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'. K ŠEDESÁTINÁM ~ 13RAT~A P,ATRIÁRCHX.· .•. 
, " "~ ~ , , ',' - ; ."' ~" I' !, ' .- .' ; , " . . :; .' I.. \ • 

(,!" ". ,'" ln~irúm}ortem etďperfeCtum .ď:. 
'", ' , •• ". 0,0 • ,', 

, , '. '..' ( o" .. 

-, Není naším .úmy,slem psáti podrobnou biografii br . patriarchy •.• , 
. Naší snahou hude spíše poukázati ~na to,' žeProzřefelnost s'práv-' .. 
ď :něurčila rnUže>na',:'své místo.k vedenfa, správě ,církve '.česko;. . 
. ' sľovenské; .. '. " '".' ,'" ' .... , " ." , . ,:. ". '.' '\, 

..... Při~ozeriě;~ úpl~é'maÍ>řesném o~enění apósouzerií6sob, sto:' 
. jícíchv če1e'společnosti,aťnábo:ženskě,:'aťobčanské. jest třeba' 
odstupu času. Z ,dějin věků ',víme,že:1idésvou dobou nejvíce' vy",: . 

chvalovanf., obyčejně ne ohstálí, před,'soudem' ,dějin!, ba, doko'nce 
upadli V' zapomenutí. a naopak,·' že často \ti, k nimž současná· doba' 

,byla' neinilosrdná a přísná,bylisoudem. dějinnejenr~habilito
váni, nýbrž i správně doceněni. Přes to však jsou zmiky, , kterými 
možno určiti a oceniti životní dráhu a vysledekpráce člověka, 
povolaného Bohem k. velikému životnímu úkolu. . :, '.i.' . 

..Každém~, kdo nesleduje hnutí naší cí~kvején po~rchně;jest 
'Zřejmo, ,že' cí~kev naše nevznikla. jen z 'poválečné nějaké' psy': . 
chasy, nýbrž žé toto. reformní náboženské hnutí' zasahújé svými 

:. kořeny' hhib"oce do existence .• a minulosti -našeho národa '-- hlou:,: 
, běji sna:d,' než i .mnozí našiJilosofové~a' théólogové cítí a tuší"i 
'a~ebjsol.1 ochotni připústit~ i,V tomto./,myslujsounáz,ory nej-. 
přednějších našich lidí. na církev"čéskosloveriskou jen relátivní 
a často pochybné.;. _ . ,', ....... ""1. '" .,... ,'. " 

Církev českosl~~enská jestvýsledni~í,~šech těch 'duch~vn'ích.· 
proudů, jimiž Duch ,boží projevuje 'se v národech a jimiž on též 
mluví.k národu - tak právě jako 'církev prvokh~sťanská, či 
,můžeme snad říci Kristem,reformov!lná .církevi židovská .. ....:.:... a' za 
takové sepovažova1ii apoštolové i Ježíš -..-:.nebyla neŽvýsled

, ;'riicívšech těch ideových proudů, jimiž mluvil Duch' boží k ná:: 
rodu 'židovskému skrze proroky ~naposled ,skrze .. Syna. svého 

t.""\ 'J~žíšeo Krista, o ',., , , 
:" Jén 'slepý; a člověk zlé, vůh~,;může.n~viděti 'těchd.uchovních 

; vztahůdrkve' československé k dušinárodanašehó' o'dzačátkit 
, věků, kdy k Otcům' mluvil Bůhhla~em 'přírody, až, podobu' du-' 
chovního vývoj e usměrněného' evangeliem. Krista a. životem pro-,,', 
roků'národa~,Vznikeni 'církve naplnil se čas: .. ' . ..•. ,< '.' "::,, ~' 

.;, VŠ~chny reformY'v říinskécírkvi z~čatyvp~dstatějejími 
". kněžími. Od ~ Savonaroly a. Husapřés,Kalvíri~ažpoFarského, " 

všichni byli římskými kně:žímL To' bylo'a, i~st· memento římské 
církvi. Také ideje všech těch inámých a . neznámých reformátorů., 
žily a, žijí přes smrt její,ch, nositelů, neboť' i když'iabiiitělo, 

, nemohliiabíti duši - a,reformní ty ideje jen čekaly' riasvou re
" inkarnaéi,'abý 'zase ,slovo,: s léi. 1 o se' tělem, jak nutno dle přiroze~ 

ného řádu božího',v našernhmotnémsvětě._ "" . 
- j , ! 

I ( " • 

. .' ~' , 



C,C 

-, 

" 

"~i 

·'i·-

'" 

,I , 

" '\lěříine, '~eipro~h~téln&st~;bírá';~\lrguje' si' nosit~le ;vých 
deí'~zmilostibožijsrne, cO jsme. "',,,"'" ",' 

,', Nikdo nemohl .začíti :~řganisov~tinaŠe reformní nábož.enské 
, hnutí,v n:ovou církev, kdo nebyl si, vědomt~chto nutných před-" 
pokladů a ideí. Naše církev jest ve smyslu orgánisačním z velké 
',části 'dílem kolektiva. ,". " ", " ",I'" 

,'Diepř~dváiečné liberalni~r~Úřimské nál~dy. myslelo 'se,že 
,skutečný boj náboženský proti :'Římu bude' díleminteligenc~ 

'láick~,a' zatím tato; až 'na malé česJné výjimky,:. nám pádla v bok 
, .,:Článkyjáko:: ,;íriožná,' žesC mýlím'~; S,překvapenímjsme kon-

, statovali; že všechno, tó.předváIečné"souzení' Říma" ,nemělo 
'upřímnosti,' sílyacharakteÍu' ~ á., k" úžasu světa i národabyli ' 

tovhlstní jeho KtÍěží, : kteří' počali souditi Řím:" ' , " 
, " :V zpomínám dosud" živě. Údsky, mluv~no,' dostalj ~em;e čirou: 

"" náhodou na historickou, schůiL8.1ediia1920 na Smíchov, a tO 
"'tímz'působem; Že vevlakuruUjodně vzal jsem do ruky 'nOviny, 
, kde' tato schůze.,byla, oznámená.: Nébýl, jsem'tehdy mezi reform:"·' . 

,ním kněŽstvem, ,neboť ;reformy;<jak 'tehdy ,byly ,plánovány, mne' 
",neuspokojovaly aclitěljsemse věnovati'studiu práv a,pak ve 
". , veřejném' životě šířitiinodenlí ideje 'nábóženské:.:Přiznámse 

" " také,žejsemód L zv:'refórinistÓ, znaje římské ,kněze; mnoho 
toho nečekal. 'Byla to spíše zvědavost,' která mne na dotyčnou " 
s'chůzLpřiIákala. "',' , ".':,.::: :;""'ď,,':, "". :. :; ",,' .. 

,:Průběh schůze',jestzňá~. Strana věr~áŘímU chtěla .různými 
pn;ttahy reformní snahy, mezi . kněžsty~m 'oddáliti;' zv lažnitiá 'po,-~ 
zvolna 'znechutiti á 'tím přirozeně, ialemožniti. Většinu účastníků 
.jsemnez~aL 'Po různýc~vášnivych .debatách hrozil? skutečně 

ď' nebezpečí, že shromáždění se nerozhodne 'ná .ničem určitém·a že 
r<;>zhodnutL hJ.!de oddáleno., T uvidím;~j ak. povstáya něj 1l:k§mi ' 
neznámý .... kněz aresolutnírn 'hlasem: vyzýva' shromáždění,'aby . 

. . ~anechalo 'sldv~ a,scht1zováriíEľ.přikroČil6 'korú~čně k rázným či
nům: I',p řeni šit všechno .ponižit j ídď· j ednáňís Římem a založit. si 
svoji <vlastní církev.:" Nastává historický okamžik,plriý dušev
ního, boje' a napětL Kněží"Říma' hlasujfpi-óti Říriiu -: a církev' 
československá, sezródilá. ,. ,ť,,' '~'. . .' . . 

, . T~Jjý16'po"prvé,~když po~nal'j~em br. 'pairi~rd~u. 'boplň~-' 
, -jící prolilášenfbL'Farského, že církev českoslov,etiskáriespokojí 

se jen, stává jícím programem. reformis!llu, ale' . že :pŮ'j de cestou 
" náboženského vývoje :ria.podkladě· svo~ódy 'svědomí," strhlo mne, 
,že nechal jsemejinýcliplánů a hned přihlásil se v,řady spolu
pracoyníků.' íPrvní mé' vystoupení "bylo v' Nuslí<;:h'~ pa~ vrátil 

-jsem se. na,Moravu a .začal šířiti církev na HaÍ1é; ~ ,,' " ".., 
. Nevííri:jakbyse.bylyvyvinuly pořněry,kdybynehylo bývalo 

'rázného . vystoupení' br. " patriarchy'ria oné památné schůzi.. 
I když připustíme, že. byY zalóžení, církve, bylo přece později 
došlo, nesmíme za,pOmínat, že býse byl propásl vhodný psycho;. 

" ' , < ,: , ' ' _ i .' ~, t ,', ' ,_','" • \ i'" _.. ' ,I \ , ' .; ',~' , • " • ' 
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logicky: :okam,žik. a pozdě~jšíj)růkopniciby'bylimtiseltpřacóvat ",' 

,za> dalekó"těžšich 'ppdmínek,a . S Iláděj í)7: 'menš(úspě'chyj~ nebát 
již pomalu ďzačala:se ,zvédaf.vltla reakce;' ie 'začátku ~óvšem:, tiše' 
a opatrnický. " , ::/ ;\, ' 

.. " .. ' .čtu~li teď,v'časppise~h 'ret~ospěk:tivněď j~h~:'. ČÚ~kY:i ~yka,Úci , 
,", sereformy,y římské cíí"kvi,vidím, že' on ideově ivnitřriěria'Jyto. ,,' 

reformy bylpřipráven. :Jen.o:rozečhyě'lý azaríícený,hl~s',~yjá:., ' 
dřoval jen' ti:l,. cotisíceď římškých: kněžÍvnítřně'cítiIo: a~neod~ažo~ '" , 

,Nalose:vyslovifi ' a:tíin méně"iéalisov ati>Akdo: Zilá: živoť,řÍm~ ", 
skéhó kněze; který nedovedl se, zbavit užívání,Bóhem' inu " da-

" , ',; ",'" 



\. 

néhó~oztimti a/~m~zapřellásk~'k~árodu:a j~ho n~j~ětším ~eli
kánůmaďjénžzárbveňpóchopil,' žeučenLa hlavně prakse' run-

: ské církvéj est.dalekO, od evangelia; Krist<lva,'.itenpochopi ty.' 
,duš~vni hrl1zy:a múka,ježtakóvý .kněz proiívá've' dne iv.noCl, 
každým/okamžikém;\Není na'světě, horšího: otroctví; než 
Otroétvídiicha.;;A pro'toobdivtlhódné .a:vskutkúdjlo~boŽí, .že.ti, 
jiniŽ~;církev:snažiia:" se.,zlomitichar.akter, po~tolik,'let; měli ,od

;'yaIiu,svrhnoutiseseBe'·tópotupné-jhó.~ .'~' .•... '.' .' . 
, ,A:tcivŠ~',TIzářovaí~'z'hl~sUL br.,patriar~hY: 8.~1~dna.'~ hlasu -,' 

._ ďsvobodyiboží:prO,ty,' kteří'.již neměli ani naděje;, '. . .. 
_.' ": 'Bylo oV,še.m.;dQst ··.těch;ykteří '.' hlasbvali,' .-ale~·nadšení· j~jich 

-'. ď ~,' • ,:elmi, briy pohaslo; před prací. .... Kdo všitksledoval. propag~črií . 
',činnost br,: patriárchy vevých. Čechách viděl;' ž~ to nebyla.j eu 

enérgicky"plamenná~ slova; která. 'dovedl :promluvit,ále . že ion," 
,dovedé!'mltlvitU energiékýíni. činy;Za:jedilU i riejvýznačnějšíCh. 

Ji 

" '. znát?ekj~ho-úspěšné"činriosti pov~žuji to, že'prvně dovedl ,ú,;_ . 
. I 'skatipró církev svoj i obec, kde, působil j ako římský fiuář . Jest to . 

· velmi'důl~žité" abychom'mohli' pOsOuditi,yjakém '.smysltl vedl, 
a' vychovával .. svůj lid; jak ~sámbyl' připraven á p'řipravoval'jiné;' 

.' N ebyló: to:jeri: okámžité ,'poválečné . vzplanutí,' .. nýbiž ,systema-' 
\'. tická:práce. a.duchovní :.výchova . lidu,' ve .smyslu 'vznešeriých '. 

- tradié 'osvíée'ných 'a národních"kněŽí.Nelzé .ani dohl~dnouti .do~~ 
"sahu,'kdýbyvětšinačeských kněží:bylav" tom smyslu, vycho ... 

, " 

"·valá.český'národ.' .> ,'x i ';' " . ...•. "ď. 
.. . . Jáko ri~tný př~dpoklád.k to~u' považ'uiitaké znalostdějfn 
náro,da.; A'mohu snad prozraditi i jak sámbr~, Dr~ Farský .byl· ve ' 
Stockholmě př'ekvapen;--při :prohlídcehístoÍ'Íc~ých památek. švéd
ských, ale též ,českých (odvézený~hŠvédy), nejen důkladnou, 
ale i podrobnou znalostí ,dějin,l:eských'isvětových" kterou.-br .. 

'.' patriarcha při tétó; #ác.né,příležitostiproj evil.'--: 'R j áj sen\ si 
,',: 'sám'I11usd:při~nat,. že:teriJéirář, při té; hrl'lze a beznadějilOsti 

....... římského,Života.nezáhálél; nybrŽsÍřá'dalduchóvrií .... ma j etek a 
:připr~vovals'e.tak k.příŠtím·:boji1in,'- " ". '. ",' ",.' , 

. N~thoďsiti"ědo~Úi,:žéšel.do;,boje 'bez' jakéhokoliv exi-' . 
stenčního .. zajiŠtění, . beiohledu .na budoucnos.t rodiny, pln víry '.' 
ye. idar.díli. ~A možno j ě'štěbeznádsázky říci, že. úspěch 'a' roz':' . 

· .mách .. ' CírkVe.: ve Východních Čechách .. vděčí jeho ,práci, .i aniž při 
' .•...• tom ;'pi:irože'n~~ zapómfnáine na; .. i ého . věrné pomocníky , . jimž ,cm 

i ·· .• byl'dobrýmyůdc(iml a rád<:em~.;.·; ... ' i .:ď,,'. . ...... , ..;' 
.:.NYníteprve, kdyfdHo : se zdařilo a.jestpoměrný kIid,',do-

· vedeniepřehlédnouti, jaká to hyla .odvaha aprác~, když bylo 
,ď. nutno Za; krátký čas vyk6nativše to','co .jiné . církve vykonaly. za 

'ták'dlo'uhoUdobu.' , . "';\:." .... ,ď: ,', . '.' 

,_., " ',.",Tesi:při~9i~no; že~ jeh&,ďČinn6s:ého :přímo přédurčo~alá 'za 
., , biskupa diěcése·a. později' patriarchu církve. : .. '.'- . - ...: 

. 'Není' třeba s~ad pfedesHáti, "že úřad biskupský ll' nás dale,kó 
, • -I .' \ \ ""', •••• '. (" 

" ~ . 



" f' < • , -',:, , ,~. , • .' :~. .:-: • • " - "'" ",-, • '. /:. • ,'., t ,,:' ,:.' .'1" . , 

se nekryje s'podobnýnii úřady, u' církví ':starých;'orthodoxriích. 
l}nás'nejenl,ženení to sinekura,vzl~tohlavu,inýbrž' je~)řední:' ".,;,. 
místo.v bojiv'první linÍÍ,kaniž,přiletíněkdy i'.střela'z.vlastníéh .. 
,řad. Život a nemoc, ilesnuleho, br~\ pa, tí:iarchy, 'Dr: ' F ar,ského, Aava' , 

'. každému kandidátu'názornou perspektivu;' co .. hočéká;',',\ "",' 
, ".'. Nestačí,ahy patria~cha.,byi snad' jenfar,ářem::d~ch~vní~j ale 
,nútnotéž,. ahy' bylsta,vitelemí ,finaÍlčnikem, dobrým hospodářimij 
, organisátorem, redaktorem' a též . častórbisuiovatelem~,člově-'., ,." 
kém;'je,muž nepatři arii den .ani:noc,.'a.'jénž',prosebéi své;nemá 

, 'klidu,jenžnepatřr'~mLsobě ani rodiriě'~\ mužéniďželézriého 
'zdraví' á. neryu,'připraven 'na' zklamáÍií,'nevděk:vlastních;.aby " 

'byl' pln' víry a síly Ftehdy,když.těJo' jes~sláboa v()lá:';,Bože 
, inůj,Boženilij; ;;" Jesttřeba, aby patriarcha b'yf,vůdcem., sto-' 

" ." jícím pévně '. a, vedoucím svou ch'kev k duchoynímuvítězství.: < ' 
, " .. ' Pro i toho, kdo znal poměry,bylo"zřejmo,"Žeépo<sm:rti:br;:'dr. 

Farského' nastává. novémupatriarcnovi velmi těžký.úkoL 'Často 
jest v životě snáze"začít,nějakédílo,' neŽ pokračovat a'vYtrvat ,,', "i. 

'v něm a hlavně ,udržet ci zachovat ,dílá apřivésť,je kvítězstvC <, 
"". 'Nepřátelé já.s~li;', že smrÚ,'br~Far~kéhO:;z~mře,iriaše .dílo,'~" 
,By~o 'třeba vůdc,e. ,ostražitého a; r9zšafného, který by dovedl : čelit . ' 
všemnástrahám·nepřáh!l a.též neporozuměním .Z, vlastních ,řád;' 

'Náš národ:nerií snadn<UTést ani.v ohlédu' politickém, což Jp.prve .' 
církevním;ďVíme z, 'dějin, 'že ·:.vlastriě.na ,naší povaze . ztroskota.la 
naše samostatnost pólitická ,i, cffkevn( a riytÍí se čeka:lopodobně. : 
"Určité. příznaky' zde . byly;~ .Ale .,' e~ergie br~ .. : pa friarchy.a. . jeho 
spolupracovníků ď. pře:mohla, snahy 'rozkladné ,a'.dóvedla·církVi 
udržét .to néjc(mnějŠí,',Lj.,vnitřníjed~otu'aklid~ ,: .~:.c~ ',:.> \'., 

':Nyní"vš,ichniti, ',kteří opravdumiluiÍcírkev, vidí jistě ná~' . 
. z!lrpě, jaký to byl dar církvi a co' Ilás; bylo stihlo v případě T 

.... , , : opačIlém .. N a Moravě jsme měli hrůzný výstražný příklad t. zv. •. ,." 
, ; krisé pravoslávné, jíž ďostatní diecése; bohúdík,bylyušetřeny.', 

. ' '·Nutno,ita.ké.kladriě .:vyzv~dnout,:, Ú· i ·.všechnY' .diecé~e\próje~ď, . 
'.' , vily úplnou, řekli bychom::církevnf státotvorností 'a to:by1..fakt, .' 

. který získal náin úctu· domáéí,'idií. veřejnosti. a -také; což.dŮ':',:' ': 
, Ježité, vládních Júuhů; '.' ,'>,'c:';'. ....'::."\.\' ',"1,; 

.. ,.;.,. Takéhosp6dář~ká 'situace 'církve;: doníŽ.l)l~::p~triarchapříŠ~I;' ... 
byla velmi neutěšenou, ba teď.sFtó'rriůžéme· říci,někdypřímo 
zoufalou, F ond.y vyčerpány, zá vázkŮ mnoho :a:' krise hospodářská 
'přede. dveřmi.·, Nikdo:riedov,éde' \ sipředstaviti,::kolik,'tul bylo' 
opravdu zoufalých, situacía·:nevÍrri/'koIik riOcíteh&{br:' patri-' .' 
ar,cha'spaI: , N: ikdo také nemá' tušení, co. enetgiea 'času : šéďvyčer.:: 
palo,' aby'sénašlo východisko z této' tísriivé: situace?': ....... / 

, ·:Jederií. a;správa'církvC nevyžaduje' jeriďve'déní>diíchovního;. 
. .ale,takéadministráthrního' ahospodářskéhojjež jest ktidižení" 
ď.:.éírkVeveImidůležité~ďitLnéjvětší idealisté chfějí- nakonec se 

'. svými rodinami' jíst·a~stáť-.vyžadujeodcírkvrvevěcechadmini7 
. ( , ";,>\ ",. " , ~ : \ " ..' ' 

~, " "'< ';'. ' 
I" ',_~ 
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,,:.>,'.' "",," , .. '~': J .~,\ •• '.,>: <:,.-.' ""::'';' <'.'~ O"':",: ':',', .",' '-~ .. ' o,', 
uistratiyqíchpřesný chod,' a pořádek ~ IdéálnÍčasy galilejské' jsoú 

, ,ďtyfam:",', . ;i ;.ď~"/' ď~': '.' .';,,' . ":ď ,:' ... , ." ' .~. . "ď 

':'i,A :.nutno. ·přiiriat"p(),;začátečníni)dealisniu.a,·~zplimutí, 'jak I .. 
.•.• jinak:~mi nébylomožno; diilo:v:elínLulUoho práce, než jsme týto , 

'věCi, uvedIidopOřádkii A. 'zde práce br.: patriarchy jistě' jest.·, 
nedoceněna::: '. ,:ď .. : . ,," '. ". " "" 

. ,ď:·.'Nei:'.a~fria.'~iéi,ideové·'néb;lo:iapomí~án~.ď;,Nová, ú~tav~,:' 
''..;,ideóvýiákladnau~Y,éírkve,:vyzriáníaVŠ,echna'taprác,e15 .do~ 
končepímď~l ,reálríím .užitkem prvního našeho sněmu, dálase:pod 
aegidoujeho'patriarchátu. Též jeho :péče,(), bohoslovce,. jejich. 
,~ttídium, kolej' a·dosaženíV lastnL filkul ty j est dostatečně. známa. \ 
;, :;tTím,že~br;p~tTÚirchaď';odzačátku·ďsledoval ide~rózumného' 

.,: výyoj e :.a:poktokunáboženského;,neda v' se strhnouti.: ani lákáriíni 
'. : a .. 'Vyznamenáními.' orthodoxního ." pni vosla ~í, . ani popularitou, pře-
, ',', kotI,lého,a ','často:,.' v pods tá tě :. prázdného'·· radikalIsmu '. -' . zajistil .. 

