez, 

, " , , '.,' " ',1' ", ," 
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náboženství, bež ~vyšších 'záv'l.~l<ů; je', to ď,agfesivnL nevěra;, Podl~ Lenina' je .. 
Bůh ;,arcinepřHel,komunisHcké.;společn'osti" .. Slovem.' i, tiskem' se' stále' hlásá," 
. že,komunism: a 'náboženství' jsem ,věci>'néslúčitelné: , Podle §,13; : programu 
komunistické~trány >je '.každý čle~. strany nucen býti. proti,nábožepstvía 

, . Tozví j eti protináboženskoučinnost; .-Komisař :. lidové osvěty' Lunačarskij 'pro-' 
hlásiI,veveřejné;řeči ďv ,Moskvě:,íNenávidírilékřesfanství' a křesťany; inej
lep'ší mezininii .iIIiusí b1tipokládáni;z~ Inaše'nej!ioršíďnepřátélé. 'Oni :hlásají 
lásku j k bližnímu : a inilosrdenstvi,:což: té proti našim: prinCipům)' A sáln 

'; Stal!n odpověděl na. dotaz am,eríckéhodeníku EVEming Worldďo stanovisku 
,sovětské vlády,k náboženství a; církvi: ""Komúnistická strana': se, némůže .' 

chovati neutrálně k náboženství. ~Vedepropagandistiéké, tažení proti každé~ 
mu náboženskému'předsudku, ,ježtoz'a'stúpuje. vědt} a ,náboženské předsudky 

,jsou's vědou. nesltičitélny,"NábožeÍlstvL se snaží překlenout třídní boj, který 
'. komunism hlásá a p~ovádí; ďvočícqkomu'llisty je náboženství' oporou. kápi" 

talistické společnosti., Komunistaďneuznávávyšší: moc nad' sebou. a člověkem, 
před níž'byse , měL dobrovohíě sklonit:' Stojí'. tu:protiiiobě dva ,duchovní 
světy; boF platí. posledním, pi:íncipům,poslednírrÍu :fundovánLnázorunasvět 

,aživot,je to boj zásadní: ' ' ......• ';;"::'\':','," .,' 
'Svaz, sovět~kýchrepublik' ~ 's~větskávlá'd~"je ovšem lth~6rii,' něco 
jiného '.než. komunistická, strana.: Proto je ďv" §.4; sovělskéslální úslavý 
ustanovení:" "Aby, byla pracujícímtimo7.něna' .skutečná'· svobOda sV,ědomí," 
,je 'církev oqstátuodloučena, ješkola:oddrkve'odlo~čena a všem občanům ' 

'sepřizrtává svobo,da náb,oženské' iprofináboženské propágandy;ť' :Avšak' 
v poslední .změně ústavy, provedenév, dubnu 1929, ,stala s'e,.iiž' změna tohoto " 
ustanovení;' přiznává se občanům. ,;svobodanáboženského. vyznání a proti~ 

" náboŽenské· propagandy"; ne už svoboda náboženské. propagandy;' Lečcírkvé 
áni 'nábož.' obce anÍ'nábož~ korporací! nemají.v\Ruskupráva právnických 
osob, nemohou jmění ani nabývatáni užívat )DříyějŠí 'církevní jmění i kul

I 'tické budovy ipředměty'kultubyly vyvlástněny"některé budovya:předmětý . 
. byly ,nábož.. společnostem do '. odvolánL,propůjčeny,' k užívání, '. ale; úřady',' 
mohou jich užítík" účelům. zcela, jiným, :jak .se velmi'častó děje. Výuka 

..... náboženství ve. veř~jných :i . soukromých školách obecně : vzdělávacího rázu,,' 
: je absolutně zakázána,. os~b;im': pod 181e( nesmí ,být 'žádnévyučování,' nábo~, 

ženství, udíleno, ani ne V. kostelích. a'niď·vsoukromých . domech; výj imku činí '. 
'dcimácívýuka, nedějecli se 'províée než třL dětí najednou .. Proosoby,· které 
dovršily' 18: rok,' smějí ,býti : podle, theordíékého 'znění zákona založeny < 
speciální ,riáboženskéústavy. vyučovací,' ale jen 'V' 'hlavních.městech 'a, jen' 
se' svolenímvýkonného'výborugubernie,který se. musL dorozumět s centrál
ními·. úřád y>, V praxi však. se takové . povolení.' neudílí,> takže, v' celém '. Rusku 
není takových ústa vů.Toto ostré zákorio:dárství bylo, j eště>ostřeno ( novým 
iákonem,'z '8. 'dubna 1929. Podle tohótonového, zákona býl sice počet 
věřících, nutný k založeni nábož. společností; zmenšen z,50'na,20,' je za-

. 'ničena nadále svoboda 'vykonávání kultu, .;álenaprotí tomu je .'nové usta-, 
'. novímí:§ ,17: "Náboženským,' společnostem ',se ,zapovídá: 'á) . tvoření. pod-; 
půrných pokladen,: kooperatívů, pracovních, společenstev, jakož.'. i vůbec po
užívání existujícího jmění: k ,nějakým jiným účelům, Ječ.' k .upokojenLsvých 

'. náboÚnskýchpotřeb; bl materiální .'. podporování spolučlenů (,e) 'pořádáni" 
zvláštních, shromáždění. pro. dětí; mladíky, >Ženy; dále. shromažďování mo-, 

, . dlitební,. biblické, hodiny; shromáždění·.~ literární, k. ručníni. pracím,. vůbe.:, , 
:k práci,'nebo skupiny nebo kroužky,rovněž zvláštní,'hodiny výuky náuo
ženské; ',výlety,' dětské za~rádky, otvírání kniho'ven: a'; ;čítáren; .zřizování 
sanatorií' a nemocnic 'a lékařské poinocí.~'ď,: , ' , :'(, 

> \ "I,'."·' • ", _ .. "' ,.~ ," - ' •• '"",','" .'~. • • ,. ~',' 

:.Už' toto zákonodárství ukazuje nepřátelství, k náboženstvi,. a ' jest jeho;' i 

pronásledováním; Je to' vlashiě znemožnění náboženské činností .ve' společ- .' 
'nosti. To pak je tím. horší vpraxi;nebo{,vpráxi není rozdilu m.ezisovětskou " 

.vládoúa' komunistickou stranou; V ruském 'státě' je diktatura komunistické' 
'.' 'strany. Organisace koministické '.strany jsou prakticky ~tátníll1i organisa-

• 'cemi.' ·'A .. státpoUŽívá své '1l10Ci, ' aby v.šecky, formy a' projevy nábože!1ství 
.' ne-li přím,o : potlličil, tedy potíral, podrýval;: překážel, ,V,~ovětském Rusku 

,',;, 
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ne,ní~rovnoprávno~t hábóžénst~í 'a beznábož~nst~L, Náboženské" propag~ndě 
,se brání, ,ta se potíi-á, beznáboženská a protináboženskáse, od státu ,pod: 
poruje. Sovětský stát, se dal vědomě, a zásadnědo'aktivníchslužeb, nevěry, " 
agresívního popírárií Boha. V letech 1919-1921 se . vláda pokoušela nábo:" 
že~s~':.í potl<ičit krv~vě, pr~násle.d~vala 'hlavně, vďdčíosobno.sti;,Te~~y, byló 
ne,hure.' 'Dnes, po teto' st,anceJe poněkud lépe;, Dnes se "vede' hlavní boj 

" ,,' na' pedagogické frontě'~; v mladé generáci., Na této frontě vedou : boj 
'proti náboženství ,státní úřady,', lidovékomisariáty osvětýaovšéin, i orga-
, nisace' komunistické, ,strany,' jako"Komsomol (Svaz komunistické mládeže) , ' 

a Svaz bezbožtliků. a j., Tyto organisace jsou součástí vládnoucího systému', 
jsou, v,něj včleněny, jejich protináboženskáčinnost, jev souhlase' s ,čiÍl-

'nosU státních úřadŮ. a '5 jejich: podporou; Tyto' organisace' konají ,p'roti-. 
náboženské schůze,' šíři letáky, atd.' Sovětská škola, není' neutrální v' nábož;. '" ' 
otázkách, je to konfesní školaatheistická,všemi prostředky hledívšt!pit " 
dětem atheism: zpívají 'se písně, jež se posmívají náboženství a' jeho'zřízení; 
o svátcích se děti' odvádějí školními podniky od bohoslužeb", vel škole mluví 
se protinábože11shí.'Komsomól organisuje flgitační práCi 'protÍIlábóženskou; , 
i mezi školnímládeží'(Czy.' pionýři). , ',,', ,',' , ,," 
, V ,r.1930 nastalo zostření protindb'oženského boje, p~;tup.je 'cíl~vědoině, ' 

',organisován;' je sys'tematičtěší, plánovitějšL časop.\ Pravda' z 15. ledna :1930 
,napsal, :žehospodářský plán pro nejbližších 5 let, (1. zv,, pětiletka) má, 
přitÍést,takékoIÍečnou smrt náboženských předsudků.' Prostředky, jichž se' 

: užívá, přoti; náboženstvl a / j eholidem, jsou rozmanité. ,,'oJe 'mnoho, dokladů 
:tohó,: že'dúchovníma" lidem, kteří 'se 'činně účastní církevního životá,',cídmí~: 
tají chlebenkya',jiné -enky; takžejšou ,ohroženi hladem. Chrámy 'se zaví:', 
.rají, mění v musea sály, divadla, biografy" kluby,stejně se dějé se syna-, 
gogami a' mešitami. Kláštery se určují jiným účelům. Nábož., symboly" 
kříže;ikorly apod.; ',se ničí. Náboženská ,literatura. bible a, jiné knihy,se'" 

',konfiskují při častých domovních prohlídkáchďa,ničL Tisknových se nepři-", " 
'. pouští, zásilky z ciziny úřady vráti neboničí,;zveřejných,kriihovense,nábož " ' 
, literatura nepůjčuje. Děti' veškble se ,vychovávají ostřeprotiriábožensky>' , , ' 

Pracovní týden ,pětidenní odstranil vlastnětÍeděle 'asohoty a jejich význam' 
,pronábožeQ.stvi. Protináboženská' propaganda je stáleúsilovněji organiso-', 

vána. Je zřízeno35 protinábožénských universit,. jež mají }OOO : posluchačů 
a 15'protináboženských fakult, s '1.500 posluchači: Absolventi ,jsou vůdci', 
protináboženského boje:Veř'ejriá, činnostnábóženská, hlavně vůdčích lidí" , 

, biskupů, a~kněží se trestá vězením, vyhnanstvími smrtí atoz udávan,ého' ' 
'důvodu, 'že je ,to čin110st prótirevolučnL'::. : .',.. ,; ",ď', ".'" ',,'ť 

'Moh~u 'zéz 'tétci 'situace" něco 'učinÚ,', ncíboženšd 'lid é ,a ,sp'ol ečností· pro 
\ lidi ď v Rusku? Rozhodně se inusí uvarovati ,všeho,. co by mělo i" jen ,nádech 

politický, nějaké intervence,úlsahování~do ,vnitřních poměrůiuskýéh":,To, 
by ,jen 'zhoršilo situaci. Každé směšování 11áboženskýchapolitických otázek, " 

. je nepříznivo náboženské'věci. Pro lidi mImo Rusko,zbývá jediná 'cesta,jak, 
docílit, aby ~ůdčí ,činitelé ruského' státú poznali, že cesta, ,kterou jdou, :,j e 
11esprávná, nevhodná a, neúčinná; Ruští 'náboženští 'lidé jdou cestou ,utrpení 
a poslušnosti k státní moci ve světských "věcech' adoufají,že', držit~lé',moci " 
přece by 'mohli' změnit, taktiku, ,přivedeni ,k tomú okolnostmi; veřejným' 
míněním. Snad,stojí 'v' Ruskupróti milionu lidí věrných \ Bohu milion, lidí , 
bez "Bohaa~népřátel božích. Ale je tú mnohá, milionů ',lidí lhostejných ,,' 

, k Bohu: Je: však 'možno, 'že tito' lhostejní se přikloní svými. sympatiemi, na 
stranunáhoženství ~ apro'následovánína' to maže mít velký vliv<- pak by 

' .. ' veřejné mínění donutilo ~ držitele moci k~ změně taktiky.: Náboženští lidé 
'světa ,vykonají dosti" když', dají 'na 'jevo svoje sympatie s těmi,' kdo' dnes 

"v Rusku,pro své náboženské přesvědčénítrpL TíI!l staví se světza'jejich, 
"věc a může lhostejné V Rusku přesvědčít; ,že ta věc ,je jedině správná a dát!' t. 

• ' 'jim odvahu, aby ,i oni se k ni připojilLJsou ostatně již nyní zprávy o novém: 
"'náboženském životě v Rusku a ,to i v ,kruzích dělnických: 'Tak ,šíří se hnutí . 

~ -
l. 

, .' ďl: zv. křesťanů evangelia. Dr. Keller o něm ,píše na' základě 'informaci,:ůdce ď 
~'. hnutí, Pro c ha ;"', o v a, který chce.; v, Rusku 'uvést v ,život domácí 'evangelní ;, 
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hnutí, 'jež ~eslo~ži ,západoe~ropským'denominačním zá jmům, nýb~ž prostě 
'chce přinést ruskému ,lidu evangelium: Prochanov se ~ smířil se, sovětskou 
,vládou. ale naříká na pravoslavnou církey. NašeIprý sice ,tu"a tam sympatie 

, a' pomoc·,. u ' jédnotlivých. vůdců, ale v celku není prý -' pravoslavná' Církev 
y ~usku: otevřena: evangeliu; Avšak ,'věří v· její oživení,'až se rozmůže' evan~ 

, gelní ,hnutí do, široka. NejvětŠí 'překážkou ovšem je,' že hnutí· nemá škol; 
evangelistů,a.'bibIL (Christl. WéIt, 1930/seš.1.) ďl ... ·:. " " . 

. ' . :Jak půsóbilyprotesty ye 'světě na, ruské držitele' moci; toho dokladem 
. : jé list, který napsal Stalin vůdci. Svazu bezbožníků "Jaroslavskému:' "Anti

paÚe proti., nám v Evropě .rOstou a: nesmíme nechat ' vyrůsti plamínek pr07 
tes'tníchprojevů 've velký' požár. Musíme, změnit svou útočnou linii' a pře-, 
nésti boj proti Rusku do Evropy. samé.". I,"·· ',.' K 

RÚZNÉ. 
,/: ; 

· ." , 

,Adolf,.H a rn a ck .~ emř el 10:' ďčervn~ 1930vHeidelbe~ée: Velká· 
postava theologa-historika předešla' násy 'náplň věčnosti. Svou prací vě-' 
deckou.dával duchovní život aspoň dvěnia generaéím protestantského ducho-

, venstva'a,tonejen německého. Póčátky křesťanství, jeho literatury,· jehó 
myšlenkové ,tvorby" vývoj a dějiny křesfanstvíosvětlil s ,vědeckého, stano
viska pracemi, Ijichž :nikdonemůže,pominouti. Dostal se do ,sporu s-ortho~: 
,doxnímvedením své církve, 'ta' protestovala proti tomu:; když-se stal profe~ 
sorem na 'berlínské 'universitě~-Alednes se,jím.ta církev, chlubí. a,búde' 

: chlubit .. Mladá gen'erace' bohoslovecká . začala . s" jiného: stanoviska·; hodnotit ď' 
křesťanství než on;:ale onpráyem, ji vyzval, abysé všímala;1aké ,výroku: 
Bůh je láska; a aby nemluvila 'jen, o'Stvořiteli 'a Vykupiteli,: vzdáleném ,a ,: 

, nedostupnéni -Bohu a : nap,osto, hříšném, : ničemriém 'člověku: Húnack 'měl . 
zájem'nejen.,o svůj úsek vědní, ale o veškeren' vědecký život a mimoto " 
o život sociální. Historie.'byla mu ,učitelkou/života. ;,Čemu' jsem se naučil", " 

"'naučil jsemse v děiináchcírkve,; .. nebof nic lidského není.jí cizí.",Narodil 
, se 7., kV,ětna '1851 v Jurjevě, kde',. jeho otec_ hylevang. duchovním. ,Již 1874" 
Ose stal soukromým,doéentem círk.dějin· v' Lipsku,' '1876 mim oř. profesorem 
v Lipsku, ď1879 řádným v GieBehu, 1886 v Marburku, 1888 v' BerlÍIí.ě,', 1921 šel ' 

ď, do.pense. 1905-1921.' byl "vedle profesury, zároveň, gener.řediteleni ,státní 
knihovhy'v"Berlíně: Když byla otvírána její novostavba r . .1914, byl Harnack· 

,(povýšen; do stavu. šlechtického: Jako ,theolog měl jméno světové~Jeho 
nástin dějin: dogmatu přeložil do čéštinY'prof. Dr.žilká;\ ",' '; K; .' 

,.,Sedm'ý mezdnárodní .k-onglies,fil,osOfii:l/ý,bude·se'ko~ 
nati v době' od 1.....,..6. září 1930,. v' Oxfordu' za předsednictví', támějšího'uliiv; 

· wofesora' J:,A Smitha. Program 'kongre'su 'bude probírán ve 4· skupinách: ; 
metafysiká.;)ogika, a" epistemologie;,ethika,politika a ' estheti~a;', historie ", 

· filosofie: . Každá skupina bude ,míli 4 sekce .. Každá skupina búde mít gene
rální zasedání, každá' sekce bude mít 4 schůze. Vgener: zasedání 'budou 

,'mít 'referát vždy, 4 řečníci,ve schůzích sekce vždy 3 řečníci; ,a ,to,po 25 minu: , 
tách. Mluviti "se může anglícky,franéouzsky, německy a' italsky; Minulý;': 
6. kongres', se konal na Harvardské universitě v r . .t 926. _ ": ". . ď~,. :, 

,'J i Ti de.Prusk'ý sněm přijal proti hlasůni ,levice návrh~_'aby byla prove7, 
'dena' reforma kalendáře, tak abý ,velikonoce', byly' stanov,eny ná p'evné datum. i 

" Dále ,přijatpróti hlasům levice návrh, že se mlj. působit. proti zesvětštěni", 
,'výchovy mládeže ve, školách všeho'druhu, .že, se má věnovat největší P9zor: \ ' , 

• nost výuce <náboženství a škola proniknout . duchem křesťanským .. Konečně .. i,' 

; přijat návrh .'centra,~. že propujčování práva veřejnosti a práva, spolčovacího' 
organisacím,surčitým světovým názorem (např .. Volná ',myšlenka) smí 's~ 
dávati jen zákonem,' ne cestou' nařizovací. ' , ', K., 

J • \ , ".< •• ' ', .. ,. l ,'< (,J ".; i J, ":. • J, , ' 

: ,'RúbTiku ,ROZHLEDY'PO 'LlTERATUŘ,E bylonulno'odložiti do příštího .. 
čísla,J, '.' " ,,' " ," 

:1;< " 
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, ' STAV. DNEŠNÍHO BADÁNÍ O JEžíšovI. 
(Předneseno na 4. vys\okoškolské, konferenci křesťanského stu~ 

. ·denf.stva (akad. YMCA) v Litomyšli 9. července 1,930.) 
, '; > !' '; , ' . " , , ':' , \, ,,' .'., '; 

, ,MáÍn;-li mlu~ito stavu dnešníh.o badání Ó. ~ežíšovi,chápu svůj 
,úkol v podstatě jako referentský: informovati v krátkém \pře-

> hledu o různých a velmi rozmanitýchs'měrech a proudech, jež 'se 
:,;y badánío Ježíš~vi,' jeví;- už předem musíme si totiž.' být vě;
,domi,že př~s všecko .zdání opaku v.',žádné době nebyl zájem 

o Ježíše takový, .jako v době naší, zájem nejen věřících, ale zá
:jem hledajících, badatelský -upozornitfna výsledky ,toho ba:' 
dání, ukázati jeho dnešní stav a tím pro'orientacfvytvořiti nej- " 
širší pozadí, od 'něhož se budou mód odrážeti přednášky ostatní. 

;. Je přirozeno, žeja:ko v každém. badání tak i v badáníoJeží-
ď 

.šovi' záleží'na zakladním stanovisku, s něhož se k badánípřistu
puje: Tímto různým stanoviskem je dáno prvé roztřídění směru 
na tři velike skupiny., . ,'. . . ". '. . ..' . . 

L Předevšímťje 'tustánovisko; církevních naukových, soustav 
li a ovšem i stanovisko věřících členů církve,' pro něž jest Ježíš 

'Kristus předmětem,' náboženství, kultu, 'údy; Bohém, Synem.b~ 
" žím, věčným Slovem atd.Ať . j de' o círk~v . katolickou, pravosláv-

.,. ',nou, nebo' kteroukoliv denominaci., protestantskou, Je'žíŠ je ,tu 
'předIDětemnáboženské víry a součástí věroučné sohstavy.S tou~ 

to věrou je spojena i víra v. bibli jakoslóvo boží, zjevení boží ab-, 
solutní a 'n~omylné~' Věřící katolík svou vírri'v, Ježíše/vyjadřuje 
slovy, že Ježíš byl a je Bůh .a spolu člověk, pravý, Bůh apravý , 
člověk, věčná druhá božská osoba, která se. v čase stala člověkem, 
abynás svou,smrtí na kříži vykoupilaa.jednóu opět přijde,aby 
svět soudila při skonání světa. EvangeHk,svou víru v'yjádří třeba' 
slovy: ,',Ježíš Kristus je to Slovo, .kterébylo o'd počátku II Boha a 
bylo Bůh. Ato Slovo tělem učiněno' jest a přebývalo mezi námi 

, pIne milosti 'aprav4ý: A z'plnostijellomy všichni:vzalr j.sme'ato .' 
'milost zamilosL A skrze něho i k němu všechno bylo stvořeno. On 

je střed' :všeho světa. V něm plnost boží přebývá tělesně." "Bůh 
.·obětoval Syna: svého' za nása~ tatoobět byla jednou pro vždy . 
vykonána, aby se. lidé na ni bezpečně spolehli a přijali jijako . 
"důkaz Božího. odpuštění; Siníření mezi Bohem 'a" člověkem je ,do~ , 
. 'kpnáno.,Kristus, se stal, dokonalÝm pr,ostředriíkem.;,' ;"1). .' 
'::.Tento 'věčný, nadhistorickýKristus. je tu předmětem nábo-: 
. ženských a theologických úvah.a .spekulací, je dále předmětem 

'; kultu,'modlitby,:údy, namnoze většInež Bůh Otec,jepánem 'a 
. vládcem. duší, předmětem toužebného očekávánf,.Jásky, pietistlc-" 
ké vroucí· oddariosti ,vzorem adlem života. Co vypravuje bible 

"0' jeho životě na, zemi; je přijímáno s.mi.prostou. vír op.; jako zá-: 
.' zraky, ,riarození '·zPanny, ' vzkříšeni' z. mrtvých, . neboť. bible je pů-
vodu. božího a nemůže obsahovati leč pravdu.' .' ,/ . _. . . 

'.' "I .' -
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S tohotO' stanoviska víry může se zdáti každé badání O' ,Je~F: 
'I šovi svatdkrádežriow opovážlivO'stí 'a bezpožným rouháním. ,Na- :' 
,nejvýš může hÝ,ti: ;věno~ánO' t01l1\1,{aby tento předmět. víry byl 

obhájen a abY,oylyvyvrácenynámitky proti ně1llu. Badáním~ 
tu'cílapologeticky,:obhajobu aposilu'vír'y" či lé'pevěroučné sou~' 
stavy:' ''''',.' ,.'" ',""1 ',::~"'\ ,:' .• "'''',,,' :",d'.,., ,i, ',o '/ 

• ,Není 'pO'chyby, že tento Ježíš Kristus jakO' předmět a obsah 
" víry ačást,tiaukovéhósysťemú církevn~ho niůže;1lÍíti,ve1ikbu plÍ-. ' : 

'/: ,'sobi:vostná lidskóudŮši. Ovšem'předp,okladem tépůsQbivostije':' . " 
VIra v celou tu soustavu. Jakmile však,tÍl.' dostane trhliny, ztrácí ,. 
se,vš~éhná.:půsO'bivosttohoto'JeŽíŠe na dÚši. . ,;," .. "', .': 
'~' . A á.pologetické t'tvahya hadání pO'máhají'ohýČejnfpouzetam" 

.,kde ješ. tě{rF~édůvo~y; t:ozhodujV, aby,čloVěk:v.íru. v duši O'.th~se .. ::· . 
,nouneoPQustel, alelvuhse·doDivemlouval."" ,', ",.,.1 • 

" " 'A 'tak má,me. t~ďčein9úi lÚ~ratur~ O' JežíšQ~i z těchto církev~ , 
ních kruhů, s cílemz,neiv;~tší části apO'logetickým,vedlé jiné, ' 

I 'jejíž cíl' je duchovní ;vzdělárií;' buzení a živení zbožnosti, nebO" , 
'kultický. U katO'líků'mají poněkud větší volnost.badatelé tam;, 
kde mluví o Ježíši jakO'člO'věku, 'třeba:arci i ,tam, bO'ŽSťVÍ: je věCí 
hlavní, ale při badání ,olidstvía, životu y.těle je možnO' rozvinouti, 

\ . úvahy rázu"psychO'logického, ethic~éhO'Í'sociálního. O' JežíšO'vě 
osobnosti;,móžno i .určitéprO'blémy, stano:~iti.Í 'řešiti: Tak' učinil . 

"na př. ve svém ,Kristu katO'lický. modernista': HeimaI1-n' SchelP) i ' 
jemuž rO'zpO'ry ,a problémy evangelních zprá:vjsou dokladem 
"životá,'. plného. napětí" bez, něhO'ž není vůbec myslitelna tvůrčí 

ď. 'osobnost, " všestranná ~plnost: vnitřního bohatství, a původnisHa 
ducha':.Vídeňskýkatol.theO'logprO'f. Dr. TheodorJnnítzer3

) líči' , 
působivě lidskou ,osO'bnost JeŽíŠo~u,·. jehO" velikóst, ducha; mld-' 

,~ · ... lidske::~~be.vě~.omí .. a . vysokou mravnícenú, rovněž mravnLá' 
f ' kul trimL přednosti, a':'vyiriamj eho, učenÍ( nez~ pO'mína je, arel . vedle 

toho,lskuteČné~o/apravéhO' božství 'Ježíšova.·Po:dobnéhó .• ázt1'jest} 
spis, prof.,Aug~ ,Reatze: J esusChristus " (1924) . ; KatóličtL badatelé, 

"využÍ\:ajítaké.velmiúčinně při svém líčeni Ježíše výsledků badá~ 
ní . o'J ežíšov,ěJ d6hě,prostředí místním i myšlenkO'vém, jakož, i' vý
sledků' baclánIz ohlastí psychO'logie, :.sociólogie a ,pedagogiky,· 
,takže lakO';yá :kniha 'má pak; ráz nav,E!Jl,ek .,y~dE!d~ý.(TohatO' drl;lhů 
jSQudvěvelké knihyfrancO'tizské z 'poslední ,doby.:je~suity Grand,;, 
maisona4

) 'a dominikána Lagrange5
)., ,,' <', .: .' "0, ,.,'.' ", 

V češtiÍlěj'máme z této katolické ,ježíšO'vské literatury,lepšího' 
druhU. překlad,· ·'francO'uzského díla:. F ouardóva6

) • "Nepatří. ,k ,ní 
:vš.ák .. s tako~ou .reklamou' šířený 'spis italského' konvertity. papi
niho7

), který. je fanatický,fantastický, anevk~sI1Ý.< ,'" , .... ',' . 
, , . PO'kud však's tO'hoto hlediska nějaké badáriít. j.:hledání oJe,~, 
žíšovFv,literatúřé,jest;slouží'léiněři v,ýhrádně, ,cílům apO'loge-, ' 
tickym;obhájití a',dokázati pravdivO'st obsahu víry'avěro~čného ' 
'systému,,~',němž' jest Ježíš, skutečný.a,yěčný,,;~ůhikterý ,v čase.~ : 
žil nazemi:jakb: čloVěk Badání sarilO;hledání pravdy dosudne~ 

, I nalezené,_n'ení tu cílem. .', ".' ' '" I '" ' ' '''; 
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" II. Prot~jškemk to~utó,stanDvisk~ ~.tDin~tO'.b~dán(je'sVÍiné, 
jež ,j est 'v ,mnohém' pta vým DpakeuI prvéhD" ále má s nim,také 
něco spDlečnéhD. Takéj en al)ologeticky dokazuje, stanDvisko 'pře- '\ 
.demzaujaté:, že, Ježíš ,byl bůh,ne. Dvšemskutečný,věčny, živý 
Bůh, ale lid1l1fvytvořený,lidsky,výmysl, fa-ntasíe, fikce a., přHom' 
Že nikdy ani' člóv/ěke~ nebyl, nikdy neexistoval. " > .i:' '. ' .. ' 
: ,Počátek/pDpírání' Ježíšovy historičnosti jest,vspisé,ktei-ý 
téměř.před .stO' lety vydal 27letý prDtest: theolog David,Friedrich' 
Stráuss8

) ;PrDbíraje ~zpráyy ev~ngelií, O' ; J(!žišovÝ,ch "záznicich a .' 
srovnávaje' je ,8 .. ostatní antickou .literaturou;'dókazova~Strauss, " 
žetavyprávování nem6hou'.býti pokládána za 1íčenískutečných 

. 'údálostí"nýbrž žéďjsou něco zcela "neskutečného, mythického. 
'. :1. škrtl pak, vše; co 'mělo podle.něhomythiéký· obsah a proto·.skóro.,· 
, 'celóu'hist?'rii i eyángelnFjakoneskutečnou. Pokračuje v jehO" díle; 

i/BrlÍ.nó' BCllieř9)',prohllíŠil'éeJoů.osobu::JeŽíŠbvu'-za/mythus·,'a'.dol{a:.. 
zoval původ křesťanství z římského pohanství. > •. ' , 

:., .. Počátkem 20. -,století byly ,myšleDky'Straussovy' a Bauerovy' 
í'Dzvedeny, prDvedeny do důsledků.aopírány spoustou důvDdů a: 

'tů -od 'badatelů různý~h nárDdů.· Angličan . John. Robertson10
) . , ... 

,tvrdil, Že Ježíš je.'osDbnost. mythická, . neskutečná, kterou, si ;vy-:-;,
tvořilo, prvůtní křesťimské' hnutí i to. pak saril~. prý, viniklo sYn-.' . 
. kretisuiem z růzriýcnprvků, jež poskytl mithraism,' krišÍ1aism: a . 

; < jiné PO'hanské kulty i při tvořenfmythu O' Ježíšůvi měl prý :-yelký: 
:,význammythus o' slunečním králi. _ . '., • .'. ' . , ,i'·- l" , 

, ,'MéziNěmd Albert Kalthofll1 ),:tvrdil, že všeckO' Jo, CD se ' 
v evangeliích a,vůbec. y NO'vém záKoně yypravuje,o ,Ježíšovi, 'je 
allegorie, legen4a .. a,mythus. Křesťanství/nebyl~" prý založeno 
Ježíšem, neboť ,ten nikdy nežil i 'vzniklo prý z velkéhO' lidového 
,asociálního hnittí,:ježbylosoučasně u Židů, Reků. a Rímanů a,' 

"'v němž vznikl i: mythus O' JezíŠDvi,' který je jakO' dodatečně vY-:-
myšlený herO's epO'nymDshnutí..' '.' .... ' .... .: .'. .' .. \ 

ď ,i,:Hlavriíni;i,zástupcem"tO'hoto:- sniěru;, jestprO'fesO'r . filůsO'fie 
.v Karlsruhe Artur Drews12 ),který" od' r."'1909 dO"dnešníhb:dn'e . 
. nepřestává. chrliti' ,spisy, v ,·nichž mínI 'dokazO'váti"žéJežíš je 

, ' pouhý mythus, vymyšlený: bůh, že, 'však jakO' .. historická .O'soba, 
, nikdy neexistoval. ,Ježíš ,nebyl prý vytvO'řen teprv křesťanstvím.' 

.' ',Již před· ,vznikem\ křesťanství • byl prý bůh' Ježíš'. a . jeho r kul t'u 
židó:vsKých',sekt i'citEml kuj t'p~y;,sahá"a~ ,k, star,ozákonnjl11ui~ Dlluůvi' 
a,soustředilysé y něm ,jednak escha:tO'lo~ickéď i8.eíe:apók:alyp..: 

, í tické,. jednak.pohanský,pO'jem bO'havykupitele, kterýumí:i-áa" 
"vstává,zmrtvých: Nejstarší' svědek. křesť!inský, " apO'štO'IP.aveI, 

,nemluví prý, nic o Ježíši ,hisťorickém;',jéhD.vtělený·sýn Dožije 
židO'křesťanskébO'žstvo:JeŽíš,jejždal.Pável do .středií svého' 
náboženskéhosystému:'a:;pDzvedl na>výššLstíipeň. náboženské '. 

'\:a:;mravnL spekulace; Evangelia miobsahujíprý histO'riiskútečné 
osoby,' nýbrž mythuso:''Ježíši;'. oděnémvhístorickérouchO',',Qři 

,(se'mž .příspěvek· k domnělé historiitohoto,Ježíšepodalijednák 
I. israelští ,prorO'ci' ti mesiášsképůstavvStárého. zákona jakO' MO'j-

, ~ " " . ,_ I 'Oj <. . _ ... ' . , 
i' 
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žíš,EIíáš; EHse,us aj., jedn~k různemythické postavy pohanských 
národů; spojené s vírou v boha vykupitele. Všecky nábožensky dů~ 

;, 'I ežité' v.ěcive,víře, vJ ežíše, ': j akó křest, ' eucharistie, ukřižování, 
"'vzkříšení, jsou' prý vypůjčeny z tohoto mythického. symbolismu 

'kultu J'eŽíšova. Důkazy pro' svá tvrzenI, bere Drews jednak z do
, mnělého 'mlčení historických ,'pramenů 'óJežíši, j edna.k je sestavuje 
. z \ riáb'ožensko historických paralel tohotoďdruhu: O' Ježíšovi se 

vypravuje, že procházel ,Galileóu s 12 apoštoly i o J6suovise říká, 
že přéšeLJórdán, s 12 kmeny a jejich náčelníky i o::Jasonovi se 
praví,že,vedl 12 reků do, Cholkidy přes Černé moře: ,tento trojí 
fakt ve skutečnosti je jeden fakt i 'Jason, Josue,)e'žíš jsou jen, 
,tři různé fqrmy astrálního mythu., ,...,'", ".': ' 

'. .' 'I A:vš'ak:také odborníci, ukazovali: a ukazuj ína: různé orientální:" 
, mythy;', fd jeví podo1:Ínosti,~e' zprávaffii' iO.I' JeŽíšovi;., a'; tvrdi", že 

., ,mythus o Ježíši je p~astarý mythu's orientální, který v Evange,. 
,. 'liích' je přetvořentak,jako 9'Y rýsymythu byly osud,y,historické 

osoby. Ježíš je 'pry, tedy jénhist6risovaný mythus; "',"".' , 
,TakorieritaIísta;P.J ensen1Q odvozoval Vznik' ~yihu o' Ježí~ 

',šovi z,qabylonskéhomythu~ó\ GilgauHi!šovCa /prohlásik Mojžíš~, 
'·JeŽíŠe á<Pavla zatři variantyféhož mythu~te'dy neexistující oso- " 

, 'bý:' Jiný assyrolog, H"Ziminern; vyslovil souhlas's tímto riázo
reni.14

) 'Za, jiný 'takový mythus je pokládánbabylonský'mythlls 
o bohi( MardukovPS),' o jehož' utrpení a' vzkříšení se 'vyprayuje. ' 

", Jiní ukazují 'na, mythus, o prvotním čl,ověkulfi), "synu' člověka", a 
:zprávy Oněm v památkách hermetických, íránských, niandej- , 
ských a manichejských.Jiní poukazují na řecké mythy'oHe~" 
raklovi; Orfeóvj17), Pythagorovj18), Augustovj19); ,Jiní konečně' 
v'ůbec na všecky 'Orientální ,mythy o bozích umírajících,vzkříše:. 

"', ,ných ávýkupných,aťjsou babylci,!lští,~egyptští, f,oiničtí,frygičtí 
'riebo\řečtL20 ) " ';' .. ' 'í '. ' !, ", ,', " • ,\' '< '",' 

., 'Mezi radikálnimÍ neodborníky byli dále dva' Poláci: Lllbli~-, ' 
,;ski21

), áNiemo;ewski22
) a Dán BrUndes23),.jehož' spisek vyšel také. 

~. 'k' ~ kl 'd~ ',' ' ,., , '''v,'ces em'pre ae."" '. ',,'I. ',', . ": .' "'", '" , 

• ';',:' :Po . světové ,válce toto radikálničení nepřestaloi hlavně Drews . 
'pokračt1 i e;,ye _,:ydávání:novfch spistf; ~ \.i ako, spolupiacovníci])ři~ .. ; .. 

,. býli'imu'RRasdzke24),farář y Brémácq,.a L..F~iler25kZatímco~ 
. ',v.,Něm.eékutoto línutídnesv kruzích.theologických 'n~zanechává . 

účinkl1,\ budísensacivHolandsku,· Francii a AngIii;26)v kterýchž-. 
, ; to ·zeiních. se ,'nyrií.'. vede živá diskuse ó historičnosti'JeŽíšově.
.. ·.V.Německu hyl 'před válkou. veden boi o.JeŽíŠovuhistoričnós{ ... 
s'velikowvášnivo,stt se strany: popěráčů.i:obhájců;a'tento'h:ií' byť;-

, :jednoú Z :důležitých příčin,že .se n"ěmecká theologie po válce dala 
. .jinýmsměrem. Prodnešníněíneckou theologii~néjsou spisydrú- .. 

hu Drewsova:nij ak ,aktuální; necháv,a jÍ,' 'j Uhastej nou, nikdo ,jich _ . 
. , již nevyvrací: Bojem se; došlo'kpřésvědčení; 'že. pochýbovato Je.:,! 
'žišově 'historičnostičjénaprosto bezdůvodné a že ' uváděné důvody' 
proti,níqako naprosto ,'nevědecké nezaslouží ani :vyvracení., Po~ .. 
pěračů' ovŠem:také nikdo:riepřcsv.ědčíi' důvodYlproně. nic n~platí,: 
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neboť jsou předem zaujati' svym, protikřesťanským,a protinábo-, , 
žénským stanoviskem., ,Již před válkouúkázal sám Harnack27

) , 

',na neodbornictvípopěračůa' tedy nek'ompetenCi mluvit do, těch~ 
, to', otázek: "Je' to pro 'vědeckého theologazahanbující,,:že má' 
zodpóvídat ,otázků,' zdali" Ježíš vůbec žil, kdyžtě,bá.dání o živótě 
Ježíšově bylo v činnosti skoro celé stóletí:v. 'NěÍneckus'vynalo..: " 

, ženíÍnnejlepších siL Ti tři učenci"Kalthoff, Jensen'a Drews' ne~ 
:", vykonali vážných studií; ježjsouriutny,;aby I dosáhli práva,mocL 
'spolumhlviH ve vědě o prvotním křesťanství." i:" ' ' , " 
· . Celý spor všaklměli tu'dobrou stránku,'že se snovou. důklad- \ 
nosti·. zkoumalá" historická' cem!. pramenů:ožÍvotě '-Ježíšově, . že' I 
se. dále podrobně'. studovalo' duchovní ovzduší doby vzniku kře':': 
sfanství' a, konečně nově se .. prozkoumala i.: svědectví mimokře~ 
,sfanská'· o' Ježíšo~L" , .. :." ' " '. \ 1-." ,'-,'c , i 

· : .. ,\Výsledky'tohoto~hadáníjsou takové; že vskútku,jen,.člověk' 
. zaujatý může dnes pochybovati o historické existencizakladat~le 
křesťanství, Ježíše z Nazaretu. ,Dnes stačí ukázati ,i' těm, kteří 
nejsou, ochotni uznati: historickou cenu zpráv evangelních a, jimž' 
zdají se ,pozdními,svědectví: Tacitovo(kr. 64), Súetoniovo' 'a, 
Pliniovo, na nové velké práce: ,Klausnerovu2~) a Eislerovu29h 

/ ~. kteří upozorňují, na, svědectví Josefa' Flavia, a Talmudu ,o Ježí':': 
,šOvL Zvláště je tu, cenné 'svědectví t., zv. slovánskélió', Josehl.'Fla::.: 
'via;t.j. starosl'Ovanskéhopřeldadu l,ůvodniho;a donedávnane~ 
,známého ,malého spisku Josefova o dobytí 'Jerusalema. od. ,Ří-" 
mariů30) ý"i-:70. ',,'" " , .. ' " .. ' ." . . J' ,ď"" 

, Popěračům historičnosti Ježíšovy nelze dnes uváděti ,důkazu 
'z mlčení současné \ historie, zvl. Josefa Flavia' a Talmudu. . , 
: .... O jejich překonané náboženskohistorické methodě p~k<pla'u '" 
slova,Harnackova:, "Historicko-:-náooženské bá.dánítrpí dost často.', 
uinělým'isolováním problémů. Ale ještě většíi-ány z'as,aiuje mu 

• oná srovnávací mythologie, která spojujeď.kausálně všecko 'se 
yšimi strhúje pevné ohrady, hravěpřeklenuje· oddělené propasti ,: ' 
'a', vysoukává kombinace z povrchních poddbností;>Tímto způso~" ' 
bem lze'obralem ud~lat Krista 'slunečriímbohemnebojiným' 
bohem" Marii Velkou Matkou, 12: ápošfolů :12. měsíci, .,vzpome': 

: )ÍlO'uti si, při historii narození na všecky , historky o ' narození bohů; 
" lze k 'Vůli holubici při křtu vzít všeckymythologické holuby, při

;.drjtŽit, k oslu při"yjeZdudo ,Jerusal~mav,šeckyprosl~ve~éosly . 
"a tak kouzelnou holí historie riáboženství šťastně odstranit 'každý 
, spontamlí rys".Sl)· .',; -' (', ,,' ,;,:, ,'. ; , 
··.'BylooprávdutakékonkrétněUkázáno"jak,toutomethodou 

. lzej,dokázati'ď, lže neexistoval'na .př. Napoleon, .a'že zprávy 
. : ,'Oněm jsou mythus o, slunečním bohu atd. .,' ~:, ',:;~'",: ' ,',

Ji ,::"'tOdborní'-4 orientalisté".....:.::.tíní" niéně, neodborní:~radikálni 4popě.; '. 
rač i , ::....:. , nedokázali·' , předkřesťanský ,kitl t 'něj akého: b6ha,J ežíše,
nedokázali ani"jiných svých předpokladů, základů,'ria ·nichž . svou 
'umělou stavlm budují. '.'Proces'historisace, mYthu'.je historicky,' 
těžko' uvěřitelný:' Nejstarší 'zprávy o Jéžíši uka~ují na: muže ... -:-:-];\ 
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, "M'esi~še" a-není:, I1a'/něm 'nic·"mythického.,:ZáhydJ\Í'šem:,legendy" a 
mythy,o něm vznikaly a hotové a: staré se naněhópřenáše!y;j,ak . 
ukázUijeN.~ákon. : Avšak před mythem a legendoubýl.histo. 
:dcký' zjev. Ježíšův, épozdějičástečně.· zmytholó,gisovanÝí' ,jako 
,<téže ,době zjev: Pythagmův,: Alexandrův, AUQuštův~ď " 

I' 

,,' lIl." Tím,jsm'e- u','tř~tího stanoviska;kte;ě,Ježíše : nepovažuje 
ani':za'Bohá skutečného'; áI1i. fiktivního, ani hepopírájeho histo

,··tičnosti,'ale pokládá' j'ej za historickou bytost lidskou/Stóhalo' ' 
. stánoviskapakj e tu' celá stupnice .. názorů o Ježíšij .. ' odnáz<>ru 

:(, 

'j 

" 

'. o deIektnosti 'áchoróbnosti jeho:lids'tvi k uznávání velikosti a .' 
inimořádnostijeh'o nábožéÍlské\ a mravní osobnósti, 'a, k názoru, 
že ~v'JeŽíšrčlověku. je. zjevení Bohasa:mého na zemi. 'Ne,.všem 
bada:telům .' .. tohoto, stanoviska:.·: šlo. o" skutečné lbadání, hledání 
,pravdy o ,J,eŽíšovi .. ale většině přece jen O' ,to Šlo; Ne.všichni',měli 
,ušlechtilé cíle;mevšichni' postupovali ušlechtilým způsobem; .. ale 

, větš.ina p'řece~ jen ano. ytéto. skupině.t~pr:.y:e,l2:e mluviti 'osku.,.·, 
· (. tečném .' bádání·' o'. J ežíšóvi, ,':neboť ":větš.in:ě" šlo (;právě 'o"')lalezení:'" 
, ,tóho" historiékéhoJežíŠc,' kterÝ, na zemi žila' působil. 'Přehléd-
. heme'sice'celou,tut6 stupriici,' ale:,zastavímese pouze u zjevů, 
které' -:-'-:' třeba' znarrienalyJeckdy pochybení ~~,př~ce.byly . důle-' 

, . žitou etl.lPou' na cestě 'za .pravdou 'D Ježjšovi. yýsl~dky)ohoto 
'" úsi1L:jsou :.velmi ·,dUležité 'shlediska,nejeň', v'ědecl,{éhó;: ale ,'pr'ávě .' 
. , : ináboženskéhcr; , ,,';. ' " , .' ,. . ' '', '. 

I . '.. r.Ně~tei'í Ze., s'pisov'atelů'o ,'Ježíš'ov( 'viděli' v něm. člověka' 
.. . (lchylného, '. chorobného nebo jinak defektníHo. " , . ' ... ' "', . 

"::'Již před 50 l~ty ve Francii Jules Sou~y32l odkazova1.badání 
. \ .oq~ŽíŠ?vi,do~b~ru p~Yc~op.a~h?~o~h!~ n:?o~té prý patříz,kóu~at 

· 'dusevm stav vetsmyvelkych ,hdl,.Napocatkutohoto stoleh pod1al 
.seředitel',ústavu choromyslných v Ho1štýně.·Georg Lomer:,'l'íšíd 
p6dpseuooÍrymein Dr:; de Loosten3~),' úkolu"dokázat, že ďJežiš 

. ,byl·',duševn~,éhóry.'·PomáhaL niudánský 'théolog, Emil: Rds':' .. ' 
, . mÚssen34

) ,/ ,a.' fl:"at;lco~ský:lékář':psychológ 'Dr. ,IJinet~'SCfnglě~5). 
,Nietzsche',pokládal. J·ežíše za ižeIÍštilého; draždivéhonetir'asthe. 
"nika, :"J: BauTitiiim3~)za'mužé'.nérvOvě choréhO a' př~,dražděného, . 
, ,OskarHoltzméinn37)ďzacnorohnéno' ekstatil{a Oa snílka .• ·. ' ';" " 
. '2,- Tentó' 'druh,p~suzO:váni, .'JežíŠ'e .; byí;C;uze,:krátkbdobou' 

· )nodou ~a .dnesďoněm,nehíiparnát~y.~J ,Zat9y,~~jAOy~jšLdQ1;J.ě 

., 

'. psyčhóancil'ysá", rÓz'šíři1a<syů j :':způsbh,'nazir~ní ';'a\svů í' ". pbnséxlla:.:: ,ť 
1ismusi na ~ežíše,a křesťanst:ví. Švýcarský farářaoro~~s()r Ge'
orges"Berguer38

) . vykládá Ježíšovu )vírú,;v,. Boh~,Otce~:vlivem, 
()idipóvskéhokomplexú; O;;,Hofmánn3,9) přenášíoojém":,,Hbido'/,'· 

" 

:'dD novozákonní·terminologie,a:pqužíváhokvýJ~ladu nejhlubšího, 
, .' " ducp.C!vního~iyota·J;ežíšoyá; až: i na"křížL, H; ,Saall~.ld:~Lyyklá(lá~ " 

, terml:riol og'ií'a':pa:lisexuálismem;: p'syc1ip'iltiá1YsÝ,,~z~kla~:ní ::p oj my 
křesťanské.' .. "'.: .',f ,,:,.;'>:, :.f. :';'. ,Í' :; ': ",' ,', 

MŮŽé~tO' o,všem: jen,> přispětUk ;zdiskreditování , p~ychoanalysy, ....• 
nikoliv,.,'J ežíše 'neho, křesťans!Vt,·Pod :,vlivem ,:'psychoahalysy' by) . 

". I" ,I. '''.v·· , .• ",.' 'I ',' ,. " 
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,Ježíš 'vtažen do oblasti erotična·ivjiných spisech,' na 'př.od 
Bliihera(1

). a Bronselse/2)',ď;, • ,'ď\, , 'O' , ' 

, ,\, 3.,: Je přirozeno, ,že všelijaká hnutí;'" jež se 'zvláštěpo,válCe 
.' rozbujela,: jako:' spiritismlIs~, ()kultismus,'theosofie, Steinerova 

,anthroposolie'ano i, mazdazna,! osvojují si Ježíšea'přizpusobují 
" si, jej podlé ,svého obrazu.Příslušná'1iteraturaje nepřehledná" 
'ovšem nedá se zahrnouti mezi I; literá.turubadání ÓJeŽíšovi. 

U nás ; jéz :tohoto okruhu, příznačná, kriihá'Jirnianov(43
), okul

'" tistická," theosofická á ,~yrikretisticl{á;' Vyšelfaké 'český' překlad 
Ježíšova ,života 'odvelekně'ze mazdainanit Dr.Hanische;4~) " ' 
, "4. Takériacionalismus chce Ježíše upoutaHdosvých služ~b: 

: Poněvadž bývá spojen s antiseniitisíuem; 'je mu, ri~příjemriý ži..: 
, dovský puvod Ježíšuvapr~tozněho vší~ocí chce učiniti Arijce. 

, Jeb :tom' již řada' spisu;' P.óčátek učinil H .. S. Chamberlain/5
) 

který první 'tvrdil, že Ježíš jako Galilean nebyl ,semitou,nýbiž 
, rassou ,i: duchem Adjec. , V pO:slédnídobě,pó bližším poznání' 
,historie indoevropského národa Hettitu, ; k jejichž' říši dlouho 

. patřila i sevCT'n{ Pálestina,ukazujěse opět znova' na možnost: 
,Ježíšova'puvodu" z ',rassy indoevropské, v opaku k semitské. 
Někdy je při tom J.zžíŠ snížím na úroveň\ národního šovinismu a' 

':ántisemitismu, v Německu rej p'řipodobňují starým germánským 
bóhum46);U nás. MUDr,' Jos.Jank(47

) také staví. Husainá.d,Je-, 
,i žíše;' jenž prý znamená j inošstvL'Hdstva, 1.dežto české riábožen-

,ství pracovitosti' a mravnosti budemuiným ~ěkem lidstva. Židé 
prý všude šíří'jena.theism, anárchism akomunism: " , 

\ To všechno jsoupochyberié pokusy i Ježíšé nelzé' násilně: vy". 
'jmout z rassovéan'árodnLsouvislosti, stejně jako nez duchov- > 

ního a náboženského vývoj e židovství."" , 
, ,'" ': " : C',',,', ( ,',' " 

'5. VíceoprávněriI. mají pokusy" 'uvést' Jěžíšev':úiký vztah 
" k soCiálnímu hnufínaší doby, a,'speciálněď,k,socialismu,' MnohO " 
":pod~ětu vyšlo ód Tolstého; který ukaz(wit1 J~žíše 'jako 'Ilepřítele' : 

státu, kultury( 'práva,váIlw a stavěl ,ostře proti sobě' nynější 
, právní řádspoleČnost(a:řiiď lásky Ježíšova kázání, na, hoř~. ' 

V ,krůzích socialistických, byla a" jsou, dvě stanoviska vůči ,Jež,í
šoví,-, stejně jako. vuči,náboženství.Jedni Ježíše, ,zairíítají"riěkc:lY 
až nenávistně.48 ),' Jiní ď--':':ďmenšina ~'sekněmu,:stavL,přfznivě. 
S 'počá tkuse'snaŽiIi itkázovatna rozdíl'mezi', církvěini áJežíšem 
apróhlašo,vali,že, Ježíš, svou soCiálností patřFjim "a~ ne' církvíní~' 
Půsohil prý pro chudé, :ubohé a'~,ut1ačovan:éi, chtěl ď od~t'ráriit'sé 
sv~taprotivy"arózdílymezi lidÍni, chtěl r'6vIl(~st, vše~h,hYI vy-: 
kupitelem ',chudých,'" boj oval s obdivUhodriou' odvahou' p'roti 

,tehdej ším "vykořisťóvatelůDllidu,' fili'iseum' a, kněžím,' ~riažil 'se 
,v.yt:vatJid'z,.i eho., otupělosti a za': tófósoCiálrií ,úsi1íp,ozbylžhi.o.ta. 

, " ; V ,době.pÓvál~čné sriažíse 'pracovníci ,tohoto,' druhu v socialismu 
',odvodit ,právo na:socÍaIísm z ',JeŽíšÓváučlmí.~9l~:Směrodatným ' 
spis'enfpro názory,ó,JežíšovibyL spisvudče,sociální 'demokracie ' 

,,' ď óěmecké·Kautského50 ) :PodléďnělÍo\křesfanstyí:vé svýchppčát-
cIch, nebylo n:ežhn~tíni, ,komunistickým a 'proletářský,m i.' viz ria-

'1'03 

-, ' 



" 

" I 

'. 
, čovaJa je, třídní ,nená~ist,;d~sorga'nisace' rodiny,. ,riechut""k",pracl, 

kÓmuriislmis. ,Nepotřebovalo osobního zakladatele, ;vznikloko-
, lektivně'. Ježíš sice existoval,< byl. hlav.Qu prvních, křesťanů, l:5yl , 
revolučním 'pretendentem' m:esiášství, ale, nedal ,'hnůtCvznik,' 
Když vedl, vZpouruprotLřímské moci, ,byl,zatčen,odsouzen:a 
ukřižován, : jako j inížidovští agitátoři., Ale . poj ehosmrti' hnutí, 
ježopustilvpočátečném ,stadiu, se rozvinulo' a 'přetvoři1opod \ 
,vlivem velkých politických změn" jež"sev, zemi udály. Rímané" " 
konsolidovali svou :moc v, Palestině, takže už'nebylo třeba orga-

, I, nisace revolučního proletariátu. Proto čle'nóvé hnUti 'změnili pro-I 
gram; stali, se umírněnými a podřídili se státu., ,Proto, Změnili 
i • původní úlohu, J eiíšovu;i proti historické pravdě" učinili Z· něho 
pouhého kazatele,' jenž prý: podlehl v zájmu náboženství, jež za
ložiL Přes to lze.pozn'ldi v evangeliích stopy skutečného Ježíše, 
'jeho revoluci()nářství:,na př.když se Mat., 10, 38, praví,' ž~ přinesl 
meč nasvěf..---0tédy,revoluci!. - ".", 

" Je patrno, jak je túvše tvořeno ze vzduchu, / bezbHžší zna-
,losti poměrů:4oby, fI.,jakje, to pNzpůsobenp přání. " ',' ,.' 

Táž, tendence' je však:i ve"spisech theologaisodalisty zá~, 
roveň; Maxe,Maurenbrechera 51

) • I pn ,uznává historičnost JežV 
šovu, ale', i ,on; tvrdí, že 'nebyl zakladatelell?- křesťanství; to prý: 
másvůj~ původ v starých mythech'orientálníchj, je'prý ;,spojením 

, my thu, a ,vzpomínky na velmi 'reálného člověka, učitele židóv"- ,I' 

ského, '. J,ežíše, který, chtěl vykoupení sociální, ,ne7li' socialistické . 
. Chtěl prý, aby všich~i lidé byli bez, majetku a zapovídal práci; , 
, lze jej srovnat s neapolským lazzarone. Prvotní církev byla prý í, ' .' 

,komunistická~'" '. .' ',,' ,', ' " "" ' 
Z ,nověj ší doby lze k této .skupiněspisůpřiřadit :Ježíše Bar- . 

. busova52
):, s - radikálními. názory sócialis tickými' a pacifistický;mi, 

ale,takéatheistickýmianaturalistickými. ,); ... , ,'. " ' .. 
Dodnes: ovšem zůstalo v kruzích socialistických mnoho před;., 

'válečného neporozumění 'ano nepřátelství k Ježíšovi: á nábožcn-, 
, ství, jak ukazu je kniha Piechowskéhoó3); ,'" " "ď '" \ ' 

, , II těch pak, jiin'ž jde o náboženství i 'socialisnlus, ať i~ou i~ 
,náboženští socialisté' či stoupenci' sociálního' křesťanství, proniká 

, stále 'více . poznání, že sociální význam Ježíšůvjenepřírrľý,:že 
,plýne 'z . jeho! významu, '.náboženského. i f>roto nezakládají svoje 
. požadavkYťna Ježíšově lásce.k bližnímu, 'nýbržnn •. křesťanské 
myšlence oBóhu.,~:' .. . "." ','. . 
. ,~6. Velmirádiilovolávají se prosebe'Ježíšc dále,'všichni, ti, 
k,dóž usil ují o: mravnLkulturu, I pokrl}k, svobodu: .• Již od . dob, ,Of,ví
cenských ,tanE~; takovýto,Je~íš .. ria,. mysli' .. mnohým spisovatelům, ' 

t," 

, ' 

.. ·.liberálním, ,pokrokoyým,'.:umravňujícím., Ježíš je jim rozumnÝ ... 
, .. ,;;,;:~~č~t~Lmt~y~o.~~i:~~latn,~\,'p~()~~eCh~yJidi,iďe~l, v.šíeth!ky ',uči~elď" .
. . Který zemrel' v osvobozovaClmbo)l ducha 1ako mucedmk;'1sa 

pravým opakem c~rkví,.které s jeho. jÍnéneinaodkazem dnes 
kupčí.· ... Tane ··jim.na .. mysli ;jako vzor vážného ". způsobu., .života. , .. ' ...... . 
,čestného á ušlechtiléhd,smyslu:'pro pravdu, důvěry ,ve ,vítězství c,.. , >' i , 
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Í>ravd~ v t~~tosvětě, jako ůčitelláskyk bližnímu či Hdu, žhavý ." , . 
. bojovník .za pravdu, 'za-niž isvůj :životoběto·vaL '. ' '. . .... ' .. , 

To vše j~,sice hezké, ale .. tím se,ďt:le~otýkáme centra Ježí- . 
šovybytosti. Ježíšova mravnost byla ,'ovocem. jeho, zbožnosti, 

, jeho zakotvenf'v .. Bohu. Kdo nemá proto porozumění, nemuže 
'o Jéžíšise,zdárem psát. To platí také ó.pórtretuLudwigově54)~ 
literárně" a hlavně líčením krajin' á prostředí skvělémj • ale" I' 

nevidí právě to nejdůležitějšÍ;, '. '.'. '. " .,,", 'ď 
" Všechno to,v.čem jsme Ježíšedósud

ď 

viděli, je prostředí, 
'laické, světské. Chceme:,jeL 'však již vidět v prostředinábožen- \, 
ském, mezi/ theology, a vidět porozumění 'proto specifikum' . 

, jeho bytosti. "'., " •. , .' , - j '. " \ 

7. Nuže,'fhelOlogické.· badáni ~,"JežíŠovi konaÍo > m~oho a\ 
, mnoho práce' v, nejnOvější doM. ' Zde,' ,v' krátké přednášce,' ji -
;neinůž~me', přehlédnout.Můžeme~ si pO'uzeuvědomithlavaí 
'směry,.jiriiiž se br,ala a hlavní. výsledky, jichž se dopracovala.;' 

" Účastnili. se, j f theologové,' pomáhali i filO'logové a historikové. '. , 
, Byloť potřebí i veliké práce, která je zdánlivě', odlehlá,' alemá<' '. 
přece také svými' výsledky význam, pro.badá~í 0, JeŽišovi.Tak, \ 
na př. ~adánío jazyku, jimiž jsO'u psány 'prameny pro badání 
'oďJeŽíŠovi,evangelia',aN. ZákO'ncelý; -DlO'uho' se myslílo,že 
'. je' to řeč posvátriá,'jen biblická" nóvoz~konní.Filologickou 
- prací; se .ukázalo,že je to lidová mluv;a' on~dohy;,vykopáv-
kamLohjeveny střepiny" zbytky ,papyrů, na,.nichž. se'psalo .,touž 

, řečí, poznala/se lido,vá literátura té doby 'a'novozákonnÍ I řečtina, , . 
zařazena do rámce.dobového. Stej'ně/j novozákonní'liferatura 

" poznáním soudobé tv,orhy lidové pozbyla sVého:osamocimí,ale' 
'zároveň tím více, vynikl její svéráz. Srovnáním rukopisů bi:' , ", , 
'blických, citátů Ul starých spisova.telů, křesťanských, a 'starých' 
biblickY-ch' překladů byl' vytvořentextovO'u kritikou novoz'ákonrií 

" text jedn()tný a. bezpečný"veImiblízký původnímu znění. Po':: 
.drobným studiem novozákonní doby; ,poměrů ,'politických, .. geó- ; 
; grafických, . národopisných, vnikalO' se stále více do 'doby, v níž ',' 
" Ježíš' , žil.' .... Ještě .. ', více ovšem . poznáváním prostředí" důchového; 
.kultury a všech. jejích složek, přE~devším'Jpak prostředí~nábo-. 
ženského.~adánť . dosáhlo velikých 'výsledků při poznávání. 
duchovýchproudt'lJežíšovy doby, )de'jí"směnl. a 'je,jich ,vý~ ", 

I,voje. A,to netoliko ve světě židO'vském, Kde 'podrobně poznány . 
I hlavní3-směry: fa.risejský, ,apok.aľyptickfa'hellenistický, ale', 
'j 'vé světě'pohanském. hellenistíckém.i 'ořientálnínl.Atamse' 
" otevřel 'našemu poznání úžasně ,složitý .svět' plný duchových 
. proUdů a'směrů. z nichž hě~teré měly pradávný .tisíciletý vý- " 
voj:'sahaly~ do Babylonie, do 'Persié; do Indie, do.· Řecka.'dó , ... 
Malé''Asie,·· a'nyní ".v době 'Ježíšově :'se "křížily, 'mísily,; spolu' / 
bO'jovaly, ale,i naviájem ~ splývaly"; biz"arním' často synkre-, 

:'tismu. Novozákonní spisy podrobeny 'kritice všestranné, srov- ď 

. návány' mezi' sebóu' i. se soudobou literaturou'ústlitní., rozpítvány.·~ 
", 'a'oka:ždém kousku ',ulo -slově' uváženo se 'všech strán: Výsled;' 

, I ~, / ' , 
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,'kem byly ,dějiny novozákonnfi litetalury, 'j~ž :ináIrienaji na-o 

, prostqu . změnu, oproti. poznání ještě nedávnému.' .všech' těch 
poznéltků,zvláště,také ,poznáni látek mimobiblických, užito k vý

'kladu:Písma.Srovnáním1pak obsahu, idejí a pojmů a sestavením 
/ jejich'l.vývóje'a'soustavy . vytvořena 'novozákonní' theologie, I či 
. lépe dějiny novoiáKonního·náboženství. Při tom<uplatňovaly' se' 

I I \ různémyšlenkóvésměry, které vkládaly:výldadem'do,téxtů více 
"než· tyto připoušťěly,a 'tak se' docház'e1okvýsledkům 'často 

i". opačným. ďl:" ;;. '. " '. ' .'.. : I :.', , .. ,:- ", ~ .... 
;. 'Zvláštního"význaÍnú' nabylá před' válkou.' t. zv .. nábožensko 
histórickáškola,či)nethoda, která užívala k:výkladu textů novo-

. zákonních paralel slovních'j obsahOVých ze všech jiných nábo
:, I " /ženstev, soudobých, i Íninulých, ,.soudíc často z , pouhé .' analogie 
"/ , .. nebo ,podobnosti .ná',kausální závislost ,idejí.' Přehnané methody 

, této.školy· .užívali,,· j akjsme~poznali, hojně ,-Í .popěrači historič-
- 'nosti JéŽíšovy.· ; "0/. '.;'.'_ , ..• : .• ' • ...• , •. , ... '~.ď"i ' 

.I. 

'/ ď···:.·. Nábožensko :hístorická· škola vykládala i Ježíše,'1 jeho učení 
;'. a. křesťanství buď I celé. nebo. aspoň '. částečně vlivy cizíchnábo

ženstev., airiýšlenkovYchsvětů.Jedni . ukazovali ná vlivy baby-
, , .!onské55

) , jiní, na, :vlivy buddhisfické56
)" jiní perské57),jiní . na .. 

hellenistická . náboženstva' !myslerijní~.~) 'ana:myšlenk~vý a.lilo-
:'sofiéký 'svět' řecký59) ./.' ď ., . ď .. I ':, ' .. .., ." 

" ; Leč příliš~mělé la' fantastic1rě myšlenkové st~vby této školy 
byly postaveny mtmnoze na 'písku. Je'oravda,že'mnohéformule 
novozákonní,' upomína jí na', formulé soudobých řeckých filosofů 
/a na tehdejší' myst~rijní kulty: Leckteré'po'jmy z prvého období. 

, ~.' židokř(!sťanskéhO}měnilvvprostředí hellenistické kulturysv:ůj 
" .. phsah . pod ,jejím' vlivem. Při',tóm však není ,možno vykládaťka.ž-

dou . analogii hned geneaIogiL.jak6 by věc vznikla cizím vlivem. 
Ar když ,je' dOKázáno, že některý autor; noyozákonn(-užívá for~ .' 

'ip.ule.z náboženstvímysterÍÍ,'je .nutnopřitoiI1,vždy tilkédbáti, . 
. uŽívá:-li fórnúíle,.vstejném :srI1ysluja. ani ·pak'Teště není tím 
řečeno :nic,opůvodti a 'přímém vlivu. lunás, dnes.j eve vzduchj1 
mÍlohé;heslo, okřídlené slovo; 'a není znám. jeh6'; vlastní výzriám·. 
a původní· souvislosti.' 'Všecky paktytbvlivy :jsou'skoró' v'ylou.: 

'čeriy ,tam .. kde. kritické, hadánízjíŠfuje . nejstarší-vrstvy' :podánL 
o' :JeiíŠovLProtó. bylo nutno bizditi,rozlet. fantasie ,'badatelů·;této ' 

'škóly;, 'a. hlavĎě;v p9'válečné 'dáhě" hlstodcko· náb6ženské p'fáce" 
značně :korigujívýsledkýbadání předválečriého v ,torntoobol"u.6?) .. 

í Jiní .oadatelése,. domnívají; že .. je moŽno. Ježíšepochopiti<~ze 
. soudohéhožidovslvf; a,tobuď . směru: rabínsko:-farisejského61

) 

fltalmúdismu) ·.'n'ebo<,ap'okalýplicko7eschalo~'ogického6~).: .. ,Tak 
i Klausner63)ďsoudí; že'Ježíš byl fariseja~prótó' pry i·věřilv·zá-' 

.·:zračné" vys~bho:Zéníriárodaf:ide:rérpřiJ Cle,';až:ce1ý -nář~ďse~stáne 
pIIlěposlúšným"hoŽích' přikázát\í. Jako farisej. ponechivaL prý 

, Ježíš cel'emoniální, iá.kon stranou a kladl eiklusivní důraz' na 
,příkazyethické/ NaprdtLtomu Alb/Schweit.zer64

) -dokazoval; že 
,'Ježíše lze ď pochopiti. pouz1e 'ze . soudobé: židC!vské:esch'ató1.ogické 

• \', ,. J • , 
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~,' a pokalýp tiky~ 'i~~~y 1", eschato19gický,bJo1,1~;rtilj }~k,t~rÝi;; syou)smrlL', 
chtěl přivolat království boží. 'Proto prý tak~, vlastně' bylaII1u ',' 
\'e'dlejšL všechna ethika:, , svět," kttlturaipřed,koncem Isvěta mizí, ; , 
význam-všeho;, by-lato jen',-Il;lteriII1sethik: I'rotLcíběma jedno:

:stra,nnostem ukazuje ',správně Bousset65
} na ,důležitost celého, 

,'soudobého židovství ,pro poz'nání prostředí ',Ježíšova; Ovšem, tím ' 
'vším' d6hromady'nem,ůže Ježíš ,být ,vystižen; "Dnes ,máme 'již 
:'čtyřsvazkový~ 'výklad56

):, Nového zákoria na základě' soudobých', 
1", : spisů rabínských a, není, pochyhy,že mnohé' místo Nového zá- '," 

,',ť 'kana nám vynikne tímto '.výkladem v' novém, dobovérripochopení. 
'Ale moralistou vesriiy:slU/rabínůsvé doby ,Ježíš, ruiprost6 nebyl 

á; právě ,proti ,jejich legalismu ,a formalismu bojovaL Rovněž' 
, " eschatologii nelzepř,,:ceňova t~ ,jak: to činil Schweitzer. J~žÍš,ani , 
, prvotní ,křesťané nebyli 'blouznivci,nebylL nijak jednostranně a, 

, ~výlučhě;eschátologicky_ orientovanÍ-Ježíš, hlásal' sice blízkost' .,' 
'králo~ství. 'božího"ale" zároveií jeh,()uč~l;líci\zažíva1i i\v:e, styk,u, ~ 

; ~ ,,s " nini; plnou :,spásu, ' síl y,,'budoúCíhó> s'věta:J ežíš ... viděl ve: yypuio- ' 
, 'várií zlých duchů. jižďkrálovství božfy'čirinosti, myslil království 

boží přítpmné i,budoucí;'jeho,Lnáboženství, byloi,vi:rou .,Lna-, ,~,," 
,dějísóúčasně.,Proto také jeho mnlvní požadavkynebyly'žá,ďnou ' 
zatímní 'ethikou.!Ovšem byla to,ethi~a;z n~pr9stéhozako~véní' 

'vrBohit,/z'kořenů'zbožnosti,rostoucfi " ' ,\".","~'" ,~"':'.,',, 
, ',:8;NéjpříznaČněIŠíniijev~m v'badání'o Ježjšovi je~šáktá ok~l:

, nost, ,že, mnozí, theologové, nadšeni ~ výsledky ,badání, 'se" domriívali" 
~; že~ se mohou ,cestou vědeckého,badání ,dobrat historického 'J ežíše.- . './ 

~.~ 1. dali 'se vpřehojÍ1émpočtu'navýprm;u zahistorickým:Ježíšem 
,a:jalise,psáti o.pfekot Životy JeŽíšovy.,ČinHi,fak př~devšimJ 

. j' '", zástupco,vét. ;ZV. liberální, svobodomy~slné theologie',.protestarzt-
' .. ' 'ské atD nej-en v Německu, ale i ve Francii; Anglii a Americe>'. 

