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.,NXSKCHARITATIVNlé:.UKOLY;:

,;;, ',:_, '~>'.~><" ?'; . ::<,,<:,;'(:::ď-(, , " . . ď '.V;;: , : é : •. , . ..
; .: ,~Na.sněmti~čsl;.církve spr~vriě'vykládalrefe~enf o sOciálním
';'poslánL českoslovénské:církve' ředitel ,K. , Sedláček, že příslušníci:;,.:
'naši m~j í.póvinnosť;posilovati.vnáfoděvědomí. sociálrií;',žádatia :<',;~
koriati správedlnosf;lllilovatibližníhojakosvéhobratra, .svená:";::
:goženstvíjevitiž!v:otelna,doorýřnr skutkY, ,jimižtú:tíváse Bůh;,. ;:'/
, Abydr~,bná:;chariiativní,.prá.ce!·byla ,usht,ěrnena;'aby'z malých:." ,
.c' pramériků:vytvořeri';; byl rriohiitny\tok~s'oeiální :prace;:čsL' ;éírkve;",,' '.
navrhoval:.:réf~rentf' abý,v.llaža é:. néíboženské ; obci ,povinhě'iřízeri:ď '
byl výboi::sociCílnípéče;" jehož,1íkoléth; buci~"živýstyk se 'stavají~>r,
c.ími ,kotpOracenii"sóéiálními/a~s':úřadYi přL~každ~,' diecésníradě ).'"
nechť" pracuje' diecésní'odbor chádtátivní,a' zé:vŠech diécésních ď '
Odborů;nechne sestaveno;ús·tředí:cha1'itatiimí, ..... \. ,., . \. ',},;,: :"
. .• ,:~,':'Vý~áry::'sbé:iál~í;:péČ~:Íie~IiKvěriú'jl:z~iášt~f(po:~oihost.·~diav:ot':·
»nidví;, péčL o, ma tkyv: těhótenst.Jí .a:.o· koj etice" útulkům: pro ~ děti:
···.ňiátek. zaměsttiánýchmimo'domov " dětémnemimželským;osiře~
?

>IYlll;'vYkClřisťovanYÍn,mrav:nězanedbanýÍn,·.,zmrzačenÝÍnca"pod;~:

'.. '. ,. ·.'dále·.lidem . zestárlýn1,.·nemocným,a \neŠtěstírii':různě:postižeriym,';'
",' je,žb~d~, tř.ebáup1ísťovativ: ústa'Vech;, ~',~lenovéi, těchtóď:výborŮ"
"." :, ····.·llúdoupovinni'téžbójoyati proti nehospodárnosti v dOÍnácnoslec!ii,
,Oproti ,zbytečným: á' přemrštěným;taríéčním'a: jiným zábav'álll j 'proti:,>:

;>.'

:zlioupnéIl111.,;~oitféníj~,p:rbÍi::nemírriému·.·poživánínáp()j6,alkoho~.·,':;:

velleriekým'a. protivšéinzl ft~i ::.:: J
jež' podlaIn'ují ·,zdraví :a;blahojedilOtlivců~', rodin icelého:státu. {~:,;
': .'. :'úkól' tě~hl~'; ~~Lvýho~Ó' ch~~iÚl tiv~í~h':j'e 'ohróin'iiý;néb~ť 'týká' ',:,:,;
. :se r~difd těch čítáme 'při 900.000čI.énech čsLcírkvé:,riaJ 00.000) •.... ",
dětí: i;dospelý~h •• celé .:spoléčiu)stí církevní: i :'tiáródní.:Rodiny .";:.
; naše bude.nutno:nabádati. k' Šdrnostia ·pračovitosti,poč~striósti::
a lá~ceď (vawvati předkonkubin'áty:arozvodý l, .knir;avnosti"diuž~:~~:
:nostia opra vdi:)VostiživotriURodičůlll'nutno~klásti ·na srdce',' aby ;'<>'
. ,vychováváli';děti k radosti á,Úžitku,. d{ľchovněAjělesěě;,idravé',a', .,
, .,.silné,ďjimiÍna jÍ-býti ·.dólJrÝ~i.:iáCl~i ··.a·., vůdci'·a:v.y'chóváv~ti ··.jetak,~'·
, . " a~y si ::~amilovaly" p'ravdu··á:pospolitosti\byď měly', éhitť'áúctu~
,: kp'rácia šelrnostia,řídilycse v životě veškeréinzásadami mrav;;;'
"ními;;í:IaJ;í1íři ducha náooženského,' založenými; atopo'.způsobti . ,
bývalYch.'Braiřfčeskýčh~' ktérí"ynikálnkázní '.' božíí' dovediiostr,:
.' vřemeslééh: a: uip.ěníchi~s.třídÍn6stí 'ápraéovitostí.: dyéhtivo'sÚp'o . ,
,':vzdělání' a ·šířili;tak 'osvětu; Ínravnost:á, bláhobyt,štěsH' aspoko~\
~jeriost'národ~;~ • . ·•• ~~<é:,"; 'C'; ;:<:,';- . >:':",:,.;~. ,ď'·. , ....... ':,"'<.>::
, .Při;íóin,níůžerp-e .. pasledóvati,óabory~ sociální; péčé :ostatrzích .
• křesľcwskýi:h,společnoS.lí a'.drkvíina· př:, evarigelickych, jež:majf, '.
'silně. rozvětvenoU' éharitativní. činnost., (bylo 'órií již ·v.Ces;'.zápase,' ~".
koliki'ál, referováno)'; i; c'írkve:,kll tálickéj.: jef.zdůrazněním:;péče '
. ,charitativní:-Ú::nás udržiijesisyédos'ti ótřesen~ posiée::·"·,ď.. .
lickýc~~',pr:otišíříc~m~s~ ,nemoc~m
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, ,:;yi~,~~;"7jak'si tat?':~Y~í~'p;očíná: ;,:2'~'"ďi,,«<., -c'.~::.'. '"'". ;~ "..:;::';:
':,',,>Dlé sdělenUed;:říšského 'svazukatoli,cké:éharity dr.J,'Kálz!,.ď' .
.. ského(Lid.,Hsty" p.' dubriat.l~r.) je "katolická', charitátivnÍ; akcé: .•
ď
"Organisováná l)odle~ diécési;" kažClá dieCése,má"svu j "svaz ,chád ty j
-; '- v němž jsou sdruženy yšecky spolky a ústavy; jež se'věnují práci
. "·:<.chádtativnÍ;" Spolkýjsoiiďiřízeny:dle.spolkóvého ,'zákona, protek-'
,ď, ',i toreiridiecésního ',' dÍla' je.i hiskup~; Nej dokoI1aléj Ší .si f:.' óJ:"'g~nisační
•• "i:tíá 'M orewa; : pak:'. diecése ; hradecká, pak'; následu je' Praha,' .. Lito-, "
) měříce, a.Čes. Búdějovice, kdežto.' mi"~Slovenski1se' 'oi-ganisáce'::
"'teprve. tvoří;Vďčelé'f9rních~lodboru c'harity jé místn( farář;'';,':; ..' .'
;',"

:.:.~ ,~"ř~di~éésii pÚŽsk~!ďrri,( ch~;itativ~í '~pólek 'sd: '"i~~~l1~é

74'; o'd~ "

/borů,'spolek bUAnežky.Č~ské240dQorůa dobročinný. odbór:fian~' .'

.....

">·';.tiškánskY', 15' odhórů;,charitativnísdri1žení' kaťóHéké"mládeže iriá

'~,:~/380(!)':ódborůIDiecésn( svazy' jsoú~spojenyveďsvazy. zemSKé' a

,

:, :",i";}ytospojeny.:jsouříšským ď svaz;énLJ:ha'rity;::jehož' ďpře'ds.edou:j~., '.'
;/':svět.:biskupolomo'ucký, di.', Stavěl::,Německés,\iazycharitativnL: .

vede "Dimtscher . Caritas-yčrband" "(pře'dsedoti' je: pražský.'ka'~ . , .
. ,.'.,
~"/,', :ďi::;:,':':}"':\ď;>;;;",J'~:' .:.:
," " "Sváz'~ydá~á'ústřed~i ~~tníl~ "pr6' č~~hy,' pr'o{M~ia~:Č~sopá '
: , "Z!1, lósk'o'u" ,a'pro SlovensKo' "Cár.itas'.'.:', : ,~ , ", '
, ' '.' '
};';, . :~..;/, Fa~áfima svéfcÍrnik'y"',:'n~b4dati'ziředně(! / kdobroči~:';ostri ..
·;,'Předse'dové. fárních'Odborůnia jívésfi"v'evidenCi.všécky:mrzáky;·
<'děti:duševně'vadné: :
pfe stárl é
opUštěrié'chudákY.á
, "~'., ,pbd:.Jejich jména"sdělují:11střednějjeŽ ď,vYhledá.'ústav;:kterY ~y'
'. ··se:'jich. ujaL Ří,šské' ús'tředfobstarává·styk··ústavů' se:'stálizím{;a'
, ;s~mosprávnými', úřa'dý.',··Totoústfedí'jč' postaV:c'riů :na' rovč'ň( I)"
korporacímoficičlními" jako' j50'U '. ;;Čérvcmýkřfž"', ," ',;M asarykóva
"',

'>'riovníkdr~Franz)
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,

nemocné,

!'a'

.: liga':; a:,)Zem~kCí,p'Jčé'ó díW'.~ Ž~dosti;,o'subue11(;e;~pr6ústavýpo~;
'dává'.,říšSké: ústředí . přímo :.,miflisterstvu . .' ;'~:(~'<>/ ?/;> <~}:; ;:,,~~'.~> "'~> ~ ~;:~-,;
-, :~i. "-,~: ~i
'-:\~
:f~j"t ; ~~: :~:
~ "',;:'1 :~ :,:
", ,',> ~<~,:-,< \' :'.'.'.. ~! <:, ;: ;" ~~ ~.;;,":-':>~, ,';> i ~';-:,'~' > ',:', \:. . "
.. ,',/,Za,ér()k ,'.1929, mělo~ús.tředrďve. ;správě ď 68ópatrovén,:,pro: :i:ii~lé,
• .'

. . ',.)'

: ( "':,',.' ,

:-: ,",

'j'

.. '
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.. ;";';': ' "

::::ďdě,tis;3476,ch()vanci; sirofč,iiu:~,: útulků; pr,okfJienťé.'á jl!~Jí;·by l§<':.
,;' : 6882796 dětmi;: ústa vůpro tělesně,dúševněí:iebo 'mravriě vadnou'
, ,mládež by~ó;'34 '.~;,16~9'.ch?yanci;'NemocTÍicv riičlit8,s '528 .'6~etřo::,
, , { ·Vanci;' dOinovů;. titulků -pro'dospělé, , sťarobi~lC:ů a chorobin,ců' bylo'
ď:,(~:~26·.·s·715.chovand. 'Ústavů::pro.domácí:·nebo.ambúlantní;'óšetření, .
. ',,!,:Q(!mocný·chbxlo}2Cs2581ošettovanýc}i:.PéílSj9Tuitá}):ló~3is'762; ,
" členy;? ústavů věnoválose. péči:: o,služebnéi'studentya,)ri}ádež;;'
. , .' í kdež,byIo 29 :620 ( D.éh()vancft~; Gelk~Íl1:(kromě:Sloyerisk~ hká to~.
, . \ 'Hcká charita měla 319 ústavů ď s 46.958 lidmi. (V, roce':minúlém
,"' ..číslicet~:prývyst~upila.na:.60·90ÓI) ","::, '.' ," . -.:, :,,", ,
::!; :Prázdriinová' akce. vyslala, lorii 15 dětí'na 6 venkovských' míst>,
zdarma; ~ďústÍ'ed~a:· ni~i též,' mořskóúozdravovrúiv'Litsingrandé' .
ďv ~\1 ta1ii,'.' kam"vysna:'roČíiě< 24dětí.:Y Dol.: Sniokóvd,j (!' :horská '
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,<'ázdravovná,Y'Pód~bÚldechJéč:ústav;;Caritas"i,;'vDalečíné····a
:" •.../.' Klenčí"jsou
ozdravovriy:'pro,dospělé;:~:'
. ' ,1
'_"' ,
, ".
..
,,
','.,
~

e

'

,>'
'

;. :, ". . " ..

,

'!,C

'T::"'~}'S~Ol;k ;v,~;ncence
",',

:

~"',,
.'--<,<.;,:,

op~š~ěn~ !~~~j,

vydal loDi, pmchudé.
spolek bl. ,Anežky 87.000 Kčj františkánský odbor, charita- ,

Kč,

.,tiviii;r():Zděll1jeÚ;bě.cly,~Qbuv; Šaťstv~i';chl~b;ďa' 'polévky~'::Nodehů

,•. hbstaráriolorii '8~3:zdarmaj/na

• I:;,

~i_;. pFš,p~y,~y;,;:;,ď:;'ďď~~;~.';,,: :<:);'', . .

činži ,dávají.

se' 'chúdý-m:případné

s.;i',;;,,· .::~:? .";'("/~;:ii'i {/.' ,~:,,;,:,;::,., ;L!,:;'~,

, Y ětšil1a, příjmů na'. ~atoI. 'charitativní ak<:i plyne ,prý, ze sbírek,
,,"kostelních,a, dar{ťsoukromxch:, (vjBorotíně u Tábora dal obchod-, ::,
:',::, ' "';', h.ík70~9QOKč~~;po,zen1ek na katot,:Sirot~ine'c)j:bý.v~láAlechta :t,é:Ž,.;-',
< '~"iv~lmip~i~gí~~;i~",.:~':;!?,:~,;::í, -;' .,:,' ;,~: , , ' ' . _ Y;)";,':'~'~,:r:;"":':'i "'):?,
. . .,:. Ce'lkovýnákladha charitativní katoI:ús taVy: v,;f6c:e' 1929,':V: (:~~:',>'
..... chách·hyI. 28,376.377-Kč' a,na' Moráúě:-14;82l: 133:Kč>~MintstC!l" .;::~.
ď~ ÚiJó ,sociální .péč~ ;~a ťó ,d~ló <'(piÝ) . pCJ11ze .1 ,128:200 Kč sllbveIlcě; ~~.
"'.:~tedy. a'si: Čťýři~eFrÍú'ďnáklad ci:; +)/e, 'zp#vě 'se,tyřd~:Aále,'~éf~J,':, .
sobě tákšetří,. :žeďl1ákl!ld~:
., .• hólní ·'sestry . katolických: ústavech.
~:.;
,'.~.'.". i

I

v

na:

,."'náosóblidénĎě;obnáší (prÝ) pouie4'Kč i6lial;,~·To1ik,výsvítá ';~,

"·,"~e'.zPt'áiY.:Ar;"l(~~;tsk~li?~,::·:,'.• ď!ď,'r.::'>:>;,.c~;,,;~,t';';::::':_),,:'i.:;,i;,:,\~ . :;:::;':'~;,>,,··

.

,:::_,,! F árářůní:je důtklivě' přikázáno; aby

'skrze: charitu'-šířilidůvěrú
,k'é"katoIíéké' cíi~kvi;,,·agitují:,·tedyna:.venkově:mézi:řolníky:a· Živ;'
nostníkYi ujhiútjí: se',nádariějších' hochů:a qěvčata.'podporúji,je: "
stiidiícn;'Jejich' jednán(,vdomtóďohléďti;~amtioié:SetHvá seď:

na

'~s~.~~~~T:\(::>",>ď~::( ':,:;:\ď:",~::, 'j.:,'

• • "••

'::,;;',:L';;f;'.;> /~; ;,':':/,;C, ,.

ď;:,( ďVnělÚery~}{ kátj ináčh:rolníCLirúlčný 'ma feteksvů j~dá.vá i ítéto~,

k'atoIick~:akc~·'ňeb6·.,~řizújí:kató~;d~bró~innéústavýft~lr.ve:ždírd' '

:'u. Pólíčky/ proíriěriily;séstiý ,I(lementóvy:.; zděděný:. ~vůj,:'státek.• ve.

,;,vzorný;sirotčinec/a', ch6r'obinec~:,( dkvyši( úvédénéh(Y:rcfei'átu)

':Jď~, a prováděj ícéPpři:',tom;' i ~ště:,hospĎdářství;-, ~ěnuj i .';výtě,žéK :,těmto/

:;;'::ctÍš,t~\t1~':,':;i:ďi,,?~:,ď>~./(~~.::(::::~::(;,' .:,,' ,:{:tU;;',i :,::Jď:··.····.' '~·',:S:,;·.,;
,~.·. . ;ZI;těcht6;~dajů\úledníchďmužeme.'se:yěiu:ninohém,ti;:j)řiučiti;
nútno' intensivněj i v sociálnLpéči .naší:priú:ovati,.bychom; odpftrce
své,:kte'ří'~lov,eníi:tiskeinsh,ahy' ~írkye~na:~íp~dcéňújí;';ji~~se:po~'

smívajrá'násJupí,:na>!omto, poliďdohoniliaco'mo'žriá i'př,édstihli/
iparnětlivf .,.jsouce;': žeď'ďkoriáriín~ľ;mqosrdei1ství'shli~ujeme;~~"sBó~:; ., .....
.' :h~lTI(ži:výITl :zá~OrieIIlsv~ta: a;šířínÍej eho království' nasv~tě .• ď;: ...•. '.. .
· •. ··.·,.;::.~.f\',tolTIt~ohl~dti:z~;~~4J~.ná~·:·přílZI~d~S~~'~:it~ienaŠ~h~;~\vo-,;:>.·.
• Iá#í jeho:.i,CoKoliv .jste':účinili:jednoniu.:z,brátřímýdi~riejinen~<~::;:
;;,ších, mně:j sté 'Učiňili' :;: (~~ttouš i 25;.' 40 ).'a'; i ,Dáve jti:! fa' bude .' vám,.
j'~,dáIio~{~;(Fu~:~š6~:~8).::{~/;:,ď.;.::.:{:~;::.",:, ;ď::/:',>·.·~;!.\i·'::\ď<:~,;:::q:
""":", cHéslem:přfslušníkŮ čsL,éíí-kve'hhdiž:ď';;Blahoslaveni milosrdní,;'
i

,uébcíť.>oriiihiIosrdensfvÍ,dojdoú'ď(Matoúš.,5;:7),,'afo: .dI~stár()-:

.. dávnéhó: českého' pořekadla:ď;',KosteI: l{ráŠIí.óItář'a ·člověká'niiI6.,.
:srderistvV'(~,>:::"
,-\, , > < , '
,
,
:,.'<::?'~:,;~:'

,-

·C.

.

Náb~ž~ns~á" ~ír~j egt' je~~ll1dtÍševníhoživ~ta '1i~kéhpvie~'

obecně rozšířeným, . ovšem'nikolivjednéfórmě,áléve~forinách·

"nej'iŮznějšíéh,'jéžjSouv:souladti 'skulturní.vYspělosHnebo'iia':·

, ostalosÍí, jednotlivcŮ a větších i menŠích skupin: Tato' všeob~c-. , '
nosť nábože'nství není dnes popírána. ,', ' "
."
,
"
. '. ',Zató; je:'dÍies ineuznávána olJ,j éktivní' hódríotilpředmětu nabó-\
"' .. :Únství,; totiž nadéinpidcké, :transsitbjektivní a ~ádpřirodní óblásti
• '; ,~' bóžské.Uznárváse sice cena;hodnáta nábóžen'Ství, aléjeri subjek~é
, O':tivní, :praktiCká; nikóILtlleorétickáj'nábožén'ství, je pryužitečné" .
ď
'ne~liprovšechriy, ledy:aspóňpro mnohé, velmi,ďmnohé,alenení '
.,:pravdivé:'NéÍná objektivnípravdivásti ap'roto 'riemáéenytrvalé
.:ariej vyšší;; kdéžtó čIQ:věk: má ,; smysl pro pravdu .•. jako' p~a vd u,
2' pravdu objéktivní;ch'cevědět, ;c6je'pravda,~'a.mŮže"trvale(sé
,,' spokojiti'jen' tím; co' jé'qbjektivně pravdivé, 'nikálL je:ri"sub;..
. jektivnídomněnkou, 'přáním,potřebóu .• : , .,'•. ::'", ."':, <ď,' "
•• ď". c,YždYbyli 'a~jsou' i:dne~, kdož,odpírali,aodpírají',riáboženské;,' "
'. ,.;,víře :pl<itnosti ,:,obj éktivní; .', ;,prohlašíijícé"náhoženství'závýtvor:) .
bUsníd:oorazhosfi.Žé,nálézali ďa , nalézají':shichu, o tom 'svědčí " .
jak :d~jiny'niyšle'nky,lidské,~ "takL "dnešnížh'oL,PochypnostmI:'
~o'vífé nábóžcl1ské, to jesto·objektivníplatnosti;iákladu každéh(),'
nábožénství;' té. sféry božské, •.. jež " je' nutným' "zakIadení.:'objek- .
tivní. platnosti:, hodnotnálboženských,. tětriipočhybnostmi ··.trPÍ
,:,~,;:každy :,člověk,' ísebevíceza~otvený.vc Bohu .• ,JsOú to zkoušky'
'.' .... víry; nábožénské,; jkhž :musízakoušětríaŠé oso bI1ost;~ aby řla'šé' vira.,
.. ,'hylaživou moČÍ stále dobývanou, udržovaÍlOu," a nestaJa s,č, líným,
, >"--požitkem na, způsob požitku hmotného:' . '.'
,"
',," -,
'" .
. .'. ,L:NáboženstvL jest tedy 'prohlašováno ,zá',yýplod' obraznosti·•
.:, Iidské.Pi-Ý!ó4i· sez p·otřebylidské,·. ježvšéchno~ve 'skutečn()sti.'
.,:icJeulisuie"a~YR~lJ.ta~uj~: či' ósanlOstálňú je. Člověk jest prý ,jižJa" k9~y,:~že,.~Ldisiiot1 \',sktitečnosJ,zkrášlitje~;proměňujea; :óživtije
mocemi' osobními Z této básnické činnosti, jejíž' ,nástroj 'jest
'obraznost, fanÚi.sie,. viniká prý, náboženská víra a woto nemá',prý .'
,,, ,~ětšt opj ektivní !ceny . • čipravdivós'ti' íú~žuměh:éký výtvor;.báseň;
".hudba a pod; ~N áb6ženstvíjé podle.,tóhovYtvor:zvrhlého mYŠlérií; ,
zrůda ,'obnlzného ,vyjáCIřoyání a tedy 'vlastn~choroba rnyšlenía " '
:'.• ~,ml~vy:,:,Illy~holo~ieL poyě'S.tii ~~g~:ndy:Otcemv?á~oženšt.ví./j~,cit.,a:'
'matkou ~,' obrazotvo~nost,pravl 'Strauss".5Pnrodu.'zah<lnuJena~
.•. . bo~en~tviU:iytliólo!Hcký'rni. silami. bé>žskými:a dép.ónickými;.' yzpo:
zemřelé, činí nositeli nověhó. ,života a přediriěteni;po~
. ~mínky
: ':věrČivé,bá~tif~,,~~étY.F':;' " " , ; ' " ".", ";;
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,i.: ,Takvysvět1 ó vali'vznikvíry 'nábaženskéjiž

.,..'

antičtíi:nýslitelé

: .., (Aristateles, .CiCéra.a'·,jiuí)/,Iak·;saudili .O Iláboženství .. velmL
mnoií mySlitelé/.moderní ',(Hegel;' ScnopenhaueriNietzsché) :'~'::
. pOdleniéh p'ilk řídil(sea,'řídí'.dlóuhé.řadfspisovatel~ ..většfch)
. /i:menších;.DůvadYpro své,názarY. nalézali. jednakv.'néúměrném.
, poměrupatřeb,duchalidskéh6;'a skútečných si1jéhoJ~:ukájenF< .
. těch~potřeh; hlavně ,v~lidskétouze pO.llletafYsicKém.pozfiání,a:"· "
v•nemožnosti· 'vědeckéhO' ukojení té:tauhy , ,jednak: v.· pé1-ifeřniéh. :,:"
.' zjevech' daprovázej ících. nábaž.énskou· vírů,:' na '~. př .. ",tvoření' le~ ~.'
gen'd,i,mythů, 'pověstí;vnenoimáhiílnvzruŠovánipfédstiiv,: v~ nad': '" .
,přirozených': zjevenich:a-vztazích;:'vi4ěních: všeho" d'rt,thu, . v,:.zá-. ~.
'. ,chvatech zuřivosti,. chor'omyslnosti; ;b.1šeriíCh, znameních,? pře'd-.:,
,', . pověd~ch á:pr6roctv'íéh, ·zkríHka.v ééléní;tóm'řelěze' .nepr'avid~l~ /.
, .l nastíživatáHdského,adlištijícíchse' odživotá: tuctového, všed-: c
~;níhó,'přavidelněholaťjiž ve zmocnění Živóta nelJovjeho'snížení .
'pod mímnormálrií:,' ,'i':"
.'" ..... '.. '.;. '/' .
'. ':' 2" Základní myšlenkautéto velmi rozšířené av1ivně.séUplát~
":,:ňujídtheorieo·'půyodtl.náhoženství . . jé:doÍnněnka,:.~e',nábožěn-::
. ,';'sfví: je cosi :přírodníhá;:v'ýplód 'příro:dý ,i: neducho~níí; cosi :biolo-; •
· . J~ickéhoa protobiológicky, práktický:hodnatného,; ano .v'baji ď
o ·živat . nutriého,má';;li seď člověk :' iidržet; 'a'letéŽ" cosi, Jéo.· nemá' '
žádn'é'J)iavdivósti,;, j e .tedy'ri~piavdivé. :T érito, riáz~r: nanábažer~':
. ství souvisí ,avždt· "souvisel, s' jistým' nazírán~ní .na ď schapriasti,>
'. ducha ,lidského v obortÍ':!)ozúání.pravdY áskut~čuasti"ať jižana':·
.,' ;nepra vdivosfbyhľomezcn:ánaj enIÍa 'j evývíry náboženské,uebo '.:
: ::ať iraiU1nasvědoiní,i)(jzriánLa:~mravriost; . pr'ávda;'i;dabrohyly'
~ považaváiíy'za,příród~í, biologiéké .životnípraj evy lidské'. orga_
'nisace,- lidské 'přirózenosti, ' ceny, pouze .,' subj ektivní:á:praktic~é.
.čló1věkú:od,pírána:rřióžnost 'poznání ;pr~vdybuďvi1bec rieb z:části;
" Je to stanovisko nattiralismua'.positivismú;,,·;, ';:.
..,
ť',:,Naproti,tómu. navyvrácenF-the'arie' Cl.' původu' nábaženství:', ,
',J obrazné~,činnosti lidské' přírody ,třeba si uvědomit skutečný)~.
"postUI> ; ži~otl1:' du'chovnípo';v,: člav:ěku.Lidská' '.čirinost.:vykaz ll je'<.·
dvojí, iáz:~hmotný /tělesp:ý.~á;d~chóvní. :Duch9vníč~nnosFn~še: j~.
'diametrálně: ódlišná od: hmotné" tělesné;:Svéráz'čiimosti' dÚchavhí
.'. je~přávěv·jejítičinné~riitéríiasii., Tato 'nitemáaúčiňná' čiml.ost," .. ··.
jevíc(.semyšlením á sl1ahouíi:Vůlí;ďí:ie~zůstává< a'névyčerp,ávf' se.. ,-.'
.\veslúžbach .tělaajého 'vývoje': nýbrž má :dlem'pěstěnFpr'avdy
,a dokoriil!osti;:bezzřetělé oa:zá jrD.y.:a.potřE~by:těla~1)uch lidský "
'.', ..~'aře~ně~e, osa~n9st'!lids~á:,~c,m~>1?~u,';smysl •. a. ~á i,em 'BfC!:
"'pravdu-;a~dobrovubeci3vlohu;; smysl.·.a.zaJem,pro·.,pracl~a blaze:nostjakoprác(ablaženosL";:;ď . : : . ; , ,';,i" ,.':... ; .
:.' ',:Z;v láštn( iá~ ,iia.šelfo poznání je::v. toín;že.iia:Šej á poznáním>
· . vystupuje·z.esvé subjektivity;ifohosvéhó'nitra, aby' se'zmocnilo:'
· . '.s~u'teš~.()~ti,? j~ká;ďj.e;:}()ti~ i: i (;\kO)1~Č~ho;'>:9, j~ ..mi~o .'. nás!, éo,' ~ <:'·ď~
. predmetem naprph nam, /pra nas, pro nase mb::oj .co,tr:vanez~-' '.
'yisle na.::ďnás.',..
i,'.,»,':>. . o':. ':':/<'\ ..• ' , ,.:., • ' ..
':Tím liŠí'ďsé.naše poznaní
<
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. ·.·;smýsÍového; počitku::,Zvífe 'žije'd~jmůtti,.IP~čitkůIll> a .• rlecháp~
· • ~ěcFzevIlích .. jako:.,skuUčrié. pravdy, ~odlišné;"od:,vytvoí:,ůohraz~ .
.':. nostij . nerozezná posta Vll. umělé 'vyrobenou .od .,postavy . žiivé., My,
.;:snadsvýmipředstava'mi :nev)rstihyjeme . zevn[ svět, jaký ::ve,sku:- ,
.. tečnosti; jei reagujeme jen na působení světa zevního, na násj'ale
,,;-,',',
·.··přece.poznáváme; ž(~ zevní,syěf zde', je,' Že.zde··bytiinusíj~kdYž
na', nás působí;Stanoviskosolipsismu';že,eksistujej enma .p'řed~
',-stava~' mŮ'j sen, rieníbráno dosti vážně v oboru'noetiky,či.nauky .
. . 0 poznání. zesvýcnp6čitktl.a;.př.edstavz niCh'yytvořených:úsU7:'
zujeme správp,ě,'že'zde'vnějšek jé á: že.zde je'v.této :švé'zvláštÍ1í '.
j ~kostLTedy .' úsudkem" docházímekpoúlání,že. našepřédstavy
jsou,symbolickY/:Í1áiriakově;pravdivy.,': . ':.' . . . . " > . é ..
,: .,Podobněmá se, věc; i .s,náší mravnI..vů1í,riašímravní snahou;
.rozhodu jId' je'; pro .•. n~s,. dokonali?st:j ákó .dokonalost;. tu ';chceme.a
.,_ tip~atňujenj.e,'''' ':, :.:. . " ,~.',', :-.', ":_" .... '/,' ~
~"<
"r.; ,,-,
:':': ·);.Pravdiá,'povinnbstneni~jL.vÝznamu'pi6'Úle.sný~rganis- ',,'
·',1
.. ' ,mus: .tam ,platí ne pravda,'a;dobro,alévýníěria: láték á'vytvá::
<řenLsubstand;~ jednotlivin.'V:ducn()vn,ímnašem:;životě· jdé'., .; "
. ;0; pravdúa dóhro,.abychoi}1je:pojali'do svéhóp~zri.ání' a..své:
. ·vůle; tó;j e' životnLúčéllnášrpostránce dúchórvní,';". "ď:; <~
:,' .. ' 'V. toÍn. jepráv,ě.vtúešenost~. duchovníhq žiyóta.a: j eh.oodlišnost
oCI,hmoty·.a·ďtěIa:.ve . scnopnosti:povinést·. se' myšlením',avůH nad .
./ .rnéze . vlastní .subj ektivitya přirózellosti, mia . moc každého 'dójniU.
'~ť stavu: a' dáťse'yéstj~diÍ1é pravdou a dobrem, I>oviilnóstL, V tom'
· je. svo~óda našehó: d uchovníhoživótá;nagCosobnosti: mi: rozCHl ,od :,: '.
rvegetativníašÉmsitivní~'indiyiduality; člověkj~ sch,?pen povúiést
se. nad příródu,::jéjí. otrocká pouta,'nad.předsudJ.<y,'puďý·a:žá"-:
.•... dosti 's,,:éhó hru b~ho -: i' j emnéhp ,egois1?ú;:Chcemevědět" •CO.i j li.' za
skutečností; '.. jakou'pravdiv()st·.. má ,naše:.poznávací ďčiripost;~To.;
'. 'chce vědět i nejradikálnějšímys1itel;~iskeptik největší:··
. " { ' N áb~:žeiÍství je:označovll"no -~a> produkt iJ'ás:ní,cí :fantasie,., aby"
, ". prý; byla,:prozářena;: o~r~šle~~ .~oživ~na· Arsná~kulečno~t' idéali~;.
· " sovamm; a hypostasovamm~···
. ' '. .
.'
':.
( J~~tě že se' uplatňuje :vitábožehs'tví,' V .nábóžensl{é- víře' před- ~',
stavivé myšlení,. Jo 'jest myMení' pracující. na základě počitků,. ' ,
.'yj el1lŮapřéd~t~rvj '·i vď l1~1J()ženstvi:jcle:o' ttspokojl:ní:toúhy, ,dt,!:' . • "
. chovní , sn!lhy.po .:jedn:otn~mj. srá~umitelné111. a.životném' obraze·
" syělá:.]?roto vša~' ná~óžens~víneza~lulÍtij ~,:abyď }jylo :inehodno; .
: éováno,k?yžtě., přéc.ona.· sri!lha; . jíž '. náboženská ,:víratéž:slouži,'
• je vlastně'poVebou :r()z,l1mua ·1lly~lentďUspó.k'9jll'j ici obrai; syě~ ,
(.jový:nemá ceny jen: pomíjející a pró individuum, nýbrž má vf- ..
. .. ",'
:'''; 'b' , ,.; .'" " , '
.
.
.
I '
". , ..•.
,':znamvseo ecny! .
ď,
'.
.
"
'"
' •
•
. . '.~~;: Poj 1ll<?"é, myšI eryí", wo4~kt .t{):rozum.u~ptichazí k po.z~án,í~
,pravdY'slce.'skrzeusudkYlalena: podklade, predstavt~odrazu ~to: .
. skutečnÓsti/ tedy: pojmoýýin:zpracováním;:lá*Y:', č(obsahu izku~ď
:šenosti .. Již: naše )smyslové: "přédstavy '":': j sou.' aktivním; . ···činným"::
zPrá.coVáním:těl~sriýéhpopu·dů.á·říikoii ďpóuhym;ďtrpným.zrcadlé~; .'
.... ; .•. "
ním.' ski1tečriosti.. y nitřÍlízpraco~áI}(~ riašeJio:', "obsahu <zkušeříost~ .~',
-"0

_.\

•

"o.,

.;i'·

,:' ,

' I ..•...

i

.

'

_:',

"

' ..

/

:~ího'nevzd~luié: riás>od;:pravdiv~~,ti°<>brazf1"~očitk~vých;:::riýtir{

':yede: h~s. ',směrem 'joho:~dále/cOj e,.'. podstatriým" óbsahem myšlení
'představivého:'j>řírodnípoÍ>udy, vybavuje ,barvamiitóny;chutě~ ", ,
'mi, 'zkrátka;formáI!Íi:'smyslovostiz8,: tiČidem pOIjetí ď do. nitra,tla::-' i
, ,šehoa'pochopenL';,. ;,~,',
'.' .. , ~,~
.,.;,
, ...
:,." PředstavYjsóu.: tím' 'dokonaléj šíl' přésně'j ší', ,a ,úplriěj šJ,' čím·
:úplnějipfevádě'jí 'neduchovní' složk'fhníotn~ skutečnOstido':dii-:'
,šeyna; ;Cenap'ředstáyý~;nenjv: mec,hanicliémzrcádlerií ,zevní' sku-,
,tečnosti ,v 'nitru našem;, nýbrž v, duchovním. prosvícení,:prozářerií, '
pronikání ',faktů. 'Idealisování ,čili' Zobrazování,' "obmzné pfedsta:'
vovánLa~tímoživc::ivání ďskuteČnosti ;'zaúčelem:pózriání;není nic'"
libovolného,: nýbrž jenutnéápřestÍě<zdůvo,dněné.· Fakta sku~
-"

'h:!ČÍlOsti je'.třeba:tak~dloiihó:duchovriě zpracOvávaLsnejrůzněj::;e;,

'

ce

"ších,hledisk,>až' jsou srozumHelná>Takpostupúje' i .výklad pří; rodovědecký,:. jériž pozó:řuijeJaktá'skutečnosti' :pOďzvláštním;
příródÍií'vě'd(yyhoyUjícfffi'z9mÝ1ll6hlem;,.::. ,.,~' .;,~" ,
.i,:Pojmové~zpraco'Várií .obsahu,,:' ,zkušériostního ,.nemění,skuteč.:.· .• '· "
'ilOsti,'á Jjejiprávdivo$ti: -ale' pozoruje ji's 'hlediska< vyššího;"';':'::'
';5/ T aké'představivéril'yšleiij'našeho vědomí' smyslového i du.:. ,
chovního potřebúje, dostatečtÍéhóvysvětl<mLz příčiny poshičujícL
Ono zmtmeÍuí·,po.dslaJtiě, povýšení, na'd' skutečnostpředmětnou;
riad zévnLpřírodu; inamená;tedynó~ý, vyšš(svM..-Jak~ysvětlímé, .
cely' t(!n~procesvníníání,to: ,Čemu říkáme počitek smyslový,.' to;
oblékánL"pře,dmělné ,skutečriostify: ',1iaryy, . tóny: a jiné' 'formy"
, s'myslové,' páj í,m~rií::zeynihO, sV,ěta: \i~;riaše vědomí P?mocí ipře4,stav?,' ;,ď~!"'ď':,,\'>"", ' ) ." " ' > ." ...:"<

':;:rit1bóis-:R,~yrilÓtl~':řekn~,;,ž~ietó.hljemstvL,Kd;vš'ak čl6věk:

,

'jasfaví:se,',a:přestane'

my.slet; ,riarazí-;1i' na 'temné

A

bodyc:a;'pře:',

''
.
,-

·kážky?:QtazníkčloYěkanedove'deuspókojiti."
tak chce si· vy_:
svět1iti i fakt myšlenÍ'pře'dstavivého, celý; ten po.chod našeho,
',vnímáni. ,>Atomu. porozumíme, . jestliže skutečriosta vědomí;";
",;zévnYsvěi,i'.sVěL našeho/vě1doméhoriitra.chápeme "jako spjaté ';
. ,', ,: spolu 'a~ksóbě"náležejíéÍ.výtvoiy :iedné,IÚyšletiky aď.iédné vůlé,

,ťiednéduchovní ,nejvyšší >příčiny.', Myšlení .představivé.je'pak

J

,,' " srozumiteltié,'i ako odráz~: " z?brazenÍ"duchOvníhoč praČinUi .• ,před.;'
mě~tna .. 'pak'skuteČno~t:. jakÓ';zobniz(mí:"do~'onalo~ti,:jéžje ohsá:-_
hem 'tohó',věčriéhopráčinu;-Slovem :zevnískrite,čnost· i vnitřní "
naše vnímání "'ániyšleni'jsou:' drŽeIly. tvůrČíčiimostí .. vyšŠí,' riád:.·
élri pidckou áí' nads~ětn6u, 'BoŽí:a::i en''Z ní {sou sr_oiumitél[\y~ ,
Jinak, js'oU':hadankoti,otazníkem;'nejasností.;< : ",,' '. . ' ..... ,'; . ,~,
"', 6.ďChce~li,kdo :znehodíiócovaf'nábo~enskoú;víru:z tóho, dů->
., vodu,'že" ona'jespo,j'ena'sjevý ,a ,složkami 'myšléní 'představivého,.:'
,pak '~Hsídůslédně/ zÍiehodnoco'Vat, všechrio ',takové, D1ýšlení,~~a:(: .
:bo,ri~lézakdekóHyěk; Jedy,(veyěídě;:a .·riején~,v ,"'nábožéiistvín
Stéjňého,' aparátu,přédstaviv.éhopoUŽíVá:iďvěda a' vůbec všechna'
,~::rÍíiŠeďcluch'ó:víir Či~n:o~st/Obiáž,nósti,nejsouéďriic. jiného '. než "mě'IlÍ "
.' v'rii třnL,fvórhý.,a:. vni třního~:ipří tCniňovárií; .'~ je,. první' ti' 'nepostra:.ďdáte!tiOu ,'po'dIl1ínkóŮ ,·.poznávacíhóÍjOchodu,nášěno: •. Nelze.-- nám
, _
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,jiríak' por6zum:~tišvětu i~ysvětliti ši·. ho·. 'nefz~ázornění~ svět~;"
, iachy'cenímjého~v, obrazechpfedstav~Azachytitskute~nost:ve:
,vhodných"obrázech,>to 'vyžitdu je 'velké .ohraznostL .··.p,ředstavivé
:niyšlení je' základnou, celého iJ.ášeho pozriání' a: žh:ota duchovní:'
,hOj, v ťom'je' právě ·význani:předsfavivého,'tnyšlení.Neníproto· ,,'
chybou, á, nedostá.tkem, alevýhodÓu a .přednostínábóžénské; ví-,
ryj:používá~li prostředkůesthetický<::h a',básnickýdh; uměleckých;
;. abYJ:ÚoN .:~yti,:y.tvořen:.jedn9tnY :svět'ový, náz9r; •.·.jehož .dJ1ší{a
'/hlaváV:vzpružinou;vnítřIlí;musí ď a. má' býti: nábožertstvL,Ani,
mythus i akozevnUo~ma',výrazóvá nenLbezceny. Velcí 'myslitelé
" ,' .. ·(Platon):,uklá'dá.li::~vémýšleni,v,·ráníc~: ~yt~ů~ ,Teprve,:tehdyje."
; mythus bez:cenya zavádí ná cestunedorozumění,když názríak, ". ' .
. -, jeho'pozbyl: srozumftelnosti.>Za:z(wním' znakem~itnlti1se '.vnitřrií :" ,
;',o\:)sa,h-,;Lid~,Q~ch~:póu:sYmbolu.:' >:,,:' ,:"'; , ' '::,,;ď'>,"," ",
,;;~;Jisto, je, že, vše přírodní oprqti duchovníniú zna,tnená. riiŽŠístu.:. ;'
:< ,peň,' slabost, nedosta'tek" poriěvadžp~írodnFnet11á, vě1domí,důvodů,
, á účelů. a nemásebeurčerií, jež zdobí apovyšU!je 'vše duchovní.: Ti;
_.' . ',' kdot činí"nábožensl{é~víře' výtky ~nepravdivósti,;poněvadžJ:ma
: \:/, používá. prostředků, obrazných~náznák6vých;. obraznosti představ
,.',/,: .asymbolů; mají:,p~avdu,pokud;'v·nábožeriské;víře,ďzevni;.výraz >
,;' ; 'stává'séhlavním á.'ohsáh védléjším" jImŽ, seztrá.cí zá"obrazem .
.To se,'také děje v náboženství, 'jako se, to/může díti a děje v,ce'lém rázsahti . duchovníhó "života, , žé:, se~;totiž;duchovní·zpřírod':'·
",ď ňuje,klesá ná _stúpeňpřírodn~li() mechiúíismu:,Nelie:tedy činit
': výtků jen ;ríáboženstvf,kterénevzniká~ zfanhlsie"alě>jednak.á
',' "v.prvé .,řadě.·z; d.()téku',pÍls'o!:lenCBožího"á:,'p'akz: reakce' lidské:
"'•. "osobnosti, 'rozumné a >mravní, z .,lidské ... scho.pno~tL'a ,ďv lohy . prO
",
; pravdu 'a· dokonalost. Za' všemi'" sYfi1b.oly;náztÍaky, před,~távami"
, •'ď ,J'obrazYi. zavšíIÍl: ďidealisováníti1a .hypostasováním' kryje' se ',slÍlysl I.
, pro.právdua '. dokonalost. Víra' nábožéri.skáje: odpověď.'celého:
člověka:i1iť zásah',' Božíaproto "jŠOU: v ,ní "jakO 'Zárodku' obsaž(~;; .'.
,ny,~:čjnny;:~~e~hqy:;síly,1idsk~,~osobnosli,:~r:ozum;'vůle; '"f;cit;,
i ohi-aznostj:,nikoli :všakjen jedno.ďAk'vyjádřenívíry;musí čl()~<
věk 'používat, yšechprostředků a cest, jež; j a:ko •bytO'st těl esně ..
,.duchová mákdisposiči.>\·,,:.';',';, .':" ':;'",ď.';,ďď~'·:,:;
"ď:Kdo 'chce, správně~,zhodnotitriáhoženskouďvíru:":"-ať>v, životě
\1

v

"j~dnotlív,ce:nebo:spole,čn6sti,,~:musívzít'-'v4vah~ ~vešket:oubo;;>;
'l1átóst.yl1ltř~íh,o'!,ž~:vo!ta"i zevl1í~h ;prqjévjl;c;lověka>:'" \:~ .

:; .N áboženství,., jsoucurčeno všemďstupňůmvěkti tvzdělání"ne"může ,seobejíLbez'jvšechJoreni ,a.zpŮ:sobů vyja?řo.vání, jichž je
;ď',schopenJčlověk, aby dal;najevosvétnyšle~ky/,ď', ,:;:_ ,,'
'" Ostatně nesmLseďu riáhožeristvfoznačovat jako slabo:sta'ne-~

,na •

,;dokonalost, ,jakdpfíznak .népravdivosti, !otižsmyslové formy
ď!
vyjádření,duchových hodnot a zlidšťování božského, kdyžtě přec .
.' ifi1osofieá~ěda"vůbecnepostupujejiriak; jsouc též odkázána na,
.obrazy,ďvzaté. ze's~yslového,ď podmíněného'a konečného:','.' ,
, ,::'.:7;' Ani idealisováníahypostas,ování,jehožpoužíváďnáboŽEm-"" '
ství, lneznehodriocuj enábciženskévíry anetibírá jChódnoty; a ce-'"
"
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~;YÍlOzriá vad~' p~~ vdi~ó~tÚ~ rdealisoy;~i nezria~.eriánic;~íce a,
. • :nkm~ně" iiežvnášét myšlenku,dókónalosti'do skittečnostLHypo-'
sta'šová~íďpak,inamená' uznávalVosohnost 'za nejdokonalejšího .......
;činitele,'V nášenímpak;dokonalosti; aosol)nósti ',vé skuteč~ost,máď.,
skutečnost; svět;: příroda bytí .. učiněnasrozumi lelnou. 'a.' t!čélnou, .
J?okonalosf se'vztahu je'na' obsa!i 'skutečnosti;,na', otázku'; jáká Je,.
skutéčriost~~osobnost týká se/otázky, jak-:eksisťuje, ~rvá;; bytuje .
;. 'skutečnost, dále,'kteráj e 'nej dokonalej š(fotlI1aeksrslence; jsouc;.ť.
ď ndsti .akonečně;fák: dlužno si' tedYťmysHt'nejvyššípříčirÍti:veške:"\
renstvá;má..:l1' í:to;:ýeškerénstvoita jeho' příčinabýtisrozumiteltia, ,
.'
:ď ď Má-lL filOs~HebýtFk : čemu; má,-;li .něcč(výsvětlóvát,': neiná~li
;.' prostěpópisovaf·~ačlověknéspokójí'se'.jen,s·popiseni;ón chce
.' /', ·.vysvětlenl;':, Ii ák :'musí i, filo:sofie ddea!isóvá ti: t: j;: sktitéčnóstdo~.
plňáv'at,':( musí 'hypostasoút; t.~;j,:'zdůVódňováL Doplňování '..
iidůvódňování' sktitečnostLniůžeuspókoj ivěvésti jehomK. do:..»
'konálosW·jCž·sLp():stičttjéi·iľ.k samostatnsti;:j ežj~ sebe' vědoma: ./,
á . sebé 'mocÍui.; . jensehouurčena'a.i ~ri'sebou podmíněna', toj est~ .,',
k:'naprostéiabsolutrifosóbriosti' nepó k sěbevědómému á:;sv~:mOc.néin'u;činiteli,:kBohu; .' '; C"
,. í ,,' " , .' . '. ,":>,:, ..'.".
Vím,:že,moderní'filósofie'tohonečiní: 'ale ···právě .proto,nemá:,'
také ,význaÍl1upro .,dobudriešní; lidstvo se. odďní.odvraci;:poně~.
'vaaž" nema,'co· by řéklá.~.člov,ěku< dneška,: aby/jej .uspoko,jila,'.· :. ',"
.:,I~e~lisování,á . hYpósta!sováníje tedy činn()sLta~é.vědecká,:, ..
,A, vysocevědecká ..,~~,~':;' ........... ď.
: ,:8,J~stovšem'idealiso'ván(ahypostásov'árií piavé" oprávně:;;.;,
né;' l.ogickynutné.· a~~ také: nepravdivé,'neóp'iávněnéinezdůvod;;;, .
riěrié, ,IdealiSování,. pravil< jsem;znamenámyšlenf 'dokonalého;
:př~dstavu :dokonal(sku!ečno,sti.' V. té ~ schopno:sti: je: ~ýhoda. :du-:>
\ cha';·lidského, ,Kdyby člověk nemělté~ch6pnosti, byl, by vázán ' .
,; na drsnou skutečnost. a neIl1 0hl by· dónÍzasalÍovat.'za účeh~m je-~,;
" 'i íhozlepšení j.nébyl.by:schopen pokrokti~ Před stavu d okonul ého'
. je:priricipem·pokroku,Jr.. jéhož .u:skutéčňovÍínij é., třeba 'rózlišovát'
skutečnost ódtoho;'.,cO by. tá skutečriost.·podlesvéivlohy;· 'své .
.idéj e měla ~IÍlohlabýf(, .
. '" .
'·"ťď:/:'.;-,
. ...... .
.. 1;: ,N attii.-alismus I monismus 'všech odstínů též: idealisUljL Ideali':'
u jí ". hmót~. a'svět,:j ako by': h~otá a:s~ě~ :mo~l,Y; poskytnbufčlo>
věku: p.ostaču i icí ohsáhďžrvotní,< jenž hy . yyho,vo:val :nejriit(!rriěj ší::
. p.otřeběd~chovní6sobnóstipašU:,,>ď',:'>". ' /\< .
:.'ďNábožeriská 'víra po,zriáxáa:oceňuje; skiitečnost'tak .. jaK,j~, .
. jako 'cosiňedokonálého,' a·povznáší se' a: nutf proto'. k' dostatečné.
příčiněnadsvětrié;.k :jedině'dokónalému' Bohu, je:tÍž'jediÍly;;do~'"
.; v.edé u~pokojivě: vys'"ětlif' světa' čl o,:věkti: .poskytnolltposhlču jíd
ži\iotnícílvesvé,'pravdě a dokO'nálosti..:'", .' •. '; .. , . ,. :',:, . ď
'...... ~ 1\1Y;šlénka: věčné >.dO'koni:t1o~ti, ';všepříčiÍlllé ,moudrostí lL svato:,
sti·. jenéj vyššíddéál,:pcj ~eririěj ší'plod lidského' představivého .
m:y,šl~nÍ; V)tom; jécoyšelll ď n~bóžeÍlství- plodem ideaIisování,' což ď
,'je .vš<.tk jeho 'ptedTio:;tí,n,ehoť . ideál dokonalosti :. je pro skuteč': .
•.• riostsv~ta riepo~tradatelný-. jako.: vysvětluj icí důvod ď jej í.' a ko,:,"
: : . ' -

. •

••
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'.'

•

::s

....

riéčnýcí!.· N~!lU'i'id~ál" :d6ko~alo'~Ú' skutečný . jako' p~~příČiii~, - '

'pák neÍnásvět·· příčiny 'aúčelu,a.• je.

v . nesmiřiteln.énl

rozporu.
našehorózumu ,á',naší'
vůle, Jesťúdě,lemčlověka,žWv rozpárá se. seboúsamým 'ásku-.:
.teč'ností kolem :~ebe 1, Kdyby člov.ěk. nevytvářel' neboriebyl· scho.:.'",
pen vytvářet v' 'sobě. 'páj emnebó, óbraz .11" i?eáL dokonalosti, '. pák ~.
by'.' stál' 'spókójen,předď'f,áktem: svého života' a světa. : člověkvštik
'dóvede' se' ~ zde .nevys'větluji, odkúd' ta'schopnostiďmožnost .je;';
jihó'uplá.tněnL-"':::',povznéstimYslí ivůlíšvoúk ideálu.dokona.:. > •
. ,', losti;; a v tom' je.vzriešerio'st r síla.;ducha n~šehó' a::':":' předpoklad ',;
náboženské.Víry;;:.;
'. ','" .,~:
. 'O~i"" ď
fl K' myšlé~~eid~áludokonalo~tim:usí všakďpřistoupiti přesné
:'poznání,'že ten,'ideál . skÚ'tečněeksistufe~. a: sice"sáriľsebou ocl
\iěčnosti:, jako. jediný'postačújící 'důvodakonečny'cíl' 'Světa ..
'F a:ktická skulečnos(tóho'. věčného ,ideálu dokonalosti jako: pří,:,'
činy; světa-: piyne "logický . n II toě,ze;' skutečn6Sti '.' našeho . myšleni .' á .'. " .
<ze' skiítečnosti: nedokonalého I. světá:~ "nedoKooalýsvět·· nemůže: ..
-eksistovat sám· sebou: ale' nutně pottebu je' dokonalou příčinú,j eŽ ..
:>ysvětlí i světí sebe jako důvod'i'cíl: .; ,",ďď
~,::,' 'Pře~ista~iyé :'tnýšléóitv~ří'pojmý .. ~ďide'j~·,jako núitédáLpro
:, 'pozriání :právdya:'vysvětlenf skutečností,; aby . postup.o'válo' od"
. představy k úsildku'hÍ1ď:srá~návánítÍl' nebo :sótid.em.; Pravda:: se
," . získává' tep'rvezpracováníin ~představvúšlÍdkya;poznatky.)!/, ~ .• '.
ď 9/J ~k6 idé'alisováni::t~' j~st~ý~vitIúv<iní 'skútečn~sÚ~; dok~ ~ '>
;' milosti,' ták ·.ani ..··hypá~tasĎvání,.'není: ," š,lábostí~'. nýDržinutnpsH:::
'.' '.,HYI)Qstaso:vári(~známená' vysvětlov,ání skútéčnostiz: osobní Ein-.,
/nosti.' Osobností .íriůže·býlF-jeri ' bytost 'duchovrií," která jest :sí.<:~
.• seb~vědoma ase'he 'samél urEuje.P,oněvadžsebeip·čeiií je .formou" .
: ',bylos,ti. duchovní, je. hypastasQ<vaní;' čili schopnost ',' tuto' ďf6rmn: du;.-. :.'
•.•• ;~hovníbyto'sti j;i představ:iti,l iistě :d6konalost;' nikoli slabost.··.Já
'j'akó'taKove íé··'6sobriost:~: ...;
. . . ' : . . .. '.
.
'.1
o; •.. ,q(tohofó dr~huhyp6sťasováníčili6d,způsobú,vy'sv~tlo~at:
skutečn9s1 z činnosti. dúchóvní- osobnosti,třeba·ďrozlišovat: snahu:.
,působíCí sílyvybavovaťlidsko~l :postavou" •. tělésnosií; ';myŠIením, ,
'~v,ášnivostí,nebojinýmiď slovy . anthrOP9morfisovat~ a::anthropo-~
•;p:átisovat; zlidšťovat bez jakéhókoliv'opravnění.Třebá totiž" roz~
,lišovát. iriézFósohností; :jež .jé 'něcodúchovního;a-meii individua':'
litou, jež, znamená' u:člověka ievní'zjev~, osobnosti, a ztělesněn{
její. ,Osobnost je nO's~telkou·.individuální' přiro~enosti, '/a'.třebá/:·
s'nevy~ořenitelno~vlohoua :pot,ř,~hoi)
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.•. - ." Slabdstí :á' éh,yh~ú ,myšieri( jest;: í'éstliž~ ď '] soú'~ěCi;a.é přiÚ~y;
, ·zosóbňovany· bez jakéhokoliv· zdůvodriěnl ď a ' ópoastatněnízC .' sku,;;'
,téfriostL=To'je "přípustné' siée\ 'vlÍmě:ní,; alé riikólive:; vědeckém'
;'<;myŠlení.' OvsemanLv'.náhóžensKé víře.".' .... ~ . i : " .. '
. ' ,
':T étó, slabosF dópoúŠtí se, Jiáždáďp,ověrai \ každé myth()logické'
',zbožňování;přírody, ale též. hylozoismusči'li'óživování hmoty;'a, pantheismu~, ' jen~cpti jíÍná'duši ,světov()u,ri~hoďducha~s,\,ětóVého.·: ·.'

'/

'

ntichov6sÍi . ~., osÓbnO'sti'ďď~:eI~~;:připisO';~t:~tělest1rn ~'~svěloyýni "a
..
. ". '.'
",:,"
. : ."
" " . : / , ' .,. " ,
Pohnutka' hypdstaSO'v~ňíj ~~t~tom·poznání, . Že:. O'sohnOstzna~ ,. '
:.menLschopnO'st, : býti ~. samósta tnou,příčinO'u;' nehO'ť.' jéii osobnost'
,,:může, se C sama :.Úrčit:kčinnO'sti; ;JestližeďpříiódnfsHyjsoupojí:'<
:fuányjakO': 'iúyslíci "a' chtějícíbyt,o'Sti,;'j~st lo.chýba a' slabO'st ď
"myšlení, poněvadž'faktaskulečnostiktomu,neoprávňújí.' '.. ,' '
···Jen.tehay"jde~lió, prvnLiľnepodO'tíněnO'u příčinu skuteč':,"
nO'sti, 'mUsí O'na1iýtiJÍiyšlena; j ako:ósogÍ1O'st;ato dO'konálá,osob:.·.'
nO'st" (z ba:veĎá pO'dmíněnosti, O'SO' bnósti': ,lidské; cožnčkteří . . nazý - .
. vajLnepřesněa m!móŽriěÍuldosobnóstí),' a sicez:aůvO'důzáKonať
'příčinnO'sti;'"T eÍ1 to. všeooecny : zákon .inyšlení,'~póznávání" i· j saué.:
riO'.stLa,:'dčnížádá· příčinu;ktéJ:á, sama,sehou)ivá':a'.samasebou'·
půsóbí"ječinná/A tujen'dO'kO"na,lá'osO'bnost:mj1že'býH,takovO'ti'
první;" vše',vysv:ětluj ící.příČiriO'u,',pončv:ádž'j e!Í 'O'sO'bnO's't.'. má, se:
·v:jnoci.::a~ :jen',dokO'nalá O'SO'btióst .. má "se 'dO'kůnalevmO'cLPivní'"
.:příčinarrmsí hýt osobní'Úqvnaď ták jakO" dO'kO'n~lá,má~li. něéo"
,..vysvětlovat.: Prvnípříčiiía~musf být skrz'riá.:skr.z'sebouuičO'váIlai'to jest nesmÍ. rňíti)lÍc,v:sO'bč~éo! byďnebylo~určeno jí'sa'".' Ij.iÓUi tO'tiž její {lódstatc:nl, jejímmyšleníni,: je'jÍvůlí;'jinak bf
,,<.potřehovaJa,urČení jinou příčinO'u"a nebyla .by., nejvyšší příčinou;:
, .. ' Nej vyšší' 'příčina musÍ' býti, lwjyyšší . O'sóbnO'sL' Neosopni "věc :ne~ .,'
může býtiypiavdč, dO'statečnou'. příčinO'u .• N ej vyšší př.íčina: zna:..
,'mená:oprOti .,věCi aúči11ku~pře'vážnO'ú 'dokonalost ~á:;' .. osobnO'st:·
, :' T ci· je 5srhý:slli~p~;st:á~ování:v~nábQ.žensk'e,' víře;', lÍi~ , '. i inéhO';',
,'Bůh "jest 'osO'bnost, ovšem ne .lidská; a!le, boŽská,Jo~jesf.ábsolutilě
dO'konálá, ~amá,seboubytujicía.půsóhí.~L ,':,
, :;<',Jen "toto: hypo~tá~oyá~iv: nábO'ženské :~íř'e:,~á 'oppdstá'tněrií
.. v, .logiCký:
správhéni:
á riulném, - myšlení
aveskutečnO'sti;
, .
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'" >Kniha '. má' 554 -strany';· N apsal/ ji katolický' lměz, spisovat~l,
,'který . se, hodně stýkalpísémně'i osóbně s"dnes;zcsnulýmbásní~~
'. Fem. čtenář' ledy právem očekává; žc;se 'i' nLdovi innóhó zam><'

_ čené'pravdý,:úniěrnč"PO'dlé ,róúahiÍkriihy'a naznačených okO'L'
: nosU. 'V čdle ,toho si: připO'meňme,' že ,Svědectví, výdatřÍlnsk6~
.• ,e katolickýJ{riěz,~kterýodedávna byl v:r6žPO'rús'ofiCiáIIlímipřed~1
shiviteli<své' círI{\ie',pro',:svécelóživotnihledání' pravdy "7, télk .
'aspoň': sám;dával.:na:sr.oziuuěnO'u' á' tak,sc'::vytvO'řilO ,'veřejné' řní~
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něn(o;,j~ho:-p'ersekuci (hyI;"su;pendováni. nesniěl··sl~užiti. mštj .'
.' dnes: je se svou . drkví.:U:smífen) • Když:pak'na' str;~,lO: .véSvě:. ;
; dedví čtemé, jak si; DemFzanIceně'éitúje zpurychovy Sedmi:: .
> krásky místo 'o. odpověqnostiživotá;postaveného,lyáří,v . tvář"
smrti, kdýž : dále .Derrl.riato.nav.az'uje·· slovy;,aútor Jéto'kriihy
jest právě v ·tomto třetím' a, poslep.ním období svého života",,'
.riaŠe naděje. 'na obsah Svědectví ďrostouj ·neboť, upomíná-li' věk
's~ým "riH:!méntomori"· ťna jedinou:spolěhlivou hodnotuživótá, ni'
,cenu a smysl právdy ,.dovede:'limú do. pera. svítí ti vč t<.imi ť i; upadli,,'.,
...... jsme skutečn( hlUbokci, i estližé 7 sriášenlivost':--nebosouciťiáu jaly>
.; 'naše' dušemísfo Zásky," ; ,',svět'lolik 'sLóblíbil 'hóiz'pavé' kolísárií:'; '.
~ čekáme 'důvodně,. ~ že, svědectví . vyzní podle ~toho .. ' CoŽ 'není ." ten
ď

••

uvod.zřejm(ni.přísahóúna.rie'jsvětějšIsymbolý·.·ahodnotytBylo"

) i móžnopoAa:kovč qtiasi~přísazé~vydati .svědectví křivé,' zauj'até;,'
'nabité.vášněmi, .vědomým překrucováním' nebo, t,akovými ď skuteč.:' :.
:nostmi; jéŽby byly přetavény)i,odlity>na,in~liéhernické bůžky
zájmůsv~c!kó~ých?'ď"~'
', .. ď',,',,·',.\-,. ' J ,
·. · ..•..·. 'fak septáiÍ1~ aďpod. dojIl1em sugestivilíl{olívódl1:D'eriíl~~aďza7:':
.';:c čínámečfsti jeho svě,dectví o Otokaru,~BřeziriovL' '........'. ....,;,-; .
. . '/'
'\-'
":'."
,'.' ',.:.. , . ;..:
"
-.
,. __.•... , '
'"
.~.~. ::Čekánás bolestné rozčarování, těžko dočítáme; Nevadí'námď:
. ",
ďa~itakknlsómalbaDemlovýchvět,','fu a tam poruš()vaná:bloy-'
, ", .••. ovským .'si1áCtvhÍi: zášlé ' doby j něco: hoi:ših,o:' Deml ~v9 :. sv:ěd,e~tvI'
: .'rve., naše. představy, o .básníku hai:m()riiía' představuje riámho~' .' .
, . ;v,scmkromémživotě'v podoběnamtioze pr6tikladllé,.néŽjak jsme .....
'.. Březinu poznali: z deholiterární tvorby ;Odktidta :nesróvnalóst,'
;ptáme~,se ,zklánú'lni pohorše~i. Oclkud~ ten' o,,;oj i Bře.úna 7, J.Cden .' '.'
ten, k riěmllž J jsm(přilnulia:jéjž známe ď ":""'ide31lista;duch"
,', povznesený,:. dotýká jí~í 'se;svým géniem' hranic .• Věčna,·. bá.hranice:::
ty.·.·jasnóvidně:pronikající,'-__ a druhýJ3řezi l1'a; .Dé ll1 lův", ll1alo,~ . ;
'dušl}Ý skeptik; .pe.riferllírozumE!c, skoro. pomlouváč' a, člověk. bez .....
praktiéké~o zájtp.u, o ožeh.avé, bolesti' doby.~ .. ď..
" Tak se' ptali: i .literární "kritikové a ',j ižbéiinálá..· čtvrtroku'čítá:.'
", ,mejejiChrozllz1erií:'DemF:néinluvíprávdu,"DemI' ,překrucuje"
: Březinovi vkládá: do 'úst "výroký,'které:jsoÚve:skutečnÓsti.De-; •..
'mlovy, Deml. zneužívá~,IJásníkak:;vyr()vl)ávání. svý~h~vlastníCh .'.
~
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' .. ' . ' /

'",

účtŮ;~<;f:,':,.>:.:':':', .:~.··ť.'·\·"ďď " : ' ; . ' : , ' :
. Máme však ztratitivíru'vlidské 'svědectví vůbec? Je'kniha
.,:Demlov<t' epilogem procesu,: 'y' němž dobový'vývoj a':rieblalié '. do~

'>.kunú':!nty ,.ztrh~l:Y:,~bytkY;nimb~;:>j ímž tradice"opředla ·,hlávu •. '~'.• ',
ústa ká tolického kněze 7.• Jsme oprávněni považovati určitá: místa
've SyědeCtvíza předém vyvráceriá neboléhcevyvratitelilá ?Jsme
·'v pokušení :tivěřiti,'žé zlý. démondobYhyp'notisovat"'allforaSvě.,·•.
· d~ctví, že mu :v.magnetickém spárikultlóži1,;abY.·nálllvyrval, ze"
srdcí' úétit k)lejvětším.:liderriďstoletía.víru ,v nej éenněj šL z.;is}{y:
. světového .vý'vojej· á. torafinovanou'inetodoui.násh'čeriíÍn.mravrií· ...
· ilUtórity jednéz.Úlko·'ých.·světlých 'osohností ',~ 'samého ·.Otokara ,'.
Bře'ziny:Připádá nám.to. jákoIlepěk'ná' a zlá. i!()nie,alené: horší
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'než .'. ti,.' která,. strhává:,mistra : mystické rozhledny harmonií
'loužesvárlivych arv(lv§ch;oblud'nejnižší~o života ...... ". C·
:,ď .. A ~šák' p'řesďtó.· ~še >křesťa~skéď svědomí ď.zclržu je, abychom' Lv)
,". to~íi)okuŠení 'piones1i,svůj~soud. Netroufámési.to, i .když č'etba
. Svědeclví:sé:nám zdápfesahovati, mezevkúsuď'ablldíprotest·
,,: hitlckého imravnil?o· zá jmud uše. :V)díme§vŠ(!m, iak Deml'S-vým~
.. Svědeclvím stavLBřezinu:--do těžkýchrozporůosóbnóstních.Proti··
.. mistrovi,jak:ho'znallle: zjeho:díIai zďdo's~vádníC:húryvkůďjeho'
, ,,/soukroméhoiivota iz jiných svědeclví, sÚtví'DemLvés~'ém ,Svě~ď.
"ďdeclvi . jakéhosL dvojllíka,~kteiy : popírá: Březinu;. nám ~známéh()j'.,·
bás'iiík I) iácé j 'víry, . lásky,'síly j,'propagáto'r ď .života:· .j ednotného,>:::!
uéleněného, :' dobře, dúchovně'orgatÍisovaného; jev(se., sklíčkem
>. Svědectví' co: desperátáivrtóšivec, jízlivYa.ďzáuj~ty~pozor·oyatel,:·
'be.zmálaro~vratník: a,zPáteČn'ík. BášníkStaviÍelů chránllt je(ye'
.Svědeclv(.posta\r~ripróti.idéám:deniokratickým; Dvojriík .Březi,-..
·nllv::.tibližuje: presidenttť'J\;1asarykovi,; před., nánii,5v~dky, . kteří
.'. jsníe< nédlouho přéd/ básníkovým ,skonem 'viděli; ;ty ď dva muže;
v ideové i osobní harmonii.' Již již bychoín přisvě'dčili, ~že .Deml',
ve svém 'Svědectví opravdu Březinou kryje' svÉ! ',vlastní antipatie, '
z" láštěkdYžtanípřiclÍázímena~ 'osobní. poznámku,. j edinoupří-' .
, 'znivou v celé,knize, . o "gestu;'ohěínž ; seďještě":Za500~:let.bude
l~ '~,mlu"it~;; Ž.e:totižMasaryk,'.·sesypal,řeřavé,uhlí . na .hlávu'Demluvit
" .a,úl jehoiu~Iižováiií se.níů odní~nirdar,em na koštel.Zdá.se nám'"
ne·uvěřitenymj:že. by byl Březina.proneslněkteré'výraKY o Masá~
.' rykóvi,:iia:př;: 'onen, \,že svym' kriticismem odstránilvšé'chnaná~
, boženství;':.riejen,katolicke,<ritbrž'všechna~·.'. Tó 'že ;by, byIřékl
. Březina/klerý' seye skuteČnosti 'uepřiklonil:kžádnému stávají~ _
Cínlu 'náhožénství, úplně ~:v' náboženské,· ótázce . šeLsvou.vlastrií
,; cestoui.Í1eZávísl~ria/Cír'kvích,7 Tákové :rcizpóznání i~,kriticisriiu
< MasúykověŽe bý byl, učinít: člověk, který V.e svých> hltlbokých
'~básních pevně věřil,'že' náboŽénsfví've své. podstá.tějest:neod:
.• stranitelné?'. A dokonce 'že -,by. hyl toho výroku ,užil •. o'l\1a,sárykovi; ,
.iV němž jen·: slepýnevidí~duchanáb6ženskéhoá::jehožproj evů:
o náboženské Otáz'ce 'nečetl. jell -člověk duševněnegramotný?~- '
'Op~t;jeju ,pokušeůLvěřiti,' ,,'že'Déml .• snižtij~a p~kfi~uje:Břé:
'zinu:a .chce ho pos'mrti 'učiti,aby 'nerozeznávaľ.mezi náhóžeri-'
stvím 'a církevnictvím.,
'
'..... .. , ' .
. 1 / .• c,

u.

•....•

'<,~Xk ',io~u_ teďvěéi:ďlÚe~éjs()u'<~řím.opředÍn~Úern n~šelid·zi.

j mu.'y Demlově Svědectví 'Březina'z velmi ;'ómezeného hlediská., .
.' sevyjádřuje'oHusóvi; WiCIefovi;Komenském,-6.ú!fornlaci,'pro-::::,,·
testaritisiriu,·:o :dru .Farském, F~IBílkovi:
Českosloverisl{écírkvi. ." '.
Snádpozději' mihude~možri~se' zahývati' nitrážkami,ve .Svědectví'" ,'"
ďstiánKách; 30, 50, 88,.205;208,,216," 227,'244,251, 253~6,ď: '"
- . 260, 272,' 277 ;.8, '284':.289; ;299, 312,325,34.6,'367,377,'4 U ,~428,: .
•,'SOl, ;515~6,~521;529 atcE' NyMvšak jde;předevŠíÍÚ"ofo, inánú~~H- ',' ,
. ,. . 'i co:příshiŠnfcisvé 'Církve, o j ejfInžná bože'risky:.o biodném' poslání' '.. ',~
;7,:', i sm~: přesv~dgeni, :p.ozbýti<vírý,. Iidsk?uďspravedlnost ,1?,řéziriovii .:
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a'v .jeho j asnovidnéhogE!niivneho'~eéhativ'sóbě'zh~ouÚli a:~p()~';

'Řře'dstavu' o:básníkově důsledn()stiá:póčítatiT jéj mezi. všední.

světa, o kterém Deml již na jedné z prvních stránek:
že -;,tolik si ob!íbil houpavé kolísárií": . . ' , ,
",': I <zde·všakpři bólE;!stném·roiH()·dó~á.ní .poČkejmé"~ úsudkem~ ; :~ď
.Oemlovo· . svědeCtví, nepříznivé, osobn,osti· Březinově,.: jest 'zatím .'
;první.,:Básní~.Í1eměl'přéce přítelem, jen :Demla: Ive.své'venkov':' .'
. ske:' opuštěn~.sťi,takřkal v: duchovnímVyhmúiství.sýého .'. poze111~ .'
·skéh6živ,ota;mluviH.s jíný}uiástejně'důvěrně,': jako spemlem;
Březinův·. kóngěniální.~přítel mistr·F rarit Bílek: by také.' měl býti
;-.' . slyšen; Doufejme',' žei·oňďproml.tivíj:v:zájmup~avdyJp~uriátkY
., 'j\·zvěČíiělého.Má·· přece. obsáhlou koresponqenci'SI Ot..Břéiinou;,
.C>:·;,1něf ~s; nímj:osobni :h()lné' styky .. Nedá.. se mysliti, 'Že,by umělec
. ::,/(, . hloitbkY Bí1kbvyse:dal ď disgustovati'některýniimísty. '(Demlově.,
·~ •. Syědedvídó té mír.y, abynevydal'svědéctvf:~yé;/ro jesttedy'
>:~problém' budoitCÍlOSti ... Nej deo,Demla, j cl.c e oiBřeznu.;Asfudium. "
'... j~hó .básnické. a .lidské .~)sobrió~trnemůžebýt;Yýnieiino. jen!dvěma.,· .... ,
• :'prameny,'ták ·.protichŮdnými: na:, i c'dné . stráně'literárním - dílem~.,"·
.; Březinovým; á·.ná: druhé; sh'ariě;SvědectvímOemlovým::' .. ,"
.'

postavy
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zjišťuje,

ď
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·př~k~~~~ fic~~bi~t· po~~d~íchDe;loj/k~~hy:ip~sobil~:vpó-';

V'
... 'slednt dóbě KareI'Čápek svým .Čláriketn',;Svědédvio~.J~kubit ",
,'.,:~.D~mlovi", který- byl otištěn'; fO'.zář,í1931v ,Lidových.novinách~:·
""ď .•• :·Čapkův:'::lánek .mát~ndenCi,zachránitimravnr:stránku Demlova
Svědectvi, 'ovšem' na'úkor. :kvaliIika:ce.', jehoóscibý;:Břáino.vú
.. osobnóst yedle tohó vysyětI!liepo'dle zasady~ něrn~ékých'moralistů~
'.,,~a~erwit·. ,(\1~nschensind: so. sc~wach""Čapék:píše::'ď:;'"'' ....•.. . .'
l'"

•.

) ~> '. - : .J~·~řirbz~~o;.·že

ná~ vše~ m':;si 'zái~ž~tď ~a' u~h~~áníu~t;v:é ~. ozářen'é
památky Březinovy:' ale ne' za cenu křivdy na někom' jiném. Žádná legenda
.nestojí za ;to" aby vrhala "nespravedlívý "stín ',na druhé;': N:ení': pochyby,,·že.
~~.;;; ••Takub .Deml neučinil dobřevydavsvé'hóvory,sOt BřežinotÍiaJé'od . této'
'. ·,'chyby' jéjéště>dalek'o k' vědomému falšování' ,slov a názorů Březinových.
,.
. •. .Jakub Deml' ublížil ,pam'átce,Břézinověi to,všaknás neOpravňuje· přisoudit .'
';Deinlovivinujinoil,atěžšíi',~., .•.. 'ď ':~.,~/ď";,,' .... ; .. ~ •...,: •.... , '.'
•.~:' ".: Když <jsem; lístovaL~ "De'mlóvě; Svědéét~í . an~lézaJďmísta.·,. která'. ~a
tolíka: stranách.· vzbudilá'pohoršení,vzpomínal ísem, na hodiny 'a . dny; 'které
jsem mohl ztráviť ,OtokaremBřezinou; 'mohl bych je spóčítátna prstech,
. oJe : tím lépe jsem je: podrželv:pamětí; Téélderé.ď místo.' v D~mlóvi ·.seve
.mně.. ozvalo souzvučnou;vzpornínkou:tak: o :věcech; :tak.o 'lidech' mluvili se
',mnóu Břczina...-' S ,výhradou odstínů:ióto,neboono jsem se. ním kdysi
'.:'přeli ten nebo on.en. jeho. názor mne' tehdy.zabolél::zklamánírrt;'BYlo· by';
, ....•. ušlechtilejšLjejnepublikovatialestálo;IC.se'. to.-mámé. "právoje'j vyélávat;:
·,:,za.'podvrh' a' lež? 'Ledacós,'·zdá.·se.· Deml' dost .přesně. nepochopil: . ale . málo- .':
. kdo by postačil na .BřezinůvkulturnCekléktiCismus : a universální erúdici;!
Na,.Otokara Březinu. je:' Jakub iDeml, svědkem' poněkud', naivním(:ale:,po-ď'.
kudmohu podle své 'zkúšenosti soúdit. n·ení. svěclkem' křivým;
..
::. '•. ; s~ěcÍ;é:tv'í DÍi610vo ....:.... •. stejně ". f~k'o' .k~ždéď jiné L .' selhlvá;vtom; '. co, na"·
'Břézínových,hovorechbylo'nejkrásnější: tá.
j~em 'kdysi sróvÍlával spre~
···.·lúdováním;varhaníka. \ který .. pro.svůj~vlastní,požitek·'spřádá< hudeb-ní ,. mo'-.
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a, vanacev umné:'abohaték<!~trapunkdibyly ,to' ch~íI~,~I~dy se cBř<!~
zina odpoutal od '. skutečnosti a,' prostředí. a' splýval, s " jakýmsi'duchovním
absolutnem, kdý' snoval nekonečnou' filošofickoU'meditaci, na .motivy: Buddhy:.
ca .Platona;:Krista: a.Sokrata; staré" mystiky a nejnovějši fysiky. Avšak' tam,
. kde se' Otokar ',Březina~v tématickém viněni svého" hovórU obraceľ k věcem;
pozemským a časovým,' nechával; často';vé . svém. posluchači' pocit, zklamáni' a,' ".'
, skoro 'hrůz'y,Jakžé, je~ opravdu AiikníálÓ víry, ták '; málo optirriismu, tak',';
níálo _' řekněmeto:slovo·'-':"·'velkodušnéhO idéálismu v', tomto velkém>a "
vzl~t1iém duchu ?Ne!ná,vícé ~~ říci, 'nemá více več' věřit;: nezírá do nějaké:
jiné a Vyšší budoucnosti? Ve' velikých lidských otázkách;: ať: se' jmenují 'od:,>;..'.
, zbrojení nebo ,·náprava J s!lciálniéh.)~řivd,': světov,ý ; mír..: a <'spolupráée," sblížení :';':
.' . náro,dů:~ ras,"králciÝství bóží"mi"zemi, v,těch velikýchprůhledechďá ',na, .".'
. , dějich :dó ',lepšího' příští neb'ýval'Březina jenóm skepttkem;aIe spiš . malo-"
.
dušným 'a provin<;:iálnírri; skeptikem. Jaksi se' ocitl. mimotY'velikéduéhqvní
proudy,' které.přesé: vše vanou dnešnínlnevykoupéným světem;Bř.ezinane-!
'. míval ,k nirri o Írinohó' více co říci. než ,nédůvěřivé .kritické' glossy: a invektivy. '.
namířené s'píše,.prótiosobám než p~oti ideám, A právě, tády ,mhivivaly ',' .
7 . jaroměřického askety 'divné' a-malicherné -,hořkósti,,:, jeh..o anti$emHismus,~, ' "
" oinézený:náéionidism'us;'~ jeho'.' politické 'sotisy' stranně . 'informovariéhočte-;,;..
náře novin, jeho osobní' zátrjatostia ,nedostatek l!a~kého vzt,\hu,~ ď~;,TadL'
'si' jeh6 :posluchrič 's lítostí, uvědomoval; <V: jaké duševnC samotě, v, jakém vy_:'
· řadění ze světa činných a aktuálních hédnot'žije :duch ,tak povznesený; Byla
'.' .,v tom snad i chabost vůle uvě.zněné v'těle - ták křehkém .a slaboučkém,.nebo{ď
. ; účasL na živých id~álech by>znamenalaboj ovnictví, konec kvietismU, . konec ď; ,
>tohó:samotářského' ,pre1udování. - ' BudiŽ tomu.jakkoliv: to,: CO. neradi','
:';." čteme ·ve'Svěí:lecfvÍ ( J ákuba.,·' Dernhi,, j sme;tak:přibližně. slýchali' , i' z.' úst' .
'~:~,básníka,v, době;':kdy, '-'-·vi bůh ,z .jaké vnitřní ,krise a nedůvěry ~ přestal
rám: dávat 'své,poselství ,věčným písmem,. Bylo .to,' zklamání tím : citelnější <'
, 'pro lého,.; kdo :měl příležilost,paznaLvůdčí ,kulturní duchy jiilYch.,riárodů,
· s jejich'velkorysou vii-Ou' a horouCí'. účastí na', díle budoucnosti~, Soudriěj ší 'a i.:.
túktnější. přHelBřezinův by'byl .lépenež, JakUb Deml .rózlišil, co 'z projevů~ .
jaroiněřického.,,'staréhoz horY·~· náleží" básníkovi iľ co náleží . jeho' malémU,
prostředí;. Deml,nárri zkreslil ,Otokara~BřeziÍiu, ne Hm, že by; k:.jehoslovům ~
něco :neprávern přidal;~; nýbrž' tím, . že' nedovedl třídit' Jé' škoda; že .Jakub"
;. Deinl, , jeden z Březinových:'nejbližších,!llu: neprokázal lepší. službu; ale
: nen( vzájrriú historické arii mraÝn\ďpravdy, aby legénda.o j~róměřickém
.; ~v~tci i b'ylavykúpovárm.· těžkou křivdou'
jeho' nekritickéin . svědkovi. .,'
ď
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;', o.Březi~;6vi ,je~,dávn6' poruc~několik's"ědectví; .kte-rá,~vŠ~m,

.nejsou~vďrozporit. s jeho:znániouosobriostLLetmo'se'dotknu'ně:;:

" ~ ,<

kterychikterá,' jsóÚVéVZÚlhu s obsahem'Demlovy;kriihy."<
... ,
": K ólázc~:reform'ačníaspoň:ďBřezina 'prošel v'mládíkuHurciu ....
· husitské .refoiÍÍÚ1Cé a,mistl-á JánaHúsLDokladyviz:v '. 6~ sešitě
·L,VL',ročníkt1Eistů,filologickýc~,~ ~de na sti . ~366~369,:j e.'ótištěÍl~'
Březi~oy~~~áseň ;;Hus~" ("Zří,; Čech ž,~,mstíséve,zápaltl svaténi:
riadjehosmrtí, bojovný zříryk;'zřípaže české ,mávat se pak.
;:'cátem,'zfí Čech'ževěrný.božíbojovník")'". :".' .'. ď~',' ,"
>,.·'(:Dr;.E.:'(;halupný ;cituje, V. Soci6logickérevú(1930,éo muBře~
.zina;' řek1.r;:1907:" Yčeskérh ,národě k~ltoliCismus nikdyďnémoht;
najíti 'příznivé' pŮdy. Přijal katolickoú víruzevněj ále ~nezakoře;
..... niIa:se v něm;ri\kdyžpo několika staletích přece počala doněh6"
vrůstati, tu'; vzépřel ,.se.křečOvitě:· veškeren' český.: nár,odní. orga-,
"riismtÍsďa ;vyvrhovál:katóliékfďživel ze sebe ,:vzáchvatech;ktéi'é-i
'málém: bý jejbyly'sfály.životakterýrríďfíkáríú;; česká'reforniace>',
·
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, .ď. NaprotHomu 'prosté křesťanství'Bible bylo Čechům' blízké

~

a pří-

"" stupné!" -; " .
' ;,',; ;~,>,.' ' . ,'ď'; ,--' ' <, ..., ;'.(ď.,;
,;' Dále: ,;Prag~r Tághl~ti" zedn~'26.;bř~~riá :J929,·(tedy.d~tÍ·'
'po :BřezinověsKonu) přinesl'. názor, '.' že'vývoj ov'á 'lihie . BřeziIlOVa·. "
"po. celý život postupovala důsledně ; cesfou,' ktéroůzanájil •básník' •..
'; již., jako sekstán telčské:ieálky,',kdyžr.; 1886napsaLzmíněiiou
':(:báseň;,Hus". VP. T: čteme:' i,Přinášíme ukázkU:z~lánku Frant. ~ .
•Werfla: \ Husitství .' jest'neiničiteIná,; byť po .staletrničená tvůrčí"
',: tradicečeskeho"národá:"JellO;význam: néní~správn.ědíápán; a
.,; .mimoto falšován.N.ení' to: (husitství)-nikterak .výbitchdlouho:po':':,
.tlaČované·národnCzášti,·,za.nižje rádi vydáváme/'nikoli: jeto'
, . jen nejvyšší:a' néjčístší p~vnesení se k; svaténiú žhroťu, jež :IÍam.;
, :·ď:.daroval 'pozdní středověk;'ie; jest ·husitStví tvořivou/radící,: toho ,'.
,.,důkazem jest, nám neobyčejnd ,rylinickáďshoda'(JuchůčasovětiIk
.ód sebevzdále!1ých, jakoCHelč.ický;'Komenský aOtokur:Březína:
.. " ,NášsoučasníkBřezína,jakobybjJ/ještě příslušníkem staré č,esko- ~', .. ,
~bratfske církve,jeden z"Bratříspolečn~ho života': .neboje.de.n;'·
" z "Unitas :fratrum';;Každá, z, jeho .básní, jest 'obec;vyššíonítrství.< " ','
~ •. Nápádnáj esftaké~:poéIClhá,s vnitřním' slohéiri:Kómenského; tře-:-<·;ď·
'. "ba~e 'Komenský psal větŠinou 'latinsky.·S,rovnejme.j,m:·titulY" ..'
, -:ktei-é. dávaLspisovatel,dílai,Orbis pictus':svým' kniháni:a •tituly "
. ': děl :Březinových !./,Hlubina' bezpečnosW' i;,jRáj srce" .:;,Truchlivý",
,: nazýva Komenský ,tři 'ze svých: spisů;,v,jiriých'pokouši!ie K?menský ". podivnoumyst!CKOÚ:, architektonikou . vybudovat .. ,;pan-:-.
... :sofii', 'podle ··plánu'šalomounova ',chrámu'; A.inyní'přemýšlejme
, .~-o; B!ezinóvýs:h 'titulech",,sJavitE!lé chráini(,< ';,yětiyod;pólů'~:
;:;; ',;Zdaž n.evycítímeližzfěi:hto nahodllYchznámek>hlub(JRý,;·po- .
'--,'zvolný; :plně, znějící tepoL téže krve ?~ Budiž tu ještějednou ,
I ' .