"'<'církvin:a:šíklidnouJinii< náboženskéhO. vývoje a 'pokroku/jak' 
": 'bylo" našíth,:ideáJem ód úlčátkti.:Zůstalf jsjne svojL á jdem'e' 

, 'svoll:céstou/,' ',;;':,/,<,,:' Iii:.: <, ... ' 
.' ··,:, .. ~emohl"bY;jistě.,býtjlvůdcein,ď církve;·ten,; kdo' dnes by shll .. , 

'. '.na. radikální levicia,zítraná ; Ílejkra jnější pravici,oeh 1 nilOpak,' . 
, .. ' rieboťnikdóby nemohlniítCjistoty,.'kdellakone'c5končí.a ka'm 

:'"cÍÍ'kevzavedé;ť.Vůdce'církve.potřebuje·ďpřesnou· příniouliriH.··a, .... 
." li" kt .... ".' ... ':>.'." • "-' . '. , ," '.' .. 
cara er. '..." ' .... '.. .... '." ;,..' 

'- '., Pokudďpaksevnitřn'( adininistrhtivy týče, 'chci; jen říci, toto:: 
'. " A<;lmiriishace ,Církve (á snad i" státu) j esfpodi\tuhodný,stroj "čí' 

'. '. šrta:d 'lépe' řečeno' zařízení" které' sevzdálenémupozorovaíeli. zdá, 
velíni' jednoduché a 'snadno ovládatelné; zvláštěuriás/které ale'" 
přibližšL prohlídce objeví se jako zaří~éní.velmi složité,pl~é: 
neviditelných" koleček,.které.· musej í .. ' do' '. sebe zasahovat, a: . pér;< 

;:kteráthllsejf' dobfeftingovat,zvláště>.V prostředí, . j émuž .fíkámé 
. ,demokratické,'aj ežČastó; praktiéky,chápeme' tak; . žé' demokracie 
jesLjéIl; povinnostpro'druhéa.jlro "nás jeti výhoda: a právo" 
$ápieritisat!;;;.:<.,'::<: ď: .:;.;.;,,:,/>: ,.... ·.;;ď, 

'. ,Že br;,patriaréhá zadariýéhpředpokládů; okolností a mož-> . 
.. <ností'i tenstřojadmíriistrátivy:dobře;ovládal a vedl, úkáže doba.' 
. ;, . ·:Z výimlčué Činnosti br.·patriarchy'nutno: uvést jeho'církevtÍi 

.... čÍImostzahraničrií.a jeho porozumění, pro tůto,práci.OvěCi snad . 
. 'pro .'. čtenářé Revue není třeba. šífitCse: více(· ~ež . poukazem na> 

článkyofomÍO::thématll: ". "ď: '" ,c: I . ' •• '. .,;.,,' <, Sám ,o~obně' jsein"nucen:Ul.u'poděkovati,. Ú~',tnělpro.· tuto'" 
.' ...,.praciplné porozuměriíinebóť postřehljaký'oná :má význaina 
": důležitost> pro'; naši' cÍrkév.N utrio, "pceniti, ·žesnahy: 'ty' účinně ,',' . 

.. ,) , 

. podporovala práCi. ahhlvněchufk prádté,éoŽ, jé velmi důležité, 
'. nikdyz'.osohních' důvodů nebrzdiL V: tomto . smyslu nutno. podo

tkn'outi;':ie:měl smysl též . pro océnění ,prá~é' svých spolupracov
:níků, ,~ož'riehýváa: nehývalo;vi'~Y,vlastností,vedoucích " osoq , 

'. aJuto.vzácn·ou lidskou vlastnost mu· veřejně. kvituji. 
"', ,I \~ : .• ,':. . "" ,1., ,<.. " • , • " - , .. ' .. I , 
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.. ' .. Největší státnickou, lll~udrostíď ,vedoucích! ÚdLje~t,::ž~dOve;. 
.. dOll 'si .'získatischoptÍésP9Iupraco~ník)<adoceniti, jejich práci. 
:: Neméněď skvě.Jou . administrativní, .. jeho' myšlenkou bylo,. že 

, pochopiJ.s členy; Ústřední ra.dy, ,ž~na: Slóvensko. není. možno :. jíti 
přes ArheÍ"iJ{u: .A' žeyšechna ta. energie; , sledující' tUto inýšlenku, ~', .. :" 

'bylánapolozmařena. A izdepatřř mu můjdíka. dík Slovenska', ;" 
.. "Podkarpatska ,a če~kéyídně,ž~ď tétoprádpr:ojevil" porozu'mění~, >: ", 

. '" které,' tato. vyžadovaJa' '.' a: okólnostipřipusmy .• Nechci: anido~l ' 
, 'mýšlet té. myšlenky,. jakých. úspěchů jsme tam nióhli dosáhnouti, .' 
. kdyby. se bylá táto myšlenka ujala' od úičátků církve v prvotním 

ohni nadšení,ď . '. . ',. . .. ' ,":. . . 1. " .' !.' .. ' 

, Ovšem i našim bratřím v ,Americévěnoval.br.ipatr:iarcha' 
všechnu péči . a pozornost, . j ež'zá. stávaj íCíchp6rri.ěrů byla možhá' • 
ajsme'přes.vědče~i;:žekdyby:~e ~tatnbylo;pracovalodle\ jeho' '. 

" '. ..plánů,a direktiv, ;jisfě úspěch ,na : sebe nedal čekat; Věříme i tak;' 
'že .iaKmil~po1p.ěry tomu do,Volí' L ž.dé se projevíjeho;šťástná ;" 
ruka· a bystrost administrativní' a propagačnLMáine na'.zřételi' 

.. hlavně mohutná střediska amerických čechů,<ó' nichž stala se' též: 
zmínka v n~ší.Revui:ď:.. ..' >.,',. " ... ' ........: ..... I' 
....... ·.Můžeme· také" prozraditi, .. že .br ~.i>atria:rcha nevzdává" se 'my;- . 

. šlenky, .že nutno též'pracovatimež(.bratrskýminárodyslovan- : 
skými· a' ač tatÓ myšlenka.naráží na ,určité potíže, má' v bratru . 
patriarchovi sveh6 přÍ~niv;ce., ., 'y " ,'. " '." .' •.•.• • .' .,.' • 

'. ď Podobně l~ží ffilLna. srdci',myšlenkaóspo!tiprádvšech .těCh· 
.' církví, kter~' podobriě:. j akomíše ódÍoúčify ,se od' cíÍ'kve" římské; 

'{a potřebují našLmoí:álriípodporya:s nilÍliž,podobriěďjako~, 
;sostathími ;pokrókovýmiaďsvobOdnýmfdÍ:-kvemi celého :s'yětá,_" l,' 

jest třeba . spolupríú:ovatia. respektive později "utvořiti 'ůnii: Jest .•. 
to velká idea sjedn6cen(všech~írkví svob6dn§c~v' duchU: •. 
'evangelia a nové doby v universální církev Ducha Kristová~ , 
, .. ' Ve,'smysl~,Í>f~svědč~níca .. ví~i:Ž~·Pwzř~tel~ost;,bož(řídí. ve~·· .·.l 
smír, nechceme,oslavovat 'osobu ja:koťakovouanástrojb~ží, ale . 
. diló; které. Prozřetelnost skrze nivyk6nalaatu děkujemeBohu, , 
že dat cfrkvi.naší dohrého:'vůdce. Práce; kterou br> patriarcha, .' 
vykonal, ~ bUde j ednfm zezákládních

ď 

kvádrůjua niChž éírkev ď 

'·stojí.A . on ohlédne-li se ,zpět.' do': svého 'živ<?ta vidí,:že život j eh~" 
nebyl marným, . ba naopak pb'žehnanýmpraCí 'k .Bohu· a. riárodu, 
a myslím, že to jest nejkrásn,ějŠí pocit li dar/ íež~ si milostí 'boží, 
připravil k svým šedesátináin~'a všechna ,bOlest živótamění , 

. .... , sev jeho! slávu .. , .' '",; "'.., <' ,,- '; ,. . ., 
.. , '. Při této příležitosti myslím; že bylo 'by nevděčným zapome-

'DOUti t&ži 'na tu, která.ve 'Všechbojich' života, 'jeho utrpení a 
)~olestech, byla mu .věrnou-oporou: a.silou.-Každý:náš duchovní \. 

\ .' ví, že při své těžké a odpověd~é, .~eivy vysilujíCí práci jeho ·žena .'. 
" '~a . dítky jsou ,spoluobětí!věnovl.:!-noucírkvL. A, tímďvíce 'že,nabi-· " 

skupa:;patriarchy, neboť, .'ten nep~třLjenjí,: ale patří' celé, církvi., 
A'jesftřeba:j~dno~ .tuob~tžen na~ish ,duchovních; oceniti ~neb , .. 

'. " 
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aspoň pochopiti. ,Přijmět~ též,;i Vy, sestro, nášdfk ~ďh~ďte ,mu 
dále silou, pomocí a věrnou OPOrOlľ. " ',' , , , \ , , 

Bóha všemo,noucího pak prosíme; 'aby Ti;',bratfe patriarcho, 
"dal.' ještě:mnohosílya zdraví:k tak těžkému úkolu, aby Světlo 

",,', evangelia' Syn~,božího stále Tě vedlo po,céstách ,pravých ,a Duch': 
',,' ,Jeho ,naplňovaITě~svýmisvatými d.ary, 'a Ty nám; církvi své, 

stále rostl "in virumfortE~m'et perfectum'\ ná,vůdce dokonalého 

;,' 
.\. ' 
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K'OBJEKTIVltĚNÁBOŽENSK~'VÍRY.' 
\ " 

" 

'''' " 
",i!.' ,,' .',',' ",,', " " 

" 
, , \' : 

II. ',' " 

1) , ':' ,., 
• -,' ,'.,' ,'"I', :"1 ,",':'" 

: ,Strach' a, bázeň, v ' iú:íhožinství., ,~ , 

Jed~ouz hy~otheso'pův~du víryďnábožens~~;',~y~VětlujíCích 
.. néÍJboženství 'pouze z, přičinění lidského ,a bez zásahu příčin nad- , 

" ďempirických;abytímspáze,mohla: býti popřena' objektivita ,před
/mětuvíry' náboženské,'totižoblasti nadsmyslové a nadlidské,jest 
, domněnka, 'že důvodem náboženství je strach ,a bázeli lidská:' " 
, , Tátohypothesaje prastará" ale není bez ,obliby aniv"době , 

" nejnovějšL, Již, římsky básník pěl,' žě'slrachzplodilbohYj' když." 
, , ,'blesky"snebesp'ádaly (De rerurÍínatura 6', 50). Táké, filosof

řecký, Epikur,použíVéll před, Lukrécem té domněnky a hájili ',a,' 
',,' ,hájí ji moderní-spisovatelé a mysliteléjakó Hume; Strauss; Les- ,," 

sing, , Rousseau, ',', Schleiermachera jiní.:Schleiermacher', oVšem J 

nemluví přímo o strachu, nýbrž o poCitu, závislosti,',jériž,p'rávě 
',náooženstvíin' v' p'ocitu, blaženosti, ,v ,Bohu,' plynoucí z' vykoupeni 

, .. Bohem; 'nalézá své pfekonání,ale:poéit závislosti není : prost' 
, stái.chua'bázně;ďPodobně,soudítáké Sabatier. ""':' "',' ' 
" '. Zevním podnětemvíry náboženské'ze Stracli.~ byly:rt1zné rány, 

osudu, ;jakon'emoci, smrt známých,,' z,jevy přírodní. jako' blesk , ' b' .' .. ,,' "', "', ", ' , . 
a oU~,e a)1ne~,',,' " " ,,', " " ' , " ' 
" ,', Bázeň ,a' strach;, plodící náboženství,: jako, fakt vnitřního ží-

, :vota1idského, 'vzniká prý ,ze všeho, co je nepředvídané;copři- '" 
,cházfnáhle, nedá se v:ypočíst a' odvrátit, zkrátka, có přicháiíně-'" 
'jakým způsobem, z neznáma; Ale je také strach "a bazeňpřed' 

" Um"co přesahuj enioc člověka
P 

a" všéch 'lidí; člověk' i e puzen tím 
sti-iú:hem,'aby' si získal přízeň té přemoci; přesily, a proto' jí li-> 

I chotí; dává dary,slo'uŽí ,a podrobuje se;: člověk bojíseprýdále ' 
'" také odplatyá,trestuté neznámé moci, jež~ozhoduje d'osudecn 

jehó zde na zemi i po 'smrti odměňujíc skutky dobré, vírutzboí
,nost, ' nebo' tresta j íc: opak; Co, však také ipry' plní; nitro ,naše stra~ 
chem 'a bázní,jemyšlerikavzorné"ideální<dokórialosti duchovní 

, I ,. -' ~ , ',' '/ ( • 

'8' 
, 

,'-" 

';,/ 

, 

li 

I
'! 

, I 

J 
f 
f 
1 
1 
.1' 

. ~J 

1 



'1 .• -,: 

a mravní, myŠlenka sebeurčení rDzumu a vůle . Iidské"myšlenka, 
že člDvěk je ·autDnDmním pánem svých ,činů, i'mravních'činů, 
že je svým zákDnDdárcem a. jehO' mravnD'st nemáoporYj:,te' je 
Ddkázán:sÍí.mnasebe. Je tO' strach a bázeňz'riaprDstéodpDVěd.:. . 

•. nDsti, 'kterou 'PDciťuje,čIDvěk ·na.vYšŠím: stupni'vzděláníi'strach ~ .' 
'. a bázeň, abybýlzachóván.idéálmravní vplnésvéčistDtě'ne-, 

pDrušenDstia· ryzDsti. člDvěk nebDj(se:prý>anitak.mravnosti . 
, samé,pDněvadžmravnDst je'namnozezárDveň člDvěku'užitečna" 
· a prDspěšna, ale čehO'. 'se·' bDjí, jes(o,dpovědnost mravní; . je-Ii ' 
. člDvěk :sámamá:..li si sám '.vládnDut: [Raději, prýpřijfmáme;roz": 
kazy Dd '. jiného,': abychDm neměliódpDvědnDsti·. a. px:áce duše"ni 

'. S' jejich' fDrmulóváním,n.eboť.· od :přírDdyJíhneme k:pohodlnDstí.· 
a: setrvačnosti: PrDtD tvO'říme si náboženství,vymýšlejíCe):Íějakéi 
neznámé. vyšší "bytosti nebo mDcnDsti,.· abychDm,autDsugesdzba
Vili, se těžkDstí, :plynDucích ze svézákDnnéhD e .svE!vykupitelského . 
sebeurčení mravníhO'; TO" dějé[se: pud()vě, instinktivtiě,aniž~bY'si: . 

. člověk hned svou sugesci·'uvědDmDval, aniž by ji :prohlédl a jí 
J" 'se zbavil .. :,' ..':, ,., ... ':. \ .':,_ '.' .. ď,,:," .. \.:.-.:::.: .. ' •. \ ...... 

Musí postoupit značně vysOkDve·svémdůchDvním vývoji,než. 
pozná svůj sebeklam a než hO' Ddstrarií. ' .. }., .i ď ' .<: 

TóhDtDst~achu.até·bázněvnitřiíí vYlúitkuÚ pak nlOcnějšíve. 
spDlečnosti lidské ve svém sDbedyi.·Aby'zabezpeči1i své:zájmy, .. 
:přejímají DdpovědnDstzamasy lidu, bDjící'se'ódpovědnDsti, 
a.vydávají se 'za. zástupce těchniDcnDstívymyšlehých,.bóžstev· 
fingDváných. Ráďdaný mDcnýmFtDhDtosvěta,' ať' panDvníky,ná~ 
čelníky .kmenů. n'ebDkněžími, je.·dáván}jako. řádbDžský.ď (CicerO'; 

. De naturadeorum 1;: 188.) přédsudek'dDvede' poutátUže 'než 
okovy, Předsudek,že jSDubohDVé, že je bůh; <>sla#lje:.zevní'otto~ ... 
činu' a mění ji v p()citdobrDvDlné pDvinnostivůči ·božskYmsnám. 
ProtO' mDcní tDhofD/ světa posnují inasy v tóm náboženském 

v' předsudku. . . ' , \ .. " ' '. 
, .. / .. ' , '. -" -(, .'-.' 

: ' Náboženství tedy, jako výtvor úzkosti a 'strachupfedvyššíIrii 
. mocnostmi '. není piDtDvlastně ani nic mravně dobréhO', , 'ani '.ne-:: 

i. můžé'.býti základem Dprá'vdivé 'inravnDsH;~Nanejvýš:můžeipID:""". 
díti morálkú otroků. (B. Nie-tzs·che.)Sti-ach·a'báze~\nejs'óu"iá::'.· 

- kladem pravé čisté mrávnosti, nýbrž, .spíše,',mravn~st omezují.' 
MravnDst-nesmí býti heterDnDmní, závislá, na zákDnDdár~tví jiné:'. 

, . hO', ,nýbrž musí ·býti. autDnDmní, svéprávná~ .Strachabázeňriulno.i:i.' 
· přemDci,' což platí' hlavně pro lidi: dúševně zralé,:vyspělé:Strách: .. ' . 
ď a> bázeň-";a ovšem i náboženství, 'kteréjenomz~nich:.vzniká-7 ' 
'jSDU známkDu ,duševníslabósti. ,Pravý, filDsDfjeďpovznesen1:nad 
vše~hn~nAbDženství.. '.' ..•. . ...... ďl;", .·i;.:'~ ':, 

Jako obyčejně ďbýyá v lidskýchnÍyšlenkách'smísena'pra:vda. 
s nep'ravdou, tak. je 'tDmu i ve' zmíněné. hypothese o původu' nábD":: .. 
ženství.ze' strachu' a úzkosti. N ethůžeme' nepřizna:t, . že zastáncOvě: 

. této 'hypothesy dD .. jisté 'niíry .. také.správně .. vidí;.·třkbas ne'úplně: 
správněj alehlavni'je, že. nesprá~ně interpr~tují,ď,vykl~~ajífakta. 

· I '''.' . ',' "I ,', '-' • , 
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"'. ',Strach a:bázeri neíi nábQžensk'é: víře" ci~í.Náboženská ~ víra' 
. ~:némůže býti hez bázně a strachuj ale ,strach není _hlavním dti~ , 

, ,:vodemďnáboženské, víry, 'nehledíme'..li arii k tomu, . že· původcem" 
':~ná,bož.~nstvi .,.není:pouz~ ,člověk, nýbrž i ,Bůh,. jak'o tom.'svědčí 
riábožens~ázkuš~nost; které ,nelzeéele a uspokojivě vyložit je~ '. 

,nom,:z.úsilí a ,'životaAidského.;Ikdy'ž ,analysujeme ,lidského CÍ-, 
'nitelé:v,.'nábože'Ílskézkúšimosti;musíril.edoznat" žc'v ní není 
: zúčastněn' ,člověk., j eo .. jedn'ostrl;lnným projevem., svého, dl1ševního' ' 

:', života, svých duševníchsil'aschQpno"stí, nýbržcelý,s ,veškerým, 
:>bonatstvím':svéhó.'.ducna;:A '.tu ',ovšem musíme,' připustit, .že'.,se ' 
,uplatňujéi.' pocitódpovědnosti I'a'plynoucí'z.toho pociLbá:ině 
'a~sti-áchu. AlestraCha1iáieň:jest, jev,; který .víru 'náboženskou" 

,\ ':iv/ jejím<vzrůstu a vývoji'- jenom' dop'róvází, nikoH však jediný ,.,' 
.... ".ď·'VytÝáří.,Víra:náboženská· zaměstnává celé~o člověka a předpo~· 

'}dádánéjen'.eit '~, dokonce ne jen, cit tak jédnostranně uplat
něný(citstrachú ď..:..:.,., nýbrž i rozumi:vůli; :~, : " , " ,I 

, .. , .. ' Bá~dí~, astr~ch' má '\vnábožen~tvi; svou mčitouopfáv~ěnost, " 
.íako:ivjiných projevech duševního života našeho. Že je opráv-' 
" něn· i :v' dokorÚi.lej šíchnáboženstvích,. ba' ivnábožeristvf Kristovč,i'\ 
. které snad smíme: považovat za' dokonale; ,.ano nejdokonal~jši, ,'." 
.toho důkazem.jsou nám místa z Písma Starého zákona; jež"vy~<. ' 
jadřují.v. r~znýé:h obměnách myšlenku knihy Přísloví: "Počátek : 
moudrostijesfbázeň'Hospodinova" (9, 10),: na př. Žalm 111, ' 
10j) 12, 1 i ,Job 28,28: ajiná místa, ale i místa Nového zákona" ' .. 