',.~ • úmysl 'měli 'dóbrý;: Pozorovali ztrátul.vírY v'JežíŠe,ďjakého, 
~. hlásaly dogmatické soustavy církevní aproto/chtělidáti'dnešní:' 

~ mu člověku: nov'ý.' zákla.d:·· víry křesťiuJ,ské,', ,historického <-Ježíše j 

který,by byl dnešním . lidem srozumitelný/ a vhodný k tomu,' aby . 
. "byL duchův ním a"mravním ,vůdcem 'přítomnosti., Chtěli.l{,němu .. ,( 

~ ,'~--;:-

~ .,;> '-, 

'. dojít,cest6uvědeckou:. histárickóu a:':'sychologickou': .".chtěli .. jej' 
. pochopit, ze· znalosti jeho doby,; výsledků~l.lědeckého :studiapra~ 

. menů;jež, by,'se.pronikly psychologicky;> ď; '';'ď'':(:' ' ... 

, -'" . 

, ',~, Ado!f ··,Meyer67Y':Íéiktb' vyj ádfil;tyťoi'spahy:"a',:toto,smý'šlení: 
Každá :doha.si,tvoří Krista podle ,svých potřeb,:,každá připoh'ie ~ 

,nové rysy k jeho obrazu.,MY'.však dnes' chcenievědeckoucestou" 
,nalézti, authentickÓuJvářnost,.-JéŽíšovu;",p'oznátijej,jílkotyna' : 

',' . sVédoby,ktérý; 'nutně: sdí1elidej~ a,'omyly::svýchsouČasníkŮ,.,ale .', 
~'. ~ chceme také '~ pozn~ti: jeho~ivýznari1~' ,yyšší, • trvalý i,osvobozuiící, 

výkupný;,Go;:má:;riárn' Ježíš :·dnes 1říci-?'CO;1 je.;~hesi·promás ?~Zří-: 
li ~< káme ,se' vědomě',idogmatu' 'O: božstVÍ ,Ježíšově; nríesmáme yyšší ,.' 

" ideu--božství,.abychom . ji'připisovali někomu, ;kd6'ži1na:zemi., 
", ~ . 'Nepotfebůjeme prostředníka. a; spasitele •. Ježíš,';se 'neprojevoval" 

ani jako.Bůhani::jako.tháumaturg 'ani:., jako. nadlidská ósopa,ď 
, ,. - \'" '., f . I ,I ""j 
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.' ,Nikde se také neDznačil zaMe~iáše.'VšeckD· se skončilD jeho 
smrtLAlé, ne!lí:-IL. JéŽiŠ 'Bt1h, přece zřídil 'mezi . námi, 'a .' Bbhem 

: úzký . vztah, a .tDhDpotřehufein.e,~ tDzriam'ená· .prD nás, že nám 
'přinesl' spásu. Nebylo" nutné Wt, Bohem, : aby' tentD . zázrak'~ vykú..: " 

c naLetííne ,Krista jako tDho, kdo Jnám, přinesl. spásu! To;nás' 
vede k' BDhu ,atutD ÚIDhu by 'nemDhl splriit, 'kdyby,sám byl 

/ Bóhem.Jé tedy zbytečnD připisOvat KristucelDu .řadunadpři-' 
rozených'ylastnDstí,tajemnych"bDžských, jež měl na'zemi a: 
jež 'má .• dosud v nebi. KdD' byh s tD,ahy takDvé. vlastnDsti na \ 
JežíŠDvi konstatoval?' Obrazu, kterýsi 00 něni utvořili . lidé skorD 

. před 2000)etý a který je, v' EvangeHích,nemůžeÍrie důvěřDvati' 
.vždýť '; žádný z: nich Ježíše .•. neviděl. Kult 'svatých v.katDlicismu 
"nám ukazuje; jak obrainDstlidu si pDdlé'svéhDsidce.tvDři 

zvláštní bDhy vedle'pr,avéhDBoha. 'RDzhodně, nemůžeme Ježíši 
prokazovati žádIlý~ kttlt; CD. nám I tedy, je dnes' :Ježíš?' PředevŠím" , 
vélká'histDrickáosDbnp:~t~,.B'yl'iřErmeslriík; ,syn: řeme.slníká, ~ bez " 
kul tury sDciální,' intelektuální;i'uměle,cké. 'Přes ' .. to třetina' li~stva 
nese 'jehD :jménD;Je' zakladatelnašehDnábDženstyí; naší, víry, 

, 'našehD'vnitřníhD života. Jé DsvobDditel a pDdněcDvatel naší DSDb-
. ,- '. 'DOSti,. iáhnenás' s~ýrii,:živDtem,a osobností. Je' uskutečniteL'na.:" 

. \. šehó náboženskéhDiděálů,.:osvDboditel Dd hříchu; 'sláva 'lidstva', ., 
,hlaS,' jéjž'nám IBůhdáváslyšét:.,NebyI:dokonalý ve Ivšem,riýbrž \ 

'j~n. v : oblasti svého' povolání;"v' oblasti'iúiboženskéi, jimik,byl, 
,'. slabý a křehký jako jiní lidé.,: .. , '. ' " , 
\,'ď' Tó' je jeden, z: 'obrazů Ježíše historického, jehož tvořila tato 

, the~l<?gie, Tako~ý'ch óbrazů 'je, veliký poč,eUB ) i Všecky' tynesčet.; , 
né'Zivoty Ježíšovy, ať jsou Z ďpravéhDďči levéhD křídla:Jiberální 
theDlogie 'protestantské,,:podávají;' charakteristiku, oSDbnDsti á: 

''.\' t 

I" 

. díla Ježíšova j a' hymnusná'jehD. velikost' a jedinečno,st jako.·nlí~ .. 
,bóženske,nmravn(osoQnosti. V jejich stDpách šli i t; zv. positivní 
,theologDvé, protestantšfí:ioni se ~Ilažili p()cho'pit Ježíše> doby' 
a kúItury."Rozdíl vidělijeri v.tom,že prý/liberální theolDgie '; 
chce. c~loú. osobu .JeŽíšDvu.Vysvětlit 'čistě. a .beze zbytku z. činitelů, ' 
světap()ze,mskéhD,vněIilž, žil,' kdežto positivníc- theolDgi~ prý .. 

, uznává, že v,JežíŠDvivsUutku a opravdu 'přišla bDŽí láska'/na svět,' 
" .:ď'Let,liberá.fn( theDlpgové, se' také podo;bně;vyiadřovaIi. Har
,nack:na.př./také napsal:' "V: Kristu 'zjevil, se, duch;oDží tak! 
: dokDÍiale;:j lik:/jĚm' nazemii v přostDru,:ačase seij evit může."" 

Liberální theDlogové. tDtiž namnoze ukazDvali neupřímriDu dVDjí. 
tvář. Líčíce, jakříkali,.' Ježíšéhistorického, Ježíše 'vědy,prDti ! ' .. ' ' 

Kristuyíry,/ používalipřece,přečastDvýrazů 'naukDvéhDsystému . ď 
církevního. aJ· rozuměli, často 'těm: výrazům. V . jiném slllysltt" než, 
č,tenáři, kteřív;Q.i<;h, ií~chá.zeli:,upqkDjénL:, ,: .,:';:"l,,,'-',',, 

" Číriľ více ipřiJJývalb 'ZÍvotů'. J ežišbvy'ch, tím'.'vfce'\'se 'ukazDvala 
slabost 'a bezmocnost I vědeckého ,Íísilí;', dobrati se historickéhD 
JežíŠe. Každý 'z:badatelůjej J tDtiž líčil jinak,ď'často 'v,p~avém . 

c'op.akuk druhému a óba'tvrdili,žeto JSDU. rysy histDri'ckéhDJe~ '.' 
'žíŠe; 'Co' jeden' tvrdil, ·druhýpDpíral. NebylD shody: anivnej.:. '. " 
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základnějších rysech. Nebylo vůbec hístciriCkého'JéŽíše' 'vědy, ,', 
> tímméně:ovšembylo lze v' tom JeŽíšÍ.vidět nějaky,z~kladnt?vé 
,víry, náboženství a theologie. Pro náboženství; byly tyto' snahy 

jen škodou. Theologové tvořili Ježíše každý podle ,svého obrazu, 
podle 'svého 'přání a.světového ·~názoni·rej. m.odernisovali •. "vy:-' 

. pouštějíce ze zpráv evangelijních rysy našemu naJzírání:Cizí. 
'Ka1thoff říkal, že J ežíš se stal :protestantské théologiinádobou. 

":," .. do níž. každý naléval. svt1j:vlastní myšlenkový; o~sah; ... , ,:, / ,:', .', '.', 

--::~~-:-: 
, ":'<''1. 

'" '.Široká veřejnost náboženská uvědomila' si dosah. 'toho vš~ho,ď 
" .. když ' na' základě theologické.literaturý i krásná literatura tiči~ 
", .nila. Ježíšé v;stejném smyslU svým p,ředmětem. Učinil' tak. theo:
.... .log ,a básník Gustav Frerssen6~) .a . dram,átik\ Gúhcirt ,Haupl-

.... ' .mann70
). Frenssenův,JeŽíšje.'matná,ďměkká"všehónad~v~tného j' / .,' 

,', 'zbavenáóšoba;:';jrúijSHldšC dítě" liClské",' l{oHsáj ící,'zápasíCÍ;';sní:' '. 
lek,:.ktel-ý neví, .kam jdeaco chce. A z ,takovéhoto'hist9rick'ého 
Ježíše podle'Fr,enssena prý po jeho smrti Pavel, sám .. naduchu 

'porušený; učiniLmythickou . bytost, z' níž'dnes je nutno jlrostéh(); . 
. věrného člověka, Ježíše :vyloupnout Rovněž HaúptmannůvJežíš 

" .j~: blt?,uznivý',.,de4:agentJ,lí, ,.i!1fp.Il;ti1rjít mJadík,' ,který" ani .san~ sobě, 
, 'nerozumí a neví, co chée. " ._ ': ,I" ., '\1 ' • , , 

• '<. Romány vyv!)laly' před.> válkou pohoršení;' ,velkou diskusi.' 
,V : tisku a bouři rozhořčení. .Tentó; Ježíš' má býLvýsledkem hísto

.' rického bildáÍlí? To. je. vykupitel, .soudce zachránce' naši.' dohy? 
,Yždýťsám potřebuje výkoupenía~nelzeho .. ,brátani lidsky'važ~ě! 

. Vědeckou cestou ukázal skutččÍlýstav':bádánío Ježí~iAlbert 
Schweitzer71 ),.soupisem' a \ kritikou ď do:savadrÍích obraiů',' Ježíšo':" .' 
vých ,všech odstínů; Výsledek shrnul slovy:"Ti,'kdo ~rádi!'mluví·· 
o negativní theologii, nemají to těžké.' Nic nenfnegalivriějšiho 
než vý'sledek ,baoání' .0' -JeŽíšóvÍ. ... Ježíš.~· z:Nazaretu, .který:. 'vy"" 

'stoupil jako Mesiáš;' kázal mm vnosf .království božího" založil' 
,králov.StVíbožfna;zemia.zemfel, aby:svoje dílo 'posvětil; nikdy, 

. 'neexistoval. Jeto, poštava,' která byla.nastíněna racionalismem.: 
,oŽivena liberalismem a od moderní. theologie pře:strojena~histo- . 
. rickojl ,vědou;; Tento, obraz nebyl zrličen zvenčí; Ílýb1"Žrozpadl se . 

"sám, . otřesen >a rozštěpen. skutečnými: hist()dckými.probJémy"ď jez;' .' 
,se, j eden'p'o ,druh~11l,vynořoy~1 y. ' ... ' Historic~époznání. niúsí se, 
;stáLpohoršením pro,náboženství; ... Jen idea 'Kristajodpoutaná' /; 
,odsvé,dobové':PVdy, jen duc~JeŽíšův. přemůže 'svět::, , ;.' " 
. Na jiném místě činí Schweitzerzávěr, že buď je nutno se, 

. ,J ',zastavit'před' riepoznatelným, nebo 'přijmout jeho .. apokalyptickoJ 
:t!schatofogickéhoJeŽíŠe·:':':' .. ,.>" .. ,'. ", ""':;'.:'.;,ď 

1.1;> .',Séhweitzerovýmspisem byla zastaveriabóhátá 'prodůkce Ži-, . 
,votů Ježíšových j vyšly již' jen řídké ďdozvuky. 7~) Apokalyptické-

, 'ho Ježíšeťnebylo,však mo~nojen tak přUmout, .jaksi předs~a- . 
voval !Schweitzer. _ .... '. ',. .• ,'. ď"i>", ... ': ..... . 

, ':9. Když tak s~lhalaÝěda' histórícká,',ďoievřeláse c~Sta'dógma~ 
tu, Ježíši naukových; so~sta,y círJ(evnj9h", úvaháril' onadpřiróze-: 

,\. ,ném"ňadsvětném,historicky nepoznatelném;, Za 'Války rl 19.16 
, , I < (". I,'''' :', .;' ' , >' ~' , ~ { ,< • ~ , .' 
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, . 'vyš~l 'Jež~š"<~ emleho73
) , a. ten~již. j~stna"této,nové 'cestěl'po 

válce pak : dobýval si stále více. půdy:·theologický~ směr Karla . 
Barthej> a:jeho' diuhů;C.zv;theologie krise; ČÍ' dialektická, jejíž 
stan6visko 'k' ,Ježíši .'. je '~celaj iné, ·Opačné/než bylo.u . liberální 
theologie '... .:.' ,ff· .... .... ',> .;.' .:. ,;;.: . /, .. 
/, Theol~gie krise. mánové

ď 

pojetí;\úk~lu. hisiori~, náboŽenství; 
· .'. Pódle':Friedr'Gogarten(74

) 'másehislórik dívati na dějiny 'jen (, . 
i:jakó )~fl;qění,~,so~ěC;vš~"c'o. bylo,:př,e~,:~~i~, .;ať/·.~.~.~~~, j~,:í. :j.en . 
: Jako c~sta' k Jeho vla'"tmmu:zdokonalem,',Jako tvorem Ja'(lch-

· Werdung) ;, To .se týče i dějin. křesťanství.' Obsahem . novoiákon~ 
, ních' spisů ď je ;" výkupný' čin' Kristův'.': atéri' záleži!v 'Durchbrc': 

chung . des' lchpaniers, Aufhébung . dzr' blo13en ,lmmanenz; 'Libe-
. ,rální theologie' historická byla prý 'Antikrist, katježíšův (Jesu<;-:- ' 

.héóker);'.: .• ;Tim,.že;,(histdr.ikLtlýár;Ui to,; có '~dysr oylo;·.vespojenC 
s tínÚco .. jenyní,'místo·· aby.obrácenčprostě uznal' realitu'hiito:' . 

· iiékydánéhó;vyhlazujeďty"(das. Du) z dějin,: t. j:'yyhlázuje . 
· . Ježíše"; Emil Brunner: nepřizriává' moderr1.Ímhistórikům, titul 
"kfésťanů':ve'smysluklasického křesťanství, ježtóvycházejí 'od .. 
:obecného. pojmu/náboženství a Hmí zjevení azjevení·v Křisht·'· 

. je jim'. jen spe~ifickým' pr<:>jevem religio,sna... . / " . '.' 
". Na to; lze. jenodpovědít"žc.může:být poitzejediná·methodaó ď 
histOrická; "<lf< j d'eoto blast,nábOženskouneho·mimonáhóženskou. ' 

: Théolo~ie krise;Uátaké jinépoietí~Ji:ege~e;výldádu,pi~Ína'. " 
Její.výklad·chcebýtvýchovriý a tak'zdánlivě sice vyvíjímyšľen~ ' ..... 
ky: z'. Písn1<i, ale<dialektikou'::Lj;' stji.VbDU .protikladů· vnáší do 
'Písma a.textti vláshlÍ myšlenky a' upomíná na starou allegorickou , 

•... I .'. exegesi, ktéroubylo možno'v. Písmě všeckonaléztL Typický .je '." 
; Barthův výklad: listů -k.Římanům75): netáže se; ,co' Pavcl.· svými 

sJo~Y,lnyslil a:jak'knim přišel; nýbrž co~étěmi 'slóvymyslit ,'. 
_ .,InŮ:~e- a':y:rámCi ·dialektické'. theDlogie' myslit músLBarthův,spis' , . 

" ... . naleilvelkýóhla8 ralé'ile' prO' (svůj výklad, listu,; ale:prd.,síluriá- . 
','; b~·ž'en~ských myšlenek, které. od povídal Yďzv láš,tnímu stavu : doby. 

; ·j";;poválečné. Jiriak, ale, vnášením 'jednos'tranněvytvořellých myšle., 
. ' \~~k 'se nejen lext znásilnil , ále'byly při tom. iznet;z.nánypod~ 
"'~,;slilÍ~é' stránkykřésťanství' a ,tedy křes~ahstvípřipravováno. o bD:' 

,,'I h~t~tyí'tJll1~šl(;!Il~l<.,ah~dilot, . v \ Pí~měvskutku" . o~sa~e1Jých .. ~; 
Gre13mannď.o tom. napsaP6) : ,~Kdb Jako' Barth', vyklada JISt: ~ Rl:-

.. maD;ům :tíni,' že vycházÍďod>nábožeIlských.potřeb ·nynějšího .. člo- . "f 

'věka"achce půsDbitna přítoinnost;ten nás 'nenaučí znát ,Pavla, '.
jaký v,skutkuJbyl;~ýbižPavlat:jaký.by: podle Bartha byL musil 
být/ten dělá z PavlovaJistu; k ,Rímanům Barthův Hst· k. jeho. obCi . 

. ,-TentO' způsob výkladu i e's, hlediska vědecké exegese 'falšováníin' . 
. dě,j in .. :;; Zde Ílení' žádnéslDvo příliš ostré. ·Zde niitsímev mrav'; 

· 'riímhněvu'mltivit O,'způsobu:theologie, která naprosto zneuznává' 
pO'dstatu 'histDrické yědy/'" ".' . '. ...... ' ... ", 
',·\Vskutku;.izclenitiSíme-říéÍ: j~st:jEm jed:ml'exegese: fa, která. 

, se~ snažC:ýystihnouismysl" histórický,< Lj.' ten,:ktérÝrněIL na . 
. ! inysli'ti;kdó i text psali . a', i alf mu:. rozuměJí" ti, _ prO něž: by 1 ,psán. 
···rto·'··.·· ....... \ ' ...• : .... ," > , ... '." 
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Něca'~jiného:fepoužití,toh~,smysluria~ašiďdobu;' ale' ~~ni, to pa~ 
užití ne'smí. být' ,v. rozpqťu', s; h~.sto.!~ickým'i; s\my~l~m" .. ". ",: '. j ~ " , 

,: PřédeslaLjsem, těchto několik slov,'abychom'xazuměli ,theó:- , 
logii ·krise:i v,ránicí bad;iníQ Ježíšovi, Tato theológie.vskutku", (,' 
,Vnáší do, Ježíše evangeliíhlavnLmyšlenky, svého systéniú,v němž" 
se vrací k prinCipu reformace, hlavně' kalvínské,'vytvóřeným 

; ,'. 

,pod.vIivem myšlení Pavlova: o ~Qhu ,v~dáleném, o.propastimezí , 
, člóvěke'm,a:' Bohem,' O' zjevéní,<predestinaci,',hříchu,odpilšt~hí, ' I, 
"milosti,~td, Ty myšleriky,svpu dialektikou vkládá i ,do, Evangelií, ' 

a do. Ježíše, "~', . ' '. <'" ,',,' ~'(' ,,' ',':, ,," 
,/ <Barth 'chápe JežíŠI:!' jen ~ienjako zje\čení b'oží;'v:šéck?lid~ .. 

ské na něm: vidr j(!U jako Fragwiirdigkeit. Ježíš není podlé Bar
tha: asobnost, ale "místo ," smířenI, bo'žího'~:' "Živoť 'J ežíšův, ,j'e ''místo' 

, děj in;, cid:;Bona "ke "sm,ířenL:kvalifikóvané, ale jód, něho! zároveň 
k účelu' smíření podminované anabité.'-'";,;,,ď ,', ,c", 

'JR.Bi1ltniamz napsal' jakonovozákónní, odborník z,tohóto,kru~ 
hu<knihu o JežíŠovF7),'Nalézá všecky podstatné myšlerikydia;-' 
lektické thealogie, v"Ježíšovi; Člověk JE1žíš rieJ11á prý pro. nábo-í 

" ženství významu,' je stranou. Ježíš je místo soudu a milosti'boží. : 
'Blahá zvěst"evangélia znamená ,požadavek naprósté poslúšilOsti , \, 
k ,slOvu' božímu; 'v . naprostém" Opaku k, vší idealistické ethiCe.' 
JeŽíš nepřinesl žádnoU ethiku, nemínil žádný 'ideál; nebaťethika, 

'je ,budovárií "abecných, zásad y. damnění; že' člavěk můžes,ébciU' 
asvoubudoucnastí "dispono,va(;' je to tedy ošklivá sebespra-, 

'vedlnost,nicjiriéhonež: fariseistJÍ,jejž Ježíš potíral,'ano ještě 
',něcq horšího.; Nebóťtep:je aspoňposlušllOstí kB6hu,~,A'Jéžiš 
nic jiného nehlásal, než 'poslušnost kbožímupřikázánÍ.,Absolut

,nost( toho poŽadavku se Ježíš ,lišíoď židovství. PoněvadŽ Btlh ' 
, to'chce/'je dobré, dObrým, ne' žehy měló' hodnohi v, sobě" nebo ' 

'" bylo zalóžéno~i v ',člóvěk).!;· Samo·o sohě nCtlJ nic;. hodnotného., 
, Láska, kterou Ježíš'hlásá, není žádný cit, žádný'.'áfekt,žádrtá . 

sentiÍÍlentalita, je 'ta" paslušnast k božímu příkazu. 'Bůh je člo- ' 
,léku vzdá.len. člo,věk stojí ve světě samoten;' bez Boha, vydán" 
osudŮ a smrti jako marnotratný syn v, cizíri~;Blízký je' člověku 

, j en>svýnipožadavkem. Lidská duše~ 'neuvi, žádnou ,nekonečnou.' , 
", "" climu proJ~ž.íše,Bůlí jevš~cko;a :předevšímsoudém,::: .,' >' 

',' "Stejné ,v 'p'odstatě'myšlenkýjs~uÍ\T' Brun1ie}(jv~'spise,okrh: ' 
, stu: Prostředník78 ) 'a v článku KL. Schmidfa79

) /0 'Kristu' v 'no"' 
• 'vém,vydání ~ncyklopedie 'ReHgian'inGeschichte <,itnd Gegen~ar~, 
• Jiv:tamto,posledním se praví:;,Ohraničení Ježíše od'židovství 

žáležíAen'v' tom;žežido~skou'Ínýšlenku, (ů'Bohul:pojalh: žil 
'v.její-'čistotěa důslednosti, že kázal napr'ostó',milostivého Boha 
,oproti naprosto hříšnému čIO'věku,ďV,~,t,01ll::je''nínoh9krát'dovolá;'', 
. vaná odgimilita' Ježíšay~,' ne'· snad vlom! že'by:' byl pi'edIláHel" 
,nové, originální myšle_nkyo Bohu'~, Ta vŠ,akneníveshoděsJe;-
iíšem, evangelií. . Harnack-, upozornil, ještě' minulého I rokuS

,') ,na 
Márcioria; že "novotu, evangelia 'viděl ,v: ,'Bohumilosrdét:Íství, a 

,',yší;,útěchy,adodává/na ad~esu, barthovské th~olog~é: ~"Nej~enší 
,," " . , >.'", ..' ,-< . -. t~ 

I ' '''',,' "tú' I 
I',.. '-', 

,', ) I 

'i ~, ',> . .,... 
ť': 

..... ' 



, .' 

I 

" , 

: I. 
\,. i,' '." <. ,;'. : '/, ... , 

, 'shlžebník, Ježíše' Krista,' který káže výhradně otcovstv(boží 'a 
~ odpuštění' hříchůj:pókračuje tímto káiáním v evangelní zvěsti, 
za tím 'co theolog, svým'. za tíženími' složitým a' vyumělkov~mym 

\ 

r ·pojmem.Boha,.byf by se idovolával: za' svědka Pavla, ,Luthera 
a Kalvínaí,je v největším:nebezpečí, že 'evangelium zatemní' a 
oslabL" .. '~.· .. .. i "'.,/'. '>'/ 

,Není'po<?hyby', že není '.to. ve sÍnysluJežíše' evangelií,' klásti 
člověka v,n.aprostý· protiklad k Bohu, jak to, činí' dialektická, 

. theologie. 'Kladla-liliberálilí,theologie. ď dó' Ježíše" modern.i 
..... názor světový,vkládádoň dialektická theologie prvky věroučné 

. soustavy} reformátorů a tím zakaluje.JeŽíŠe evangelií. . ' . 
. : ,' .... '., '. . ,.', ,I;" , 

I " , tO. Slovo dialektické> theologie v badánLo ,Ježíši není ar-ci 
. ani slóvenľ pos~edn!m ani' jediným',.' th~ba je dries v. určHybli' kru:-

. zích slovem. mocriým. Cesta .ztrosek budovy, stavěné kdysi s ta- ,.' 
'kovoti slávou liberální theologií, 'není jediná, domip.ulosti .. Není' 

.' jen cesta do budovy, stavěné pro, Ježíše jinougeneradi,ale dů-, 
, ležitější je.cestak Ježíši samému, do evangelní: tradiCe I Ne, jat<.· 

• I ,té ,trádicirozuměli v 16./ století, ale jakjí rozuměli ti, meZi nimiž 
'víru y'Jéžíšea život ,podlemíbudila!A tu není' his'torick.ý. život 
'JéžíšŮV'věcí,lhostejnou.' Ten, život byl na počátku i podání udr~ 
žovalocelkový dojemtjehoosobnosti i běh. jeho života .vhlavních 

. tyse,ch.Co se ° ,Ježíši zachovalo, je' sice historicky jen nepatrný 

". 

výňatekz. toho, co vsku tku . by 10 á, zdaleka nedosahu j eskuteč~. 
nostLLečviřeto' stač~ a nesmí toho odmítati. Víme' dnes, že se 

- nelze vědeckou .cesto.u dópracovathistorického Ježíše;" Ned6sta-" 
čují'nám k' tomu.pr.ameny, ríeboť Evarigelia nejsou historické 

. knihyy přesném. slova smysll;1, aby "se p~dle nich sestavilá bio~ .' 
,grafie" jsoU to svědectví víry 'V' Ježíše,. s'cílem ápologetickým, 

, 'katechéti~kými a kultickým; ale. nedostačuje.,k tomu' ani pSy
chologie, neboť nemá zkušenóstí; íněřIteka'prostředků pro Je-

. žíše. TiiIlméněovšénin:iů.Žebýťnějaký histórický, Ježíš nebo 
' .. badání, o něm. pramenem. křesťanské víry,' náhoženstv(á'tqeo-
.' .logie.To, moh,ou býti pouze .Ev~mgelia:: '·"i,' ", '. ',.: .. ;. '," .•.. , .. , 

':' Zákl~de~'!kfe'sťa~ského náb()ž~rist~í'může 'býtipouze':Jeiíš 
.:.' víry, ne věděÍ1í:AvŠak Ínám.e n,ejen právo' ale.i pov~nnost žádat, 
'. ,a usilovat, aby sUi,dva Ježíšovérieodporovalijaby nebýlivůbec 

,dva, ale,'p'ouze :jediný: Vědecké badání nechť má naprosté po-", . 
,rozumění pro to. specifické, co na Ježíši je jedinečného,' aabso-/' 

".' lutního,ibožnost, naprostý ,'živol. v ,Bohu' a pro jeho království,·,: 
\ a .. naprost~ podřízéní .'všeho,. nitra ísvěta; života vlastního i;ži- ' . 

vota spoleČnosti, tomufóživ.ótu v BohuL.AI~:;víl1á. nechťneníá 
'hlavní, 'tím méně,'výltičnýzájem o nějakouurčito,u věroučll0u 

, formulaci toho života v ,Bohu .a všeho,. co. z něhoplyné; nýbrž 
, ',()' ten.živQ~' ,~ám,· a . o ~ to,' 'áby ho všichni· ~~li .. a hoj ně . měli, a jak 

.je k němupřivéstl' .. '· : .... '. ' 
To\;jenaŠe:stanovisko ,v ~írkvi;čsl; i jinde ve světě.: Z prací, 

" ,které, bych sem řél;di1r je dílo,dánského autora Nielsena, 'př~lo- .. ! 
\ 
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;',.'1):Zásady č~~k~b~atrskécírk~'e' evangelické. Vypracoval Dr'; i' L . 
... rizádka;;V:Praze1927, str. 35 a 33., ' ".' .' >, ' , 

':~'2l;Herriiann Schell:, Christus~ 1906., . ,. '.' .t.C',,:, .,' . .: ", 
,.3) Theodor lnnitzer:Jesus. Christus.: Přednáška ve~~sbÍrc~: Di~Reli-.:,' 

gi~ínen dér: Erdé'In Eióieldárstél~ungen. Lipsko ,.I 929;' sti.: 169~186., . ' . 
. ',' 4) L. de' Grandmaíson, ,S .. J, : Jéstis Christ, sa' persollrie,', son 'message, 
'se~préuÝes.';2sva:i:ky',412 a :694 stran.Paříž;1928:, > .,:' '... " 

',?) jJ!. Lag;'ange:,.L'évangiI~,~e,:Jésus "C:;hrist.:.190br,a:i:ů,plán : Jerusa<: 
>'Iema; 656, stran;' Pařížd928. >'" :;.':',ďJ .. : ';':':-:.''-;'', ',,' . . 

, ., 6) 'G; F ouard:, Živóť' Ježíše ,Krista. Podle 22. vyd. franc;' přeložil 
.:,.' , Pecka;' Praha 1924. ,', \ '.",,' .' " , 

'.7)'Giovani' papini:.Život- JeŽíšův .. Praha. '."',, .. ' '. i '. " ' 

,:/:R), D.F. Strauss: Das LebenJesukritischbearbeitet. 1835","< 
'.~) Bruno Bauer:, Kritik dérEvangelien urid',Geschichte ihres Urspnlngs; .' 

·2sva:i:ký:Berlín1850-'-1851..c.....: Christus uňď die Ciisaren;Berlín .1877 .>:;' •. , 
'é". ',~~k~ó.l;!n Robertson:, Christianity and . Mythology. Londýn ,1900.~~:Págan,· ','. 
Chrísts(' stúdies' ín'cÓmpaniHvé~ liierology," ľOIÍdýn '1903~: .::' J \.'; ':.'~ .... , •. ~ 

'" 'é' : Iq Arthúr ·Kaltholf:Dás . Christus-Problení; Lipsko ,1902;.2-Die. Ent~ 
stehungdes . c:;hristlmtums; neúé. Beitriigezum; Christus-Problém.: Lipsko 1904. . 

;.; ··';,-Was wissen'.wir von Jesus1', Berlín 1904.,:. ..." _' ,<,' .. ' ',. '. .... " 
: ,',: '::.i;~2) 'Arthur.' Drews: \ Die • Christusmythe~' 2 sva:i:ky:Jena1909/10:Lidové;' , ' .• 

,zcelac'přépracované :vydání v. Jeně: 1924; '--:'.Die, Petruslegende: Frankfui{.' 
::.' :J ?1p;. 22 .. :vy,~ ... přepia~ova~é 'J~na .1924.:':':' D,ú,]':1arkusevan.gelium, als' Zeyg-:, 

,:ms gege~ 41e Ges.chlchthc~keltJesu. Je~a,.1., ~yd. 1921, 2. ďvyd:,:19?8. ~ 
.'Der Sternhlmmel ln' der Dlchtung und.Rehgion·' der. alten ;Vi:ílker und,. des 

Chdstentums. Eíne Eínfiihrung: in die Astralmythologié; Jena' 1923;, c:.:' Die, , I 

,Leugiiúng der Geschicht1ichkeit Jésu inVergangenheit und Gegeňwart.KaÍ"is':';'" 
'e' ;. 'ruhe 1926.~~, Die: Entstehullg .dés' Chiistentums, aus dem Gnostizismuš. ď Jena .' 

, : 1924.i2.'.Dié Mitríenmythé. Jena 1928.' :..:- HafďJesus geleot1; Mainz .1928..',/ 
,~ .. ~ď, ;U). Pét.er;J ensen.:Derď Gilgamésch~Epos ió;, d~r'Weltlíteratur~, Sv :~: L,. 

'Sfrasburg :1906; sv. lL,; J\1arburg -: 1929.::::". Mosés;' Je.sus, . PaulUs; drei Sagen-. 
'vadáriten . des babylonischeI1 o-ottmenschen (}ilgamesch,: ~;Eine.' Ariklage·. wider." 
:'~di~ Thé9!9ge,!,~:,ein Ape~I, 'a!Ié?, :an die Laie,n! Fr.ankfurt' a::;M~,190~ •. ~ .Hat'. 

~'; Jesus'der:Evalťgelien;wlrkhclí .gelebt1Frankfurt 1910.:-:' ..... ; .. e '." c" 

;')::,14), Zeitschrifť' der / 'detitscheó" morgenliind., Gesellschaft; ~N. 'F:., VlIL .. 
, "ť (i929),s.'171.~: d.:.;, ",',.',. '.;' /.~ .... ;.'" • ':.:": ....•.....• ".:',< ::1' :', ".;' .. 

•• ;" '/.1:;), H;,Zímmem:Zum:,baoYlonischen'<Neujahrfest:,· Berichte>iibér,:díe". 
';< Verhandlungéň der siichs .. Gesellsch;derWissensch: 1918 .. ' :.,:..:.A;;Kírchner:'·.·.· 
':'ď'Marduk ':vón' Babylon ·und ďJesus: Christus.'-Apolog:Tagesfragen1922.·7 A.··; 
:;: ,Lolsy: La passio'n de Mard uk. ď Revue: de. I 'hisl: et lit; relígíeuse.1922.ďď:ď. C, 

; .." ': :16); A. v; Gal1: Basíléa ,: toú th;úiú.: 1926 .. :-:;-, R; Reítzensti!Žnu>;' H;' H. ,: 
, i.:; Scháedér: 'Sttidien:zum : antike!l \;:Synkretismus;:·1927.,";':': ',C. ,H:; 'Kraeling: ď, 
;.";: Antnropos and Son of Man; 1928. -, H.: Gressmánn:' Dér 'Messias. F cirschun~:'-: 
~:~gen'i;'ReLu:Lit. cl: A:;u;N.T.N. F:26;1929.' ď ,7' ,,::/, ... :._ 

" .:: ;:17)Y.Macchíoroi ď Orfismo':é. Paolinismo»Monteoarchi 1922.,~ Týž: ,,' <, 
, < ,.:·,:Ofphis~ -a'ud .. paulinis~. ·-Jou.rn" . . of Relig; VIII.~ \ ~'~ ~ "' . '", '," ~"--:' <,. 

> :"" ,~:)), Wls: LDé~y: L!l ILégenl~ge de
d 

PYdt,hoagtore dAe G
g 

retCe ed~ Palestine. 'PatřIž 1~t27~ '~>' " 
'.' .. ';, , .' .' ." eonna:, a e en.e ,c ave- ,u use,. leu' sauveur, e mal re 

'du monde.Revue d'histoire de relig,:1921:-,':, ď . '.<. :,'ď .', 
j, :,:.,2~FJ.: Léipoldt:, Sterbendé ,und a.ufersteh~nde G~tter~:=- Týž:l!atJesÍ!~ 
;.':":g~~fbt1 ;Llpsko .1920. -A.,Lolsy:"Le~,111yster:es;palens.etJe ~x~~ere,c~:,e-

\ -/" 
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~.>~. 'I,~ ) - • .~, ':.,':-". ":·'~';·'~~1' .. ''''··~"";~ .. -... -,. ".,,' 

. !ien: .:::::. Pař,iž ;1919. . Ka,~:-Zlá;;al: U"mtrájíQÍ.-il :~zkří~éný:)íÍth:'SpasH'el~á 
. Idea v. mytech ~ orientálních. P.raha,Volriá Myšlenka'1927:'. ~'. '~c.:' ' ď. 
" '. ;,:;",;1) Samu.el:Lublinski:Die' Entstehuiíg ''des· Chi1Sfěntums aus~: derantiken 

Kultur., Jena'1910.>::"':: ,Das' werdendeDogíná: vonľ:Lěben>Jesu.,,'JenÍi.·:19í1 
.'.22) Dr. Andrzej Níemójewski: Gott 'Jesusim Lichte fremder und eigener 

'ď F orschungen; samtDarstellung. der :évangdischen AslralstoHe, Astralszeben ' 
>,' und -:-Astralsyslemen; inít' 1S0 Abbildungen .. 2.' sv. Mnichov 1910. ; .,' .. ' 
, ".' " '0 ~3) .. J. :Brandes:: Pověst: o "JeŽíšoyi. 'Přelož. :M •. Lesná~Krausová. Praha,' 

'VólnftMyšlěnka :'1927: ' •. ",': -:' ,'.' ď, ,ď ,.,0':, .. c': :;" ~ď, • :', 

, ,,; ~.4r lL Rasch~e:l)i~W~~kstatt desMa~kuse~áng~lit'í';~:' Eirie:ňeu~,E~ari~ 
gelientheorie;Jena' 1924;' .".~ ':"',< , . "";"",':-. ',<::-<>ď :", :': 

: ",25) L. Feiler: Die Enhtehupg des. Christen!ums 31US: 'dem ,Géiste':dés,ma-' 
gfschen Denkens 'Je' na '1927 " .'.,' .. '" " ,I,',,: ...... ,." " ," .', , "": " .. "! 
.'. ._ '._ ' ." "_':. ' •• , •• :....:.:-' •• C.; .• " ;; '.'<:" .~ ... ~I_ •• ~·I,..\ :_. ,""'=::,.1,. -:,:.~. 

,': ':~O)'M. ,.Góguel:' Jésus de 'Nazal;éth, mytheou' h1Stáire7,:PářiŽ.1925 ... ~: 
.'RecentEqmch, disc\1ssimi'" QL the', historical<{exíshmce~ DI : Jesus', ,Christ;'· Harv.\., 
1heol.' Rev~~ 19, '1926;: s.ď11S~i42.::::'::°P:'L;;Cóučh~uCitL~,. mystere déJésús. ,,' 
Paříž .1924,7 Týž: L'Apocalýpsé~ďPařiž ,1930."":';'G;,T;:Stadler:Thé.iii-igin 

.and, ',meaning of " ChrisHa:níty.: Londýn;' .~ď J,M .. Roberťson:·}es.us and,' Juda. 'l, .. , 

:,-,'A:textual and ,historicaLinvestigldion. Lond .. 1928.,! , .; '<. 0, ·~c ,",- .• 
,; J7) A, v.Harnack:Aus.;Wissenscha:ffťún:d ~Leb.en, '2; j67.':"~';:. -, ,~,' . 

. -., ,,28) . J.Klausn~r:<Jesus'.:of Naz'aieth; : His LHe,' Times ,'imd1'Téa'ching;,. 
,T.rálí"~látéd,fiom th~,: originaľ:Hebrew:by H. Danby;,. Londýn, 1 CJ2S.·Vyšlo 

, .prave'také'.íiěnieckY:'Jesus von'Nazareth;' Berlín, 1930.;~ď.. . ,'. ,:/ '" 
". ,,:,;:,ď 29)','J esus' Bašileus.;;ú· . basileu.sás;, Die,' irí~ssiililÍšche.: Uil'abhíingigkeíts

bewegung vom. Auftréten,' J óqahnes' des, Tliúfers .biš '. Ziuu :',Untergan,l! : Jako.b ' 
"des. Gerechtén. iUlchder, ne.uersclJló,ssen.en Erobérl,lng; vori;Jerusaleni des Fla~ď 
vlus.Josephus'uhd-dén, éhristHchep QtieUendarg~stél1~.2~yaz.\<ý,.;;4~, f7~9 
stran. HeldelbErgl,928/29 •. ',:. '. -< __ ",;,.,:~.>'.;.; ".~ .. ' ',:,' ,,' 
/", SO) ~lovánský, te,xtJósefá,l'lavia, dóslidnebylv.Ydáii,:.pouieďilěm~cký 
'překlad:, Flavítis ';Josephus, vom jiidischen '., Kriég, .. ' Buch.: I:~IV;;, nach,dér, 

1 'slavischen: Dbers'etzung " detitsch .herausgegeben.und inít.dem 'griechisclíen',/ 
: Teiť:yerglichen vont Mág; theol. Alexánder.,ťBerendts: (])o.rpat)' und Dr;· 
)(onrad· Gra'8 (Dárpát), 2. sv. Dorpat (Jui-jevor:1924-1927.:~',~::", , .. <; i 

<,~,_·31)'Aus~Wisséns.chaft'md Leben 2,ď191., " ,> ..... ,:;', :'., > ... , > .. , 
; ~~:.;:·ď32)~ J1Íle,sS9Í1ry:ďJésus':'~itles,É.víľ~'iHles.C)aří.ž)87~; ,",' " , . :' . ':, j .. 

. ,,:,' . '~3) ,:Dr •. :·de,Loosten: •. Jesus Chn!'tus :.vomStandpunkt d~.s· Psychlaters, , 
. ,'eine'; kdtischéStií'die fiir F achleute und'gebildele:LilieÍ);. Bámbéig' 1905 .. :,' 

,,',:: <:: 34) EiÍlil'; Rásmuss,en:Jesus;" :eine '. v,:rgléichende ~pšyc~?pathologi~c::he 
",<Studie:·Lipsko·190S;, •. ',.·': ,:,.- '.,'; .:,,: :.>~,.' ,--:, ".'::' .•.. > .,' 
" ... ~,<ď ;'5(Dr. 'Bin'(!t-Sanglé: ::Lá •... fólie"dé' Jésus,-: son' hěredíté; "sa:«;onstHiition,ď 
- .~sapiiysiológie~:Páříž 1908':' <" -: .';' \ .. ,:',,':: ,;- ,~'::.;' ;':,;: '.:,:<;' 

< .:;' r;c ,36) J: Braumann:,Dié: Gémiitsart Jesu,riach ~ j etiigéi . w:issenscháftlicheri> 
'~: i~sJ)~soÍÍdérepsycliOle1ÚSóhéi:~Metháde erkennllár- :,gemacht. ~ipsko;, .)908. 

'>;. 3:)' OskaiHoltún,ami: War,Je$us,Ekstatiker?:Tiibing.1903r~: ~,;ď ;-; 

,:ď::··.ďď~) :.Posouzením ,á' ods'óu:i:imím těchjlOkušů W:spi.s: :A.: Sé1ilÓeUzer::. Dje' 
'.' :V:sychiá tris~4e~eUrt~i.l~rig : Jěsu~,.1,9,14~, :;;:, 'H'::' '.' .:,ť ':, .,:. '~: .. :" ;;::,; "';.' ,'. 
'-: . 38) GeorgesBerguer:Quelques ;tralts ',de . .la,·vle:"de,Jesus. au ,pOlllt, de, 
~vue psychologlque> et psychoánalytiqŮe.~ 19fO,:.' ,::, ;ď . :';ď;.o, .... ; ,-':' 

. :: . ," 39) O.:' H olináiÍn:: Religionspsychólógié; Die' LebéndigKeit. 'der Religion;' 
:~eJ~eIhérg-1923.,:, \'/:. ,,;:, ,<: ':ď: .' '.i: > :." ".<.,,;';; ,:i.. 0. :~~, 
:'. '. 40). H;: Saalleld: Das Chnstentum III der Beleuchttlllg der" Psychqanalys,'1':" 

:::GiiteÍ"slph1928··:,:':··:t iď.·' J,:'Vi,";.:;·;':, ',,:::,;: . ,';" '" 
• ~, '41 ),Hán.'sBliihěr:' Ar1stiedes,::Jesusvon N.azareth •. 192L. . 

,:.",42r:Waldemar,Bpnsel$i<Eí:os:un'd'die,.Evángelien:'~92L'. '.' 
~'~:~): ~~~): ~ ř;.~om.·ii#: :' irrnan;~ .. ~ ~~íš <~r~s{u.s;. Relros~~ktiva; fOr~~h,~< fí\Osoficko': .. 
-. metafYSIcky a ~nasbn,e.~olucm p~rspe~hvy; glzen i·.~?3!.,~J.' ;~ C" ", 

,0,.;,'''l.Dr.,·Ot.om,!r,Jár:.:;:Ar~us~.t.Ham{;c,h.:" Ž.Iv;~t, Je:Z:,I,suv,.·l\,.1atovY,.192.~ .. 
:,<.:; .45), K. S.. "hamberlain: "Grutldlagen, des' XI,X.: } ah~pund,ert.:.:-1899 . 
. Worte:ChÍ'isťi,19()1,2:'v~'1924;':':" Mériséh:úl!A'Gótt 1921;,," ', ... " ". 
_ .:: , ;" _ ", , • ' ' C"', - <.' .. _' 'v_:.- ,..' ~ " ' " ' .. . .. ' ~', '~. ~ ( 
'}~n, 
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4"(.Ma~, Bewe~ :', D~r déutscheCh;ist.1907 .\~ ~F~. : Á~d ~~s;~ntD~J: lÍ~'tik 
sche Heiland; 1921. ". ~ '.' :, . . .... .'. .' :::,. .. ,,' " 

" l7) MUDr> Joséf Janko: žil Kristus? Libčany,ť929 .. <;" c' ,. 
',l8) Viz spis':I;ósinsky:. War' J esus' Gott, Meriséh oder Uberm'ensch? 1902. 

I. ,.}9)VizčLDr.· J; B.Kozáka: )3yl Ježíš sociálnhn revolucionářem? v· jeho, " 
. knize: ',Ježíš ve . víře ,a skepsi (Praha>·1929J, .sk 122-:-:-.135.U:·něho· je. také 

udána podrobnější ,literatura;,' ,;; ;, " " "." .".' , . ., .. 
". :., .,(:50)" Kautskyi' Die~' Entstéhurig des' Christentums, eine historišche Unter-

suchung: Stuttgart 1908. .,'..'. ',' ~ , , '.' .''; ... ,.', " ': .,;5n . /l).ax·M~ure!lbrecher::; Von"Nazaréthnach: Golgotha; Untersuchi.mgéri ' .' 
'. :iiber .. die· weltgeschichtlichen'" Zusaminenhiinge' 'des>' U rchristentums.;. Berlín 

.'1909. - . V onJ eius'álemnach Rom, U ntersuchurigen;'; • ,Ber lín 1910. ; - , Von' 
= N ero bis: Konsta tín." Ber lín 1911 ; Der.> geschichtliche . J esus; Berlín 1910. 
'::"Aufersehúngsgeschichte:Berlín 1910, ::.. WeihriachtsgeschiChte., Berlín.1910. 

5')'HenriBarbus: Jésus~ . Paříž .1927,': .'.' '.' ď • .' 

'., -:,M)" PaůLPiechowski: ·proletarischer' Gláube. ·1927:.·· ......... ",' 
, M);EmilLúdwig:;: Syn ·člov;ěká. '.Život. proroka. 'Praha: 1928.' ., 

.ď: < ~5)' Huj!oWinckler:'Die':Keilinséhr.Hteri .. und die~BíheLBerlíri:, i 902{03.0- ... ' 
:Zum Streitumdie~;Chrístusmythe: Da"s bábylonischeMaterial in'seinim" 
Hatiptpunkten " dargéstellt:, Berlín. '.1910.':-:-- ',Alfred :J ereinias:' ,Babylónisches . 
iniNeuen'Testamerit.' Lipsko, 1905. • ,'i" ",,' ',i,::". ,";-..••. 

. ',c:' ~6);Ní~olasNoťow;ich: La. vie : i~conu~" déJéstÍs~Christ; ::Paříž" 1894:,. " 
,riěmecky: Die· Liicke ~m"Leben • J esu. "Stuttgart 1894. ,..-:' 'RúdolLSeyd el.; '. Das ".,. 

"; Evári:gelitim~ Jesu .in' seinen Verhiiltnissen.zu'Buddha.Saj!e ~nd, Buddha- : . 
Lehre mít, for:tliiufender Riicksicht a'uf andere Religionskreise untersucht . 
Lipsko. 1882. '- Die Buddha-Legende und das Leben Jesu nach' den, Evan-

. geliéri.'; WeÍInar 1907 .. ··~.· RudoU' Stecli:" Der.·Einfluss<des .Buddhisní4~·aiJ.f;· 
das' Chrisferitum;1908. "::".A>Edmunds: Buddhistand Christian Gospelš~ 

·,Londýri'1904. -.:.r.íteiatura semspadajíci je velmi~'četná~'" :, Konečným; 'a' 
'~uzavírajícim',dílem. o .této,()tázce,ďsvýsledkem'vpodstatě negativním; .je:' 

'. .H.; GiiŤzter: Buddha;in~ der'abéndliindiséh'enLegťmde7 Lipsko'; 1922.. . .:::.: .: 
:' .; 57)J:.' Grill: Die persíséhe 'MystéríenreIigión, im riímischen ď Réichď und 

, .' das Christentu'm';"Tiibíngen 1903. ~ F; , C umo,nt: . Les mysteres' deJ'v1ithra~ 
,2.,v;; 1902;.......:.Textes et moÍlIi,nientS 'relálifs>aux mysteresdé Mithia.2's.v.: 

.1894":"'1901.'':':':, Les religions ďóriéÍltales 'dáris:le pagánisme"roinain; Pařlž 19&6. 
'':::'::'Albre'cht ,Dietérich:.Eine ď Mithráslitur'gie;Lipskój9io:;:~ "':';;",.:.;', ~ . 
.. '~:.59)' R,' . ReitzensteiTl: . Die : helléni~Ú~cJ:iéri: Mys{eri~niJeligiori:én: :ihri'iGrUlid~, 

,·gedanken .und. Wir!mnge!l. Lipsko' 1~10, .'2." v. 1920.',":"':·'Adolf Báuer:',Vom 
Griechentum' iúm 'Christt!ntum: Lipsko 1910. "- Soltqu:·iDas'. Fortlebén'~des ,

ď Heidentums in der altchristlichen. Kirclle.· Berlín 1906: :':"':'A. Jaéoby:' Die, . 
'. antíkenMysteriim und das,Christentum~"Tiib: 1910~ '-',Hans 'Leitzmann: ,Der 

·,'Weltheiland:.; Boím .1909; !,-:-<M.' Bruckner::. Der 'sterbende'·'und,auferstehende 
,~Gotthe'ilartdin den orientálischen.Religionen undihrV erhiiltnis .Zt1m :Chri~ 

>st~ntuni: Tiibinif.·1908.'!...,' C;'ClenúiTÍ:Der'EinfltiB der ':MysterienreHgiorien'auf ... ,' 
..... , da,s :iiltesté .. Christeritúni ... OieBen, .1913; .':=-:- '. Réligionsgeschichtliche.· Erkliiruriif' 
·'.des' Neuéo', Tě&tameňts:,,~die:iAbhiingigkeif desdiltesttm,,,.Christeritums 'von ' 
" ničht i iidischen:' R~ligíonen :und' philosophischen: :Sýstémen;' zušammeilfasseriu. , 
• urttersuchLGieBen '.1 909.·':':':;"Alfreď Lóžsy:' Les 'Mysteres paren), et.le 'mystere ' . 

chiéWm. Páříž. 1919, "':"": ';': .. , ", ",' . . ,'" ,':', 
•....... 59)' O.> Pletd erer: . VOrbereitung 'des Chdshmtums, in~ 'dé~': gdéchischen', 
Philosophié. Halle'1904;' ..:.... 'Das'Christusbild 'der: urchristlichen·· GlilUberis' 

. in, religiorisgeschichtlichér Beleuclltung .. '1903;:",' . PauIW endland :oDié helle- ...... . 
.. nistich~riíínische iKul!ur in .ihren. BeziehuÍ}geri 'zu' Judentum 'und: :Chdsten-:,' 
. ,blIli. Tiibírig; ·1907. -,.'Adolf DeilJinann:LiCht,vom' Osten. 4.' výd:Tiibitig •. 1923 .. 
· '. '. ..60) Hla vnLJitera turá: G; H éínrici:. Die :H~rmesniystik . uri.d~ das ': 'fil eue ď 

Testament. Lipskó'1918;c;L Dí~','Eigéitartdéš,:Christimtuniš/ Lip'sko~191 L -::-:. .,' 
ď .J,Be"m:, Heilsgéschicptliche' ,und ·religionsgeséhicp,tliché • .:Betrachtu!li! . des· . 
'. 'N .• T ésť:: 1922; ::::.;.., P ::P{drie!;ďDiH;, ChHsteíiťútii.' Jésti: und. dá:S :',Qhi-istentú~ i der'. ď 
· Apostel. nach " ihrer Abgrenzung gégen' dié. R~ligionsgeschiéhte . • 1909):~:Von ,., 

-. " , ,. " . ~r ,.' J.' -,,":"<:' . _ .. ~.':' ,.:~;:J:_~./ .,;" /,~,v, 

.,115''.: 



'póbschiltz~;: Religi~rišgésch{~htIiche . pá~aIielen. z'11l1.N;:, Test.. Zeitschr. ~fJ;, 
neutest.:Wissensch;r.21,(1922)" s. 69"--72;( .. ' • ,.,: •. ,':',. '.' .. 
. ' .. ' 81) P;, Fiébig: JesuBergpredigt, rabbinischeT extezumď Verstiindnis der 
Bergpredigt., Gotting . .'1924. ,_:,: E. Bischoll:.'Jesus, und die Rabbinen. Lipsko 

-1905. ~.:> _:,., ,:", ď, ..;:: .ď· .. ":. -< ....... :i.:, ;:;"::, > '.'" 
:.'82)W., Bousset: Die fiidiséheApókalyptik, :ihre' :r"éligionsges~hicht1i~he' , 

Herkunft urid Jhre Bédeuturig fiir das NeueTest.BerUn 1903."-- P. Wernle: . 
, ,: Die . RéichsgotteshoHnung ,in den iiltestén ... /christ1ichen ,Dokumenten, uÍId; bei ' 

',' :.~,-,>:JéSU:3):r~ft:~z~'~~8:,ď;~,,:< , .. ,.', ':'ď' ., •.•. , •. ':'.:" "'<'.> ,:' , 
" , 84)' Alb .. Schweitier : Geschichte der: Leben-J esu-F órchlmg. 2: vydání' 

1921, znova: 1926 .. : ,. ',' ';,>-. ď>:: "'. '. .'ď"/ '.:-ď::' ,', ... ;,:' 
" ~5)W; Boússét::DieReligiondes Júdentums im: h~~tesiáment1i~hen:Zeit~ 

•. .álter. BeTlÍlv1903. 2. vyd. obstaral GreBlllarin's titulem :.DieR., d; J ~ im spiit~ 
,''':'hellenistísclieňZeitalter.: Tiibing.·:1926. ':C:.' ,c;::""><" ....• :":\,;. .... ' , ,>: 
;"::'66): H. '::L.SiraCk:::u; :F':,.~Bill~rb'eck:,'"Ko~ménta~,zú'xri;Neti~rl. 'jest;"aus 

,Talmud ilnď Midrásch;,Mnichov,1922-1926:':"< .:,"ď,'::,'::' ?< ,,61)' Atnolď Meyer:,Was'uns,Jesušhei:te ist?TÍibjn'g.1~07.,/,ď~:. " 
<,,: 68) Hlavní 'jsou tyto: Oskar: Holimann: '. Lebeu' Jesu,' Tiibing;·1901..:~~. 
P.W: Schm.i1t: Die' Geschichte Jesu erziihlt. Tiibing .. 1899.~Die Geschichte~ 
J esu :erliiutert. .T iib.'1904., -'- Rudolf Otto: Leben . und '. W irkenJ esu: nach ; 

: .. ,' historisch~kritischer;, Auf~s'sung;;Go.ttiiíg.:1902. ";W.; Bou'sset: ;JesÚs',Tiib • 
. '190f; ,. ~W!ls, wissenď wir ~! von c. Jesus?" Hiille '1904: :~. Dié:, a~éIeuttirig:ďder " 
" ~er:sori:-Tesu fiir den Glauben;;Berlín ď 191 0~.:'-7 O.' Pll eidéTer : Das,. Christusbild'ď 

.', des;' urchristličhÉm· '. Glaubens in, réligionsgeschichtlichér~ Beleuchtung. ~ Ber;,' 
lín'c1903;:::':'" A. ,Harnack:' Das .Wéseri, des ďChristentums .. Bérlín ,1901;''':':'. 

'·,.A Jiiliche~:' Die':Religion Jesu und' die" Aiifiinge des Christ.entums biszuÍn 
Ni~iinum. ; ye, sbírc::e: Dié, Kultur dei- Gegenwart.. Sv; 1. Bei-lín.1906.,~ Heilll\ .. 

. :. Weinel:Jesusimneunzehnten Jáhrliundert. Tiibing.J903. -', Albe.rt 'Réville:.· .' 
Históiiédu; dógme. de'Ja ,divinité,de Jésus-Christ. ; Paříž .. 1906 .. ~ .. Étíenn~,' 
. Girani' Jésus de. Nazareth."Paříž '1904. '..,.. C.,' Pfepenbririg:: J ésus historiqtie.. 
.:":::,PáříŽ19Ó9.'':':'';A,.; Lois)i:,Les'.éyangiles' sYnoptiques .. Paříž 1907/8 .. , ",.' 
L'évangilé;ét )'église.Páříž .1902. ,.,.:-F.C,BurkiJt: ,The' earliesLsources:of· 
,the lífeof. Jesus.' Londýn 1910.~~.G;W;Knox:TheGÓspel.of'Jestis the 

·e: Soh . of GOdí': an interpretátíon ,fór :thé modern man. ~ Limdýn .1910.-....:..,. J; 
,Warsčhinzer: Jésusor:. Chrii;t ?Lond; ;1909/~ z česk( literatury· s'eÍn', patří: . 

IF,:Loskot: ~'J ežíš:Na:taretský. Praha 1923. :;,ť ,> ď'. .,;' ..' .•.... ' .ď" .. 
. . ". :,;: 6°f,Gu~taY ::Frenssen:'Hil1igeóléi' '(r~mán) ,: Be~líri., 1965; ~živoi ď Ježíšův;, 
;::., 'připojený' k:románú,' Ýyšeltaké zvlášHDas-Lebén.íles Heilánds.aargestéllt;: . 

" Berlín 1907. ď':-:.:; '.;, ;'<'" ' .. ' ,....,<,: •• "" '. ".::;., "', ,:',' ::<'< 
< :.' > '70).~ Gei-h:"H cíuptmánn: .. D~r Narr. i~: Cliristo Emanuel Qúint,' Román. '1910.':.',,' 

"',', "7l) 'Albért~ Schweitzei: VonReiriiáiušzu' Wrede;'·eine,'Geschié:hte.der ",' 
\Leben-Jesu-Forschung. Tiibing. 1906. ~ '2.,·vYd. 'vyšlo 1913 s Htule~: Gé
schichté·. ·:der. ,Leben-J esu~F orschulÍg;~;2 .. , rieuheai"b.: 'und. 'verm',.Aún.:Další 

",' vydání' .' .~ : r ;;'1921 ',á 1926:~ jSqú:':otiskem 2)~ ~Vd;:'~: ;~. .i;..;'\ ď~; :ď' '.lď~: ' :;:~": 
;, "",72)'Sclilatffir:'",., G;;čhi~htít, des .~ Christus;' Stuttgart:: 192í>~, Bornhiiuser: 
• D'ás: Wirken des Cnristusdurch :;--Taten ďllndW orte: Giitér'sloh 1924:. ď': . 

ď ..,73)PáulW einle::Jesus .. :C:výd.Tiibingen.,1916;' 2 .. vyd~· Mniéhov<.1922~ . 
. ':':4) F riédrich ~: Go~arten:ď' Ich ., glaubé '. an den ď' dreieinigen Gott .. 1926:; " 

.;..75)::K;.' Bar(h:.Der .. R.omerbrief. .... Lvyd ... 1919 .. 5.vyd.,1926~ď,·,···/ ." 

·J~';).~m~~~~:!t~11t,.~1:~f;~~~;t;~~i~;r2:\f;··. ,;; .... :',: .{j ::/~ď:~," ':~.~C.. ';' ....... . 
. ,' :>O)X:~L: Schmidt: Jesus Chrlstús;;R.:G.G:2:yyd; m; sl. 110..,..151:"::, 

~:80)Christ1.We1t,i929,ď:sl:,'370. '~,>;'.;;, ..•.... ;',< ::.'i: 
>,;:8~), Dit1et. N ielseň: Der;' geschicht1iché':J ésÍls .. Mriiclió.v: ď 1928. . 

. ~n" F:;I( . . Kéihlér: Jesl1s. Koln 1928;.,ď:~:ď.';'J;'ďď :: •. '.«"., 
"3rM: Dibelíus:.: Geschičhtlichc.'., u'nd o' iibergeschichtlicheReligion .. ' illl, 

Christen:r7f.,?~~J~:".,ď , ;'·,c":· :·'.ď' ,;. ".ď" 



84) Ai.~ S pi~ar ~ . Ň áboŽenstvf' .j eúše~ a:~~ret~~ého. 
EvangeliúmJežíšé Krista a naše doba; Praha1929:, ••.. 

'., .... 1") J. B. Kozák:. Ježíš've.víře a: skepsi. Praha '1929> .. ' .. , 
, ,.86) ·Literatura'. k' dějinám badání:'oJeŽíšovi:H.- W einel:Jesus 'im 19: • 
,Jahrhundert; 1903;: 3; vyd. 1914.: ~.' Jesusbild der Gegenwarť v R. G. G .• •. ", 

é. 2.výd;III. 152.-:.169.::""':P.W; Schmieael: Dié·Person Jesu..im Streite.ihir. : 
.. Meinuňgen -der Gégenwart. 1906 .. '-, Alb. Schweitier:<Geschichte'derLel:len2·.: ... 
. ď'Jésu-Forschung/ Lvyd .. 1906. 4iVyd; ~1926. - G._Plannmiiller:Jésus,·im . 

" :Urteil der : Jahrhtinderle. 1908.' ~ H .. Jordan: Jesus :. und 'die ,modernim<.' 
':Jésusbilder.1909. -" Joh. Leippldf:, ,V cm" Jesusbilde der" Gegenwart;1913.· 

. ;2.' \' .. 1925. '~. E.,.v. Dobschiifi: .Die evarígelische ,Theologie:: Ihr. jetziger 
Stand u~d ihreAufgaben:ď.2: Teil: Das, Neue TestámetÍC1927.···· . , 

'JAK SE NÁBlv Á,APOZBÝV Á:ČLENSTVÍV" CÍRKVL· 
~. . " . ~',' . ~ ~ . i ., . 

" ',_:>~, -< ", ,-,. :. ,~. ' .. ,' . ",~ " .~~:.;:: .' '.~.-<. _;'/< • .i ,o, .'": ,> _::- .,: 
. '" > členství v církvi '. (náboženské společnosti)"nabývá,'se:buď . 
. ""přímo ZrQZenÍm;-,'nebo,pozdějŠím',přistoupením'do . nově . zvolené' 

.církvé;ď M .::, '., ' .. ,' .;".>;~.. .: .~ ... . ...•......•.. ' .. ' ... , . 

:. O členství v církví nabytém:zrózením ustanovit jeď §. 1: iákQna 
96/1925 .toto:." (Ll . Děti.v. manželství zrozené, nebo' jim '. naroveň'" 

,<:postavetié,jsou.:.H. obaródiče.téhož. vyznání, následuj íve:vYzriání. í . . '." 
:ďsvé .. :rodiče;Není~li·tomutaki;následují 'děti mužského 'pohlaví ", 
·;::ótce,· děti ženského. pohlavÍ matku. Manželé ,m()hou však' smlQu
" ",vou:stanoviti;. že toÍnúÍná 'býtiopačněj • nebo' určiti, kterému' vý:' 
. 'znání/děti ma:j ípřísliišetLďV,yznání dětU nemanželských tídí.se 

ď";:c'podle ·matky.J.sou'.:.lL rodiče·'neznámi; "fo.zhodne onáp'oženskétri 
·.ď, vyznání- dítěte( kdo má' právo dítě vychovávati; ": .' '.' '. , . .... . 
""'. ," . . .' , • "_', '. J • '. .' : ,.'" \. '~' "' .• ' ~', ' ,. \.« •. _. " _" .' _".":'. \ '..: -.;" .' > 

.'. ·..:(2.) Přédchozí' ustanÓ'vení neplatí,'určí-liosobyk tomu' opráy:'. . . 
'něrié . dítěti do 14 dnů.po jeho narození" jiné :náboženské vyznání;; .' 
• ,OprávněnÍ·k . tomu j soli:. ti dětí manželských Qba rodiče 'souhlasně, .;' . 

·"·u.dětí nemanželsk'ýc.hmátkai u dětí osiřelýéhten z rodičů,\kt~rý' 
'. žije,iemř'ou~li oba, zákonnýďzástupée' ,dítěte; 'UrČéíiítotostáne se 
". pfihláškou ,k .,zapsání ,do. matd~y:,na.ro~ených. (3.l: .R~versy o .vy: 

znání. dětí; dané, komukóliv, jsou' oezúčinné." .' ,. . 
'. . "Za. dítěfnánželské . proh,laštije', náš' :občanskýzák~n .. ďítě,;které ." 

:ďtsenarodilo nikoli dříve než ,180 dnípollzávření, sňatku,:áďtie 
.... :pozdějinež300dní pO skóIÍčeni" manželskéhospolečenStvísÍrirÚ .. 
,; . ffiánželóvou, rozlukou nebo rĎzvodem. N aródí-li se dítě' za trvání 

'mattže,lského'spóle'čenstvít ale" dříve-neŽ '180:dní-'po'sňa:tku','>inůže' 
. 'niá,ňžél;' ktki'ý'před"sňittkem" nevěděľ ó těhotenstvFnevěstině."'do " 

; . 3 měsíců po'tóm, kdy Ci porodu zvěděl, podati u sborového soudu ", 
'. první stolice ,odpor proti manŽelskému původli:qHěté;Včaspoda';'. :" 

.' • ný'odpor ipůšobíprávní-dóÓ1něnku,.žé .je. dítě,nemánzelské. Tátáž' .'. 
,.donúlěnka.rpľa.Ú,·aniž je.·tieba'jákéhokoH·.odporú, 'těhdy;;n<"Írodí:;fi 

,', '., ,~ , ~,. ,"' ", - .. ", .":---- ..... ~ .. - .~.'.:.::.... .~._'. ~- -'-- ~ ', .. 



A,'. 

sedítěpozděj i ,ne{300:dní'po so~d~ím' rozvód~, " rozluce, ~;nebo 
po smrtimúžoVě~' .~~ ·»ď·' .;, ,,: :~: ,~";'. ,:. . .... ';' ;.' . 

. ", ,:právní postaven!dětím.anželských majftY,dětí;kt~ré. se zro'~ 
'. dily .vď~ahž~lstv(sic~, n.eplátnéni,': o' němž. však ',alespoň' jedén , 
, :z ~manželův,dobězploiení, dítěte měl p6étivé:přesvědčérií,'že, 
;·.jesfpo právu platné (napříkladžena'se;znovu'provdálv'o:důvod- .' 

'rlě~ém' přésvédčéIlí, .že p,rvni manžel PB;dl ve vá~ce ),~~'.,','. , ' .. 
":' Právní. povahy ':dětí; manželských, nabýva j í ~koriečně děti :ne:-: 

, mahželsk~ .'. pozděj ším'sňatkem mezi rodiči 'nemanželskými: (t.' zv: 
legitiinatio per subséquensmatrimónitúÍl)/ ,'J:: ,,:\ :->/ .:J' I " 

Podle zmíněných právě ustanovení třeba řešiti otázku, kte
rému vyznání, dítě ,v konkrétním' případě podle' zákona náleží. . 
. J., Dejme ;tomu,žé manželům, z niChž otéc je bezvyznárií,matka 
pakpříslúšru.Cí církve československé, narodí se 120.' den po uza- " 

, vření. sňatku. dítěánužs.kého pohláyi. 'Nepodá;;1i ,manžel, odpť>r. ' 
proti manželskému' původú: dítěte, plátí o dítěti tom právní do- . 
mněnkajže je dítět~m :manŽelsk~m a stane ,se'podleshora zÍ\lí-

, ď hě#ych: zásad" p~ "zákáňu" osobou.~ hezkontes~í;" y~agď:pó,~ánf'::od~ď 
p'or'způsobínaproti tomu .práyní domněnku, že dítě je dítětem 
riémiúlželskýní i dítě: stane se pak ,členem drkvečeskoslovenské . 

. ,' .:.' Shora:· citovaný. § .. L dává rodičům .. aostatrifm' tam Jmenová
ným osobám právo; aby se do 14.dňŮ !PO narození dítěté rozhodli, 
nechtěj í-li'snad :narozeJiému' dítěti určiti, příslušnost k. jiné' Církvi, 
riežkekferéby' dítě 'po; zákonu : patřil o> Určení ,toto ~stáne'se při:' 
.hláškou k zápisu do matriky narozených.- .' '. .~ : .. '0" ..• :" '., .. 
' .. Ustanovení! tó,to znamená v . p~áxi tólik,že: ,vlastilě·prvníéh." .. 
'14 dní ponaró.zenídítěte není 'j ešfě j ist6,. které církve bude dítě 

'. příshišníkeni.' N erozhódnútl-W se rodiče 'jinak, stane ,se dítě pří-', 
.slušníkemté 'Církve, ke"které, je zákon podlé, shora zmíněných 

.\ ~. ·z'ása:d
ď

přidělujé.:Rodiče hudóúpakpóvinni přihlásiti'dítěkézá:-
, . pisu do 'ínatrikY~larozériýchu ;té církve, ke, které'· 'dítě podle Zá

.'. korii'pa:třFKdybyse' chtěli po uplynutí·oněch 14 dnů.rodiče: 1-0Z
hódnoutrjinák,niusili~ by;,:totosvé rozhodnutí kplatnosti přivésti 
~půsóheín předepsanÝÍll p'ro přestoupení do.nově zvolené. Církve, 

. ,'f/j;: ~ušili-by>v zákoně' předepsaným' způsobem/ óhlásiti, Že ,dítě~' 
'z církve, .do:jejíž'matdky bylo'po . .zákonu\zap'Sáno, vystupuje, a .' 