--zdůr'azněrlO:Htisitstvíne~í; negativum,ď~ení náro'dnostnívzpóu~'

...• ··roU,.vytrYsklou,ze. záštípioti nemectví, jest' svatým pudem. celé'::
,'-: lib' národa:' k'znovuzrození. 'Vrstevriícinebud~u ochótni 'mně věřit;> .
"", ;.·,N~hoť· niC'není.riašL'dooě 'mériě?pochopitelné, než •. dů.voqyduchov- ','"
~/ ní.: Proto také v. dnešních d~jinách ď?:a'vším,se ;,vidí . jen pohnutky:,
ď ,,~~, a,' příčiny., národohospodářské"'Jés('ná:d:veškeruďpředslayú;ť jak •• ;'
. Í1roznébylo'lltrpení; jež tento národsklidilďza 'svouušlechtiIóti:
'. sriáhit:pb' b'oŽíní~'státě. : Nejhoršr údobíStřední/:Evropy>bYló.
v čechách . překonáno; Vpravdě lidská ušle,chtilos(nuavů, prostý,'
,i:.~ zpi'tsob, životaF.})ratrství,~. do1?rá ·{směs'. německé, poctivosti·.. a ne:' •...
.,:-: c, smírnéslcivansk~j pokory" před~Bohem;a' brati:em;;národ,řec;vše"
,;; 'hylo rozdupáno ft zničeno násilím. 'Velký 'básník Otokar Bř(!zína .
. .': .:' ::'jesf;ryzf pr.ojev,fvořivé.:substancečeského náfódéiíjé'v nem ,
. "i.,~'rizystick)ÍhuinanismlJ.s ,táborskýi:hrepllblik;žijc v něni:ona 'laska,;,' .
, : .. vost v pathosu, která, se plnozvu~ně vznáší ,řadou srdečně ryzích
.,<. melodií Smetánovy hudby." ',.".'.
"
.
'.
ď
Ke k~toIic,tví()f: Březiny;a;"kcjehb;6?porti:pr-()ti.Č~L"d~~~i;
cožóbojfDemlye, svém Svědedvítak.zdůrázňuje:,; ..<~ď.:<,

.,'

ď

"

.'

.p6dléďd~a :Ch~l ůpn.ébóz~k;' lá~tn:{"vti6k\ l?ř~zj~ůvf:K~t~lici~:;

/".'

'11lUS ':j~;sv~t;rómánsk~:.ge;'ŤJláriskY.';DL' Ch~lupný:,,;pokraČuj~ .
'.V. SoCiOlogické; revuL (f()č. ·1930) :;;S ~t()hofo 'stanoviska 'byla~mu.',:, .'
"" (BřeiinoviL syinpátickou'drkev . československá .•R. '19,20': řekl:
.BYlob'Y; ;d~bře jipodporoyati: ;Jaký. by t<? byl:~iičinélFí' kdyby ve:
všech chrámech lidu, bylo,káiánO á.přisluhováno· svátostmi .v: čes":,',
.kém jazYkúa.duchu!' "'-:,',: ';::: ,:ď'-..
,;. ..,\'
. :·\,'rčeskélll·zápase,i93'0;.n~':~ir .• i82·~čťu.:v'pr~ním·síoupd·d,~íe: .._;:.'
"\,1;Japrosto,nemíníme::Březinu.reKlamQ,vatiprp CčS; Y' p.ábožen-'
ské;otázce: šel cestou' svou'vlastní,neodvisléó'd církvL' .Ani p'rofó:
. ',i1ehudeme)3řezinuprosepe ;rekhunovati; žedopo~ledních éh\;iľ'
·. byl !.~ v. pej přátelštěj ším .,vztahu ... k~; nášemu •. bratru; 'nÍistiú,Frant. .
,Bílkoyi;' Ale, qpět .vidíine.i akpotíiIěši1é' j soitmet~ody . .• klerikál- ;'~
·riího. tisku,: který,j akokatolkká'·ď,Česká'. stráž'i:,25. .IV. ;t.··r. '~.'
nestóu'dněnapíše~';že)3řézÍÍHl o ,CČS ,smýšleÍkrajněnCpfíznivě,:
K~a j ně nepříznivě .' s~ýšleL;Břézina :'oněče~', jiném. ~~dyž'před'
;.~mrtLse )yj~dři1 DeJ;111oYio:DemlOvě,'překladu ~traktátu' "o ·nep.
,, '/ světě jŠí·Svá t~str: slovy :;Píšete-li, o.1ehedě ne bó ,0, koze,; sloužíte, .
"tím, .více Bohu ':n,ežtěm~ ;př~klady.':A .Deml:.j e . tak dobrácký;',že'
. ~.:: Jo veřejnětiskem·přiiná: a týmž decheni :se'snažÍ,'obhájitL;kal()::,:
lické sIl1ý~lení;I?řezinóV9':~~",:\ .~i . . ď
'.,';:,~
<'i.,::" ':'
''., .ďDenil.·sám nám. kdysiďvýlíČi1.poslední. okamžiky, básníkova'
'živ'óta:, byl ,u Březinova, smrtelného lůžka. Nabízel seď. básníkovi;
že~' jej;'po'kat61{cku; zaópátřísvátostm.i. 'Březimi .tuto; nahídku:
důrazně ď od mít 1. a' j ak f. Deml. přiznavá;: považoval .i i,' za' 'urážku:
; Dr.,Chálupnýv.· ,.N árodnímosvobózení". zI3,V.;1,9~Oo tompíŠ~'::•. :
.;,'Jep'ochopiteln(); žeBřE!zina,jindyď míiný at1l:skavY;. a:kDerill6vi .
"'zvláštěpříyětivÝJ se':roz~ilil,,~když DemL takz'ásadnCprohlášeií.L
"j eha ·ignoroval . · a,druhý:~eh.múpřiŠelď 'nabí;zet 'ceremonii' ~áto~, '."
ď lickbu,',~;ď j.0vnucovat;Umírajidniu něc()~Y co;tentonaprosto .ne~,(
.. věří: ·.Demlovi:áni<tonestáčilo,: i "'nabízel" Břeiinovi'finilósrarioU:'~'ď
..... sestr~z< kláštera~; áleBřezina',úse:odmítl., Ani' nalom 'však:ne~
... , bylo. dost: . po' D'emlovLpřišel nabízet, Březiiiovikatólickoú.;svá~
,fosť:. uinírajících:jj~ště' farátz. ,Mór.Buděj~'vié: Tóho· Březimi.
, k sobě,.Už ;aniď nepustil.'; .:Dcm1.i>ak sáni ' konstatuje i (v' Šlép~j ích
, ."". ,XIL; svaz.):"Za.celýživót 'svůj.nedopusti.l.se Březina' tá\mvéhó.
';. ,:skútku aniorav;':budějovický'pan!farář byl prvnítita1jedinym:
, . návštěvníkem, které1i6, O .. Březina ~odbyL~~ ,;:\ , { ' , '
'.
• .,' .,N~k~ne~ p.ěkolik o'dk~z~ na kriti~~~ stati o bemlověSvědéctvi:
". F; Chudoba" "Svědedvío OtokarúBřezinovi~~': (Lid;/noviny
. •. , 'z:9.-VIl: 1931);'dr>šlechta\í;Odpočívéj'v'pokóji'~ (N,árod.Jistý
' • • • • •,

. '

•

""

;.i 15:IX~{1931) .<iSvědectýí.'Mói-:.KblaspisoVatelů;'o, JakÚbu,-Dé~.;

ínlovi"<. (č.sLrepublikáz;~18.IX. ~1931) ,Ai-ne' Novák;jPiíklád :a,
.'. pohoršeni'! . (Lid.·:iiovinY ·z ~6;. IX;'1931 );;,Kul hírrií'ostúdá'~. Slo-::'::.
·.yenskiľ~ (Lri:z L' VIlI.:i 931). recense' Činu; IlLl2.rLbl' ;,Kata',,';: ."
liéký, kněz spisov'atel:~J;'DémL a: básník 0/ Březin~H; (Masarykův,.> ,
liďi '10. -VIL 1931) .'.;,'; ~;ď , ' ;
,.ď~ď; ;.c., ',' , ' .
':
. Krátkoú~;:.nátiéktiz;Nov'ého,lidu;ď(z
14.:VIL 1931)
,
.
; . . . .,',' , ' , r; ,.; ':, :-:':l).'
,.
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,Svým potupným výrokem ". o'. dnešní, derrú>ki"aci.F dává básník
. Deml zapr,avdumistrú .Břézirioyi; ';který;'mněorokuJ 907< v ďjaro~'
iněřické lll zámeckém parku mezi '. jinÝIIlpravil : ',Deml". j ~ n'ekl.idný,·;
\' dť!:chi. ~terý~~z·riep.řát,,:r.nedovedežHj jehoriéčeskéjméno' :svě~: . čí; že neri.í~ i, naší krve a kostí, leč z'cizího fládru,i jakého ve
'středoyěku, tesali ;'n,lučeClllíky~~:Tako~ý '.' římský.1, kn,ěz,ovšem nikdy
. :n,epfilnek demókr~cii;" Cittiji jeri:protol~'~e jde; Vlástně\ také
. 9.svědectví. . •. . .. ; / / " ......... ,.•. . ; .:ď:.<> ".' :é"'>,::,\ <
'.
,'" . . .0. Demlovi· jest kanlkt~ristická.' noticka: v . . Česk~m -'zápase'
.1931,str;195.
.ď·.
~",". .
." '. "
.
ď Určité' svěded~í o Břézinóv(~čtu 'v 'be'sídée C. ,zápasú 1929,
' . kde ználeb, Březinova 'líla. K. Sedláček,'píše: .. ,' . : . ' ď:, .
,-o

- '.:,
.<_",'.~,.':'),;:' :"," .. ' :':» :\:', ":'~< 0,1 _:,",·>,.~.:,i-:,,"·~.'·>! ::i ",: :',:",,:'~' ;1/,.",.,...:_
. ;;pělníku'~pHá, hrdino.dí.1é:ha;pr9rokti 'nadzemskýchďvídín~:; •
. 'jenžjakQ'jasnovid okem; svýrripronikáls hranicé 'světa,'·,
.
'ktúé.. člověku v:ď:oparuneproniknutelném ď iriízi . .-: .' .:,
.
..cozviniceduše :rvéodnesli jsme' si .sla~kých" a bohatých hroznu!
\;ďďs;is ~pě~~~ci ,Ye~mí~u, ::;ívalc. '~'~:t~i~~s~~ídh "'ži~é'hó'věč;~,"" . . •
·~.zhárfy.své·piameny boží do.dl1Šínášich' vylévaje, '<'.'
.
. :'duchem:'isi brázdiL pláně a pole NekoneČna::::<.;, ,,:
:"a Nívy Vesmíru" kde." OS\1d 'nám"neznámÝ;'zemi .i·· Hdem',zraje:
:
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<:.~.'''' .,o\,/,:'I,~' "~o

,'-.;,'
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,Zákony ·.žiVota· hlédáje;·.· promítals .... v· 'srdce je: lidská,. ,.,
by~v'duších hořel ,Víry. acLásky a Naděje oheň,.:;
:; U lože. trpících: stávala' dtišeTvá'inilosrdná, :. ď . ď
í v:rabu:. člověka .vidouc;. bÓ,~í1iosyná', abr~ťra~: .

',,; (

Účelemčlá~kúrien{nic jirÚhb, ~~ž.. komenfovatisÚúaciatl~

".·<močitifouhu těch, kteří jsme °pozháli ~Březinti pouze'z 'jeho dírá;

' .. ab:ý<j:lOvolanějšíl1áin rozřešili-tajemStví je46- osobnosti; Nebóť,
. '.: podlepsychologické,pravdyc'j,verhamovent; exenipla·;tráhunť~j·
./ 9sohriost~ a "dílO tvůrcdvoj sbu.integm jíCími. složkami' sovvztažnými. ďlkdyž.je' nutríovždYď:přiinhouřitiďoko.llad>:1idskými :sla::
. hostmi, při četbě Demlova Svědectví jsme se o Březinu zachvěli."
: Né/~e bychom byli stáli o legendární nimbus pr~ něho, ale 'prostě
.proto; že. y Demlově,
Svědectví Březina.
umírá: ' ...
.
''.
,~-'

,

' , '

'

. ~. ~rvriíÍl1 poků~e~. I.oigarii~ov'árii, ~h.áh:~~;ide'icírkvíďnovýclil:· "
;. pókrókóvých, ','.. byla ';,Conférencé:ď '1riter-ConfeS'siónelle'I)Our·~la·,
.: 'Paix", :iedy,;mezi~náboženská'~,k(;nfěréIlcepro'mír; '·ne:př~kládá- .
"~me ;;~'eZi,:církevní'-',. ježto' tatokonferencé, .konanáv;Haagu roku
, 1928,: po' světových konferencích .• ve,Stockholmiiďa:bius'anne;
,vzala: si'zaúkolshromáž díti k sp'olečné mírqve' pr~d,'náb()žéíiské
ť,

-
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'nejen~~írkv~ křěsťa~ské',l nýhr'ž :'iak,é, o~f~tnf svělovéorga~isace
náboženské;"jako' .jest. .islam, búdhism:atd, 'Také světové 'organisaceosvóhodných zednářů.býlY: zast"oúpeny;, oficielně"ll.eboťja,k.
známo liej ens:n~d. V. Hohirídskit, .ale' 'veyšech' zemích canglosas-: .
. kýclizúča'Stňtijí!'-e' svobodtií:zednáři' hojněcírkevního.ďživo:a,a '
.. duchovní : :Vše'ch·: kónfesi; protestantsKých 'Tilnglikánských"jsoÍl-'
hójně.č1eny·lóžl/ Mimochódc:iIn' řečeno,.thriliší Se 'zednářství se~:,,' .
"yerské .odJÓŽí 'fnl.ricoú~skÝch;kteřéj sou ',naplněny., víCe duchem: '
, , 'staréh'opositivisníu;~: ačj' z"dé~. již.pr6;riikaj í: nové· směry .Sev(irské', .
,lóže:ylastně. p()kráčújíve sta'nn:ednářské :tradici,mebóť;jakzná-<

.' mo,:staré zediiářstvíměIo' s· Církevním 'a' hlavně, náboženským. živo-';
.': té'mveImi.Četné .á' úzkéstýky .:..:;;.: také II 'nás',' nehoť' i: biskupJed~ď:
, notY'hrátrskéJan;AmosKomenský,exjesuita Dobrovsky·av:.Olo:"'·····
•.. . ,irio'u'CÍ;svéhó 'časU.:térÍ1ěřcelá·ósvícenál{'apitulii. (Pottiríg) byly_
členylóžC-">:.

<:...,: .....

-J', I>

,:,/. .":":'

:.:<ď:

.Nej vhodně] š'ím rllíste~.:proďttÍto)~nferenCibYlo;:~vskútk~ "Ho: .
~ lándsko"Jestj en'lito-va ti,:,že~emárnés,na:doddob, biskupa':Jaria "
Arnosa .ÚŽŠíc~styků :.stÓt1to: zemL ódvěké~nábožetiské, svóbody,,'
• kde.' našel'svého:posledníhó útulku relativního klidu nejen.Ko-:,',
• menský,'ale' celá.řá:d~náboženských,,,;kacířŮ'a.proroků". ".'0
" ...... ' .
VysvětIenf)étozkušEmosli, podavají<namnejen dějiny "bojů
o náboženskou svobodu jako tomu .bylou,nás .'.~ ale též i'geo.'. g.rafická:' póloh~: Hola,ndska;: ť~tiŽ·.·. moře .iá'· I1 Íí'm'ořní'. styky' Hcil.arí-;;'~
< ď ďanů.nejenseisvými. četnými. koloniemi, ale sc~lým: světem:'~' ;'
" .• '.. A·lYto 'syěfové·.·stykybyI,Y"pnivě:.pro·Holandsko 'riejlepši',školóu,'
., ď.žlvotá.a" tákénábožeriskésvobodya.,snášelivostí.Jéstzriámo, že
práyěHolanďané'4ovedo~ "nej lépe :~i k: úplné>sp<?kojenosti.~omo~ .'
:rodcůspravovati své. kolonie, aniž Jjy,dómorodcům'.podjakou~oliv<
, .' .'zárÍ1in~ouVQuco"alt uniforiúitti, my~lerií riábo~enského 'a ·což.hůře, •• ~:
>., .., církevnického,· tak· jako' to' činí. jiilé , státy,· 'pod jkhž . egidou.j dou. '
, '. misioriáři,'aby z 'domOrodCůnadělalip0<ihyl)riých!Jřesťimů~' 'sC:<
, ~'všeini: vadámi.cl neřestnii .t;,zv./mriderní. civi1isace:
.>; , /,< .
. '" ',.y: Hb111tidsku riaj cleme,' zásttÍpcevš~th církvi.a ňábožeri~kých"'-'
spóleČnósH.svět~,: častonáillmáló 'celkém.' zrÍárných;'jáko',jest';:
.třeba;;Sůfism'!,' původt1'východIlí~o,' ktery, chce. býtifilos<?ficko,;:
. :nábožÉmskóu· synthesou·.všech.·.• náboženských ideí ;.východuizá::·'
": .• ·/.padu,~(řekněmépnlmyšlenk61.ľ k" uniy~rsálníriúi; sV.o9pdriéň111,n·á~
~ .. :,boženštYívšeéh ,dphrýc~ 'lidí; celého.:světá;-'Sufism;. dle' nášé~o
<riázoru,·,jest'ovšem.přílišpasivní, abY'mohltak~elkou'niyšlénKU:: ,
.; .uskutečnit ,vcclé"Ínsvětěj; jeho universalismjesl :víéeiridividuální; .
'-; vnitřní a.sllesl· by snad. určité: srovnáníLOVŠem. s~ého. druhlÍ; ~ďqúa~" .
k(!I-y; neb~p(tvod!1LJ ét!n<?toú~brátrskóu-::.Ovšem, :riútno ';ptiiria,t~j/' ,"
.že. myšlenKa,:á:to myšlenka jisfě grandiosÍlí~ již' zde jest a proto-' .
, ,se'o. "Sufismďu~;"zÍniňtijeine;ď,;' 'ď. . .; .. , . , ! . ' C . . , '." "i/"
.,":," Nelie'popíta(~e 'hol~dšt( pofadatelézmíněriéď kónfeiencě'"
'ďučiniliČJIdvážný, krok.pókonferenČích, 'ktC'ré~bvlyvyhrilzénijeÍl .
.t:.zv.· :drkvÍIÍl křc!lťanským': měIL'odvahu;svolatzástúpce.~ejen
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. církví kÚsťanských,ale téžt~ch, jimt,z~ykli jsme 'říkat .ne::kř~';'
sfanskéa'sriádi políanskéj 'ovšem,ják'jsrrte se přesvě'dčili,;iá- ..•.....
.sadytěchtonábože'nských' společností ~á' hlavně skutky ':-:":'jsou' .
veliniblfzkě ideám evangelia; 'více; sIÍad;než~některýdic(rkvi,~ .
,kt';!ré ;nepráve_m.\přisvojuj í si název/křesfanských;ač 'skutkýj e':' '. ' ,
"jichťducllu KristovujsouveIínid~leko.,· . '
.
,,'<. 1
.•.•..• HYHo·prvnL pokus shromážditivšéchÍlY význačné: náboŽenské
.', ::.sp~lečnosti;. světoyé. k společl1é . práCi,' 'pokud' j e tO,vÍ1bec 'možno .;...
ďa touto společnoupra~ípyla p'rávě. otázka; která se dotýkávšech.
nábóženství světaj todestmír a:válká<.; . . "
ďď,
...... Přir6zeně,',žě p'o,vŠ~chně,'ažďsnadina . malévýjimkY,:(ně1l1.'
.... : Iúthei-ská'éírkev rrest nám. známonega tivní sice,á.Iecelkem bez;' . . .
,',.-; ~mocné sťanóvisko církví:křesfiw'skýchk.válCě: Ve5.větové válée
é~~ :bojóvali ~;proÚ ·'sobě ·.vlastně:křesfarÍék'velkému:pohoršení těch"
'; náboženských sÍ>oIéčno'stí,.jimi se:fíkáďpoh~wské:- a:"táké,kře~
"sfanšiLmisionáři 'p'ó světové' válce .• měli'. práéi velmi ztíženú;. ne:'li';
•.sn:ad· znemožněrit't, 'právě poukazem" na' skutečnostnahoře'uvede.;" ..
nóú:Nelze popřít,že křesfariskécírkve nalomtopoliúplně' zkla:' .';
': ; maly avšechriy.tý konference: pro'niír; a' praldické křesfa.llství;ď~ ;
.• ;.' nejsou.nežp6tvrzením tohoto zklamání.' .'-"::, .~\-",'ď· '.','.
':' Zásh~pcové 'vtchoclri{ch'úárod{f' to; dbbře~vystihli, n~j~n ' ):la
konferenci V Haagit, 'ale též Í):laposlednikonfet:enCi v.Camhridger.. .
,když póůkázáli,žeJo ,chlúhení' seďkřesfáňstvímnadt.zv.' pohan-.,:~,:,;"
" .. stvím není oduvodněné,:nebof:toho'ducha ,Kristova: v' křesťan- ~,
.. ských; Církvích. rie:hí' p;;mnohovíce':-:-, ne-li. méně, než\i'>těch: óá.; .
bóženstvechvýchodníéh,ďo nichž}sme,zvykH inlúvit ·s.'lládechéínď'·
opovržení.; ,;'ď:". . . .• . . . ..' ".: '.': ,:,,' ,. ď ,.ď
,: ':Jřstě·. n:iyšlerik·a;~nad,níi'.·by '. se~měIL,vůdcové' ·'Církví' křesfan7,
, ských.v'elmi zamyslit; tak jakk t~udal ďnávodnyní již'.bohúžeL
<,'zvěčnělý- .aréihiskllpSoederblóin.<~;'; ,~, .
.
.. , '
'>N~lze:~rtajit, .Ž~)áe~·f~.iu;ké, církve, proŽÍ'vají' v~~vélll:' ~úvu' ., ..
<na' spóléčnosLlids:koua její',.výchovllvélkouavleKloukrisi a ,že,;'
. velká : část společnosti :.-; r pokud, je bitocírkévi1ě Órga.nisO:vána,
,~ ylivu dotyČných:cíi:kví' úplriě'sé,vYI!1yká"že':tédy;'církve'ty ".
,)stávaj í se'pro společrió'st·· lidsKou.' mrtvými "'.,' ~ ,to bY.l11ělo,· být}, \
'::~ dle- 'našehOházoru,:pro '. k:řesfanské '. Církve"velkým ,mementem,
'abyse,vipamatovaly,dokhd jest: Čas"::':,';', J':,,' ,.::, "~...../
'. ' .. ' Lid,sk-éh'o:důcha:nelzespouiafi'žádnýriIiii~athé~aiy,l1ebopře::: .
.'. '... žiÍýnii' formami,'d uch.' lidský' .žádá .si . svobody' Dúcha.· b()ž'ího,:al:íy
móhlžíti . . . . . , ····.,:,;..~,_,'ď; :," ~}:',;, "
'.'
':~.Y Há~gu j~·ine p ~zn~Ii;, Žene'j ~~-:v'~írkvi~h' ďk~'~si~n~kÝch" á.l~ .
i ve 'všech nábóženstvech'světa, hlásí sek životu: nový duch,duch
. té; pravéduch'qvnía ideóvé,j eanoty:~/ Bohtt;j eI1o'ž, máme.býti
,syn6vé.~c, .. ',ď,':::',.>.,>
,,'.:.; ti'>:; ':."
;", iMáme ·;zatO,:·.že:.jest •. ' třeba' .pro,náboženskéhó.: člověka,', abý,
'vidalse vŠech: před~iidků, .·ávé:všein ,: i,ve .;všech ;hledal;. Ducha;
ď
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božího, 'vecloucíh~. vpťavdě nábiženskéh6 člověk'a
v Bohu. . '. . "
. . '; \ ....... ,'. . , . ' . . .
,,',
. .. . ' Není riám hohužel'inožnoreprodukóvati všeclll1yř~Čina'kon~ :.
. o~fere?cipr.ones~né',v ač . bylo. 'by ,:~o.prO~ás' jislěp"ou~np:seznámH~ .
'....... se ~shlubocenabozen~kyml myslenkaml,vyznavace-lslarnu Raden
;A:dipati;Aria Wiranatakoesoema, vládce z: Bandoengujrieb Inda, .'..
i členakněžskěkásty' (pangit) ShyánShankára,abychom;se pře~','
; .svědčili, . · že ':východin:ýní '.. jestnábožeriskY··· ideově.velmi . či1ýa',
,.v', mnohém že .' nás ~ dósud' předčí; Budésnád .·.možno/· až' budeme ..• míti. svó ji'. fakultů,. pozvat:. si'. jednotlivéďvýznačnéfi1osofy alhe6;; ,
; logy .všech. světovýchná'boženstevk~, konferencím" aby' naši,theo-'
.. )ogové resp;'j. církevní veřejnost . neIIÍúsela 'přijímat~o'nich' po-, .;' '
,znání z druhé:nebtřetfruJky,nýbi-ž. přímo)~ pr~\IIíene; cožzartí-~"
,čuj e čis~otu.~ a. Rravo.~t . poznant a: rozšíří;, jistě; naše. náboženské;, :
obzory;' " ' .........;'"
" ' , .: ' , ' ; ' .
:. '. Přiroz~ně, . . že. n~še hová ~ítkevcosena>tétÓkó~fer~nci··ďplnt/"
uplatni1azdůrázňěním'. nového: křesťanství,' v . němž největší ·aut~- ....
rit ou s tává·se idea evarigelia adúch, Kristů v: promítnut v ;nábožen~'
skédějinYriárodaéelého,světa."·':;,:,::' ):,;, .,,; ","
;'.
Přátelé holandští pozorně vyslechli dík potomků Jana .ArilOse
za. útulek a pohostinství, jehož se.d6stalo,odotců jejich, TIéišemu '...
(\vzácnémU.psatici, který' jif' tehdy, byl' hlasáteIeni.cestY.:,k. míru'.:~'"
,.' . božímu. (viapacis); . Země .holandskáchovájédenz ne·jdražších~',
.' ,,";'pokladů . národa. československého;" '.':<' .',';. ',:, ." ",,;;:,. ". '
; .~;.:: CeI.(pak korifere;rice"rá;da'slyš~ía,Žé hyly30 jiŽ·.v dávnéd()bě
.<myšlenký krále;českého.Jiříhoz 'Poděb~ad, :kteié.navrhovalY"
'" E vr()lpě . záruky . mír_ll ve společn'ósti'všech národů.', • . ........ ·I;~ .,~ .
". ,;' :Přát~lé yýchódn( pak by ILpótěše~i a in.tdŠenL 'že, Uzá pad' k '
. . 'kř.esťariství stále, žijea'vydává:rio,vé květY,a'Že.jestzde naděje
• . k nqvé'reformaci .a spolúpr~civšech . lidí; do~rých, v.'Bohu' celéhó
:svě·ta----.3zárodek pravého'universalismu n'áb6ženskéhó. , . ' ..
. '. ~,ď J s'hlecli~ka státriího:a-~áÍ'gdriih6 splniliismesvůjúkol..)~st;
.
známo;' že'v Holatidsktipřevládápropagandamaďarská, hlavně:'
.. pomocí duchcrvníéh. (kahínských) 'jl nelze 'pópříti,: žébyneměla'ď "
,·úspěchu.. Hol<i!o'dskojestúmě povětšině."kalvíriská,1t"máďarští/;'
. :kal;Ví!ištítheologové. dovedlitoho~"ý~ŽítFvmyšlerceievisioríisni~; ~~
".ď :Oalodósti''.práce, než jsme ,celou túto. ()tázkuvysvětli1i S. našeho>.
hlediska:. '~J.estza jímavo, ž~.: mnoho' d U;chovních; státní' 'kal vín~ké
drkve':jest':o'dchováno'lnodernítheologÍÍ,'tákže již z:tohq.Kalvína~
.' . věří 'velmimálo\ á'v'něktérých .theologických" názorech. blíží, se;
. církvi naší (I(ristus;záiráky atd;);, Orthodoxní kálvírii jsou' o'rga:.
·riisováiiF\if.iv>neiávislécírkV'i;I,'·· .. ' , . " . ,..... }
'.

,>' . '.' .": .,,'.;:

ď':Duch'lll:oderiíislnu'ne:prO'nikLjenéírkev.·,římskqu;ale:·proniká'

" stále'víc a.víé i církve 'Ostatní, hlavně:protestaIÍtské;, anglikánsKou
, á i částečnčstarokátolick6u a pravoslavnoit;::', ............,:,'".;;::: . , ..... .
,.; Církve'protestantské'.'navenek· apokúd"'se;\ týče' ofic,ielriího
"vedení :lus'tava:j í :sic~ ·v,.orthodóxiiá..:, hled( ir. dokonce sem.: f~m

,,",.'

j , h<Íjit,:,ovšemd~st .' 'o'stýchavě,'.až

na' ~nělhe;~~-: ťhé6logy '. s~ě~~'<'

,Ba,:.t~ova,·j e~ž,'j~st p()~žíván jakóž!?~Ilje~<:e:.4ok1!'ePt.0testant;.,;,'

, ske<orthodoxle,.~lemarne 'o,bavu, ze. lest to len: zlev'wech()qný.
aže'j církevní vrchnost . protestantská, ač. nerada,' oude. se. muset . ...'
veře;fně:anekompromisně.v tomto.·slll ěru, v,Yslovit. Dosu'd 'se <vě~ . : . ' .
praktikujena yětšině~přípa:dů hiktoLnafalúiltě, pokrok:a!:ínoder,nismus; '.na kazatelně '. orth6doxie;, Správriě,posiciprotestantism~ •
v,tomto smysluvystihl.rumunský.pravo:slavnýJheologV. Potesco; .
,když v dehátěotómtothérnatu/ s'prOtestantskýmithe,ológy: jÍlu ď.
." ;
pralÝi1,'lkdyž. kritisovali ,'{:lirthodoxtii): .. í;VY, protestantštLtheo,,:.
logové,na kathedře' bib1i;rozkouskujéte; že člověk; neví: nakonec>
" . <"co je ,pravé; aco není,)le'přijdete na ki!.zatelrma kážete, jakoby'
každá15ismenkabylapravá a.neomylriá!~ď' .>.. :'., ď
'c.: .
.' ; :'Nel;e: :popříti;:žé:pro'testanti~~~spro:dělá,vái velk~~; krisi; .'.
kpoz~ání. toho.nenUřeba:jen, theologů, ,stačí na ťo i ,jejich lllici,'
jak.:nedávnotonáipadněpodóbně •s. orth.tlíeologemp.· napsaL
_vL.c N. r. V áša.J'es( to' krise. staré protestantskéorthodoxié: a'"
modernismu. Nevíme,' jak dlo:uho,s'e prQtestantské církevní 6řadý
těmto: novým ,proudům ubrání. Mají posici: ovšerii.velmi'ztížehu
tím; že nechá váj í se· počítat mezi pokrokové církve;, na r()'zdn od \ .
.drkvé·řimské,. m~hou·protoyelmUěžko, veřejně pfotiÍnoderním~:'
_pro~dů~n'ábože~sk)'nivystoupit s t~ť",btevřenOstí,~ i ak;se,:to ~talo ••·,
nedavno .v Amence...
"," ,.;;
'.'
, '. ':V,zhl~ďem':ktOlnu ,o~šem,že protestantské' f.aki11ty. st.aly ,ie , " ' •. prŮlbojcemnáboženského ~níodernismu a vychovaly celé řady'. ",\
. kněžských genera:cívnovéril duchu, i když ·tito nemají,vzhledem
. '.::' k svým nadřízeným·.CífkevnímÚřádům.átaké< s ohlědemna;,
" k6óservativnost,ná:boženské obcericb asppň:~staršovstva,~odně-:.
.", hož závisí,: do~ti '.energie.· k :duchovniťupřlmriosti+:. přece'itye'
'-' světě protestantském našlo.se dosti síly, 'aby tento nlÍ-boženský.
modernism byl také organisován·-a aoy se 'navzájem póznal.'a·
:pos1hiil:ď-;:<ď;'-~ ~,.}/\ '~,__ '. '" <: .'.;,;' ~ ,.: ...ď
.', :.Vý~azeÍli. těchto ,.snah, by laprávě konféren<;e námvšemzri~má, ....
. .l<:térou organiii.ovala;, ještě :na' přán~ ~es,n\llého br.; Dr: F árského; .'
, ~ ,". ,,:~ n~še, círke·v.·. ·Y' Pr~~e"~a ,~,~er"~:: áe nyni;rta~~~á: ~""S~~,t~vý, sv~~~.,:.sy~~.: .'
,- bodného. křesťanství. a:,náboženské svobody'~· (Associationlnter:'~::' ,:'
nationale pour.: le Christianisme:1ibéral' et)a Liberté re1igieu~e);ď'
• úk61em"'svazu 'jest . spojovati a,orgallis<?vatipokrokovéskupiny ,
'. uvnitř všech'. církví: k sp'olečné spoluprácL:Svaz chcelaké pěsto~-,"
va ti přátelské styky.; po~rokovými společnostmi ňáb6ž~nskými:,
·.celéhosvětá.;»:
ó<;'\., <',:.,'ď j , , " ,
·!:ď:,,:.;~ď:.,' .
. Zde přijímá svaz také,.' úkol,' který si:vytkla.shora,zmíněná:
kohferE!nce 'v Haagu;· Sídlo,. sva2:u',fest '.za.sé :.:Holandsko,:: ale ď i ak
_ bylozřejmozesjezdupfážského:a také' pak zjeh(y~pokrač~vá~í
, v Amherou, riaše dí-kev jesťmezivedoucími,. néboť:ona níá.odvahu.'..
, 1 / , 'před. Celým ,světem se próhlásit i
<> fi ci el n ě za· církev,pókro-,ď
.': '. kovou' aprac?yat· veř.~j ně:Sé.,všemi:pok.rokoyý~L~lo~Jmtni' y~ech:
ď
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:církVí "aď:náhož~nstev 'světa na ,:universálníÍn' pokroku "nábožen-';
i před'mlší,{zv;pokrokovoú,částF
. !,národa, kteráotointo~,~lkémúkohiá.póslání našídrkvéďnéiná;'
ataké,:nesn(ižíse,~.,mítili'nejmenšíhottišení..
'ď
. ' , ďď '.~." "
.~".~"'
>._~:,'
-." . ,.-~,-.. _'". ·c'<.'.
,>" . -,,,,': ,"' .... '\
,': PřÍl~ó,ieně tak :velký"'úkornezdoláseďanizarok,ani 'smíďza:,
• několik desítekJet'llle jest třeba připravovat půdu; i{ zde čeká'
,našicírk.eV vélký,:úkol~:a i ésL yélmUfeha, aby naši" příslušníci'
,dúchovní., i ·.laidj'sítenfo,úkoldobře·, uvědomili:T o : ovšem' dodá
ďnámtaké všémvtěžkéaodpovědnénaší'práddůvt\ry', kjakym':
:';yelkým;vě,éem •Prózřetelnos'tbÓžf"církev" naši .'. určila,a. zároveň
- ':,búde.námto· nápomerlUtím,"ábychomvšichni,zánechavše: syych',;
'věcí' osobních, ',dovedli: se.ve: svorné "práci ~,soustředit, k jednotné' '
,itcílevědo'mé práci hoží/' . "
<';' . ,~ď: ':'~;:' " ." ,:';
'<'Álě'nasvět6véňi
poÍí p;fl~éČeká, nás <t~kéj 'éš tě bÍižšLúk~L"'. .
~"'~,
-'~.':
.~'.,
~,
,,<-o. ".' ~ . . . . :,' Na / našém >!ln.ěmu~y loreferen.tem: řečeno:: ;',Víte,všich~r,' a:,.:
.' hlavně. ti; kteří začínalUoto dílo boží, ževzešlijsmé,jako každá',,'
-:. :reforma'ce/ Z:círk've-římské:;, Všichni: réformá toH byli,'y histriě ,bý -,:' '
..... valými římskými knězírrii, kteří c ideově '. a věcně. nésp'okoj éni, . hle- '
'da1i,;v,e,smysluď ducha: evangélia nové, c~siý.:,·, :,'; >~:
! .. '.'
-Tak jako, ~ nás ~skutku p~kroko:ví .kněží.řimští·niěli'.6dv~hu:
, , z římské církve 'ode'jíť a 'založit ~i, církev 'svobodnou "dle ducha,"
• "Kristova, jež 'neodporovala/by duši a rozumu člověka" či náioc!,a'
.' .:-" tak stalo'se,iovšem·
v' tako:vé .míře" i ll,. jiných národů. ~A; tu:."
:·mysHme;·že jest svátoujjovinností: nás, naší drkve,;podati.' svým,' ,
'bratřímllOmQcnoii :rŮku.aspólůpra'coyat s nhnij ~aby 'neúihynúli ...
\Tmoři'protivenství' anepřáteI;ják.často: již 'se k radošfi společ':"
'., néhonepřítel~,Právdybožístalo~.;, ~ .. ', ,,:: ,"<'"
'1,',
'. 10 těchto sna!hách'stalasena.:sněmu' naš'Cm;zmínkaslový
'referenta: "Nej en -riaše:veřejnost, ale- icizinániázáJj cm', o; naše-'
,hilUtLďAnejencizina' neřímská::Sámjsemhylsvědkem,._kdyi:, '.
, jsem byl ve, Francii,: že i tam v římské 'Církvi 'nehyli s'pokojenL ,-' .
, - Se' zeínřélým ,bratrem' patriarchou pracovali jsme pa" plánu, ,jak '
'. ,. uvéstiv.'órgánisační'soulad smihy~gal1ik.áriské,. které ',mezi Jran~;
";.couiskym římským: kněžstvem se stále',projevujíjď a již styky byly,
" , ,~.ď. navázány, jen,hohitžel;.poměry;Z:abránilyydalši,prácLAlestyky·
. ..: •.•.
stímto:nnútíril~i11áme,"právějakÓs.nezávisloUcírkví filipinskou ..' I
_ .• (špáhělskóu) "která ,vzešla, též~.z·· cfrk'veřímskéjď ·'iovněž:s .'. drkv(.;~
'.polsk·oú~ asě ivšemL drkvemi, které,. j akoiriy kdysi,: vznikly) z:ne:-'"
. -spokb jenósti s: yirou a praksí církveřínfsk.é~A neříkej té,.,bratři ~' .
,sestry,žě .:jest to-~ malý~úko1:,Tibrat!i potřebltjípomoci. . Jde
'o'národy'latinské;:Neinájí-:- samito:při:lnávají:-....-.. té 'organi:- .'
's'a,čIiísdlopnqstL jakomy~.O}jdivují~nás;'a .chtějí, abychom mf~;:;:.
byli jádrem;' kol. něhož" semá<všesoustředitL' Ale nás čeká úkol, ;". -'.'
zda'skuteČně 'dovédeme; býtitim jádrem; středem· velké; moderní: ~ ."
: :reforma'éé, 'nejen' ',naŠěm\ národě; 'ný hrž .. ·i .'V :nflrodech jiných.:-:,
::ábych6iil~ braVíni •. ,kteří .' j sou~ ještě' ,,: okoVech' ahledí.na" nás:a .
., 'c,; ském.<To:třehavyzvédIlĎut
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čekají' -

,pomohli. To jest ~ětší 'úkol, nežli úkol r~gionální, círk~e
národnC' . ' " ~"
.. ' ~.. "
',.,""'.:'
:, .
,. ',' .Přes'skepsi 'určitých k~uhů; -jimžt~ntori'áš"cíl zd~.se'n~uskti-,
tečnitelným, .po~tupu jeme dle plánu :a počátek byl' jižďučJněnn.a';; C
vázánínl ,stykU-se svobodnou církví katolickou ve : F ranciia n~á- .
· rodQí ·církví španělskou na Filipinách. Pokud.§e týče' Francie,
byla' zde již zmínka, že bylo to dávným cílem br. Dr.,Farského!,
. který .: až. tep!ve:nyníse mohlďrealísovat..,'~.; ': . . . .'.., ,:, ••.. . .•. ' , , :
. ';' :Také ve Spanělsku 'prohlášenímnáboženskésvoDodyotevírfLjí
· se novéobzorydtichovní.a náboženské svobody' a 'možná, že brzy , ' .
.' 'i o něin uslyšíme yíce;Nesmíme'si tuto:prácLpředstavovato\r,šem •
; dle našich porriěrůí kteréžtoéhybě velmi 'častó podléháme. ' ..,,, .
ď:, O církvíšpariělské na Filipínách, ktéi-á' taJ{éj akónaševznikla
ď·:odtrže·ním> od, Církve; , římské,',· četli; ,j sme; za. jímavé,' inforllúl tivrií .
.•... články;otÍštěnéve 3ČíslíÚ::h. českého, zápasu letos k výroč( filip,'
:, církve. Církev tato, jednak svými počátky, . jednaksýýní vývoj em .'
'věroučným aZřízenímepiskópáli1ím,-pódobá,se velmi CírkÝLnašL .
· : a. bude třelJa, 'přes .yelkoU 'vzdálenóstjudržovat,s:nívzáj emné~'
'stykY,a:duchovněse.n'avzájempodporo:vaf.,,:'. '"i :>ď;:,.:.

"

; . Jako:nám:,takiléto éírkvi, jest siCe: prorokovan stále. záriik,,~:
alc'zatímohá. stálé rOste a vnitřně se upevňuje: ~ právě, tak
jáko:církev:naše~: •... ': .. "
::', ">",é',,' "
'.'
'.'
: Pokrokovost naší· církve má také svépřálelei mezi. pokioJ:w"'. vě'j ší' části '. zahraničníhO' . duchovenstva 'starokatoHckéhd, anenL'
(,vyloučeno, žei stěinito:búdoú.v;budoucnunavázány.s~yky.,: • ,
ď: Nechceme. se zmiňovátLšíře'.onaší akcív~Vídni,kteÍ'ápřes ,.',
.naše :.' potíže.· rázu Hnaričního'a .' nedóstaJek ,.·duchovních,' . stále' .jde, . : .. '
'. k;tpředu'v!.~~éo j~jíT/\'Y~na.mu's hl~_diskanárodního není snad" ':'"
jreba.se,slnt. " .. -" .,:,..... '. '.'..Y;,........
:.
.. .",,,",
• ' /.
.... :' 'Nepopíráme" že ~mámetak~,plány proniknoUt' i vdo' .zemí slo';'
'.' ,vanských: a: stár: se ." Slovanstvu' 'skutečně / náboženstvím slóvan.;.:
skýin, místo 'řecké .. orthodoxie, ď kfei.ou 'sice ve sníyslunárodním
íilavíme' nad . římskou Církev, která však.' jesL již. rórganisačněťak,
.',. ztmulá,že 'sotva sďe.vZchopí· k novému životu: ..' ,.' ',. : '. '
". ~.ďjJrčité' krtiČky si~Fy 'se .již.v, tonit() , smÚu; . iáJ~Žf6všeni 'také"
velmi .mnohO .na t01n;jak sé'vYVinoupOluěry,v,Rusku;.;
.' Zďtoho~el,kém~rá.~kéh~přehledu,vi~Imé(,žek,té:práci,která' ".
bylavykonáná doma'za '10 let,řa,dí sedůsloj ně naše; práce za"
, hranicemi,aže vše,cobylo vsiláchčI6vě~a/hylos pomocihoží .
:vyko#no, '.' ',>',' . '-> ~.) . " ; :,:' :<~< ' ; < , ' ,
" ' , r - Na,co,jsme přrzačátku cIfkve 'IÍ1ohlí jen snad myslet;'stává!,
se skutkem::N aše" církev , stá váse .faktorem, se kterýnL se :v" za- '.;
hraničním světě církevním a, náboženskérri nejen ~počítá, .ale od'
kterého se také něco čeká. . ď
'." .. Jest" sice; pro církev ,naši vyznamenáním, ;'stává:-líse'ď,její ~
: patriarcha ,vicepresidentem ,,;Svěfové' allianceéírke'vnFpro mír ..
mezi ,národy'" astává-lí se,Církev élenemp'oki'áčovacího
,výboru .
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světovék~nferenée' lausarihské. "FaHh'~~d Order" .. Jest'ovšem "

:,štěsthn pro.'naŠi~církev,,' žecfrkevn(ú-řádyj sou. n'~. ~ýšFdoby a'>

rnaj í pro tuto' práci plné pochópení.;'

',;,

.'~

'; ,

~;půl~~itým pokroke'm v. tétóvěd jest ustanoven(sekr~tářepro
zahraničnLsťýky Dr.,F. Hníka, nebofďaždosud ',yšechna :ta velká

. '. práce byla vykonária

řekl.bych~píše způsobem:: amatérským,

nyní
'..' . ~. "ve' . . . •
:~~ '•. Bylobynasllll.ldealem, ahy~Praha: abudouClnase.fakulta
stala se střE;dem nOvých.éírkVi'pokrokovýcli, kde by ses,oustře',ďovaly vš.echnY,novéniyšlenI{ové 'náboženské :proudy,světové~
'Snad časem:, Lnaši státní; činitelé 'pochopí výzrianifétomyšlénky.. ,:': 'e ,ť ,ď:' ",::0:,.'. ,,'ď .'. " j . . : l . .."',/>,"":
".' '.' Dosud, Prozřetelnost '.riěkdy.;; áž,~, :lá~račným'. 'způsobe~ .' jest, ".
'. snáffii,záleží , jen: na nás, abychom, všichni, bezrozdH u;, pocho: •
·'pi1h,že.'nejedtiá. se, zde o.• nějaké' dHó.Hdské,. nýbrŽ božL, Záleží'
na nás';abychomv,sohědovedlhidržet stáli'Ducha božího,iducha,
0jedncity a' svo~riostí.Nenf,pqtřebí jednoty 'sláva;: ale':jesttřeha"
jedriotyducha,božího,' abychoin ukázali, žeysktltku neseme; ri~co,
riového. našemu· národu a:' že neseme .téžněco_ nového světu·....:-··
. našea'utrpeníOtc.ů;za, svobodu,
v!ryriéhylomárnýln;
.. ,
., ,

:,,,š.akbude'soits~~ed~n:a)přLÚstředníra9ě;;.

~
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:,' 'ARCIBISKUPA;
.' (Dok~~entárni
přehled;):
,
' ..
. .
,
~\.

-,

,', . ·Dne·i4.če~~erÍcebyla. uveřeí~ěnatáto zpráva :ústř~dn:í',kanceláře nl~tro-·
politni kapitúly .u 'svátélíoVíta: "Pro vysoké stářía.déle. tryajícíchorobui.
. podal. nejdůstojnější. pan:, arcibiskup' : dr. '. Kordač resignaci.' na . svůj '. úřad,., •
kterou. jeho' Apoštólská. stoliée přijala.p,o dvanáctiletém působení odchá.zL"
, stařičký' arcibiskup dr. Kordač doústrani, získáv,.sinehynoucich zásluh'~
'o'arcidiecésiv, dobách velmi pohnutýcházanecháváje po sobě. dila trvalé ':
" .cény~Svou iesignacLpodal. skvělýdiikaz apřiklad"že: blaho. svěřené: diecése .
; jest mu nade, vše. Podle. platného kanonického'práva .byl zvolen' metropolitni'"
k<\pituloiL.dne' 13: července' kapitulnim ,'vikářem 'a . prvním administrátorem ..'
in temporibus JenÓ'Milost· nejdůstojnější, pán: prelátď dr., Mořic: Pícha
druhým: administrátorem: Jého:Milost. nejdůsťojnější pán prelátď dr~Antónín
Franz:....
.."
__,:"
.' .. , .
.~ •. " ' "
,: .,>':
.: .T éhóž. dne.,otiskľ.Oservatóre' Romano: zprávu;. jakoby· z. Prahy :odeslanou,
"ve které mluví o fom, jakvelíciqío'i:éléEvrópěba iza oceánem',překvápila :
...... resignace dr~:Kordače:Mluví prý o ní.nejen tisk československý a rakouský, .
. ~. 'nýbrž taKé.německý.· ; . , , , '_,;, ;: . . .•• _: __ . ".: "'. '': .; .',':. :. ' ' ..•' •.
, .-"
n:Lavoro: Fascista z '.23.;. července oznamuje: ď"rroč upadldr.·K;ordač
ďv. né~ilost' tl. papežského dvoia".:~ituje,z 'Prager ;/~agblatt~,; a z německo-:
'katolického 'listu .EgerJand.~ " ,ď
j
. ' . , . , i .... ' . , .
.'.
. ,
,: Třibu'na..z'Řima nadpisujé, podobnou zprávu "Ipoco edifficanti motivi
- dell'ofénsivácontró ľArcivescovodi Praga".Jé tozpráva:z PrahY: .... . ....
. ':' VečernLCeské 'slov'o nadepsaJo. 14.'. července svou zpráyu: Dr. Kordač
'v nemilosti.'u, ,Vatikánu;Přinucen'k:
óds,tupuďpr~íradikálni óázory ,na 'soci~
'
. ., . ,
".
' ".

,a .

:

,-".'-

~
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:v

I ,....

~..

f

ální oÚzkY.Jehonáslupcé bude, dr. Vykoukal.
v milosti 'ti'Vati~ánú" Bylo to 'vidět při hromadném jmenování k'ardinálů.,
Dr. Kordač byl ,tehdy zásadně- vyloučen. Nemilost pramenila' z prudkých c, ' L
sporůardbiskupových s vedéním lidové strany. Kordač byl ;odpůrcem ;i>oli~;
,."
tisujících klerikálů a vyddóva! práti nim týdeník. :Těžkouránucmu zasadily:
"','
;, cjehonedávriě projevená neohroženost'v' posuzování 'sodálníé:hpoměrů;pro
niž, byl dr. Kordač ádstriměn: "
'ď
,<: 'ť: ' . ' - "
" ďčeé~/n~pfímo, polemisuje 14.. července ',s prohláŠením kapiÚtly.Dr. Kor~
dačovy próJevy,o chorobě, kterou trpÍ. .celá společnost, svědčÍ,oneobyčejné .
il' obdivuhodné svěžesti 'ducha: Staral ,se o . stavbu kostélů;' o katolický ,tisk:
o katolické' akademiky, 0, arcibiskupské gymnasium. ,Vystavěl, nádhernou
'budovu ardbiskupského semináře. Tak jako se dóm a těšil ; lásce a: :Ííctě, svý'ch
• diecesánůivšech, ostatních katoHktl;takse těšilléž přiznia oblibě uS'(até ,',
'Stolice V. Římě. Náš list byl, důsledně nazýván listem arcibiskupským;
. ..'
, ,', . Lid~vélisty.14:červeriée' mají tato ,slova: O resignaci.: páně' ardbisku~
,pově, zaslané do Říma; á odpovědi, telegraficky z Říníil včera došlé, nevěděl·'
; nikdo z členůmetropolitrií,kapituly, kterouž Odpověď předal. (t. J ..odevzdal) '.,
až nejdůstojnějšíriundus Ciríaci.:Metropolitní' kapitula,ihned se sešla, aby
zvóli1ahpitulriíhóvikáře: •. .' Zpráva, kterou nikdo nečekal, 'způsobí ohromné,
· překvapení nejenv. arcidiecési pražskli;nýbržu všech, katolíků. Akademická
~".' 'm~ádež"yzpom~nal~: v kvě~n·u Jetošního,·rokti '~rcibiskupa' -iako' svého,' ~ůdce', '.
, po celou generad. :Koupí schwarzenberského paláce ve Spálené' ulicLumožnil '
: ;'hospodářskýzáklad' asoustře.dění podniků strany, on,sáffi',kandidovaLuž'
'" 'před válkou '.' na: program křésfansko-sodálníďstrany' Praze. na', Hradčanech.,
:,z Láska,kittolíků přeje'panu ardbiskúpovinaBohu,aby .. v 'klidU: mohlďztráviH
, odp'očÍl:te~'svého,ž~yo~a;\~·' . ~,
,::--.,'0/'.' ~ ....,'",., ... : :':: 0'-'"
.
. "~,'
•.•. : Deutsche' Presse:'.Dr: Kordač bylkátolíkům své árcidiecése béz .rozdílu
.náÍ-odnosti mi1ýa'onirnu dnes vyslovují prostý' a poctivý dík za jeho věrnou
,a.rieunavnou lášku a péči. , , , '
. ' . '"
,«
Húed, téhož dne, kdy. byla, ohlášena resignace' arcibiskupova, ozval '. se'
>v,Náródní politice anonymus Hróznatav. těchto, slovech:: Duchovenské kruhy:
'se dověděly o,resignaci,.teprve1,ponděIíveče~. (V pOlld,ělí bý}o:13.; čer..
'vence," pozn. referellta.) ...... ' ",.': '.'
<,' 'ď: . , , " ,
, . .,', .. , ,,' ;ď:'
'",
, N ároání. P9litika .j ižpřed dvěma měsíci psala o chyshiných přípravách
,k ,této změně; jež se odehrává vzápětí ponávndu 'nuncia, Ciriadho z VaW .,,'
c k~nu. Poměr obou círk'evníÍ::h hodrlOstářůbyl korektnL:-..·
.'
, ,'.' Pražský: večerník' 14.. červelú::e (mezi jiným): Pozemková~reformáyelice
ztenčila příjmy.:arcibiskupství,~ ale Kor'dač' přece .neváhápustit se do,. ná ..,
kladnéstavbý ,semináře 'a: ' arcibiskupského gymnasia. Velkým' díkem: je mu
,: ',zavázán~ .lidovástrana~ On ~spojil. předválečné .politické frakce, v '. j eden: celek,
.' on dal straně ,základnú.,kóupí :paláce hospodářský.ch družstev'"ve Spálené
'. úlicL' I jako arcibiskup zůstal, politickémú, hnut( nakloněn.! Ctíme jého: rÓz.7.
'. .,hodnutí, kterým 'chce dát diecési.mládšLhlavu, a'přejememu,:aby:.dlouhá:
.. ,•. ::)étauŽíval'zaslouženéhoodpočiÍ1ku.
' ...•........•... ·.c,·:;:, :'. ď"
'. , ........•
. , ,',. Večer::Arcibiskup ,odchází siceproéhorobu' a: pokročilé, stáří,' je.. však, .
vš~obecně známo;; že nebyľ v' Římě.,oblíben, jednak, pro svoj!! radikálníná- .
<, zory" na sociální .otázky .' a: proto; že jako; opravdový křesfim byl odpůrcem'· klerikálů; 'čáchrařících' s' katolicismem. '.' V: tom sniěru>byl .. š4vělým vzorem ,
, ;, prá' ony socialistické evangelíky' české a členy :církve česk'oslovenské, kteři.'
na škodu náboženskéhó hnute. a,'celého národa stále ještě s' náboženským
"",:.
hriutím kupčí.ačachraří.':',/,'.<\ď·";:':,>/,< ' . '.
:'
Večer stupňuje druhého '. dn~ (15 ..' července)svévýrazy:N~jvětší' 'vý'straha odcházejícího arcibiskupa dr ..: Kordače našemu 'národa a. Slovánstvu
o zhoubném vlivu německé .filosofie (Kordačův' projev. o .-marxismu ,v Rusku),·
padala výstiŽně. na. hlavy , a do ,'svědomí: našich' socialistů; ~kt~ří:stáléještě :
podporují nevěru. anevěr~ckou .výchovu a napodobují rozvratné" tří,drií bok;
. ševické metody;.neb stále ještě pólitisujía' čachniři. s .. nábožénským. hnutím ,
'reformačním ('evángelické. hnutí.a církev ',československá)í' na' velikou 'škodu .
tohoto hriutía mravního, a nábožeItsk~ho •charakteru náro~a:.vůbec.·
.
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Práva, lidu

začal

zaziúmienávati

pověsti:,c~:l:Íýio}příčinou

~dstoupení 'arcibiskupa' Kordače? Pověsti. o nucené resigriaci.' Nundus 'vzká;:
~alď Kordačovi;:že mu ,papež chce dáti koadjutora. 'Resignace ;vzbudila'pře-,
.. kvapení; 'Je známo;. že mezi nunCieni . Ciriácima dr. Kordačem ,neoyl' z~láště";
. : ,dobrý' poměr.. Je také známo, 'že. Kordačův poniěr k lidové. straně· nebyl, .

nijak vřelý.,,: '. .' ' , " ' , '
" : . .... . . ' . ,.... . '.
.,.... Národnípolítika:Německý tisk oceňuje záslÍIžnou činnosf·dr.Kordáčé:
Tím',podán . důkaz, že čeští vysócí'hodnostáři'svěd(jmitě;a' nestranně plní
, s"dj ,církevJ1í.úřad, což,bohužel,.· nelze 'říci. omnohýéh' německých círké'vních
.. ho;Inostářích světských a. klášterních; (Tuto, zprávu :'uvedla' N. P. slovy:
K' odstoupení': arcibiskupa Kordače se, dovídáme,; .),:." ',.ď,"\ ;ď.,
· . '.. Československá r,epubl!ka dne 15: července ozíÍámila, že' dr. Ko'rdač' bude/'
jmenován :patriarchou;.
;'.'~"',':'::. ,:.:,. ,: ,>'"
.::
. .<é ··'.0'
,-r
,.Lidové. listy: vzpómínájí:Roku;1919~záródečné 'b\lňky československé"
'církve protestovaly jJróti,tomu;'aby. českému' národu byl viJUcen'známý sluha'·
"
Říma, dr; Kórdač,',který neměl 'citu pro českého člověka a'jeho::potřebý ..
. . ', ··'A hle; když nejdustójnějšípán arcibiskúp pro nem~cpodal resignaci; odnáší;
,; /' . to ve. Večerním' Českém slově ·'zase"Yatikán; .• Arcibiskup ~ Kordač.se' pro- .-;.
;, .,jevil nedávno' jako.: radikální.duch, '!Íímž 'by·. nemusela: opovrhqvaLžádná" .'
; ,:socialistická. strana. Vátikán;ďjenž seď po'dléď Českého slova prohřešil, 'že dr, .~
" '. KordaČe' .jmenoval, arcibiskupem,: prohřešil, se·'opět. těžce, ,když" pan :'arci- .
bisku'p; resignovaL " .
'; ~/ .. ' ,
. . ď_ . : . ' ....~ ... 'ď ~.,
.' Lidové noviny napsaly a Deúiséhe;Pressésito'.otiskla:; že dr; Kordač
důvěrně svou resignací oznámil Vatikánu;, kdežtoepiskópátu: se;o ní·ne'''zmíniL
";'~.'> >:'~,:~"l,:," ::,,1':'~::":,>::
":;. '1,':::_··,: .. ··-",\ '''" " :.;.~~~..;'(:"::.,.:,/
~' .VeČerní České' slovo oinámiló d.ne '15. 'července:,Potvrzuje' se, 'že: Kordač.
hyl odstraněndiktátein.,z Vatikánu. Kordač oznáffiil,Že.,se nepodrobí, aby
"mu bylvnucen:koadjutor' že 'raději resignuje.·~ <': :C','."
' ......... , : "
České slovo napsalo' 15,' července:: Dr. Kordač; neodstoupil: z .. vlastní, vůle
(acituje~ co o věci napsala Národní politika);', ' .
',............, ~
:
".' ;',Sozial~Demokrat ; olilá~il:' Proč:odcháií 'dr. Kordač·· dopense7 '.'. Důvody ..
toho.jsou>":' nemůže 'býti ;'0: tom>sporu ,,-::-:' ráiu církév.ně,poHtického ..: Dr...
• Kordač již jednou měLsporg', Vatikánem, když tehdy. oznámil jistémú novi,.... n~ři obsah .svého rozhovorus"papežem.'Proto. již. tehdy' bylo' rozhodnuto;': ,
'" že.' Kordač'nedostane''pallium ,a s ním, hodnost· kardinálskou .. Další' příčina,
, prOčrríuseldr. Kordač'do :ústrání,j sou' jeho'poslední projevýo. soCiální :krisi.
• 'Večerní české slovodrié16; .července tvrdilo,žedi Kordač,musel resig'novat; protože nechtělposfaviti .papežskémununciovi' nový: palác.' Dr. Kašpar .'
'jesť ve' svýcn touhách,po' arcibiskupském" stolci' podporován. vídeňským arci~.··
I

"':-:"'.:.,

<

a:

'biskúp~m,dr.Pifflem.,

o'.

'0

..'~,.ď ~.....

;,

;ď,' ....

, . 'česM ,slovo 'se dne.16. července táže, . zdali se,Vatikán'nedotklriešetrně .
. ,citů ,českoslovensJ{ýéh katolíků; Je. známo,o'že :mezí,nu~cieril ,a' arcibiskupem
trvalo'nápětí,'v" němž hlavní ,úlohu;' hrály. finančnj' požadavký nunciatury"
, proti nímž se areibiškupďstavěl. Ale o tomlidovécké orgány mu si mlčet.: , "
· " : Hliiikův . Slovák potvrzuje 16.červenCe:Strane·lúdovejsa,sasviitil nielen
svoj ou pracou;: ale j .velkými·: finimčníriii obetaíili, položil a jzáklád·. dnešnej ,
jej prosperity. , " ' , \ " . ' .
" , .. :.:ď':: ....... ,
'., ; '. '." Lidové' noviny 'do' posledního okamžiku, p!,aly;, že . některé 'noviny"přinesly.,
'sensačně Zabarvené zprávy, že arcibiskup .Kordač bylke své resignaci při
nucen.'. ;' Podlenašichpřesných.inlormací·. všechny tytozprávý,které roz-,
šiřovalo Večernf České ,slovo; jsou nesprávrié; ,ArCibiskup Kordač. odhodlal .
se, zcela' dobrovolně' kresignici' pro' svůj:. 'vysoký' věk, pokládaje .pn své'" "
znárrí'é, svědomitosti, za'nemožriéi aby plnil sv:ou 'odpovědnou' funkci. . ' ; ' ,
. ':" Lid ové listy,' zakončil y~,svů j .. dvousloupcový úsudek' o •resignaci takto:
,; V nás· však" kteří' jsme měli: čest a radost žíti yjehoprovinciij' již·z úpadku.'
;'ďpovzneslke květům, jež' dlouho budou' zdóbiti oltáře BožVani jeho,odchod\".' /'
:nemůžezvrátiti něžná póútadětské oddanosti, a'lásky, která budou' zdrojem.
krásného' vzpomínání' a ; nej lepších: přání. Kéž. Bůh, . lékař.· všech. bolestí;: za;
nrne tohoto slavnéhokm'eta požehnání,m'ina. klonku jeho 'plodné~o žiyota.

':<BťÍh~mia:'::iazrÍamenala . z t-iároda,' .že Kordač odstup~j~·.pro:k~nflikt

.sďnunciem, pro'německéhÓpreláta ~Franze. Kordič navrhoval, abydr ..Franz·
, byl jmenován. světícím: německýmbiskupem,'kdežto:nuncíus se tomuto 'ná~ .
: vrhu vzepřel. Vznikla, z toho' krátká, aleprudká;:~ééna;': nunéius' oirÍámi!:, ,
.~ordačoví; : že mu'papež.:dá koa~jÍltorá' á \ tQ přimělo. dr. Kordače,' aby re~;\ .'
sIgnovaL· .... , .. , ." . " . ',.'
.ď ,
,.".,
. D~útscheP~~ss~infor~~ je; ž~ Dolní" Břežany húdou"sidlem-dr:Kordače.
Dne, 16., 'července píše, V. tomtéž' listě senátor dr; Karel Hilgenreiner dlOuhou'
,úvahu
dr. Kordačovi,>plnou chvfi,ly; '.""_,:, ':." -'. " . .ď'> .•
".- <é'· Sozial-Demokraf 'praví dne' 17. čérvence,: že má' zprávu od "dmi, dobře
". informované osoby:. Poměr Kordačův k.Mai-maggimu· býl přátélský.Nuncius
~Ciriaé:ije zcehi.:: mladý .muž; jenž vystupuje ;páilOvítě.<Byl:"koupen.starý,'
.' skvostný, aristokratický palác' pro, nuncia.' Kupní : 'cena'· byla ':rozvržena ·mezi"
,všechna' biskupství. "': Protože příspěvek na koupení, tohóto / páláce; podaný"
'éprdskýmárcibiskupein byl' nepatrný, .vzniklo mezi nUhciein a'arcibiskupem'"
napětí,: jež se stupňovalo; když. nuncius. briskně 'odmítl' návrh . arcibiskupův,
·::aby. dr. ď Franz byl' jmenován. světícímbiskupenÍ pro německounáro'dnósL
• Kordáč. byl demokratíékýď církevriLhodnostář.Aťjižsevěé přípravilaják
.koliv,ď s,.toutodiplomacií"nemá nábóženství .• a ·křesťanství. nic spoléčného ..
' ..•... Bohe:nia zazn~menalapodle:če~kého slova, j~kse dívána ýěc'Ínini~tér-:,
.:stvo 'zahraničnlch věcí:: Stát se nemíchá' do : církevních ·věcí.:Zahraniční
. ' . ministerstvo . nemá vůbec' 'možriosti:zasahovati do' věci .. Kordačový, riemůže
také uplatniti' ani: jeden. zvlivlI.mu přičítaných. Bylo, odstupem:dr.,Kordiče
,překvapeno.' Nespočívá navěcných;základéch', tvrzení, že Vatikán' předloží
. ; československé vládě' terno, aby si', z něho vláda vybrala nového "pražskéhó
·.;arcibiskupa.· Jiná 'jest otázka," jestli. se' snad nedotkl ,Vatikán, nešetrně, citů
.' československých' katolíků. , " . ' ~ " ' , . . . .~' .', '< . .:
'.'
:)várodní pólitik~ poshla dó DoÍních Břež~n,k ar~ibiskupovi svého z'pra-'
.,vodájé '(jeho zprávu,otisklá 17. Čeryence): ·Dr. Kordač;riikdy ve ,Vatikáně
> ' ,nežádal, aby byl zproštěn svého 'úřadúpro pokročilý yěk:Káždou neděli
, : ?:astupuje starého. kaplana:. á.:,koná >exhortu.Odstoupil. jsem, "pravil . a'rci~ .
qiskup.Dneš nemohu a nechci 'probírati-celý případ. Upravil jsem velkým
nákladem tento palác, pro. nuncia. Více' jsem ,učiniti 'nemohL. Po: celý živót
jseÍn KonaLjen svou. povinnost, ják' nlikázaly příkazy boží aS;Vědomí.'
:V pondělí '(13. července) přijeli sempáói preláti Pícha ·aFranz s kanov~"
níkem Dóhalským, Přivezli 'vyjádření od nuriéia; ·žemi' budoumatedelni
starosti, odňaty., Předtím poslal k'e mně . jednOhO .iného přítele' kněze. vý~.
sledek znáté zn'ovin; N estránné;,hist~riia:Bóhu ponechávám' SV(JU' věc. Klidně:
. , vyčkám ď.narozSudek; , Proj evy, které dostávám, : se také ď< pozastavU jí ; nad'
" . příkrosti' y cdé záležitosti. .N uricius mne, Chválil" 'že' j sein ' navázal,.stykY
's .vládou za. Švehly. Přeji si, abyémo~us viveridiupokojil v p~aksi obě, strany ~
·",ApoštolsKou. Stolici i Československoúrepubliku ..;.. ; '.
'.
.,. .. ,
.' "" LfdoúélÚty dne rl. července si'libovaly:! NěmcLvyslovujL
, ob~iv ',,:.r~ibiskupu, dr.-- Kot:'dačovi~'~-' .'~ ->~ - _' ,\;
~,
Večérď~pakuj~dne t7.červe~c~ po .Národní politice: N.'P. při~esla
.v' pátek rozhov!lr .s . dr .. Kórdačem, ve . kterém ,Kordač.· tvrdí, .že sám, než~dal,
aby byl zproštěn proďvysoký, věk úřadu ... ;ď .. '
......
"",
:;'" .. " .
: Ve Večerudr.,J.Pluhař vysvětluje (dne'18.'červenceJ, proč'nebyl'dr.,
Kórdačjmenován kardínáiem: protože' Československo. má·. ;,nárok": jen . na·
:jednóho, kardinála. čéskoslovímský ~Kardinál ,je dosud živ'i. je to arcibiskup
Skrbenský. •. . .... '. .,' . ' ' > ' : , ; ,
. ď
",;"
. .. . , . ; .
. .V~čer:' Va:tiká~ neby I'. p~a:žsko~ nun~i~turou,:náI(ižitě informován o česko~
,~šlovenských poměrech. Rozpor s dr.. Kordačein ,vznikl jen . llechtěa 'omyle'm ..
"pYávoÍiďri Posu.zujc'jednání Vatikán~s ;Ko~dačem 'vtě'chto' slove~h:Je
. to způsob;; j ak bolševici, vyřízti i í své neposlušné' členy •. v zahraničních sek'" . ,:cíchmoskevské Internacionály. Arcibiskup Kord.ač žil:v.nevulis nuncii,
poslanými do Prahy. :Pannuncius Micara' nechtěl jísti· prostou stravu· arci-
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.bisJ{,!povu,/bram~~rovoií:, poi~vH~"~; š~ubi~kYI\l?er~íI{e~.~Z "toho .. liyl'~_:
'I'rvm spory 'se ~,Svatou. StoliCI;'. Clnacl 'mel; zpravy, Jake .. Je' pohoshnstVl
asketického Ko~dače;, Proto. si koupil vhlstÓí. pít1áé ..TojesLnařídil' z papež":'
'ské moci a'rcibiskupóvía biskupům,.aby . zaplatili .pit1ác, kterýsi' sám vybral.: .
.~ Pražský ~ a'rdbiskup ve' svó ,po"ěstné šetrnosti. se. zdráhal' dát / požadovaný
" p.ří~pěve}{ (~apalác~ z peněz pražského ~ré:ibiskúpství. ,Nuňcius Círiacivy~
ndllKordaceJako uchylku.,.
" '<" ď.
·,.:~úil~vé listynáps~lý:; Á~i n~s nen'ap~dá,~~bycho~ ~e 'mísilí,'do 'věci;·. "
která' je~v dobrých,r;ukoú;' Klidně vyčkáme, 'až jak', SvatáStolícerozhodne;"
/ ve' věci obsazení pražského árcibiskupstvt a· oddaně, toto 'rozhodi1Utí .uináme;
Ať 'již se .to bude. týkati kterékoliv osoby; "
" ' !
"
".'
, '. 'Boh~';'ia dri~ i 9.' č~~vence .napsala, ", že i po'. ~ozhovo~~ s lopi~'o~átelem,
N.P.' domáhaly sevysoké'církevní'osobilOsti" abý dr.; Kórd~č zmírnil svá '
_slova, uveřejněném interviewu" ale:<lr.Kordač odmítl.' Tíinse,Ííapětí "mezi
. . '

"
0"1;"'

v

'dr.Ko~dačemanu~ciemje?om p,ři()střilo.)',<'
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ď ,:ď':ď ,::
'" . . ,Právo·Udu (21; č~Í'vence):Z celého případujetedyzjevno, 'že. papežský:'

,'? núncius' sidoyolil hrubě: sáhnouti. do ,církevních,. poměrů" v Českoslov~nsku,
c' ato je~iné ,zlé . příčiny;: ž.e dr; Kor-dač'nechtěl,tahčit podle jeho píšťalky;
'Českoslovlmská,ve,řejnostmůže' býti, proto '.prá~em ,zvědava, jak tento ,spor I
: skončí. Předtím' se:'praví: Kordáčovi' bylo hrozenohánbou po dvanácti.,"
, !etém ,~působení;' ď ž.e bude proti němu; použito'nejpřísnějších ,kanonických;
" trestů.y kmetském:věku byl vehnán'do stavu;kteréniú se .říká metusgravis" ,
totiž těžký strach,' čili hrubé~ morální násilí> K tomuncúnělnuncius Ciriaci ,...
práYa.Ciriaci •oznámil všechno toto arcibiskupovi dopisem, 'jehož tón ,byL •.
takový;'že'sijejCiriaciz opatrnosti ihned vyžádal zpět. Kor~ač'si' jeř"
'neslI1ěl ani: opsati, ani podržetLVynucená resignac'e-jest podlé cill10nu 185,
metu gr~vis ,iniuste'in\<:us~o,~:túdížne'platná. , .,"" ."', ,
".. , ' , ,'.' .'
.:c.. Lid ově· listy' . (21.'. července):' Druhý dopis,. jejž nunciús ,poslal současně'
's' listinou' abdik~ční,:obsahovat;hrozbu:že: nerozhódne.1i s~.arcibiskup pro
.' abdikaci 'anebo .. koad jutora; .'. bude .. proti němu'· použito C nej ostřejších pro~:'

.·L>:·,

st~edků;ď'i .~/; ,< , " , ' ; ,'ďďi
'. .•... Lidové noviny, seznámfly' čtenáře s,' obsahem

r

;',:.;>~ď.. : .•... '

'článku.

z '~listuEgerland;>, .
,.•Vďi:lnešňí krisi ,není p'cúÍěi: na representační a p~i íímací salony (nunciovy) "i"
'. 'Nežijeme:v šestnáctém století,' kdy 'snad bylo zapotřebí'representace; Je-li .. ~
- třeba. s'e, represeÍItovat;tedy 'franfiškánskóu'proštotou.::Tátosbírká' (na. ď
,Chebsku byla' vypsána lidová snírka:ná, koupi paláce, pro mincia) a její'
, . použití j ist~. nehoví duchu. jakoj ~KoÍ'i:lač.:, Je 'veřej né. ta jemství;' že .' ařci..: .
, biskup, "má'. málo' porozumění ..·pro .' r~presentacij papežského nuncia, .~. 'snad
protoupádl yi nemilost a' posléze 'se vzdal svého. úřadu.
. " . ','..,'
: : :~ Ú vahao 'ď toin" že resiftnaée Kordačova' byla vynucena a že je!údíž; ne>
platná, ,vyšla, V'Národní ,'politiée dóe 21'.. čerYence.Byla označenar že pocházi
, z' kruhů duchovénských."....
" .. ' .' . . : .'
.' .. ' .' "..,' 'ď'
" i',' PrdJo,lidu"připojilo: ·clne'22. červencc"Óvahu;' že ,se kátoli~iSll1 ~a~i po.
~álce,neobrodil, že.u pás 'nebyl ,nikdy: ochranou slabých. Lidovost římanú
:že byli-. vždy' jen maskou; Za odmítnutého. Kordače se nepostaví ani' jedna
noha;, Zá . padesát let' se' bude' ukazovat· našemu:.užaslému lid).! ·světlá. povaha,
.; dÍ'. Kordače a j ehO Přéclv(dayostv;evěcech 'soéiálníčh: jako' příklád. před:. ~
" vídavostikatolické;. V .tomtO· smyslu'jest. Kordačůvpřiklad nesmírně poučný I
. pro náš' lid. <, .' ....
....... ."
'. .
,>
'.
. .'ď'
• .Lidovi'~o~inY' (22: . Červe~cé).obfasňují" Že ,vykládáti,'případ KordaČŮv,
-'a·jeho resignaci,z'osobního poměru k nunciovi;,jestnesprávné.;; , . . ď' ', .••.
, ; • Dne 23; července přišlyzprávy,že papež' přiiálabdikaci dr. Kordače
a žé, jej jmenoval arcibiskupem z Amasey aasístentem'ná stupníéh papež-;'
ského trůmi.; Nástupce Kordačův. bude 'prý jmenován v září. Bude tudíž'
jmenován'dřive, . nežli jaks.epůvodně očekávalo; . , , '
,,;, . ' : ,
.
.: :, 23 ... července katolicko.politická . jednotávyslóvila dr. Kordačo,vi svou';
, .'. i důvěru.' .
, ., . .,..
.
" • ,:

/'" ,

~třeseno. Do~ Pr~hy;prÝ ::~~dé <vyslán
papežský legát, aby se ujál sprostředkovánlniko}j:rnéziKor~račem'-a'Ciri~
, , acim,,'nýbrž mezi;Kordačem a Vatikánem. (Večer dne28.čcrvence.) ',; '';
'.' ",' Pražský večerník. oznamuje; že' ,papežské,. prohlášeni; ',že se .bere ,na,
vědomi resignace Kordáčová, bylo .otištěno v' listě Oservúlóré ,Rómano:
(28. čer.ve~ce):,,~',." "~'< '->"~ . ~. " ':c'~ \'1.''':' ,
'.~.
Diécése. Amasea, sousedi . s' 'diecési,'kde jest titulá~~im'arcibiskupem
"',
Ciriad,(Právo lidit; Yeč.ei-ník 2S;červénce);
" , Nejdůstojnější pan arCibiskup obddél ,vysoké vy~~a;:nenání. (t;chd~e,'
23; července).'
. ' : " " ; ' • ,"
,
'. . ""","
. C:,
i Potvrzuj~, se, ie',pro:, Iluncia.bylazakoupen~ : Karl()vých,Varechvila",
• kde. má být poskytováno pohostinstyí, církevnímhodnostářůmď -:- ovšem'
.vysokým,,.....::ktéřL'přijedóu· do Československa; (Koupi., této vily ,neschvaloval'
'dr. Kordač:;,Nuncius,tain ,mohljezditvautú:~) '"",!<.~ ' . ' ( : . ; ' ,
",Dočasnou' správou diecése je pověřen dř;Píchá .. (Čech'24. 7.) ,'Lidoi/é ,
noviny ďktomJ' rn~ly'. okřídlené<slovo:arcibiskupův' pád:'riásleduje ,dr.' Pícha';" '/ ' ,
':,Dne 24. 'červericebylo túdiž jižpo;bitvě (Deulsche' Presse 24. 7,)' ",
, ' . , Dr. ,Kašpar -se setkal s dr. K9rdačein a litoval, žé byľl'esignací pře-'
·,kvapen. rPrager Tagblatt 24. července.)'
.' '
"' ...
Ci 'Nyní. mají Němci' dva' světicí. biskupy:'dr. F rinda (chorého) a,mladého
Remigera. ,ČešimajC jenom jednoho; Nuncius' se měl,postarat,o'světicíhci
,'českého ·biskupapro'pražskoudiecési.Mámé státLníže nežlLopat zriěmčé- \
lého klášťera,'jénž 'dosud ~ nezavedl: slovanské, bohoshižbýď a'?jehožněmečtC
miiiši ~iÍIformújí nuncia ?(Národní politika 24. ,če'rvénce;j "
",:' '~'
,-' "'Pron:ás 'platí: 'RoIÍía.1ocuta, causa ,finita;'napsaly'l.{dóiJélisly 24. čer-Vence. ,,' -, , ' ,
',>:":' ; ',ď>' , ,e '." • . ' . , , ' ' . , ! , ' , '. , ' : - ;
~',Životópis dr. Kordače, zejména z jého mladý"hJet; otiskl'podlé, vypra~
,;,,'vování'ardbiskupova:'list, Cenlropress, (23. července)
.",'."
..'
.... ,. '.PragérTdgblattměl 'rozhovor s dr/Kašparem; Tento církevní hodno~'
", stář prohlásil, že nechtěl ani věřit; když se dověděl, z,denních lisťů o od:stou penl Kordačo~ě. DiviL sé,žé nuncius; s nímž mIúvil koncem čli:rvna, nic"
. 'muo tom neřekl, ba žel se mu o, něčem podobnémnézmínihmi'dr.' Kordač;
. i;eskoslovell~ká' reli~bliká:~pakuje':- i.'Ce~lropresi1. ~o ,p~víÚr K6rdač
osvémpřípadu::;,Zámeček břežanský .jsemdal zříditi pro ,nuncia Ciriaciho:'
,Ale' když seďmu' to:nelibi .. :Má,' raději Karlovy Vary, MadánskéLázně .. ;
;Vždyf . anglický král také jezdil každoročně ,do Karlových Varů a \nE~darsj .'
tam postaviW vilu., Je přece Ia:einější'najmoutivilu na dva měsíce,:nežli 'ji
postavit a celý 'rok opatrovat> Já' na táKové. luxusní potřeby nemám,', jsou tu
,-důležitější,:věc( kulturni.ŽádajLmne:stále; o příspěvky na 'kostelÝ.·~,~ď_' . .
' / Dr. Kor'dač nebýl' jmenován patriarchóú,cožjetittil 'ještě vyšší nežli ','
arcibiskupský,třebaže~ titulární, protože dnes neni ,ani jeden tituF patri- '
archálniupí-ázdriěn'.Snadbúde dr; Kbrdač"jmenován patriarchou pozdějL,
,(Lidovéiioviny.24:Čemmc'e:) .•...•.... ,., . .....' 'f . · . ' i , ' ..... " , . ."
,tVě~ dr. KordaČé do'sud / Vaiíkáne~' n~nF'deÍinitiyně' vyřízena. ~ J ~dná se
oníjak V Praze, takv'eVatikáně'(Večer24:července;), Papež jedná
s kardinály o. Kordačovi, .jak 1 likvidovati !ozladění, mezi .' československým
klerem' a 'katolickým' obyvatelstvem. .
.
1
, ' ", Bohemi~, myslilá ,24 .. Července,' Že.: je. post~vení" ,nJ1nciov~otřeseno. ,Ale
,: Ceskéslovo oznamuje, že .nunciús nebude ódvolán., > . ' , ' . ' . : , ď' ;J
,ďJestliž.e se na české ,straně mluvi' o'nacionálriic;hZřetelich Kordačových:
'.' ..' 'anebo.' c.irkevníc~;' děje:- sé ~ěm~ům .křivda:_', (De.ulsche ťresse 24~.:,červenc~.)'
. Slovenští kněží,' kteří se shromaždiliza' předsednictví 'Hlinkova, vyslo'vili dr. Kordáčóvi syinpatiea poslali ,do· BřežanteIégram.(Bóhemiá 25.' čer~ . _.
".'ven'ce.) ·'.,.:;"ď·,' ... '
ť,"'::, ,:"ď",',
":·';'ď.
.',"',
Dr; Kordač. p'ovolil Celllropressu: druhýroz.l;tovor (Právo Udu :25~
. "
,vence).-Kordač,'yyslovil otázku: . Proč' dOtllIie, rýpou?; Mojé imínění jest(
. Kněží, si majl 'předevšim hledět svého pravého poslání;'Zásadně jsem'však .',
,proto; aby' 'n~zůstali, ~tranou politick,ého,hnutí,,~,Jsoupřecevď mnohém' zra" ','
•.

v

ď

ď

í~jši ;ežii')'aikové: J;emvŠak rozh6dně: proti torri~;

~';

aby k~ěŽíia'n~dbávaÚ" .\ .'.'
duchovní, správu a. věriovalise převážně. životu politickému.-':'.: O .modu
: vivendi řekl: ,věřím, že posloužÍ-předévším . iiášemu .státu.: Kordač' věří
... v' přelom' dnešního. řádu, Vyvozuje i rozhovoru: redaktora 'Centropressu: S Kor~ď
aačem;.Nároaní' osvobození.:
'. ': ~ ..... .
. .:~.:
.... ';,
..
. ".'Dr.Kordač .. jesf.duchovní;tsistent' na stupríích" papežského' trůnu, ,vy-;
kládal Ai. F úchsv, Prager: Tagblatfu.Lidóvé listy to citovaly 27 .. 7; Deutsche
:Presse,se dovolává,:: aby 'osiřelé stolce. biskupské byly, obsazeny, protož~
~iskupové'jsou ·povólanými~ůdci. (Citúje Lidové;listy 27. července.) :'. '" ."
' . List nuncia. Ciriáciho arc.ibiskupuKordačovi byl otištěn v Lidových
Jistéch ,dne· 26. č~rvence:ďExcellence, nejdůstojnější' pane.' Velice jest mi.
líto,' že ,Vaše. Excellence,: jak,~sám ráčíte, psáti: Y.dopise ze dne 3;'t. 'm;:,>
" (t.j.července, poznamenáváďreferent); ríepociťuje již tolik sily,abyste mohl,
· zastávati nadále těžký: úřaď praJskéhoardbiskupa, jeíiž jistě, zvláště ,,'dneš c
nídobě,.vyžaduje svěžích 'sil. Současně však'jesfnii. obdivovati: velikou',
,étnostVašíExcellellée, že dáýáteďpřednoslspolečnému prospěchu duší před.
; 'dobrem:vlastním,' skládaje z, vlastního ,rozhodnutí řečený úřad: Sdělil,jsem C
.:. :Yaši ;resignaci r Svaťé· Stolici;ježvzhled~m' k Vašemu pevnému rozhodnutí,
odstoupení 'přijala, 'a . tímto mým . listem:, fakticky. akceptuje~ Při . tom' ďsl ,
vatá.Stolicepřeje;abý ,bylo ó :Vaši Excellencipo stránce hospádářskétak ~,
postaráno,:. aby. Vám'; by I zajištěn: kIidný:ii, bei:starostnýživot, jak toho Y
pniyémzasluhuje .tolik obětÍ' a',prací pá ,řadu let, jež' jste . přine~l k dobni'"
této: diecése,(iajíd' se tak nesnadnospravovati.*) Svatá; Stolice 'svěřila, to.,
. této nundatuře. Račte býti ujištěn, že'vše '. ihíiéd provedu podle' přáni Vaší
". 'Excellence.~Vzhledem khodnósti,~,iaké se'Vašr Exéellénci' dostane "po
'.' resignaci na . úřad' v pražské diecési; nedostalo se mi ještě inslrukétJ ákmile '
. je; obdržím, ihned<Váso tom zpravím.' ·Ježto· pák ·nashila.v die~ési 'tímto'
:' disvakanc.e;" 'sdělím, věc .Pražské .metropolitní; kapitule;. aby. přistoupila ke:'
jmenování kapitulního cvikáře' ákanovi:tíky aby, pověřila'_příslušnou správou.,
,,:...:,Při této příležitosti, vzdávám vroucí díky' ia. vše, (:'0 jste r<ičil.po ~dobu
',svéholířadu ,vykonati pro-zastoupení Svaté. Stolice a 'pro' j éj í j ednótIiv(
~. rěpresent.inty,,:zvláště ; pak '. pramou': skromnou , osobu ... , Budu míti 'vždy.' na, ,.
:paměti dobrý příklad, který. jšte miráci! dátipřriéto :jistě,.smutné příléži~ .
tostL Deji Bůh, abych i já měl tiitéž mravní sílu,' až ~ počnou mi mizeti síly
apozriáni,,:knestačím '·na. těžký 'úkol: ~poštplského nuncia;Z,' plna. srdce, .'.
· Vás'pozdravuji a .jsem.VašíExcellencinejdůstojnějšíuctivě,oddárí. V Praze: .
. dne 13. července '1931, Petr Ciriaci;' arcibisKup, tarský, apoš~olský: nuncius.
, Kapitulní .. vikářdr.' Mořic Pícha 'poslal .kněžím a věřícím' pražské, diecése Iisttohoto znění:,'Důstojnému duchovenstvu a věřícím' pražskédiecése!
Je;Z11ámo, žezdravj nejdůstojnějšího pana arcibi,skupa pražského: dr.. Fran-,
;tiška Kordače bylo stále. slabší. 'Vzhledem' k tomu, sám. nejdůstojnější pan
.. arcibiskup, jenž . zastával,' po, dvanáct let . úřad ". bdělého·. a"milovaného' pastýře "
. : způsobem. výborným ,se domníval;, že' nemá sil tak svěžích> aby mohl nadále;·
zůstatLve'svéřrÍ arcipastýřskémúřadě; vyslovil' prostřednictvím "JehoExc'el; ,
',Ience, •nEddůstojnějšího· pána apoštolského nuncia Svaté :Stolici. 'své, pevné.
rozhodnútí; že, chce ". se' zříci tohoto ,těžkého úřadu .. Toto <jělio;:dobrovolné .'
asvob<;>dnézřekríútí· bylo ~od' Svaté Stolice'přijato, .jakňéidťtstojnější ··ríúIicius,
panu arcibiskupovi oz~ámil.·,O této resignaci 'nejd.pánaďF'rantiška·Kordače .
· a· o přijetí jejím Svatou~t9licí dověděli',jsme.se ,i my, preláti aj kanovníci ze
'. :iprávrJ .. E; nejd,' pananunciať Petra.. Ciriaciho; ápošto,lského nunciá, dne
:13. 'červell';e, již' nám podalósobně v. kapitulní schůzi" v níž přečetl sám
resignačnídopisJ;;E. nejd.·pánadr. Františka ,Kordače a list Svaté. ~tolice.<
'. o přijetí 'resignace.:Při tom bylo prohlášeno, že arcibiskupský~tolec pražský'.'
cide dne .13,: července' je' uprázdněn; .
.::. . '."
.. ' ..•. ,"
.,' ,
, :' . .· . Úřednípublikacítěchto. dokumentů'-':' poznamenaly',Lidovf listy :- jesť
,'. zahlazena minulost' sporů, a pro' každého' katolíka rozhodnuto;' Arcibiskupa
j ••
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, .; *) '. Dojde tedy brzý ke. ~řízenFriového biskupství', v: čechách?, (Otázká ; .'
".: referentoya:) .
. .
, "
' . "