, ,kde 'čteme známá' slova:'"A nebojte, se těch, kteří vražilítělo, ",' 
' .. ,ale duše. nemohou zabítí, než raděj i, se . bojte toho,'kteryž mů~e 

'jduši i tělo zatrati#,v pekelnérnohrii.~' (MaL 10,28.) Táto, místa 
ďidají se mluviti v~ p'rospěch hypothesy-.o vzniku náboženství ze 
,strachu. Ale jest to jen zdání.·, Bázeň, jak řečeno, . má ď.vevfřé o 

náboženské, své, oprávnění, ale "jen'ido " jisté míry"tótiž pokud "" .. , 
se fyčejevů mravních;~ jimž;'podkladema' vysvětlením musí býti ' 

.. ' .. víra v . nádlidskou' zákonód árnou 'moc ca" v,mimolidsk0tlsankci. 
·.< .. ,Mra~~í;jevy' .. ~ašeho·'ži~otavždy · .. b~dou' souviset s' báiní, 

s,~ázní, ktlerá~plyriez ,obdivu -.atícty k.vnitřní ,vznešenosti mrav;' 
, níhodobra a'nezištnosti. Člověk normální (duševně) bude vždy 
,s:úc;t9u.a ostychem as jakou$íposvátnou, báznípoz(}rovat čiil-
mravně, dobrý,nezištnost, obětav,ost. A,tÓi"člověk hříšný; balen .. 

. právě snad jéště víc ne.ž člověk ctnostný; Naše nižší . živočišná; , 
.,smYslná, přirozenost,kteroupócifujeme:v životě" mravním velmi 

.• silně;, jeví ;se'.námoproti ,mravní:.čistotě a . svatosti jako ,něco 
'ošklivéhoť pohr,dlivéhoj' có "sluší. sice 'zvířeti, -. ale nenídůstoj no 
člověka;,Apřes,totó.ďstanovisko·nemůžeme sepř,enést,.nemUžeme 
j e~() nedtba ti. Čim nížej sme klesli, tím více c~tíIÍ1e: tu propast niezi. 

, tiÍn, co jsme, a mezi tím; cohýti máme. '(o nás plní, bázní po-
svátÍlou:' . '. '.. '. ' '. .' ". '. . 
:,A:podobný: p~~Ú máme, když siúvěd~míme dohro jako'zá- , 
vaznou moc ve svědomí svém,.1'a mOC ,je v; násnámLpódfována .' 

~~.> .. , , ',;~ ".': " " , ,- .' . I" . '. 1 ' . ' " '. ' ,' . 
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jako l!10cnějŠí, sÚněíši,nežYŠechÍlovná~. Al1eI1I'YŽdyysouJ!ia:se. 
s; našltni sklony, žá4ádokonce od nás j,ěci, činy, 6btižl1c,ďa žádá' 
je ,bez ,slevování.Přitom'.je'vL se nám dobrojak6 cosi;vnitřně 

.,' oprávněného" šlechehíého', a '.zároveňnepodplatitelnéhoa. '< nevy:
hnute1néhó. ,,Z 'tóhoprožívánLvzniká:ovŠem·házeřÍpféd., ideálem 
jako,: náslé.aek: citu ,povinnósti,a ',to povinnosti ~mra vní, " která'. ÍÍe-

. , , působí přírodní nutnosti, j áko. ,např,','jině ;z;ákonypříiodní, )Íýbrž, 
jako mravní povinnost, jíž můžeme se;sice 'vyhnout; ale,.:riikOli :za 

,cenu uspokoj cuL blaha; nýbrž. jen za cenu, nesnesitélnýéh 'yyčiték .. ' 
svědomí.' Bylo '. by,ná'mmnóhdyini1ej š'í,kdYbychonÍ:""musilí",. 
Ale tak ;myjén ,'máme,"; 'totiž ~povinnost,' 'jsme 'poviÍmi, ,alerie~, 

,musíme.'. ',:; ':; ,'ď., .,,' ,"'," ,:',,:,.::;,ď~,,-; 

. '.,,; :Bázeň" ,jako,.citďdopro~ázejíci-,mravllí 'Ži~~f ďhášďj~st';t1tiiri; 
"srozumitélnaikclyžuvážíme svou ódpovědno~i'a"přičiiání 'svých::': 

~ činů; aťdorých : nebo,'. zlých; A opětnélie·~e'jiámďvyhriout tomu 
'vnitřnímu soudu i 'ktei-ý'sami konáme tÍád séboita.v·.němž 'si'Uv.ě.,' 
domujemebe'Zcennost své povahY:za. to,' Že jsme se nedovedli 

", ,ovládnoút,jakož,'isvouvinu; frestuhodnosť ať vylou~erií 'z'óbco:': 
", vání lidí ·mravnědobiých.' AbYchomfakový., soúd: nadsehóu , 
proved.li':a~ahychompóciťóvali. bázeň'astraph .mt:avní, \kt()ID.Ú'i,'2: 
nénftřebaani, ahychom iněli' Ila.~mysli všemohoucí spravedlnost:,. '.'. ' 
My 'nedovedenÍ~. plně. vysvětlit ,mravní,' fénolnťmy ~bez :víi:Y'v,tu'" 

: .• vŠemohoucí.' spravedlnost,' ale n'elze,říci,'že:k Uznání,j cj í vedé' nás', • 
, •. pouze", ta::. bázeň,:, kterou 'pOcIťujeme·z'. vědomi:hříchu~ ,Přev~lia ;':! 
',vnitřnivzn~šenostídohra, závaznosti azodpóvědnostivmravním, 
"zivotějsoutua zůstanou, 'pokúd.zůstárlenmivní:vědomí,as'nirilL:' 

budé 'vždyspojeĎďpocit bázně, i když není hříchu: To' však 'neIlt;. 
, , bázeá ófrocká,' je:tospíš úctá;!,kteroupóciťuječlověkpředvším. ' 

vyšším, 'vznešeným' a' krásným, Je to posvátná bázeň; ba hrů~a; , 
" "kterájeformou lásky k nekonečnu, aniž láska m:Ízí, ;, ' .:', ' 

'".'.' T~to pázéň-je ,počátkemnlOudro'stLJ~tobážeňHóspó,dino~á, 
, a;doprovázf vznik náboženství v;duši člověka/Ale. Hospodin ve<~.: 
..smysll1 správného a vyhovujícího pojmu Bóha nebud{v llás, stráéh;,.\~ 
/ otrocký a pocit 'sniži1jícf.iávislosti,'o ,jilkYch'.IOluví .. hypothesa: ;' 

Nelze: tedy vy loučit z náboženské'víry yšéchnu, 'a: každou;bázeň>, 
. Ná.prcistovšak třeba: vyloučiL bázeň,ježčlověka.ponižtije,; deptá, 
'kruŠi, ničí,' vede k zoitfalstvÍ;bázeň 'otrockou;,bázeň';kter'á:vzniká 

. ,,·z nesprávného ,pojetí základu\ršLskutéčnostiacíle',.veškéreristva. 
·Dhtžnó pak ,uznátbázeň,kteiápovznáší'ipln(obdiv~ni/ále,id~,-

" důvěrou' a láskou, ,ď f' ' ." ' ,,' ' , , • '" 

· ... ;'Jest jisto, žéto; éo ienám;n~pro'stoi~eP()znatelné~,depó~,: 
"chO:pitelné, co' je nám nejenlajemné"'tcijemstvím;',ále,témným">:,,, 

.'tájemstvím, kde člověk ničím, nemůže/se zachýtit" svým ,zivotem" .. 
duševním, že taková,absolutní záhada .. hádanká,V!riásbudípo~ 
dt" který ponižuje, ochrámújeazastrašuje.; Ali:Ježíšovo'nábo-' 
ženství nežádá víry • v ~něconepochopit~lného.Práv~ :naopák:žádá' 
.víruv,Bohil' takóvého, který jako:pravdá:,a,;dokonal()st:ie:Vy:-: 

" 

,- . ~ . ' 
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světIení~'~eškereÍ1st~a~'sehe. T~ jedbsah.a smysl slova: Otče .. 
'nftš;'.Bůh:jako právda>a lá'ska, t: j~jako myšlenka a vůlé, jako 

i .moudrost : a',' moc' je.' původem všeho; '.' nábožensky' řečeno:.'. otcem;' 
.' filosóficky: ,!příčinoua' cílem;1 Bůh nenídIeJežíše temným osu-

.. dein;.: féitem;··ale.'podstatnoú m'oudrostíj'tím.jeLžqý okamžik 
••.. světového' plánu plně zdůvodněna· vzhledem k účelti celku opráv-' 
',něn"jakyyja:dřuje' místozká'?;ánihOiského '(Mát. 6,' 25-34), 
kde.~éžíšvar:uje.právě před háznh:ichrOffiující,přédbázní o,:ži:" . 
'vq!apotřebyl životní.p~ed .moudrostí. Boží prchá' bázeň ze srdce . 

'mišeno'.',Náhoženstvínení pak'. pramenem ·báz.Í1ě'a nevzniká, 
'z otrocké' bázně,'. z níž. vůbec' n.Ícvyššítho . nemůže ':vzniknout, neboť ' 

-.vede,k:,'zoufalstvL; '. ""'. .': .... '. '...., 
.·.T~ké~absolútní libovůle by; nutněj>r<lbouzela otrocký st;ach~" 
Ukážovála~ by člověku, jeho 'nemohoucnoSt,bezniocnost, 'a' ne:'. 
'mohla' by býfmravnípohnutkou.Ale ,má-lL Blih' býti pojat Jak, . 
aby byr k něčemu, aby vysvětloval vše, pak,musí Ibýtipojatjak6 

.,·pódstatrľá~ůle;):činná vůlé; 'dokonalá .. vůle,jako,pódstatná sva~ I, 

': :tost,;moc:a~dobrota,která jé: povzn'eseňa nad,všechnypotřebYi 
':,vÍivya prótikhtdy. a 'nepřipouští 'do svých úradkŮ'žádných cizích, 

: ". 'riišivýchvHvůa pohnutek. Atakovýj e . Bůh Ježíšův i ako láska' 
·:ďa.. dóbrota ď sam~ve . smysl una prosté> dokon!lJosti j zdůvodňuje 

,mravní: posvátnou ~ázeňúcty. avyhičuj,eotrock?u úzk?st a ne-
: .' jistotu".j akož\,i.snahuzíská.t si, Boha prostfedkynehodnými . a 
<:"nédůstojnýmL~Nejvy(Svatému lzeseJíbit,svatostí. Odp6~statr~é 

svatosti lze' jen: svatost očekávat. .", ". '. ',' ' .';, '>""ď' 

, ,,; J~s(jisté,'že~ír~v. Boží so~d;' j~ni,nezn~menáďnis'jiriého
,než,objektivněďspravedHvé'zhodnocení á posouzení našeho ,života 

'. 'a splněného úlwlu, áť máme o soudu'toírÍďa',jeho·forniách .. jaké-, . 
'kolí představy;-působLvážnou bázéň.Tatobázeň není,všakotroc~ •• • " 
. Jr· str ách; nýbrž, je, doproyodem,', p~esvědčení;že . mráynost;j e něco . 
. riáprostóýážnéhoa nesmí zůstatijenideálem, nýbd' že musí, býti> 

'/ :uskutečněná.)ď; " ,;:ď:' ' .. ,.:' . ',,! .• 

'. ! ::.Tato :bázeň,.zda 'naplnili jsme;: co,:'býlo.Íl~Ši povinno~tí, ,ne-"'" 
poškozuje mravnost,'ba naopak; nabádá k jejímu uskutečňování; 

. A pokud se týče požadavku'mravnosti'autonomní:čilisvézákonné,:, 
. třeba 'říci,ižekřesťanský pojem 130ha ,neodmítá vzor svézákonné' .'. 
svatosti čili dokonalosti mravní, vůbec,. riýbrž·. jen požadavek,.aby .... 
člo'Věkdával siiákon' mravní. sám. A kfesfanské'mýšle'nÍ'odmítá . 
t~'nt6požada~ekproto, . poněvaqžIievidí, že by člověk' byl~ého~ , 
pen ni.ravnosti'autonomní,' jsavé sv:éeksistenci a ve svém myšlení 

<závislý na' mnoha:' čÍÍúfeHch. Oďčlověka neIze.žádatnaprostou, 
'absolutní samostatnost; 'nezávislost, poněvadž, .jí prostě ~emá, . 
"jsa,!voremkonečným,t. .. ·j.'závislýin' a,podrobenýinvý,voji.' člo- ' 
věk nevytváříprávdy: a povinnosti pro !sebe, . nýbrž ony vnucu i í 
se mu:,jakomocina:,ííěm' nezávislé, které. byly'před ním; bez I 

něh.o,'á>budouipóněiri; Tedy fakta skutečnvsthl' důvody myšle-, 
. .' '. . " "-.', ' ',,' ~.,., . 
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,'~í, dů~o'dy: metafysické' rriluví' proi( 
, nostiučlo~ěka. ",", ,', ::./ "~o ,č< :',' ,',' " 

", Pravda 'a ,mravní, dokonalost 'je a~t0l:l0mní;al~ ne, vč~OV~kU, 
, nýbd v mimosvětském B,ohu.My'musímes~be, :~vémyšlení;isna~ 
žení nechat' co nejhloub proniknout zákonem pravdY,~,',dokon~:' 

, losti, " j ák j e'j,' prožíváme. v ' ',naší ~ náboženské' zkll,šeriostI; ',ale:; ten, 
I, iákon,zůstává 'nad" námi, mini o, , naši:koIllpetenci ,',a '~OC1' Prame~ : 

" ' nemmravního ,iákol1a je, jistě,správné my'šlení:a správháyůle" 
'>dobráyůle, ale ne má, tvá, rie lidská, nýbd nadlidská;:,a,mY,nlá-:: 
meúČast ' na té autonomii ' myšléníč{ mravnosti,;' pokud: myslíme 

",,' a chceme 'podlezákooů myšleriÍá. zákonámravníhó,' jež,jsou,na 
násneiávislé~'.',:,',' ,<ď. '/ r ,,' ":";.i'",,:,,,:,,,:,,~i:,:: 

, , ' .,', Autonomie mravnOsti oprávněnězna.:mená, ž~dóbio'mU:sLbýti~" 
'poúí'áno "j ako ,vnitřně'hodoplné "i ež, íná býti' a,i ež\';tiklá~á: p()::',: 
"', vinri.6st,' kterouž třeba ťi>lniti·z důvodů,vnitřníchí z' důvodů;vriitfní' ,: 

'hodnoty d6bra,:tedý pro dobro: ďA křesfanský:pojém ,B9hat~ko
, , ,'", 'vého chápání mravního ,dobra' aplněriímravnL povÍrmosti,nevy.' 

<lučujé,Dami.6pak, považuje za~.vrcho}, mravnosti. ":"".::?" 
: Připouští ovšem iinižší póhilUtky, :,~le' riíkdy,odíoučé~ěod' 

BOha, nei-v'ýš ,spravedlivého,"ale inej"ýš,dobroti"ého,.,tak ž~ ; 
:: ' jakýkoliv' strach otrocký před soudem nesprávným a krutě přís- ' 

ným je vyloučen. ď ď , ' ",."., , 

", Proklaniú'je-li ,křesťanské: myšleni: Boha za'nadsvětn~ho;:zá~ , 
,'konodárce,','odplátitele a dárce mil6stL či, spomocníka '(I plnění,;', 

: mravní ,. povinÍlOsti;'pak' chce tíni, říčí, Že. ani;v . člověku . ani .• v)id~/, 
. stvunení dostatečn'ý'důvod,kvysv,ětleIl( mravníhQ.řádu,a,ui po<;' 

< stačující síla, aby naplněná: byla" Vnitřní i zevní.spra~edlnosLa' 
přeníožerihřích,riýbržvBohu.:transcendentnírri, odlišnétn od pří':' . 
rody a, člověka, . a svéprávném .. a sebevědomém." Ovšeničlověk ~ .• 

. musí svobodnou mravriLpraCí. syého' svědonlÍ: pojrriout;v:~ebe 
,mravní. poža:davek,i s jehc)' rpohmitkami ja:kóod' Boha pochá':: 

. " 'zející 'a učinit . jejsložliou svéh(} přésvědčeni,~smÝ-šlenL ilsébe-
. ď určenLTiní štává; sěmravnost,'heferón6mní~ nebo lépe řeče'D() . 

"Jheonomní,' pro' své nutné subj ektivnÍ ipTélcování. v': nitru;člo'Ýěka,: 
.. psychologicky .;čili' pro' člověka.;stejně;hodnotn6ú>ďs.autonomni 
'. mravností;' jak ji: žádá irinohá'fi1osofi~;,~ 'ona, mtisibýti .vnitřnía,. 
"'živouéí jako tato;: Theonomrii ,mravnost· znanúiná,ta:kto,synthesu':';:\' 

autonomie'a heteionomie nuavní.',:ď" -: ... ,ď ':\',:: •. ď,','~\'<. 
, ~řesfanská mr~vnosf je,heter'ononíií(co'dopůvódúmra:vniho; 

.' zákona, autonomní co do tiskutečňovánímravnosti; T<ikje ,mrav..;', .:.' 

. nost. vysv~tlenana'své. příčině i.ve.svých,·zijevechďempirickýéh." 
Sfoj Í. pakn'ád . mimokřesťanskou" a: 'mimon;íboženskou.mdlVností, 

i~poněvadiukazuje.vždy výš.a'nespók6jl1je se s, požadávky,niž-· 
. šínii~ ,jež by. by~yve ,sh?děs ruznýmipovahamílidským.t,š, je::", 

jich nedostatky a. slabostmi.' Náb?ženská·morálka ••. je,boj~m; Bo:'!. 
žím, bojem,;.o královstyí J~()ží,j~ž'dle,JeŽíš.e"trpí násilí',a.jež, 
u~hya~~jí .jen',ti" ,kdn'ž ·.užívají<násilí;ďtotiž'kdož,.e~ergickY""ú~i::: . 

. ' . 'J' ",. . . ". 
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lovriě'bojůjl ri:. napl~~~~ďďih'~a~Iiích : pó*adavků;'V auton~niní . mo:' :. ., 

'. ,.t;.a .. ď,1~~:?y,č.19V., ě~ .. ,P. ři~,t.fih.o., .. v .. ,.al}?r~v.·ní. po .. ž.ad .. ~. v. kY'p?,dle,';~vé:lib .... o . .;. . .-
sh;,cozhy:znactlo'znacne smzenľ mravnostI, ba .. JeJl zmcenL ... . 

. ·.":Náboženstvi ·sé'svouoprávněriou báznÍ. neznamená' tedyúleh-' . 
• ' •... tenLa •. tíni,'snížení 'mnivníchideálů,'nybd: naopak'povýšení, pro~ ." 

hloubení a : ovšem i::.vY.světléhí,:tímže.v oboi<mravnostizayá:dí 
,:'.Bohá;já.ko,ideál,'svatóst podsta.tnou,~jehž' je autonomní mrav::': 
'IÍosUpo,Výtce' Póriěvadž'Bůhrideál mrávno~ti'<ijejí·hodnotiteI.·· "' 
"či'soudce, je' néjvýš I d6korialý,sv~tý, je vyloučen strach'otrocký! 

". kt(!'rý: níusímepociťoyat .za. soudce' omylného a přísného' 'v životě .. ' 
,pozemském.Zůsťiivá 'všák :báÚň;kterál doprovází.I autonomní"'" ~ 

'::morálkú filósofiék()Ut totiž·. bázeň" zda •. dosáhli .'. jsme' splnění imrav~ .' 
. Jního, 'požadavkú; j ákj smeměIi a jak jsme mohli .. Ale . bázeň né~, , 
"vylvařívíry'v.Bonajako·"iysÝět1újící)íodůvoduazákládu, mr·av-:. I. 

,'nosti,nýbiž.'niravnostjen:doprovázL,Víru 'v Boha předpokládá; , 
<"'>ta'vzniká'zdůvOdů"jhlých, :',~<', '" '... .. , •. ' .. ' ... ' 

. ":"". '.' Boh~( ~ej vyš . dokonaléh9<iu';třeh~ďse'háti. . Bá ti .• s.etřeba jen. 
,nesp~avedlnosti, .jížďse niůže ,dolnistit 'j soudce,chtějídhýtLnéj- .' 
sprayedlnějším,.·když je~tos()iidcejákomy:lidé, nedokomllý,' to

'-'tižrieipůvodce,zftkona; ale'jehovykladateL .. ' •........ ' ..' " ..... , 'I 

... ,: :N á'hoŽe~stv(zriamená ~'. jistě' zá vislost.A: .. z'á~islosti může: býti 
\ velmi :sIÍadno 'zneúžito, .' proti .'. závislým: '. Záleží . tedy.' na,. tom, . ná . 
kom.js·me' závislí, a nikoli na.;závislostisamé. :Ne závislostsam~ .. 

. :snižuje,'člověka; důstojnost .lidskou/ale. závislost~. na' takových ... 
mocnostech,~' které' 'mohoU,. své.pře<rahy .. a.přesily,. ~ť přímo nebo '.' 
tÍepřínio,zneužítja takto,cojésoběcílení. - ovšem pokud je': . 