, 'v:stuPllje 4ocjrkveji~é:: . "~o '.:~; ď. " ,,\' _ .,: •• ď,.::; ", .. ' 
.:Reversy b ,vyznánídětí;·dané kOniukoli(napl'.příhuzným; 

". přédstavenýnreírk"í: atd. ) prohlašuj e . zákon zabézúčinné. Valné: 
·účinnosti však '. nemají' ani' sinlouvY,ónichž .. sezÍikon'hned'v:L.· 

,odst;,§ ol; :zmmuje;·néboť·splněriíjejiCh.nenivynutiteJné. ,,: .... . 
. !".J{ přéstoupeniz:.je·drié.,(:!ír~Ve~·do:drulJé,';nebó·do' ,~tavu';.b~í .. . 

. ~vyzriání"4 stavď,bezkonfesnLst.aví ;zákon, v} §;15i',na-;roveň'přísluš':, ':; 
;nostikurčité Církvi),jest.oprávněnkaždý" kdo.doisáhI16.rok'ú . 
, ;věKu. o přestupu': rozhodu jí· takové, osoby' svobodně' a samostatně. 
,PříslušriostQsobmladších, určují ti; kdó>niajj'podle· § :1; právo '.' 
:určiti;vyznání;~ dítěteJ.: Církevnípř,íslušnost Ize:/m,ěnitLk'dykóli. 
:Dříyější,ti~tari0\T,erií\;staréhó,rakousk~ho·zák6na., intE~r~'oJÍfesijnihó, 



podle něhož zpravidl~,nehylo mc;žno měniti' církevní 
· .osolfnedóspělý·ch néb)T1á.:do nového žákona pojata: . ". "" ' ,.. .. , ;, 

.' ." Aby pfest<.)Up(irifi.'jeaIľédřkVe~(.štavitbeikonfé~e f' dó'druhé' 

.byloďpo ,zákoriů'účinné;: jE!sf zapotřebí 'zachován'fúrčitých form~;·· 
lit;.Přestupujíd~ musí,totiž ,jédnakoznárrtíti 'své' vystoupení ústně 

• riého,písemně'příslušnemuOkresnímu úhi,du; :jednak: .. ;oznáhIiti 
'vstup.do nově zvolené drkVepřímo. představenémtf,nebúduchoy- .' ..... 

.-,- " .... , 

. nímu tétoCírkve~ K'platném'upřestuJ'u.'zj.e'drlé éfrkve .do-druhé -
·nestačífedy· pii:J~~é oznámení :vsť~pu_dó'nově'zvbleIlé'.'Cítkve, . ný:: 
b:rž: musí' triu ď předcházeti" oznáinení' vystlÍ pll. 'z. , .. , církve:' dří věj šL, 
Ustanovení toto zdá'se'býti mi: první pohled zbytečně-složitým: •... .'. 
·Jeho.účelnoslvyplyhe.~yšakŽtoho, co .jsem .jiŽ. dóvodi1'.·ydřívěj- .• · 

.... Šíiit' svémclanKuL;~čletÍství 'v :cíi-kvi", (viz';,N ábo·žčnská :revue'cír- . 
,kve čsL;·1;ro:čník.U.Jpč;:3:r.;.zéjmén~z 'ved6ll9í,'zMlldy~'že'zakóil9~ 

.':.' dárce "néchtěl: připusHtPmóžriOsťďpřísl ušnú$ti ,k několika:. církvím. 
',na j'ednott;:Z' iiřizmióého' charakter!1 :Sírkevríích"tířagŮ:jak.o;tířadi'i /." 

veřej ných, 'bylO" by' ovšem důslédnýil1i,'aby i výshipz círk,ve do-
'savadní byl oznamúván přímO" dotyčnému.ÍířaducírkevnÍ1:nu. Zde 
bylo však nutno próvéstistanovenoif.změnu, a toproto, aby úSo-. 

· ba vystupujíéí bylatlchráněna. jakehokóli:.úto~u·na·.svcihodné· a 
sam.ostatne rozhodování.' '. .' . .' '. ...... . .... ' 

•. ;'''.L:~Oz~~~ení.cO:,.vy~fÓui>.e~I:m:bsi' vysfťípujkí\uČinitiďu:1kI'~~níh~ .... 
,úřadú místa svéhO' bydliště, nc'bo nemá-li v: úbvbdúplatňoistito- .. ,.. . . 

.- hoto .. zákona '.' . (t.j;.~::t:, území., českoslDVenské 'republiky) . svého . 
. ' bydliště, jmenovanému Madu. své domovské obce.Ozriállleni·činf 
· ,se ·zpravidla. písemně,móžnó však' j eučiniti·takéústhě 'dt}' pro-

'. ::~f~~~t,~,~~~~;J~k:9~;~k:J;rň~~~.·~~.~~aJ;'~~~ii;.,:~&}ii~~::·z;~;~~i~i~ ..• 
pocHiteli i pisemr:i~,yyřízénLa, zpraví. o tom představenéhú,neho.;du- '.' 
• chovního;'správcé" opuštěné .. drkv.e;,Potvrzéní'· tú 'slcíúží-; pak,; 'vy~'. 
stoupivšÍ1l1u"za'pÍ'ůkazj žezmíněriemupřédplsu'zákhriábylb vy-. .~ 

.: .. -

"-, ' 

· .h·o\iěnb;·L,:j~;~~.ď9~nám~~í~::vYs.ttÍp~:.b'ylo),~ř~g~;'E'6~á!r9:,"Dt!J{1!-Z ~ď: ' .. 
·o',této;.skutečnostrmo~rio ;však.vés,ti 1 jiným ?;půsohem.,např.také· .' ...... . 
v$-slechem"straii:',Ták uznal krajský :soud, v· Kutné Hoře:v roi·sud-· . . . 

:. / ku ze ,d,n~,,'30;:-bře~~a'19~9 .č: 'j',;CK:~II~}~3t2~a~;-'!:~',n~ní ,~;~plÍlě~~ " < :c.~qh_ot9 "pr~~I?,SI\:,~a~?r:~· ~!}l}~p,q~~~Ql,: ~~y'J?:z.I.1éil:m,~n~}!a O~~,~S~l·. ,,' 
. . ',' ',up~d ,Jak~lc;lry;!.99slp., ny'bf?;.ze;·~taClfJkqyz".s.Q~ud na,!,~a.lda.d.e,:$v:e-

. ··.decklbvý:povědi';str,an: .. nabyl:přesvědčehí.ó,tO'mj";že:':přestupující., . 
. ,'osohýc,;Oznámenf . ~akové'·podepsaJy: ca :.poštou·:/ha"'o~resrií ';'úřád 
/f~~~lt~(d,4:"~~íi~~~~~~ď~ři~ľ~š~6it!: 'i~~i~~i~~;,~~i~~~f::~~~liú~'~si~í ':.'.~ .' 
práva',opuštčné církve vůči. vystoupivšimu, ·stejně jako,nároký je- , 

'ho-vůči ní;~~Týž jest'-pó~ze'púvinen· plnitic Ólmštěné"církvi"Iiábo-
..... ··~žen:ské·~zav~zKy,: sp~~tné:;·Cl.2 ':~Í!~\::vý:$t!lPu!:~~: :q~n,l\rýsfup.t!:'\I5l,;a..tí "\', 'ď~ • 

'., ... de' n':·I:-d' "·::Io;s~l'o'.""r·es·' """rYt':: Ya"'ďn"e"m""'éh'o' ""u·'''·p' 6šty·~rn-ěldď·,·éltiJ·íti~·;ná·' .. F>·- :';.' 
; ".' ",t}:\: Y, . .,H- . ~ ).".;!f·", .,P!.i."J~t,.~,,~ ~ ... ::..,;~~ "d.,' dy,:.r:.: ,;-.... ~, :'.:~~4 .. "'\l;· .. ,,<~ ... ,,1~~ ~ , 

: :. úřad ,zákonem předepsané oznámení o výstupu. ....: _._",,~~ .. , ':" '. '.' 
·:-I'~)A.č;zákon:inemálzvláštního :ustanoverií ,oltóm".-za::·iakých . pod':' . 

.' •.... ', 'ffiíiíék ." ·řistu·U·'ičP's'táyá~,:se'·čl e-ÍÍem!ll(>y·ě"'·~vb,le:rié.n:církver;'.' lyne" ~ ~ '-.!?..... ", \ .(f': ~<,J: ll:' '.~ • ~ (.~ ~ . .: it .1'. :r' ~. Y.:l-"';~·: ~ 1 0,." <.' ., ,.~, •.• ~V:~ ~;;.:' ~< I~"í';: '. ~ ;~~ V' ~)'.',:' c .. t:_ ~~L ,:r.v:: ,·v,'. 

" ..... 
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přece'. j eri ze', zásady -'samosprávy :~'autod6~ie círk~vních~korpó~ 
:rací, . že "církev . nenI:nuceria přijrnóuti za,'svého člena" každéhO., 
.' kdose:k ní;hlásí,ďnýbi-ž~Že~může'voliiěo 'jehopřijetírozhod<i~, 
'ďvati:TakéstářlOvení . dne'j. od ,ktereho, přistupu j ící 'stává se člénem .. , 
církve,' jestsamozřejměéláno. do rukou . rozhoduj ících orgánŮ 'cír~ ,',' " 
K~vních;Pravidelně.\bude'tc>",denp'řihlášk)<:', .:~',.' ', .•.... :.:,' ~,,< 
ď •• ?·týchžoůvódů'nutno:.všakcírkvi :přizrúiti :i.právo,:žeinůže., 
I>rovinHé čléUyz . církve vYlÓiíčiti.. Jákým způsobemsetakstarie;' .' 

. otó~ j sou přesná :ust-anovéníve~schyáleriých " stanovách té :které . 
. 'církve.~:' " ,,' , .... ". ' ,:' ".;~j:.. .: .......... ď '" ' 

.' .. ',V::Přizná.vá::Úi zákon'církVím. totopráv~,'pak nutn.o·důsi~dně in:' 
terpretO\lati.Ustanovení . §' 6;', zákona 96/1925' ý ten rozum,. Že v pří;; 
pádě{rieoznánií~liósobaVýlo'uČéná'z 'církve' sania'.dobrovúlně . své' 
vystoupení, .'. rriohou: tak' s plným 4činkem" za' ni '. "Činiti'příslušne 
orgány 'církevní. .. ,Nez\lolf.IL si 'osoba 'z.' Církve' vyloučená,' jinou. 

" • církev, zůstane osobou bez vyznánÍ. . . . . ' 
, ; ~ , ." ,. ' , '-

• ;, ,:- < < ' 

.' " <.:' K oň/~~encepro .' vírU ci '·zřízení ~ i~usarinei 927, se~sneslana C z~ .• · . 
zprávách k jedn()tHvým bodům progri:tmua požádala všecky zúčastněné cíi"-< 

,kve,aby .. zprávyproledna!y na svých příslušných .instancích a zaujaly k ,nim' 
'stanoviska.*),.Evangelicí 'vrNěmecku zvolili si odbornou komisi znalců, aby 

podala,své' dobrozdání k' těmto' zprávám,; ,Nyní bylov-ydáno' toto '.dobrozdání' 
tiskeni. a 'pro jehodůležitos! je zde uvádíme; (O návrhu stanoviska čsl. cír
kve vii zprávu ,oschůzi náukového výboru v 1.- ročníku této ,revue str. 140.J: 

: "Dobrozdání'. německého, výboru: k'laiisannským usnesením" vypracované, 
komisí' zrialců:,A.:Obecně: 1. Pozdravujeme usnesenilausannská jako první 
"yso'ce: výzlulmný, a ceřmý'pokits; stanovit 'základnu . souhlasu k, šjednocení 

" . církví; ,Máme-li ,v dalším námitky, kcelkuLk. jednotlivým bodům, jednáme 
J: v _ tom jen podle vůle. světové.konference,",kteráyydala svá:. usnes'ení 'jako 

, východisko k> další práci; Změny v'textu usnesení"ďjeLnílVrhujeme, jsou 
'myšlený' jen k, znazo'rněni toho, co míníme. ~;...;;, 2. Vzhledem' k podslatě II CíW, 

'cé1ého '.církevního. sj ednocovacího' hnutí. bychom rádi zdůraznili, že výraz:; 
'."znovusj ednocen{ ~círKev" -může', v.yvolirtirtlfdoroZtirti'~hí;U ež,' musíme'. jako 
tnylnáodmítriout.,Mý ,s riěmeckého evangelického' stanoviska pokládáme to~ 

.za nový úkol; uložený.; Bohem V _ přítomně 'době jednotlivýín .:,historickýmcír: 
kvím' provésti sblížení a co' možno-i,sjednocení.~3;. Oproti zprávám jeík 

, notlivýchsekcí,' jež .::jdou :čáslečně silně' do, podružností; nesmí se ,pouštět, 
", se zřetele' hlavní úkol, vyjádřit co možnó 'nejvíc krátce a. přesně společný .. 
,křesťanský, óbsah, víry. ,Tento . úkol musí. býti,. pro'vedéti 's největší obezřelostí'" 

.' a . rozhledem; se zřetelem na stáv vyzriání.jednotHvých:.církví;- prací přísně:" 
'niéthodickou;: jež' b'y· s_~ dala~šestranÍ1ě, přezkoušet a kontrolova.t.,-. ~:: ,~a: ". 
vrhujemé, a.by~ezi· předníěty; na n~Ls~příště"bude.,'hledět;- byly: ještě'po-

,~'"7 *j ď ~~t~edni rácÍa č~l::i~írk:~\y~~ia' český; překlad: těchtó' ~j,ráv tisk:m -
,pro 'členynaukového výboru'acírk. sněmu. ,Kdo by se iriimo to o'ně zajímal, .• '. 

:; nechť· si· o výtisk:dopíše do Ú.r.: v Praze-Déjvicíéh"Vi.ú:hterlova.523 . ."" ,':'~""-,:, . e',,\::. " .. ,:", '. ,'. ',.'. '" .. ,.. .. 

/' 



jaty::,;;kráio~st~í', b~ži'::a ,;ethický ide:ál":.Byl~:by. d;;~ře;abykOrii~re~ce', 
pro, víru a' zřízení stanovila to 'prinCipiální při' těchtoobóu bodech,. k ob; as-

, .n~ní :'mnoha,věcí,:kde.. se. hleil.áprotiklad; zatím co vc skutečnosti jest jen 
v :poměrně.nepatrné míře;.žétocpatří v. oblast' jejího úkolu,: je. zřejnié. Při 

,tom. by 'mu~il býtF.zásá:dně' objasněn poměr 'obouveIičin, : jmenovaných v. ná- .' 
zvu naší konference: víra a'zřízení. Tento výraz nesmí vésti k nedorozumění; 
jakO-bý.' šte'jnocenným "postaveníin vedle' \sebe. bylo ohroženo.·cvarigelické . 

. :' ro.zuměnf·víře.;:":' 5; Jistěji a přísněji'než se děje v,dosavádniéh:zpráváéh, . 
• <musí: býti provedenó : rozlišení; mezi samým ď křesťanským', p.řesvědčením 'víry 

a~,jeho pojmo~ě představovýmivýrazovými formami..PřitOlll: 'musí býti zá- , 
rOveň~ jasněji a ostřeji 'uplatněno; že obě strany křesfaIl:ského'poměru, víry; , 
objektivní a subjektivní'· (fides quaé creditur: ať fides' qua creditúr) ,'patří 
nerozlučněk sobě, .že tedy křesťanská ,víra j ~ . skutečnou: vírouieprve' vztá:;, 
'hem. á ve, vztahuk.Boh~ a jehoďzjevení spásy v ,,Ježíši Krishi;, že ť však. na . 
~druh~straněobsah \víry (fides quáe creditur)l1esmíbýt .vůbec ,brán' jinak 

···ncž skrze.,ósobní zkušenost víry (fides. qua' creditur)<atedy;ďjen v stálém ••. · , 
'. vzájemném.~vztahu" Nedbání:~.tohotó: d~ojstránného .:stavu Yěci·vecfe,buá~·", 

,k rehliivování,a: to jest konečně popíránízjev'ení, n~bo ria"~estu, jež končí.:': 
nárokem na 'neomylný učitelský úřad:--'- B.Zvláštní: ~ ,1. Usneseníó před.' "" 
mětě.: IL,;,Evangelium", :'zdá se' nám. při všech přednóstechjeho' 'vřelé; pro

.tivY.vyrovnávající inluvy, trpěti dvěma nedostatky: a) Je v něm příliš mnoho: 
',slov a dokonce i .opakování.. ~ b)Podle' stímoviska' německýéh;évange~ .. 

" " lických, církví" by musilo. ještě' přesněji. dojítvýrazubibliéké evangelium' 
.. o,milostiboži, 'odpouštějící hříchy, jak je znova hlásáno refor'mací. Zvláště 

scházLpojem,víry a spravedlnosti z pouhé vírY.,amílosti.,K ozřl:ijmění: tOho, ' 
CO, míníme,'návrhů j eme '.v ocl sb vd ' 4. po J .• vět~, '. jež' se ~Končí :,i jevil. . • ne-: 
smírnOu lásku k' nám'; pokračování : ',Jeho. smrt je smírnóu obětí za hříchy, ; 

:: céléno světa á :lehozmrtvých vstání;' silou, ospravedlnění ',bnovémuživotu, 
duchu: Odst 5. by musil: zníti: ,Evarigelium je:. pro celé lidstvO, prólidi 

. nejvyššlkíi1tury' stéjně . jakO' prónárody ;přírodní 'silou' boŽí, . učinit. blaže
nýmivšechr.y, kdó v .ně 'věří. Víra neníe.'nic jiného:než·osobní.oddanost. 

'k naŠemu ,Pánu a . Spasiteli, pevná důvěra,že, je nám v Kristu z pouhé •. mi-
losti 'darovánáJáska Otcova, odpuštění,' spravedlnost a svatost. Tak;;e 

"stává' Evangelium' ·darem. božím' tomuto· světúhříchu . a .' smrti; ':Pro všec;:ký, 
kdož' Duchem se staH majetkenimilosti Kristovy, není EvangeHumpQuze ' 
v,oláním k pokání,nýbrž působízměntismýšl~rií a srd~e;' vedé:,v. riový život '. 
v pravdě, lásce a spravedlností.' Odst. 6. by pak musilzačínat:,Evangeliuln 
spojiIje' věříd' v jediné obecenství>&vatých,Bohusloužící, k Bohu se:modlíd '" ' 

- a' Boha velebící; Je ~Útěchoútrpících' atd. ';..,.- 2;U,předm~hi IIL"podstata 
církve',' ď ustupuje,'podle: našeho '. rtázoru,'sociálriístránka . církve' nepatřičně .. 
dá pozadí. Právě . zde, by se'· snad, nej spíše .d~lo'·· doéílití souhlasu. Mohla . 

• by se tedy za'.odstavec 5.: a' před 6. ,vsunouttatoslova:,Clrkev seÍ>rohlašúje 
ve 'vyznání víry' za óbecenství věřících: á ' svatých; jako takóváje naplněna .. 

; '::daryDucha,iná společenství na spasném'pokladu statků :milosti ď své hlavy , 
, :á; P.ána;azavazuje' každého·. svého čléna;ďby~všemi svými ,silami;·,svým· 

.: p~zerrisRým i;duchóvnírri staťkém;. sloužil bližiiíinU"v;pri:ivě':lášce;Jějí' obce" 
• spólečnostiláskY,a spásy, jsouc'evnitřně; puzeny ,k JZájemné.duchovní'péči 

:",kázni,' stávají se, čím vícev,čisté poslušnosti jd01!za svou božskou :hlavou 
a Pánem,' od ,Boha chtěným prostředkem,' aby byly přemoženy všéc~ny roz~ 
pory rassové a třídní,: nepřátelstvi a ,nenávist národťi: '~.Při :p~edmětěď IV; 
,spoléčné vyznání.:víry·,. ··mělo. by jbýti', vsunuto'." za, 2; ,odstavec, . za slova: ' .. 

duchovní' zkušenosti' církve 'Kristovy: ,Vážíme si a 'ceníme"zvláštních vy-.· 
'. znánÍ',jednot1ivých, církvi, zvláštějěch;, která tu stojí v církevníc~ ,'.!~j.~!ch,' 
... jako mezníky vývoje ,a působila a ještě působr, za nejbližší kruh přivržetrců; . ' 

. ". ',' :"~jako" mi' př;'usneserií.sedmi 'Oekumenických'sněmů,Augsbursk'é. korifese,' Hei~ 
" delberského 'katechismu a Wéstminstérskékónfese. Doporučujeme je studiu , 
" ,všech drkvl, abychom' i, touto cestou spolurosmv., jednotu víry v dokonalosti ' .. , " 

" '"Kristóvě.'Pevně se držíce: ~vědectví vyznání,'~ jež jsme. přejali ód. otců,' 
,věříine, ~e' dúch ~vatý',atd: --.: 4. :;P,ředrriět :V;.~ ,d,uchoyní 'úřád __ církv,~' ,a'_ . 

• '- i " " '.. .,' ", ",." - . 
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VL, ;svátosW: jsou tak : ~é,staveny, že nemáme nic podstatnéÍlO,s číinbychom 
ne~ouhlasili.Není~~všerrímnohé takvyjádřenó, 'jak ,jsme my;Něméi 'Zvyk!í: 
AIe~ musíme"ližnati, 'že 'jetu dósaž'eno, čeno'móhlo býtidosaženó;',Třeoa by 
'~:,př~dtpěhi'V. pojetí' mohlo' být zhuštěnějšía~ u" předmětu, ve,' odpuštění 
!ifíchfl:jakQ: ovoce vě~ící slavnostiVéčeře' mohlo ,být silněji-zdůrazněno, 
~řece,je tu podán,zftklad;na němž může býU:stavěno dále" ~ 5: Seiprii~ 

'ýp~;.V:ý;kpilIiého. výboru,,' sestáveno~,po' konferenci, oVII.přeil~ětu .}ednání: " 
Se~íi.Qt.a.·kř,es.ťanstyii,)l: poiněr' ny,nějších 'Církví "~:. ní: ,piohlašuje~e, úplný 
soúhl<l:s: Činíme:: k" níjenďněkolik krátkých: poznámek. ,L'.v :.odstavci, 2. zdá' 
~~,' náÍI)., "té, feJlodánýě"cri-Ý-:výklitd,'" v, jakém", smysle třebá' r:ozumět,výrazu 
:~:novu~jednocená cír,kev'., Dále poukazujeme na.to"ciJ:,je.·v':odst:.A boil. 4 'na 

'k?n,éi: ř~če,n~ .:? '~oÍněrH.~ ,:íry:, ll; i,cíi:k;,:1lJlio.'.zř~~~h~~:f!,iK .ci,dst'~:. ~:~ý.é:h?m 
, r~d~ p,;r941~sil" žepo:~Je,: l}aŠ,eho .~iněI11 ,J ~st J lŽ:.ra ,č6l,se! .. a?'y:.;z: ~,o~~~~~~.~clSh 
yyboru,světoýé, k~nfere~,ce,.pr,o, ZIV-0l. ,~:,~llo ~ t~t~<:.~h~J~) ~'.~~(b,:í!.Uf.~. ~n~~ni 

'J~,ÚI~';l;~l}e). ;~Y!,a. v~~v?r~na",Ra~(I :;'!sec~ ... n.~~I,msh,:h·,~I,~~~~~cprq!::!~~IZ. ~~F~~/ 
l~~~am,~ br m~~11 y. byLclitaI\?ve.ny. sp!~~mce ",a pr,'f4JBz,en Yfl"~ i, ~n I ~~h vs.';lJl~ 

" ~,;z1;l:~a~tn,enym ."ClrKYlm,;.' 3:., 4;:.cll~~qsh teto', JadY,':Ř)']; ,~pn~,;l,li~n~n';lJ:1l1} :~,YXrush 
.. ::?n.e..~ .~ožnt .~':~~str,anpe ,~adou~~;:~.ed.~~':l.c,e~.; ;Y.Y.~il~~ ,,9fg<l:pl~K~1 ;l~4not~,:, by-
, .chozn se .,neJ.rade)1, v1:'beG".vyhn!1b.~.;:,., >':, ,'" "'I":"" ,~;" " .. -.: .. :,:, 
; ", _'~.'~;~ ~'.:~_.: .'~~:'_ ~>,J,:.;~~,.:,,, ':~ .. ~";': ~ p:,"; ~)~.": ~~~: t:"'· ~~:";' ,: .. ~ '.\ . "':::"~' .~"; :';~.: "':?' , ~ .'~j" :,:~.1 :}A;~:; .. ",~: {.~- ,,~.:' ~'~'~',.~~i ~', . ':." 

~,;;)i:N a/schůzce"poř:ádanéněín~cK()u-.!;eK9í" Svazu pro, pěstováni, meZinárodního, 
přát~lství" prostřednictvim,; cí,rkv.j: ,ve'> dnech_24. i,a,/25;.,dubná~:193Q,;;y Erliú;fé,', 
,zii;:účel~ín rozhovoru ;p,p,ekumenickÝ9h ';otázkách; pŤ:f!dnáše/.-jprof., ,$iegmlmd- . 
,Sí:1Iulfie"o,c,ílech o"ef?umenickéhohnutí. Rozclělil si je pa ,3t~kupiriy: ,obe~en7,- " 

" stvLjedI\ot1ivýcn křesťanů" obecenství; drkví,spolupqice cí:rl-ví;;}ak j~,:roz- . , 
'vedl, d;čem 'v..jednot1ivých mluvjl, je pěknýmdokladf;!tn:,smýšlenÍ:;vJldčího 
ďněmeckého protestanta o těchto, otázkách.,Obecénství .jédnotliVých ~esf;il1ů 
. ,žádá, podle :něho; víru~v:,níž je rzcela:zřetelný,pojem.;~Boha: ::ne,;člby~k, 
cnýbrž Bůh; ne' lidská .společnost;'nýbrž:společenství: s :·Bohemií,ne ~rálovství' 

lidské, nýhrž království. boží,- J.:)álepatří podle ně!lO' k ·takov~j~polečné. ví~e' 
jako. znamení ,ospra vedlnění z. milosti, jíž jedinouse:. děje: o,bJ,lo,v,!: čloyěka: 
tato' základn.í': pra vda pry, dos'ud :křesfanJl.',:a.: církví ,;J,lep~onikJa., ~:" tal-ové 
,vlfepat~,í, ~', ~řes~ á}.o,: i~n,j~di~ý.,~la,~~í obtíž"sje4~0<:e~hje):pt;ýď;sp.í~~, 
v oblash' clrkevmho radu nez Y ledne. ·vlre. Jednotu,clrKYI'.:IIldl, .. ve Y~hJ{e 
dálce; 'proto, nu~no Aříve. dósíci ' cílů; čá:ste~.n.tcl!~:·N, z~~ež(, v;',fui#~í~h:~,~pp
jeních, ď jež ,se : vyskytuj í, dne~ ,více,v" . sektách , á svobodn.ý~h~ ,~írkyjcrh,l!lež' , .. 
!vcí~kvích ď velkých" Výmluvným příkladem j~ Amerik~;Tak~_v:f! mí~~r:hspo

, j~I'!Fínusí Jiýtip,royedeno tá}{é ~ v: oblast.i, misij!J.í, ,ďježtó:daIJ,l:Zl).arneJJ.áú~~u-
,~~~n.ouill~!nost: .Bylo ~y ~ádoucíď .ta~é ,vzhledem ,,~a:prl?.l!:táfsk~ ,! kr?hy," 
: I ezto -by JIm ,bm' byl, velm!, usnadnen; lla vra t!, k,,: Kr~t~ .. :i-:fi [~ruhym,.,ctlem :.i 801,1" spo j e}1í ;.národnía ; to ;:rázu,., í ednak Jéderá tivního,: j ~41}akJlni~tiyní4~.' . 

,ď "K, PFé~u patři, Německý, evangelický:: sVilZ cí~kvi, švýcarfo.~ý I:.írk~yní: ,svaz, ' 
. >:),vilt9 ~á radi\:,.y:Amez:ice,,: k,' !1tuhému ;na" př, 'pruS.ká, utlie .• a, si~q!l.ocov~cí 

" ,sn<}l!y, v,Kanad~, ~k,o~sku,~i~!1!;' I\'\dii~ Je t,~eba, i-tby .lp,ylo,' t~kových, .. sjedn.,?" ' " 
',~eni vi9.e:,::-:;-" Posleclnil!1,.c~lemje 'PŠá~els~v:i.~ všec.h,církví,; P.ol<l~ující;:~iedno~ 
.,cování, círj<ve:Kristovy.; Rři;; spolúpr~ci, 'Církví': j cle,-:R\', ~,;1,I1: ,,' lež1;J~,zii.č.inn.á 
,:y ,lás.ce., Základ~m,a :předp(!kl'l~em. JJásky',pak ,i~ !,~,pr,!v~dlnqst:,; P!otq,;Ie , 
:,třeb,a práce církyív p'ozernkové,!~for11lě,. 9~áz<;e, b.Ylov:.éi;. qt(!zce, q~mihod~noyé ~, 
.pxaco:o,:n;, doby,,,bucIovánínoyé .IiPole~q~stL ve,:smysl!~, ,~)9V,e;)?okona.líJ>uďtel ; 

A třebfl; ,Ilernůže, býti" do~a~~no" dok.l?nalosti,. !l~boL'p"rot!;F.\; stojí;,y;žily : znoya ' 
.sku"~ečnpst . h.i'íchu;, přece Jo. n.i~21l~ n.ezba vu j e pov,innollti • .' ab,y. ~estál.e ; p: i:sku-, 

, ,tečněq!JPpkpušl!l. -.TO:, platí.[,h'yzhledem.,k~ mezinárodnim,y.;dahJ)~i,sl?..olu~ 
. ',;práf:i ;mezi náJ,?dYI.,K?e; jso.u, ,o~tíže,; ,vel~k~(.v ::éto.r pr:á~i,;~,~ .,,d2~jhlo již. 
, ,pokroku,'2 rovnez . y,: ptazce,. ze:kresfiln.stv~,~e.:,;f!1a, zasil~Q\(ab·i',.\>.,,~% ,s.ta~e'· 
'. Veba~,pamatoV:':lti!l~e,:s; jednqtou kř~s~anů, je,,§pjat<t;yíra, ~,~~la!,,;J' :/-,'c,'::,;'; ,-

'; ;:'~").:'::':-.~l,~, ',";.~-.. ' .. ,,,.":;": /.' :": .,_.: ..... ,:,., :' ... ~ :~\.: ... ;::.; r,',.:,,·','}'·. ~~:;'!'J~S~,-~~:"~~:'lP~~,;;:'il.lL"~ 
':><:9 : velmi plodné, (Jekumenické:,práci ,protestpn(skýcq (sv9lJod~ýc~)t;í.,-kví" ' 

,v, Anglii svědčí zpráva o jejich ,činnostLv, r. ~9~~,:.oti~těn.á,:vf· M~m:}if;!~~er 
,.(Juardian:; ;,V' r.:,1929"záměstn,áyala,,'otázka,' zn,9.v:~sle4n.o~,eI1.i;;~ad~le,Yt.'.pryé, 

• '", .", ", .' '.- . I." 
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ř~dě,dtěni ~ ď ~yšlení\svob~dných círKví, Velký cm ,Skotsk~" ~ snad,"pej~ 
::v,itší 'v .jeJ:lO n~hoženských .. dějin1Íc~,~d reformace' -:-: bý sám sta,čil, i ,ah,' tén 
,rok lIčiníl"pámátnýíri;'MetlÍodis'té,' st~né:ivíli, již" dOpře'dú':dáttini , SVéhQ',SlW- ' 
.noceÍlí'f1 YŠUUe bylLhorlivě :Čiřmi,~by' k jehópříprilVě:ďměli~svi'ľL AWk,ě~Ví 
",důI!l v, pořádku; , O, dalších, ,: ctižádostivějších hnittíci).,:je, sótva" jišt~t:!,.~a,s 
,m~uyít;: Zdá, s_e; že návrhy P~~ sjednocéní; éírkvIy~i~ri~ }ndí:i ;\$,~f:~RH~~I 
knhckym"z.~usebnílIl ka~~n~m Jak pr..o anghká?skou Ia~_pr9,,~v,qbq1n~J:sI!
kve, ;pro JejIch 'ochotu, ,ucmlf skutecne rr;Jzhodny kr,ok, vpr~d,;In,dlck,e cI~Kye 
nenioholl,postitpóvátbez souhlasÍiriúiteřskýchcírkví,,~ nimiž,,'jsótÍ~PPUriy', 
Dajíony. svůj souhlas ?Nejbližši kr,?k ,bude 'ésiúld ůčiriěn,0~'lJis4Í1-:2~', p:a 
nejbližší lambethské, konferenci,~', ':. " ";, ' " " , " ',', :',', ~:,' ,.' ' 

~I:, ~#.~", -:' .'.' ~'.\· .. :._",,,P''-'; .\~,.,.-',>,_, ;,~-:··.:'-'i " .. <"-\'." :':<';\'::'-"»:::;'~;<~-~·l'\"'-')~_: .: 
, , ,', ," K řídkým římsko':katolié: kým , hlqsům~',příznivým: Oekl,lm~Ijic~étP~ ,hilutí; , 
pa,!ří, ?las kňěze, E~íla F:'iédl~ra,,:y'~ni1ie,,;p~fe)1~iv~,óUer;:,Rff~?:sjťf?:\r~!n? 

, ,TnlQgIe der kathohschen Akbon, ,WIesbadeni Rauch 1929):' "U nasJt:atohku 
'jé:, namnoze ,', sklon', '. 'upírati •• prót(\stantskému:křesfarisiv{: pfílv'o:U.?ji1Uli8i(l)u' 

. ,'Zb9Žn?S,t, :", ~i~í:l~ocov~cí~ ,snahátil v)r9\~sta.nt~s~p:~ůž~,:;8~t~Ji~~t:)iř,~-
" ';, sfan', Jen"prah,ysechen, yysledek a:vsechno" pozehnall1 ~q "y,yprQ~oy'a,h' 'Ie, , 
';Cesty, boží vedou i přes ' StOckholm,ďa ,I.áusanne;n~bof::v.,ká,z~~íU:ď:úsilí; 

vy léčiti trhliny v křesťanstvu, vane ď duch' boží. Pro nás ňej sóJ 'Il1'iítc'Shmté" 
, bratří odpadlí. nýbrž jinak věřící, : S nimiž nás ,podle božského"zaslíbení 
,opě(jědnohó '~diie'spojí' 'tá'ž',vira.yV, siTřiF nadějI:' v: on~il'" sva:tý',' derl , boží 
Ctěme se jižnynťjako'brá:t~í,: rozťurtějtne si 'ii'mílujme séLPOsh!drií :'rbZřešení 
konfesio~ální Qtázky musímé' přeněéhat'Bcilút;' :':, Věi'íéí'próhistaíit,ismus \.\a ' ,', , 

'věříci \;:atolicismus' mají ,,v Německu tolik"společných"froiit'a',spólečriých 
'nepřátel, že, pro boiovn~ povahy' na' ol:kiu';'sttáňách':je:''nadbytek''h\'l'jiŠf,'na,' 
nichž mohou bok po boku bojovátLia statkÝikteréjšóúnám:'oběiná' svaté,' 
,~/,Jsou, přesvědčenf k;,ttoHcí a' přesvědcení:"protestanlW OtázKou,ije,,:'ja:k 

, se 'mus'i" navzájem " ch ovát, , aby světový' úkcilkfésflinstvl i:ilctí'pěl ještě !vÍCe, ' 
néž ,musí ,'trpět r-ó,zdělériím," "~"~o ',;".; ,~;" ;':':"':",'-' ';:~",,";"'.' 'tj, '" "j''''''»';'''':'> 

,.('; -~~ ';'H·.·~, "~.:"\.~;,;l\!·,,,·",,, 

," ;NěriJ.~ckýčtvrÚet~ík: R;ltgiose. Bésinnung (1929/30, 'séš,;q,"Věn'ovariý , 
: oekumenickému hnutí, ;poznamenává k"dosá vadním. snahám: • "J e . utoplPV'ěřit, . 

'že by se mohlo 'spojení církVí ',dělat' vYJednáváním,výzvámi,' diskusemi • 
• ,nebo nějakým jiným namáháním. na' íak:élidský duchpřipádne:'Jen 'ten, . 
kdon'ezná situace. a kl~me se 'o hloúbce, staletých odcizení, .o' váŽnosti rqz

'·porů, o náboženském . smyslu 'v ~protísmyslnostinepřatelských< církvL'vedle, 
sebe; můžechov'áti;takové. naděje;,NeutopH;'ale,náb9že'nskou povinností· 

'svědómÍ jest však,. pr~covati se :.vš(vážností; . jáké je riaše' ,míra sily;"'Víty'. 
~~a lásk); k Bohu vůbeéď schopna; abymezícíi"kevní' sihiace ',by lá" zbaven'l 

otráveností a jédu, :a. aby ,vzájemné vztahy byly obnovený duchem Evan: , 
. geliá ,.a: .kázá,ní ;'na hofe:Utópií a.' bláznOvstvím. jé, chtít 'dělat.·desátý·,.krok 
před "prvním, třeba 'to bylo i v riélčistšíÍn ,úrtiýslu>Hříšnou' nedbalostívša:k" 

" ,jé;j e-li,někdo líný, pozvednouti nohu. k prvému kroku, A, je: obelháváním >. . 
.: san\a sebe' a ,důkazem. křesfanskéň.edokrevností,'označu je"li. se ia' zbytečné, " 

.' u čiriití.prvý: krók; 'pro tož e\ není,ďesá tým': a nemůže r arii', býL"T i, c kdo :~j SOlI", . 

, ,< matní ilváháví, aby se' uj alivážně' vyhlubování:' púd},' a 'stavby základů ,ď 
a vytrvale to prováděli, ti, podrží-li svOu skepsi; nahlédnou ťeprv'e:v jasném 

,sv~tle věčnOsti, co zde nechtěli,'oahlédnouť: ž'ejejfck vinoit:zustilló:utopH:'.'i:o.· 
. ťak: ochotně za utopjj'pokládalí a'prohl s ní. tak jednali, 'c.o,všaklYe~;'Sku
.tečnosti, bylo 'úkolem, 'jejž níělikrok ia: : krókertťplnit, á' stále novou výzvou. 

'''Xse~ezkoumání.''(,;,:~::, :.- ,', ,.;:. '" u'._· , . ';',K; 
, ~ .-, : ... t~,.:"/':" ;-;-".{ '{ 

~.; : . -;" , .' ,~~. ',/ , ' , 

>1 .':.,": '.; ;:':,,:t;;.:2:,~CJr',~~.~,,:~:~ilp,fSÓ,f i~r:;:~< ".;l:'~l;~ "'. ,,' , 
',.; ", Meziná,rodní l;írkevní ~ociáln~ ,věde,cký, ústav ,v 'Ze·n,e.v~: '~~i~'Wý>,z~~~,me-. ' 

.' senv stockhol!I,l_s.ke. ," ~o~f~t:ence •. vydll~.:.hsk~m::fp.ra~H·. Q;i.~ve cln7}{!sk !!~R 0fek .. 
·1928129,~,.Jeho.' cmJ:l.o~t"Je"do.su~.velml., ~kr:9"na; :,I)~ll}phL Vi:vl}lstJ1e, alll·do~ud 
: ,rozvinout, ,neměl .. ani, pe~son,álu;;,~roIllě:.te<;\;tele ;:D,k.Keťfer~,'I~Rřve:,k~y,ž, ..••.. 

" "', 
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německé ~i~kve poslaly a svým náldadénľ vydržujíje'dnoho pracovnik~; za~ 
Clna se práce' obj evovatii r.a venek., Byla předložena, obšírná i studie;' vypra
'covaná 'Ila základě šetření, o ' životních: podmínkách ,námořníků 'za pobytu 
\, ,cizích; 'přísta veéh. Dále se pracuje nazprá vě, o pracovních, podmínkách . 
zřízenců; . o problému mezinárodní .... úpravy pracovní., doby, a j ,Ústav" chce 

, , :>, ..... infórmovaticírkve 'také. cestami a 'přednáškami 'svých členů a ,sdělováním 
'výsledků šétření,:iež'by 'si od něho .církve vyžadovaly,' když by potřel;>ov'aly 
ďsodálIÍ~ ethického,posouzení nebo, projednáníúrčitých' otÍízek: . Souběž~ě 
s pracL; ústavu, jež:.i e 'mezinárodní, má jíti ,:' socialnL. práce" v jednotlivých 
církvích; . ' ...' , . 

?C,\: 

, ,'v č~~~~~~ií9io' se konala' v, Londýně 'konlerence.exp~;t!l,visl~~ých .' 
"církvemi k' projednání důležitých ~ socíálníchotázek;' z ď nichž hlavní jsou: ď " 

l.stanQ'Visko, církví k mezinárodním konvencím oprácí podle zpráv Mezi-; 
iláfodního, úřadu •. práce, v .Ženevě. 2~, Církve' a' nezaíněst~anost:;3. ,'. Problém, 

, .í-aéionalisacé> Má býti vypracován program zvláštní práce. církví v boji-proti 
: 'riezaměstnanosti;Má se Jaké ijlstit,<jakéúčinky má 'provádění racionalisace . 

': ;na poměr'po-dnikafelék"prácíi"~dělníka':k:'prácí!,"děmiétva"'na~zájem;' a to, 
·;v;'i,ed~n~tlivý;éh.iemích~á: odvětv}cliďďpráce:,:",:,!,~·,:,:;:·, ;"''''~;'' . " 

• ,~,ď N ~,n~~ký:;~~~gelick;'.,;~írkdvní~~n~'" konaný" k6ncerit 'č'e;v~~v'N o~ , 
rimbérceu příležitosti ,~OO. ,výročí Augshur,ské.: konfese, usnesl, sena tomto,'" 
prohlášení k.: těžkému problémunezaměstnáností: .l,,,S,, néjvážll:ější starostli~; " 
'vostí,dívá' :se německý evangeliéký'cí~kevni; den:.na ',rostoucí,' hospodářskou < 
bídu :>ll:ěrnéckého ',riároda",;,.zvláště:na'" massovoi.l r,neiaU,lěstna~o.sb';?:Porn;vadž ;,~;,~.' , 

•• -,tato hospodářská' bída ~sebóu ';přinášV velkoui-dnšeVní'~bídu, ,á'~'mfavní':Íléhei~';"" ~' 
Opečí pro ,živót., náro,da; cítí církevní den: povinnost, žádati 's ~veškerou vážc , 

!,'nostínaodpovědnýchmístech V říši i. v zemích, ,abyk;odstranění ,této bídy : 
, \: bylo' ,Učiněno to l1éjzažší, zvláště;, aby byla opatřena ,práce. Církevní den, 

,;' vyslovu j e 'radost z ' toho, - že' ·svazy' zaměstria va tel ů . i zaíněstnanců usilují 
V opravdové .společné' práci <o rozřešeni této, životní. otázky. Církevní .den , 

. upozorňuje všecký' členy'. evangelických' 'církví .S ' nejVětším: důrazem' na, 
, : .,mravnípovinnost"přinášeti. nútné obětí" aby strádající'soukmenovci, mohli " 
',tuto dobu. bídYpťoděl'at. K. tomu také patří" že celý německý národ si musí'" 

• '. uložitiz;ednodúštiní zpusobuživota;' Vůdcové lidu musí při toín předcházeti: 
_dóbrým, příld adem. Náklady" které nejsou nutné; musí' v, osobním a: veřeF 
ném . životě' zmizelí á místo tóho nastou piÚ ne j zaHí šetrnost.' Našim obcím 

,. '" ,a íejich 'člénům se klade 'na' srdce, aby" vystupovali protLvšiďnelasKavé, á; 
.' ď 'neoprávněnékritiée:obětí,nezarněstnimosti, .' jimž ::nechybí ·,.na .vůli k, práci.:'" 

":[IÍýbrž : na možnosti"ápřf1ežitosti . pracovat.: Nwiměstnaným' soukmenovcům 
'přináší. církevní'den ďvstřícsvůj hluboký~ soucit s jejich situací,: Vď přesvědčení, 
:že > proti ,-~oufa:lství a' rozhořčení, s~ ukáží mocnými ~ síly" Evangelia;':' _I ' 

• "', -,", - " \J ,",' .v:.,-., 

,,/ď Počátkeínče~vna, o létni~í~h, se konaLveVrati~lavL 37; '~va~geliéký 
. ,'; :soci.ální ko'!~r~f;" ~.!ho) ~ah~áj éní, ~: péčMIf~.~ ~Y~Y: ,Pfl~; A~jmeftt:právěď~.?šlé . 

""<'",zpravyďo: smrb-:~Harnackovei :;ktery byl,,,k&YSl lttlcúl!orem, vudcem a: pred-': " 
.',' ,,' -' sedoutéto dtiležité"TiistHuce; - O' p'rvém' hlav~ím thematu kongresu: ,Vlast: 
.' .). riictví, Evange[iúmá ;společnost" : referovali: dva v'ysokoškolští profesoři: " , 

.TJíěologprof/, Weiner z --Jeny a národohospodář' K emer z Lipska. / Weine1', ' 
":řešíl,otázku se stanoviskanábožensko mravního. Jako'otroctvi nebylo kdysi:, 

odstraněno. jakoteéhriicky, hospodářsky pochybené,' nýbrž bylo 'přemoženó, .. 
. z' popudůnábožensko mravních~hlk,pravílWeinel, není, rozřešení' hospo""" 
ď ". <híIskéllO ;:prob I ému,. zále.žitosti;>,t~c:!i~i~l$'ollri,rtílrrt 1;n'lrií'vníA PÍ'á ~b.,\ \i l.lsfňič!"í c': 
<nertláil:íýW. ÍlUceně -omezováno'jeanofliVyini 'cizími záímy~' ježs{oj(sfíidéiiě:'; 

.' I ;anépřáte~ský ~ zá j:nům yl~st~íká;v nýh. rž v ide~ vla~tnict~í má. btti ~r~mik~utá,;; 
duchem)asky, ktera' spoJuJe cloveka s. clovekem. a zna vlastmctvlJen. Jako 
svěřený' statek; jejž:má' člověk;správovati,· k _ obecnému. blahu. ZemědělCi 
slouží prÝ.'senejlépeindividua:Iistickým pojetím ,vlastnictví; ale průmyslový ;: 
'dělÍlíi<, mUSí, byJL vY~O!lY~.ri. z.:h~spo~ářskéhoř<Í~.u, X němž i e jeho" pracovní' . 

, 



isílaj~nzboŽímn<l: trhu práce,; mu~i~íÚvlastnický,podíLria: :toÍn,,'včem 
.. ;pracuje, MluviHi Weinelprótí" platnému: vlastnickému, právu,: upozorňo

val KéJ3l~r,jakse.to'práYo během, dobelastíckypřizpůsobovalo měnícíIIlse 
potřebám pokroku" v pojmu vlastnictvi. ,Nauka o svatostí a: nedotknutelností 

',majetku patří prý minulostí,' době "liberalismu, kdy byla doba. osvobozování, 
;·a, majetek byl ,pokládán za známeilÍsvobody:, Správná a:::niravně. Qspra

vedlnítelná{unkce ,.vlast~ictví P!ý ,S'e dá' určítjen' 'společnósií,'jéiíž~potřeby , 
:musejí ,býtí',směrodatný pro všeckó' dělerístatků, 'takže hodnotící soud; je-li, . 
, nějaká,' úprava ,majetku'·'nespravedHvá·' n'ebo <nehospodárná, .. ·. vyvozuje své'." 
měřítko ,-ze~polečIiostí á jejíchpožada~kU: na"spravedlnost 'a hospodárnos!" ' 
, Předseda, kongresu Dr,'Simons riáto vyslovil óbavu, "že\ ná místě majetkú 

,se' dnes .' dělá společnost modlou, hospodářSké ÚIl1'avy,:"':'" Veřejné shromáž
dění,; k,;>nané večer, bylo: věnováno '. otázce, rodiÍíy,mhívilo)est.řečníků, 
Gener,'superintel1;dent Dr,Zéinker ukazoval, jak je dnes těžko'uplatňovat!' 

., ...• křesťanské 'impulsy "k ',bQji:protí ,: rozpadu ,rodiny," hlavně~ v> dělnictyu, • kde 
~';':>; terror :,!i~l}hů . i '~polk~;,1.lza vír~;~.ď.ětrifctvo !methaqički:d>řěJ .': stýJ{ei'D' ,: s ',riábo- . 

. ' . žensko mravní.oblaste Řečníci"si stěžovali· do ·těžkých znaků doby: honba 
·pozábaváéh,'.nedostatek kázně :v.rodináchabytovánouze,:takže se i řeklo: 

• '" Kdo musí ,bydlit v' tákových obydlích, :nemůže -věřit v,Boha;':'"-Přidru-
.c'':.hém;hlavním ~theinátě :.kongresu: Dělnictvo,.náboženství;ó' církev, '.upoutal'· 

· .~. ,"všeobecnoupozo'rnost'druhý " referent, . sociálně-'demokratícký. berlínský farář' 
::;.::~ Piec hówsk(~Mluyil'j akoViir.itjíCí;ďhrozíd: a '\{ pokání vola j ící proro~: vyvolal' 
.. «;nervosní'n'eklid'iv.poslúéhačstvu,':'kGYi';s·ugestívně";líČil,:otřásající:;svoje·zku;'.· 
· ; <'ŠěnostCs .. :"děíii.ictveriif'"'S "b'ez~oliledrl'oíi:'ot~\>-t~iio'stí bsvěilil'hlhbÓk'ou·,ti'hll.nu, 

která dnes dělí'sociálně', demokratíckéa kolministícké : dělnictvo od. církví, 
Církve'ty kruhy dnes chtějí:získat, alerCferent· k. nim volaF ZanechtevšL 

. naděje;' dokud se' zcelil nezměrlÍteLpravil,.žesámsedtí ~ý' sr'dci. spojen, 
s ťoběma' !ěmiďrozdělenými,světy a trhlina' mezL nimi' mu rve.' dušii .Po jeho,. " 
:řečí dal jeden farář ,'ýZ,rušeně'naléhavý'návrh,aby pod:dojmem tákotřáša~ C·;:' 

,: jícíhoreferátu bylo upuštěno od débaty, neboť je prý ďtiutnomlčeLamodli~' . 
se: 'Jiný mi proti tomu, vyslovil :nelibost. nad' tím,j ak věci, ,:známé; j ii:- 50: let, ':, 

.: mohou býti ná foru' předtiášeny' s. tak'naročným • pathosem: Debata'. ovšem '. 
'/ byla a velmi :obŠírná. Sfavěny.: mosty.mezi..oběma,stranáJni,' ukaúíváno,jak," 

,jinde, na př;v, Anglii,.nejsou protívy: tak:oshé a jak, kvekři,překlenuli tu 
,C:',:propast'svým' bratrským: křesťanstvím. činu,:;; . .•. ',.'< ".:. . . . 

• ::,:.-,. •••• '",",," ,"e _:.'.'," ;:, ..... : •• -~.~-; •• ,': ":;:>:.':</<,~":~"'" ... ';'~,~,': ".,;,.~":,:, -.,; .. ~:,.:.;.<-~::;.~'.,-<_ .. \, .. :: ":.<: 
.. ,~,;> .' ...• ' .. ,Není pochy-by, že mézi . německýmiprotestantskýmiď GuchovníniL'je; dnes,;> .. ' 

",:> přemnciho stoupenců náboženského :,socialismu, ','Mnozí .. , jsou;. přesvědčeni,,; že ; . 
. ~: bytLkřesfanem známenábýti' soCialistou; A véll!li ostře vytýkají církvím,.že ve 
:.'> svém duchua"vedérií stále zůstávají buržoasníffii institucemi. Sjezd. Svazuná

i,' , boženských soéialis'tů;který se konal" počátkem srpria1930.ve Stutťgartě" byl' 
opět'aopět. kritikou 'círhL N enalézá~Ji . náboženský.; socialisni vpravo; po~ 
rožuměnhu;'církví \ja~p .. iIlstítucí, nacházívlevÓ.; ktjtíku' od' theologického 

. směru;~árthova:.N e ,ie . by. dia!~tíckáď theolOgie byla ď zása~něďprot('sOcÍirlís~:. '. ;', 
mu;· dna()pak, '. její '. PřikvržencinekPéchy:bUj},~e:Akřl~sťanl'nim,ůž~;býtíh': sOlcialíksto~;>,«." 
.avů covésměru .se. němu ta e phznavaJÍ; e. poe ISUJLSt eo ogíc ým,'.:.. . 
pojetím sodalis!Il.u;. Obracejí' se protít,:..zv;,' sodálnímu - evangéliu (sodal··,' ,:,.' '. 
gospel);' hlásanému.; předevšim v anglosaském 'světě a' Jo'. hlavně proto, .:že'>. " 
prý'Ínunový hospodářskýřád~spadá'yjedno;š královstvím:božím.To'vy~ " 

~é," týkáje'i- i4eologovi náboženského; socialismUvN,'ěmecku,marburském)1/pro-' ď. 
'.' .">". fesaTu, G,/ WiinschorJi;,.rédaktoru· .. · měsíčniku,'Zeitšchrift.fíir.Religión',und .:.' .... 
.;:;c;Soc·ia1i~mus:;.:Hnutí..;:nábUieo.ského: socialismu ,v.;německých" zemích? začíná': " 

· :jevíti'skl~ny ;že.'sesánio.přetv()ří'.v~írkev,' ....i .' ,"ď", ".';::; .'c. ' 

:.,~ Úst n.ábož)soCíalisttiDas S~nntágsblattdeÍ;, ar.b(dtendenVolkes: (1930' 
,. Č;. 23):' žČídp . 'od < církví, žé ' mají: 1>: p~ovéstr naprostou'; rozluku: církví: od, 

státu ;2 .. obviňovati kapítalístícký.líoSpodářský' řád. a:spolúbojovati·, pto . jeho .': 
páÍl;3, kázati pro mir. a smiřellill;Íezi národy a; -yé :všechZCiních:vybízeti 

'k 'tomu, .že· křesfan'.:nesmí ,'séhvalov;tH ,žádný<,válečný: čin,nosíti:zbraň:'; a 
k~natí . voje'nskou ; službu; :' 4,' použiti:ďsvého'Vlívú,.ktomu,"·aby.býla·.vybudd~. 
~ , ".' -, ,.... . , ", '.' ,: . . '.~ , ", - ~\,('::" . 
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,i.rňa ::Véř~jriá 'péi:é'o .,;'chtaé'; ~Jsia:6é, 'ůhěti' sÍoužéri(marnonti;"S. zkenšÍtí 
'polřeb~'!'cfrkévni: správy;": !miŽiti, lii':sptávedJivěj~' 'rbzděliti "Cirkevní ;'daň;' 
,6':' p~érvÓ:ř~tiC;'dřk:e"iJ.i" zvýk}/' a: ';'vybúddvati'bóhoslužby" tak;"aby,: podávály 
dnešHťmt.t":Čl6věkú:l1)?í:t~rostředrlí:' zbožnost; c 7. výuku' nábóženství;' osa:níó~ , 

, stliťři'it,"ttie'thodi6k'y'změtÍit:"návštěvu ' idobróvolrÍit 'a'~ nechat. 'vyučovaL;i sílý, ,', 
,; <i?ť~~y'ól~é::,:'J.:;,: ;:/:,;'; ,)':.;.,'" .:';: ,,';' ",;"':';!,, .'.':',,) ',',:;,," ,,' ';, :':::'~;';'t,::,,' / 
, . :.; ~~;;, ~tut!grrtském;:siezdu. Svazu;,miboŽ:socialistu ,hyli:i'-vy'dáno: toto ,:; 

.. ~;us1)éseT!í:" "Boj. iTIezi :,~ápitátcm' a, prací,spčje. k'.rozhodnufCf eudalisiické 
, a, ;gpč.~J1~~é·; vrstvy ;~~J :shhilúí jí; pod.·;Íl.~cionalisfícký:írii: ~; faš,istickými . he~lý 
" k).ítoku' I}a .,~vgřící,: se, so~ialistickou společnost; Snaží ,se překitziti'd ednotu' 

,'., pn~leW~ké;', o?ránnéf~on:ty,,:šemi možnyinipi-óstředky;, ano,:rietekaif se,arii , ..... ' 
,;; tpQ?,.,zlleúžíY1iti :kř~,s~arístY!,~,církv<IJro,~o~iťi~usvý,ch zájmů' Při '~YÍl.ěj šich," .. 
, pphhp\l:ýchrozhodováních,i ve voleoním bOJi o, nové 'složení ,říšského 'sněmu, 
"jd~z"láště,' o" tó,že,ďk~pitalisticko-obČánské; kruhyéhtějí 'O'triezovaníma ru~ , 

šeníÍ'p' ,soc;iálně. politiékých' iákonu ',zúžitžívotrií prostor: děln'íku azarněst~ 
"nánc,ů. ':T.í1n;n\ájL býlí' lfdé :hospodářs,ky: zá'vislípříriucepi; :aby 'prodávali svou' 

, pql.cQvní ,síltl : ~a '~eih,óišich~podmíňe~;'a:':zá':nejÍližF"mzdu;'~Sociálň~: zákoííc)~:." " 
) ',., dár$tví tj es! mrilvnímpož,ada vk~m" prQ'" každého ' rozhodíiého~řesfana. :Mělo f " 

>by, bý,tisamozřej~ý:J;ll"ú}{ole.m,kř!!~ť~':lské l~ský ,k bližn(mu;' irilírňqvati, vy<, .• , 
c. budováním.< sociálniho,' h9~Ppdá.ř~.tyi;,bía~, vdóv'a, *ótků,' :starý~h::á:' invalid~; <:> 
, 'nedospělých,'" vyřazených ,z. procesu: hospodářského;' ,nezaměstriánýchra;těch, : ,>, 
"kdo' trpí bíd9U, "bytovpú,'~ i ~ž ' ,nutně, vyplývá:2: kápítal~stického:, systé~'~:> ' 
. hospodářského, ;Občanské :strany:'žádaWdokonce ,odbudování 40savadníclí ;',':' , 

.. činu,: I >;kř!!sfanské': centrum;'. ;křesfariská'. :bavórsKa 'lidová:' strana:,";~ře,:' .,' c' 
,sfaÍlsko' -sociálp('Hdoýá: služba" stojí ' na ',. strariě~soéiální ,:ieakce:ď:~ Církv'e:':sc,:' " 
'sice ;ve:yelejnýc):t 'projévech:'vyslovi1y ďpro~: odstraněrií"sociálnL, bídy,':álé,:, , 
křc:sfan'ské ,kruhy chrání'štále,:ještě,: občári'ské ,: strány;" které 'svoúzpáteč'~(, ' 

, nickoÍlpplítikou ,zvětŠují bídu 'mass;'BézúčinrlOst dohře Íníněných' církeviÍ.íCh>; , 
, pokusu, ,zvládnouti .. bídu: almužÍlám(.á' 'órgáÍlisováriou:dob'ročinností; ,ukazúje; " 
:jak bezcen~é',jsou, tyto, prostředky' minulýi::lídob. My;:,náboženští 's()cialisté,:< 
nepřest<ineme vola,ti církve, by obrátilY.Chcem'c: j~ďpřinutití,'aby>: v,, boji 

>:olepší'fád .. se pos~avíly na ,sÍranU těch;kdo{,ve'.zvláštním:srpYslu' ;prácují , 
a jsou;,ohtížéni.,Všecky ,křcsťanské" nmžé .i ženy, jež jsou ,si vědomi '6dpo~,' 
vědnosti vuči'svym' ,spoluHdem, svý'm:trÍ>ícírnbr~tříni :áďďscstrám;'v,ýbízím!!! " 

"aby, s~bez : ohledu 'na' po,.olání'a konfesi 'vČlenili 'do" sódáHstícké fro'ntYi . 
',Jen:,tak je;'naděje;ž~př.etvořením, ~espravedlivého : hospodářskéhoďa ;spole- ' 
",'čé~IÍšk~~b~ďřáC1ií;b.ud~" pdstr,,:uí~rúí, !ly~~jší:bJ~~,:: ;, .. ,',':,:'," ,"';' ~ď:;:ď .i ',"',,'.:; ,ď., ď ď: 

: ;;ZďusnesériJje. patrno", ja~:se sodální' 9táz~yďa<i:ájI!Í'Yi křižúj(a: ,pr.otínají. 
's politickýmiá -j lik snadrioůpráci mají ti, kdpv cÍ1;kevních kruzíCh., výiý,ka jí 
náboŽenským' soCiaHstum: zaujatosL.poJitic;:\l:ott ,;a: ,sl?už~ri.~,:: ~~jřliu~:i:.p'oli~ k 

... tij~X~:",.j;·,:3;.t·:;j~ '1:;i}ť;fo·~-~ t;j/ .• 'kihj";ti,~iS ....••. ;~,. 
. "i,':,V, úÍlOnL;1929 ,by.lý:uz~·vř~ríy,'mezLVatíkári~m :a'~itálsJ{ýrn:::st<it;mi;l~te~:, 

ranská.: smlóuvéLa' ,konkordát" (yii. L" ro'č; této ď revue; ~sti.'38~39);<ŽurÍl.aHsta:> " 
,Mario Mis s i r id bebí:alvšechnyvýkladYi pronlášení,kómeritát:e~ a' díš}{use," 

'" kterétutoudálostprováielý,ďavydal :je v,:obi.émné. kniie:D;a,'t faC 'eťSar e. " 
"Lá 'poljtic'a ,religiósá: ,de' M\issoliI).i,;t;0Il ' docum~,Íl.ti: inediti;,;(Dá'vejte . ,císař.i.',: 

N iibožep,ská,. politika; " Mussoliniho, i,l', :;neúveřej~ěnÝlIli:, dokuinenty~) 'y.ď Kni:ie", 
" jsou takévďšecky ,řeči Mussoliniho o,ppměru~ st~tU, a,církvé; ď Jež nalezly tóli~ ,,\ " 
;na?šenéh.o" .sou!;ll~s~, ~v" :k~u~ícp~<l;Š~sV?~'ý~h:.' Leč. ,v ',IeaÍl.ú, ':1930: d~ľV: a,tik~'n '" 
knihu ',M~sslrohho' na md ex., zakazanycnkmh., 'Sťalo, se',:tak patrne ,proto, ze ' 

.. '. kpihasťoj íiná iá~adě~ síiver'éíiity státu.( hla\irlě'ďproto/že', ,,"posledóí kapitole 
, ,:j c :Učena: Í;ap~žova ,théókiáÚcká';}eustupn'os{ <~ ,í sou provederiá.:'srovnáníťméú, 

,,~ é's~l,otiyl)u J!a t~ráIl:~~ou~,a:: {Í,~vod~í,rri!, pÓ,ža~~~ I{:(sv~tě i~,~blice;, é:j ak' j ~o.u; ~a fr:n y: ~' 
'; z",),~q'.lOh(r:eo~~~en\~, Jte5Ý"Slj ! do,s.~~l M~S,SI,~~!I~~ d?, ~~~óu ll; ktery'v: kmze.' , 

poprve:uvere)ml.: Kmha chce, dokumentovat na' )!!dné, stťáriě11moúdr'óst 'a Jpev~ ; 
r" .' ,', •• '" • , ',-- j'" '", " ~ , - • 
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~ost .. jaí{QuV proj e~ilMussolin(~nes;ní~j· těžkych' j édnáníC;h:' na . dr~hé; straně: 
,přehnané nároky Vatikánu, nepřijatelné státu a'národ ti ,ha lském ti: " .. , ." ' : . 

. "Všeóbecně. se' u'znává po!itícká ,důležitost 'smíru mezi Vátikánem 'a. Kvii-i
;nálem; ale: zároveň se ' upozorňuje, že'tepr've' hudouCflOst ukáže;' jáký význam 
budé ':mít. pronáboženstvL Zatím' se.nestála 'žádná':podstatná' změn'iL . Podle 
1: článku' hiteránské"smlouvy je "katolické,' apoštolské a římské.ňábóženství' 

jédiným :náboženstvím 'stáhí.ím""ý Itálii, ostátnívyznáníďjsottď j~n ;;frpěnCí':. . 
" ~Tentoďčláríek vyvblal:znepokojerií ,nekatolických, církví. Mtissolini,však'pÍ'd~" 

hlásil ,13,' května 1929, :'žésihiaéej e takováto: "Suv'ereitní stát: '\"'králóvsfVí ,. 
, 'ihilskéri1; ,kalolická církev,' li 'určitýmL'upřímně a dobrovolně' uznahými' před

.• nostnímip'rávy;svobodné 'připUštění ostátnlch kultů", Brzona"tóbyl'pa~liľ~ 
'.me'ntu předložénnávrh zákona. o vykónávání: ku\tů v>státě připuštěných a 

,riávrh. byl pák: 20. května' ódhlasován. Po'dle 'tohoto 'iákona'" j sóu'Ínim::>kiito'
'lické kulty, pokud neodporují veřejnému řÍídu nebo 'dobrým 'mnlvům,:v ital~, 
ském státě připuštěny a mohou .se ustavit jako právnické osoby:, u~tanovo'
fvání, j ej iéh'! duchovních ~podléM';:státníríí.u schválenÍ;' Podle' 4,' čl: 'nového :zá~ 
kona: různost kultu, nemUže být příčinou žádné výj imky ,při' požíviirit: obča:n
. skýcha 'politicKých. práva: připouštění Fbbčanským, a 'vojeÍlskýmhbdnostém .. '" 
čl. 5. stanoví, . že ,diskuse voború náboženství jsou'úplně 'svobodnél.:· Pi)dlé .'-

, . ·.6;,čl;. mohou, rodiče a jej ich : zástú pci., žáda ti ,pro-své, děti· dispens. od,. ilá vštěvy 
, nábožensk~výukýi na veřejných školách. Sňatky uzavřené před, duchovními 
připuštěných .církví mají stejnou plátnost'jako' sňatky uzavřenépře'd,státními 
úřady: :"':"'.Zpřipuštěných CírkvL hlavní' jestdrkev'úalden~ká, tvořící.·/~mimo> 
katolického, obyvatelstva'Italie ': a 'vážená,', jak;i1kázalaparlamentrtí' debata. 
právě při usnášení tohoto zákona, pro své 'dějiny a národní ráz. ,Nekatolické 

: ."církvé,přijaly'nový zákon. sradostí"ježtouž,nejsou'"trpěné", nlýbrž;;,při~" 
,"puštěné~' .Watikán . však byl: zklamán;:; tak 'si' to ,nepředstavoval;' čekal, žé' ka"' 

" '. toliéÍsmus, bude "ýhradným ',státním,.náboženstvím;,Italie že bude státerií..kon-~. 
fesním;; katolickým':,.v.' doběďproj ednávání .. zákona prohlásilpá'péž: 'j;Svobodá' 
svědomí a' diskuse, musí. být rozuměn Yllvy konáván y '. podlé ka t()lickéhi).'učení 

-á.katolickélio zákona'~. (Osservátore ;Romano'ze>6:, 6.: 1929.),' ď "}' '/~: ' ď ";, 

-,: ",1 PocÚel italského ,. konk~rdátti ' musí' italští'· bis'kup~v;é ~ sklád~tí, př~d '.' s~ým 
'pbsvěcenim.:'přísa'hzi,'rJěmosti ,italskému státu.' Zé;znění . přísahy 'jsÓú, patrny , 
;ď miciónální. 'aspiraéé ď fašistického', státu. Vůbec 'proniká" stálevíée. národní ' 

zábarve'lli, italskéhókatolicisnm'Ít tím j, vederií církV'e'římsI<é za. nýnějších 
,'panfěru ~:vItalii;Biskupská přísaha',zní:' "Přéd 130hem ·aďjeho'.syatýmEváÍl~ 
.:géliem: přísahám' ll' slibú j i,' jak' :se na' biskupa' sluší,;věrnost italskému' státu. '" .. 
Přisáhám:-a' slib'uji;že :btidu ctíti .králéá: vládú, dosazenou:podlé ustavních ď' 

·ď'st.Hních 'iákonu 'a že 'povédu LsV'é dudioveristvo k, této : úctě. ' Přisaháin a "sli:: 
:: b'úji:mimo"tó; že: se nezúčastním'žádné'; séhftzky: aniriébú,du.:při'ž'ádné:po
radě, 'jež by. mohly itiilskému státu '.a' veřejnému;řádu přiné~ti 'škoduia' že 

.~:svému ;.kléru tákovou. 'účast: nedovolím:"UsUuje ',o',blaho;a. zájem,italskéh,o' 
, <'státu,'· budú. se snaŽit zabrániti· každé: škodě/jež.: bý: j ei ' .. mohli ;oh'roziti." ; ~;" :::: 

~ ::>~~F: '1~_"'? ; ~',' .,< ,.,~" \,"d' . '.' ,_:.:~>·'I~ .r:~t," t _. '.' .;'; {'" ," ,1 :.'~ . .'. <;,~~~~.~. , . ~ ~---< ~;,";:~,:J. ~< o,> ,. ;,"_:< "" 
. ~":,,,:jiá,iež.PiusfXI; využívá: každé. příležitosti, 'aby;.v.yd<ivali::enC'ykliky a pů~ , • 

,.' ':< sobil 'jimi'Ina ';směr' katolického. smýšlení' í: jednání." Z póslední, doby 'můžeme 
" .,~ ,intésti:. čtyři nové :encykliky,.\2:pros!nce;1929:os.lavoval ';papež 50.,výr?čísvé.ho< . 