,>

'

"

'\

'>dr.Kórdáče '" pr~vá~í "při. j~ho. odch'~dú •· . láska ' vš~ho';~ÚoHckéh~' lidií, . jenž

.' mu. přeje na Bohu klidný odpočinek po tak veliké práci pro rozkvěťkato:
'., '"lick'éCírkvc v národě českém. . '
\.... " ...... ,: " .;,.' .• '." '" .... \, " .
•. ' .' , <Po toíntoshr0!Í1Íiždění" přinesly listy< ~právú,Že' dr.~' Ko~d~Č:o~~mo~iiěl>;'
,: '.. ,': Lidové' noviny naproti' tomu:' přinesly': zprávuj :že" ,arcibiskup.. neonemócněI. '
, . '" Lidové.' noviny' vyslovily; podivení, že·.ordináriátní list nepřinesl.' ani
..::resignačnLlistiny,arcibiskupovy .a l1 i· jeho rozloučimi s' arcidiecésí; jak bývá"
:zvykem.., ' . .
' ' : .. , ' ,
.. '. . • . . • '. ". '•. , "
:.. •..• ,l '.'
Jragedie.s dr. Kordačemvyvrcholila, ~napšal H(róznatá) v Národri{poli~'>
,Uce. Katolický. svět očekával, že věc búde ·vyřízena trochu'lidštěj i; (Deutsche'-'
:.Presse.) Se strany českého kr1ěžstva.bylo prý' odesláno,dó ŘíinávysvětleIÍí
': této.věci ~ a ,to prý obsáhlé a, věcné. Kmetu,- stojícímu téměř na'd hrobém, .'
.byl zti"pčenživot. Arcibiskup ulehl :pod ranou hroznou; která muneiáslou- ,
ženě bylá zasazel1á~Takvyvrch'oliIa' tragedie ..Bohdápravda, zvítězí f..,.;.ArCi':' ."
.' 'biskup prý,; řekl: ,Co dělat1,J e to u. Pána' Boha. Dostal 'prý.' nová ubezpečení .
"', <'
:_.~s~mpati,í .'z., Čef.koslove~s~a ~,~ze, z~hran~čí.. " ," .~:' : . ~:.': . ;.. . - .""'"
.
'>
Pio katoIíl{y. byla věc., s arcibiskupem dobrou :příl~žit~sÚ,
'nahlédnouti, do zákulisí ,katolické ,; Církve" ,organisové:s 'reglamá prlSne)Slml
" :":než,, u nejmilitarističtější . armády, .. napsalo České. slovo. 26:'7.:a. zakončilo:
, Zde, se nejlépe uvidělo, jak daleko je, katolicH éírkev od principů demokratických. ,"
r
'
•
"","
.• "
..
',.' .. ThDr;' F. X. Novák, v . Lidóvýchlislech adresuje'Hrozmitovi, z Náródní ť
. ,politiky slova: "Pámátu jcte, co Vám řekl před málo' lety. v prů jezdu' d~ káto~ ,,:
'.: Iické redakce ve Sp'álené ulici: jistý',kněz? • Styďte se
svou,herostratóv.-'
. ,
., . " , . 'ď"'" '''.'
. sl\:ou prácif'Pamatujte na hodinku smrti!" . . ď.
'. '., Odešel.' jeden z největších arcibisku'pů: na Stolci ··svíltého'. Vojtěcha . '~'.'" ,.
'!. ~~katólický klerus i lid přeje Í1ejdůstojnějším~:pa'nu,arCíbiskupovi;'abyv k l i d u - ;
'dožil :požehnaný život,: který;'. jak prohlásil;' chce ,ještě více věnovát přípravě
."sVé duše pro věčnost: a sobě samému. Věřícť aicidiecése loučí. se se ,svý~
:.:arcipastýřem s láskou a pohnutím~
Y
, . .:.
,,';
ď. '. :',:.
, c.:;·'
"Pi-ávo.lidu;28.červenée nadepsalo .článek. ;,OpravujíKo!:,dače", Lidové
lisly,ktéré donedávna otiskovaly rozbory známých sociálníchprójevůKor-c'.
ď dáčových, .obraceje Objednaly. ši nový. projev o "Rozvratu ,dnešní ,doby',' od . '
, učeného prý budějovického, biskupa Bárty., V dalším' ukazuje Právo 'lidu' na:
slabiny i:lánku biskupa~Bá,rty.' " :, . .' :~',
.
'.'
,/, Večer oznámil 28. července; že' -dr;. Kordač, nemůže při jimati novinář>
~kýcliÍ1ávštěv;,:
..,... " ď
ď
ď
ď
, '.>' ['Čech (kdysi:'list Kordačův) dne. ,28. 7. zakončil zprávu oť článku dr.
:Nováká větóu: Včerejší Večerník Národních, listů píše: Projev dr.:Nováka
':'. jevěru';přímo.trapný.<'(Novák . totiž: psal, ;aby starší 'uděliilimísto 'inladším;)
, .. ' . ", Resignace: Kordačova:byla 'ohlášeňačeskoslovenskýmúřadů!Ú óficielriěi.
,,":
Dne. 28.: července navštívili Kordače žurná:Jističtí ,zástupcové Iistá. Eger;>land a Deulsche :Presse.;Kordač prohlásil: Kladu důraz na 'své prohlá'šení,
:~. ;';~:: ~e mój~' sociální,: náz6'r.y :·nezpů.sobily. ~oje: 6dstoupenL' ,Spor,:'s nunciE;ni.: 'po-~"
':;'vstál . pro "požadavky nunciovyse ;zř~teleín, na representaci.·Arcibiskup . prý ..
'.' '!matně 'prosil. nunéia,~. aby 'ještě. dvě' leta'.posečkal, s .kóupí paláce,:dnes že
-, ,ještě stojí ·koupi :v 'cestě:pótíže. s. opatřením 'peněz.Ale,nuneius· hroziL'pd-'" .
jezdem z Československa;, Abdikačn~ 'listiilU ,j sem. podepsal; : protože" při il}ém
; věku, néby 10 poinyšlení mi,' rekursvelini zdlouhavý tj ehož. konce bych 'l1e~ ,
přežil. a potom ·každodenrií. rozčilovánÍ. . Resignace ,je; neplatná,prót~že.1iyla .
vy·núcená..Věřícím·, prý.vydá:krátkéoznámení,v ,němž 'poví,že' zůsta ll e ,
s· nimi., ve, stálém'.stYku. - Všechny tyto projévy.vyvolávajíprý~'ve' Vátikáně.
,'eliké pobouření!jakriapsa~ 'Venkov., Na. těchto 'slovech, ujistil' Kordačně- ..
,mecké žurnalisty, není'. zbla pravdy. : ': ", ',' ,'," ,';'..
., iď.':' ':,.;'; "
Československárepublika:ódmíhi.,abyse:'Bohemiamíchala,do. otázky,
.', :'kdo buae - Kordačovým nástupcem. V očích Bohemie, jest í'!:k'0 zloči l1 • jestliže .
ď -někdo', slíbí,' Československé republice. 'věrnost. ,. V i. této' protičeské' ,mohemiL: .
hledá pán',P~tersj kdýs(sékretář Lodgmařmův,'ceshik nár~dÍlóstníínusmíru. ,';'.
:. ,:.'
' ...•., .: ( . '.
'.;:,';.;" ".: '. ·;:'i,·,(Dokónč~níl):.c·
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. S~ětó~á.konf~rell(:~ ;i';:usa~~skápió '.jédnotu ye.viře~ a řádu·' (WorldCon~
ferÉmce on Faith. and Orde'r),>:jejíž snahou jest sblížiti'vŠéchnycírkVe'ne~,; ."
. , 'římsKéiiapodkládě 'dogmatickém; kónal~l pracovní konfér\mci ,svéhopokra_ <;,
'; čovacího výboi"ti'(Cóntination, Commitee) v, Anglii .yOHigh Leigh.Našedrkev;: .. ;~
'jako člen~i tohoto P?kr.áčovaciho .výboru, účastnila' se' také na této praco,:óí '
< ....... :,'" ':" . . ' ..•. '>:... ~ .., . . ' ,ď.
.,'.,',
.:.konferencl:
:: Netaj í~e ~e:ď~iktérak' 's' názcire~;:Že,-úkoltéto" svěiov( ko~f~rence hude;'
velmi. těžký; vzhledem k, dogmatickému rozvr~tvení všech ,církví, které
vlastně právě dogma dělí.'
..
" ','
'.:: Jistě, Že jest již.' u~,čitÝm úspěchem,:poÚř'ilo~lise zí~ká.'t~šéch~y církve
· ďÍú:římské ,k spoluprácina;'tomto -velmi . choulostivém poli ,~: srovnejme jen .
:třebakalvíny spi-avoslavnfmi~ k moderním proudům nábciÚ~ským nehlédě~/
.. ':Pokud:jde.o: pr~v~slaví, .. 'setkáme.se',s ;určitciu(~ýhodou. 'Pravosiav~á,
ď dogmatikanei1( ta\{ přesněformulóvána,', jitko na příklad, clogmatikacírkvé .
• římské, kteráyolnosti vevýkládú vůbec' nepřipduští. / " ' . ,
· ':N~'ďdr\lhé,~tr~n-ěnutriopřii~iú, že :a~i ,orthodoxie .p~~téstalitskáu'~vy')' :.'
stupovali na :kónfereD'crták n'ekomproÍnisněj jako. tomubylo,třebá'uKalvína',
i
nebo, 'u . Lutherá. ,Celkem s ; hlediska:, náboženského.nutno 'oceniti dobrou.
snahu, členů:konJerence':vyjíti si'co ~nejvíce vstříc;, jest, zde ovšémurčitá
',~;"obáva, žétotiž:vzájemným přátélskýÍn ;stýkéni" delegáfů':. nakonec . vzniknou'
'ďt. zvAheolcidické,'iésolucez přátelství; které, si sice delegáti<odhlasují, •jež,
, ,alejéjich církv'~,dom,!.nepřijmou: ~et.éŽ· nutno si"všíma,ti toho,P?kl1dkte7~ :
· delegat zastupuje SVQJl církev oflclelne. .....• .' '.; ., ' . ' ) ; : ; ' ; :t.
ď
',:, Letošní konfe~~nce ; v,-High''Leigh byla' přípI-avou riaďplné,:oekurri~nické;:;
zasedárií této\konference' v,Lausanne v roce 1937.",/.' .... ;',' ,
.::':';.
:... ,Na pořadí letošních poracLbyla·. důležitá. otázka dognúitická.;;o. milosti~~;
;Vzhledem k tomu, že dosud nevyšla'úřední zpráva o této ,věci, :riechcemese
, zabývati .podstatou celé otáz~y..
". ....• ' : , ' , ~.' .... ' , '
'.
Připomínáinéjen, ,~é již tató • otázka ',;0. milosti~' : jést s; dogmatického,'
,hlediska pro, řešenLvelmi těžká, 'a že nepostačímijiti j en:"smírné formulky",:';: .
které pak oficielní církve nepřijm'ou. '.:,
. -.'
'.' '
. , , ' ." .
, ,Zdé oyšemzřejmě jeví; sevýhodiC dggmatické neprop'raéovanosti tohoto
učení u prllyoslavných, nebof.mají<" tom smyslu, dost v'olnouruku.·· ',: ':,
, : ,:Těžko 'ovšem půjde . vždy':šrovnáL:otázkuďp'redestinace ,(Calvin, Wiklef,
Hus); ~o tzv. :!,presciti': (předzvědění) ani nemlůvěi s. otázkou' svobodý ~ vůle'
a .:hlavně' boŽi,.1ásky' á spravedlnosti ke . všem .,svým dětem' bezcrozdilu a; .
spravédlivě.· "
< ': ;,: ",
:':;.;.
: . ' ',e. .t . . , ' ' . ď
" ,.'Scholastika ;'ahlavněsofistika jsoů~ice s to tytá'pojmy' hodně zaplést,','
.,alé, nikdy Jle vyjasnit. •Veškeré: snahy v·tomto smyslu' o: rozumné, vysvětlení"
. (sr; tomisté, a' moHnisté)' končí nezdarem usurpujíbtiáBáhu ne1:>o' člověku~
'. ", .. V?:hledem k' torriu,že otázka;,milosti': souvisí: vlastně' s' věčnoůspásou>
:člóvěka;což naznačuje á propracovává"nauka'Q predestinaci,nutno přizhatí;>.
, . že celá: t; zv /'theologie. milosti;j est vlastně regulována ať ovlivněna otázkou' .
nebe ď a .,večného pekla,;y'čemž neřímské církve neliší se nikterak 'od 'římské..
,;.': ŘeŠen(. naší církve': která' v," tomto' smyslu' nepřipouští ideu 'věčného .
pekla;- nÝl>rž;vyroynán,í,: jest: ovšem "daJeko srovnatelnější 'rozumu'člověka
s. láskou:. a:: spravedlnosti. boží,'. neuráží. ani ,Boha '. a" jeho' spravedlivost, '.' ale
, ,také' iľe ' jeho rovnou lásku ke všem dět'éÍn:svým bezrozdilú.;: , ',;.' "
:: '.' Pnivě táto myšlenka nespravedlivosti,boŽí;.to; byla; která: odcizovala ,a
. " přímo' Odháněla Hdi, .kteří 'dovedli lÍ1yslet, od pojmu. Bona laskavého. a spra~
" vedHvéhoo' a. tím' od, Boha: vůbec, o věčnosti pekla, odpovídající idei, bezcHovostia.pomstydítitvosti,nedůstojné' křesťanského' pojetí :Boha,,'riemluvě;; :
'. .!vl.ysUme;.že 'právě. tato idea ,i vyróvnánt', nahrazu jíci •. staré: pohanské
věčné.\ peklo,' to bude,:která, získá 'naší ; církvi . všechny .'duše rozumně nábo~
,žensky cítící, nején u riás,'nybrž i .y. ciiině; :N ebof žádná' drkev t. zv. křeď
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,sfanškáne~ěla~ dosud oÚa'hyodhodiťJent~stai-ý min~'s,odpo~'
'~rující Ježíšovu učení ,o' boží láscea,'sprayedlívosti.·:,

' '.'.
" .. ,.' ',"
bylo také "proto ,dosud li všech, církví ,,,mysterÍ(im",
. poněvadž, ~nLriejbystřeiší 'theologické mozky:. vsoHstice' ať scholastice. ne~
dovedlývyrovnati toto učení, odporující také zřejmě lásce boží a:::Jehóspra~
vedlivosti . .',' " i , ' • • , " • ','., ;0':" ' "; , ' , ' , ' ;);.~
"ď'
Jistě,'ď žé i. kónference ,~F ~ith aIId Order" '~ótva: d~~i~ne>s~ v., řešeni této'
,ótázky, 'pro ;st~ré cfrkve otázkYťzákladní" dálé',než je'st,ď církevní theologie'',. 'dosud: ovšem' jest naděje; že se i. vlomto bOdě najde i snad 'nějaká koiúpro., misri! forinule; ..,' . , ' c ' · ·
é,> ~. ,; " ,,' ';,"; " ,,'; ':: " . i , . , ' )
,",:Horšíbude postup; da]ší, ježto otázka
milosti" úzce souvisí a u ortho. "do'xních' církví jest přímo' podmíněna sakramentalismem' (sváto~ti,' 'kanály
,milosti) -;-; máme na 11lýsli hlavn.ě otázku: svátostí, svěcimí,"apoštolské po~,'"
.(, sloupnos,titranssubstance ťatd,', ;V, nichž' i: orthbdoxrtí. církve sediametrálně;~ ,
':.ro.zcháie,jí._.. ",,'
~.::
I'!
'.'
, .. , V celku nútno. ovšem, lausannskéKOliferencí a 'jejím' delegátům
velkou píli a, výtx:valósť; .která!jistě,přinese na poli' církevního 'sblížení a,'
.. ' theólogickéhó:pochpperi!:velkýužiték I ,když 'snad 'po její velké práci ne- '
': nastane
drkVích ,uniformita ď slov, bude velkým ziskem 'pro křesťanství
, . nastane-li.
všecn církvích, které, se honosí' býti. křesfán'skými, pochopeni,
, 'ducha boŽího'a:.·ílúcha Kristova; .
'
, Příští pracovní, konference.
,
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DENISA:ČESKOSLOVENSKÁ~CíRKEV."
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',.... ~HIi~d:po;~ioženíCČSbYI. D~riis',ď francouz~kýpřítel a'dělepisec mišéhó'
, národa,/vPrazé,' ..: :,," .., : ""'. .... . ... ' ' . '
.; :.','. • " , ,e:
Tehdy', přirozeně 'založení' církve budilo;. všeob'ecně, •á ť. kladný/ať' riega>:
.tivní zájem, a .také ,Denis byl dotazOvánpoúsudku,':, ' . :
.' ,
..
Klerikální tisk s'velikým . jásotem pustil do světa zprávu/že Denis prý
prohlásil, že.naše církev nelniÍ bůdoucnosti; ježto prýnem_á viry~.Tétoklamné
.~. zprávy,' dovedl' římský. tisk ,celého s~ěta,. využíti, proti .nám,,:.
': / .... ď. .
;" Bylo' mi; hned divné, že by .. historik 1a protestant Denis', mohl pronést ď
~', úsudek tak křivý a nespravedlivý o věci, které nezná, ale nebylo Íni možno
, dovědět se pravdy,_iežto Denis . zatím zemřel.
'.,
. :'.,
,',
.:'
• ,: Teprve když přišel jsem ria studié'do.'Pářížea' vlÍ1stitut d'études stýkal '
'se denně' s, rodinou DéÍlisovou, 'fázaljsetri se nazminěný úsudek.Párií' Deni~ď
. ;'':'sováí která. býlatehdýse svým' mužemvPr'ázeá.náhódou,také přioriéďroz_
, inluvě o'naší církvi, kategoricky popřéla, že' bysebýl 'Denis' tak~ vyjádřil
. a podala mi následujícívysvětIení: 'j,Když . byl 'můj muž.ďvPraze, byl. do~'
.•. ' tázán, co myslí O úspěchu a bud?ucnostiyaší',drkve;:A tu:. op ~odpověděl asi
ve,' smyslu: Situáce po světové' válce' jest 'pro . náboženský, život a! církve'
(všechny!) zlá (následkem yálky!):atím více pronovoú Církev, i když: jest
zde náboženská .tnidice,n'ebof' po :válce nellí '. ve' světě: víry (apres la guerre,
n' n'ý: a pas, ,de 'foi dans le monde I 7'- ale riikdyďneřekl;,žene~ylo .by:.víry
ve vaší církvi, neb:u jejích představitelů!"" .. ""', . '.
.
. ';,,' " ' :
.;: :'; .'. T~: j~st •. téměř, doslo!a vý~ok, paníDeni~ovéi,:svědkYl!ě .zaj isté. nad. jiné:
povolané a:věrohodné;': ',,~ : ;';':'.' ' ; " ! ; ' " ::",',1:" -' ':."', ': : " , ' , .•
" : Také ;; p~k 'v' další:' rozml uvě ; pan! :' Denisová ' .pr'ohlásila';'- že' : Denis, sice'
neználpřesně naše', tehdejší duchovní poměry"á::že měřiL,vše :náboženskými:.,.
"poměry fi-anéouzskými"hlavně'církye římské,'kdezáválky',a'po válcen'ástal '
,mravnianáboženský debak1.! 'y,'/;',';:> "ď;c~;/ďď"',,.i\ .•.. "
. i, Soudil'pak, že u.nás:jsoupoměry v římské církvi .analpgické,'a:žé· tató
~sotvaje~t schopnajakékoliv,reforrriací:{:;'; ",. . ,
' ; ',~
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,.,'.'~: N a]{onecrC:zníltivy'paní ri'énisováznóvu cÍůřaz~ě pr~hlásÚá, ž~ zÍÍl~ně
~ných ,slov

:ve smyslu:klerikálního výkladu' Deniso' naší církvi ,neužil.' , , .
"Považuji tO,za,důležité,; ježto: římský tískstále" ještě podobnými vý~
'mysly;proti,nám operuje a nic-mú nevadí, co: Denis; protéstant, řekla psal,
o církvi 'římské' " , , ' , 'ď,\'; ;',' c",': ' ~.;.. ' ,,', ',;:",',',,'''' '.-~ ',::,/
',' ','Paní' Denis~vá'byla~án;:i mé' 6;obě zvláště nakloněna, a horlivě r~da'u:
'i :skutkem ' pomáhalá:mi ,:usp'ořádat' prVní' ;našé,boho~lúžby v Paříži, ,v,:, re, forrtÍov'anéin' kostek,sboru, k;něllllÍž, náležel j , sám: Denis., Q tomjselnjiž
;ostlltně"refer.oval svého časuv."českém;zápase":,',.' .': ,"~ ',;:",">.'
,'šla: ve své přízni tak daleko, že'y/mém:nedoslatku půjčila mi',velmi ochot-,
n(svícny'z'Denisóvapracovního stolu ria,.-oltáFPřipomínámtotaké proto,'
že"jest'známo,:' že reformovaným ,,(kalvíni) ,,: není 'dovoleno; při ,bohoslužbě"
užívat" svěc, a někteří ',jdou, tak daleko, že považují" to' za' cosi,' pohanského. '
. ',': LitovaL jsem vždy 'jen 'jediného:;,že:totížDenis' jest ,již ml-tevJ\, ':':
';', (Pr'ozajÍlnavost, ještě dodávám: zmíněné bohoslužby se 'konaly :,na "vá~ "
,:,noce1921~ OběhlÍ'Íitůlv ref. kosteJe', stáL tak že ,jsemnelll,ohl kÓÍlatí"bóho; služby:před riím, tedy:,zády k lidu, jak tehdy jsme ješt~podlé: římskémšé
konali" nýbrž zariím; do jestobliči:!jem k lidu; -Psaljšem, ,to br: Farskému
a, tenpozdějizača!zavádět,tenzpůsob,
veelécírkvLr,,:
' , ,,'
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Světová. Alliance ďpro přátelství 'mezi,náródy,.prostfednictvím'
konít!a', ve dnech'1.~ až' 4.:září t.. r. ,ve, staroslavnénl, universitním

.

městě"-

.Cambridge. osmou " konfereriéi.,svě" mezinárodní.' rady.:' Univérsítlhost é Alliancě::
Ueré sepodaři1o .sjednotitievarigelické ,a::pravoslavné církve. k práCi ' na'
" zachování.. míru a ,utUžení pásek,', jež °různénárod ý, světa ma ií;: pou ta tiv přá: .
telství a dobré,vůli; byla zřejmá ze slc;íženLkonference; Více, než 400:déle-,
gátůCa ,hostí,izastupujících',34 ,.národní . rady A1liance',: se',séšlo',vCam~,
" bridge," aby svou' přítoriJnostL svědčili.za, ,mnohé ze svých' di-kví o: rostoucí
solidaritě církve ~ Kristovy' a společně si uvědomili vážný úkol církví' pře~
,odzbrojovací konferencí. , "
. I.
~, "
" ',' , , '... . , ,,' .: ' .
'CČSbyla· zastoupena: bratry, biskupem-patriarchou G. 'A. ,Procházkou,
"
biskupem'Drem. Stéjskalém, a tajemníkem Dr'em:Hníkém. ' čsl.'; odbočku " ,',
Allianee zastúpovali, Dro' J. Procházka, fárář, F edorRuppeldt,církévní' pre-.
sident Dr. E. WehrenfennigaDr:'F.-Žilka., ,Zit mládež protestantskýéh
,církví z Č. S.'R i, zúčastnili, se I,Dr. M., Lučanský., a farář. Stiíkl,' za maďarské
kalvinisty, na Slovensku biskup,Balogh~/, ' C ' ',:, , : , ' ,;. """,>,;:, '
, Kónfe~enééďbylápořádána;'britskou odbočkou Syětové 'A1Háncé, '" jéjíŽ"",
'užšL,výbor, 'sestávající 'z biskúpa: Ripona, "Dra Drummóndaa, H>.,W:"Foxe, ' , výstižně vyjádřil účel ko'nference,: těmito, úvódními slovy,ke'sjezdové 'pří~ ','
ručce, V, 'nichž ,praví', mimo '. jihé :,', V" půlhodině denní, pobožriosti',sL búdeme' ,.'
připomínáti" žéÍlC užď:patříme ke,kterékoliyčásti ,církve,' Kristo'vy,:aCuž:• j srne,: odda'nýini,čleriy .. které,koliv země;! jsme :, všichni členy, vělké' Boží" ro~ ,,;
diríy a' jsme, k :sobě', poutáni, pouty'. Jeho' lásky; Y, J ežíší: Kristu, To' musí ',' býti,
'základní tón, naší' ,konference. ,Chcéme ďzdůnizniti, tento' fakt,poněvaaž;se
konference, schází." dóbě·krisev dějinách 'světa.' i Událostmi:, příštích 'ně~
, koliká měsíců', a zvláště~a: odzbrojovaéí .'Konferenci ,', r; OJ 932, 'má "oýti ,roz-,
',: hodnuta: búdoúéno;st i člověčénstva,-:y naší', generaCi. , MY-věříme,; že' odpověd-'
',-:!lost za, toto rozhodnutínespočíÝá jen:,na státriíéích"alé ~též~nai:írkvi Kri-,
, stově; Kdybý všic~ni ti,' kdo ' se.! nazývají křesfany, ' žili •den pO dni v ; duchu
Ki-istově, a hledali ,nejprve' :ze,všech věd život, podlé,Jeh() vůle,' zmizélo "by'
mnohon'éjhorších'překážeksvětového' míru. Jen,om :budemé~lise' navzájém
,m'odlití a'odevzdámé~1i 'Mu,; znovu" své životy, ',budeme'moci pohnoutí svě-'
tem. Žiyý :,KristiIsIH1so~í;'skl"z,e 'živou' Církev':',', ." '
" ,
','

'.',

"

,

",

"",'-

,; .. '. ':Na' této ;id~ologické "'základněse skut~Čně.· konference ·sešla·a· ~ .
. duchu vykonala: kus iá služné: práce. Zasedáni plEiriárniIÍ1ti .předcházel, sj ~zd:
"'mládeže, který: byl. 100vým úspěšným pokrokein. v·životě·.Světové·. AlIíance;:' .
. Předběžnákonference mládeže- byla konána\v Cambridge·ve~·dnech:29.:,'
srpna.,-l: zá.ří :za účasti více/než ·dedn·olíosta rňládýchmužů. a·: žen, :;vybra-:.;
; nýchz'19:různých států'za'pomoci'náródních rádAlIíarice.. Bylona :ní pro~'ď.
bráno· za předsednictvi,Dr'a :Bacona,·.presbYterního, dtichovního'zNewcastlu, <, <'
několik. ož~hivých .otázek,s~h~asného duchovní~~ ,života:; z nichLhlavrlí
.<~.. ;. byly,:., .. '."
. '..:
,., .;.""'.'.:' . ''': . '':: . . c . • ",,'-.! ',.' '.
•
, ' .. 1.; Pótřeba: církve ..• Činitelé, jež mohou. přispěti:k.novému " životu ,na, '.základě mezinárodního 'přátelství' za spoluúčasti mládeže. . '.
"
2. 'Jak' se církev stane mezinárodní s, pomocí ošobních' styků
,různých.národů . . ';. ' , .
".' .<.".".,..... ,' .. ": '
','.: ·.··~:t: ,3.0 ;:ndesnadno~t~. jazykovkéh~ dó~ozumění;. ~poviÍ1nosti,~
·.··UCll se 'Je nomu ClZlmu' Jazy u;;>.... ,., .. ;..
<'.;:' '
.,. ". '.
;."·4;,Mládež a'SvětováAlliancé.
"~'o .' / i"~,
" ' . ' J;. '.,1 '
.'.' Účas!ri}CI,konference . mládeže ,zúčastnili' se ď. většinou _též, plenárního, .za. ,sedání', kongresu . Světové,· Alliance·.. a.' porad <její. mezinárodní ,rady." . c', '.
'~:,;, .Z celé. bohatosti' kimfereni;níh'ó ,'jednání,' můžeme·si· všimnouti· v.: této. ;
.krátkézpqivějenomvelmipřehledně hlavníéh 'referátů a' diskuse,-:- ježna.
:~ílěbylanavázána 'a dále některých 'výsledků":při ,·usnášení,'se,mezinárodní _
;:rady,: zvláště',podstatné . části resůluce'oďodzbrojení,'.. k 'níž ... jednánLkonfe- ", .
řenční.'směřovalo.:
'. .... .. . . ' '." , ' " ,,,'.. " '.';' ,'" ; ... ',.,.", I '
,';' Dr; ,Krumbine,(ze. Severoamerické,: Uniel·,ve . své: promluvě' na zahajo:'
:,vacípobožÍlOsti· konference v děj inněpamátné:kápli . :v:Trinit)i, College po- .',
':ukázal mi mírovýďúkoldvóú generácí; ;nichž ' staršj: generace otců prožila'
válku v plnémyědomí j ejíhrůznosti a .proto' se' snaží'; její:opakování' :zne~·.
'. snadniti;.zatímcomladší~enerace má za: úkol· vybudovatLdům, lriíru. :Sou;, '.
časnátoůha:' po'míni je zřejmě'patrná na těchto třech "ýsledcích: ;Přede~
. \'ším.válka:byla,Pařížským:páktém : prohlášena "--za. nézákoóný.;prostředek
',k 'řešeriL :m'ezinárodních" sporů.' Dále se prokázalo, .;že : ztráty .' ve • válce" na
:;,;. --: ,"životech á na hmotných statcích jsou tak veliké; že ji'.'čiÍ1hneúžÍtéčnou'.a'
" dókonce' i nástroje' yálky. snadno, se ,stávají . neupotřebitelnými; ,;, SvětQvá',:
'>' ,konferen'cé odzbrojovací':niá přispěti· k,upevněnítmíru<a; toho, dosáhne jen~.:.
;".;; :"téhd,ý,:btide~li úspěšná,." Bylo. by omylné, kdyoichom~ si představovali, .;. že "
',':;.~:,ďmír:mŮŽe "býti vnucen: ··YŽdýf.dnéšnístav :.' jest,jen·zdánlivě stavem.' míro~
X"vym: Z~jem;'o.válku', svědčío~toml žepokládáiúe. ještěnětoza~ cennější~ .
. ,.,," " nežlisvůj~život: "Pravé vlastenectví(pittriotis~lztotožňuje;,vždy,národní"
ď ',zájem s .lllraVním ,ídeál~m:A tii,veškerá'naše'nadějena mír ,je :zalóžena:na,.
,r- rozpoznání; ižežádným' národním zájmům;.válka ·'trvale; posloužiti,.,neniůžé,
Hloubku .lidsKé 'touhy, pO'míru :ÍlOz~áme, ;.až národové budóu. míti ,příležitost,
, > ~.< "obětovati, něco· ze. své· národní: ctižádostivosti pro.Jeho, dosaženÍ-.,'
. "': :, .. ..:, .·,Už. tato. úvodní,'promluva"s'vědčí "o vysoké: intelektuální iíróv~i; konfé.~,:rénéé, která . .• stejně. byla:; zachována. též've:všech, refeřátech,př~dnesených
v,. plenárních, 'zasedáních; ., Biskup z, Plymouthu .přednášel '0,' odzbroj ení . . jako
. ' ,.' ;mra'vním '. problému: a'. zdůrazniJ,že, křesťanovou.' snahou'. je, aby patriotismu
' : "zůstala 'jeho ,hluboká :mravní náplň ,a. aby se nestal ,modloslužbou, která oý
,': dávala> Césarovi;: co'jesLBožíhó;.' Při. odzbrojenimus(se ,postupovatr,s·hle~
:; (líska; vyšší, spravedlnosti, ,která. nerozeznává ,vítězů a ,poražených. Hlavní
,;myšlenky z. j ého,řeči bylý otištěny; v Českém 'zápase, stej ně 'j ako,:hla vn!. ,
body z ,přednášky . · o·. :národní ,: bezpečnosti:s ď, hlediska', křesťanova ; profesora ..• " .
. ,:H.\Donnedieu: de :Vahres. přináší; toto.číslO,N. ~revue.ď;;> '(: .,.-;:.' . ;:>: ... ;',: '.,' ~.
"'~~ Dr.:·ViIémP. Merríll·'z New ..yorku(:kterýstáFr;: 1914 u'kolébky'Svě-' ..
tové, AIlíance,~.promluviI o~ odzlirojení se stanoviska', a:merického.:Yysvětlíl, '
. j akď'v~'samotném, .různorodém složení· :'Obyvatelstva' .Spo'jených:\ států: a ,'.ve.?
'. správní administrativě, jeho. úsfavních ':představítelů'jsou'ťdána .:vysvětlení,.
proč .Amerika .. reagti jena.aktuelní meiinárodní;sítuaéé; příliŠ.zdlouha vě.
Při· tom je' třeba .zdůrazniti, že: veřejné: mínění.j e; 'vlídně, nakloněno'- Briand-·
,Kéll6govu" Paktu 'a :,důsledkůmjježz fněho>ply'nou;Nucené odzbrojení ,. N~~
'je' pokládán~ .za'; spravédlivé:jenom,,~ bude~li· 'začátkem ';všeobec~élío,

a

z

>' .

>'"

/odibro'jení~~i~i~í11~ svet~;; S~íŽ~ní \íálečný~hi:dluhua'reparací s~ c'st~an'y

a~eric::k,é' .',nutně byď:předpokládalo:ďOdzbro'j eilí- evropských •. mOcností: Amé:. '
•nc~~, oA!>.očka' ~větovéAlliance. pr llcuj e ~ velmí;' účinně ~ k" získání ,:círKví'pro
mírovou,;mentahtu.~··;..• ;·; '".;"yj';·:·.;';··:('~:"·.ď.' ;.c:;:';"
. ':".::'.',: .. ". "c':
·;;Nedávným~dotazníke~,byld ~-zjištěn~hž~vice .. než ·.10.000duchov~ích;ve~~ ,
?poj énýé.h .:. stá tech:stavf', se.' nek()m I?romisně ;protió'. jakékoliv, vá.1ée' 'a,;ód pírá .. : . '
. v:ní:podporovati,vládu,',kdybyv.budótlcnosti '.k válce 'došlo :Veřejné' mínění',.
'Ameriky' si;žádá,?'aby ';"::delégaClch: na :ódzbhij ovaéí' konferenci převládali',;:,
~tátníCi,kteří' před~tavují .' opravdově smýšlení ..·lidu ; spíše .než'~';'ojenští ·'·od.·>'::'
bórníCi,a. :aby ··.dosáhli:'·skutečného ,. a.:·· radikálního ,sníženj:c;: dosavadního .,";:
zbrojeni.'\~~·' _
"y/:; :',; ~:;"-'1"';';' ":", '~:':'~~.:~~~.:·/c:: ~'/~.' :.,.:':.~' ,"; ,-; .. '
;:":': :'; ~;.. f ",' .:;~ ':
'~,:' G:, Sparr!ng-PeúrSčnz.· Dánska:'ve'svém~'výkh;dtÍ q':zodpoyědndsti'církV'(!'
",lduraznil nutnost, ďaby;.ka:ždá·jédll0t1ivá náboženská"óbec ve všech círKvích
. ,byla':pro ·myšlenku, míru:.získána; . a: aby.:kitždý "jednotlivý: ,čléh'::dtil:~svou.
':;>ovinnost podporovati' církev. modlitbou,. osobními . obětmi i. finančně , v iejÍl.n
'.úsilí o zabezpéčení:míiti.~.: '>. ď " . ' . . ; . ' :j.:. • "~' ,:;.~,~;;.:: 'C; ~•. "
. '-"~;.;Dr:' Walter:Si"lOns, "p~esident ::nejvyšŠího . 'soudu' v'. Německu;: J)řednesl/ ,
",velmiobsažriýréferát o:svobodě. a 'základních 'právech; včetně'právménšin;': -" ..
· ,Vyloživ ; historicky 'genesi ': nauky···· ó·základních ' právech ~.lidských . a· .poda v:'.'.'
: lejichhfavníproblematiku y ~ přitom'nósti; Dr. Simons probral' politické sou- :.',
~ ntažnosti. těchto' práv.'. hlavně 'pokud<jsou , obsaženy
pojmech: , rovnost,,: "
, svrchóvanost;'~ riezávislosta'územní ;'nedělitelnost.:;podepsání.mírových 'smluv
neodstranilonáródnostníéh menšin '.: a nutnost jejich '.' ochrany:: byla" zvláště.c ':::
: '."ysloveňa., Ochran~:. merišiii: nese 5, sebóu .né~spokojeiíost : státu; mi: jedné .. '
':. straně,' pon~vadž .. je omeióván.:, v:e,;své.svrchova~osti .a ..: ještě: ménespokojenostLna.straně' rnenšin's·amotný.ch.:Oprávní . pos'tavení'menšin, a~o.'zlepšení·
.. jich' poměru . se', stále: stará 'několik' odborníku·,.v menšinové ;otážce'.a'ďzvláště
.' Ústav. mezinárOdriíhó. práva; Tenderice ··'je;' aby-Zákládní . práva' občanská ia
lidská nebyla ,menšinám odpírána' a aby;
menšinové: politice nebýlosou-, .
'peHCimstátUm: dáno'právo 'odvetných'opatření: prOti 'menšinám.: Světová<: t>
Al1iiuíce::pomáhala.ř.éšitimenšinové;' konflikty· vrúzných: státech,':, zvláště ..• \" ..
pokud. šlo o ~ olihr.anunábož~úských 'menšin; Řešéní :miÚí : býti ,v dtichu',bra~.· .•
;·trskélásky; .sri,tíření'práv.' státu . a.' lidské. svobo4y'( je:;ideále~.AI~iance. ::{."
;; ·,0 •. tomtéž te~atě, :~eferov.aldéžbiskuPďlreneus z iJugos~av.le. i . ' ; .. . :.;1;":,
<,.c',četnérozpravy: o'těchto' přednáškách, v:, plénu konference·.měly _vesměs,: :.' .'
. ," . vysokou:,', myšlenkov(!U :.naplň ·;.:a .,·J)yly,neseny:,tímže 'du,chem';' smířlivo~ti ;'aďď:;' ~
.. " ;,dobré'- vule:. Ná delegáty; j ednót1ivých ,národních' rad '.a.: na,; delegovanézá~ ,
'. :.ť. stupce mládeže ·liýloi:Jmezeno "'. jednání . mezinárodní ra'd y :.: Mezinárodní. rada '..
· vysléchla ' zprávy.' výkonných'; 'hmkdonářu Světové' Al1iance,"ježby ly před;,,' .
':lož{my: delegátum' tištěné. 'prove'dladoplňov)ící'volby; v presidiu' (presidens',
· ·tem ·Alliance:,. je.' nyní Lord' Dickinso ll ;, jedníni: z~ď yi~epresidentu', je' biskup-'.',, '<~
: ,patriarcha, G.,A.', Procházka) iv~ čestném, sekretariátu,:'přijala" výsledky' :~;:f
. ď prácej(jdnotlivýcli 'pracovních 'komisí a: výkonného.; asprávníhó výhoru'a j ' ........~
usnesla' se..: na ' resolucích,' z nichž' úej duležitější .' jé část,' obracej íci: se: ke:;::ď>~.
křesťanským.': církvím'ďsvěta ivé;' veci, blížící ;, s'e '.: odzbrojováci . kOnferÉin·ce.'.',· '. ::.':
Zní.' následovně:' .\,Z, ... "~:.ď",:,,,,:,;,:>,: ,<", :'~',':'-~: '.:; ;:ď,. '<":fr>",":'': .'. /
J; ,,,Meiinárod~í 'výbor ,Světo~é Al1i~ncé; ,který. '~é' s~Še1'dné,4; iáf(;'193f
:' V Cambridge :.'y~ A l1 glii; :.j é: přesvědČen,: že -:'válka' jákoprostřédek kúrov,nárií,
;..mezinárodních: sporu; je''neslučitelná;se;smýšlením; a',méthodou;· Kristovóu
"'. a:: proto též: neslučitelÍiá: šé, smýšlením amethodou' jeho 1 církVe;. Mezinárodní
. výbor pozdravu je proto skutečnOst, že, Svaz národU'svolal světovou .:odzoro7
'jovací konferenci,. a/prohlašuje, že':jest povinností všech Církví;abý '~se vzhlé-'-.
dem, k: :této ko ll fúerié:i'. zasadil y:.vŠíín svým ~v livem:', Všiéhni'c na:rií ,shromáž7.'
dění zástupci ;národubuátežsi'~vědomií' ženáoožen'ské amravnísHy ~světa
'.. ;sí .: přejí'mezináródní,shodi< v, tom ....směru. ~:'aby' 1" bylo:dosaženo/,ve',všé'éh,
", oborech ~skutečného: ,zmenšení,; .zhroj eníi: áby:.2.', byla" úlVédena'pro·.·. všecky:
··nep.ákladná,základnav poměru ozbrojených ,mocínáródu;>: která by:bylá~
'v . soúhlasesesk,utéčnostíjže'všichni, se války. zřekli, a'pr<;lhlásili; . že 'jsoú '
.připravenj:k; řešení' spo~u; ~;iež. by me'zi,;nimi: mohly '.vzniknouti;; pouze'iníre
',nými'prostředky'a'. aby :3.': bezpéčnosf;'všech·,národu~byla.~zajištěná' proti
r • •• '
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, . . Krátce "před::Příchodem~Od~;~j ovt~,'do', Říma; '~~řídi1'níu .'
'papCž;búlIou' ze .dne 12;' břeina/ábý biskup; bysvopod~Církve'
:v Čechách~byla,iachoýá~a;'tyj ,·kdož'by se 'proti'nL'piáviňovali, .
napomentll a ~ kdyhy:~od9n-oho' počínálÍípeustaIi;>~by/ zakročil:,~
/j:iróti: nim: tresty,:církevními. •.• ZárovéňJ:dadl . bilskupovi .. na, srdce
, ,,' starost,abystatuta . koncilu' lateránského byla v Čechách :zacho< : vávána 2 ) :
" . , , ' , ' '"
.. , ; /.
, .... ~'. / BiškÚp': OricÍřej ;,doČk~~~se~;;'~xiľúAe~~'v~zplnbmocněni'pa:Y:
, pežského,ď odhodlal se tirň.,lsmělejiužítiho"á dal zvláštními Iísty,>:
'dp ,'Čech;pcidloudriěi dopravenýnii;"'na,' záklaM' sv~lérií ; papeŽem'.
,yydáného, •. riásvóti;diecési·vy~lásjti·.interdikt.3) .•.... ,',','. ....". ,~' . ,'.:,:':,,',
':', NěčekaI;'2;.da ' aJaký;.bitde .niíti;výsledek'ďnapomenutí, jeljo,' a'.
"přikročil ',' k,ýy~láš.ení l'interd,iktu,ria.:Čechyi j(d ž ·pMvrdil: pápež,' ,
'.~';'
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v~:př~'~eniž ~ i~roz~ázal;~lkol~Íll,l. bi~~upům,>a~: jer,ro~n~~ '~~I.~sPL4).,!.~.,

,>:.,

Kinterdiktu:připojéna byla pohrůžka;,žé: ti, •• kdóž, hy: l\one~,
.zachovali, ;budóu stiženi" dikevnLklatbou. 5): Měly, býti: :Zastaveny'
~"<:~. "':',:,,-,:<',:'~','''~'..'~'",->~,~ . ';, >=:.~ ~ \., ",(;:" '·,:;'~:·~<X:"~·.:>·:':;··'.-:· .\ .... :~(.,~:,>,., ,'.~:-"
"'>t-(~;~' :,.,~
" ,"l) ln terdi kt, (lat" intérdictum) , vcÍrk~v/lím;právtiďzápověď.ipřisluhovati

: :..::" svá tostini i a' konati bohosl užbý v tom které in'; místě 'nebúzemí. • .
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:'~',~;:;)!,·(~:~l:~~~~~~;'~bl~k~:d~Íin~~i::g6;i2~~9S60.':>,<;;"./~:.,~ •. ",!'.;: ....
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'4)Fontes':Í'er. boh:'N;, pag; 127.' :..:..o~O : datu ,vyhlášení interdiktu'praví
ď-; Novotný"České 'dějinyI,,3,str. 469; poznámka 1; .lL pokr. Kosmy,,lLetopisy<,, .
,',české ostro 283)" záznluÍlenávají,ďže seták' 'staló' 10.'dubmi;' ovšetn:.1216,' což.'<
'nepímóžno,a'proto se letopočet" opravuje na 1217. Ale aňi k"tonÍtise ipÍ'áva" ..
:néhoí:H; •interdikt.byl. patrně 'vyhlášen, jiFdříve;. snad :koncem~r; '1216 ď nebo"
začátkem: 1217;., iejména, zakročeníarcibiskupa.níohučského,předJlokládá,:
'tuším,-;yyhlášení' ,dřívější;" Mysliti t na"omylď(snád : 10; listopadu); je",OVŠ,em :",
"dmi nejisté (třeba rukopisné dochování pramenenebylonejspólehlivější)~' ale '--..•.
': přijímati dátum,zdá.se mirovněž~ nepřípustné~ ,atak.ďnezbývá; než 'určitéhó:.:
data·se:vzdáti.'.,'''·
"
',:'" '.'"
'~'
,/,,/.,-, ',,','
"5)' Fontes. rer.
,,' : .
, - -"', . ~ ~-

'. i:',':

:1'."

,

hoh():~ltlžby; 'c'trkevní: ~o~;h~,~ěl y' úmlkn6hi(~v~n? Círk~\tmě~a '.

se.'polľořiti . ve :smuték.'Lehc-é,'pothopu jerrie, účel interdik,tu: ,ve~
..:}éjnost . mělabýti .~. p'()púze,~a'l,:p~d:U tomu, :~kdo, zaviriir. interdjk,t,:
, proti králi totiž' a vedoucírn.Wriihům českým,. a.pod· tlakem· v~re )-:./~
. ·.néhómínění měli . hýti:pbhíúiti 'k· tomu,ťaby.vyhověli .požadavkům:·
, biskupovým. ,Interdikt vy"olaľvČecháchiv :sousedství'.,veliké ;\
vzrušenFa způsobil. pochopitelnou bóuři. Král dótaiovalse c 1,idt(;
'(duchovenstva; kdó!isty:do čech~přinešl a kdo'jestjejichauto'::
•. !em,:a::1 svoláv, kněŽsh:DT lid, . . nařídiL přísné.~ vyš~třován} j~l}ep~da-' ..
ď: řilose /,:šak ,Vypátrati;' kdo .listy do> Čech přinesL· Otázal se: Pt:až:. '.
'. :skýchkanovníků, zdainÍE~rdikt.vyhlášeh:sjejichradóuj ,ale,~tito.;;
odpověděli;: žé: o tom,n'cvědělii že se ,tak stalo'že:zlohYí'a' že:nil':J ..
králéspáchán /by L přímoú tok;. králi ,všák .vyhlášení, listu neby ID . : " ď
" ~··doručeno;'Když.tedy·rkapitulapražská nadotazkrálůvďpopřelai '.
'. že.bY o'tóm;něcověděla a prohlásila se, 'že,skrálemmim6 jejich,';"
.', :vědomí á.· vůli, jednáÍ1o, .bylooš~metně.apříkře,P.řemysl'z:novlt' >
,.ohr,á.til se:k'papeži~".:".~;. '" _~~'ď',:~,ď;"ď . ď .,.:;ď;:~: . ' "' .
.:,':;,:pó. ,výhlá~ení. inte~dilÚu,vyslal':pos'élství:k'papéŽi'š i:Vstem( .
":v: ·němž ,'se snažil, prŮ1běh •. ttdálostí.:v ,Čechách,' vylíčiti <:ve,' svě,tle:"
, 'soběpříznivéín., Býl :prý vždy '. oddaným. synem apošt61skéstolice,'-':
býval poslu~enpřálií papež.~:Vých někdY~i., pr()t~~uli', svých, šlech-"
,tiCŮj 'k~ž hy . však'. tato mu nyní·.nebyhi nevděčná. Když. prý zvě-:
.:děl, ',žebiskup má.jákésfstížnostiproti jeho: osoběiďproti~krá-'
,.lcrvstvf,::hi'nechtějemíti· odpůrce,zároveň . soudcem,odvólaI: se,:'
:.k ,apoštolské'stoľic,i'.;.Zdá{óyprY '~e;
pIskitpAoto, odvol.áni : přE:'
·piistil,:'a.,žádaľkfálé{aby:'vyslaldoŘhmi :posly,' že: sám: rovněž
ďď.:'"yýšl~.posly:~syoje,: Tu.prý,však· . ~(patrně,;~dyžkřál,~:~áh·al,.:.po~i,:
; ',známka:spiso:vatele) . ·.o~ra\T,. kostel; pražský '.'·auejniv 'př(w:~likóu
, ,sbířku,'předsťíáll, ·že.~se 'ódébéřena pout/;a .ta.k . zemi 'opustil,:
,.' v,.pókojLAv.ýHčiv průběh,:svého':sporit'sbiškúPéín . i neidar.pá-.'/'.

ze '.

trání~po',dóručiteli1istů',jejichž,'zlnění ďpřip:ojuje;';připomína's:'dů;.ď>r:

""

razem; žes'e jemu sam'émů žÍidného pód6bnéholistitod' kurié n'é~ ~~,:,:
,dostalo;iAleikdyhý bisktip opravdittakóvéJisty,hyl;"obdřžel; jak~· >:.
'se; mohl ódvážiti'ro'?:šmťi svoti'pravomo:c'nákiál~" protikaIionÍc:.r',·
" kým. předpisům,' když ci t6mnenr:v,listě ,~výslovriě zmínky: I.'dá::.~:'
val král paieži!Í1~r.úváž(~~ou!·z,daj~kdy~>desatkyoélpíra1ijen;ně~.,
kteří;! je dovoleno'svalova.ti vinu' na. krále"a' ml', království.. ČÍ-zdá; ..
prótiIidem,'. kteří' se. ani kvhiěnepřiznali a,ni.neby litisvědčeni, i;-i
ale. chtěli ,v; Římě "spoTvéstiíj e' dóvol~íiotr'esty: prohhišovati.':'. "~>::;

. >:.Ižádalkfál~··~oy;; přizná- ii';e'bi~kti~;Ž~' ~árn; př~lílási1 '~aďj~h~"~' ď

zémi~ interdikt,. svěřílpa pežsvýmplnomocníkům,~j ej ichž;:; j méiúi} "

L:králi: ma jí\ býtisděléna;' . aby,· 'sépřesvědčiH;'. že:krárse·· ódvolál·.··
k'papeži;,a aby; jestližeshledajíi. že něco' seďstalo:n~l'škoélti'aitto_'
.:rity,pélpežské,. ~o .zrůši1i a: směIc~; potreštáli.Jestliže všák'biskup

.'řekp:é;A~·)IiHirclikfú~něvyhlasi1iňechť,\iyšetří;papeŽ,kd?tak uči~: .
.·,ríil· apo~restá . vinníkLNa' konec, pak' žádá -král ,'nelíbí ":li, sé 'pa": ,:'"
:'peži;
postup:kterv -Přemysl
dříye ..::.::.. . pa:trněpos'elstvím ~Benedik'::'~:
,
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.
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Če;ko~/()Ven~ko::; :,:~':,

/

." : " fiipadárcibišk~pad~.Kórd~Č~.ďALdo roku 1918 . pla.tilo'v Čechách, tak '"
jako v Rakouskú;že biskupy' a arcibiskupy jmebuje císař"Řím naproti tomu·
hájil' zá'sadu;že, církevní·. hodnostáři. jsou. nesěsadit~lní. Ani, .venkovského.'
faráře. nemohl' sesaditi. patrpn ,bez soudníhO. řízerií.,' Ale ·roku .'1919 prohlásila'
.·.;českoslóYenská ~Iáda, jejímž předsedou byl fehdy . zástupce sociální demo:
"
:;'kraéie:poslanec. Tusar, . že by, nejraději' prosadilarozltíku ; církve, a . stáhL: , •
Teprve poodchodti nunCia., Ma.rinaggihoz ~Prahy droku1925} bylo' docíleno~
. :modu'" vivendi: biskupy . a arcibiskupy ,btide'jmimovati ,papežskýstoléc',' jestli~·
)ese, proti kandidátovi .nevYsloví 'československá;vláda .. ;:ď:> . ; ' > '..? "
: ..... Di: ·'Koidač~e.stal .• arcibiskupem: z' mo~iŘíma' a"se ;.~chviílénitri .' (bez"
:ódpor1,l) " českoslove'nské vlády; rqku·1919.; českoslo.venské'vládě byla teh~y ,
předložena 'tři jména. Dr. Kordač' hl 'jmenován' telegraJicky,: což byla 'no,,:
'vinkatdůsledek revohičního' převratu v' Československu.·': '., '. '.
..':
... 0", 'L~to~ byl dl. Ko~dač ;sěs~zen, stolicí' papeŽskou podle návrh{t ,nundóva; .,'.
;, První zprávy (14. ~ července J' tvrdily" že 'dr• Kor4ač ; se' vzdal' arcibiskupskéhc .':~
-; stolce dobrovclně'se zřetelem, na vyscký věk; na pře stálé chci-cbyil s, přá: "
,:;: ~ím,' ~by, se"nohl· ve, zh.yt~u,živcta)e~tě •. ~íc~:v,ěn.o.,:atip~č( csvcudu.šL :,:: ';,'
,ce> Léč vzápětí vyskytly se :vdenním tisku, zprávy,.jimíŽď~r.Kcrdač vy:.
vragel zprávy ,jak metropolitní kapituly, tak nunciovy.' .. ' > .
','
: Pcdle jedněch ~práv,vzriikl konflikt' mezi dr; ;Kcrdačema<papéžskýnl " ..
.:·'nunciem ..pro: ódpor Kcrdačův, když 'nunchís vyslovil' určitá: přání ,se:zřete~, :
r lem na 'finiúičnÍ-, schcpnosti 'pražskéhc: arcibisktípstvC (šlo .o kcupi, paláce .;'
. pr.onunciaturu, ci postaveni .vilY. pro duchovní.: hčidnostáře,;příjíždějícL do,
:'•• ,.českcslcvenska k zotavení, V Karlcvých V árech~) 'Jiné hlasy mhivilyo'. d<:>g~
matických ,úchylkách dr:. Kordače;:;projeÝených v úvaze: .o, 'scciální.ctázce,
., . . cÝkteréžtc 'Íívaze' bylďcdscuzéri' mcderní', kapítališm,'" Kcn~čIiě , třétí :hlasy
, '~~';:." mluvily, .o hrubémpcrušenL drkevníkáZÍlě,' jehcžseďrn#dcpustiti,dr. Kcrdač. .
:- .... ~Bchemia nlti:vala KcrdaČůvpřípad,uče'skýmpříp'adem Wahrmún'dovýin"; .
Jak Wahrmund tak KcrdaČ prcvinili prý se dcgmatický.· Rczdíl j~; v,' lcm,.
, 'žé~ Wahrmund . mohl, býti' odstraněn: se' sÝé1io:místa;~jénom :se. svolením' ra":
'kouskýč1iÚřadů" ~dežtčiďdr; Kcrdač byl sesazénz mcci ;Vlastněnunciový ..
. ď ď Katolický. tisk "se' rci~dvojil.českf· tisk;~é ';posta'VÚ, na' strá~tÍ riunciQvu;
nělnecký.se ujaJdr. Kc,rdače .•: , , ' / : , j , ) ,
',ď~
./,';.>,:: .... ~; .
..":, >,Také laiéký český tisk se ~r~zdv'~ jil;Tisk; pra viceše posť;;' vil za dr.' Kcr ~
'da~é: byla 'to hlavně Národní :politika a pqzdějidjsk~pósla:néeStříbrnéhc~
Sccialistický tisk ,a .ostatní tisk. stran vládní.většinysecmezcvalc dlcuhc
',na ~e~tranné kcnstátoÝání'~dálcstí. .
;.,' , .
,;,,,.

'~:';... ' ,-:,6{Fo~t~srer., b<Íl/V,.p~g; 127;,'Erb'ek;: č:sj{ (s\;cčái~~}.~:s;~;

... '.: 'Novolný,české. dějiny, I,>}, str. 461, poznámka '1 : Priedrich,CDBU,; č; ,139,
_,:'" 'jenž datuje lístdo koncedubria1217.,{vzhledem,kuzprávě lL' pokr::XcsmYi
" 'v: pcziiámce 'ná str; .460 'uvedené). Mám' všakzato;žé list,náleži dcbě elfí;;
ďvější, z.,duvcdů'htmp?danýi:h., >.;;':':'·>;,.~::;"ď;;'· ';,
..•.

.

'

Ti~k' lid~~é:st;.inY:~~sem;:.Í>ři~ristÚ,} ž~; dr~ Kordač·' r~sign6v~Í;ačk.oli~

•.
.
.•. .
k; toníu'podnětnedaL . l\Taproti tomu y' něineckéníkátolickém tisku' se ozvldy'
;hlásy.o; nedůsloj!lychneupřímnostech; .padla' i 'slova:o .IŽích. '.' Katolický. ~isk" 'ď
. • český· 'začaL zdůrazňovati'církevnLkázeň/vyhrožovaíď církevnÍ!lli ď trestyď (vý~
hrůžk:y padaly ria obháj ce·dr. Kordače; i nit. něho' sama);' vedle nich objevo<.:
valysey ,tisku lidové .strány zprávy, 'pochybující. o rovnováze dúševních sil"
arcibisktipových.·· . . '1 •.• ·.,.\,'.···ď.·.:·.··ď .'ď
\. ; . 1 .
,'.",'
. '. Dr: Kordač' hyl ~ op~Úě~;. ri~j~n tisk~m clido;i str~ni; :nýb~Ž iJist;J~nž,
'hýl 'kdysioznačován."za list~ Kordačův; psal: proti, něimi. Také ,terciáři,řádu.
,ď svatého ·Fralltišk~,.jehožf ~r:J<;?~dač podl!>uh~ I,eta jě.členem,;,zl~mil( nad
'.' nim hůl ".- I'·~ .. " . /i.' """."- ,. ď : .• : :· ••~i .1.'., . "'." ': " ',',
.. ,.' '." .' ...~.,:
ď ...•. Pap'ež' r~sig~a~(Kord'a'čov~ ~řij~l. ·VěcK~~daČ6~~ďje. sk~~če~'a:;' .iÚ~
· . jednal'podle svéprávomoci.." , .' ~ ,... :, " ' : . , " ... ,j;: ,:, ď:/•.:: . ".: :',
"Nový arcibis~upbude. jmenován-v' říjnuas : nim soííČasně<také:1Íi~kup .
· litoměřický;.' Zaroveň ,búde zřízeno '.biskupství ď v . Moravské ,: Ostravě (nikoli ..
v Opavě, jak by' si, proti' návrhu' nuncia' Ciriaci)io přáli· Němci). ,,' -. .
'.Nuneiusprýdohodúo.nioduviv~ndi již nepodpíše.a:búde .pro'nediploma tiCk~j' ~.~~~eš:e.~ítS?;~;n,í:V~,C~ df;:~o~~~~~ :~4volán:.:;i.,:ď- ',. . .
)ď,"
, .;. ,.Málci.pro: útěchu>~Římskci~katolický. tisk ':oznamoval,'že: sv; :Otec .jme-.~
·nóvaLDr: .Kordače, tittilárním ařcibiskupenú z~'Amašie;~ A: dodával" že: titul
, arcibiskupa; z Amasié: týká .. se' stářéh'o 'města, kdé ' ia prvníchd()b kři!sfan-,.
ských bývalo ,významné sídlo biskupské a letní sídlo pontských :j{l'álů., Město> .
· leží nad :Ješit lriTIakem· v sevéi'ní: Asii v, okrsku:sivánskéni,má., dnes30.pOO:
obý~atelů; mnoho chrám,ů, klášterů á -mešit. To<jéópravdti.málo 'pró útěchu:
· zasloužilému' Církevnímu· pracovníku; ,jmenovati "ho >:aicibiskupemnějakého '
· >města'v·· téměř neznámých ,končinách;::,'! . ;>'<." .
.'
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"
Pape~' prohlásil.deputaCi katoVakce; zď Práhy:,;Je to zvláš!nost,'že,'>.;>
,"'katolická' akce. v 'zemi .Husově může kvést;, kdežtoy'městě :nástupce Kristova' .'
'i e':pr~pá~~~~ovám.... "?j~:.'.».:;i;.t
' . , ; f ,ď

.. .'::'::',
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....: Páriiátník.'husitského< vítězství; u 'Domažlii:: , Drie14.:srpna''1etošního.
;oku bylo; tomu 500 let;:kdy: iiDomažlic . dalo se nautěk stotisíCĎvé ~ vojskó.', .
'. křižácké,.' dobře·'.vYzbrójenéj ,před pouhým,' zpěvem' přédních,> stráží' voj skít .
.;' husitského" číta jídho: .asi . ,50,000 .boj ovníků .. Na> návrší . ' baldovském,rnalóu'
", půlhodínku iodmě~ta Domaž!icnásever,stál:' po>dle,tradice' kardinál:, Julián.o'
Ce s a ,ri fl i~spolu s>,vévodou,·saským~. aby ,pozoroval··postavení. vojska'. a'; : .
'. průběh boje.Shlédnuv,. však 'zmatený ,útěk; vojskákřižáckého,nedbajíé:iho.;' '.,
napomenutí,s'vých,vůdců, ,byl llucenhledati také spásu v. útěkj1, při riěmž '.
ztratil bullu. papeže.Eugena IV;; zlatý. krucifix,. kápě'ikardinálské:'rouchojť
" kteréžto :věd ' jako. trofeje .:válečné" po. dlouhou , dobu ,hylY,·. chovány.v Do~.
mažlicích.' ..
.';;',;>.':.:;."1'>'.:,>:; :,ď">,,, . : ( " , ,,:,':'
".t é Vé mIstech ,velikého.' toho ..vítězství ,husitského: byla' postavena k a p I ič~:
• . k a a letos' 15.srpnabyl'v. těchto. místech položen> základní kámen k mému~
,.' m.e~t~lnímÍlpá~ á tn,!. ~ u. '.' D~ z~kl~dů·. p,amátní!-ti by!y . 'pol,oženy .~ameny
ze.vsech : hlavmch bO)1sf ••husltskych; "Vybor. pro: postavenI, pommku,na .
óslavu, bitvy u :. Domažlici1431"v 'DomažliCích:, hodlaloletošním:,výročí.,:ď
: odevzdatr~ pomník tohoto.:vítězStví ,veřejnosti,;.ale' hospodářskL tíseň zhatilá. ':;
'záměr.":' "
":é:
' " :'.:>~,", .,';'
':',< '",:,' :ďV~ý.;,
".,',

< ,

,::It~i~ki ~~liéerní 'úfridy'~~avřeíyspol~Ó~fdomy"kaiolicki ~kce; >~čkoHv'

.
papež vedeňi,akcié' svěři1biskupůni.,· Papež.prosthidnié:tvím,'svého; núncia;"
podaL fórmálně pro,test :udvora . královského. a žádal zadosttiČiněnfpro. po~<'
rušení kOllkordátua' za poškození'exteritoriálních budov',Vatikánu' demon"'
stranty. Mezi Mussolinim a Nátikártém "došlo k : smíru~'K;ttolická ákce má:"
býti zřízena. na. noVých základech .:a vládou královsko~.ďuznána.~.
' ,

- V, studentských bojích :rfašist~' s

,příslušníky

katoÚc ké áki:e.:byl;r, výU\1"

"čena ok,na' p,apežskéhó ,ústavu, a poškozeny papežské znaky; ÚzeiníVatikánu .
by!o ob.sazeno ~ kordonem ~ v.ojska., .
.~
;'5<
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, Clrkev'li{prdce:p(omír.i~'<'"
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, ' ,; ':: ~ír~~á~prci~:e 'círk'~i' Ti~b~ ~i koli. ;;'P,~bt~~iá~íinbliitt,~ «(,24': píš;;:,'" :;"~k;;'
,',' mžiku,' kdy v Hamb'urkti německé sdružeriCsvětovéhó spolku ,pro , přátelsko.u':
':' p'ráci' církví' ~ásedalo"uveřejnili profesoři.D.: Althaus,(ErIangen): á'. D; Hir'seh'
(Goettin~en) .prohláš~ni' proti,přátelsképráci _eírkvL', Pokládají: to . siée ia:
.. křesfan'skou . povirinostr: ab'y:veIké' kulturní' národ y se: učily c lépe' sobě '.poroz" .j",
~ď :uměti,'neobracejí.setaké .proti čistěsóukl-omé!Uu: osobnimupoÍněrus ;iedno~ . ::
'.' tlivými 'národy, :álé 'zdůrazňuj í, <že křesfan'ské.a 'církevní: porozumění á'spo~:'.
':·'lečná. práce v .otázkách ;'sblíženi ·'národů· jsou'nímíOŽnY,.'pokúd jitií .Ííárodo~é
::'~::=-ÍJrováděW, vražednou"",politikt( ". Kdo.:'. věří,'že ' dnes' neI.~e'.,; jinak . porózun\ěni
· .' posloužiti; než.' tak,: ten . zapírá ,'ósud 'německý, a '.mate·· svědomLv:Juzemsku é
,'a ,cizozemsku,;. že nevyznává" pra:vdti" TeBe může' státi jen'; Něniéckti, že
:v. okamžiku, kdy ch:ke';se svýní/vůdci se rozpóinene. na, svoU povinnost,. pro.
'mírj:ll'acóvatia bojovati, že se;jí ze'řad theologické'vědyvpadne vzad,'Jaký
rozdil'níělQybýtimEiziporozuměnímjednotlivcůa církví? A jak .daleko,
'., jest ,pro, profesoratheologíe :slovo .·;,iJ.emožnf', .•. když .přec:' chceme '.' .Žíti 'dle'
víry?: Jest f jenvitáti,:'žeprofesor: MendeIssohn-Bartholdy "ve: sVépřednašce;' ,
í~l~árodní . a': internitcionálnípovillt10sť: '. toto., prohlášení; energicky:'odsoudil;':':
že D~ Egeso, při všem: zdůraznění národní poviniióstiuvedl'že :internacionální, ..
povinnost, jí ,neodporuje, a' že při. všem apeIuna':sv'ědorní světa, ~áby' .do:. :
:.sáhlo·,smířeni všech zúčastriěnýéh států,"přec ,toto ,přiznání've shromáždění"
: zvítězilo :."Křesfanem .býti l znamená, zcelá.. vážně·a. opravdově' chtíti' mír.'~ ':..:.."
,'(Superintěnderit Somine'r; Fránkfurf a., M;) ',·'c."
,.... ~.'
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.. ';:.:.:F.~ Žil ka:.,aíšoiío.:~ázáníná, hoře. Kalich;'Praha'1931: Str. 192, 'cena ".
,Kč ď 12.::":; NRÝV "př,eklad: s . . !hodem·. a· . výkladem !prO :přítomnóu ·dobu ..• Pátá:
,část; díL .druhý . Začátků a, základů' křesfanskéhonáboženštvL ,Vl1vodě. jest . . .
. podán 'vznik,':výziiam a, rozvrh: káiánína hoře, . připojena .. pakparálelní ..
místa;z Lukáše ,a: Jana:Následujenový:překladY.;'Vn .. kapitolyz' MatoUše'.,
.. ' a třetí· částpublikac;e;,roúahemďnejvětší( ód str.3LfIž do- konce) : Výklad '
. ,kázáni na: hoře,. (Nová, blaženost,: Nová:povinnost'a možnost,Núvá • spra~
vedlnost,' Nová :zbožnost,. Nový ,vztahf.ke,světu,Nový·, vZtah k' lid~m, 'Vytrva.:
; lost:v dIÍlodlitbě, . Souhrn ·.zákona; Dvě '.' cestý,:' Slova .a'činy,·. Dva.stá:vitelé J.
.;vyPočtené námětyjsouspeCifikoványr jednotlivými ; úvahami;" až:naposled" .
ních: p\H" které. j soukratšíníi . refleksemi: Překlad Žilkův:je zřej měmóderní .. '
se,.všemi .přednostmi ,toho ,významu; Po . strárice věrnóšti' možno, ovšem' o 'ně: ." .
kterýéh':věcech ~ diskutovati. Na':př, hned óďzákladním pojmu::blahoslavenost
či' blažénost? Žilka' dal'přednosfpřeklaqu,blažéhost;'a; ;své. rpzhódnutí, odů-:, .
>:5 ••' , .vodňuje. Nabizí. seďótázkai: je~li: dáti. přednostzás,luz e;ď zatíni:~ez zřetele. '.'
;.': ': :': k,získanému"s t a'v'u' blaŽenosti, 'nebo.je-Ir, více .zdůrazněntentostav. Filq~: .'
;.:; .J, logicky se ťótázka sotva'. ro.zl'ešL; Není :přespý' ŽilkůV:výměr,' žC; blahoslaveným
.'.', nazývámeď hikovéhó,.·kterého, I i d é Za. šfastiiého" pokládá jí' nebo prohlašují.,
.' •• S,.křesfanského pak. hlediská lze sótva •držeti takovou definici; Sv čt tu ne~ .
může'~rozhodovatL o '. věcech'BoŽíCh;Vždyf.evangeHstoviblilhoslá:vend .,.jsou
právě.posÚtveni ,proti běžné', Ínorálce"světa ' a ;prot( jeho.> hódnocení. V ,dů~
,sledku toho':-':byŽilko'vo :ódůvódnění bylo vratké'::a; pře!{Jad ~ ;,blaženi~:. by,
'. neobstál."Blahoslaveni'" vystihúje,více,' v':tom ,:slově ',se :'obrazi:lépemravní' .
".podstata lHesfánstvi. Výkladově jest.díló hutné,:'časo'Vé;ač předchozíijPodo:;~
, , :benstvi,- Ježíšova~~probral :Žilkana'mnoze výx:azněji;:~což '... náopak .bychom ,
' horskou řeč JeŽíŠovu;y·;Podobenstvíchtak~·byl,
· . očekávali' v aplikacích
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<<.•'.,. Žilk~ <,odvúněj ší, v' biblickém, kriti~ismu~'\ 'nekompromisnější 've ~ Své~ <př~
,:,~, svědčení. ',;Ježíšovo kázání'na'hoře'::ve"výkladové 'části Žilka poněkud'zatě~
'" žuje. theologickou' spekulací; Tuá'ťarri je.tísněn j prostředím,' což. se' Rak
'projevuje, slabším rozmachem v' interpretaci těchto-výlučríě"praktickýéh.'pi:á>
yidel křésťanských: <B)rio 'bý,velikoupřednosti; dila,: kdyby. se zcela; zabývalo:
, vyčerpáníni::skvělýchnámětů;='ják'ďísou'nadhozeny v . nadpiseclrvýkladovL
části. - Zvláště' dnes je' oŽehavé:préíbrati : séďaž.· k základům ,křesťanského "'ná~'

'~~Ž~J:;:í::~~hibé;g~;; ffu;::~':~'~·~tni:i>:~6mL;'náke:B.:jandY~~' ',~';aie"(;:;"~

"
•.
..., stran ,312.~ Trutnovský Něrrlec :snáží, se 'reprodukovati přímo',osobÍ1osLHu-:.
, sovu áčiní:, ji.'ústřední postavou románu.' Autór ,smělou rukou, sáhl a"ď rem;'.:
kde' spisovatelé: Čeští bývalidosCváhavC Již švih'em tohó módeúíHíó. tempa '
: jest '. udán; výsledek' a: zdár: . Muhlbergéf dopustil. 'se'; těžkých, chyb ., v'. základ-' "
ních ryseéh postav;y':Husovy. 'Z,osnovy;je :piltrno, :-žé, chtěl. p~átize sympatií
k, HusovL:Nymodéloval:však:jeho"postavu ,tak;;',že,nakóIÍec "jemu; samému
i čtenáři: musí být :,nesym pa Hckou.'H us je mu 'Jana tikem ' 'smrti; pravým' kře': ~ "
;sfanským:sebevrah~m: .Učinil ,z'. něho ,: dětinskoú a zase stařecky ,nežjvQtnóu'
postavu." Jest; mu popíračem světa <i světla. yidí V.něm', smutný' klid:,'Jépro~:·. .
sáknut askesí ;l';nepřátelstvím ,k životuj' k-radosti; k čirtlLPravéopáky histií~< í:"
. ricky zjištěóýchrysů> Muhlhérger: nestudoval' ani :špisů Husových ani; se:ne-:/ - '
záhloubal ~do psychologi~: hnutí ,reformačního; nechalIÍepóvšimnuty~výsledky ':,'
, Husových' podnětů. ,Hnut(podÍ1ícené .takovým,Hus'em,;;jak'ho vylíčil 'německf'~ď'
, ,aútor;odumřelo; by ,zaněkolikvJýdni'qJo .autodafé•. Zdravý, běh Jivota a 'záko- ,'"o. ,
nHost jeho vývójeby Se postaraly,";lbynebylo:,husitství~' ačeskobratrství; ;",:
,aby po husovské tragedii ,senerozzpívala ani '"labúLvitemberská" (Luther)",'
zisto let potom::vždyť,Lútner po svém omluvném listě papeži teprve samot~
. ným' páp'ežem upozorněn, že čechové (i.'Řekové) .jsóli "kacíři"" ulekl se 'sice:~
.k .Čechům, se 'nepřihlásil, •ale vřele se ujal, Husa; začal' hi> 'studovati, '. probral'
celý jeho proces á st~l : se' náruživým ~ "kaCířem", také ď a'právě na, základě:,
, ťspisů Husových přišel k~přesvědčení,(že ,i::vjehověci jde o 'problém relor"',;' ,
;: mačÍ1í: ~ O, stěžejních ,zásadách ; Husova "obrozeného, křesťanství; neví: Muhl-,':, ",
:.berger 'Zhola '-ničeno.' :1\1.ísiy::-spisovatel ď sice ',-beidětně'~ci~~ :;~:-:, názor na Husa, 'idei právě,.jenbezděčně;,pod tlakénl přílišvýmluvrié'skuteč,~ , ,
nosti dnešnUJé'chyba, 'že, dnes :živá tradice Husova a 'všecko to, co'po,pře~
,.vnttě .dalo' Mistrú ' Janu: z'adostučiněnL v,'nášem národě/" nepohnulo;' autora,:
aby, se hluboce zamyslil nad; hrdinnč)\ipostávou' svěho .rómánu a psal 'vědomě "
ták:'Íak~ho·. upozorňuje ,jeho' podvědomí. ; Staletí by:, byla"dávno, z'ahládilá .
'(stopýbludnéhoscholastika~a':podprůměrného;,bludaře':,,jakým' Husa 'vidí
•• ' Muhlberger:Ale právě že Hus 'v době 'obroienskéidIlešní 'dovedl, býtrivě~"
,domím náro'da, živým udržovati jeho cit náboženskÝ·:a'sóciálriíj jesl:'zdrciÍjíCí'
;,:,~ritikot,t pojetítruh:ovsk~h? :r;Těmce.Jinak jest roin~n, psán sv~že:,s~ylisticky,:
,'. I celkovou, koncepCI' vymka:' Je ,mnoho, pravdy v nekterých scenach, tamza~,
chycených,; Poučuje však" že ;Husa:' správně 'reprodukovati" můŽe 'si , troufati
jen člověk nábožens~ý' anejspíšElžetodokážednesuž, jen Čech, jehož. srdc
a .pochopení ". osobnost '. kostnického mučedníka . jest. ~ejbHže. ,<;. c ' . ,:fj;'

,'.:' ': ,>MisiroJ~kd dÚaiJýtriúfrÚhó

~~;rÍí :'~vr~p~kÝchná;~dů 'Ú ~ej~ta:rŠi d~bý',

, až: dopřítomriosti, ,vycháúijív' sešiťech'vestát. mlkládatelstyí v -Praze. Sešit . ,"
,1::a,2.obsahují: Donatello:;,David".;--::- Český, mistr z .15. stoL: ,;Královri ...
'žeSáby~'. ' - j BotHceJli:, >!',Alegorie. jitrí:ľď;~ , Brúegel:;,Sélská,svatba,".. ~'
, Fra' Angeliéo: ",Zvěstování'.'.;:....':.Mistr 6. sto1.:, "Císařovna; Theodora"; '~
Rěpin: '"Zápi>rožci~ď:,"':":' Rodin:;,JánKřtitel"; '.,--,'ForniátjevelikÝipapír, . tisk,
,aÚ~raV~'A~~o~alé';;:<,ď;:'ď.l'ď"'"
...• _:,.ď,~
,.·:,ď;::,<~ ::-~.~;.:;
,:;.; Geschichte:. derboehmischen Briide'r," Napsi:t1'.'Jos., :Th. Miiller,:ředitel
archivuiJédnóty.b'ratrskév Ochranově. Svaz. IL;504·stran,,'-Ytomto svaz,'ku'.jednáď,se.ó doběmezi'r;:.1528-1576,:f.·. j.; od. smrti··. br. Lúkáše' do:, smrti
~MaxmilíánídL První svazek vyšel r; 1922,<l r.ď1923byl.,Vydániv českém, ~
překladu od ,J .. M.: Bartoše.' J os;-Th .. :Muller . jest:známý "historik'. bratrský:; ~
.Znáin'jest ' již z' doby, kdy přednášel, nabohosloveckéníústa
vuJ ednotý
'. bratr':':""·ď.
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'~;::q:,:~ké.'J~k~,ře.dit~l:ar~hi~tiJéd~'ot~ ·.b'~a~;~ké· měl:l'říleŽitost shlédnq~trv~iff.er( .~.'"