. tosainostatnéa 'nezávislé -'-'jako např : lidská ósobilOSt; 'učiriit ' 
prostřédkem a nástrojem' sVých'egoistických záj:niů;v tom" je 

'I ',~~~mkao~fodyL,ď.,::',:' ....... ~';.ď\'.: .>: .~.':', 
,;;:Bohové~ :pójetí bohůmIlohých ;nábo~eÍl~tví:'jS<!t1' fc>ho rázu, . i 
žejsóittojeIl ~ócné : bytosti, u nichž nejsou vyloučenymožnosti,. '1 

'". ·:.>;vláštriích'. egoistických'zá j'mů;'· které.' mohou býti. v' rozporu s' ži ~.' '.1 
votním úkolem. a sé zdokona)éním OSObllOSfi lids~é, Takoví bozi.' 1 
·.a~takové poj~tí bohůďovšemnevylučújí bázně otrocké, ."'. J 
:, ,:Jiriakj~to~u v pojetí Bohakřesťanskéhá. Ten je nadsvětná ! 

. :.'"osQbní~okonalóst,. tvůrčípříčiná.,všech vloh lidských;L rozumu. . j 

.. ' ~. ,.a, s'.v. P.· ... b ... o .. dn .. ,e.'. '. YŮ.le.ik. te .. ré .. S. t.v .. oři1 .•. a ..... Ud. r. ž .. UJ.' e .... z.a. u.'.' če. 1. em.. o .... s .. ob.n.íh .... O." ". ~: .• ' . ·l.· ... :'zdokonalel1ív pravdě a. dobru, Křesťanský Bůh jest .příčinou' 
.. ' čili 0tcem' člověku 'se všemi jeho schopnostmi, .nikoHsokein nebo i . 

'nedůvěřivýin'; protivníkem,:,\' Bůh / Ježíšův .. nemá.', zvláštních, . jen'. " 
.. "svýéh'egoisHckýchzájniů,'Íieboť on jé sámposlednhn 'cílem ,a . . . " 
"'.:účelem 'světa'~ . tvůicemvšech .móŽn,ých tíkolť( " ~ivótníCh;Kř'e-: .. ' '.1 

'. sťanský.Bůh 'chce právě jencómožnánejvětšiidokonalenLtvor~ . 
. 'stva;:jákémohló by tedy.mravní zdokonalování člověkabýtiohro-' 
',' žEmo:~~ j miBo~ími1" 'Ani' s~ostatný." rozvoj.:'svobodných,· tvorA; , ' 
<)idí,'Ílepóškozuje··Boží Příčinnost, neboť. i)asainostatnost. (rel a- .' 

'tivní)'áten'róivojjesf daremLdíleina,úmyslerri: Božím,'UžívánÍ" ," J 
~ '-' -' ", ~. ", ':' " ·L ,- , h l 
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.... : ',rózunlu:asvo1body, je' také'účillke:m/:Boha':riejvýšidókonalého;:O~ 
':dáva chtění i :dokončení, (Fi1ip;2,:13), akdeduch;Páněďjest;,tain 
'je svoboda ':(2. Kor:' 3, '17). Oslava<Boha' neňíegoistickým,zvlášt:'::' 
',níÍti '. záJjinem Božím, jenž hy byl "v,' rozÍ)Qru~se,záj~Y,tvorů,lidL< '; .. , 

"když,'přece ta ,oslava' Boží projevuje s'e právě' veďzdoko,llaleóí'.', 
,,:,člověka ~. á nejen člověka, "T"alevšeho, aby: vše hlásalo,slávu " 

Boží." \ ' ,"'" ,'-c." " "'" ,:' ,,', " 
, '.; ' •. Měří tkem' mra vn osli ,podle' Kristaje bbnlz :á podorbÍ;mství: Boží :.', 

, '",(i\1at.5, 48f"PodobnymiB6hu ' stáváme,' ~e, rozumem; čl" sebe,_ď , 
určením: Může poto'ni býti zásluhou" vZ1dáti se dokonalého uplat- ď, 

, nění' roztinÍu'asvobodnévůle? Zajisté,ženiko1i:A' protb~neiil1isr ' 
',' se' člověk;' obávat Boha a' své.závislosti 'na něni, '. když.' 'riřeée"',Bůh /.' 
'je:tvůřcemapůvodcem našeho ducha se "všerrii jeho zájmy; 'vše:.. " 
chnyty'záj'ffiypóukázují právě ,na Boha jakó'tvůice'aCíL, života;, 
,Bůh nemůže' býti škůdcem 'člověka, aniprainenem'jeh:o~pošk(,):,.< 
'zení a potlačení,':.ba',naopak, jen jeho povznesení,'. obo4aéerií'á"'; 
zdokonalení,kdyžjepůvodéern všeho ,v', člověku. Bůh JCžíšův~, 
stojí na straně člověka jako jeho:Yvůrce a Spasitel.;' a,člověk" 

, 'nemá'se čeho ,báti od Boha,' právě proto; že je 'závislfnatako- '.' 
vém Bohu;třeha jen pojmout správně Boha ve smyslu evangelia': 
Ježíšo,:,a' a 'nikoli ,ve smyslu"nižšíchnábožerľstvínéb'o,různých: , 
filosofických ,spekulací o ahsol utnu, které. nedosahu j ívýše ,evan:-~;':!, ., 

" ) gelia:,Zde má: pravdu epiš-tola Janova (1,,4(18),kdyŽdí: iBáz'li ěf:.!,,' 
" ',ner1í,'vlásce; ále lásKadokónalá ven:vyhání bázeň;; .. ' kdcLse' boji., ' 

, Ílení dokonalý.,. v . lásce;':.' NetJ'eba ,:vypuzovat.>z :riáboženství. a.' .~ 
·z 'mravnpsti .každý. poci('zá:vislostí ,jako' něco;.·.co "hy:,znehodno-< • 
. covalo' náboŽenství a mravnostj :ale. co ,třéba.,. záliáněCa,protr .• · 

.' čemu je třeba bojovat, je nedůvěra k dobrotě a lásce Boží"jako' 
bÝ,Bůh, od, něhož jsme jáko tvorové .závislí,mohlriějakpbško~ď.' 
zovati'aZQržovati naše, ducpovní a mravr1Í zdok9nalenL;Proto 
také taková. bázeň, 'jež je,nesem't láskou k Bohu a láskou: BožL 

.' k nám," je ,podle našeho' rl'áboženÚví darem DucháBožího,::tótiŽ" 
Boha saméhó, a znamená smýšlení,které':j e z, Bohá,'k Bohu~vede . 

" ,á sBoh~ zpodobňuje. Z takové bázně. IleptynE! zoufalstvÍ,nýbrŽI 
naděje, důvěra' v Boha: jako životní cílaúčela, jako ,pramen ;síly" 

.' a rukojmí;našehó zdokonalení. 9právněnost' náhoženskébázně ,: 
. Boží .je v,t0m' .že principzá~islostiďipriticipÍnr,avň(svohodyčil( ", 
duchovního sebeurčení ,je týž, ' totiž . Bůh~, Závislos.t neznafUená,:> 
zde pranic jiného než.·oddanost pravdě.'a,dokQnaI6sti,jak~ .. do~' 
,statečnému obsahuživotóímuj' .pak, není :vrií' nÍc .. znehodnocují:-;: 
Cího; .•..... "' .. ť ',:ď,>" ".ď :" ::"'. .' 'i,: .:,!;,:: :.;;/:,,:.> 

',' O: Ti,kdož spatřují' původríáb6Ženstvíve" 'strachul'od"ozujLé 
",bázeňBoží iestrachu před Hdmi.'TakvYs,větlujíkúHpředků:': 
,(zesnůlých[zkit1túnebóz\uctívaní živy ch 'JicH> Bůh'riehyl :pry~" 

, ,původně,vícnež' člověk :výše stojící; jehož ,mocá ' sílabylapová~ 
.' žována za ná:dlidsk6u. (B;. Spencer o) Tento" způsobvYs'vě,tlováni .• 

. . ,bohů' á Íiáboženství: nebyl'. ani ,v/dávném, stárověku.neznám: ,N á~ 
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. boženství prý. nebylo:podle.toho.názoru.nic jiného ·než strach, 
bá~eň\pře·dlidmi.,Jak'byli obáváni 'živí '::":"'~a proto vzdávána jÍIw 
úctá -;-:-. tak: byli 'obáváni i mrtví. ,Jenže, 'mrtvých' bylo se více' 
báti; poněvadiživí nemělijicháni v moci ani, podsvýÍn dohle,; , 

.dem,··.a ďproto:mrtvCmohli nepozoroV'aně ·škoditi. .• Duchov{ zemře-:- " 
lýchbyliobáváni ,a, strachem živých' usmiřováni. Ctění' ducha. 

~. v~dloprý. potami k uctívání přírodních;, ij evů. . ., . . .' .' ' ... 
'.' ',Než~~ucÚvánípředkA,od~o~ová~é z 4Ctíváníživý~h, před
pokládá již víru 'v nesmrté1nou. duši, khirážtovíra'spočívá; na' 

. rozúmovém zaveru.' Strach' před ,žijídmimocnými' toháto světa' 
:;'.'. .. nemuŽeďsám" béz,.stávající .jižvíryv, nesmrtelnost, vysvětliti 'pře-

\, . chod k ,uctíÝáníml-tvých: Smrt sama, "hel{'víry v nesmrtelnost .. 
jinák • zdůvodňov~ně;, nenlOhla . vést k' víře této,' poněvadž právě. 
~čividněď ukazovala nicotú'm,5>cnýchpanovníků.' ';. ." ..... '., . 
... ' . Správné jest,' Že< v prvotním, původníni .náb6'ženství bylo 
·Úctívárií,duchovnÍ'převahy. V přírodě i ve, společnosti stál člo\,ěk 
prvotný"tváři'v lvář,přévaze .duchovníchmocí. Tato převaha mocí 

·".duchovníeh ·v.příro'dě 'spojovala se .smocí, kterou' prožívál.člověk 
. uvnitř. svého ,já, ve .svémsvědomí,' 'jakotajemnou:moczákono:':, 

·.dámou. Ta vnitřnímóc, iriluvícfve svědomí,nalézála zevní oporu. 
vmod,proji:wujíc( se v:pfírodě .. ;Výklad světa: amnlvnost jsou 
'prámenyďdojmu, :pusobících v nitrulidskéni lidskou stránku ná'
ďbOženskéžkušenosti. Z těchto dvou'vlastností zvenčí a,z nitra,' 
'viniká .,dvOjí ráz ,náboženských ,nejstarších forem: ·'zbožnění pří-, 
roClya::-:-lidL Lidstvo nebylo hy uctívalo lidi, 'ať. živé nebo .ze~ . 
rriřelé,nebýťpřevahyducha, jevící se v' hrdinech činů i I)1yšlÉmky~ 
a:mravnosti.'Zvynikajících osobností vyciťoval člověk onu tajem-: 
nou.mocduchovní,' .. která .zavazúje k, uznání'pravdyá,konáaí.· . 
dobra. Člověk sklání 'se, aniž by si. toho byl vždy ,vědom; přéd . 
majestátem: pravdy.adohra,'moudrpstia . moci, , cóžkonec:koné:t"t' 
'nezriáinená:nicjinéhonež příčinnost, 'ať ji vyciťuje neb tuší kde- . 
:kolvěk, . ouav příróděl , nebo vnitru' svém. Tak . .Jzniká, víra. v" bož:': 
skou·.~oč.jáko,žto příčinu.,.", ,: .................. , ,' .. ", ď., i'· . 

',',Apodl~ toh~: dlůž:llo.táposuzovat mrávnípovahuházně, 
pokůd.>je:oprávněná v náboženství a v'mravno~ti a. pokud ji . 
třeha .vymýtiti.Oprávněna je, pokud, plyne zvnitřní hodnoty du.: . 

. . cha; .. odmítnuta: musí: býti, pokud pochází : ze zevní ' násilné. pře- '. 
.. ' "ahy;panovnic:ké moci; ,opřen~. o lihov~li. a. možnost .,zneužití :této , 

.' převahy ... :' .' :.:1. .: '.' ',' '. '.". .,.. . ,.,., .' I ',~ .. " 
::/~'- Pračloyěk éíti1 'prptiklaď. jistoty své dom<!.cí,úzce ohraničené. . 

. kultury.ďa.ne:znátné jemu' a proto: děsící Ciziny.: Co' člc>věk~ezná . 
,naprostoriic;' o.čem,nemůže ~iučinit ani sebe matnější předstávy, 
, I', ani;vohrysech, to. je mu zmatkem' at~ plní ho děsem,ibázní,;' 

,strac~ém;A'tam.v;tyrieznáffi:é cizíkrajeumisťQval člověk du
chy a'démony,' .mocnosti to: libovůle. Démonové; duchové, . byli mu 

"totiž původně předmětem . úzkostného' .. strachu>: . ' .. 
:ď'Jakóbohyuctíval zjevy, které znal, ·tedy.: zjevy 

:'""11.,~' ~,.,. J, '.: ,: ',"~~\.-~ ~.' ,~ , , '. --. ',." ,,'.... " 
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rody,';po,~ěvadi 'lJyíymUsp~lehlivé,mbhVs,e~a~ě:spol~11l10iit: '.' 
Tito'bohOvé bylimu ochiánci kulturY{'mocnostmizá~ona'aď:svým , 
zákonitýrri.aproto .bláJhodějným působ(minlbyli ,mu jistou zá~/, 
rukou'lidského' života a snaženL: . ..,', ,:;.' "<' .'" ,<: ď ď:ď" . 

. I .. StěmHo':dom'ádmibohy,byIČI6~ěk ~p6jeri:po~tÉ;rnbázně/:alé ... , 
,Mzně uctivé"důvěřivé,a poutemku1tú;; S démo,riy, sduchylibo-, . 
, vůle,' kteříbydILvneznámuj:neměl: spoje'ní 'pravidelným ď k!-1ltem, 
poněvádž's; nimi jej' néspojovalý společné zájmY;I,Těchduchů ,-. 

'mohl se jen otrocky ,háta'iriusil ,hledětje"přelstíti~účinit ne- '. 
"škodnými .~ .• dkmoŽrlostiovšem;ód případu k;přípádu,~Iča-

( I rami,pověrou amagií.:To'plilfínejen' pro,(jed~otHvcei ale) pro:, 
celé'iIárodýastáty;:1 státy.'tóúto, cestoumagiechráhi1y se před 
· škodlivostí· zl ých: duchů~Magie. a pověra : mizela, jak šířil se okruh ' 

, .' pOzóání l přírodního; ,,' hloubka'. myšlen(' filos0fickéhO'aydÓslédku.:, "., 
:' ;toho i čistota ku1tú náboženského;. .~'. ,'" ,: 'r. ,ď '': ' 

." Žénábbženství nevznikalo z .ótrocké házně,.j ak byfomu,chtě-' 
la", zmíněná. a'.' zde, ,zkourrianá hYpothesa .. o původu •.. náboženství,' , 
hypothesa, st!achu, lze:ttsuzovat i .. z. té.' skutečnosti, ' že označi?ni .' 
boha j akoot7e nebbohyně jako ma *y nehy 10 .• nezriámé, • ba .na~. 

'/opakd()sti časté.~ ". I .. ,..... '. . ,--:,.,."'., '" , ,.,' \: " 
"., .. , , N áboženstvíse" ,všemi:'j ehozj ~vy dlužno yysvětlova t j Íllak;' 
ď ne ze strachu a 'bázqě~', Bázeii:í lstá,~.iak o,n{byla řeč; j e'dopro:', " "" 

~,' vázejícím' zjevcpt,:nahoženské;víry, 'nikoli~však ·pramenem;pří-", 
';činou"původem',náib'oženS'tvL : Bázeň, předpokl~dáď; již známost ." 

'. ,.··.vyššímoci,. získan()uzpůsobem jiným. Tím padá ovšém i 'myšlen;; 
"" ka; že př.ediriět\Í1ábóžim·ské vírY,'božskáďl11oci'.je r,tosineobjek~ 

Hvního, ',cosi z nHra.. a y dtlsh~dkUbázněďpřo'inítnufého' 'inilllo' vě
'domLa " nitro náše> S~r~día.bá;zeň,bYI1edoveldly·zahez'pečiFob-
· jektivníplatriosti předmětu'viiy, jsouce jen pouHé. city;·Náštěstí,··. 
bojím-li se iIěčeho,musím. vědětíčeho a~'roč. Bázeň' nepředdlází 
,vírúj, nýbrž . doprovází i., 6všem':bázeň.·slÍo~a . riaznaČéná" a •• O'práv~ 
něriá.:'·" ,,; .'. -, '. ., .' .... ,(/.,.'., .. , ,":"ď, .. ,,: .• j'< ... : ..... , 

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

.... , .~Cf!Lil~~g~~Ji~~bt~~~~1~~~~rlt~~x~:A~U .'. 
«",,; :; <'~;'."'" "c ~'_ ... " 1,'·,/.;', .;'.':.:/,:'/~::~'·~·'·"~'t 1 ',,;- '<.~>~-': >_~'; 
.čtvrtýsněm,.lateránský,>konáný mimořádně slavně . v'.roce. 

1215\'za. přédsednidvípapeže '·InnocenceJII.,';:.vydalníezi ;sv.Ymi:~,; 
sedmdesáti dekrety i památné vyjádření o imrtvýchvstáiií' lidí " ' 

'!ve dnech posledních:" ;,,:. ',' .1' ď,' ď ,,', :ď. .,' 
,,' Praví!, se v'něm mim~jiné,že .všichiIilidé,'dobří '1 .Zlíi vsta-,·: ď 

· nou . "cumsuis pro prUs ,corporibus, 'qllae.' 'riunc' ~estanf'.ď (se.' svYllli :' . 
'vla,stními'tělý, která nyní nosí); .', ,,,' , " ,'" .... , ... 
· ."Odtu,d'církevkafolická učí, '()"ztrirtv1~hys'tá.ni"ď.: 



·.:/anižóvŠe.ňi: se:sría~ínějik~~rčitěji·· kcin~~~toiati; .. v ,.'čem "s~oclva 
.• " ona 'd~uhová, airidivid,uáIríí )dentiťa. tělesné' schrány lidské~,.' . '. 

,',',',Čláriek Víry, ve vzkříšení těl ,/.den.somlný~pí~á~'j~stjeciriak .' . 
,<,o inísta . Písma; • j'ednako' riázOly církevníchOtéů; : tito poslední 

.•..... ,oyšemopět >zdů,:voaňu jí .ďsva'tvrzenf výroky ~Písma;· ' ..•.•. , .. ; .... ," ..•. ~ .. 
~ '<:-,Né~óhu:zde v 'tomto '. člárikli podr~biti ,k;itici xrií~t~' z': Pi~ín~, 

. "ač :?i .!??Yl(): '. prá věď!he~~" velp1i . vděčné; ,;:vidě1o..' bÝ~se,', j a,k .. ' • 
.v . Pls~e .,.vlra:ve '. zmrtvýchvstání. těl,' by lá:' formou. víry.v : život,· .. ' 

.. ' 'věčriý: :v~lJ~é:,.:<> '. . •... J.\ď< "...' •••. ;.:,',:": ::,<~.: ':" . 
: Církev~C Otco:v~ ·.·~.~č,itélé'.nepoHehovali •. uváděti·přiroze'ných 

důvodů pro, .víru. v~' vzKříšení těla;poriěvadž i ini byla rozhodu
',. i íc:íni·· d(tvodi:ml:.:-všemohoucnost BoŽí: Nicméně' někteří.~ z. nich';·· 
:- ;--:-.a·hlavně,pak ;po'u!ější filosofóvé.křesfanští---.snaži1i se 'víru' 
. podepřít" dů~ody:rozunióvymL a"přirozenými., , '.":'" .... . .. ,...'. '.' 
. '., Ták'na:':př: ·Athenag'~ras,.A.tÍze~skýv·· dvoudílném; 'vel~i po~ 
. chvalně ,při i a tém spise"De: resurredione inortuorUm~' ukazúi e . 

, ,n~t syntetickoup'ov.ahu:člověka, jehož přirozenost sestává>zrovna . 
. takztěla,iako'z 'duŠe,'iná. nutn·ost.iasloužené.oaplaty.:átedY '" ",' kV'~' , .• ". . vl ';' " .. ' , ", '." ....,,' .. ,.. '.".' ' .. ď . nutnost vz nsenu prote o~._ .. ' ". .":' ď " ',;,); ď , 

. ď,Orfgeres '~ap'řoÚtonlu'~!'sbuvislo~'ú);é'~vo~~a~kou:' Qť pre-· 
'éxistimd duší akonečnouzk'ázbu všeho'hmotného· (idedyi lid':: 

, skéhotěla)':jakonásledkllo hříchu,odpádtľ odBóha,:111ásáspiri~u"- • 
" 'alistickou naukuo.všeobecnémzmdvýchvstánL. " ".' "', ;. 