", postě'cení 'na' kněz~.'.Toto )ubll,:u~:. bylo, příležlt~sU k':vy~~ní.'~,:ouencykl,lk:, .. 
:;.~; 20,': prosince" 1929 vyšla:encykhka :M,ens'nostra" O', exerclbí~h:',Čl ',duchovmch 
....... cvičeníéh, :'23; prosince 1929,vydána)ubilejní encyklika Quinquagesi1Tlo anno; 

"Zatýden':mlto,3L prosínce.1929.vyšla· encyklika o křesldnské. výchově mlá-' 
.; i' 'deže;,význam~á''iiž,tím; 'že~' póprv~v:dějinách:-:-"" byla:;voriginálé napsána' I; 

. ,'italsky~it'pak teÍ>rv"přeložena;do~ latiny /V r.1930 vydána~ncykliká'. ke jubileu " 
,,~v .. Augustina:' ~dsalufém: hůmanUgenéris.o ~;<:,:::~';,'~ ': ~, '-';{';} <, '. 
<:, ::;'P odlet)éncyklik'y M i!ns nostiá"riiá DýH ':rokpa p'ežóva.; j ublle'<f o;I~ ven'; . 
:v' drJ{~r 'jákO. 'tók ~v:iaělávad" a . výChovný tProto "sF papež 'přeje;áby "duchovrií;, 
,'cviČení "(exercitie) "sé' šířiláa'sta:la 'trvalým 'zařízením :nejen':vklerusvětské~ 

.... a" ,řeh~IÍtírii!,'ale,:I'ďm,e~i,hlik,y; I V'Zpo~~n~~~~ě5h';:i~~~ . jé~ti':s~ýt,~la:!ak~vá,'~yi- ',' 
;'čéní 'na 'růiných' stupních ')eho'knezsKě' Zlvotm :drahy.' UKaZU) eU ak č.vehliym, '. ~ -. "," . .. , '. -- < ~ . -' . , • . ,< - .~. ' 

J: ~ . ". 

,',.-



zlem.d;"einí doby jehonb~ , i~:;ozptýlení'~' a ~ábav~u.'ale proti:f~mu je 
· potřehí postupovati duchovními cvičeními. jak pro:zdokónalování ,přirozenych 
.sil,člověka, tak probudóvánínadpřirozenéhci života~ V blažené j;amotě stoupá 
duše stupeň pO stupnLk vrcholu.dokona16sti; kde ,vstupuje s Bohem v nej
sladšíis jednocení,'. za přispění božské' milosti,; kterou: si' duše. horlivou' modlit-

'bou .a:, častým '; přijímáním svátostí zaj iš{uj ev bohaté míře, 'Ztohotózdoko
,ríalenL, ~ře!;ťanského;, života .. vyrůstá: snaženi;' jež, se nazývá :', apoštolsk9,m 
"duchem,' .Exercitié : jsou prý . jako ,'božská, hostina;" .kdé.lidénejen ď zařízení 

, ·milóstibožía. příkladu Kristová 'PQznávájíCenil'duší a jsou: rozněcováni 
ťói.thou' pomáhati jióým.~každémstavu' životnim;nýbrž kdeCse'Ílčí také žáru 
horlivosti. apoštolátu a dosahuj (odvahy, ,snášet. j ~ho,náinahy', a' obtíže,' To, jé, 

. řečeno pro laický ,apoštolát ,a katolickou akd, Následuje pak popis dějin, . 
'. duchovních <cvičení,Počátek: jejich, jé pry v samé. d<Íbě apoštolské: když'. 
, apoštólé byli shromážděni ve ,véčéřadlejeruá1émském,,;Tám byli' před očima, 

, , a: ?ch,ranou:. ?a~,ens~é ; tria!ky~ ~áróv~ň ~apoš,~ol Yi vz~ě\áni. .také ti, .' jež .lze • 
prayem oznaclL za. predc)1Udce katobcke.· akce, ,Ř1zelllm"b,oŽlm:,začaly.ovsem., '.' 

., sainosta tně působit až dílem' sv ;ď •. Ignáce '. z . Loyol y. 'J eho exercitie : j sou :,pró~ ; 
hláŠeny' ,za. poklad,' jej ž, Bůh otevřel! věřícím naší; dohy ; vypisuj e se jej ich 
meth6da a doporučují se. '" : ': " ",,' '/ . ',', . 
; ~:.~Encýklíká_Quinquagesimo,'a~ílO: i:; šfaštné~"dovr'šeníď50. ,:r~ku,pap~žo~a . 

.. ' kněžství; jeplmí;radostLnád pokrokémkatolii:isnltl:ve, světě a,šťastným prů-,ď, 
,;' během- iubi1ejního;roku~: Papež vzpomíná všech význačnýchudál'ost( toho 
. . roku;: Nysloyu j eradost 'cluld,.dohodou:· s;. I taliLá: obnovou. papežskéhf:) • státu:; 

d talifbyl,prÝď' konečně :. dán~ mír '. Ki-istův. Dále:,u~avřÉmy,:,~ohody.c a:'st.i!!ouvy: : 
s. jinými náro'dy:konverice' s jrepublikou' portugalsKouo.hranicích· a,.právechď 

:., indickédiécése: Meliapuru,: ko'nkordáty s Rumunskem; sPruskem;·Vyslovujc' 
'ďse uspokojen( že přečetné národy.vešJý,s papežem ve ,smlouvy :přátelství a 
: dohody nebo chtěj í vej íe Za) to papež: lituj e, žév Rusktf zuří strašlivá< válka ~ 
,j nej en. protikřesfanskému. náboženstVí, .,nýbrž; p'róti'všem: božským a,.lidskýin'c 
·právům,':a těšLse, že pronásledování katol.kléru' a'lidu ',v .republice mexické: 

se 'uklidnilo. Vztahy. Východních .drkví . K, papeži jsoupotěšlívé,k: jubileu:. 
přišWpatriarchové, biskupové i vyslanci;'apuénštíarusínštibiskupové konali' •. 
konference: v ,Římě, : Postaveny, nové budóvy : ď ~isi j ní, kole j .propagand y, ruský, 
seminář, 'lómbardskáa československá kolej,'ethiopský seminář, Pro nisíriský • 

. ,abrasilskýseminář jšou položeny základní kámeny. Ze :slávIl(jstía jubileí ~vy-;; .'. 
počítává encyklika: slavnost: úiložení Monte',Cassina' (1400) Id,; 1100 výročí ...... . 

,.' : příchodu sv. Ansgara 'dó Švédska' 500létá .památkavitězného 'vjezdu ~Jeanne.: 
':,;': d' Are'>; do : Odeansu;', 200. 'výročÍ, svátořečení ,Jana :z', N epomuku; 1000;': výročí ' 

:.:: .... :,'<šmřti. SV; V ác1ava, 100. výročíósvobozeníkatolíkuvAnglii, Skotsku a.Irskui . 
, .. . ,pr?tó prohláš.enozašvaté 252 mučedníků,' kteří tehdy nalezli smrt. Nit'.konec: 

: jsoúvypočte!ii"svátí,' prohlášenI' tohotojubjlejního 'roku; ,: ' ......•.... ď " . 

. ' ,:.: :;~,~:;EncykÍik~'.\~ ď:křesfan.~k~ i výchó~ě: 7riládéž.e :j e:x~lnli_ o,lisáhlá.'~·zás~dní ••. a:. 
"(::stalióví katoliCKý pro'gram: v'·' šl{ólšk{, ikttIturní politice. dnešní'. doby, zá,,:azný .•. 

. pro :všechen katólickýsvět.Proto iU. nás katolíci ve smysltdohoto programu' 
I • usilují ó:,zcela nové ,poměry školské: Pápež chce, ,:'aby k'atolíci ';,měli 'jasno, 

v,·otázkách. křesfanskévýchovy,',tótiŽkomunáleží poslání ;.vychovávati,' kdo: 
"j est 'předmětemvýchovYi'. jaké jsou; podmínkypro~tředí,"·jakt, jest· Cíl· a: způsob' 
· křesfansk~?výchovy .. podle'; řádu: daného, Bohem: .... ekónomií: Prozřételnosti':.~ 
· Výchova náleží ,; podle'. papeže rodině, ; společóostiá: zvláště cirkvi;:a.:to·,;způ~ 
:sobemvýltičnýin." pn), výslovný' rozkaz Kristů.v,a,pro:i:nadpřirozerié mateřství,' > iijn'ž církev.;, <~ plodí,> živL a ,vychová vír· duŠe k: božskénrU'~ žiV'otú' 'milosti: .' 

I 'svými svátostmi asvýmučeÍiím:-V důsledkutohoneriídrkev,závislou ná 
.' 'žádóésvětské'móch 'jákve svém vZniku a ve. vykonávánLsvého: vychovatel" ' 

,ského poslári( oej en ve' vztahu . k vlastnímu předmětu,.nýbrž.i :ve vztah'u: ku,' 
prostře.dkůÍI).nezbytným,'a;. vhodným ke.·splnění' toho ". poslánÍ; : ,;. Mimo ,to . je:,' 
ne odcizitelným právemCírkve.azáróv~ň;povinností"diž sé nernůževymknouti, ' 
bdíti. riádveškerouvýcnovousvých děti" ať jižy ústávuveřejném. nebosou~;, 
kromém,'nelóliko pokud se,ttkávyučování nábožensťví,'kh;ré jest v:'ní dá~,' 

',váno,' nýbrž. pTI;> každóU "jinoú VědU, pokud ,má vztah,knáb'ože~ství'a:ínrávo~ď 
" . ,,~_. '".,", • ~ " ,,'. .~ .. _ ..• , ~"~'. " • '" o,' ',,', ","':." ., '", .,_ 



· uc;;.':R~dinaje společnost ~edokon~lá, na . výchovu .nestačí. SIá.i,smí\~~h~.·\. 
·vávaL Za' dozoru:drkve jen ve, věCech s'větských: "Proto jest nespravedlivý. 
a nedovolený, každý výchovný a }kolSkt monopol,: který nutí fysicky+ mravně ' . , , 
.rodiny posílati děti. dO'státních škol. proti závazriosti křesfanskéhosvědomí . 

, nebo i protijejich~oprávněnýmzálibám·! .. Paknásleduje pOdrobné pojednání 
Cl' předmětu. výčhovy, vy týkají se. bludy, pedagogického naturalismu, odmítá 

,se výchova pohlavnU koedukace;.dále se mluví o křesfanskérodině:a kato. 
'1ii:ké škole .. KatolíCi.mají všude usilovati okatólickouškolu,' je)o jejich ná-

·,boženská povinnost.!,Katolíci,' domáhajíce se :katcil}cké, školy pro.svéďděti, 
· ať . již": kterémkoliv: státě,nepodnikají: dila' politickéstrany,nýbrž konají, 
díloná\)oženské, jak jim káže jejich svědomí"; '·..ď' ".' ,.' .•. 

',::ď Encyklil~aAd .. salutem,humarii g~neris;.;'v'yda~áďk '1500.' vÝročís~:rti' c, 

"sv.Augustina,uvádí hlasy' papežů o: tomtovelkéin učiteli cirkevním,:na~: . 
· značuje:krátce jeho obrácení.a upozorňuje na jeho učitelství, na ,jeho, nauku, 

v nípřirozeně,hlavněna jeho idůrazňování.cirkévní autority;; Hojně je citován 
jeho'spis O.městě.-božím átoto ztotgžňpvánoďs'katolickou cirkví.:: ' 

.' ::,::, , .' ,.': :. ' "! .... , -, .:',.":, (" .:'<. ! ',' .;"' .... ":_, 0"-:"" -- ,.', ' .. ~ >:: ",,: :' ': j"~' l" ,', 

Katolicísinusseďve všech dobách 'a ve všech zemích -ohrozoval.vždy tím; 
: ie' vůdčí mužové ukazovali na j ehopedosta tky;' jej iéhuvědomováni:vedló pak 

k-úsiHo nápravu.V·19. čísle 'časop. Živol ukazujéJ: . K rJ í n. na' slabost " 
.českého katolictví:' Na' j édné., straně je skoro'vesměs .zpolitisováno'; N a druhé .. 
strariěV'katolické inteligenci je 'značný pokrok.. "Myslím,žekatoliéká'inteli" 

'gence se~vriitřně nábožensky, prohlubuje., Že dnes:stojr výšeduchovně,že' jest," 
anes opra-ydovější než' byla: dřive;Nuže; ta inteligence dnes z různých,příčin: 

, ,itojimimolidovou stranu, Lkdyž" jr voli.':' PříčintÍtohoto' dobrého stavu in-,:'",. 
: teligencévidí Krlín v'tom, že měla a .má dobrou literaturu,,'vydávanou' hlavně 

'. :Kimciřem:' ;,Náš katolický 'lid na tom' býl ,. hůře.ďa jest na. tom .:hůře dodnes. 
.' M yslim, ž~ j esť správnym,' že :.; .; zlhóstej nělost-'Ílábožeriská mezi lidem: i est 
, .' 'dnes, větší, 'než ,byla dříve:. Neboť; zatím" co inteligence měla . stálé výživu, lid 

• jLčastoneměl;;;; Shromáždila se mladá inteligence a chtěla' založiti. kato~ 
';- líckou akci. Byl. povolán'· do Prahy předseda italské Azione ,Catholica', mnohó 
'~jsme slyšeli řečí •. ri'escházelonadšení; a pak; se nedělo'téměř lIie; Pamatuji, 

.jak~tehdy nepřátelský tisk se lekl začátku, jak sezalekllaického'apoštolátu 
a byló : opravdu lieučiníti nadějný 'nástup; A dnes, ,po třech ,letech vidíme, 
že: se ·spalo ~ .; Dnes všude: jest·; uváděna,. v, činnost katolická .. akce, ·je. to ne-.' 
toliko přání; je topříkazspolečného Otce;pa:peže Piá.XI. :a.ll.nás jakoby" 
š'e nechume1i1o. Naříká se n~ současný úpadek náboženského 'Cítěni :a: s,ním .. 

• souvisej ící. úpadek-náboženských mravů,: ale k. odstraněni'j ejich -se. dělá ;'tak 
neskonale málo;'" Do polítickéh6tisků : katolického "vnikají ask6ro mají :vněm 

:r6zhodujíci slovoli!1.é,' kteří nekladou veliké váhy na: ono, p'oslárÍinábožensko:: 
oorodné.:Jest: i možné, .. žezfašisováním .. strany 'budou,j:redakce lidových 

,deníků:' obsazenY tak':: ,žemomenť náhožensko'~výchírvný ,ustoupí: úplně do " 
'. pozadí". A kde je ta. prÓhloubená a uvědomělá intéligerice katolická? ,:,J eden 
• fakt. jest ,u,. naší iriteligence zřejmý: Je to. jakásiriemohoucriostvyjíti ze sebe, 

· 'ádávatidruhým z'náplně sv.ého'rozurní.t asvé,dtiše. ~nad:jeten': stav zaviněn 
:úiechucenými poměry; 'nebo'· několikerým, zklamáním, .;snad, Hnýmidůvody, 

ale nelze jej popříti".' .' ' . '. ,I .,,' ", ,;, 

, . 'Ještě . péssimističtěji;soudi ~\hlédiska ·sv~hb>intég~álníhci:. katolicismu 
JaroslávD u ry c h, .v;3.-;75. č.časop. Akord'o', dnešních.' nadějích katolictví 
'včeských,zemích. 0, slabélh zakotvenívíry, 'což'znamená:zároveň. o'pomoc'
nictvr athéismu" :svědčí . mu, ani'ne : tak :'víc' než. milionová 'ztráta v "prvníCh 

.: !eteé!t .•. republiky;'. alé., veškerá literatura, ;'. básnictví;. beletrie;, filosofie; .yěda 
ižurnalistika.N ěrrici jsou udržovani v, církvi: fen, i , op osice proti ' Čechům, ne:. ' '. ,z víry"táké nechtějí 'světit, svátků českých :světců, nelze od: nich čékat ,pomoci 
pro;čéské katolictví. :Uškodilo, že monarchie byla protekto'rkou katcilLctví, ze . 

. tří hlavních .vůdců odboj e nebyl, jediný katolík. Katolíci j soitdllesuza vřeným 
_'ostrovem a:mimoďto ·llejsouprocítěni. a konsolidováni; Světská:moc.jEi.k nim, ' 
:' ironickyindiferentni. Organisační. práce nevábí těch,' kteříhledajív. katolictYí: 
· duchovní' obsah.Velkóu: nadějí j sou konverse; ale: modlitby·' za, ).{onversi vyn~. ", 
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.' /. kajících ~sob.;;émají '~aSt~ opni~nění;'n~boi~íl~st může. býti nabid~úta;:ale 
. ne vnucena lidem sloužícím jen rozÍimu a.nlilostHe uzavíraj ícími i' : .'. '.' 

'. Uvádíme tyto kritické hla.sy katólické 'neď~eď šk~dolibosti, nebo že bychom 
ukazovalinanédoštatky katoliCismu.' Jsou, nám .naopak'dokladem, že' kato-. 
lícismus'sebe' poznávÁ, • svých·. nedóstatků si· nezakrývá. a', z. nich, cestý. hledá. 

' .. Je .to jedině 'správná méthoda,ímkrýváriím, zavíráním očí. a velebením se nic 
n~doká~e. .. '.' . . -",:, " ' <K .... 

4.·Z·c světa.pr~tcsta·nt~kého. 
C ,< '< _', ' " '.' :" " 

/V ČtrdácÚdenníkU Die:christliche Welt, uvéřejnil.Dr.' Ad~lf Ke II~; 

" 

řadu. článků, y hichž popisoval, nynější. situaCi luthcrstvi ve' Švédsku,Finsku;. 
· Estons ku, Lotyšsku a; Polsku,' jak ji p oznaliv la'stní zkušenosti. v'; těch to .. ze
mích.: Podáme přehled hlavníCh j ehový klad ů. Rozeznává 3 typy 1 uthe~ství; 
němécké"norské' (severské) a' 'americké; Duchovní vederií má: lutherstv{' IÍě~ .' 
mecké'a .to svou theologickou praC!,svýmhistorickýmvědomím.a. svým", 
počtem: Americké '.' secíU·. povoláno. k., úlozezachránif evropské. lutherství ' 
z bídy poválečné doby a: chránit před~onfesním změknutí~.Severskéza~ 

'chovalo sf nejvěrněji historickou souvislost, musí se. vyrovnávat. přímo'. aspoň. 
S' jinými'drkevními· typy amělo.proto největší vliv ,na' lid a' národ; Jsou . 

. . ovšém i v něm rozdíly: je tu církev ve. Švédskú,v Norsku; Dánsku a' Finsku; 
V; Norsku je silné hnutí zdůrazňuj ící církevní. společenství a bráníC! se ,libe~ 
ra]ismu~ '. DánskélutherstvL Íná individualistickou' otevřenost; působí. v. něm 
silně. índividúalitaKiérkegaardOva;,nacházející v,.' diilletdiéké theologii oži~ . 

"vení,alelakécírkevní doplněn!.;' , : ;" . :ď.... ." .. :ď. 
'. · ..• L~therstvi úi šv~dsím je- nábožen~tvím' státním. Svójé členyd;žrÍ>ohro~ 
:madě'. mnohem více. zakonýa:. sociálně než, nábožensky. '!Ze"švi\dské:církv'e 
nelzevýstoupit; neudá-li člověk; do které Církvévstupuje.' Staré spójení mezi. 

'. církví a státem je" však otřásáno novým. hnutím enthusiastíckého a sóciálně 
ď pokrokóvého' rázu.' Vniká. tam také· methodismus á baptismus. :V elmi zesílila 
propagandá:'římská .. Státnídrkev. švédská není' od' státti~ potlačována, naopak,: 

· niá' v . státnfmzákonodárstvípřímo' právo. veta, které může . uplatnit vůči. parla~ 
:. mentu v.církevních,záležitosteéh. Švédská církev jeď konservativní; pokud. jde. 

() spojení se státem,'o lutherskoutheologiia illřede~ším'o ritus~ .Theologicky 
", se· orientuje. úplně>na Lutherovi: jistota, spásy a . radost ze spásy; církevní 

\/poCiLskiytostiodpórují ve . Švédsku 'mnohem silněji .'než' v Dánsku.vriikání 
. ,"- dialektické theologie ... Dánský a: iholaridský ;individualismús jé jejímu 'vlivu·, 

otevřeribezniezí'; ~ církevní individualismusďasubjektivismtís . křičí fu po ~ sil~:· 
nějšíéh poutechtétotheologié.VeFinsku a: Estonskú 'se' bárthovsklUheologie '. 
hojně a'.kriticky studuje:Ve Skotsku,se_pocifuje. ja.ko: korektiv proti konti- . 
nentálnímu úcionalismu a :psychologjsmu.V ,Anglii a ',Americe' se jí pro j ejí-. 
abstraktnost asi 'sotva :rozumí v:' jejíé:hkořenech. Švýcarsko z ní'všecko zkouší,"

'. dobré podržu je. '.' Ve švédském lutherství se ~ slyší:' hlasy;' které ,. tutolheologii ",. 
pokládajízasprávnouv její -negaci, .. alekřitisují najejíťposici nedostatek,' 

~ jistoty' spásy a lásky a lidského konkrétna. Ve Švédsku dáva jí přédnostlomu; , 
': P9nořitL se. znova do starého Luthera místo V· jeho dnešní' interpr~taCi. Luther-'i 

ská. církev' švédská. převzala: a ~achovala. z doby.kato1ické-'co nlOžno' nejvíce; " 
jé ,evangelická: i,katolická; :Má apoštolskou, posloupnost. biskúpů,episkopální 

· ústavu, ale s' demokratickýni duchem.Mákazatelnu;:'aletaké:,oltářtklade, 
· yáhuna' svátosti; ,staré> bohatství. církevních: forem,'a -symbolů. '.J sou.' si' blízky' .. 
· s . církví' anglikánskou, zvou: se ~avzáj em· ke csvýmbiskupskýmďsvěcením> aji~-). 
nýrn< slavriostem. Při.bohaté liturgiišvédskéCíU' se: Anglikán' doma,'zatím' co .. 

. , jej: v holých prótestantských .' a: hlavně;kalv(nských:kostelíéh'_mr'á~t; Švédská.;': ~. 
Církev; má ,vůdce .. vzácných v lastnosU,' arcibiskti pa Soderbloma,':neobýčej nou-:. ' 
()sobnost,' proniknutou duchem· oekiuuenitkýni;), ; .. ; lď' , 'I,,,' > "';',, ',:;: '.';' 
;, .: .. V é/ Fťnsku'je 98%'; obyvatelstvapříslušnfkYďl~the:rsk~;:cít~~e~ ':ktení"je '. 

·tam ·Církví.národní,í. dělnictvo . a-'soCiárnl:demokraCié:'js'6ů',jín)říÚiiili;,'svý~""" 
náboženstvím ?achovala si. tato země:svóusamo'statnost" The~logoÝéjs'óUď tam ......' I 
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j 

! 
I 
i 



v,'čele mÍ1ohit,nÚodních iÍ1štltuéí a organisací,tak:preside~t 
,mentu" ministr zahraničí, řediteLvšeho školství aj. ',': ", 

.' " ..... . " .' . ,! ',,'" .) . -. ' . ' .!'. - " '. -." . , '.; 

'," . Velká část évropského' východupo~léI Baltického' ;noře a hluboko.do 
Ruska byla po ,staletí německým evangelickým územím osidlov-acíin. C Církevní' 
vedení' bylo v rUKOU' Němců,němečtí' bároni . byli zároveň patrony' kostelů, 
evartgelická:církev byla spojena s'vládnoucí polítickoua'sociáliií: mocí. To se , 

"vymstilo při výsledku světové' války. ,Se ,vznikem nových baltských států . 
;vzllikl nový problém' církevní.. V, Estorisku, Lotyšsku, Litvě i Polsku. vznikly 
'diasporovéněmecké evan·g. církve;' V ;Estonsku·a Loty§skun'ašly připojÉmí 
·kdomácímcírkvím. národním. 'Na Litvě 'je německá' evang .. církev autonomní. • 

. Přestavba poměrů vyvolala :mnono sporů a bojů. Za, ~o: měl yÍ10vé církve 
přednosl, že se 'mohly ,budovat bez tíživých 'pout mitiulosti. Ale' konstruktivní. 
vůlichybělí schopní vůdcové .aprostředky.Bylo třeba . bUdovat '.rozbité,ko~; 
stely, pečoyat odórost, tvořit ,sociální,' dílo. V Estonsku :hla' dokonce: utvo~ 
řena církevní' banka se státní 'zárukou, která' měla financovaL nutné stavby 
kostelů, far ,a ústavů; aleje ochromena nedostatkem kapitálu. Stavební úkoly, \ 

jsou nad . síly,těchto:malýc4,církvLabylobypotřebí mezinárodní úvěrové 
~polečnosti a !solidární' pomoCi' církví z jiných zemí;;, .' ". '.' ...." '" 

f'Nejhorší sít~ace nast~lavP~lsku:Je~nám~yní(j eva~g.' církVi: z'nich 
.1 většinou německé. ! Polskou ,většinu majípotize /obě 'malé~'; reformováné, 
církve':' varšavská a .,vilenská.,Nejhůře,' je na.tom spojená evang" drkev' ; 
v Pozmiňsku.: Mělá • dřível, 100.000' členů,nyní ~má asi' 350.000.;V, nekterýcb 
krajíéhse odstěhovalo 70-'-:-75% . obyvateJstva nebo . vystoupilo .. Podlé .p'olského 

" zákonodárství 'smí být konfesní nebo menšinová škola jén tam,. kde jé aspoň, ' 
40 aětí. Následkem tóhochodí prý z 35.000 dětí evangelických celých 14.000 

,dětí do škoL katolických. Není ústavů, pro vzdělál).í dorostu ,duchovenského, 
db' Německa nesmělí chódit; ma jí prot() jen kazatelský ďseminářvPozll<mi. , Je \ 

ď vélký nedostatek farářů,většina', i eve věku' mezi 60.'-'-:70. roliem, dorostu není. , 
· Nová', generace se' ztrátouněil,Jčinyztrácíď i evangelické. vědomí a'. jde ke' ka~' 
· tolictví. Podobněje'Jomu se spojenou .... evang. :církvFv:, PolSkém Horním 
Slezsku,. sévangelickóti ','lutherskou'éíí:kví vď . Pozriaňsku, aPomořiírisku·a . 
s évang; církví á. ih. v: . v' MalopOlsce. Phidněkolika,lety byla'. vy tvořena 
Rada evang; církví; ale utvoření jednoty se, j( nedaří; překližkou j sou 'hlavně 

, protivy národn( Protestanhl je óvšem v Pólsku nevelké procento, celkem asi 
, 1 mil., '4 . mil. je pravoslavných,3 niil.;Židů; asi20 mi!.katolíků.Katolié:tví;:~ 
',v Polsku',znásvou moc, a ,dovede jL užívat. Stát snažf:se sice.údržet :zásadu ' 
nábož~ svobody/ale ,nenalezl dostidvlastní. právní. poměr. kn'áb6ž.'. inen'šinám .. , 

•• Ruské pl:ávo: platí, dosúd :pro Církev'pravo.slavnou,: evang, ' církve a. ih.v> 
.. :v HaIičise správují' podle' práva rakouského;', sj ednOcEmě-církÝev Polsku 

podle práva německého. BylyjiŽ'přédlohyzÍikOna; které chtěly: provésti uni- . 
. fikaéi, ale, bylyvždy zmářeny;Polád'vytýkají evangelíkům, že' se. cítí, N,ěmci, 

./' žÍi nejsou' dost loyální k polskému, stáhi a touží po Německu:Protestantská, 
.ď theologiCKá' fak'ultave Varšavě ,je 'či~těpólská; ,má přés 100' posluchačů;N ě-
, méčtítheologové.záhranicemi, 'študovat nesmějí.: ".' .. "ď:' ~ ,!> 

, "'.: .,,~ N ě~ecký·evan~.: ~í:~~~ni'~ýb'~~ 'Z~~ j~ls;all~~ák~: k~ávrhu;'zcik~~a' ~. ne~' 
manželských dětech, který má. býti:vydán,;v Německu; Odmítl :.úplné ,.zrovno

,právněnínemanžel,skýchdětísmanželskýixii a upozorňoval,ž~ p~ávěiseJfuál~ \ 
ď \.ní 'život musí býti vázán, na mravní normy;,Stanovisko zní: L Je-li, sevange~ 

· lického :stánoviska 'třeba pozdraviťi zlepšení postavenÍ. nemanželského: dítěte, ' ' " ' 
" přeced e také třéba si přá t,aby /zákon nedával' lepšího postavení dítěti 

nemanželskému než, manželskému. 2 .. Právem je', třeba ·učiniti. pokus" zesílit' 
'vědomí' odpovědnosti· ňemanželské matky á, plodit~letím, ,že, se. tvoří· možnost, 

přenést jak :na ,matku, tak' na .ploditele' za jistých okolno'sU. rodičovské právo. 
Třeba,jeďntdnos ,tím souhlasit,přece:je:,nutno .také si přát, aby"takovými 

': :ustanovenlÍni neby ly~ vytvořeny ppměrýpodobné_ manželství,' j ež 'by, byry s ,to' 
snížit. manželství sama •. a; umožnit; aby;,se staló:zbytečným.,).;.y zhledJem", . 

'k,tomu,žejest si přáti převedení nema-nžel~kýc~dětí,do svazk~ rodiny, je' 



" .. '''', , , . , 

pozdravit p~dpórováriUěchto s~ah vnávrh~'~ák~riaj pře'ce však se ptI 
, ustanoveních o . smlouvách o. adópci'apěstounství'postrádáustanovení i1Oa> 
logické. zákonu o péči o mládež, podle něhož při takových' smlouvách se má . , 
brá ti ~ ohled na' konfesní, ráz dítěte. .' . '.' .' " ' . _. . ... ,' i 

,', ,Počel e'vangelických 6ohosl~vcz'lv,Něm~cku. sloupci: :v.l~tr~ím:,běhu 1925 
bylo jich 1959 (z toho 52 žen)! v.lelnímběhit 1929 'však 4678 (z.toho'229 žen:)" 
Nejvíce posluchačů.: má bohoslovecká ,fakulta' v: Tubinkách; ',totiž 823; 'dále, 
v'Serlíně 575,. v'Marbúrce416,'naproti tomu v, Giellenu124;Rostockuď120 
a hejínéně:v Kielu, '.71.' .... . '.". '. . 
i ';. Na: "é:írkeůním.dn~";i/'N ~~imb'erce hylovydánodotd" prohlášenfí",ve!mi' 
,'příznačné pro dnešní smýšlenÍ' a vnější i" vnitřní 'situaci. německého protestan~ , 
tiimiu: "Německý, evangelickýéíi-kévní, den. prohlašuje ,u příležitosti slavnosti' 

<Augsbu~ské konfesse z'. r. '.1530' s 'vděčností. a . slibem: 'Němeéká" reformáce 
, "je ,dílem božím.' Bylo božím čhiem, že Evangelium.opět žazářilodobě nábo~ 

,ď žensky.Ýzrušené. a . bezradné.~Bylo boží: vů1í,;.že ,. kázání '. o ospravedlňující 
} milosti v.'Kristupouze:skrze .víru:bylo:poznáno'opJf jáko>ústředí služby .. 
ďCírkve;a jako: základní' důvod jejího, života.'. Bylo :božím'řízením, .že'refoÍ'~ 
.:mační .hnutí,·. spojené' se, zažitky, a ,utrpením '. německého národa, 'vytvóřilo' 

.: jedn<!tlivé, církve; ,pod ochranou, ,:ale): v ,poutechstátú, většinouod:něho ť ' 
:, s porozuměním podporOvané; •. častovšaki. v svépodstatě'ohrožované.Tak;
,I se \ 'vytvořil yněÍnecké evangelické, církve .. Přes"syá ď, óhraničenÍ; a svézvlášt~ , 

nosti oyly ,všecky 'svOuslužbouslov,u. a svátostemďdílem :božím; a 'prostřed~ď~, 
kem k·budovánI: svaté,obecné;,křesfanské. církve; ,k níž šeď našiotcové:při~' 
znÍivali:á: která je skutečnosti, třeba jLnaše oči nevidL' ,Německá reformace 

· není' odcírkevriěnímkřesfanstvL 'BránC sicekÝůli: víře a svědomí: káždému 
zbožněnícíikévnictví, dbá' práva na osobní evangelickoti:zbožnost a přiznává. 
se k Obecnému kněžství všech věřících: 'Ale Bůh dál jí také sílu a UÍn,i právo .. , 
k tvoření církVe. Prokázala: 'tuto sílu. nejen Ý,tvořEiní.~církví' a obci; vlastního>· 

,rázu; nýbrž: i ve.' vybudování ,hové; dtichOÝnl bohoslužby; Německá bible.a 
.bitéchismus;': německá. kostelní' píseň, a' zpěvník' jsou. výrázem . nového' 'cír- .' 
· kevního; života. Náše. církVe přes' četnériédostatkya chyby pr:okázalý naŠemu; 

. náiodunenahraditelnouďslužbu~ tím že, pOstavily jednotlivce' i' život,. společ: ' 
· nosti ,poď, požehnárij: a před 'vážnost 'slova božího ávykonávály"poslání 

" E vangelia'ť světuviítěŠevíT)T; ,v. nap'omÍ11ání., k hoj i, proti zlÍ! a v lásce k b~a
, " třím. Ato všechnónyní jiŽ po 400 let; v dobrýchj 'zlY-ch dnech: Z.vděčnosti 
. ': za' takovoumilosf boží vyrůstá ' naší' cíi-kvi; dnes ev ' shrouceníriašL doby' .. a 

;:v, sittiiiéL pro ':ni zcelaďzměněné nejvyšší 'povinnost 'a svatáodpOvědnost;~ 
'. 'Pevně' 'založena' ,na ·.,svéni ,.věčJ.1ém' ,základě,.' Jéžíši '. Kristu,'> mÍlsíť kVasícímu,:' 
'syětus jehO.~mučivýmiotázkámi~ a 'nidistýmiodpověqrni, hlásatvuli a radu .. · 

. ;božíjako,pravdu,: v,níž]ežísHa >vykoupení;i,a Ohriovy:Yidobě',ktérá má,.' 
.:rnocný sklon ,k iesvětštění všech,věcííi:účélů; musí svědčit. o spjetí svědomí 

: 's ,Boheni,o'd. něhOŽ; se mohou jednotlivci átÍárOdové, odpoutat .. jen. k vlastní , 
ďzkáze.'Roiervariémti ca rozeklanému nárOdu musí: v síle' víry:'a,láskypo~' 

skytnotiFpodfoviulé 'ať; života,'.pliié 'ohecenstVí,jež:je ~iJnějši' néŽvš~cka . 
'rozlišováriístávem a ,povolánÍ1ri;!si1nějšínež))oj .:ínOcenských . skupin, "silnějŠí" ' 

hež, všé'cheri' hospodářský)lak. V doqě, kdyď:národo~é,' a ';náboženstva, víra •. , •..... 
'a nevěra ~polu zápasí; má úkol, ~ ktery 'objímá ďsvěťiľ j de zll hranice jednotlivé •. : 
.' církve' a vlastního'národa .. ' Je si. vědoma . konečně . .i . své' povinnosti. sloužiti ' 
těm,; kdož!jsoujF '. cizí}a}nepřátelštt' K<těmto.povinnostéín/seď:přiznávají: 
němécké' evangelické:: církve; a:vola jjvšecky • své . členy ,k pravé ;příslu~nosti 

· cÍrkevnLEvangelickáÝíra,rózvíjí. jen. tam;své.,ďcelé bohatství ,a .. svou plnou 
sílu,' kde, jé spojena,:s. obCí '. á,: církví. 'Prolose: má každý jédnotlivec, věrně ,.' 

.držet slciva:božíhoa 'svátostí; zmužile. se přiznávaL k své. evangelické. víře" : 
dáti. se:. vopravdové·ódpóvědnosti· doshižeb' obce a: ·osvědčovatisvou ~vírú 

.. v (bratrském smýšlení·' aobětovnosti •. To ,'platí všem'. členům, církve. bez roz;,' 
dílu. stavu a' vidělání; mladým + starým> mužům: i:ženám,'.á, přédevším' těm;' 
kdož 'stojí v církvi a '. životě národa na odpOvědnýchmístéch. Evangelické 

"'církve 'se sta'vějí 'pod soud a obnovenou sílu' Evangelia; Tak7 jdou's' důvěrou, 
':do budoucnosti/'; . '," . 

J 



"'. Kongr~gacioriali~té; .ki~rážtó :form{:pr~t~~taiitismti~vyr6~Úaz anglického 
; . iridépéridentismu a ti jalá se hlavriěvAmei-ice; konali ve 'dnech 8.~12 .. čer~ . 

vence 1930. v BOrneinouthu v Anglií ,svou světovoukĎnferenci: (International 
Cóngregat~onal Counci1);y >této fórrně církevního zříúmí je všechno zalo

<.ženo na 'náboženské obci, jeto čisté' zřízeníďkc)ll!!regáční,ďCírkev;i e předsta~ 
,.vována obcí,' obec je ,živo'u. buňkou křesfanského života,obec:je,nejvyšší 

'tautoritou;držitelkou ~ínociučící i ·kázeňské. Každá obec je samostatná,. není>. 
, vyššfautority; v,obci :pak iná značný vli,:.fárář. Proto 'ti,' kdož nejsou 'spo-' 
'~koj eni s poměry, jaké z tohoto zřízeníď.vyrůsta j í,říka j íL že každá obec a' 

< ;každýfárářsi ,dělá, co.chée:Toto 'zřízenía 'vše, čo z něho vyplývá; .jednes:;. 
, '.:., bolestLtéto náboženské společnosti a' ona' hledá ;prostředky :'pro :vyléčení; . 

. <Společnoslnení jedriotkou, : není orgaňisme'Iri,' ;je to :jen/součet '. sainostatnYch .. 
:, atomů, : obcí, které často jsou: vYdánYv:šatlc.libovůli ,vůdčích duchů., Tak ' 

.• i,v, Aňglií~ j éden ďkongnigadonit!istický farář zavedl v,esvé obci .-něco jako, 
: anglokatolicism,Yatak ijinde·.jsou.poměry, ~ktéré,.jsouv, rozporu s histo- ... 
dckýnikorigregacionalismem.Při;tom;: není .... tu., autority,: jeŽ by. mohla' za~, 
kročití a. udržeti souvislost 's ď minul<!stí. a ostatnLspolečnostC Každá'pbec 
jé suverennLTěžce.se 'to pocifuje< také v"' hnutí :oekumlmickéina'.inezi~: 
církevních štycích j nebof': kongregaéioňalisté nemohoú'nikde vystupovat' •. ' 
jako jednotný, i:eJek" I;vytvořili dobrovolně, Z obcí.'. vyšší jednotku, bito ~ 
konfercnci; složenou; ze,záslúpců.oOcíi a]e ,je ~pro obce·nezávazná •. Na kcin-' 

.ferenci se mim() jiné usne's li , že jsou: pro .spojení Církví; ale iároveň.,lam
béthské, konferenci sdělili, žc by nemohli při jmóuti přesvěcování, svých. 
dúchovnkh :jako podmínku spojení. Kongregacionalisté vynikají.svýmiško
lami'a ďpěstovál}ím' theologie:' Amerika :děkuje~především " jim', za značnou. 

' .. část své theologické <práce .. Ma jí;' několik,ťvynika j ících', theologických. ústavů, 
·v,:Am'edce. na.př.příHarvardskéuniversilě,'v·AngliiNewCollege v, Lon
dýně, " kde 'je :ředitelém i' u nás ,známý, Dr.: Garvie, Mansfield •. College, 

'v Oxfordu a osín j iÍ1ýéh fakult.J ejich. theologická práce še,vy'značuj edu
chem pokrokovým;. kveten. nich, hlavně.' v' Ainerice~'. modernism. a. 'liberalísm, '. 

:innozÍ: duchovní' jsou blízCí unitářství.aďstoupenCi:humanismu. Ale začíná", 
sc, projevovati. boj mezi transcendentálníaimmanénlní' theologií. MeZi. du"' , 

.' 'chovnííni'má.své, stouperii:~takéKarl Baith'a:E; ,Brunner,' korigregáciona-' 
; " listou je na př:' i americkÝI>řekládatel' Barthův: ; Horton. Na, barthóvské:. 

theológií ď si ,cení'. její ki-ítickou,~riegativriístránkui· kritiku lib~rální theologie, 
ď je to . vítaná reakce proti humanismu, ale v kladné 'práci dialektické )heo~, 
, logie' vidí .' o'rtodoxnfrepi:istina.ce. - Kongrégáéíonalis jé, skoro' omezeri; 

na svět. anglosaský, Anglii a Ameriku; nepatrriěj eúistoupen v Hólandsku 
a švýcarsku, po válcé v Bulharsku ·a Československu; zde, mezi vystěhovalci,. 
kteří se vrátili z, Ameriky.:.' ď ". ,', ,;" "\,,' • ., • 

-' . . ' . '., ,; , . . ..... 

•••. ';. ',V . Č~sopi~e, Chri~ti~n. C~ntúry z'23.'Čer~ené~:1930: napsal Richard.'Nle:' . , 
buhr,děkán .' jednoho 'evangelického semináře. americkěho, .... článek:' Mohou: si: . 

. ,němečUaameričtí· křesfané navzájem' rozuínět?,., jímž osvětlil póměrmezi 

.f!merickýmďá ,evropským' éotestanti~irzem, ne~()ťv ,.evropském.' je právě 'ně". 
"mecký: vůdčím', a.~ směrodatným;. Americký 'protestantisÍn:se podleN.:vy~" 
. značuje hlásáním 'a' žitím' t..zv: sociálního . Evangelia. (sócíalgospel). čili" 
,praktickÝm " křesťanstvím;; náhoženskýIriáktivismem, který dokonce.' chcevY7 . ď ..•. ' 
mitili král ovs lví boží na:~zénii. .VAmeric'e je ,přímo: vášeň Í>rp reformy;:, 

, čas'to krátkozraká, s. tím je spojena' jesuitsky:prigmatická bezstarOstnost 
.ve volbě prostředků;: dále převládá humanism 'a. anthropocentrisma vůči 

, ostahiímu. svěhihyhris amerického provinciálismu,: kte~ý se. nestará o starý',; 
.• sÝět> . Sociální: Evangelium' ztrácí'. často . spojení. s centrem; . ďBohem~ , a·, stává: , 
~ se:. pouhým ~ocíálním programem;, tó • yede ' k oslabenl'ethické vůlé,relatíýo" ' 
. váÍ1í;·'lidskéIio'.:j ednání,:. k'. behaviorismu,proti.' němuž ',',dnes ·lepší' "Amerika, 
povstává: "Aleje ',' Ve Americe také .' správnérozúmění" soCiálnímu' EvangéIíu';, 
to vychází z víry: v Bohá, kterýď se zjeviJ'ý Ježíši; Kristu a > spočívá ria' ,'. 
!héologii, třeba tató ,není cílem samá,~sobě;Němécký: pr?téstantism,se' 'n~-,' 
proti, t?mu 'vyznáčuje sklonem k .)~etafysickéIPu, ~kol1fesně', theologlckéml!' 



'r ... <' 

./' 

" ~" 

vyjádření. Zvláště lut~rská' theologie'je.zk~st~a·tělá. a' eschatologická. Z t~ho 
· plyne nepraktičnost v, politice a sociálních': reforIIÍách.' Německá:thecilcigie 
pOtřebujeethiékého ,a,sociálně'ethického vyjádření.' Niebuhr doufá; 'že obě 
země a: jejich. theologové' nešli dosud tak. daleko od sebe opačnými směry, . 

. ''aby nebylo 'UŽ' možné dorozúmění,'Ale synthesa německé theologie a ame
, rickéethikynení věc:ilehká.Obě',vYstupují příliš.samostatně a .nezávisle 
. a každá se příliš' podává' jako,celéevangeUum; Dhtlektická.theologie: může . 
<'l'rý siceyAmerice působiti jako protijed proti behaviorismu; humanismu, 
-pragmatismu; a z.: části' i .protifundámentalísmu; ale zůstává přece . příliš 
čistě. theolcigickOu otázkou, aby seď mohla státióbecnÓú,. khisťanskou· světo~ .. 

'vou záležitostÍ; Zůstáne:'li tato theologiejeritheologií~ řekne svět:. theologové, 
'se . mezi sebotihádájí: .Niébuhr je'p~oti jednostránnému. buď ..:-, anepo, btiď 
theólogie, nebo sociální, ethika; '. žádné .'. samo'. o' sobě' není. plnost. křesťanstVí. 

; J li potřebHřetího; spojOV1u::ího'článktimézíoběma protivami. Dívá ' se sna:: 
.• děj ína hnutí stockholmské. á laúsannské, mezÍ, nimiž je: jisté, rozdělení': práce' 
··a· přece 'zase' p,niéovnfspolečenstÝí, a v.' nichž' se theologie a 'éthikaproj iid

návajt pospolu 'jako velké společné. záležitosti křesfanstva/ Třetím spojo
vacímčlánkem'může' býtí··jeri. Kristus, 'ale Kristus 'jaKorealitá; ne: nějaká 
kristologie, stejriě jakó,mlisf'jitórealitu bóží,' ne o, theolo'gii;nemá-li. se 

'.' náboženství' státi. pouhými slovy a pouhou ·psychologií..Od dialektické" tneo;; 
· logie čeká,Niebuhr málo, ll(!bóť její. kritika:: sociálního;. Evángelia působí 
pro-Ameriku destruktivně á mimo tcijej í positiv,ní stránka,'nemá; kde by 
v' dosavadním vývoji Ameriky nasadila. Takovf most může. prý vytvořit 

'ď pouze realita víry i činl!-~ " " . ..,- .. ' ' '. . 
-; Dr~.Kéller; uváděje óbsah Niebuhrova článku· (Die: christL Welt< ze 
6.' září 1930) ,.upozorňu j e, . že' situace se sé:hylu je, k myšlenKovému ,vypořá
dávání. se .. meziameric;kýúl;á ;evropskýrii'protestantlsmem.' Jako musí" dojíti 

· k.vypořádánísé : Evropy s' Amerikou. 'v . oblasti'politické,'hóspOdářské" fi-
· nanční,.tak takédojde,k;výrovnání kulturriímu.a náboženskému/ Kéller 
· uvádí' celóúřadu. rozdílů,; kde. jé třeba vyrovnání se mezí oběma kulfurnínií' 
systémy, .' pro amerického . protestanta ',' je .• protestantská . theológie 'evropská:.' 
n,liživotná . a bezkrevná, . něcO: příliš ,pro sebe;' .pří!iŠ.vědeckěhcí, příliš: málo: " 

· prosyceného realitou" skutečnéhO. života; . Zdá' se mu; theologií. zoufalství, ·le-' . 
nivostL a ,blouznilství,; kterázapomíriá, že "je tu pro život a <má 'mluviti . 
o' BOhu Stvořiteli, jenž'postoupil>člověkúďčást své, tvůrčí síly'a :daL,:mÚ 
příkaz, .áby'změnil svěť, v ráj blaženosti ' pro všechny. Tató theolcigie ,"má' 

: proň příliš 'nuloho: minulosti a málo' přítomností; nárok na. vědeckost . seďíriu ". 
, ". zdá. vynášením:se " nad 'prostým' věřícím' křesťanem, , ... který i: bez'. takových' '. 

,:: abstrakcí plní. vůli, boží a jé přesvědčen, že ji dobře zná. Na druhé: straně 
,<evropský protestant je užaslý nad americkou 'povrchnOstí, .lpění' ria: povrchl.\ 
:ďw nepronikání: do hloubky; k,deteprve,sevěcukáže, jakáje:- Jedna strana 

druhou,odsúzuje apři tom' jedna; druhé nezná: TópokládáKellei- za hlavní 
· úkol nynějška: aby évropskýa.· ameríékÝoprotestantísm, se návzájem"poznali, ". 
:nebo(jednou .íriúsí, přijíti lvypořádání~se, náboženská idea 'Evropy' ·,a'· nábo~ , 
ženská. dynaníika'Ameriky se najdou:: " ", : . ,K;'.' , 

',":-~-~' ,.~,'" .•. -~,.,- .. , -< - >'/~'.' '-;. ' 

.. 5.'·Z ~'svÚá p'ravo s li/ún éh~. 
~, ' • • :' T :' - , ~ I.... '" • " • - • 

" .... U· poÚkých soudů: jé podáno 622 žádosti ·římske:).katolíéké církve,aby 
.: jí. by rvydán " stejný počel k6štelů, dosud. pra vosla:vných. Na' 500. chřámů bylo. 
již :pravoslavrié :;církvi:·polské-.odňatoať odevzdáno' katolíkům, ' nyní mají', 

...• :.další:požádavky,' ria' odebráníc:celé . jedné' třetiny všeho' jmění .)ravcíslávrié . 
. církve polské. Prof. Bulg'.lkóvprotí !omu.vYdává'prÓvOláÍlí'k: všemu kře- > ' 
:sfa'nstvu.,< " ....... >'" .. ,. . . .... . .' ' .•...... " .< .• , .,;:-
; .. , Hlava'pravoslavnédrkveďruské;mehopoHta Sergij;:šespdil níetropolitíz" 

. E ulogia, z jeho., úřadu zápádoevropského ~xarchy (hlava emigrace L a to'. 
'proto, iže se :zúčastnilprosebných bohoslužeb za :pronásledované :křesťanf,'< 

: IV '. Rúsku;: Zá' jeho.riástupte' navrhl archiepiskopa : Vladimíra;: Avšak 'syriod , 
..... rtlsk~západaoevrópské: ~xarchie:próti tomu jednomyslně podal protest.' " . 

, 
.r~ 

,O} 

1 
1 

J 
1 
J 
j 



.. poslední~ přehledu ze světapravoslavného.{jpózor~M, j~tri~na: hnutí 
. Lzri ... křesfanůeuangelia v 'Rusku . (II. roč .. str; 95). Nyní. uveřejnil vůdce 

,hnutí, : předseda,Všeruského. svazu' ·křesťan·ůevangelia,. J .. S.' Prochanóv' 
.!V 3 .. čísle čtvrtletníku: Die, Eiche článek ci tomto hnutí;, který zasluhuje· naší .... 

.. ' ,pozornosti., ~ Prochánov soudí,žé . náboženství V. obnovené. 'podobě' prvo-, 
• ,křesťanství přinese .. konečné rozřešenívšech~.· otázek . v . Ruskti~. Z. ' mraků 
· politiCkých, hospo'dářských 'iľ sociálních. idejí. vystupuje . velké náboženské 

hnutí: lidové, pode .jménem hnutí' evangelia: ,Má >tobýti obnova >.prvo
křesťanství; bylo by. ,m()žno. zváti,é í e.reformaéí;, <ileve skutečnosti,' jeto ... 
něco. hlubšího než. reformace. Hnutí'. je' charaktedsováno" myšlenkou duchov-': 

:ního znovuzrození- (J ail3, :7) " jímž se roz,umIď duchovní změna v' myšlimí; , 
cítění,: vědomí,mluvení,' jednání, celém .způsobu .. života. Znovuzrození,jedno~ 
tlivců,'jež se dějé 'působením' ducha božího apokáníÍn: člověka; vede k obro-' .' 

;iení společnosti. Naukou ' a poselstvím. o novérn životě znovuzrození .jest 
,'evangelium. Pravoslavná Církev nedalá lidu bible 'do rukou, teprv 186~ byl 
dokončen překlad '.bible do ruštiny. Pak teprve vznikaly kroužky k čtenI' 

" bible, z nich se tvořily obce. Na: jihu Ruska se toto hnutí nazývalo šturidis-
· mem (cid~ibelstunde; tedy. patrně německé protest. vlivy); naseveiw hlavně ... 

• . v:Petrohradě; se., přivrzenci hnuti zvalikřesfaÍly . evangelia; . a 'to. vědomě 
v tétó formě, na. rozdíl odevangelickýéh křesťanů, • neboť' .0nLnechtěli··a 
~nechtěj í· býti, evángelíký: Léta, 1869~1917 byla dobru: pronásledování, trestů c . 

. _,za shromažďováhí á kázání evangelia. R. 1905 bylysice·podmínky: nakrátko 
'- tolerančním; výnosem usnadněny,· ale ódr. 1911 'nastalo zase zhoršovánÍ; . 

, Zá, války, 1915-1916, .: byly schůzekřes fanů .' evarig elia zaká,zány , kazatelé 
VýllOvídánLT.ehd y. Rusko bylo jako velikévě~ení. R.1917;-1923 bylo, p~k 
Rusko jako . veliký hřbitov: válka .' občanská, hlad" epidemie~.·· Ale. 'hnutí 
křesťanů' evangelia 'rostl ci a roste .stále,·třebaód dubna' 1929 je opět situace 

'.zhoršena> Dnes: jé hnuti rozšířeno po celé· oblasti Ruska, má na, 6.000 . obCí . 
'a skupin a roste. 'Sšeruský·, 'svaz' křesťanů.evangélia rozvijí velkou, . práci 
misijní. V.leteéh 1926-:1928 vydal .160.000' svazků : biblí, Nov.:zákónů:a 

":"modlitebních knih;:Má kazatelský: seminář. v Leningradě,., r,očriě:z něhovy-' 
chází- na 70 mladých kazatelů; za 6 let vyšlo 420 kazatelů evangelia .. Zvláště 

, 7 úspěšně pracuje hnutí mezi 'sedlákYí ale i mezi' dělníky 'jsou velké obce. 
,a četná je také inteligence/jež se hnuti účastní.Pravoslavné ďú.chovenstvo ..... 
. nenÍ; všechno prótLtomuto hnutí.: R. 1922. se vytvořily 3'nové' směry. v pravo-':' 

, ,,"_ c: .. slavné.-._éírk:vi: ~ živá .'církev~: staro·apošlolská.': c:i~kev ,~. a :,.in.ov~~ro~ená, <, církev: 
.'> T ehdy'~ vydal Prochanov' jménem' VšerÍiského svazu křesťanů evángelia pro~ 

,volání ·k duchov.nímLa mllezl . dosti :.ohlasu.,Byl' zván ke .kázáním·.v. kostelích 
.' někteří kněží přistoupiliké křesťanům evangelia: .. " '._ .", 

"Pro'chanov,také 'vypišuje, jak se' hnutí' osvědČúk~ im)jévuje,vživ~tě;' 
a úkazu je'. jeho blahodárné.účinky. Sta a tisíce' pi jákůprý se stalo ábsti- . 
nenty, .mnoho. zločinců dobrými . a čéStnými"ohčany .. Evangelium:'pfináší prý' 
'ruskému lidu. nový život, . novou kulturu,Jvoří·· zcelá., nový ruský lid. : Hnutí, 
vychází. z'. přesvědčení;· .. · že "víra ·.i skutky ImIsí jíti . ruku ',,:.:'ruce;.·' Kázání. 

-evangelia . nesmí se vyčerpávati jen ,v slovech,' evangeli'um:musí vykonávati 
svou účinnost na. všechny 'oblasti živóta.~Proto úkolem svazu 'nenÍ'jen šířeni', 
evangeliá' kázáním. a'. tiskem, 'nýbrž: obírá. se . i . budováníin . sociálního' a hóspo-. 
dářského . života : obcí na:základě.evangelia; .. Usilují o.celý nový styl života 

'ruského.lidu na základě čistého>evángelia; Rukúv; ruce s evangelisacÍ::lidí
· má -jíti rúiplněnLvšech'stránek'žívota duchem: evangelia.,t;:Má.jímbýti 

':.' naplněna. věda:. aniž hy. opusWipůdtÍ' evangdia,mají' křesťané usilovati o. to, 
aby,' si osvojili všechny domžitClné', vědomosti'a spolupracovati na vědeckém 

,díle . lidstva ; nemá býti mezi nimianaHabetů, ma jí l1avštěvovatL školy i ď j akě . 
'.' jen jsou jim' dostupny;. 2. DuclÍel!! . evangelia má:býtna'plněno. Luniění . všeho 
:.<druhu; mají"již svou hudbu a' zpěvý;v literahlře .ábásniétvf se tvoří nový 

směr evangelia. 3> Zvlášť m'á býti' proniknuto, duchem evangelia -jednánLa, 
:"chovánílidské;: křesfany. ,~yangelia 'máv·yznačovati· láska k práci" ·čestné.· 
plněni povinností v každém' povoláÍl.í;·chtějí~vyii'alézati stále lepš(methody. 

· práce. Účinky jeví. prý se již dnes; příslušnícLhnutí. byvají.,ustan'ovovánivzá-' 
C ," '.', - :.' ,. "' ' , '" 



.. .' .. ", 

~ode~h na'Qdp~~ědná ,1II~sla, :zvl~ště';~ pokladníky,neboť/jséJ~známy: jéji~h , ' 
vlastnosti: 4; Evangelium ',V Ruskumusípřetvbřit;také; zemědělství "a chóv, , 
dobytka;' pole,loukyázahrády musí býti 'co 'nej/épeobdělávÍíny;:'dobytkú 

,věnována': co'největši 'péče. , 5. Domy-příslušníků' mají.' tonoUti, v 'zeleni a" ' 
,květinách, 'před domem, má; býtizahráda 'květiriářSká,;za:domem'ovocnáa: 
'zelinářská;, všude třebápečovátio ptactvo.' 6: V Jlyteéh má býtiúzkostHvá 

':čistota;domy: pěkné,'výstavné; barevné: a ,s: textyPísmá: ,7: Křesťané':eván~ 
gelia vstupují v~ manželství co níožno nejdříve a Ínají,míti co nejvíce dětí; , 
nepřílJÍ1stné~ jsou ,', prostředky, k'zmenšování" poČtu ,'dětí; '8. V • životě ď mají, se 
'odříkati, všeho zbytečného; ',proto nekouří a , naprosto é se;, ždržuji. álkáholu. " 
9., Celý 'spálečenský život křesťanů evarigelia, má' býti,z'ářízeri 'ták, aby mezi: 
nimi' llebylo chudých. ",l;".:', 'ď: ',:', ,ď ,', ,; "" ',' ' 

<',' '.Prochanov, praví;; že "hnuti se"šíří 'nejen mezi Rusy;' ále Vmezi,jinými c 
,',. : národy Ruska:' Finy, "Tatary, Georgijci; Armény, "ano' i ,mezi 'sibiřskými, a , 

, " ,,';,kavkazskýmikmimy:Dósudbyló' osamoc'ené; 'oezspojení s' ostatním,světem: ' 
',' ' 'Ale: na, všeruské : konferenci v ,Léningrádě,r~,1926'i 192'7 bylo 'us'neseno; ná-, 

, ',.vázátiduchovní:spójení, nového ,hnutí 'se starou >reformací· na' západě. Bylo ,', 
': rozhodnuto,.áby vůdce,hnutíProchill~ov, jel do: Cíziny', a návázill' bratrské 

pouto, duchovního, spólečenství,' ,po případě: spolupi"áces ',příbuznými' sna
hamifnaiápadě'::"ď<' , ,".<,,' ".",ď~"", ,>:;''." ',:<,«, ,; 

'; čtete-li" tyto ,; informace,' vyvstává jí' vám, pódóbno!l'ti 'a příbuznostiruskéhci " 
,hnuti. s 'ideály a, úsilím ,čs!. cíikve.A uvědomíte· si p~avdivost' slov Julia:; 

Bergwalda,který :setáže, (Christl. Welt 1930,č. 13.) :"Může ,evangelium' 
'vRusku"jednou zvítězit?'" a odpovídá: "JistHAlejen. podjednou pád":'
mínkou!\Jestližese, z 'něho'a slovariské,'povahY,ď vytvoří"synthesa,.:jež: 

,l, bude:inítiza~ následek vlastní"kulturu , abúdebéz,'vlivu jiných :'kultur. ' .. ; 
Slovan' má, ,hluboce: náboženskou'póvahú,alejednoho již: dn~s,nesnese: . 

,:ábý:se mu', křesfanství- nebO,jiné náboženství' -:-.podáválo v nádobě určité,,: " 
'ku1turý~Tak' musí :konec konců ,odmítnóutďrománský katolicismus i 'germán~ ď: 

.'ský, protestíllltiSmus'poněyadž'obojí -ďstejně:jako židovství a mohamedálÍ-
.:stvÍ :'-';;jsou:jéhopovaze Cizí." ... ' ", . "-K., 

I '. ; ,_ ." '" :, '<' 

. 6>Zcirkv~ ánglikánsk~. " i' 
, " 

'., ,'Ze'zpráv/kted:dosÝětapr~nikly ó'výslédcich"lambethské koiife~ew:é' 
arglikáriskÝ9h :biskup'ůz 'celého'.světa, zasedajíC! v' červenci a' 'srpnu t. r. 

"!ananěžvšcchendrkeÝnLa'kfesfarisk'ý svět dychtivě čekal (viz II. roč: této 
revue" str. 86, 87}; .. je patrrio, 'žeprácikonh;rence VÝznačovaly~ stejně jako', 

'ostátní;anglický' život. c:.... .. tytomomlmty: kompromis, klidná ,úvaha; znenáhlý 
vývoj;: ponechávání, móžností na',všechny strany; žádné revoluce ,ani .. Iámání 
přés; koleno.' ,T ěžká, otázka, sjednocovacího . plánu'., j ihoindickýéh,' církví! viz'" 
1. ročník' této revué,' str; .-179 ) byla 'rozřešéna 'svy hÍl u tím se všem' obtížím ď 

" ták;.:: žénová:' drhv, ,vzniklá ,sjednocením místních. církVíprotestantských 
a, anglikánské," byla uvítá,na, ~ale' neuznána' za ,anglikánskou; . nýbrž'. za zcela 
samostatnou. ,Už' to 'ukazuj e,' že' nenastalo' sblížení mezi' drkví ánglikánskou ..... 
. a. 'protestantismem" ani v,' Anglii .,:samé: Protestantské církveanglické,'( svo- .' 

,': bodné ) ostře . kritisují' nynější.lambelhské 'stanovisko, a 'hořce· vytýkají ,ústup 
',od stanoviska minulé ,konference v, r.1920;,mluví o beznadějnosti sblížení: 
/áÍlglikanisniu a protestantismu. Ovšem; nynější.konference' nestrhlá 'mostů' • 

.k, protestantismu a' nevyli:Hlčila 'možnost 'dalšího jednání; lla:cestě ,:óekume;" .. ', 
~. nických snah;, třeba' ard. oproti' dřívějšku <jsou nynější' naděje, chabé.,Zato ď ; , 

značně pokročilo' sblížení anglikánské, církVe. s' pra vosla vltými •. N a .,konferenci ,v 

'byl přítomenza ť, účelem konkrétníchďjednánípatdarcha alexandrijský a jde ď ' 
již :0 ,ujednávání . pddmí,nek:spojení. Vang)ikánské ,drkvisepokládá.' za.,> 

, hlavnivěc,hist()rÍckt episkopát a, apošlotská posloupnost,,'ajetu nyní jasné'" _ 
,.usilí,' aby' se,' co nejdříve. a nejvíée : sblížily. 'církve' biskup'ské; Tvoří, .. se.·blok;" 

, pravoslavně-anglikánsko:starokatolícký.' Proti 'němu ',ovšem vzniká ,blok církvi < 
protestiuitských; "se' zřízením presbyterním, synodálně' presbyternínia 'kongre-' ," 
gačním:, Třetím, blokem pák', jehtolicismus. Tak. se zdá; _ že zřízení círk~vní,ď 

'" '" I ~ > _". .,' - _'" , • .' - 0' , ,~ • " • 



,věc. organisační,:ie-:- jako časlo---~říčinoti dělění,. a;i ~~taki~~k~., d~š~~ .. 
. . lze, čekatí' že nastane zase sbližovad, proces niezi jednotlivými církvemi~ obou . 

prvních blocícp. Blok církví.biskupskYch ,pak má blíže ke; katolictví', než. 
,.,kprotestantismu.'Je to vidět'i ztoho,jak nynějšílambethská konh~rénce 

::ukázala op~tpřátelštějš(náIadukŘímunež dosud; ._ ...•. '). " .:< ....• 
, ',: Konference výdala také' prohlášení' v. otázce' maÍlžé!ství.a porodŮ; Pro-

,hlašujé; že 'V' některých případech je'dováleno. použíti prostředků C ]:íroti;p()
·čeH.' Rozluka' manželství se 'prohlašuj e " za: 'přípustnou', •• ale nové,' sňatky' roz
;loúčetiých se','nemajíkonati ,v,ko'stelích; nýbrž v domech. Propřipuštění 
' .. 'kVečeři Páně. potřebu jí i-ozl'oučení manželé biskupské dispense; . Ženy se' při-

" pouštějí' k jáhenství, ale 'ne k vyššíin svěcením; ,::. ;.'. • ' . 
. . o nauce o', Bohu,. jež' byla'konferencí podrobně 

jiné příležitosti; . ,.' ,. 

".,' 

'" .L~:::"'J. K Koz'ák: y. BOJI' O DUCHOVNi HODNOTY; "Čin,:;ďpr:ha: .. 
,-:1930~, Stran' 178; Cena' Kč 21,........ ~. V knihovně' zásadních· a' živých otázeK '.' 
.: :,Program" '~vycházej í pod/ výše '. uvedeným 'nadpisem ., čtyři: úvahy prof. ďKo_ď. 

záka, kteréj soti dalšínÍ pr()pedeútickým . dílem předního. pokračovatelé 
,'v Masa'rykově úsilí o vyšší duchovní;' úrov'eň' ~naší: české .: společnosti. -', M,,-
sarykovi;· se podařilo,' žey otázce. náboženské' .. přispěl; k základní' .pojmové . 

'orientaci: a .. 'úKolem· jeho .'. filosofických 'pokúlčovatelů ',' j~, 'aby . kladně • for". 
mulovali ,náboženský' a mra vÍlÍ; obsah osobního i sociálního '. směřování ve, 

, . spletité a, bezradrié' poválečné situaci. Podobně jako'. Masaryk': v.devadesá-' _ 
". týéh . letech minulého' století: musel ':probojovávati, légitimitu,otázce . české 

'jako otázce náboženské" žijeme 'i .. dries za okolnoSH".kdy t.' zv. hodnotám 
:ducha,to "jéstmravně.pojatému \ určéníživóta musí: býti výbojovárió,opráv~ " 
něné·uznánLKozák pro:.tentobój 'je 'přip'raven: mÍmořádnou erudicí; fíloso:':,~ 
'fickou a, osvíceným mravním'zaí.tjetím;Jeho filos,oficka linie se, zatím v lite> 
.rárním, dílevYhraňí.t je, .,tak;:. že.-' mu ,přes .yšechnu ' vlastní,: epistomologickou 

r'akribii záleží především na propagaci' řádu ve věcech lidských' a: cítí sé. pri " 
• i toní býti ve službách vyšší; nadlidské. vůle; Veškerá: spekulativní.Lmravně 

'ííqdnětná . tendence.' nového Koz.ákova .. spisu ,: je: neoddělitelná od -- metafysi~ 
"', ckého pozadí'.' theocentrického' " interesu ". autorova., Ducnovní 'hodnoty, ,'pro 
. ;,'. ktéré Kozák boju j e; rostou" i, ·napětí. svědomí', člóvěkova ,před :tváří'.mravně 
. " svatého Boha.:půvabem všech Kozák'ovýchessayíodpojédnání' o vědě a'víře;-

· ... :přes jeho pojetí Ježíše aŽ,.k Jorinulaéím,obsaženým',V boji", je čistá Zdi;že
livosť autorova' ve věce'ch~:.osobního·kreda; ; můžeme';za" ní tušiti tÍpříinriý . 

. a prostý ,Vztah k. Bohit;ne. ,vzdáléný theistickému : pojetí "J éžíšovu; 'a přímo'; 
.~; vášnivé· nadš~ní .. pro mravní rigořism' v: duchu. évangeliř;. Kozák: zfejmě '. svými' .• 
':' spisy:: překročuje" okruh. universitní' .kathedry a ;vynuéuje si: posluchačstvo 

. daleko, širší,chtěje sugestivním. asÍladno srozumitelným.výkladem, je;za~ 
" ujmouti ',pro cestu pravdy' 'a dobra; Jádro nové ,knihy je.v.prv'níéh dvou . 

pój~dnáních.· "Mrav,ní výchova s hlediskaHlosofického"podává kritiku vý:;:, 
znamných ethických theoriL Staťj e ,psána s velkým .osobním zaujetím,' takže, ., 

< úvahy, nej sou míněny jako úvodní kurs .do ethických systémů, nýbrž. obsahů j í,ď 
kritiku jednotlivých' skupin mravních :theorií,'při čéniž můžeme. sledovati ~ 

.. ' ,úlomkovitě podanou autorovu . klasifikaci ·.mraVních 'hodnot.' Odmitá)he'orii .' 
:>,hedoÍlistickou,' • etidaimonistickou;. utilitární, ,. ,nattiralisticky ~ ','; 'pantheistickou 

. ';a' tím také positivisHcký, domněle'autonomní ,základ ,ethiky.Výhrady. jsou 
zdůvodriěny presvědčivou argumeótad.J~·a str; 88. přivádí:nás:autoT'k vrcholu 

.. . _ ~ .." !. • '. ,'~"." .", . r-.. <', ; ... 