.. ' ..... p~mátky ,o· ;J.edri!ltě,: které y archivu : Jednoty; y Ochrlinovějsou - uloženy,:
prostudovatI' Je. a výsledky 'tohoto. studIa :.podává. v: tomto 'vydaném.' díle,- Spl~:;:
,sova tel, nešetřil· námahy~ ani práce,: aby. podal;dílo" co nej dokonalejší; Prostú~ .ď
doval i rukopisy' a knihy, které,sé,nalézají"v ci~ině; ve,ŠÝédsku, 'Vídni ·atd;
-Aútor. PosuzuJe Jednotu ,nestraÍuiě,nechÝáli,' jim a .nevYnáší,.áletáké. všímá'
si stinp.ých.stránek: Může se, říci,že ,se ;mu; pódařilopodatisprávný dějinný:
obraz Jednoty bratrské! Tímto lL 'svazkem. není ještě. celé dílo' ukončeno;,
Jistěvýj de. ještě dalšišvazek, na: který se kaž dý,; kdo' se óbírá děj inami cir e '
k~ýní~i,.t~~í:':;,.•• ' i', ,': .~:'ď,.,~,,;,;\:·:,_~>:ď,::':~::;,~~~ ,.'/:'{('~,' ,~-ý,: :
',: LéO· TólstóŤPául ;Bi,jizkoÍl:Martyrér ,-derneue~·Órdnúng._.:. ;,~ ',',
.: Valentin Bzilgakow:Sie' starben.;umdés ,G1aubens wil1en:' ' ; :;~~.
'Válentln Bulgakoo/:. Leo Tolstoj únddie Gegellwart':
';'
'.')Verlag NetÍ-Sonnerifélder Jugend,) -": ' ; , 'I, <;;'- : . ' , ' .....; \
(. Vydáním těchto : tří. spisů ,získalo si ,výše jmenované" nakladatelstvíve~.
'liké zásluhy;, .. ~/:"';;.é:',,, . >;~,< .1. ';ď<.: <I, '",;'<:".:.: ':
, '.:: > První spis liči za~hycené, 'episodýz dějin' útrpení dúchoborců;"nlské to;
sekty;iEdichžmyšle~ky Lvem Tolstým mocně. pohnuly; a' mělynarÍěhovliy,
; ,Hnutí' povstalo v Ruskú,ke ,konciXVIIL století a přes;všechóapronáslédo
, vánI se s ,velikou houževnatostíudrželó,' učení, a .. osud1.('této:'sektypojed:
~". nává: spisek' názorně a" dovídáme·' se všelicos o ruské zbožnostL:'mužíků;:,'
'l,
'~ :,' Druhý; spis, séznamuje, nás.s osudyruskýchnlUčeníků nové doby.Y·c,>ď;;
, •. .'N ejinteresantnější pro' nás 'dnes jsou' řeči, kteréposlední"sekretářTol":
"'stého," Valentin Bulgakow,' "měl~ přiruzných' příležitoste.i:h,abY ,"obhájiIsvéhó
"mistra, mezi ;·nimi třL, řeči: proti' ;bolševickému ,Ii~ovémukomisaři . Lúnačar- "
,'skému; Kdo zná .Tolstého,·'ví:pře'dem;'že·· sev:'těchtóřeČ,ech' .jednlro 'jeďnu.'.,
'ótázku, 'otázku ,;násilí",;;Revoluce'se'neospravedlni1a, nejméně v 'očichná~
.> božeriských'lidi; Ki:e'v a'néřesl nezmiz'ely ;"nýbržvirostly: Jako ,dřive')rium. , '
:fujenásiIí:Có námpróspěje takóvý život? Nejsmezvířáta, v nás, spočívá ne-~
.,', smrtelná ihiuhaďpomíru, bralrství'<t;lásce,'1"Člověk čté'smělá ,'sloya' s.vnitřním.'
" , '"pohilUtím á musí;při tom 'duchu si říCi'i, ;,VYvolané duchý 'těžká, zažehrÍaW ..·.<
'7>,- ,;:::NebOf.-ješCjisto,· že.' Tolsťój'(patří/k ::odpovědnýni':;,próio'kům':'.bólševičké:'
revolu~c~:;<.y:, ':"',
(,ď:::"!;'?:,~.:"':: ď,,';,·':'ď'.v-::-ý,<',
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'Herm~neutik' des' IV euen ,cr ~siame;ten. "Od.'1Fr;· T orina" Goetting~Íií: Ban~::

denhoeck:&Ruprechť 1930,253 str~nt vázJ.U-imarek ď Táto': kniha 'profesora ,; ,
. pro,: Nový. zákon,v'Kopénhagenu'vyšla'nejprver,: 1928 v: jazyku dánskéin
a:nynívyšla v rozšířené ,fonněvjazyku .německém; Podává náyod:k exegesi
,Nového: zákona. Pojednává 'sev ni'dosti zdařilým způs'obemď(po ; krátkém " .,
výkládú po' stránce 'subjektivní i :objektivni): o:'jednotlivých óbtížích:a: pro~ď;; -:
hlémech,: které se .vtextú.Nového zákonavyskýtují:o řeči,: obrazich;my~:.
•-: šlenkovém obsahu; literární formě a'. historické analogiLPakriásledújekri-'
":tická "úvaha' oprincip~chvýkladu, které se běhElm' cirkevnícndějin 'vys,kytIy:,:,',"
><Ajakóje výkladdogmatický,'.,alegorický;a analogie,písma).'ZávěrtvořL struč-' '.
, 'nédějiny 'exegese,';. ',," "c, ' , " . , é . ' , ...., } •.• ,;".,:--:;? i"~,' ,'.>: ,i:,
'.,>Spisovatélziskal si nesporně 'touto knihou velikouc'zásluhu,'. Neboť 'uvádí'
nás, -velmi jasně~pečlivým " seznamem Hterátui'ý do ,: rédnotlivých ď kompléxů
otázek;' Zvláště 'začátečník hude' míti ie studia;' knihy prospěch.
Zni~' \:

,< :', :;:

";' Profesor Dr:'G;~F ~ ieďdri'ch~i~~i1 Iiediv~o' 6~:': nar~~eniIiy);~hoď!bi~:' .
valí, žáCi projevilimu: svou .úctu tím, ,že 'vydali Sborník p;.ací,':kterémuvěiío~
vali, Sborník: byLvýdári nákládém Historiékého spolku; má, 473: stran, 22
óbrázkov~ch. příloh, 1neolypii. ,Cena '120.: Kč, ~~ ByIVydán za. redakce' prof.
. Dr, V, Vojtíška;'archiváře. hlav, města PrahY. Obsahuje, 32 článku z.,různých
, •: oborů., Většina, prací 'zabývá' se. " otázkami' z; odvětvi: pomocných '.věd ". histoe
.:~'ríckých~ kteroužto nauku j přednášel p'rof. ,D,~G.c Friedrich "na Karlóvě uni~ ~:,
'. "ersitě,:ď':, ,.'. ~,:. ,.' .'" ":.';>",,::': :: ...., ,', "l',",~, ' , . , . " . : . : ' , .'
, 'Články, jsou věnovány, hlavně dějinám, diplomacie, ,dějinám ústavním, po~
litickým a. dějinám umění. :.R~zebí~~!~ Iistinné'památky.~ašeLcizía,coŽ je
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v naší literatuře téměř nóvé, jsou tu 'řešény"Lotázky metnodiky: Prof. Dr~
" V" Chaloupecký ve své práci pojednává'ó' vývoji nynějšíhq ,znaku Slovenska.
Dr.' B.' JenŠovský. pojednává o českóslovenskémhistořicKéin výzkumu' v Římě
a> nutnosti :. organisace' této ,-práce: Dr.' Em. 'Janoušek;. 'áréhivář Zemědělskéhó/'
archivu, píše o patrimóÍlÍálních 'aréhivech,'kteréza:·pozemkové reformy' při- '
pádlý péči;státu;., SborIÍík- zaslouží· si \ pozornosti '. celé' československé"ve~
~,ej~?stL<ď;;.. ;(: ":~':~;:~:",
::':'X;r~:.'.;,ď:';,:(\ť»;i'.:\:;:.;:V,:,~ý:.;~ •.
':. Matfidia.Román z-I;, stóletí,.poKÍ'istu.·Pře!ožil. Ch!';) Enslin, Stuttgart,
Akádémíscher'YerlágDr; Fr.; Wedekind&Co::.1929; 330 str. Cena váz. výt. .
6.S0mare~ ~ Na začátku liL stoL' objevilsev křesťanskych kruzích ,'román,.
\který líčí; Život, římského· biSkupa' Klementa a 'skutky. Petrovy;,. Spis" velmi;
·,důležítýpro 'církeyrií . dějiny;' zachovál> se'11ám ,'však jen :.ve.::dvou .různých ' .
. 'zpracovánichzéIV.. stóletí, v tak zv; homiliích •• Bóhužel :nestá-..iá;' jejich ... pře-, , .. :,
'kladu do moderního' jazyka. " "
.,' "'.' .
""."";
" ' - .. ', ,
, . T ómu ch!ie :spisova tel: 6dpomocipřekladem'oriěch ~ homilií.' Aleb.óhužel ;:,
.; nemůž~ . jehó '" dílopýti.' uinánl? .za překlád~. Srovnáme~li )prvních~ desef "strá~ ,,: "
:neka. další,nělderé', čÚti .s řeckýin . textem,shledáváme'.hrubé .·chybY· v, pře- .'. /
khldu; .takže' bez. původního,'textu ; nemožno' obsahukriihy zcela porozuměti '.'
: Něm'eckf:tex!; jeSt; časfó; nesrozumitelnějšl'oežli text' ře'cký ;:' " '. Zni::' J.~;,:"
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:,"/' .."~':,' .:.. ."-~:':~,:~';.',:~,,; /::_~ ':ť~.:',> "'>::'"
': ':~',~,':'. ," -.. .' ",':\':::, :.:.\: .. ' ...:,;,-_: '~"'.
;.( Na., 26;' čerrúmcépřipa'dla ď painátka ,narpzenin.,Tómáše; ,Štítného.i,Po ~
:.Miličovi ,a Matěji z Janova jéstTómá~ze.Štítllého.néjvýznačnějším před 7 :,<
éhůdcem H usovým;ď Narodil ,se' v . jihočeském . kraj i na 'rodinné tvrzi. Štítném- .~
·.·.u; Počátek" Tam vyrostl; .vzdělávál '.se'na~Universitě 'pražské,' kam: zajížděl; ď,
"

zé

'. aby.poslouchálmistrY , a: ; kazateIe, , hlavně. Konrádá W áldhausra'á :, Milíče',> .,
i,Kroměříže i ovdověl brio, věnoval sepakvychově děUf jímž' věúóval veškerU
> svou péči 'á1áskUa své didaktické ,spisy! které šé hodi; ovšem. i pro : dospělé.
, :-:
ď 'Jeho.; spisy ma jí účel vzdělá va~í" ma jíf často nahrazova W kázání.' Štítný
. měl, celkémS dětí (z nichž ' i ednozeinř~lo záhy; dvě' dóspělejšídcery', před
•. rokem :. 1380. Se .' synem ',.Janem ,a'dcerou '. Anežkou ;.: odebial. se, Štítný r. '·1831
doPrahy.ByloÍ1}u· však :souditi. se a','svézboží,.jež jakQ:odúmrť .bylo' při,
,řčeno králi.. Nové'jednání všakŠtítnémú'jeho' jměnLvrátilÓ r> 1394 a; teprve'.
.-pak mohl se,nerušeně.věnovatisvé. spisovatélsképrácLaž. do, smrti; která ho
'potkalar.. 1401 nebo 1402.':;-,:. .'. . ' ; '..,;;, . ',' "
<,';í .ff,:<
,', Bohatá literární, ,činnos!,Tomášé.:zeŠtítriéhó byla pokusem,' aby:kře-::~
sfanská:n'auká by lá přístupná: L lidu aaby,nastalciďprohlouoenívšeho:životá.', .
'Velriiipěkný: článek napsal ,oněm Dr;J:. Štros:'.-:ď,.· .. ďď.' " .: .; <;.;',
,'~.' Štítný .. byl o,dchovánec, schóIa:stiI{ů-,řehol?Ikii" českých;' a .univer~iiy práž-'
Cskéj . hlavně :její ... České koleje";. (Collegitím;. nationíš, BohemicaeJ.·; Vědecky,
.,ovšem byld' toto lučenívelmí slabé,.ale.jehó . volnost oyla" neomeZeria.,I>:zde' ..
se' horlilo proti:porušenému "stavu' drkve; :Také'vysoký '.hodnostář. církevní,
arcibískup~Arnošt:iď Paí-dubic"imažil·'.se tytopórúchy ,kó'rigovati'. a. 'sňahu'
tu' povzbudili v'ď samém Karlu' IV.,':jenžk poučování o nápraváéhpovolal
Waldhausra"káZ<ltelea, ~ratra;řehole sv. ,Augustina; z Rakoús.:;"; <.~: " :'.ď,
Jest to úkaz příchylnosti Karlóvy 'k cizině; které vždy dával ,přednóst
předdomácími,kteří' ale'záhy nastupují Ínísta;,knimžb'yIL předurčeni,
mezi nimi· pi-vnl Milíč z Kroměříže; Oba 'titó moraIistéjsoÍ1; miláČky štítného,cé:
. j enž :za jíždína; jej ích;kázánfdoPrahy' a vlivem jej icli nastupuj e dráhú spi-,.
'.' fsovátelskou, .. ačkoli . nepřijal. učeného gradu" (Palacký). Zůstává spisóvate:" ;
. lem prostým; .lidovými píše.vlastně pro' děti; 'vykládá lidu'slohem '. jasným,
, •jádrným' a příjémnýmjpopulárpě;'podivuhodn'ým: mistrovstvím,' užívajeveške~ .
. rého bohatství: jazykáčeského
'·a . úzpůsobuje
: jéj,'
k ,
nejdůmyslněším, rozpia-,
- .'.
.
" , :.".';":!
' .
.. '
L
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'~:várn.'A: národ.Če'sk{,:čitajese,zaIÍbeníx'n.'j prospě~lié~'~pi's~ j~ho, 'přivykl'

.,
, jimi 'pojímati!aké d.elŠí pásina myšlének 'Odta:žitých'I.'(Palacký). :', 't;,", "
(~'.:Zdépřichází Štítný' do rOzporu' s):írkví(, ta ,iuichcé, aby lid, filosofoval" '., •..' aby myslel ....:.. éhce absolutní poslušnost" má" s'vá' dogmata, o, nichž' 'kátoBk
,nesmí přemýšleti. štítný stojí;věrně'!napůdě 'Církve, ,přijímáfejí 'dogmáta;
,ale chce; aby,nastal"ínezi pudovým myšlením'lidu a vírou 'soulad;'. odsuzuje
ď>,' . ab'sol titism, •míní, že' :i es! jllk d uchu;ták:L hmotě' vládnouti . k, obecnému : Í>ro~ ď
" spěchu. Působí. náň: scholastiky pěstovaná filosofIé 'Tomáše, Aquíriského; .j de',' .'
". : přes most, .který měl. spojovati.' starověkou, filĎsofiiďAristotélovu s:: křesťan~' '
i /, ,ď. 'ť "stvíin.'DuŠí jého,. proriika jí . paprsky;cyriloniethoclěj ství; Jsa štálemezf' děhni; .'
. :~ ..'.~~. ;" c4ápe~' Boh~ : dětinsky;~' citově,:.·"jak.')lo ,. ~ha.páJi i .="naši. ,~prv~í" p~~~estěn~,' . ~teří :'.~
,;;' . byli 'v, plérikách křesťanství ď j eštěď.dětmL >Dětská, čistota;. jeho srdcepvšem ď
. " nepřipouští.uněhó souhlas s církevnímiÍ>oruŠerí6stmi"s prodejemoclpu!ltku
,;,:''c' a 'prostopášností kněží. V· knězi, :vidí učitele, jenž mámítí \ srdce. čištéa ~ucha',
. ", příniého. ďPoznává,'tžéděti ,nem6hotÍvystihnquti 'pods'tll!úpřijímání :Večeře
," : 'Páriě,aproto doporučujéjí dětem nepodávatií:až 'dqsj:iějí budou tcího cítiti
,': vnitřníduéhovní potřébu;,: , " "
':.«'/ '.",ď . ' . _ ; :
,
'. ·~/Sámv~l~i· částo ': ch~clíj{'p6jím:ánF~ ·d6~pělýiri."ča~t~ 'přijítriá:ní~těl~
,; 'cKi-istova-'se stoiu :'oltáře<doporučuji!.'.Ale· znalost.této; smlouvy' S· Kristem.
~; ,,' možnónaúčítise jenz Písem svatých. a' proto chce, aby lidu byloaári'o vja'l
.,
zyku ~.s'rozumitelnéin, mateřském. čístioevangélium.· célé;;néjen. jako historii,:·
.,i.
nýbrž i'jako'učebnici>o .nových' společenských :řádech,o' tomí: jak.:je.: móžno,
f;~T':.,c ~ ,státi _. s.e:;n0vY:~",lepšímr., bo~urťtilý~ :člověkem, .' jak"ínožn~ ~. ,tomu .zavázati
,- ,"
e.·,' >, duši i . srdce·' svésmlouvou'á"iak,třeba·tutó,smlouvú:i' zevním: znamením'
, ":,,, stále obnovovati a ~tvrzovati/ Av těéh.no,:,ých řádeéh: poměru 'K,~lížnímú
! '~'
'chvějí sevjeho:podvědomívlriy jeho slovanské, národní emanace: slovanský
. ':-;demokÍ"atism; národní 'slovanskýsoéialism.Stéjně jako zůstává v rámci zří.
'zení: církevlIÍho, .néodvažu je se proti 'tehdejší. státní· politiCe. v,ystoupiti, není,"
. politik,alejého, filosofie nebyla bez ozářenfsóé:iální pravdy.~ 'spravedlnosti.
,Atato ,zář, byla.' ranními; červánky'., slunée;.ktéré'vzešlo·o· sto' let' později: "
! : . , , ( , Pčorvalose mlhamiřímskó-riěmeckými. a svíti1ovjéhoninohi> čtených,spi~
sech hřej ivě". do'"srdcí česKých, v kterých,působilq na< skrytá:semena . a· ulo;;
':žené;zárodky národního 'pudu:ksp'olečenskýmřádůin,bratrským; společeri~
.• ,ské. spravedlnosti: a rozumnému .'pojímání abstrak't .. Štítný· byl' mudřéc: ústúP~i
ný, konciliantrií. ~ N erozhodóval, kdy, oeby 10 'roihodl)'uto, ale '.v~dl siré',.čtenáře ,k,přemyšlování,k vhistnímujéjiéh.pO'sudktÍ.NebYIHlosofem'cpásilným;D.uch"
.:; '., Štítnéhobyl:předchůdcem ,naší č~ské;filosofie. a "vyléval, se, do<duš,í .všech
~eských .,po~omllích fiIoso~ů ..:: Je~t,.-pr'aotcem.,,·:č,ešl,(é~/.filós~fie,'·; ~de-r.á-,: vyro'st~a
'\ .. :' znáríidních sklonů. slo:vanských, kulturních' i 'sociálních. 'Dlé názo'rů ,církev~
"""::niéh býl; předchůdéem) 'Všech', čéských kacířů .• eskutéčnósti: byf. ní'Užem
." čéstným,dobrýnúnravokárcem 'a učitélem; svých dítekr:celé :riárodnírodiny
.; . česM. Byl zbožtÍý zbožnostLosvícenotl -;-'byLpředchůdcémHu'sovým; ..•.... '
.. ,'." ;;> ',: D~era' ŠÚt~éh~' 'At1~žká, bydiila.· v. PraZe·;' . domě . ~edle . k~pJ~ 1:iétIemské:.
-!:~;, Byl loBetlem.sáni, který ji vábil, ono/místo;'kleré celým, svým u~čením ď
..
. s ušlechtilými snahami jejího otcé tak těsně' by 10: spia to. Ari~žka . vytrvala . tu .
době největšího : rozp,ětí kazatelsk~, horlivosÚHúsĎvý; Poslední 'zprávú ,'.
nCmáriié z r.'1402; Ale pravděpodobně setrvahi. tu až do'. snÚ'ti,' jsoucspoleč~ •
nicí . nadšené dnÍžiriy <zbožných. šlechtičen: ·'Jim,snad . pr'ávě . Hus. věnoval své'
llejllěžnější-dílO',;Dcerku'~ .• :' :",' .. ' ..
i . . ", cr.; :'< . ".ď: I.", ':,y<ý:
'.
•

o,

e

i.

,

,"

.v

.', .'

r:y

. ;.:. o

<,:<

.:~; /':. -:. : ':
. ~ .;
~
"';'75 roh'ů: ád SrÍlrti : Karla Havlič ha, B~rovsh~ho:'Dt1ě<29.~č~rv'e~~e ,1856. ·ď
"

~ zemřel •

v

, .