, , .. ' .f'odl~ tétcinaukYriepoystáňe zmrtyÝ,~li;htTIotné.t~lolids~é, 
. nýbrž/duše přioděje se 'těleÍn eterickým..., ':; >: ;. .''''', 

;; ··..Pro:posoůzen(víryve z~i:tvýchystánLtěltřéba .vzítvcúyah~ . 
. ", také,názor starší ," doby, hla vriě ' církevních, u~itelů,. ž·e . duch, duše 
.: ((Bůh)' i sou povahy hmotné, ovšem' jemně • hmotné. Tehdej ší 
'dobaIÍéměla /ta:kovýnázOr'naduŠevIlo; na ·.:ducha" jaky .. ' máme 
'my,a:' nečinila., takov~ho' ~ózdí1u,.n1.ezi hmótnem, ~ 'gtlševnem, ·.i a~ý •. ' 
činíme :my. ,>:i" . ..... ...." ď ",' ',ď,::' ' '., .......... . 
.. '. Nauku eíi-kevní:o tomtopředmětuvybudovála a ~důvodnilá 
irozt1m()vě':Jeprveďs~holastika:'Tomaš ;:Ak~iizský\uznávásicé 
,vzkříšení těláza ,dílo záz'račné,. aledovozujé.proň' ve' své nauce .' 
přece',důvody:rozm:rlové: .' .<"',:', ""ď<,;'ď, ", ' 
.·'·:·Tvrdí, že dúše,lidska ,jeformOti' . lidského, 'tělá ·a •. jép~ýproti .' 
přiroz.énosti-ieií,' abY"ži1áódloučena ód', tělésné.'schrány (víz, 
shora. podobné<tvrzení u, Athen,agory 'A-thenského! J. '.,i';';:. ' 

Dochází-,li vůbec, smrtí pozemskouktá:kovému odloučení,·není 
'ti:Válé,nýhrŽ.jenna :čas, a 'to dodob~.obecnéhovikří~~riítěL· ,: . 
;;D1e,TomášeYAŘvifzského je ,docela duše 'bez těla, nakteréffiž:, ; .. 

to. sl()žeIlíi ak():celku'j enoin participú i c, ď i aksi ne dokona)ou, : rie':' ' 
bofbe:i:tělá"přéce z celku ' riěco 'scháií"byť to ,bylaienom část 
méněpodstátnější .. ,":.;"':,.: \" • ,:i' ...,.i·. . .... 

. .;Takéneivyšši hlaženosti',prý; neniůže'dosáhnouti 'duše;b~z' 
nóvého,~p()'iénístělE!m:!'.,:<,., >' :',':;:,i~.!ď ., •. ':.",';",> 

j".', -

',/ 
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·.··:Také ,.y .. ~tickém·:~l~~a~smysl tltvořf' 'dle·Tomáše.~ ~~:e" a','těio' 
.' nerozltičny celek" určenýhoží.odphi.tě> i;. trestu::( viz 'analógii ,; 

; .'sAthenagoroul) Takodůvodňovánokatolickédognia::~ .. r;'1215::: .. 
. ,;,Proti katolickému.~dogmatu.: o' ?mrtVýchvstání'těl činilysé'~ 
zvláště· veď století niin?léni rů,zné ;námitky a.to ,nejell)e. strany· 

, filosofů,'nýbrž(bpO'krokově'jších' theológů riékatólick'ýcha' óperó-' 
.: valo se zhustaargumenty'vzatými z přírodníCh'věd;" ..... , ... ",v", 

;. Katolická apologetika.v:šak' nelenila a snažila. sesvéďodpurce 
';ďvyvraceti,pokud,možno také' přirodovědecky, Jjélk :úžostatně její. 

,o, •• 

intelektualisujícísměr, sám ·sebou·'nesé.amáv:·oblibě> ... ' . 
: \.. " ~N ámitky:. se.' .. sO'ustředil'y/povětširiě .:na': problém,': •. identity.· 

/ ·imrtvýchvsialéhótěla .. s ,tělem···.téhoŽ:jedince;· •• žijícího/kdysi :na' 
. této zemi 'a ide skoná všího. ď.~ ......; '.. .,!,: ',"hY .. ': ~ ,.' 

,'; .• Tak, se 'namítalů,mimojinéhl~vně 'to,;Žejesfvelmi·těžkti 
('představiti'si znovuobjevení sě>~ěI;.·!která;už.jednotisetIéla' a 

, :jejichž_~ákladní rozpádovéčástice' se rozptýlily'v, zemi,· sta'vše 
se.namnoze stavebními ,jednO'tkami. těl nových individuí, a jaků" 

, 'JakO'vépřešly.zasedotěla lidí; živoČichůirostlin.;,.:~:·:.;,;:;: 
, . 'Vsl{Utku'roikla~ ',lidského\těla.·po \ smrti;postupuje'(sa:mo'~; , 

.' zřejmě,' žesvyloučenímpřípadů:t.' ~v. j)řiroz~né mumifikace,ať:, 
už 'jetatůiaviněna'silnouvzdušností, próstředí, půdy; dO'. níž , 
mrtvola' ulO'žena,nébopřenišením čl! zastavením.rO'zkladu. v.urči~ .. 

'.' téIll' stupni' adipocirníhů,stadia, .cožbývázase,·. ač }ídkým, přece . 
ohvyklýmzjevem nat.ďzv~;;přesycených:".hřbitoyech).během let,· 

,tu pózY,oln~ji, túrýchleji~ podlerů,zných,.pO'dmín~~ d~strúkce 
,·.·tělesné hmoty':""-- , neúprosně ,až .k '. nej jedllOdl1ššíúi: ~hemickým. 

látkám svého .~lóžení; .• .,;,\ _"('. > " ď • " ••••• '" 

. Tak při Tozldadu bílkovin; Jvořícíchpodstatu :každého' a tedy: I 
i lidskéhO' masa, růzriýmLdruliyhákferiívznikají albumosy, pép-., 

;':·tonY,· . aminokyseliny , ,.amoniak, ',sirovodík " a 'mnohé, '. jiné. , Tvorb.a· . 
amoniákumůže:.činiti kvantitativně' až . ,dvě.; třetiny dusíku;; pů-' 
vodní bílkůyiny. ,.;, .. ' ,::: . . ď". ...:,:"'~. ' 

~ .• U~:b.ifř. r~kví,vh~obech;;arciťÚmto.rozkladný prol:es' těles-, . 
ných bílkovin postupuje pómaleji. ' Při vyšší.,teplótě a' za nOrlná~"": 
níhopříStupú,vzdUchíi.:však r;rtůže:;p,ůlkgmasa:,"rozkládájic:sei . 
zkapalnitLuž asi za 14dnÍ;'," : " .... ,,;.':.,:.: 'ď .. ::.', 

'. '. Hniloba p~k, j~k' běž~ě"v denním životě označuj~me,rO'zklad" 
těla, není nic jiného, než rozklad bílkovin'a jim příbuzných.' látek 

,,' 'až kneús'trójnýmsloučeninám,které'zůstávajív. půděnebp' uni
'kajídovzduchu;:Výsledkemhnilobý.těl~(, jest . tedy , jehó .min:e~ 

, raJisá.ce;·' , .' . '.' .. : :'.':\ďď:.,,;::.;.,,« ,':',.:. 
.. .1 : "Jak vidnO'; je;i)idskétělO'vsunÚtodo 'koloběh~'látěk;v~ ,pří;;~; 

rO'dě;jaků vŠeckoO'statiii.žive'.a\'neživé;'.T~byta}jesttizávěr. 
' . .: vědy.) .. ' .•...• ď. ·'·ť':,ď.,·""(,,.·, 

• ď 'Nastáv~ia·t~d~' 'pro J~~tólicko~":~~ologetiku' 
I _ , ,i '. " ". """ ,- ' .. ', . 'e" ,', : •••• '-~ ,; '. 

....'.:. . *l Vii i:~~6 křé~faÍl~kÚ;;,Prá~h~jsi:a 
. > ~ '. '." \ ' , ". -:' ',', I;" ' "" .• ::.',;. 
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nes'c~trié a\ přece s;'ď~asem; tak:'~oiptÝlenémolekuly a ;atoIIl~;:; , 
hinotY",to1ikrát·',š,naduž~prošlé.'ž~"otem, bytostí; ' •• bude lze idimti:.,' 
:fikovati 'v určitá lidská těla:";",' ',' •• ,.ď,;' .,,' " "". 

I .' .• ď 'Pó'n~dl~~hérri 'obd~bi ;bciiacÍ~ó~Ú,promiu~il~ď~e ,~neoficielně, ' .. '.' 
: ale, za to::" dobréďvůli' čeHtLvědecké::námitce. : Tak Freppel 've 

. ""svém, velkém ďdíle"Les:Apologislés,chrétiens, au', deuxieme . 
siecle" (Origenell.;' p. 45) praví:"Těló'zinrtvýchvstalé, bude to': . 
tožné s,tělem, smrtelným. Než,.včem přesně záleží lato, identita?' 
Zdaž: búde"totoŽnos!, tato porušena, jestliže tělokáždého člověka: 
neobdI-ží,.přivzkříšení': tytéž,molekuly,';';: nichž sestávalo ' během' 

. ".živofa:'poz~mského·?, ; b, ,,' :'1:,': ,;: ,.",,' ,h.""" 

,', '1\ldyopoí1š'tím~, ,pt'ldúdógmatu' a vstupujeme 'do !sféiýsvo~ 
. bodnéh6'názorú>Církevovšem stanovilaj,ževšich'ni lidé vstanou 
vesvýc4,vlastn,ích: tělech,';~terányní' nosí;' avšak Církev heurčila:.,,' 
vůbec;.,v čem: spočíváspecifi~ká! aiildividuálnÍ idetitila' '1id-' , 

,I, ských:tě1.",,; ":";":'1"", ,"i'"", ,,(, ',:. ,,'ď 
, "'" Tamtéžuzaví~á:'zmíněný,a~tor 'dále:' ,;1; potom by . bylo :lze, , 

. řičí; ; že 'Yshmeme;'zmrtvých s i v la.stnímisvYmi těly, kdybychom'" " 
'nepodrzeliáni' jediné zmolekul,'.z··<nichžtělo riaše před smrtí 
:sestáv,alo" jestliže, by však tělo, zmrtvýchvstalé mělo. tytéŽ s'peei::' 
fické zvláštnosti;·které.je'kdysV o,d: ostatních "odlišovaly; ,Nelze 
'yšaknahlédno,uti,pročby vše!DóhoucnostiBožÍ. byli::robtí~nějšíin ." . 
vrátiti Každénniitělu'vlastní jeho organické \ součástky, nežli slo-;.·: 
žitije'znova ze ,součástí ciiíCh;" , ..... , 'c",~i,ď: .. , '" .' ' .. " " .. 
,I, Ač' t(')tc(míněiIíri~~i'věti)l( d()gmati~kou. ~~ůŽebÝti '. č~šem 

... změněilo, .. dobře.'lIllstruje'smi,hu p'omoci' svén;iu,dogmatua'udr:: 
žeti: jej., ..• ~." ",,' ',i I, • ,. '.:".' '. 'ď, . 

',. ',; 'Pod6bnýlllzpůsobemapódob'nou "níethodou"odsun~tai'bylll' 
i .~ další ,námitka, dle· níž itiemožňována ,j e

i 

nesnirtelriost . lidsKého, " 
tělauŽtím,že'jeho',podstatou;jepřece' život'~. změria;růst,. 
vývoj; ,ubýváni vitality "smrt,;' a to~;všei je. prováieno přísltišnymi ď. 
fysiolo,gickými' změni:únL na:tělesném:podkladě a \děje.se vlastně" 
denodě 'dne.," " ,',:,' ';,' ,;.;, " :,:.,.': ; , 
: .. "Mnohemvšak, zajírnavěj šÍm ,nelLtyto,kátolické .. vÝ.vody : je'· 

. novější 'pokusněmeckéhoúčence, proL,dni,;K. L. iSchlpichao~ dů:' 
,:'.kaz·'nesmrtelnosti . ,lidského, těla', sui .generis.*) ·:Pokus'.vědecký 
":oto,žetělo nEmmírá./,-::: ..... '. ....:>.,. . ..... ,' ... , ..... ' 
" '.:: N a:~ozdíl,od ',apologetů typ~1 F'r!?ppeloúa i e. Schleiéh přírodo": 
'vědcem. 'Již tímtodoznáriím snad. bude čtenář. přiveden k;do-.. 
mně~ce; že právě' proto" hude Scfzliiich' co riejm~ně:,spekt1látivní. 

'. ďápráv'ěy,pr()fějšk~ k(rozum~vÝm.spekulacím 'v'yúžije ':pro, své': 
uzávěrý .. conejvíce· zkladných,vý~ledků: poznání;positivní vědy .. ' '.' . 
'.: 'iBěheÍti.dáIŠ~ch ďvýkl~dti ppzn,áme,.:zc1áljsm'e s~;v ·to,mto"oče-. 

:. káváníklamali:čÍ'nikoliv; . ·r
/

:. '. . .;'" , 

,': '.,<Schteic!z ,vycházÍ' vesv~in po,jédnáni ~d'."objévti'~frýbi.tr~kého '.' 
,-, , \~' .-' ."" '.' - • ,"" " '. > .'. ,':" "~ -', -" .. -" •• (,. < • " ,- ,... '. '. .' " :"' ':' • I ' 

.. . *jSplsy: Wis~~~ ď ~~d" I~~Qrtaiit~ti' ~·a~Pro~;le~.·~~s T6d~s.:' .' 
,'" •• , v" ".' ''>'.' '.' "." _,', ; •. ,. '."', ""',' 



"", ,r--

, ( ~ r 1 ' 1 ~ " r < 

profeimra :i ' Weiss~zanna:j: :ide~ý , zjišť~j~ r'oim~ožo~~'cCpó-,' 
'm~ry ďu bakterií a' p~voků; došel, kcn~zórit, '}e, '~yto.orga~ismy, 

množíCe se " pouhým . dělením,' j sciuvlastněnesmrtélnýmr inona:' 
. , dami;·NeriCzde' mrty,oly /jak .. by tu·, 'tedy;' ,mohlo ;brti ismr.H", tak . ' 
. asi: uzavírá Weissmann,' sriíIll všichni: jeho,~pigbrii: amezLriimi' I • 

,ovšem' L Schleich. Takový' m'ganismus,': rozmnožu jid se:·ď pouhým, . 
. rozdělením bUňky ve ~vě, individua,' tatódvě ve čtyřJ;-čtyřLvosnl. 
.,atd., je opravduriesínrtel:o.ý,le'dabysnád ~nási1ri.ý;zákrokpři:' 
praviI jej/oslibrióu;'iisfotu'věčnéhoďžhTotá;~ ď ,c, I .',.' '1,< " 

) i .,,·idržni~. se z~tím ,kritiky :této na~ky a,,\ršimn:ěme ·si'. p~čátkÓ; 
'/ ·'.:Z :nichž, Weissmann vyšel. .' I I..' :' .' > ,', .<\ ',' ~.,,'.'" 
'. .... " .··1'r~tnb I tu j íÍi,~ž'k· n;yŠI~rik~~.é·'pokia.d~iéi; pi-osl~lého,.. bÓÚ1-; " 

nika.mnichovského· C; 'v.Niigelihó,který·mimo. jiné teorie.sestrojil .. 
,i tu, žez LzV:: micell'(elementámí částice'. skl a dhy živého"těla 

podle, Nageliho) (sestávajíc:Íyživáhmota' -:;- protop'lasIlla,' ď je'!' 
.' v,;pod~tatě"dvájí.,'a'to"jedn~kJ".iy:i~io'i)la~mar'.sh~n~jící.·j,ako by ,}'. " 
; v kostce 'veškeré .. vlasti10stiživéhó individua a' potom t. zv. stereo-;; 

.. : ....plasma.;ria kterou 'se ·víží.jenom.·některé ,ylastnosti :ŽivOudho 
organismu: (uWeissmanna zárodeči1áa. tělesnáphLsiná) .• Odtud 
vylíčil. pák,Niigeli,;zájeníný~ ~vztah:ob()jího'plasmittu,poměr:;, 
vlélstnóstf a .jic~rozvoje;a ~končHhodně fa.ntastickými: myšlen:' .... 

'I 

'., kamio~dědičnostia jéjímdosahu,pro,živý'.svět.,. ,~.". '.,:: 
. ',.," Weis~rnannj~ko',býn'áváz~i na jy,todeaukcé.·,:Prbt~pl~s~~ '.~ 

jest mu nositelkou živcita. Jak už jsme.si'svrchu,řekH"jé dle 
" 'Weiss0ann,amispi'rtelnou, u jednóbu~ěIČných·. tvorů:' U :mnoho;.'···. 

hurižčných rostlin a zvířa t· a ovšem. fU' člověkatj so'u tělo a' proto-:,, ' '.", 
". plaslnasÍnrtelriéj ne:mirtelnostu'těchto organismů, je ,však ,dle' 
, Weissmanna. koncentrovária dopohlavních,buriěk.Jimi'lidstvo 
. vzdor smÚi těla,trvá/*)Za'jímavéie,' j ilk Weissmann omlouv.á' " 
smrt těla.. I u:Schleícha toto idůvodnění nalezncmc.\Prý,by'oylo .. ' 

,zbytečným ď luxusem. věČné žitív,yšŠích : bytostí. ' JE{ ,proto:, snirt 
: •••• 1 j enom.'.výhodnýlll . přizpůsobenhn 'racionelnímu . hospodářstYí. pří" 
.' :,rody' anesm'rtelnost".těla.' je' z.důyodů,:úsportÍýčh omezena .. na' 

, 'pouhóu zárodečriOu plasmú, j(!jířIliž hou lidské generace .riá tom':' 
ďtosvětě dočasnými nositeli: -, .' . ,.:" ; ., "'. ," \' " 

f .' 

" ~.' 

" . Náhledy <,W eisstnan'novy,· ,ač . ceik~m:' ;p,~á"né:'v :~ředp~kla,. 
dech; nebyly:ná'svou>dobuťpfece ničím'více" než: duchaphioti", 

:,spek'ulací;:'Jemožno,žeWeiss'inánn,má'Í)ravdU:~;říkalo sej' ale, ' 
, ~riebyló zdežádoucíhoe:x:perÍInéntu;kteryby;W~issmannovuJvr~, ':' 

iení dodávaFpřesvědčivošti a vědecké' pečetLNebylozdé prostě' 'ď : 
<I" í' < -' ',' _ ' "" - _"" ,'e. ,.,' . 

'. : : " ,.",'\ :(, ,'ť' :":':-:','(-,,,', '~'::.:<ť::' .-': ,', ~:.,._~',,_.',,~.~",.~!,<:.,'''.,:~,,~.-'' ', . .'" 
*) SpiSyWéissmannovy sem '·.spadajíCíi· Ober·d,'Dauer·d., Lenens;Das i . 

" 'Kéimplasma.Oněrri jedl1á Ú nás. RáiJ~ vespise,iDějiIÍy.vývójóVých: theoríi . 
";'v' bioL XIX. století·~.' .. J"',""":.".: ~,. >. ,:-: ;:,;;1 .. ' ,'!',,',"'," " 

" :*) Nemohu zde, alespoň krátce' pod. čarou, . neupozorniti. na. obdobu: 
, . '. my~lení u Meréžkovského, . jérriUž ce1é, .. tělo.ďje.ímmanent~í" jen: pohlaví; je, 

'transcendentní; éelé:tělo je .ve '.třech'a jédiriěpohlaví ·ve čtvrté/dimensi ,a' tak 
ne'se·jaksipečef.věčnosti;j·,I,:r ' ;: ... " .. ' ," ." . ", . I: 

_ :... f , '.~', - ~. 

I>'" 

'.', 
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;:. 

. ,: ' 

"" '. O' pečlivě, provedei:tý .. pO'kus:opřé'riéh6> vědéckéh6 5 důkazu,'" který 
: . ' .• F~ vŽdy,'pO'dmínkou uznání ve· světě' pravd\experimentálrií ~ědy. 

:,'NetrváIO':však dlouho. a pokusy. se začaly konati.'Jedny:z PO'-
,sledníchpro:v~d~n:yďještě:v :době,lledávné. ~Bylo',by zby!eéno' 
uvádě~!Lvtétosflldi(podrO'hriO'sti.Stačí; .řékneme-li, že: výsledky 
jejich, vyzněl'y: prO' i,prO'ti/tvizeri.LWeissmannóiJll.~,ď ,''; .' I,; '. , .' . 
, ,Dnešní;stav:' tétO' otázky,: néní-:1i zúplriárO'zřešen; mhlví,však,:~ 

'-. 

" ' 

, pro Weissmtrn'iw. Pok11Sy:, W oodrullóvy Ul?jológické práce ,jeho, 
V Arch:,I. Protisfenkunde;1911,.J.Exper. Zool.: 1914,'Biot Bull. 
1917),potvr:úménejIiovějiS;'Méfalnikovem z,Pasteurova"Iristi- " 

otutu','ukazújí,'že zjevvyššírii' živačichůmvlastní 7' stárnutí; ú: ".' 
prvoků asi. neexistúj eáróyněž'i.j eho následek::':: přirozenásnÍrL ~ " 

" • Odtud pak' další' llzavěrninohých autO'rů"že 'původní živá 
hmota:, byla'. asi nesmrtelnOu;' a'; že, přiro~enáslTIit', vzniklá. :stejně' , 

; ponenáhlým,vývojem~jakO"Vyššítvorstvo,. ',' '.' ' " " " 
ď ď Néž vi-aťniesék' 'Schleichovi!~':Orien druh;:nesmrtelnosti'ď 
j~dnóbiiriěčných O'rgaÍ1ismůpřIVedl'jéj ;k/dalekO'sáhlé. spekulaci" 
o'nížzdepojednáme: ';/ ::_,.ď:ď;",~"ď,ď':." ", ........•. 
~ .'.: Sám ..... si, . říká;, zaČin:a je k~nstriiO"va:d' síť:.s~ých .' mYŠlenek;\as( 
tolik: když je: nesmrtelnost propůjčenáhytostem 'jednO'huněč':: I, . 