.'. '-



,-,' 

,svých záveru, a zd~/bychom' podobnějakó v ;"Essayi"Ček~Ji; ž~ nám výloŽí
c
:' , 

metafysický : základ ,mra vní "sankce :: pro", svou, hierarchii .. ethických ; hodnot, ' 
jejíž, krítedumje nadosobní a nadsp'olečenské.' První část kn,ihyvšakkončí 
,beztoh6to sYllthetického dovětku aniusínie zatím :trpěJivě čekati~ že profesor 

" Kozák bude řešíti v zájmu naší filosofie tento nejtěžší problém ethik'ya"na-,< 
; ,,'~ďvážetak nadosavádnípos,ítivisticky svědomitou ,práci' prof; 'Kiejčíhoa Bláhy, 
'třeba' bude nutno jejich ,závěry 'opraviti a: doplniti. ,Kdežto ;v prvnC čáštC 

spisu'obracel se Kozák při kdtiée mravníéh'theodLpředevším,k;učitelům; je; 
druhá část s n:adpisem ", ,;Mrávní '. výchova ',. v předškolním, věku'~,souborem, 
vychovatelské moudrostipraktické',pro výchovu ;dítek v rodině ,nebo' mateřské 
'škole. Ve 14;kapítolách je tu uložéno tolik y životě ,vykoupéiiých otcovských ,'~ 
zkušériostí,že , totopojednání"je 'znejpodnětnějšíchv pedopsychologické,' 
literatuře;' kterou' u nás'mohoumítí rodiče," peču jicí 1 o: ušlechtilou ,mravní 

",' výéhovusvych'dítek;" pOlruce. Publikace' je zakončenabysfi-ou analysou, 
pojII.Iu 'šlěstía časovoukápitolou' o úkolééhžényintelektuálky, u' kolébky,; 
naší demokracie. Prof. .Kozákstojí'vbojicodúchovní hodnoty> Zápasí o ná~: 

'božénskéa: mravní'základy kultury, a jeho:řeč je, blízká ,našemu 'rozumu' 
i 'srdci;' Zaslouží, abychom, jeho názory v, CčS; znália usktitečňovali. ' ': "', 

; , , , " - ,., " : F:' Hník" : 
••••• ' ( • ~~ . . ' • r ,. _ 

,2: :"-La'd i s I avR iege r: PRQBLÉM'POZNANí' SKUTEčNOSTI, 
se stanoviSka'Kantova a ,Friesova kriticismu á em'piricke psychologie. Knihov-" 

"',ny České niyslisvazek ~7; ~"Čin~.';práha 1930 .. Cena Kč 30.~ .. Stran 166:-7;c , 
", :N oeticKo-psychologická' studie; Riegrová, nese na, sODě, znaky' autorova' učitelI! ,:, ' 

Frani; , Krej čího; :J e solidně učená, a, pro odborníka"ve filosofii'je 'zá jíma~ 
<,;' vým dokladem' positivistického iísilL (, ,překonání poznávacího' dilematu mezi" ,l' sUDjeKtem aobjektem,óvšemza cenu, že pokusy o ,transcendentální zakotvení: 

, " a; usměrnění' skutečnostLjsou,označený"jako 'nesmyslné., Je zajisté,základ
ním' dóglllatém positivismu;:žeďtheorie: pqznání ,může, konstatovati fakt 'skú-',;" 
téčnosti a poznání, smítaké,o tóm formulovati'své these;, metáfysickou kausá~", ' 

""Btua'smysl- skutečnostL:však ;posítivisťa shleclávatinesmí.Riegerpóčíná: si 
, ,přesně podle tohoto, receptu. -Spis rozdělil na čÍístnoetickou, psychologickou 

~ a nauku, ó'skutečn'osti: Ve části 'první, velmi'zběžhě'nastiňujerozpor 'mezi • 
: "empirismem a racionalismeni,odLockea ke, Kantovi,aby, vyloŽil, v; čem; dle" 

jeho názoru;' Sl'očívázdokonalenL Kanto'Vy theorie poznání Jakobém Friedri. 
,chemFriésem; Frieš: připojuje ,ke ,Kantově ZKušenOSti a ref1eksi. jáko třetí, 

• >,pramén pozríání~ bezprostřední,,' nenázorné poznání. ',.Důraz" j e,na' nenázornosti 
toh'otopoznání,atíni" se RolemisUjé' jednak,proti,možnosti absolutního, PO-" 
znání ,a, proti oprávněnosti intuice, Fries,usiloval, ,aby 'psychol~gicky 'na, půdě 
eínpiriezískal h'odnotící,'měfítkopro' své bezprostřední nenázorné' poznání. 
Vedle Humeova _ zakona asociace, jako záKona spojení představ vmysli,je 
podlé F:riese, základem naší psychické organisacejéště',zákon očekává)1í;" 
obsahující v' sobě ideu nutného sledu. Z, této noetié:kédisjunkce,ktérá byla, ' 
dále rozvedena N elsonem,;: plyne nutnost psychologického' řešení problému 

"'skutéčnosti. Několik zásad :theorie oskutečnosti, které z předcházejících před
pokladů' vyplývaj í,~, jé podáno ~'Ve, třetí" závěrečné části práce, ' která' je ideoyě 
nejsamóstatn~jšímoddíleni".bohužel doposud jen zc~l~ kusým. Je možno 
očekávati, žeDó Rieger; který v této studii projevuje .veliké, schopnostispé
kuhitivní,:'búdé' i ,dále ,pokraČovati ,v těžké a', uznáníhodné prá<;:i. Ontologické 

, se,stejnýnizaujetím, pro kriterium pravdivosti ď filosofického poznání~ Pří~ 
" 'tomné, dílo "vyhikápronikavou 'analysou' karakterisační. ,Vedle: připomenuté 
, konfrontace ,Kant....:F.ies 'je, to, zvláštěkritika,Ziehenovy, teorie ,poznání, Vol-, 

-,keltov'a :třídění" citových "jistot, Kiilpeóva, pokus,u o induktivní metafysiku" 
,',a problému intuice" u. Larssona", Bergsona, "Heverocha; a .. Pelikána ... :rřestyto· 

#ednosti:je,nutno;vytknouti, že, pojem skutečnosti je v problematice Riegro~" , 
vě přímo, okleštěn. ~ Zdá se; že si vzal příklad z ultrapositivismu některých, 

• -naŠich,JilÓsofů.a 'ten je namnoze' tak Kožený" že"!;e' bojí, nebo štítí oné, stejně 
reálhéoblasti, skutečnosti,: kterou' otec vědecké ;, psychologie William ,James' 

:nažvar ,;invisible universe'~;,Próto musÍ' psat:Rieger metafysiku V uvozovkách'; 
• přesto"že zasé,rní~tY,;ji OZlútčuje. jako,'nauku, o 'skutečnosti. Pojembezpro~, 

. .'. , .. , ' '., ~ .; ," ' -~ . 

. , \' 
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c" stÚdního pozná~íď zůstává u Riegr~ stejhě temnÝm jako ÚF'ri~s'e ~bude' vy
'ožadovati jeho značné ,tvořivosti, aby se. stítl i'pro jiné důležitějším myšlen'-
, k~výin 'faktorem;, V . knize.'také".chybípronikavějšL analysa" náboženského' 

poznání; a.č· mohl autor '. využíti •. pro' psychologickou část' bohatéhó materiálu 
.' svědectví. náboženských·' osobností,':která . pro' stanovení . rozsahu .' skutečnosti 
nemohóti býti· přezíráná:' Místa, kdé' autor naráží na' oblast 'náboženskou, ' jsou 
vůbec 'myšlenÍwvě nejslabšÍ; Při Ýýkladu 'extase hromadí citáty, mézi materiálem ;, '. 
uvádí i V édý,' ale nikde nezaujímá' samostatné stanovisko kritické Fosobno-

, stem biblickými o nichž by' jistě nemohl napsati tak povrchní sáudáextasi,. " 
.' . 'jako :reprodukuje'na str;, 8S .. U, které velké osobnosti. prorocké 'nébónovo~: , 

, 'zákonní splývá.,ve chvílích obecenstVís Bohem stibjekt's objektém; 'neníosob". ,
,níchprožHků, vědomí ztráCIráz individuality? Opak je :pravdou:a právě tyto,· 

, ,osobností: doposud' znamenají . empirický, objev' skutečnosti "nadsmyslové:a 
opravdoyou nedogmatickouvědoti nemohou, býti přecházeny. Podobně neúplná 

.; . je' hi-akteristika syrithetických představD' skutečnosti,.ignáru j e~li . křesťanský 
,theismus;: ač uvádí ' křesťanskou mystiku. Rieger vytýká-na str. 3S. naší době 
:útěk od praporu evropské'myšlenky filosofické.'a pokles. zájmu :0 problém 

, .':poznání. Zato může. filosofie děkovati positivistickému dogmatismu; kterým: 
ď se: dnešní"duchovně žijíci člověk nedá odstrašiti,' stejně,jaká . jeho odvěká , 

': '" metafysická touhanebyIaut1učena' dogmatismem theologickým. Střízlivéme~ 
0éthody positivismu zů~tanou' dobrou heuEistickou; pomůckou vědám . přírodním,. 

ale ,naivní' sebevědomí' šiřitelů náboženské skepse . a ',myšlenkové vyprahlosti . 
je zdravým instinktem.Hdské,psychýodmítáriá jako omyl,Úpadku konce mi~ •. 

. ďnuléhostoletí. Dr. Rieger je . pravděpodobně z,opřeřeknútídobrýin prorokem! 
, když v.tomto· znamení vidí i konec: XX:. století. ,. . F.; Hník. 

o,' • "j/ ~'.'. T.G.MASARYKOiriKSEIJESATý'M'N AROZEN IN AM. R~digo_ď 
valí Eduard . Beneš! František', Drtina; . František. Krej čí a.J an:. Herben. ;,Čin:', ,.' 

o Pi:ihá1930:Stran' 436. Cena 60 Kč .. ·.,...,: Památník; který vyšel: jako svazek 4. 
':Masárýkovasboniíku, redigovaného V; K. škrachem, íeotiskémstejně ría~ 
'depsáné jubilejní: publikace, vydanér. 1910 k'. Masarykovýmc:šédesátinám. 
, Bude .míti. pokračování ,v. připrávoyaném. óslavném' spisu;kterýsé .' chystá: 
. k. uctění osmdesátých'narozenin presidenta republíky.' Otisk 'rozsáhléilob
sažné publikacé; jé záslužným činem vydaÝatelstva, přéoevšímproto; že vy-
. chází ; jako.' důležitý,všestranně . poučný životopisný '. pramen,·' z něhož můžeme 
si, jasně učiniti předstávu o bohatosti a duchovní velikosti Masárykovy ósob. 

,nostL SborníLvycházL,dnes ·za pOměrů zcela odlišných 'odr, 1910, kdy,byl 
psán blízkými 'spoluprácovníky jubilanta 'irůzných obblstí,kulturního živóta, 
"kteří. však. v 'tehdejší-česKé společnosti měli ,k Masarykovi jedinečně blízké .' 
'stanovisko jako k vůdciesotérické reaIistiéké'sekty: Tím se liší'prostý a bez::' 

.' '.prostřední ráz. úvah zdé, obsažimýchod slavnostní a, obřadné' sty Hsace,' kterou 
,:jsou' častovány ,osobnosti, stavší se :oficielnílIlipřédstaviteli' státu; Ze sh"orníku 
'výniká :jasně ideová základna, ,nebo můžeme říci duchovní centrum, ktéré 
tvoří,' podstatu >a': pá teř, ,a . z níž: pl yné, energie' Masarykovy /hrdinné' oiiobnosti. , 
Jidoonentheistický synergism, který učinil Z ,něho povahu.nebojácněatvci"· 
řivě· kritickou ,'. a ten, je', s,' úctou ,crespcktován' u všééh vykladačů' Masarykova 
předválečnéh6,díla; Většina',článkt1"zdéobsaŽených je_~tručná: áž úsečná;' ať 

. ,/ zaznamenává pokus'o o, karakteristiKu:; některé . oblasti oslavencovy tvorby; 
: anebó' pouze 'hrst vzpomínek-na'.súge$tivní působnost. jeho zjevu.: V celém 

spisurÍení :mad,mezi.všemipříspěvky arii jediné ploše konvenční věty i ajsou~li , 
slóva.obdivuj tu jen k těmspiritúálním hodnotám, které_novověkýmistf prav;' .' 
divého,života vyzařoval, na . své cestě.' Objektivníď vyznačení"díla'a ; osóbní' 

:. vděčnost za příklad pro,vlástní:cestti. jé ,vpu1:>likaci 'spojen :ve,vzácnémsou-, " 
.' ladu;' šedesátiny Masarykový nejsou 'příliš vidálenéod předvečera světové 
,:války a chceme-li, se přesvědčiti o' jakosti přípravy na: jeho, osvoboditelský 
.: úkol, nejlépe;; sáhneme-li k . této. dokumentární knize. Větší část knihy, je, '.' 
!:-ýěnována~astínění quéhovního' vůdcovství--Masarykciva v,. prvních třech 'de- " 

sítiletích 'jehouniversitní.a veřejné činností; PO'.několika zdravičích' !Zahra-· ' 
.. ničníchpřátel,zdůvodňuje Fi-imtišekK rej č i ohlas a životnost Másarykáýý 
. filosofie.' tím,. že. Masaryk je' v~l~ký ,čhJvěk:' Průkaz.· této, . své thesepodávápám 

. -.. 
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Krejč;,sám. Ačkoli ,positivista::,j!!. ochoteň přij~'óuti id~ái. ži~ota,~od; zo~~ým:: 
úhlem' věčnosti, což :je zřejmá licencevlivu,Masarykovu;.Zato nechce Krejčí, 

, anislyšeIi' o' trariscendentriím zduvodnění mravního řádu A' zde je téžpro'-' 
: ,'pastméiiMasarykem a českými positivistickými filosofy. ~ In.Arn.B láha 

é .. ' 'vidf~v.Iy111sarykově individualismu synthésu nejkrásnějších představ české., 
,minulosti..Masarýk v,zápasuza: mravn(:čistotusvého národa zvítězil' nad ' 

davem kategoričností své pravdy: ':-:- Em'.' R á'd I sleduje' ď na:protichuddch 
M.á' J'líetzScheovi pozoruhodné' podobnosti~ Obábojují proti. asketii:kýmideác ' 

IÓ,m,obá' překročují )íraníce objektivní vědysvýmvášnivýmzaujetím,,S nímž 
vyslovújLsvé názory, oba osobně prožívají ~ítuaci zla ve svém okolí~ ač roz-

: ličně'nani, odpovídajC' Níetzscheuv, pesimismkoričí nihilismem, ,Masarykuv ' .. 
m,eliorísmem .. -;-'- F. v,. K Í" e )č íZlllOtaněpíše o Masarykově boji 'o Boha, al~ 
je., upřímným svědkem " náboženského napětí, , jež, Masaryk: indúkoval silou' 
své osobnosti, ti : ath'eistu, 'Ideří.muy politické '.a kultu'rní ,práci stáli blízko." .' 

'Kolik čestnosti' a·oprávdovosti'je na: př .. v takovémtozvplání Krejčího: Proč. 
,buh v ,jeho srdcí nepromluvil jeho' ja?=ykem ,tak výmluvně a přesvědčivě,'aby~' 

".~. clióni' urě.řilí? • Nébo 'Krejčí;: který, pokládá .'JÍáboženství··za, .slaboti.: stránku 
. .Masarykovaducha,;se vším'právem pozastavujeinad.skuteč~ostí, že právě M." . 

<;, · sé stal , zošobněnýin českým svědomím .• -:-:-:'. Podle m'ého, názoru pronikl nejdále. " 
v tajemství schematu . MasarykovyosobnostíW: .S'chm i dt. Život Masarykuv " 

,je.niu ,dukazem síly, Boha živého,' v jehož službě,. M. :vědomě stojLajehož, 
\, ,.,pomoc získává :modlitbou :á:četbou Písma.'. Nejvícepusobí ,M; tím, ják:káže , 
.. "svým životem.' Přesvědčivě je vyloženo;' jak z )íáboženslvL roste, styl celého' , 

.~iV9ta· Masarykova a' Schmidt se jen diví, jak je, možno,' že .. lidé M:óslavují,<ď 
ale. 'C'néjhlubšíéli zkušenostech' jeho života mu nevěří. '-,-,; Frant..:Ž i I k a:kri-, . 

, ticky probírá vzá jemný vztah Masaryká~ a' českého. protestantismu :avykládá,; 
jak silný ". katolický, komplex;. jé" v,: nábožensky: ,,' kritickém., stanoviskuM.\ 

,Zřéj mé, jé 10 zvláště na tom;, ják>M .. odporů je některým ústředním nábožen~. 
ský'~ poj~umlkře~fa~ským.ana mys!i~á: jich int~rp~~I~c~ katolickou: .Z~jí-; .' 

.. mavedetally ,ck cnabozenske,karaktenshce M., podavaJ1 clanky ·B.Odstrclla . 
· á Ferd;Cíšaře.~ Pozoruhodné jsóuúvahyJ; Vančuryó podnětech cM:'pro 
český dějepis; riěkolik článku ovlivilM;na literaturu, o jeho vztahu ke .Slo-. 
vánstvu, o Masaryku:jákopolitikovi; ojého poměruksocialismu a' ženskemuc 

... ·ďhnutL a ; o<zápasu·M .. v' rukopisném. boji a'procesu p6lenském;Duležité 'svě:" 
'dectví~~o .vlivu, sugestivní osobnosti Masarykovy obsahuje "článek Eduarda .... 
. Bimeše, kterýpřiznává\důsledky.M .. kdticismu na mládou generaCi, a,hlavně, 

podnětnost '. jeho. rad.k: pěstování souladu mezi, individúalismem: a' idealismem~" 
:Ve.vZpomínkácn jsou o, vlivu Masarykově na duchovní rustakademickéobce, 
'vysokoškolské krásné doklady'dalšL' Sboniík ;je. vzorněvydári' postráricé 
· tiskové i jazykové.Vsamostatnýchpřiloháchje .otištěno.l r podobiien a' por-' , 
:ti·étu Masúykových,j ehó choti. a rodíču,: a32 ki-eseo Adolfa' Kašpara; zoora-: 
zújícich v jemně podaných r:eprodukeíchrníshi; kde"oslavenec prožil syé, 
mládí,::Tato'.: všestranně,', cenná :publikace:zustane" pro: poznání' Masarykova'; :'; '. 
životního .: r11stu''u ·nezastíněného'.c;kořenú jeho' bytosti· 'zdroj em . 'zvláště;, 

"vYznačnými., .,;: ",'" .". ..,. ,,' ,';, ~.F .. Hník.ď 

:, ·.··.:4:~:j;;L: ··.·F i~~'h e r:"Ó "NEKiiiJu,.DNESKk, :-;čin";;' P~aha:'193Ó:'/< 
,.Stran3?:, Cena S.:Kč. 0:--,- Kníž!m ,y~nikI4, jákoodpověd'na' niezinárodriíanketu,~.;· .' . 

I ,pořádanou' revue Les: Cahiers ,del 'Etoile v. Paříži; a .. svědčí 'oj iskřivé. síle', . 
" 'autorova dúcha., V několika ódstávcíchFischer, :nedávaje se spoutati řadou , 

daných otáZek, analysu j e problém evropské krise, ktérá . jev, přHómnostikÍ'isí 
,všelidskou> Našedobá je pyšná na to,; žeodhodílamythus: božství a vytvořila 
· á p()dléhá ve své. tragice 'novému'mythickémú .božstvu: .• duchu ~ tíže,. ·který se,. 
proj~vu j e ,.ve:všeobe,cném.theor!!tickém., a.. ekonomickém ; ~echanismti: živola::, .. " 
;\tornisace;', skut,ečnosti. j e,;'; zřetdn~";p.ředstavována hicionalisací . prumyslové;ď': 

" . výroby;: která ďpokračú j evdá:lšf'forrně 've,výrobuseriovoú avýr,ob'u.stáií-; 
'. 'dardnL' Duch tíže vítězí nad . člověkem nejen y':organisaci kapitalistié:ké:,vý-' < 

.. roby,·. kde ~se . lidé .proletarisuj í j akci· služebníci sti-oje, a přijetím' kolektivního' . 
standardu,nýbrž i'vsocialistické ,organisaci: mas, neb6t: r ta lidí. nívelisuje"ď 
zés!.~dňuje' a~odlidšfuje;.ĎVítězstvr duchá tíže ~znamená hrob duchatvurčC 

, . , 
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. snad dojde jeŠtěk:záp~s~ ·meúlěmito dvěnia: principÝ.,'L:L.F; 
chce' pomáhati k vítězství duchu: tvůrčí· svobody. Jako reakce próti duchu 

'~Uže. vystupuje ,podle:J,. L. .. ' Fischera náboženská renesance .a je mu', při ní 
sympatické, že zduchovňujeindividuálnL život.' Při tom 'však v ní.vidí,novoú 
zradu. na člověku ana lidském světě, poněvadž vede člověka,' aby se odvrátil:' 

··k.fantomu královstvLbožího mimo:lidský svěL Přál by si renesa'nci ethického .... 
individualismu, . který by . byl'. tvořivý a drúžný. Fischer 'vidL symbol '.' nového '. 

" . ,ušlechtilého' typU lidskěho v gotické' kathedrále, která ukazú jek dokonalosti:.· 
. nadlidské: Je tedy J. L. F. filosof-básník,' který i asilOzřivým ~ pohlédemave ,> 

výrazných zkratkách dovede .;odhaliti . ideovou. tvářnost· sociální skutečnosti .• 
. ,a chtějící bojovatLzakrásu'a řád této země. Svou gotickou . kathédráluvšak . 

nikdy neuvidí dostavěnou, poněvadž ji začal' stavěti. na písku. Fischer ~zapo': . 
,míná, že':kathedrálu'v'ybudovala křesfanskáévíiaj' a~sepnuté ruce,'kathedrály, 
,se modlí k,určitémti Bohutheistickému. Fischér'není filistr,' alé'nemá,sám 'ď 
oClvahu. k metafysickému dobrodružství sď.konkréhiíimaginad.:Bůh :je pro, 
něho;strašákem,'·nechc'e míti pro svoukúlturotvornoU. práci v něm ;pomócníka' 
a,zjevoY<;ttéle;prav,cIy,,dobra' a ,.krásy ap:roto, se ruceieho :kathedrály, nebudou 
modliti .. a, vyšší pomezí. jej .-:amraží ·kosmickým.chladem;Dokud: bUde pyšný. 

" .... ..,", . . .' ..., ....•.... " . F.',Hník.·, 
",. . 5,,--': Jan:U her: ZAKLADYAMERICKÉ VýCHOVY;:;;,Čin", Praha. 

1930. Stran"350;Ceml 4s:Kč. ~',Jako.' 8. sv~žek ,iKnihovny České mysli':' . 
vychází' spis Dra J; Uhra! jehož cílemj e vystih~o'uti: ideové základy. ame~' 

. 'rickévýclíový. Při ',rozboru zjevu tak složitéhó: je nebezpečLjisté' jednostran
.. '.:. nosti"zvláště;kdyFa~tór, zaujímá:, k ithematu.vlastní·. kritické:hledisko/Spis' 

• " ,Dra.Uhra zdolá vápředsevza tý' úkol 'j edriakpodrobnou znalostí americké lite
,'~' -= .. ~atury~: :pedagogic.~é", ale -,"též -jemným -:s~ysle~-.'prp~ 'souvisl~st ,r(tzríýcli",',', vý-> 

chovných směr~, v . americké výchově, se' školskou'; prqksi a; s funkčností· .theorH:> 
vcelkovémc toku: tamníhó života" Protonůmyslně řadHakty á . these,' poznané 

>za svého studijního pobytuv,USAidočtyř oddílů své knihy; kteráynItřním" 
:útříděnímpodávádoklad o tom, jak,:souměrně. autor. zvládl.spletitost· řeše~ 
, ných ~ problémů; aby je. zachytil :ve vyrovnaném díle~:V první části ,analysuje . 
problémy.' amerÍckéhoživota . a.výchovy, ,jak se.j~vÍ ve 'svět1egenesea, stavu 
dnešní' sóCiálnÍ skutečnosti,v .. ' USA. .. Ve: přehledně '.' uspořádaných kapitolách 

.; předvádUatentní . zápa's, , který vede ,ideál' demokracie s. překotnou' rytmikou, 
támního .civilisačního ,vývoj e. Uher 'americkou ;deinokracii. neidealisu je,: nýbrž .' 
všímá si bedlivě i jejíhozneúžívání a ďzjevu,kteréznamemijí. pót1ačeníindi
viduální svobody. Vidl. také nedostatky., kulturního .životaamerického a.;i nich' 

. plynoud důležitost výchovného úsilí., V ď druhé' kapitole, je' obsažen' podrobnt 
výklad· filosofie . výchovy .Johna 'Deweye,'. který. znamená .vyvrcholeni dosa-

· .. vadnLpedagogické theorieve ,Spojených státech,' alé ·též, předéhůdd . a:. násle~ 
\dovnícL jeho docházej i zde.' kritického oceriěni.Ve třetí části. jso\1význačeny :" .... 
'směry. americké'pedágogicképsychologie, a',diloW;. Jamese, ·Stanley··Halla.,.· . 
. Jamese Baldwinai'Thorndikea a Watsona je'zdepodáno v: synthetickém obrazu.·' 
. Čtvrtá' čásťprobírá' yývoj .a,. náplň\'školni.'prakse:"·Účebných) osnováéh '. pro 
'jednotlivé> předměty.' Kniha je . dóplněna přehledem důležitějŠfliteratúry. a .' 
: zůstane, bohatým.informativním pramenem a. úvodem ke studiu hlavních du" '.': 
: chovníéhtendend américké. výchovy~. Upozorňuje ,kritický: na. přednosti L,ne.: 

dostatky, pokusných' method a. systému v přední" demokratické. republice. světa 
, ·.'a: před; reformou 'našeho: školství: obsahuje .,závažné·připomeriutí; ·'abychom·: 

., ,únerjcké vzory. nepřej ímali: beZ. ohlédú:na.· odlišnost. aspecifičnosf našich. kul-.. 
·.tur.ních, pótř.eb. ď.· '., • "':" •• ,'. • ••• > F" Hnik. ' 

>'6; ;;j' h~;o cl o r ~Dr e i ser: AMERICKATRAGEDÍE . (AnAmerican'.' .' 
Tragedy): Přeložil KareL Kraus:: Vydal "Čin". 19030. Va II. dí1..~123 Kč;,_ 

'Str. 571+558 .. Ú střední osobou':. této ..... obsažné románové skladby . ' je.' Cfyde , 
. Giiffith.' Autor: cha'rákterisuje duševní: život'Clydův \';,jehó ·dynamickéroz.e-

,. klan'osti, která.objímá.'vsobě: temné i :jasné víry v'· složitém, kotňplexupřed~ 
'., • stav, 'nálad:a'motivů :dospívajídho chlapce' a .. inla:déh(j muže a jež .•. hrdinu .. 

. dovlekou . aŽ,na elektrickoužidli .. v. domě .. smrti. Základní' fabule ·a', dějová' 
.' tektonika ,románu je' jedn.óduchá. a.j~sněprůhledná.ClYde.:Griffithpocháú.' 



" 

z chudéa~~cjál~ě z'akři~nuté rO(Ú~y' pouličníhokaz~teleYanlerické~'velko~" 
městě.'Svým 'původem á nedostatečnýmv'zdělánim je 'předurčen k životu 
bezvýznamnému, ale:- on ,'s rozvojerri' let stále více toúžíp~, skvělém a'po-, 

',' hodlném životě boháčů, jak se,: sním' set\íal jako hotelový : poslíček. Nedo
statečná péče 'rodinná nezabrání' muv lehkovážném' životě s mladíky steh 

" néhostáří"ač, si jinak osvojil zi:vníchování společensky naprosto: bezvadné. 
Náhodajejsýede s, bohatým strýéém Samuelem :a'ten, jej pozve na zkušenou 

" ~,do, své .velké továrny, na; VýrObu ,límců, v·Lykur'gu., Tam se všák ,cítí úplně, ' 
';,opuštěn; • zvláště' kdýž'má :representovati svou uzavřeností vznešené příbuzné, 
kteří, sé o: něho příliš, nestarají. V, citové beZradnosti a 'vyprahlosti. séznámí' 
,seš Robei-tóiiAldenovou, ,tovární dělnicí, kterapra'covala v 'oddělení,: na 
, něž',ón, dó:draLRobertábyla'dívka,rieoliyčejně šlechetná;alé ,ve své lásce' 
': ke ;Cľydovi podlehla jeho 'svodům. Zatím seClyde 'zamiloval ,do ,Sóndry , 

" '~Finchleyové; která' jej, přitahovala svoú ,krásou a 'nádherou: prostředí, v, němž, 
" : žila, ,Roberta .. se, stala Clýdovi, 'nepohodlnou' těhotenstvím' a ,rialéháníni;", aby 

se', sní: dal oddat,' zatím, co bohatá Sondra, opětující jeho lásku,mu slíbila;,,' 
:' že ,se za ' něho,; provdá.: Konflikt, mezi "oblashni' 'příštího" života;' které ,'obě :, 

dívky, předstávovaly, byl tak, silný" že si Clyde \lmínil : Robe'rtu utopit. Kdýž 
,měl ~Ínysl provésti, n,ecítildostiodv.a~y, ,ale pešfa~triá' n~hoda' ~':lkutop~n! 
: Roberty 'pomohla.Clyde 'prchal'poJeJí ,smrh,k:mllovane"Sondre'a u,nlJeJ 

':'zatkli' zástúpcové: zákona a:. odvedli dovězeó!; Porota jej' odsoudila, k smrti, 
i od níž ; 'j ej neochránila'aniobětavá a llBohadůvěřu j ící 'aktivita í ého matky"." 

, , .~ Thérria 'romái;J.ii'ježivě a vŠelidsky aktuální a zpraéování tragičnoslÍ:Cly~" 
" •• dáVa života j e ~ podánosestrhu jící, přirozeriou a pra "divou' psychologičností. ", 

Trágikir Clydova:r e v tmu;, že v' 22 letech svého života ,musel zemříti, za svou 
:,vir.Ui' přes ", to," že,' byl," mladý" krásný "a', spOlečensky ,úspěšný; : že ,nedovedl 
" učiniti šťastnou ani jednu ze',dvou sobě 'osudově :oddaných přítelkyň; i nichž 

, , ta; kterou opustil, zaplatila jeho pOmíjivou: lásku svým životem, a druhá, 
, ,:kterou chtěl míti, musela jít mimo něho šé,zraněnýmsrdcein:': že': ani matka. 
'svou, Obětavoúláskou ,~emohla: zaplatiti 'cenu za jehó :vinu, a 'vykoupiti Ímt; 

životClydé' Griffithz Í'ománuvystupuje :jako tragický typ 'současné 'doby, 
, 'azobrazuje nám slabost lidské pováhy,kterátak.čast6 selhává,má.H osvěd.:, 

čitivěrnost.k,mravním závazkům zác(o!nu ztiáty'nějakéokamžité hmotné vý
;, hody; smyslnéhoďpožitkútfeboradovánek dne. Zatvrzeloslvůčistrádání rodi~ 
čů, nechuť k, šedivým' těžk6stemdne ,'aokoralémú ',' chlebu,:: touha: po ,; rozkoš~' 

',' niékém' .mámeníizávisl , boháčům. a snáha ,zmocniti se :'za kaŽaou. cenu,' jej ich 
.' ,', ~lahobytné životní: úrovn,ě", j spu : tendénce, příznačné :vedle _ Clyda ' pro _ mnoho 
" ;nladých Jidí. Pro' vidinunedosažitelňých'mámenL v' oblasti erotické i sociální .. 

tlapou: sktitečnésympátié'osob sobě, nakloněných; 'žijí ':v'irréálním;' hypno-
;" tickém :'přeexponování; mysli, ,a' z .konfliktu: mezi: snem a skutečností :si ", ne- , 
/ zřídka pomáhajiizločinem,jsoucepři tom 'riaďrozpacích, zda se dopusti1i-< 
ďvůbec 'zločiriu, . když : přece : viděli.,bájéčný přízrak.- ',Román1Dreiserův' je' -

_ mistrovským ;"dílěm ;psychólogickéevokace/riiternýéh,pohnutek' a jich sou:: • 
-, v'islosÍi .s'fakty:vi:děného ,'. života;"Aútoi, nesoudí svéď postavy': za sebe,: ,ale, 
_vc,ifuk:, sf! dó~ jejich' duši" do ' riiotivů~ skrytých;. zjevných -i: n.evědomých; ',' á • 
,dóciluje'svou; nadosobní: liezprostředn'ostí, , nezapomenUtelně: živé,reakce' 
v mysli čtenářově. Před, vámi stoj i,jedná, trpí' a umirá Clyde;: nebo ti, ,kteří" _, 

;' ho niíloyali a, záse ,Heří: ho~ soudili,' a <vy vidíte skrié autorovo "umění, za' 
:, o),on u:', j éj ich "h:"ář~ .',' á, Ci ti te, • " j ak ~t~k()výt,oÍ'omá?", nikd y, népu~e/nahrazé~,' 

hlmem. Ethos:romanu'J e za: osobamI a není ,rozeblran_moralmllll senteI\cemt;: , 
,V:tom-je'kouzlo románu,':že soudí" mlčením',a,'přece 'jsté si,po"četbě jisti" ,',' 
jak strašné ie,upadnouti'do ruk6u Boha živéhó: ,"';:'ď',ď>-F.M.H.'-" 
:,:;': A' ještě něco inúsí~edodati','~ •• t~mto 'románě"který"j~ vněKt~rtch ině~te~h 

.'am'erických -=- příliš věrrié 'zrcadlo:::", dán na ,index zapovězených' knih a po~ 
',', cházíod'autora, v němžkolujékrev,česká (jeho babička i'máthhýly i Mo-

rávy, rovriěž:manželka:): proďčlOvěka náboženského, znameilÍi četba, zvláště 
poslední části, duchovní rozkoš, kdyžslédu j e" jak' teprve nábóženstv(du~ < 
chóvní,přivede Clýda,žesiuvědomí, a pak již nevymlouvá a neomlouvá" 
svou ,vin u a Os ,klidem: jde~ k' elektrické židli, z' níž měl, celý, :život ,hrůzu. 

; ,. c, -j, ~,' ~ " - , .. , .'" • ,'>, ' ' .• ' " , , • 
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Náboženská oblast jetu p~dálla s ',touž mistrnou' ži~~u 
prav:divosti-jako ostatní' život., , ' "1: 

2 .. Nóvé ki-.fh§ . 
,',1, 

• ..... .1 Do'příštih~, čísla, odkládáme. referáty o další~h.rÍových·knihách:Dr. F. 
"M~ Hník:,.za .lepší· církVLDušezpytná' studie 'o ··příčinách· přestupů do 'církve 
československé. EdiceBlahoslav,sv;, VlIL, 1930. - Kronikanábož .. obce cír-·. 
kve československé v.Nuslích .. Stručný výtah 'dějin za první desetiletí .1920~ " . 
1930 .. Upravil MártinZeman;.Jarář. NákladeÍn',náboŽ. obce v Ntislích 1930. ~' 

.• F,.' žilka: Podollenstvj : Ježíšova, Překlad' a ,výklad: Kalich '.1,930. '.,-,Dr,' Ferd. 
Hrejsa:česká~ bible. K 3~0.výročLBible . kralické. ,Y/I1CA 1930. -Julíeú 
BéndcÍ:Zráda vzdělallců. '1\1ánes 1929. ::... .EduardThurneysen:, Dóstojevskij. 

,YMCA 1930. ~ ďJ aú' Herben: : Chudýchla pec,~ který; se· proslavil. čin ,1930 . ...:,.... .' 
•. Tadéúsz ,. Zielitíski: ' Náboženství' starověkého. Řecka::'Melantrich 1930. ,. -' AI~ " 
. '. {red' Fuchs: Autorita: Melántrich '1930.":':' ~Wil1iam,James: Druhynábože~ské.· . 

c, zkušenosti. Melantrich 1930. ~,J. B.' Kozák: : Přítomný stav etiky. Dědictví 
:l(omenskéh6 1930. ' . ., . 

·.'RŮZNÉ;'" 
>'.' 

" . 

,Oč e s.1I osl Dve li sll éc.i r k oimá přÍznáčnouinfó;maci veliké a škvě; 
lé dílo, které. jde do celého ',světa: Der Protestantismus der Gegenwart (Unter' 

.. ,' MitwirkílIlg.- fiihrender', Personlichkeiten ... des', kirchliéhei1 und theologisch:' 
'wiss'ellscháHlidien 'ď Lebens '.' heí-áusgegeben.· von ,': Stadtpfarrer . Dr.' theoI:, . J. 

Schenk:el. -Stuttgarter ,Verlags-Instiťut, 914 •. str., . cena ,.,420 .': Kč). V', oddí1~: 
." německý' protestantismzahranicemi '. říše' čteme: "Hlavníproúd husitského 
,přestupového hnutíďse'všakvliLdo československé církve,; nového útvarU'po 
. zpi'lsobú' stáro katolické': církve, 'ále.aktiv'nějšího a' radikálnějšího než je .tato. 
'ane bez sklonu' k Rusku.(zumRiIsseútuni):Za větevpr6testantismu nebude " . 
jí:možno pokláda!-; aspoň jen ďdosudrie..:- ač.zatím 'dává vychovávat svůj~ 
kněžský dorostnaévangeli~ké Húsověfaku1tě vPraZc: u

,' . . ...... , .. " ........ . 

,-:,'Č e sko'sZo ven '.št í .,' úni{á fi.':R.· 1922~z~ložil Dr; Nó~b~~t,č~pek 
.'. ;~ P,raze . sp'olek','S,vobodné "hr.~trství ,~<a·.~:'ip~víjel _ v; ~ě~',~intensivrií, činnost-, po", 

vzoru americký:chunitářů, mezi niníiž,předtíÍnpracováL-Ve.Syob.b. byli' 
.'. příslušníci všech církví" i ,lidé:bezvyznání. .Poneéhávajenadále.Svob.b.'jako 

- , ,.,. spolek, . začÍllá'nYníDr.' Č. vedle toho; orgáiiisovati-své přivi-ience v· unHářskóú" ' 
,' .• /drkev.',Ústaya této'novbilíbóž: společnosti byla' o prázdninách_vládouschvác~ . 
'Clena, církev ' vzata' ,na- vědomí' a, její" ústava. uveřejněna -,ve Věsti1íkú~ minist, 
,'škólstvC--V3; čl.'ústavy,~sepraví:,;UnHáři českoslovenštíčíiají kďsvýrnhIa:v~/ 
'. .níÍnúkolům : býti orgánem'. tvůrčího ,náboženského ~života,; učiniti 'náboženst,:í 

. principem pokroku; snášelivosti·a dobré. vůle 'mezi ·lidmi;usilovative' jménu 
; nab'oženství o vyšší ,mravnost' a' sóciálllí ď; spravedlnost ,v : životě, soukronléin ' .. 

. '.' F,veřejném,shi.iati' se především,co duševní a duchovnLzdravíď svých příslÚš.- ' .. 
tiíkůjovýchovu,harmonických osobností a.charakteru, zvláštní péči věnováti 

<~ Illládeži, áby z' níVyšli silní á úspěšníjedinci k duchovnímu a mravníinupro~'- .', 
,spěchu národa" zřizovati: aU:držovati' ústavý.á zařízéní' účehl tomu sloUŽíéí. ' 

. V ranicitéto ústavy .chtějí unitáři čsL přispěti k rozluce.drkve,a _státu. w
" 

., ... Lig apr'o i i d s k áp 'r á va:. v -č.~s k o á ~ b e nsk~ býla zii:loÚna . 
tyto dny sé. sídlem'v' Praze jako odbočka .světové ; organisace. '. Orgánem: jej ím, 

-je' měsíčník Lidská práva"jejímž vydavátelem je. prof. ,Dr,E. 'RádI, vedou-
cím redaktorem Di-: Bedřich Bill, odpovědným r~daktorem Jaroslav.,Šimsa,;: 
který j", také . .odpo~.ředaktoreiÍl • Křesfanské:revue .. :Účelem Ligy ,jest~ hájil, '.' 



· . spra~~dl~ostprotizvuli, násilí a 'právnímu fo~malisin~;ď Chce. fÍlkébúditive
. ' .. řejné svědomí. V,~>čísle časopisu se praví k programu: "Vychiízíme:.z pře
· ' svědčení,'.že svobodné, rozumně poučené svědomí j édnotlivcovo musí -býti 

uznáváno, chráněno;; povzbuzováno jako neJvyšší. instance.' ve. všech ',otázkách 
.... • života:. Veřejná., ,zřízení jako: i, stÍit, zÍikony, úřady, .politické;strany, noviny. 
'.:' a' šk?lamají sloužiti jen'Člověku'v jeho snaze o lidskosti lidskost ~ je před
l ;'; nějšLnežvšeéhna daná" za{ízenL ;.'Je. třeba hoje .za' svoboqu' proti moCi 
.' předsudků cfrkevních; nacionalistických a, rasových.' Je.ďnutno. hájiti občan-

· skou svobodu proti mechanismuhyrok'í-atickému a' proti '. přesile veřej né agi- .. ' 
'. tace. Lidskost, nikoli femnule;' lidskost, nikolidomnělet..zv.vYšší zájmy." 
-,-Néní'pochyby,žev naší době,. kdy reakce a konseryatism jsou u.nás. na 

;'postupu, vevšém ,veřejriém'životě, i církevním, je tato Liga i její Jist na místě~ 
. 'Ř e ck o-kat o li e ká: b aha s 1 o vee k á.a ka d em.i eď~e .. :L'v o v 'ě, 

· založená pod' protektoráhim' árcibisk.Szepfyckého,.' má:, vzdělávati uniittské 
bohoslovce'ukrajinské .. VstatUtupoČítá s.12řádriými a 6 mimořádnými pro'-

· fesorskýmistólicerrii;' .. Promočnía ~h'abilih~ční řádj e : sestaven. 'po: vzoru ,ra" 
kouských theol. fakult:. Studiuintrvá: 10,'semestrů., Zvláštním, úkolem akade
mie' je.··příprava 'pro'misie:' na; slovanské!I1:' východě,' Proto má ve .. vědeckém 

,programu. probadánívýchodníéh' cÍÍ'kví :v minúlósti ,i' přítomnosti: Akademie 
má':. 170o'posluchačů. Organisátorem a, rekto,remjest. prqf;'Dr. SJipyj, který 
založil ďl'. :,1923 . revui ~ohoslóvia, nyní:orgán: akademie,,' s články jednak: 

:ukra jinským'i,. j ednák la tinskými; ,Akademie . ~ydá vá ; f<iké sbírku· vědeckých' 
spisů:' Operatheologiae. Socie,tatisUkrainOru,m: Dósúdvyšlo,. 7svaz~ů. '.: ...... , 

"'l." Va rš a t1. s káď n á bože Ti s k á,é ob ee p ci 1 s k é.n á r o dn.i. c.í.r. k ve 
· si dala nový titul: V iršavská obec; polské, národní katolické reformované 
'drkve; .. · .... .." '. ,.,ď. ,', ,.: ",'" ,: . " . '.', ' ,.,' ',,' . ' 

. ,ďM~r'i a v i t s ký ar e ibi sk u p .K owa 18 ki byl; jitkznámo, okresním 
so~demv Plockú odsouzen' na 4 ,roky vězenLV aršavskýapelačnLsoud roi~ 
sudek· ,potvrdiL Nejvyšší sóud: však rozsudek zrušila:nařídil',apelačnímu. 
sóúdu:nové řízení před jiným soudcovskýmsborem.:'. '>' " . : .•.. " ' 
" ". o.b e cl a s k y (agape) .. VPolskuvytvořila se pod tímto názvem'nová 
náoož.: spólečnost, ' šířící '.' se'nynL~také ,v Německu; 'Odinítádogina,' svátosti. a 
liturgii, hlásá'neodporo~ání zlému, .aostinenci' á vegetariánství., ' 

, < I ". i,. . " . .' .~ , , . , ,-, -, .' 

'. ,:. . . ...• '., ;, ",'; 'z ;.:ď ,t" 

'.', O só b no st. "v OS~b~osti, stává,sesíla,<,s kt~~oú ona jednála: novou 
,silou pro ~j iné, '.' působíc .. dáli, časem'· a' prostorem. '. N astykti'. s 'yynika jícími ď, 
osobnostmi závisí každý mravní pokrok,' ano - již. zrození mravnosti.,:To je' 
vyšší plození ve . světě doorých 'duchÓ.~· . .' .., .•.. A. Hal'Iiack~; 

'., : "č e s' k á' mi iz·ul os't ,~'á b'ó žeiz sk'á.',;čechY: mělý' zásltihu . .i 'štěsÚ, .. 
žé .', jéjich,:"vhistnkvěc,' ;vždy, se,slučovala,s .. věCí: celého: lidstva. Z : jejich 

- vítězství celý, svět: má. prospěch; 'jejich~ porážky:' nezarmoutily: pouze jejich ' 
.' děti,' ale. všechny ty, 'kteří: pracújI azápas( za obecóý pokrok;' jejich hrdi~' 

nové nenáležejí pouze jim a..jejich mučedníci isou uctíváni ve všech srdcích,: 
'inilujících: světlo.'~:_ďď,ď;: ,ď: . " ... 'ď:i,A;Denis;ď: 
, •.. ,' Co'. éiz Y'bi. i,jM'á~~ -B'pha;čimá~~ i en'j~ho obrazy".theologÚ.'a, zboŽ~ , 
'nost;která:jen:vyslovuje jméno. boží? Žije duch' boží v našemsvětěj, v našich: 
, ,'státech,' společnostech;obc::ích;' 'národech?;; ;'J e.Bůhněčímť pro. ,politiku a', 

.. 'v;ztahy'mezi národy? _.i Pozorujetne,:něcó z Boha ve veřejnosti; :-;mravech'a zvyk': 
'lostech naŠeho,Jidu?.'Jakby.1a možÍ1a poslední .válka?::Anení '.celá církevní' 
, historie nepřetržitým :'.' výsměchem:;přislíbení, . evangelia; . hle, : čiriímvšeéko., 

nové?" H.~'Kiitter: Méin>Volk. Die Botschaft des:Jeremias ~n unsereZeit;' 
2.' vyd;~nichov1930, 's. 8; . ,..:.,. . ..,.. , 

1 
~ 

.~ 
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F érdinánd Prášek; předseda, sněmovního, výboru :právnih,o; 

".', NOV ÁÚSTAV A. CESKOSLQVENSKÉ, CÍRKVE~" 
Co • 

'>. ~ :' .• <~.., 

. ' :,Veškerá veřejná správa ,~ď dnešním' stá{ě.nenC~o~,staráváná: 
' ... výhradnějen' argánystátnímLJest zdecelářada"osohnhstíve": 

. řejnóprávních, .které v nejrůznějšíCh směrech. slouží' zájmům ve:: 
řejnýni atím'zárovéňi zájniůnistátním; Všem:"těmto·právnickýÍn 

. , ósóbnostem·, přiznává' stát právo samosprávy,.což'znamená,;. že " 
'. tytop~ávnick'é' osobnosti mají jistý aborveřejné ,působnosti,jež : 

spravújísámy, t. j: svýmjiuénem, ve svém zájmuasvými orgány . 
. ' . Stát však přiznává dák . těmto ,korporacím také' právo, aby' si· 

'samy. pro. své pří:slúši1íky,stanovilyzávazné.normy,·' statuty.' 
V.tomto smýsluďmluvíse pak,a,jejich autonomii. . . . 

•.• e Takovými veřejnoprávními . oS,obnostmi jsou i cí~k~e,svazy 
'po státu nejdůležitější, zejméria co do významu pro současný 

'. život,politický. Stát přiznáva jim samo'statnostvobojím:'pnivě 
vytčeném.směru{·avyhrazujesi jen. právo dozoru, jelikož má 

ďsvrchovaný. zájem'na tom, .aby příslušné veřejné potřeby,.jichž 
ohstaráriícírkvím svěřuje,Lbyly 'řádně opatřeny;' " .... ~"., .' , 

;, Církev, jak~každájiná 'os~b~'práviiím \ řádem,:'vytvořená~~ 
uznaná; ,nemá :vlastnL,vůlé ani způsobilosti· jednati samostatně., 

.' MusI tú býti lidé, kteří řídLje'jíosudy; kteří projevují na: venek' , 
.. její vůli. a,či.ní za ni právní :jednání. . Jak se tito lidé :k svým 

funkcím povolávají a,jak,dalekosahá jejichmóc ve věcech ,cír~ 
'kevní,správy;'určuj~ústaya c~rkvei' .' ". /' ' '; ,I .: / I 

',J ak iná· býti taková ústaváutvářena,vyplyne'.·logickY :z:,.cílůi 
; které si ta' která Církev'vytkla; a' z .její nauky. A naopak zase, 

již z ústavy té které církve můžeme činiti určité zá.věry na její 
póslání. . . ' , . , ' " " . 
. . Pohlédneni~-li jen zběžně, na ústavydrkví; které došlyvRČS 

,státního uznání, padne, nám do očL hned ,zásadní rozdíl mezi .. ' 
, absolutistickoU' církvÍ; římsko~katolickou, a. lidovými, . církvemi <-
doby novější.,· , JI.'; , ' ," ' 
,.' V církvi ří~sko-katolickémá ,papež' b'Du moc, právní;: jakou . 
má v.oboru světském absolutní panóvník; On: je nejvyšším záko- . 
nodárcem, 'soudcem a správcem cÍ'rkve. Ani biskup ,'-římsko-' 
katolické církve není ničím jiným; riéž pouhýni správním Med ... 
níkem úplně absolutního vládce. Církev řídívýhra:dnějenkle..; 
rici,laici nemají 'vůbec :žádného účastenství ve ' správě ,církevní,' 
jsóu povoláni jen k poslušenství. ~ . ' " . 

, Pravý opak :tohotostanoviskazastaYaiUidov~ církvJ! evange~ 
JicH. V jejich spáivěse vedle theologicky vidělaných duchov.: 
ních '. ůplatňují i laicL Funkcionáři 'církve dosahují svého inísta . 
svobodriou 'volbou. ,':, .' c:. ,~. . . ' 

...•• Na stejných demok;ratických iásadáéhspoČíVá také organi- " 
sace církve československé. Již v první její ústavě (dosud plat-

I -' \ ... 

" 

10 Revue Cés., 145 
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:.né) jsou'obsažený všechny. právě zmíněné'demokraticképrvky 
církví 'lidových~ Všichni činovníci . círk~eď p'ovo!ávaj i s<k sVÝl;ll 
funkcím ,Svobodnouvolbou'členstva;' ve správě církevní od neJ- , 

'nižšího·.út"arucfrkevního aŽ do vrcholné, organisace celocírkevni" 
4~astf!.~ se . 'v~ple odl)orně vzdělaný~h: éhichovóíchtaké' laicí, . 
v cír~evníchzáležitostechnabývá' platnosti jen takový 'projev,
pro'n~j~·se-"y~l~lv.iI~ většina té které 'círk~:vní jednotky: ,'~, 

'" ".: Npvá,ústáva' církve čéskoslovenskéneznamená žádnýzásad-:-, 
, nípř~vrat 'V ',dosav~dnídrkevní 'orgaóisaci. Hlavní zásady . cír.:.. : 

kevní prg~nisace,oo~ažené v ústavě staré, jsou téměř nezměněně . 
'přejaty :d-Qďústavy'nové.! '.. .'> ,: ~" ...., ..: 

...... ·Bylojen:ýyúžit~' 'zKušenolstí, naJbytý6h:~za, de~eti1etéh~! tr~ání ! 

. ~církve, 'některá,ne dosti jasná ustanovení aosavadní ústavy byla 
"přesněj i vyjádřena, jiná kusá; ust~noveníd.oplněna;. takže .nová 

'. ústava'~ 'až. na ,některé změnyéelkem. podružnějšího 'rázu '. 
• preseiituje senámjáko pečlivě prove'dená formální revise ústavy' , 

dosavadríí. " ,... ~, .' / " . ,: ď" c' :', . , 

. "" Org~~isac~cí~kve'zůstává.· ~ybudovámi :vé' 3 stupních~,Zá-. ',' 
'~kladní . spravní jednotku tváří ·náboženská . .obec .. Souhrn ríábožen,.' •... 

e . skýchobcína určitěohraničeném'území tvóřídiecési. Vrcholnou. ' 
organisací jé pakc'eláéírkev(patriarchát)~ .'. . ... ,' . ,:: . 

Orgány náboženské obcejsoú valná hroma'da .. á. rada star-:-
I . ·Ších~.Válná hromaďá jést vichiiíln. správním 'orgánem"ve ,všech': 

záležitostech' církevních, týkajících se náboženské obce: Rada 
staršíéh'jeyykOriným .orgáriem valné hromadý.aobstarává' sprá~ 

'.' '. vu běž!lýchzáléžitostí, 'zejména .spravtijetjm:ění· náboženské 
, obce,ah'osppdaří y' !llezích schváh:iného ,rozpočtu: V ústavě'jsou. 
zvláště vypóčteny .určité záležitosti,' o ,nichž, vzhledem k jejich' 
aůležito~ti: r'ozhoduje valnáhroínada. TákrÍa příklad ',svěřepý , 
jsou_'valrié hromadě všechny 'volby,valná hromádá,schvalújeroz;. , 
počet nábož'enské 'ooce' a' uděluje. rádě staršíéh<absolutoriumz je-' . 

'jího hospodá'řenI za uplynulý rok. Valné hromady mohou 'se,' 
účastnitivŠich,ni plnoletí 'pří:slušníci nálbbžénskéobce; muži i že- ' ... '~ , 
ny. Rada starších čítá 6až 18členů;podle'po_četnosH nábožen- .! 

ské ~bc~: t:a u1?yl~ člerty rady starších:nastupujívolení .náhrad':', 
nícL Tjm s~' q~str:aquje> do'sud platné právo kooptace; Člens~ví .', 
v,·rap.~· 'stilřších' trvá' ,6 'let·:a,. jest čestné.' Hranice' 'věková. jest 

I oproti 9P:;Up ; platrtémÚ právupO'~unuta na 30. rok stáří; Vedle' 
t~h::P.tq' vol~p.ý~h. č~e·nH. zasedajíV,radě starších mócí svého úřadu 

, f~rářn~hQ, j~hQ n.~hradník, pomocný duchovní věkem nejstarší i 

a jeden učitel nábož!,!nstvL H;óspodaření:.,rádY starších konti-oluH 
vol~llí. př~hližjtelé~~tů, kteří jsou povinni vykonati ve správním~ 
'i:o'c~ p~jm-épi! pv~ revh;e;.Jejich revisní zprávy' přeakládají 'sé '. 
valné 4ťRm~d~,:QRh.led n~řádriéhospodaření vyhrazuje se vúr- , 

i ,čitých směrech i diecésní rádě. '. '. . .. . ď< " .' ';-
'.' • Spráynímiprg4n.y·dh;qési 'jsou jako dosud.diecésní shrpmáž:
qění á. d~~césnír<l:d~. Phdobně jakóu náboženské obce, jesttaké, 

, . , ' . ,i ~ 
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'udiecése, jejíriJ.'néljvYšším' spl~ávni~ Drgánem, 'd,iecésní shrD-,, 
mážd~~rjehotČlenyjsq!1 volep:í (~~jrn~n~ ,třisetHétí) ~ástup~(Jvé: " 

, nábáženských " DOcí,: dále' faráři, pDmocní duchDvní a odbDrnÍ" 
uČiteIoÝé'ť náboženství na systemisDvaHých místech, konečně, pák 
všichni" členDvé,' dh!césní rady" a finančního yyboru 'diecésníhb., ' 
Diécésní shrDmážděníkDná.se Imividélně 'každý rDk., DOl jehO' 

.:vYhra~nC 'působrio'sti 'patří, zejmériá.prqvedení vDleb'diecésní \ 
rady a stáléhO', finančníhó vyborudiecésníhot , v ,Dboru hDSPDdář
ském pa,.kschválenír()zpočtu a, rDč~í uzávěrky. Diecésriíďradaje 
,výkonným'a' dozo.rčímúřa:dem,diecése. 'Skládá se z biskupa " 
, a '12 volenýchčlerió; z' nichž aléspoň6 niúsí býtrIaiků: Hranice 
.,věkDVá ,stanDvenastářím ď3S let. ~~FtÍnkčriíobdDb(je Šestileté.,' 
Konťrolu hospodaření diecésnínidy prDvádJ zvláštní,na"díecés

'ním shrDmážděnívolený, šestičlenný výbor. ,,' , 

-: / Mluvčím orgáne~ celé cí;k~ej~její s~ěm; který sem~ ~~!, 
'nati 'pravidelně '. yždy; jednDu', zaS ,leL Členy' církevního' ,sněmu' 

, ,jSDU ,volenI' zástupcovériábciženských Dbcí;, dále ,v'šiChn( far~ři", 
, ' pDmDcníduchDvní a učitelé náboženství; zasedajíCí v radách' star-
- ších, dále všichni členové a tajemriíci všech diecésních, rada 
, ,fiiÚlnčníchvýbDru diecésníéh, konečně 'členové ústřednLrady, Hu., 
',výbDru ústředriíhQl,vYSDkDŠkDlštf prDfesDři církve českosl>ředitel" 
"kDleje,tajemník ústředriíra'dy ,a.redaktDři oficiélnihD tisku CčS: 

,BěžnDu;správucírkevních záležitDstí'obstaravá ústř,ední' rada, ' 
, , ' jejíž, slDžení jé', oprDtidnešnímu stavu : poněkud pOzměněno. 
, , ,ústře4ní radu tvoří totiž: patriarcha, jako její, př~dseda; bisku~. 

pové, 'jeden zástupce, vysokoškolských profesDrůCČS,' jeden 
zástupce Hnančriíl1ovýbDrutístředního, a laičtí Členové, voleni , 

, na dDl?u6, let die,césnímshrOlpážděÍlím;, pojedno'rri za každD~ 
diecési:,Je tedy ;jednak počefčlenů' ústřední'nidyrozšířen D'dva_ 
nové členy' (zástupce vY.!{Dkóškolských' profesorů afíú. výbDru 
ústřední'lO), dalšízéjmérIaspočívá pak v tom, že diecésní shr'o
mážnění přímo určí, kdO' má, býtičlénem §střednL rady>~, .,', ' 

\ KontrDľu hDSpodářství, ústřední rady PfOvádlzviáštnL finanč-
. .tlí výbDr, do něhož volí každá diecése po jednom členu (pražská 
di~césedva); Schvalování' rDzpočtua účtů a.ějě se vezvláštÍ1í 

'plenární ď schůzi všech členůdiecésriíCh r~d" ústřední rady a 
, 1Ístře,dního . výb;orufinančního. • . :, ,,; ď. " '. • 

DuchDvní správu óbsta~ávakv náboženské obd.farář, ďv :die-, 
,céši biskup,' v církvipatdarcha.Faráře. volí nábožens~á~Dbec 

i terna, sestavenéhO' . diecésní radou. 'VDlba jest· ml doživDtí~ Po
mócné' duchDvni'a zástupce dDsazuje' a~zprQlšťuje diecésrif ~ada. 
Vyučqvání náboženství svěřuje 'církev "zpravidlaódborně- vzdě-
la~ýrri:uČitelurir nápoženství. Konání p:ěkterých církevních Dbřa-, ' . 
dů (křty', a pohřby)' může díecésnÍ ;rádi k žádDstíriáh()ženské 
obc~svěřiti způsDbilýmjáhnllni. Sl~:ľžehp:í, pDm~r farářek Dbci 
může býtirDzvázán jedině' resignací; smrtí. nebO' nálezem kárnéhó 
,vý~qrtÍ." .' ~,' .' ď""". .. ' . 

. , 
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.V čele duchovní. správy diecése je' biskup, volený svobodně" . 
náboženskými obcemi diecése; Zvoleným je ten, pro koho se . 

. vyslo~íml.dpoloviční většinanábožens~ých obCí, ·jež. platně' hlá-, 
so~aly ... ' ".. ."e " .••.. ", •... :'.', ' 

. V'čele.duchovní správy celé církvečeskoslovenskés~ojí patri-: 
'archa, : který' je 'zárovéň biskupem diecése pražsk~ .. Volba 'paťrk' 
archy,: d~je se. tímzpůsobein, že jednotliv~ -diecésní rady po / 

'" slyšení svých synod duchovenstva oznámíústřední',riLděpo dvou' 
kandidátech.' Z· těchto' kandidátů'. zvolí. :.si .nejprve nábož'enské 
obce pražs.ké·diecése závazné terno. Patriarchu volf pak;z' tohoto 
terna všechnynábožens}{é. obce celé. církve .. Patriarchou zvolen .. 
j~ t.en: ~ro koh

v

() s~ c vyslo~ila nadpol?viční většina. nábqženských' . 
· . ObCl, )ez.platnehlasovaly. ; ,'" .... J '. '.. • ..',," 

'.' . . "~' ,,'BiskÚpovéi patriárcha: jsouvolerÍi,stejně' jako faráfi,na·do~:. 
:.. '\.životL,. '.. ,. ."'" '. . .' " ... ' i;,>. "~o . . • 

.. .' To jsou" str!1čně vzato, nejdůležitějšíustano'verií .rÍ0'Yécírkev~., 
." níústav.Y, jak ji vyprácóval po' dlouhých.a důkl~aných poradách 

právní výbor. Ústava,budepředloženasyolanému již. církevnímu 
'sněmu, aby o,nírozhodl: . .... . . . ' ... , .... . .. ,., ." 
... , Jak'bylO' liŽ řečeno, neliŠí·se nová \ústavap~dls(atně od' 
ústa:vydos~vadní.Círk'év československázůstáne 'i nadále ,dr-

ť kví lidovou, 'vybudovanou' na . zásadách p'ravédemokiacie. . ... ; .• 
, :~'.Nejví~ebylo a bude'jeÚědebatovánoo 'otáz~~ názvu "bi~ku
pů" a "patriarchy", a, o, 'jejich :funkčriímobd6bí, .t. j. mají-li • 
býti voleni na doživotí, či jen na určitou řádu.let. 

. " K:'oboj ímtěmto~tái~ám zauj al' právní ~v.ýbor větširio~- Iila'sů' 
· . stanovisko, že pró cludl0vní sprá:Vcediecé~e. a církve má bytí' po~ 

nechán dosavadní' jejich název ,;biskup'r a ,,,patriarcha"; a' že 
· mají býtívoléni doživotně.: '.: .'.. .•... . . . . ,' .. ,'; . 

. Mámzáto;Žev-obojím,~měru záujalprávnC výbor st~novisko -' 
správné, a. žetím, ani. v 'I1ejmenším '/neporušil demokratiéké zá~ 
klady riaší,Církve;· . . ...•.. 

: ... , Co se' nefprye, týče pojmen:ovánf' ;,bi~k·up,i. a ď,ípatri~r~h~"; 
jsoú to riázvy již. vžité,zvoIené:. podle praktícképotřeby, .vy-, 
plývajíCí z denního ži"ota;Neníseco óbávati.toho, že by si snad .. 
někdo ~' soudě. jen.I>odlelohoto . zevního: označenL - popletl ' 

naše :prosté"hratrýbiskupy s mocnýinÍa bohatými 'biskupy církve 
římsko-katolické;riebože. by' snad již : z tohoto' pojmenování. 
mohlo vzejíti něj aké nebezpečí pro demokratickou' strukturu naší '. 

, cíí-kve.;Pro rozsah pravomoci, toho kterého círk~vního funkcioná-:: 
ře není rozhodným .jeho. pójme.riování,'nýb~ž.:přédpis 'Ú&tavy, .jak· .. 
se:dotyčný ,funkcionář: ke sv~ funkci povb,lává .ajaké.jsou meze' 
,jeho pravómoci.A . tu' máme .. v .ústavě přesná 'llstanovenío tom, 
že i naši biskupové jsou k sVýmfl1nkcím.povoláváni sv-oboanou·· 
válbou všech členů církVe, a mámetáké i v Ústavě přesná"usta-.: 
noverÍí,. kam až sahá jejiCh pravomoc. Není tedy' žádnych obav.-
, ,,".. " /: , • - ' f· • , 

-,' 
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. Ktomtiještě podotýkátri,že jsou ieva~gClické círk~e/které ' 
ďtitultíjísvévrcholné:representanty stejně, ba' sn,ad ještě hon9~
nějL ,Tak' na příkladevarigelická církev augsburskélío vyznání; 

;' 'ría:.Sloven~kuá. Podkarpatské' Rusi 'má; .nejen svoje·. "biskupY':i," 
. '. ',aJe' tak,é "generá,lního :biskura~'./Stejněje tomu, u~reformov<!né . 

-~: (kalvínské),Církvéďna Slovensku a Podk. Rusi.~.Hlavou ·.něme·cké 
,evangelické církve v·čéchách,·naMoravěaveSlezsku ·je pak 

..... ;. dokonce,;president Církve" .. Nečetl ďjseniještě nikdy,.že by ně'::. " 
:'kdo chtěl':vážně. dokazovati;·žep·rávě ~tytovžpómenuté zde. cír:-'. 
ďkv,e,které si zvolily pro,své .~epreséIltanty.hoÍÍosnějšísnad ná.- .' 

" . ·zvy, ··než j ena pi;. pouhý název "seni01;'" jsou demokraticky za,:, . 
. 'ostalejší.·: .... ,':",:"':,', ';, ........... , ';": .... ' 

. A ste j ně je' tomu, pokud' j de' o funkční 'období: Otázkou. de:- ". 
'mokracie. není, .j e-li· někdo, .zvole~, na· doživotí,: či jeti. Ďa' d()bu' 
~předem .\určitě.stanoverwu, nýbrž ják je postáráiw O' to,; aby 

:. zvoléný . funkcionář nestal se nezvaným. uchvat~telem moci/A 
v tomto·~.s·měru je 'po.staiáno .. v'~riov:é ~'ústavě .0.; nutn-~u>ochr~~u ,do- .~.-' 

.' , 

··,:~táteč?ě .Úm, : Že. '. h~~d, v~v?dních" ČI~IH:!chv.i evy~lo~'ctta~ada, o.·. . . . 

. :z?~az~y)unkc!?nar,k~zdyv dpchovn! ayclte.I'Ilab~z~n~tvl P~~ .. ' ;', ...... . 
)(;!ha karnemu. radu pro kazdeporusempovmnosh,. Jez;ukláďa~ 

.:jejichúřad,a stav.Stanóvenífunkčníhoobdobí·je pouhou otázkou., ~ .... , . 
. ';účélnosti, jak,nejlépe óhstaratitúkterou funkci. Uvažuje o 'dané 
'. ,otázce.s tohot() hledis~aí .. s·hle#yámjej~vyřešenL práyníil1 vý- . 
. borem, za ,dobré, I dnešriím poměrům výhovující. Je nutně·zapo..:· 
třeM fo4o, ,aby ·ci,rkev ;nebyla 'zneklidňqvána 'častými' volbámi..', . 
'nýbrž ábybylo.v .ní dosaženo.co největší stabHity, a to ve vš.ech' 

, ,jejíchsložkách;riebof. kulturnímhodnotáin daří. se jen; ve spo:- .'" 
., ',řádáných poměre:ch a, k~álov'stvíBožimŮ?eiůsti jen z .lásky, 

.' ,míru· a shody,nezčeřované zápasy osoh a volebními hesly.... . 
<: ,Ko~~čněďi .v t~mto:sn1.~;ti připorriínám ústavy ;horavZpome~ 

.1 ,nutých, evangelických'·Cíi"kVí,. které. stejně I se' nebojl :voliti syé' , 
-~biskupy, c generální' biskupy i presidenty' doživotně. ,Jsem pře': 
: .svědčC'h(. že •. časem .' při jde i českobralrskft\Cvangelická; Církev' 
'.k:stejnémunáz6ru.':'-.· ď , .' , '.' • ~.: 
"Ke kOhci bychéhtá leště·uvésti,:že. ďO'nové tistav~nebyL 

. >pojat kárný řád;kterýbudetvQřiti zvláštní 6ddíLVněmťeprve<. ~" . 

• .• <, bude' definitivně řešena sporná dosUd' otázka:; 'může-li' církévvy~ .. -; 
., '., ·:lóučiti: některého nehódnépo' člena.ze~vého ~tředu. :Po' prohléd

·,t;lutíústavy jiný,ch církvf' jsemzjistih' že'iú·nicp.tato,možnosť 
existuje. Sám osobně jsem' přesvědčén, že i naše: drkevnehude < ... 
se '. moeivyhhóuti tómuto přísnému- ustanovení,:nemá-li;v bu-

.. :dortctÍosti utrpěti" j'ejívážnost. Církev'má:'amusízůstati'čistou 
" 'a·',pevnou,a' musí vesvém-.vlastn~m. :zájmú zb'aviti se rUzného ... ,' 

.. koukole -a ~useknoutratolestusychající,·aby.netrpěla.žeň. ď~_" '. 

''''. 

, \ 

\. f' 

;., .. 



-> ; 

, i,. 

-
-.1', I". 

V.Kloubek: 
. ',/ 

-''.....-

'J 

'. CÍRKEVNÍ~P~ÍSPĚVKY~ ';--.: 

Z pojmu' soběstačno;ti,- jež. jest a můsíbýÍi idéálerÍÍ,kaŽdé: 
. církve a' náboženské společnosti, plYnE:, žé 'jako každá jiná CÍr-'·· 

.• kev, tak Fcírkev.československá musí. se . snažiti • ó to, aby uhrá
dila veškeré své, kultové pótřeby ze svých vlastních prostředků,' 

. 'Plíspěvek-státu'je ovšem v 'ohledu' hospodářském velice cenriý; 
'rielze-:však iapomínatina, stále. ještě živý a dosud nerozřešéiiý 

,problém rdzlukycírkve:od státu;'jehoŽ.~provedérií -by mělo za 
. . následek, že h,y 'Církev s' těmito pnlvidelriýmí'státnhrii příspěvky 

,nemohla, nadálépočítati; Musí 'se proto ty církve, které nemají 
dostatečnéh'o majetku ka:p!tálového,:postarátizavčas .,o.to; 'aby .. 
upravily-svoj e ·'hóspodářs'tví(tak, aby mohly :. uhraditi", svdjé.',kÍ1I-,· 
tovépofřebypravidelnými příspěykysvých členů; '~'" .'. , 

, Právo vybírati'dávkyďá přísp,ěvky kúčelum kú1tovýmplyne, -
·z právaaútonomie asamosprávYjjež stát jédnotHvym církVím 
a náboženskýmspolečnostenl jéjich .Í1znáníiÍ1 přiznává/Stáfpo
'skyhij e ,uznaným' církvini a'·. náboženskÝ1Il: společnostem ,k ďdosa-

" ŽehI' jejich '. dovolených 'dM ' i istou:vrchno~h~nskoupravoirioc, • a' , 
,.'zarUčuje . jiÍú: i přípádnevVriucenL jejich .. ópatření, státní'mócí, -
' .. Církve . a nábo:žeňskéspolečnosti upravují' dávkovou ,a příspěv-

, kovoupovinnostsvýchčleriů vlastníníistatutYi jež stát schvaluje 
,<1 Údí1ícírkvi~zpra~idla'islib státní pomo,Cí> .... ",' '. 

"Doibrovolnéshírky've s})ore<;:h(kosteIech) . jsou ,čistě' vnitfní 
záležitostí církevní, jejíž úprava'i!správapřislušíorgáIÍům: cír- . 
kevÍiímsaIIÍostatriě. Do 'těcnto'záléžitostí moc,' státní ·nikdyne':' 
zasahuj (CMá-:lí se však sbírka konáti mimo sboř(kostel),byťi jEm 
:Ínezi . věřícími, ,yyŽadujesi z: důvodů'policejníeh:' p~volení:zern~ l 

. ského' úřádu, resp"má-li se sbírka' komltí v obvodu. víceiemf, 
·,'povolení ministerstva 'školství a národl1íbsvětyv: dohodě s nii:

" nisterstveni v'nitra; 'Pokúdj de .. o' dohrovolné. přísPěvky '.osob,· fy": 
,sických, . riepodléha ji' tyto 'žádnému omezení,. neboť' tu rozhódu je, .'. 
jedině,ďvftle ',dárcova;.: PřijlUstnostciohrovolnych. p.fisplvků: osób 
právnic}{ých'dlužno ,·:však,·posu:z:óvati:p'odle·jeji~h':statiitů;;:Tak.~ .. 
,na příklad, nejsou oprávněny ,obce (poHtické) usnášeti se. na ' . 