.,

-

-

Praze nej šlavněj Ší. český 'žurnalista; zn·ameniW~básník.a ~ 'vyni: .~
k~jící:)~litik, :Káre,l~ Haylíček:Bo:,ovský,\v.~; 'věku .. néc~Iý'~h35 )et Kdy~o~L,
.. " premyshme o Havhckovl, ,muslme porovnah'v' duchu ~Jehoohromnoupracl; ........ .
';;,. kterou vykonal 'ykrátkém' .svém ~ivotě: a:'těžkosi"dove'deúle>ivědoniiti, že.:.
,bylo Jzejedll~m~ .čl~věkuza .dobu •. ~sJ' .12 .le~: vyt,,~řiti :!olik,' aby' s~stal.·· ne~<::'
. smrtelným'vehkanemlsvéhonaroda ..... "" <.':" ....' , ..•. '.: ,','.: ::,".>">' o ' : . : . " ' ....
ď,: Nénírla tom' dosti.. Třeba' dodati, želen' Havlíček při toni měl 'tak pestrý.
: osud} plný překážek anástrah, ď zniéhžjedině~~rtho překonala~.;: ... "-

~~~":":-;:,dr,_",,-

if:j ~ ~to ~bdi~uh()drié

(~j ~k dítě'

října

,.,mrt,<:ě·',~~<;.

,:Vžd
.sled6va
..
31;':
'1821
rozené':. 'roste 'přes. maloměstského ;hocha,re'behintskéhd stu(Ientaa'.~pátera ....
,;Vy,klouze': v C zv. :zkažerióu.existenci, která. bez' veškeré ',cizí podpory,
oibroj ena'.' jen ryzostí .'charakteru ,'a. čistotou dtiše,'pouští. se 'plnouvervQú ~ do
prótidu.veřejriéhó života: a ráieni'vítězi,' ,:, : , ' ,,~: ,I"
'; ,
,::"Najdéposvých ď cestách, domovem 'n'ezajištěnou'::existenci V Rusku na ,
•. :, půl; druh~ho •rO,kú . jakóv~choyateL' ,Také~.šll~ seJ>e· vychová vá.tU· novým.ipo~:
,znatky: o Rusku a .Slovanech,.;.....
, , " . , . ; : ' ' . , . ' . ' ". :.:: '.,;~ :, .
.' ď:~ď: :Sm·rt'Otcova·. r.J845.· jejvyhárií>z, Něm. Brodu, ' kdežil,životem bez• štaroslnéhosynka; máloměstského, dci',; Prahy,' aby. tu'zahá jil:'slavnousV9ji
,i';~éí:u.'žurrialistickoúv ",pražských. nov~nách'~a "České ~včele':iPozději ,v';,~ár:'
"',:' novirifÍch u,,' ,.'.: J "'" ~~ ..,':,.:..( ',c_~ ",;~~" <..~~ ;:-,_ .. -'~ '," ,~ ~.' ':.', ',.' ~~- :'0 \ ',"-;.': : ~,~ ;..:.,', ,.:.--:,: ".> : ;. ;,', ':'.:~':'.' ~ '. ;':" "', '", ~.>: _
::': •'.' Na fci .sé·· ~d. ~ážiL .i'ožériits~: Hi: 4;:dUí>n~ ď 1847 s • Julií' sý kO~()~oU:;ďi ež .mu '; ,
.dala'.jédínédítě-'-'- ,úišfastnóú Zdenku, ..... '.
' •..• ::'
.:.. ďď.\::;· .. :<.
. , :,Rok.1848býlživhiíú próHavlíčká; 'půl.životá by potřebovaFjiný k tomUj",
co .ontu vykonaL v;,bláznivém':roce"" Práce:pro' Slovanský sjezd,výchoya.;:~ .
občimů"ý:' ,;Nár.' noyinách:', pos!anectví;'jež'jej .vysvobodilo~.: vězení,álite7,' '
rární čínnost.:..bylo přílišť mnoh«;,na .271etého.mladíka:, ..: ..•.... '. '.. ' , .....
.' .;;.;\T~Íjkráteuž:byl:siedó~án.rai{Q~~k~u býrokra~ií;' Spridiliho;':zÚt~'~ov~li I'ď
: iiiunóviny~.dáválimtÍďpókuty;záI{ázali .mu Prahu;':','~ " " "c • .
':;; .•. N~~hrožénÝ.. Jr;vlíč~k~e :vŠak.neb6j(',v'Kut~é,'Ho'řev~. ;vélIl;:,Slo~an~".' '
flále ::věrně.jíti svou cestou. za pravd9Íl' a právenl .. Po .'15měsících,'..v' srpnu
1851;:zastavuje. persekvovaný list a:· odcházi' do. Něm: Brodú:..• :, >'~::". o'i: :c.: .
":, Zákony. nestačily: na . umlčení· :Havlíčka; spravedlivého a" poctivého ,'noví~ ';,y
náře.:Násilí .mělo hozdéphit: Dne :16 .. prosince '1851' odvezen byl do~ BrixentÍ;ď:
" :Ani.)úve .vyhnanství neskládáiuce ;v' klírí,': prácuje: literárně: Tu '"zni- ::' .'.
kájí:2: klasická., díla' českého.humoru'.a satiry: ;,Tyrolské. elegie"'a'·"Král·,
'Lá,vra",tu dókončuje .;,KřesLs'v;.Vladimíra',' ve znění, jak se í:achoval.vru:'
. :.kópisu:~.. rodině Čermáků, v. KJatovech~.;' , , ' .. ' "
. . ','
.,;·~;::,·28. dubna~1855;vrací se,Hav!íček,utý'raný do'. Něm: ':Brodu; • Do: Prahy ~
:\,nésměl.'V: poslední .rok 'života nahrnul osúd.na zešédivělouhlavú' jéhcnpříliš
.. C',mnóho·ran,abfpod:l)-imi neklesL" . , , ' .. '.
'.
".
" " , ".
" " j , ~. i " : .::y, Brixenu:propukly ,zárodky. plicní" choroby( žena 'mu: zemřela,' než ,se ".
~': :'vrátil, 'od dítěte: jej odloučili a:Praha 'jej: zradila:'.To tuze: bolelo'::':
,';:;'.;,NepomohloléčenL ve.štcrnQerku;' .;' '.ď:. i,:ď.' •. ď.:., ......:.:, ď
, . , : 'j :.: V; býtě: svého.švágra. v. Praze.>vJezdecké'ulici. leží.vbezvědomí· přéd~
." časně zestárlfmuž. ,V rysy, i.eho obličeje, vepsána, jsou' slova utrpení. Hlo-'
daváchórobá •niČÍ: poslední: sq yzm!lčeného, těla, . zatím' po duch již: zéela,
zlomen rafinovanou :trýzriírakouské 'tyranie. :.' .-; :" ..... :
.'.
..
'. . , <Duš~ynL bolesti.přišlo~příliš ;mnohonájedI)ou na, tu lidskou zřicenii1ú,
.' která 'sevrátiJa:'z vyhnanství brixen'ského.·. ",
,
'; /
,
',.
, '. ",:' Ženu milovanou, vyrvala';mu' smrt, ,dítě 'jediné :od něhÓ"Ódlóučili :a:samí,'
<přijali .mrazivě tohó;kdo . j imvstříc rozvíral náruč plnou lásky, a. přátelství.
~::Pět,'dnIJÚležíniučedníkďňasnirtelném:lÍižku:-své:Julie. Mlčky,' jako by.'.
ps'al, pohybuj é rukoil. po papírú,' který mu ' dali;jak'ó by chtěl; říci,: že, má ~:";
ještě,mnoho-co'psáti/ •.< · } , . . . . . > ..' . ' .,..
.' '.
,...
.: ' . : : .
' .. ' 'A přece. dc,psal;' Dn~' 29, :·.července'. 1856~astavil.: sciživoti; kte~Ý.> ~ěL ještě·
ták' dl~uhotrvati.> /"'~:"'--':::'.< ,; ,'>; ::,<" :.;. é,' ď:, '. • ,ť ,.
Havlíček zemřeL. Neduh dokonal 29, července 1857: své zhoubné dílo: :.i' :~:':
:Býlo . miľÍ1ecelýéh35-: let. Zemřel." nepřekonatelný •žurnalista,' vynikající'.....
. pólitik," slavný básník ~:přednL btiditel, který. položil n'ej pevnějšI kvádry'."
'; •. do •. základů.' naší samostatnosti. : Havliček:' byl.národníÍnheróem,neohroŽe-~
"ným, bojovriíkemzapráva našéhonároda proti všém jejich', škůdcům' vnějším~
'·;Lvnitřním.;.;.c'·'( ;' ·,·S;.·>,.: ':~ <,:" :'. "',: ":,;,
.. ;, ,,'i: ':'.<::.: ' ..:.;;:,>:'
: " .... 'Zemřél,abyžil ~ěčněve svém díle.. A kdyžtěIÓ.i.tkládajís .trnovou,ko.~ .
'. : runou v ;hro~:, věrné .. Julie 'na hřbitov 'olšanský, :. přelétá,' duch.:nesmrtelnÝ.í
·věčný tam :na ~ jižní' Moravu k Hodonínu a vstupuje':V. ,6Ietélío' hocha, sYl}ka
pánskéhokóčíhC?;aby_ v ~ělU ožil"a ,v mohutném rozpětí .l?řekvapil svět:'~vou
,krásou,.·syým světlem;.::.' '. . , , '
.
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ď
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'. DuchHavlíčkaožil.nám . Masarýkem. Sám :ťořekl president slovy jas~
.nýníi: " ,!H~v1íček stal se,mně: riárodnítÚ!heroem'i f~or~m ..~~ \lčjtelem} již, na
: gymnasIU.
. ~ .,,'" .'.' '.' " . '
. . , ..:~...,'. ..i . " . ~ ...... ' .. ,
::; . ,~a'saryk;duchem Havlíčkovým ;}íieÍi/ dovedL Íiásé'k cili:., vláda: vicihá:':'
.. šich·se'vrátí1a'nám do vIastních.riikou;.demokratická Íísta'va vystřídalá mon~ '.•
<:~archistický.legitiinisnia zrušilá stavovské výsádý;' :školství obrózujelid
; : připravuje' jej. k, politickému a hospodářskému uvědómení.,Vmnohéril sé .
> došlo dále, než' se; mohl.Havličekdomýšle(' .<\>~"ď: < >,;,,'<,: '.
.... >/.\ •. < Mohli bychom· býti· velice šťastni;': kdýbychom 'všichiii' osvíceni.' duchem. '
. ' :,'0,: :f!avlíčkovým šli za jeho, ideami, kdybychom.všichni' pocítili ;ťouhu
úsilí ..
.:o·'po·'vzdělán('<:,,-;<: .':' .... :' ,
.< ........ : ........:,.: .. >.....• : ...... ::".:.~.,.: ....: .. ;: i ,
. '':: ,;;' Byli' b;chomšfastni;:kdybybhom p~bv~'dIi:ďv'd~chJ .Hav!Íčkóvě:'~~~i;lii(ú·l· ;'
,\ hlava' srdci,tedyrevoluci voboruvzdělanósti,; avšak j mravnosti.::: :~'.ď>
'. "Pak bý nehylopodvratnýéhprou'dů. zpřav'a anizléva; nebylo, by ;~espo~
~'. kojenců; neboť jen "lid nevzdělaný. nebo :málovzdělanýríeboínrávně;zka~
'žený .riedovede sobě svobodú. vydobýti; aneb 'náhodou výdobyté;zachovati/'
'.... Kéž' duch' velikého 'mučedníka. :,Karla 'Hav líčka' Borovského' ,pronikne :
::/~. '!\.aždého, z'nás těmi . obdivuhodnými silami,' jiiniž veden byl .sám; trpkým
životem k nesm'rtelnosti. . . ' .' ď"
ď
" " : ' , , Potom, Karle' Borovský, . bude možno . věřit;·. že.' národ čéskoslovénský
, ,; .' bude. hoden slouti ďlidemTvým, lidém .Husovým a Másarykovýml.· (Vrat.Čér~
.,c<' mák V· ;,Pošutllavanu'.'.) .• ';'.' .,', ' ',ď i.'.,::,' ; ,'"." : ,.' ',.-,: ď<",'.~".·
'':::':'' ",Ko"uctění ,památky'Karla 'Hav1íčka'l3orovskéhó.kOnaly,'~e.dné'.:.15; )6~~,
. '.'
srpna: v Borové slavnosti; jejiéhž: středem bylo. otevření 'a odevzdání.národu, '
.: HavlíčkovanlUsea: ''''.
'. <,\."
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... ,.'XÍll. '111~zináród~li kóngre;prostf.~dníikoÚtví v.Páříž{·~'~·:zabývailetos'

': znovu ~ otázkou' přetíženi ·osnov. ·na .středních.školách,: dálé' otázkou, domácí
,připravy žáků a, konečně institucnkolních Jékářů.;~
,>; ť'..' '. :, , ' ;
• " ..• Vprvém·.bodě byla přijata. resolii~e;,která. 'prohl~šuj~;~ 'že', hl~v~lí~:úče~.·.
. leni,-středni'školy,'neni hromaditi.' jednotlivé,a podrobné, vědomósti;nýbrž •
rozvinouti. co nejvi,ce duševní schopnosti žáka, ,tak aby'; se vyznal ať poradil
'sLvkaždé' situaci, ·pak. vypěstiti 'jehó představivost· ~~zušlechtiti, jehópovahu..
Ovšem k tomu' je potřebi f:vědního ;podkládu'ajistého kvanta vědoIIlosH,
aby se ze:žáka vyvínulčlověk XX.stoletL Avšak .minimum těchto 'ZIlalosti"
,.nelze ..'stanoviti stejně, pro všecký ď llárodYí . nýbrž,: je' třeba' ponechati;: j édno~.
_'.: tlivým státům volhu : jejich rozsahu,' zvláště co' se týče 'počtu'dzíéhjazyků" .
.'/:,:"jimž se' má' učiti ,na' 'středních.školách.' Návrh;. aby.' byL počet,Cizích :řečiOni.e,~ .,
, :;:', zen' nejvýš na tři,' nedošel souhlasu většiny, a zvláště zástupci malých ná-'
" " rodů se vyslovili proti němu.'
, ,'.. . " .
'
",'"
<',>,
:ď;~. :,:" "Dál~, ž~dá resoluce značrioií~ vblno!;!.' ~", osnovách; ř~Čí~'·~éjm'é~a;:; lit~ra;" :':
. tuře 'hy měla býti· ponechána rozumná. volba ,těch;jíchž'četba a: výk:láa 'se;,
-niu deví nejvhodnější pro' jejich jazyk,'lHerární hodnotu, nár6dnísvéráznost
nebo:světový : význam. V:. dějepise a zeměpíse·by.'séníěla' co nejvíce' omeZiti;
, dát;t;,kterým' se žák mu si učiti ':názpámět, ahyz 'nich zhyl'.' jen' rámeé' nutný
, pro rozvinuti' obrazu .' mravů;' dúševnín(j' vývoJ i velikýéh :mužůi>sociálních'
; 'c~lků;' společenských: zařízeni) : jakož. Lvý"oj ov'é ·.souvislosH·· děí in, .a,ozřej~ :,
. míti, žáku,jak .~éminúlosH připravilapřítoriinost á' jak Se ji.připravújebu:,- .',
< doucnost .. V 'réáiriích. vědách> je'zvláště potřebl rozumného óínezenij',ii.byt
.ď ď.profesor,nezánedbav'eje'syrithetickéhOď výk.1a:dii, ;výbírafz !Ýěd.omostí 'jen' ty" '"
'kteréjsounuhÍypro pochopení vědeckých methoda.úkolů 'vědy .v,dnešní.
'J, kultuře;V.uiněleéké' výchově' ave.cvicích manuelní'z'ručnosti by měla' býti
:" .. poneChána :úplná volnost programu'; hlk abyq;e' 'mohl y·tytopfedíněty svo- .c.'
.... \:: bodně. rozvinouti 'a \Í.stáliti. Konečriě vyslovuje-:kon'grespřání, :ab'y~učitelstvo~'
:ď /t;,.středriich. školďpři' zkoušerii;zjišfovítio více' žákovu<soudnost.,a.zralost·než·
",j,ednotlivé.věd?~ósti.ď "
'.
ď ''i.'',' ,ď;!,';,:.~'.ď:',:X,~J;:'., ~'.ď,:::(:> .
Řízení žákovy přípravýpokládá kongres ,za,velmí :důléžifé:
vysloyuje,:
',~
se proto,aby 4aždá ~'zeničpodlé svych zvyklostí': azvlá šhi.ostí se' :'0 ,ně jlO; ..
ď
starala." .... ' . '. ' . '
,,', ,'.".':;.. ,
ď
ď
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";~onečně: ~~~gí-e~-d6Poruč~j~ vše~be~~é . iaVéd~l1ii~sÚ~u~e,škol~íi:h; lé:

·kařů, připravených odborně

a:- peila:gog'icky

'lékařskěvýkázyokaždém žáku

pmsvťíj' úkoJ:' Titoťbý měli vésti

a poskytovati' profesorům

dle potřeoy"oď n.ěm
• informa'ce,'zvlášti; , po< stránce psychotechnické: .,.J ejich ',mínění. by' se' mělo' '.
'dqáti. rpř( přijímání avyběru'žáků;O~ vymezenijejich,4kolů;budéjédnátL
. 'mezinárodní, koniise; složená;'ze" zv láštníc~ 'sku pin~' ďf .• " " " . ' . » ď,
.:'
.. . ·N:' pětičlenném'správním, ,.výború meziriárodIlL. profesorské organisace,. " ..
,,' sdružújící"přes ,.50.000. středoškolskýchproIesorů,'dostalo ·se:·jednohQ:mí~~a:~.'
.. ,5esk;?:fl?~~.n~k,u'3yo}~Il ;~y~ďI>~~~.<?~·:Y ei!i~.I'r',ď; ";, ", .' '" . . ;.:,/~:':., .'
·•. ···:":··Roaičóvská .výchova; anÍírodní 'škola ,íJe' "Spojéných ~slálech .... Občanstvo,':,
'rve ~Spójených, sfá!ecnseveřóamerickýéhsi uv.ědomujevýsledky, šetřéní 'apó~ "
: Kusů,které:dokázaly,'jak'mocný vliv má nejbližší .:okolí na. dítě ve. věku
.,<'předškolním. Protórodičovské v.zdělávání'docház(:~elké pozornostLa, ~tále
·vzrůstá

l

'.', ':'.';:,';".>.;,."

.',":- "." •. ; .• :."'." ",'.,

' . : " e · ; '~ ..; , . , : "

"".

_ ;:"; .,Roku '1923~24'~~e~f~ká"s;oíeč~ó~t' Žéh\ysokOšk~lSkyv~děli~tchvy. c,
'tvořila.23'studijních skúpin rodičovských;a r.1925~26 již' 157 ta,kových .
. 'skupin, 'v niéhž.se'zúčastňovalópředriášek.stu'dia přes' 1500 rodičů. ď:"
;:ď "Ředitelé obecných: škol';riepodcéňují túto .' činnost, vzaělávacía
spolky vidí,v ní ,tyto výhody proškolú obecnóu;,:, .'-'.' ' . "::' ."
'.
',":;ď.;V zdělánL a poučování . rodičů přináší. velký prospěch; nebof .jest zřejmo,}'
, : .. žeródičové 'a~ilomov 'vYkonávají.· veliKý~vliv; na, způsobilost dítěte' pro':škol c
'.' ,.'skou,p,ráci;; ÚsiH>školy,. abýse'zlepšilo.;;o;dravé· chovaní' dětí,.záyisLna'ochotě,,"
'·.;crodiňy:' spolupracovati se 'školou~~, Objektivně~'posuzované výsledky .rodičov~'·
·
ských kursů' dokazu jí"že poměř' rodičů ke: škole může . se povznésti a. proje~
viti, tvořivou činnostC:jsou;IL roaiče;'soustavně poučováni ,v <uvedených
kursech. ;~.:."":,,:,,,:'ď ď
ď".;<.,/.;.' ;. ,,:, .,.:--::"<:,:'
.' Vz{ěkterýClÍ obcích ródlny 'odkazOvaly' tolik': ~dpovědnosti .'. jinýnÍ ičiÍli.
".:' telůmveřejIlym," že: hroziLúplný. rozklad: rodin: . proto výchova' 'apoÍ1čoyání;~
'}rodičů může. přivésti: mnoho' rodin' k pozMní, aby nabyly: správného . poměru~·
" ,k životu': dětí.; Mnohé školní. jídelny,zdravótní 'střediska, kliniky,' zvětšená."
.,a:zlépšená .hřiště, a'podobná; zářízení jsou' plodérnzá jmu intenisovaných ro·',
,.dičů,Družinypro :studium dítěte ;ukázáty rodičůin,: jaI{;édůľéžité;, jevhódrié <,,: i
1
•• ' ~f~lní·. za~í~:~í::a~~S;ll:ú?~ždý ;~t~~:í;,~:t~',~' f;~t:~~f:~t je~'?', YY~,ČOVá~í',:V;t>;, '.". "1.
,/\ ,:<,:,~ ;'Míslo;chrámu. KrislaSpasitelev;M oskv.ě búde,.· postáven'obro'!.ský,;Pálác" ď
. '. './ ,sovětů'!.; V,, Moskvěďv; Rusku, budepostavennovÝ'"Palác ' sovětů" •. Jde' o' pro~ ~
, jekt~ ob~ovských~ ro~měrů'::kterf ~á :~ýti; pomní~e~, sovětů á v každéÍILpří~\~ ..
ďpade'monum~ntalm',b~dovo.~~ Je~;ma ;·datnovy~azcelk.~vé~upo~led~na: s,'"
1
. ' .Moskvu; ·Kdyz dnes se pohhzt: na Moskvu s takoveho, vyvyseneho mlsta,J ako: -··.ď'jsouVorobjovY gory, 'nebo blíží;lise;cestující k Moskvě, vždy upóutájeho, ,ď
· ',:;',. zrakóbróvská .' éhrámová . architektura,. jejíž vysoké ·.světlé .' stěny .' a, četné·'"
"kopule patří; ne sice.k. nejkrás~ějším,'~ alé. ,t'ýpit;kým.·:zvláštno'stem, ;pohlédú ,'"
<na'}riěsto; tvořícbIízkýprotějšekpimoramatu Kremluajjným význačll()stem;
."
,'Je to blízký ~ chrám Kristá Spásitele,'; který: v Moskvě ..tvóři určity pOIÍmík:; ll'
, . historický a uInělecký. ; Historiéká památnost' jeho ,:,spočiv.i vtóin, že :'je po~ď;:"
· ':;:mĎ.íkemghriovení ·. MoskVy;;Byr z'áložen. AleXán'drem 1.' jako' památník .Vítěz- . •. , ~: .
.:', 'shd~: nád ',N ápoléóiúim.-.vybudÓÝán .. byl,p'ózděj i é v; ,měřítku :moÍlumentálním;: ..... ,
. aréhitektem ;,Tonemj: který se~. v: něm, snažil, obnovit prvky .stáré·ruské"cír.~,;
kevn,í architéktt;'ry:Uffiělecký význaiÍdohóto chrámu nespočívá v jeho archi-': "
> tektuře, riýbržv'tom; že 'vnitřní ; prost orá .:cnráÍnú '. stala,' se'; jakýmsi,. niuseem :'"
'ruského 'ínalířst~í /XIX;'," století,:: hehof: na; vnitřní'" .yYzdobě,'praéóvali',' téměř', .
. všiéhnivýznačn( málířL'.;;>;,,'C " .. ,.>'.;">:, ", . . r . , · ' .. : C •. :: .•...
"". Palác sovětů má býti postáven na riáíněstí;kde:stojí· tento. chrám a ko- ;',' .l .
.; 'steL sÍim , má' býtLzbořen.·J e ,pochópitelné,: že,' zpráva o. tóm'vzbudila .rózruch'•.:. :::'.
". ·~ezirl.!skoy :,emigra~f.~a' .že .;'s~ďz ní ·,ozýv,ajfďr?z~o;řče.né.,hlasy: A skut~~n~.': je ",'.
) na 'pOdiV, :ze~pro novy' palac a'.monument sovetu !1emohl~ by::se ',naJl!Jiné: 0,:;,
,~ niístó.'. Domriěnka,' že ,při budování 'sovětského' paláce jde. zároveň~ <> demon •.. :<,'
.• :. stráci .proticírkevrií!l. politickou, zbořením historické budovy,církevního rázu;;:',;
: :.·Oslavujícívítězstvf, carského· Ruska,'.jeďpříliš:, nasriadě.V' každém případé.> .
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}~. budou 'zničeny,. cenné'h~s~y,. k~eréj i~fě nebudou ;~áchráIiěny;' íako:'~ébyly'

všechný: snahY"odbornikú,,' freskY'ze.'zbořeného:.kláštera ď .
-; ", 'uvnitřKremlu.Sovětý dopustily. se bořivou 'činnosU'mnohahřichů ,naulÍ1ěni,ď
a: zdé' bude' spáchán zase ď jeden~·Při ď tom ,'ma ji ~býti -zbořeny ještě: :některé :'
'; 'domy v blizkosti. riáměst1,; mimo; jiné. takéčásl Voldíónky, a právě na' V 01 7
. chónce. stoji' několik paláců, které jsoutypié:kýmLukázkamiruskéno: empinlj
ktérý:svou Růvabnouarchitekturou, dodával zvláštniho. koúilaMoskvě, obno-~.
,venépo napoleonském',požáru:·.
. .. J'"~ '. ,,;. ',' .~'.,~:
•
,..r
,'::y";7'"Ý; ,
,~/ <
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zachráněny, přes·
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Posledni' reformovaný / pastor,
Pláci v dolech. ,(ReL Kz.',23.) ~ ','.
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v' jižním'; Rusku

,

'

byl' odsouzen.' k: nucené _
'.'
. 'ď
.- "
' ,
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'. ',' St~lí~ 'o';l~šuÚ '~dvrat k 'Ústid~nJírriutýdn'~"~~ : dpoléčriýín \lne~'od~o>
. činkupro~~echny:, ,i "i'.. ./.:,';","':;.';,-'.;:;"" . '
,.. , /:;iďď;;ď ~.:;;'
.-'. ,"

-. :"'.'.:
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~f·~"'·""~·: . \

,:,,'; :',;,:. , ;;','.!:

.' > Stalin,d'moskevskémdnu

/:. "-'':'.. ' ... ~. ,:~ ~" -; ,."
ukončil

.'

l-

-'-,

svou.,dlouhou· řeč".
'. slov'ý,kter~' ve zprávácnpro: zahraniči byla:'potlačéna: "Společný . progr'am'
músibýti nejdélé ve, třech letech proveden. Pak nesmi býtižádnělio majetku;.
žádňého .. manželstvi; žádné církve,' žádné; jiné ~viry v Rtísku ,než komunismus.
,Vše'cko;cótomuto cíli jest ,v.cestě,.musi'býtifysickY zničeno.".': ' : .:.',c
,.:', . :;.",~:>:.~.
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své.strany'1930
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.·.:;:Ů čiteidmv' Rcisku;:akaz~Ia'~lád~požíVá~i;~ikóHolick;chď~á;~iti

jakého:-' .ď
, koli/druhu. Na školách ruských se,pracuje přednáškami, filmem a'příkladem
. učitelstva. proti alkoholismu, který je 'tam' na značném poklesu, kdežto jinde.
alkoholism· stoupá. Příklad:, učitele má jistě význam.'ve . výchově .: škólní,·.• ale.
vlidovychóvěLU:nás bychom potřebovali ostřéjši bojprothlkoholislnu
Slovensku' av Podkarpatské RusLVždyf podle zprávy starosty obce Ve-.
latiny naPodkarpátskéRu~i vy'pilo se'v'této'ob'cLza rokpálérikyďia72.000'
Kč, piva za "49.000 Kč,lvina za 19.000 Kč,"Hofmánských;kiqíék za ď 15.00ClďKč~
denaturovaného lihU za, 17.000 Kč: Celkem' se: propilo ;v' :i edné .obcL:i:ardk:.
", 172:OOO.Kč . .c "
'i).:'...··
. ,;' ,.-' .- . '.' .'.

usiluj;~ :bratrs~ýďpóměř s~~~Íigeli~k;~:i';irkve~'

'Polska ·ndr.oddícirkev
. " / 'mVJ ejf sociálni .citěniukazu je se"o sla vnostL 1., máj e;' kdy 'se kona ji. pro~ .
".,'. .sebnébohoslužby za lepši' budoucnost' širokých mas,pracujicihd' li/nezllměst
..:.naného lidu v.celém.světěa 'zvláště.'v PolskU.'
..,:-. .•.•.
,<,,;, c'

o,:";., . . ,,0,.:',',.. '
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:.' ... 1,:: ......
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.' <,:-Genéi-álnísynoda réformovanych'drkvi' v'e' Frarid( sé:usnéslavyivati,.
.' ".všechny' . CIí:kve': svého okrsku, '.• abY'jv .připadě,něj akého .. konfliktu 'všechen:
' svůj'vliv ,uplatniJy,'aby-.zástúpci' náro'da ďsvýin ,'internacionálnim povinnostem
dostáli, a: UbezpečuJe. jesyÍnpatiemi svého křesfárlského smýšlen!:'.::,: :::-; "
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;';\;r;~:.ďNěmecká2~Jáng~liékdcírkev ,v. Jugoslavii> se.svými 70. nábož.enskYmi·

<,o ".obcemimá 23 studentt'i
.,"
: .. ','

a'kandidátů theologie;~ z'riichždva studujL ve. švýjeden .v.Maďarsku,' jeden/ve· Strassburgu, .. oStatní.ve Vidniav; Ně~:
. inecku.' :'. 'j:.'
';....; ...... \:.' ., .',\ .. ,:.
..,.,':
.~.'

cařich;

;,:., '.',': ...-;-~-,j" . - , \"', - . ',-~-.;.'.,,/
" .'.
,:'.,. , , ' o '. ,:.,I~~-.:,-,>~"~,J.:;,~,',~. ,>.:~ '_""~ . }~<_ ...,.< .. _.:. ';
.'. :~: :·~',.·.·ď Německé 'evangelické '.I?bce· v SedmihradskU. upadly,nevyplácenim"" platů.
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." . vládou do takové bidy, že mnohdy kněžstvu a učitelstvu nemůže býti, služné
vyplaceno. ,Proto' tam byr. založen ď spolek, který Jlořádá sbirky pro nej;"':.,chu,d.ši.obce,·.'';;'':..:... ~...,......
,..,0..,:,'" /.,:.<:.ď~7
r
"l
,,. ...
.',~,.,.,~ ,"' .. '~'
,'-'~:",:,>,<::.';

': "'.

'.

«.:'~:::.<" .': . ,":. "·,d.-,. -:'~:·~«<:>;~~:~.:'-~>;~:c ::',::J"
",~"-; ~
>-~"
':>'. Návrh Ťwvé špan~lskéď ústavy' staiioví, 'že neexistuje nadále 'žádná státní'
, ." cirké~:' KatoliCká cirkevJ ést ,'korporace-veřéjnoprávnÍ; , jako ,ostatni nábó~:
, :. c:.žénské··, společnosti;. ·VyučovánL~jest::věc(, státu,;iíčasV.i1a ".výuce ... náhoženství

i est '~o.?rovolná."
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:'<;,::<>. '<~'. ;;: •. '>.L,-:>.\' . ,:;,~:;:,;_;,:<,

.

,'~".
,'.~' ",:',. -.-.:"'~-""<~-':/.':.,!.:~~.:.~-::::',., ","' . . "", ~:~)'-\"<
, < Provisorní
španělská státní: ústava ;pťohlaši.tjev: čl;'3;'svobodu" svědomi,
svobodu viry a kultu.':Vládá,nařidila,;ženikdonení póvinenďUdáváťi~'své;'
".'
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'náboženské vyznáni,
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nikdo ani ,ve' státni službě ~nenL nucén·. účastniti se
','

.,

'.

<,:.~,,),

,

,;

"

~\.·J··:f.~:. ~"\ ':.,,~:\ :'< '~;:.:":<

i_

'I>:\:;~:'~~\

;.

c

:: • •

~'

-/',

:-._

1

..

<;,

•

,-,_

.

',riáboženskýcn óbřadú,.'slavností. atd.; žfvšéchna . vyznání veřejně:'i 'soukromě:'i '::':
· inohou ;svů jkuIt:vykoná vati,pokud by J se neprovinila' proti zákOll'u éá veřej- ~.' . ,_
,; '~~~c~:P~ř~d.ku.,,: ...\· ";'=.':.:::;:
<~. ::::"::.:\;~~ď:.,,>;.'),: ':?ď:t' '~:;:.:i,:,;,
'. Paslór 'n:N efyn .Williams;; ktEn-'ý před·;lefY.,byl.'prósvé :bltldařské .učen(,~ ',i
· v presbyte,dánské. církvi :ve', Walesu, svého' t1řadtizbaven; . uznal' své: b.1ůdařstvI ,:c:~

.i;'

;;:;~.~ád~\~by'~:~~lzn?~~ :v<~.~ad~ ~o'sa,~e~~': .' . ~ :.:.,' :<'::~\·''::~';':J,::,;~::.;-ď:;;.ď~
:;;:.y. Maďarskú 'cstúdovalov-minulém', r"oce.na·, 4: refor: theologických:"
akademiích 473 bohoslovců,'. 0~3, vícenežlirokupředcházejícíh'o'"
ď: ď ~ď.;

<0/. "
:.

'. ď:ď·.Tiz~isiičkl~i; k~~;· v:.Cině,'~~nikl~: ••:á~jž' í~á,i~~ikn~N;'v:~b~JiI~;{~'j ~kó~
pozornost; Revoluce;kterLproniklá . na sever,. :vyhnala taoištického papeže
;a'íeho sídlo. zruŠila, anižbý někdo· Ý, Číně. pozvedl odpor.<~:.:> .. i '
.

'; . ; .. 'Či~~k; .presid~nt'č~n~ka;~šek. '~terÝ . př~st~upil. ke',' kře~fa~~fv(;"řev.~al. ,
sám ministerstvo ,vyučování; Zdá se; že btidc:učiněnKónec veškeiýni'snaháin .

::'~;,I??tl~č~,~í~~ř~s!~~st~~i."Y.\fíÍ1t.·,.~.·.··· ,'. '." ...• , ...• "., .,,·.• ·';i·;i~:.:">;,:~ ,\"",' ",'{~',i:>

..'. ~t~ KatoHckácirki!V ,má

v'čí1iě9 biskupů,: 1369ďkn,ěž(ť750 chovanců ~ve'vyš....
šíchiľ 2637 v nižších třídách misionářských' seminářů;' V Japánskumá:'j,en:ď

biskupaa,~O, k.~~Ží;; . , " .. ' ; .. ',,:)!,'><>!:, : ,.:,>:.::<,' '.;'
.,.V. r~i~ický~h'obcích \západniKan'Udy;"kt:ré'~:iri;ítriě:t~Pí,ho~p~diř~kou
. '. kris( . nemtisí býti.' přece' ani. jedna. duchovní. správa; 'nel:íokaiatelská: ~taÍ1icll"
.. zrušena; . Správce okresu píše:: "N áš:lid raděj íšetří na .všech :možnýchvěc~ch; ,
jeí1ab~.si;a~rž;l' Cí_r~ev:~·;(Re~. ,K~:' ~,4.)ď/~.:,.:::;·::~,ď::.):•• ,! ';,"i,::,;~:' :::::"<~~~:,
:, O. zdi-vzdechů v Jerusalémě bylO'rozhodnuto,.že jest, i sprotějšfmi bu",....c:
" dovami 'majetlsem. moslemlnů;títo .májí ,udržov:iti;dlážděnLv . čistotě.~ Židé;:'
c mají právo v určitých dobách seu zdi modliti: !vlohou si keďzdi p'ostaviti 'dya.:~
. '.'stoIÝi'· a]e, žádné ,la více.' židle; iáé1ony: a . koberée; 'UdržovánLzdi v .dobrém', '.;.'
1

"

ď.ď~.ta~~1~~';:;lds:::?::h;:!~~t·ěn?~~;tň;ho\:t~l2itatist;\~ké:h~;'~·áo:;~i':;.:.19~~'ď:. ,. .;.;_

,,<" .soudn~
"

prohlášeno: y, .ČeskosloY.ensku, 2704 roivodů ..' dol:íróvolných:. (v r .. .1929 "'; ,ď
. 2546)/2558(2316)., ~ozv()du,nedobnJVolných;'5558 (5379),roí:hlká. 24: (37)7' ":,:
\manže!ství 'próhlášenó ,.ža . neplatná: .' Celkový·.počet: rozvázání, mariželsJiého' . .
f:·:.osvazku.'(10.844) zvýšq',seve sróvnání' s.ďr: 1929" 0;:5:5. pr9c~< .. ' ; ',.,.;'; :~~,;:.
".,,:.:.>~::
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.. /-.;
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:'.' :::

:;,</,' ,.. ;"'~': ".
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I_~(;<, ',~,,~:,:"'_
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,:.~:.;:.;t;~~:_'.<"">,

Řád.bimediktinský':;něl·vppsledních 5 ťletech přírůstek 900 mužůa:'1800 ';

žen á, čítáÍl yrií 9070. mužů ve 1l)7klášteřích ď a 14.711. žen ve' 390 klášteřfch:

-",:"",,~,;.

~'_:','.,

~

;~,

.. :.~' :',:

\~_,;.-':,.'''':'~:'(~''~~'.
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>",',.~:'-~',,:,;-._.,:~:_-~,:/,' ~,~._:,:"<;'.~,. __ ,,",~,.,~.: __ o>,>~

ďSje'zd. spi~itistů konal seS:. červen.ce. RadvaniCích,kde.otvíralí zároveň:
tlvujspolečenský dům: Sjezdu'zúčastnilciďse: 1500 ;delegátů;.~. ~.':-,~".:ď:·i'· •.•. :: •.

c.,

,".,

"',

.. > , : ' v " : _ ,

.

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

,:._~h~\:,_~

.. _._., .....

-, ._"

:->"<r,~,~,...,:

i_'.:._~'-_

..

. li ~;b'oh~Úinistát~',;t:~a:svěÚj~ :pa~eisk/stdt-'-c.-Stato ·.·cíÍt;i; d~iv~ti::

cano.:-:- tak .riapsar luďácký ď"S!ovák'!;Pápežskýstát ma sice· jen 536stá{nié:h
óbčanůiitlé j ehci bohátství '.' je nesm·írÍlé. Jeri" úměleck~. a historické' sblrký
. ':vatíkánské:representújí; sumy;; jež,se: snád} arii '. nedají:číselriě vyjádřiti..~.
.' i
'~,Kdyby hódriotu těchto ůměleckýc.tí pokladů bylo možno vy'jádřiti v 'penězid~ .. " >'
a:rozděliti ~ ji 'na 536 ,částí· (t; j.<mezF všech.536státníi:h' občanů vatikánskýc:h); ',.\'.'~ 'j
ď ~i eště by naposledníhci mládénceďz, papežské švýcarské gárdý' připadlá.takov~::,><; .,I
> suma;' že.<oy seďRockeffelerov<i rodina' musila~" zahanbéně ;schovat":' (Ovšem;"
:cď j
I podda!íí pa pežovi~z t?ho :vš~ho/b~~abtVi : nema j í nic;. ,déda ; ~~á~!! •. př~d, sv~I
· tem" ze .. Jsou~ sluzebmky,neJbohatslho' monarchy;) ,-:-Take, pr1Jmy:papez- :<' !
". ského:státu jsou.'zóačné:',y atikánskésbírkynavštív( prům.ěrriě 5000~ lidí::, ...'
I
. denně; V stupnéčióí 5lir' za 'osobu: "!vlátidy; vatikánský stát jen ze vstupného::"
1
... do sbírek na 10 ,milionů>liř .ročně.:--,Je-lí ' bohatství tohoto státu' tak; veliké '.'
a jsou-Ií"i jeho příjmy tak' obrovské, 'jak tvidpuďácký' ,;Slovák':, pak' věru"
je ·záhadou, jak lze's dobrým 'svědomim mezi ch~dými katolickými věřícími
!
l
vybírati Petrský haléř.
'. ',' .> " c < : ' .', >~; ... :,:'!:
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..... ·':.;Vě~nostl, Věrn~~f:předpo'kládá;"Ž~ hěkdo'iía;s~bl:.v#l. Po'~ .. '
·.vinno'sti;· Vede' k .to'mui··~aby/zvzajenino'sli 'států·vznikalý.·'kláciné >_'.

důsledky, aby,to'tiž sbratření mezi lidmi se obrazilo' ·v.: činnéÍriži':: " "

votě::Vdo'bě;kdy lidé: ideu'snilouvýčinili iáklitdeÍri'reformace Po'::~ ....•.
,litického' ináho'žénského' sPo'lečerištví;napsal'Bóaín;:věhlasny<stá~

.'. to'Práyník ,J6;, sto'letí:' "Yěrno'sf:j est ~ j ediriýni 'z,ákladerii~ a." o'Po'rou
. spi-ávedlnosti;naďníjso'uzbiidoványvšecky sláty,snilóuvy a lidská
'spólečenství; věrno'sttal{é' musibýti'posváti:lOu anedotknutelnot1.,· .' ~především . u: tě'ch, kt~ří: vládno'u;.· ríeboť" poněvadž •oni'j soů'~zá-"... .,.
/ rukóu věrno'sti, u ko'ho' hynalezli'úto'čišlě.náro'dové;'ktéfí jSo'U .•~ ','
• <poddáni jcj ich: moc,:i;r kd yhy vl ádářib,ý li : inezi~ prvními' věro'lom:.·. •
',níkya porušo'vateli věrnosti?'! ;(Šest kriili.osťátu;Lsvazěk;'stř.
80L) , ',' <: .<' •• ."
,"';,ď:;::";,,/,ď.<,, ',,>ď'J::,
:." Vď 17;ďs to'letí, Gio'tiúsjest'to'ho:"mÍněrií"že ::ivláště těsná' vzá~ď," ",.
"jémno'st; ;jeŽ . (podle' 'jeho'~názo'rti) ',vzajemněsp6juje'ki'esťanské .. '.'
. státy. bez' konfési j níc~rbzdí1 ů"j ÍÍn' tikládá~: osvědčo'vatisivzá j cm:;. .'
.' nou ·po'moc,·.l{dyž .·.je; napad~en.cpřítelnábožeriství; . . ale"zapoyídá,;:··
jim: válčiti, mezi:sebo'u;. Vůbec'zavrhttjenásilnéprostiedkyvďší,;ť :
". /'ření'křesťanství; .ďdopoiutu je. šetřiti: práv ~ rievěřící~h; a/připouští
>sjédnáváti,spojenectvíkřé~ťansk§chcstátů scnékř~sťanskými. ' ,
" '. PozorujémeúžasnývYVo'j"Ýmézih'áró'driíéh" v~iizí~h,od·17.
'':stcih;tí. 'Ať jiŽ Fejích cílem jesťužšísp6jitóst:lio'sPOdářská, irlte- .
~> .. lektuálnLňeboPo'litická,vždycky:tu< j'sou . 'smírčími,činHeli.','Ale .'.
·:teÍlrvé od světové války tíhá'světové k~ta'strofy;: nutCuyaŽo''\,áti" .•.
:,' ják,ďdo'~ hudóucnapředejíti o'zbrojeným: korifl iktŮ:m. Yím.é;.že .
. ď::.: Haagské konfcúmce'odr :1899 do' q 907:néuskúhičnilyantor;ga~,
_- ':c'nisacÍ ro'zhodčího" soudu,anÍ neo'mezily"nébo rieodstranily' zbro~
.e;, '.' ·'jenf.Od 'války 'pakt-Sv~~'u národů'vytvořiľ!pťávní'vztahymeii
státy~ 'které jsou účastnysmlouvy_versaillské,saintgeřIllairiské'a
tria)1onské; ",kuro~l}áIli .bUdou.dčh. ~oz'porů,: má ·sej)r?~tředko:Vati,:.·
smír .nebo' dáti slo'voro'zhodčímuso'udu;Státy,:ktéré seinesho'dly: •
, v. o'tázce. přiČin.'budo'uCích'';konflil{tů, 'sledrÍalyzvláštní -'úÍnluvy',
'.-,: (k.onvence rozho'dčím soúdu, sinlóu~y 'pro'ti úto'čné válcc,' smlo'uvya' trvalém'míru a, věčném: přátelství, ),~;kterýchjěsLprý 'mi'
2000)';~jejich •. nej d6ko'nalej šíni fypem~. j~st;proslťilá ··smlouva cIO':
. carnská,'. která' pro ;yŠecká; búd6úcí' střetnutí, stanovL smírné.urov ť',
_;, ,.;.nánL·'1;'oijésttakéďCíIem.ďvšeo'beGné:k(mvenc~·,ďžiúie vskýéh: ujéd.;',;'.~
k ...... ,\nánío rózhodčíni soudu;,ktéiá.iavazují,:jiŽ,'velkestáty,,:zv1áŠtě'
i,; ':'~i-:·.· Anglii áFránéii;.ale ,jéž jestďv6Ino';·p'odépsati.všéin'aalšííri:iá-~""'>:':
':/>j~inců~., "; ",~';;:; ,.ď>~:~:>;:'~,·,ď:::~;:<?
.' ,::·,ď,:<:\ ď

o

. '

... ,)C:,;~Kon~Úě,',p~fižsk~:.smIo~:~a' ·.···(~~iaIld:k~ll(;ggov~)~(}bsalllije..·.,
>'~; 'c,slavnostní prohlášení, ve. kterém . se,zamítá :válkaďco;,prostředek . . . '
,"", nárcidriostnLpolitikÝ~~;~'.:i:" ~. ;"><.' :;_,~,ď<;:<, ;ď:',~'ď:,:,'!-::>i··ďB.eipečnó,stďstátů,iávisí na' VětTlOsU;jaksé -'dodrživbudolÍcno- .
sfi'tytó)írriIuvy,kterév:určitémsmyslu: jsoú:·.Mqg'na charta civilisov,lÍného světa. '. Pečlivě' jkh.dba ti; tÓť,prvnf'a' dosta tečriá ". pod'::
. nÍfnkaproodzbrojenLmravníi.hmotné.;ď>.:, ". . . •.• ~ .. ;.
; Neza\ríráme .ÓČípřE!d:,tím, že' .proti ~tomu \'tvrzení , se.' 'mohóu
.. vyskytnouti; námitky, Dokoncepřipouštíme,·že.;j e tÍt nutné ;určité
"omezénC;.,;ďé.; '·:'~: •.ď.';>·>:.:,; C'i,ď~.(,,::,;,~:,,'
.' ,
é:,:ďA,~Ujednání;svaztl' národů.potvrdi1o.~v platnOsti . '
.' skutečný>s.tav, •.• jak,pljnul'ze:·ďsmluv, ,dOJ)lichž' je,. včleriěn:'T~n
skutečný: stav. 'se.::vyvinul. z;;vítězstvíspojenců .. nad,.centrálními'
mo~nostmi; :~e,ďzřetelem'k jednotlivýmstátům,líásiH' j~~tú,důvo": ,
,. Clem pro ,neplatriosLsinluv; MOžňOdódati, že. v meziriárodníni: po":'
.měrureŽiíú ,bezpečnoSti 'spočívá: na . Činu ,'násilí?:' ". '. " " ; . ,
:',:ďTátOn:ámit~ase, miďtÍejeVí.rozllodnou .. <.,:;"', ;.,.ď ,
(·.·,L·).'"yztahy.nÍezi:soůkroIllýmió,sobáini .• jiHlUna'prosto.vždy .. vy-;··
.mezovány ..právně; ;·Pokud·.se týče. států, ;smlouvy; o. které· běží,
'.uskútéČňuje:;uje(lti~mí:Svazu:národů;;který· je potvrztije,'přéchod'
{od"vlad)rríá~íH'(rozum~j; to; iež .patří minulósti)k J vládě ;práva,.
jí,Žď~ jáK tloufáme ~~~ Ilál,eží bud()ucno~t.>Ktomu~o·. novéínU';ob.:/
dóbÍ, je;, nutné~llějakéď·východisko,.Poměry sLvynutíly;že' f!m·· •. ',
.' •. východisk"enľje,sktiJečný;;stav/ jak'se,vyvinul,i:miimléválkY.
·····:(;;,~2:Te.ntostav'věcCjesi~éjmenším.·zlein\. které·.nejlépe; svědčí:,:, .... ;...
.potř{!bám::spoleČriostia'kt~ř~.sednesmůŽevůbeé:, hrátiv· úva,hu.;, ';i .
. NeboL smlouvy r.1919 zaváděj ínový' pojeni '.míru .abézpeč·' ,:~ .
. ; nosÍi,President,Wils.on· r: 1917~zainítLdobyvačnoú ,pÓlítikti(á,tóUi),é,.:
, .·oYlaj)oHtíka'mitiulostí)'vprojevu: ,iAmericky.,náiódjepřesvěd.:: '.",' '.
··.··čeri;.žetenfomír··m'usí:spočívati na' práveéh'náró,du,"ďa·to;'véliký.ch.;':,í' •.•
i ··.malYch/:'sla.býchi' rrloéných,', 'na"stejnéni .právu:svobody~. ·beZ.;.: .. ··:';~
peČnósti,.aut6nómie,:spravédlívYGh podmínek v.,tičastf na'hospo-: ~.: ;:.
'. ,d~řských:zájmech:SyětovýéK'~cK'tpmU; pakgodál:\;Nesmi.tii. jí(\:' ,,'
.•..::Ó,něl akou' prÓsťou·róvnováhu ·.rnezi"inócndstmi,',nýbfž; 'o:: to, ·abY ·L~;~;.
.';;sevytvoří1a ď jednotámocností;nikoli' organisovaná 'dvalita,; nyhiž .,: 'e:'.,
()rg(111isovaiiy:Spole'Čnýmlt:'~ Dobře. p,ahJatújme/jakjieliky.vli\r: .... '

» ;'.'

z

r

'uplatňbváLpr,esidentWilsori"při'sje'dnávání mírovýčh·smluv:.V,ý~:'

.kladYjeh~'názorů~moltlycby.vésti',k.:Ínriohym,omyltlma.·slabirtám:(

...... Nedokórialostí,které..:prov~~·ejLkáždéé1idské. dHo,'", ,:'<,:",::. ,<,':';,
;'.:':: !ď',3:.. Nezajisti1óro~ážně.'ujednáriíďSvázh.národů;i.:pro,tytó,ne~::~'~:<'

"..·.dokonalosti' určitoU '.odpomoc?ďTotiž' zněnírii' článku •. ·.19:,·ď

i

. 'ď:'.· ďď; ;':'

:;i.>,~.:{.\:'ď/ď,\;S~óľeč;os(ná~6důČ<ts':6a:.či~ti,'.fuitÚ'~yzvatÚ~s~é:C~\:',

./~;ď

. < (<,:leny>k.;přezKoušení :.těch~smluvj·!k'teré'nemožňo'apli~: .,".:,
' . ' · . k p v a ti;,a' ta,kový'ch :mezínárOd llíchpoměrů/ jiéhž, iacho~.':! .. ' .
. ,.•. . . ;:;~,:;!'V~vá!l! ,bY.()h.i-.óž9yál(} sy ět9'vý niír;'~''''''ď:''>: •.... ;::/ •• /!'~':'
•. , ';:,;B. Táto slova ;připoÚštějí /evisf'mírolJýchsmluv .. Jistě'p~lčivá . ,
'.'otázka. ::f\všakď kterého; 'problémtl :bychom •'seidenechtě1i· do:"
.

.'.

"

".' ~

;

....."'

.:~, ~

'/'.

~C":r>ďďtknouti" kdY~!j~cÍnám~;vducJJ's~;avedl~o~ti~:i~~ky,'k~er~žj~Óu".

4uchemevangelia l' Padá .sunl'jservanda ,: ,.rebus'sicstantibus(
se ,nezmění: situace. }:Právidlo;'~
.' . které' v osobních; vztazích výžaduj etaktňíhopoužiÚ; O:'co;chou':: .
lostivější je .to.pravidlo, když jdeo.vztahyineziriárodnHNamane
.
seobava,ď~e,Ínůže. jíti ~'předstírání nebézpeČí,::jéŽóhrožujesvě';'
',~ ,ďtóvý mír á:,Že požadave~ď přezkoúšéní smlouvy . může' býti-jen zá.l c",,>,ďmink 6u; z~ kterou' se skrývá' nepoctivost. Namane:se: obava, že
~nepokoje,.· kterésevnášejL do :driešního: stav'u .. věčí,rozpoútájí.--.
"ctižádost '. á.,' chti~oSí,·.: jeŽj sou. s .•:to.. rozvrátitbezoéčnost •.'všech. .
:,~ Avšak; nebyli ši::v~aoÍnihikovych'm()žnóstípůvodcLmíróvých' . '
;. sml úv, když :Yčláhku J O;~ stanovili;' že; jest míti na'- zř·eteli "ne.. porušenost. území ,a. '. stává jící politickou: nezávislost ,všech .,členů,
,Svazu:národů~l?l{dyžto' podepsali atíin;obmezilirevisimíro~ ,':,
· vých.~ntlúv?,Než,j~k lze'.:uvésti Y' soulad takové, zachovávání'
úzelilní nedotknutelnOsti a právo o sebeurčení národů, kterétak"-;
:;,.,i':důiazÍ1ě.' vytyčilpresidentWi1son ?ďZnepokoj ivý '}ózpoi!:NeřeŠi- '
' ; > télné probl émý, 'j estližE!' se.nebudou· řešiti v '. duchu Kristově; který, .
. ~.. >~vyšílaje.své,učedníky.do pohaD:ské·.země,~dal.· jim 'náučení:~ ;,Buď-'
: teopati-ní,jako 'hádové •. aprostní, ja~oďholubice~'::,(Mat;,10'·.'.• 16);:., . '
.."BúďteOpatrl1L jako'hado~é!"I:T~'íest: .rozmyŠlejte' seměniti,c:,
.. '.:co' dlouho -trvalo, 'COdOS~Ua trvá •. a','dove'ď~e.~·předvída'ti' blízké-'i~':
;~,~::ďvzdáJené:zpět~é, odnizy,> ~teré;takav'á ~měn(l:bÍlde.,rp:ít "'Z~)iJ?j::;':
'. :.ďsledek., .. ·':'ď,> .. ;,,> . . . ",<"<;,,.ď.;~\{::...,; ,: .
. ,',,: .~. Ale. také': :.,;Buďt~:pr~stl1Í·:jako:hoi~bice'6,~ Búďi~:~'p';avedliv'E
loyálnL.Nechf\váš:. postup 'nebo;,~áš.odpor . neskrývá žádných',
nécfných záměrů.'. Buďte.' vědomi foho; že. jak poměru mezi'
ď státy,. tak. v. poměiu:.člověka:k .,. člověku)otevřenost.íest. velikou .
./v lahaú.ťAť přehnaný:konserva tismus~vyl tÍČný, riacionalisirius"ne~:'
<.'.ďzastřevašich. očí;'. abyste neviděH; že v' tom 'či ononvu'silovánL jest:
·.• ~::,:resp~ktovat; spravedll1ostl:ďMějt(v(patmpsti.Jruchlivé"následkY,.
. .' které:;' by •.'mohl;mí ti 'nerozvá~ně,' př'edsevzatý ,diploma tický počin,'
Budoú-li';,niíti' ri~ši' .diplónúÚé -tohotoducha';;pak:.rie~í,po;
cliybÍujšti(žc' revise :iriírových' smluv 'bude. určénatřemi 'základ~
'','nínif'srÍiěnlÍcémi:)'
. . " " , c ' . ';y ....; ;', ',' . ::~'::.ď:
.• ···.:'Pfede~Šírit' ď:ď.nikdý.~ť·t~ková<revis'é.~el1í';p~ž~do~ári~ ',;
nucována'ná'si1íII1!'.ď:'),~·).' "''''; ~ '::::,>::'" :'.< ":,'":,:,',,"'. ' ....
'.·,'·:Pótorii.~',revise::nebudiž.,:jednostiannáj >P9tř.ebuje:sOuhlásu,.;:~•• ·

'.. ,',

.. ::=. (Úmlúry jest,zachovávati;. pokud

,

sb

v:

·,~~.ej{:.' :~Čt~~\~7·ný)~!:~::0!r;~,~;~~,t~I~~'ri~~~ť'~6~~.~ ';j~~.~o~~;b':.'~;::" :,~'~ ".
se 'opírá

9 daná.již,ustánoverií,!'j akd n.a'pi.•. očl~n~kl ~.'uj ednání.,.>:'C,:

Sva:zunáródů.:':'>,

C';,':ď:,,:!;'>;:_'·'i,:;'.' ;-,'ď,·ú::<-',,>,'

:

, " .:,'e;' :Věrnost ;vdaÍiém:' :slově? bedlivé' :dodržováníp~evzátýc( ,.,,'

,

'závazků; ťj akť'j s:eJl1:; již ;pravil;: j~st: prvnfp,odni~nkoúbezpečnosH;':'::.
· byla: by! to záí:oveň. podmínka plně dostačil jíd;: Aby.tákovou byla ,v' . -.
,:jest nezbytno, aby l1yní plátné smlo'uvy tvořilyochrá.nný', 'systém' 1 ' . , ' "
" bez jakýchkoli ,.mezerj
'abý pro :yšeéky 'sI>orné.. 'přípa'd-y' ':,oylů
'usta:" , ~. ".,~ ;~_. ~
:
~\.
.;<-::
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.• ~ novenoa :předepsano 'urovná'ní: přátelskoucestóúj aby v sOustavě
smluv:nebýložádné,štěrbitíY;kúdy:by·.se' }nollla vloúditi .útočná;·'
válka";.:.· ..·: .:,',:·:,.,ď /.:'~:;.;j: :'ď:,ď: ..... :" .. <;~"
;\.~~je,: dosaÚnojiž; riýňítóhocÍle?~ Správněsé' podótklof~·že·;.
ujediiárifSvazúnáródů;které bylo .vypracováno"!, !1ěkolika 'málo
rněsíéícK jest.' Í>bu~ej akýrÍísi prvním. nástinem.. Jést' to ,prVtiíkrok ".
. .' postupu Čzpr({střédkovacíhó .. a.;smírČíhó,kte'rý neřeší sporu· s', k6,.... '.'
nečnciwplatriostLa.napróstq .. nepřé'dpisuje;> rozhódčího . výroku':'
(článek "'12.) ; , N en( stanovénazáyazná . . pováhá /záruk: pokud~ jde;•
.,0' válečnou :rnoc: pozčnlni,námořníj.leteck0u'J ~láiú~k '16~, 2J;.Při;';
. 'pouští .' válku:<vždYckY~···kdYLnelz(tďdcisáhriouti .•.. jednomyslného'.
rozhodnutí .rady:Svazunár~dů(článek.15:~ :7);' .. .".. ' > '.. :ď; ,:.
;.: ď·.iJje'dn{u1í'::ó·nepbd~iknúÚ,;lít~ku(:jichž~typé~.;jest::smloúvi
" loear~ská,j'soúpóvahy 'míStní •. a:za:bezpečují·.pouZe'určitéhranice."
lženevský' pi-otokol záva~ij~stivýrOků .rozho1čích:: trib'unál,ů' ve
.své:kónečnépcidOlbě~zavádí· závazně rOzhodčí . ásmírčí sóudy pro
: všecky spóry,~ AýŠák .protokol připouští .různé' 'drtÍhY.: výkládu, a

o

>··dovoluje.výkládY:takov.é;kdetúčirinostse. omezuje;,OstatněďVY;:.

:,:žadúje .dopliíků, . ·které·tudosúd, nejsou: 'organisace:,záruk,Usta-<::
','uovení ,orózhodčíc~asmírčích tribunálechm4že m,íti ceriuj~n .
, tehdy, ·když'hudevšeoheene'a:zamčené:. .....,. ";. ' . :
.. '.".;'
;.. ;~:- :Briáií.d.:.Kelloggů\i.: p~kt;sla:vnostně~e;zříká válkyjaKo,,~ó~-; .
<':činitele'lľárodnos~ní'.p61itikY·:;·Tato;;forrriule,neriídosud docela.;
,ď ,j asna: N éní' pódépřena:~žádnóu:khldnou.· zárúkou. :Různí náro dové,' .
" ktéřL. pa~t· podepsali,omezili j ehci ··dosah;.: opa třivše'j ej .. '. výklady,,:' . .j
.". ktéré~L.s.:()u. . .". to. !éŽ. ,-"e?. výh~ad~:.;/.N. a;:k?.v.n. f.ere. . n. . d.. :ktéráJ)"vla'.n.edáv.rio...:.;·.'. . . . '.> j
v:Panzli'VYll1kaj1CI anglIcky novlnar"Mr. ',Wlckham Steadse vy.::'::: j••
jádřili' žepódle:jednoho ze slavnostních :.výkladů. hy !se.v btidou<>:· ;" :'- ' 1
:nosti, ·zak~~ovalanéútra1ita.~-V't~m?ésmysl~:V· S'p?renýclí~ státé.c~>(.· .1
p:a. vl. Is.en.v~t..o..r.v)~or.ah::."J. e.... na. p.rosto~n~,?lyshtel.?e,: abyn. a •.se~~~.e.. •.
'1. ,
zustala pnsne nestrannou.tehdYi' kpyzbydoslo k~porusem ne-.: .
-jaké vícestranné' smlouvy; na'níž,j e·. zúčastněna;", Ma'mza'to,: že,·: ..'~.. 1
:by t9rrlU,by 101 sku tečnět~k( při':tom JHu ji,. že, dnes: nen[právní:;
,iáva7;nO'sti,~· přispěti,p(}rnocL státu,.ktérý~ j esC obětí,' protistátu;~ '.'
I
ťk,terý, byporušilsi11101!"U:l kdyby'se: vyf"óři1a: hi~byáďzáva'úióst~
I
;; él;:' pařížská ::srrilollva" se uvedla ;v:soulad s "új~dnáním Svazu~riá~;.~ \",'
'" 'rodů,:: zůs tane ..' přec jen' •• mezera: :nedostá tek~, jakékoli qefiriiée:,':'
. ·:státu··'ú.tóčnélio;·t~dy:definice; která,.'jaKuž.Grotiqs ·ňaI?s~I"n,eníď:~:.: ...
',:: možná,' pokud ·.tunení .obj ektivníh?· kriteriiú. Zákonné' stánovenid:~. :~:.' .
,: :: ;,tóhoto·. krHeria,·.riaon1íru. obtížné, ,álé> nutné,; ukazu je .. y'eHKývyi .,;::
, . '.: ;';znam .,?~nevskéh.o;proto:Kplu,:j·éhož,:nepřijetíjěsťl~tOv~ti.·" "., .... ,::;;~ď.,
,.~Skutéčně,n.~ÚnO· uznatLpotěŠit~lný" pokrók.i'jejŽzn~únelúi:Žé..:,;~:.~:.' .
nevský· protpkol '. á: Pářížská'smlouva; ve' sta tutú Svazu 'Í1áro;dů~~.;;,;
A však.hezpečnosfnest,r:'l:íFtrhlin; ~T OliK'O'Ú pravasml bez "mezer, :.,~.:
".: " a: obcházení,'j ejichž.části".j sou" vypra~ová'riý :pod zornyni', úhlem .ď:~;. ;'
.. ' I
ďsouřadnos:ti;'smlouva, , jéž~žádá řešení přáte~skou.cestou :vévšéch:/~;:
',' .', ',' případech, ,jež_Aefinuje:~(zavrhuje útóčnou válku,' u'skut~ční.()d-.' "
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, .'Plivnost! .. '.: T rván( 'novrch •.. mezinárodriich~organisací;' závisí
· nape:Vriósti jej kh 'základu: S"aznárodů. Íri~sL>dospěti k rovnosti~
domuposta"ériéhonaskále, aby 'odolatnáporůmj~jimižještě dlou";" .'.
': ,hoúdobu' jej btide 'ohrožovatil:lÍ-a národnástriich . zájmů" aj kolek""
· '.' tivníchvášní: ;,Fspadlpfív'alapfišlyřekya yálCvětrovéaóho~ .
•,:řili:se na . ten dům; ale'. nespadl j', tlebo:založen .hYLna,skále/' ,
. '~>,~~;.:;. >;";/.ď ,.;: ......•
: (Maf/7,25.) ......:,\:~:
. '~., Vědomí j'spólečného' bratrství, 'věrnost v ipřevzatých,závazcích. ;
jsou,základy, které ~ jsou, ve shodě s duchem ·évangelia;'Avšak·
'. zpQvahY',událostí" cl zesfaleté zkuŠenosti:plyne; 'tety' dva'z~;' ..
. klady~nezaručtijí.bezpečnosti, . když jsou upevňovánY'.hrubou' ..
'mocí~(force) .:Scháiíjeden·činiteliAotiž"·záruka.:-:;.. .' " ; ; í : t,'
/ - 'Už dlóuho státy usilovaly, dosáhnout, bezpečnosti zvětšením .
· svých ozbrojených mocí na zemi 'i na moři; Néjnovější výslédkY"
,,) ~prokazaly:úpadek~ řekněmeradějiÚplný,'hánkrOf tohoto systé.:
··.···.:mu.. Ozhrojéríý chod světa/vnětnž:dr'ůh druha horlivě 'následoval,ď:·:'.,~záhránit. tórríu~~ebylo mož~o;' 'zplodilyálku .' ze' všech riéjhioz- ...
. ll ě jší;': :ď,.é;','ď,;:;,:;,>,,::':~;. " . ; , ' ; ; ' » : •. j:"r<
"',Jsme:riyní 'y'obla:sH, ::kdenéní-,možný' itatus:quó.;roněvadž:
mld, politikou' n~ciónálníhbzbrojení.vyslovilábrtel hrozná'zku- '.,
. šenost, proniká jióá> politika,' ~ totiŽ~politika' óm~zení '. asníže~í /r , " , . ,
" zbrojení. Tato politika proniká tíni více, čím méně :se/ dá o'spra: ' . -č
,ď,vcdlniti vydržování ,vY-značných sil',vojenských, ,když' přece- ten,'
'
kdo'. hlouběj i pochopí', občasné proj evy'přánLa ;nezhýtriostí,> vidL ..
. ~ ;á.c.stále'pokra~u.j íc:í sbližování' ~ni,luvníchstránpůsobl,'že'ne- ,', '
bezpeč(válečné se ,zmenšuje/Tato. ricivá;poHtika' (omezení a s'rií~
,žení zbroferií)' pronikáv,dt1sledku: iávazku' ,čláríku:S;/'smlouvy
Svazu~narodů.Pr()ríiká;poněvadž, tV~fí'v t~?Íř.4ňešnín'Iu·,h6spo:..> ,...
dářské,inu stavu veřej né, mínění den' co' dep.. s "ětší netrpělivostí '
snáší nesmírnou'částku peněžitóui.:ktérévrozpočtuyelikých
.,.':států vyžá.dují-vojenskávydání/,,'
:..
....... \ : " ' , 'o
.::." ·ŘekIjšem:,politi~á···omczení:a:. sníženíibrOjellLV pracov. 'ní 'přípravné. komisi. odz'!Jrojovád byly 'načrtnuty její'povšechné
, 'rysy', Určuje se. množstvFvojáků' y'každén1.státě á,zajišťujese
.středňí~fektiv!lí' SÚ1V!'r::řiprav_uje se,oniezen~ ,yále~ných ,hmot,
". zbrojení 'na. moři'a 've. :vzdtichu;analógickypodle'.metod, 'které:
' ;<se podařilo uskuteČnit ve W as1iin~toněa.v;Lonaýně. Omezu jc's'e;
celková pol~žka rozpočtových~výd.a jŮ, ~ j ež jsou ;určeny ná náród~
, ' ní: o~ranu\':-:- a,j ak slyším, ~ jde q 25procenfní sóíž~ní; Zakazuje:;
'.' ·~e. používat 'chemických li '. bakt,eiiologkkých 'pz:ostředků 'váleč~'
; -,ných .• Přesně ,tedy vzato, nejdetu,'o.uskuteč~ění odzbrojen~; , ,"
,
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(a naŠernýšléní: se ho. nemůže vzdáti) .'
. den, kdy po ob:tioyě:vzájemnédůvěry,státý, pokud jdéo' povin::
,'nosí obrannou,svou:hraimou moé:na;zemi,na .vodě i've'viduchij'
.' sní.ží na vydržování moci '" policej ní,ktei-á'. hy.udr:Žůvala" po6idek
:.ve vI1itroieiní,a při~pěj í; na pblicií!ŮeZinárodriíí která. hy byla ve
.~službě _rady Svazu. národů~ Když .však ži i eme . dosud v očekávání:
'toho';dne, 'jenž,snad sfále,.ještě :jesf, dale\i:ý; slát,'který,.bY',od.::
zhrojil\d6~rovolně',~dopusti1 .• ·hy,se·tím!,krásnÝIIl:' gestemď,úrčité :
'r
'. neprozřetelnosti, ,která ,hy. nemohla' býti schválená', '~hlédiska, ani,' ,,'
',':~ světské: ani křesťansliémorálký;.~Dokud. problémtb~zpečnosti. .j~~"~~,.ď; '., .
" ,ště : daleko. ne'nCujasněn, ,'jednostranné odzbrojení :bY:.byló'po':':'.:.r
. vážlivoú ~odvahoua rovIlěŽ:předčasné; od~brojení jníělo,by za ,ná~ď~<'"
sledekrozmach:hrabivostLa, nepoctivým •. vhidám by: 'se' vytvořila: i"::,
,vhodtiapří1ežitosf;),,<:~: ',:: .•. . ·.• /'7 ....,r. ::.j .. <:;~ ,·'.ď., .r:. . . . .,',".::';:;',
.,:~: ..,Jesf:mltná 'souoě~n:ostmeziposí1_ením,bezpečnosti, ;která . 'při:=ď :.:;<
.'yodí;těsnější<sblížení :mezinár0clní,společnosti,';' á.· m:ezi, .progre~,':.; t:.·.
ďsivnjm:snižovariím zbroj enCO této, soupěžriostiAějiny minulých' .
let 'výdaJf svědectvL. Jest ,; naším ď přáním, • aby> ženevská ·kon-ť
"
.. ferenc~:umožnila~daleko,výzriámnějŠí;kro~kytíni;:že,by.z,přistoů~'
.... pe,riín~'všeobecrioUsnilo4vutičinilá:šťástI!Ýi:'ZávěÍ' závaznýmroz7;' .
./hodčím soudnictvím: Takový: závěr ,připravit a oněm .. rozhodnoůt·
jevěcfJechniclwu.Avšak.nikdo.'nemusíbýt'·technikem,:,áby:,VY~'.i' .'
.: tušil.nes'náze .. kteréprotiúčinné,kontrolc:zbrojenfďvzriikajfz pO-, ď
'<kroKu vědy;z'průmyslové:.výroby,vď,časmíru"z letectví, zespor~,'
.

;~ IQeálemjesfa~zůstáv~

ď

"

·'ď\tov'ní. výéhov)T'triládeže.,;c.>J'oněya,dž'jsoulú.tito'čiriitelé, dóstačil

by". poměrně ,kiátký.ďčas,aby:se:při~působilo'pro válečné',účelý
'všecko to; co se nazýva'polenCfálriLváleČtiou mocLN.minUléválCe " (:
bylo',
froritách'osmnáct inilionů': mužů,' celko~ě, pak:v~'zbra:ní ~:>;
" : fřicet:~edmmil.iOnů,kdežto'před·;válkoucelkový poče!,'řadovéhO,':
.>'~mužštva.bYr něc'o,: málo, přes dva miliony, yojenskéhole!eétvá.,<
, 'pfeďýálkou: téměř:'nebYlo:á.,p~uŽívári(:btravnýchplynů"a' c:~e>
mických' přípravků;ilebylo;sKoro,:inámo .• '~",\ď . : \ / " '<;
: ,,:Tak' hinotrí'é 'ódzhroj erÚj espoJ eno.s,risíkeni,že nebude Skll:
tečným, áni:úpřímným, když;rievznikne'jako zralý: plod i květu
odzbrojl!ilíim:aimíhó.:';' .......,. '-,.::".:,'.' .
.... ,,"", Z:takovéhoyývojebud~ čerpati;meziil.árodní o'rganisrrius, pří.,
'.. růsteK:svých .• siL;'Nezávisí úplná ,bezpečnost států. na ,tom,· bÚ:de~IL.:
. ··,tenvývoj,všěmunadřízen?'Zmínil i"jsem'se;ó,:mezerách,ikteré;"
,.7z8:stalyv .soudohé,ékonomii·ÚjednáÍlí .Svazu' riárodů;'v:~órivencích>
. : '. ·o.'iózhódčím, soúdu, hadokoncev' .Žen~v'skévšéobecné 'smlouvě: - .'
10 .závazriém'I'O'zhodčím\soudnídví:. 0::-mézeř~l1ÍčirÚíých.záruk.:·
Jistotu;::áiničtijé.ga~a:ricie'slov'a':datÍéh(tvládamii' ktcrá"bybyla'
•p osil o'vána '. ~rv,alolÍ~_kontřóroii' důbře·:z'pravenéno: i: odpovědného ~
. veřej ného . mínění;~Ale> ,j.~ l<PolHiká í:;,cár.ůp·apíru';pátrnědosud:
hérií'. odbyta:' ,a opět a opět se :prqj evu jícípónž,definova:ti, ; Kdo ,
jest útočníkem,: ochromuj e' konťrolu, veřej néhomínětÍí; V 'společ~
nosWstátů,< stej něj ako ,ďuvnitřkaždéhb stá tú,~m4že 'zj édnati ~ po~: ~/
1 řádek. jen ,ústřední. moc,opíra jící· s:é ~o hrubO.u:sílu: (force) . '.' .
' .,.; ..... > _: .,\:.
. ._" . . ' -.:, .. .. _:,
\ ,,- ..
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........... Av 'ČembudezáJe'žetr:tak()~á~fY~Íéká~ ~í1a? Éudep6JÚatri~i'
. . • používat armádý'. aJoď.stvá, kdykólidoj d~krÍějakému' střetnutí?:··
Bude mezinárodnÍ. mócpolicejníautonomní?Možnovzíti.y,úva-:: .
.hti,ják právěnedávÍ:to se stal návrh," ahy'seJetechrí ·zIIlczinárod:. :
:;:. nílo, při čemf~iárov~ň ,hyse.;zakázaI9 ;letectví :národní,~:ľt: už.:
•. ·.~yeřejné.nebo' soukromé?Tím . by. se zavedla:letecká poEcie,' jejíž '.'
>..činnost·· prakticky,by:~znemožriHá káždotiV:álkú:Či .snadby,sé '.'
imělopředev~ímzdůrazniti~ že'by/mělo. dostáčit, zůstátpřLhC?spo~ •
.• '; dářskýchprostřédcích;,. jako.jestblokáda;-,zákaz ,obchodních ,sty~" .
" ků;, boyk(jt, •. p~něžríípodpOření :riapadenéh'o'státu, :atd"čítňŽby;
· byLvéhnán do úzkých' státodbojriý. a,útočný?' :.";; . ;.'::' '",":.
·.;':; pdp'ovídat ,zde',nato' ano:/ň~bone,bylo. by:. yyslá'vovatďČirou.· .
. : dOlllIiěnI{u. Zde. .mlJsÍ odpovědět. čas, ',téčhnikové. a jej ich práce.
,.Jisto jest,že,centralisa:ée:v· mezinárodnímrámcÍ'se. zdá" přiro-' " ,' .
. zeným >práv~m; jako' llruhdy centi-alisacev ránici státuj' brá~iti .
\><.~; se takové,~u vývoji, bylo by marným počínáním,. p'rávě 'jako pO_ď ,.'
.;//i· koušeti:. se, Odstranit·•.. vé .. dvacátém:stolétí"; hangary.. a·•. rÍádraží.·•.
i , ) : ' Ost~ltně·tento v.ývójje izéelavesho;dě:ďgď;ducheirikřesťílristvL:~"
"Spisovatelkiátce práví: ',,yčeraidea;l{!ésťanskéhó' sV!:tzu.náródil(. "
./,
se.jevihi·,návratem:dó ,středověkuj\dnes ten'.křesťanský;:idéá[ď
'. ;:;;;'. 'splývá s idéálem mírového'. svazu" ' (StuÍ"zo,' Lá., Communaúté '
. '.' '.;
intermltionále 'et 'le 'dróH 'de guérre,~epaříž 1931" str: 261 ,orfg.);
.:. '.~romlčénédogma onaprosté'riadřízenosti států ustupuje. nové:
:;i; ','; ,ekonomii, stáhÚ, kde ,každý z, nich SYOll pezpéčnosf'vidí've spra-:' ',.
'~vedlnosti; kterou chrání ,vyšší' autóritá.a kterouzaručuje.fysická ~.
·~-"··l1?-~.c~
<\"!' '."-."",. ::'~·,·:-'i'::>·~:· :.~.:,-·>~·-->:c-_:·';:: ~"':;_.~>.>~.;
'<,,;-.-:~";'> ',~, ;:"~-':'" "'-:-.~'<~' ..' ,,->'>,0'
Můj. závěr,?J e,zcela vysloven\vklasié:kýchvětách B.: Pasc~~' .•. i ,
la;"nej hl úbšiho 'to, á" nejkřesťanště j~íh~·z.n'aŠich ;mósofů:/, ,Sp~a7 .'
·.· ..vedlnostbez fysické sílyjest'iózporv pojmu,' protože vždy' plOdt.
'!.zlo.' FysicKá síla bez .spravedlnostLžaluje'sama:;na . sebe.~·.Nútno;
; tedy; 'sdružovát"spravedlnost ': a lysickou :,sílu .a: tédy~ 'staniFse·.
;:.,óto, ábý, bY,ló.s,ilné!~ co' j~ ;spr:avec:l1iv'~ aaby:pylo / správe~livé,:"
':: co íe silné: : ' , .' ,..'
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. ".~:'",' .:Doba,přéchodrui:je'vŽdY: plna;~;mátků;a"ItejistoLSta;é ~se.
bortí"ďnové.:~není, j ešt~, hotqvo; .VŠÍÍlde~ejistótá;: 'tápání,. hledání,
.•. . zkoumání", eksperimentov'áoL . •. Tak, jé na; všech" polích ' 'lidského
· Života:'myŠlenky, víry, mravů; hospodářstvVpoliHkY::';,;: ';/ '
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*j Pókus o výklad. dějíňných.' útvarů : křesťanských: Laichterův Výbor',
nejlepšich. spisů ,poučnýclC Praha 1931:' Ceňa, neváz. 54 Kč.,: ;eď, ' .C' '., '
•

•

J

0,

,_,

.",. _

.,.'

•

','

,.' •... ,.

:.."'\.

-

,Ol".'

._"

,_

.'i

.ft

!
'",

A',tákje. tomu' i' dnesvďEv'f(~,pě ~(~'přiIehlých. obla~ieéh kui:<~:, '
'

.ď ,turních.Ne1ze':pochYhovato~tóm;že:žijeme',vdoběkulturníhó
,přelomu\,Vštide 'jé':chaosi: změf:riázorů; . plánů,; zájmů, myšlenek'
ahe,scL.j:,·,:;,ď,:".C'"
~ .:<'
.:,';",i'ď'.',ď:,

C-.,.:Je:pochopiteIrioi'pÓněvadžpřiroZeno,iedo'toho'víru'ďjéza~~,

tahováno á žé má účast nÍl tom éhaosú;naténejistotěi:~ n·ábo~.'
, :,žénství, :v' nášich '. poměrech·,náb,o;žiúl.stVí: křesťanské. 'I ' t6,> co od;. : ..
. ,.' jakživa. avšůde bývalo 'pevnym ópěrným'bodem;co·· dodávalo'
"
ď
liélstyu:;všéch dobá ku1túr' pevné . páteře, ,'pevné ' duše,pévných'
ésměrnic,.' Měchy, r~dósti,síly.aodolnosti, 'ano: i'to"jé 'dnes·' zmí~
· "táno:,vltúlminejistoty;jev.p'ohybu;pozbýváposilujíéi}moci,jé
ďv~r1sL:"::r,;ď:,':,:,i<

:<>;"', . . :,':.,ď; ': :.':ď';>i,/'ď;. ,

: ...':' Vtakový'éh dóbách·kdtických, kdy' staré.séďboři,nové:tepive, '.'

"·.~::~'.h~~dá;,:je',třeb~ľ'zkoumat; na:'koliks,tařéje ·opravdu'.staré;,·zasta~~.:':-'
.... : ralé;,"na,kolikiniisí' 'učinit inistonovémti;~ď.ria·kolik'musí··býti·. n'á;:·,'\~, .
.hrazenó~něčirh'novým;' To.' týkásepra,jevůa:pOsi1veškerých sló~ >.'(ďď:
'··žék:života,.· úajměi óvŠem· náboŽenství/jeŽ' vždý ibýľÓ ,,'zpružinou';:. ,.
;~ duší.velkých;období .kultumíCh, Tií . jé ná'.lIlístě':'aby.. v 'době .krise,; ..•.
~,ktéróu~prQ'žívá i 'riáŠ živoí<náhoženský: amravňí,:také . dosav~Hltií .
.' ":.: tmeI~našehoživota '.' bylučJněniJředlIlěterň zkoumánL'ďášeqen!; ,
,zda. je. pře~onán. a' idamusí. býti 'nahraze:ri',něčfm -riovým, 'lepším
:.~bez'nějákého opěiríéhobodu:n:elze člověku žádnému žHi'~ .
: nebo zda, má. býti, ponechán, 'j ak'j e,I].ebo konečně' zda '.má.:býti
opraven, jinak, formulován a řešen; 'Myslím křesťanství jako ná- '
· boženstvi.a~drkev.. : ',,". " . ' ..... ' :ď, "", . ' . ' , - ; , . .:' ď,
" ..'·;Z, této' zde Jétmo.·načrtnuté.náladý-ď duševní,; kteráó,vládá.víée:::rriě!lě' kaž <!éh() ~z:hás, kte'ré si· yšak' I].euvědomu jeme všichni :l'!tefiiě'." .
,a 'neléčíme ji.ďstéjně;', vznikla,' kniha prof. .Hroiriádkyz ,Husovýfá-ď
··ďkúltY~,sh(}ra ozn~čená~-," ~>r '.~ ..' . '..•... ;;::' ' . ' '~'. ",_. . .':,' .~' .•.
'. ..Profesor,Hro.mádka·· velmi . živě se zabý'va'sttldiemmyšléúko': '"
. véhó, díla·Maisary~ova.L<mL vzešlimt1.z toho studiávelmi'líod::"
, ,notnáďknihajého',o'Masaiykovi; nejlepší' kterotl'dósud'niáme.
y;našempíseniiiicfvL'Jjstě. je/prof. Hromádka. právě' Masarykem'
.ďpřiváděnk:ótázce:CO,s 'náboženstvím,. co,s·;křE!sťanstvím,.·když ď ;
, přťce l\1.asarykJo.byl,:kterY únásjiž Ód osmdesat)TchleLininu::'.
lého rstolétí'sánľ zabýval.s·c řešením ki-ise . náboženské,;~ pro sebe
'ispolečríosL naŠI' ď'~;j scl. soně .. Ýědomj'že.náb6že'nstvíztrácí :na,své
';. průh:ojiÍésf1e,kterou' inlvaló' kdysi, .a 'že v ,nitru. moderníhO::člo;,'
: věka,';':" ;odliózenim,nábocŽenstVí<zŮstá.vá:děsiv~.'pnízdno,'horror
,vacui;jež'podla01uje sílu á radost' aživótní ~chuť .moderního·člo~
~věká'í; pH :yší • přes .všechnu '•. kul túru"lIlÝš lenkovou 'á:'teéhtíickóu ..
.•. :Přf tom:.Ovš.emn~dici.a;mifilíníin yylučova(vlivyjiné,~:ktéré 've~.
<~ douauto'ra\knilíy, abý::~zk6uinal ď 'životnost/forem křesÚin'ských .. '
'~ikterak, takénemyslím,~ žeproL 'Hroiná4ká' snad: podléhiÍ '.-plně
názorům Masaryk6vým; "nýbrž,naopak',' musím plně ,zdůrazhit; j,-,
,', že' ~ritickyďslědt1je··názbiy' Masárykóvy, q'ukaztije'na jejich ··sla-.:.
~ bíny ,zvláště:na.: jejich znllčnéještě'zabarve.nLpositivistick~; ne>
" upíraje, mti~ov~em?:ásluh· ozvyšení,zájmu i ootázkyďnáboženské"
,"~6~~>'
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mra v'ní,:u. nás,' v'd~bě,k;dy:'vniasách,·ri~~dž~~ství 'křesťan~k~~a
"církve,hyly v :'naprostémjďúpadku 'riejent:zď 'důvodů·aďpříčin: zevi._. '..
. níCh"alei~:a hlavně ....:...:vnitřních.,.,.,>,';·.' ' '. i '
'. ,., Kniha' ·Hromádkóva·.V'znikla·.jednak 'z 'VědomLkdsé-:nábožén~.
'ské ací~kévní:}l:nás iji!tde,<:j'ednak:zc?bav,o' budoucriostnejen' ..'.'
,církví, nýbrž.i· naší společnosti. domácí i. cizí. Hlavní .oUt"zKotl,iest:
,',', .'
'. mu;'co může křesťanství .dáti'nám'.dnes· iv 'búdóucÍlo,sti.K to,mu
dli 'zkoumá zása:dnrp,rincipy'jeh?i~rkevní;:totiž;,to,'co,je+ dle, ,.'.,: :,,'
názOTů +HrO'mádkových, -<::-.' hlavnf'pO'astatoukřesťanství,-.'čímod-; ',.
'. ,'Hšiló se O'd ~ultury,svgta'kdysif'když'O'pjevilo"se násvětě, a'čí~': ','
Jiší se i dnes a musí se lišiťnavždy, nemá-lisplynoutsfiIosO'fií
a. kul turou:aÍl1á~ILkonatsyÍtj ,líkO'I; osobitý' a.zvláštní; jehO'ž,nemá
.' ." a,nemůženic .jiného na 'světěk6naCa jehO'Ž sV,ě(právě potřebuje. ,
,'ď:' ',,,Na knihú.nelze,sédívaLjako na plod· školské theolO'gie,nýbrž'
,,>(, jakojIa.y,Ykřičnfkduše,čhvějíCíse v.Úzkostech ospolečnost, kdrt"
E:~':vidí,·jak : v' tom' všeobecném: zmatku myšlenkovém a. žÍvotním: je, '.
:;.:~: '.• v:íiebezpeČí i křesťanství'a: církev;ovšem,naškodti)idstva,'ale'
.:,ďzároveň i. duše' plné víry.' v životní' schopnost křesťanstvC 'N eÍlí,
;::z, fó' spis .• o' dě'j inách; křes ťá:nstvÍ ~nLvyčerp á jícíjnf ormačnfd~ti~ž~~ .,'
: ','ka"o, církvích<a jejich živótě, tedy suchá,'; objektivní 'práce,'stu:;,: .
,'.déná,) nýbrž živáj'z .přesvědčenrtrýskající,a krví . . psáná"intEn'~·.'·
,,<:ď'pretacespolečných: kořenů' křesťanských církví a . karakteřistikať
· ..'::;~Jv.~Iavních, pO,dstatnýéh·· rysech) dějinných útvárů:, církevních a
~, :, theologických. Proto Jaké ten. nápis':křesťanstviv;' PlyšlenL á '
:'v životě'
,. ";:-.'
. ", " . .
. ,~.,<.,::
,ď.c ,
~- ,Pravim~li,,~že,tonení'; práce ob'j~ktivní;~ nemíním tím'póhantl·· .
s'pis~j: nýbrŽ·'chdjen.' Nci,:že:není,psátá bez"vztahúk nruzórům .
'auťotovýÍri, ba naopak mtlsím 'zdárazni(že'jepsánanápt:osto se,;
slanoyiska: náboženskY-ch fa>theolo,gických'j ehó: názorů ..'. Nechci ;
. zde: zabývat seo,tázkou, zda naprosto obj ektivní . práce ~iděj e~ ! 'e "
'. '. pisná·~Jevůbec,možria;'IÍebo.zdakaždá prácé ..:....::. hl~v~ěpak '"
'c'zásadní ·....:..,-musí-'býLnutněďzbárvenaďsúhjektivnějďka'yžpřece
','hodnotící měřítko; ,máme' .každýďprávě;v:e svých'ylastních' 'riáJ
.';-zorech;'I: :ď/ "",~ '~.ď , " ' ( , : , ; " / : ' ;: .... . .•. .>ď ., i:;, . •
..; ,'. To:()všemvysvětIujepak;,proč .n~nFnám možno :vevšení~ou ..
,<hlasit:s '. autorem' a proč "musíme se'své4o'. stanO'viska';vytkrtóLiF
body/v nichž jsme názorů .. j~Ílých. A,jiní,!-1činF ovšem podobně.:
/~.:-Z::obsahu.nejvíce:nás zajímákapitoládrtihá: 'Sp.olečÍlé"zá": "
. 'kla:dý· křesťanských ,Církv'í,'vníž'vip.ímvrchol ,díla; hlavní 'obsah.
'. Tam' poznáme autorovy náZorý na křesťanství a~.církev.l'ď,
.', Kapitola 'první' a: šestá '(p'osIedtií)·· mluví. 0" kritické . 'sitúaCi •
křesťanství·ďa'· o poslání křesťanskýchcfrkvídnesi vbudoúcnu;
V' první "kapitole'úznává'ubývánLpůsobnostidrkvíá křesťanstvi . ,
v.dnešní době, 'a 'v': tmrt \pfech:oclním 'chaO'su ' éítí .: potřebu j'ásné'\
'(ltÍchovní orie'ntác~,.k 'níž niá. přispět 'právě ,rozbor '.myšlenKový-ch,::
<mravníóhj ku1turníchsložekkřesťanských:~VinušlabéhO'Půso-:'
.bení' křesťánství .vidíjednak've: všeobecném proudu naši kultury . ··,
od dohrenesánce, 'tedy:'; dóby~n0Y'éíkterý jlz'e:cnarakterišO'vati .'
j
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'jakoďo,dklonridsir'd~ch&vn:ích~' přÚ~loriJ~-'hIriotěasiíám' ~~ot~'--

Dým,. k zemi,' přírodě,. čl~věku; k,zákoriům, tedy ,odklon' od' kul-',;

"~ tury,#vota'Věčného, Božího< a', příklonkeďkuItuřé"tohoto"světa;~ď'. ',' .
<kuHuřé,smithi.pomíJitelnosti:.Člověk~-;ne,Bůh,znCdnešnídis"'>"
,junkté! . . }ednakspátřuj e .ód p()"ědno,s t ,za n:y~ě jšL situaci <\Te cír:',: ,~,ď

'\. kvích samých; které, nek<mají:ani ďnábožensky:svého,úkolu,tím.:,
, 'méněmyšlé~~o~ě,:. ~ociálně~';~ema jí,v,ědomL. ~vépi:ávno~ti" při('
zp;ůsóhují,se,; tomuto. :svě,tu;'.ner9,zumejL holestem'doby,.,. ztniti1y . • , .",.,
:yědo~í :universality, .právě; toho\společného, jež i je, činí. křesťan~:" '.
skýníi,,'zesektářštělý;,Odtudóeznalost'křé,sťariství' riéjenv, lidu',',
. ďri v mášáohjirokých,.aletv:církvkh"sa,mych'··.~ ,y. t~ch;jéŽma,j{,;~i
';~yésti. 'H~o~ádkapráyě chceďupoiornit,~čl:;to ,hlavní 'y.' křesťanství~.;·;
.na hlav.11ia ',vnitřI1 í pods~atti: a'ideu;křesť~nskoú, na .myšlenkový ;::
princip:V.,křesť~nství; trvalý ,'obsah' jeho.riábožcnskéhoposelstvL ,<~!ď.
Chceupo:ZOrrl;H'Ílá:živédádro:are'álitu.víry;,jež jé:tísněn'ajědilak.' . .•.•
, tradicí (dogmatem, theologií, ·:kultickým řádemazřízeilím}, jed~ "'; ,
".,. IúikpřiróZenýíhi,sklony: lidské ;póvahy ,;' ale', která; stále revoltu jé: .:'~
pro#:'lidské, logice':;a: L,~thice 'lidské -:svou ':parátloksností;,čímž:'\·.··.
práy.ě: koná-lidstvu slúžbuiác~ranriop. ..> i ::'.~::'.i;:r o , '
é," ~:Ma-:li:rifereót" připoj it:k "támŮ ISVOU, poz!1ámku:,kritic~óv" pra~:
,ví, žes llut01:eIl1' celkem souhlasí,. dokoricei 'jeho pozn~ihkou
>0' vzpouře :víry,<p'roti bě'žné,logice' a ethice]idské ,~í1i parado~s"::~., .
'ho~tív~ry'o\ršem y tom:š~ysl u,: že víra jde dál á vyš, než r02ium:;:;;:;<
. a .ýěda'a;'že·věda, a~roium'sledujíči.vědu. mívá,.také ,.logiku.ďnedů·:;:;'.
ď

I,

•

s

,~ledno
.. U.'.'. od,stranovat
va.. clilo. ~ . .a.'. Ž.e. :v~.
i~.'·n?. á, !éŽS
. ~.'.ou..!,?g.ik. .~;~
n~.o.·:.'.'~.::'"
,mnohdy
bankady
a. prekazky,
jez,..~r~.
Sl ,:ld.erou?luž.
rozum. vedecky'.;',

'. sám, DÚíohdy: ;v:cesHí',yaJí~;Mezi: příčinami ,típadkul(řesťanstvf"

'I

I

.. rieu~,á~.í'tutor; i:p~p~:rmezy t?eoI()giJk~esťa:rís.k0u·~ myezi', fíI,os~fií;,; r' 'j1
>ktera clste: n,lzuffi()ve.yyklada sk1J.tecnostjna ,zakla,devedeokem.. Je:,;,:.,', ,
"'. n~p()ipíraťelňý";,rozpor\)nezi,s"ětovým<názorein~:ják' hO,fdiníulo:',::'ď<.j
val~v~ír.kve~~shod;~:r?rš,e111, ž~:ym,nph~y~y:ďv. riesQuhl~se}sr~~~:;<

1

kde)Sl.ftlosoflca, meZi nazory dnesmhocloveka:.Ten.rozpor :dluz,:,,:<' i
..no'odstninit .Test:,dnespropa:st myšlenková.'mezi církvemiďkře~",:,' I
-sťans~Ý'mi;ktérýmL.se 'a1l;toro~í~á v~s~éknizeia. mé:t:~dnode~nf~ • .,:,'
;:Apb9U~ .Snad autor:Ja}w,eva,ngehka.prot,=!stant,:tedyc odch()\~any ;.•. . . ;:>1
:'éírkví~vznikloú již, v době.. novéairespektujíct (aťl,vědomky'nebo"
,i
ne.v,ě40mky }~potřebydobY: . noyéí ani.riecítíďteri,rozpOr, myšlen,;; . (...
, :.. .kovy/.mezi dobou naší :a:kř'esťat)JskýOlicíi-kvemi,ďjakojej'cítíod.:
chovanec.Církve katolické, která rririonemď důkladněji:a.,rozumově:
:-:'př~sněji;:sná:(L'a,ž'příliš' intelE~ktuáHstiéky.zdůrazňuje :'dogmata -; '.
'. ·.starocír,kevnf(riil.; př;'Trojki;~;důraznatři osobý ,~a'· jednotu:

i

poftsiaty]·ť;': :,::ď,.:~:;«:>,::<>, .. ,~'

.... ';

~,·_~,:-'_».ď ..•...

. ,'. Ostatně 'autor,:šám: uZllávápotřebu, 'aby •církve svým '. ~yšle

.... 'ním,Í.··životem.činně.iúčastnily;se1dúchovníno,iápasuo··'svět(r';ý·.~.·
'.:.a:Živ()tní· názor,'. jakó',tom~:syědčiposlédní~kapítola;,(š~s!<Í},kd~·.ď
. velniioprávněriěnadhazujé. btá:z;ku;; ..zda ,driešní,:rozklad ~syntne:::
.tické:,stavhý anticko:ldésťánské(uznáyá;v naší kultuřeinábo':,
" '. ž,eÍlsK.é;složlni nejen 'evangeHa;~le: i<~ntickou) . není mOž11á .' jeri
, ~

.,,~.;

\

. '-- .

j

'~, (Í~klidem;že~,tat~;sfavb~ nehYli:,dobfe:. provedena . a~ž~ie~nutna::
podstatná~rekonstrukce

. (437). ,'Myslím,: že . stavba,byladóbře.' •.

··.··.':dělána, ale z· materiálti:dobovéhq< (vědecky·. ·a •. filósofickY)·á;že·je:':<
. . potř~ba :provádětrekonsfrtlkdmyšlenko\Tou;~ theologigkou, :v,níž i; .

: by.v~dle' podstatných' složek evangelia;' .byly' ,podsta trié .• složky~;:
naši' kultury, ať :isou to složky' antiéké ",nebo ~nové' složky;náší"
ď. doby, s : jejím pokrokemvědeckýni,a: teéhhickým:-N aprosto pód~-,:
pis'uji slova autoroya:, "LeČ, snad také je něco' ~adného v' samé,
, myšlenkové a th~oIogické struktuře, církví",' (138)., Ano; 'je :hodně
vadnéhó v theologii cír~evní"ač ne"yše",A\ vjm,:.že,.,;rekonstrukpe
.theologie:j e. práce ohrómná, 'ale. bez llfnénímyslitelno "ozdravění·
osobního života Lspoléčnosti'~,~ (438); Itotřeba uznát, (ž~"i h1ů::
:so!i~', stoj í l?řé~: děj irmÝÍn<úkolem,"P9jmouť,,~oýě:ýztáhthe()rie "
:.:~a pra~sei': 'P9dívat 'se~ novým'.zrakem. ;,na, výyoj ,.,filosoFe;~,()dkrýt ..
..• :,:'omyly.filosofických.'sóustáv>avytvořiti novousynthesu'antické
ď ",ď ,.filosofie',· římského práva; bíblické,vírYimodernívěoy átechnické: "
~', . CÍvilisace; Sp~ávný; vztah theologieaJilosofie'neníd~es,otázkou:/
·····moceriskou ani' prestižní; nýbižnit1éhavo'tipotř~bóu kultůrnísí1y,', "
'. , 'h '.'" '1 v" "k'h" ,v'd' "'(
)';. ".'. , ,. ,"'" .,;c .. ' . . . . . ..'
~~ravm o,a spo ecens e q, ra u. 438 ;,,i'.. ,:;, .. : J : ' (';.:',"
. ,< ." St~n()vjskoJo,to ,a: dJ:i7 j~ótiJorínál~ěúplně <správnyj:uzÍlá~' .
váme .j e \Lza starioviskoďnašíCéS,ďproyerdéní. hude; óvšem"Jěžší,
':~<:':~'>',lspoň~,tak tě.žk~; .jákó:,bylobudó~án~: th,:o;tógieJmA~čni ,>~eobešJo, ,
'se, bez ho jů,;j ež i by ly mnohdy . velminel~dské ať tlekřesťariské.,:
.. Dnes netřebabojů,.ale 'třebadi.škusí, debát, výměny: názOrů. ,Jak'
se'ďstnlriy filosófů jak. i Ďa,straně' theologů.'),<"< ....' .. "!;'
" Theologo,vé budou různě nalézat a,hodnoHť složky, (nábožen-',' "
,'ské á theologické) té přestavby. Podobně i filosofové. Ale nelze',
'.' jinakposrtypova:t,~ nežďjaknazI,lačena::,.diskusíďa~vYIl1~Íióu:myšle~".,
. 'nek:,Hromádka ovšem. za správný způsob uznáváhldiskóa·mě.,. .. ~
"'řítkQsvé; jCž .je, jednak 'reformaČní.Ve.: srnýsli(reformace16. stoL"
.·a·.··jednak. :statiovisko.:-~neJtiovějŠíhó.:theolo~iékéhó·:;sm~rU,pfote-:-'.
stantského~. Barthova.' Naše' církev:. má Íněfítko .' j iné;ď kterénení
';Hróinádko~o. Ale .• náše Církev_nepohrdá':pltiě.á'; napróstoďjeho~
,hIE~diskem,y němž . jednak: je' zdůrazněna" (dle ~našéhciriázortf' j éd- '
noslranně,; pří'li~) Yanséendence:Boží a'o'pomí jeIlaiman'ence I3óží, "
což~má!yliv i.na',názor nazjevení"vykijttperií"a.td.,GéS:snažCse
'. ciznllt, , co ďpovažuje':dle'měřítka> KrislQya, ,zll\nutněpřihále'žející
,'k podstatě. křesťanství;Přitom:všákďklade,rětši,důrazna)strán~ " .
: ky, :ktéré ,Barthem' a' ·Hroinádk0ltjsou;:opomíj~IlY·· 'rieb,o!nedoce~;,:<'
...... ,ňovány.· M,y~líJJ?i.že·'jeprávě: potř'éba';,slyšeticídwe:takz"an:~ď
" '" svobodné, drkVe . vinika jíéí:" dnes; ,Autor. mltívíó,únitářích '. star:', .
,ď',Ších ··.i . dnešních".o. CéS ,in:á. jen poznámk~::leďvyfůst~z:.j~ných··
:'předpokfádů,czéjmériaznárodně~historJ,ckých:reminisceticí ,a.
"·Z· odporU .protikafolictví '-:-a .že ijev'našf..drkve jé -ovšemslo- .•
.,žitější,:než ,aby. býlzařaieJl'a< směl:' b.ytďza~azen-vtl1radriě·clo
:, .. 'Oddílu •o :útvarech- reformačnkh.,To> jé sicépravda;,ale:neceláa'
:je'velká škoda, že nevěnovalautor'několik,stránek rozboru· též
.církvím .tak zvaným. svobodným~·á _ovšemi)lašídrkvi>Yžgyť . ne':-'
ť
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:musí!yše"chválit .~lfpřijílllat, tlýbrž: stá,číkriticky .. a; podrobn.ě ,vŠe;:,;.'
... zhodriotiL. CčS .llly,slí"že, časem~ přispěje. též. k řešenílllyšlenk6vé',:
". kdse{;dnešká; Svéidosavádn'í dílonepovažuj~-ani za defii:1itivn('·
, ."." a:Íú'.ia:'naprosto, dokonalé;' Ale lepší' něco než': nic .. Dávedla' z'a:~'·',
•;,~ cllytit nábožensky' sl ušrié~ pr6centočeského 'lidu~ a získatpró KriL
·,.:·~ta;(nní: pádpoři1a životÍlě velké· masy IÍašL společnostL To stojí:,
?=a;.úznánL Kri~iko'u'ďse naŠemu ,dí1u.j en pomůže; ,..< ~,ď.:)0 ' / .
. 1)·~Tu:b'ych 'nadhodil též,otázkuiCO. dělajítheologové, aby se,.?:~'; .
znániili s,'p6dstatoúkřesťanství: řa,dy filosofů? Myslílll~ ž:eu nás'.>,~;'·
celkem'velmi'ÍrÍálo:;·N edivllle.· se'pak, že fil os ófóýé '. křesťanství
·neznají:.Dleniého"ná~oťti:je· ,třeba být. ve ď styku.·i, ďS,těmi"kdož,'_
.,nej sou . zrovna" stoprocentní'obdivovatélé', theologie' křesťanské. .
"Tř,ebainformovatď,c'o ~.nejvíc!'yeřejriósfo· tom;' CO'. kř.esťanství·~je·,·, ď
,·'co chcerkterá,je jéhóť podstáta;"ProLHromádka' a': dva třfjirii.:
theologove.io· děla jL' Ale j e:to'málo: a'nestačiló: . Upozorňuji,.·
: neby(o·'bY>potřeba,·,aby:: ;zde'~Hyla . ~h~61ogická~knihovna,·. která, .
;hy přinášela ·standártní~··díla,tl1eologiéká;':z .minulosti . i ,přitom;.
.::nost:i' c,írkví? Odkud.ma jí cfilosofové· znát, bohitóšt-·ir\yšl.enekuló·"
·.žetíýc~.v.,díleéh.theoJogickýc~.a'nepřístupných~.dpeškuJ··.:·:· ........

·, .

. <.';'ď.Jsempřesv'ědčenlotiž'jakoprof. Hromádka,- že otázkYfkteré .
.....•. řéšili: theologové •.'minulosti,": jsou': pořád; aktuální .;,a . . dnešní .·dóba'
'::'musiéjeřešit' zriova ~ a'znóva formulovat;·:Potud.ďmají· dogmata'
... ' ;, '. křésťanské. theologie' vfznam dosud; že ~am' ukazu jÍ, kteréotá.zký ~.,
, '. záiÍ1ěst~áyaly:myslia.sr4cedobmin.uIÝchJa ,'; jak :bylyďř~~ériy:ve
',shodě ses'vou,dobou:Tó zIiámenáprostředky.své: doby a pro;',
'i" potřéby své doby ..:.N ášéďdoba';musí: postupo'~ar:podóbně: řešit
,ólátky: Žiyota<- prosvéi)otřeby'~~ prólStř~dky.svými; '1omátnni.:
'··,niysli,když pravím,žémusí.hlásánÍevangelia:sépřiipůsobitďnaší',;
',;: době:NikólizÍ;ron~v,ěřócyat:něcóďz podst~ty:evangelia,a: při j íma~,.:':
" CO ne'může; orgá'nicky.'.býhs::podstatóuevarige1ia·slcitičenoiale,: >
'.' celQůďpodstatu 'evan'geliavyjadřovátpro .nás·:prostř~dky,'IÍilúv()u.,::
a' myšlením. naší 'doby;ťAni' dogrnata:'ne jsou zde bezcénY.· Máj í~
~ svů j' náboŽenský. ohsah;. který pr.o .násiná' výinam á který. možno'
•.. vyjáiaři't.jinakí:riáš(době 'přiměřeně.J.. , ' , . , ;.' ." ',.' '; .
ď .··Ovšem 'uznáv'ámobtíž::toho počinu, neboť'vše,zálěží;na·tom:·
>co :jepodstá;ta'eva:nge1ia,"k~esťaU'stv(a ktet;ý,ch'složek dobovýčh,
kůl tu'rriích lze užít při foqriulaci.myšlerikové .. Církev' naše učinila
p'očátek formúlováním tiČénísvého,j ak V:riávrhu 'rCferetÍtóvě bylo;'
p'ředložen'ósriěrI1u:a'přijatoza,podklad; další formulace; Hď ":':,
.r; Hledáním pods'iaty>křesťanstvfzabýyáse"autor'krIihy:v hlavě,:
: druhé, nesoucíríápis:;Společi:1é základy'křE~sťa:nských;drkví;'lď '?:"':'
.;. ..··Autór.:·knihy, hledaj e'společné~základy:křesťaÍiských '.' církVí;.: /'
/1.:> ztotožňuje ; jer' s podstatou; křesťanství,' s .' podstatnýnii složkami ,.ď; ."1
.:'evarige1iaKristova:;·co:(,dle:'nášehonázoru'není.spiávné>, Spp~'
·'<·léči:1ézáklady, drkví (á.ďautorbere· v úvahu 'jenpm církvéhistó:"
rické,,'staré) jsou;plodem,vyvóje ki'esťauství' ceIých,století. 'Mají
·I~.ov,šem určitt:yzlah ,kpodstátnY)l1. složkám . ~van~elia Kristova;'
,lrostlY:\'nich; 'ale' pozměň;ovaly ďj~,ve svém:vyk~adu,přibíraly,
','
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, prvky mimoevangeliClié" j~ktD'odpovídalo kultuře té které d~by; "", '.
~ přičemž sicesnaži1y se' odlišit:Ddsvělské ktÍHurya~zůshitvěr-::
. nýmiev,angeliu,ďal e dařilos'e jim to jen relátivně; Do'jisté míry:
ď 'uznává .' to. autor sám;aIC:ne ~dDstateČně;".; ......•. .e . . c=,;, ':.'/ .•.........
'ď
Referent je.' toho . názoru, chceme-li zjisti'! po:dst~ti~ý obsah:'
'. 'evangelia Kristova; že. musíme hledat:i>ouzev evangeHti:Kristově:
.~ ." á.' že itan,i. musíme odlDUČU od. Kristávrstvu: nái()rů přineseriÝch ...'
:.~do zpráv evangelickýcp'; prvními kř:~sťany:a:; geneí:a:cemi, 'kterými. ';pocházela',lradice O. JeŽíšóyijakó'Mesiáši. Je jisto, že,nelze nám· '.'
',., . s. ab~olutní, jistotou ·,dostat. ~e: k; "h:lstoričkéniu'!.KristÍ1,~poně\Tadž>·
'zjev KristůyjenáIll:~náinjeri·z.~.tohoíjakpůsO'bilnájlčeníky a ' '. ,. '
'., . skrze: nČ'ná'první křesťany, ďte dy:osobně riepříino a'prostřédečně, .
>ď ,"Ale kúzjištětk' podstatnýchsložék evangelia Kristova nepotřebu j é rn e'p!ím'éllo'ois6bníhopůsobení KřistorVa. na 'nás., :Z'.evan";·
, gelii:,' ,j ež " j s~u dok ládem • půso bnostLJ ežíšóvy . na.' účeníky,'lll,u,;.· .
žeme· poznat po~statÍlýobsah, evangelia;jehoi,nesmíme 'se. však'
přít o slovíčka amusfrriemít na,mysli.ducha: čili smysl působ':'.·,
.nosti·... Ježíšoyy;' A' myslím, ·:že . doba . víry.' ve·verbální,inspiraci:· •
. Písma ,je, ta. tani }v,drkvích .evangelických,kde,hYla··nejsilněji· .
.'
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..', Jisto je ,všák,žé ,: hlédajícépodsfa'tný ; obsah ,evangelia, ibu~'
. . - denie.hrať v:potáz evangéliaKristova, 'a nikoli •P;ilVla.,':dohupo~ .
" ··"apoštolskoú,d~bu. starokřesťanskou:a:dobu 'form.tilování ,dógm'at
",~Církevních, Aby rrii.býlorozuměnó:;není ta'dohapronás bez ceny,:
" i j i se: třéba;*abý~at, ale jenďktómucm,.aby,se, ijistno/.které
'přeměny, dály':se, 's podslatouevangelia' Ježíš6va,/abyéhoni; poználí,ďja~ďpočínal,i'si··.'.křesťané,pozdě·jších,věkŮ;Jormulujíc·e,·ten

podstatriýobsah ď ev1wgelia.Krislovayduchusvédohy, pro'své
, potřeby, prostředl{y'a>mluvou ték<teré:,9,ohy;"Autorďknihyhod,;. .
notí, po té stránce: i :évangelium Ježíšovo,',ale mysHín,;že krátce,
'jen,' aby 'se pakzabýválobŠírně1jLboji oformulaci:dogmatstarO~>
,kfesfimskych,'náiorů kristologiékých,,'Po'~mém,názo:rtl~':byl' ;by,"
,:se doporučovál posfup opač,ný:více,pozorrtosiievangeliu méně':
,dějiriám'dÓgtlUltu;.';ď' /.< .".;
:<~'.>;ď'" ,:,'~,> ,i"~ .' .

a

'. ,'V, :podrobnosle~h:Zabývá.,'sepakď autor'smyslém~"evánge1ía

.Ki-istova L Církví' j éiko novól1 polítej í; vyznáním víry, motivY:staro- ".

·.ď;Křesťanského.vyznání,:j ež i obsahuj e,:víi-ti. v.': Boha,., víru ·v .'K):ista:~,·

čilUnkarnaci 'á,.jiné'ještFčlánkyi( doplňky;:.dálé,pak symbolem: .
". .úicejsko-cařihradským, . jakož :i jehot).áboženskýnii- a'theoIQgický~
;',,' . ~mi .předpokládyv bojích:s' Aí:iem,smysléin<bojé,ofilióque J · spo.,
.':) ~.:,·:"rem; o" Kristovo;1idství,ďsmyslem vírY,v.TrojiCi:a j)0tŮěrem;. kře')
'::'; \,sťanství .k,'antice, fák předpOklady 'křésťanské.ktil tury.·,', -,. .::
"ď,i.:;;NelzeY',ľotrito"rderátě-,--::-ďHeitotIo jižcdosH.: rozsáhlém'-:=-:'

o.

C,'zabývat'sé:všemipodrohnostmi·,.šetřenÍ' a~,zkoÚmání:'atÍtorova;

N<1s ínůže' z.ajíma't·· právě;jen ~hlav.n(obsah,: jého"výtě~kŮ;;A; hi: ,.'
:' ,třeba. si. uvědomit .•,žeikaždá·;církěYi'jet.;chcebýtL,éfrkví;:to . jest
.,.: křěsfanskou:' sp'oIečtíóstí ď jÍáboŽé,nskouí •. . :bytvé.ďst~ku, s"eviulge;;
')iem :Ježíšoyým;: nius(iaújni6lÚ'stanoviskd~':p'odstátněshodné;
- ':_,.,-",";
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.s ;'evángélieDl:Ktistóvýni vlěch, bodech,: kterými,··sé,·.zabývá·též" '.
'autor 'Knihý j, totiž v otázCémldsvě,tného,'tianscendentního Boha, •.,
stvoření,dálepakOsoby JeŽíšovya'jehó.:vztahu'k:.Bonu'ik.lid';'···
stvu;>zj~v'mí;,Tiů,jiCe;.·· j akožďi v' otázc~.. cirkve:i aKožto společ~, •.
, riosti~iíadsvětové a'·· přecé/ve'světě'působíci' a rieméněv,otázcé:'~<
~mr~vníi·schopnosF :člov~ka, jéhó .·hříšnosti. ,a' ~dtud· .potřeby ·;spa>ď
sení/vykoupeni a 'milostL Boží. ,'Jistóij e;ťže' křesťanství v těchtó:,
hode~hď se' odlišilo' od:jěhde jší spol~čnosti,lidské~:' allči~lo jimi:'!.:
,,\;'průlo~<~o·. ·ÍIllélDentismu;ď:en1atÍatisinu,.naturálismu·pohanského,<::,:" ,"
". doj eho(sp~kulaée',)riystidsmÚ;' pe'siinismua :fatalism~," I moperní ',;L',
··.;církev'musí, zděpós tavit' se:na"()dlišrié stanovisko'·, křesťanské" '.> ".'.
:odlišné,.od>stanavisKa'.'dneŠního:lidstva/·pokúd.dneŠní < lidstvo· ,<: .
·.• stojí,n~~,stejilémstáIÍovisku:j'ak~.stáJa;kulfura':pohanské·;'dol)y; '.
.)~i-istóvY; n~můŽe',splynout" S.i mO,deiI1í '. kultiú-ou; .pókudtato;; ol:í~
'sahuje, složký.prindpielněrůzné.od,hlavníchapodstatnych.zá':
ď sad JeŽíše:Krista'v;bodechnairiačenýchi' •.. .:~\: . :',' ~.' '.
,'; :; J.est, však' Otázkou, :zdíl ; výsledky;. k niniž ~o'spělautqr knihy:;"
jsou opra vd u:'obsažeriyv:' evangeliuXristově a' 'tiejsou:-li ,spíše.'
'; formula:cí: n'áuiky'~vangelia,ď čiriěnou: theologiI, shírokřesfanskou a'" ,.
'proklamovanou ~němy,drkev'nímive>4i.á,5.··stolétí. A~ tu:'helz~.'
.:'nám.,s'o,tthlasitisé· slqvy. autorovými" že' základní:,ópsah: konéč~:;
>ného'dogmatltOKristu-Bohu,·.jak byL:vyjádřen've4:, aS. ':stolětí,~ '.
·jest.,u~~~:v ::nejstarší!křesťariskéliteratuře,p,okud~se,tou' nejstarší' .
Hteraturou;rozumí:též:zněnÍ.našioh.nyriějšícli' evangelií;'A po':'
.:dobně;(~v. jiných' 'bódech .shoraďoznačeriých.:dlužn~ispíše,~ít! '; >,
,ia: tq,.·že půzděj ší the()logie' ,církevní' ony. záklá.dní~ složky ;víry';~,
. Křesfa.nské,·;ják.j sounr'jádřeny .·V. 'evangeliu,.·, pozvólna,~ale,\jistěďL::: <,'
měnila:;. vykládií jíe: je:ve ,shodě sfilhsoHckýni á klllturnfm plyšlě.::,'
: ,níriÍsvé: dobý; 'při ~čemž. ovše,in •. snažila. se 'uchQva t:ódlišnýráz 'ód; '~;:, .
.' ·kúltury,·afi1osofié'. pohariské.Vý,kJad;(těthpriI1cipůyír')T, jak ·for- '>,::;:·; .•'.' •
. :'.: mulován ď je'naďďsněmeeh~ ,4:",a'Srstol;; . iiékryJ'e: "se'; zlcela .s· :eván~>:~!r,
. ' .geliem:Krisf<>,Vým;:i . . ,) .•.•. •. . / . .,;j ..~:::.:> ... . •. ~;: . . "~o . ; ; •..•.··č:,. ,,;ď<~..• '
ď

r.:. :

,

.' ,: > V;evarigelíích,lze'jistězjistit. theistickou'víiuvBoha:,ďTlíéis~"

nle~;křesfanským~n~tfébá ýša~: .. ';::abý B~hyýkóÍlal·to,::co"od:

,něho 'autor, očekává dstvořeníj',vykóupení,posvěcérií;soúd) ..• ~.,

. .ď ro zU1llět 'ď naprostoú;;traris·ceilCl.erid .'.BÓŽí :: a:'nill)rostoU:~:nemožno!lt'ji
;:-~óstat,se.k13ohll. zesyěta:a:,~ticha;lidského.~Tl-anscendence':zna~::<,

'meriá odlišrióst; Boháod: světacve všerii, v podstatě:i.v, působriostij' :,/
. alé. nikoli' nevy] uču je' působno:st· Boží,ve:'světě
člověku, .tedY.~)(
.' připoUšlt( imanentní' půsohení: Ba.'-stvořén(světa, péče' 'o' svět". á')': .
, " člověka. a zjevení Boha 'předpokládá' možnost, kontaktu Boha, s~
".
"'.~.: světellÍ: \,á" člmiě~em~: kterýžtoďko~takt 'nelzě:ďsi'.přes{avovat:zevriě,;/ :\:
/" .. ,riýorž·:vriitřně; z:nitrá;:.Ntitnó,uinávat,lStvoření·· proti.etnánatismu .•.~ď:.·.': ....
":~:., pa:nthéistickémtía'lnonistickémuvůbec,'ale' stvořéniděj e se ;BOŽí;:.2 .
·mýšlenko'll.' a<yůlÍ; mócí~,' Čehož::důslédék, je/,že;.svět,á~:'všle:··. je, '.:;:ď
". ..
.··.vmyšlericeď;,a:v:;nioci::.Boží .. a~iž:hy:splýyalo·.s:podstatpuBožíj: .. !
( .••. ;',' stvořeri(zůstává' sv~hodňýíri' činem BoŽííri. )iným,i slo~y';'je 'maž": .",'
"•• ď.",. ' :q.o připo'uš~ět i transcen4~nci'i ~nianenci.i jak',činí. takmn,ozí the:q-:,>
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,logové křesÚlnští , '. na př.k~ito1ičtí,: ovšein>tr~nsceriden:ci podstaty'
. ,:}<' (j/ď/.ď'~ : : ; :
',:Pokudse, božství 'Ježíše KristatýčeineinožnorsoUhlasiťsáu to;.:
. remj:ačbych rád, sóuhlasil;žehytotižusnesenísněmů'o Kristu:BohU. bylo v podstatěohsaženov,ď eVangeIiích.:EvangeliaZna. jr'
Jéžíše,Krista';' ej.'Mé~iáše. ,A~poněvadž: Mesiáš:byl'. zván,i sy11.em
',Bóžím;;znajÍ tedy Ježíše Kdsta: jakóSyna:'Božíhó:,AlesynBoží"
· '.v' myšlení: á' vífe ' židovské, a .účeníKů;'néznamenaL Boha ve 'smysl ll:" ',.
: snětriů"pozdějších~,AutorC,knihy~vi,:'př,e~é, ,že::, ten Jvýraz,mět: .
,':smysl ,',theokratický' ·a'··mravní; ďl/celý 'naródi.,izEaelský,;zván ,',"
':'jesynem,Božíin, králové ';,byli',synóvé.:Bóží. a, ivláště' onen ,
:"zasJíbeny, král~íriesiáš:zváIlbyl ,synemI3óžím~ protóCučeníCi" ••
· ' z!,ouce,JežíŠ(!ďKristem;,synéml,Božílll~ ;pí.'ohli;: jej 'tak:,zváfjen
, ':'.' ve' smysl u "theokra tickéln, mesiášském.. Ovšem ,Ježíš . jako" mesiáš ',.
,·"'.vynikal:a '. musiL'Vynikatnad··'proroky;',sHirozákonrií',a;músil!inít:,
", v~tší rríocn~ž' obyčejní .lidé. Jako Mesiáš' staví sebé':'~ežišv;.č'Ho'
.,>'.,bratří,', před ;ně,:mimo 'ně" nad :Ílě,','ale~.nikdy·nedo.·stejriéJitiie
"sOtcem;do linie; ježlly'zmlmEmalaíótožnost's;Bohém; 'AjsoÍl~U-'
,:v-ev~ngeHíéh"'místa, . ·ježpovyšují~ Jeiíše:'uádlidiďqstiitní,)sou
<:):tam'přeč im!sta; která 'jej. :stávÍ, pod Bóhá a .ila"stranu"lidLNe:-:'
" ,'mohou mls' másti ani některá místa, v; Janově' evangeliu~ I které je,
, ,.pozdějŠí, a obsahuje· již ohlas fil.osofie a kulturymimobiblické. '
. 'ď.,';~:;~:Že křesťané :Ježíšé tak záhy,'zhožšHli, je 'pochopitelilo:právě:
.... ':z,j ej ich,víry :.v:. mesiášstviJeŽíšcivo., Ale procés:žbožštění,:než~hy 1
"}é'žíš ,uznán:na,sněmu'Ho4ém,trvál'přecédosti'dlouhci:> '., "
~: ,~:::Také n~riímožnó'pf~svědčit'se>'žeďk'v'ykoupénía. spásenfbyl0,
"třeba ' vtě~ení,' ,inkarnace ,: Boha v' jedne .,' historiéky', ohraničené'. .
, osobě', lidské; 'Stačí ; snád. vii-a', žev o' Ježíši 'KristupťÍsobil,Bůh,.
~: způsobem zvlášť; vynikaj fcím},Ápologetcivé,, kteří' <Loga :vid~li' ':'
"i IlÍitrio'.Kdsla,bylLpřecjist-ě 'dohrÝll1i':křésťa1íý:á za,takové'jsou:/
též uznání od církVe: V> Kristu:přiCházL~Bůh,:;. ale nespoj uje',s~>
" slidskóu, přirozenosti Ježíšovoti;podshitně;, suhstandálriě \r:j édnu' , .'
. osohu·:~b6,žskou, '~:jak znído:gma kristologické,'uýbrž'; působí: :
;';,v. člověku'Ježíšúvi'a. skrzi něho:. Tím: siCe' :je:st'Ježiš{sfavěnna: '.'
", ~tranulid{ a nikolidojedné)linié<s: Bohem;' álevyniká,nadostat- ',_,
,ní lidi jakÓ~zjev,jé,dinečriyvdějinách; ·'~dě:.jeno to;'.a~ychon(;;:,·
",nespojóváli . ,v' jeden, jédriají:éípriricíp;',,'vléanu'ošobu,to;' co' je'.~.,'
· ,ód seb,e. tak 'l;ozdilnM~totíž~ Bóhaď1<'č,lověka;'Ve:'v~J ežíšovi,spo jení.'.'
" .•. Bcihaačlověka;·'~le:rie:podstatněí:·n'ýbrž:dle~půšob_ení,.:při čem.~: .
•..:•..• osoba Ježíšova ď zůstává: lidskoúj" ovšem",zVlášť omilostnětÍ.óu,a, ,
': "iischopně'uou :,Boheni;,áby '. by l~ •jeho:.ňástróréiIi "Q,chotnýin)/T olik',;ď"
.; lze. poéhópiLse ..sblnoviska th'éistického.:Co, je nadito;' zdá'se,l1ýti' "
ohlasem právě' toho' potíraného emanátisÍnuí pantheismu a~ 'mo.,: .
'~nismit~ Církev'gnosticisní potírala a'ubránila se mu; nicméně,'jak', .'
" .' 'úž 'v I boji bývá, některé prvky' gnostické' Jpřávě~y'[názíránJ;.Í1a~""
>\< osobu Ježíše,',Kristáďana>"Tfojici):Vriikly: y"názory'církevní a'c'
,ajmanencipůso~ení~,/'~,~~~'. l~,

l

':? ,:,>i.:poúněnilyprvky

vír'yévángeHcké.~. .·,f·ď,:';·~·',. ;,<~",),<,;},y,~:

ď ';~,\~," ;Tím naz.riačeno je již'též 'n'a:še stanovfsko' kTroj ici/ CIl'ápcJ.lle:' .
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'pl~ě;:ie p;o_~Ysl"pojem."il; př~d~ta~.a"' Boha,".í~k.ji', dává:IÚbsofi~,

.'úelshičí-,na· vysyět1ení,Boha •. křesťan~kéhoi "je'·příliš··práždný}Tit "
. Jř'eba respektovat,náboženskOu zkušenost,:'jak;jlmámedoložeriu,
',v,'evarigelifch. ,Ale~, v, evaógelikhnena j deine~do16žénu víru vetři. ' .
osoby' v,Bohu:,.Ostatně~dlužnó konstatovat,:že,,'autor, knihy ďne.-, ,
diívá ,takoyý' dŮr~i Íla;Ii~uku o;Trojicijakonanauktl'o' Krishl- . :
'Bóhu.To·vka'toHékýéh, dogmatikách, dává'se','na':Trojici'větší ,"
~důraz;,,"'>ď;;,
.,..' ., .. ";
,:;> ' . ".. ',,'.:<',
' i Opět .. třeba:"ří~i;:Ž~':' stáČ('k:. ~á~hi~uiě;:'křes'ť~riské'-pfedsta~y:0- Bohu,věřit,·ÚrBůh'feďiosobn'ěriá. pravda' 'a' dókonalost., salIuli:
,do~9nalfživot,.' že .• je'puY()'dc'em:yŠí. pravdy,; adokonalosti,;že '.je.
pravdou a~dokonaldstísarilOu.'a že žije'ápůsóbí tou·pravdóu;a:,.,
'.. dokonalostí,;Lzéto·,Vyjiídřit,takto:. Bůh žije tiój jedinýmJživótem.' ,',
: 'apůsobínavenektrój jedinoúčinnostLOdtudlze ,Boha zvat: Otcem
'. Slovem, (Logem) 'a DucheiÍl:v: souhlase s' evangelii.Myslíme;že
.
,j;sme':ještě,přísnějŠímiy':té,v'ědnežautor knihy sámirie~oť.zdlt\ '
"
,s~ :~ýH'IÍ1áh)ď,.kdYž ďpraví:I()Soby 'y Trojiéi-vyjadř~jL r()zIl111njtý~<_
. ,:.- aspekt víry, se· kterým se blížíme: k ,Bohu, :nebo lépe řečeno :-ro~>ď
" 'inaří~týzpůsob; -: se .kterým .13ůh jedná;' s':náÍni (str;~1f.l1): 'Oproti"
,tomu myslíín"že,osohy, :v:Bohú :clítě1lypaznačit j, bohatost, živ'ota: .
v Bohu. 'My dnes'neužíváiíCe;óznačeniJři' "owby':.·(dnés:zm~nilď>.'
se smysl 'a:význam" osoby} ,'uznáváme přece:tu;bóhatost ::Životd,;
,~vBohu.Ost~tněani dle:aútora :nemábýt:formule: trojiči1Íposvě'..:.:>'·
cEmoú' forinulí,.'a',relikvi(.~ ánF šněrovacL.kazajkou apolicéjním~
ďreglemeritem~' (str.,: 141) .:,Souhhisím. ;TlÍ',se:táži:',neplalí:: to io.·
.... jinýdľ fórmulích :~ogmat?F)ravím:,:o JórrÍmlích,. ne9 jejich:n~,hó:
'ženském; ohsahu:,r, ~.'.,., < ,
•. '
,
",-',;.
>:Pol{udisélýče:.áutorových .'názoru 'o' drkvi"celkéin Jzc'is' na~:; ",',ď
'. šehostahoviská,'s ÍÍim ;souhlaslt.·Ať:se:díváme, na:'osohuďKři':ď .:;.
:stov,u' ja~kolv~kj'toJiž~hu& tak,dako.autor,nebo jako 'my)~~drkev .. :1
,vždyjc: cósi,c.cC? ',mástátna'd ' sllolečností, .á nlinnás ~í splývat"
1
'nýbrž má:'formciv'ár:spo,léčnast:na podkladě'idejí' 'královstvLBo-<::
1
·';'žiho~ .. Có. do:, sou~~,',přijímárilesoud:.BoŽí;jérižse ďyšák,,;nedějě~',::F'l
,viditelný~.,druhý~l,:přícho:delll.Ježfše.".Krista,.,al~. stále," a~hlaYl,1ě,:,/. ďl
. ve;smdF člověka:,Uznáváme;žéhřícli';\izniká c 'ze' zvůle lidské a·. · ' , 1
;,vě'řím:é. jehónaprostou,odlišnos.t.o ddbhra:'ZAroveň. vš~k věříme>',,·'
"', ';,'nehÓ lép~'.řeČerio: '. di'Ívěřu jeme~ •.:že ;Bůh:,vŠéchny, přívedekosoM.);,'
, .". "_ObrazYQ;Posle.dní!Ú;spudu2:evángel~fbeiemei ako·podóbenství,! " :
.ď~jež.éhtějí·nání,znázornitvitah Boha kHdskýinčiriům .• Uúiáv'áme
hákl6nnoŠ( Člo~~ka 'ke; hříéhu, 'rié'Illůžeme:.však.'uznat :,dědično~t/.,
'. osobni.'viny, nYhižjeI{dědičnosťn~sledků.
, ....:,.:.ď'~::":ďď(
',:;:~olik~spoň '.1'!-a' o~ntt~ení :ria~(!li?'o4Iišriéh,o •. st~no,vis~a:v;.CČS,;:,;,,/
Zduvodnění'.hylo.hypredmetemdlskuse.·,. ' .
,' .. ;
,:Y',·kap!toléIII:-V;7fódióhurjéáulor,zkc)umání:a·.výkladU.tři·::',.·. ·
_ h!a vnfforni'y~. kř,e~XaJlSk~~:cít:kye:ď:přavQ,sla~í,;; římské ~ ~a tóliétVí:.á'''\;!
reformaci. Činí tak>ovšem opět se;syého .určitého, theologického." ,
" slÍlnoviska, :'se kterého' formuloval i ty, společné : základy církví-'
<Í;, po~statu evarigeli~. ~evím, pO,k~ď by:~s ,jeho' výkladen:t 'byJi'
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spokojeni. 'záSttipcové těéhdrkVí, jesťJO'::jejich .věcí. O.CČS,jak.
".j iž .'. naznačenó'; .neml uvL Šk<Jd<i !Má·-li ". býti;· PO'dniknuta"přesta vba·.
'JIlyšlenkO'vá'v'křesťanské . theO'IO'gii,třéba brát' zřetel i "lr těín'~
·třeb'as· nedokonalým.':':"" pokusům .' cí~~v.ínovYéh,~ni'alých,.svo~.;ď;
'bodných.~.
:'
. : '. ,"', ' ..... '.:'.
.; . . " . ' ; , .
".,Konče· referát: se/ shinO'visk:i ,svého;'riemohu:neuzri'á. f: zásl užnýi~
,čili':proL Hroiniídky, . kteiýt9ut~.knihól1::vykónal;'.J.e Jo;, 9Pr,a. vdu:/:
... práce ·.pě,kná;. pilná .á::::,,::nárárri'něpodnětná; Kniha j'e'·.riábita.;prO';::
:: bléiny. ,.Řešení O'ýšÉini.děje.sé~ jen s' jednohoďhlediskai~.což'ósta:ttiě
'arii jin~k "není ííi'ožnó,': " .'~ ,,:,:"/,;,~,~,.':";"::'/ :"."~,'. :<~~:,_:_>~'~::<~ ~,~:-.,,'" -~,~ :,~~':;.~.-;
.
BylO' bý si O'pravdu přáti, ab,ývš,echny.,.fY:· body<v. knize' pio~
CIc.; j ed!l<Í:ýan~ •.. a,:naznačené·. staly! se předmětem ;diskuse: ~nél en,mezi
;,.:JlieO'IO'gy; ~ale·. -,2-, a .hlavné ~v širšLv'Héjnosti; 'nebO':aspoň meZi. •• '
•....• ď;:· našimi filosofy' a intelektuály ;OvšeÍn'tróchu jinak' á. důkládIÍěji; ,
",\,;~ď:tÍéž,jak:to;>učinila,;,Čéskámysr', č; ;.4.; 1931.~ Tákové referáty
,,;ď;,povýšené>nestačí. .::"", ' ; : '<H"·.',':, ..' ",.,')'. «:'~:., .
'. ·,':fia 'druhé straně.však. měli 'byi ,theoI6góvé"víCě' činiť;abý:'své: '
;,' these:'objasnili a zdůvodnili ď~ nE!theologům;'ItOpatřík\toml1:
" Božímu poselství, jež iná ,církev nésti" světu.
j
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·(St~f"l~iši.J,;:'~:\ď:;':'·';<·

.~;

.. .:,:~>\\·~·t. ,:i,_·}.~:-;~::\",,:'~\7,·:,:,,·,,;.'> . . .<:. :'_~ ,~,,;:.:;:~:~~.,--.~,-.'.:
',,;;N enfrpochybYižé .,na.vázánístýků, se' zahráničímpřineslo
,~r~~·~,::.·,:,:;~, <:', ~'-'- -- .' :'~,~,,<~-:':~

. ", \
naSl
"":', ',' církVi velmi mn'ohý užitek a to nejen ve smyslu ideovém,' nýbrž
. ,:>- Lprakti!=kém. ~ , .,' ;,'.':
','~',
,~\ <:':\.Styky •zahraničními , stotipt'náš;"vHv: i;. domaďti'představilelů
{ď'):riašeho státu aeaši zannúíičnípřátélése/ysktitku" dO'vedli za nás' I.' ...• "
,'<:':' ", :dóma·.expoiÍO'Ýat;.~což::se' projevi1o •.'prakticky-fhri;;'Že ná~e.opráv~ ,',' '
:;':;:'::':JóěnépožadavI{y byly, přece aspoň póněkti·d 'spln~ny. Ovšém býl ~ ~, ','ď .
' . , 1 ' '.tojen 'prynLkrůček"'Jesttó;síce'nariášepOměry,éharakteristické';' ... :), ;'. "'::.>
·ď",':ď;:}že',ťótiž:.o:vitálhósti. .iiašehó. nábbženského:hiiÍltí :Intlsí" nám dáti '..~ . '. ::.,:"
..• '~. ť.'; • svědectví: Cizina,: ale1vzhledem:k "naš'í;provinéiálnfďmentalitě' jest<;: .;,~ .•....
·:::~~; ...tO;i psychologioky ··vysvětlítelt1é."Mimo~tó:cizinec;' kterýpřichází;,,:,:~;"
. '~;,:~;~.;:ďs,.do~rýmiiúmysly,.· ·snáze.::postřehnei:.co,·'dormÍ:cílIl;~ujd.e,.íať'ctýče..·,.ď·.·,
:;:::'-:is.e.' tó;př~dnostíči:vad; .. ",/.';;' .!~<;'>;'ď, .,';:/;' >~~:ď;::<," ,;:,:c.ď'· :
.. :ď: ~\:, S kritikou; jakou. přednesl 'O' naš(CírkVL zlúímýh->řěClstavitelť
>'. ·i. ď. /.' ',' církevněnáboženského~živO'ta:.v ,Anglii 'ačeInýJunkCI6riář :;,Al1i';ď:~'
·:'::.,ánce'universellé~~ . . Mr~ Drtunmond; ,můŽe;býtLnaše idrkev:; nejen'.','."
:: ·,,'spokojena;·. nýbriiÍ1áni'hrda;'~:; .::> .•. ,<:.';;::;;..;.:c'!;:.,';·,,;;.·,;·:i .. ···'·
:A·~·. '.:.' ;'Popečlivém: zkoumání, inforniácíchs~všeclistřana .o,s'obním, .• :.·.·.·
. :;I;:;c 'se. \přesvědčení; •Mr;.' Drummond. ráCl. doznál'. ~e' naše ď náboženské: <."
. 'ďď)Ohnutí ~'j est .'.. skůtečně;.modemí'<reformáéínáboženskou:na .•. prahů:<~:,
,'o
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.'~iiové·dobý;~ která dovede. takhaúnonicky ~spoj ít. v .žiyotnýl:I1áb~:.':
':ženský'celekpókrpkovůst'a nftboženskóst. NetajiI;/že VŠ!!; có:vi~

élěl:ni:(vlastní ·oči,.,hůnadcnlůďaneváhál.také vsežení: úsHednÍ.'
.. ra:dYto'.radoshÍě,kůnstalovat ~s ·~jlšt~nfm;'.že. 6e:sta;·kteroú.,kráčÍ'
. :.naše.· cíikev;"'jest 'cestót(.Světla,'.PravdY:Jl: skutečnéhO' . nábůžet\-.
~,'.ského; pokiokÚ,Jesttů:.jiště'skXě19t1~ :satisfakd ~pro ;riaši·"prácí, .. ,l.
::ó:ppbídkou k'práciilOvé:, .. 'i' .. ,.~:.;::,. '; ,"(;ď.: ;:,.:' . ./:;:;.
'",e'Nutnů . Qvšem:.pódotknotit, .• že zprávy,.Meré .se' šířily, .dO'; za:'
,hálÍličí,~(O'd •. našiCh' přátel,. nebyly .vž'dy,přeshé .a .takéďne,:riám··

vŽc:lypřátelsk~;~.uveCleřne jen'někteJ;éďz:nÍch;·. Církey·českůslůven-. ~
skávznikla:z;vůle:představHelůs'(átú,a, státníchsubvenčí ,(jaká' .~.
ironiel); 'motivtÍáhožen~kydruhůtný"j esl tl).hnutípolítické;kněží .}.

>sé .éhtě}r ~enit,.:ďjes~.t~, vlást~~}hnská ť:írkévv; nárO'd~~c~':barv~,ch,
:a.natů hned zase, .' ze: neven·. snad: tůhů'. mnůhO',;.,,-::ba. nelVlme", '.
jsou~Ii··tó;vůbecďkřesťáné!.:S ,těmitů.:předsuc:lky .•. bylů •.··nuhióstále·~·,
<bojov~i~ A:é:izin:d, kteř{k'nám'přijeli;,ďaby;seCů církvi přesvědčili':';·,
::ri~vlastnf;oči,· také se ni jak,neta ji1ii.: j ~k by Fůn~s informůváni:..'
~ ~ .• tůhů',jenpřir~zeně.průnás(plyne;poučéní;·iak'málO'máme,píá;:'
tel i doma a iakjest třebá'dátise.důhusitskéhů.svůrnéhó"hůufu':.>
, ··.NásrychlýyzrůsfbYFv;·Ciziněhěžněvysvětlován tíin"že jsme
: .' hnutí .. vyvolané' vládůú.avládními 'hoj nYmí.súbvencémi. ~Žel,:že, .(
ne!jylů-tótůmítÍětHien u našich' nepřátel; nýbržijjřáte};'1'íni:;"
přirůzéně .ideovůstpůčátktlriaŠí 'církve byla. brána' v ďPóchybnůsL,/
'··Jaků "všichnÍo H, ktéř( .viděli~ i ak;naše církev':zač'íná' chudičéě ,<
.·s"chudými,', j ilkzezaČátku žili :jsmevšichrii)vlástně jen',z7 nádšeni
s
' , 1 že,•.ď ;:lile.ďd. is.k.. a.· •. . :x.: ~st. ~n. č.n~.h
. :.~';:~ů. . . 'b.·.y...1\?d .. yše. ch· tehd. <;i Ších. .··:. k. ;něžI. . , :'
I
· skůk; dů·,tmy.:+,:zlh d1l1ancne' Jen' den ze ...dne-;- 'ba CO':VIC, .za;-:.;
,1
. žili:s. e~v,n. a. ~šen~. č~,s.tů.... ~.ni'.n. e.1iv.~a.,ŽUjíc. . e.... a. ~tak. é. s~.:nes. tar.,a....it.:. '!!, . ::.:. .' .'.1
· ďdlu
ců.:budedal,C--:-Jaků .vslchmdl:.kten.byh:svedky;te vehkevlry :.;: :é;é.
yď.naše, dílů; ;kterfdaleko,·.p~esahůvalair!?zšafnůh':starost . ·ó;exE . ~. ,.,0 '1'
stenci,~ivO'taj ednůt1ivce· a.snad j, ,růdiny:~ nej tíže nesl. jsem ze.
,
.1
všech. pomltív tutů.urážkti,::·že 36tiž: Církev naše . byla 'vývolána •. "
•(v' ž.ivůt, stá!t,nfI?L penězi, ao' tak~néj více:Í ~e~průti.~í;'J· ~kí:ll~ích;,. ,
II
:Jrancůuz,skycliprůt,estantu,bůJovaL'; . : . . ď';:'"
. >:ď::~
I
.' J3yla~t,ů;skutečně; bóI(!stná,:irůnieprótůhů,' 'kdO':věděl; ': jak ' I
.. našecírkeY se, růdila vlastně' v :riépříznivládních~kruhů; ·jejichž:
'
':.; ppHtickým aspiraCím . bylLj ~niebuď nepůhqdlni;: anebokteré'žily:
ď~ .}uge,scí 'hrůžurkoyého,·prptinábůž~~~k.~h~', liberalisiriuiriěhóž .~?:;
f~sudsnads~ .. nemůhůu,.důs~at.-'.>
,: . ' . ........ ;,", .'..,,'
. :Určitá nevýhůda Pt:ů' nášLapůlůgif-byla-v- názvu/Cizinec jest
častó :velini ' půhodÍný j,'ahý.ichtělaspoň, myŠI enkóvě .připustit,:.že:
:mezi '.' stá temčeskosloveriškým;' .' ačeskóslovenskůu 'církvííriŮže· ,
·,;,býti . něJakt;růidí1.I1im:ů;,to·půz~ě,jŠí.·.súbvenčnr systém,'ná"něrilž~"
,pI:irOzeně, naše církev: první čas neparticipůvaIa:: vůbec, -- míněrií,
shora:: u,-:edeňévelDlÍpůdlJ,órůvaL DalO' velmi'innóh~Ó práce "i'ře'-;'
• svědčiti ~ cizincé,ž~v'stáJě' čes~óslO'v(mském 1'riá Ciií církev'. nej en'
.
'dalékO' více' státníchsu.bvenCI,ale '~takévýsád,' :než' Církev; která:. ,:S .
.~:·jestpovažovánav.<:řzině~za státní,:tótižčeskůslůvenská;.; ., •. ~.~•• : .•.•.... ' .
ď
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'
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;, .:-:J::- '<";:,V~\ '~':.>: .":"'''.:'' ,~. ~:,.'~\'-_ '_'~."~,,_, :.: ___ .'-'
',_
':_1- ,_ .. "
.
',,'
..... '. Všechna:. nesprávná mínění; :šířenáo :'nás;vcizině;,nútnO.· na . . ' ..
. :.pravovati ·. . stálou, .• ,uvědomělou: propagandou." Jesf ;óvš~m ,~. nutno',
........ počítati s mentalitou. naší;; aleprávě;taknutnópočítatis~'m~nta- :'
~ ': . ;.1itouciziny,resp.)ndividu~lněnáróa,a;·: s:kterým: ,se ·stýkám~. II .<.
i:;náš .<tom ·smýslupejvíce:ijestbojovat. sďvlastnííni::p,ředsudky
...:, á malýni proviňcióóálním rozhledem; . •. . . ," '., ',:...... • ;,'.i,,;~ ď
.•..." Zajednuz;nejhórších~ad~·na.~~ho cha~aktefú:,kterou: m~me, .
.: i ako dědictví cizí nadv lád-f 'státní :církevní, považÚ ji Jol; že .
riemáme'dost'Iidskéhó sebevědomí. Stále jsme v'obavách, cóřek':;

'a'

nou .. neb··napíŠí:jinf,.stále 'p:()třehujeme ínent6ra,)ieniámé.Oclvahu
vlastního kroku. .'
"
'1"
'... ' . , . >
".
;~ Jen rys naštdosud:otrocké POV1.lhY ,j~ví se, nejen' sn;d'v ži7
yotě církevníni,' ale také ·politickém.", '.:' ." "
.""
. . Břes· veškero 'ujišťÓván(o;ná.še~. pokrokářstvL a"svobodo-' .'.
';lnyslriosti, jest v nás vlastriě ,duch 'otroctví a, reakce, 'nenašli j sine:
;. dos'ud 'přímý.spojmezi:'dúš(člóv~ka'a Bóha,:.2.pótřehujem,e~izi
.~ iriezispoj,·autóritúcizL,~·;.,
", '
' ,;'
;'.::' . -P;řédstavitelé,' naší~: církve ~ilÍěÚ'o dva,hú:,vysloúpiti; 'dÓ~světa,'
'. ::.ďs~úiiostatňě,.přestoupiti··hraniée své,:'země ď se .stigmatem .•. haeretiktt i '
"~O hleda jícícha 'ČistychPr~vdyPáně.
." •.. ,.. .",;, ". ' "
'~":', Veimi :šťa'~tn~ůmy'ŠJenko{(v~denícírk'{ej)yl(lpozv~t naše.
přátele' k nám, abynespoléháli: snad jen na~naše neb.'dzíslova': .
své vlastní' 'oči.
.' . "':'
ale, přijeli se podívati čl ďpřes'v'ědčit(
.' ,.A' doufáíné,že tak; •jako při jeli přá:telé, z 'AngHe, pozve naše.
, <: církevi:s:vépřátel'1. i Holandska,zFrancié;: 1!'.AmerikY, a:"snad
.;,~také.. ze,Španělsk.a, áby: shlédli'náše. :.dílo hO,ží~inspirovali )ebe .
. ',·i~·~ás;~:.· .'~, ,,' .,'~, -/<::' " ~\~'.,' , '. ~', ,/,0 _" .. ",'<'~\ _"",:,~,,:.'/" ',~ ,.:.~~,' ~ ~_.~_ \,~.~J~~ ': -:'".,', :.:~ , :'_: '~l' ~
".:' 'Apaknámoudou lhostejny,.všecky :pomliwy riepřáte};:naše
'dílo:budeinlúviti,z.á náš;~:' :':'.:,».::.:>.,,~:/ď:.ď .;.,.:,',
ď',;';:; NeméněšťaslnotÍ. hylámyšlerika ď vedéllí'cífKve,'pózvat .inládež .. "
. , ... ; I:-všechcírkvikřesťanskýéh,. sdružených' -j, 'nlÍroyé.,;Al1iarlci..... do.··,' .
'c',,' l ' naší vlasti, jako'hosty ,cíi:kve,'ahy. seznámi1Fsě: nejen 's .. cí~kví,"·
;'. X<:nybfžtaké s.naší.:vlastL: .. , . . . " •.....~.... ' r:·.· č ';.-:::<.,ď
:;:<. . '.' MládeF jestvždynespOI~{Qj enase. starými .věcmiážádá si no:'<;
'vých'myšlen,ek, ÍÍovyéhiděí,: které jí . st~ré.éírkvénemohou·po-;:
.skytnouH,· mládéž 'cítíirišHnktivněvnaši ·CírkvLto;'po čClll ,ona '
.'. ri&božensky'a dúchovriě,.toužf ·a:·čehoďifsh~ré. Církve'poskytnóut;
.při;nejlepší vůli, nemóhot1.'··. ď·;<;'~: .. ,~:.:::<~~;:,' ;ď::<. ' ....•
.•.. ; Netřeba.podótýkilt,".že' i. shlediská';ďs1tálriě náródního'.jes(.·. to": .'
: důležitýčin,.který přinesé'. svým> časem 'hojnéďovoCe'ákterý: :zá;';
,roveňs'vědi:í' že.~ významdrkve )i.abýyáJoretÍi;:mezináro~Ilíéh; .•. :
~> Žádná Církev ,a':tím< méněmiše','nemůžepostiádáti styků' s 'přá~ ..
" . telskými CÍrkvemi' za hránicemi.a to' nej enkvÓli)nfórmaci' n~bo'~; '.
; : snad p'r()pagandě;:nýbrži' k vnítřnímu' svému pósílení :a,'vzrůstu;' ",
,.,:. <:~Našé_~írk.evaď;její ·pře~stavitelé·vyk()rialivt,omtól.~íny~~ú·šéč, .
···· .. ibyly. ·jejiCh·síly,'a:.vzhledemkďpoměrněkrátkémtCtrvá·ní"drkve:
. . za j ~stili. éíí:kv( naŠí ,ve'. sv~t~ ::~ezi~ái~dní~'velmičestrié: mísťQ;::;:.
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•.·.·Doufá~e,'Žed·.nadále?budé u 'nás pro·.pr.iciv)omto smyslu,':"::;:
.dost: pochojiEinÍ,: práci·· to,:,která' přinesla"církvi .' naší' tolik :'užitkti·.
jak.Ve 'smysluideovénitak~praktickém;,nehledě ktomu,.že 'církvi
... 'našÍ . ()ItvÍrajÍ s~. )aknovénetúšené' obzory, nadějí, pnlce; a., roz;.'
," machu. ,: "
'," ',', ' ,,:.
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ď :'Y'čďCCSv'américkém;prosfřfJdD"':<

při j~H js~~' ~r~hd s'~ovd~k~~'~pr~;}~:, zv'~í~'~íďčechačer~áka: ~tav:

.
y
rostou. města' Chicaga.
Chicagu a: blízkém' okoliži jé rskoÍ'o. čtvrt iniliónu
čechoslováků. Chicagšké :předměsti Berwyn." má. též českého :starostú; a' mi '
.. při své'populaci' 50.0000byvatélů značilÍ)U' majoritu' čechoslováků; Při : ne:
,,\"dávném misijním:úspěchúCčS mezi,vídeňskýrniČechy;snadnozačÍltáme'
. ,uvažovati; 'jáké jsou příčióÝi,že,náše Církev nenašlá většíh%hlásu'mezi .
~.'čechoslováky:V::Anlerice,c zvláště: v Chicágu·· a 'okoli," kde tvoří ' značÍJ.()U·· část •.,
',~elkovép?p~l<l~e.ď>:;;~,', .:,;';'<.).':( ;:.,.", ····;·';ď '!,ď, (:' '"
/,- Naše, církev 'sicej;ioniklá i do~, Spoj IÍných.států severoamerických, Bylá
tani šířen'a',hlavnězďtoh~ důvodú, .že,CČSměla býti' llvedeÍ1á.· přes<Anieriku
,ná Slovensko. Postup ten v bnancídneška,neóbstáta mám za : to, že' ani pro ..'
,minulost;nebyl,'aktivní; : Abstrahuji-li již .' od. mátei-ielni stránky,:ÍÍemohu' .. '
'zavírati'očí před: tím,,-že .í;působil, především' to, že' našemú. Slovensku. tehdy.
~nebyla ,věnována přímá'péče'a tak.by L p'ropáse<nejpřílÍodnějšípsycholo~
, gický'ok,alDžik ,k ,propagaci církve na' Slovenskit,a' Podkarpatské;Rusi. Není .
. ,dosud 'zcela', jasno, 'jak se zrodila: níyšlenka 'propagace CčS.: n'a ';SlóvenskQ: ď
é.~, , 'přes,Ameriku.' A.zvláště; proČ.,jí přál moravský: Slovák,'jemúžporněrv byly
.'.blízké a > snadné , k :póchopimi.' Ke' všemu" přidružovala, sé 'ještěinyšJ enka •....
; . ve .své podstatě: dobrá, že česká .Amérika' nám·'v ·těžkÝch ' záčátcích finančně:'
,ď pómůže,rjako :pomohla. a. poníáhá našÍIn: protestantům, •. Opakúji; '1l1yšlenka:
, dobrá;: ale ,zase.. neziútlost. poměrů aníeric~ých :'.' nám ..škodila:. Vždyť.' prote: ;
stán té ,'býli •. od. začá tku-kolollisace ,Ameriky hla vllíniipionýry. ,'i ej ieh. češU ;
, souvěrci měli se; starou 'vlástí .stálé styky; kdéžto CČS.býla):írkevÍ1im útva-

a

"r~~! ~:~:o.:t~:~~:j:í-nrÁ:::C;!:~~~~~Čil~\~~ikýn{'liš~~6h~in, .: Dr: '; Los;;':>:

"-~námýievailgelickf

pracovník ',americký;;, při: své nedávné' návštěvě' zde:, mi~;;J
, prohlásil,: že •hlavní příčinou našeho malého úspěchu ď bylo ' to;', že; nebyly; pi>~ ,,:;' .', .
slány do 'AlDeriky nejschopnější; ,síly,. V P?dobném, smyslu mluvil .. i (římsko.'. ,.«,'ď~,;
, ,katolický; !"ev.' Z.·J és!. zde' přir'ozeně příčin více; jednou' znieh také to, že.:;i"~'
naši lídési 'nimvědoniili,':jak jést 'velký' rozdíl :mezi misijrií~činností u nás., , .. ,,':';

"hlávně,vČechácli,av.,AineríC'el';:,,:<> ·':':/~ď"

:'~';,' ,;',

U,~::; ~ ':Nepoch'opitelné 'j'est;o\r'šerit: iri; .Žé: j~'.TIe: tehdy-šlí' jen ' mizí Slová!<-i, kde,>', ~.':,
něco ,příslušníků; ,ale
neorganickou!pástorácí;Poriiěrně,

,nemnoho,'á :tíse' ještě ',početně zmenšili ~ ,"
veliký počet- Čechů přestupovým'~hnutím.', '
nebylltótČéni,lépé, řečeno;nehýlo 'odvahy'; meZi ,ně jíti:'~ Každý ď rOziimnýč 'ť .:
organisáto( piizná;' 'ŽEl: právě'
.,mělooýt,ďutvořenó ,ý'Chicágu,< 'z ,něhof\',.:;I ::',
á kol něhož se měla organisace Ílaší 'církve v,' Americe; rozrůsti.N ení.móžno", ;;~", ,
, 'aby seztěchdéseH: tisíců neZískalo. příslušnéprócento ;...:' i. když' připustíme; ~:''c:'; ,
,že orientace 'pravoslavnáprvníno průkópIÍíkáCčS: v Americe :na :to: nestáčila;,' " é , "
ď I jinak' neposlala iía'še 'církev do Ainerikýapoštol~kyzariícenyeh pracovníků.:;;,'; ~.,'
, :,,'::VŠechnyběžně~V'áděrir'dů~~dý; neúspě6hcibyly< j~ri :'~ýmluvy; ~teré~;é . i,.,;,
; opákovaly'také' Jinde a skutečnosf je' usvědčila: i nepravdy,' zvl. pokud. jde;"'", ď;
'o náš • pozdějšfúspěšný zásáh" přLorganisování, 'aapoštolovállinašicíi-kve:,«
. . ;na i Sloverisku' a<:ve ;Vídni. Pokud, se týče obavy z "amedkanisaée ;čecho~lo~.' '. ,:'
vákůj>jest'důvoď, z' části oprávněny. Ale pohleďme iíaŽidy; ti se. sice ame-ď:": .! ,.
ďrikánisují,a'přece ideově;, t.'j;hlavně nábožensky,'~zůstávajíveYelké rodině~, '
židovské,a: jej ich,náhoženství'udržuje .• v nich 'právě" duchažidovského.,Ne~"
, nío~lo;.bý: tak'.býti :v:';určítém smyslu)' ti naší církve?' Nemámepfece . jen
, :získalirjsme

centrum

"

"

',', ~nad : vtzria:mjako;ílliutL :českosl~~~nské,:"~le _tÚ(idéo~ěnÍibožen'~ký,.; jakó" ,
"církev Páně." Tvořímenovýtyp:nábožimské,a., cirkevni'~organisace,; která,
~, budí. živý "í:á jeni ',)1 :::duchovních ' osobností všech národů;', pokud chtěj íi nás' : : ,
, 'poznatLPřiriášíme nové idéálynábožimské,ď jichž jin( CirkVenemají a' kttté,;::~':,,:'
věříci :,těchéírkvf u,nichpostrádají.:"> "'.
' \ : ' ">'~,";;-:', 'I <, (~;,
: Vzpomeňme též, že v 'Americe žijí všichni ostatní národové slovanští, .'
)imF naše cirkev i formou 'liturgie' a duchem pokroku a, rozumu jistě bv '
, 'vý-hovóvala; ,Zdárné" pokusy byly už ',' učiněnyve'ď spolupráéis', Poláky. Vím
,z vlastnLzkušenosti; jak. v Paříži srbské' ,sÍtidentstvo) bylo, 'nadšeno, naší
'liturgií; při, níŽ zpíval srbský sbor. Byl jsem ď požádán ď, dokOIlce; abych' jÍIu
jejich'rodnéřeči vykonal bohoslužby.nasvátek.sv: Sávy ,v:Sorbonně;abý.
:. ~ , jim "plně rĎzuměli; 'v, čemžj sem j i~.rád.vy hovet' I "v Srbsku sámém, : hlavnf
•mezi. inteHgencC jest touha po pokrokové ':cirkvf. slovanské, jak íni onLstu"-:·:
,: denti dosvědčili; srbské pravoslaví neníživotrié, ' "'"
. " ":"" ' ; . .'.
,.", ,Kdyby vi tomto směru bylo .užito v'uplynulých ,letech' všech možriOstí,
"'",/vď československé Americe,' byla', by.: naše: cirkev'národní,vědomí nejen •
. '.;, _" ; , . bÍt~ila~. t:tle.>~éž·' pokud :.možno -nejvíce a nejdéle: údržov~l,~~' O( t.~Ín-, mám :zase
.. '..;.~:yzkušenosti z ,prostředí, vídeňskéno! PiotestantisnÍus:v: prótestántském,okolí.,
. " přirozeně, snáze se 'asimiluje a,uď,řiniskýqh:.asimilaCi podporrlje cizí" hier7 .
", ":"
"" ",', ,":, '. '-;, ': ,. " " ' . ," , " "
'.",
archié;"
'" ~Z"těchtovšech důvódů,uútno' litovat; že naše akce:.v','Americe neměla ,
toho úspěchu, 'kterého ',bychom si byli přáli. ~ Proniknutí' dO .', československé 'ď
Ameriky by" nám 'též konkiétněpřisuělo-' aspoň k'počátečnímuuskutečně~í,:'
·;ť"-našehuideálu, ", dIe-.-:něhož: bychom':přikročili, od':provincionálniho, budování.
",'církve\k universálnínlú ro'zpětí; jež: vždy' má' v'ýznačovati , Církev ~ristó~ú:'
"
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; .....R()zhlédneme-li se po' ,dějinách: úmění ,vůh~c, 'pqkud"souvisejí"
,s' křesťanstvím, jést ,nám;jako.bYchoniprocházeliúlicf barevné" ','
,mlhy, z 'níž vystupuje 'před.' námi :fata :morgaÍui,~v'novýchi vždy,' '
.krás něj ších.ivarech. Chcem:e~H' však,' dospět až ,k, slunciosvobo-.
.'" zenéh'olidl'kého srdce, .musíme
stále hazřětélivnitřň~" smysl
, Kri,stova"uČenflásky; L, 'j.~ IlcjČistšíhqhúnianismu:'a ,'.socialismu·,: .,;
'. 'v: němžtaŮéúmění" skutečné ~umění, ďnašlosvůj 'klád á jedinou

míti

správnou,cestu.Pocl,#ornýmúhleni·:tohóto'náhleduměřímejistěji

. :a~oderitujeineďsesprávnějL A,luyidíme;'žékdo' bylLnadárii
," božskou jiskr()'u:skÍ1teČnéhoumě~í,d.o~edli jLroinítifv~'ri~dšen~
. :, pro' clobro yšelidské>Jejic~ af1ane~ou pe~eť :yěčnos!i;ď Jsou,pr~~:
'. ·meny.sílYa' krásy,> ale' zároy,eňL lékypro~ ylekléchoro,by"Udstya.
, .ZlIl.H1;lnéhó. houře,mLIl~~e~tí,~ vášní~\::,,':,. ;.;:',> ...•. ,\:,'., .•{.;L~ .... li~i ~:"
'. ; ",Ale poznáváme r:umělceformy;, Ti pro' krásný povrch za~:"
:pomněli na filosoHckoUnáplň' s'véhoi 'dila., Proto. staH\se:pouhou<
,vignetou:na ,ďobálCéď:pyšrié,knihý, ,j éž ,sluje .;dějiny.círI{ve,vlád;-,
"noucia mocné; ',' " ' , . ",~',~',
.' .... ",;;ď '.' , , 5 . '
'.'" Počátky:křesťa~skélío:úIriěníj~~~;ď;c~lapr~sté; Pfv~tnik"ř~~
sf llné . úmyslně" seodvracelL od ',~ všeho' světského>' V •'Íiádhěře <a
.•

", .' "~.,;' ..

'.i

" ~

:'

"

: iÓ~~vět~:.umění staréh~_;~ima :spatř~vali .
'
,fuarnósti, které se .oovedli:'zříéi.' Ostatně 'římské umění ztra- ,
-,' ;~:iiIo u~mnohozpuvodního;: dosudnépřékonaného' kouzla antiky;'
::,:'j ákrózkvetlav; Řeckú,;vď dóbách', svého 'mládí a, síly •• Hynúlo'pod
",'jhemnefesti: apÝc;hy,' oŽehnuto dravým'declíemrpzpoútll:~Ýc~
",vášní: '" Prvó.ŤnÍi "křesťané raděj i .obětovali, umění' vůbec, 'í en: aby:
:neporůŠili pokojeariiíru;:ve~své mysli.": , :,"', ".-',é':,: ď' ': . '
"." :Poměry' 'se,',změnil)T. prolllášéním:' křesťanství :zari~b6ženstvíď,:
.,.,:státní;,To,mělo,podstatnývýznani pro\itriění;ktérébylo,přijato.>,

i;,na : milost a; přizpůsobimon,Ovym' pom,ěrům. Od" stavby, prostých
,',křesťanských basi1ikpřeš'lo se brZy k sl6žitěj šímuzpůsóbupráée" , .'
" ,V",' začátCích' sI6hU';románského.':Uchovává;si: "i éště • prostotu,' bez ';
'zé~!1í ,okázalosti:, Imponuj~a:tou~íkvýším'v n~jkt:ásnějši,~hvý~'
tvorech:své~oby;,"',::,"::";,"'/' "
' ď>::ď",,'>: ~':~<:' "
Zato, v .málířství vládne 'ztrnulost, a 'chlád, ,jeŽ'mají, mlznáčo~,:'
vaH" vznešenost li velikost . nového ,učení J GiÓH6). Nhudbě setk~;;,
váme ',se '; s prvními ' počátky'uměÍého .' zpěvuclliámového (zpěv' '
. "amhrosiánský)
" .,~\:-:.,ď;ď • , : i : : , ;:",ď<::.,,:'
, '"IV,.té době setózÚěpuj((tím:ěnCna ;dvá'směry,:(éiikvézápadíií"
• 'a,vtc~odÍ1í) . Oběma jé společná sÍúiha,čerpiiti.i boha'tstv~starého .
. poha'nskéhouměúí: theoreticky.ipraktiéky.Výéhodní uměrií spd,~'
jujév. sobědvaprvky:':oÍ'ientální.a.vlašský.,;~ď ';.. :ď;:::':;'~:;
,:"Za$árlaVelikého 'zvyšuj í se' stálé.' požádavkyumělého ,zpěvu'':
. chráirÍóvélíÓ._Ta:kvinikají:sekvence,~úmělá ttprava. vroucích, me_
]odiíprvotních . křesťánů;' ~do:riiéhžď vylévali: svouzb'ožnost.Pro
,:: nás"m.á. význam staráčeská"píseň c!i'rám'óvá."HÓs'podine,· poni}lúr
ny';;:j ež_v~nikla· kolem· 9. s,tole,tí zpuv9dní sekvencé.-.. . '.' ~. .. •. _ '.
·,V ,9. 'století;zayád~jíďse: zvoriy,j~jiChž, kovoyá',srdée sVQlávají
'. ',.v~řícfdó.clírámů.~'~.~ }7,;',:ď;.>_C;~ ~ .••.' .~,.;:.:":", '. 'i:,:'",:'::;,
.': ",Zatíni',vša~ '.iia~p4děCírkve: rodí seď básník;; jenž 'horujej>ro
, ~doko~aléďtvary .a~,~iký,(rad(:v((svém é básniCkém'; díle .k, obrodě
,křesťanskéhó'uměni>t1;jejíchčistýchidióju )Petra.rca'1304); ',('.. i
:,Podobně,dějé se'v hudbě. Dávno předním tičený"mnich Húg.:,
bald:.na. .základě.hudebnívědy'.· staréhó; ~ecká;buduje,pOčátký.·
,húdeonCtheórie~':',.,:, .., ,...... <,', , ,
<: • . '., ";: :"í";c".:>.'",,
., . ':, l',tato,doba, :v.~íž,těi~e shle'diváÍne:ďpo~ůsy;osvoboditijéštěď ;.
" ..včas umění. zestálejěsně jších forem ,CírkevníCh' slohů,za.rieéhalá,··
:::,; nám paniátkú v: oblíbené1nsvatováclavskéí:n,chorálu", jeh6ž ;vzňik'
'.,~datbje-sékolem.t3.,století."ď.:<: ':. ,'.'" . ;,,-'':'''',
',}~ď
. > ,Zaltím ale:nadcháiiAob;( pyš~é goÚký:: ďj e~ tak" dobře: char~.
: akterisuje;robustní 'zdra.ví 'mocné církVe, ,v':ro?květtl · více' fy-sié.:
kém ,.a hmohiém; . 'než duch'ovním.Chrámy:g6tického. slo~ii po~ .
ddbaj í '~.' se, pévnoslimi 'j ej íchž' síle. neodolá ~žádriámoc" syěta? 'I;'" '.'
.' .~i Tím; ,pozoí:Íihodtiěj šL je .' básnické,.dílo" Da'nte' 'Alighieri,vý~, ~
:: 4riariee a.psance, který/v ,."Božské,koinedii·ďučínil~ křesťanskou:.' .
:naukuúhelnýriikam~~emďsvétvorby<> . "
.; .•.. ';.'~. ď"ď, ;
~. _~Uměnícírkvejde,dál-zaďopojnoú,slávou;abohatstvím tvaru. <,
r~~:ďocitáme' .~~'·na prah~:raÍInéďiěnesancé· a·~ý.nejvěfší~,rózvoji " "
1

j

ď

ď

,

'

_

"

-." . '.

'- ..

".

-"

-

~;

-'

.

.

~

"

,

'. ·'gotik;.>'( Chrá~: N()tr~;Dárne .ď~,: ařdC('z~V~f nádh~ry" '~;íeskú . .
:přibývá.~Objevu jí, se,iUnás významné; sochařské 'vy-tvory :: Socha
c sv;'V áclava;,hronzovásocha' sv:'JiřL,:Vobóru'staviteIském' tvoř.' .
::~ svédiv,y Matěj Arrasu' a;PetÍ'Párléř {Svartovít,ský dóm).' <
, . " Za:KarlaIV.zavádí s(;j'kůltrnariánskýiapašijové 'hrY: Sou~
'časně .", pro bouzí ·:se· i .dÉúlÍokra tické' vědomí ·'národa;"'!? ód:zlatým
., .···povrchem > Karlova • ':věku:: záněc~ jí ~. se ... první ďplaméhy,ducho-yní
.' .••.. revoluce ~ve' :f9rmě:.toit~y poďzave~eníčesk~' píSně, ·'pXi~Jatiňských ..

p

z

,-, ,.'>,:':.,bohoslužbách;;Ale~jákoi.dříÝe,.i:·.tentokráteďzaka:zujé.,synó.dá.'.čés~.':
" ď;:., .kou "píseň, . lj . chrám~./JeÍl' "Hospodine, pomilitj ·.11Y"· a ",Svaty... ·
.' ,". ·Václave~'jsotivyňá.tyďzJohóto' zákazu,·což. svědčíojejích,véliké
,>ób,libě.~!i~u.,::, '.
'\,·ď::>/:c·>':',;~:ď~.;,;,<, ",'.
. ': Pracuje sei literarně,"rosteyzděIanost. Píší se)nihy, bohatě
il us trované' .uměl ýrni ornamenty; a ozdobnynii:iniciálkamL .Ale
.';,' vŠechno,umění ivěděri( zůslá:vávýsadou' kúě.Ží· a:mnichtl. ,biiék.Y
~, živel, jep'onechán v pasivitě' a poslušenstvL.,.' i,:;,.,>/, ~." ...,-:
,
' . " ' . .'
'.
,.,'.
.
. . . . . , ; ' . ,. . . ,.,
. . •. . 'Na prahu renesanée staiJ.Uli~va.' titáni,' spoutaní Prometeové; "
'Znlúčení~řemeneril~větového;globu::' Mich,eLAngel01 B,!onarotti•. ,,' ,
'stavitel, .soéhař a c malíř;,'APalestrina;'největší ; duch ' církevní'"
,hudby':pokud'j de' o: jej í ,ď vyj ádření . formou čistě ď;riáboženskou.
ď J éjich dílótak málose,hoclí ~do'. ráriH:édohyj~térá': našla' yýčho:.: .'.
\ disko' ve ·.·~taréni.,epikurej ství (~~jeho, smavém:nazíránína:'
svět ..
~
,~
';.: ,~MicheL'Angelo;'klá.de: základy 'k ,stavbě i chrámu sv. Petra
: ',v Římě.~Boj u jepři,tonlsámď s sebou; mučedník nadlidského: úsilí
,ď umělce~ďv, poutech~'A.Paleslrinaskládá pro tentochrámliúdhu, "
':.: která jest '. volánítrilidskélló .·srdcé :ke Kristu;. vzýyáním" jeho~ranď'
'';iimúk; (ImpropeÍ'Ía) .,Michl;d'Angelo, 'revolučníd~ch, j' rozbíjí'> ,
.. svůj,marný .vzh;t;Lná :ťvrdémoříšku sochařského, amalífského:,'",
,;,umění: křesťanského Říma:;(Sochy.MojŽíŠ,: Davidé"aj;).' StavÍ
"potriník papeži: Juliu)I;;kterýtouŽí po. sehezbožóěníj víče'vŠák·· .
. , sohě,riežIi tomirto':pyšnému nastupcrprostéhO!Kiista;·/~.Své,~ ď
. nevěfeE zoufání -.ľ konečnému vykoupení : z'inuk; a-póchyb,:.úpl~ <"
.. Dým: odevzdáním_se hlasu ;.mOcriěj ~ímuvšech 'pěsů, .rozp?úťá.ných'· . •.
;V, jeho nitru, 'hlasu~ducha'božího,> jenž titk:přesvě,dčivě !llluví
z jeho.výtvorů.Alemaluje~takéden"Posledriího soudu'~a,tu ' . \
'~~i áko' hy:vidělprÓroékým ." okemzao bzoryrenésanci, ~těžK.ý "pří;. :~
."zrakdobý.:', :tp.riicha ·Sava.narolu,:v.riěmzzlornil·'sé. yysoký .• s.tvól, \,.
".; renesančního: květu,byv:s~éteri •bouří; jež hlásala:návratkpoď-,
.' kání. ".. . : : , ; ,J.?:' ,.~; " " , ; ' .';.;.,:-:;c:~",.')·,;~:
" " . : A: tak šeťkáváme 'sé. po něm" aŽ' ~ BoticceÍi~, lÚery dov'edl.
;'
tvořit nábožensky,' zapříti sebe a zladiti výraz svého duch s formami" 'náboženských' dogmat:-:Ale~; jeho; následník' Pemgio, . vy.,; .'.
znaČirje se,tesklivbstí;jež'vzouzuje pocity.zem'cilenosti a:. slabOsti,'
. třebaže"'ý'krásné 'foÍmě'.'~:, ,.~:: .... ,'. ,ďď./,. "':'.'
'Záhadný.Le6nářdo.da.,Vinci~kaiuje' ríánÍ.'dvojftvář ~urnělce;,
"náboženského, i světského zároveň;' ,Vytvořil" sice. ,,večeři. Páně~'
nesmrtelný,:~b~ázči~tý'ch: nábóženský~h: hodnot, ale.' i'·záhádll0U
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Monu .Lisit,V·IlíŽ~zachYH1jruhlidské:'dušejpodřízené Žád(Jstem
<·:a;.slábóstem",ďdu'še/již :neIzéOdmYsliÚ:od:těla.·> '.~::" :, ......'.
~"~'MistreÍn:dokonalé:fonl1y'je' RafaeL·.Jeho.ůmění.lzenazvati

jiohodou .slůnnéhonlájO'vého· dne (SbdirískáMádonna) :" ;;;,:.'
, j :;,:'\:' CorregioprO'jévuje j~mnýsmysl·:pr6,.' baiévné.za~hyc'ení;ná:-; ..
'; ·,;bO'žerisk~hoiázraku.(Svatá',rióc),;>. <:,,'.!./ ';.; ~:ď .' 'ď.~,>
~.i,:··V'.NěmeckiiďobjeÝuje'.:s'é.,yyrá.zriý,psy:chO'log',.Diirer,vášfiivy ' ••.. •.
',vyznav# kuHuďuctíváhíkrásyvďžeÍlskébytosti;'vesvý~h, O'bra:: .,
'zech"mariánskYch,JSlavil()st.růžencová, a::j;) >,':é" ,': . :ď;
, .•• : >,'Zbýýá ještě Tizian;: ;v:.~j éhož ~dílecipětuž 'roste '.' sebevědomí'
,~~mělce~:svopodného;,:povzrie~eňé~o,nád.;všéc~y ~vl~dý.: světa~:.~;, .'
l',;": ;.' Zátím. ce)' uniěi1L CírKve'ď'prožívá'riěkó]ikrdtiJéžífých' fáií.' svěho;
"~.c/;vývoje, u nasbO'jújE!seza; nejdražší statky'člověka,'záduchovru
'. .,.' .... svóbódu.Plameny·' reformruce . zach\racu jínárod. ,( 'sví ti '. krvávou
..•.. hvězdou' Husovy o:hra'nice" do'temnychmlh středověků, ; Provádí
);::; se očista' bonO'služébných' 'óbřadůve;slianě .husitské,.vlastněbu,:
. .)ď·~dújí.·se·ďznóyůď·Íia,····prO'stýéh;ziíkladéchyíry'.ďprvohiích··.,křésťánů~
ď' :?'To.má:.veHký''vHv' i' navyvoj;' hlavně, húdébního,luuěnC .. ;::." ., . . ..
~;ďď.N ážiíé hlasy' očištěriéhoJidského:nitra'iniétl y naráz". všecky ď,
.'; t{ uinělůstky á·. oki-ašYJHurgického. zpěvu;<Prostá:'stojí .;~u před; f<'~
námi. husitská 'píseňívzácnýdókumént:doby;'význačné'-sporitan-'< " ;,
: ním, hriuihnHdu;ktery tentokráte' l:Íojuje\ne, pro vnější~cíle,:ále
'pró:čisfé ideje křesťanství, hyn()ucího pod nánosem zlata;)','':,':: ').' ~ ..
i;:'> Lid prO'jévúje.v., písni; svotltouhuďpo.pravdě a Ýíru:v 'moc::;"""
•. bO'Žího,sHtQvání:Ynitřním'pO'jetí Il1 a,hlubokým .•. vyrazem,ďstO'jíhu~~S:·'/:·
". i' ..; sitská"píseň ;ria.~ýši,;' v ,inocn~i:~ v)rs()ko tyzepmité" me~odii; 'Máme" . . . , '.'
~.... ',;v,ní,jen.; ukázkupóčátků ď českéhO uměníiv. duéliů,reformac.e,'· jež
';,ď,: •. bohitžél"protiiefórrÍutcí ,vzalóza·'své.:.::·. ~··, ~;'," ';:, •.••.' . . . ;., .•..... : ',.',,':;'
'. ':';: PO'idním,květem devýilúičíiý"~zj~v :Hi~raiúrý: '~~ěto:vé,,vďpo. , •· .• :stavě.Komenského,ď,toho(o..,.nej slavnějšího íiositelé htisitsKé\'a·· čes~'
,;kól:Íratrské 'tra'díCé; O:v nělu·.zjevuje" se "nám'kněz·r'.'filosof;:>vědec
i..úměleč,v. jédinépodobě universálnihóducha,'Paknastává i a.; .
. i:·,kýsi·:oddech.povój~nský,ch: výprav'ách, , jimiž '. podlowen . . odboj
1
tkaéířů;~Ta.'doba·;přinášínovoú .• a "posledníkapitolu výtvarného.'
}?umění, .'. vyslovEmě,církevního;'je: to baroKo, nádherný :kvěť·bez .
'."
' 'vůně; bárevAaK,'pestry:ch,"Želákijísniysly':a~eodpuzují'vťozél1ý
'.:0" >' ,,'>vkus.' a je'mil.óšt zí:hldl~ ;.':'"
;':;T ,/,i :,' .. ,i ;,,:"~j',;:; .::,
, ,.;. :., (::'.U·n;áskv:efé barok.o:Y·kostelích~ a::zálncích;zbt1do~anYch:tijař':',.::
;,miteIi národa;', je:už !cizcipasnO'urostlinouna domácí půdě; V, Ni.,' .
'. ď.. zozéniípracú jé',.y., tétO' .fO'rměšměl ý'nO'sitel.·; starověkéhO' ',' kul tu
,,'smyslné krásy,'a:robus'tníhózdraví':'Rúbens/V, Holandsku prožívá.
,;·y·,·něm:,:~vůj·);ájílIla~ýď.živO't.:,veliký: Rémb~andt::Pronik~ .• formy·,
náboženskéhoÚD1ěnísvým: lidstvÍIl1,jež t uplatňu jev,každém:l
'svéííi,díle-.]če~ký;náfodiná:'už.svéhorepresentantav'uměn(vý~.;:' ..
.,' 'tvarn~m\ Je.tO' ;;vytečný' rytéc-V~: Hóllar, .óvšem ;v~.vYhnán.sty!~ ,.
..':.>I'>JáIJrahu 11;,yěkú :~tójFvýraznáp~sta~áShakespearová,~~ktEi-,
':.·rf:ve,.své1ll . • dnlmatě'~?~taví\ pojednou ,světské, umění.:na,,'rO'veň-;
;<církeynímu; Mohu~nYnr:>pi?udem,. ~vÉ!,jantasie :,překl'eriuj e;: pro~ .
ď

;:'t .,:'

,

..

f'

I ):-'::ď~asH me~i ,k~ěz~rnC,ájaike~,. kteÚ' 'di;ke~ni'~ht~fHa\
.
vYh16Ůbiľa.~·

r .•

, >;'

se

1.;·:ťPo.něm 'obj evujesatidkVoltaire,: jenž hromadívýbušné:látký ::..
'.k. pozdějšimu.uvědomovánl··moci:Iidu'; .J;': J;"ďRousseau. ;hlédk:
<:i/deál' čistého'.lidstvi, .osvětluj e"zároveň;význa:ni .', Komertskéhove'

r

výchově.,:: <>',~, .. ,; .• ;:\.;>;;.;;~,

">-'.

.... . :

;' . : Spoutaný: :·česky.• náród: nemá ;V"lé ··doběsvého·uměleckého· ži:. ...•..
v~ta:Ži j epouie' eklektidsineriľ; Proto LvýúÍačrii' světóví: mistři, :
.rodem ;Ceši (J ;;D. ;Zelenka) ;·ztrácej f sé:y cizině.:<:.. . ~,~ '.
'U: ::, .B,aroko:: našlo,6dsouiení:samo~·sóbě ...yykopávky,v Póinpe-,
::·.jíChvneslY:, do' u'nav~néhorzraku~'evropské .kultury_stín·antické.
,:.ďkrásy.ďSoučasnád6ba:.chápes.e·h<f,jako,:spásy ...·Tak,vzniká. Klási., •. '
··'·. cismus,··,jehóž·· výtvórY;,jsou'm'dlé,,;bez,.tvůrčíhÓ·. ohilě ...VhŮdbě·'
ještě přicházejLk slovu Bach.(Oratoria"mše', .Pašijesv.Matouše)
:áHaeridel, mistři církevních forem, ale .t<ikéÍnohuťného umělec:- .
.. ,· . . kého.citu(Po.nich·.· i ďHaydn.· (Oratodum' "Stvořeni dsvě<ta·~);·P()_.
'·,.Činá;sé'faké ,v hudbě uplátňovatinovy~ prvek 'světský .,V 'opeře>
,<:Jeto: Mozart,· který :vysokopředstihuje všecky/své •., předchůdce."
'...~ i :současníký 'y tvorbě~ hudéhního . drama tu; Ké kollcí. života:- tvoří .. '
,.~Requiem",jako v3alóstn'ém.vědomUmnečného zmaru .>,.' .
,-, ,: __ ',Na psychické_stránce hudby zachyéuje se i geniální 'Séhubert,
.•. ,' ..•. ' ki-álpísně.< S., nepopsa:telnou:YěrnosH do:vede~předvésti···y: :t<~iiech
·.·\).,··;bóqři ·v. nitru. člověka,':zmítanéhb(nejistotou. a ;obavami<o'svůj
.....,•••;"j,zítřek(Král'duchů}. Beéthóyen:pátříuždo·této.dobY'pouze. da:.,
.:: .;: tem:svého,narození.,Snad ani .inyho"ZCeIa.nedovedeme· pochópit,
j'

.<'

?:',:;". tim:ménějehóAHo,.toto

evángeliumďosvobózeného~křesťánstvL'

\:~J.; . •~ . . Stal . sevůdcémv; duchovnim·pojeti.·hudby; (Syinfonie:9.) .... ; .. i:~:'

: •. ;";\" Francie'zaHm·'zasahúje,: revóltici,:do: starých, řádů:Evropy•. '
,:>.~~'Buduje~~věti:iové 'spoléčnosti .·a zprvuodkláni '.se::o~~~řésťanství.
":'),~.,Francouzská.:,reyóluceď jé:.blé*em'v.:ternných, obzorech. ~sďtř~do,~
:>;:'.'. :věkých; 'ohlašitjícím zároveňr;mní:červánky.svobody. Připravujl:.· .'
,,::,'" se.··očistanáboženStVí,·.• třeb'aže . form·ou .násilnou'a.:negad.':Ale.ná:' ;
:;.·,':,:>_silía' ~o~; ~jakbuvládné :Řím:svěfu;'poj::e)á', staletí,vynuti1,Y si
~_.: :."takovou odvetu.:
. ' , ' " ::, ) ... ;: ' ; ,. . .:~ .<': .'
,"- Prakse .křésťanství'způsobHaí'. že .. v:)é::dob~ :zvolna"'ale· .• Jistě;
'. odklánIse•. vývoj·cvropského ..·lidstva .straÍl6u .• 'od:.církevního..'
/'" .,·'života.;-'-:' Klppstock.:ďsiée"'SnaŽí :'se': ·ve ··'své •. "Messiadě·~>spo':; .
.' ';:>jiti,riáboženské'. ideály ,:'s.vlastene~kýmvzlet,em,a.le·už : Hrder, .:.,
';;'LessiIig,:Goethe;, Schiller hlása jí', ďv:umění" idéj é.'čisté' humanity,ti,
. osvkenství.:'.Týto •. hlasyjsoÍ1~.příliš··ínocny>;Poď,:iejich:dechem'.·
..... ,::ožívá'i'~duševníŽivot 'luišeho:národa,'.:a'.:fo·právě,v 'dpbě(kdy}
'U ~,:)ď~:vědecDobrovský oslavu je'svÝlll: literárním. dílem ..,jeho: pamatku;. '.
;. >v, duchUreformac'e. '. Zdeptaná; půda,' napoj enáhusitskotikrvi" vy> .'
. dává --nové ·'sémě. N:astává ~riad1idská práéc" nové, gEmerace, jež.,' ,
. dává se cele.do služeb probuzeného národa: -', ':',
",' '. ',' :
:. ď,ď·'Je'tohlaviiě, venkovský. Jid;;z j ehoŽstřédu:vycházfriadšerié<"
. '.···:pok6Iení;i búditeM, •kteří .'. praéuj í:nezištně,pro·ďidéu.národa~bez .. ' .
ohledu na rozdíly náboženské a, ~ociální. P,roto" v literatuře ,spa-~' . .:
třujenie na přední liriii 'evangelíka Palackého s 'katolíkem Kollá:;
r,'
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,:rern'·a'Jungmaririem;:i.·· Juliem'; Grégrem,' který/pozdějipřestoupil'<,'
" k.'pravoslaví:MyŠlenka •. národriostriístavíse: dó: popř~dL"Nej~.:~"
, .... \dříýe bylo'nutno probudit· a ohrodit . národ.,Pakteprvebylomož-/,.··.
". ,.:,~ no pornyšleti, na dalši praci' kulturnL.Z'tétostránky:'věnllje seď~,
"~;::po~órnošt' i' českému uměni'lidovému,z, něhož,'jakoze z'dr,!-vého" '
','kořen,e,; výrůstaj í; formy: pozděj šíéh ri~j lepšíéh '" úrríěleckých děl.. '
· 'domácí produkce: (Čela~ovsKý );:. Kóllárov;oyšeslovanství.' obrátilo
požornost,llašeho ;národa do,' s'ouse,dního:. Ruska.ďT ák'proriika íí .
k:nánL ideje: současn~, ruSké".Ínteligeňée ,;(Gogola,~uškin);; jeF "
ď

+

"připr'avuj'f'duchovně pózdějŠísoCiální' otřesy. Rúsko'stejně:.ják()',

č~skY.:...ri~rod úpí, pod "staletým,' jhem;ďnt0c(',cÚ'kevní''i 'svě~tské; "
· Z, děl předních: ruských umělé:ů~přicházík nám poselství drsného
:;reálismtL S,porozúměníinaněhou#iklání'SEúuštíurnělci ktrp'ící:
rodné' iemi. ,'Zkálu:a';rmutů'vŠedrííhó ,živoiapoddanskéholidu'.: ~"
volí'své :v~órYi'pron:kajíéetotrlo 'cestoU. k srdci 'z~ vržených" a,po~ ".'~•.'.
<;';řobenych,jákhlásalKřistus: Ale,'jsoú)o pouhé' pó'čátkyajes(,'"
, í eště .• mnoho : bezlí těšrÍosti;v .. hla.vách-.a" srdcíéh ,ne jlep,Ších>před.. ', ~" .'
. stavitelů '. myšlenkové práce' tehdejšího e'vropského'lidstva~ •Proto ' •....'
'; i: z.·poesie cByronovy: II1 lúví k 'nám. uvolněný,"nikoliv ~osvobozeríy'::'~:~
'dúch poróbenéhoJidstvi,'.kterév "nÍ1isách' kráčí ď,dálésvoti cestou'".:'·
křížovou;,bez,ohlědiúna tó~ 'že'úž:pódlouhých '18; stbletíúrčuJe' ;,::'~,
křesťarÍstviformálně mravní, směrnicé Evropy.~;':!: 'i' "ď,. ; ;;'., '.' ·.i
ď

'.",;:~ ytédůběóhíev~jfv:'si?v, našemmi:tlířstvrpo:prv~ :náÍněty;~);,

Prokop před Na'.ltnburkem.):,;:.'
"Zá!tím'.v hudbědocházík"dalšUázivtvoje 2 nóvoromantismri.,ď"
, Tři: jeho' hlavní představitelé: ·.B~rliotz:LisztáWa?,rier.j sOfizcela,: ,
9dlišlíí; h.u.dehní~ pój~tím'svýcn:náll1ětů:,Všichnipak znamena W:' '.
úplnou revoluci, i ak po .'stránce,theoretické;, ták. i praktické;: Bet.;~'.: /:'.' j'
,liotz sě,ješfě ',vě,nujé '.podstafriě .Lhitdběď církevní (Tedeúin"Re ..:.;':,l,•
... '·",quiém),: ačkolivr:ú" něho' převládá zřételk ,hlldbě.~větské.:Lisztfď,',,~:.,
d.. ~l.ežttý.,.h,lavně:v.•.•. ob.o.r. u k. la~írnrtv.o:by,.i: tech.. nik.y"pr.,ožíyábotiř.-" '.":'.':.'1
: hvy Zlvota ďtepryeke kOnCl,.,zklaman.a znaven, uchyluJe se, do;"; .
·',kláštei-á;,po způsobil: sfředóvěkýchrytířů. T utep'rve tvoř( velká-/ ,ď.;'
! , díla duchovní.<:'"
.. ;., . " ' < . " " > : > . .......
",:'"
" ď'Wágner,věnuíé's~céle 'htid~bnimu"di-anÍátJ;-V óÍi k:němu:mi-,';:~:
, , ." měty', z,. národní, mythoIÓgie;'· T voříhudbu:· zcela novou;: progranl1íí.' ::
)Opouští starédi-áhy ,dřívější: tvorhy.Probíjí,se: houževnatýnÍ,,:i ....
'.

!

,:

z~dobhusitských~válek:(J. Čermák:

',< ~odporénÍ, kHtikyk'.výšf;samovládc~ (Lghéngrin;T~nhausér) ~,,:,:':':>

"'~,~>:Y ;:ZaceIé'.,knihy,vydá~i .·'dílo',Chópina,' 'kterýsvout~orbou,'~ vý~::,.
~>->Iclučně

klavírní; zachytil všeokú:'tížia umdlenost :doby~::V' tesklk'
.,',výCh;:' až osúdově,'pochmurných' mel ódiích ,(Písně, beze slov, a'j.) ,
,,'~' 'prodírá.:, se, k. záchvěvům, okamžitého,' 'rozzářenL,:" Je .v, němvíée:, "
<ď'.: c~;
'. boJestné' krášy,. n~fp~dInánivésíly.;". . '"ď::':;/~;':' '. ,·.ď
',.' Zatím'lľ riás.j SOlt: skončenyyřfpravné práce' obrozenské. :Lidtl:::~:;
je třeba pokrokové ',v:ýchovy;: je" čas:k ,připomírikámreformačním:-<,~
a:hÚsitskýin. KareIHavlíčě~:-Borovský, ukazuje'národu,nóvé" :~,~
-cesty. Je' třebá' mnoho: dohárÍět ,V, literatuře' i ve;všechcoboreéh',ď .
českého.umění.",
,: ď:;" - , . ' : /

'i"
~ F fancii ~;ó'ruk~:T~~Íisrii~i,~:'~ějýÝ~ná~něj ši~h.zj~~~ch~,iít~., •. '>
·rá!llí:tvořby. Ho' de'BaJiaé,ve1ikýďir(:mik.a :skeptik,·:kterY.vin'di~ '..••.
viduá)nímpoj etfzobrazuj é život fraricouzské·. šléchty;j ej í zevni·~

V

.(slávu·iVnÍJtř)1(úpadek;~V~jednomze·~svý<:h;roniánů':(,íChagrinova'
···.kůže .. ). rÍaznačujesymbólicky,krátkosf' a: zmar·života,člověka, 'C
zlómenéhoprohtou driů';zasvěcených,m!řesti: .slávě 'lásce: Ce~.··,,··

a

.Iým· íÍmlo .• dílem prOl1iká)de~ 'posnlrlrié· víry;ď ovšem v pouhém)',
, ,., " symbolu, peřnesená do dění vesmírného; přes nicotu'lidského Ž1tí.
/". :.~ ,". Idéál' lásky. k poslednímu' z bmtřV dochází uplatnění v ne:' < ....•.
,:ď::smrtelném . díle 'Viktora Huga, 'rómantika~'.a ~dfainatika/y :jého ď <. ~
'. ' ",;Bídnících" ;'yze'šelveliký'; pokus "přiblížitVtimění:lidu; 'tvořiti
" '. z bolesti trpíéích á',fo tak, 'aby:uÍnění bylo lékem.
:'-:' ". .
, ' . :.•• : 'Leči .Polsko.'dává· světudvá romailOpisce;'světóvého,.vý,znamu:
:'~Mieckíewiczea: Sienkiewkzc', (;;Qůo vadis'l.:i .. : ..... '.' ,. c,,,. :'.' Rusko·. je.; representováno' T olstým .~(, jeho. qHsáhlym' :'dilem.
,-;i: Svým' uměním; 've.· slUžbách. křesf~lxiských,.idéí,"zachycu je pozor-, . '.
'nóstcéléhó·.:vzdělanéhosvěta .. Ták'se stává,'> že·;křesfanská ....
. mYšlenka;:vítězí,·jř(~ba:.už:!Ůimo forlny:;,církve.,~.,<., "~.. ' ." .
Dostojevskij docházíjeilOm~větší 'ještě sugestiynosti účinu. ve:
, syých. rea)istických románech,' V nichž pravdivě líčí lidské utrpení.
.rMocriá:,říš(;!'--.ruská. vzoónij e ,nej déle'louze,::ďrevólučních~: hlav::
· .po~osvobozÉmí:Ptoto'poskvělé.;době.TolS\téhoaDostojóvského
, ď.dos t 8;vujese;vruské Hte~á.tuř~únava;.,Jejím\básnickýmpředsta-.;, .
;~, ,yitelem' je Čechov: Teprve.'Maxim, Gorkijpřekonává~šfástně:nis'.., ď
. ~~~':.t{'i pesimismus. ve' ·svýclíheleťristický,ch.·.pracích,··.· plných; Žáru,;.'
-<'~'::':'""-~:,"I'~yětel i,stínů~',),~-:
. . ,_i (:. ,\'\::~">-.:~~.,
-~
.•..•' :';, "',FranCie ·ináóbdobLpodobn.é'Ý.:' hlubóce)lidskémpójetí;Flaú::",.
)·.··\:bertově; ~ V 'díle:Zolově' re'presentu je'se čirýin, naturalismern,:
.•. " " v ;~ětÍ1žď~~zohIédně, };loj II je"próti •hříchu ,a:.po~ěře: '.•''. ;.i :. ď . " .ď:/', .'
, :':.;;' Severské 'země,rozezvučelydrsné básnické .'irié1ódiej'plné,OI:ič.:
';ginali ty/v . dílé; B jornsoriověďa.Ibsimově avhudebnF tvórběGrie.,. .
,'.~. '.• ' gÓVě;'>ri;"'-";,: .'.
' ;/?/ ;;';~::.!:,: .. ,,:>.ďď;i"·': ~\<,
. ' V t é dóběst~ví sfčesI{ýnáro',r:cI1rám'lin:iěí:ií;' Nár~dn:ídiv~dlo'f '.
riěm'zaměstnaI' hej lepší> představitelé .·sochařské: a:malířské"
tvorhy.. Jmemijeme z nich: pouze ty'; kteřímajf.přímY'vztáh
· k:našemu náínětu;M/,'AléŠ, ·,přítera,vrstevník'·Jiráskůvr;'jehož
umění je lidové, prosté, ale hluboké a'piíinočaré~ .tvoří, náni .typy
.' i nej dr~žškh hlav,.• réfonIlace ::. Husa a Žižku,' Si' loutéžprostbtj:íysl:; :'
'.' llosH,s:jak~Ú próstýčeskýJ~d're.:~dóvedl :tajněinilov~.ť,póďcelá
">staletíútisku;' .',;',.;' .:'
.."...... ' · · Y · ' .. "'':~.'
, . Náhož.enskYnámělv 'uině:l1Lšfasfně<:uplatňůje.iiLiebscher .'
>'(,Nálašská: Mádonna").<Bróžík· 'tvoří ". veHká;'histodél<áplátna,'
a,hlavně ~vYrÍlobráZém :;,MistrJári Hús' předJ{oncilem·~ďpřispíVá.
•
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t.

"o

.....

v.. .

kuvědomení.aprohuzetiíČl~skéholidti.,

",-,~ď:

...•. " .:: .. ď

...... ;....•• Národní: divadlo stalo "se •. • o'právdu . ' chrámemtČ'eského :umění~:' "
·.<.te'prve 'tehdy, ,kdyŽ jím' po prvé zazněl)rďčar()yné 'zvuky oper~SnÍe-:
·tanovYcha,rozezvučelase· s~ávriá melqdieproroctví ,UllušiIlý:ch .,:.,:
,;~',ďvdaleké,. dnes už.' splněné. visi·příštíhopo1itického;o~vohoze·rií;'.
,;
.. :... .
,.1""
...
. . . . , ..•.• .c .. .:
.....,.:-,: ..

:~:BécÍ~i~hSni~taria"p~oniká,~r'~~é~.o~Sáhl~~;i ;~cÍ;kdri~l~m~'

. ..,'
.'
'díll:!;;hudebníIll,na"Illoderních):ákladech,'až ·knejvýznačnějšímu.,·,
bodu ·českých"dějió., . české reIormac:i:.:V~:svyéh 'ópérách, h!L~b~še;~'
.. ,a~ymfdnických~ báspjs4';,Má vlaWl naznačtijec:~esty: česk~;~ti~,:'
1', ChOVllC,hudbYi se ':zřetelem~ .k;. si1né,:.n,divildualitě , Ilá~~Jw,:~hl(:
mocně:Bohemhud~bně na:dariého.. J:>řitóin::jé . ·duchem"světoyého,',
výinamu,'jehcJ' ,díla mají ·schópIiosLpůsobiti.v':nejčistším nábo~'
• ,ženském : smyslu; .' třebaže':forrnálně:ďriej sou,riábÓžé~ská.: LAleje:..;:;,
jiCh základem' . je'· hluboká':nuivnost ,a; odtud ,prýští; i .jéjich'síla;iďď ,'"
ď

.>'

'>":);A:DvořákdovedlzachytiH'prchávé,,kouzlo:svérázného.umění>
: :,i Čéského,venkó'yavesvýchoperách, . písních 'j. ;Ale: výtvořil i' n~;.
boženská'.díla'yiácÍ1é·harmonÍE~<a,čisté~zbožnosti; . třebaže,"plná ,

a:

, !:. prostoty, ~ď bezďoné: mósofické,'zvídavosti;, .j e~' je Jak~ příznačnou>'
,... ;pro'S!l1danu;»<: ~c, .• ;.,):ď:~:: >::, ..,. .••. ,'./,:.<::', .,' ',... ':'''> "
':.'{UníěléemnašL4oby'je,;už-:jémnf Fibich; jíinavéa!dokonalé,':ď,'~
,{orUly'L,obsahu..Se stej Ílým;úspě'chem. tvořiľi některá, díla nábo~:'~'
:'ženská,ačkoHv převahumá,tvorbá~draniatická;":i;:ď", •... ' . ' , .
" ;~::,;'''iV evýtvartlémuIllěnCvyrůstá j L velikévioryv"~ile.<Thor'vald~:,;" ,
.. :;,;:sen()ýě,aRodinóv~;, ,uriás je, toMysl bék,',kterýď triá, blízký·v?tah ,:'.;'.
',:; ď,;' k, těmto' moderním, myslitel ůin, tesa jícím své . umělecké 'inspirace ..,' ".:
; 'i '4 0 mramoru, žuly a 'kovu;' (Sv~tý .,Václav; 'Kiucifix~ IX; drsnější:','
,', ,·ale'pravdivé realistické formě'pódání' směřuje i dílo L ,Šalouna,\ď~i'.
',' ,', ~něm,ž rozrytými brázdami' křivek Čar, 'prosvítá síla ,myšlenky ď
:: :, " , , ,(~us). Blízký revisi náboženského citú je i Suchardá:.:V měkkých ' ,
;ď::: 'i',,:, linifch;jehosóch~ reliéfů' spočívá odleskvěČtiého . ·míru, a'pokoje.:,:.:·c
\~';:ď/ :;'::( >, UkílZlité1emtrnité<'cesty' v.uměkov'ě sna'ze.pó '; mravtlostia. du~ď,:,:?'
, ',' :/t:,);:chóvnL~ýšije.lÍli~k,Bílek~.(vYiq~b~~eskohudějovickéhoisboru)~';>
· •. ;.. \,~·,::Jému·'é/blíz:kým::v;.nábožénském···a. niýstickém\ . pojetí;~:itmění>je·;,:
C::;ďv'}úidbě J:B.Foerstér/ "?,ď/" ;)";;" ; .. >/:\~./ .· .. ;'('ť ".··
,:c'.">.<Y.Iiteratuře .předváléčné>dóhyitplatnHase"unás řada si1n'ých" .
. ;:>:,·.>.iridividuali('na· poli' básnické a:'beletristické.tvórby~ . ·Z nich k tiá':"
!\.;;~;,ďbožimsk~.,()táicé >au jfma1iú~čHéď stanOvisko" zejména::,! rchlický
. ';':'JDvch'a,sv~t) ,<Sv .• 'Čech"J .•·Zeyer,J. Neruda,B .. ~vět1ál.o.Bře-,.
zina;,. Sova, Machar,' jeh6ž :básnické .dílo' je,oštrou ,kritikou řím~',
sk~ho:,:křesťlúistyí, 'kterénespln'Ho)~ýchl:tkolů~, Šalda;'Jl3oje cl '
zíJřeJ( ;'á:, j.) ..Jeví ".se ; analysa "přítorhnosti\ a ::úrčit~j ší: vymez~ní '.

a

•

-',

>

ď

.• , : , ••••• \ . \ '

Příštích·.úkolů" úmění. v diiševním,životě·uvědomělého'riároda;
ď

..•., I

.;,;<

,Zronúmopisců'sltÍší;'jmenovati:'dva" nejbližšÍ::riaš,únu';nábo-ť"
';~~nskérn~" ideálu:~;'ď:Wiriter::(;iMistr'(Kampánús':)'.aďizejména "'.

•A:Jirá$ék;·. k-terý:,ve •• svém obsáhlém. díle povídek .. a'~ ro~ánů,~.ď
/ k;nim(čerpallátktiz .českéhistórie,připravoval půdtipró'obro,du,'
riáboženskéhoživota. ..... ..,:' ......,... ,;' ď : : . ' " .'. . ,,:1,
•..... -::
•. '~<ve; světové, válcedo~ah'Ujé·'český: nárdd 'Ósvóbozerií:fa';vedení.>•...
.'.T G. 'Másaryka"filosoffÍ,'světové.'pověsti;a;jedrié·z :nej,výraznějf' ',,'

.. č/šíchhlav'.ducho'vníhohnutínárodá;.Ukázal:nám':'cestuve~svén1

.·:ži~otě:i,/dí1e,.·.a,tílIi·t,aké:'s1.l1ěrnášemuumění,.:pokú(se.'.chce.~'·,
"věnovati' službě jdeálům:mravnosti,a·.čistému ;křesťanství.~Poctivé

. ús,ilf Qjl1armoÍíii -hlás~nýcp. idéáld ďPošvětlr:~J~stnÍlri,životeIll/Ote~'
',;'; :;:';~., . :_,y',: ~ .. - ""_"_:_.'".; ':>'~~\:'.;' / :;<'.:>',':/: :'~.;,:.
,,:',<>., I/:.~" ;'._ " .~. >.~',' ,j .'.:' :".'. >_.:~.......>
.188
::
..
'0

,

.,

..-,.

";':.'

·'~ře'ri;ě'-prohlásil :'Uměcl .nit1sC~ti;y ,p;vé(řaďě:sil~é. svou ,mra.v;.;! ..'

nostLďTató~sIova'plat(zejméná.c pro naši i příštígén~nici,':která; '\:'.:;

'.

p'ov3Ílečné doby~íná· zbtidqvati. peyÍlOu .o:rientacf, ,>ď ..... "
v"riáro~ě,.-·;..<·,.."".>·::-~_>~~:<·,:~".,. :.-.>... ,".. '~, ;': ;."'.; ". ",>t_;':,\: :.~":"~"~><~-.'. ;;'-.~'~'J'.- .",'
<:ť, úkoly naší .' církve v uměníj soupaK,f6rmitl,ovány žiyýri( vzta':,
"hern .kčeskéreformaci,zjéjíŽ,'i~kladů bu~ujemenový ?ábožen~ '.
';. ský živOf y duŠíc~",český<?hJidí.;,ToužímevyvaéovatLse::omYhli_

, . . . ve: změ1ti, sla:bosti

"

;jež'vedly,siliié~umělecké'indiViduálityříiiiského křesťanství

k'Jle':;"
simiSmu, negaci a.zoufalství.
"
:,' ,'. ..... "',', :;' .,"
:, Uměni naše' nemůž~ cizopasit na, bohatství a 'přepychu. 'Musí
býti v prvé' řadědemokrátické,.tvořitiproHd:'a'sloužiti mu:.:
'. Oproštěné.·: od:.vý~tředností;; ukázněné' ,ve' fonně; ale hledáj ícf á '.'
žíznící po' pravdě a kráse .. t :, ' .
',', : ' .
.
, Nemůžeme se zříci kulturního pokladu světových dějin:umění '
aniviújYérnch~pánífórmy;.Ale.výráznýín typem našeho .umění
'. bude ·národní.charakter,', podiorIlým~hléin· Kristova.: učeníh:bra-:.·.
"!rstvívšech národů'světa.·, '. ..•. ..... '.'
..•... ~:,.c
~fď,::
·.J~odaří-li se 'náší; .'a zejména' příští. generáéi; ď přékonaH~rOz~
, kladný proces' v·dtiši· moderního' člověka,:ne'věříCíhó: aóéjistéh<{
.'v základních,.: otázk~áchži vo ta." .' a .' smrti; vrátiti jej 'víře, y Boha':.:
'. '~ďjakó;jeditiý. a věčnýjJramen. života;sHý'ákrásy,splníse. alespoň· .
.' zčásti úkol, j ej ž umění :vživptěvytkla :Prozřetélnost:~y: •. ,'. .,....
.,.'. Síliti:pťo ..život. na. této, zemi .• ci' připraúóvatise" pró/ taremné . . ..
"Ú~óly·iJ~čnosfi.,
" " . ' -:
.'.'
-"
"'. oe

~".

'~~.:;~>":~:~: :', ,', :. _:

·;KŘESŤ.I\ NSKÝ: 'VÝKUADDĚjIN;'"
-', -; :.'~,I :!,: .:. ·7:< ) '.~ -, .~~ c.,'<'~~:.~":" ~.~ ">'~'.::,.}: : : ' '," ",::,:,:':. :::. ': ~.>.': >. ;' ~'\~ ',r:·-~:~:'.: :~~. -;, ,-",':' . -~ , . ':",: ~_> ~;-.',~ _..", .
',i

. ;,~(',,"Proroctv( Danielovo a'Z je~'ení; hylý:odedávnaklíčelll,:kterym '.
',.si;.zjedriávaH··.vykla:datelé .•··Písmá~,pot:oiti1llěnídějinám ..·Výklády .....; ...
". '~'~ ,jsou. různé: Na př;A.' CÓÓk 27 ) počítáDariiělovy'periody:1260let . ' ..
:,.',:;:~(měsíčn.íchj ,i1290f!.· 1335:,: aboniiÍúitio :desóľatinis :jeinóhamedá~ .
·.··f~(:'nisnius;· . začátek~seďpóčítá :622:.622+1260 :. (.. , 12S.1.S:léF sliineč i :
. '>'Ílích) :dává1844,~~dy byr~onec~intoleiári~ev'Tuiecktij" >;1290
.. ', dává ·1873+4,.·kdy.Túrecko ~k~achovalo;.+ď133S': da~a.)917~8; .
. kdy,bylosvobozen Jerusalemj'veZjevérií kap ..,'10'počítáCléťa slu~;
. .' .m~čó(podle chronologie západnf:(str::234» __ G; St;:Fábi?1::JThe·' '
~:;,:~ď~a:cred 'Calendar Of:Próphecý:IJ828)' počHálr:33kO:riec;7ptýdiiů".
. ~;,·.[J)ariielových,r;, 70;' ·začátekjého1290,'driůjr.:31 Lotevřéní'S'pe- '.
::,:":~,četí apokalyptických. (6,8~ti) ;·i:,3130tevření:šešté·.pečeti;za:-, .
;',,'c.:, 'Čátek periody QaniCIovy.··.l1;ď 34jr;'324 ;začátek ;obrairiého~ tělH)~.,
'':. ,;ten'ství,ženy,;otevřell(sedmé'pečeti ~(Zjev:ď2j8í; 1),-ř.325úičátek
. : duchovního. králoy'ství'papéžů.'Dau;;7,8"r.-;39S "zaznění;prvtÍí
:trottby . ~q)okalyptic~é -'(8;'7.1 j ď4q6,Dán. ;.7; .7j,Zjev;' B,",1;:'} 7, 3,

,·~.i7.ď·,Y;~::::.:í~;·;ban::2: :33;'4'1;,3; ·.407,:vznik,'2.::5,johu~ '4Ó8~~dil/6;,~';bh~~ - .... '

e, ,,;ď:>':,·,;,';A39.zázriění:druhé, froubyZjev, ·~,'.8::9í .',~'604. Dáli;,:7;2~;

Zjev;

. .. . ',,'
...... 11 j '2, '3"
12' 6" 14; ."13 "S"' :
'." :
lS17
k
'D ,'. , '1' , h 2300 ·d'··
. . .
,;-'
; ; , .' , . ','
. . onec; ,am~ ovyc \ o"
n1,1..'.;;
.' ;o) •. 181S;pósledpíhlava:'zvířeteouťata, Zjev. 13;3,' 14y 1864 .konec:'
,.:'.:<dop :pa.nielových',?j' 2,6íi8,: ,17.\19íJll~40í!lf" 6,9í ,286S kOlÍec ,
>a;pok<ihrptických\. tisíc:le,t.20,)i •.·.12j~;.~ Jiní' si ,zase, jinak 'vy~
:. kláqa jí:tato·a •. podohhá •. prOl:odví.~8), Ale. 'všichn.i,.vYkladateléďj sou.
ú.jědfióýtom"že dějinypostupÚjíp()dleplánupř,etlem.určeného"c: ..
;~é se .stiinov~nadJ?řirozený :pragmatismus; Sr,; Apokalyptická .·lit~;
'r~~ura; ~j?().yská( l(oÍJ~řK sg'z22,C':r:~ž T~st.Le~h~a·'pr~roctvF
egyptsk.eu;:~:,}!~y:ra,U!~p:un,gď u: Anfang'4es ; Cll,!"lstentt,Ulls
18k The:Beglllmng~of,Chnshamty;1920I,368~ď373.; . ' , c ' · ,,',
'; J?O~le~ J1;:Pet.l:,,:20;jak':to'míStovykl,ádá]:B;:'Mayor~n; f '
prorok,vykta,daječinnósLboží . svémup()kol,éní,vyjadř~jejenpo~ ..•....
'všechllě.:pririCipy, b6ží. ~innosti;: a';tak" může j edno:proióchií; býti '.<.
: ~lněno: tlěkolikerým'z'působemj' tlebó.iéviu?n~ji:řečeno',., mAže' .
;býti','někcilik .pistořickýchilustiácí k ~ě:kteréniu" prinCipu řízení ~
b()žípr~zř~teI~osti.>'~,.. '.' '\'::J'","
"','!
.. ,'.;';
j

~:>;;: Známáje?~~lo:Va.fil~sofije:Aějin3°);Izniáela:Ez,au jso~typ~m',

židovství,' Izák a'J akttbtypem, kře'sťanství:ďpřirozeněvyvolený..
,.' je ,nadÍ>ř~rozetlě .z~vrženYl. židóvstv{je ·"protivě ,'kideálÍ:límu; 'lid~,
.;' ' . skému 'rozvoj i,' i enž se; nazývá' heleqstvím, .tl i éh6ž,. pr()tiva ,k ži-:
'·dovstvu. Íněla~ýtiPřekonána,.· aby mohl uskutečněný ideál'·lidstva.
~>-::: y:Kristu ,~' ..ystoupitido dějin.)'
">.
;; ;IV~Dťtk~zY·fi1o~ofické:";::,ď., .:\. '.:":""
:,',,<;iC:Náš:r()Ztiínďse';'sríáŽí'po~říditi:vše:íedii~t~étriUJ)ri~cip~;'To,ď,
'. pak;není: moŽno,' léčuzná:"li· predestinaci/plán.v děj inách, j edihcÚ
'.

i:c,~~~~~i,dj!~Y~i;.,l{oř:íie/i·'.~·~~e~~:~~~r6d~ích'· 'na:~ákladě_':j e'ji~iL.• ;·.· .

. :~jevt1;'vznikájí;podleďzáko,tÍáďúčelóýé soúyislosti.'Jéjlch.·.sOúvislost ď ;;'(··'
jé:soú~ta~a. 'p,'ta,vdy;<\,I,ástně o:. jsoU: ;to.> jcu.' myšlenký. '"M yšlenka c:>:::
,'. stolaře; ,obuvníkii;:'kloboúčníkaldává~stolú;.střevíci,.:k1obouku ,.je~ . "" ,
., jichtvar~PQ4obilěJésLsi myslitLpodklacLsvěta:je"ů,' syěf reálny:' • ' ,
...,' Při' abstrakci;. která'ose děje ,cidrnýšleníril;ďpři'o "yhledávání'logic:-'.'>o..•"
.kýcQ 'částí,.řídfme se apriorriím-a'~syhtlietickYJn zákónem ,účelové ,,~.:~'~
ďsouvislóstLyš~.s~·ov.p~íródě,vYvílí;,t;.j~·.to, 'co 9ylo/vr~cí se;jak§'··'
sÓl1čá~tkay, ďtom;:co:jé,potom:.a; jé.tedy-kriěmu;:v poměru pro::
s.tředkú k,účel\l;J\jak'jeto V',přírodě, takTeto.v ,dějipozriánL:ď,;c
~ákoneni'ďúčelové ~ou:.vislosti ; získáváme pojllly,·o'pravdu·'obecriě· .....
'...... 'plátné{jež vyl{az\1jíkaždéjednot1ivě věcLv'příroděmisto, které ,,;\' .
. ~ ."/jeďvlastníjenjia'kterého:se'nemůže:\rzdáti;jen,tímto'zákoném>: .
.vi;.,. ·ďsenám'úmo'žňuje/abychcifu. róiez'návalL tó; co. j'c/podstatné;j ák,/''.;
.:;'je,to:.vyj~dřei1o;vznacích:érodovýCli·a.druhóvých,:,ód,toho"ďc'o le' .
nanodi1é:.• :>:,';\"" " ".. . ". . ' "
...... .
>

<-'<'

't'::,t> s~~vi~f~~{~š~~h;Věcí meii;seboi{jej~~;tí~;!~možriá,:·.že:tu~j~

\:·něco;. cóje,nade:všemivztáhy,',v ,t:ěmžprávě,m~'svůj, dů,vod,ji':-:"
nými stovy, je možná jen zákonem do~statečného" důvodu.' Podle·'

. tohoto zákona 'je vztah mezi jednou :věcí a druhou vztah p~íčiny
Oll dobL světa)~e ,pokláda~i. za zá~ ď
.•.. kla'd následu jícího,To,eo takto'poj ímáme; jako' příčinu 'aúčine~;',
,: "'můžemc'zároveň pochopiti: j áko"pr-óstřed.ek· á. 6čel, ". a; s :hledislm'
")0110,: co'jenadeyšemL v~táhyj>ieví. s~ s~ufečně)to,; co:nazýváme '.
-',.: ,,;příčinou 'a učinkem;', jako:.'prostředek· aúče}; ~~ákon: SÓ,uvisl()sH
'([:,'účelové je zákon.vý,voje' ~obepně"uzlláyaný: ., '.
ď, .'
". ':';,::.Tato'souvislostúČelová;neffiáovš'emnic společnéhostim; c'o>
, . '·nazývámeúmyslem. Úmysl rest. obrácení vůleďl{j ejímudliía' o' .'
, tOlI1lze mluviti 'jen~ il'jsoitcensebevědomých" nikoli v přírodě.<.
Dostatečný důvod ,'yšeho určuje 'též směr vývoje.věc( a ,je .také ,".'
'p()slédribn ,důvodem a 'proto také;: j ák,uk~~al: již Anaximand.!os,
.' poslednímučelem. Poněvadž ď :t;aním' j i~ nerií jinélÍ<> účél u;, je, sám'
'sobě účélem,aten nelZe' odloúčiti.Ód 'pojmu 'úmyslů;' Jako': riení
sebevědomí bez vědomí,. tak. árii sebeúčeLbeZchtěnítohot6účelu~ .
"Zde'jsou 'spojiúiyúČela', úmysl. ,,',
.:::ď?:,,! ' ; ' : / . '.'
ď'" 'Výyoj stánovíme" nej enp!o svět, fenoÍÍlenální;.riýbržipro:nou.;,.
'menální; počátektoho':ovšem'nemůŽe 'býti:v ČaSej :zákon ,časpvý.
setýkáj ennašichpočitků .•V ývoj; ve'světě, skutečnostLlzepo:- >
,~; chopiti :'na,'zpusob řady" Číslic:čís1ice:předchozí . se vrací, jako'
's'oúčástka v' riásledúj icí~ a m~á se k~ IÍ( i ako: prostřed~k k: účel u j •
'~j edrtičká" pak :tÍá~ mů.že.učiniti' il.ochopHelriýnízačáté.k ~ hezčasu;:
ád~něh()žďy-yclíází.VýyOj. '.::0':. '.~ •. ' . . •. : .,'ď . ." .... ':"" "'"
. Zákon účelové . souvislosti- poznávaný apria-ri" stanóvf.sotl'vi.' slost.i mezi' ději histoTickymi:htu,> coj epřed:tí11l~ je: podmínkou .•
přédpokladem,'toho;' cojeďjJotom.a 'vraCí/se aspoň,často,. jako ď
.sotičástka'násle duj ídho' stadia,.vYvojového;. má'se i akoprostředék ::.'
c"'k .účelu. D~jiriy. jsou' organismus,:.jehožstřédeJl1 a těžištěmvztahů.~··
ď' ". jeKristus j. . orgai:ti!lmus , takový,', jaký,' je: Záložen' v.' přirozenosti
,·lidské,slóžené 'z těla'[iidušeí': takžěnejen není;vyloučena"svo
'i:Jodná činnostčlověkai.riýbrž'jejejich •. náshojem, •• :::~j';;:.\.~.:,':;: ..
i 'ď~2;Existuj e.;.1i Bůh; nelze ho nemyslitiďj ako :příčinu: a účel světa:
.ď' k' účinku, a: předchpzívývojové

"<:. "

ajehoděíů.ď~'<: "<~<v

......

.;..ď.J.:. ;::~ ':.;,

'Boha: lze . dHkázati ďtakto:.Má~li našepáznánUbytipravdivé,
, . , jesfpokládati podmínky 'umožňti i íCI, poznání. za podmínky úmož-'
'~;ňl1 jíd· exi~terid. j eh'o·!pře_dmětů .. S tanov!<:eony; st~iíovíme' ityt~, .
·'i,'jako. Platonzískal··s~,umožněním·našehopoznáníÚčástí··.v.~ideách,...
',~i: .tÚriožněriLexistenc.evěcí účastí.videáck,}ako posle:dnL 'základ;:
;.,,;.možIÍosti·našehó· :pó~n:ání:sta~ovi1 : Kanlsprávi1ě';:t6;ď coj é . nade:
;\~'~~:"',všemi ,vztahy a je:urnožňu1e.:To.dlužnouznatFtaké"zá' základ··.·
,možnosti;vzhhů .v.ěcí· nebo,za .příčinú,:proč 'jsóú tyto/věd;' jejiCh~::
" podstata .záleží: v· těchto, vztazích,',:v,j ej iChpoměi:ú; k ~celko"é; sku~.:;.
;, tečnosti.·· Jest ovšem 'možnb,zastaviti ~:seuq)odmírú!kémpiritky"
. ,í;jišťohných, .které· umožňUjl,,'poznání,· a snížiti pojem:prava.y na'·
.:. . pouhé
určení poměru, inézi podmě~em:' á'přísudkem; Tu pák ·není.
.. ...-.-._., <,
:
" .. :.,,:
<'". ' "', : ;
'.~

,.~\,

>

',~.',.

o,

.:

~o_

"~'o

•

~...,

~':

co.

.?G~tř~bí nil u~iÚo' p~dmí~k~~h~e~ist~~cevěcíác6:tÓm,'~~6č'i~is~~k, .'

"•• Ale:kdo;'utkvívá:formalistickY ve. 'světě; jevů',;zapomíná,· Že'i: ten ,'}:,
:,~ lzepóchápIti,jen:.myŠlením~, apf,edévšímiže můžeme .my~liti'.jéÍl: J.
tOiico, je 'povahy :myšlenkóvé.' Ten < iriá·. všechnu . svoúhytost;svou '.
:: skutéčnóst; ".kte·rá:, jej :;povznáší:liád po?hé:. zdání, z 'Illyšlen~k
. .. .•• v 'něm .:ztělesněný:~h. , ' Čim' sehloiíběj i ~rou~íme~v. tenlo'svět~m)l:-:',.•.
• '.> šlen~oVý,:;tíIll·více.~~při~ližuj.ém:e:sktifeČl1<2sti{i:.té,·.kterou přisu{

':zuj eme:7 sv'ětu:je'vů' ,:: .. ;..'; .' .~ >'\','ď , / , ' , :>C'<>'ď
:.;, Kantův:úsudek'~ je .··sprá~ný:. :ó:~ vztahu:·;. dý~u;~ěcíniezt s~bori:,;
,nemůže" býti řeči; .·nerií,;.!i ,·něco·. třetího. nad.' oběma, co ,umožňuj e/;
..... : tentó··.vztah; ,'Je-li,a roYriob','.·nemůže ;to'míti'důvod':ariiv a, arii':'
:vb árÍi,v'obotí členech; něho! přestane-ICexistovati a, ,nemění .se
:.tímnié~vb 'á.:'haopák/íľco~se .týká~a;bzvláště;:·tYká·se.' páb:ně

"'i obou dohromadY.ďZpříČinyrovněž:ríemůže ríi6 přejíti na účinek; .
'. P.on~vadži p~kv.šechň~ ,na.světě-inůžeme.·,s~(}vIlávati . a· roz~znaváH,
; j~'nezbytIl~'~ abyto,. co je' nadďyitahY'J:ovnó~ti"arůznosti,'toco
.júmožňuje vztahpříčiny~ a'účinkuí bylo jedrío a tótéž; a.·aby se
•. také ,lišilo od 'qleriů samých,' mezi 'kte'rými·. je "vztah;' ápóněvadž. ".
~.se· svět' skládáz' těchto,' abybylbnad.' světem; Něj důlě'žitěj šívztah,···
'.'je vzt~h mezr našímpozríáníín~a předm~ty. ríašeho poznátjL: l\1á~li'
'býl-umožněni. tentoyzhlh, .• dlužnó přisouditi•.vš(!vědoucn9st tomti, '.
: 'na'; čem sezakládámožriosf'všéch ,vztahů,.ve, světěi~ to, ;c6, úmož-' . •. . '
_ ;ňuiev~škero:poznaní,nezpytně~je:rpojíiná.:Jáko' ~elý,světIÍlY~':.0{
'šlenkový ,.áni. toto'ÍsotÍcno~ríem:ůž~'~existovativ čase';a: próstonii:}.:;,'
:ale~protonení ipro:~'násďňeinys1ite]né( spíše bychom ,pro:, rozpo~y>.:·:,'.·
světa jevů popřeli myslitelnost existence časo-prostorové:' :: _
. yC
~,: Náriiitkaí,.;'žeócr ·,poznáváíné,.'jsoll,jenj ed,notHviríy, že·,co~ je;.
piwšechné{:je lén:abstrakcí, 'které, takj:jak.·je;:~e: skutečtiosti<nié:;.':·,
neodpóVídá/neobstojÍ; ;:Jé:'pravdá,\ié dlužno .:vycházetizťohoi ..•. ,:'",
.,,'co·postřehu jeme smysly, ale.- u'toho" se', nemŮžeme:. zastaviti.: Pra':',:":::"
'•.•. '~'. víme':li,~žě,:~níÍnámé .předměty;nemysHme . . na' obrazy's'111yslové,·:~ď:,-"