.ným, mO'nádámi-jak' by:,byla odepřéná~bytostem, jejiChž hlavní. 
.. 'pečetí;života jebsohitost~lidem? . "" ....,. ,,' 

· .' NeSpO'kojuje" se ,prOto slíorá.uvedénou"nesmrtelností";po~ 
, . hlavníCh buněk,. hledá'jiné "elementynesmrtelriosti těla 'lidskéhO'·: 

'a' nalézá' jev chromosoTnech, 'O'něchrO'zrůzněnýchpéntlicích 'ja
derné·hmoty buněk;kkré.) moderní nauky 'o qědičriostL učinily' 
dúležitými ve:svém oboru. , '. "ď·;.i... .; 

, . Chemické" slrižéní" těchtO' . ch~ó.mósoriů, 'pod~hně··j ~ko'chemiCké, 
,složení plasmyvůhec/není ještě zcela vyřeŠeno; ; !_'.. .... .' 

, . ; , 'o." " ." ",' ' .. " ,,- ,'. ). .: .. : ' ',., '..' .'.""" . . '/," , .: ... ', "~,. -;, ' " ; 

.' ďPO'dstatnO'.u ,složku jejic~Jvoř!,'.v~a~·,t,.j:v;'~~u,kleóproteidy, 
, , .' . látky tO',ústrO'jné'cbíIkovinnépO'vahy;·;'komplikované .;. skladby" 

cl{: jejímuŽ. výjasněnf'přispě1ibadatelé E.;,Buch"ner,v.Angerer, 
· Lilienfeld"á' někteří. j int, Jakkoliv" se :veškei-ébíIkoviny .. ' rozklá~ 
• dají'velmi: lehce,'n'ukle'oproteidy, nikoliv,' Vzdórují' i.' silně rO'z- ... 
bOrn~·m',enzymům.próteolytickýtri:_Také v hladovějících kličnÍch, 
· rostlinKách . jsou vů'či\Í-9zklad'né akci: vidorněj šílni,než bílkoviny.' 
strávitelné,'zasóbní.', ;'" ,:.,':' .. ; ... , .'," .... """.,' 

• Přes to však, ,ač'O'btížně,. rozložitelnými íso~' a,'štěpnými :pro-.,:';· 
dukty' přLjejich.rozkladu, bývají 'jednodušší 'látky, íakO'cukr,,;ď .. 

· purinové base,;, x~nthin~ádenin, ;hypo~allthin;ky'selira, fosfO'7, . 
·rečná~(jiné, .. ;"': . é',',< .•. ' ,\' .. ,:'" ". :> ., 

, 'Při j ínia j e.ďnesIrirtélnost oje-dnO'huněčných bytostí za:< ab'solutně . 
,zjištěnýďfakt; .' Schleich .nalézá:eleméntárníobdohu· nes'mrtelriosti' 

. ',v ÍlUkleinu chromO'som'tf. tělových buněk'člO'věka; '.' '.' .';. . 
····TentO" rii.tkleinpak pO'kládáza"nerO'zložitelný, kontakty ryt:: ' 

. :·mi~~e 'v'Y?flvující,'vl~stri9sti ďpřenáš,~jící .. :a, jenom;ohIlě~) 'ziiič.i~ '., 

.,:telriý", Takto) i,E!i charaktéris~jé: a:clodáyá:),'V'šeckyc?rOmosO'my '/ . 

I· 



, ",;' 

maje ~ti~těnupečeť .. osobÚo~ti,YkaŽdé ďb~ňce.zlVe byto~ti ,j ako' .. 
by: .. byly jéjí .?sud, .. jéj!· povaha," její':Výv9jď~.;,: ;"ť;·,.:<lúnotánu-,. 
· kleinoyá, '. která . dá yá ...• i ednotlivým< buňkám ... rázu ...•. formy. ,:a . ne: :.: 
· smrt~lnpsti,. naléz~ se::t1.vnitř.· chromosonďů. 'vŠech. bytostí. ·.a .. t~dy.· 
,i . lidských, ·Nénímyslitelnýmdůvod;:pióč:fato; jádra jén,vživotě> 
':monádměla' byhýtiďneporušitelna"tnesmrteIna) ........• , ,; ,".~; i<', ď .. , " ' " 

I .;A . dále:. i ,Lidstvo .... j áko' , celek, je .. nesmrte1no;" poně~;-ádŽ chr{)- .: .. '.,: .' 
;masom i

. Iídského 'spennatu'.'j e'nesnirtelný;:' .' ,:::.\.u •. :. ',:,~.> .. : • : ..•. ~.'.: .. , ..... 
" . .v.so~visl~šti s ,tě~ito myŠle·nka~i. dospivá.'S~hleicN' k absurd- .. 
· . nÍlnu náioru .navýživu;Neboťnutn6, pře'cépřiznatí,ž(~, člověk .' 
· iďivíře, živící. sepotravou\ať~ž rost1iiuiou:'neboživóčišnou;,.po.zře 
s .jinýmÍživinami: spáusty.syrových· i. uvařených. chromosomů,""'::', 

,', tě,chto .elemCn táÍ'ních částic: nesmrtélnostiorganismů';Vykláda j c,··;, .' 
. ," žé' cílá~mysl ,-:šíexistence :jejlrávě ve'smrtí,a: ,život ž.e' j~p~u':'~ , 
:hým .. vchódeinvbyH:vyšší,;tvr,qí,.že',.pcikrm,.jídlo,l.lqt:žujíCí'riás:; 
při tomtóživotě;je pouhou formouoplodněrií chroffiosómY;'(nPrů:. , 

· běh" tohoto oplodnění ... 'potravou, dá ..•. se ': přímo" a ,présně .... mikro"': ..... 
, . skopem'pcizorovati.~osl~dní: součá!)tky "při j atýcna. zpracovaných' • 

'. . ... živin, 'Íl,estraviteltlá. nukleinová, j ádra;:ystřehávána jsoUce " ve< slě:' 
..... ~ .. " hách ',žal11clku a:/střev. hí,l ými' krevníriJ.i i tělísky,' jsou jako' zbarvi':' .... : . 
: . ·.telnémólekulární .. částice;y1eukocYtech . patrny a';:rozsévány::' . 
. ;;.y·tkanivech.;:~);.Tyto:molékulárníčástice mají'palr,dle/Schlei7'\' . 

;'cchá 'v:,živém, těl~ďne,sriJ.írtlě .;velký'význam;.Je. jimi:podmíněn.a: 
·'kaž.dá·regeneracé; ~·.oprava,poškozeného, ·.vyhojeňí~'a jedině zá" 
.přítomnóstijejich. jeinožnazdárná výživ-a;-'nehoť:majíprýhód~ 

· 'notuďvitamiriŮ~),·á:jsouvlastně 'jen Hm; co; rrióderníyěda :'pod 
názvem 'vitaminů' rozumí. '" J " : • " ,... I : • ;':' . , "." • '1.' 

,. \., 

;- "Yzorném. úhlu těchto. ná,zoru.·. a·,z',~ich.,pochopeně:zičelhdsÚ,. 
,smrtFsriJ.iřujese: Schleichs- přírodou smriÍcí,·.která. oplodňUjící, 

, .:kOntimiitouchromosoÍnů,zgenerace, na' generaci 'jeve ,skuteč~; ..... 
· nosti:opětoVriěpřírodóu .:rodící.. Takto.iJOchopená' smrt 'jevlastitě: .. 
· jeTlOmdálšílfáz(života: ...... ' ... ' :,<> ,... ,I;,,', ... ' '.' .," 

. ' '.,' ,:Anižbych'zab'íha}. do' dalÚéh' podrobn()~'ti'tétot~6rie;'doložím 
~, ,i; ještě, že rozpad.nukleoprote,idů přirOzenou c'estmi v 'přírodě'. po-
.. ' " pírá>' Toprýse.podaři16 ďchemikům::nalJříklad ,Liébérmarz'novi,' 

'.; leda v chemické' láboratóřiá:óstatně vŠeckoprýtózdalekane-". 
~'ď : .. q?kazuj e; 'riéboť',,, vě'řiti . á; vysvětlovati,:' Že <mikleoproteidy';l~e 
';!,ozložitiv . tolik a tolikchemiéky' čisté. 'kyseliny' nukleino'vé .; a 

. přitOlU" zapomínati:ná~: jejich·'.vysoce .uměleckoú,oiganisici,' ',je. ". 
'. stejně,.hrubým a:bezmyšlenkóvitYni:tvrzeníqí;jáko>že.:Venuše' 

.. ...Miloská není než rozložitelríým'shlukém' Ínramorových zrnek.~' 
· " ',: ' -: .. ,' .. ' ,,", ~", ( ,.; ~', . "': .' ',:: ~...- " '0" ':~" ,t.- ; \,. \ \:,',/ <:,':, ~ >;":- .:::" ~,: '~. ;0: ':.: ~ . ~ ';,' J,. '. _I .• ,',' ' .. , "", '; :.r, ':0 :<: '~ 

*) Podle nejnovějších výzkumů je próblém 'vitaminů (pniktiéký . iiJ.stÍnk-
· tivně,u živých txorů probíhajíCí:. pochod)ysiologický) velinisložitý, Dn~s ,je' 

'vitamin -, vlastně'" negativním 'pojmem' .pathogenetickýrn:<,Pozoruhodným :. u 
vitáminů "pak jest. onen nepoměr mezimnóžstvim'a účiíikem, jaký způsobuji' 
. 7' análogie pochodůfermentacních . .,- Tedy shrnuto: účinek-je.znám (stu- ~ , 

. :,dium t., zv •. ay.itall!,inos);, pod,statavitaminů,je,dosud' pfoblémt;m ... ď· -' ',' 
".,0,'" " , 
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','f'roH:této' '. myšlence S/hlei~hoJě,blld~; ~ždy'státLvelmi za~ 
.' ,'važnyfa:kt z:ď dějin. přírodý ~Je:~iCe velmi' těžko sledovati do 
.' .... důsledkůj"fy nejzazší' procesy·,orgánického: rozkladtivev6lné 
"přírodě.':VědáJ .b·akteriologická·a.vůbec,t;zv~:niikrobiÓlogie,-(do.i " 
jejíž .kompetence' všeckyotázky.spojénés· faktem'rozkládu orga

) ... riickýéh': látekspa'dají,'neni:anizditle,ka;hotova 'se 'všemi' svými , 
problérriy:'Leč'nelzc~jeri tak'odmítnouti,důvOd,:že,kdýby se vše· . ' 
orgánické:na,~ naší\zemí; po'sléze . n'éinirieralisovalo, .musilá' by: se. ' 

',' nerozložená'organickáJátka,hroniaditl. ;za:tu' spoustu Jet, 'coživot . 
;na zemHr:v'á.~Nievšak,takového nepoZoruj~me:a jsoupřE~ceješ~ě 
'. jiné, látky;' takénesmhríě "těžko 'rozložitelné;' než) nuklein' jader 

',.', . < bunětčných.>Tak;'abych alespoň ;;,jedep> přJkladuvedl, 'kompo~ "~i 
;'nen tý" chitinu, ma tei-iálu do: krovek,' kusádel' atd .. našich. brouků, ./ 

ájiného;hmyzu" .. , ..•.. ~.' i"';': ,;: .', .. ,..., .' 

Všecko, co j~emaŽ, d6~~d;pdiěclělo' ná~~rech' ·pr~f.;Schleicha~ 
spěje;árciť:. k ,určitYmdůsledků,m'i:,pokud.sé, týče.praxe:po~· 
hř~í,:,ání mHiožtíků:.Jedním.slovem'.prof. Schleich j~zásadním . "" 
népřítelempohřbu;,'žehelÍ1,spaI9vání'mrtvot'Ne}Joť,hraje:-li "pu- .. 'ď· .' 

, kleopróteidové jádro. buněk takinimo,řádně důležitdu~r6Ii,v. orga~'. ' 

I 

I 
j, 
l' 
fi 
'I 

II 
-i: . I' , , niékérri ,životě,~.· jak j sem·'priívě '. ,dle'SchleiChá ,vysvětlil, .a> je-li 

'.' j iriak,yěčné,: j enohněm ď zničitelné; 'pak ,:ysku tku '.! ;nechati, s'e '. po:- .. 
'. ,;' hřbíti . ohněm je, p()'Smrtnásebevražda ,osobnosti, zmcenÍ.J1asl.,. 
'" O'rganické osobitosti, 'nerozvážné,násílné' á· :zcelá . nepromyšleně" '.' 

trpěné: H DleSchleicha;"nezničitelnost našiCh chromosómů: vy:';: 
.žaduje,.abychom'přírodě odevidali', syé',zárodky :neporušené": .~. 

. , J 

.l 

, , Spálení mrtvoly je ,však ;zkázoutoho,conemáme .. prá~a ničiti,<a .' 
~činíme-li tak, ochuzujeme organický svět' nenahraditelně., .• ..' 

.', 'Při 'těchto. konkhisíchnezapomíriá arciťSchleich' na poznám ... 
. ku : <"Ač jevy loučeno, aby 'metafysická d tiše;. která: naše: tělo 
, : teprvevytvO'ři1a, plastická )deal. i ižkaždá bytost zái sv()j i stav~u 
"a za svou 'existenciděkuje,;byly spa1itelné/zůstane,přeéé ničení 

éhromosoniO'vé 'nesmrtelnosti 'našehO' těla ~:,v.případě"že: by:" ' 
,tentozávaž.ný, zlóřád 'kulúii'ní; zevšeobecně!:, .;.. ... brutálním' zása> 
hem.do .hosp6dářskéhoŽiv.ota<atímde přemoÚ;na. idea'. smrti." 

.,:., é Z :těchÚdůvodujakoproÚsp~lo~~ní iÍnrt~ÓI sta~í ;se Schleich' 
iprotibalsamování, umělémulllifikaci mrtyol a odsuzujepouží;. 
.vání. tohotO' .kO'nsetvačníhoprostředkti už. u starých . Egypťanů, 
Illd~ ďa· Germánů.; Nenív"inteHcích, tétó .'práce rozv,áděti .'další 
názory SéhleichoiJy;naprO'blémsmrti:,Šlo nám.jenomO',poznání; 
že 'j v,moderní.přírodovědě·dějí:se:,pokusy fakty i.· teoriemi., do~ 
jítipřesvědčeníó ,jisté nesmrtelnošti·těla.,:." ď, < ",' 

..... ; "Dnesí:kdy~ni,kaŽdá:th~~iO'gie neuznává. dogina:o 'imrtvých-. . 
.; ; vsťání,J aI{-učí- 'mu:CÍrkev, katolická,rÍiá,'leoreticky vzato" ůčéni .. ", 

SchleichoiJd'sotva~.z'natelnýv1iv, na': myšlerií'. the'ológů. Ostatně.' 
'áni. zmíněné': UŽ katolické: dogma' z ,rokuJ 215 by nemohlo pro 

': ,sebě,' anektovati, yšechriyÍíázorySéhlldchovy,. aniž by ·záróv,eil. 
':ohrozilo'dogmata,'jiná;' . . '., ,'. 
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,'" .••. 'T~k:s-;t~a' bude'lze vésti' stálev.;pátrrío~tL:,ch~omoso!llY:,lid,: 
."" skýchbuněk,' dále zvíředchá. rostliimých. či zavéde:'mezi:nÍ1ni' .. 
. ď Schleich ,úivelisaCi?Tá'·bY'sotv,~bYla" přijemmi<sesvýinidů-, .' 

sledkypro katolické učení otělechzVířé1,t/:, ',,<j;. ': • " "',:' 
'; . I" i ak~'teóde,osia tně: r ve ':š~ém:záklaCIu~; chábě :dokládani;~< 

"spíše jen >riadšenými/ peri6damiyětnýmivnucovaná;ďmůžé :, ka to ~/ . 
" ličkému éIogmatu·o.zfurtvýchvstánítělvélmi'málo prospěti.;Těloď,', 

'lidské~ 'zdaleka. není jenom mikleinemi:.jEmom'\pouhotii.iměti ' 
chromosom~;', .,'\ .": <,i~ ",:,::,:' ">,.\",;?:~,');:':.; 

·To. konečně.'sé'pochopilo. pZato~prakticky,"vé věCi?spalo" . 
vání :mrtvol.' ápohřbužehemípoužili . kátolki/ ač .• 'jaksí "nesměle, . 
'aq~uniehtů' ,Schléichových': j ákci, vědeckých, '. vllči j imi~'už'dříve 

.' odsuzovatié~ kremaci' 'a,: snaCI.," j iffi 'riékřivdím,.řéknu .. :!i;: že U l riá~' 
si ipřelóžilia, vydaličást'Si:hl,eichov(l' spisu,;~i-.oblém<;l]Írti"·prá.;, " 

'"ě,s toútopátmbu tendencí.;· '.,' ':',' '. ,<"l";:':f L;';';ď!, • 

• '" . K' argum~ntům, ,'jimiprotipohřhu ženem,: sh~·omažd'6va~ým •.. ,: 
:mělpřibýti'nový' ','... \:', '" ...•. <.',':;;'; ':':"f:">/" 

'::' JehošÚa,' jaktiž'jsine ,si poyěděIVnuťně:':sélhavá;néboť:celé' 
:,to 'Scllleichovo .,:;chroino~ómové;.·oplodňování buněk~I;:'Které 'jé. 

vlastně účelnýní'principemsmrti:(a' tím má býti 'podáriéJ1ie' snad' 
,jákési,.ale~určitéiešení:problémuďšinrti)ie 'hodně.:póéHvínsk~:, 
je:: to ·spekulace.která' se· domnívá spočívati' mi 'faktech·empi-.: 
ricky ',zjištěnýcpi Leč vlastnosti . 00 chromosom:l Ýlo,žené' 'Schléi-': 
C'hem;jsou:spekúlativnr.p.ovahy.:.Jestli'pak<pniemissYlsou' ta~.'· 

_ (, kové; je nutně .takovým i iá~ěr .. Ostahíě'připu!;tme:,že 'bY·Schle{ch. 
· iněl . jako 'přírodovědec pravdu; AnI . polom theologická aplikace , 
· .této . pravdy.' by 'nemohla -mluvitio' .. nezÍněrnezkáze '. nuhleinové'·., 
. hmoty zevše?becněníni' pohřbŮ žehem.· člověk i se svýmLmiliony'" . 
příslušníki1.vlastní totižjénmalé procento' chro'll1()somůz'cClko';' 

. '. vého tohoto SclzIeichova"pokhlduinukleiriovéh~'ď,' doriěhoŽ'.pře:: ', •• 
" :'cé rostlinstvo a.živočiŠstvomusf,býti 'takézahi~ut~'_«::~~;'(';:;(:ď 

", Přes to se, domnívám~ ž~ .S~hleichovaniyšlenka; '.j íž,:se 'V:Šak'~' 
,,~emůže'upřiti, alespoň' rys duchaplnosti; zůstane pouhoti'_speku~" . 
·lad.,Vždyť ;ani' výsledkyshora:zniíněriých pokusůonesmrtel~ 

"'(' . '. nost ". jednóbtiničníků'nemájí;' průkaznostiábsoltitrií . a"jsou! přece 
· íinakj:lodepřeny,' než' názorÓvá-konsťrukc'e:Schleichova."'\:'{!::"· 

. '. r'<'Atak i'otázkarJOhřbívání do:úÍně' '~riéhož~hem;zůstane':po-, 
",-:~Iézevícevěcí;vkusú,neŽčehokóliv.;jiného; •• Proto SiďÚlké'mysHní,'; 

že 'se ·jédnou bud04.lidě' diviti,proč'se naviájem~úěkdy;i.fana;.· 
ticky~aéeřováliprotenči : or~en, druhjJo!Iřbív<Íní;:'odsuzujíce' 

.' způsob jeden a vynášející rozumovýmij:jiriýmÍ'důvody.druhý.' 
Nesprávedlivěov:šem,v obou ·případech:.:: '.' /:';,:';;:".:" 
' .. ' . Neuškodí, . dpufám;. přéhléd~ú~li str'ůČně.v.ržávěr~:toh6to:p~~,<' 
. jednání •. ále'spoň některé. z důvodů'ináÍÍiiték;',vížíCíéhse,k,oběma 
Jrithům'pohřbívání.'..:....: ....... " .... ~'::<,,"ď' ,::,'.':: Ir' ....•.•...• 

'. ,Apeluje-li' se ml a'dresrl" širšÍchkrůh~'při"té: příl~žit6~ti, ' 
l,·:,.~:~ ..... , c" 1"1",'::" ,,""'Of "-'<:",'" .. <~~.\ :~'-

'. \ 



,. 

:ďesf~fiku .. pohi-bíVá~i. ohriě~ ·á·mlu~í 'se <o' vl~klých:a ohavných' 
'. ' .. :,rozkladech ,.Vhiohech,·nečinLse,taknestranně a.věcně; 
',::' s 'teiidencíprósaditivěc, svéhovkusu); .. ' '. . '" .. ' 

\,>}NehM, r6~pad tělá y,: z~mi,;nehl~děarii k okolnosti; •. Že je 
">zccIapřiroze~ý\~;ináďv ;rp:asách'probíha j ící o:bdobuv. říši živo

čišné a, rostlinné;: opravdu: není Oinic nléně: estetičtějšLriež ,kre-
,,:ďď;'mac(!.;Horlivíobhájcj;·o1Jou:smÚt1~.v:pohřbí:Vání,mermomoCí lezou' 
',huďďdo:hrobtÍ,ď~H:;bo,dokremačl1Lpecea'kn;s1ícé:jéderi druhému 

; ' .• <=o:nej barvitě j i, d('!tái1yďdestrukce' těla v : tom: či' oriom: próstředí, . 
',ďzoškIivujLsenavzájem., Jésl,odpórnéďapolitováníhodnéjže' ještě. 

dnes, získávají.oha smělýď vá:žné'stoup'ence,: kteří .jim umožňují 
:ágitacÍtam,:kde,l)y jí tiž.býti',riemělo; .:', ,,'."': .. <.j"'. 