. vYclá~í<:h obécníchurčenýéh/výhradně pró účely kultu" nejsou-1i 
\ ~ t6muzeivláštního:tituhizavá'záný" (věcným', patronátem nebo. 

. . .zdůvoduzvláštního záv:azku soukromoprávriího, listinami" pro
.. : -',. kaúitelriého" ne bO"knihovně,za jiŠtěného) ,'Učinkli::,9,~~c,·itákové. 

- ťtsnesení, přÍněrnž nepadá naváhU: zvláštní zájem obce;překročí 
, t~P:t, ~bpr' ~vé působnosti, ,a ,inftž~ : býti jej í it~neseÍli ke, stížnosti 

..... přislušl1íKa jiné Církve. nebo i,.z' moci úředilí, nadřízenýmúřádelll , 
,;' (okre.sním) 'zrúšeno,,' .,.' " . '., '. . " ..... _ ,':}, 
, . ,'. 'Rozvojcírkvf riÍ1tÍóvšem k tómu;aby vedle těchto' občasných 
dobi-ovolnýchpříspěvkůvypisovány >byly"ještě jiné pravidelné, 

·"obligatornf:,dávky. a 'příspěv~~'(,c}i'kevní d~ň),Týtó ,nucené; dáv-. 
,;' '.___' -' '/ ~ I "$ , 
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· ~Y~a.· příspěvky. j sOU; Přípádně státní mócí' výhiititeln~. Stanoví 
. t()tiž§14. zákonač.'68/1874ř; i;,že k vymáhání přirážek,1ez ' 

'. byly. se státním' přivO'lením rozepsáný; a'příjmů a platil náho,:, 
: ; žep.skýrri ,služehníkům náležitých,. poskytne. se, státní potnoc .. Stej-
, riázásáda platí.na Slovensktia P6:dkarpátskéRúsi podle, '§ 9 •. 

zák. čLXLlII'1895;., .... . .... .. '., ,,' 
· . '; '> Pi;"oriucénépfíspěvky kU1tO'~é platí všeobecnÍi zásad~; Že pO'::. 
~ vinnost k plácení jich je zalóženana :pfísluŠhbsHk' církvi: Zá-,' 

.'. 'vazky nečlerifi zákláClájíst( naproVtbÍI}U na zvlÍištnhn právním "-
: .. ,důvodú.:' . .... ' . ......,..:.... . 'ď·. . • ... ' 

Ohledně členských, povinností prýštících z cítkevni přísluš~ , 
, nos ti stanoví §,5. zákona č. 96/199259 Sb. z. á n., Že změnóú tláoo- . 

/ž,mského, vyznání zanikajíveškerá'spofečnósthí práva-;dpuštěné .. 
cirkve.néboÍ1abo:žen~ké spo:lečnostr vůčfvystollpivšítTIti;stejně 

. jako nároky jeho vůči ní; .Týž jest pouze pO'vinen plniti. opuštěné 
církvi nébonáboženské společnosti závazky splátnédl>dne.vý- . 
stupu. Společiľóstní práva novězvoleriééíi-kven0oo.hábO'žehské. 
společnosti vůčinóvě přistoupivšímučlei111vzhika jí; šámozřejmě 

. ; .teprve jeho přijetím: ". . ~ ~ . J~;: 
, Pokud, jde o závazky nečlenů slanoví§ 8.c~tbvaiiéhci zákona· 

.' . toto':'.·. '. ', .... '.... '. ' ," . .', 
-: 'Příslušníci' církve. nebo náboženské" společnosti, smějí býti 

'. "doriúcovánikpeněžitým a n~tuiálním' pfíspěykůffi nebo' k. pbsky;._ 
"továnf prací pro' kultové á· dohr6čiruié'ťičely ~ve prospěch:jiné' 

... 'církvé' nebo. náboženskéspO'lečriosti 'jen .1ehdy,.jsou-H k ·:tomu ' 
váz~ni ,věcným . pátr,onátem~ nebo. spočíva-ti . povihnos,t/ k těÍúto 

. ''příspěvkům v soukromoprávních . ClÍ!:yé? dech ilistinárhiptbkazatel': : 
>riých,.nebO je-:li knihovně zajištěna. Zádhy důchovhí riesmíůdpří.: '.' 
. sl ušníkii druhé' církvé nebO' nábóženské' spblečhosti·. žáClá tl taxy,' 

poplatky, št,olovéá poCl., h!č.zaiíkonY sk~!e~~ě.vykoilarié k jich' 
~ádosti; 'á to jeny téže výměře, jáko je 'oprávněh. žádati oll pří~ 
slúšriíkůsvé cfrkve nebo nábožens.késpolečností: ...... ' " .. 

,. . .•.. Mohou tedý hý ti· ne členové .. církv.enehb' rllibdženské' ~ptileč
;.:," ,n"osti I)en vřii11)kou přinjic~yáni_'·k·,·'nějak~jri~> plně~f":~.·,lejl pro-, 

spěch; Výjimky ty' vypočteny· j~oupřesně. v'zákoně;,a nemohou 
. ,býti'analogicky.rozšiřovany; ~.~'i.J .:,";,'.';,::\;!," .' 
ď' . V .důsledků.tétó.zásadystanoví §,9:.citovanéhozákhriái Že. 
yeškeré,podleustanovení'§ 8.néútložené. nároky'duchovních, .' . 

. ,kostehi1ků, varha'níkůazpěváků, dále: kultovýcH'~ Hb}ji:bčihných 
· ··ústavů něktéré 'drkve' nebo. náboženské . spoléčnosti na.' příspěvky,·.·. 
". á' plriěnJ pro kultové' a ddor9činnéď účc;;ty:'.se;stranypříslušníků·· 
, . jiné,církve

i
' nebo,ná~.ožel1~gé.sp'olečnosti,:.j~st p'()~lá~~ti: za· z~_· .• 

··niklé. ': .. : ".' < .':. . ... ": .. '. .... . .'. , ...... : ,.,., .• ::: ...• : 

Pod všeoBecný pojem hečienů spinhiji s~Hi(jířE;irhě, i osoby 
'právnické, které tedy, nemoHou býti, nucény kpřísphk1}m pi-o 
kúltové a dobročinné účely některé církve nebo iiílboženské' s~d
leČnOsti" leč. ž~ by j~ z.vlli.štňl př~ffpis záko:ij~R tortitl~v~oval. . 

". pstanovením:t~kovyih jest. na 'pHld~H 'př~d~i§§ j; .zát{oha . 
. . 

, , /' , \ 
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,č.,'7!1895;, který ustanO'vil, ~že, prO' potřebu, farních, óbcí 'římsko
:katO'lických' ve smyslu § 36. zák. č.' 50/1874 -ř: ,z. lz'~' na' členy 
,farriíobce, uvaliti'při'r'ážky, které jest vybrati i O'd 'pravnických. 

\ .,1 ,:O'sO'b"společnosti a: sPO'lečenstev, které, podle svých stanov ne
:sledují, Nýlučně' nebo.' přévážněúčelů ' jirié;, kónfese, n~b§,. ji~é~ ... 

'-

-'/" 

\, ,~ .. 

ho ,ritu. , '_" :,. ", . , .. ' . " , . ,:';:: ' .. ' 
'.,PO'dledosud plalné>úshlvy ,církve českO'sIO'vénsk~je'ďdánO" 

'. ' ::právO'ukládaticírkevnídaň procelóu diecésiarO'zvrh<Hratiji 
,;·'na všechny riábO'ženské.obce:v' poměru.k jejich ,platební :síle\~ 

dO'. rukO'udiecésníhoshromáždění,. V álné: hromady 'náboženských: 
:.,i?bcíusnáše jí se pak] již jen) o rózvržení takto předepsané církev-
. ':ni . daně. : na;: 'přísl ůšníky 'své, -:náb6ženské:. ,obce., Ustanovení .. toto 
,n~~áží i.)vš.emv. praxi'na',zmičnéohtíže> , \'.' .. ~:,':"" ,.';, ,/ , 
,'<'i,:KekóÍlci'nutnO" ještězmíniHse '()důležitém ustan'oyení § 132; 
;ňaší,ústavní1istiny.; Pal;'agráfJentO'zní: .' ,.,..... ',.. . 
' .. ,~ď PO'kud'ye městech a' O'kresíchjv/nichž ,jest useHlýznáčný. 

, ,zl O'mék: státníCh: O'bčanů českosIO'venských\náležejících; k' llleriši" .', 
"nám náboženškým .. : mají hýti: určitéčástkyď'vynaJoženy>mi 
. Výchovu, náboženst:ví" nebo 'lidmni1nO'sf zveřejnýchfond.ů podlé.: " 
,tO'Zp'očtú státníhó, rO'zpočtů obecních nebo, jiných,' veřejriých, ·za-'·' ,.' 

.' . bezpečuj~~ setěÍntO'1}1enšinám vníezích, vseobecných, předp,isft. 
';,prO' veJ:ej nO'usprávu ,platriýchpřiměřený podíl napO'žitku 'a .. po-

" ,',užívánÍ. , .. ,'<' "i ":, " • ',~ď, .... , ,....' , :,.' •. ', :, 
, , " .. Ustanovenítoto,' přejaté db Ústavní listiny z:mírové smlO'uvy' 

.',', ,'St; Gerinainské, . .zaručuje církvím'početně,slahším; aby: se pří';'" 
, . . "padně ina foru: mezinárodním domáhaly· právě zmíněnéhO' svéhO'·: 

"přáva.,poskytuje-li státriá příklád' značné:částky: náboženským 
, .fO'ndům církveřímsko:"katólickék úhradějejích schodků a jiných 
; 'příspěvků k Ííčetům kultóvýin,jež~sevyplá~ejfz pokladnystátp.í ,. 

" ,y. mezfch ,úvěrů, povO'lených 'róčnímFfinančními :zákO'riy" mO'hO'u 
"sév 'záklaé1ě právě citováného uslariO'venf§ 132. 'ústavní listiny' 

. dO'máhati .i. ostati:tí:církve tohO',·aby,. také ,'. jinÍ "bylospravedlivě~ 
měřen6;a"aby;ták 'došel kvýrazll jiný "předpis ústavní listiny 

"O'rovnO'stl'všech nábO'žens~ých yyzriání.;, ," /: 
, .. 

'. 

,,-, 'I"',' :~~:"):,,.' ", ,'-~, ,.-~' - ',. ,- :,";'" "1, ~ 
ZAPAS CIRKVE'ASTATU,.ZA KRALE'PREMYSLA I. 

c. , 'A:BISKUPA~ONDŘEJEIL:.· ~. ',,t 

, f ".".',>':,', ..;' Úv'~:d~~~~'" ,....' \ .>.r(~.:· , 
',' ff Znejzajímayějšich slránekAějiI1 Poměrú'církve'astátu:vCe-:- ď.' 
c~áfhrza, dohpt~?hu~~i~s~ých.·) es~·be,~. odppruď zápa~ biskupa .. Qn~' 
.dt:e)e)I. s.kraiem ',,frenw:slem' 1.:", 'r: u.' ; 

.: : . Ch~eme-li ,po!"O'zÚillěti tqmutO' zápasu,' jest' třeba, bycho~ a~e-

.sPO'ň zběžně popatřili na .výVO'j předcházející. ',' " , 
~, '\ . 

"'J52: ;,. ' 
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,., .. ".,' '" Dleprávní~h., ~ázorů, které. za doby, pokře'sťilněnf 'Čechtlby ly 
pl~tny. v zemíchgermápskýcha odtud i k nám byly přeneseny, 
'považovány byly chrámy sé:svýmjměriímis důchody v jistém 
:smysl~ za majetek: zakládateleárodujellá.1

), S touto základní 
zá~adou'pak '""7""", jako přirózenýjejí.dů'sledek ,~'souviseló;že,ď 

-,zřízení chrámu záviseIovýhiadněnazakla:dateli '(fundátorovi);: 
<při čemŽ-součinnost 'biskupovase tykala vlastně jen konsekrace 
..čil~ ÍjDsvěcení ,chrárÍl11. Rozhodova ti~ 'smí-likostet býti postaven, '. 
'anebourčitimísto, kde,se tak Státi'lTI'á, 'ktomu biskup prá.vane-. 
'niěI.JakÓ vlastník'svého'chrániu riakládával,patrón 's'jiněníth ' 
jeho dosti Iibovoln,ěa' ro,vněž'dle' svéhó ,'rozhodnutí "vykazoval 
Z něho důchody duchovnímu správci, kterého' mohL dosazovati,a, 

,sesazovati dle libosti., , Ma j etriíkmohl správu svého, kostela ď na 
,určité, závazky' propujčiti kómukoliv.:Ale; z tolú»n~plyriulo,:Že 
by ten; komu správukostelápóručil,'musi1býti:knězem;~Závaze4, .' 

ďkter,ýsprávce kostela,přejímql"riemusil, záležeti v, konánibpno-, 
~,služeb . .Bylo~ téi tí~ spíšellložno; že odpradávna,aŽ 'do'J2.stol., 

','a :díl~mi déle, k správě ,~óstela, totiž,:k hóspodářskésprávětétó, 
. ','", hospodářské jednotky,- :a,tento názor'yšude převládal, ':2:.. 'sprá': 

:" ,vě, která byla' rozdíln'á od, vykcináváníobřadů,' nebylo zapotřébí , 
:, ,důstojenství kněžskéhó. Sama Církev j éštěve 12.' stoL, ač se již, ' 

" : ,:.horIivě, zasazov!lláio ,zIněnu;v~ svůj, prospěch"inusila,A()sa~adní : , 
"zvyklosti, šetřiti, touměróu," že nežádalá ani, aby správce larního , ' 
:kostelá,hý 1 kněz j. spokoj ovalá 'se· zpravidla;::měl-li aspóň, hodnost' 
, podjáhna,"alei.zdečinilavýJimky,připouštějíéi správce s ,niž-: 
,,'ším tolikosvěéením a,'vyslovujíc jen. přání, aby'se"brzy. dal: vy:' _ 

.. světiti, kterémužto:přání však nebývalo vždyvyhověnol)','~·· .. ' . 

. " ....·13yl~lr sp~Úc~m dos~~e~;nék~ě~,:m~sil'o~Šem k í výkónivábí', 
,ď,bc;>ho,šlužéb ia sebe ustanOviti kněze., Ale:jiŽ tenkráte stávalo se ; ," 
,často,: že 'arii kněz, byl-lL jm'enovánsprávcem kostelaL ' zvláště, 

, .. Jarnihó;nevykonával .. · úřadu' sám;nýb~ž spoko,j uje . se \ jen . braním , ' 
.;, pOžitků, pro vlastní:fti.nkc.e ,duchovní" usfanovil kněze jiného. To 
,'jsou,t: zv; námezdníci. (tizeiceřfadi), ač 'se časem tentoďriázev~ 
; ,',rozšířil· i na kněze, kteří za:platslouzilipřiíno majétníku. "" 

-. - • J' , " • '.,' < , - , 

r . . _ 'Praviďelně se.ov'šem <stá vé\lo/~ ze, 'maje,tník, propůjČiL :správu 
. ;. svého kostela přímo knězi,. j enž,tedy,ínimo jiné, ,:.přej íínal. izá,. '. 

va.iekkoÍíatibóhoslužbY.3) "."",' "",' ',', .;'.: ", ..... 

<"';Bylo' pak ovšem .přiróze~é,., že~i ;ma:jetriíkďk~stela'vybíraL 
'. kněze t kteří sesp'okojili částkounienší,cožbylo usnadně'no, když \ 
,postupem 'času kriěžípřibývalo,: takže nevšickni 'mohli býti hned . 

. " listanoveni;v .. duchovní· správČ. Kněz. bezinfsta se dal' snáze po:"," 
-.' - . ';.,. ,,' ,- -, ~,'" : • r -~ " t' , " ',~-

, :;,i:' 'ďl) Srv: Novotny ·~'í;českéPolit1c~"'n.'díl;'Úr.\534';~ld,,.' , ,." 
~: 2)'Nov~i~ý, české dějiny I; 3,str.'341:':''a 342. ~S~~.:Schči/~r; .~f~rr'~' 

.. ; kirche und::Stíft,' 75,' Werminghoff· 85; srv.' i' Krofta,. Kurie' ččH.X,·'7. (zvl. 
,-ot.}), ",', •. ",',,! .'\, " '," : .•. " ' '. , 

'3) No~otný.támtéŽstr.j42.,: ", ' 
'., ,- , ~ ~', 

','" ... 
. ,:-. ",.;', \ 

t' 
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;:-hiúJ"uti, 'aby přiji.tlsprávuko,stela za menší peníz, za shovnčjší 
~,,:ýnos.!). 'o :,':J. , ... '. '. ...\ .,,'. .' .... '. 

";'. 1 patrno, žeza·takovYchpoÍllěrůnehyly.v . dostatečné míře' 
.' .respektovány, předpisycírkevrtío kvalifikaci osob', jimž. berte-' 
· ,ficiabyI~propůjčována; a·žeczvláště,símonii. čili svatokupectví 
.bylavrataotévřena;dókořán;-ježtouchazeči o :beIÍeficíá i jejich .. 
. dižiteléhlcděli si,růžným zpúsohem,'osóbní~iúsluhami iúphi.t- ' 

, ky 'zjednati. přízéň patronovUipředevším pák. dlouho nebylo .lze 
7. příčirí vyložených vymod uznání kanonickým předpisům Oce-: .. 
libátuči'beZženstVíkri.ěžském. '< ,/:','; ..", J, < ..•. ' . 

. . 'Majetriík pazývasvůj kostel ecclesia mea ~ můjkostél,jehb 
kněze.paksvYrrikáplatÍem. .' . .' ., .... , /, '. . "s' '.' . 

. ' ,A' čím býIívlastníci S9JlkromýdlKóstelů. v;maJéin, Hm byL ve, 
"velkém 'júi{že"'a byl Hm'vlastriědříve ,než, oni,poněvádž .. kře-· 

s(anství. ·P!ávě,. z : kníž.eCí~o dyora. byló šíře'no, a nejst:iuší: k-ostély, 
právě knížatyď byly. založeny,. poněvadž'. dálé.jeho'vHvu·provzni:' 
kání drl{evní:organisace ·česképřipadl·yýznam' největší i pro ~ 

_ . povahu,nejstaršíchkostélů i projeho'póměr k českéeírkvi vůbec.5) 
.' r • ,Jakotedy'náďbiskúpských-statcích' byl pánem a vlastníkem 

·chrámů·.biskup,kteÍ§:mohlnóvé'kostelYhudovatí 'a snimivolhě. 
c" ;fiakládilti,.právělak'zase kníŽe se považovalZá majetníka chiá-, 
"rilůi jejis;hjměníná žboží'knÚécím as"újvHvtiplatňoval hlavně 

p. ř~.ób. saZován!:.opa~s~vi. á;Př.pd~.v:šímpr,l.ž .. ského bi,~~uP-:t:Ví;. jell~ž. 
~drzlÍelepovazoval' za.sve kaplany (mel' capellam)', pres to;~,ze. 

'investitury po někblikstoletídocházeli'bezprostředně, u n~mec- .' 
· kých císařů .. ,,' ... ,': ', •. ' .. '. ..... ..... .'., 
· .Biskupst~í p~ažské' síCe<vzniklo'společnou: dohodou . ~isaře,' 
:p~peže;aknížete, ,českého;. ale :hp1otné opa~ř~Ilí;:statky }uljeho, 
~:v'ydržóvání!, daUmu '. knížeče~l~ý.Atak bylo vlástně .. ariomal~í". 
jestliže investitiiruúdílél biskt.Ípůmčeskýni' dsař;z' jehbžrukou ' 
cini píd( pÓdy nedrželi, . a ďměloto původně' býtij iště. to1íkovýr~,-. 
zérii,svrchovanosticísařovY .. ' Skutečnéhó, majetku, nostalo .. sé 

'biskupu, od kI~jžete 'českého,jimžhiké hyl, založen, koste1;:Mefy> 
.. ~sépotom staL biskúpským ,a' odtudvyplyríul'také'poiriěrpánov- . 

níka českéhok biskupu. 6):ď ;;' . .'. . ". " " .',' .... .: ď 
I "'~,Ják'·patrrio,.bYlačeská církevriáprosto. závislá ,rtéCstátu' a'iého 

r:ePresentaiiteéhí .. ·kníže\ti:· i-jeho' Made'ch. i ·táké.'riil>velmóžíCh 
"městských.' .ď. . ,.: .'.' .... , , ... " .. ,. ď : ' ..•• '" • 

Osobní ať věcná privilegia. Qsoha/ korporaci :církev~ích j( 05VO= 

hození. od,jurisdikccrči ptavornoci.s\T~tsk:ých úřadů ,a' ,od·d~9r . 

., 

" a·jiných· břemen):-byla"u"'nás dosti'. dlouho. neznáma.naprosto.,· 
" " čSoudy kraiské,vykónávaly: jurisdikci, i.nad.::osqQamL slav:u .. du-
. ' .. ",-;'chovnfho;·, a ,()yš.cm úinď~spiše i: nad jejiChpoddanýmii !lhitk:y 

. Církevní, 'právě tákj ako' světské, podléhaly,' zemským .·robolám 
!ab.ru:n,íIQ";.< .' ;" ,.... " 

~. _4)Nov~tnÝ, České, dějinyi,3,b," 346,"4 
~). N ovotný, tamtéž str. 348,' '/ '> 

1 B) Novofný, České dějiny 1,3,.str,/349. 
, . . '. '.' ." . . . '.', 
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·'Jak~jsni~!již;.pód~tklinahoře,.bYio :poměrÝ' tut~ ~~~z~áčenipo
,va~~vány->z,a legální ·dle názó~ů ,uznávaných',' za, 'právo' ve'l~tředhf~ .,' 
Evropě za pr~ých dob'křesťanských v<Cechách. . , . ' '" 

... ,' 'Jakmile však církev,předevšímď 'pró~třednictvím.svýchpa- . 
, pežů; jala se usilovati o reformy,'byly poměry tyto závadou a 
. takořka .Í1epř~konátělnouď překážkou ve ,vykonávání ,oněch reEd-. 
,rem, a tudíž počaly se jeviti méněťaméně legálními. Církev,'pra': 
cujíc o.~f~formě kněžsf:va, při čemžse.jednalov 'prvé' řadě, ci cid-. 

. . stranění svatokupectví a o.manželství o·soh.' duchovních, musila. 
se, naprvéÍn místestaratio.· proměnu a' přímo O' zvrácení' poměrů, 
vypsaných, ,." " . , '. '.'" . ' . , .' _ ',' , " ' 
, " Různé' 'příčiny; jichž není: zde' třeba, bIíževysvět1ovatí, pltSO~ 
bily, -že emanéipačním snahám 'drkevní:tn seu nás'nedařilO', dósti ' 
'dlouho. Počínají sepotkÍívati 's: úspěchémteprve' koncem' prvé. 
polovice' stolefí" dvanáctéhO,.a . tepryetenkfát 'hlásíse~ď také" po- ... , . 

" žadavek'," žě'církevní jniěnívůbec niábýti' O'svohozeno. od veřei~ . 
>: }iý~h.po~~nnos.t5 'a že jeto.jedinf papež,ktery;v,tómni~že, po-' 

_ "ohl! výpmku. q' .' "ď , " ',' '." '. " " ," :, 

'. Telídy,za biškupovánJ,Jindřicha Zdika v Olomouci, kníž·ečes- "" 
kýVládislav,navrátiv v drženikosteláolomouckého hrad, P<?di-~ 
ví~ (1144); 'p,řivolil záro.veň .ze své vlídné. štědrO'stí,...é...jakčteme 
v dotčené, listině,. --:-: aby. lidé kostela toho, ať svobodní; ať shi-', j' 

,', Jiovéjákéhókoli. druhu,' věku í pohlavÍ, ,něchť,' si ži1i,vÍízemí,kní- , ď •••• 

. : žele Vratisláva, čil\onřáda,'neb' Oty/nepoClléhaliri1o.cijejich ari,i .' " 
. 'íejich-nástupců a při' tom žádnými'.berněmi, poplatky ani dáv- , 

kami jakýmikoliv nebylí' obtěžováni, jakož i jakéhoko.li znepoKo-
. jování 'a tyránLod nich lfůsfávaliprosti;:Nikdo.z nich dále neměl, 

;, ~ýti pf!držovári k/opravěliradů,kvojenskýmvýphváin, kní#ta 
',' neměla od nich, výmáhati 'darů.Zůstáváli nadále zavázáni pouze 

b~skupóviďolo.nioucké1l1u.8J. . :> \' , ,":.", ' 
,.,V druhé listině potvrZeno Soběslavo\'o~ darování ujéidti li

,bického,.na .pO'mezÍ českom,Oravském, '()býdleného nstrážéini", jež. 
mají:brániti.přechodpomezným 'hvozdem,. a uděleria' lidem kci·< 
stela olO'nlOuckého. v 'zemI české usedlým táž~svoboda"která pry 

-'už~v"jiných,'privilegiích' jestvytčena"abýťotiž, prosti. byli ,v.šech' 
, '~pcivínností' a:"dtt vek, do ': komory :knfŽééL A.JychŽ ::v'ysa~l:má j í:po-
" ;;;ívati i statky, jichž bybiskúpství pózději nábylo;9)', ,', ,.' 
::Přesto, že p~óp,ů-jčení VladisJavovo .znamenaló velikoll Ílovó':: 
tu,' nebylo by, správné vykládati je přílíš široce a :,dále než,samo 

?) S~v,: N(jvDtný;J~eské'dějiny,I, 3,~ťr,438,:". .,' ." '. . 
. ,'HI 'Friedrii:h;·;Cod; DipL:B,I, č.'157;~ ,da:tuv. ,Novolný;"české děiíny 

", .1, 2,Jl09,pozn. r' -. Boček, Cod: DipL B; Ijč"CCXLVII. '- Erben; č" 246. 
'-, Hrad ,Podivín vrácen biskupovi, olomouckémur .. 1144, . a:, listinu Vladisla~' 

, , vóvu. na to vydanou ·,Boček· a dle. něho Emler.položi!i. rovněž k r, 1144." 
Friedrich však ý tivodnípoznámcek: této listině ukázal" že.byla sepsána mezi' 

c18. říjnem'1146 a'10, červencem 1148;':"";'" ;~, ",." ,; < ~, 
.. "I Friedrich. CD~ l,č; 158. ,;é..Bočell.,:Č;' CC2CLV.II~. - Erben.c., 24~ • 

. :..:., Dle Friedricha' listIna, tato vydána současne s preaeslou .. - Srv., N ovolny. 
'České dějiny I, 3; str: 440~41. '. , . ' 

, • '- .> 

". 
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. doyolule.pro MO'ravú zaručéno ,biskupům a ,statkllm' jejich:,v'y; • 
: nětízp,ravO'rnOci' jednO'tHvých,knížát, ale,jistěbyláby,chybO'u ' 

'. 'inysliti,žej de ,oÍíplnévynětí z mO'eisvětské. Proti kníŽatům inO'~ . 
ď cravskym:,bylO': v'zájmůkhížete .českého popřáti, biskupům ,větší 

., .. , vóln'osti.:Ale· j istěď11.e· nadarmo 'není Y' oné 'prvé ,·listině,· která' se 
JýkáMoravy, :naprO'stO' ,žádné' zmínky:ó póniěruk' vévO'dO'vičes

·,.ké1Í1U;; ()d něhO'ž . listina/pochází. . Ylistíriě ,druhé; j~žďplatí. úz~mí 
'ovládanémuvévo~O'ti:čéským bezprO'středně, :'udělujese,sice.vy" -
,nětL"ab O'mnijure et. exaction:e~F(ode>všehopráva avYmáháúí). .. 
·ale.jehO'rózsah .jeivyineZendO'datkem :í,qu()dad principis spectaL 
uti1itatéin". Ani to;tedy heníúplilé'Zbavénívšech pO'vinn.O'stí ve~· 
řejných"zejména' O'svobO'zení od aaníá,berňí,----:-~těm byly,statky 

· :duchO'venské u náš ,pO'drb~eny·. vždy, 'aniž. by,' cír.kev prO'testovala~ 
:j'e'to;jen pO'jištěnípředne()právněnými platy a dávkami;' před 
:pO'viiinO'stmi libovolněukláda:nými. .' ....., .. ' ','j .... ','". > , 

/' ..••. " Také 'ůstanOvenítýkiljící'se:účastensfví ď na výpravách' váleČ- , 
. '.1Jýchi neznainenáosvO'bo7c~i idtét0,po~Tinnostivůbeé" ilýbd.to-. 
> .liko a jiné užitU~) 'N ebylO'· .. to:, tedy~ úplné . zbavení "všech p'O'vin-

... }nostíválečných, 'také nÝÍlípO'vinnost zůstalíi,jenže způsO'b ;jejího';~ 
l,vykO'iláváníurčovalsambiskup/l)<,.:: .,' ' ... '-. '.,' :;:' !,:,: 

, .'. Za:čátky:inílÍnity ti násspO'číV:ajítedy včástečnéní. vynětí'bis-, 
)kupských sta tků olomO'uckých i mO'ci svěiské (mora vskýéh kní:' . 
. . žat);:v pojištění.próthieopráyněnýmdávkáln av, jisténi ulehčerií 

:povinnO'sti:bniriné tím, že o :nLrozhO'duje.:biskup.Není to osYO
·bození úplnév,žádnéinsmě~u, ale, je' to, přece. prvriía neO'byčej ně 
,významnýkrO'kkzmírnění~světské'převalíy.12). '\ (" .. 
" ď.< Toť tedy první úspěchy emancipačních snah Církevních v' že--

.' " " :michčeskych., ' '. ~ .. '~.', .. ' ..... ,> '. ....... \'," 

;:, Přivoděny 'bylyj~dÍlak tím,'že' LcÍó.Čechklestily,si\zri(~n·áhla 
· :<!estu reforinní-' idej e cirkevnJ"mézi j inýÍn i· prO'střednictvÍ1n . a' čin:: '. 
,ňO'stíhisKupa O'lO'moJlékéhO' 'Jindřicha" Zdika.' a později'. p1"iiž-' '.~ 

",skéhO',biskupaDariielé>U3
) ~ Zdásevšnk, že. nebyly tojen'ideje 

' .. :refO'muií;vnikajíeísem.od, zápádúa·iŘíma,jéž'posiJO'"aly:éman7,' ", 
ď,cipáčníspahy c:írkevrií' v ~ Čechách~ Byl to za jisté; i sám .' sO'ciální . , 
:·vývoj český ,který: svojí silO'uď,přiváděL proměnu dosavadníhO'. 
póměru stáhi á'cirkVe: ; ,Cd,:, <' ",'.' . .... " .' 

" Různé, příčiny,mezi'riimižuvésti .třebapředev~íni ,útisky\'·, , . 
úředníků župních;při'vymáhánírůzných povinnO'stÍ; měly;za. ná:' '. . 
:sledek,.· že vrchnosti rózličriým·způsO'hem. sedóináhaly . a. také" dO'7'~ 
sahovaly . toho, žepoddanLjejiCh :osvobO'zovániďbyli:O'd povinností, .' . 

· .'zem~kYchfbd· sO',udní 'inO'Ci.úřadůžupních;Následék~tbhO':hyljže .'--;. 
čímdále,tím~.větší dílobyvatclstvá zemského 'byl, do jisté míry: 
'prost zemskýchpovinností,daÍlíďa robot, tyto pak ,čímdálé,'t'mť 
{více tíž~lyď~O'byyat~ls,h:o, jež,dosud:imunitám t~k.O'výmse netě~i!o. 

" .. ~ lor·No~OI';y>Česk~;'~ě·ji~y·Ii3. str.:441;':: . '''>'' '~. '". 
'.' :' :, ") ,.Novotný, t<l!llté~,~str. '36' I' ". 

.. 

. '; .. ~2) " N ovotný, . tamtéž; str. 442;" ';:.. . 
, 13) Srv. ,Novofny •. Č,.P',I •. str;5~7,' 

" 
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" Sem~ná.leželo. taKé obyvat~lstvousazeríé na statcích církevních~ 
Tbylo jenzcelapřirozeno,že biskupství a. kláštery. se ucházely 

'. ,o ,osvoboiení odpovinnosH k zemi pro své poddané, a to zajisté 
, I?ikoIrjeri z lásky' k nim, riýbd pře,devšímna prospěch svůj 
, vlastnU4

) : . ,. '.' ", .,..., ..., 

-:,c: Znamen~ly tedy výsady,udělo~á~é ~ ~sta~ůin 'a ko~poracím 
. církevním; nejen ja:kési nepřímé uznání reformních idejí, a snah 
. Církevních, ale, byly spálu i nut,ným následkem současných po-
měrů sociálních. '.' . ' .~ , " . 

Výsady týto'Ínnož( se čím dále, tím více. Zmiňujeme se zde 
·aspoií,·o'riěkt.erých"pfipomínajíce, že některé' listy 'na.tóvyd:mé 

; jsoU falsa (srv: níže) ... "" ',' " ,,' ď, ','. 'e •. '., 

,··'Kníže SoběslavII.,'rózmnoživ r.1177;naaání;klášterá2klad~.' 
.rUbskéhó,osv6bóz~je,IidUtéhož ,klá~tera' 'oq:zemské. ióboty,ká-

'. c~ní lesa ,(přeseky15) a 'od. služeb psovodských, to jest: po.vinnostL' 
,voditi psy při honech knížécí.ch.l~) Ale je to spíše, jak toho kIÍíže',' . 

ď Osámv,úvodních;slovechsvé listiny vzpómtná, drobná úsluha za' , 
\' 'ochotu, jíž:klášterknížetina začátKu jeho vlády vp'eněž~í UsnL: 
'.vypomohl,17) . '.' ". . .. ' ", '" , 

.' " 'Listíhou:ze dne'2;květ~ar. ľ187'tiděliľvévoda BedřiChkapi-: 
'tole vyšehradské, jéž byla vyňata z pravonwci biskupa'pražské~ 

ho, 18) privi1egiuÍIl, j cž potvrzovalo vynětí. zboží, kapitolního '-Z" j a·,:' 
kékoli ,riižší pnivomoci;' podřizujíc., je ,přh~o ·zemskému knížeti::, 
Bylo to právě v době, kdy vyvicholilspor vévody Bedřicha s bi": 

:skupempražským: Nad' to daroval kníže kanovníkům' všecky~ dů:., 
". chody ze' "svodu", "nárok'u" . a' "hlavy':~9) ,plynoucí zesbudů nad 
", lidnii téhož chrámu; kdekoli bYdlícítni. Kdybyněkdoz.nich byl 
odsouzennasmrt,měló jehójmění připadnouti kapitohi.Kapitolé , 
nedostává se jurisdikce, nadpóddanými;, hl ponechává kní.ž,i·, 
svým ,.úřadům, vzdává. se' toliko ve ,prospěch kapituly důchodů 
'z' této ,soudní pravomoci. n~d jejími lidmi vykonávané .. Kdyby 
'dále byla vypsána . b~rně obecná, mělo se výnosu jejího' róvněž 
'dostati kanovníkům a proboštu. Zase tedy'není to osvobození od 
berně, ani od mimořádné"ale výtěžéIř berně ze statků kapitulních; 
připadrie ústavu"~) -, ::-

,~ , ,14) Srv. Tomek; Dějepis města . Prahy I, str: 148. . .... " ". .' ", ")'" ; 
, M) Přeseka = děláni zásek na,'obranu země a vůbec !llýcení ,lesů, mí .př~ 

'na stavbu a opravu.hradů atd. . '.' ',' ,', ' , ", ď -:.' " 
, ,!6)' Friedrich, Č. 279. __ Erben, .č. 354. - Dle Friedricha,vydáná listina' 
ti tom v,únoru 1177; Erben jipoložn k r .. 1176: ".".~' ,. ' " 

. .' 17) Srv. Novotný, české'dějiny I,'3,>strA42-443. . 
.' " I!') Friedrich, CDB ,I; Č. 136; str. 138-139. -. Srv; Novotný,.(;eski; 
··.'dějiny·I,3;'str;419,., J, ,',~ '/,'.,. " ;,'\_; 

". . 19) Palacký I, 361, praví: vedení práva za'příčinouvraždy spáchané 
:slulo u starých čechů zkrátka vůbec. 'hlava; když bylo Činiti o.krádež; .říkali, . 

:' . .tomu svod; když o násilí a výtržnosti,jlI!.enovalito nárokem; ..:..: Dle .. téhož" 

, ' 

,A ,_ 454\ 

" 

,,,/ .' 

\ . 

I • autora, I; c; str. 365,platy, jež při těchto procesech se odváděly, na:Zývány , 
,zkrátka syodem, hlavou~'nárokem~ .. : /, , .. '~ - - - '! ,I"~ 

20) ,Friedrich, . Č. 317. :...,.. Erben" č. 392 .. _ Boček, Č. CCCXL V. U, Erbena' 
čte~e ještě jiné p!ivnegium, dané prý kapitole vyšehradské dne 6/května 

,-' '> 

. .157, 

" 

.': '-
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Veliké privi1e~hu"m z.'r,. 120l proOlo~ouc2~) potv'áuje' první' 
darování Vladislavovo s' osvobozením'od'berní- a výprav i.rob'ot; 
ale přidá.Ýávýnószesoudníchpókút za "hlavu", za' krádežri'ebq' . 
za "svod",vybírany dósudúředníky'. župními, takě konfiskov.áhé . 
jmění usvědčeného· zloděje, má připadnoufC'biskupu,vykonání, 

I. 'rozsudku,kqížeti.' A,biskupu připadají vůbec pokuty , sO,tÍdritďze 
všech"soudů nad lidmi.- biskupství, olc?inotlckéhov Čechách i Il~ 

, Moravě"až na odškodné, které náležísoku.22 ) Jestliže na.' stal,. 
, ,cích,biškupskýchspáchána, vražda a vinník uprchl, měli by tf 

poddarií "biskupovi osvobozeni o'd '. společně; ruky. ,. N ať závěr'.; je 
shrnutí .všech' těchto výhod obsaženo ve' slovech, že biskupům 
propůjčit je všecko právo hledící' k užitkttkrlÍžat(omne jus, qúod 
spectat ad usus princÍpum, , eis,remittimus), aby se těšili' plné 

,a dokonalé svobodě a aby 'se.-nikdóneodvážil ukládati jhnpód:-' 
mínky'novénébo,jejiCh práyo,:níěniti.2.aj, , ' ,. , 

:Ne~í,tti'~nikdé • ještě' výslovného'přizná'nfpravomoci, so~dri(, 
vrchnostemduchóvním, ačó-jejízískání se strany církevní dály, 

" ';se již pokusy:, ,I: " "., , 
. Rozumí se samo se~ou, že~pouhéiúdělenívýsady čili iniunÚy, I 

, ať osobní afvěcné,neznamenaló'ještě do~sáž~ní cíle v_praxi>. 
I přes panovniéká privilegia· úředníci župní dovedli naléz,tidosti ' 
,příle~itosti k různéIllU obtěžovánípoddanýéh· duchovenstva prqti 
'udělenýin' výsadám. A za úředníky-župními ,nezůstávala:: šlechta 
světská" ba: i sám kníže a pOzději ,král.. Udála, sevelmi ť četná 

, .přestoúpení',privilegií, obzvláště když neJPovólanější strážce sv o:., . 
,bod ,Církevních, pražský, biskup, byl netečný a nevšíÍnavý,jak'o~ 

',' např. biskup Daniel'II. Patrno to mezi'jiným na př: 'z nového, 
privih~gia,'~ daného kapitole vyšehradské r.1212,2.)); Král Přemysl 
Otakar Liti přízriávásámj žé daróváríí,úČiIÍěnép'ř~dky jeho a 
zyláštěvévodou Bedřichem, se porušuje těmi, jimž 'hylo prý mé::' 
nězriámo.,~RózumL se, že tato 'slova jsou pouhou omluvou: . 

, k~ľpitola,vidoucporušování 'svých privilegií, jistě 'se ria'ně odvo:' , 
, r~vala vůči rušitelůfil" takŽe tito sotva jich'neznali. Proto" te4Ý' 

,'e obriovuje výsady již udělené, ba ještě přidává kanovník'ům třetí 
-, denár' z vItavského:cla pod Děvínem, ježto -dvadeIláry m_ělLEž' 

dříve. Na obnovení výsad kapitole vyšehradské byl' Přemyslpo-:-'. 
hnut prý zjevením sv. Pétrave snách,',jeriž/h~j,1Jičoval; ''-:'sv~do-: , 
mí činiIokráli'výčitky .. ," : " " 

. . .~ , , ~ , 

téhož roku.,j~hoob~ah ~vádi- t~ké To,(zek 1.. c. str. 149-50. Jar. čelciko~ský " 
však plným právem uznal je za podvržené. - Dle jiného privilegia'Přemy-' 
slova z r: 1212 (Erben, č', 525) patrno, že vévóda Bedřich' kapitole vyše
nra'dské udělil pouZe ona práva, jež vytčena jsou v privilegiu ze dne 2: květ-' 
na 1187; - Srv. Friedrich CDB I, poznámka. k č. 406. - Srv: NoVofný, 
české dějiny I;' 3, str. 443-444; ,', ," , . , 

, ••• ","' .' , ' > ",", ; • I,' I ~ 

~1) Friedrich; CDB IIi Č. 59, str. 52-55 .. " 
22)1 N ouofllý, České dějiny I, ď 3,str. 444~45. 

\23) Nouofný, tamtéž str. 446.,' é: .. 
2~) Erben, č.525. - Srv. 'To.mek" I. c. str .. 150. ' 
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Je~ podivením',že kapitola, pražskád6sáhla výs'ad, J1mz s~ , 
již těšily,četné jinécírkevnf ústavy a korporace, ,teprve ~qpano-' 
vání Přemysla Otakara r (1197.::..-1230); ·Dovídáme se jen, že 
imúnitní listiná pro kostel pražskY-byla' vydána, ale jejího znění 
neznáme.25 ) ,; I .• ,:' - ... '...... • " .' 

, .. ' ,Udělování'.iinunit korporacÍin cí;keynímdálo 'sečím' dáte " ' 
" tím ,nustěji,jáko tCim,svědčí' stále se iiľnožící ,lisnnY.ďiÍnunitní, 

., ,takže;počátké'ril stpletf třináctého' již 'značnáč'ást 'církeVrííhozbo~' 
. 'žl dosáhlá alespoň v teorii' osvohozen'í od břemen zemských .. Ji-, 

nak,\išá.k bylo vpraxi, jakuž\jsmevýšepřipomněli a jak vysvítá . 
.. ze stížnosti biskupa .ondřeje I1.26) Ovšem' netřeba vždy předpo
,kládati j'edině'zlou .vůli: Stálečastějším~udělbváním: imunit 

zmenšovaly; se zdl-oje . příjmů úředníků :lirad~kYchisaméhokní.; 
žeté,čehož následek byl, žeb'ylÓ se, ohlížeti ,p,6 odškodnění, ale ' . 
to. bylo někdy možno,jedirÍěporušováníÍn ·-:-udělených.privilé'gíí:. 

.... . Dáva!-li český panovník. ochotně církevním:korporacím vý
sady, potud, pokud jiini omeioval;moc úředníkůžupníéh,časem 

, . " dosti zpupných, a' Církev uváděl v tužší, + jak se mu mohlo zdá,. 
,ti,~ závislost,namoci ústřední, přĚice zase'na druhé straně zhá:

.... ',' voval' se tím', části bývalých, svých příjmů, což byla proň stinná 
stránka udílených 'výsad, stránka" kteráknížeté, člověka' ještě 

, 'dosti ,barbarského a ·bez svědomí, příliš •.. skrupulosního, ' dráždilá 
, přímÓi,zvláště v čas pqtřeby, aby ,nedbal toho, cóinupřinášelo . 
, škodu. Listiny zachované, svědčí, že jsme. tímto způsobem 'vystihli 

" p'sychólogii tehdejšíCh'vladařů dosti věrqě. •... '",,::. ď" ď ' 
'" Že,yšak 'vždy' h~,jnějši udělování' privilegií vlastně přece ;.' 
. jen připravuje stále úplriější emancipaci církevní, ·fo snad tišlo 
pozornosti 'jeho' naprosto.27

): Zvláště pak .také, iitoho důvódu, 
'žeLv jiné příčině se změnil dosavadní právní poměr 'pražského , 
biskupa k českému panovníkU:. , ' '.' , . .. , .' , ..' 

'-.: Pražští . biskupové: při j ÍIl1ali investit!1Xu od, 'německých císařů." 
, Zvyklost tato datovala se, od Zřízení pražského biskupství,jež' 
vzniklo spoleČn!Ju dohodou pallovníka českého, papeže a císaře, . 

. který při jeho zakládání měl jistě, tak jakO jinde, ohledy polÍ:- " 
tické.2~); Pražský. biskup, přijímající ,investituru, z jeho, rukou; . 
,měl ITnibýti- oporou proti českému knížeti, 'na nějž císařové 'ně;'-

~ ~ mečtí rádi se· d~valíť jako na • sV,ého vasala. .v praxi však tyto 
úmysly nepotkaly se s výsledkem ,takořka žádným. (biskup hyl . 

. volen v Praze), a.císařská. investitura' byla vlastně pouhou fór- . 
malitou.29 ) Teprve Bedřich L Hohellstaufský' pokusH se' vlíti. do 

:ď~'2')" S~v.Novolný,.Cesk~'~~i~~ I, 3,'s~;. 442,pozn~mka2: ~ Str; 447, ' 
'poznámka: 5: Podle přiznání biskupa Ondřeje ,(Friedrich, CDB. II,' Č. 216, 

", '. slr;.201) ~jeji rozsah krylseďasi s těmi, jež probrány dosud"a tu je arci 
. 'pravděpodobnější, že vznikla až v '.13. století, nikoli již záhy po listině p'TO 

·'Zdika ... ' , ' '. . .' . ' 
. 28) Erbén, 'Č.578; 

27) Srv. Novofný"Č; P. l,straná 539.' 
28) Srv. Novotný, tamtéž str. 531. . 
,29) Srv: str. 4, poznámku: L . <f 

. / . 

, . 159 



" 

" 

'I, "" 

',;1 ' 
, ,,:' ," ~ • f'~' ~'. .' .• " i,.. ;" 

ní ,živof a dáti jí práktícký; ,význam~, Prohlásilpražkéhobiskupa 
, za. bezprostředního knížete říšského (r. 1187),30) právě tak jako . 
'Moravuza říšské' markrabstvÍ. ',,' ď' " ' " -

(Pokračován(), ',. 
.-" .> ,/ ': \~. 

c:. . !JI ,'r " ~ 

i id;ndmka:Prozaji;na~~st a púm~'~ktue;nívýznam" který~á, spor 
biskupa ÓnÍlřE:lelI,' s krá.lem PřemyslemI., vraciIiI ~e k th~inatú,které js~~ 
dříve ~pracovai prC?časÓpisM~tice 'Moravšké' r" 1911; Uvedený; článek j~ 
prohlédnut; ,novými poznatkydoplněn a přepracován;, ,. Prof: Jan PlešiÍIger~ 

• • :. ? ' ': 

.'" " 

.\' 
" o,,' 

,', I I 

" ť". ,.')' 
,~ , 

EriziLEdgar: ' 
"" ". v' ,;.. .' -'. " "~' . .-, ,'~ - ~ . I . ~ / ':. ,.. " v' v,. 

',.KDE )ECESKE PROSTREpI, ~EJKONSERV.ATJyN~JSI. 

,,:,Zakiás~ými,' m6dertíími hřbito;;"~U1S( se putovati d~'ciziny:, ' 
,do Německa,dQ Švýcarska; doDánskaa'do-Ain~riky.Tatri 'se. 

'. 'inriohé ~hřbítovy:hlíŽí. tomu,' .čím jsouv,lidovýéhpísní<:h: zahra,", 
doú IIlrtv.ých~N ej sou ovšem 'zahradou ypln~m' a phisné1ll; smyslú. ",' 
Jsou:ovládány jiným účelem a jinýmhospodářcÍlím.:Vcelkovém 
rámci, svémmu.sfro.-;ložiti' stavby v.e.lké í: maJé, pietní i užit.koVé,.· ď; .• j 
Útřídit,hrobky,'hroby i hrobečky, urÍlové ,háje .i volné plochy '.' I 
k oddechu smyslů i'duŠe.V tom tkví ,jedinečnost 'asvéi-áz:hřbi-' ' 
tóva., Zahradně-architektonické pojetí celku, je však;nejp'odstat~, ,. 

, něj šínÍ ,znakenimoderního hřbitóva, ,mi rozdíl' odryie utilitari-. 
stickéhorázu na,šichhřbitovů~.Te!;l náš :smutný,oorazpolí'hrobi!:, 
hustě'ř,azených: zapudila ,tu' /Ucelená; soustava menších oddílů,: i. 

uz:a,vřených.a odJišených a 'přece ovládaných určitou myšlenkóu 
architektonickou. Architektonický ,i" zahradní element jsou. tu " 

,stejně důležitými, stejně cerinýmivýrázovými' prostředky ,orga- .. 
. . ; nisaée ':prostorové; Hřbitovním řádéril' i citlivým. fízen'ím ,ad mini
'_ strativnímje postaí:ánoo .tů, aby nic ,nerozbíjelo anepřehhi-> 

<šovalocelko:vý .. soulad, A tisíce.Jidí raduje se z "této proměny . 
starého hřbitova v:, zahradU: . mrtvých, bedlivě střežené kultúrní ; . 
dílů; uměním a přírodou,posvě~en'é klidné a posvátné místo po~ 
slédního. odpočinkul kiunse odchází k . stínům otc'ů .. í - " ...• 

, '. ' , ." . .\.:'" 
. Ba j de se ,dále, tam, kde se nabízí j éště ~'vícepřírodnosti: Pi~ 
hřbitovy zabírají' se lesy. Lesriím hřbitov,em .. vrcholí reformahř,bi': 

, tova: Moderní lidstvo.vrací se.k ídeálůmslov.anské,a germánské. 
antiky.'NábOženskýkuICpřírody; ctění. a ldaněrií s'e chlumům a, 

'. hájům stíhal 'středověk mečeÍn;i ohněm. DopozdníhostředóvěkU 
docházelo'na Slovensku kpokut6'vání a tresťání těch, kdož své 
mrtvé,pohř~ívaliv hájích." . :' , ",' .,' 
-'---'-' 

30)' Srv: Nouotný; České dějiny I, 3; str, 351; 
I . - ,,. \ .... 
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..Na to se mohlo myslít laniv prosinci při cestě .na výstaYl1' 
soutěžných návrht"l n~ zřízenLhřbitova.hlá,v. města P~ahy' II c:ho
dová. To bylókamžik, od kteréhO' bylo lze očekávati převrat 
našeho hřbitovnictví, útěk od 'toho hrozného naš~ho stavu, od 
těch našich ;Ůlšan,vmenším měřítku všude rc.íisetých:Hle,prvá 

,příležitost, která .vzIlítízávodění a odmění zásluhy, vše, co bude, 
rázným, vykročením z dnešního stavu k . lepší ,1;mdoucnosti.Po 
čem' se' touží, to se ;zdezachytí, . prouhlouhí, .nabude pevného, 
tvaru. Moderní český hřbitov snad přece' vstane' z' mrtvých.' . 

Je~ ši~ší veř~jn'ost mohlo překvapiti, žedrí~šní ge~ei-ace sta~ -' 
.. "vebně;.umělecká ·neměla mnoho chutí . pustiti. se·· do . této. práce. ~ . 
.... Je~osm archit~ktů vyzvedlo si soutěžrtí podmhiky ,a'pomůckYi ~. 

jeden z nich hodil, s nimi do kouta, když seznal; co se od něho . 
požaduje. Nedivte se; Hřbitov léží' mimo zájmy' a'úsilí našich •. 

/ architektů. Naše gené'race stavebně-umělecká je jistě pracovitá ď 
.. a výkonná, nikdy se však s 'hí nesetkáte na. tomto poli. To pře.

.. nechává obecním úřadům stavebním a nejbližším qbstaravatelům 
- stavebních .potřeb; 'Českémll:architektovi chybí podrobné poznání 

této, složkystavbý,měst; nevíaobře, co' hřbitov je. Kdo se kdy , 
rmoutil nad tím, že j sníe na tomto poli na sto honů yzdáleni 

. '. Evropy, třeba jen v nejbližším sousedství? Kdy se u nás o těchto 
. věcech diskútovalo? ,Kolik :per připravovalo u nás příchod lep
_ šího příští? Kdy . jsme .se . setkali s otáikami soudobé hřbitovrif 
, kultury v kterémkoli našem uměleckéín. měsíčníku? Kolik našich 
architektů může říci, že je tato úlohaněkdy záujala? 

T6 vše. nemt"lže 'býti omluvou a výmluvou. ~Naopaki Jo po;, 
'skýluje svůdnou příležitost k ,velikéniu .uměleckémutriumfu!. 
,-Zde mezi slepými může se .státi . j edn60ký . králem. Realita může. 

býti nepřítelem snílka, architekt nechodí však pO' této zemi s. oči-
ma .odtržénýma k jiným světům. ' :.,... '. " 

. Tli zakl~palo tédy, u'a d~eře našich projekčních ka~celáří 
něco, co se tam dosud nedělalo. Nyní 'měli dělati první kroky po 
tomto neznámém dvoře. T6 bylo 'předem známým fakteni! Proto 
napsal .autor"Hřbitova~ Msněpředtouto soutěží naléhavě .prq
pagační á. výchovnou stať "Kde jsme,nejkonservativnější", vysvět
lující, proč v . této sféře.;ohecního·, hospodářství a<zdravótriictvÍ 

. nedržíme krok s 'vyvojem : evropským; do, čeho se 'musí;vžíti; kdO" 
se' pustí do této úlohy . a katr., se ,musí zahleděti .. Proto ta: dodll"" 
tečná poznámka "Stylú" 9 práci mimořádné šíře,. k níž nutná 
vykonati velkou řadu. ,spedálních studií, ~,kterých 'l1elze jinak 
použíti. Je-li mi něco ' věcně. dosud vzdáleno, musím vykonati 
řádu studií; prohlédnoutLsi literáturu, podívat se dobře l1a dneš~ 

.' ní praksi, aby mé dílo. bylo dobře' flln'dováno., Tilk si' počíná 
každý, kdo.se pouští do práce vážně; ~~,,' .• . • '.' . " 

.' " Rád přiznávám: Bylo těch" studiísku,tečně třeba. Kilždýmusil 
setřásti, se / sebe mytný ranec práce chudě honorované (22-:24 

. plánů). Koho 'lákala jen hmotna,stranka,. kn, si;tnohltehdy z~, 
.. 
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. stéj nýpeníz .zasoutěžiúc na '. pra~ích mnohem. menší~h.a' běžných 
(soutěž ,·Ústfed. sociál. .pojišťovny:namalébyty,nakterou :se 
vrhló65 projektantů. Masarýkův pavilon .v Tatranské Lomnici; 
úpravaokoWstrahovskýéh loÍnů, hda' škólních a úředních bu-
'..! ) . I. /.' ".,. .' . 

uov ... ,'; c' " 

'Smělese inohlopředpokládati: 'Kdo 'se'" d~šujéobsálilými 
předběžnými studiemi. jistě seznámil se' povšechněáspoň vo~::: 

'iázcích s tím,' kam tíhne vývoj v cizině, áspoň s. tím nejbližším . 
/ . a' nejpopulárnějším' ze soudobé kultury ,hřbitovrÍí:se hřbitovy. 

· mnichovskými: 'Kdó 'tú soutěžil, měl si býti vědomtoho,že vším. ' 
· tím bude měřen, ,že vše 'mu bude zváženo ha kventlík, 'že bude' ,. 1 

. kritisováns, hlediska naší doby, . '. . . . . ..,., l. 
. Coi násťv tétO·bezVýsl~dné soutěži uhodí nejsilněji, to je údiv 

.: nad tím; že naší! generaci chybí generační názor, moderně oríen., 
tovaný pohled na tyto věci., Co~póroÚl. ocenila, všechno 10 'je:; '" 
·vkořeněnódo té: naší. špatné ,minulosti a přítomnosti; ovlivněno 
konservativnos.tí našeho prostředí. Ukázalo se, ' že oči ' a rozum -
našich:-architektů nehylyna oné procházce po/světě, že ,soudobá .... 

· modeqlí hřbitovní kultura nepřekročiIaJlašehranice. Próhlížejte 
tyto soutěžní návrhy na moderní velkoměstský hřbitov jak chce
te; zobracej te je na· všechny strany,' to jsou proj ekty , obsahu~ a 
,záměrŮ přímo proti1ehlých tomu, kam bije toto hnutí. Hnia7 
tánie 'přímo: zde /chyběla :vriitřní účast na, věci. Naše, 'géneí::ace . 

:, může se chlúbililhostejností ktěmto idejím veéhvíli, kdy byla 
zavolána, aby jek nám uvedla a'zfělesnila svýmzpůsobem;Protd 
ten' chlad' práce: ',' . ':. 
'. Nedávno pustiL jsem se 'do " podrobné,zitbíravé' analysy:' 

/ 'yý'sledkůtétoso:utěže,izde stůj jen tolik: I, ~y dva poměrně nej':: 
lepší a nejvýše oceněné, projekty (hesla "Campo santa'! a "SHS':J' 
'jsou ustrojeny,na jedinyúčinek:' na' ryze. uti1itarÍsticképojetí 
regulačního plánu geoUlEitrovsky,úrovnariého; zahradnicky- ne~~ 
.tknutého, na. velké dimense ploch příliš roz§áhlých. To činí tím 
prvníma jediným, čím chtějh;aujmouti. Je to jedna :i;'v!astnostr, _ ' 
dnešk<i, zvyklého' spořádáti vše co' nejmoderněji. Sféra-:věcíták, ' 
pietních, ' kde: se' lidské. rucevzpínajido yěčna, 'nedá se .však 

· racion<ilisovati; jako "osvobozený, byt", :Může 'se namítnouti:, 'PřÍ 
- ta:kovéÍ11 měřítku' metrickém' 1:720! Takové měřítko může: býti

samázřej mě': jen., zkratkou.' nemusí ,mu všák . chyběti 'vytříbenost 
nej důležitě) ších 'detáilů,' celkové'dhiposice. , ," .' '.,', ':~ 

'Aleje a' cesty hřbitó,,'ní"mají'jínY'význam;než třídy ,a ulice 
velkoměsta~ N a"velkém·"hřbitoVě. 'dáváj í' okružíií .. cestyvděčněj ší, 
pohl~dyi ,větŠí 'střídán:í:obrazu! ,'Na: hřbítově: nerozhoduje' komu':'. 

, nikace. tyransky pro': pHhlůú rieilRratší }cesťu~,Vidíte> 'to -Í' ni{' nej ~', 
většíCh hřbitovech . evrÓpsKých> PaříŽsky' cirriétíeFede' MOhtmáť~;; 

, tr:e;~př~ťa.fYvyYy~~n,pii:~1iq( R~é'C!Í#l<;lin,C'otÍrt\,~třiA~\rovné,~ é~sty' ~ . 
... ·.s 'mírnými. '()bloúky 'syých,' al~iJ,:,Cb, ~v,ě~e' ~eleIlý:cb::p~·~itů á~~v~lt" 

nalýcn; záhorit"ľsnaží se' na' hřbitově 'ofCeLachais'e":Z<ipuditi Hudhf', 
-:,. '<. , \. 
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doje~ hřbii~va!'I to, co bylo' r. )912,':při soutěži_-~a ústřední 
hřbitov pražský našemu-prostfedívzorem, n,ejbližším, ústřední 
hřbitoy vídeňský,' usilbvalo O' parkovou úpravu; "zacházelo až) 
.k ornameritálním květinovým záhonům, jež sehodíspíše do veL. -
kéholibosadu' než na h'řbitov. . . _ .. ' . . . - --
'.Dělá-Ii se regulační plán hřbit~vapřnožníke~, vidíte, kam " 

; ,vedou jeho cesty: _ doprázdna,ríejvýše ku zvoničce! člověku 
jeúzko při myšlence; 'jak ,by- se vyznal v polích' tak rozsáhlých, 
že pojmou 'tisíce 'hrobů. (Před 18 lety věděl arch; Klenka; že 
jedno oddělení hřbitovní·' nemělo by nikdy překročiti výměru-
3000 :čtv:erečných metrů.) .ModérnLstavba měst' dala zapravdu 
náioru: "Není. nic .pošetilejšíhonež domněnka; že čtver'ečtiá. pra";;
videlnost činí" město ,přehledným: Týto amerikánskéčtverce do~, 

7_ .mů· způSO~Ujíf že jest, m~sto 'n·~tolikó·· ne'přehl~dné'f' "alé i~ zc;el~ 
_ . neviditelné, poněvadž myslíme, že stále stojíme na. jednom. a 

témže místě a nic nám v paměti 'z:vláště:neutkvL"i.Zde,na- hřhi': 
, tov~,na ta; zapomínáme., '_ ' . ' " ' 
,ď .Moderní v~lkoměstský hřbitóv. český nebyl tuvytvořen~ Co' 

'. ~nástedy čeká? úřední projekt Palmě druhé Qlšany. ' , . 
. Měli jsme Ov poslední době více ~otÍtěží;'ježvyzněly naprázd:' 
no. Tehdy se bezvýslednost .Pt:áce více než půl sta architektů 
českých mohla vysvětlovati. třeba imagiriační 'a invenční. de-: 

. presL Zde by byla vysvětlením nedostatečným. Jde tu, spíše a 
. více o uměleckou 'inteligenci,arozhléd pO,světě.~Zriáme přece 
lidi,kteří za ,tím stojL-Známe míru a ráz talentu těch"jež porota 

, odměnila. Nikdo z' nich Íledaltonejlepší; co v,něm je., Tatd 
.' '" soutěž nevyvolala :kladnou vnitřní odezvu. Dnešní. generace sta

vehněumělecká májirié ideály. Ideálý jiného druhu; z jinéM> 
světa. Na.hřbito~ě nédá se .dělati lacinárevoluce,zde se nedají 
dělati výboje pod vlajkóu technického 'pokrokú a: hmotné Civ-ili;; 
saée; ,PrOto,' opakuji, prótoten chlad· práce, nedostatekvřelej- .• 

f. 

'šíhovitahu k dílÚ. Odtud ta chudákrevn.ost všehó. Velká. soutěž 
. Jhiíbitovní, 'prvá po 18 letech' (kde se myslilo na ústřední hřbitóv 
,; prážský u Hostivaře), prokázala, že hnutí pro mbderní kulturu' 
'hřbitovnÍÍ1eprorazilo si .cestu dá ,projekčních kancelářI'našich 
architektů, že, na tomto poli chybí ,jim'základní orientace vývo ... ' 

: jová, kO'ntaktse světem. V této sféře neúčastníme se vývoje 
evropského'; ·zde nás neproniká,' neuplatňuje se, v našém životě.' 
Zde' jsme ·se dávno rozcházeJ i s Evropou, toto rozlišen(trvá po~,. 
dnes. Zde je české prostředí nejkonservativnější, i'vesvých vý ... ' 

. fvarnících.' . . . f',: • .-

, ", Bylo-li' třeba toto poznání dokumentov~ti, hódně. veřej~ě ': ~: 
pádně, pak nám, tuto službu prokázala praŽská soutěž hřbitovní. 
jež,měla v prosinci'své výstavní. finale.;' . ;- ::- '.' '.' 
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ROZHLEDY PO ŽIVOTĚNÁBOŽENSKEM'A:6ÍRKEVNÍM~ 

1: N á b o ž e n:s t v a ~ s vět o v Ý tn í r. ' 

, AmericÚ' Mírová unie 'í;irkví (Church Peace, Union)':dala, podnět k v'el~ 
kéniu podniku, světov'é mírové konferencízástupcu .všech náboženstev světa; 
(viz I. roČ. str.137~138 aU: roč. str. 74,',75 této revue). Prvá přípravná; 
schůze se konala v'září 1928.,v Zenevě a tehdy se doufalo, že světová mírová"~ 
konference se: bude moci konati r.,1931. Avšak! již na schůzi přípravného' 

'výboru v srpnu: 1929 ye Frankfurtě n. ,M; by10 rozhodnuto, odsunouti. konfe-
" renci na r. 1931. 'Další obtíže' ukázaly, že ani to nebude, možné. Zatím byly. 

, stanoveny čtyři 'vý~ory,které by připrav'ovalymateriálpro konferenc,i á od~ 
. pověděly k4 hlavním otázkám:L které.vlivy mají příznivé účinky na vznik 

':války? - :2. Duchovní síly lidstva;: ,jež mohou býti postaveny a působiti 
, proti těm vlivům?,- 3. Přehled úsilí, jež byla podniknúta se strany při_o 
, . vržencu různýchnáboženstev; aby byla podporována dóbrá' vůle a lÍlír mezi , 
- rassamia-.národy.·...:.. 4. ',Jakým způsobem mohou; býti . tyto ,duchovnh síly. 

lidstva uvedeny v pohyb ,a přivedeny k spolupráci proti ,vHvům,jež ohro~ 
, žujímír? -.Y jednotlivých 'zemích a náboženských společnostech byl buzen 

zájem o, toto, hnutí" a práce' pro ně' a.jeho ,zdar or'ganisována.y,'něktérých 
zemích postavily se za ně osobnosti, všeobecné 'autority požívající. Zátím eo. 
Američanům šlo' o 'svolání konference co možno nejdříve; třeba by to byla' 
jen velká demonstrace celéhonábož'enského světa prá mír, Němci chtěli dáti 
hnutí hlubší základy, jasný cíl,'pramyšlenoucestu k němu a Hm avšem 
i velkou účinnast., Dokud arci nebylo jasnO' ani v samých základech, ne-

.mohla práce postupovati cílevědomě. ď , ' ' 

N~že, v. poslední době bylazísl~án~- jasno v základech a práce pro tento • 
podnik dostala sena nové koleje, kde ,bude patrně schůdnější, třeba ne
půjde tak, rychle vpřed, jak původně' by si ,byli přáli ti, kteří k ní dali pod~ , 
něL Až dosud byly konány vlastně jen předporady, nyní však 'se' vstoupi1~ 
již do stadia příprav. Dosud byly uplatňovány vážné námitky,' ohledně ,ne; 
ujasněného cíle; '.vyslovovány óbavy; že se· mají pod záminkou míru nějak 

. mísit náboženstva, nyní stanoven pevně jediný cíl: aby se' náboženstva' světa" 
pi.'izna[a' ke praci 'a našla způsob spolupráce pro mir na rsvětě:. To' ovšem 
předpokládá, ,'aby se,' ta • náboženstva světa natolik znala, aby každé mělo' 

'y té spolupráci svoje' patřičné' místo. PraktiCKY to znamená adsunaut' kan
ferenci na' dobu pozdější a vykonat prO' ni dalekasáhlé a důkladné přípravy, 
hlayně paznávání náboženstev mezi sebou' a' přípravu materiálu jednatlivými. 
komisemi. k4 ,hlavním, bodům kongresového pragraIÍlU. To vše byla ujas~ 
něno a dahadnuto na několikademíí schůzi přípravného výboru v srpnu 1930 , v Berná, kdé také byla padlé ,toho učiněna příslušná razhodnutí.', 

, 'Bernské schiizipředsedal prof. Dr. Shailer' Mátthe~s, děk~n theolagické' 
fakult yvChicagu', delegáti byli pazdraveni zástupéi švýcarských státních 
úřadů i zástupci církví, přítomni byli tak~ četní hasté.Pa zahájení vyzval 
předseda přítomné ké chvilce, mlčení a meditace' a pak padal krátký pře-

, hled dasavadní, histoi-ié příprav světó,vé 'mírové kanference, nábaženstev'ď a , 
method dasavadní práce. Za presidentašvýcarskér~publi~y pazdravil sjezd 
,místopředseda spolkové rady Dr,' HiiberHn, který 'mezi jiným' pravi1; že" 
kařen války leží v přirozenasti člavěka a, 'že proto y boji : proti válce ,záleží: ' 
na dúchovních' pamiickách a tedy ,v 'prvé řadě na nábaženství. Starakatalický 
švýcarský, biskup JGiry pronesl pozdravšvýc~rskýchcírkvía dadal, :že. mír,' 
musí býti připravován i za kruhem, křesťanských církví. . . 

Druhý den ,schůze pyly podávány referáty o průběhu a výsledcích do;a-' 
vadních přípravných prací .. Především' podaL zpráiJugener. sekretář" Dr. 
Atkin,sqn., Z osobnastízvalených ve' Franklurfě • dá přědsednictvapřijáli 
funkce: Dr. Parker .Cadnian, někdejší president :Svazu amerických círKví", 
prof. Dr. Albert Einstein z Berlína,baro~ S~katani" člen japon~ké, harní, 
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. sněmovny a kdysi starosta: tokijský, Dr. 'R~bindranath Thákúr z Indie "a 
konečně anglikánský J biskup z Liverpoolu; další .dva dosud 'neodpověděli. 

- Podle zprávy gener. sekretáře bylo nutno.v mÍIiúlém roce rozřešiL dva velké 
úkoly: jasně stanovit dl a účel'konference a dále učinit konferenci známou 

ď V kr,uzích co·možno' nejširších; V obou úkolech učiněn značný pokrok. V Ně
",mecku pracuje o pro'pagaci,proL'Dr. Síegmimd-Schultze z Berlína, ve Francii 

vede přípravné. práce farářJé~équel zPařiže,,': Londýně je přípravna kan-
'celář pro celý . britský' svět, v Americe,konána. řada přednášek _ a ,schi'lzí. 

myšlenka .naleilavelkého~ pochopení hlavně, v tisku,radio dalo, se o nedě.:' 
lích k disposici pro přednášky: hnutí pro tuto konferenci je tam velmi živé. . 
V Indii. se v' poslední 'době óbjevili.v soutislosti s celou' politickou situací 

-.. obtíže i· pro tuto konferenci, kterou;_ tam propagovala skupina amerických 
, studentů, ,ale, náboženští vůdcové věří,> že, se může nalézti ,pokojné řešéní. 