" ~teré ,'trva jí j ep'poktiď:llaše, s111ysly j soú·čiÍmé,.nYbržria něco;).
coje,pr9 všechny,'kteřf vním'ají,ste;ině'tu, co. trváj( a.' to,másvou,ď;"
P9dstátu" tj;své postavenív,celkové,skutečriosti; i e'ri: sOt1visl~s,t(::(
, aůvoc!~v()u~ a účelovoU "a:~~prve' tírif,se '" sf~vá:· iňdividualiso'vánÝ111':' ',"
,.. ,přédIll,ětem, ',j akéhož~,dá ,. pqznáriL'J ednotlivých:,věcí;V lastně'ne,;.,
p~zríáv~rne, {přisuzuj enlě;j im ':jet:\.př,ístldky'árúůžeme·; tyto pří;' ,_,
súdký:učinitiz,ase 'podměty;, jim 'zase přisuzovatLpřísudky, a .co: '.
, < t~ktopo2náváme;;j sÓu:vlashiě' sainé~, yztahy ,;Je4notHviny,se :ná~\
.,,:~ rozplýváj í)v~" yzta~y. ','Nazýváme.-l~,: jeď existuj íéími;:~vykazu j.eme!':.·;;
\:jimu!či~émJstó v' celkové 'škritečnosti ;,::vždýběží:.o:vztahYi;osOÚ::>~ ,':.,
. ~.,st~vu'pravqy:; Kdo pokládá:: jakési' trva]é.i ádro"zapodsta tú,věci;'.:",,',·
. . .neptónikl'. ještě ,k: sv~tu,skutečriqsti,: 11IpěLv·.OblasW smyslových!:;',c,
ď·:~,;.jednotlivin. Svět: ,skutečnosti'je "csous~avavztáhů,. jež'.sé~ opírá J(,: .
•• c

'" ';0

'něco,',co je~nade 'všerni'vztahy::Přédnlěfem ~:'veškerého .vědec':·~;ď,~,

:ď,;.., kéh'o.:badánIj eJato ;'sóústava '.:vzta}lů·, a: :nik~li / j ednot1ivé,:,~ě.ci,ď;.~"· ,

-';,' ': smysly

'_«tl) 5zéos

vnímané;.~ ačkoli. nemůžeme',

'.těmito věcmi:
.

h

'.

Všé-tedYi

; .•" e .

';','

,

>

.';'~"~,,>

k 'nFproniknouti'.jinaID~než·::",·,<

éo' existuje've"světě:not.imenálníÍnj:ďjé;":,'::
f"~-~.·,"~>···j,, . . ' ":,'"
<_:<-.~,~~·-/.>s'·~~.;~.?>,C

"

!','

Ůl;~I~;;kou~.~ě~í,ihtyÚ~nko·li.~ěd6iní,~~d·~1s:'}bov~nes~~ého"vše
. . . :,.

.
,objímajíéílloi jén tak je' to mYslitelné:prónás·'a.zároveň :riěiávislé.,
'n<l;riaše~:.myšlení.::.:;:J".:.~-,:ďi·~.:,ďď5.:-:~;:::.. ;,~,i:i: .: . :: .,": ":-é'~
:':'" Zbývá j eštěpró~k~~inati;námitky: protLkřesťanské!Du .vtkla:"
du dějin" _ . . .,\ .
;' '., . '/:.<, "''':.
,"",
',' ·i; Ro~póry v.int~rpretaci:děiÍn tui,listě jšou.:Barónius :ukazu': .
·'je,,iák'.Jsou.: dějiriy<.všúde:triumféni. spravedlivýcllkatólíků: tiad:

~:;Zlýniii·pr?téstanty,i.~)r'óte~tanlé·vYli~Ujízas.e ()pa~:.·Jea~Y~výkla:::.·i\ .

~atele ovládá chiliast}cký optimismus,_druhé esc,hatologický:pesi-' '
mismus. ,Jedněm' je' Rím'Antikristem31 )., druhým jest ochráncem"
:1idské':, vzdělahosti/~)· třetímj e' římská: ccntrališace (despotis:"

,

. :ď:... ·iňus3:l)~·áspoň·překážkoti'uskuteČněnridey.;církve:·Jedněm.jsou.;·····,
: ~děj iny' i>ří pi-a vcíú; na.: báj 'mezi ~.Kristem\aiAn tikÍ"istemď ·na-· konci .
,; sV,ěta.lN:A.·Berdjaév ),druhým cestou' k'uskutečněliÍ, křésťánské-'

,

i

',ho komúnismu 34 ) , tieh universální harmonie (Alfnieyer); třetím,
js'ou 'pros,třédkem,' aby, si- Bůh, podrobiL:neposlušné ·lidstvo. 35 ) '
,;Kd(fse .dívá.na,idějinyprostou myslí,>bez';rpředpójátostihlena.:" .
,jd~,'třebás :.ie: mulHo,oné přavideInosti"onépódrobenósti'záko;-';'
·.··.'nům:,vývOJ9vým.nebo, jiným',:'jaké,: v:nich- shledávé\~poale~liJjosti
většina ifilosofů historie;~~A: Beaunier~6) .• , ~;ď/>",,'.ď';ďď:
i

:<,'j-eprávd~,)ž{ sé{o,'~ýkla,d 'čÍějirÍ:;p~k~ušěl<>: ninoho~epÓvo",'

laných; ,mnohemvÍCé než 'o:vykliidpřírody .~Ale .,' úkoly 'ďmnoh~m',

snadqějšíbyIy<řešeny:pózdě,~až kdyi".:všeckypodinínkY byly'

, . . dány a' správnám.etéida :zvoléna/ Netřebi prótojéštězoufati: Pra'i.,:>;,.videlnosli,nen(al1;i ,'ve 'vývoji přírodniéh:tvarů"poněvádž. i . ·.ta~
,ď':; ísou' překážky; těch, pak je',vďdějinách .snad' ještě'více;' .,,~.ď<
- "',~;;,?:2::Svóh6da' vůl~'zdá'~~. itěkt~rÝ~nesl~Čitel~ás'řiz~Ilim bo:Ží~ .
.>':-ď.Svgbodné ':rozhodnutí, ..,jež Ije (zrovna; ďtak'~noumenálnL'!jako
',.'{-'é':poznání <·a.·" vědomí; .'neníďpodi-óbeno·'-zákónu.:příčiÍmostit .jenž.
" '.5;'(seď,tYká ' jen: světa ,:fenomená}nínci,lcněínuž 'riáležC' jéií'prov.edenf .
. . . ::,~~ďáriohó·ďrózhodnutífač.ovšemj.e.dn.áDJeb~zmotivu,jen'vtom 'S~y-i
'.i!~r.,slu;·že. se: řídíme motivem posledníÍn,žé se ,rozhodujeme 'podle"
"<~;;,::~/ i t040,: co, pókládáDJeďzánejvyšŠí.dobt:o::>Ale: ]3,ůh,j eVševědouCí'a',
'.. '< ~ ,(. k: vŠevědoucnosti· náleží '" i; vědění' '0' tom,"cO ď tvor , zá· kterýchkoli'
,'. '.·.::<j<ókolností,: do, kterých při jde;"účiríí.P odle ,.ďtohó','ušp'ofádá vá" Bůh .•.'
,,,>ď,":,,'svů plán;, jímžseÚiču jítidálostiizávisléďnaďsvobodné vůlb "5: i, ~ ,
~,.:,. í.>;?::.:,/',,' 3~H1a: vIlÍ' nátni tka,
niž., ]{ónečríě';,vyústí ) ~ ,předešlá,~:j esku~:
:-:"( ~ ',tečnost zla., Zlo'je tu, a 'Bjě!inskij a Gercjen a j. mají pr'avdu, -,', " ',." že· v bídě a smrti lidského 'j édince je tolikéž nerozumu a· nesouI
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.··:ď:,t:.;;:1~ih;i~tiph";', . A",g,(?:; 'ii~"~ó~t7~;:'~~;~ť,.i~{jt;'d;~.,"inrii'.a;i!.
-.. .}'; ;',:,'::l ',~jtt:1:~~}'i.~~vl:;~~};rt;:}~ ~~,~r~jnií<ll }t16;,.~' "'c'" . '. . ". ,'.;;
,:á~(Ph:Ge~bet;IÍlti'Oductíón láphilos. dé l'hist~he.
',,::35). A.iCocík.Lc."214..' ...... ,c'~'~;. :'_\ 'ď:~
'il
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bídě a,:zničení lidskéhŮ,rodu;že

ji 'tcdy:nelze~ospra-';;~,"

",', ",~vedltlÍtr:jákooběť'pro jjóki-oklidskéispolečilOstLZhi've. světě,,:

.ď:' ~., ď<~:Jen6nienáJiiímď ódpcivídá Ii něc'o,Y/ světě notlÍl1emílním :riěcó;', co: se

,', "

«"<""',';' příčí 'roi;úmu,' něco, alogickéhb;~ježnemůžemetičínitípochopitel~ď;;',~:/
.·.···;;i>'ným:riašeÍnumyšlénCTó: je,něéO;::co.závisína :'povaze jndivid~a:"~ ::,;"
" '.litý/stvořené' a'vzniklo':tedyrozhódnuHnl vůlé'. boží,' SkůtE!č'nost: >':'i,:,
'zla/však >ii~může:~ad_iti' jestliže', lze,dě jin~'m'ró,zUměti,j ak:ó ~oj i:~;~; "
ó .tiskuteČriění., ideý, 'podobněja.kó:vývbjípříródúímu'.,.Není,tó: rie-:,',c', '
, ,jioéhopitelné', komplik'oYánfj:y,něniž;s(snad'libuj eJ~ůh, 37) 'nýbrž ' '~'
.,; "~', boj :,,';inezi silami· fysičkymi;, á. .. duchóvními,mezi ,hmotou ':a , " du;" .
.~ ;:' 'chéruB8 ):: 'A v'kónečn~: vítězs,tvi: dóbra: a ,pravdy věřím~,:všichilL .
Můžiúnéproto:práve,mtuto;víru:·označiti,já.ko věděníodůvodně.~

nézáko:nélÍ1'()~jednotě;:jenŽ' vlá.dóe naším'myšleníin;>,:,"::' ' . " ;

',_ ",' ,ď

.l)ó~~tYám· "~.e;:)e: tírri :j~,do~ta.teč'n~ :6dův6dněno:'kiesťanské"

: stanovisko: k', dějinám',é,Nědecky'pokusovyklad: děj in' lidstva" .'
,': předpóklád( však~ P9dle'Íriého c míněiÍi_v~decký:výklad ,.dě i in pří~ :'-:/.
" rodních.Až dovedéme ,'. přečísti,knihti'přírody, : kde'inámé:yše, .••..• ':',~"
~conÍ6~er'ušiti smysl,;pOdaří se:'námsnáze vědécky vyvod~ti cz; dě-, '
j i~;' co:nYllfj ell,lušíme; Zatím' se.' snažme' pro; Ukoj ení intelektuální ..
" . ""
~ dopíditi se aspoň:cíle;kekteréniu,siněřuje' celý,vývojďpříródy~j: ::.
, '. ,.ď,~, "< ;"1idstva.,' a ovšem.'divotěnábož(inském:'naplnitisev'děčnostf, dů::C
"Y\'".:.yěrou a'lásk.ouk~Oici,' jehoŽvůlesestaň'.iako'Aiiv~ebiJak.(ná:.~

,·,!.·;ď'KroiriěďtohoOdpó~ědělkrál;na'intérdikt'dletehdejšího':'zvykůe:'

,ď;r~pres,aliěmi;,::q~I?zábaviti',':statky~biskupWé;ďa2'spra~ov~ti:je;.na: ,.• '

.:'prospěch:. konlOry'

královské.:. ~taló-li'. se',Jak'hn~~'"p'9i ódchod~ď:

,:'::'oúdřelově;z.e: žéině;n'cbc)leprve pozděj i;ďkdyž 's(!, jednáni·íiedá~,·:'·;:•
. .'.. < řilo, nelze .u.ičiti;:': Séstan6viska/církevního ·.byl ,to ovšem čin ':ve~!:>ď:
'-~.:~.lice; smělý ;;álé 'podlé doiňá.CíCh; náiqrti:,na' éhkévrií.,.·j!ů~ilí~.sn:á.dÍloJ,,: ;~ď"
~:,~"~:'

',""~\.:';"">","- ~.. ;.</.:':':::: ;··::;~:.;\\,,::-,··~>',·~:·>"'-;~·s;,·::'..>
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;":"::,·-':l ..
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- 37)' G. Goyau, Autour' du Catholicisme sociale, I, 1902, 105: il semble que';C , -::
ď;.".ďDieu, qui lpourrait a son ,gré simplifier; la~ marche, de,son regne,ď šé ; plaise ď: C' ,<
':ď "parfóisatÍ'conb.-aÍl'e,\,a,lacompliquer;qu'ily semea . foisóriJes embarras :et.>:;:::: .
ď les ,difficultés, : qÚ'i1, ímpose des, sentiers iud,is ;. alors; : que)á; grinďróule\:,<'."
: šérait ď plus '. faéile, Cet qu'ir éoIIÍmande/áses iristrurnentš certáiries,maladresses:';>::::.
ď ápparentes/ inintelligibles' aux personneš cl' éxpérienée.->. '.' rď.. ." . . ',,;, . "
.:

;;~:,~,~I~~onÓ~?ď ~;it";O~~i~;;-1",vYd'1':62\ď~;21:
'-,'.

'" '; .'C;~~:'S'

', ;,

._, •.~ vys{ět1it~lný .~Zabrá'ní)j Ítiěníbiskup~k_éh~,~ J~ovázen6·:b;10,rlI:zIl.ýi .
•.. 'mi 'výtržriostmi, při'. čemžpoško'zeri'i archiv bisktlp·ský. 7.)' ...... .~i.,.ďi,··::;
. Zajinýchj;óměrů 'mohlintefdikt značně.poškoditiposiciPře.<
,'~Y'slovu~>Ale. jeho dojem' byl,oslaben:přédevším·~oddanostíčet.: . . .
. ,:'ných .domádch.prelátů·králi ďyěrňých;ia',hlavně'biskupa' olom~uc':".;
. .; kého:RobeÍ"taj'; jenž •..·nedbaje:iriterdiktu~,·v~,'biskupském.·chrám.ě
. . ,ď.prážskéÍÍ1~ konal.' slavné., bohosltÍžby.~ ):YÓ bylo ,,,\rlasttiě 'povelem,···... ·,
:;;\:,.abyi"nižší -cllÍ<:hóvn( nedbali inte~diktu;:Ostatněpomýšlenona :to, '.'
.. ·jakým,·způsobem.··byjnterdiktlegálnět ..čiďaspoň.zdán~ivěJegálně"
,:m?h~ ,býti.zI:ttšén;.\:', ď,:::.ď~.t·~" Ji,;': .• ':./ ..... ,:; ..: .•.•.. :ď .•:;.<.~.!:

\.:

.ď:

'.,.Byly,tó'ne'pochybriě',vážné::důvÓdy,'. které/pohniily~biskupa.

Qridř~je.~k~_·'é.e~t~ _d~~.r<íriiá,,:-.k~m,ž:.: d~,š_~l···,._~-:_ j~k_ ~ůž . d~!,v:'e><~y,eden~

"'. ':-

,:ó:: ď .~dné· 21.'. března .1217:vpruvodit;'jédnoho.rÍmichá:·.ebrašskéh'o

.'ďď':,.á stáršíhÓ:'svého' průvod~e.'Vincencia~9l',.. ... ,;>" " ' j , ' , .~'.•.~.'
,\;:/;';ď~; ',. Oíidřej; 'i :kdyŽ ;~póléhai. na:·: kurii,.. ne~o,hl ' ~e' ta jili,· že, vyhlá~
(ď<J,/~en{ interdiktu m~stalo~$e" zpŮsobem 'zcela .náléžitým;":a· že 'tedy
\'/.'i:.není nemožno, ój ehosprávnosti'póchYbovati.A 'králi "Přemyslovi'
.;:;,;.ďprávě, na:· jehózrušení" záleŽelo.:' nejvíce.ďJeho ';.v.yhléíšenÍIn,'byl~,
.:y,: ',vlastně .zatlačén do. nepřízÍlivé~ďsittiace; jež mu'znEmióžňovalá "'. .,
. . '.-;ďď~,:·obranu(Ílěž;ji;zaliájiI.A,třeba'intérdikt;dostidď;úlchováván·tÍe.:·'·,,;:·,>;' •••••
'. ":',', • 'byl, ÍlehoJédá·měrotinépat~nou;.h1olil'Se ,pře'Cé ytéto,doběstá.ti','~ ~i,:'::';
· ;;\:zbáírií,nebezpečnciu;l~). ,'. ,'" .•. '. ,·;":ď.' , > , \ '.. ,~.>:Y.;;\;
ť'" ..•.•:. ,' Odpoyěď:p~p~Žova .nedochá;ei{dlóuh~,l1): a,Pfeiriyslovi pře~ J.;:
""',: ;:devšímšlooto;',~by ódshaÍlilzávádu, 'která mu odnímala: všecko .> :
.. ,.ďprávo,před2;abáj~níinb9je/2J, '-:,:.-;ť,'.,:';:' ,,<,'.
,.- ··~:Zraky .. :se '.' :upřely:.na,'meťropolihl:inohtičského"ďSiegfri~da.
·~ďt,,;. ~: Eppenst.ein~,·· naiíějž',ob:rátil~š~proto .již .;v;.p'rYních·mě~ících
<'0 .;-.. r. ,1217, ,a> sriíniž'zahájil. ;jednántasi'~n~d:p;o' odch~clu,Ond!e
;J>::\jqvě:l,~)'·.přemysl '.·sděliImu, ;.·že ;se ',ve' éhrámě,svátovítskéril:VY/ .. ,
.'sky~1 i listy ,in terdikčriL li ' žádal, aby dal vyšétřiti áutoritu <vý~;' ,
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"':., 7) "T~;n~k;Děj~pis' města'Pr~hY·(!ltr.• ··ľ53.~;,Sr~;<Erben,: Č;f639;,',646~"

'~N~volný,českéďdějiny I,~'3,str.

473,pravívpoznámce.l:Palaéký:.Ij,2, .
129 aponěm,TomekI2 j 153.a j.:uvádějíi žé' přiJompábráit'i archiv biskup"" . ~
iskýď a ·• ~épohodlrié listiny,; (zvlášf·pi:'iyilegium"z:,r,1187).;zničétiy .. Ne'vím; . na,:ď,:'~"
, .' . . . čem se. sdělení' zakládá.ďJe jistojže.privilegia,·když. měla i býtLobnovená, ,:' " '.
o ;"
.•.. byla' ztrac~ríá', 'ale, :i:: toho, tuším, hic' podobného; vyvozovati; nelze:' Jistě: by" .'.
'., ":';., "se, kdyby .bylo:lze·vinu sčítati ;na'Přemyslanebb.jéh·ó·.úřidníky,obviněilí.
"'ď, '. bylo ;ozvalo již v současných stížnostech. Ani. iě slov Jarlochových (FRB II,
: i:"
480) nelze toho vyvoditi.
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':8)' Erben;č.S89, 592;;" .ď. .
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~;~~) '._An~._~~i-ag •. ·(FR~ 11;-.380). ,~: Srv. 'str; :8l. p,?zn.:" ~~~-.:::;:.:I\:~·'.-;)' I:'~~~--;··:>.~:" >,r~:' .;.',
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• , , " : 10j" NoV:olný,české

dějiny;

I, '3i sti.'463;.·..

",j.:;.:;,;·,·;· :;,', .' . ,,;'

',H): Novotný,J. c;464;: poznámka l:·Papež'sám. uznál';potom ·iid~b;~,.:;
"'. -'.omlouvati-se· králi> tím,~ že- jeho poselství nebylo' d9 str,;·slavné>,.:'-:.
'L'"~'"

. ·;.:.,
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. . ' ,12)'Novotny; 1.<:." str. 464... ď .•....• , .
ď'.;i,ď~,; , ' , :.;ď..
';
13)Srv; Novolný; České' dějiny. I,3,istr;464, poznámKa'2:'Siegfried: sám
·praví .. později(Friedrich :CDB .. n; ·č.148,· .str;.:138) :maxime cum:anté 'prolá~;
. dónem . interdfc{i. a'd· hosdm!riť a: ppellá tum. '.0 tóro. jinak ri,ení' zpr'á Ý. ále; jistě,
aspoň. tolik lze, z tóho' , souditi;' žePřeniysl . hledal· 'přispění Jardbiskupova, ,'.
ještě' předvyhlášením'interdiktu.'~tedy, patrně: hill'idďpoďodclíodú Ondřejově.,
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. hlái~'~éh~'interdikf~>Shledá~li

~~"žeinierdikf: vyhláš~ri:~: m'~Ci'·.

,.:papežovY,:aťse;'postará'áicihiskupo; jého.zachovávánI. ';Jes.tliže, ď
ď by však· by I,vyhlášen arCipiskupeinneb. riěkÝII1'j éniti .' podřízeným ::,
(OndřejěmL;a:Oypo-přijetí'záruk"odPřemysl,!-f že 'země/bude:
.,poshišn'apráva:;:j ej zrúšiLa; spolu dal :io~hřešení ,; ~ěni,ď: kdo:ž· by:'
".:.se' snad' obávali,. že 'pro n~zachovávání' ehó jsou stiženi. klá tbou~~4) ,'.'

i

,-

'.' .ď;;;:,A.rcibisk~p,sice· darÓrÍdřeji,';když ďsé;u"bíraf~d6:Ríma,':Hst,~; .
<v'.němž.:jejvřelédopóri1čiLpapeži/5·)jtle .nyní;'. jsa,.žádári, za/zni.;.; '.
,šen( íriterdjktuípovolil: ochotně; ,šlo .Ii1u.o':tó;aby,moh,l docí~;'
.• Xevníchve.crčeskfch.žasáh~outi~a'taksvůj ýlivtuuplatniti"ježto;>:'"
niu 'riebyloďnezllámó,žénejellkrál;:ale iOndřej\usiluje~'vynia:-;;;,
nění. Pr.ahy;~'jeho,lTIefr'opólit~íjurisdikcé?ď,' "... " ."':, ,;:ď, 'ď".~·'
;'/,.Vyhov.új~,!,:přání>~:přemY'~ló,vu; arcibiskup Siegfi-iéd',pó úrad~,<:: /:,
. se;, svóukapituloÚ a. Jidffiirózšafriýriti: oznámil' Ondř~joýi, poně~.;/ .'
'.vadž "podlesděleÍl(králova:int~rdikL nebyl,:vyhláš_en 'řá~ně;,žeď,;'
. zplnomocnil ~ópata'strahovského;"' děkaria,: pra~skéhoa "arci jáhria: '1
" .. litólněřického;ll.byvě,č;:vYšetřili~\ShIeda jí.,li~žesé vyhlášení' st.alo:
':. na '. z'ákladě •.• zmocnění: papežsKého" ma jí ď interdikt, titužiti,.:.kdyby·
, .'vŠak se :přesvě'dčilij~' Že.K .tóniú ,došlo, jen: z moCi· Ondřej ovy nebo"
ď, koho, jinéhó; riietropo1itovrpodříieriého,"že.'.jej:inajfzrušitL~6) " .
<.
,'"
,: Zároveňďvšak:o~ svém' činu podal Siegfried ii>r~vuOndřéjo.<.,
"yi.:l7))ehočinem,rz.yláště u,·lidí. (i. kněží) ,'kano111ckého~ p'ráv~ÍÍléně .......
';znalých :Ji1ohIO;a:skutéčně',t~ké ~vzbúzenó,bylópře'svědčerií;;:že '
' .. " interdik(nyní ,:zachovávati:,netřeba;:.Tákovým.'způsobem'áspóň
.':" pro~ prvóú, dobu' vyhnul. se Přéllly'sl ďš ť as tn~ tanlUj 'čeh o int~'rdik teriiď
; obmýšleli:do&ícFOridřej:i'papež,'i':?'''''' .. ..' f , : , , : , ' ;
: . ,:;~J~kkóli'~~obyč,ejI1i še.trriý':kr~ki~~io"'Y~~á:ždif:bndřej:e\'dÓ:::ď:(0;:;~ ,
nej vyšší; míry;' .N emohl; spúll'říti,. že' vyhlášení ',' interdikttine,:,,::::., ,I
,:byl<,>nezá,,:adné;' že: řádrif:právrií' postuópřes~z,plnoinocnění;pa~: ':'j,: i
'pežem dánémohl' by :ópraVdu;véstk' jehó,zrušení .. AtoÍny;musil'.':,·.·
';.' zabrániti,i stů JCD stů j.' Upozornění Siegfriedóvo ': by 10" túším,"ÍÍef.,,~
<fi.1.ocněj~íní:po9nětem:.cesty ~ Ondřejov'y~ dpRíma. 18 }; .... ' . . : : ' " , : (
, '. \,.; ~U'ď kúri~ď; ovšc:rn' j eh~ďós~bl}('~ágitace ': nem!nula ':~e~účink~m;,:"
,:;,~)?apež,. schválil, jnter.dikE biskup~m.:spravedliyě prý, vyhlášený,'.
" .;;poněyadž C, král:' ayelmoži ďčeš!í'rušili' svóbodý~.c'lrKve~,· ,19)ď:Dopi':'
",sem.ze one;J2.'kvjln1i'nařiztife'biskupóvi'olomouckémuRohértovi"."
"aoy"se,odébt:a:l,.' osobně: do.' Čech 'a ,tozká'za:lintérdiktza:chovávati;
;
:.:. ~.< :.,~:-.. ~'.'" ~ :'·>.~'~~:č':··~\·~·.·~.·':.<::; .:~;:,·t;:;'.:·:·I~; ~:'.: ~.~'~'~:\~~~:;j·,--)~.l;·:i~:<.,..>"·' ~:_, .,:.,";'
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U) Fónte~. rér: ,bóh;'V,' pag, 128.': '.

,,;. '.'

;:\,.151':ETblm,~č. 580.:-:,-' Srv.N óÍJotný 1:, c.·· str. 465,' poznáÍnka ,·2: Potvrzujé'"

,·:to, sáni papež: quem;'étiami ad' nostrain. preseiitiam accendentem' nobis per',;
li~teras.tuas'sol1icite,ccimmendasti; (v-:Friedrich:CDRIVč . .145, 'str; 136)., •. c';';
,": ,,:t6 )"Novotný, Le.' str. 465.:Poznámka T:. Friedrich, CDB II,ď č . '140;'klade'
·list._do: konce dúbria:, z dŮvÓdŮ. výše .:dotčených Asrv.' svrchu, str. OOOpozn; '6);, .
mámďza','pravděpodobnější,', Že: náleží, do, doby dřívější .. nejspíš', před: odchod,
"Ondřéjůvdo Říma,k němuž asi přispěL."
,ď
.;;ď~:.,j
,17) Fcintesrer. boh;.vj pag;'128.: :. :';',,:.
'
, 18) N ovotný, ,České: dějiny I f 3,str. 465.'.:' : '
"

:~}9).Tamtéž'str•.ď465.:,'
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nutě, k tómti~eposl ůšné, c'~ri~ti~áilli>O)Zú'a: je
•. )lertaa jeho poměr ke k~áli,Oridřejneměl ani' dů~.ěiy v jeno"
;ď zak!očenLA snad 'on, to tedy hyl,;· jenž' způsobil, že téh,ož -dne~ '..
,~d6psal p'apež
pódoibnémsmylslu.ardbiskuPll'salcpúrskému~~..1'
'. biskupůmpá:sóvskému a 'chiemskému. A. tak\'štejnýmďúkoleni .
byIitedy. pověřeni i,třLduchovní'hodnoshíři ':němečtí:. Eber;,;
: hard H.,· arCibiskup salcptÍt:sky" Rů'dolf,'bisktip pasovsky i': a Ru,;"
"·'~diger,·~biskil'p' v_:Chieinsee';,:;~ -'-".'""
-",_ . ~":"" " ,_,' i~ . ,"
"" '.
':;:~'.
~',>".'.'"
;,',_~_~/.'
,·,.~i
~ ""./::-" .. / ......',
<"~,.' .; . . '
, .' Listina.:ji~ určeI!á,~l) opakujícslovněnafízení Robertovi:dané; ,.'
- liší se od:něhovje1dné věd,á.y ní·právěTiefušiti prstyOndř~jóvy; ':
.. ,. 'Mají se přičiniH o zachovávánLinterdiktu' "bez . ohledu na jeho 7;.
.". zrušení' skrze' arcibiskupá' mohUčského:'~ 22) . Zde se ozývá"špatné"
svědoI?í ()ndřej o'Vo. ~reibiskup·· Siegffied totiž Zrušeníiriterdiktti·: . ,
....... dosud ',nevyslóvila papež;nemohl. věděti;:cose'st~ne. 'Ale: tušil, •. : '
'." 'to; Ondřej, kterého: jeho ~ metropolita loyálně.: upozornil,'že'-dá '.
;ď~.;~~yyhlášení· přezkoušeti,a'femuž;již jri1é,na';hodnostářů:tím ~pově-, .
'::,' řenýchm9hla'býthiystrahou. Nemoha: se' jistě zhostiti . obav, 'jak:
,přezkoušení dopadne, Ondřejj;e. pokusil čeliti' mu,již předem; .
. zbaviti,zakÍ"očEúiCSie'gf:Í"Íedovo'phitnósti dříve ještě 'než ,Kněniu;~
:'došIo:23) .' .
.,'.
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. nplně~rcr.z~~fitiď jeOs~, mu nep~dÚÚo;'AicibiskupďSi~gfried;
. kdyžšetřenLjehoplnomocník'Ů dopadlo, v :neprospěch. bisktlPŮv,
.anevěda ovšem ještě. opreventivnímopatřerií papežově" neváhal .
. dné' 29 .."květná' zd vihnouti 'iriterdikt •.' na;, Č~éhy>VzriesEmý. 2~)' '
.,."Ó~df~i zatí~ :za,plavó~~rkitrii·· stížno~tmi'vždY:novýi:ni.·· Ane:- ....
'lze' zapříti,; že.ve.volbě· prostředl&, nebyl :právěvybínivý!V- ny ~
:> něj ŠíCh,., .' nebo,. snad,' již. předcházej ících;třenicích,j ichž'ovšem ,
užilyi živly', navyklé lóviti'v, kalných'. vodách;. bylo .chycerio~ně:''''".,
kolik'Joupežúíků; mezi-riiníi i ,jeden bývalý kriěz;:jemužhylo
sóu'dně' 'dokázán'o,., ,žé. vyloupil'pět kostelů
že ď padělaL mince ..'
Přemysl dal ho' běz'rozpakůoběsiti.25),:~,':.., . '
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Fonte~r~~. boh. .v,pag. ;127. -:-:-SrV~ ~FrÚífrich,. 'cDÉ č.141;
Fr{edrich, CDB II,č~ 142.'.> '. .....'.'.
' . ," '.. . '.
ď. 22) N~voi~ý;české'dějiny I,j,'str:,'465~66:P~známka 1: ~elaxacio~e
'venerabilís fratris ...-'-'-.-'.~. Móguntini 'archiepiscopi non, obstante;:.· "'.', '.. ' '. ~. ,
. '23)Nov~t~ý,české.dějinyI,ď3;str.466 . . , ;•. > :.:,~',~, .ď
'. .24)' Tamtéž. str. 466: .Po~nánÍka, 3;:Daturiíza~ri~me·návi.JL pokr.' K~siny.
(Let. .českéFRB ·II,pag. 283),'. , ( i:···. . '.ď:.:·',<.,:· ;,
>. .>.2~) Ta';téžstr. 46i;Pózná~ká'Ú \i li~tináchďpap~žsk.ý'clt; (v.'níže)ni.lúvi':
: i:'se 'zprvu "všeobecně jen o . odsuzovánI kněži' k' smrti, což, Přemysl' zprvu.po~.· ',.'
, pírá, teprve později .(v .listině z ·r.1218,;Priedrich;, CDBII, č. ·160, str; 151)' '-;.ď
zÍtiiňu je se o tomto popraveném kriězL JistiL Přemysl hledělučin.ek žalob ď, ~
zeslabiti;. ale; že:vtomto 'připádě.právo·.bylo na jeho straně, lze:. souditi ';'.,
-ztoho, ,že "opravdú neznáme;"mimo' tento,: 'žádného" dokladu 'o potrestánI.·. .
. • :;_kněze smrtI. Jistě tedy' tento'případ byl 'východiskem oněch všeobecných' .
, ,žalob; třebas óvšem'v zásadě' bylo spráyné;'žetaké klerikóvé v Čechách. ,~.
'dotud podléllalisvětským:soúdům:' '
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:" "Pražsky ~ečérŤtikvy~JvÚlU'j~,;Že se .z~:~i;c-Kórcí~č~vú hi jÍ .ve společném.
šiku'NárOdní.politiká sNár.liStý a.s<žurnalistikou Stříbrného (29 •. 7.);Ná,
. článek l'eterslÍv odpovídá: JenŽádnéprovokace.,Ten německf duch způsobil'
\ již v šestnáctém ~toleti ~ svůj. neblahý,; bá ósudnýohlas,:. kdý způsobil, že se:
"valnáčást Evropy vzbouřila. práti stolci Petrovu. ,Záminku si 'našel tenkrát.
, Také' Lidové . listy poznarnena,ly:, Deutsche ',Pressé v, jedné linii s tiskem
'Stříbrného.
'.'.
. .', '.' .'
.'
. i:'"
. .'
....
i. " Večernapsal·ÝÍí.vod~íku;, že. ntuicius'Ciriacibude'v podzimu' povolán>'
.do :Říma pro netaktní· jednání vůči' dr; ,KórdáčovL;Zprohlášení,Kordačova i >,.
prý. je, patrno;žeresignace.jeho bylá' :vynucená ia :.tudíLneplatná; Nuncíus' ď," .
., ,musí tudíž :svůj ]{rok z.3.'července 'napraviti.. Papež přijal resigriaci,o'kte'ré , "
nevěděl,' že ;je neplatná .. ,Znovu·Jlak se': cituje ,článek '. 185 ". kanonického
'ustanovenÍ; .... ,:." ď~,~,
.:.<ď .... ::. ;,ď .' ,>',::,
.;:":'.': . ,
,',: '. '. 'č eskOsloveňsliá:re p~bl i ká .: z1lkónčila .', svd j.dlouhý sloupek'slovy: . N uncius
. Cirhiéise :vždyď snažil' odokiJ.nalýsoulád našeho' státu <s .- papežskou kurií;
',jeho ,zásluhou proyád~ní niodu vivendi zdárně. pokračuje.} Je u nás, papež.'
'ským . vyslancem, kterého: si musíme. vážit. (30 7.) Lidové ,listy. si tento \ článek
,pochválovaJy "ď: :'ď' ' : . , '
.',
,.,C,·
'.,.'
enkoÍJ,~i' proloŽil ve zprávě o návštěvěněme~kých ž~rn~Iistů u .K~r •.
. . dače 'větný vý'raz:Kordačvyslo,vil : obavu, že. jeho věc poškodí také českou
stranu lidovou.vpříštích volbách: (30.• 7.)ď·.',·.' ,:' ' : , .' ,
.' .Národní;pólitika" drie.: 30.\ července .'. ,měla. dvousltJUpcový ". výklad~;,Další
sdělení'k,re·sigriáci'dr..Kordače'·,:a'ten,článek končí: ;~; již není pouhou
, vnitřní· záležitos(. éfrkve.• Dnes' za ním ·.stojí..téměř, cé1ý : národ a veškeré. '
:obyvatelStvo .~Českosloyens!>é repúbliky, ~bíl ;i· cizina.':Kterýsiněmecký, p~elát
< prohlásil: . Dají-li. si·, Češi odstranění niužejako je:Kordač )íbiti,.ztratím
:<'přednimiveškerouúctu ...., "J., >, .' ,',.ď;.<>.,;.
,:. " ",.' ~ :,/.
......'; Čech protiťLidovym<Ustdm.30. července, praví, když9d; listy.mluví'r
ď o : tom,' že_ vila v Karlových Varech není přepych: Vyvoláva ji doj ém',' íákó, b),:>
'přepychbylo':vyčísti'samw dr; 'Kordáčovi' a žernu jej ďvyslovují Lidóvé lišty. .(:,
. Proti· tvrzení Lidovýéh' listů: :.Tragikou by' bylo' ~ a:tohose bojínie-' kdyby~·ď .
se lÍJUsela. říci' plná bezohledná 'pravda, třebas :i .okolí. pana: arCibiskupa,j ež .. ,
.hy ukázalá věc v jiném, světle.ďď~
.ď
'VeVečemíkli z 29 .. července byla vyhrůžka. arcibiskupovi, aby. již dalších:
;' ~rozhovorů s redaktory Ile~lovoloval,: piše .·Prrvo";[idu ·.30. 7/0Ciriacim,l'e
;.' "' psalo .vLidových listech; že jeď té muž skromný; že ob,ývá .v Uršulinskéulici ,
. "dva pokoje, že má nevysoký plat. V Karlových Várech,má prý/skromňoiJčkou"
'vilu. Poté byla hrozba, že Lidové' listy' povědi . plnou pravdu, o· okólí dr.', "
Kordače; . "
' . :.. ' .
.' . '
. .
:
.
. ...• : Plzeňský arciděkan Havélka napsal do českého. deníkizďvýklad o resig~):
naci dr~Kordače. T ážii, se ,přímo, zda je pra vdá, že universitní profesor. Šanda 'e:
.z bohoslo'veéké fakultypatřil:mezi největší odpůrce ~ordačovy\ a žeňeustálé '.
podávaľ.do Říma na, něj ,stížriosti pro prodej staré seminární budovy~.a;.pro
"stavbu rióvého'semináře V. Dejvicích::. Seminář byl prodán za, sedm', milionů;:
zahrada pod' Petřjnem za· tři miliony, . kdežtó; dejvický seminář. stáL 22 mi.
'lionů;.Někteřítvrdí,' že' stál dvacet sedlTl milionů: Přímo za nešlechetné pro:;':<·~.:
hlásil Hávelka, je'dnání, Šandovo; jenž ·arcibiskupa., před. mladými. alumnyj;. ,'.
zesměšňoval :a. přece jemu právě. jest za vázán díky; že se ,dostal na p'ražskou. .
universitu. Má .túdíŽ arciděka'n'dojeni; že resignace Kardačovaje buď,dílem .
.
nedoroinměnÍ anebo: nízkých :intrik: Papežskýnuneius byl-dá· věcbatažen;-:ď-':c,~';'
álíý >xtahal ~'pró,yneinfÓrrilOvanost ~ašt~~y zohn.ě: ~ímské hierarc:hii je nyri~:ď'
,z' veCl' horko; .J lZ. roku: 19.19chteh .. knezl' z agrarm. strany: protestovatprob·'.:ď '.:
jmenování Kordačeélrcibisk,upem, . Kordačovo. jmeriováníbylo tehdY'IJ'rove-,' •
.
.'. .:~ denótelegra.fi~~Y, tudíž ~ nezvykle,:.:; ' , '
••.•••••••• ,.:
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•

•

'Prcívoli~upo~~arrienalo: 'Žé, se, nu~éiusrozhně;al'ná'dr.K()rd~Č'~'Í>roto; '•. '.,'
u arcibiskupského '. stólu byly·, nabízeny,k obědu. bramborová, polévka J

á ,škubánky s:perníkem.Alevlastnídůvod je'sfKordačůvnázor na',nesrov~ď
nalost boh~tství á- chudoby. '. :;<
,.>,: . _':
>':'" "
" , 'Venkov selázaldne 3L ,7., komu hrozí Lidové :lisfy, vyloučením z círKv-e?
'. Lido,!é listy se: nyní snaží vylíčiti_věc :Kordač~Ýu jako' demágogický:,boj.

>

>proti p,apežskému :nunciovi.Oficielní orgán lidové strany přišel s ,hrozbou;
že informace, Ó věci Kordačově' (jak totiž byla, provedena abdikaée' Korda~
'. čO\i:a) je:neslučitelná: s- trvá,ním 'v,' katolické: Církvi. Naznačil y, tak"" že by'Kordač"mohl, být:vyloÍ1čeí-ľ z Církve.,
",' ,-:,:;,,_ . _ .' ','
'
,'."
" " Večerní české slovoz "1; 'srpna;píše'o hroňúldÍiélÍl' vys'tupován(z .'kat()~;'
·lické '. Círk"e 'pro ,věc' KordačóvU.,' Veé'erník,'Prava' lidu napsal,- že v lidové:
• straně se pro Kordáče bijí hlaya nehlava: Lidové_listy prý přinesly' ~prÍivu;
, že. dr. Kordač. musel být zbaven úřa"du pro duševní 'chorobu, '_ ' . ',', '
:0 Č echpíšé:, Dostali jsme dopis z řadodběrátéIů: ,Pozor" tady je sopečná
půda. Jsíne~ potomCíhusitů:" dost 'dlouho úpíme. pod . římskýmjhém 'trpělivě,'
ialevše má svůj konec: My ,nepotřebujeme dikt-attÍ z Říma' á ohrazujeme
:se práti."němtl a přeshmpímeyšichnik českosloven~ké církvi;- nebude-li
nám; ponechán nášarcipastýř. ,Račte", tooznámit.na' patřičnénlďmístě, ' riebo
budeme'hrom~-dně agitovat. ,Takového obhájce :'~ píše Čech";': si nej d. : pan . ,
arcibiskup nezasloužil.' " ; ' , . ' , ' : : ' '.,. ,;< _ :"', ,,,,'; , > , .;
/',:: 'VerykQv "se . o~val:j~roti,., Lidóvýn:i :lislilm::' Oriy:~prý ~vycházejí,:·v ._Pra~é,.~ ale: '\ ~.:"
. , srdce. : jejich vždycky.táhne.,k papežskému státU. V Lidových ,lístech ::provo~~ ,
,: zujíprý.papežskou,politikulidé" kteří ;vnedávnédobě ještě nebyli takbo-'
::jovní t když".š!o. o náboženské··~v~cL. -.':
~-' ;:<_, ,::';' - <._\' ,":---: ":
i,~_~ __;',>--',<
" ' , .:-:-'
' . . . Lidové listy, odpovídajíce na,zprávu:'Čéchiz',:p'raví, žev' nLhylá ,urážk~'
<

!~ejen_n~~ciov~,'~'Ý.brž:,sáma·papeže;.(-j",:_>\;",:> ;.'~,i~·:;'/

: : ••-;,
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,

_
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~

:.:-,,'~

,,' '.' Večer: .Nuricius, Cirh\cr dozimy; opustí' Prahu: (Zpráva ze dne '3 .. srpna.)--ď
~" Prager ·Abendblatl <v, článku, dr. ·... Fuchse·.poznamenává, ;že dr:. Kordač .'.

'~'prohlásií, .ženikdynepomyslil, :ab"y proti; 're~ignacrněco podnikl v Říině;;

.,~. Zůstává poslušencírkve.Natom;nicnezměnÍ ak<:e lidí, 'ÍJ~iéhž sání Kordáč
.' řekl; že to. i sou živlové neodpovltdní.". ' , '
:' .. ,' , .;,

'YečerníkPrávolidu praví' že arii. Čech, lisL kdysi
, našel slova obrany pro dr: Kordače. (3)S.)' :-; , '. ď " , . .
.'
'.' '
. , 'Pr~cÍ~Í:~emi~ářé ustanovmpředchůdc~véKofd~čovi, kt~ř(se tak(uchystali, že vystavěti bude potřebánový, seminář. ,(Národní politika/4.'S,J,. ' _
__ /. . Večerník Práva, lidu ,oiriámil4. 8.: Dr. Kórdač museľ;prohlásíti;,· že se:
" 'podrobuje,a --že, jako věrný:, syn církvečeIi:á na' papežův rozkaz•. Za 'to emu
byla' přiřčena pense čťvrt milionu korun. '. "'.' .,:,; ' : , . ': ' ;' .:: '.' '.' - _,... ,
" '. ,>Deuts'che,;Pressetvrdilá '3.: 8., 'že prudkost,' s jákoutisklidové. strany
potírá :každý.výrokKordačův,'úkaitÍje,~že' tam v těch kruzích bud nastalo: "
veliké :zn'ervásnění,'anebo' že tain postrádají čistého svědomí.'·
' ,
,
,
; .1. :Xonflikt arcibiskupa Kordače s Vatikánem jest urovnán. ' Kordač ,pro~ - :,
hlásil,zenechtěl :nic podniknouti proti Římulalenebtide :tak lehko urovnán. '.
kónflikt proletariátu s Římem; (Večerník Rudého'prava.), Prohlášení Korda~: ' , ) ,
'.čovov. Prager Tagblattu' znamená,: žé dr. Kordač šeLdo Caímosy.,'r:'-' '.
....• . 'V --čechu; listě kdysi. Kordačově,~byla óHštěna j 5: sřpnazprávametí-o~'
politnr ka pitul y. : Arcibiskup' si' nCby L svého' j edI;\ánL plně vědom. N uncius ' na
. zprávy neodpovídal, preláti prť pocnopí,,jelikož 'šlo o vnitřní věc církve.
Výslovně, ~usí : mlčeti, . nebo! 'jinak byl by jeho ,úsudek/velmi,. ostrý, že' by.
československý katolicismbyl,předcelým, světém',zostuzen.,Je prostě neslý-'
cháno,' aby'~ první arcibiskup některého národa :'takóvymzpůsobem mluvil '
,;' k žurnalistům. Vše, ukazu je;j akbylo, dobřel:lžeť se dr;' Kordač ardbiskupstyi ď
ď, vzdaL.N eoprá yněné výtky papežskémuďnunciovi mu.' z celého srdce odpou_',::- štím: Připisuji' to veliké bolesti;~kterou-mon~ignore' Kor-dač . pociťovali ,když'.'
. ~: se' papežská'nunciátura ,z arcibiskupstVí'stěhovala; 'AleýždyL musel. přece'
, 'pochopit, že též pro dobrou' pověst československěho katoliéismu poměr tak
'abnormální' a na světě ojedinělý nemohl déle trvati. Bylo mi též ď obhájiti
.nezávislosti núnciatury
umožnit volný vstup .všem .. Kdož,chtělLbez . vědomí'

a

":~ ~~., : : ;'\~:"""' ~;+. "~ \,:."". _-".::~"; ",',

a:~i~is~~~o~'a na;ští~i~i ďz:štup~~~ ~:pež~v~; :NCml~v'í;ri'

o posia've~i

ani
'nun-.'
,clO~u, J<l:ko doy~na dipl()matického .; sboru. Jako doyen'·~ musíl' hýti iúmdus
.docela:volný .a ,neomezeně.' přístupný 'všem diplomatum;'AIC.'odpouštím·mu;·'.
to. Ýšechnoana důkaz tohopfečtu.dvě listiný; Pbpi'ečteriíoněch listin.dodaL·
... nuncíus: Vím,' že, jest,Svatéstolid známo, že jsem' splniléjen svou'po':innost. ď
,'Nežádám, jiné útěéhy,nežrabych ·mohlzvítěziti V· dobrém;': .'. ...•. >~. '.,>
:::: ~rCfge~ Ta~b!att, nad;psa~ poté svou zprávu"" ;,Nunciús.útO.Čí", v níž ostřE;
'i c. '. odsuzu)e')ednam Kordacovo;
.... " '." ...... .' . . ' .', ... , : - l . · · · .. '
.;c.'~, 'Pražs~ý .večerník otiskl zprávú,; oznaien~u J. '. B.,;:v;iďs~paK pia~(~ Ú .
. ~' .. případ Kordačův' jde'. k ,duhuzédnářům, kteřív: československu' chtějí' vy-'
.volati kulturní boj:. V případě Kórdačově ma:j(.prsty' zednáři.' (6. ·S.)..
"~Večerník;Práva lidu' oinámil'téhož. dne:.~Kordač měl být 'prohlášen za
duševně. chorého:anebo měl býti' vyloučen z církve. ... '
'~'
..
: Sozial~Demokrat· 'ozn,ačtijeiprohlášenr nundovoza .jesuitský'; kousek..
..•.•. Bohemiapředpovídá"že núncius .'se, velmibriý .vrátí .do svého' horkého:
.d,?móva.'(S.8.),,·.,'. ,."i.'.:' c',::',,'; " " ' .. ' ':,>"'; •. ';~' ..:.'.'>
.~: 'Dne JO./ ~~rpna. přijela do BřCžán.deputace ~'katoliků, o . jejímž: přijetí .:
Ar. ~ordačempo~om 'byla' otištěna zpráva, v, Pol~dním listě" jenž svou zprávu ď
o·dr;'Kordačovi'·nadepsal:· ,',Vždy věrná: kapitula úadila.svého arcibiskupa:::
.: t' ~ ResignacÍ '. dr: .Kordače i neoznáúlÍla' nunciatura ,ministerstvu • zahraničních
'," :,'věcí, '. nýbrž' kapitula' metropolitní. zemskémuúř<idu','v ,Práze' a· ta •věé' postou;:·
pila ministerstvu školství.:</·· . ' ...: i:"~ . . , ' , ',.,
."
'.'~.
'
. . ' Návýročni schůzi německých . kněží vChebti;byla,po'pfednášcé slmá~:
.' :tora:.Hilgenresnera '.; pHj aliľ: holdovacÍ'. manifestace' :pro":'dr. ''Kordače.' c. ' .• ,·;~/ď. ,"
' , ; Německo-nacionální útočení na'núnCía ;má prý politické pozadí: dr.Ko~
dač; byl u papeže s dr, Franzem., Nuncius . Ciriaci' prý. způsobil. přes .inter~ .
vence Kordačovy,že:dr;:Franz nebyl jmenován něnieckým biskupeni(vLitó=:
měřicích). :(č,~slovo.)<·". _: .. , .
ď
>
. ' . '.,'
.. ' 5 :::','<
·· .. ~Proti Ciriacimu se",vysloviltaké Hlinka .před,valriou schůzhlovenského' .
ikněžstva;:(Lidové'noviny 26; S.L< . . . ,,' ::ď,',<'.' ' .. ,' . ď.
.' '"
. , , ' "Německo-nacionální .útoky na .nuncia shledává Českoslovimskárepublika
v listě Egerlarid' av' jédnání agrárníhO' hónderaJosefa Mayera á německéhó,
nacionála Kallíny; Daleko, od nich' ;neriíopat ,Hellmer,jenž za Rakouska.;
.•. . mluvil, proti: Čechům' ca téhdej ší moé ·postavil· nad, spravédlnosf a., právo:.·
,I V Eg'erlárídu ·.prý·~zvit~zil.·nesnášelivý, nacionalismus .. nád· ,snášelivým, kató~.
lícismein." ;">' .,. ".: .'., ._.;.:, ',S ' : . 7 .' . ,",'.:. < . . '. ""'. "., '.
· ": .... PrágerTagbliittznovu·. tvrdí; že Ciriaci opustí·, Prahu,' Odcestuje v,listo~.:.,
padu,přidávák:tomu Večer,(19.'S.).Nyní dli:v,Karlových Varech.nazota->
venou. poto!p. odje'de nadovolénóu. Lidové Jisty .ktomupoznamenávají: List
','ministerského 'předsedy vypovídánu'nciaz 'Prahy. ; . . ' ..... :
',.,
; 'Lidové.listy. ~eagují:na~ články~' '.c'eském: zápase. (lS. 8.) D~út;cÚ
Presse.žádá v. 'odvetu ,na útoky Lidových listů;: aby~ pověděly,: od .koho jsou
milí~ny,',za'.něžbyl koupen palác na Karlově 'náměstí 'pro tiskovépodniký
..•, lidové. strany, (lS. S.) .Názorreferentův byl v sloupcích Českého zápasu : proti <
'~tomu " osvětlen.:Potvrdíl' jej. také názorPráválidu,' kferé···se .tázálo;. zda .'
. vlastně ~IÍeni. proti. smlciuvěVatikánu' s, ČeskOsloven'skou . rCpublikou,jestliže'
'Vatikán (prostřednictvím' svéhózástupce'),vykonává ná Český řimsko-kato~""
,lícký tisk .náilák: P ótvrzu j e se ten n'hor· přímo; modem vivendi: Va tíkán. roz- '
". hodu jeo éirkevních hodnostáříCh a',,;o' jeiich beneHciích; . stát jen. ohlašuje,'
.' zda nemá. politických námitek; Lidové listy .ve věci sesazeného. arcibiskupa
· 'mnohokrá t osvědčily i: že' nezna j í zásadní podstatu při padu. Někdy., ji ne~ ,
·,znaly pro ·ýlastninedostatky. Jindy o,ní psaly nikoli podle 'pravdy; nebof,:'
jak samY·vyzn'álý, musely dbát toho, co::jim autority církevní přikazovaly;:~: ....
,ď Terciářisv;PraTÍfiška(jakpíší Lidové listy.31.červlmce), vybízejí:své.
.
.,.spolučleny,aby:klidnědůvěřovali svatému.Otci;· že co koná, koná pro duše'
'ajichspásu. Zmatek i resignace dr/Kordače mohl.' vyústiti v. poměry a ne- .'
•. bezp'e-čr z roku -: 1921. Dríes'už.··nej de o osoby,' j de o'j edncitu 'církve. Terciáři:'
·áchova'jí' vděčnost odstupujíé:ímuar'dpastýří 'azachovaji příklad, jeho věr
.ností k církvi' ve: zbožné, pa,měti. yědouce ~však, ž~; v \ církvi Boží je, zcela' .'
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,;a:mozřejmé,

'Že

'j~derl~~ojín. nastupujepo;'drúhéiri, ,zc~i~ ,.' podie'potřebd~Ú"

důveřují,klidně: Svatému Otci,·;' .. ' jemuž . je Ka:tolick akce 'jako, ',;zřítdnice>
oka".cNade " vše', zůstanou . věrni' Církvi,': která .' jest sloupem a:': utvrzením.,
<pravdy. (Lidové listy' 31. července.). . ' . (
'. . "
,..'
',' Lidov~ .listy
3Lčervencer Ovoce, demagogického' tažení proti ,:nunciu,
'. roste. ',. Dempn'stračnC výstup stoupenců .', Stříbrného. před, ,palácem' papežské:;
. ntlliciatury .• Stříbrnýjdejen a jen. zll; svou osobní politikou. Stříbrný,·kte-

z

• rému nezáleží' ani naárcibiskupu.Koidačovi;' áni na. nimciu, Ciriacim, po~
..... ,')střehl hned, že, ofiéielníá polooficielrií Hskvládní i ministra Benešezacho:,' ',,,;áVill v celéÍn případě' určitou. reservu, diktovanouiijmem státu na rychlém
:. provedení modu vivendi;', v: kterémžto. smění' prokázalďnunciusCiriaci velmi;
,dobré :,službynašemu:' stáhi: a' dobrémuleho poměru k ,yatikánu.-Ye .
'.
Voršilské'. ulici. se.' shluklo; aSI sto '. osob,·,. vesměs;mladých. stoupenců'· Stříbr~ .
. néhoa: fašistů,'ďa ·začli provolávatmidávky,'haribu papežskému :núnciovia'
slávu'arcibiskupu dr., Kordačpvi." Policie výtržníky rozehnala,' celý výstup'
'trval asi pět minut:.Až sem tedy došlystvanice Národní':pblitiky, a Stříbr~'
:néhó tisku.' ď·. . ,:, .
.'.
" . ' ... >, . ' ,ď:. ,
....
" /.,' Lidové listy 31. července ukončily svůj :odsudek: kampaně ,tisku Stříbr';
, 'ného ,ve věci; Kordačově: "Katolická veřéjnost má: právo žádat; aby 'se
. 'kdo' chtějí vytěžiti' i kalení vod, co nejvíce pro: ,své zvláštnT zájmy,' zastavili· '
'. aspoň na hranici; nepřekročitelné z prostého.zájmu, státního/',
.' " '
.,
.' Práv'o . lid II . vidí jádro ( sporuov slepéposlušnosti,rdousícL kiiúlý. proj ev,
odchylný' od názoru vrchnosti: ( L S.). ~ 'e ď' : , ' ď,:' .:. : , : : c, .ď:,.: . .::; .;/:' "
. . .... . Pražský . iJe'černík' hroí:r informátorům tiskú z. okolí: Kordačova, varuje ,~
"~římské 1úJ,toli ky . před. 'četbou. nekatolického. ,tisku' a 'vyzývá je, . aby. vždy;' >.ď
_ :jde~li .0 boj! laika s knězem, š1is\knězemav odboji. kněze',vůčibisktipovi;
'ď aby šli s biskupem, v odbojLbiskúpa vůči papeži s papežem, 'děj se co,aěj,.ď
,.' . neboť bylolřečeno: ,iTy jsi skála." SV<,ltováclavskáLiga 'se ztotožňuje s: pro-'
.,;.hlášením ,Ústřední rady III. řádú sv.; Františka v Čechách" jež 'bylo· uveřej-'
, 'něno' v Lidových .listech . av Pražském večerníku,' aby' se nedávali strhnouti .
" .,
,
informacemi nekatolického' tiskti "k neprozřetelným projevum próti ;církevnL
autoritě, aby. v důvěře,vyčkali spravedlivé'rozh'odnuU církve a'to.aby'potom
přijali:Svatóváclavská Liga :ochótně' poskytne informace, jichž bude' třeba
a 'o něž bude žádána. (Dr. Kordač je členem 'lIL'řádu ·sv. \ Františka. , '
Poznámka referentova,)
"
~"
'"
.'Venkov útočil n~ katolkkftisk,žes~nepó~tavilproti rÍimciovi.;Proti.
"němu Lidové:listy, pravily: Ano, katolík: musísetrv:afna jednotě se'Svatou
: Stolicí,poněvadž' v tom, je ·základsvětovékatolicity;.'
.'
, .
, Národ ní.osvobození' (2. 8.): ; ;.lidé Lidových listů,' řád .sv:.. Františka"
:aSvatováclávskáLiga s bolestí konstátuje,'že jejich ;lidévíé:e\věří! Stříbr-ď .
."ríémů, .nežli jej ich tisku. Svědčí o. tom, :že: V náŠem. politickém katolicismu .'.
jemálo opravdové. rriravnísílY.:"; " ' , ' : ....••.. ď.:';'ď, .. <, . \ ;
. : ,·Lidóvé. listy (2. S.) :i,Lidová strana' nemá ď ~o mluvit do .hierarchiCkých,
věcí církveipan' dr. Kordač byl-vůdcém strany;: než: se.' stal~ arcibiskupem,
a,i.potomjeho poměr k ní byl loyálóíá: d()brý, stejně' jako strany k. němu; :
To se- nezměnilo ani, nyíÍí." - Před tím o' odstavec výše. napsaly: "Církév'
.... československá je připra~ena' na čekané~,Ta církev~',kteréarcibisk~pKordačď:
přeťal, kořeny':vzrůstua.jejíž~ byla' je ,úhlavním nepřítelem, označiv její'
vznik za zatemněnírozůmua debáklmravní:::- Končí: i,Klérus,i lid, katolický očekává' klidně konečné' .vyřízení· ziněny~ ná'urcibiskupskémstolci: .' .'. , .
, '_ c Pražskýveečrník ,z3, S.náříká:~,Liberálnf tisk (myslí na' Národ.' politiku,
poznámka referentova) o evangelíky, o '.židý se 1'lestará" ale mezi.: katoHky, •.
. rozsévá. rozkol." Lidové listy' nazvaly (4. S.j,německý . list i,NeuerMorgen"· .
,~~,.zato;'.žé citoval 'z,Národní, politiky úvahy::o neplatnostiresigiuice', de ď ,
,.Kordače' - ','židovsko-zednářským Jistem. ,ObraceH se ~ potom proti: dopiso~_:
~vateliNárodriípolitiky '::-;,který do :,nedávnarještěbyl .velký' nepřítél:pana
: ď arcibiskupa dr. Kordače á dnes z. těchže důvodů, pro . které. se stavěl pr()ti ď
"němu,najednou obráeí;útóčí stálé trvale jediným směrem:. protÍ-Římu."; ..
'.
Y,Lidovýchlistech ze 4. :S.oinámuje· dr.' F. X;",Novák,.že jeIschválně, ..•,"
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); do Pr'ahy~shlédnotÍt(' lúxusr;C hyt'praŽského' pana núncia~, "Já,' ~e'někdýď.
;: stydím: za.; to,' že: jsem to v.:,životě ;nepřivedl .'dále, ,ná na ;'. staropenšistu ,se;
'750.Kč : měsíčnL.Ale., když' j sem"'vstoupil' do', bytu pana nuriCia;·· ozvalo; se . ve
mně cosi jako pýcha: ale vždyfty,vlastně.bydlíŠ pohodlněji. a' skoro 'boha:':
těji (tím nechcUíci, že' ,vkusněji) ;',než'sám' papežský vyslane~~ . /',
. : •.
.. ly eč~r;J7~ 8.), z~ziúlmenhá, Že De~tsche. Pressé iitujé,Že,,'~unciti~: na
'., poradě členů: m'etropolitnFkai>it!lly zílmlčel důležitou věc, že totiž arcibiskup
"byl
donucen
kodstoupenL'.'·>.
. '.",':"'"
'" ',' '. ," , "
,
"
':'"
T " ' , '"
.'
,
, . ' ,,,
", V ečerizíkPr~úa li~ú: (7;8:): ,;V' Praze nemli bý( pódii, církevních regulí
vůbec papežský ,nuncius •.•Řekne' to delegace' československé hierarchie' v .Římě
papežovi?',"
" " , , ' , . ' ' ' , , : , ' -: ',ďď,. " ';",
')'
',;MorgenblaÚze 7, ,8.,dinamuje~',tÚ~lk~;' "Á'~~ibisk~p'Kord~č ollemocněl.
Bylomu,ia:liázário . přijímati ,h()sty~žurnalisty:~: ',,:ď:' "'.,. ,', ':,<;'
'.'" .. Verik~v ;(8: 8l~ysvětlujeproti Ýeč~~~íku: Práva. Íidu, žetHul'leg~tus
: ndus 'je tituL čestný aže tudíLvývody~citovaného ,listti, nemajípÓdklad.: ';
'Lidovélistý doporučují', 8: sq:ína, ;;Římu blíže.. ;, podlepříkhidu svatého
:V!iclava' a: :,bláhosliwené ,'AnežkY: '~"Novériiu 'arcibiskupu září ,postava. bl.,
Anežky, . je patrOnka;Krásného ďPoměru'. čeSKého. člověka k. ŘíniU"k'; Sv. ',Otcia ,Tomu, jehož jépapfži zá,stupcemna zemi,.JeŽíšLKrístu.~';~ , . . . ',..
"
'" Lidové noviny 8.; 8.vYkliídají' rozdíl mezi 'legátem' rozeným ~ legátem; .
skut~čněvY5Ianým::ď;;PapeŽ může, jmenovat pro Prahununciem kóho chce.':
"Nuncius.,je.ďv',Praze:.'prodůsledky' diplomatických' styků ,českóslovenské'
: ,republiky s ·Římem. ";', ,i " , , - : ,I >:. ,'; ..:': ::".", ~,";' ",'"
': ,Večerník, Práva' lidu;, oznaÍnuje 8.: 8.: ,Náín;listú ,socialistickému, . píSL.
kátoličtí kněžr ·ve'.věcr Kordačóvěna óhranúdr' Kordače ,ať podpisu jí se ~
.';;Klubspravedlivě. smýšlejícího .kněžstva", že' hlavním strůjcem iíkladů.proti:;
: dr. Kordačovi. je dr;:Kašpar::.<,'" .',_~ ·'.é,<"
'.«
,; " ' ;
.. ': ; V ečer.~?: 8; po rozmluvě s vysokýmnejtnenovaným nodnÓstářem římské ",:
". Cfrkveďozriámuje, že' jsme neměli dostidnuncia"který by si českého národa;.··.·.··
, ,tolik .vážíl,:a>nejen v.Praze,alei'v: ŘíÍně' se hó: zastáÝaltak':'jako' nUÍlcius,,[
Círíaci,,01i: prý 'způs~bíl,áby.;nebyljmenován 'německý' biskup, který i bY>:.
neuměl· česky>_Deutsche Presse .-9:,' 8. zprávu·. o., lom nadépsala: "ZvláštnL'·ď"
obhajóba,nu,nciova":,',~' . " ' ... ' .,,' . : , '" ':,:"
',~, ...•. '. " "',
. :·,Deíttsche Lrndpost, ,agrární list, z' 8.8., ;upozorňÚje, že. Svatá ,Stolice' '.
není církev,t.,· j. společenství: věřících. Pan -nuncius :, zapomíná,:. že, v,církvi
'nehraje: náiód ,nepatrnou' úlohu.
" ď;. . . '.
. ' '. , - " <::;, "
.,' , '. :V ei~r 8.8. nazval' :jéd~áni, o'věCí 'K~r<iačově, ,;špiriavé' prádI~n~šich
dějin", ,citu j e'vlastně;, Pražský večerník. (Líd), jenl'napsal : '"S tím věčným
'~háněníníse Husem .abojém protiŘímuseZe~měšňujeníe.Vyta:hujeme:'stálE\>.
z našich/dějin špinávé prádlo a zapomínáme, že. ho. máme, v době ,dnešní tolik,;;
,.žé.ho nepostačujeme~.čistit.";, 'ť' . . '
',;,. •
. ; .• ,',
"
, , ' .' .',
':'~ VeTikov zaZnamenává, 9.'.'8.' Kroiherův článek; otištěný vď"Pošumavské!TI': .
kráW~ <,Kdojeareíoiskup ;dr: Kořdač~ď ;-;.Mátakémalou zprávu: "Němečtí
; katolíci (~lístě."Egerland") ".pokračují.
ostrém boji proti nunciovi.:'-:'. '·YeČer' 11.. srpna označil, zprávu, o tomto, č!áÍlku Kroiherově', nadpisem: ""Zá~ ;
,,', lóby' ,mi: dr., Kordačej: posílané do', Říma,' bylyshanické." \ (Kroiher hap~al,
~'že ty, žaloby nepocházely od politické . strany> ...:... .P7-ávoliduk článku,.Kroihérovupoznamenává; že pan )Kroiheř;jenž si(dlóuháléta vězel s dr.' Šrám':
kem' ve 'vlasech;, odložil-hodnost' agrárního, agitátora: a;ď oblékl" opět háv
:":katolického hierarchy a odsoúdílsympatie,'k dr; Kórdačovi:' jsou prý pliv-'
'/
, . , . ' , i'" !,~'
..: 'nutím protLVatikánu, ;. t - ; : , , ' " " ' . ' ~ ;"
.' '::é Bohemia 11., 8; nadepsala :zprávu o návštěvě' katólíků- stoupimců' Stři-: ,
.' .' brnéno -',V Břežanech:ď'"F ašistická pour do Břežan:',. Národní politi.ka 1té 8;
'::'~;:':podobri:orr' zPrávu' nadepsa:la :,~Hromadná':;návštěvá; pražského' občanstva,"J'"arcibiskupa di. -Kordače:' <, .,1,:;:. ;" ,;:,,>~ď, ~: ď , : : : ' / .
" ' I .',:čechIL 8;otiskl:""VÝzval-lLn~ncius:nejd;pari~; arcibiskupa ,dr.' Kor":
, dače' resignovati; ,měl'pro'toť jistě:důvody,' které v Římě; byly zkoúmány,'
,,' jichnezllánúi; .Ale' kněž,stÝú;:píšícímu do~ Národní: politiky; Poledníhó ,li~~u!'
ď.···,'
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: 'Venkova 'aNáród~íéh listu,nutno' otevřeně' říd,:že 'si' netivědomilo
",vhmostí,ženepróšloještě : školou: katolického', Kriěžství." \ (Tento
podepsán: Dr. AugústinštancI.)', ii ' ,»
,;:: ,./,', :,': ',,"
'", ' "
.
'Lido~é~ovi~;' í2.8~: Dr:, KordačOz~álriil'šéfiedaki~ru:Prag~r;Ab~nd- ,
f ' blaHu dr. Alfredu : Fuchsovi, že kněmtľ do' Břežan' přijel včera
(1 L srpna),
,z pražské nunciaturyMsgre'Panico: aodevzdal mu vlastnoručilÍlist papežův,
, " ,.v němž Pius' XI.' oznaÍnu jé; 'žépři jal resignaci dr; ·Kordač~.Právo' lidu ,nad;;
':pisuje podobnou zprávu:' ;,Kordač vyřízen." čech tó :oznámilaž' 13: 8;, :s ozna~
'činím: í,Kapitulní ordinariálpražskt' oznamuje 'k resignaCi' arcibiskupa dr;'
Kordače"že :obdržel od, papežskénúnciatůry zprávu'~ atd.' ď
: Lidóvé listy 12; 'srpna ohlásily ;chů~i, pražských kátolíků; ~vol~nou do~
'Obecního: domu 'do ,Grégrová sálu. 'Výklad: bmÍ-zorÍ1 katolíků pódal metro-'
,i:politní ~anovníkdr:-.Jósef ,Čihák, na' hlasy listůodpóvěděl dr., JosCfDoležal,
" , předseda Svazu:, katolických ~ novinářů. ,Schůze se mohli zúčastniti,' j enóm '
," členové:pražský~hkatolitkýéh spolků" nebóosoby známé pořadatelům; Proti':
tisku,Stříbrného' zdůrazňují: , Nejde 'o schůzi Jidové,strany. Téhož / dnepro~ " '
, testovali pr'oti"listu :Deutsche, Presse:.c.,."í,jeriž ,chce,' býti ,listem"kátolickým':":
a 'přece hrubým způsobem insultoval zástupce, Svatého: Otce'ť.
"" " ',' " ',:
"

'"

';,;

'>:če~lznadep~aln 8.~prá:~uo ~chůzi~;Obec~íIri domě: ManifestáČní

séhůze :pražských katolíků.~' Schůze ;bylá 'zahájená 'zpěvem" chorálu' svato~
václavského. ,Byla svólánapo odevzdání papežského lishidr. ,Kordačovi,; Dr.
Cihák právil, že katolíéi;jako' poslušn( synové Církve a jako •věriifkatolíd :

ďstověžaté:Prahy:, důstojně chápali nastálé: ~měny ,:,nj asriili, si své povinnosti:

a dle 'nich zařídili své, jednání. Dr. 'Kordač: resignovaFze své' vůle (dr.; čihák': ;
četl resignačni listinu: páněarcibiskupóvu) ;~',Dr, Doležal prohlásil: i' "Pan
f
arcibiskup ,změnu stavu;' přijal; ; třebas příÍ)1Ý: pópud,:kní nedal." Večer,' ,
ktomupoznámenal:"Zahájili ústup.",
',' ,','
",'",';
, "~,'(':;Aréibiskupův,li;f 'n~ ,fozloÍ1čěnou přin~sl~/ ,N áíi~dní'pozifiká' '13/srpna:
. "Katolickému lidu a všem přátelům! Obdržev ód Svatého Otce, soukromý
',' autograf a potvrzení hlášené mu resignace' na pražský arcibiskupský stolec
';, k vůli mému' stáří: a, nemoéem, loučím ,se '; jakoposlušnýďsyn svého/velebného'
, "otce,~' arCibiskupským stolcem; rii/wli s, věřícím • .lidem, obou:riárodností;'
,5, nímž zůstanu ,spojen ,až,do~smrtí láskou a modlitbou.'" Podpis' má pří-',
'v lastek:' arcibiskup, v Amas a asistent papežskéh'o trůnu.,
'
,
',,' ,českosloven'ská ;epubliká ,13.:'8. napsala! !(po' slovechcLidových,listů
,;v katolické církvi není dovoleno, aby, ~sé věřící ujímali bisktipůproti:' Sv;:
,StoliCi a jejím'zástupéům") : ,,~Byl h;dydr. Kordač opuštěnóficíelnímíKruhy
',katólickýini ve 'své osobní věci, ,která nehy la zásadní.;Na;' j ého',stranuse !
" postavili jelÍ" Ligisté' (poslánecStříbrný j e,pra vóslávný), a ď,fašistépoutí' do
,Břežan; za asistence Náro'dni politiky;..
; ,',,:',',', , " '",: ";i~,,
, '" " ' Deufsche Presse 13. srpna zaznameriala z dopisu 'dvou, českých duchov"ních:, ;, ':'•..odsuzujeme .lži; nedůstojné yy'soce postavehé osobnosti a; -, ,Bohu
'buď:o tom žalováno
slabost č,eského katolického tisku. Musíme se stydět '
,za' tak ... "; (zde', redakce D,' P..::.., )akvýslovně'poznamenala: - silnější :výraz). "Co tomu řeknou LídovéJisty,t' tážé'seD.P. :Téhož \drieotískl týž list
"projev Kordačův,. uzavírající některé zprávy ,O 'jeho.,resignaci:,'l"Ve všech
: pro jevech arcibiskupových byly konstatovány, ,U4álosti; jej ichž, uskutečněnI '.
',.' a,pozadí bylo jednostranné;'~ Z.',Byly vyvraceny nepravdy<'ja~o řeč ,o' tom,;,
">, že resignace byla 'sp'ontánní : a"dobrovolná;' že o 'ní.·pebylo ~ ',Římě třikrát,:
" požádáno;" všechnoto,jsóú nepravdy; jež'věc, znejasňl!-jí.-'3., ,Odstupu
'arcibiskupova bylo zneužitá stranicky,':jako'na př. ,k ,odpadání. ,Arcibiskup
; toho lituje :aodsuzuje:; Tomuto zneužiti měl zabrániti ten"kdo k těmto
'demonstracím dál podnět. - ' 4. Ardbiskup' pros(a.zápřisaháí:abý yšichni,:,
,",kdož"jsou "zarmoucení událostu{i' a jednáním pr9tLriěmu,' zahrocenýni, aby.
", ,po lidské chyby neopouštěli božskou ,věé"ZpůsobíH mtítím.:iakkoliv jej
;-ujišfují sympatíemi, velikou bolest:ťPrávolidu k,Jomu' poznamenalo ".14., '
srpna: Kordač -:-;:riic."::": šest set katólíkůjJrýse'přesvědčilo o prolhaností,
" o cynické prolhanostitísku"Stříbiného; napsaly Lidopé.:listyJl~. srpna).: :.'
"
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. ,Československá' republika 13"srpna' oznámila,' ž~ ,:nun~ilÍsCiria'é( byl
,,' v ..Karl.ových"yar~ch, kde shlédl, nověpo~taveÍl.óuvilu procirkevni,hod~o~.~
;Jstař,e.:':.: .. / : .. ; :.',:.<";'>";:';.:,.; :'.
" .~:. .. f.'.;.
;.ď·/ ... : .. "'J",;'
< :; Rudé prá~o ,cItuje z Lidových ).listů,13. ' ,. srpná:; A v našem"přípatlě.lze<
,jistěJvrditi; ž~i:s'našivládo\i. ~yla celá. věc. předém vYjednána.Proč:,a jak;',
... se vše staló,'. to ydetáilukaždémú Svatá Stolicé neni povinna vys'větlovat; ~
:drKev nepi,p'arláml!llta ~ aniv. parlamentě;. se :vláda· ze všeho ,nezpovidá:\:.,-~
.Polední'Ust 5.'září napsal:: "Dr. Beneš pioved1:svou na přáni ,Msgr. 'Šrámka." .
:,: .••. ;. Lidov(novinj!;14. ,srpna::Poslanec' Hlinkanavštiyiltento týden dr; Kordače a tlumo'čilmÚ' pozdrav' ásyiripatie slovenského lidú' a, duchovenstva; .
: Deutsche Pres5e, VylíčiÝši 14, 'srpna'obsah článku z Lidov-ý'ch: listů;,Ro~,'
.; ma·locutáďest"jzakončila'.,výklad':slovy:;,Roma,'·locuta est, ; sed ',caveant
'. c'onsuhis'''' '.\.é '" /',::. " ,,':'--: ' / , ' . .. " . :" .":
.•. "Právo Uduse tázali> 14:: ~rpii-a:v:článku, .:nad~p~aném' "KI~rikálni. ó~vi~y: .....
pod diktaturowVatíkánu":. Neodporuje toto diktátorské zasahováni Vatikánu;".7
r(do,p'sanípražských 'novin; třebaže ~klerikálních) 'smlo'uvěo modu'vivendi?
'.
,'.," "Dr.. Kordač ď,Projevoval:.zajiSté,vůčiiiěmeckým ';katolíkům ,bláhoVůli'
.... velkou a 'mělo se :za 'lo,',že' blahovůli někdy až nepřiměřenou;'.': napsaly
:>Národni listy, 15.s'rpna; ~Ještližesi . dnes Němcistěžují,činL tak·.z důvodů
'vypiatě naCionálních:",:·,'., . "'''.'
'0.,;
'
•. , . ' - . . .
..
·Bóh'emÚ](15isrpna);"Di;J.:R.:VěcKord~čova.může býti přirovriátJ.~:
.;iféře·'.Wahrmundově.Wahrmúrid i Kordač;
provinili nedogmatickými vý-.: : .
<roky.Oba býli iIese,sadité1ni:RozdiIje.vt()m,'žena Wahrmunda musel Řhu':
jití prostředniCtvím rakouské vlády; .kdežto na Kordače mohl nunduspřimo.,
nebof.československá "republika' se ď yzdalá'; práva' zasahovati do' cirkevnich
věci a p()nechala kněžstvo v' římské. pravomóci,'A .tak neznalý anip()měrůJ
"v 'republice', ani 'co. by' zanehétvešlo: jazyka, ,dziriecnuncius Cii-iaci, '.jenž:.·>
se nemůže'do.hovořit s.lidemtohoto státu; jednim trhnutim,péra ,může sesa~
díti. pdmasa na pražském aréibiskupském stolci .. Beíl'éficiát, 'jenž ~ na mistě"
či,úřa'děvýkonává církevní Uřad;'má vlastněna to míšto',větší nárok a právo,
,nežliÍJ.Uncius.Mohl.by •být a ~Íněl by být •. zbavén~vého·úřadu, jenoín\ podle
.zákona;.Před převratem se '.nedaló·, mysliti;ď že '. by nuncius:sesadil .biskupa.·
Před převrálem byl'núnéiusve. Vídni jenoin zástupcem Cizi mOCnÓSHí jenom
',jáko·vyslanec .. Biskupa' a" arcibiskupy dosazoval 'panovnik átelidy' podléhali ',:
dUého.vni jén0In i so.udu: huď duchovnimu' (cirkevnímu); buď státnimu' (svět.:'-.
SKé1Iluj) Teprve za reptibliky:je. jinak.'.Pravomoc,nad' kněžstvem :patřinun:
Cio.vi: --'c' ~echové, ktéři vypudili arCibiskupa Hu yna a opa ta. Albana i Emaus,
najédnouyidí,'.jak Ital sesadil prvního,op'rav'du' politicky 'mysHcího,. státo~
:věrnéhoIJ.Ositele' ho.dnosti •. v. československém.' státě,'. jak" jej: sesazuje ciiinec.
, Podle 'kanonického. pr'áva:nepřestávajíducliovni pásky mezi pastýřem a diecésí. Nepřestaly dosud meziarCibisktipem Skrhenským a' pražským arCibiskupstvim. Proto také je čin' nuncia Ciriaciho historicl~y 'osamo'cený, ·Uni';~·
.kúm,v dějinách'drkve: .:.••.. ď.ď.. c. ,ď: .... : .... . .' ' . '
' .. ' •... '
.. :,. Lid ~véď listy \ 18. '~rpná :,:, '.• ; fakó' oasa:vpou'šti. ptlso bi loyá lní pro' i é'~ď;
(Kostnickýchd isker) ;značky .: -'-a." (Laikové se . nebudou' moci: u jmo.uti dr.
Kordač. e. Autorita. církvé
římské;,
je tuhá '. jako.: kázeň:)
,'< >
;
ď '. '.., ' : ' ,
.
.
. \ "".
-, -"
':.; ;O:V,enkóv . 23, srpna:' Orgá.n ',něm'eckých' katoHků . "Déutsche Pres'se",uve~ i,
řejňuje ; dopisy ; které dostává i :řadčeskýchducho.ynich.' Lidové Jistý od<
:'mitly,.úvéřejňo'vaW hlasý, zastánců Ko.rdačových:' "Jsme. nuceni .. řiditi . se
poukazem .forri1álni. autority diecésni a; 'papežskénunciatury:', ·~.Ubožáci'
dodává ,k tomti český: farář.-;.
. : " , . .' .....
ď,
. ," •. ''.'
.'Večer' L. i~řÍ :By 10nazn~Č~no, Ú nuncius Prahu' neo.pu~ti: K, to~udo-'
ď dáváme, že: odejde. ještě tohoto roku.' '.
.. ' " '
.:
'
. . . Večerník :Právé1'lidu ,S: záři: Dr, Ko.rdač iieslóžil .. zbraně:
. : volbami vypukla áférasdr. Kórdačem; ježjašně ukázala, jaký absolutismus;
, banásilnictví vládne v cirkevni hieraréhii,kdé nÉmívůbec smyslu pro,demo~
':kracii,poctí-Vťlst, upřímnost. Konečně dóstal dr;, Kordač ,čtvrt 'milionuko.run
".'" ročnipensea Íná·. zámeček v: Bféžanech,'
čimž. 'byl připad"":: jak se. zdálo ..-'",
,..
,
-,
'.
.
.~.

. < , '.:,....

... "

se

,

~>~

'

~~:-

-

~,,:<

,

",

-

-,

.', \

"

\:-~

.'~

".'

"

yyr;:'v~á~. v

nedili k

dr~ ~ordačovr přišÚ ďk~toliČtí ' ska~trpražsk~h;;~ okresu::

abylľ stařičkýmarcibis.kupemsrd~čně a' se' slzami v ď OČíchpřivítáni."Arci~,';
.biskupa· ~ojala'k ..slzáin ; oddanost těch, :jimžcskautský iákon'jestvepsán'"
"hluboko v duších a .' kteří se ' 'nedali strhnouf' stranickostí~ "~o Vedoucí skaufů '.'

zdůraznili. ve svém proslovu ,:př~dMeíbiskúpém naději, v.e k~neČÍlé\ "ítězstVí,'
pravdy. Arcibiskup zdůraznil'.vesvé, krátké řeči vítězství ducha" nad' hmotou'
če~už: skfltit~<~obře rozuměli.:
" . . ."
. : .•.. ,','."~. . ',<f'
··ďV:ečer.9.září: Novým. arcibiskupem, liudebud .jedén . pražský.prelát;
církevní·. právník,' nebo .dr:. Kašpar':nebó' emauzský'opát. V ýkoukáJ;":- Ofi~
,cielnL tisk . lidové strany;: 'jeri(tak ,slepě, sloužil .oněm' vysókým, ~í~kevním ..... .
hodnostářům českým, kteříďspolu s' nunciem. Ciriacíms. krajní. nešetrností
,;' baúi-áž!ívou bezohledností·' jednaIrs hlavou katólické církve,,: Čechách' ,~ ..
příležitosti jehO': "resigmice", se domnívá;. že tato aféra pomalu snad zapádne:
,> 'v zapomenutL· V tom jevšak·naéllnylti;-;· Čeští katolíci se nedají obalamutit.
"~;' " oficielní!ll' tiskem' lidové'; strany,' nikdynezapomenou,'jak'.lido"ástninaa .
>:. ':'její tisk, úslužný osobní klice' vysokých církevníCh hodnostářů a papežskému
, ; ." '.':"nunciovi, ;:přikládaly . polínka . ná, hranici Kordáčovu; tímpomáhit!i ' ~. urá~'
..·žetičéský·národ.·~·,::,'··
..:':
.
Nový arcibiskup bude" jmenován 'v řijnu~ Kandidáti r jso'úúž~. urČeni;.
očekává se jen oznámení československé vlády, .nemá:li .proti nimve~smýslu
modu vivendi námitek politického' rázu. Vláda oznámí své mínění patrně"
koncem září po, návratu dr. Beneše ze Ženevy.• Jména kandidátů. se přísně '
, ta jí, zdá se, že .největší 'vy hlídky. ma jí' biskup dr. '. Kašpar'á msgr~ dr. Pícha;
(Lidové noviÍly12 září) ,. " ., '.:" , . ; : ' : : ' '. ; . 'ď . " . . ' " , ,. : .' ď .
. '. ;.Čech (12. ~áři) ,podle' .Národní, politik;:: B~d~př~~i;;že~o j~én~k'a~~l1>
';.' dáta. na. pražský; arcibiskupský,ďa;na.litoměřický;biskupský stolec..Očekává'
'.- ~se," že ,nebude jmenován řeholník .. Kdýbyvláda odmít1a~ka:ii.didáta' jednoho ':
(ve smyslu ustallovení,Y.modu vivendi);. předložila by', papežská stólice' '
jméno/jiného kandidáta .... :. ','.'"
0:'.' .... " .. , . . ....~. ~ .. '. C:.'.:
. ,:Českós[ovenská ,repúbliká' (12. září)LBude také.zřízeno:novébisJ>:upstVí,
" 'spíše' v. Mo.ravské,Ostraýě,ďnežli. v Opayě'-'posice. nunciaCiriaeiho je pevná'.
, .. a. pevnější, nežli' byla před:posledními událostmi.. Modus·' vivendi nemluví '.
,',>o)ernu 'kandidátů.' Podobné' kombimlce':platily.'-snad··ještěv. červím," nikoli
" 'už nyní.. Vatikán. bude jmenovati' pro .Prahu'a'pro Litoměřice-.jen'po jednom
:,~kándidátu. . <~,:.<. " , . '
......... ".. :
<·:\::::',':'"c'
'..
,PrávO. lidu,. 13.'záříď(Dr. 'F• .M:Bartoš) : Kdi>..jiný by niohl:: býti- arci~,,;::
,," biskupem ·ve Praze, nežli. dr. Kašpar> biskup . královéhradecký:-::ayLv.ternú
." . . '. .
s Kordačem,. ale předešlý. pap~ždal přednost někdejšímu:vlástníiriU' kole~"
: govi-ze studií. Druhý. mUž' terna, z~ rokU 1919;' op'itt Zavoral,.je·díiv'no v' né~
milosti, zbavil f ho V<itikán .rnandá hí roku 1925 a to proto, že také neoý I dost
. horlivý : u<vyhovováníhlavním, .totiž< peněžním' p·ožadáv!.ům~.nikdy: nenasý~ď;•. ,
ceného Říma. Dr> Kašpa'r ,dodával lépe a obratnějLnež: arcibiskup' olomoucký.-: ' .
•·:.je~ž vyvážel peníze :z ,reÍJUbliky. tak, , že.: tomUsé1oiaměstn~vaL úřady;' Za,
neúspěch: i roku 1919.• byL.dr. :Kašparodškódněn. biskupstvím hrádeckým,' .
z:něhož,mu; na' pokyn.Vatikánu. musel. na hodinu odstoupit dr. ~Doubra"a;
• - . ď, •• který' svou. vrchnost uváděl v zufivostzáli1íou v umění, oblibou v Hradci
.' ."', a politíckou. neschopností. Dr. Kašpar dovéde 'pro 'stranu agitovat.a' zapři->
.::,;ď,i.'sahat' ovečky, nedá jí-li.' hJas" straně,.:že za.tO'bitdou odpovídat "v. hodince
·ť'.;.:·':i' smrti".' Roku' 1925 ; přispěchal' dr;' Kašpar vyhóvět rozhořčení, Vátikánunad
.' 'obnovou Husova svátku; když sami lidovci; obětovali habsburSko-jesuitského
; světce temna:' Tehd y.dr; Kašpar přispěchal's 'ubohým pamfletem o' Husovi ' .
. a:húsitstvI. Na odvrácení pohromY,' jakou přivódila:.' římské:církvicírkey: ", ,." ,,,
"
..
'.' československá :hromadnýmcidpa:dení~zasvěti1i.v Římě degradovanému Ne~
'pomukovi čěskoslovenskou kálej na výchovU. kněistva, proniknutého' cele' ' , ...•' :;:,
duchem římským. - Konečně: dr.' Kašpar 'osvědčil dobré 'nervy, když na- ".
hradil:hrubě odstaveného,př~dchůdcevHradéiKrálové.: Osvědčí jei. nyní,.
a ujme se úřadu, ná'n,ěinž. chtěl Vatikánu" ja~ně.,ukázat :předcelýmsvětem,; ......
". 'že, každý 'piskup :nejservilnějšíhó katolicismlÍmůže .být . na. hodinu propuštěn,
. duchu'
hesla
dr; . Kašpara:všeckoria'většFslávu"
bože.;.'
,
.
"
"
."
..
., ..

a
':<.

'.:' :'.:

'< ..

. <

'.'

-',,"'r'

>.

.,::<

~

~

'

~

~

':. "

,

,

~,"

. "
.<~.

:' .:: "

Práiský: ,v~i:.ernií~'14.

. 'c, zotavenou

~á~í :N~~~úls,'ci~i:~~'~djíždí

doltaHe., Kdy, se vráti,nebylo řečeno;', ,'.'< :. ;'1"" / . '
.'
" : , : ; ';',': lidové ňoviny15",září:~NěméčH.. katolíéLohlašůjípamětní spis:kterýiú
. "'.';.,: chtějí získat :.yati~án; pro zřízenínov'ého' biskupství '. v Opavě.'. Ciriadďpřý:
~;; ~;,::':'~;"::stra~íČec~ům 'a :navrhuje>za: sídlo>nového;, biskupství Moravskou' Ostravu ..
. " 'i~':< •. ; ':' .N ěmečtí: ka toHciv:yužili : ná vš těvy.,kardinála·· .V. au Rosuni.T o 'je Hollanď an
,", \C::~,''ď.' i'; .ď a;znáÍný.,'gernHlno·filJ-Toho'Cinformovidi'o' svých pláóech,a·. jeho 'prostřed~:
,;. '. .i~<; nictvímpodry-vaH, postávéní Ciriacihov~ Římě, N en:í vyloučl:mo, že s(!němečti.,
,katolíci~ ří~ípokÝnelll .vratislavskéllo:a·rCibiskúpa;, jenŽ'. má,hlk(zájem~na'.
moduvivendV. (Referent pozminiénává:. Část· arcidecésé vratislavské. sáhá""
doSlezskit) ..
' , .......... ,;"
. . " . " .. ; . " ' ; ' . . ,"
" :.:ď Večěf ... 7,.·září;' Nuňci;sCi~i~cFie~povíd{Í'~:~Ří;ně; ,Vr<úi.·ď~~~,do ,Pr~hy,;
./budepokračovati v: jednání omodú,vivendi,: ale n(!ukonč(je:Zastúpujeho •... '
Msgre P~nico; 'V ŘíÍně,nemohou by ti; ani ,dost;málo·spokojeni,; jak: byl"od~:">
: kráglován'}'dr. Kordač. Táké'dr., Picha:; a ;jiní,,:vysocí ,hodnostáři. a', činitelé}
, tisku lidové stran YI kteří: přikládali' polínk'a :niď hrllnicf: Kordačovu,iněliby:f
býtlaké: povoláni' do Říma' k odpovědností á . ku .zP9vědi;Jednaní o' modu";
viveridi.vedl nun'ciús~ CiriačEsprávně, ale'; je pochybno,: zde je bude. podpi-:.,:
'.:~' .
sovatf. Odchází, dřivé'nebo, později,:pro postúpvůči. dr;' Kordačovi.-;;
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Přit~rilrí/ ~t;Z~':~íiky::ďE~cýklopedi~ká.knihC;~ria :Dědiétví::
,'Komenského sv.<XXIILSpisů 'DědictviKomenského čís .. 295. V 'p'řaze,1930;"

;·NáklademDědidvíKomimskéhó;. Cena 42'Kč •. neváz.':n:;' 'ď" ' ; : ,
.. :,Aútor:. kniny, .;profesor filosofÍli ': na Kárlově : universitě., v Praze, néchce:,
,,':: '.' .; c.
psáti ,dějiny; historicky: danychtYIiů ethických theol,"H; .bá ani. podati sbírku:
.' ><: - - . referátů, 0, ethiCké 'kultuře, P9sledni dobý,' nýbrž:'chce. siklestíťcestu,k "Iast~
,::; ..... "~: 'nímu,názoru,'nebo'jják sám.:praví,v'předmlúvě'spÍsu,' c~ce' si);véthéoreti~ké
, '.: ..;..... ",stanovisK() ;,ethické ověřiti 'arozšířiti, chce vědět, jak ono obstojí v konfrontaci'
::; s ~nyněj šími : mysliteli; o:ethice;>Přirozeně fědy, nepodává' litenituru' celou,
,;
.... ,: om'~zujésejen nánéjdúleži.tější. N~jdeníu všakopodrohný konkretniobsah .
',' ::'ethiky,alejen o',zásadní stanovisko; ci theoietickou; ba'si,' neboť ,toto. ethické' .
" 'stanovisko 'považujé za <důležité.:přiďbúdování světového . názoru a>'nábožen>
Ství:.branaíriL ethiky: chce vejít vehrád'náboženstvi a 'získáť:metafysickou,
, . - oporu pro ďsvů j životní i světovynázor, ,tedy ipro svou .filosofii .. Proto' vedle
.noětiékého:spisu;,O:myšleníďjistém; pravděpodobnérri a problematickém':,.
: ,:",: jhnž .svou, činnost· filosofickou ,započal, á po.zákhidních spisech' o,nábožen~ ,
;,cstvL (Essay o' věděa'víře; O otázce riáboženské, ;Ježiš.vevjře,askepsi- a. j.);,
. obracfďpozornósL K• problémům' éthickýní; jimž ,věnovaL loni' své dva yynika~ "
<" ď jicfspisy/totiž:':,y. boji. ó' duchóvnLhodnoty a zmíněný piávě spis':, Přítomný,'.
C:' stav etiký.'Že,seintensivriě zabývá problémyď.mravními nejen po' stránce 'zá~{',~'
..... :.: .. ,: ď .;,'.•. ~' sadní;!theoretické,aleďj praktické;'užitímďethikyna: konkretní otázky' 'života Y.«'
, ,,' ;_:;ď dnešního;- dovídáme,seú;slibu,' ,činěnéhovpředinlúvěídleněhož;h<>dlá ,autor:." >/
vydati kapitoly: <> et h ice ,á" p o I i tice;,V samostatnépublikacL:O:.,,': ď::'
.:>,::Zájem .autonlvď o; ótázkymravní, ,vysvětlL se, jednak; duchovnishukturou'i.:"ď, ;
'.'
autorovou" budovanou'~ v, minulosti,: jednak ovšem. též '. potřebami. dob;'. naší,
." :. ; totiž duchovním amravnímrózvríltem: doby nejilOvějši:. Doba přechodnLnej-,:< .
'bolestnějLmusi.,se, .obrážet· vživotě.mravním;.to. jest·, v.úpadku"mravů" li':.'>;':
hlavně" V;nej istotě a roztříštěnosti . mra ~níCh': názorů~ J es!' úplně .pochopitelnó,:.<'
.želidéiázu,KozákovabudoU: chtít zabezpečit sobě Lspolečnosti a okoli basÍ":';: .
.' mra:vní.,Autór:chée;vědět~jaK}eší:své ethické problémy/ přihlásivšLse po ...•. '
"válce a,válkou; přévra.tem .a:po . převratu, :,i,Evropa '. ve, své rekonvalescenci' .
~......,jak šťastná.Amerikiť';ď· ';.. ) ,,',,:! / : : < . ;;);ď{L."
.•• ·.··,;·,·:,~.· .....
·;.;·:Y šestrkapitolácnsvého. dosti obsáhlého spisil: formátu velkého předvádí
: :rÍám iutor:vynikajfcF' theor~tiky:' a,mysHtele .ethické' z '/doby' nejnovější;

..

>

>

.>;c.:

; :';~:/',,~.' ~ :~:',~':'" 1.:., ." ~O", ,'.:~- ;".:J '. ,,',r:..r.

.;'.;"".,.~'/. '. '~.;

hlavněd~~cátého.
(jen / sem tam sahá 'hÍoui;ěji, kde autor některÝ ,'ma
..> vliv,n<l;;myšlení . naší· doby, na pf. ·Fr., Brentano) a. vyrovnava se kriticky
'-c,:, .. s· nimLse:svého stanoviska;nebof v.ďpřédmluvě',sám přiznává,ženédovede
. ~ • '".c:referovati'j inak než se snahou, na jHi;, k'tirčítétheorii' své:ďstanóvisKo, tedý',
/!'~'': ..' kritický~' Tři kápitoly~vělúlje.literittuře ", němécké;~a to v' prýní ;zabývá'~.se
. :, .....,krisí v Německu" ,k 'níž tam v,důslědcich ; výsledků ,váleČných,' músi!o' dojíti"

"-:-. :y.-:cd~~hoy~ím <'a .. nÍr~vním ,r~ivo~ě'.·a 'jež,: s'e"musí,: obražet«t~ebas :~r.ůzntJl1. z'pů-:.: ".~' ',~:):.<

~obem)'i v:theorii ethické; Hodnot! zvláště O; ,Spengleriľ:s jeho pesimismem, .
',".
'pak idéálismu~ R. Euclú;nův, sÍJciální. idealismus, P.Natórpův, ' formit1ishíí·
. ;':::";>
ethiku· L;Nelsóna "II G. Simmela,' jitkož L novéproitdyď v protestantských dr- >
. kvíé:h,(t;, zv. theologii krise). ,'o '
" . ' ,
.'
~; c '
; .•
,
Velká část ; spisu ' (dvě kapitoly; na., 70strálikách )' je věnováno: filosofii' >:
,/hod~ot,:'" jeHch/.rozboru~ .a, kr,iti~kému',: ocenění,': poněvadž, .~ut?,t,~'~sár,n' stoF: na ' ~'· stánovisku duchovních,. a: mravníéh; hodnot, .. odkud právě podniká:;, cestu
· .v:obor metafysiky. 'Probírá celou . řadu myslitelů' ethickýéh' od; I'r.Brentima
př,es' H. Rickerta ak W:Sternovi;,M. Scheleróvi,D.~Hildebřandovii' N;Hart~;·
· .. maimovi' a' H; Drieschovi . (abych jmenoval.: ty hla vn!) .akritiéký . upozorňuje;,:' '
; i" n-a: nedostátečnost.' :a' slabost fundováni' a zdůvódňování mravnich .... soudti,
, i :,; U. těchto 'filosofů'; z ~ nichž· jedni hlíží se "sta~ovisku 'autorovu~anii 'o hodosa':. ">,
>h~ji," jiní 'zůstávají hodně daleko za \ ním, všichni však tuš( potřebu opříL ' .
mravni hodnoceni o něco nadempirického..~
-' ':'
ď:
-,
· ".i', ::.
"Ve,čtvrté\hlavěprobírá hlavni 'směry francouzské, filosofie po stránce'
, .< ď' ěthické;
totiž eklektícísm,' positivisma bergsonism,'zýláště' kriticky:ne~;
:,o':>ď~$nllouvavě'. vyrovnává se s'Lévy-Bruhlem: a;,mórální vědou:~školy .~Durk~'; .'
>:;,'heimovya<' staIJovivýznám.socíológiě pro:, mravni· otazkyjakoŽi' meze', její ,/-/
· ;, " :{J{?mp~ten~e( V'ysv.ět1u j ~ '.•ml~~~í ,: Ber~sono~o;v .~thic~'. jeho" zá.kl!ldnhn .stano~:: ',e; .
~ '~,.vlskem . .ftlosof.lckym, _ J,ez "'. 'cln~? .~mor~IIF.u.-_:- ·n.e~~zn.ou., "-l! p~zor:nu Je:" ,',na' '. ~once :< :,:- .',:," '.. /".
':." " .. francouzského: modernismu "v' ,positivismu ::á na; nové'.' posíleni'posic; katoli-'>:: ,:,ď
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.,;':; . . ' V.páté hlavě věnuje 'se .mýšlení americkému a'arigÍickémúá: podávÍijeho
.( ;Y':'káraktedstiku. ml poli ethiky, v šesté 'pák: hlavě..;.věňu jese .ethice u Rusů' a
· . :'., u nás; kde oceňuj e zv lášf T; G:, Masary kit ,pró li eho. ethisóvání' filosofie. i, ná;;'
" . ď" "boženství, uznává, zápas' Bláhův o' zduchovnění ethiky, je nestranně' uz'nalý ,
,. :, i; k Fr. Krejčímu a jeho positivní.' ethice, pokud to ovšem práyě různós,t, ,,'" '> :v ,theoretickém: zdůvodňování :ethiky obou ,filosofů ' (Krejčí-Kozák). dovoluje; ,,'
"a' konstittú jezásadni shody mezÍ: sehou:' a; Hromádkou" -:- ovše~ jenv' oboru,>"
,
" ",

:·"ethiky'., 'ddiníhij'~ .··bi~lic~o~- -~"';círke~rií-~_ do~m~tik~ ::Hroiriád~ovu~~'~ n,ajni~: jeho'.:-} ·~-c- .

:-:

• <

'.'
" " <:.

.... 'starokřesfanskou' kristolo'gii;-jěž neplynu, nutně· Z. theismU, . jak- mylně myslí " ". .
::-~j;:~ .. - {Hi-~mád~~/:~,~" :~'. ,:,;/~J.> ,'-_:'~>,- ,~:'~: '.;.:'".:',;~' \.,_':. ";-'V: __ ::' ':':'" ,'" . ;.=,) \"; <c·;;_.,.:.' ,;~. ".~"-':;',"<>~"~' ',~:.'."< .:,.: ,.":(f<':> _.< :."<';'*;.';,'óď~';:, . , . Svou jheorii' ethiky,podivá,':"':" ovšem ~e, systemittié:kytnýbrz jen ,kuse'::':'
,,
'" ,'.' < v ,.poslednichdvoUť kapitolách; ; kde; pojednává'. óbasi objektivních ';soudů:: ..
:. ;'-;ď. .v· ethice .:(hlava sedmá) a .oautonómiia ,heteronomíi :.vďethice :(hlava oS):1lá) ;"~;
,,<~': ;ď~::Veikou část;jeho názorů v óbjektivn(závaznostf mrávnieh soiidŮ.čteme 'však'
ii'<': ď';~ ,roztroušeně· na různých místech . knihy ve; statích: o ~jednotlivých: mysliteHch,
,;,:::'zvláště. kÍtkoncÍ 'hlávy. šesté, nastr~196 __ 199.<ď.· '" ' .
.,- ;,,' .
':;~', ',,; Kniha 'je.vélmicenná pro'každého',wnás, kdo chce se' seznámit s mo:',
i
<:~\:< 'derním' úsiHmcó ,řešerií ,.probléll!u ,mravního. a. jemuž~ cizi. autoroyé ~ j sou' těžko'
" . ' ~< přistupnÍ.nebóriepřístupÍ1i'.vůbec. Z obsahu probíraného; může si každý úči,!lit ': '.
,,~cďpojem;v jákých,: kolejíc~, pohybuje se-přem~šlenio; otázkách':ethických, ~"."
"
,i jak křečovitě ,zápasí' moderní, člověk,c 'pevnou půdu. pod ;nohama ,v mravním
,';; "',;ii~hodnocenL Zároveň pozná. z kritických poznámek -autorových, ,jak je 'né'" ':-'. ' ..:.·mo_žrt"o~·:zdův,?dni~i" objek~iv~ě mr~vní, šo~dy a bu~<?v~t ,~rav~L ~bsah~ b~ď :jen.
,;(,;:~ '~:';:' i;· ap~ior~~.~o",>;myš,,~.~í::, ne~o :jen.:'z ':, empirick~hQ"'~~op~sti.·, A,\··~-"~.,t6 .P!áv.ě ,'~šro;
<,.', .. -. ,~', autoro~i::, pouk~zid . na ,:fedn,?str,~ii,nos~.'~ t,óho c,; neb,"~ onoh():> sta,noviska~: pqstllPul'
:ď;;: .řéŠení ,utra vního éproblémú'.a
nutnost: spojiti,: syntheticky cesty obě;ápri-.
,~: orni' i émpirickou..
. . . . . . : , . ....
_.,'.
. :'.< . ,0, ' " "
" ' , .'; Autor,zde,' nepodává:; systematicky ·.zpracovanou: svou': theoriF mravnf,\;iď
l1ebof' nebylo' to imi; j éhó Cilem v této knize;' Ale k čemu ,na.' každéstránce;.::,·
.' ' J ,~měřúje, .naco tltiče;kam ~ukazuje; -íest,:že';nelze'riÍravnL záýazno'sti;:.mravnL ,~,
povinnosti vysvětIit'pouze 'ze. zkušenosti, nebo; jak. pravi'hned'. v :předmltivě, "

na

':
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( -:J'J',;"/ .... '
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,.;. "Ze'. seriira~nC p~obléri;/ ~~~~jl~ys~~tÚti.'p'roiÚeclky .. neeÚlickýini" . (str;'6.).:
.Chce najíti vyšší: rozhlednu pro; uznání: obou .;method,'jimiž: "jdou • různí
,myslitelé:~thiky,; ~posteriorn( či -empirické a' apriorní; a :to objevením ; jejich,;
.• ' 'společné, základny,. Řéší dmrávnL sankéLVidí '. mravní vyšší . řád,'ljenž ' nám.,
~:~)~ ukládá naprostou:nutnost;' poslušnost; Jinými slovy: :vedé nás'· až"~ kBohu;.ď
·:~akofilosof··praví,žeo.ďpodstatě té ,nutnóstirievI, nic víCe, ~ežli, že'jeá'
.' :~e.ukl~dámu mravní.povinnost. 'Zve'.ji&"ým. Bohem. Reféient.souhlasí'plně>.
s autorem ,až sem potud a 's' radostí vítá; jého stanovisko; jakož i úsilí, ,s ~:nímž
:,.ukazujé naší . filosofii. morální' potřebu,idůvodňovaf'.ethiku . něčím'vyšším~:
': nadémpirickým;;Nemysli;.. však:'že bychom.·;,o konečné:ďpováze 'reality; která ď
:se nám . tákovýmzpůsobem; presentu je"; névěděliničeho·. a'" že by '. ontologický
; problém byl náiíi sfingou; náyždy. Referent stojina jiném, 'sta~oviskunoě-'
lickém á' filosofickém než áutor.Uznává·,jako' základ.poznáníi bytí "zákon\ .
,pří.čin~os!i;·· ~omocí, kt~~éh~ lze. se dóstatiy~n ,~:,yIastní~9. su?je~tu, d!" svět~;ď. •.•.
obJekhvmhq,ď ať ,empmckeho" ať·nadempm.ckeho.ďCely.,neuspe,ch ,mode~m .
'.
.. 'filosofie.' a :m'áxné ,hledání pochodí ie zneuznání tohoizákon'a.,A rtebude',líp; " :. 1
.,do~ud '.H~osOH~,(. a/ovš. em.. i.th.eologi~)~n~u. zn.'á.: .te. ?, ... Zák.o. o;. be.z 'n.·~h9ž.·,·.naše. ".'.:ď
myslem Jest .Jen pouhou. hrou' a nase ·.veda nema . smyslu;. Skutecnost pak.';;

'j'

I

~~sta.'.y

~.O n,.~př!Č.ih. n~s!i ~ř.e b.~~

~.m.· ,b~át.

s~Ysl~.::c?

~"'.'

.. sftn.·. !io. u..·,'.;. Z.'·ho
.á. ..Jen. na obor.Jevupnrodmch