\.;;:ď, R~~~ěž~jak ,iYapelina'hygielnu'pohfbíváni: ~usí". býti .spra~ >:~.ď 
,vedlivě hodnocerv.;··:. :,; . . <; .', .,'.,': ďď' : .•...... , '., "ď .. 

. .'; !',1\~z'erii, fistáIeďtr~dov:ané,~, z br~žu~y:dobr(,Ž~~:' setrv~čhěď a'· 
)tpělivě .• ·přenášené,·, jako .. qý .. hřpitovy;býly pařeništěm nákazy': 
,yšE;!ho: druhu; ď ohrožovaly míkróby;;;sp()dní vodu ať.dokonce)' 

.• ·vz"uch (!). choroboplodriými,zárO'dky na;plňovaly';~nuťrio: odmít:', .. ' 
"uoutLTěch:někO'likned6konalc' pohřb'ených; 'neootěch 'někólik" , 
neyhodně,ulnístěnýdl.hfhHO'vů •... nesmí nám 'j)oskytovative·dO'u-... ' 
2ícn' směrnic k,'úsudku;;, ....\~ ",;,~'.": ,< .' " ~ 
'·.'~C~ sb ~ p~k:ri~ěch. ciikrO'organismů ,týč-c,'~phu .:pro pO'!ěchu ' ...... . 

'vŠech 'riaštáva j ícfch, riebóžtíků'říCI,' že, není žádných specifických' / . 
bakteriírO'zkl<idu. rhrtvoL>Práci ,tuto 6hstarávaj(rhiinO'. některé ":' 
jihé:hlavnědvadrilllybl:l.kteríí,' které:\iy. těle zdravého .člO'věka 
žijí a tep~ve. pcismrtiýIívem dísposic, které jim mrtvé tělo skýtá;': 

. :deróu .se slíznicL:iíst, a·' zažívacíhO'· . traktu ',dále do' těla; .', které' 
;.ďrozklád.~jí'*'l;':;.,' ,/, "f:' ' .. :' ~ ........ ,.':,: 

," Trapně ;na'ki-ÚicIíén6 člověka. dnešníhO' .působíí.takové argu,: 
; meiitY'í které . chtěj í : ony rozsáhlé: epidemié mO'rové; vestředověki.t 
přičísti na~v~ub~hřbitovl1Ya' několika'. kryp!'veměstéch: **), ': .. '" 

':.;~ PřihIiŽ~jícékfa~t~iže' véstředověkůjmenJván~ mO'rem 'Ýše7 . 
;, liké .mnohotnéumírání' a, tonehleďě k příčině. a' podstatě .pt1vO'd- ." 

#ího onemO'cnění, takŽe' nelze říCi, hyla:.;Ií,tovždy, jedna a ,táž 
~; chO'roba (Dr: Bulíř, Mor; Pra.ha '1911): je·podstata,·,černésmrti': 

", •.... či ,nióru ťakO'vá,:že na ni 'zdaleka nestačí : vysvětlení o 'pO'hřbívání' 
,.:ď:na.;hř~H~vech;:;, :,,": .. ";,,;.,.,,.; .. " . '.' ...' I . 

>:'~:"DůvodY"p~k;,ríárodohosp,ódátské poúah'y, výklady. <;>, neplO'd-: 
" :'ných néktápeéh'·· půdy" v,ěriované .·hřbitovům . ti :s. dtu,héstranyzase '.' 
,~náIÚítky ,dei' celkemlu~usníhopohřhu: žehemi<nářky~ nad: spále~ • 

:':\,',! . ·;;~oílt~;'~acillusď~~li:a\~~;i'llus; p'~t;;jicu~,' an:~ro~~{~ikr~b, 'idim" . 
:';ď: ~tiékýs: Baé;,.'cadaveris. spórogeries:,Vke:o tom, nalezne. čtenář, ve,speciáJ- ' 
:;. , nich' spisech mikrobiologických.: . . '. '. ,..' ' . ". ' '.'. . ' 

:'\':T Hruběte'nd~~Ční a,:demagogickouv)omtó:smyslu jest'i nejnovější 
<.;agitační. brožura; vydaná . ',spolkem i"Krematorium"· pod . názvem · .. Pohřeb 
'ohněm(uspofádi!1ďjng.P;X;Jl,fimCl.j, ~!. ~,.,) . 

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



,; ným\dříví~a prikazóu v~du~hu:~ .k~míriti~k~em~to;ii,'.I'~vněi:.\a.k.·, •. ,· 
. jako ,šměšnýargumenfo :tom; 'žé:pohh;b:do: země, a;'ná.vštěva.:(;:~ 
.... hrohU.zdražujese: velkoUodlehlostí\hřbif<)vů<'(viz':v, poznámce':'.ď '.' 

" , " .dtóvanou .. br<?ž4ru:,M~ncloyu) ,:jetÍompQt~zuWmémíÍlění ;() 'ne;;.',>; 
, '</ '., j apnostL agitace pro 'pohřbívání tím nebo' Oním způsopem> ď.:'.>.: .' 
, ;, "'Důvodyfsou h~ndel1čnC nebo chc~irié;.lis~: Úmiťvtlbec,vátně: i,,:' 

· óbírati; . stejně' silné;, pohřbení jé . věcíosobriího,vkusu',::Dobře " 
. :,' ,Zařízénýďavedený' hřbitov,i,zrovna ták.j áko: dóbře' říien~ "a/'ve~" ' ... ~ .. , 

dené:')' ·kreniatQriunl.' .. j soiCsfej ně' hcidné..údYi ·:jakožtoď~i1iístapo~ ,.;:,.~; •.. 
:< .: hřebnL Kre~atoria.pak ,velmi chybila, 'porušovalá:.:Jitakq>ietrií.: 

úkon,jakýmjest<amá: býti' pohřbení,' p<Nriikatélskoll .; agita,cí.: ". 
i Věřím' ostafně,žetétoriechutnosti':budei itnás,:stále ubývati,.· ..•....... : .'. '. 

a)ouž, pró. dpbro, věCi' samotríé,: zrovna: t51k'j akó ;z: úcty: l(mlširli;·,.:;~,~' :,,) 
'I?rtvým;~,: ,<~ ď;' " ,,',:;;'.};:ď)':,:,:!ďi':;ď\",::,\};,,;'.ď(;' 

'. . Mám:.li shi:noutivstručné resumévýsledkyJohcitopojednárií, ,i', .' .. 
'musím ·zdůraz·niti .. ~yto· závěre.črié 'vě,ty:, Schleichl:ún;vybudo,:ariáď:~I':':<~' 
teorie s. jeho řešením problému smrtizůstává,ipřes některé'.>':::~ 

",biologické. 'pra:vděpbdobi:lOsti filosofickou ,: spekulacL , Důsledky'·. ( . 
. '. jím v,edené do 'praxe <pohřbívání (zavrhováníkremacelnéjsoU ;j, 

. . sdostatek ,opodstatněny, Theologickéusilování' odůkaz,vzkří.šení:<;. 
, ...... těla: po smrti· : (identického ,. s" tělem' kdýsizde" na:ze;'i:žijíéíi:í1)'\. ,'::' .... \~ •. ', ,.;. ,_ 

nedá se 'vědecky provésti a>je;tedymá.rnóhledati'proňi\r~d~Cky:.\::, . 
. . důkaz,; Může býti,nej výše. věcí\ríry.s hoqnotou.výhradri~:.riabo:.i;·~ . 
,ženskou,:N ikdy v'šak.,tató víra rieblldevšeóbecna a, mYslím;Že,,/;.: 

vždy bude p'řevlá.dáti víra v.poubou:ďriesmrte1nost: :duŠe;:; bez '" 
.. ohlédu na tělo, které, neÍnělo-1ihybýti'jenomefektivníni''doi,r'o;'; 

.i • vOdemduši, požádujé pro sebéda:lšížívobytípozemské/ ~.::.; ':': ',' , 
· .S otázkou zmrtvýchvstání těl' sou~isí i zpÓsob p~hřbíváni,' p;o' 
· nějž'se například. církev katolická'domáhá'stále, ).lrčité normy; ... 

" .kterou by posléze chtěla ,:vnutiti'j ako ' jediněkřesfaÍ1skoů .. ~*) .. J ak ...•. 
jsem 'shora vyvodil;. můžeme .. s:' ohledem .na' způsohy··pcihřbívání '. 
~žeh~m či dó);emě':":' dop6ruč(>v<iti jerióm~nejvyš:ší; tole~arici; 

..která je zároveň nejvýše pie trií a 'vskiitku křesťanšká kirirtvému;: 
':Í1evedoucspolu' li nekřesťanskému jednáníživýai;,.· ';.;:ď;' 

" , .~./ ',' ; "\ .. (;;' "Jo.-;>. .. :. 

;;: ;.,i,:;:\,:',: 
~ {- I ~ ••• -

"o" , 

.' ,. i '·)idúra~ňuji '.' toto; ~lovo'·. vede~é i 'proto;' ďbO~ěva.d~:~ři~rie~~rkf~li~~;é 
.' ' . z(!mřelých. mezi'vedlej šími" důvody. proHpohřbívánldo . země '.' uváděli :prófa~' 
. ··nad mrtvého' (v několika: případech); způsobenouzískúchHvostí>brobníků' 

••. (krádeže zlata, zubních'plomb nebožtíků apod.). BohúžeIvšak'vínie '.dobře;;: 
ď že -ani krematorium. neušlo' tomuto .;druhu . znesvěceníim,-tvoly'personálem; 
· čímž. árciť .' důvod', zase tendenčně na' . podporu" kremací:uváděný"pá'dá; ~ď., ' . 
. ", **)'. 'Viz -i nedávný. projév . arcibiskupa ' pražského dra Kašpara'.Y. Národ~. 

'. ních listech . (vánoční číslo. sankétou". o úkolech n~ší' intéligence) ;.kde ZlTlí,,;.: 
:; něný, katolický hodnostář označuje. spalo.vání .. mrtvol 'j ako :.;,poslední '. stupe~ .• 

. ; 'P?h<;inství" ~ro~umějnynějšího;\: ." ',.., ':,' :' . -
" l' 

".: .:': . 

j, • 



',I" 

'._' ,:', "i ","', ': :~',<:-, "> ',' '::,::>" -"'", ,'" ',; ", "'." ','" ' 
",M~~9 '~~oh~,'#oČince nemá~e'ď j~4i~éhodokl~d~j' .Že byť k~~z. 

,,:něja~ý sInrt,IJ>ýyaL potrestán.! N;a,opravd9y:ost 9ndřej ovu,; tak 
ď "".často,vynášenou;:vrhátojistězvláštní 'světlo,'když se neostýchal 

"i, iiiítii' ták()<v~ho :plípádu:tímto způsobem; kdyŽ/ i zde háj il, prav 
cíikve,a ;,k4yž) tal{ hnusnéhozj evu' dovedl,' l;1žítik žalobám na 
utiskcířkve:Lzdesnadformálně byliv,právu, ale způsob; jakým 
se.,ho domáhal; uka'zuj'C jilt~ně; že. moc kladlnadmravnost.~q", 
i.:.<pndř~ j,1>O dal:.' nejpr~e" ž.aJobu: na: král~ ,,'.~ i ~ho stoupence, "a' 

• papež. již !iste!ll.dne~2;čérvna lf17:dátovaným, ~7)tedy ještě před 
':'pokáráním', arcibiskupa mohučskéh?, , vyzval knih!, sděliv mu obsah 
" žalobi"biskupovy,.' aby ,posláll,:ao' :,Říma ,plnomocníky;2~J ,Spor ď 
,tedy"m'ělbýU;véd.env, ŘÍluěj,:král :český<:jako'obžalovaný,byl; (' 

,,;~tra,.Il0u,;papež,'soudcem ,mezi ;níma,biskupem.Papež", jefpřed-', ' 
:volal,: ježto jednakÚspěchy" papéžské pólitiky:;minulých let ,mu 

:::dl,~,jého.zdáni ,d(}voli)Valy .vystupov,ati,'v,úloze, soudce, ,a jednak'.'·" 
:,'i sániPřemyst stále se odvolával, na jeho'rozhodnutí. PřI; tom' 
, všáJ{"rozúmLse: samo:sehóu, že'diplomílt na, papežském stolci 
"nechtěl'" proti:s6hěpop'uditi krále,' jenž, 'na ,druhé 'strarÍě 'jevil 
':značnoú hórlivostďa iájemoJ()zvoj církve ve; své' zeini., Z'uve-,: 
, denéholistu·,'patřno, 'že)papež ,doufal Přemysla '. získati .. Proto' 
uv(}dlistiny,~9rv:níž se mu. sděluje žalobapředriesenáOndřejem, , 
'a.v níž j Edádán: král; za vyslání poslů, opl ývázdvořil ýiriHraseníL' 
" .. 'i" "'., ,.' ,",,:' '. : ." f ~ --:, ~ " ',' " ,.' ': ,,"'. : .',' " l ',," .,'. I,' '.'," ',,.' .'. " • 

. ď. :,\ Pap~ž '.srdéčÍlě,prý,'mi1u je: českého krále' nad, 'ostátní,· .. j akožto 
. :ctěnéhó,ďakatoIickéhoknížeteďa,s~ěfuje spolu s kárdinály,k tomu, . 
~ó<sé,odnáš("k)polH)dlí ':a;cti :.královsk(,výsosti"." Naráží' se' 
patrně' na 'dávné přání \ Přemyslovo "za- povýšení .' pnlžského , his~' 

,kupstVí:ríaďardbiskúp'slvÍ.\ Králi,sainému,záh~želo/mi:tomto povÝ'7' ,. 
<)ení užprqlo,',že,dk středověkých' názorŮnebyI:za rovnocenného. 
<:': s,ostatniini kráHpovažován onen, ',jenž ve své zemi' neniěl arci~ď 

"biskupa/ aJ toho' si odjinud: '"vypůjČiti" musil na,korunovaci,jak' 
sevysrriál,biskup''YraHshivský Nanker. králi: Janu Lucebnbui:~ 
skému;,:, ' ,,'; ,i: ,". \ , 

" •. ~~~t p'rý·také, papež.Óchot~ri· vyslyšeti :pfáníkrálovo;. j~n. kdy:':' . 
~rý,hyloroiumné. Slovy' těmi naráží na přání královo ve. věci , 

sporu,jeho~šOndřejein"nedávrio'n1t~,přednesené.:íO),: ,',- , ' , ' 

':,.20; ťNoJ~t~;::c~~~~:ďd~ji~yi;~3:stt~6;,~L.~,>: "1:: ',' " " 
I ;,27) Rriedrich,CDB II;:č: 143, str. ,133'-135,;, . ", 

,2S):Erb'eTlI ·č. 578:-," .' .... .. '.:, ;'." . ,I 

.',29), Erbe'TI,:č. 578." <:' " 
':,3~), Srv. výše NR II,. str. 154. 
,. .,,/; J' ," .,', ' -, " , .' ,~ 
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" ,'" , " ", ,:. ' ", .', , . ..-\ ", , ". .. ' ,', :' 
.' . Papež.se 'omlouvá,. že 'přání královu: nemohl ivyhovětir~ježto' 

. ~pfÝ. ,král ,vyslal , poslý . s. nedostatečIÍýmcplriomocenstvÍ1ri;~]hned . 
; všaktÍdílí králi jemnou důtku, žádaje ho; že ,'filU.neSmÍ. zazlívati; 

jestliže:ho napomene á připom~ne inu;tohojc6setý~<i,jeho"cti(,; , 
. ·a. pověstL Následuje::vtom prý.' Krista;'jenžHaké' kárá':tý, ··:které.:' 

'.' ,miluje;Natoihned;vypóčítává papež.~ oyšeni'.dl,é žalobT9n~ 
,;,dřejovy,-:..:..'co.semu.kladeza'vinu; <:,(' ',: ' ",:,;":;:ď:: 

>;', ,'" PrývČecháchdu~hO~rií •. j sOluI{cj en "sta věni přetrs()udy'sv~t~:" 
'ské, ale dokonce, popravová,ni' laikY.31) Král 'tedy. riech~jse:,9ojí,' 
aby ten, jenž mu udělil. moc král oVSkOU,f toho 'z; rukou <j eho ne:' 
,požadoval,'·,a., jeho proto',.nestihl'svým: hhěvem(děje'sé:'-'tak: prý." 
s porušením: práva " papežSké stolice, 'které prý : pří sl ůŠi,soúd '. riad." 

, 'těmi osobami. A nesmí ' král, prý říéi, , že 'sám toho' néčirií/kdyŽse 
takděje z'jelÍorozkazu nebaspoňs jeho' Přehlédnutím'bd ',úř,iidů 

'. jeho" poněvadž, zanedbávati" potrestání : přéyrácených.'niCi:jiné~o "".,' 
" neznamená, než je 'chrániti,.' Doneslo' sétaképapeži,'že,!írál nť!;ď""?'i' 
, '. dbáiriterdiktu,,: ač při jeho . uvalení bylo': prohlášéno"žéjeho:ru!,>'.,; 
'.šitelé budou stiženi klatbou,'a:kn'iLprýs'takovýri1i lidmf'ne~": .,", 
. rozpak!1je(se, veřejně stýkati; 'uchvacujé takéinyestiturychrám.ů;, . 

, ačtytopatřFjediriébiskupovi, a ,jak' řéholníkůi:ri;ťaki',jiným<' 
,: 'duchovním,Ůkládá nebo . dopouští ťukládatL poplatk')T . riepovinnéi 
" rovněž ani desátků prý'-neplatí ze" svých statků. A dlé,'příkIa'dú, ' 

, , 'jeho také 'poddaní, ať šlechtiCi, ať nižší 'lid, z největší části nenojí 
" s~ jich zadržovati~:A:prý deh~.' činy nebo,přehlé~áním::se".nič~ 
svób'oda 'cí'rkve apráv~církevní.sé porušújímrionoriásóbně! ,Zádá 
'tedy. papež, 'aby., kostely' i··ducho~enstvo "se' , těšilY/póviriiIé·svo:.:, 

, \ bodě, aby král' ponechitl hiskupovi soúď,riád.duchóvnimÍ,a:' ;irl\ie~· 
, .. ,stitury chrámů, a: vše ostatní, cO náležrk p~avómóCi' biskupově,': 

Král, má také . pokorně, zachovati .intér'dikt· a postarati séoj~ho, ' 
zachovávání. až ~do: podáÍlÍ'náležitého. do'stiůčinění,má~ upustiti, .. ,' 
'ód .'útisku" chrámů ,a ,zadržování '. desátků '.' a,"j iIÍé :i:ovněž. k) toínU',i 

. donutiti, jakož se', sluŠí katolickému hálí .. A,tiváŽe 'stálost bisku':;,' 
pá';· i enžJ~a: obranu' církevní . svobody nestnlchováL se:;podstoitpiti . 

J vylmanství,:abydím vícehomilóval:a;přijálho ópět dóbývalé' 
přízně, ježto prý biskup;, jak 'sám'ujišťů,jé; ;upřj~ně'KráJemilujé,. 

···.·po Bohuvděčně'ho uznávaje za'půyodce svél1:o'.p'ovýšení á dobró~ 
.:, dinceobzvláštního. . ", , "", ," ',./ ' , ď'):',,i, ,,""'; 

'.; . Jestliže ,hy se \Tš~k králd~mhívaí,Ž~,b~sk~Rzast{iv<~':Věé ;He~ . 
,:"sIJravedlivóu, .tak že 9y:'se' král, nechtělnaI:)Qm~n~títri.papež<?,výIIl, 

. ',', . spokojiti a přál si, aby,~espornáyěcr:ozh<?dht s,qtidn~;:'necl1ť po.:" 
. ) .' šle, slavné poselství,' opatřéné. plnou 'mocí,' k' jednání '., i: odpovědetri' . 

. ', ,',k papeži, jenž .prý 'bude', sóúditi:riejenspr~l'vedlivě,'ále i·níilostivě;,·" 
,1_/ :",'.\:.", " , .... " '. " "', . ", .,': .. ,'-;.,'<,;;". "",~ ,:'.,' "~o .-~:' .i«' , ';:-\, -":,:,,;~'-'~,~~}',~,,, ""'," 

:il)S~v.Nov~tný.české :dějinyI,: 3',. str; 462;' pbz~ámka . í :"y' li~tihě.pa~~_ , 
pežově (Friedrich CDB. II; ,č. '137) čte séiNon tam déíestabilis,'quam' ab:.":" 
hominabilis' corisuetitdo in.partibus; Boemie " inolevit,;' quciél, láici" quidáni cori-~ " . 

. tia<jeum et sacrorum cimonu~, instituta' ecclesiásticos 'viros, cápiunt é ef.eos' .' 
carcerali custodie. mancipantes' presuinuntmorti~, supplíció" condempnare: , . . - '<,;' ' .. : ,( ,; ""\" '; ,: :.' ',-- i:' ,<~,. -'.' " .. ',':':/,Y'l',\,' .1" :.í·~· _" 



':',,' 

.~; .. '~<·;\:,Vli~tě papÚověse:d~iah;c~léh~boje'obráŽi.hejlépe,:·je;vně~:, 
: ,:';.:. ivtěleň·celý~.proghim<církí:mií,.jenž <měl 'v' Čechách. býtipro-' . 
. ::. ·.).>vedell.3n i < •.• ,'···.''-í': ': '. ....... : , . . ." .. . 