Japonsko má svůj' národní pracovníyýbor, - který pracuje 'přímovzornč a'_ 
může, byt příkladeinvšem ostatním, _zájem mezi', obyvalelstvem b veliký .. 

: V Číně je situáce obtížná;' poněvadž v zemi je hotový 'zmatek. V zemích 
islámských není zájem o konferenci ,a její účel dosud prob\lien.' Túto' čin~ 

- nost je qeba všude rozšířit a prohloubiC
ď 

Koresponderice'genér._'sekretariátu .' 
'se týkala hlavně tvoření skupina komisí, hledáni spolupráce mužů a žen,: 
,kteří mají ve svých zemíchautoritu,- a tovše sepodařilo.-Žádná z komisí ,/ 
,neměla dosud schůze, ale stane se tak :záhy, předsedové komisí jsou' zvoleni, 

'- jednací řády připraveny. Komise mají mít( v Ajednot1ivých zemích 'své ná
rodní skupiny, jež ,by se, scház~ly, otázky, prohovořily ať návrhy' činilý. ' 
Gener. sekretář také zdiiraznil, že situace poslední doby v_/celém'světě 
myšlenku' konferencezlěžuje:" "Kamkoliv se obrátíme;' nalézáme cynismus, 
v posuzování' nynější _ situace a ,skeptiCismus při uvažování' o budoucnosti 
míru ... ' Je bláznovstvím stále mluviti ó míru, když ho přece nikde neni._' 

"Nynější situace' není' myšlence míru přízniv'á. ,Hospodářské podmínky jsou:, 
c všude,povážlivé. Skoro ve všech z~~ic~_nez~lllěstnanost' jako nikdy dříve . 
. Hospodářská ochranná opatření jedne země ,-cla a jináomezení-'vnuc 

cujíjiným zemím podobná opatření. Hospodářský život světa je začarovaný 
kruh, jejž nemůže nikdo rozbít.Tak~ pokud jdé t>politickoúsituaci; je 
budoucnost temná. Čh:a, je v'takovém zmatku; že i kdyby začal v zemi hned, 

, normální stav',a ustálené: póměry, trvalo by 'půl :století, než by se situace, 
znatelně' zlepšila. Hrozivé chování' Indie je' nejen' nebezpečím. pro britskou , 
říši, nýbrž vůbec . pro nynější tradiční formu vlády. v celém světě. Mocenská '~, 

'rovnováha meJ!i velkými státy,. která jim dovolovala určovat osud národů 
celého světa, nemůže býti změněna,' aniž by se nepřivolala revoluce, jež by 

, byla v svých účinCích mnohem ,převratnější než kdy dějiny viděly. Palestina, 
Egypt, celý blízký i střední Východ jsou plny nespokojeriosti. ,Rusko před
stavuj e další vážný problém. Experiment, který tak: vélkýnárod podniká
na tak širé oblásti" bude míti ,ve svých' účincích vliv na ,veškeré lidstvo: Ani-

, Severní a Jižní' Amerika nejsou bez svých problémů. Je tam vidět všelijakou 
'žárlivost; nepokojea ,hrozící konflikty. V střední,.a. jižní 'Evropě' nejsou 
staré spory o hranice, národnosti, rassya jazykové oprávnění 'nijak uklid-, 
něny; jen ustoupily zatím do pozadí; ježto' vystoupily důležitější problémy. 
V celku, je tedy'- situace velmi vážná.' Nérií ,důvodu. oddávati se, falešnému 
optimismu. Ale zároveň je třeba si uvědomit" že přesto nesmějí se nábožen-
stí lidé vzdávati na'děje. Všecky ty. velké úkoly, jež má'· dnes lidstvo před 
sebou, obsahují kz:oky;jež mohóu býti řešeny jen uznávání ni 'duchovních 
hodnot. Není ho~podářské sporné otázky, 'jež by nemohla býtL'urovriána, -' 
kdybychom neměli co čÍIlit s lidskou přirozeností: Podobně. dal by, se vyřešit' 
každý politický, problém; ale, v: ovzduší 'lakoty,chtivosti, sobeétvL a strachu, 

. jednotlivců' i národů,' zdají ,sevií.,echny úkoly beznadějnými; Nábožeristva 
světa disponují silami, které mohou pomoci. světu.:v jeho,' dnešní' situacÍ; 
Jestli spojení náb'ožeriských, mravních adúchovních sil lidstva nemůže při
nést rozřešeni těchto problémů lidstva, Pilk"nEmí žádného rozřešeni vůbec:~ 
Jsou .to jistě vyznamná' slova muže,' který stále celým s~ětem :cestuje a 

- nejen poměrý pozoruje" ale i -do. nich vidí. 
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Po' zprave geii.e~. sekretáře. ná~ledovalyzpráuy 'o přípravné ď činnosti 

v některých ,zemiéh:' O 'NěmecKu promluvil prof:' Dr. Siegmund-Schultze, ' 
v podstatě ,toto: Německý' sekretariát pro' konferenci Ibylzřízentéprve'ne- ' 

, 'dávno a ,propagační 'p,ráée se,t~prÝe musí'rozvinout. Za to vykonali ,němečtí 
pracovníci důležitou práci pro ,vnitřní utváření 'věci. Zápasily tu spolu dvě 
tendence: ,j edna, zatoupená více mezi, Němci: chtěla sýéstidohromady, nábo- , 
ženstva,při čemž, někteří si přáli jen lepšího porozumění pro'sebe, druzí však 

" 'vzájemného proniknutí a smísení; druhá tendence:' zastoupená Američany" ' 
" 'chtěla 'uskutečnit i en velkou demonstraci prornír. Zatím co tyto' dvě, ten-
,dence, n,emohly se ještě na frankfurtském sjezdu' r. 1929 sjednotit, vedly 
,další rózhoyory v kruhu německých spolupracovníků k tomu; 'aby se, stano
víla, jednotná linie pro německou spolupráci., Ta linie dá se určit 3 body: 
,ť. ,Musí nastaL intensivnější štyk zá'stupcůrůúiých náboženstev, má-li se.
:mírový kongres' náboženstev,utvářit, tak, aby, měl plný 'smysL 2i,Necílí se" 
k žádnému míseÍlí ,nábóženstev ani.' v cíli anrv 'methodě (na př.' žádné 
společné' bohoslužby'a ' pod,J." 3. Chystaný' kongres ,má, cílem, mezinárodní' 
mír. 'Německý 'pracovní' výbor, k <němuž, 'patří, také' zástupci'rakouští'a, 
skimdiríávští, se na těchto větách sjednotil a pokládá: je za nutný zákliid ' 
pro přípravu konference. Podobné'výbory, měly, by, se vytvořit, v' jednotli~,; '; 

, vých ,nábož~nstvech ,nebo v' jednotlivých.iémích, pro .', více náboženstev "a' 
'směrů,' pokud ,chtějí spolupracovat na díle mírovém. , , ' , 

í'Význ~mÍ1;á byla' dál~~práv~; kterou .'podal'pr~f.Toino';'atsu o práci ja: _ 
'ponského ; národního výboru pro mírovou konferenci: členové výboru sj'roz~ ď 
dělili ,mezi sebou zpracOvání těchtotheÍnat: Dějiny siiohipráce náboženstev, ' 
v Japonsku; .Nynější stav,;výchovy k mezinárodnímu smýšlení ,'v' Japonsku;,_, ' 

",Cíle a'program pro 'zřízení ,ústavu 'pro' smíření 'myšlenkového 'světa výéhodu 
'azápadú; 'Nýnějšístav, překladU: spisů a příruček onábóženstvech 'světa do \ 

:jáilOnštiny;, Učení šintoismu ,o 'iníru a šintoistické ,mírové ' hnútíiUčení" 
, 'buddhismu o míru, a buddhistíckésvětové hnuti; Učení 'Konfuciovo o míru a 
, konfuciánské, mírové' hnUti i 'Křesfansl& učení 'o ,míru I a \ křesfánské' mírové" 
'hnUtí;Projevyšy~patií"jichž se japonskému'národu dostalo při I velJ,.ém 
zemětřesení á požáru r. 1923 i Myšlenkové proudy protímírové. Na: základě 

,zpracovaných těchto themat předložnaponsk'ý' národní výbor svůj materiál , 
>a návrhy, přípravnému výboru konference., Národn( výbor, japonský dále ' 
_ pořádillpocelé.zemi, přednášky, o, kónferenci ,a, její myšlence;,zv,()lil' si, . 

komJsi pro články do časopisů' a novin, ,vyžadoval si od, inteligence' pro
jevy ,názorů ''O chystané . konferenci a: jejím ~ programu' a zyal'žurnalisty 
kuddování úzkého styku svýborém., ",.', ,"" ' , ',' 

, 'Po:těchtozprávách ~odal- G.:A. johnst~n zMezinárcidního~řadu p~áce' , 
'v :Ženev{ referát o práci podvýboru pro hóspodářské otá~ky" který 'měl již . 
-dvě schůze. V podvýboru bylo konstatováno" že už fakt .průmyslu může pů-, ' 
sobit k válce;- na při fakť sbíránLpracovních, sil na :jednóm' ,místě; Ještě / 
hůře působí špatné prácovní 'podmínky., I>ůležitá je také otázka-přelidnění. 
'Když, je na' př. ,velké vystěhovalectví v určitém:státě,<zkouší se namnoze 
národní udržování vystěhoválýcI1; zatím co přijímající stát si přeje jcdr.oty 
uvnitř 'státu.·,S problémem nastěhování souvisí však i:,problém ,pfeindustria': 
lisáce,~,který' máv. sobě, prvky, 'přející válce; Na. druhé . straně 'inamená,',neza
městnanost· sociáhíínepokoje. Ke konci právil, referent" že právě 'taková 
místa, jaká jc:iMezinárodní úřad práce: potřebují v plnosti své, odborné 

. práce velkých hledisk, a ta jim mohou přijít od takových duchových sil 
jako, jsou 'nábozenstva. " ' , . 

,V~lk~J událostí b~rnské~chů~e 'byla'" před~áška' pr~f.. br.: 1. W. 
Hauera., odborného znalce sVětových,'náboženstey',:hlayně výcllOqnkh; před~. 
sedy komise, ,pro, 2; ,otá~ku' programu,. tedy ;nejdůležitější.: Jeho přednáška , 
byla'rázu zásadního, týkálase otázky,' íěž měla býti položena, než se vůbec ' 

" 'začalo' jednati omožní:>stimírové koíÍference náboženstev céléhosvěta.O 
theoretickém, zásadníin"stanoýiskukřés~anstyí' k. válCe nemuselo ,hýt dlouho' 
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. u~~žováno;. bylo' tomu ~šak~ždyckýtaka bude? Jsou' vůbec:"náboženstva 
mócímírotvornoÍl?' Prof. Hauer věnoval pozoniost hlávněstanovisku vý
'chádníchnábožensfev,'k válce a titíru a všimneme situblížé, jeho hlavních 
myšlenek. : Konstatoval; Že se ·.příliš' lehce ,dnes spojúje,nábožensfví a.mír; 
ale' dějiny uka'zují,iželoho spojeriívždy nebylo á že jen některé osobnosti' 
;a sekty ·to. dovedlý;a náboženstva a 'jednotlivci, kteří'pokládali mír, za ď • 

absolútní ideál, odmítali politickoúmoc, stát. Otázka/jak senáb()Ženský 
člověk ,staví k :míru, závisí.totiž na otázce; jak se staví k.'svému národu.' 
Teprv když je náboženský člověk přesvědčen;ž'ejeho národ odpadl od 
:Boha, nÍůže'se od něho odloučit .. Prvou Otázkou .tedy je: Jak se staví nábo-, 

. 'ženství' k svému národu? Jak 'vidí vztah svého národa k, Bóhu?Jednou ty
pickou . odpovědí je : národ je národem.božím. Odpovídá-li náboŽenství taktó, 

, schvaluje pak, válkú pro ,národ. Tak tomu' bylo Ý židovstvu av šintoismu .. ' 
Jinou odpovědí je: ne ,celý národ, ale 'pouze obec věřících je lid boží. .Tak' 

. tomu bylo '.s počátku. v . mohame!Ianismu,. ale' když šlo o' údrži:mí {)bce, '. 
,<,' ':,·proh.I~sil la' vedl. sám ~ohamed' sv~tou. válk~ ja~o věc božC 'Podobně v' pár- . 

, sismu; Zarathuštra'byl muž:trpělivosti a,pokoje; když však nalezl knížete; 
,,',přitakal válce pro víru, pro spravedlnost. Větší michtit k 'válce' byla II Kon~ 

,fuda' a ještě větší' u Laotsea, ale přece obll' nakonec souhlásí s válkou, jako, 
posledním prostředkem k hájení prá~áa řádu .• Všecka: náboženslva, o nichž 

- . byla dosud řeč, souhlasila s válkou, z. víry v, boží řád.' Ale u někter'ých 'ná-
'boženstev je zásadně jiný duch; ta věří;:- že"zbraň . je proti vůli bÓŽí,. že' 

:život človeka. je 'něco nedotknutelného 'a, že je nesprávné hájiti se mocí 
. / • ' ,zbraně. T ák tomu bylo fiž v inystickém brahmanismu před. búddhismem -á' 

:~"V buddhismu přistoupila k víře ve svatost života ještě zásada 'Iá'sky k lidem':, 
každý člověk j~ můj ,bratr, spolučlověku nesmím učiniť nic~ zléhó. ' Také 
v 'křesťanství bylo tomu tak v počátku,. Avšak 'vše,cka tato náboženstva" 
během' vývoje se změnila,' smířila'se s-ÝáIKou. ,A 'Ílaopakzašé ,židĎvství hlásalo 
'mír; kdykoliv,bylo bez'.politkké 'moCi, ale :Vedlo ,válku, jakinilemusilo . 

..jednat politicky, odpovědně; Musí tedy náboženství,jakinilll začne zasahovat' 
do věcí. politických, . přitakávat k' válce? _ Tak' tomu vskutku. vždý ,bylo •. 

,A ,přeée 'zase . jev náboženství' vždy nejhlubší· puzení k\nííru, ' království, 
pokoje je,v němvždyrealisovatelnou·nadějí. Ale ve všech ,náboženstvích, 
byly ,vždy, jen sekty bezpodmínečně pro mír; ale ty, byly.vŽdý zároveň. 
také.v oposici proti státu ('('iz u 'nás Chelčický), Žádný, kdo' měl politicky' 
odpovědnou,'účast naósudu: sy-ého národa, neměl,odva:hy 'válku naprosto 
odmítat: Přes to není království pokoje s náboženstvím' spjato 'náhodně .• 
V naší,době.-prožíváme velký pokus' Gandhiho spojit- politickou moc a ' 
odpor k válce, víru v mír,. Aťjakkoliv'te!lpokus dopadne, je v. naší době 
třeba zodpovědět I kladně otázku,majíc,li. se. náboženstva csjednótitv 'spolu
práci pro mír, ,dovedou-li to' 'již .. - ,O přednášce; která učinila hlubokÝ. 
dojem,.nebylomožno provésti 'rozhovor, je~to čas 'již značně -pokročil. 

, Odpol~dne téhož d~{p~dal H~n.ry. S.L. Pola,k zprávu o dosavadních" 
- "pracech, prvé komise. Byl. čten Thákurův dopis kómi&i,: kde ukazuje na ne-o 

bezpečí rassových před sudků. ~Poněvádž .'otázka ,rassová>může snádno vy-' 
- 'volatválku, má 'se podle mínění komise zkusit trojí: clo .paktu Svazu. národů 

ďbym~lo'býtí pojato ustanovení, aby Svaz mohLchřáriitutlačované, rassy; 
'měl, by . se .. studova,ti vzájemnÝ vztah rass vědec~y; církve. by>měly učiÍ1iti .. 
,~vše,aby:pře~áhaly rassovéprotivy.· '" .' .' •. ",.; .... :-" ... ' 
. . Třetí den schůze by! věnován poradám o čase 'i místě konference. V Indii' 
~e ~dá zanynějštsituace konference nemožnou, proti Kolombu 'se. vyslovuji' 
sami vůdčI, lidé. z Ceylonu,Jems."lem je' dnes t,aké nevhodný. Američané 
,učinili ,nabídku" aby ,~e konala, ve Washingtoně r. ,1932.'po oóŠírné. debatě 

. 'usnesenopříjníouti americkou nabídku, poněvadž z Ameriky vyšla iniciativa 
'na kOliferenci a r, '1932 ,je ,ve Washingtoněoslava200.narozenin Jiřího 

, ',Washingtona.:, Ale dál~ usneseno, konati tam; pouze předběžnoukonferénci • 
~si 200 __ 300 zástupéů různých náboženstev; Teprve'asl' ici "1O-Zef'má, býtI 
'konána velká tisková. mírová ;konference' všech, náboženstev: světá a' to, ~ěkde 
'n~ východě, až budeproďniYšenál~žitě připraveno.'. ' 
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Týž den ';podaIÚancotizský hiiběde Monl Brison' zprávu o práci, 
~d~uhé' komisé~:S velkou' otévřeností' HČiVjak nedostatečná' je ,výchovná 
práce pro mír právě ve: Fra:ncii; _ ... ' .. -, , 

čtvrtý den byly pocÍány,zpéávy'o. zbývají~ích d~ou komisích; ífetíse 
dórozi.uriěla o tom, ' jak' by se měla' studovat 'chování )láboženstev proti 
válce;ma:jí býti sbírány také 'liturgie; 'které, to vyjadřuji. Čtvrtá komise' 

"se má 'radit o budoucí positivní práci ná,boženstev ;zaUm, se mL vydávat ' 
vhodná literatura o mírové práci, nábožensteva má se podniknout výchovná 
práce mezi dětmi i dospělými. Má se také vydat výzva ke všem nábožen
stvům, ,upozorňuj ící na význam konference, ale 'to , má, učiIÍit 'až příští 
'schůze přípravného výboru,é r. 1931, v Ženevě. ,',' '" ,,' 

. ' 'Týž, den, měl 'pozoruhodn~upře'dnáškúoxfordský nár~dohospOdář,: špa- , 
nělskýprofesor' Dr. Madericiga, předseda" první komise. Pravil,'že' nábožen-' 
ství mohou vykonati 'pro, mír všecko,' ost~tní moci nic .. To prý zažiJ 'v poli- , 
tickém 'životě,IÍapř; :v;oďzbrojovací ,komisi Svazu národů. Politika prý' 

'neprovedenic nového, ,usilujéjen o 'reformy, to jest jiné formy. Ale' je prý.', 
potřebí ,sledovat cíl, konečný; Konečným, cílem, pak. je zdókonalení lidské 
bytosti. Ale 'vedle člověka stojí' problémy, které,Ýznika'jí zase zevzájem~ 

, ných' vztahů mezi lidmi. Zaměstnávají'nás a musí nás zaměstnávat v politice 
ahospodářstvi. ď Ale ,konec konců musíme se, přece zastavit uj člověkal.to 

" jest, náboženství .... má změnit. sam'ého' člověka; Ovšem musíme· se. ,vyvarovat, 
neurčitosti. V hospodářství Íla př.'yidíme čloÝěkavždy~ y zá"islosti,na: 

, hospodářských statcích; zatím co, přece majíčlqvěku jen sloužiL ,Tak i v me~, 
, zinárodní politice. ,,,Jsem' nacionista, ne nacionalista, také, ne' internacio-. 

nalista, ď ale. přece světoobčan; neboť i narodmá,' sloužit člověku, který je 
,stvořen od Boha; národy, nepocházejí přímo ze stvoření. a'téprvponenáhlu 
musí je člověk vysvobozovat'z :kanibalského stavu. K tómuje .ale potřebí, 
znovustvoření člověka~ Musíme tedy postavit člověka samého' do popředí; 

. Cvpolitice. Proto .. potřebujeme"nábóženství,' od něhož musí výcházef nej- .. ' 
, hlubší účinkymírávé:~ . • .ď '_ - , ",' , ,.' 
, Ke konclshrnul proL Dr. Siegmund-Schultu ,výsledky schůze: znovu 
se~.poznalo, jak: je důležito organisovat mír. Alé .mnohem. důležitější je, aby'.' 

, tú byl život, ; který musí ležet za tou organisací, 'má-li· býti účinná; ,Touto, 
, živou silou bYlllěló 'být náboženství, nebylo-li dosud: NáboŽenství je život 

i. má světu'dát,vyšší,božský život .jako sílu pro mír. Tobudeúkólem 
. konference, " ; "::. ',.., ,. . . 

, předseda' ukonČil, kongres iw~slatováním;-' že vě~ uČinila znaČný krok 
vpřed a další. krok' záleží nyní na práci komisi., 

2. o ek Ume n,i c ké s n a h y. 

, V,křesťanské~ ,světě bylovšeobecně,~~náváno, že pro dalšíosud,avý-; 
voj oekumenických'snah bude,~míti velký význam loňská konference biskupů 

'anglikánské;-drkve;zasedající,každých: 10 let .v lambethském paláci canter
,burského, arcibiskupa .. l\1ěla ť lamběthská' konference z. r.· 1920·' přÚnó·. základní 
význam pro~ tytá' snahy; neboť na"ní byla . vydána,. proslulá Výzva ke všem , ' 
'křesťanským národům,v níž se kladla ,všem,křesfanům na srdce otázka 

,sjednocení církví a, toto' byJ.o . prohlašováno. za ,vůli boží. Na. téže konfe-
renci. v 'r. 1920 byl učiriěn' důležitý krok k sblížení anglikánské ,církve. 
s protestantskými (svobodnými) církvemi anglickými, poněvadž,z prohlášení 

. konference, že "také duchovní ú\,adjiných církví než episkopálíi.ích zřejmě 
býl požehnán a duchem sv./jako účinný prostředekmiJosti používán" se, 
usuzovalo, že anglikánská ,církev uzná duchóvní protestanskýchqírkví za 
kněze a nebude,žá,~atC pro. případ, spoiení ,jejich novou' ordinaéi biskupem 
li apoštolskou' posloupnosti. Se strany proteslantských .církví se pak' žádalo' 
v' dalších letech, aby jako' první krok k spojení křesLcírkví bylo uznánó 
"společénství Večeře, Páně, aoy anglikáni mohli přistupovat k Večeři Páně 
v kostelích protestantskýcha protestanté v' anglikánských--:' ..:: t--- "" . .", " , 
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Bylo 'všeobecně známo;" že', v' anglikánské církvi v, poslédních lelech' 
,oekumenickýduch velmiochabnul; 'aleočekavalose,~ že lóňskou lambeth~ 

,,- skou 'konferenci ,bude znovuoživen,zvlášlě_když, ktomu byl na ~prógramu ' 
'~' přímý, podnět' 'plánení"spojení ,anglikánské církve' jihóindické s dvěma 

, , prolestantskými v~ jižní Indii (viz L roč. této reV:ue str. 179); Jíž v "pósledníriI 
,', číslé révue, (II. 'roč. str. ,136) jsme upozornili ,na: výsledky loňské lambe.th
; ,ské konference:, není tu již universální snahy, po 'spoj ení všech křesťanských 

',církví: sblížiti se mají jen nekatolické církve s biskupským, zřízením (angli-
,kánská, pravoslavná, starokatolická), vůči protestantskýin církVím' se tika~,' 

zuje značný odstup.' Za to pociťuje se blízkost biskupských církví k římsko
kat!Jlické, ač tato neuznává apoštolskou posloúpnost, a ,tedy' episkopálnost 

'v přísném slova smyslu;u,cfrkve anglikánské~,'" ',' ,ď, ,"" 

Lambethská konference 1930 'zdůraznila staré 'všeobécné ;pravidlo;: ,žě 
věřící anglikánské církve mají přijímati Večéři' Páně Rouze od duchovních 
vlastní, církve;' jen' zvláštní okolnosti ,V ,oblasti cizího misijního "území by:" 
si 'mohly vynutit, určité místní zmírnění, tohoto obecného pravidla: Anglikáni, " . , 
pi'ávě tak. jako,ří,ínští katolíci,pravoslavní 'a starokatolíci,stojí na zásadě;-.', 
že svátost může býti legitimně udělena p'ouze od legitimního nositele kněž
ského úřadu. Tím pak je pouze kněz; vysvěcený biskupem" který sám byl 
vysvěcen', jiným biSKupem s apoštolskóu' posloupností, totiž,' kde ,sahá' řada, 

" , . ,až k apoštolům a Ježíši. A proto neuznávají duchovní protestantských : církví 
',' za kněze a Večeři jimi .udílenou za svátost. Při tom anglikáni nechtějí vidět 
:'lábilnost celého dogmatu: když můžé církev římsko-katolická neuzÍlávat je- / 

jich apoštolskou posloupnost; dokazujíc, že v době,reformace' byla \ nepře
,tržitá řada . svěcení, sahající do dob,apoštolských,přetržena. Základem celé 

/. 

./ této dogmatické ,theoríe je příÍnO magické chápání svátostí, že svěcením se. 
předává nějaká, tajemná kouzelná moc" pocházejíd od Krista,Boha a .pře
dávaná stáletími z ručky 'do ručky, z biskupa' na biskupa. Protestantské 

"církve mají zcela jiný ideovtzáklad . svého duchovenského 'úřadu. Podle 
nich jest kněžství ve věřících samých'a ti na svého duchovníhópřenášejí 

, pravomoc; 'aby" jejich jménem a pro 'ně 'vykonával úřad kněžský: Česko~ 
, slovenská církev v této věcí je, blízká-drkvím 'protestantským: má pouze 

titul biskupský, ale nemá biskupského zřízení,: její biskupové nemají apo-~ 
štolské' posloupnosti, jsou 'jen ,zřizováni"nikoliv ordinováni, věřící diecése 
na'. ně přenášejí pruvomůcadministrativní (půtestas jurisdictionis);' ,nikqli" 
něj~koumo~ ,kněžskou (potestasordinis). " , ", . - , 

Je ,přirozeno,. že 'protestantské Církve :anglické těžce nesou, strohé po
'stavení se lambethské konference na výlučné stanovisko historického::episko.' 
pátu. Je/ich l~luvčíoÍ;načil to za ,;přímé .zkiá~ání", u"pravil:"Není tU: 

.. ; známek' nového hnu~í k lepšímu rozumění' s~obodným~írkvím ... Ne~í tU 
, , zmínky ~ .fakt~, že anglikánští biskupové v rozhov~recllIío íninuÚdambeth-

, ské konferenci, uznalí, 'že; duchovní 'úřady svobodných drkvíjsou : skutečné . 
'duchovní úřady prá'Kristovo sloÝo:~ sv,Úósti v obecné 'církví. .;,Pokud, 

.jde o s j ~dnocení, vzellli: s~mé, ponechává posled~í lambethská konference 
věci přesně tak, jak byly,' paklí dókonce neodsunuje dále ,den bliŽšíhosjed- . 
'ruJcéIlí:' '-Přís~ě e~iskopálrií -"stanovisko ~nglikánské církve. m~ří tak naději""" 
tolikrát živenou, že dojde k. sblížení anglik~nské církvés pro!estantskými' 
církvemi nejprve v Anglii samé, p~k ovšem v, celé~ 'světě, a tím vůbec 

. ,k. splížení mimokatolických církví, tedy·k' novému 'tinivers~lismu. Tuto n'~'
dějí' zanítifa iámbethská konference z ~; 1920' a tihasila .lambeth~ká:konfe~ '. 
Í'ence.z r.1930: Také jeden z dokladů pro soudobý vývoj vpravo. . 

, , , 

Tritéž stanovisko ariglikánské chkv~se proj~vi1ó,v ro~hodn'utí.lambeth~" 
. ské konference' o 'sjednocovacím "plánu cirkví . jihoindických,·Tento . plán 

, ,., ~ , - . , . " '., ~ 

169 



"i 

\ , .. -

<"----" 

: I 

je přímo t;'pický,' Církve? pře;l1zllých zřízení :epi~kopálníhci, presbyternÍho 
:a kongregačního, totiž anglikánská t;írkev, v Indii, BuÍ"mě a Ceylonu, spojená 

.jihoindická církev a Wésleyovští methodisté jihoindičtí, spojily se v jednu', 
'~írkev seďzřízením biskupským pro 'budoucnost, 'ale, na přechodpou ~obu' 
~ ,uznánímkriěžství i duchovních' obou, složek .protestantských, . Spojená. cir
kév', dóufala, 'že ':,-..' 'jsoúc 'episkopální:-' bude ,uznávána '. za'jednu Z,církví 
anglikánskýclÍ di, že schválén{in'spojení utvoří' konference precedenční, případ' ď 
pro budoúcóost, Leč; lambethská konference, uznala novou sjednocenou církev 
jihoindickoll' za církev,zcela novou, nikoliv jednu~ anglikánskfch, ovšem také , 

"ne za 'presbýterníani kongregačnC ani wesleyánskou, protestantskou. Je z toho .,' 
patino; . jak v. anglikánské' církvi se silóě upl~tňuje směr ~anglokatolický: 

'především, .v.' přísném',držení,stánovisKa episKopálního.· ' 

-Pr~to také cirkev a~'glikátÍsj{{vzdalujicse proteshinti~\mu, sbližuje se 
s :osta:tními 'církVemi episkopálnímí,'předevšíIri' pravoslavnými a shirokato
Hckou, neboe římská' neuznává' její apoštolskou' posloupnost. 'Na lambeth

.skou konfereridbyly pozvány' a početnou 'delegací byly zastoupenýpravo
" slavné drk've: cařihradská, rumunská;jugoslávská;antiošská; jerusalemská, 
, řecká, cýpe~ská, polská a' bullíar~ká., Příslušná: komise ,konference konala, 

s ,delegací pravoslavných 'církví, vedenou patriarchou alexandrijským, čtyři 
, ,plenárnLschůze,na,nichž došlo ,vmnoha

ť 

důležitýchbqdech k dohodě.Po~ď 
,dobné'schůzé~ konány 'se' zástupci' čírkv'e' starokatolické" církve' finské, a 
Unítas' fratru'm:::Konference se, usnesla, aby v~ těchtojédnáních se pokračo: 
va'lo á ,vyslovila naději; že záhy bude zajištěno' úzké' společenství.' ~. ' 

- , "- " '. ' .~ . , " "',. ,',..... I' -~ .', -".""," .... 

Výsledkem li:unbethské, konference ,1930, je tedy rozpadnutí se dosa
vadního, jednotriého. bloku církví' inimokatolických'. v' bloky,' dva :eírkví bis~ 
kupských, jež ,mají zřízeÍlí' episkopální s apošťolskouposloupností, 'a' církví<, 

'protestantských, ježinají zřízenípresbyterní, :synodálně-presbyterní 'a kon-
, . ďgregační" třeba, některé z'nich ma j í' ď ítitulární; biskupy"~ a Švédská protest. 

drkey si. dokonce zakl,ádá'na tom, že její biskupové mají apoštolskou po~ 
sloupnost,·Třetí,blok tvoří církev římsko-katolická.' Církev československá 
jest v seznamech církví na kónferenci stockholmské i lausannské uváděna., 
ínezi 'církvemi starokatolickými, po' pravoslavriých.a před' anglikánskou a:. 

, 'ovšem ·protestantskými.Toto.' zařazení. mohlo vzniknout jeri' z neiriformo:' 
I,:' 'vanosti;' zdomnění,'Že čsl. církev, 'má' apóštolskouposloupnost, jak se' zdálo 

'patrně: z. faktu; žeI1aše církev vzriikla odštěpením; s'e' ód církve římské •. > ' 
' . .. Oekll~enic~á rml~"pr~;rakt~ckék~es;ansivi. c~i, je~t nyn~jší ,n~zev 

pro. pokračovací výbor,' stockholmské, konlerence pro život a dílo z r. 1925, . 
,konala, loni ,o / prázdninách své zasedání ,V .Chexbres.Dala: si tam nové sta-" 
novy, ústavu;' a jednala' hlavně o dalším, vybudování' Ústavu, pro soCiální 
křesťanstvÍ; v . Ženev;ě.Stanovila~ také program práce pro další léta:, v srpnu 
1931 má sé konat" schůze, výkonného výború :stockholmského vCambridgi, 
'I'. ,.i 932 ,schůze Oekumenické, rady, 1933 zas/' schůZe' výkomiého výboru, 

':"". 

~ 'I'; 1934, schůze Oekun1. ra'dy, a r. 1')35 mď, býti koncína drúhá světová kře~ -. ' 
sfanskcLhonlerenc'e pro:život á dílo a'tp'vLoridýně.,10 let. po' konferenci! 
stockholinské. "." .' ,', ,"', ' ',,", ' ,~' , . 

Prof.-D~~ Síegmund~Sdiu1tze činLv revuiDie Elche (r.18.,'19'30.',s. 415) 
několik dosti ',skép,tických poznámek k stockho~mskému programu: "Rámec, ,. 
~',' jakém se, od času, Stockholmu. pracovalo, je nyní hotov; l\;1alba sociální'" 
práce křesťanských 'církví"může býti ;do něho. namalována., Je tú mnoho 
návrhů, mnohoumělcu ,se iÚlmáhá conejho'rlivěji, nasadit formy a barvy
díla,. Nebudou, však' tyt~' formy. a barvy riutně přílišmoderpí ,pro tý, kdo si 

, libují v'starém 'okolí? Jsouvůbec.oficiální zastupitelstva církví s to, aby 
'~e' odvá~ila' ,provésti poselství, stockholmské;, s nímž" na" konferenci . souhla; ',' 
sila? Tento sociáhlí program je opravdu;mnohem',nebézpečn'ější':než:íTIh:ový 

, program Aliance pro přátels\ví mezinárody,'prosfřednictvím církví;' Leč: 
křesfanství, je vůbec, vždy- n,ebezpečné,ďkdežto oficiální ,lidé, všech organisací. I" 

;c~tějí)sevždyuva,~ovaf,všehonebezpečného.Takse snad, bude pokračovat.' 
., ,,'. . 

}70 
" \ 

: . 

-~._~ 



/ 

~v neb-eí:pečném díle 'přistřiŽeném podle rámu. Nepodceňujeme důležitosf' 
,,léto'práce ',a_pozdr~-"ujeme každý' její' pokrok. .Ale kdyby velkýbbj 'mezi, 

komunismem a kapitalismem otřásl, Evropou, než církev Kristova bude pro 
't-yťo otázký, zralá?' Nebo' kdyby Kristus přišel, ,když; je: právě ho~ov krásný 
,-ám?H:,' ' . . 

.," ,. "-

..--~ Také 'pokračoúaci' ~yb·~r. iausanns-'i~ ~~,~feren~e" p'~o' víru : ~ zrlzení z: r .. . 
1927 konalo prázdhinách svou schůzi 'a ,to'v Miirren 'ú Lausanne ve .Švý-, ' 
caI-sku~ po' prv~zapředsednictví nového arcibiskupa, z -Yorku, Dr . .Templea. 

,.Také zde bylo usneseno,' aby_ po 10'Jetechod prvé!ionfereÍlce'"r. 1937.. se, 
"konala druhá 'světová konference prO víru a zřízení,snad opět. v, Lausanne. 

I ,Po' stránce organisační' dále. usneseno, aby se pracovalo' k založeníorgani
sace pro šířeni. programu ,: lausannského na širokém základě,s 'rozvětvenými i' 
',odbočkami .po celém světě, ,jako' má Ali:mce pro' přátelst~í : mezi národy:', 
prostřednictvímcírkvL .' ' ": .'..' ",.. 
'Mim~ to se pracuje s německé strany<ktomu"áby'došIĎ k nějakému 

'spojenf:::ncbo; sblížeiií práce. velkých hnutí ',' jako je stockholmské,. lausann-, 
ské:a Aliance .. ,Navrllli, aby do'Jausannského, programu' o:':víře a .zřízerii 
bylo přibráno mravní zákJádní přesvědče'níkřesfanské,které --př~ce má své, 

• kořeny v myš,l~nce víry . .To by 'znamenalo sblížení"e Stockholmem. ~Apra'vo- ' 
; slavný , profesor' Ars'eniew 'žadal,aby se nezůstáva:ló státi u theologických '. 

,;" ,-Qtázek, ale aby se ukázal a k vzájemnému porozumění.přivědlnáboženský, 
'život,jak bijév různých církVích. To byl most nejen ke Stockholmu,ale 
j k AlianCi a lausannská práce bý pomohla ostatním' hnutím k 'Zásadnímu 
pmhloubení., " .' . " . ',' , . " - , 

'Mnoho se na schůzi mluvilo o usneseních a stanovisku loňské Jambeth
" ské konference a .tři ar,glikánští biskuphvévstalijeden po druhém;' ahyroz-
ďptYloválinámitký.svobodných církví proti těm usnesením: ,', ď • • ••••• "~,o 
. . Práce lausannská je vpodshLtě,theológická,',vzájemrié ujasnění si' zá- . 
'kladní ch, otázek '., věroučných . átheologických, 'práce ' zdlouhavá,'" ale nutná; 
'nemá-li sec jednat; do větru. Američané si r. 1927' představovali,že sjedÍlo~', 
cení církví búde' práce snadná a byli velmi zklamáni výsledkem- konference 

, . lausannské, 'kterou financovali. Nyní všaksé jde na' kořenvěci;'je, ustavená 
'komise theologů :za ,předsednictví anglikánského biskupa z Gloucestru a ta 
kóná' theolo'gickou předběžnou. práci velkého. stylu. I Velmi. se jí, účastní 
theologové něméčtí . a angličtí" také někteří slovanští. V aúglósaském světě" 
'jev: popředí otázka úřadu kněžského. a svátostí a'zvláště ovšem pojetí mi-

--losU, který je v/pozadí a jehož studiu se komisevěnuje. Němd,zase zdů-' 
,l'azňují: jedná-li se ojedriótucíí-kve' Kristovy; musí přijít k platnosti 'mě-

':'řítka'reformace; církev,v níž by nebylo 'slovo zjevení ,mírou všech věCí,' a 
· ospravedlnění pouhou věrou by nebylo hnací silou_theologického myšlení' 
· á církevního jednání, by nebyla ,žádnou crkví evangelia. Proto věriují ně.
',mečtítheologové 'interisivnf práci' studiuidéje církve. Kruh 'německých 'theo
'Iogů,profesorů, Církevních vůdců.a duchovních sešel se>na zámku'Waldtn~ 

, burce k několikadennímu rozhovóruo pojetí církve -" Noyém zákoně; Všecluly 
" názory' a rozpory,' jež jsou i:> , této' otázce v německé theologii, byly ',tam 

s určítostí 'a' otevřeností předneseny. Nakonec se ukázalo, dost ~polečného 
uprostřed :všíté"iůznosti názorů. Dr: Z<,?ellnero, .těchto jednáníeh ~refeJ;oval-:.ď 
za na~jatě pozornosti na schůzi,:v Miirren a hlavně zdůraznil, že théologické . 
myšlení v Něm,€cku ukazuje v ótázce o církvi hotov,ýpřevrat proti 'dřívějšku, 
že'se je'ví návrat k myšlence církve, že na prvém místě', je--církev,:'pak'teprv 
slovo" a že toto pojetí povede církve ,blíže ,k sobě;, , 

Němečtí theologo~é' si vŠak stěžují, žeprotestantskécírkve něÍneck& 
nejso~. v. hnutí. lausannském z~častněny ofiCiálně. Kdo ,se prácetbhoto ,hí-lUH 
:iíčastní,~-činí:to soukromě, na' vlastní účet anebézpečí 'a,může prý býtikaž~, 

:' ,dou, chvíli od jiných Němců desavouován.ď"Neníinstituce v. Německu,kťerá 
, 'hy byla s fo; aby: tekla'autoritativní slovo o otázkách, o něž V tomto hnuti 

,1dé.Jednotlivec" spolek, fakulta: ano, ale instance" v, nichž jedná církev 
jako celek ne, aspoň.toh'o" zásadně nečiní;'Vyzriáhí-"je hotovo' od 16: stóL 

_: •• ', - ,< ' , '., ~ - ,,>0..' . I : "> '. -

171 
: ' 

_ 1 ~. 

, . 



!' 

a uzavřeno. OdpověďL~usannuaťdá ně~ký kroužek theologů. Ev:mgelícká , 
, drkev německá se vzdala 'církevního úřadu učitelského.", (O'Dibelius,Die ' 
\Eich~~ r. 18, 1930;. s: 448.) ,Jirií ovšem vidí~vďtéto vlastnostLsílhprole- . 
stanbsmu; • 

3: ci r k ve adil ~ ,s od á 1 n í. ,': 

.Náboženský socialismus' v',N~mecku;' který, úplatňuje' v', cirkví~h s6ci-, 
alisnius á',v socialismu náboženstvÍ, a 'je rozšířen hlavněinezi mladší: gene- -
rací duchovenskou;" stává ,- se- důležitým problémem vnitrocírkevního života·. 
německých'. evangelických církví. ,V některých zemských církvích došlo 

"k ostrým, srážkám' mezí náboženským socialismem, a' církevním 'vedením. 
, , I proti ,vůdci ?vazu nábož. socialistů,. faráři' Eckertovi, '. bylo' delší' discipli
, nárnířízimípro článek, l1V(iřejněný předyolbamLv Badensku, a byl v červnu 

1929. 0dsouzen k výstraze á placení útrát, .. .. ' " ..' 
, V poslední- době pakhlavně dva případy byly a jsou předmětem úvah, 

tiskiľa vZ:J:ušujímysli. Ná~"církevním. dnu" 'evangelickém, konaném v červnu 
v Norimberce ,u, příležitosti 400. ,výročí 'Augsburské konfese (viz lL' roč. 
této, revue: ,str. 124, 132),' kde' se. přítomní - delegáti rozestoupili ve směr 
pravý,lévý a střední,"chtěl se farář Eckert připojit. k skupině. střední, ,ač • 

. ta měla. pro náboženský socialisin nejméně. pochopení; nebyli však, doní~, 
připuštěn. V dopise předsednictvu pak se přihlásil k slovu až v plenu. Hlásíl 

'se pak vskutku, když byládebatao situaci křesfanů. v Rusku. Leč před-' 
seda přeslechl jeho ústní 'přihlášku" a "prohlásil 'hned výsledek hlasováni 

.0 přijetí resoluce o Rusku. Při, modlitbě, kteráná~.to následovala, a při níž 
všichni vstali,' zůstal Eckert' sedět, ježto' prý mu modlitba byla nemožná po 
tom;: co předcházelo. Eckert se dostal k slovu až v pozděj ší, schůzi a:-ve' 
'své' řeči .. se snažil· popírat pronásledování křesťanů' v Rusku; zprávy' o. 
ukrutnostech .isou ,prý přehnané a mimoto, nesmí prý se mluvit opÍ'oná~ . 
sledování' křesfanů. od bolševismu,; když'seímlčí' o' duchovnižedné moci 

- západoevropského kapitalismu. Jeho. řt~č zanikla v neklidu, nemohl jí do
končit. Ještě hůře se, situace vyvinula při dalším projednávání otázky o 
církvi. Po projevech. zástupců všech .. tří skupin byl totiž'-většinou' přítom
ných přijat návrh na konec .debaty a Eckertoviznemožněno promluvit, ač 
byl před tílň k projevu přihlášen; i opustil· s protestem ,,;církévní den'~. 
Stoupenci ,církevní vytýkálimupak :v tisku ostrý,. agitátorský způsob,.sja
kým vystupoval stoupenci _ socialisinu byli rozhořčeni ,nad znemožňováním' 
svobodyprójevu a' viděli v' tom projev slabosti a bezmocnosti se strany: 
církve. Sjezd., Svazu' nábož. socialistů,. konaný' počátkem srpna ve Stuttgartě,', 
(vizI!. roč. str .. 125)., obíral se,Eckertovým,případem a postavil se zcela: 
za -svého ,vůdce. ,Takové případy přirozeně .oddalují od' sebe církve 'a 'stou'
pence náboženského socialisrÍlU; takže, se, říká; že titó ,směřují k založení ' 

,vlatsní církve. " , " '" " , ' ' .. 
Ještě horšího rázu :je spor, který vznikl mezi náboženskými'isocialisty': 

á . zemskou evangelickou,' církví durynskou, a' který . není" dosud" ukónčen; ... 
Zemský. církevní. sněni durynský. v r: 1921Ýároval'duchovrlí' před' politickou 
agitácí~ odůvodriiv to tím,. že "církev se tpá chovat politicky přísně ne-. 
utrálněa ,mimo .všechriu stranickou politiku má spravovat náboženSKý ,statek 
pro .všechen náš ď durynský lid .... Při nedávných' říšskýchvolbá,cn německých. 
vrchní zemský farář durynský, již v průběhu.volebního' báje; připomenul' 

, duchovním' toto usnesení círk: sn~mu . a: zostřil jev zákaz ;Vystupovati, aktivně 
. politicky.ve, volebním. boji. :VŠichríi 'duchovní uposlechli,' poúze čtyři Jaráří;:: .. ' 
'přivÍ'žénci náboženského·ssocialismu, nikoliv, ti mluvili na volebiííchschůzích. ' 

, sociálně déínokra!ických.' Církevní úřadýs nimi na to zavedly disciplinární 
řízení.' .. " , . ' , ., 

.' Jedeií z těchto <farářů,. Karel Kleinschmidt, odůvodnil', své' pocmam' 
(vSonntagsblatt des arbeitenden Volkes) takto: "Jsem'toho názoru, 'že 
církev nemá pr<Í.va :utíkať před '.zmatkem,' do něhož. jsme v'šichnistrženi; ", 
nemá, práva" se 'zachraňovat na klidný,tíchy'-ostrov, zatím co k~lein ní 

,- ." 
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všecko, klesá v. bídu a utrpení, a pak s toho pokojného ostrovaudJl~l 'sou~ 
.,citné, .dohře míriěné rady k povzneserií bídy ~lidu; . má nejen spolu cítit, 
·ale má i spolu trpět. Nesmí se zdráhat vzíti' na 'sebe kříž .politické roze-' 
rv'111osti, která nás všecky dost tvrdě tiskne ... Jak může církev ze starosti 
o svůj "pokoj' a 'svůj stav se. chovati ,neutrálně' k těm, proti nimž . Ježíš 

"stál v ,svaté rozhodnosti?" - Jiný z těchtó socialistických farářů, Dr .. Emil 
Fuchs,. autor sbírky socialistických kázání ,(Predigten .eines religiiisenSozi-. 
• disten), uvedl tylo (v Christliche' Welt) důvody: "Proč jsme se vzepřeli? 
Ne z libovůle, nýbrž že kdybychom se tomú zákaz'u podrobili, ,bychom po~ 
rušili .své jasné poznání o tom, čím cirkev má být,' poznání 'povinností, jež 
'cirkevrná." " ". , ' ',. , 

n'urynský Svaz nábože~ských sociíllistů,na s~é!ll~ýročním' sjezdu v tytó' 
dny se prohlásil solidárním se/zmíněnými, faráři, poděkoval jim za, jejich 
činnost a vydal toto provolání k zemské Církevní' radě a zemskému, cirkev
nímu sněmu: ;,Zákaz politické práce farářů je ,v lidové církvi nemožný . 

. 1.; Takovým zákazem ,ukazuje' církev před veškerou veřejností, že už nemá 
odvahy, probojovat palčivé, otázky společného ,:života ve 'světle (křesťanského 

'svědomí a zastupovat požadavky , křesťanského svědomí před vší veřej-
ď nostL,Církev, která si tak chce uchovat svůj' pokoj, zatím co' lid bojuje 
o .' svůj' život; se stala bezúčelnou. '- 2. 'Tákóvým. zákazenr nemění" 
církev nic na skutečnosti, že velká massa jejích farářů jé ovládána du
chem kapitalistického společenského řádu. Neměnr nic na. tom, že právě 

'mnohými jejími faráři se udržuje a šířínáIa:da, která činí, náš lid mi
schopným, aby. přišel k zdravému a spravedlivému,' vytvoření ' .. své . spo

'lečnosti. Zákazy ,hrání jen, těm, několika, kdož se ,proti tomu staví,působit 
v\šiišíin· óknihu. Výsledkem. může jen' být, že naše církev, se "jeví a působí' 
ještě víc než dosud .jáko drkév.reakciónářské buržoasie: --::- 3: Zákaz. nebrání 

. mnoha . organisacím, jež' se· nazývají ",křesťanskými' a jsou řízeny' ·faráři, 
v.jejich osudné politické činnosti. Poukazujeme především na Evang. svaz. 

',a jeho výzvu proti internacionále římské, a sociálistické: Zakáže .. se farářům 
, také, v tom' spolupráce? .:... 4.Ziíkaz" je .'nemožný,': ježto jej sám, zemský' 
"cífkevní sněm výslovně odmítl. V ětyuváděné zemskou církevní radou

k zdůvodnění zákazu jsou vytrženy ze. souvislosti. prohlášení, v němž s~ 
takový zákaz odmítá. Musíme vyslovit zemské církevní. radě. a rozšířené 
zemské církevní radě-nejvyšŠí.úžas nad Um; jak jedná s.usneseními zem~
škého církevního sněmu. - 5. ,Zákaz je nemožný,ježto; jak·to zemská 'cirk. 
rada a 'zem. cirk. sněm v svém protokole' samy vyslovuji, .faráře. ,degraduje 
na,očany ,druhé~o stupně a vyřazuje je jako nějak~';nezletilce z. í~dné 
z nejdůležitějších oblastí života a povinností německého občana'. Těší nás; 
že jsme v tomto svém poznání zajedno se zemskýmcírk:sněriJ.em i zem. drk • 

. radou z r. 1921;'- 6. Zákaz je nemožný; ježto v tomtéž 'protokole zem. cirk. 
'rada mluví ó tom, že za určitých okolností v boji o právo a státní' příjmy~ 
církve' musí církev ,všecky faráře. komandovat na frontu'. Chce církev pro 

"své zájmy. komandovat faráře na politickou froniua zakazovat jim: pozvedat 
hlásu při otázkách: válka či 'mír" spravedlnost· či "nespravedlnosti .bída či 
pomoc mas'sám? Mohla by taková církev ještě činit :nárók na autoritu'? -
7. Zákaz je nemožný, ježto znamená osudný zásah do svobody svědomÍ. těch, 
farářů; kteří v křesťan~ké svědomitosti spoluprožívají osud 'svého. národa' 
a životní .úkoL - Naši soudruzi, faráři: Dr; Einil.Fuchs; Pavel Kohstock, 

'Karel Kleinschmidt, Aurelv .. Jíichen 'mluvili' v. tomto, volebním boji, poně
vadž jako 'evtmgeličtí křesťané_mluvít musili. Músili 'mluvit proti' duchu 
násilí, který chce válkou a krveprolitím odvrátit bídu našého lidu. Musili: 
mluvil. proti nespravedlnosti,' která nechávámassám- nésti' břemena doby, 
místo .aby 'je rozdělila na ramen' a všech. Musili mluvítpro-hnutí, které chce 
jiný řád, společenský .I}a místo vládnoucího nekřesťanské~o vykořisťovárií; 
na něž miliony tělesně a duševně 'hynou.:Naši' soudruzi zastupovali 've voleb
ních.shromážděních, . v nichž mlUlvili; požadavky křesfanského svědomí. 
Musili to učinit amy od. nich' žádáme, aby tak, činili i nadále. Staví~e .se 
n!lohroženě a neoblomně po bok svým druhům ve vědomí, že. je mocný počet 
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" "čle'~u nasl círk~e;jejichŽ,~luvČími v'tomí6 bojizll křesťanské svědomí:á'~ 
evangelickou svobodu svědomí 'jsme." . . ", 

Nyní má zase slovo durynská crkevn'í rada 'zem,ská. . \ ... ': 
, Uvedli jsme tu obšírněji celý případ proto, že je přímo typický k zná

zornění obtíží problému, jak vyrovnati práva jednotlivcovy svobody svě~, 
, doníí a' práva Církve, práva pokroku a práva ~onservátiS!11U, 'práva' a 'povin~ 

,Dosti sOcláln! spravedlnosti,' právia ,povinnosti vubec. Zdá se nám nepo~ 
chybným,že je nutno' jinak řešiti otázku práv církve, ,než jak je' řešena 

; 'v. bojiněmeckÝfh evang.' církví proti ~nutí náboženského' socialismu.' , , , 

M ezinárodnivf,bor nábožen~kých sociúlislů, jeh6ž předs~dou~, je ,cu~" 
: ryšský profesor. 'Dr. L. Rágaz; .,vydal provoláni k evropskému křesťanstvu, 
podepsané zástupci Německa, Anglie, Francie, Holandska, .Rakouska, Švéd" 

'ska a Švýcarska. Upozorňuje na • hrozivou situaci světa a na.,úkól křesťanu 
v ní. Praví sev něm: ,,'Jakožto zástupcové hnutí,. K~jehož cílum náleží nové 
uspořádání společnosti v duchu Kristověaze . sn království božího, jsme 
hluboce' znepokojeni stoupajíéí vlnou.,nadorialismu a fašismu v jejich. rUz7. 
ných.formách a nebezpečím války občanské i války národu, kterétjm jést 
zvýšeno,a. cítíme ve svém svědomí' povinnost říci' o tom,' slovo napomenutí 
a prosby ,zvláště křesťanským, kruhum. .. Zvláště nás znepokojuje nes ne

'sitelný' rozpor tohoto hnutí se všemi oněmi 'duchovnímisnaníi, ježníám'e 
'na mysli, vyslovíme-li slovo Kristus. ,To jest zvláště' patrno na nacionalismll' 
Johoto hnutí. Ten stává. se, nakoriec. fap.atiékým náboženštvím národního a 
rassového' sebezbožnění, které odporuje, nejen vší historické p~avdě.a váž, 
nější vědě, nýbrž také ,ve. své podstatě líemá s Kristem, opravdU: nic co 
činiti, spíše zcela zřejmě vede od ,jednoho Boha a Otce všech ,lidr k inrío~ 
hým riárodním, božstvum pohanství v jeho oej horší, podobě a nakonec, se 
zvrhá:v démonický, kult, Molocha; Odchýlilo se naše křesťanství, odchýlily" 

'se naše, církve, tak daleko od vědomí základní křesťanské pravdy, že toho 
,'už nevidí? Pak'by nastalahodiria, jeho zániku. ~. Lepší' cestu' vidíme v' od-, 

vratu' od 'model. věta zanikajícího;vhvi; 'chaosu a kletbě, k onomu Bohu, 
jehož, srdée a vulé jsou.' nám zjeveny v Kristu. On jest ,'autorita,náÍ1í~ 
musí 'spočívat společnost, která má míL trvání, ón však jesttakésvobQda. 
'Hospodářská i, duchovnL bída, nedostatek nejnutnějších potřeb vedle pře-

- bytku :všechi'statkú, nezaměstnariostvedlé~ množstvLúkolu, beiohledná, a 
'umrtvujíCí racionalisacepráce, •. zmechanisování, zatomisování a zmanÍó
nisování života' se vším z toho :následu j íéím úpadkem, 'zp'ovrchriěníin a ibah- ď 
něním ,celé ,lidské společnosti, 'to: všechno muže býti překonáno j enobratem " 

,od mamonu k, Bohu,· od zboží' k duši, ,od Zisku k člověku,; od kónstrukce ke 
vzájemné službě, ód znetvoření všeho, života 'v modloslužbě. k "vykoupeným 
'puvodnírri ' řád um , stvoření. 'Touto, cestou' jedině muže zas dojíti ke', skuteč~ 
nému 'riárodnímu společenstvÍ;, k 'účelrié práci, k nové duchovní ,kultuře,Na 

:základech takového, soCiálního a náboženského' obnove'ní,nové víry a'riové 
lásky, kterou' vede ke spravednosti, milže: vzniknouti nová', demokracie 'a. 
nové vudcovstÝL ,Zde se spojuje' pravá švoboda s, pJ;'avýmřá-dem. Nech[ se' 
fármydemokracie'mu,sL měniti, principem i:ustává nutné splnění poselství' 
o božím synovství a br~trství lidí. Cesta k nové svobodě národu však-vede 

,právě přes' odvrácení od víry v ,násilí a oď nacionalistického egoismu k v.íře 
./ ve společenství národu,' nad nímž vládne' svaté, práv'o ·boŽí pro všechny. 
, T~nto obrat ,jest předpókladémpro skutečnou, likvidaci světové. války a pro 
překonání každé 'Války,: války občanské i války národu. Smyslem ,dnešní 

, ' doby a naší pomoci není potlačení socialistíékého' hnutí dělnického a 'znov,u
'zřízení poražených model, riýbrž hluboké spojení síl, obnovení' sociálního 
se sílami, ~bnove!1íná.bože,riskéh(), v· jednu snu a jeden: proud.".\" 

'ť Proti kapitalismu 'a -pró ~iiávrat k zákonum křesťanství v.životěÝyslovíl ' 
se také' pražsky arcibiskup Dr. F.Kordcič 'v rozhovoru se, zástúpcem Mezi~ , 
riáródníhopoučného filmu, otištěném v',Prager Tagblatlu. "JsmeV stol~tr 
egoismu a 'úpadku. Tento: úpadek 'je: jen náslédkem nemorálního 'kapitálu'; , 
,n~produkťivního kapitálu, kterÝ,hromadí kořistníci a spekulanti, jednot1ívc~ 
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jako korporace, banky' a kartely. Tento kapitál, ležící ladem, je' výsledkem 
,produktivní, práce dělnickýchrukóu a úřednických možků; místo aby sloužil 

, pokroku, je základní příčinouvšeóbecného zchudnutí a poklesu .... ČemU 
'slouží dnes celá lidská inteligence? Jenom 'kapitálu, hmotě, Kapitál si při: 
vlastnil Všecky plody lidského ducha, technické' vynálezy, vědecké objevy, 
n,ové pracovní' methody; Tak se všecko, co mělo přinésti člověkú požehnání, 
obrací'k jeho zkáze ... Chudý člověk je' odkázán dnesna milost kořistnictví 
lichvářů a vyssavačů, kteří nechtějí uznati; že; i nejubožší člověk má právo 

" na život; ,chléb" oděv' a; rodinu .. , Zažíváme právě, dobu přelomu historie, 
jaká nebyla od stěhování národů~ které zničilo řeckoHmský věk. Tehdy, se 
zrodilo Z obrovského prolévání krve křesťanství; Velké' události vznikájí 

'vždycky jen z krvavého moře, A předpoklady k takovému krveprolití jsou dá~ 
, ny v lidské,společnostiv~dycky, jakmile došla k vrcholnému bodu. To poznaly 
, sověty se 'zvláštní jasností a zde nasaiují "všecky páky" aby tuto katastrofu, ' 

jížneujdeÍne, uvedly v pohyb. Běda' národům, jejichž ,státníci nepředvídají, 
tuto, katastrofu! Běda národům, jejichž státníci toto nebezpečí sice předví
dají, ri'evěnují mu však, pozornosti!,Svět. je, zralý, pro ,sociální revoluci.' A .. 

. ,neuznají-li držitelé moci a kapitalisté zákony ktesťanství, bude spálen celý 
svět' plameny rudého moře.", Každý ovšem ví,', že církev,' římsko-katolická 
v praxi koná, všecko' to, a v oficiální theorii i hlásá mnoho z, toho, ,co zde 
arcibiskup tak:ostře kárá, že podporuje' á drží kapitalismus. -Arcibiskup 
musil v n'ovém, projevu také oslabiti tato prvá ' svoje temperamentní slova,,, 
Zdá' se, že je pronesl spíše! s patrným úmyslem působiti ve, pťospěchcÍrkvé 
římsko-katolické před' sčítáním lidu. ' 

Česká; sociálně' demOkrútická strana dělnická ,provedla na sj~zdu kon-, 
cem září 1930 'revisi svého -programu.', Přeď sjezdem byla, prováděna ,v tisku 
živá ,a obsáhlá diskuse 6 'novém programu, zVláště také ó tom, bodu, kde se 
stanoví poměr strany k náboženství a, kde se praví, že ,náboženství je~t věcí 
soukromou. Prof; Dr. F.; Linhart navrhoval nové znění: i,Sociální democ 
krade, jako uznává', výinámvědy,'mravnosti a' uměÍlÍ pro živoL jednotlivce 
i ,celé sp'olečnosti, tak' také 'uznává význam, ,opravdového duchovního nábo
ženství. Ale naproti těm".stranám a směrům,' kte~é ,činí z náboženství věc' 

, 'politiky"soc: d"mokracie 'pokládá náboženstvízavěé svědomí,a, osobního 
přesvědčení. Soc. dem,okracienestaví ,se tedy ,'zásadně proti náboženství, 
pokud jeho, cíle jsou' duchovní a mravní, ale usiluje o to, aby také nábo'c 
'ženství, tak. jako všecký ósta'trlí složky životní, bylo,osvobozenoodprincipu 
autority,který, jest v,rozporu s principem, demokracie, neboť, náboženství, 

: založené na priricipu, aut,ority, stává· se oporou 'stárýchřádů~ společenských, 
založených na moci a násilí, a překážkou v 'boji 'za osyoboiení dělnictva od , 
třídní. nadvlády' buržoasie. Soc. demokracie shiví se, proti / jakémukoliv poli
tickému, mocenskému p~sobení církví ve veřejném životě a, žádá v tomto' 
smyslu ~úplnou odluku; od státu. Církvím však buďtež ponechány' všechny 
ústavně iaručené svobódy' jejich činnosti Íláboženské::, "',é' ", 

S tímto návrhe~ vyslovil ,ý' dalším člárikú souhlas Alois Hajna jeho 
myšlenky rozvedl. Proti ,oběma se však, postavil, K. J.Beran,zastávaje', 
názor, vylučující" veškero hnutí náboženského sociali.smu." "Vědecký socia
lismus a pósitivni náboženství jsou' dva prótilehlé světové názory; z nichž 
prvý řeší' úkol' a .smysl byU člověka' jako poměrčl,ověka k' člověku, kdežto; 
druhý jako poměr člov~ka k nádpřirozené bytosti 'bÓžské. Z těchto' již 

, v základě, rozdílných názórů 'vychází diametrálně se 'lišící praxe, metódy" 
cíle obou světových názorů. 'Je-li : něcozastai:alým: nevědeckým, pak· je to.
názor; že lze srovnati náb,oženstvÍ' a socialismUs í pod jednu střechu," ", 

Výsledek diskuse byl, že V~ re~iddva'ném pr~gramu/ strany ,bylo přij;i6 
toto znění příslušného odstavce;' o poměru strany k náboženství: ' ,;,DneŠní' 
sodálism "je založen na 'metodách 'yědeckéhó' poznání' a· nedbá toho, ~ého 
'vědeckými ~Illetodami zdůvodnitt avysvětHti. nelze: Eosuzujíc., náboženství" 
jako: projev 'subjektIvní (jako věé jeďnotlivcovu), pokládá je sociální demo~ . 
kráéie';z uvedených důvodů :za soukromou věc." .' " , . 
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"Masarykův lid"; který je, mluvčím ne~mělých pokusů o, nábož~Ílský 
"socialismus u nás,' napsal po tomto výsledku: "Co tedy dále? ,Programům 

socialistických stran, lze čeliti' jen programem pravého křesťanství. 'Jest, 
,nutno, aby křesťanská církev postavila 'se' mimo třídy, mimo, národy,mimo 

, státy.' Jest. nútno, aby měla své 'kritické stanovisko. křesťanské vůči komu
koliv a čemukoliv, a dovedla jeuplahlit.MusL mít své 'křesťanské měřítko 
vůči kapitalistickému, podnikání a: vůči ,dnešnímu \ výrobním,u a' prodejnímu 

"systému právě tak" jako proti bolševickému'~vraždění.' Musí bez ohledu' na ,,' 
,zájmy a zájmičkyprotÍésti-křesťanský názor ke každé veřejné otázce, ,at,: 
,'sociální, aťnárodohospodářské, ať politické. Zejména pák ,musí hájiti bei~, 
ohledně mír á hlásati sbratření národů.: Tady vyrůstá křésťanským 'církvím 

, obrovský a odpovědnx úkol, jenž vyjádřen jest v skutečně pravé křesťanské 
Výchre~.lidu.'" " ,,' ~,' .- ď, ,', " ,,' ď 
, ' , ec i zde řečeno, co by'církve činiti měly, popisuje F. L(inhart) v',Kost:, 
jiskrách takto, co české, církve vskutku činí: "Naše církve ,neplní úkolu, " 
jejž dim ,dnešní doba ukládá. Místo aby 'plnily' svůfúkol ve světě, aby byly 
kvasem svět pronikajícím, ciddělújí ,se ,povýšeně od' zkaženého pohanského 
,světa' a soustřeďují ,se na kázání ,čistého', slova božího; Ideré však zůstává 
prázdnou-abstraktní formou bezě všeho vztahu' ke skutečnému životu dnešní' 
doby, zboŽnou frasí. Ve skútéčnosti však propadají světu á ovládají v nich, 
zájmy'až ,příliš světSké.CírkveneúvMomújí si posud hrozivou vážnost 
dne~ní doby, nechápou, že ,slovo" boží', které mají kázat, nemůže být: prázd-, 
tÍou, formou bez obsahu, nýbrž že skutečné ,slovo, boži' 'musí být čerpáno 
z dané dnešrií situace, že ,slovem božím' jsou úkoly, jeŽ'plynou z dané 
situace světa a jež nám' Bůh, sání ukládá."-' ' K. 

, .: f ~. ., 

~4. C i'rkďv'e av e ř ~ jnJ o ťá zk y. ' 
'~ 

" - .' .~ . 