•. . .. 0V.š. . ana·:kausalitu
ve.
.. •:.. ·.'.·'.'.:
: slm' a . a.:neomezovat
cIste ;n.e.iŠi.r
mecha~.·
'.; 1
,nickou;'. ()statně 'k· 'uznání' tohózák6na. zdá; se. dri.'ešní: přehodnocování filo;- .• · I
sofie .. moderní; směřovat. Což:'j sou poukazy: na ~ mravní' . řád f nadémpirický .'. ''',.i
'c:·· ostatně.' možny ';he:í:" uznání; zákona .... příčinnosti?·: N evyžadu je .:mravní '. řád;:,: ..., ..
"mravní ,iákonitosfsvého .absolutního ' zákonodárce nadlidského?" Zajisté, že~~"'
vyžádu je. Ale k němu \Iložno se dostatj ep; uznáníni .,zákona příčiimosti jako~.: 'i
:,nejp~dstatnějšího' předpokladu našeho ,pozÍ1ánL":"':.. afve.fiIosofii,ať,v: theo-'ď>
··logii."Bez účinné, příčiny n:ebyloby ani skutečnosti, ani jejího poznání.Směc"',~,
. htje-U tedy~ autor'zjevů, mravnih6:života, z' jéjichiákonitosti. nesmlouvavě,.';::: <
-nutné kmravním~ řádu, pak možno Ijej . vysvětlit ve· smyslu' autórem poža~': .:<:
dovaném . jen, na:, záklád~ : Zákona :příčinnosti., A 'n~ď základě..', tohó zákona' :lze~,' ';.""'
sÍčiniti aspoňanalogipK'é""--:,ovšemné, adeln;átní :~pbznání,pojmy oreaIi:>.
těa příčině.Wreality.:Působriost,:(činnost 'není zatemněním,'· ale.' projevením
.
'činn'ého,j ejž: každá činíúist, přédpokládáa. požadú je;' To ovšem neplatí. jen.
o 'mravnosti,riýbrž' o všech projevech:skiÚečnosti a živóta .. ', '>'"" ' .. ': ,', ';.
,:,/ že'to'bez:víry. nejdé, ,jak nÍíní'autor,.y mravnosti, je'jisté~" A takto;'
:; :'. 'nejde" bez víry' ani :. jindev poznání; což není .vadou á chybou;. leda snad, se .
.i
.: stanoviska ~ positiýistickéh·ó·,. které .však autor, nepřijímá ,,+- aspoň:\o' ethice;,./. J
;Ví~anEmiď protiklad ,vědy,' nýbrž širší základna;.náďní(stojí i věda,. která ': !
dovede jen část skutečnosti' ,:ědecky dokázat;á to část mn'ohemrnenší;Pole,.
. ';",' obor.vírY ,.:.2...,·víry:vůbec,..'.ne 'pouze snad 'náboženské;~ je mnohemširšV. ,~;ď i
':a rozlehlejšLÍ1ežobor:'vědy;: Kdybychóm' chtěli'přijímát. á. tiznávat:jen.: to,:::' i
co j.e~ přesně ,vědecky dokázáno, to by toho . bylo velmimálo~ ,a oyly by ..to <:," .' 'j
věci': týkající ; še, víc našehoživo,tátechnického.·a praktického,',n~ž: významu,:.
i
ásmyslu:ži"ota; ,i
• :., '.. ' .. : ....
, ' : - . : , , " ' ' ' ' ' : : . : . ; . ' , : " ;:ď.... · ,'.;.'"
\. ' . Osta lilě á utor knihy' všechno hi., ví a' snad i'uziui"á; . Budé Jén : třeba~' .
.áby_otevi',eněji . á .rozhodněj iď řékl S'vé slovo. poslední,' a pak 'o.dpadnou.výtký,'>· '.' ; .
'čillěnému; Jiř. ,Popelovou" Rusku filosofickém IX; č~iL v: referátu o knizé
V" b'oj i .o' duchovní hodnoty; že' "Kozák~ neřeší problému, ". stále tak palčivého .
pro;moderního ,člověka;. ida . můžeme . . věřit v;' absolutní ,mravní " h6dnoty,ne~' "
. ..... . ... 'iěříme-li,ýj ejich absoluhíího !vůrce;·néobíiá. se: dosti probléme\Ilď ~thiky;'.:
- •... nestaVějící-na boží autoritě".. ' (str;:44.); Kozák. se· ovšem problémem zabývá,,'/
stále kBohuďukazuje, sám pro i sebe' problém .má: rozřešený; ,ale' jakoby'~~:.
z'příčiíiyc nám nepochopitelné :"":"iváhaLotevřeně říci slo;voposlední' a''':'':: ./::
; l'ozho?né. ~e na to' ~16vočeká 'lak mnohý; ~I}.es .. a]' že to: slovo mti~í; bý~i .ře- : .: .
. čeno lod. filosofa, ne., pouze.' od' theologa, le' J1ste~.' Jeto slovo spasltelne.:
. Ostátně psáti. ó tómpřesáhúje'již meze referátu" .>.·éc.',~
. Knihu autorovu, s ; níž plně. a rádi souhlasíme.a. jež vede ke., stanovisku'
.' našemu, velmi' ,vřele. dopóručujeme'všemnašim '. brátřím·· a;csestrám, .kdót se' .
'O, takove, otázky -'- vědeck'é . zajímají,':. zvláště pak našim bi-atřímduchovním,
: učitelům .,riáboženství.á .Všem ; vzdělávatélům .církevníní;jakož ..'
·.C,
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místě bratřím boh~slovcům;

nahradí jim. velmi ~rioilO;,úšetřípráce" peněz'
,.
' .,',
" , ",'c,
"
A. Spisar: '
,Z d'e n ě k Srn e t áče k: Kozák, Rádi, Hromádka. O náboženské otázce
v naší nynější'1ilosofii. Cena 12 Kč. Stran ,90. Vydal Čin, Praha 1931; ~-'
Akademická, filosofie česká v období pfedválečném stavěla -"se, negativně
k, positivnímu' náboženskému myšlení. -Akademickou' filósofií tu" myslíme
žáky Františka' Krejčího, který' byl ,svýmdůsledným;filosofickým positivismem odpůrcem, nejen všeho tradičního církevního náboženství; nýbržkře~
sfanskéno svělového"riázoru".;vůbec.Po'sitivisté: ovšem též o 'náboženství,uva:
žovali. Ale'jejich nenapsaným 'dógmatem bylo; save~sí,~ nedůvěrou. odvra~ \
'ceH se' od skutečně 'živého, neschematického' l1áboženství. Každý" koo 'se' za~
- býval, osobníIp náboženstvím. á vůbec nějak- přicházel do, styku: s. pospolitým životem zbožných ,lidí, stával ',se, automaticKY, podezřelým, zé' zpáteč
nidví. Příkaz positivismu' byl: zcela tabuistického rázu: 'Do sféry-náboženstyí nevkročíš ,filosofe, který máš"vědecké, zájmy! A z,, této inhibice 'vyvinula
.. se zvláštní' psychosa mezi, mládÝ!Ili 'adepty .moudrosti. Řekněme ,přímo: fobie
'nezdáti. se náboženským.' PovaI~e se' k'ne,libostipositivistické školy obje-:
,vilo několik osobností, 'které otázku, náhoženskouzačaly opět vážně,studo
'vati. Titul nové' Smetáčkovybrožury' uvádí z, nich' tři nejvýznamnější. Snadno :bychom- mohli uvésti další jména, 'na př;' Linhart; Spis ar, Hoppe;Tvrdý. 'Smetáček vystupuje ve ,své knížceď do' oonovené' frontypositivistické proti
filosofii náboženství, zvlá,ště když se stává náboženskou filosofií, jako <je
tomu v' případě 'Hromádkově. , : "
,
, ' , , " " _, ,,:,," ,e;-"
Knížka Smetáčkova podává ni ,významné příspěvky ke': karakterolcigii
'. ,díla Kcizákóva, Rádlova a Hromádkova. Její rředností je, že se .SnaŽí poroz~
" ': uměti názorové logice myslitelů, o nichž píše a že zkoumá předpoklady, ida'
je jejich noetická základna fundovánasolidními,kvádry, ,na nichž bý mohl
spočinouti obsáhlejšifilosofigký systém. Přitom' se pokouší" a ,t9 se '_z~ač
nýmúspěchem, . vyznačiti zkratkovou silókřiv!m;,kterátvoří nosný' pilíř .lo"",','
gické struktury ,jejich ideových formulací. " ,
U Kozáka připomíná; jak vešk~rájehonoetická a logická erudic~smě
řuje k tomu, aby podepřela náboženskou sankci mravnosti.' Na!Ilístě (které"
je ,nejcennějším přínosem této studie vedle,mistrného vylíČenísouvislo:sti ,
mezi Rádiovým noetiokým individualismem' a jeho pozdějšími' výlety do '
theologie), kde Smetáček' nejlépe Kozákovi porozuměl, líčí Kozákův kríti- ' ,
cismus, vědy za účelem ospravedlnění víry v ,Boha jako vědecké hypothe~y.
:Koiákův argument pro náboženství sleduje však ,pouze' s ,hlediska logistického a proto mu hlubší porozumění psychologického zdůvodnění Kozákova
ethlckého prazájmu :uni.ká:
/"
'J,
J'
-,
, "_
'
\Dáléje.' bystře zachycen Smetáčkem .' Rádlův' 'noetický ~ súbjeldivismus,
(Smetáček -mluví o individualismu), který nachází v.disposici' k obdivu' pro,
iracionální a intuitni zdroje lidského poznání most ke' křesfanské theologii.
/ - Přitom vytýká Smetáček ,Rádlovi jeho kolísání,- když .se'nedovederoihodnouti pro' určité místi>, theologie v -hierarchii -, věd, a dále, -že, zákládní prav,dy křesfanské; jako je nauka 'ozj~vení, nejsou doposud asimilovanou sou, částí Rádlovy filosofické soustavy. Kapitola o, Rádloyi 'je též nejpropra~ ,
covil11ější z celého spisu. Při vylíčení základního filosofického postoje Rádlova ulpivá-Smetáčekopět při' rogistickém formalismu, ktery mu, zastírá po- _
hled na samotný ,životní základ 'Rádiová', nadšeného zaujetí pro ,ucelenou
osobnost, rostoucí z osobního rozhodování mezi dobrem a zlem; mezi Bo'hem a prázdnem, mezi pravdou a lží.
' , -,
,Nejhůře pochodil v pojetí Smetáčkově Hromádka~ Ne '.snád pro ď apríorní _zaújetífilosofa . Smetáčka' proti theologu Hromádkovi; Smetáček se"
opravdově snažil ze. sVých logistických' predisposíc Hromádkovi porozuměti. '
Sestavil vedle sebe řadu citátů-' z jeho spisů, jež měly ozřejmiti':" logickou
"strukturu jeho díla. Upozornil.na nepřímou zásluhu Hromádkovu p~o českou
filosofii, když vykáial náboženství jeho specifickoú funkci a ,zakřikL svato- , '
. krádežné přiodívání nadonalistíckých' a. poHtic;kých nálad poetickým Í1áde-, '
chém vyvětralé/zbožnosti., ZdůraZrlění, absohifní imanente pravdy u Sme- ' '
a'času;:

,
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" "táčka' je proti Hromádko~i dostatečnoudevisou, která tra:nscell(l.entali~mus
Hromádkův má, nějak prohlásiti ,za . nevědecky 'a nefilosofický. 'Nic: nového i' .
pod ,sluncem: Jak jsme už řekli,' veSmetáčkovi, znovuobžívá ·positivismus,
který j~ s náboženstvím předem' hotov; ač k tomú používá,určitýchdopro
vodních slov. Proti Hromádkovi' užívá tvrzení, že' jeho'. názory zvítězily
protó,' že ,positivismus ,by I právě ',; ,·době ,Hromádkova, vystoupení povážován
za, fil~sofii),;definitivnězti-oskotanou"'(str: 74),: což jeovšém zcela 'nehisto',rické,poněvadŽ;,Hromádka, musel positivismus porážeti při jeho houžev:: ~
naté defensivě a' ještědries"přés,myšhínkovoubrázdu, kterouprokřesfan~ ,
ský, theismus Kozák; Rádi, Hromádka a soudruzi vykonali,positivismus má '
'"., :"
"
.,
' , ' ' '"
'
svou posici:. , .
~," Smetáček ,prokázal ve své studii značné ,schopnosti pro no etickou analysu., Positivního příspěvku k ,řešení náboženské otázky' v české, filosofii,
však neposkytl. 'Přitom: ,mu ,:ScházLjednak disposice' hlubšího' vcítění se
'k 'samym kořenům náboženského vědomí, "kde ,člověk, tvoří.' obsah· své '. víry'
a svého filosofického názoru; Studovane)ypytří,význačných osobností daly'"
mu k tomu mnoho,materiálu, který~zůstal nevyužitk.psychologické karakte~
Í"Ístice.' těchto třhnyslitelů., přitom' ovšem, positivistické inhibice splnily též'.:
.- svou zábrannou "úlohu. ' , " "
".' ",. :' ,: " ; : , , '
'F. :]\1. H:

rodiny. ':K 'lS0létému j~biÍeu
'patentu '(1781"':"'1931) 'napsal Jan Toul, čbr., evang. farář
. v Čes;~ Budějoivcích.: Nákladem vhťstním.'V:ytiskla knihtiskárna K. Fialy'
,v Čes. Budějovicích.' Textových stran 208 velikého formátu, 100 dalších' stran
'ilustračních na křídovém, papi'fe (734 portrétů), připojena Rodinná, kronika
(formulář)iv. dalšich'.16, stranách, ,též na· křídě. Část , výtisků • je vázána>,'
,v kůži, ostatní' v plátně; -, Jde, o pracné a monumentální :dílo, tím úcty- ,
,hodnější, žé je uskutečnil jediný člověk a to ještě za okolností, jak s~'
,zmiňuje v, předmluvě,' málo záviděníhodných.', Výchovná a "orientační stránka,
knihy, je .. cenným literárním přínosem. Motivem knihy' jest",aby toleranční
a"potoleranční prácovníci na 'vinici Páně neupadli v zapomenúti". Odtud. to
. množstvídobře,reprodukovanfch podobizen s textyvzadú, Husem, ,Komen.'
ským a' Masarykem počínaje a' Zvoníčkem,Ženatým, ,žilkou" žižkou (abe:cedně) konče. : Jé to jedna z nejcennějších upomínek. na letošní toleranční
slavnosti a nejen 'upomínekínýbrž i zhodnocení 'vytrvalostiá práce', která
si toleranci vynutila
po, ní' nesla' statečně 'břímě dne i, horka. .
,; fj;-,,'
,
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patent. Jeho vznik a vývoj., Napsali Dr. Frant.Bednář a',
Dr. Ferd.Hrejsa" profesoři, Husovy ~fakulty.' v"' Praze:, Vydáno. nákladem
SvazU národního osvobození. Tiskem ,;Pokroku". 1931. 'Stran 80: Cena ,S ,Kč,
, - Kniha' obsahuje 2 samostatná pojednání. V, prvním p'íše prof. Dr. Frant. ,
Bednář o tolerančním "patentu, o jeho vzniku a významu. CíSař ,Josef II.
vydal dne 13. -října 1781 toleranční' patent, jímž bylo 'v zemích rakouských
umožněno ,tajným evangelíkům, 'aby se hlásili k svému, nábožens,kému pře
svědčení. V českých dějinách/ vine se 'jakonitúsllí o svobodu' náboženskou. ,
Od dob husitských áž do' bitvy na' Bílé hoře vystupuje, do pópředí. v českých ď
dějinách náboženské.' úsilí,' jehož ,důsledek jest mravní, kulturní,sociální'
! a
politický." Před, Bílou horou, jevil se živý ruch MbožeI\ský. ,Bílá. hora
však teňto . život' zničila a národ byl zadržen ve svérázném náboženském
vývoji. 160.let trvaladob.a temna. Na západě, Evropy, zatím se~ zrodil nový
. živoU V, Anglii vítězí myšlenka náboženské a, církevní svobody., Ve' Francii
nastává svoboda politická. I 'yNěmeckti jeví se snahy; odpoutati církevní
. organismus od' moci papežské. V Evropě nastává proud osvícenství.
•
Jen ).~,akousko se stálé ještě uzavírá- těmto proudi'im; Marie Terezie jest
oddána církvi římsko-katolické a raději obětuje zájmy 'státní zájmům církevním. Na' kacíře pohlíží jako na zločince. Její názor' ,se střetl s myšlenkovými;proudy západními. Marie'Terezie v~ svém stáří nebyla imistátnicky .'
'schopna; aby rozřešila těžký, problém;' ač : státní rada byla nakloněna k ná- '
~ zorům osvícenským, a radila k toleranc{' Zvláště na' Moravě byla "situace
neudržitelná. ,Po s'mrti Marie Terezie měl, rozřešiti těžký úkol Josef' II., '
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který byl sice pnvržencem' osviciinstyí, ale jen' potud, pokud, bylo 'na, pro:'
spěch, státu. I císař s počátku váha:! dáti náboženskou svobodu, alé konečně,'
poměry byl k tomu' donucena dochází k vydáni. tolerančního patentu' 13., říje
na 1781. SpisovateL dobře podotýká, že při. tolerančním patentu šlo Ió důležitý statek kulturní -'o svobodu svědomí; ,
,"
, ,
, , ,Pakrozehírá spi~ovaťel jednotlivá \~ustanov'ení: tole~a:~Čního pat~ntu,~:
'dokládá, 'že bylo velikýin: pokrokem' právním; že evangelíci dostali, př,ed :,
,zákonem, právo ,organisovati. se ,ve sbory a ,vésti veřejně svůj 'náboženský:
'
život Vedle katólictví počíná existovati pr: á vně i protestantismus" VeH" '
'kým právem' jest právo, 'ovšem omezené, stavby modliteben a ylastních'
evangelických škol, ,právo povolávati si kázatele a učitel~ a právo/svého ka~' ,
, zatele ,si voliti; Do vydání tolérančního' patentu' nemohli évángelíci.v ,zemích
'rakouských získávati majetku nemovitého, nebyli 'volitelni k úřadům ,a\ ke • '
službám občanským, byli nuceni k účasti na prol=esích a náboženských úkouech církve -katolické; To vše bylo' tolerančním patentem,zrušeno a při ,za'dávání míst a volbách nerozhodovalo již náboženství, nýbrž osobní 'kvll1iHkace' žadatelova.
'
,,
"
'
Tóleranční, patent býl, všakjenčirte~' p~lovičatÝm, ktérý přinesl ev~n
gelíkt'tm svobodu, ale současně, ta svoboda jest omezena tak, aby se nestala
dosavadnímu systému státnímu nebezpečnou." V zemích rakQuských -neměla
zavládnouti plná 'svoboda; nýbrž pouhá blahovůle: která dovede trpěti, od-,
chylné mínění II dáv'á mu' pocítiti, že jest méněcenným. ' _ ','
'Tólerančním, patentem není dána :náboženská svoboda všem vyznamm,
nýbrž, jen .význání' evangelickémú,augsburskému a-:- hélvetskému a, t. ·zv. ne,sjednoceným,Řekům(t. j.církvi pravoslavné); 'A Ltato svoboda byla, růz• nými, ustanoveními, omezena, na' př~ ]i. bohoslužbám evangeli~kým' měli pří-.stup jen evangelíci, nikoli 'však,osobykatoliéké,
;
Evangelíci zů~tali i po vydáni tolerančního' patentuživlem~tištěn:}r~_
" I ,ostatní, ustanovení toleránčního1patentu ukazují, že Habsburkové, jsou "
věrní synové církve katolické, kteróu učinili ,církVí vládnoucí á že 'nepřipustí,
"by država její byla zmenšena."
' " ':
,_
,."
",',
:
, 'Druhé, pojednání Di-a Hrejsy "Toleranční patent z 13: října, 178C',ukazuje' ná význam tolerančního 'patentu, pro život kulturní:, Toleranční patent
a celý ten duch, ~který tehdy' zavanul lidstvem,jsóu' projevem 'nové doby,
. odlišné od doby dřívější, předťoleranční.
,
" Své pojednÍiní' roz~ěluje proL,Dr. ,Hrejsa na 5 částí: V první části líčí
poměry. předtoleianční a dokládá, 'že doba předtoleranční, doba císařovny
'Marie Terezie (1740:""':"1780); je obdobím; které těsně souvisí scelóu dobou
• předcházející ,od pohromy bělohórské.Doba ta zahrnuje 160 let a je'to do-, ,_,
ba, kdy stát a panující církev římsko-katolická trvají v 'nejužším . spojení
',a, némajícesmyslu'pro svobodu" svědomí; potlačují společně dosavadní ,ná~
, boženství českého ,lidu, náboženství evangelické, a" ovládají s fanatickou,
bezohledností svědomí i myšlení všeho :lidu abrárií káŽdému' svobodnému
projevu.,
\,
,
"
I
"
"
,
, _ Spisovatel líčí onyďdobý, kdy ti, kteří se\ničím neprovinili, než že "žili- '
, náboženstvím' sVý,ch otců a na té víře lpěli, lidé zpravidla nejlepší,nejopravdOVější, byli stíháni' jako největší zločinci, a' proklínáni svatou' církví.
Prof.' Dr. ,Hrejsa připouští, ,že v některých krajích nepostupovalo se tak'
,přísně proti evangelíkftm,' ale ~o byly jen výjimky. "A poznenáhlu začaly
evangelické vlivy pronikati do vojsk císařských, ano idosamé: císařské"
rodiny. I mezi dyořany císařskymi byli někteří evangelíci."
,
To vše ukazovalo k tomu, že jest třeba"v zájmuvládý a vniÚníh~roz- '
voje říše,' aby k evangelíkům' bylo zaujato co možná jednotné stanovisko.
A k novému vyřešení' náboženských poměru nutily i mezinárodní styky.,
To vše vedlo státní kruhy k úvaze, zda' přísné" vystupování proti evangelíkům' j~ správné, a:le tyto úvahy nevedly k riičemu a za vlády Marie Terezie·
bylo pokládáno evangelictví za kacířství a zločin, . - ' , '
"
- ye'-druhé části píše spisov~tel",o 'vývo{i tolerance za ·.Márie Terezie.
',I
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,V zemích :českýéh trv;lo ~Úháníkacířů z'dÓ.v~dů náb~ženských i. státních
'. -Ii důsledkúdosavadní vládnítrádice,' Nejpřísněji byli stíháni tajní evange, ' ličtí,kazatelé; kteří', přicházeli, ze, Saska" Slezska', a, Slovenska, ,a kolportéři'
~' "kacířských, knih, které přinášeli do' českýéhzemí ze zahraničÍ;, ,
'"
Alé v té době počíná se projevovat i v kruzíCh, vládních smýšlení'jiné
vůči kacířům, 'počíná do ' těchto', kruhů' pronikat' nový duch, duch osvícen-'
, ství. Politikové, proniknuti tímtoduchem,majína zřeteli,především hospo~'
dářský, k';1lturní a politický prospěch : zem~ anehledí již na pom'ěry; v zemi /
se, stanOViska nesnášelivého' církevnictví; neboť' poznávají, že, ~tíhání jino-,
yěrců je vlastní zemi 'k veliké škodě; Stoupenci tohoto' směru vyskytovali se
'z~láštěv kruzích:v~dělanéů a lidí svobodomyslných ,a hlavně ~ezi svobod~
nými 'zednáři; avšak i mezi, rádci 'císařovny Marie, Terezie; 'A. Josef ,II, 'píše
19., ,VI. '1777, ,své matceďcísařovněa'doporučuje jí,' by povolilaúplnousvó':/
bodu yíry pro ,nekatolíky a, v)'slovuje se proti'násilí ve věcech víry. ,A to '
, vše, posiluje 'naději i "odvahu, zbývajících tajných" evaňgelíki'c" Spisovatel.
zmiňuje se v této části o,selské bouři ,české r.J775 a 'o ,událostech"vala~-,
ských~v r.,1777~1780.':
" "
'"
, ,
, ,VetřéÚ:částUíčí se~v;nik iioie~ančníhopateňbi za.Iosefa II. V .Jose-'
hi II. nastÍlpujepanovník sIce katolický,alé Ve 'smyslu 'osvíceného katolictví' ,
'; své, doby ~ Je proti násilí ,ve věcech "nábožens kých, váží si \ vzdělání; rozumII ,
," a ~všeho, co jest ku prospěchu státu.' Chce' katolictví, ale ne ,ve 'smyslu pa~'
~,pežské' svrchovanósti,nybrž, duchovní katolictví. V 'tom 'smyslu chcei'efor,movative: svých zemích všechny;'poniěry,i v církvi katolické,' chce;odstra~
/ 'nitL fanatismus á zavésti nábož,enskou snášelivo,st, toleranci.. Proto ruší' po~
stupem, času" instituce'protireformační," přijímá ,žádost, sepsanou agentem
",ev. rel., Sam.N<.tgym, aby obnoveny byly zákony, zaručující uherským evan-, •
" geJíkům, náboženskou svoDodu. Zvlášť' pěkně jsou v této třetí, části popsány
přípravy
uveřejnění tolerančního patentu. ' , ' ,
,', ,
, Ve 'čtvrté části ,p'ojednáv(pro( Dr; Hrejsa'·o' význar;Iu a' důsl~dcích,
tolérančního patentu:. Toleranční. patént, ač' měl za účel " urovnati/ otázky'
'nábóžensKé.' ve', všech zelllích' čéských~ ,rakouských a' 'uherských, přece jen
ď, •nezavedljedriotnýpostup;,Sleúku; , ale zvláště Uhers!-u' a ,Ašskú zů~taly'
.,značnévýsadY nad ,tolerančnípatenL Jim proto 'patent ten 'mnoho' nepřinesl. ,,'.
" Úlevu' však přinesl evangelíkům v Čecháéh, ~ na .Moravě: a v, zemích ia- '
kouských. Smělise,kónečně véřej ně" hlásiti 'k svému náboženství a' žíti dle
", svého ,přesvědčení. ' , ' •
' "
" ' , : '"
,;
,,"
ď, ' • ~:
,
'
, ,Počet přihlásivších'seevangelíků'dó konce r.1782 je!a.k značný,že
budí překvapení; Tolikévangelíků se ,nečekalo:A,protovláda r'. '1783 ztě- '
žuje přihlášky. Ale přes '·to počet evangelíků roste.
,
,
-: V pátéčásti·líČí se' poměry od doby toleranční d<:>dnes. V, době toleranční. přihlásilo se českých evangelíků 70.000. Jest to počet malý, uváži-li
se; že před bitvou na Bílé hoře,tedy př~d160 lety, byl národ český z 9lto"
"evangelický a jén1/ľó byla katolická. ,Ale 'tehdejším katolickým kruhům ~ir" 'kevním i vládním, ,které ,se, domniváJy, , že, kacířství v českých zemích, jest
~vyhubeno, byUo počétpřekyapujicíf '-- Dále roiepisuje se prof: Dr. Hrejsa
poměrech mezi těmito, evangelíky. Byl' tó ponejVíce lid' chudý, ,který 'se
'hlásil k',víře: evangelické, ale byli to lidé ,pro lepši. duchovni život nadšení:
,I o kazatélích jejichčiníďse'v této části zmínka, o strastech; svízelích;,ne- ,
'; dostatečných platech jejich,
jejich práci a pastoraci,! o jejich obětavosti
až do krajnosti. ,Ovšem že mezi kaiateli, vyskytli "se i ,lidé chybující, lidé
pánovití;, prchliví, ,hledající jen svůj prospěch, "mnohdy, i lidé, nedosti 'dúchovní.Tu' nutn,o,ovšem si připomenouti, že to, nebyla,: doba'vrcholná, nýbrž
doba', malých počátků." - Tato' dopróvázena jest, statistikou o počtu evangelíků v různých, letech: Čeští. evangelíci augsburského vyznání usilovali již,
pak ještě třikráte o spojení na základě domáčí tradice, ale vláda
r,' 1848
,tljmu nepřála. Až teprv'e státní, převrat r. ln8, umožnil, aby za nastalé
plné svobody v republice češtÍ. toleranční evangelíci se ~ešli v"jednO:; jak již
Komenský si přál; a tvoří dnes církev jedinou -,-'českobratrskou evange-'
Hckati.
' '
'
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.. já"

~,':

.

,~,

__ r. ',. ,_

,

"

i'.

"

,.

.•

~

"',

.-

.'
F. ·M .. B ar t o š: ,Husitství a cizinci.'; Stran :264. Vydál' "Čin" .vPraze
, 193L<::ena Kč 45.-;-. '..,- Nadpis. obsáhlého Jiistc)rickéhodíhi·~prof.'F. M.\
Bartoše může 'vz~uditi očekávání,.že jeho,obsahem. bůde' jédnak podrobná
karakteristika· Yrtáboženského " hnutí, reformačního ve století patnáctém .
./ '\I Čechů, jež v důsledcích vystoupení Husova nazýváme' husitstvím a dále že .
. . bude; obsahovati pragmatické vylíčení vlivů českého schismatiIIÍa, duchovní
orientaci náródů 'cizích., Tyto nároký,'slibóýÍn titulem naznačené,:zůstávají
do značnemíry nesplněny. 'Nástin hnutí sociologicky Jak zajímavého, jakým'
je pro, historika husitství, zůs~aloi v. tomto. spise , příslibem,'. jehož~genetické
· vzepjetí.;v. duchovní atmosféře' doby' je sice slédoyáno několika' pózoruh'od~ '.
· nýmí kapitolami, jež naznačují korrelace jeho myšlenkových pr.ocesů scí~ ......
iz~mi 'hnutími, nedochází však při nich ksoustavnému" ,Vylíčerirlíúsitské
,revoluce století patnáctého, jež měla pro červánky- duchovního os'vobození
lidstva zvláště příznačné důsledky. .
.
I'.
•
'
. .....
• .
:;.SpisovateF čtenáře' na. toto omezení látky svého' spisu' v úvodu .,předem'
upozorňuje, a ,vypočítává zisk; jeŽ z ,něho: pro histo'rii naši 'a, cizlplyne.Jde
· muo to, aby svým, badáním. zachytil několik' osudových křižovatek, . na níž. se'
husitská myšlimka střetla s vlivy cizími, ať už to byF,vlivViklefův. na Husa,
• nebó vliv· Petra Payna' a .Pikardských· přistěhovalců' v počátCích husitství.
>'Tain, kďé, próf. Barlošďdospívák drámatickému líčení sousledu idejí ~a vy'~.
'znáčúje, pokud 'reformační prvky'v hnutích :dzích búď.:svou 'homogeneitou .
naši domáci reformační ideu posilovaly, 'nebo svou různorodostí ji lámaly,
"yniká nad' průměr árchivníhopraéovníka. . .:. . ' . ',
'. .... ~ '.'
. Na některých místech .práce.Bartošova' zvláště zaujme. Je to především,
jého úsili 'podepříti' důkaz. o' původních. kořenech naší české' reformace;' proti
tvrzení, že jejím ,duchovním' z'ákladeÍn byl naočkovaný' viklefismús. Toto
druhé poj etí sé totiž u historiků středověké církye, do značné míry ustálilo
v.poslednímpůlstoletí, ačkoliv ve .svýchdůsledCíí:h :jepovážlivépro hodno- .'
· cení originality a'. tím ovšem. i ,význámu' nejvlivnějšího'. představitele. počátků, .
české reformace, t; .. j. Mistra ',Jana. Husa samého. Bartoš musei' obrátitj svou
arguméntací proti proslul~ kriizéJohánna Losertha"Husund ,Wiclif", kter;l.·
vyšla. v r~ .. 1884.. V 'pojetí L'oserthově stál se' Hus, individualitou zcelaodvo~ ..
zenou,poněvadž jako' epigon Viklefův při jal prý všecky ďsvé~ reformačriíidéje .
· od ·svého. anglického učitele. Bartoš .p~ukazuje ~iia : nesprav'edlivost . Losertho~
•.ď vých výtek, že Hus' do' svých ,'spisů pojímál celé ~ ó'dsta vce .:Vikléfových spisú
.
'doslovně, póriěvadLto byla obvyklá pracovní methoda; ve' středověku:ďNá~ .,.
sleduje proto Bartoš methodu riěmeckéhóhisforikaCírkevního. Augusta Ne- .. '
'ůndera;'který prokázati· se snažil,' že jmenovitě bohoslovec Matěj
Janova'
měl.na Husa větší vlivn.ežVikleLBartoš .vysvětluje,' jaké byly.·předpoklady' ..•.
vliviI Viklefova na Hu'sa' po" stránce ps'ýchologické' i ,sociologické.' Přitom' " '
,vŠak .též.' zdůrazňuje organickou' souvislost . Husova reformačního ,.zaujetí";
s předéházející prací domácí, na: poli reformačním .. Dále .. Bartoš ,připomíná"
. že vliv. Viklefův a Husův byl vzájemný~, Hus bránil: myšlenkové dílo/Vikfě-,
fovo ve svém životě i ve' smrtí a . měl pro . rozšíření. Viklefových' myšlenek; .
. . .•.ď " . J
..,
....•
.,'
•.. '"
'.'
,,' . ' . :,
, 'neobyčejný 'význam"
Bartoš vnáší též světlo ·doobdobí·t... zv~poÚtk~ kalicha, které jsou.
ochotni. stoupenci dnešních kališnických církví . vykládati . spíšeřomantickY.
· než vědecky. Kalich stal sésýinbolem,h~sitské Církve a' Bartoš' idei' kaliCha
přičítá pro vznik husitské, cír~ve význam .. rozhodujíci: HV kalichu dostala
· husitská:-církev nejen vítěznýprapár, ale' i vlastní.'bohóslužbu,·,iež .teprve
z hnutí .vytvořila cír,kév", Přijetí kalicha. však měló veliký-symbolický ,vý-:;
:l:nam i ,'pro cizinu; reformacehItherská a .kalvínská recipqvála jej, jako':
odkaz reform'ace české. Kritickým roiborem pramenů.:, přisuzuje Bartoš
přední ~ístoJakoubkoviZe' Stříbra, při počátcích zavedl!rií přijímání pod"obojí v' utrakvistické Církvi; při čemž vliv "~atěje'z' Janova, Viklefa,' Miku. láše DrážďaÍlskéhci a'litévské,ďcesty. JeróIÍyma:.; Pražského přichází': v .úvapu;
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aniž.by o. vzniku myšlenky kalicha jako.' symbolu husitské církve mo.hl býti;,
"pronesen definitivnisoudi ,PřehledprVnich theologických disputací o zave, clení 'kalicha"při čemž hodnocení tniktátů'je',praco.váno nezávisle ód dosaď vadní methodySedlákovya GóllovYí je Bartošem podán jako obraz jednoho
z ,nejdramatičtějších. momentů, husitského· hnutí.' Zavédením Kalicha byla,
duchovní revoluce Č~chů v.15. století uvedena, v.,činnost. Pokračovalá v tá:"
. 'borstvi, jehož valdenské' prameny a theologickýradikalism vypisuje kapitola
čtyrtá,zatím co:kápitolapátá' sleduje ideu ,svrchovaností lidu od Husa přes
" ,táborství' až' k Jednotěď·bratrské. Důležitým 'mezníkem'husitské revoluce je'
'při<:ihod Pikajdů do Čech r.1418.Bartoš sleduje jeji5;h vliv na mentalitu
,naší domácí reformace, a,přičítá. jich; vlivu t. zÝ;pikardskou ,krisi \T,·husitství.' ,
- 'Pikardský rácionalistický spiritualismtotiž stíháLódsudkem přijimáni večeře
',Pártě,'která" bylatak J, prohlášena:, za :modloslužbu, ačkoliv' široké ,vrstvy
, '''' českého věřícího ;lidu chovaly obřad ,večeře, Páně' ve veliké úctě. Časté při- '
-, '>,jímáni" večeře Páně' bylo »d počátku:, reformistické tradice české zdůrazÍío-, '
; __ váÍlo" pro ně, po.v~talo' bouřlivé dožadování se kalicha, 'a tupikardské křídlo,
" kferé došlo' ve'svých ,reformách dále, 'než" bylo utrakvisH'trn' přijatelné, 'dočkalo ·se samo,husitské inkvisice. Z: věroučných, spo.rů, 'jichž podstatu Bartoš
vykládá.; ,došlo ke krisiaLrozpolcení, jež;bylo'pro,b~doucnost husitství
()$udrié.Vkapitole' sedmé rozebírá Bartoš některé ukázky husitské publi~'
cistiky,' kterými měla; býti naduchotóím' poli,ďp~obojována oprávněnost. husitsképravdy; Rozbor; husitských: manifestů z' 'r; 1430 a 1431 sezÍlarnuje nás
.' s dobou,.kdy JaÍla,z Arkusechystalavyhubití české-kacíře,kteří,zatím byli,
" ještě ;vbojovném nadšení, proje,vivším's~ ~téžz,~jéjichněkolika'v.eřejných,
listů,určených k získáni katolické veřejnosti v cizině: pro zásady husitského'
programu. ,Závěrečná kapitola; vzpomínající činností německých husitů, niá,
, ' " prokázati, jak Husovo dílo svou, vnitřní průbojnosti, zachvátilo i příslušní.ky.
, " ' německého národa, kteří se ,tak stali předchůdci své V- lastní 'lutherské
reformace; , __ ,
'"
' : ,c :'"
,
"
~,
,
'
,"
, " , : Užz tohotosh:učného náčrtku .ideové struktury Bartošova 'díla je zřejmé,
',' že se zahloubal do problematiky liusitství a přispěl naml).oze novýniřešením
nebo ozářil novým, světlem, dúléŽité:úseky ,~počátků české- , reformace,' jež'
bvly též jeho. knihou začleněny do předvoje náboženské reformace světové.,
Přítom bylo vedEm' snahou,; aby ,pilnou prací archivniho badatele ,získal před- •
poklady' pro 'thesi, že "husitství' mělo ,sV-oú' myšlenkovou' orientaci a ťnebylo "
jen'parafrází Íl!yšlenek cizich; Tato zásluha, Bartošovi zůstane,' ač ovšem·
jeho hlediska budou předmětem diskuse. ,
" "
'"
: .F., M; H; :
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,,'Oskár'W o h r le:' Jan,Hus.Poslédní den. Vyšlo v ,nakladatelství' Der
BiicherkreisvBerlině.Stran271, cena,RM4.80.Je to,'v krátké době druhý
román" ;zabývající se, přímo postavou~ Mistra 'Jana Hllsi, a k,tomu od .I1ě meQkého~autora. (Prvý, vyšel v 'českém překladě.letos ,koncem června - '
Hus v Kosťniciod Jos;' Miihlbergra).Jan'-Hus od Wohrlehó vyšel zatímpouze Ílěmecky,dvě pražská nakladatelStví však' jednají' právě ,o právo
:překladu. Po~ vyjití knihy v, češtiněpřin'es~mepodrobnější,.recensi. Zatím ,j
,dlužno poznamenaH,žekniha Wohrleho přédčí ronián Miihlbergiúv 'hlub~ "
ším,'pojetímnámětui'vnitfní pravdivostí.a· p.on'ěkúd, i rozsahem. Také mrav>,
ně stojí 'výše 'než román Miihlber'grů\:. Po .. stránce 'formální:vyni~á 'živostí, ' ,
'méně již stylistický. Smyslrómánu, naznačiJje, 'sám "spispvatel:'slóvy: '"Ne"'
. zapomeňte, idea zůstává jen; ták-' dlouhá naživu,' dókud je' s, ·to dáti své "
svědky l{rve, mučédníky, kteří se dají,spišeďna kl!sy~rozčtvrtiti nebo ho-'
.řícím ohněm'ztiávit, než,aby 'sebe a.-své ptesvědčeníprokramářili,a zhanobili shnilými' kompromisy;"-Velikou předností Wohrlova"díla' jest; že' dovedl
historická fakta' a . s'uchýmateriálpřetaviti a odlíti do ,kadlubu ušlechtilého
'-podáníromanopisnéhó, v'něni,žslova jsou' tvořena, 'ale fakta zůstávají."
V -'tom právě' Miihlberger " těžceklopýl;" nebot ,hiStorická pravda a Mj1nná'
'psychologie bylymu,kamenem'úrazú."
"
'

'"
českosloven;'ka;lasti~~cÚ, Díl, x;' O~Vět~: .Pódprotektorát~m 'M.aiary-'kóýý :ákademiepráce ia vrchní redakce p,rof. dra'yáclava',Dědinya odborné,
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ploL :dra Otakara 'Kádnera: Nákladem "Sfi~x""BohuniilaJandy~
.
v Praze. Stran 650. Cena svazktL190
..
Jak již.
/';.
!
Dr. ,.otakar Kádner,'
tento' svaiek proti.
Kč ~
vpředmluvě,pravíprof.
představuje'
předchozím svazkům,'
.z nichž každý. obsáhl přesně ;vymezenývýsek .vlastivědný, ~celekdosti pestrý.'
to proto, že' podle původníchdisposic,iněl vyjítitentÓ svazek vskutku

A

jako poslední a obsáhnouti ,vše; . co .. nebylo lze dobře zařaditi ,do . sva"zků
, .... :
Tento svazek má název. "Osvěta", ježto jest v něm 'vylíčen
"., vývoj našeho školství a vědecké úsilí od dob probuzenských. .
.
'X.svazekobsahujetři skupiny. při~pěvkÓ.vlastivědných~ \f.' první líčí
. prof. Dr. 'Otakar Kádner vývojškols\.ví v· naší ,republice; a ,to od: doby.
Ma:rieTereziej, kdy, rodilo, se·teprve-nóvodobé školství v ,říši rakousko-'
uhe'rské, ke které' jsme také my ,patřili. Táto, část o školství jest zpracována .
:tak' podrobným způsobem,' že' bylo k, tomu' potřebímnoho píIe" námáhya ,
času, nežli potř~bný materiál, byl opatřen. :Do :této první skupiny byl zařa- ."
zen'četný materiál obrazový; který dosud· skoro' nikde nebýlvytištěn. Tím.
'stává se tato část velice zajímavou. a jest·'v naší" literatuře 'prací jědinečnou
a nesmírného významu" ježto Obsahuje obrázkové dějiny našeho školství od
dob, nejstarších až po našidobuo<.·
.
,.; ,
' .
'
, ProLDr. Otakar Kádner napsal' již ~íce spisů o, téže látCe. Hlavní jého> dílo o ttomtéž tematu jest "vývoj a .dnešní soustava školství'.!., . díl 1.,,1929; . ','
díl,II. 1931. -Ale' k tomu. není připojen matériál obrazový,'který.skupině .
'.' o školství. v "Osvětě": Československé 'Vlastivědy dodává důležitý, význam. "
Svým pečlivým uspořádáním, a zpraco..áním upoutá tato část o,.školStví. po~
zornost každéhó. Jsou 'tu' pěkné dřevoryty
starého školství· klášterního,
kopie listin 'z, archivu Karlovy university, na· př. promoční zápis z Klemen~
·tinské matriky z' r.1565,. imatrikulační .zápis v nejstarší matrice. právnické
- z let 1372, zápis o promoci Jana z Husince' na. Mistra, svobodných uinění:
v termínu 'po :Zjevení" Páně, v. lednur. 1396, vlastnoruční zápis Mistra Jana
z Husince,. jako děkana "filosofické - fakulty ze dne 11. října· MOl, zápis
' : ' ' 0 ' volbě Jiřího. z Poděbrad králem českým, .kterážto.· volba byla vykonána
'dne: 2.. březn'a 1458, zápis o pitvě lidského. těla, vykonané Mistrem Jane'm
Jeseniem~' zápis Mistra Jana Kampana,'proréktor'a. Karlovy university,: ze
dne 4. lédna 1621; týkající se prosby Mistra ·Jana. Jesenia, .uvězněného, ve
Staroměstské radniéi, o. pehěžitou podporu,' zápis. o.úmrtí Mistra' Jana, Kam:-,pana Vodňanského', 'profesora 'řečtiny, děkana filosofické fakulty a rektora
: Kúlovy university, ď imatrikulačilÍzápisy .v matrice' Klementinské, akademie;
z 'r.. 1610, .zakládací listina Karlovy' university ze dne, 7. dubna 1438,. přípis
MistráMartina Bacháčka Z 1.-:1600, jímž slibuje. zástupcům města Tábora,'
- ~ ze' jim opatři .spráyce školy,~' zápis, té~ož' Mistra_ o své ·volbě rektorem~ :VYSó".,
.' kého' učení Karlova, vykonané 17. října r:.1598, 'seznam přednášek na Karlově, universitě v letním období 1600, seznam akademiků.legionářů. obhájců,
'Prahy proti Švédům r; í648, medicínská disertace 'Viléma'Hil1a' Z l.• '17.77, '
,panegyris: na oslavu sv. Iva; proslovený, B. Zah6řanským"kandidátem' práv;'
imatrikulace. typografů ·y.matrice filosofické fakulty: z let 1676-1717, titulní stránka. matriky právnické' f<tkulty. z let- 1763~1849,. úřední přísaha
. profesorů 'ná. pražské uniyersitě.v: době císaře Leopolda ,I.;.různé· ukázky
středověkých disertací, thesí, a asercí všech fakult universitních, dále jsoú ~ .
,-v této. první 'skupině, obrázkové uI{ázky::učebnic .školních; portréty .. význačc~;
n'ých pedagogů' a: inistrů universitních, z naše~o,školství obrozenského,. ukáz-, .
.ky zlatých knih premiantů , j knih "černých",. ukázky snah o.zvelebení školo:.
ství V době popřevratové, zkrátka je tu obsaženo ~,vše, :co tvoří' základ naší
,-národní-kultury; .. _........ :.
. "'ď:', ... " : ,
,ď
,,,'
....
,.'.. V . druhé skupině příspěvků'vlastivědflých. je~Vvylíčen vývoj naši vě"
decké literatury, a sice od doby' našeho obrození, kdežto' literatuře. krásné.
. . bude věnován dleredakčního.sdělení sv.azekzvláštní;· Taktéž i staršl lite~:
,ratura vědecká do doby obrození bude podána ' ve svaikuvěnovanému·lite· .
ratuře krásné, od' níž, ji nebylo lze odděl!ti bez' nesnázL Tato druhá část'
"Osvěti',Československé ,Vlastiyědy' obsahuje. podroDnepřehledy vědeckých
disciplín, ·které .jsou zpracovány věhla$nými odboni,iky, 'Jsou'.,tu zastoupeny.
předchozích.
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i z.katol~ckéa evangelické theologie, Ííteratura prá~nická., dějepisná,;"
klaslc.ká fIlologIe, slovanská Biologie v československé litera túře, ' germán-'
ská ,hlologie; česká anglistika, ,románská filologie,' ,orientalistika, dále lite~ratura matematická, literatura Jysikální, chemická,inineralogickáa 'géológi~ká, geplll0rfologická;botanická;' zoologická a . zeměpisná. "
'
, , ',,':Y X.svazku českosló~e~ské Vlastivědy' měl býti u~eřejněn ,~j-ako Ú~tí
'skupinainstruktivnLil.:.ďatý"staiistickýmiopatřený soupis 'všech iuišich vě- "
, deckých: institucí, ale jak sděluje; redakce, 'valná, část 'příslušných .ústavů':'
\ ,;přes opětovnoužádóstnedodala potřebných infor~ací; soupis byl by tedy'
'neúplný ;anesplnil,by svéh()poslárií. Proto, bylo' rozhodnuto ,znovu opako- ,
vati ,soupis ,a úplný':i" podrobný" přehled' činnosti všech _vědeckých "ústavů:"
ý československé republic'e é'umístitiv, jednom z příštích svazků č~sk~slo- <
veň's~~ VlastivědY. N a, ko~či to~oto X. svazku je zařazena jako samostatná,
"skuplna třetí kapitola o. 'organisi.l:ci, tělovýchovné' ictě'lesnéJvýchově na;ško~
lách, 'u shtitingu a! sportu. K celému dnu jest připójen: orientační' rejstřík,
,;"" Obsahsvázku, jest •v~lic~:cen~ý' a \hihně ,p~o; ~nesený" materi~I,' obrái-kový v naši)iteratuře jedinečný. '" :
'",
'M. Z.'
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, "AdolLHó'ff m e i:s t, e r: :P~~r~hp~tiletky.;NáklademBohÚmililJal)dy
, , (nákl.:Sfinx) -" 'Praze" :1931; Stran' 144': Cena 24 'Kč, 'váz: 39 Kč; ..:..:.' Autor
• je jedním z :niladých umělců; séskupeny~h' okolo; Literárn'ích 'novin;.v ,nichž,
.;
lze,' nalézti více bravury, rozběhů; karikatur: a humornýc}I věciček;, néžzá~
sadn!, a opravdOVé 'práce.,Týž zorný,cúheI póstřehneme ,v'kpize. Je :tospi~ <. ,-,
sek' dvojího :útvaru.96, stran ,je vyplněno reportážním matet;iálem ve formě
dopisů; ostatní stránky ,obsahují.bodré studijní črty s cest. NprvnC části
, (dopisů) čteíně O dělnících. (dopis čtenáři); Proč:vůbec (Ferdinandu: Pe:
'routkovi), O bydlení (aich. Karlu Honzíkovi), O jídle (prof.'VáclavuTil-'
lemu), O, záchodech (Janu Werichovi), O mód~ CHvězdě paní' a dív'ek);
O automobilech a/elektrikách (Elišce: Junkové), O dětech (Honze' Krejcac
,"
rové), O 'vojácích (Rud; 'Medkovi),' O trestancích (Júlkovi, Fučílmvi), O ma'," ,lířstVí (Emilú FilJóvi),:, O, reklamě, a'j. (Karlu Teigemu).:Druhá,část má
, hpiťoly O divadle :aneb Tairov,.Roimluvý 'v ,M.ežrahpomu.,Ikonópis, Klu~
bovní živót: ,v' Sovětském' :Svazu, Poslední den v Leningradu. 'Je tu' dosl'
" ,autotypických ilustraciákarikatur, které jsou vetšinoumáló hodnotné/na" 'nejv)rš,snadnaznačujíce,že spisovatel (který je' též zároveň 'autorem kTe;'
, 'sebných nadsázěk)"uchýluje'se ,podobně od skutečnostiivie,kstu.<- ,Je'
',)oPóvr c h pětiJetky~ Autor sice O:ddvodňujé ten povrch tím, že' ;;za- tak"
. krátkou dobu nelze,' prostudb,:,at celý vnitřek hódin největšího státu světa",
, .. le cíHtedůvod jiný,který plyne ze Zřejmého účelu spisku. ,A. Hoffmeister
je" obratný ve stylu, :umí' referovat líbivě a sugestivně.,. Ty dovednosti jsou
. muovšem:máloplatríy,kdyžďmá pod rukou věc: tak těžce zkomp~omitovac
',' 'nou, jako'je 'bolševictví,<Chce nebo má vylíčit sovětské poměry,propagovat
systém moderního ,otroctví,reprodukovat na vzor zemi zmatků a 'hladu; Jel,'
. se podívat na výstavbu, a.' sdo brýmsvědomím ,mÍlže. p řiúlat; že, zatím :viděl '
jen bouračku, kde'výstavbu' 'dovede' postřehnoutjen oko důvě~ivéhQ fan-, ,
'..\"
iÍlSty. ale ještě musí tu;pochybnoureálítúprómítnoUti ,do 'daleké budoucnosti:'"
Pak ovšem, ani . HoffJ;neistú ',si n~troufá pěti chvalozpěvy. na 'sovětský, ráj, .
čímž'- se ,zbytečně kompromitovali" nejert"šmeralové, Nejedlí' aOJbrachtové;' .
• ale' i 'Wellsové 'a Shawové-,-,' a' pospíchá doznati: "Poznáhtv~ecky útrapy
.: rodícího se ,systému" poznáte ,obtÍže 'organisace, hrůz'u byrokra'cie;překážky, '
,
, ,negramotňosti", nedóstaték,inteligence.." :.Je ,to hodn,ě' eufemistické", obr~tně ,
.. I
nahoZerté"ale stačL" O, "ráji", tedy, ani vidu' ani slechu. 'Zůstává jen před"mětempředstav,. plánů '~a komunistické- víry', (nev'ěiit -v ten. budoucí, sovětský
':'rái;znamená dnes v 'RusktCnejtěžší zločin, taková "nevěra" 'podobně jako
::v.,katclické cír,kvi, je prohlášován'a 'za hodnou 'nejtěžšího trestu, což také H. •
",) loyá.lněď~ři~ává): Přesto je, a'utor:r;adšet;:' p~? sovět~kýřád ' ~ , systélll: soU:'
, hlaSl s'mm, hleda slova ,a,duv<!dY,Ja~ pnbllZlt tu bldu.a nehdskou ,uroyen
lidským" symp~tiím., Líbíď'se>mu,,' že v, Rusku:'není, nezarněstnanosti, že, pěti-,
,'~letka'vybičovala, horéčnýruch práce;';Poněktid 'hlouběji: systém; zločinu a
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· překotiJéde~ti-ukce: který;umuči! statísíce: nevi;;ných"pro'vinil~ii'\ statisíce
jich vyhostil do dobrovolného nebo nedobrovoltléhovyhnanství;který ;,pode~' "
zřelými bez dlouhých'soudú přeplnil žaláře, postaral se (jvšem: předeÍ1!- o: to, .
i aby nezaměstnanost. V Rusku. nebyla problémem. Ostatně zemědělský stát
,nezaměstnaností nikdy nebýľ katastrofálně. ohrožen. Sověty:sepákť?uší vy-'
· budovat:v Rusku průmysl. Ti ubozí otroci, kteří jsou ktépráci nakámando~
váni a, po hladových letech' syceni. přímo dobytčí .potravouv .. společných jídelnách (ina .totam Hoffmeiter přišel), a kteří za svou dřinu do úmoru '
nemají konec konců' nic, než něco bezcenných' peněz a"zasetročhu toho
inláta, ti ot~oci pracují horečně, prý nadšeně. (Také 'jsou zobrazeni na červán-kové obálce,. jak se zhlížejí.v. monumentálnosti .výstavby:-,-' ovšem na
obrázku jsou jejich hlavy bez špíny; . lišejů a jinýchriečistot.) Oh, tori<;- "
dšení,:které vyváží bolševická prop;tgandA ve'velkém!-Je zajímavé, ,že proti '
tomu nadšení' je tam. přísná vnitřní 'éeh~ura, že jsou obča:s přei-ušováný spoje ,:
se světem atd. Ti, kteří pobyli v' Rusku déle než' Hoffmeister a'kteří se
účastnili robot nejen očima, ale. i ,rukama 'asvalstvem, neodvezli si z> toho
· nadešntpřes hranice ani za nehet. To jsoutakésvědkové, nejen;,n()viny",
.před nimiž kniha varuje (dopoi-učujícpouze, Rudé právo!); Zkrátka Hoffmeistrův Povréhpětiletky je pouhopouhým povrche'm. Má-li.propagační:cíl,e,
· pak spoléhá "příliš na dnešní tempo a nálady. Získat pobavením, těkavostí,
· šprýmem, to: je dnes docela ,lehká věc. Hec' je prógramem ulice. V ážnouvěc
odbýtkarikatúrou, to je manýra i mladého uměle'ckéhó světa. Proč' se dívat
.příliš··pozorně.na problémy, proč ;dokonce-" nich, vŠetečp.ě '. štárat? .-HoreČka
,stoupa; vrtkavost .utíká od všeho kvalitního a solidního,' protáže tani ,;hrozí":~
: trocha svědomitější:práce, "trocha napětí sila :aspoň částečriá revise osobních
. kvalifikací: K lomu není 'chuti ani odvahy. Tédýpryč od toho, .úprk,za
.;,novým", nekritický ,~nthusiasín . pro fantastické.iplány,
je .načrtal . třeb~
zločin a. moral in sanity; A tj e z~ nimi krev a šílenství, Jé určitý pud v davu, .
který\ nutká právě ;pro. to. Z takových málokdo ,se stará,kde ,a čIm se' vY'i-střízliví. Loď láká 'a galejní pouta' s~nevidí. V galejése vůbec/nevěří, ale
jsou ohavné moderní"galeje. 'Hoffmeister, jich-také !teviděL,V zápádní.
-,Evropě města, ho nudí svým jednotvárným, stylem a tempem,-é-'vRusku
tofněéo jiného.' Je tam. sic, všecko jen "v', lešení", ale je'ÚmvZruch a:rucn~
Bolševici dovedou aranžovat vzruch a ruch, jenže to není žádné umění; Vy'hodit do povětří. starou.'nlonumentální'budovu;"vytlouci.a . spáliti, éo je
-v' cestě;,riovému- řádu", k tomu, není. p'otřebí zyláštri( gé'nhility a' '. je, vzruchu
a 'ruchu. dost, je dost práce,' třeba nic za ni..; Důležitější hude nové dílo;"
z.riěhoždásud, sovětská reklama presentúje světu jen bezvýznamné, vpravděreklamní drobty.'
"
.
. ..
.
'
" . ' -' .
- TěŽko nevěřit, že Hoffmeis!rov'á knížka byla napsána také ~a ~Čelý re"
'klaniíiími, 'třeba 'se autor proti tomu hned na,prvníchstránHéhironicky
, 'ohražuje. ','o
. -.
-'
'.:
'
,"
....'.
<',,: ,', .,.Jj.

ar ".

.• 1,

- Tajnostircik~uského:ďgenérdlního ,Úábu. Nap~alJá;oslav' Ku~i.Nákla~
dem Šolce a Šimáčka v. Praze lL; Jérusalemská: lL Cena brož. 22 Kč; váz.
28ďKč., -;-. Autor vypisuje různé události .z doby předválečné, i za světové:
. . války. O n~kterých událostech zmiňu je' se . podrobně. - Některé věci j ~ou pro
.. nás novinkóu,' ježto , dosud nepronikly na světlo. Líčí činy a: jednání těch,
, kteří byli příčinou světové války'. a. kteřÍmají'na svědomí nesmírné utrpení
· a bídu. milionů -nevinnych lidí a hlavně našeho' národa.: ZÝláště-do podrob!ností .vyličuje spisovatel z předválečně dobyvyzvědačskou,aférúplukovníka
'Redla, který svou 'velezradou, yelmi':kompromitoval rakouský-ť: generální
štáb. Líčení událostí z dol: i;větovéválky' vyvolává vzpomínKy ná rakouské
.'. vojenské velitele,', k~eří 'se domnívali; že nutným prostředkem k' udržení'
, vojenské, kázně' a k udržení říše rakouské jest: pověsit~ a zastřelit. -Čím 'více
krve viděli" tím' více. po ní prahli, a tytá své' zásady,.'jimiž 'chtěli:zachrániť
říši rak?uskou, uplatňovali i při' sUháni "domácího ne·přítele:'. :" c:ď"
· " 'Autordokaz'ujé citová'níma~tentickýth spisů· a 'výp~vědi ~s~ědků;' Ž~ \
ra,kouský' generální štáb 'sám'· si vymyslil ',ffalešnc'lu.
pověst '0: toiU,' _že celý .~. .
.
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· pražský 28.' pluk bez i~dinéhovýstřel~ pře~eľ.l~ď nepřít~li. Tím chtěl ge~e .. '"
rální štáb poštvati lcísaře proti čéskému národu,' aby měl Císař důvod k pronásledováníllárodáa jeho,'politických vůdců.
"
, V.ý .

. ','

. Stef~n 'Ca n k o 'v:' 'Pravoslavné křesťanství. východní.. Přeložil p~avo
slavný kněz Josef Žídek. Vydala Liga pravoslavné kultury'. Vytiskla knih~
tiskárna F; Obziny ve Vyškově. Stran 146, cena Kč2L~. Pečlivá úprava
a' dobrý 'překlad jsou formální. přednosti -spisu, který stejně' dobře.' Uspokojí '
po stránce· obsahové. Polemické partie v textu' i' pod čarou jsou nerady.
'V'ídány v ď dílech rázu yědeckého a jsou 'vždy _na ujmu. díla, nesmíme 'však
pustiti se zřetele, .žeď jd.evl!Ístně . .9 _pr()pagační přednášky, v nichž yýborný .
znatel pravoslayí mUsil se vyrovnávati i polemicky s námitkami;proti, pravoslaví' v Německu; (kde, na pozvání berlínské university .byly . prosloveny).'
'Př!;dnášky ty, jsou,' i :dnes ·dobrou 'příručkou k poznání' pravoslaví, které"
v našem národě?se neujalo z příčin tradičních i pro odlišný sklori~ všeobecně
ideov,ý,' ale'přesto není .,důvodu se o,ně nézajímati., Cankov, jest .významným
teologem 'východníní a 'k pramenům 'z takových míst se přirozeně sahá ;ÍIejráději.'Rozvrh spiSu' jest:' Credo. Církev. 'Kult. Zbožnost a aktivita. Rozhled'
po' .minulosti a přítomnosti. Abecední ukazatel..' .
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. ", ZnámádrancouzskácC!slovatelka AI.David~Neelová. vydala zajímavou
'knihu: "Heilige '.únd Hexer"~Tató ,knihavyšlau' Brockhause ,v Lipsku; ~
Spisovatel!{a 14> let dlela ,za 'účelem sfudia' v Tibetu;' stala' sevyz'navačkou.
budhismu a měla příležitost vniknoUti i do tajuplného života Tibefanů, se· znala 'jejich' zvyky a . mystické obřady. Ve svém spisupojédnává .0 těchto
svých pozmitcích:a' zkušenó~tech;.jichž/nabyla v zemi .lamaismu> Zvláště,
.poutavé jesťvylíčení některých 'pohřebních zvyků., Mrtvé tělo' nepohřbívá
sev Tibetu hned, nýbrž někdy až po sedmi nebo osmi dnech, takže v těchto
teplých I krajích mrtvola šíří nesnesitelný zápach. V některých krajích Tibetu jest' zvyk,' že sotva někdo zemře, obléknou jej do šatu,' ohráteným
předkem" dozadu. ,Pak . mrtvé. tělo se. zkříženýma 'rukama na prsou sešně· rujouv 'podoběsedicího 'BudhY. 'Potom, se mrtvola:',óbyčejÍIě již mokvající
.vloží do' kotle~· čímž se ovšem kotel zm.iČístí; Když tělo z .kotle bylo. vyňato,
;_tuse jen zhruba krotel·očisUavaří se v něm, čaj nebo. polévka 'pro účast-.·
· níky pohřbu. V krajích Tibetu, kde isou lesy; se. mrtvoly 'spalůjí,'ale 'tam,' ,
,kde není 'Iesů a kde topi~emje jen',trus zvířecí,odkládájí'se mrtvolylídské'
nÍ! zvláštnÍ- niísta, ~ kdež pak se stávají potravou. divé·zvěře.
. ,
.
_'Zemře-li .~ysok~ hodnostář klášterní;' mrtvóla jehose ylOŽíbuď';do"
roztoku soli nebo do rozpuštěného 'másla. ,Obličej' těchto mumií se pozlat,í,
a pak .se 'celá' mrtvola zahalí do plátna a.uloží 'se dó náhróbku - stříbrného
aposetéhó drahokamy~Kdyžzemře velkolama,' poleje sé~ je~o mrtvQla
>máslem, spálí se a popel se ,uloží do zvláštníhó:hrobuj který se pak bohatě
vykrášlí,' _ .
..
"
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Odhlašováni dítek z nábožen~k~'vý~ky ~eděje se jen ú'nás; nýbrŽ i ~ ji~
.,ný.ch.státecL:V Lipsku:. v..:. Sasku, .odhlásiló se. z nábožensHvýu\{y. 27.8 proe., .
'V. Drážďanech .. 14.3 proc.,.v Kamenicí 11.3 proc., průměrně. v celé, zemí asi,
<10 procent.' V Lipsku. odepřelo' vyučovati 'náboženství 60 ,procent;, v jiných
městech, 30 : pr,ocent učitelstva. c Předsednictvo. 'Saského, učitelského, spolku
'vydalo prohlášení kučitelstvu:; ;,Nikdonesmí býti členem' předsednictva.
učitelského' ,:spo!lm, kdo by vyučoýal náboženství," .. , / ce ~
) "Také' v .BrásiIii byla z~vedena fakultati~ní výuka náboŽe~stvL ,'Rodiče
~ nebo j(ljichzákonití ~ástupcovéJ?ohou dítky z výJlky náboženské odl!lásití.
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Učitelé, náboženství

..,,',

'.

'.

/.

jsou navrhováni církevními'úřady, kterým je též ponechá'n dozor' a dohled 'na vyučováni náboženství. Stát si vyhradil' jen dozor '
na školní kázeň ,a vyšetření mravních kvalit .učitelských sil. .' Vláda může . ,
',prostým' nařízením výuku náboženství. na' veřejných,'účelištích zastaviti,' ~
jestliže toho vyžaduje zájem veřejného 'pořádku:a ,školní kázně.,
Mz: '
'.
.
"
.
\"
"
,_.-" ~. Českobratrská, církevevangeltcká vystftY,ěla od r.1918' v nový-ch náboženských obcích 35; ve starých 4, modlitebny, zřídíla 14 domů pro cíi-kevnL .
účely a prostavěla celkem 16,000.000 Kč,' kteréžto sumy má ještě zaplátiti" .
, polovinu. Dvacet pět míst nemá vhodných místností bohoslužebných, k čemuž
by bylé potřebí nových, 7,000.000 Kč,\ Jubíléjriítoleranční.sbírka ,vděčnosti
. vynesla do konce m,ěsíce .listopadu'193L 1,171.271 I):č.
."
'.,
"

',.

z

, .' Ndboien~kéďvyznání čeehoslotláků v;ah~aničí je: 639.000 kat~lfků', kfeří
mají 375 katoliékých. chrámů,329.000 evangelíků s 332 chrámy, .43.000 pravo:
slavných, 63.000 řeckých katolíků a ,750.000 bez vyznání. J~,tedy zahranič<
pích Čechů pouze třetin'a katolíky. "
"
,
ď,
,
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I,
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. . Na kongresu starokatolíků, který se',konal 've. Vídni od 7. do 11. zářL,
1931 za předsednictví' arcibiskupautrechtskéhó, byli zastoupeni, patriarclia
,cařihradský a,' alexandrijs.ký, orthodoxní církve rumunská, btilhanká., a
srbská a, arcibiskup z Canterbury.' ' . '
ď
:,',

"

:

~,C-Farář Eckeri:v Md~nh~i~~ bylj~kci stoupenec',Seide~Úzovy skupiny ze '
strany sociálně; demokratické vyloučen. Eckert vst':JUpil do, strany, komu-'
nistické, která, mu zaručíla ,volnost v' jeho světovém nazírání. Předsednictva
" ve svazu náboženských socialistů se Eckert :,v'zdal.' "Předsedou se' stal- se,kretář dělnictva G6ring 'z 'Berlína, Eckert staL,se jednatelem,' podržel si
i 'redakci svazového • listu: a byl mu přidělen. jako spoluodpovědný redaktor'
, farář . Dr. Schenkel'. ze 'Stuttgartu~ZuffenhaÍlsenu. ,Mannheimský 'čásópis '
"Volkstimme': Č. 270 píše: "Strana ){omunistická 'provedli již mnohá divů .. "
proč by nemohla najíticesttl k evangelické církvi .vůbec."Badenská církevní.
'ráda' zbavila,Eckerta jeho .úřadu a' zavedla's ním' disciplinární řízellí;, vý~'
sledektohoto disciplinárního řízení jest propuštění faráře Eckertá ~i úřadu,
ježtó '. se. nesrovnává s úřadem duchovního evangelické národní církve,by'
, 'ja.koagitátor byl členem politické strany, která vypovědla ostrý' boj všemu,
co souvisí s náboŽenstvím; ď křesfaristvíma Církví: Eckert' byl zbavensvéhé
,Ílřad~ '. s okamžitou, platností a byla' odvolána "poskyhlUtá m~ 'již "dovólená
. na cestu, do .Ruska; Eckert nicméně odcestoval do Ruska; když byl předtí~
'promluvil na schůzích v Mannheimu, Stuttgartu a' Berlíně. Církevní :rada
náboženské óbce.' v Mannheimu, prohlásila,' že,' služebník evangelické Církve:'
~' nemůže býti současně služebníkem komunistické strany a "že farář Ervín
Eckeft jako, farář v Mannheimu zůstati nemůže.' Badenské. vedenFnáboženských socialistů prohlásilo" že spolek; jejích nezakazuj e svým ď členům člen~
ství v' určités~cialistické .straně.,'
'.,
'
,.
," ',' ZM::
"

"Moskevskd ka{edrdla Spasitelova v~h'ozenad~'povětlLJak bylo již
v tomto časopisu, že katedrála. Spasitelova v.' Móskvě má' býti, rozbořena a na, místě, jejím že má býti vybudována, budova obrovských roz-.
měrů, již se tak stalo. Ják ,sděluje . mezin~rodní' tisková 'služba' z, Moskvy, ,~
byla:dne 5. prosince 1931 tato katedrála vyhozena' dýnamitem';do,povětří.
Všechna u~ělecká díla, byla prý zehrámu' před~tim odstraněna,
",y -ý. "
sděleno

, .'~ V 'íÚvě' vystoupili,' ně~ečtí' čle~~vé;C. z konsistoř~ 'lit~vsÚ' evangelické'
církve.'
" , , .' "',
, , ,: ,'~ ", ď,

Pravoslavnýďkněz

I, \

městedmSovětskáUkrajina,' když byl: kato:
'lícký kostel zábavena, farář ,zatčen, převzal duchovní správu tamějších katolikůa uniatů, aniž'titopřest.oupili k orth.~doxní c í r k v í . ' , ,:'v~ý.
v malém

219

- _,I'

,

.- -

.

.'

.'

~ . \1
",\

,.,...'

... /
"'-'

"-

.
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. ," •..... Ruský Jisk oz·načilB~chov~'hu'dbu. i~koiákléÍd 'nové' proletářské' hudby.
Jen náboženský. ráz má býti odstraněn::Z" té příčiny byl podlóžen Bachovu
,;Magnifkát" noyý text od' ruskéhó. básníka ··Gordeckého..','
,.
~,!

:,.>,.,~;::-;~"/~,\_,:,,",;;,,~,\~,,,:.~,,:.~,,,.,"?,,,

Ba~orské: ~iÍ1Úterstv6 ;k~lt~ ~ozhodlo;

odříci
.-"

.','

iIložení p()pelnic.· ':':

'.'

"'

.~",,;

I

/-,

~ Badensku, :..; ktérémžto~ěstečku jest většina l,ímských '

Vé, F ytzenu

katolíků; _byl. vysvecen spoltdnÝ,kóstel'pro
. účasti biskupa, starokatolického
a ,presidenta
.
',t.
"

. se

:

'~

;. - '- .

'",

'.,.-;

',o

starokatolíky : a evangelíky.. za'
církve
evangeliéké.
",
.',
.
.....
"\'

círke~níéh' hřbitovech :nůž~ .

že na,

!.

,. _

'

"i".~.

.'

;' \

'-.'

'l '-

'

, ';.'

~

.

:

.: Španěl~tí biskupově yydali společný pástýřský:list,ye klerém :pou~azují
,na návrh nové 'ústavy,. který jest, ka~oliékécíÍ'kvinepříznivý\ a,'žá:aáj!"věřící,'
aby všemi možiiýmizáJ{oniťýriíiprostředký' pracovali' proti .{omúto·návrhu, '
který ohrožuje sociální. i hospodářské poměry Španělska. "
/,
,.
:'. . . ',','>:~.:
.. '~.
'::- .. - \::;,.,'
.
"
- I,'j
' .. '.. ,ďM ézi biskupem i Birm;Tlgha'mu' Barnem a . arcibiskupem z .Canterbury
'.' vinikl 'spór o. večeři Páně. Arcibiskup hájí víru v 'přítomnost Ježíše Krista
ye způsobě'chlebáíl'vína. po : konsekraci ,a Barnes :tuto' víru prohlašuje '.
pp~ěru~,·~'~"\.';:"
'.'
,. J.,'
.
';.,.'. " .
<

-",

za

.•' lta 'ko~fere~cí lV~sleyo~ých' riiethodí~t~,v IÚrmighllmu vyslovilo se
95.5 proé.dui:hovních i laických ,delegátů' pró sp~jení 3', velkých' methodi~
. stických,'církevních. skupin v ,Anglii, '. které· btÍdou~mítL 20. září ·1932 V. Lon- "
dýně. společný sněm. ,
'

'"
'-:-.

,

. ' "'Němečt~ a' francouzští ,~částníci kongresu Labour Party byli pře,kv~perii,
když vyst?upil !lend~rson a zafoá;fl,k~T{gres modlitbou.
\

.

.

,

'

-.,

'

,"

, ,K~reariští meth~disté prohlásili svou cÍ~kev za autónomnííadoplp.ilí 25'
v Ježíše
Krista 'Jako 'Boha, který se 'stal člov~kem; který jest 'naším _Pállem, 'naším
Vykupitélem a Spasjtélemsvěta."I.'
.. '
" , ' " .....

\

článků Wesleyových 8:článkysvými, z nichž druhý zní: "Věříme.

".

"-:'

-'.'"

,;

.''- Na k~ngresu zionistů v',Basile;ibyl zvol~npo odstupujícím presidentu
c Caimu Weizmannovi profesor. chemie v Manchestru, znalec talmudu a zakla,datelnovohehreiského' časópisu"Hazefirah", Nahum Sokolow, ,presidentem:
, zionistů .. ' " : , '
.,.,
.' , ,. ' , . .
.'

,~

-,' ,~.

"

. .:"

".

"-~.

:

: ' ".'

.;...

'.

,"

,'" ."

"

-'

",

, I

-'

Genérálníshromáždění presbyteriánských církví. v Americe prohlásilo,
každého svého příslušníka" který' by odpíral. vojenskou'službu, bude,

,že
háj.iti; iprohlašúje, dále;: že nemůže býti občanským právem', nikdo nucen, •. ab,y
. nosilibraii anebose'zúčastnil. \éálky:A' vyslovilo' se' znovu proti vojenské
·:výchověve škólácha na í.mlversitách .a· rozhodlo, ,že takové· přípravy na'
'. . ,.'
jejich' éírkevníchškolách'
budou odstraněny.'
.
<..
•.
-,"
.

"

Dlltch Relormed. Church ve~vobódném státě Jlzní Afriky vydala prohlášení, které každý' kazatel při svéoidinaci musírJOdepsati~, 1. že' Písmo
sv.:.. jesLslovoBoŽí,· 2. žé Písmo sv. ve všech svých .částech jest od Boha a
z, té příČiny,vévšechsvých částech jesLneomylné, 3.. že zázrak / Písma:- sv. ,
nelze lídským'!ozumem vysvětliti a že'semají'přijímítii 's ,dětirinouvírou"
že' vypravování Genese o stvořenLsvětaa o hříšném pádu prvních lidí jest
neomylné a že. jest inspiiováno,' 5. že historické líčení ve, Starém l Zákoně
oproti.ívrzenLki-itilw vývojové theori~ sluší poikládati .zápravdivé, 6. že
'.Kristus nejen; v,mravním: smyslu jest svatý a bez. hříchu,. nýbrž ivesvém
myšlení jest bez, bludu a klamu, .7 .. že učení Ježíšovo O· Mójžíšovi jako spisovateli 'Pentáteúchu,'o 'Jónášovi ,a velrybě" a 'o celém Písmu sv. jeslne-'
omylné 'a' že Ježíš Kiistus jest ' na'prostá' pravd,a:
. \
(.

',".

','

'220

.- ,'o . _.-

f,

";.'

I

.

I',,..

. #.

"

;' .
"

1.

,

./ .

'. -

,-

-

,

';

-,',.

'"

(.

,

Abesinský císaf Ras Ta/afi zrušit otrodví ve své říši; čímž 'na 2,000.000
otroků dosáhlo sviíbody:'
," ,
,V Erden, nadM oselo u
a snážiW sé zabrániti mu v
-.

, . " , . .
~

'

v~ikli komúnisté do k~stela',naJladli du'cho~~ího'
obřadech.

,

,",

L'

I

,\

•

~

Mohučský řÍmsko-katolický biskup odepfe['drkeúni pohřeb ná;od~ěso-

, ciálního poslance, ježto n'ení římskému katolíku dovoleno býtior"anisQvaným , '
členem strany národně-sociální.' CírkevnL pohřeb'by m~hLpýti, povolen jen
tehdy, kdyby své neposlušn'osti' předsmrU litoval, ,cožovšemď by 1!ltiselo
býti svědky prokázáno.,
.
/
"
,

"

"

,

i

•

"

V 'Hol~ndsku\lčinily časopisy ,~šech ,smeru· a strari v'~zvy k sbírán(podpisů pro' odzbrojení. ,Holandsko čítá, 8,000.000 'obyvatel ,a ,sebralo: se 2 Y,mi~
líonu p'odpisů.
'
"
,

Kon/eren~e anglikánských' biskupů zvolÚa arcibiskupa' z Canti!rbury a \
"ekumenického patriarchu za členy, "Doctrina! Commission", aby zjistili sou-,
h~asné a odchylné články učení těchto dvoú církví. , , ' ,
•

' , ' "

~.

_

"

t

/

".J

.

, Ve Fr~ncií je~t 1,ÓOO.000 při~těhovalých Poláků"řimsko~ka:toiického vy;znání, o jejichž duchovní 'potřeby "se stará"zvláštní komise z jejich/středu"
zvolená, která vydává i svůj vlastni časopis '"Polák ve Francii'.'.
' : ','
.

'

./"

" V Norvéžsku.nestala se od roku 1928 žádná vražda ani nějaký zločin,
který' by měl za následek smrt, z~ což jest bez~ sporu vděčiti jen omez,ení
výčepu alkoholických' nápoj~. ' '
;'.>

, Biskup 'polské národní církve Faronžá.d<i vš~cliny své duchovní spr~vce
v-iíběžníku,; který jest uveřejněn v časopise "Zviastum, evangeliczny", ,aby
k zabránění pronásledování připojili se k. některé církvi polským státem
" uznané.
V ukrajinském vědeckém' ústavě ve Varšavě ustavila se komise, jejímž
předsedou jest metropolita Dionyslus, která má přeložiti bibli a ,liturgic~é
knihy do ukrajinského)azyka.

", ,

, 'V'Jugóslavii. z~r~čuje noJá ústava,' která byla prohlášena, králem, 'svo, bodu víry a ,náboženského" vyznání, jež před zákonem' jsou si, rovna:
i

','

"'"

.

"

< .

/

'Presbyteriánskádrkev v SevernLA~eriée' čítá 535' náboženských 'obcí,
64 slovanských, n italských,48 maďarských, 76 španělských, 40 čínských a' ,
japonských," 210 německých; ínirilO to jsou' ještě náboženské, obce imnénské;
syrské a perské.,
,
;,
'"
':'
: ' . ' ," "

/

,

V ~inulétri roce ustavila se v Dorpatu v Eston~ku Akademická spolecnost .Luthérova. A té bylo nyní povoleno ministerstvem kultu' otevření sou~
. kromé theologicko-filosofickéakademie, ve které' se"mají ,vzdělávati kazatelé,
učitelé 'náboženství a duchovní sPrávcové pro německé obce v, Estonsku. ',Rektor akademie,' pastor Gruehn byl soudem v Dorpátu 6ds9uzen' na ,1 'měsíc
'do vězení,že bez schválení státních úřadů estonských povolál na akademii
říšsk?-německé pr?fesory' Dressa a KaisercEichber~a.
,,', '

V polském milllsÚrslvu kuitu bylo do~ud sa:Oostatné oddělen{ prozále~'
žitosti církve římsko-katolické, vedle oddělení pro. jiná 'éyznáníkřesťanská
a pro náboženská vyznáni nekřesťanská. J'fyní ,bylo samostatn~ oddělení
římsko-katolického' význání zrušeno a' sloučeno s .oddělením pro jiná vyznání.
křesfanskáp~d jménem "Křesťanská vyznáni";
,

i,

.

",

'

Ře~ktÍ sjednocena ~írkev v:PpÍsku cli~evydávitti v~ Varšavě novt'uniat-

skýčasopis.v jazyku .,ukrajinském, běloruském a-ruském. Na podZím'má
býtL otevřen nový seminář pro výchovuuniatských duchovní~h v městě Dubnu.: Má býti zahájena misi jnL činnost méziukra jinskými ruskými emigranty
a mezi studujícími bohosloví.n'a orthodoxnífakultě' ~e Varšavě., . . , '.'

a

>

Du~hoV,1í polské,~árodní církve, Brzoz~wski-byl od~ouzen k pók;Utě 500
zlotých nebo k dvěma, mě~icům' vězení, ~ že' oblékl roucho . římská-katolických,
duchovních.'
.',
, ;V Cholmsku, S 'obcí,

kněží těchto

lid

přál.

polské:ndrod~í církve,', pf.estoupilokprOlíoslaví,

"obcí však riebyli do
' ....
'.

pravosla\řné'

.

církve

přijati,

. ač ,si toho.

."

. '. O~thódox~í církev (pravoslávná) sl~ví v roce 193t'3Silleté j~bileúm prv~
ního úplnéhoďp,řekladubiblédo církevního slovanského jazyka~' '
, .
" ·Refoj.~~vaná náhoženská obecv~' Varšavě.~ydalanovýpolský
s· 330 . žalmy' a' písl)ěmi."
'
,
",

-

"".-

z~ěiJríík

'.'\."'

, N ejvice' čtený japonský lisl "O~~ka Mainichi" přináší dvakrát až třikrát
\.v týdnu', rubriku ,náboženskou. Jiný velký deník japónský"Yomiuri" má'
zvláštního' redaktora. pro náboženské otázky.. '
.
Evangelická; 'círk~vní .spr6va ,pro' 8adensko '. zaslala všem duchovním
'svým oběžník,~ který zní: "Každý duchovní má. si býti vědom, že jest 'pro
celou náboženskou obec. Není ustanoven farářem nějaké strany a tím~méně .
politickýmďagitátoremnebosociálním reformátorem. Tím: jest určitými h'ra~ nicemi ve' své politické 'činnosti'omezen/ Duchovní ,mají se všemožně vy~
stříhati tohó, aby jako řečníci politických: stran se na vzá jém potírali, ale
mají
při tom užíti method~, které, jsou v duchu Kristově.
'
1
- ' '
'.
"

,

~

Církev HerSteldlutherscíle Kerk v Holándsku, která,ser.1791 od éí~kve
lutheránské ,odtrhla a která dnes čítá' 2.D.000dÚŠí 'a v Utrechtu vydržuje
.. svůj vlastní seminář pro, svéhudoucí kazatele, usnesla se 'na' svém' 96., gene-,
, rálním, shromáždění 10 hlasy proti 7, připustiti ženyk úřadu kazatelskému;
, djakonskému a k úřadu staršíchnáb?ženských 'obcL
.,

v

Konference primitiv'ních' meth~distii
Derby ~snesla se 284 hlasý. proti
4, spojiti se opět· sinethódistickou, církví Wesleyovou, od níž se r., 1810
odtrhla.

,1,<\-

Nizozemsl{á biblická spole~no~t hodlá' v roce .1932 uspořádati výstavu
v Utrechtu, 'jíž se. činně zúčastní i starokatolíci holandští, kteří v roce 1932.
_ slaví 200letou p~niátkusvéhó oficielníh? překladu bible.

ťVPolsku jest14.12lkatolickýcb. duchovriích (11.628' římsko-katoI., 2428
. řecko-htol., 65arménsko~katol.), 2968 řecko-orthodoxních, 573 evangelických. Přín1stek obyvatelstva jest u evangelíků ,.6.3 na,.1000 obyvatel,
u Židů 9.7,.u řeckých katolíků 13.7, u římských katolíků 15.8; u orthodoxních
20.1. V, Polsku připadá na. 100.000 obyvatel asi 100, slepců, v Belgii 24; v Ně
mecku.61, v Americe 62, ve Francii .71, v' Ahglii 73, Y:Egyptě 1325 (následkem egyptské oční nemoci). . . .
','.
.
Generálnl konvenl a1Jlerických episkopálních církví přijal kanón' o manželství a rozluce manželsk~, dle něhož. mohou -církevní tribunály soudní.
zkoumati příčiny rozlukymanželskéa dle toho pak prohlásiti i církevně, man-

222·" ,

-

r
f

I

'želství za· zrušené; . Jen členové těchto zrušených ď~anželstev :mohóu uzavříti .nový sňatek, jestliže již jednou 'před· tím takový sňatek neuzavřeli.'·
."

Ve Flunternu, kanton Zurich. ve Švýcarsku, byl pronajat starý ko~tel,.·
za který věnovalo město 'pozemek. pro nový kostel,ia taneční síň.

Největší holandský ,socialistický list ,;H~t Volk"zavedl:~tálourubriku
pro duchovní proudy, ve které mají býti uveřéjňovány) důležité věci Z cír'kevního života.: Stalo se' tak ~p~, ostřejším boji· mezi příslušníky socialic
, litických stran a kruhů. církevních.
' ,
V Rize' byla založena fak~Ita římsko-katolického bohosloví .
. Židů. jest· ve S'pojených Státech severoameric,ktch '4.5 ~ilionu,' v. Polsku .
2,854.000, v Ukrajině 1,795.184, v Rumunsku 900.000, v' Německti 564.379,·'
v Maďarsku 473.310, v Československu '354.343, v Rusku' 304.386, ve Velké
Britanii 297.000, ď ve Francii 200.000, ,v Litvě, 155' tisíé, v, Nizozemsku 'ISO
tisíc, v Řecku 125 tisíc, 'v Palestině .157 tisíci, v Maro,ku 117.512, Ý Alžíru'
100 tisíc, v Iraku 87.488, v Turecku 70 ti~íci, v Tunisu 65 tisíc, v Egyptě
59.581, v Persii 40 tisíc. "
'
V Hol~néJsku navště~uje 61 % dítek' křesťanské národní školy a .39%
bezkonfesní' státní školy.
'
. Anglick~ ~v';bodnécirkve přijaly pozvamarcibiskupa i' Cante~bur'y ke
zyláštní, schůzi, na· které by se projednalo sjednocení s církví anglikánskou.

španělsko' zavedlo ženské volební právo. Manželství může býti rozlou- '

čeno

na .základě obapolného dorozumění manželů, svobodnou vůlí manželky:
nebo na návrh manžela, ale. tento musí' uvésti spravedlivou příčinu. Výdaje
, ná kult ve výši 11 milionů peset byly škrtnuty; jen platy kněžím"; praktické
duchovní správě pracujícím mají býti jeŠtě 11 let vypláceny.·Od dospělých
má se požadovati písemné prohlášení a jejich náboženské příslušnosti.
,.

.

'-,

U sneséním Íitevského sněmu' byl dóm viU;e vyvlastněn a ~devzdán
jako káthedrála biskupu evangelickélutherské církve.' Správu dómu vede
komité, v němž Němcům byly dány 3~ hlasy zll. Němci prohlásili, že na'
tyto 3 hlasy nereflektují.
a

,V malé maďarské vesnici' Zalaszentjakat . pořídili: si chudí evangeličtí
jehož posvěcení 'vykonali dvaevange-

.

Trojjazyčná. re/~rmova~á nábožénská obec .v,Novém Sadě v Jugo~lavii,

katoličtí obyvatelé společně zvon,
ličtí a jeden k a t o I i.c k Ý duchovní.

oteyřela

druhý kostel, .který jest určÉm

hlavně'pro německé

bohoslužby;,

'v-ý.

Španělská komora, přijala 178' proti 59 hlasů~ článek 24. ústavy:' '.
;, Všechna vyznání. jsou sobě před iákonem rovna a jsou. podřízena zvláštním zákonům. Ani. stát ani obce nesmějí. církve nebo' církevní' společnosti
podporo,vatí.
.,
,
"
,

Dosavadní státní vydání nak'ult a clucl~~vens(vomusi, n~jpozději ~e ........
dvou, letech, býti zastaveno .. Mnišské řády, které mimo tří slibů skládají '
ještě čtvrtý -slib (řád Jesuitů, který' čítá ve španělsku na 3000 členů) se;
. zrušují. Majetek těchto' řádů se zabírá a.bude ho -použito k dobročinným.
účelům; Všechny mnišské ~ádyjsou, podřízeny zvláštním 'zákonům, pod~
.
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'

léhají k~ntrole státu a' musejí o. hospodářství svého majetku sklád~ti účty.'
Není jim dovoleno áni přímO an'inepřímo 'prostřednictvím'jiných osob jmění
<a majetku získávati nebo držeti;;než jakj~st dovoleno pro d9volené účele a
, p'ro jejich byt. Statky', řádové mohou býti státem' zabrány. ,Zakazuje se
- 'řádům provozování obchodu, p!ůmýslu a vyučování:: '

o

- ·,1

.-

"PdstU naši~K před kda ~ církv;"těskoslo~'en~ké. 'V, dobách předhusit~
.ských většina našeho'lidu zachováyala,půst' věrně. Ale po husitských válkách, ,
kdy ·v."lídu 'ochladla/náboženská"' horlivost á, kdy' u .' šlechty ·a, měšfanstva.
nastal' úpadek zbožnosti,. postívalí se mnozí 'lidé ,.' jen' na oko, snažíce se
.vzbuditi u jiných zdání. zbožnosti. ,Chélčický ve svých spisech tvrdí, že.
,'kmravnému životu křesfan'skému není, postu', zapotřebí, a vysmívá se sou,-, věrcům, kterak se 'postí: kdyby prý 'někdo v.'postě' pojedl mléka, másla,
vajec (to,byla jídla u'nás,tehdy církevně. zapovězená v·'půst jakomasci)
, ,jenom za peníz, je zle, hřeší; sní:1i však :ryb za 10 ,grošů,' je . dobře. ,,,Kněží
ďu nás," vytýká v Postile; "mají každý, dén, sytý oběd:, ryby ve trojích proměriáchr v jiných' a, .j iných \ kořeních, ' huspeniny' rozkošné;' herynky;' vyzínu"
'fíky a mandle; řecké víno ajinévěd dobré vnemaléínpočtu krmí; víno
k: tomu chutné á pivo husté pijí až do večera a ,s tím jdou spat. Tak 'se
poští nejprve kněží a mistři, pótom, knížata, páni; měšfané; a dnes i sedláci
jIch; následují, pokud mohou: naperou sesmat1okvšelikých, že " jhu
sotva břich<l:' .stačf.,",Přísnost.pos,hi byla, mírněna, hlavně'požíváníIIÍ "ryb,
takže .před postem byla 'po 'rybách vždy velKá sháňka, Roku 1478 ,z Lands~
hutu, děkoval panVok z· Rožmberka' úře~níkůP1 krumlovským ,za poslané
štiky, '"že' se ten půst budu moci lépe postiti; a, já vám' posílám štokfiš,
abyste se také v' půst ten lépe postiti mohli." _ ' "
'
Arcibiskup JanRokycan~(1471 v Praze) uznával, že kaŽdý od 21:,roku'
je povinep se postiti. 'A dlužno přiznati, že naši lidé bývali v postech přís
nější než kteříkoli jiní: Svědčíf o tom Mistr ,Václav Koral'da v 15. ,věku.
, Čechové 'nepřipoúštěli,v" půst, (másla, . va j ec~ ani mléka. Možněj ší I jedli ryby,
'chudší, najedli se i p'Iáríých hrušek nebo jiného prostého jídla,'maštěného
,lněnýrríďolejem.,~Přísnějšílidé.v postní den nejedli zhola nic. Jak 'proto
; užasli poslové' Jiříka' krále,na cestě své 'do Říma k papežir. 1462, když
viděli •blížepadó~'y, kterak~ hospodář ve středu přěd, velikonocemi' jedl
slepici v ,polévce; ,hned potom 'slyšeli Čechové horliti i jiné' cizince. na
_Vlachy, . že, v postě, jedli mléko. "V, Němcích také v době postní vejce' a '
. 'jídla mléčná . jedí svobodně,ač podle cÍl1kevnídí 'nařízení jen malé rybičky
se mají jísti a vítÍo se má píti' v skromnosti,': poznamenal Koranda, horlivý
kališník, V" Římě, samém pakvidělí poslové, ;,ani lidé 'v postě ,zjevně a svo- '
bodně prodávali .v krámech masných maso telecí, skopové,jehněčí a na trhu
slepice,'vejce a,mléko. A slu~ebníci prelátů. kupovali."
, Též' čéští bratří půst zachovávali;' zvláště když byli postaveni v protivenstvích, napomínali' se Bratří k postům. Ale ' půst, jim' byla skutečná
újma, skutečný, tresť těla a ne, snad,' jen zdÍ'Žení. se masa.
'
~rohřešíl-lr se někdo v Čechách proti postu. zj~v'riě, bývaL konšelským
soudem tréstán peněžitou pokutou á věZením. Plzeňští r. 1591 odsoudili jed-'
, noho"hříšÍlJka, který "jsa pod trunkem",' snědl jednóhopostního.dne kousek'
kuřete, -aby o příštích svátcích velikonočních přišel dci věže odsedět sitr'esť
'a tu k jídlu dostával' jenom "ryby,' herynky a štokfiše".- (Winter.)
Českosl~venská Církev nemá přikázání o postti. Tak jako Petr Chelčický
i ona učí, že k mravnímu životu křesťanskému není postu zapotřebí.- v-Ý', .
'.
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, ,>ivoVd čínski~'stava s;~noví v '§11., l{t~rý dříve jedn~l o ;vobodě nábo~_;
ž~nské, . toto:, "Každý požívá svobody' sv:ědomí'',; o. ,náboženství se v ústavě
,více nemluví.
' _._--_.,~~
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