, . J eště- riikdy'.v ' děj ináth křesfanst~í nepromluvilo ta~ důležité, 'velké' a "'I ď 
'všecky díly světa zastupující shromáždění.náboženských vůdců a slovy tak> 
'rozhodnými o míru ,a válce;, jak to učinila,.1oňská' /ambethská konference 
biskupů anglikánské , církve z ,celého světa. ' "Uvádíme' zde jeji příslušná 
usnesení, jež se, v podstatě obsahově přimykají k.1. zv. avignonské' resoluci 
Aliance: pro přátelství' meZi národy prostřednictvím církví ď (viz, II., roč. této 
revue, ,str.' 79, 80), ale nabývají zvláštního významu vzhledem ,k povaze 
společnosti, jež je přijala. ,,25. Konference konstatuje, 'že válka jako metho
da_kurovnání mezinárodních sporů ,je neslučit~lná: s učením a příklildem: 
našeho Pána Ježíše Kristá.' -,26.' Konference věří, že nebude, dosaženo' míru, 
dokuď mezináro'dní.vztahY nebudou řízeny s hlediska náboženského á mrav~ 
lIlího" a věří, že', by se měl ,mraVl?-í soud. lidstva postavit do, služeb, míru. 
Vybízí proto'náboženské vůdce všech národů, aby podporovali úsilí o pokrok 
'oněch ideálů míi-u, bratrství 'a spravedlnosti, o něž se zasazuje Svaz národů. 
Konference, pOzdravuje dohody, učiněné' vůdčími, státníky, světa ve :jménu 
jejich národů, kdé odsuzují sáhnútí k válce přiřéšení mezinárodních sporů, 
odmítají to jako prostředek národní politiky ve vzájemných 'vztazích a sou~, 
hlasí,' že urovnání všech sporů, jež by mezi :nimi mohly' vzniknout, má býti, 
hledánojeo'pokojnými prostředky; i vybízí veškero křesfanstvoL aby pod
p!irovalo: všemii'silami: tut? dohodu a, činně, zasáhlo, ,modlitbou i 'skutkem" 
pro instituce (jako Liga svazu národů, Aliance pro : přátelství mezi národy 
prostředniévfm církví)'. které pracují pro šíření~ dobré vůle mezi národy. -
27. Poněvadž se národy slavnostně zavázaJy smloůvou,' dohodou či paktem, 
k 'pokojnému urovnání mezinárodních, sporů,. je konference toho náioru, že 

ď , křesťanská církev, v každém národě by měla,odmíťnouťpodporovati válku, 
kdyby vláda dotyčné země neprohlásilác ochoty,předložit spor, rozhodčímu 
so~du; .....,28., Konference v~ří" že nynější ,stav, zbrojeni'mezi národy svčta 
ohrožujéudržení míru, a vybízí 'k ro.zhodriým krokům, aby bylaczajištěna',. 
další 'omezení mezinárodními dohodami."", . " 
" . A v jiné souvislosti, bylo na téŽe' konferénci usneseno:' "Mají-li být tato 

,(politická) mírová úsilí účiimá a' trvalá, je potřebí, nové 'síly' přes~ědčénj, " 
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čistoty, úmyslu ~ odvahy k činu mezi riárody' světa. 'Zde měláby s~ církev 
ui~~i vedeni. Neboť křesťan musí válku ,odsoudit, . nejen . proto , žeztravuje . a 
mCI a je pramenem nevýslovných muk, ale daleko'více .proto, že 'odporuje 
vůlibožf.". ." '.' . .' , ' " , 

:' , Francouzská odbočka Aliance, pro Přátel~íví~ezi' národy', prostfed-
. ". ,nictvím církví, když' se jí nepodařilo dosíci změny ,proslulé avignonské reso

. luCe (viz II."roč., str. 79, . 80), zmírnila ji alespoň pro svou zemi takto: 
'.; .. ,,;Jsme toho mínění, že vlády. tímto 'slavnostním' způsobem, vstoupily '1.: zá~ 

:;vazekj jehož se.nemohou' bez ublížení na cti zbaviti,a že v,žádném případě 
by. křesťanské církve nesměly spoluzavinittakové pochybeni. ." . Pozdravu': 
ďjeme s rádostí· vzrůst hnutí pro světový mír, jak se" jeví 've Svazu národů, 
pařížském 'paktu' a ,jiných .podobných: zařízeních a čekáme na :den, I v němž 
všecký spory a konflikty, 'včetně, revise .smluv,které se staly nepoužitel
nými,' ,budou odloženy, nebo odstraněny,aťdiplomaticKou cestou· nebo 
dorozuměním, ať výrokem ,rozhodčího soudu nebo', jiného: tribunalit, který 
bude určím zúčastněnými stranami. 'Obracíme se na příslušná místa . všech 
křesťanských, konfesí' s důrazným .. vyzváním, aby prohlásila: srozumitelnými 
výrazý, ,že chtějí 'odříci, účast .nebo spolupl1sobení' v . jakékoliv formě 'na 
válce, . jež. by byla ljejich zemí podniknuta a země před, tím' 'odmítla -inter
venci Svazu' národů, . provedenou podle' stanov," , 

Společnost ženevských pastoru (Compa'gnie' de, Pasteur s de .. Ge'něve) 
", vydala také mírovou resoluci a výzvu ke křesfanskémusvětu. "Sp. ž: p.dává 

'. v společenství s jinými církvemi celého, světa výraz. svému přesvědčení, že 
mezi válkou' a evangeliem Ježíše Krista' je absolutni,rozpor. Věrně.spojena 
s"vlastí,. ale' zamítajíc všeckunaclonalistickou úzkoprs'ost, ,je pevně roz-, 
'hodnuta' nechat vládnout bratrského,'a universálního ducha : Evangelia. , Po-

. zdravuje. ~děčně snahy o zachování· a organi~acimírú smířením" mezinárod-
- ním: rozhodčím, so'udeJ;I1, Svazem 'národů' a jinými·' podobnými zařízeními., Dů-., 

věřújíc mírové vůli' ŠVýcarského lidu a státních úřádů a přece . rozhodríuta 
'zachovávat věrnost' především pánu církve, zachovala, by si ·vůči ,vládě svou, -
úplnou svobodu, kdyby tato přes přijaté závazky se. pustila do 'války, 'aniž, 
by vyčerpala všechny možné . prostředKy pro pokojné vyřízení konfliktu:~ , 
'Prosí křesťany naléhavě:, aby, otevřeli svá srdce' tesklivým 'starostem. těch, 
kdol chtějí svět, v němž by se už neučilo yálčit; aby se modlili za smířeni 
'národů; aby vyt~hali za svých srdcí každé. símě nenávisl.i a' vychovávali 
mladou generaci v přesvědčení; 'že Bůh.chce míru;".' ,. ',' , 

.. ' Tak 'se jednaeírkevpo druhé vyslovuje proti válce a pro mír (viz též 
. II. róč. této revue, str. 79~81). Situace pro' mír zdá se však: nyní těžší' než 

do nedávna. Prof. Sieg~u~d-Schultz~ praví o nynější' situ~ci po té stránce: 
, ;, Všichni, 'kdo 'vážně pracu j í pro' mír; v Německu' právě' tak' j akci v '~statních 
zemích, ~usi uznati; jak' ne~mírná: úloh~ je nyní před 'ni~i. Kdo 'se oprav~ 

, dovýma a:;pi~nikavýma óči~a .dívá na vývoj,jaktvitěchto l~tech nastal, 
, 'nemůŽe se přidrŽét kráÍkozrakého optimismu, " iakýprojevovavaly . široké, 
'kruhy světského ~ír()véhó,:hnutí ,před válkou'a b~zopo ní;' Vyvodí:li,' se, 
'správné závěry ze skutečností . lidské povahy,' není přes všecku . ziskuchtivost 
'~ úzkost,: jež; ženou' člověka 'naŠí 'doby'l{ míru, žádné· záruky,Ú budou 
pře~~ženy' pudy individuálního' i, ~áciOIíálního'" ~goisinu;' jež pudl" k.válc~. 
Nevládne-li nad pudy těchto dravc:ů,rozum, ~no' Víri:. dóbrotavyššíbyto'sti, 
kferá" Údí vnější,i vl1itfní vývoj člověka, k.'míru, jé zkáza přede" dv~řmi 

. .J Evropy.Aie 'právě: pr~to platí ~ěta: Ne na veÍké/ poÍitice, 'al~' na tiché, prosté 
mírové 'práci'sp~lup'racoyníků božích závisí osud světa," (Die ,Eiclíe, r. 18, 
1930, S. 411.) . . ~;.., . 
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. 'Mezinárodní' pracovní yýbórAlianct1. pro 'meziná~odní přáÍelství pro-. 
středniclvím církví; zastupující 31, zemí,' zasedal od 22.--::-26. srpna 1930 
v Miirren u' Lausanne ve švýcarsku' a učinil řadu významných l,Isnesení, 
hlavně' pokud jde' o stanovisko křesťanství a církví 'k soudobým veřejným 

,\ otáikám .. ' I ' " ~ , ,. .: ", <. ., > l' • J " I 

,Svaz nár(;dů byl k de~átému v~ročí'sÝého ,'thánípozdraven resolucí,", 
vnjŽ: 1. 'Aliance "znovu . dává, výraz:-své vděčnosti k' Svazu národu jako 
jedinečnému zařízení,. které odpovídá prastaré touze celého lidstva po míru 
a dorozumění/Jako světová orgánisace, křesťanů,kteří. se. snaží. společnou 
prací 'rozšířit myšlenku bratrství a přeložit ji v 'skutek,vzala tAliance s· hlu-. 
bokým 'uspokojením'· na vědomi služby, které Svaz prokázal světovému, 
míru ... · 2 .. "Aliance ,'dává také znova výraz svému . přání, aby se Svaz národů" 
.rozšířil na všechny národy a aby mezi. všemi národý bez výjimky nabýval 
vlivu:" ,.,t. ~.' ," .... ,/ ;.', ,'" I', ." . ," . ~ ", ',' 

,ď F~áncouzská- odbočka. Aliance dopor~čila jednat o plcin~ Panevropy, ' 
. are většina zástupců to odmítla a bylo usneseno, "aby ve francouzském' 
memorandu dotčené otázky o organisac'iEvropy' byly odkázány. výkonnému' 
výboru,aby inbhlQ býti. 'připravenomemorandum' o' celé. otázce s křesťan-

· ského stanoviska. Toto. memorandum by mělo' jednati hlavně. o, ohtížích,' I 

kterépřekážeji práci. pro;mír(ľpřátelství a vývoji dobře spořádaného 'mezi. 
národního života. v Evropě., Toto memoranpum. by' mělo' býti posláno b studiu' .' 
a úvaze', všem zemským odbočkám před/schůZí pracOvního výboru, .která. 
se ,bude konati od 1.:"-:'5. září. 1931 v Cambridgi.", " .' . ' .. ' .... '~.' 
, Bulharská odbočka \ Aliance předložila praéovnímu výboru memorandum 

.0· menšinóvé otázce, v němž' je, projednávána obtížná situace bulharských '. 
',menšin: lul Balkáně ,1\ činí, se ,určité návrhy na odpomoc, Poněvadž 'nebyla '. 
přítomna delegace jugoslávská, nemohlo. se o memorandu. jednati. Bylo však· 

,'usneseno' o náboženských menšinách:,1. Otázka nábožensKé. svoDody, v níž I, 

je obsažena i otázka náboženských menšin,budiž dána na deÍmí pořad mezi~ 
národní konferencév Cambridgi 1931, aby' se dosáhlo spravedlivého' a koll.: 
krétníh'ó .řešení otázky a . dospělo se ,k účinným. methodánÍ <' prá ně; - 2. 
Nechť je svolána co možn'o nejrychleji regionální koference pro J3alkán a 
thematem denního pořadu budiž otázka' náboženských menšin." 

'.Mezin: prac.· výbor se v Marren také. usnesl doporúčitL~émskýmod': 
bočkám, a skrze,:ně 'církvím; aby byly zavedeny v bohoslužbácK mírové, 
neděle. Má to být pokud možno 2 .. ,ríeděle 'adventní, která už v mnoha ze.
mích je mírovou 'nedělí; Výbor· si nepřeje, aby ,Církve zavádělyďmírovoH!; 
n.edělioficiálně a povill:ně, dokud většina ducho,vních a obcIneúzná, 7JL',::, 

, slanské přesvědč17ní'a,práce 'promír patří k. sobě. Za to mají odbo~;JtU~I!l, 
energičtěji dbáti, tóh!>,' aby obce 'a duchovní, získaní .prolllírovou ,prác;, 

· použili velké příležitosti, jak~u jiní skýtá míróváneděle.', ' '-K. 
. " " .' ,,"': \, ;.,' . 

L· . I 5 .. Církv"e a mládež. , 
, '/',' " .' '. t 

. Loňska .zambethskákonferenc~ biskupů anglikánské I Církve z 'celého světa . 
učinila významná usnesení také o :i,mládeži'a jejím povolání";, která se vy" 

_ značují otevřeností, jaké,nebývií v· obdobných shromážděních. 'Konference 
,přijala 'zprávu příslušné komise, 'zaČínající slovy: :,Přejeme si .hned na'po" 
, čátku: pl'otestovat proti tvrzení, že dnešní' mládež je méně' mravná nebo 
méně náboženská než mládež.' dřívějších generací." Komise' udává pro .to· 

'své dllvody,ač doznává, že značná část mládeže' se odvrátila od' drkvea 
všeho-organisovaného náboženství. Podle mínění komise je to zaviněno ně- , 
kolika přičinami.Jednqu' příčinou je, .že mladí' lidé v. organisovaném cír.' 
kevním životě ·nenalézají onoho' charakteristického' ducha přívětivosti ď a ka-. 

· marádství, na nějž mají právo. Jino~ příčinou je, že'mládež pozoruje, jak 
Č{lsto 'hlásání. nábožllnství se nedá sloučit s praxí denního života., Jindy 
zdají 'se bohoslužby mládeŽi . neskutečnými, formálními a neuspokojujícími; 
jindy se mladí ,lidé od· kostela 'a' církve odvracejí proto;· že neslyší.s kaza~: 
telnyodpovědí na "'problémy víry,. mravnosti a denního života:, jež je za-. .,'. - , " ~, , , ", -. . 
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<m~stnávájf."Jindyjz~se JSou, ~dpuzováni)příiišča'stÝmí projevy .nekřésťan~ 
skéhoaďo~třestranického .nebo: osobního. ducha: v církvi samé: Konečně zdá 
se mnohým' mlagým' lidem marnou práce . v: církvi proto, že. zkušenost jim 
ukazuje,' že sejéjiChotcůní nepodařilo vď církvistvořít lepší svět; .. naopak, 
činí' své. otce odpovědnými za obtíže, s nimiž, se.v životě setkávají. Konfe~ 
ď~ence' uznává; že některé z těchto překážek js~u vskutku'po'dstatné a brání 

"mladým, lidem :.přiblížíti, s.e '.' s:duvěrou. k:.· církVi.ďAle ď konference :pokládá 
spolupráci' mladých lidí s církvi.za',nutnou a to, pro ,veliký cíl křesťanského' 

,. po'sl1iní,: které .. Údá,·od každého ,muže ' a· každé·. ženy .tonejlepší. Kónference·,. 
: se pali' obrací s velkým důrazem na duchovní ,a. jejich povinnost vůči mlá
'deži, Diichovni mají' dohonit' to, . co jim chybí v plnění .povinností k mládeži, 
,á mají' učinit· bezpředmětný~i, ty výtky; ,činěné . mládeži. církvi.' Nábožensfví 
nlUSÍ. být zlidštěno, musí. býti ukázáno; že.' má svůjpodí!' na .všem, co ďnes 
budí náš : zájem; na ;vědě,ná,umění, nať hudbě; na literatuře, na' zábavě, na' 
sportu, na přMelství. "Nábožénství jeď významné pro. celý bohatý okruh lid-

: ského myšlení. a'.j",dnání .. ~~ Je ďna:.nás,.: .ukázat; že ,kdekoliv ,lidé upřimně , 
'hledají" dohro; pravdu 'a krásu,: jé,v tomto hledánLdudiboží, je vnukova te- " 

. adlerri, tohóto hledání.';' "-,' I.,' ':' ".' ,.." '. : .. ' . . 

"Alianc;~r~;pÚteIÚví~ezi' národy :prostředriictví~ cí~kví uspořádala: 
loni"kóiderenci,rrlládeže v . dnech '7 . ..L..12. srpna 193Ó v 'Haderslebenu,' dánské 
'vesnici neda:Ieko ,hranic:kde žijí Dánové i NěmcV Sešlo séasj}O lidí z Ně
mecka" Holandska a demí 'skandinávských;' tedy vesměs, ze zemí' germán
ských,ďv'yslechli.řadu přednášek"diskutova1i;'. ale 'také se bavili,výlety 

. "podnikali i a·.' pod"j ako 'jinde při" takovych . příléžitostech.'· Cílem kopference 
bylo,: nádchnouti . mladé lidi promír;a::jezajímavo nahlédnouti do thernat 

'ať obsahu přednášek. Dr.; Wissingi,. Holandska upozorňoval na .povinnost 
'.' křesfanských církvi potírati válku a její .příčiný i také praviI;že opravdo-

: vému'křesťanu jého víra bráníuposlechnoutLpovolání dozbr~ně: To však 
;y, diskusi>l!arazilo ,na silný' odpor.~: Norský.farář Klavepess . mlt:iviI okře~. 

'.; sťanské lásce k vlastí,', prohlásil, že nárÓd' a' vlast:jou,' stvořeny: od ,Boha a 
že tedy křésťan musí svou vlast miIovat; Křesťánská láska.k bliÚlÍmu :zava
zuje všakAáké k tomu,'milovati i,cizízemě,' právě 'tak jako svou 'vlast; Ion 

.~. popíral: že by' křesťan inělJiovinnost sáhnout pro 'svou ,vlast ke. zbrani. -:
Dánský \pastor ,Brodersen' mluvil' óá theÍna:'. Bůh to sice' činí, ,ale 'my, jsme, . 
jeho' spolupracovníky. Boží -: přikázání;' pravil, '., platí, sice člověku, .ale. jeve 

'~'~~li~člověka' tato'přikázání' plnit nebo neplniL ,Ostře Odmítal determinismus ':., 
a:';a~.H; :,praktick6u.práci·Y,eslužběbQŽí. a Jéžíše Krista, na. př. ná poli 

. ,sociál; ••• n 'J a zvláště,v otázce mírOvé. Okruh a, čas půsoonosti· člověka jsou 
,prý,~ice velmi'oméze~y, :1l;práce jednotIivcova se snad jeÝí bezvýznamnou' 
,nebo.' dokonce' bézúčelnou,:ale 'přes ,.to I spoju je'· se·práce.mnoha' ,lidí' ve velké 
dílo, jako se spojují praménkyv mocný proud .. ·;-,Německýřečník petrick 

.•.. mluvil 'o:úkolu 'mládeže y mírové' práci. IOdmítl ,vulgární. pacifismus, který' 
,.' pracuje, hesly:: Už nikdy válka! a zdůrazní!, že v opaku. k tomuto' čistě'nega-
' .. tivrtímu' . stanovisku křesťanská práce' mírová ~ musí,', míti positivní.' obsah. 

'. Křesťanství: jaKO nábo~éris~ví čínu vykonává. prý: opětný' vliv na mládež . a 
právě mládež ,: chc~přeložitkřesťapské 'myšlenky v čin.á, proto se ',zasázu je 

:o'mir •. ~'Druhýněiltécký.řečník ,von Haeften mluví! o uskutečnění mezi
národního práva .. Probral náběhy. nového právního mezinárodního řádu; jaké 

. jsou .veSvazu· národů; Kellogově, paktu, . 'mezinárodním soudním. dvoru 'a .' 
:mezinárodní,~organisace, pr'áce,<a/žádalreformu Svazu .národu, který prý 
má mítmo~nostaprávo pejen:válkuzak~zovat; 'ale i. příčíny.:války potírat; 
také musí prý, ,více chránit, menšiny. Nová světová ď válka prý, by přinesla 

.. :vítězStví -bolševismu a s.níIll" spojenému iltheismua otřásla by křesťanskými 
.církvemi v, jéjich.základech, ,;:',".' .' '.' ' .' .. . 

'..... "Mládež, však,nej~nod'církví .prIJ1má, cO"Jltyto,:dá~aj( ona také má 
,vůči církvím svojepožadaukyá'usilujevnicnuplatniti své rriyšlenky á schop~. 

, ností;~ak6, doklád~vadíIlle . rnladoevangelické,hmití,viNěmecku (JÚng~· 
'eva'1gehsfhe Bewegl!ng) i které' mělo. vr .. 1929ďv' Marburce sjezd. Jehopoža~ 
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davky VUCl církvidajLsé'shrnout vněkolik,základních ~myšle'nek;'.z nichž 
· je, patrno, jak tato mládeŽ chce míti, evangelickou: církev jinou; než dosud 
byla: chce"aby, se jevila také.prakticky, v životě,veřéjnémi politickém: ,má' 
j zásadní pojetí církve jinénež.theologické. Uvádíme tu ,hlavníniyšlenky "ď \ 

· tohoto ,hnutí o církvi: Existence církve není nikdy' sama: o' sobě' cíleni: 'církev 
je jen: funkce.' Funkcí církve. pak je, hlásati. všem. evangelium,.a nechati je', 

, . aby se stalo vždy v dané situaci historiéké přítomnosti utvářecí silou; Vůle 
, k' moci, je u církve ,vždycky' zlem;' ať 'je obrácimáďnavenek v oblast mimo- ' 
éírkevní'čidovnitř.v 'oblastvnitrocírkevnC Vůle k .moCi.musí býtLv,'církvi 

.' odstraněna' a,:místo ní' musí nastoupiti věřící 'vůle.utvářecí. Z utvářEicích ' 
• princip4-ev~mgeliá nesÍní \býti vyň,ťto, žádné jednání církve,"po(lzáminkou" 
na př.;' že' je .to jednání "vnější", Církevní : politika i e'náboženskou 'povin~ " 
ností: zříkat. se jí,; znamená neaostatékvíry 'a lásky; Církev musí dálebýtí ' 
'církví ,vyzriánL,Vyznání : však ,není něj akým nad časovým shrnováním', evan-' 
gelni pra vdyv nemnoho vět (krédo;, katechismus) ; nýbrž konkrétní., odpovědí 
přítomnosti .. na ,. věčný nárok: evangelia' Kristova. ,Obecné kněžstvLvěří-

I. cích musí . býti· utvářeno jako . skutéčnost. , Jednotlivé 'funkce.: církevního' . 
úřadu,' hlásání slova božího.,' theologie. a administrativní .vedéní . církve musí' . 
býti prováděny ;jakq'nerozlučitelné části jednOhO jédnání. Vůlé k veřejnosti' 
patří k .podstatě 'Církve. Jejím úkólem je, služba.atel 'nejen .služba členum 

" církve"také: né jen duším, církvi. odcizeným,' ale všem a především 'nositelům 
· veřejného. žiyohl;' Odluka církve od' státu, 'třeba zaslouží. uvítání, .'smí,' být jen' 
· "něj ší;' vnitřní odluka od státu', by znamenala, že církev svou. funkci zane- '.; > 

dbává;. Cílem církevní.utvářecí.vůle: je' nikoliv zcírkevnění,'alé:pokřesťanění,'., . 
r státu. N)kdy, nemůže'. být. :uznánaďnějaká' svézákonnostveřéjného:života:. ' 
· státník nebo. průmyslník má ve veřejném životě dbáti pře'sně týchž zákonů:' 
,jako v' životě soukromém." Zakazovat . křesťanům pěstovat ipolitiku.'je: né-ď 
evangelické;, to platí . i· pro 'duchovní; Ovšem ve ,způsóbu' jak křesťané pěstují .~. :," 
politiku, a f . patří ke kterékoliv straně, musí se 'podstatně lišit od" nekře'sťanů., 
Právě křesťané Ínajípovinnost, zbaviti politiku jedu; partajně 'politická čin: 
nost křesťana má ~své: i asné hranibe: do stran, ktere, 'oficiálně propagují 
hrubou. moc; násilí. dovnitř nebo navenek, 'a zasazují. se o potlačování. nebo 
zbavování ,práv jiných lidí, '. křesťan nepatří; Církevnesmí-býtii,nikdy poli-

· ticky čistě konservativní,: nebóť, ,to bý "znamenalo, že' se': smířila', s . nynějším 
,protibožským ,stavem've,veřejném.životě a.zřekla'sé: vůle ,k : ,přetvoření 
· těchto poměrů;- ač hito '.vůle. patří k jejífunkci.Politické ~ cíleí: naé něž' církev, ~ 
v přítomné doběstáleinóva,mtÍsí ukazovat~ jsou'socialismus; a pacifismus. 

-, Neznamená to, žé'má ~ církev hlásat ,nějaký stranicko politický socialismus i 
ale' znamená to, žé:musLžádat 'nový pojem vlastnictví,' zcela· jiný vnitřní " 
poměr k vlastnictví a ,hlavně. novou úpravurozdělenIvlastnictvt Neznamená,' 
to. dále;žemá zastupovat nějaký určitý vněpólitickýpacifism, ale znamená· 

, , to, že se. musí 'zasazovat o' vzájemné dorozumění meZi národy;' proti všemu 
,duchu nenávistia,pomsty. 'Není, naším :úkolem . světu vládnout, tó 'je: díl~, ' " 

· boží; alénašIm úkoléIlÍ je . jas.n~,poznané' boží vůle poslouchaL"". , .K. .• ' ' , 

.', 

180 

í' 

.'0. 



. I , .," 
"; , 

.. 
, ... ' I ,'" ,'/ . . 

vává. 625, odpovědí, lďdóšlých .~d \ členů' a il~nek Československé církve 'ze 
"( .' .všech k·ončin' republiky.' na. dotazn'ík 'o příčináé'h' vystoupení '. z, nábož. společ~ 

nosH 'dosavádní, většinou církve římské,.a vstoúpení do církve čsl. Odpovědi. 
;jso,u : pozoruhodným dokladem nejen pro tú změnu Církevního příslušenství, 
ale,vůbec duchovního, náboženského, a 'mra'vního ovzduší doby a generace 

· válečné, a poválečné; ,Překvapívás,jakniálo důvodů ideových a myšJenko
'. :Vých se. uvádí' mezi příčinami přestúpů. Snad by bývali o, těch příčinách 

, " ~ 
· mluvili· yíce duchovní čsl. církve~ avšak z , těch :odpovědělo na dotazník 

poúZe pět. Zá druhé je kriiha"":":' hlavriě. ve své 3., části --' významná jako 
'.; ,projev smýšlení jednoho. z mladé duchoveriské' generace čsl. církve, která již 

neprošla 'vzděláním .a výchovou.drkveřímsko-katolické. Při. zpracování ne
;.mohlo . se hléděti. na potřeby čistě vědecké, jdeť, o. spis pro poučení lidové. ' 

• ' o'" ď Příčiny. přestupů jsou správně .seskupeny·podle své povahy ve 2 velké'sku-
"'.piny':diskongruence ,a: rozchod s církví katolickou"h;dy příčiny rázu nega
'. tivního,· apotřebá' tvorby . lepší církve. v. duchu české :reformace,' tedy příčiny 
',' 'rázu kladnéh'ó ... Kniha:.·ukázala.:dokumentárně, ;·že. 'pro. vznik čsL. církve 'a 
, :. vstup do' ní . nérozhodovalyjen příčiny národní; historické, mělce pokro

'kářské, ,čistě dobové rieho dokonce politické, protiřímská nálada a pod" jak 
seJvrdívalo,nýbrž také mravní a n~boženské, snaha po mravně lepším životě 

• a 'osobní' zbožnosti~ touha po čisté církv~ Kristově, radost z kladných darů, 
., které novádrkev přinášela: Cena těchto dokumentů je pák, tím větší, že 
pocházejípřévelikouvětšinou"'odprostého lidu a jsou sdělovány, upřímně a 

j zi' hloubky duše. Kniha ukazujé do 'hloubky, kde čsL církev svými ko-
'řeny tkví. . ' ' '. '., . \", . . - " K..' 

, 'Po tilka:PODOBENSTVí JEžíšOVA-Překlada výkl<id; Pá~á část;' díl 
první Začátků ,a základů křesťanského.náboženství. Nakhtd. Kalich v. {>raze 

':, .1930. Stran' 352",cenaKč 20.'-.. ....:..:..V r. 1925 vyšel s titulémDějinynovo~ 
'zákonní doby, prvý díl široce založ.eného živótního vědeckého' díla novo

zákonního'odborníka:, HusovybohosI. fakulty:' Začátký a' základy křesťan-
"ského, nálíoženství. JákpIl. svaz;.vychází nyní .novýpřeklad a výklad ne'jen 
,'velkých i malých podobenství, Ježíšových,. ale i krátkých obraznýchvýro~ů; 

;, před nimi' je' pojednání ó' podstatě podobenství, příznačných "zvláštnostech, 
. : způsobu zachování a metodě ve výkladu podobenstvLPodobenství' jsou se~ 

.' .' skuperia . podlé" obsahu' ve·.4 . skupiny:" 'podóbenství . o zákonech království 
bOŽího;. ovztahú k Bohu, o: Iidsl{ém ' žívotě,o • posledních věcech, Do dalších 

"dvou skupin jsóu' rozděleny jednak obrazné příběhy (o nepoctivém správci; 
,.ohostiriě; nepoctivém věřiteli,milosrdném" Samaritánovi, . farizeu' a . celníkovi), . 
• : jednak obrázné' výroký(na~př. komára', velbloud,slepí vůdcové, ovce bez' 
. pastýře ať j;j-' Bibli,cký '. text" j enově· přeložen'. nazáklad~ď kriticky stanoveného 
,znění'originálu' a.dneší:tí.mluvouj' tákže ,už tím zcela jinak vynikne smysl' 
četných,niís!,'Podobenství, jež se.yýskytují u dvou <nebo ,tří ď evangelistů~ \ 
jsoupostavena:vedle sebe v sloupcích a při. výkladu je upozorňována na, 

:svéráz 'evangelistů; .Nadpisy podobenství jsou, zachovány. pokud 'možno v ob-, 
'vYklém'.znění(pokli.td a' perla; stará záplata,. hoÍ"čičné . zrno; koukol,mezi 
pšenic::í a pod.}, ale ne '.vždy. Některé nadpisy' jsou ,pozměněny, jak toho 

'vyžadujé . povahá podobenství. Není tu ,na př. podobenství"" ,o rozsevači", 
ále:nazýváse,;,rozdílná půda",'poněvadž o to v něm jde: vskutku, ne o roz-', 
sevače: Mimo nadpis je u,každého 'podobenstvLudánkrátce a velmi výstižně 
smysl: podobc;nstyí,tertiuméomparationis; ,Na pf., u podobenstv!" s nadpisem 

'Starázápl",ta: novýduch,-:-: ,nová forma,nebol u podob." Koukol ~ezi pše~ . 
nicí:'lidská netrpělivost, b~ží shovívavpst, ,nebo u podob. Dělník :na; vinicí:' 
svrchovanost ,boží, v odplatě '7různá'práce; stejná' mzda atd.' Již v, tom 
'jeopravenoinnohé nespiáviié tradiční chápání podobenství, Zvláště jak se 
'v kázáních vyhledávajL' Výklad sám pak sice vzešel ,z fakúlhÍích přednášek, 
alé, ač je, vědecký, jé zároveň, i ,tak uzpůsoben; že'nepředpokládá, znalosti 

.' ..•. řečtinY' a. že 'můžé 'sloužiti,j 'k duch~vní',č~tbě:A 'ač není'.V něm nějakých 
. '. theologických': šroubovaností 'a' umělkovaností;dbá vždy náboženského jádra 
. 'a nejhlubší;pódstátypod()blmstvíl Spis je krásnou. ukázkou; díla vědecky, 
'odborného; a i, přece zase,'psanéhQ ne' pouze jé~ {lroodborníky. Je třeba inm 
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"Z něho Upřímnóuáu:l,ost.<DoporuČujimie,)e) corlejvřde/i -li důkladpému pró~, 
'studování především /všem'nášim 'bc:duchovním:á·učite1ůin', náboženství;. na~' ' 
'leznou ,v něm.velkého, pomocníka' v,. práci 've ,sboru i, ve, škole ,a posilovate1e:'" 
vlas~ního vpitřriího,životá., ',' ' •• ' ',:;ď" "., i"~ ,.' ,,(:.':.,:,<,v) 

,,", 'Dr, Ferd, Hrejsái čESKÁBI13LE;,K 350; výročí, Bible kralicke; Knihov.' 
na bratrstva,' sv. 1. ,Péčí:Svazu SČMEvydalavyd.ódd:, YMCA 'v Praze 1930. 

'" 'Strim53"cena neudána.,~;,Sdružení ,českobr~ 'ev:,mládéž,e:i:ačíná Vydávati" 
,,', novou, sbírku spis'ů" stítulem ,Knihovna, Bratrstva. 'Jako 1., ,svazeček, vyšel 

, tento, 'přehled 'dějin starších biblických' překladů' českých>' Obsahuje ,dva 
" stejrié dílyó"v 'prvém' se 'pojednává' kJ'áfceočeské bibli před kralickým pře.' 

kládem; 'o; překladech staroslovanských, nejstarších českých', ,rukopisných> 
i tištěných; v druhéin,: o' české bibli v kralickém překladě a jednotlivých,' 

'jejích dílech i vydáních: Jde tu přirozeně jeno přehled, vnějŠích:dějinčeské, 
bible, s hlediska historíkova;nikoliv o posudek o způsobu' překládu, .'0' jeho 
předlohách 'a pod.,' co by', zajímalo' s::hledi'ska,: biblického' stúdia: Závěr 'mluví': 
o touze'čsl.lidu po slověbožim;': '. ,,',',: , ,'; ':, ,;;~, ., .'K. , ' 

, " SDRUžENi šKoLou VĚDOMOSTi,', SLUŽBy'A ':RADOSTI. ,Ódk~z'a ,I 
výzva' 24. sjeZdu 'SvazuSČME,v~ěmeckélll.':KnihoynY ~Bratrstva ď sv;2;'~; 

,,' ,i' YMCA :,,vPraze 1930, stran, 55; éeoo ~Kč3.60,~:Svaz'Sdřu~erií fčEiskobratrské",,; 
mládeže evang. kona128.:::":'30.~ června 1930, v' Německém na Mú, svůj sjezd": 
naněinž formuloval cíL a plán práce,SdružerÍL,heslem, které tvoří nadp,is: , 
této ,brožury. A9Y ,sjezd' účastriíkům' připomínal, k' čemu, ,se,~ rozhodli, apod~i:, 

, ',něcoval ,jek. vytrvalé' práCi na cestě, k: cíli ,a, abybyliin}ormováni iH,kdo < 
mají zájem oprád, mhldeže,;vydána,tah)brožura,zachyc~jícfobsah sjezdu:~ 

',:přednášky' ŠL Šoltéze: ,Sdruženf,školou,',Vl. ,Čapka: Sdnižení"škóloti':'vědo~ 
,'" "III:0stí,St. Čapka:;SdruženíškoI6u služby"B> Jerie: Sdružení školou.',radostiď , 

'i a : dále '" výsledky a "resoluce diskusních., skupin; _ K ' tomu' předeslal předseda::, 
svazu 'proCDr. Bednář 'úvodní slova: CestOll"k našemu'cíILa'vše ,:uiavřeno~ 
Článkem' Št.ŠoltéZeL Co udělá ,svai?, kde jé podán nástin plánu náboženské" 
'výchovy, ve, Sdruženích; - Kniha, zaslouží pozornosti, všech, kdo i pracují, 
v organisacích mládežéČšl., církve, kde podobný cíl, stanoven, od počátku, K> ',. 
'i ď 'Ed~ardi'hurneyše~~' DOST6JEVSKIJ~ Př~l~žiliJar~slav, šiinsá a:Jos~f;:' 
TeindLS:předmluvou prof' draJ.,.L. Hroinádky;Vyšlci.'jako' 2; sv. Knih~vny' 
'Křesťanské revue, vydalo vydav/odd. YMCA v,ďpraze, 1930;'Strán: 106,cena' 
:'Kč 9.-,' Komu, jde '0, poúiání základů ducha'a ,srnýšleníť,theologiekrise či, 

, .. dialektické'(Barthovsk~),přečte;,sis, velkým užitkem tuto knihu,jednoho'\~ 
: z vůdců tohoto theologického~siněru. :Na Dostojevském ukazuje; oč jiníjde:,;;/', 
,o skutečného Boha a skutečného člověka, cožďproně;.:namenáBoha neko~ ;'1 
:nečně svatého ,a 'všemocného, člověka naprosto' hříšného 'a, nicotného; :DostO~!i:;ď/ ' 

. ~: j evski j právě tak člověka ukazoval ve svých'rómáneéh;', 'sestoupiv.; na' dno,:" , 
J, I nahé lidské duše~ Thurneysen demon~truje to způsobem' přímo skvělým, čině";ď 

',z Dostojevského takřka předchůdce bártho,:skétlleologie., : ' K., l' 
" 'Julie;1 BeÍlda~ ,ZRA.DA' ,VZ])i:LANC:O.: Pře1~Úla <Vě·r.ál]rban?vá.:KnihY;," 

,Mánesa sv: ,I. , V' Praie ~'1929:' Stran i', 227; ,'cena: 'neudáriá:::'~~;Je;;'velmí,dóbře,' , 
ž,e spolek výtv;'umělců Mánes vydal,českfpřeklad .této proslulé knihy fran., 

" cóuzského 'filosofa; Uďnás jé 'třeba, j~ho,myšlenek,víceďnež,,\kde;'jinde,; áč 
.ovšem je třeba také si uvědomiti jeho jednos[rannost;Škoda,'že' v 'nadpisu;" 
'knihy slovem, ,; vzdělanec" bylo i zeslabeno ,to; CO ,znamená:: hanc., slova,_ 
""derc", . j ef jinak' pak' v: celé knize' je překládáno .dalekovýstiž~ěj šímčeským 
'; výraz~m: ,.;,člověk" duchovní;' .... .T o. j s9,tf, podle.i.BeJ;).t;l.,y, ;liM;,~tce~í~ \,i."49..Yž, .Jsou , . 
. ' pro posměch, vybízejí:své bližní ll: víře.v jiné řády, nežjeřáiLsvětský; Autor 
. je přesvědčén,' žeducho:vní' lidé dří~~ dobře II :vémě, tento 'svůj jú~()l plnili. 

v, náší době však se. dopustili zrady na .' svém .. poslání. hlasatelů. duchovního 
. řádu,. dbají. úlohy opačIjé,'osvójili' si 'politické'vášriě,'vnášejí je dosv~ 
činnosti duchovní, :.dáva jí" se svými ila ukamj' do':'služeb. politických vášní, 
j douia zájmy hmotnými, neducbov'ními,. časnýiniii: nemravnými. ,Mezi pádci' 

. je i církev, ~terá' stejně' opustila své duchovní'I)(lslání:ajde za .'opakem: 
Autor ,to vše. dokládá innoha"velmi ,.' přesvědčivýinh' doklady. Sledujete jej 
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'.' ~ nejen 's porozuměním" ahi ,s nadšeným souhlasem. Avšak nemů'ž~te ,souhl~sit. ' 
, .. ';::I{dý'ž éhce·odvrati liclíduchovních od' světa,uzavřeníse ve' vlastní svět svých 

duchovních· řádů" a chtít pouze o niéh kázat. 'Je nutno zachovávatnaprostOll' 
věrnost-duchovnímu řádu, ale je .nutno .ve světě a :životě a především u sebe 
zápasit o, jeho uskutečňování, ne stát sním stranou schován, nebo jen o něm 
jim-toje'pravé učení náboženství (s. 10).' .' " , K .. \ 

ď. ,Jan;J{ el'bím: CHUDý' CHLAPEC" KTERý SE, PROSLA VIL. Dr~hé Vy-
.' dání. S deseti přílohami. 'Knih pro mládež řada' II. sv.' 1. Vydal čin v Praze 

1930" Stran 132, cena Kč 15.,-:-,,,,,,, Vr.1928 vyšlo 1. ,vyd.' tohoto' výoorného 
. 'životopisu Masarykova pro 'mládež, napsanéqo od 'jednoho z nejlepších znal-

I : cU: a spolupracovníků Masarykových. Vychází-li po dvou létech nové vydání, 
"jeto dokladem, že kniha' našla'přijetí,jakého si 2iaslouží. A že kniha má .( 

význam i pro dospělé, k tomu stačí citovati ja~o' ukázku aspoň jedno místo, 
kteréitkazuje ducha, jimž j~ celá kniha, proniknuta: "Jak jednají rodiče, 

,'takové je' hochovo, náboženství. KdT~ rodiče nelžou a šetří cizí majetek,ne
.pomlouva'jí, sousedstvo; nepodlízají' 'pánům a. nejsou tvrdí k těm,' komu jsou 
"pány, když rodiče jsou: dobróčinní a shovívaví. k' lidem; laskaví i ké ',zvířa
, tům,: prostě ;řečeno, když' rodiče ·nedělají 'jiným, co. nechtějí,. aby jini ,dělali' 
,jim;:-"- tpje,pravé ,J,čenínÍíbóženství".(S; 10)..' . I. , 

',.,' j~nHerb~n"SKIZZAit,KMASARYKOVÚ, ŽIVOTo'PÍSiJ. S osmi ,pří-,. 
lohami. Knihovny··Tvůrcové a díla' řada. II. sv; :2. Vydal' čin v Praze, 1930. 
StranVi5; cena Kč 22.':c-'. V é sbírce 'Zlaloroh vyšel obsáhlý životopis Mása-

: rykův, od, jeho přítele ód dětských dob: Dr. Herbena.:Materiál" který autoru, 
< ';i!ři ,tq!ll zbyl, byl zpracován .v,řadě článků ,a' uveřejněn v,různýchčasopisech., 

. V'léto \ knize' j sou' ty články souborně vydány. a oživeny 8 fotografickými pří-
. " • 10hami.Dotýkají se různ~ch. chvil ,Masarýkpva života I·a tvoří doplněk 

. zmíněného : velkého :díla životopisného, ačkoliv'. samy pro :.sebe jsou. také 
c' celKem' samostatným. Je přirozeno, že, .vše j e,podáno ď svérázným ti jadrným 

. syprávěčským ůměn!ui Herbenovým.' " K.·" 

O,,' Tadeúú ·Zielúíski,. pr~fesor' va~šavské' u~iversity: NABOžENSTVí' STA: 
RÉHO,' ŘECKA. ,Přel?žil .. K. šimeček. Výhledy, kriihyzkušeností a \ úvah, ' 

· pořádají ,Vilém Mathesius a Jt B; Kozák,' sv;· II, Melantrich, v . Praze 1930. 'I' 

· Strari 185" cena Kč 24.--'::. ,-.:.' člověk, který, má svů j·vriítřní zá j emo nábo
ženství, jistě 'vždycky: rád uvítá knihu o kterémkoliv náboženství, napsanou .' 

'odborníkem. Autorem., této knihy je polský klasický filolog mezinárodní .po,., , 
věstí .ajeho přesvědčením je: ,',JaKo neínÓže pochopiti řecké umění 'člověk, 
který nemá (Ulhěleckého citu"tak ani,tíepochopířei:kéhonábožeriství, kdo ,.) 
nemácitu·'náboženského."'Jde tedy o . odborného znalce a ,člověka věřícího,' 
z knihy' .pák, pozn'áváte, že 'římsko-katolicky věřícího. A v své knize nechce 
podat dějinného vývoje řeckého náboženství, anLsoustavu věro~čných před-

"stav; mythtí a. kultů; nýbržchápé se úkolu' tákto:: :,;My,' věřící křesťané zřaa 
intéligence, přelleseme se do .AthénIV. aIIL~stol. před Kr. a vynasnažíme 

· Gl'!"odpověděti na'.ptázkui· jaká,by 'byla. naše víra, "kdybyc,hom ,žili' v. těch 
,;"'~ doháčhs,náší',dušía~"jejími 'potřebiúnL".Vycházeje'( z ,těchtopředpokU,dů; 

práce náboženstvím; zjevení ,:boha v kráse, posvěcení l,idské společnosti, 
zjevení boha' v dobru/náboženskou: filosofii' a; zjevení boha v pravdě.' -
V' závěru. uvádí významné, myšlenky o:' poměru řeckého 'náboženství. a 

'křesťanství. Při tom nejde autorovi o vnější, popis. nebo rozbor ná
boženských . zjevů" rozmanitých a 'jednotlivých;nýbrž,o,:uchopenl vlastní \' 
podstáty náboženstvL Kdo Zná 't.zv.řecké', náboženství:nebomythologiijen 

":; zé"'střed'nC''skoly,· íomii'miiž~b)'ú~::tato '.kríiha :ďffotovYm,:'žjeveriíín., ŘJms.m'-, ' 
. katolické základní smýšlení autorovo vyvolá v. mnóhén; čtenáři nesouhlas 
's některým pojetím knihy; ale pro žádného není její četba: bez užitku. 'K. " 

(. WilliamJam~s.:DRUHYNABOŽÉNSKÉ, ZKUŠENOSTL: V překl~du 
JosefilHrůši vydal 'jáko>4. sv. Výhledů; sbírkyzkúšenosU a úvah,f(!digo
vané V .. l\1athesiema J, RKozákém': Melantrich 'v Praze. 1930.' Stran" 323, 
'cena Kč. 35.-;-: . ..:..:, V ,r,ť 1901{02 ,,'měl' slavný. americký: psycholog a .filosof 
\'ll: James v Edinh,urce', kurspřednášekj Z. nichž vzešeL .tentospis,vydaný 
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, v originále poprvé r: 1903,y Londýně; a od,téd~hy mnohokrát.,Německý , 
překlad 'vyšel, po\prvér. 1907, pak 1914; 1920 ,a po čtvrté 1925. VNě
me~ku měl tento spis velký význam pro psychologické studium náboženství. • 
Už to stačí k tomu, abychom uvítali, překlad český, ,třebas'e,nekryje zcela' 
~ originálem, nehoť vynechává .. delší doklady, jichž,'James,vhoji:tosti už17á. 

, James, chce ,totiž' pochopiti náboženství jako' fakt "duševního' života člově-, 
kovaa néjvhodnějšímpramenein ktomu;semu,zdají své',životopisy aživoto~ " 
pisy světců a svědeetvLriábožensky velkých lídí. ďToutO"methOdoti ď vynika
jících,případů" chce've zvětšeném měřítku. ukázati, co' je podstatného, na 
náboženství jako jsou individuálním. Jeho spis, je vskutku jedinečnou' sbír-

'kou, nejlepších ,>náboženských . projevů, jimiž ,dokládá .svojepsycholo'gícké~. 
výklady o jsoucnosti,m;viditelna, o dvou typéch zbožnosti, náboženství zdra- . 

~' ,vé 'mysli a,nemocnéduše"ó rozdělení ,duše před ,okamžikem náboženské' 
, 'zkušenosti a sjednocení 'právě při ní" o obrácení, jakožto počátku nábož; 

'života, o svatOsti jakO ovocinábož. života, o její éeně,o 'mystiCismu, jako 
vrcholném zjevu :nábož; životaajinýc~>význačnýchÍ>rojevech zbožnosti;, Po' 

'té,stránce je kniha ,jedin'ečná. ,Avšak vedle,jednostntnoostí methody, která" 
nedbá, průměrrÍé zb'ožnosti,' soustřeďujíc. se jen na případy'm,imořádrié, je:. 
vadou této ,'knihy pragniatické a pluralistické" filosofi~ké,stanóvisko ,auto-, ' 
rovo. Pragmatické, stanovisko ,vede k',tomu,žeotázka pravdivosti, rozumové: 
stránky, nábož.zkušenostimuzcela miií. a' jediným,'měřítkem je, osvědčení 
,se, užitek; takže i víra v pekla inástejnou 'cenu jako jiná víra, neboť se také, 
v životě ; osvědčuj e; ,bez ohledu .na to, j e-líj ejíobsah pr~vdivý či nen{ Plura> , 

.lísticke stanovisko vede pak 'nejen 'k ,přecenění 'podvědonié' oblasti, ,', ale' 
1 i lJ:' názoru, že, podvědomíín'. je' člověk ve spojení s, jinými světy a že touto ',' 
,briuióu' vstupují dO mysli člověka i zkušenosti ,transcendentna,' Filosofické, 
· závěry tohoto spisu, pro něž ~lastÍlě byl psán, zdály 'se němeékému:přeUla- ' 
: dateli,theológu ,G. 'W obberminovi,. takovou;' překážkou pro' uznání ,ceny, dila;' 
'že ,vynechal v překláduzávěr; v. němž JSOll' tyto závěry hlavněobsaženYi' 
Přes to je Jaolesova kniha' klasickým' dílémpsychologie nábOŽenství 'á bylo;, 

,by si přáti, aby i u nás měla 'obdobný význam pro studium. náboženství po 
stránce psychologické jako kdysi v Německu, kde, právě ,v, kruzích' thealo- ' 
~ických nejvíce zapůsobila. ' ' " " ' "K..' 

iiJ. K~zák: PŘ1T.oMNýSTAyETIKY.Enc)d~lopedická kniho~na Dě~, 
dietví -Komenského, sv. XXIII., spisů Děd. K6ín;č~ 295.: Praha 1930. Stran 

','220, ' cena ',Kč 42.-. ,;,-' V 'minulém čísle této ,revue' (s. '137) přinesli jsme 
, • ' referát:o Kozákově, knize, V boji o· duchovní hodnoty. V určité. souvislosti" 

: s onou, knížkou' je spis,: o němž nyní krátce; referujeme, 'aČ zaslouží ,co' nej-
',větŠího zájmu,a studia; Není psá~ takpopulá~riě'a nemiÍ,rázU::ta~pr.akti- , 

ckého,,' jako, spis prvý; je to, odborný: spis filosofický, a přes' známou 'auto", ' 
,rovu skvěl~u" dikci' vyžaduje. jeho ,čétbavelkého·soustředění. V ,6, kapitolách' 
rozbírá a kriticky posuzuje 'současnou odbornou lit~raturu' ethickou, v 'Ně-

• mecku,' ve Francii; Anglii, Spojenýcli',státech; u Rust'l a II nás. 'Pak násle
':duje vlastní Kozákova· ethickátheorieve. dvou, kapitolách:Obasiobjektiv-, 
ních soudů v ethice a Atitononiiea ,heteronomie. Při rozboru,německé ~thické . 
práce poválečné nezaponiínána' theologii' ki-ise, v :kapitole o,' če'ské ethice 

· je také rozbor theologické/ elhiky , Hromádkovy;'Z ~českých ,,'ethiků nejvíce 
Jsi ;Kozák c'enÍ J. A:-,Bláhu. V Kozákových spisech· již: předem ;s ,nadě,jí, oče~> ,.' 

, káváme stálý Zřětelk náboženství a .jehokladné: a ovšem, i: kritické 'hodno- . 
" cení, náboženstvL V knize ď <>, ethice arci tím spíše. Autorovým přesvědčením 

(, 

, J,", 

, de, žé vědecká ethik'a, m!stačí. Nábožimství a :speciálně theisnl je mu nutný, ,. 
'má-li semravnírnujednání člověkovu 'dostati sankce., Tuto novou' k~ihudo- , ;', 
poručujeme br. duchovním k pilÍlémua'přemýšlivému studiu. .' K. .' " 
'. ',.', \ " " . .• .' '.' " . ., . " ',' I .. ~ ~ 

· .. ROčENKA čESKOSLOVENSKÉ, EVANGELICKÉ FAKULTYďBOHO- . 
',SLOVECKÉ V. PRAZEZA,R.. 1929."::"30.,,'7. NákL Husovy, fakulty'vPrazé;', 

1930. Stran 23. :....: Hušova' fakíiltaiačala vydávati'svojerQčenký , jako jiné 
. vysoké školy. 'Tato prvá obsahujé>zprávu 'ódstupujícího děkana.prof..dr; 
Hromádky o 'stavu a čimiosti :)akultyv',st~d. r: "1928/29, ,proneseilOu při 
'slavnosthlěkállské' inaugurace; 12.plOsince: 1929: a při téže, příležitosti před~ 

• ~. - I (' • • < < • j ~ " • ; ',' ~ '. • -, '.' : : •. ' ' • 
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'nes~iiQu '~řed~ášk;l nově míst~pují~ího' děkana proL Dr. D~ňka: Předlohy 
apokryfkralickýéh:(Ezra).' ,V stud. r. 1928/29' bylo v zimním běhu mezi ' 
168 posluchači Husovy fakulty. 96z čsl.. církve, 'v letním běhu, mezi 158 po-. 
s!uchači ,90 z čsl.' církve. Slova,' která' vzhle'dem k tomuto faktu pronesl v, své 
ip~ávěprof.,Dr. Hromádka, uvedli jsme v' článku tohoto ,čisla v jiné ,souvi-, ' 
slosti. -:Přednáška prof. Dr; Daňka je ukázkou bystré analysy kritické. K. 
, SBORNíK K PRVNIMUDES1TILETt HUSOVY 'FAKULTY 1919/20, až 

.1928/29. :- Publikace Husovy, čs. evang.· fak .. bohosl. v Praze. Nákladem. 
státním '1930; ,Stran '269. - Jubilejní sborník Húsovy fakulty obsahuje vě
decká pojednání, všech členů prof.' sboru:' Fr. ,M. Bartoš: Kolem Husova díla 
o církvi;' I:.Bednář,: KazatelskáčinnosFv protestantských církvích' a' jéjí 

; poměr k, církevnímu učení o svobodě svědomí; S. Daněk: Gedalja(lllustrace 
ktheorii exegese); Ferd.'Hrejsa: U Salvátora; J.'L. Hromádka:: Přirozené 
náboženství; F. Linhart: ;Theoologie jakožto vědá; F. lilka: Svátosti v Novém 
zákoně.'......;' Mimo tovypisuj~ ,Ferd. Hrejsa v článku Prvé desítnetí 'Husovy 
fakúlty její., dějiny. ,--:-:V, příštím čísle. přineseme. referáty, o' jednotlivých. , 
článcích, tohoto, významného sborníku .. " , " ' " '; . ' .. " ,', 'K. ':,' 
,'. ·Ph.D;:Fr.~Linha~t:ÚVOD DOFILOSOFI'E NABožENSTVí. škola 'vše
vědná:sv. 32.Sfinx, Praha .1930: Stran .200, cena neudána. -':'1 o\této' knize 
přineseme referát teprve ,příště; Zde jen upozorňujeme; že vznikla' Z před-
ná.šek na Husově" fakultě, . á po .,ú~odní části, o problémeéh filosofie "nábo
ženst'víobsahuje dvě hlavní části: ,Podstata náboŽenství (psychologický' i hi
storických, původ' a vývoj nábož.,;poměr nábož. kekultuře),a Pra~divost 

',náboženství ~(noetjka'a'metafysika nábož.).· , ',' ,." 'K. 
DENIKVELKOMĚSTSKÉHO FARAŘE. Dopisy přít~li.Zněmčiny pře~ 

ložil Břetislav., Hladký:', Náklad.'. Kalich v Praze 1930. Stran' 200,.cen'a 
Kč . .24.--':", váz;.Kč· 34.----,. -'-. Tento,spisek: anonymního protestantského faráře' . 
německého způsobil minulého roku· skutečný rozruch v Německu a, vyšel již, 
v: 8 vydáních; Jistě i u' nás ;bude mnoho <> jeho :obsahu a problematice v něm 

,obsažené debatováno i psáno .. Jeho překlad lze jen vítati. Referát -odkládámé 
"na pf,íště; , ,. '" ". .., K. " 

" , 
. , , , 2. P. o č a sopi seéh . 

v prvém dvojčísle' n~vého velkého ča~~pisuS~~iologická revue,vydáva
ného Sociologickým. seminářem Másarykovy univérsity. v Brně za redakce 
J. K' Bláhy, J.L. Fischera a'E: Chálupného', sdělujeE.Chalupnývčlánku 
Názory Otakara Břézinyo 'náboženství výroky' é velkého básníka o, nábož,en': 
stvL a církvích; učiněné v .různých· dobách při návštěvách Chalupného 1ľ od 
'něhozaznamenané~ Je mezi nimi také zmínka o ,čsl. církvi z r., 1920: ,,,Ne
,českost. a neslovanství Březina vytýkal katolicismu zvláště Od té doby, co 

, se zahloubal do ruštiny; a "zamiloval do prairoslavL Roku .1923 na mou po-
známku, že katolicism, je', kulturní výtvor, románský,odpověděl:. "Katolicism . 
je svět románskó gennánský:' S tohoto 'stanoviska byla mu sympatíékou 
církev československá .. Roku 1920 řekl: "aylo by' dobře ji podporovati. ' 

. Jaký by to'bylúčinek;' kdyby vevš,ech'chrámech' lidu ,bylo . kázáno a při
sluhováno svátostmi ir.českém jazyku, a duchu,! ,Bílek byl na bohoslužbě té 
církve,v Mikulášském chrámě 'v ,Praze ávelice, se '·mu zamlouvala.' Oni jsou . 
k němu velmi'.šetrni v'chóvání:'(To byla patrně narážka nanesnášelivost· 
.katolických ,kněží vůči· Bílkovi od' té doby, comodelovali;Husa, Jeronyma . 
átd.). "Qrímyslí, že ·by.jimvyzdobovaléhrámy ahřbitovy:'Náležítým 'do- " 
plňkem ',těchtó úvah,.je odsouzeníPekařovy, obhajoby Jana I ~epomuckého. 

'jež Březina' pronesl, současně.,: '.,. '" .' ~ . 
Chalupného;' soud, o' Březinově náboženství zní: ,i,N ade' 'všemi církvemi 

. á sektami zbudoval si ,nábož.enství své, ·spojujícívšecky " hlavní, ,aspekty' 
věčností; k jakým kdyli~stvodospělo.",ď, ' ;, ...• ' '. ';; ",' \' 

.. ; Vie~á aveda, časopis;v'enov~~ývedecký~' záújmome~aníelikóv na. Slo-
. ;vensku,vydávaóý, čtvrtletně profesorským' sborem Theologickél,vysoké školy' , 
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" evang: v: Bratíslavě za redakce Dr; " J. Kvač~'ly' 'aĎr. IS;:Os~~kéh6;přinesl . 
v' 3. čísle .letošního I. roČníku p'od! Íuidpisem:'.. Otázka fakulty v: církvi "česko~ 

'slovenskej" (proč :ty' I uvozovky?) tuto zprávu : ',-,J e' známo, že sa 'j česko
slovenská i cirkev domáha' fakulty, čo považujeme za:snahu' samozrejmúa 
oprávnenú. Boly časý, keď' sme mysleli, .žespoloČne:máme.pracovaf 'na ciei 
loch rovných; niekedy sme si mysleli, že oni (t. j., vódcovia čsl. cirkvi) nám 
móžu hyť na pomoci. Na'čomsavec, zvrtlaaako onáteraz stojí, o .tom, nás. " 
poučuje Nábož. revue českoslov. církve, str. 84., nasledovne.'-' Pak je otištěn'! 
celý 'odstavec o' otázce,bohoslovecké.h6·· :Vzdělání. doros'tú'. čsl.·· církve, .který : 
jsme přinesli na, str.' 84. a 85 . .IL roč:, tétorevue~kdejsine'také řekli, že' ! 

když by si toho přály jiriécírkve; bylo by možno k vymáhané Vysóké škole' 
boho~,lovecképřiřazovati, další, faku!~y 'pro ~eht.?li~kf církv~;na: př. do~a~ 
vadm bohosloveckou evang.'akademlJ v Brahslave" lez by tam mohla nadale .. 

. zůstati: Na to odpovídá redakce. po' ocitování celého odstavce takto: "Redakc' 
cia V. ,a V. si dovoluje' poznámku, že bratislavská slov;, ev., fakulta buaeza ' 
úplnúsamostatnm;f:-svojú.":,# ,', '... " ," ' 
,' •• I, ,,\ ;: .,\" , " 

V 5 .. číi;l~ (září.řfjen)letóšního'· (26.) 'roČníku české mysli 'ukúu'je ': prof, 
, ,Dr. Fra~t., Krejčí v 'článku: česká '. filozofie' popřevratová úžasnou n~infor"'; 
, ' movanost(či je to ,něco jiného?;) o čsl.' církvi, :nebof se domnívá, Účinnost, 

prof. Dr. : Hromádky a:proL Dr. Rádla,<YMCA a \ Křesťanské, revue děje ď se' 
v čsl, 'církvi a že 'OIiapěstujé,,'scholasticismus",do něhož ,proL Krejčí"v ce- . 

'·léin. dlouhém článku bije. Uvedeme na: doklaaa:sp~ňjeden ,odstaveczčlán-
. ku; ostatně místy' zmáteného:,~;Atu nás 'již ne'musí překvapiti, paradoksní 
úkáz, . že ,revoluční, otřes přivodil.; u' mis., návrat . překoml.lléhos~holasticismu ' , 
i, s tím ostúdným'principem' philosophiá.ancillá .theologiae: Zpúnktovalito 

, pokrokoví", nespokojenci drkvi.křesťanských, kteří: před převratem neměli 
odvahu ve' své církvi pokusiti se :orlápravu,'anebo přetrhnouti svazky, které' •. 
jek ní .poutaly' (byly to většinou éksistenční,:materiální _svazky).' Převrá~.· 
tové zmatky daly, jim příležitost a" odvahu:provésti, co ,si dosud netroufali;. 
Založili ,prostě novou ,církev,: ,ktéráse. od ,mateřsk~lišila jedině, a' pouZe 
možností 'spltliti vytoužený požadavek (na př. neéhala "se kněží'ženit), po
držujíc všecnenmyšlenkový krám tak, jak byl, anebo přestoupit do jiné " " 
organisace, . která 'odpovídala in', puncto 'i ej ich. přání. A; na. odůvodnění' svého ' 

i počínání; nemohouc~ ď operovati starými osvědčenýrriipraktikami' zjeveni, . zá-' .... 
zraky a:pod. 'zašli si do' filozofie , a scholastika byla hotova. Filozofie svými. 

, vynikajícími 'zástupci, ktéří se: doťilosofovalipoznání absolutna,boha a pod~ 
staty, jSOlú;na, dala' jima'uktoritu, ,které. se dovolávají jako, staří teologové 

'bible a sv; otců~ Vl dnešním čísle České 'mysli podána' jest vrúbriéé diskuse 
. '. od dra Fa j fra, ukázka:' ,této scholastické .. manýry o' ;názorech • dr. ' Hromádky." 

(S. 423.) : '.' . .' '. ' . "'ď' . I .' " ' ... 

Jsoúvě~i;jeiiéhŽ, m~Úlost se poz~á . teprve zjeiich skutečnosti! , ' 
. 'Dodatk~m' k tomu' jsou jistě: ~Iová' proL • Kr~j Čího, ,~ved~ná. o něco .dále 

v tomtéž jeho článku: ,;Kdybych' měl volbu' mezi katolictvím a. anglikánskou> . 
církví,' která setu, instaluje: 'za modlých a vlivných čin,itelů,'volil . hych; ,::' 
tamtu," [S, 429.) , ' ,,' ", 

(' . ' " 

Křest'anská revue přinesl~ posudek prof .• pr: Rádla o knize Dr.H~íkai 
, Za lepšícírkvL Uvedeme z něho některá místa ob~cněvýznamÍtá.~,Odpovědi 
dopisovatelů jsou" jak, vidět z jejich,stylisace; upřímné, a vyjadřují inyšlen~ 
kovou sitúaci lidu; jaká 'byla 'po' válce. Některé' jdou. do podrobností. a jsou' .': 

. milé. V tomto ohledu. jeanketa.velice poučná' a 'zachytila, nálady; které .' 
dnes už dávno vyprchaly, ale které po válce .vedly český. lid .. " Anketý se'; 
účastÍlilinejvětší většinou. prostí . lidé (Hník připomíná; že nápadně málo<" 
studentů a : duchovních) ; dobrá; jej ich názory. j so'u však individuálně prožitou : 
ozvěnou'nauk, .které' byly hlásányÍ-ia schůzích; v novinách' <i brožurách; 
které ,to byly názory?' Překvapuje, jak' se z'1111k'ety neozývá ani Marx ani 
Volná Myšienka; 'byly :snad II nás bez vlivu? Zvláště, překvapuje nánejvýš, 
slabá' ozvěna agitace nekatolických.církví;, ~uším, .~žejediný Adlof. je " jedňou, 

., •... 

]86 

I:;, 

• I ,~ 

" 



-I, 

',_''; 'citován; nezar1áží tento:"f~kt?' Nepodceňoval bych ani ,~Úvu'I"He~béiuif: -Sv. 
Čecha a' j.; ani tí, se z ankety neazývají. ZalaženÍ navé církve',je dále dli.le
žitým zjevem thealagickým; jaké, pasitivní stanaviska' zaujímali členavé'navé 

',Církve k .otázkám jaka jsau manatheismus:bažství Kristava; svátasti,'ne-' 
smrtelnasti atp;? Nejspíš by jejich thealagické: adpavědi'byly hadně zma~ 
tené; ta nevadí, prataže se jedná a demakratickýprojev lídí, kteří qeměli 
náležitéha vychavánínáboženskéha; 'ale adpavědi by byly 'zajímavé dabavě. 
Buď jak buď, spis Hní~ův' jeútjímav,ým dakumentem; stojí za ta jej prastu
davata ulažit si jej jaka histarické zjištění' myšlenkové situace v pahnu
tých dabách.~aslaužíkaždémů, kda se zajímá a' vývaj nábaženských hnutí 
a prospěje, doufejme, i českoslavenské církvi samé." ' 'K. ' :,' 

3.e'nejn~věj§í z'iteratur;y z děli~'n)bože~stl)i;" 

Dějiny náb.oÚnství jako jedna .odvětví vědy a' náb.ožen!itví (vedle ethria~ 
lagie.psychologie, a sociolagie ' náboženství)ustálí1y ,se,' v, paslední dabě 
V pevných věde,cký!:/I ',~olejích" a vykazují st!Íle rastoucí práéi, d~ležitau', ne-," 
toliko' pro' vědecké poznání náboženství' jako zjevu' histarického, 'ale i' pra 
thealogií, která' musí také stavěti na zaručených výsledcích vědeckéha"ba
dání, nemá-li stavěti větrných zámků. Všimneme si zde v krátkém přehledu' 

", nejnovější literatury z, dějin náb.oženství a ,tím' aspoň' v, náznacíéh i, prablé-
, mů,. j im}ž 'se' obírá a výsledků, k, nim,ž d.ochází. " _ ," ď:" ' ; ",' ' 

Z všeob~c~ých děl upazarniIne aspoň na d~ě ,nejdůležitější. Je' ta přede
vším Bilderatlas ,zurRelígionsgeschichte, který vydává od ,r.' 1924 v Deicher.: 
tově nakladatelství v Lipsku Dr. Hans,Haas,pr.ofes.or, dějin nábažen'ství na 
universitě' v Lipsku" Zachavané .' umělecké památky rázu náboženskéha' 

" jsou, jedním z důležitých pramenů' dějin ,nábažímství;v některých pří~ 
pad~ch jsau jediným, přímým pramenem' pra, paznání' některéha nábažen-

, ství, ,kde se 'nezachavaly literární "památky, ,jindy důležitým 'daplň~ 
kenl památek písemných." V ,tamto atlase je: každému náboženstVÍ. věn.ován 
sami:Jstatriýsvazek, ,jehož vydání je svěřeno' odbarníkovi, který, nejen' pří
slušné obrazy vybral' a sestavil, ale k nim i popis připajil a více 'neba méně 

" .obšírným pajednáním o ,příslušném náboženství doprovadiL ,Ve.farmě ,atlasu 
'abraZŮjsoutó vlastně dějiny. náboženství a, ta velmi účinné, jéžta podávají' 

názorné d.oklady příslušné zbažtÍasti.V některých případech jsou v tamta' 
atlase uveřejněny obrazy, dosud známé 'pouze adborníkum. ď ',,"," 

, ' 'Prvýsvazek, by1.věnovánncibože~siví starých Germána' abyl,zpracaván _ 
'. lipským, gennimistau 'proL Dr.E: Mogkem; Repradukce jsoúvesměs velmi 

'dabré, na, křídovém, papíře provedené'a jéjich prostudavání podle připoje
,nýchpopisů, vtiskne názarně V, mysl charakteristické ,znaky datyčného ná-

. boženství, namnoze lépe než pročterií několika ,knih. Téhaž r. 1924 vyšel 
, i druhý, .objemný svazek, ,věnavaný náboženství egyptskému a' zpracavaný 

prof. Bourietem, který nápsal také' .obšírný úvad a' doprovad k, .obrazům, vše-
"stranně,vyhraným z velkého množství památek staraegyptského umění. ' 

, R;' 1925 ,vyšly čtyři menší sešity atlasu. Prvý, je věnován nábóženství 
Heihitů, národa,: který; jak. známó, byl půvadu indoevrapského' přijal da' 
veliké míry kulturu semitskau a byl pánem Předního .Orientuj. Palestiny; 
ještě než se do, ní nastěhovaly kmeny israelské. Vydání sešitu, .obstaral sám 
praf Dr. R Zimmern. Další sešit obsahuje památky nábofenství.babylonsko-

,assýrského a jeho vydání.apatfil praL Dr., B. 'Lándsberger: Sedmý '~svazek " 
je věilOván náboženství kultury egejské/která kvetla na, .ostrovech a' zemích 
kalem égejskéha moře v době 'před nastěhováním kmenů řeckých. 'Z, nábo~', '" 

"ženství egejského, máme'zachav4ny pouzepamálkyumělecké, žádné písem-" 
né, je, tedy tento.sešit vlastně sbírkau jediných ,pram'enů kpaznání, tohata ' 
náboženství~které' mělo značný vliv na nejstarší vývojové ',.období řeckéha'" 
náboženství.Vydántsvazku obstaral G.Káro."Další'svaúk obsahuje abra- ' 
zavé dakladYK poznání" náboženství Ainuů, praobyvatelů" .ostrovů' ,japan~' 

: 'ských 'a Sachalinu.: Vydal' jej sám, prof. Haas; napsav, i obsáhlou předmluvu, 
o tamta ,nábaženstvÍ. ! . ' i,' 
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V r;1926' vyšel jed.iný trojseŠit, věnoviiný 'památkám nábóženského ZI- , 
votusvěta a doby,' kdy 'vzniklo křesťanství. Jsou 'tu doklady, náboženského 'l 
synkretismu oné dóby, kdy V celé oblasti. hellenistické kultury z Egypta se 
rozšířila byl poztpěněn kultOsirida a Isidy s mysteriemi, Sarapida, Rúpo- • '1 
krata, dá.le ku. Hy syrs.ké,; maloasijské, různé myst.erie, d.ionysovské, eleusin~ ". ď • 

ské, orfika, čarodějnictví atd. To všechno je doloženo v uměleckých pa~ , .. , 
mátkáchz onédóby a .zdes~bráno i popsáno prof..J. Leipoldtem, ukazujíc' I 
nám názorně ráz zbožnosti prostředí, v němž se křesťanství šířilo. , .' " 

. Další sva'zek.atl;suvyše!·až r.1928 a je ,věnován indickému náboženství 
'džinistickému,' v zpracování .W~ Kirlelově, s obšírným úvodem. Obrazy zde. 
sebrané.v této úplnosti jsou po prvé přístupny širší veřejnosti. Téhož roku 

,vydal· A. Rumpl. dvoj sešit' s obrazovými památkami náboženství řeckého. Je 
tu přes 200 obrazů a mezi nimi téměř ani jeden z těch, které známe z knih 
'o řecké' kultuře; za to mnoho obrazů z' vás, hrobů, .kultických památek II 
jiných projevů náboženského života řeckého. '.' . ," ' . 

. Další' dva svazkyvýšly z~se až r .. 1930. Prof. Dr."J. Leiipoldt věn~val, 
samostatný sešit náboženství MithrQvě. které's ostatními 'kulty .orientálními ' , 

,. zaplavilo svět řecko-římský a bylo" vážným, konkurentem' mladého křesfan~ , , . 
. ství; inadnešním' Slovensku" bylo několik jeskynních svatyň Mithrových. 
Poslední z dosud vyšlých svazků atlasu obsahu' paUlátky náboženství sta· 
rých Mexičanu a' zpracoval jej proslulý odborník K. Th. Preúss, předeslav 

'obšírný úvod o náboženství staromexické kultury, jejíž·. písmo dosud' nebylo. 
rozluštěno. . . . .. 

Ve ~ydávárií 'dalších ,sešitťi atlasu, se bude pokraČovati. , , 

' .. , Jiným důležitým dí1~m obecného rázu jest 'druhé rozšířené vydání knihy 
Religionsgeschichtliches Lesebuch; kterou vydává ve spojení s. mnona I od
borníky AUred Bertholet,v nakladatelství Mohrověv Tubingúch .• Toto 2. vy.: 
i:lání vycházíodr; 1926 v sešitech různého objemu a každý.z .nich obsahuje 
německý. překlad výběru písemných památek' příslušného náboženství. I ,zde 
jsou přirozeně vydáványjednotlívé sešity odborníky a před texty bývá'pře~ 

'deslán úvod o příslušném náboženství, avšak na ro'zdíl od atlasu zde. po
měrně'krátký. Je tedy:i tato kniha sbírkou důležitéhopramenného materiálu, 

,pro dějiny náboženství a to důležitějšíhó,ještěnež jsoupam'átky umělecké ná· ' 
boženského. obsahu.' Jednotliví autoři se snáží zařaditi do svého výboru neF 
charakterističtější písemné památky, skýtající pokud možno všestranné poznání. 
příslušného nábožÉmství;, .. ' , . .....,....., . ,I, 

V r. 1926 vyšly tři sešity, této, velké náboženské čitanky, určenéarci ~ 
účelůín vědeckým~ Prof. Dr. K. f .. Geldner' pořídil výbor písemných pamá
tek nábožlmstvr zoroastrovského, ze starší i mladší Avesty. K. 'Th.' Preuss 
vydal památky' náboženství domorodcu amerických.· prof.' Dr. A.' Bruckner' , 
písemné památky ,k poznání .náboženství starých Slovanu. " ,. 
". Ki:. 1927 vyšlo pět sešitů, některé značně objemné. ,Tak prof.' M. P. 
Nilsson obstaral výbor písemných památek, náboženství řeckého,' prof. Kurt 

'.Lafte totéž 'pro nábožeiiství. římské a období synkretismu'doby císařské,.doc. 
E. Schmiti.výbor z náboženské . literatury. čínské, proC\yr. Schubbring. výbor 
z náboženské tvorby džinistické, prof. R. Thurnwald vybral doklady nábo~ 
ženského života domorodců v Australii ana jihomořských ostrovech. , 

V r .. 1928 vydal prof.-Geldner obsáhlý' sešit památek, náboženství véd.' 
ského abrahmanskéhoa:proL R"Kees, výbor ,2: náboženské literatury 
egyptské.. '.... " '. . ' ' .' ... '. ..' .' .... 

. . Dálší' tři' objemné sešity byly. vydány" r. 1929: Pražský. prof. Dr. M. 
Winternitz obstaral překlad. souborných písemných' památek staršího budd-

..' hismu, prof. T.' R. Schroder. sebral písemné doklady o náboženství starých 
/ \ Germánu á prof. .W. Krause doklady o náboženství· Keltu . . '.i' .' . 

Také ve vydávání tohoto, ~íla se pokráčuje. 
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