··:;,_.::.Pa:peŽy.českém.sp~rú,s!amllrozhodÍtě.na· straně biskupově, 
·'ale:llE!fl.1óhLse stéj nou /.rozhodnostívystoupiti proti králi.' Bylf 
, -příliŠ.zá '. svého' 'p'arióvánLosvědčil, církvi svoji; přízeň", Il'pak::...;-::. .... 
. ;.zli~tinyprávě'·úýédéné·,'jestto'patrno ~mělť,král' při sobě, 

.. \ vČecháéh·silnou. stranu\~. duchóvenstvu, která se nic~ neohlížela: 
; '~a;,interdikt;:ďašlechta sttile>zřejměpři králi.." .. ' '.' 
.'~ i/:Pr:ototedy ·.papež:neinóhL·jen . .tak.beze· všeho ·trvati~Ílapa

...,kaze;,abY;~ Přemysl zavedl v; Čechách'pmÍtěry , Vyhovující yšem.: • 
::::'kanonickým'póŽadavkům.< A proto. také na konci svého , Iistitpo~ . 

'vážuje .sPOrďfl.1~ztbiskupemakráJem· za.otevřenýavýzývá krále 
;vysláti;poslÝí:aJ:~ym~hLsp:órďrozsóuditi;',' ;., ". ','.' .: :/. 

',.,:'.Pozhali:jsfl.1c: již ,výše, .ďžeďv·Čechách,o' těchto ,požadavcích, 
" " které ,církev. za,tím jinde' dovedla :prosaditi, sná4' ani'nikdo ne- " .. 
'yěděk VČcchách to, co papež vytýká, nebyloprohřešení. proti . 
,ďplatný~,zák(}!lům, '" Ilý'1;>rž 'zcela .... spnívné : zachováváni ,toho " stavu,' . 

.... 'který; v.ývojém'přinesen: a utvrzen, .' dosud. právně' trvaL A.v !om.· 
···'pr~vě. :Jkví,.jak.-:yí.rne, ,vlastní podstata. sporu. -To, čeho, sedomá...; 

hal>bi~kup. a :~eho ' nyní ~žádápapež, " j e·úplnáproměna '. všeho 
d.osavadnihostavu: církve .. ' české, .. úplné .. provedení, . programu dr -... 
ke:vriího/V Čechá~hdo té ;doby téměř.Zcela' neznámého.33

}; .< .',': 
. Přemystiesttu:sice .. :bbžalovanoustranou,·.ale jeho. diplo •. ' 

,.matickáobratnost.doyede s~zdarem:ďse pokusitio.to, aby papež. 
e,,': úlqhu s'oúdci),yskou ·brzo zaměnil za .úlohuprostřednickóu. .' '.,:, 
::>,,-Jak.patrno.z-1istu,.papežova,ďdonesený.byly zavčas do Říma!, 
'z.právY()tomí'ccise,viČechách.událo· po vyhlášení interdiktu,".' ..•• 

totiž o ',. jeho .. nevšímáiJ.i . od, ;dtichovenstvavyššíhó i·'. nižšího, • i ,'o _ .. ' 
'j eha: z~ušeriíarcibiskupe1Íl mohtičským;; Rozhor len nesmírně,. po;.' : ' 
,spÍši!'si'papežHónoÍ"ius III.: arcibisk:upa přísně., pokárat;· .: \ 
·.: .. ··.·'.·Již ,'dne-.20; 'července -121734

), ;papežcibóřil : se· .. ' na" metropolitu 
pfikl-ým";dopi$éni,~ vyjadfuj~ •. ,'svŮj; pádiv, ·;jak ,se" llÍohlopovážit 

<irušiti .·internikt,' jejž. papež' potvrdil·' a'schyá1il, a·když.mimo ',to, 
sáÍn, arcibiskup , dalbiskupovi,do Říinase úchylujícímúvřelé do- i 

, 'poručenLJak omluvítákovoú.· smělost,' kterou ukřivdil. apoštolské :". : 
"stQlidapó~kodiLhiskupai Nemělo by ,'prý' býti dosiina ,poká- . ,'1 
. rán.Í,áléměpbypřísně, býti potrestán! Papež však' prozatímse 1 

1 .•.. sP.O.~.Ójtlj~.,ďP. 'o.u.,'h .. ý~p:o. ~árá.nífn .. a."p,říS .. ríě; ~ozk.o a .. zuje(p ... ~~e~iPie.ndo I '. II 

--mandamu~)'- abY'íarclblbskup do dvacetI dm~ po obdrzen.dohoto ,'.; 
·líStU.: zrušení , ín:ierdiktu, odvolá,l:'a , přičinil: s~ ;'.' o:, zavedení.' téhož .\ 
st~vU(ja~ý:~yl:ďpežse;O~dř~jYYIJr<l~il ,cló:].H~a ... , .ď; "', ' . .. 'u;. ' 

.Opátové~ebiašský~ a'heiIsbionnský;dostali,rozkaz, aby: bděli. ' '." . 
j. naďd,~řes~~m:'pro~~de1Íím'a.a!'cibi~kup~,s~~d váh~jícI~~ ,vyplrliti:. '., . 

': .": .' 'N'" , Č· k' 'd-"; "1 . ,', . , i 
'.,' :: ,:- ";,32h ovotny" es e eJmy ,: 3, str. 467.. '; , '-,",'j 

. ::>:.a~). Tamtéž, str~: 468..::.:..t69.,~', .. ~ ;':',:., .'. . (". . . 
'. 34) Friedrich,.CDB II;'č.~145; str.:.13~137.::"" Erben,č. 580 

" ,'., :" ',' , " ,,' ~ . , .', ", .' ~ .' '. , .. ' .'. '. ' . I 
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"'," ;", O~'\, ,,·I.".;' .. ,.~.1 '. ~~:~."'O "~"~:O. ''':\",:'~''''':'''''' . t,.; >L':-:j"; "7:"·~, ,_ . ';>; ,'0('," ;::. 

'~ázka.zl pape~ůvi,ktomu :clonutiliťresty CírkevrííňiÍ;~~).Ardbiskup'.·, 
... nepochybně vy hově!." ..... ~";' .,,~ď, .;',:;; ""~~:.:':;~ ::1:.,.,./ :'\'.? 

.,'~; .. ' Hněvivy tÓn' papežův' j istě do~édl'~zbuditi '.riba;v'ytNepfe~~apí::: ď 
.' tudíž,," že. arCibiskup, . jakmile: mtiyykonavatelé vůlé';papežovy '. 
'učinili příslušné oznánúiní,'póspíšil ,si, hlédati~.yrovriání"uyá~ 

., děj e· na. svou oml uvusvé' skutečně nestramié nařízení; ahy půyod '. 
-'inteidikhl:nejprve byl·'přezkoúšen; a' tá.ké'staršiho:odvolání'Pfe';,'::: 

.\ .níyslova . vzpoínínaje,36):' .. ':Jistě . tedy'. nemínil 'na (svéin:zrušení > .; 
; .' . '.' trvati,. aÍe' i Jak. j élío někdej ší zakročeni způsóbilopapéži ještě, 

'. ~dosti 'staróstí,37) f ď. '. ·..'ď: ;;ď).I;;~:~ď.:,;,;\ ;':'::,i~' 
" •... Skoro', v' fýžčas .... (dné·27,.července ) zakázaL pa pež .' óstřlhom~ 

.'skému arcibiskripovipfisluhova.ti· svátostmi; těm;kdciž byli stiženi,. " 
I int~rdikfém," a'" pot:tičeno: " niú. .'. napomenouti\. Rrále,: by :'inteidiktu' ff" 

.. ' bylo. dbáno,3S), ..... ",', ,.,', ', •. :;, ... ; .... ;.; ··'.; ... ~'i::::;\ď·.:i(':ď\ď ,';;/.;.:':.::,1,'.:,,,':<[: 
,i . Nicméně . bylýma.rny sna.hypap~žovy{ďaljY.irí~erdik(bylza:; , . 

;> chováván;Ántipatiéiviemi vůčibiskupovi'ajehosnaháma sym:::,:.· 
patie ke :králi' zl~mily .všecko ostří tohoto církevníhqtrestu, j eJ1ž '.. . 
vedle toho nlohl se takézdáti:méněoprávněným:tíin;' že,'arci-':,"· ',' 
biskup mohučský, ,'~ejbližší nadřízený" biskupa 'pražského, jej '.; , ' 

.'. zrušil. . Kroniě'! toholz,e.· 'souditi, že'j estliže·.'póIitika· PřeÍnysl()va'.' 
; .vyžadovala; aby'zrušéní interdiktu.arcibiskupem: stalo\iSe;,vše~ 
obecněznámyin,. táž .: politika', jeL pohnula,' aby·' obnove.ní "inter-' . 
:diktu,. poktidmožnóďnejvíCe"hylo ,zachováno'v tajnosti: ... ' . ,. 
..;~ ďPN~riiyslovi ovšémneušel dósahpožadavků; ale ~ítil: se,dósti 
ďsilenodpověděti .ďúplnýmodmítnútíÍl1~;Aši 'v'srpnú:'~ 'z'á:řívy~ 
.'pravil·zvláštní·poselsíví·kekurH/ktéré'přináše!ojeho:odpověď.3n" 
· .. ,' ., ..... ()plá~éje .·steinouniěrou,·. úvodní·ď~ok~~y. PtlP'eŽ~v'y;vli6hotiti < .•. , 

... se v příieňjeho, uznává vděčně, ·že jéjpapež miluje:uadostatní:' 
'. krále·a že. jest ochóteil vyslyšeti jeho spravedlivéprosby'aďpra~,: 

c'ovaW na\ jeho' prospěch. ak .jeho cti;:/Za to po ~ely:,Život " bude:' 
"vděčnými službami .zavázáh papežiťi 'sÝatéstoliéiia::rád přijímá .' 
ďotéovské.napomenutí, 'jež 'mupapež' na .spásu'.jeho i .. dúše,iiáčil 

" .:. uděliti. '. Ihned ", všakpozriamenáVá . také," že papižidoneseny nin'o~: 
.hé 'lži; utrhájící jehdjJověstia cti,;iuznal:z~{tilltno·n~j~dnotlivé .. 
z nich odpověděti adokáúdi's,voji 'nevinú.40).N,ejprye:zaPlis<l.há 
se král Bohém;' žeanhia,dúchovní anbia řeholníky, násilné 'ruky 
·'0' .' ';, O" •• ', - "". ,; "o"\~ '. " ';'.',~,\ ~'~,' ", .. ,'~',' --,(~·.';':"'\':/~,':t~'":"· 

, "35) Friedri~h,). é{ Č.146,'str.137.":" 
. 36) Tamléž,č. 148, str. 138:' .' ': . 

• 37). No'volný; české dějiny I,3;str;'467: " " .,' 
· < 38)Fontesrer.boh; V, p·ag.:129. I': .... > ...... :,ď:;',' .. ',.·, 

.: 39) Novolný,českédějiny I; 3, str; 469,Poznámka1: .Friedřich;. CDBII;: 
•... č. H9, . str,,138":"140; k důvodům, : které pro' datování .úvádívYdavatel".při~ 

. pojil: bych ještě tyto: Přemysl nakonec .omlóuvá'zdr~enitíiÍlí':Ž<I;:.posel,: jenž 
přinášel 'odpověď papežovu z' 20, června, cestou onemocněl, i papež za.se; .,' 
odpovídaje dne 2. listopadu, vysvědčuje, že ,poslové byli. jím ,~amýni, 'nikoli 

· ze .. svévůle:zdrženidéle .. ,') ...... .,,, .. :1:.,'::";. ď., 
:... . 4o)ďN ovĎlny, české· dějiny Ió 3,' str." 469, po~náínka:2:. quia'. multa men~" 
dácia coittrá famam et honestátemmean' coram' vestra proposita· suntsancti~'::' 
táte, ad ,quesigillatim duxiresppndenduni'".innocenciam. meam' excus·ando . 

• __ , • ' , ' , ' • ',' .....' .. ,. • ~ f ,., '. • ,., 

",' ....... 



\ ,. ··;·;í'n~~i~e·~i,°'/~liiďt~h~. n~do;olil,:; 'ani',i~;~edá val' j ich ,pohá~ětf: před" .. 
; '>~soita: svět,ský neh ódsuzó~a: tr nasmrt, ale ď vždy' ty ,'~ kdož. je' obtě-" • 
, . žovali?:lrestalď'aArestá., A: není. arii' j eha. anr předkůj eho, obyčé': ~ 

,. jéinkohokoliváJfin:více duchóvní. odsuzovati:na:smrf, také. prý . 
nepovinný.ch "poplatků. jim ; neukládala·; ukládati: nedovolil, ani 

• neváhaltréstati :křivdy: j Íln. spáchané,'j estliže se.; O: nich dověděl.. o .' 

.. lriterdikt,ďač nespravedlivě uvalený; zachov'ával do' j ého . zrušení .:ď. 
'~;:ód ;arcibiskúpamohučskéh~j' exkomuÍlÍkovanýc,h;: pokuď v(a PO';', .. 
. ·kud mohl,.vždyse ; vystříhal j ďpr.áva/kostelní"jak ,dálece inohl, ,: . 
'·rozmnožováLachr.álliL<' . . . .' '. '. "<',:: ;,:. . 
; ': .. ': Obróčí kleriků;kteří,coměli" obddeli od lidí žij ících,a';která"" . 

,:.·,změnil· na; rad u' biskupa:; Ondře je." a .' prohošta .'. pražského. Eppa;. / ..... 
;<'nebude .měniti,,lt:ida'ze:spravedlivých:příčin.41). . .... :' '.' ." .~"'. ' .. 

"ď,:,Jestliže,by' pak papež: jehó. 'slovům '. nechtěL věřiti,' nechť . se ' ... 
. jenotáže\'y~eho Českého .Í;okolníhodtichoveIlstva;'.!t bude~1i lnu 
.. donéseno,:,že lha1,"nechťjen.:h().:' potrestá spravedlivě, ,jinak . však . 
ať je' ;ják,'slúšno,<potrestán;kdo<ho;'viIií á J?o:mlouvá. ; :'; ·\ó.· 

, Désá tkY:', ze' svých: statků '. k :j ednótlivým ka: plím ,'odvádí plně, 
,ažna;to,.'jak .. králupřímně,· byť .nélzcela: jasně ,'dodává, žedesá':: 
tek';;b~skupovL příslušný;:. je/.nYní. vybírán (pro krále) ;ďTy, kdo: 

'. by f Clesá tky;' zadržoyáli, zví:::1i: o'tom,pocéfé zemi trestá a' k pla-
.. . . d . . .' 42) , .. ~ . I . cent. onucuJe.; '.; '. . ........ ';' , '. I',': . \ 

': Papež ,,také nemá,se diviti," žé :nevyslali slavného, poselství, 
" ,jakož shbil j\ nemohl,tak:učiniti dříve,í dokud nedostal kÓn'ečné 
" '()dpóyědipapežovyi' biskupovy. Posel jeho,:ktery odpověď při-:. 
'riášeL~ mínf.setulistHonoriův ·ze dne.22.: června.~ nazpá- ",' 
téční, Čestěz>Římaprý ,onemOcriěl .. kdesi.vNěmecku,· alě po 'jeho -." 

; ," J)~ích6dtl ihne'd :P'?sta.raLse Přemysl,a~y .poselstvíslavné ,yy-: "0 I 

'praveno bylo do Ríma. Jprosípapeže,'aby .ničehov, jehósporu' 
. "S biskupem -nepO'dnikál·.před ,příchodem' jeho poslůí·jež··prý,.vy~·, 
:··.·praví:ihned;.~byta.k·král\tí~::více.býl·p·odnícen·k.oddanosti,pa-
peži,FřínÍskécírkyi,';. ':;ď ";'i ",;( " . : .. \>.'?', . 
I.' .•••• : •• Přemyslďp?čiriá 'si tu:' s; ()patrnostíobratnéhoI>oÍitika"odmí-.. · 

,'. t~je .~.dvořitou ··11~iplomaticky~obrá.tnouformou· popíráním ·ž~lob •.•. ':.1 
takéveškeré'náróky' církeyní;ač.věděl, oč.jde;Ale Ón 'se právě' , 

. staví na.stal1oviskočeske,.neuznáva:j~za, provinění, .co·.jím bylo' 
v,·očích;bísk~pových:á~:papežovýéh:4a). . . ;"1 : .' . 

-'--:-"'-.. --: .. _', ",;.,.'-;<\:. :', '. ~:-:,,~.,:·,~:',··:: .. ·tl ;,':-::",' >"".;'~' ".<' <; :'1;": ".',' ,.~ ;:.'-,;~ ',,~ "': ,;' > 
.... ,;'.4~),Novotný,české dějiny:I;3,: str; 470. ,V. poznámce: 1. pravi: Mistojest 

. nejasné: : Beneficia ďvero . cIericorum,; que adenus consilio et suasiorÍeA.: Pra
gensisepiscopLd E: prepositi immutaví,.qui .omnia, que ,umquam. in ;regno 
'meo 'possederunt, . á: viventibusredpiébánt persónis,' :que niunquam 'ulteriús. 
ni~i' insta, calÍ~a .iexigente;; inmutareattemptabo. Myslím, j že . hořejší 'překlad 
vystinujé.smYsl.;Jde. o odpověď na výtku, že sipřisvojiljnvestitury '. biskupu.·· 
náležité;'a t~dyprótó ási. nejasně sty lisováno:;:· ... , \. .. .'.' ". f 
::>~·~2)Novotný .. České: dějiny, I, 3, slr;470; V pilznámce.2 praví: ·Také zde 
'., j ~ .• stylisaée, .jistěne . bez' úmyslu,· nej asná:· Dedmas de meD . dómanio . ad ·sin..:: 

. " ..... ,gulas regales'; capellás'int,egniliterď persólvo;'exéeptis,.que,episcopo deDen~'.· 'C 

",:tuf,' que:usque hódiepercipiuntúr. '. .. . . '.' .: .. ::.e . 

. 43);;Srv. Novotny, L 'c.: str.: ~71 
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. ,Dopis PřE{my~iův nemohl se~'ino~ti :cíl~. :Pap~Ž listem' ze 
..•. ·dne 2. listopádú:1217 'sdělitPř~myslovi, ~e jest m~ mqé, že krá;l. 

. é '.' pokáránLjeho přijal 'nejen 'bez,ďreptání,· alej;",Vděčně,ď a; že.dle 
.• :~'j ého' přán(j llkoŽ . ina proshu' biskupov'u nepodnikne proti',. n~~u. . 

a' jehoďZeminičehopřed i·příchodemslavného.ieho 'pose;lstva, .. 
'. léčby král.s . vysláním j ehó .váhal ;~.ak dli)liho,~e by, nastal,á~:Í1ut:. .: ..... 

jn,?st i~řích.odu.j~ho neč:kati. ''po~18yéj.;kJeří··.d~neslim~ list:~:~~., .• 
" )uv, zadah pry od papeze, COS1,'V ,cem neuznal za·dobre·vyhoveh".'· 

" .alekrál,riemá pro1tobýtiznepok6jen, má: bytiijist;':že~slúšné; žá.::. ď~, 
;; . dosti"j eho'vždy . hude vyhověno: .'. PóslUm"pak svým'· nemá; zazlí_· ď .:. 
yati, že· sev Říměpóidrželi.poněkud. déle.'.NeniJojejiCh ; vina, :'; 

"zdrželi· se;pcmzeproto; :.že: p~pež· .. chtěl,' >jak,t1ž:jsn!-é:~e'výš~"" 
zinínili- pokusitr se ,iinako1yyřízení sPOru:4~),:' . '.: '.~'~ ., 
<:,.·;',Vedic, pís~nméh(f~ sciěi~~í' ďriiělo:~posel~t~( páp~žr <p'fednésti: 

.... , :i žádost.ustní/5).Jistě: souvisela, se, Sporem;; ač; jej íh6: oOsahu .,' 
nezriáme/ Snad' se 'týkala. interdiktu;k&YŽ;,celý,králův>liSť. je" 
,hlasitým'·výkřikem,. dokazujícím jehoneoprávněn?sU6 ) . ", ." i .. ;ď',' 

.... Přemyslovisetedy p~dařilo d()cíliti:p~ůÚthu'a,~abýti(ak -c" '. 
častl,k uvazea,dalším pIanům. ' .,:ď .. ','.: :>, :/ď, ~> 

. , O~dř~iovi před~vším šÍo, o to, aby knil~voh~dé od~ítání ;ve- , 
,škeré viny mohl usvědčiti 'z nepravdy a po, případě řadu jeho vin ' 

'; ·rozmnožiti.A:.k Jomuprávě Jist ,Přemyslův. po'jedné stránce. dá_ď , " . 

. , . "al'. příléžitost ... Ona' .'zmínka.· ~o·· desá tUu; biskúp'skéni,:tř,ehas·,opa-: .. ' '. 
.•••• ',o t:rně styHsovaná"naztíač,?valá:,žeť:lesáték ~~skupsky:'přikos~elích:' 

'.:." kiálovský,chjest.vybíráu, 'ač:se hynÍ".biskupp:.neodvádí.TO:·býlo"
·nepřhné.příznání;~" že' Přeinysl'" statky ,a platy»iskti:povyprostč; . 

.. sekvestrova1. Kdy se tak· 'stalo, 'nelze' určiti,snad' hne'd po'ód~ . 
, 'chodu Ondřejově ze 'země,~snad teprve .před ~nedávnem, 'když se 
'jednáriínedařiloP)':Aťtomu jakkoliv,' jistěr teprve nyní :zvědéL,. 
:'o,tom:Ondřejá neopominůLtoho.užíti.~8) ; '.,.:', .. ' .. /, ...•... ,.' 
.~<: Zprá'vy: o: .ko~fiskaci ' {mě·ní .• biskups,tví, prážského:',a.:'ji~ycli.,vy~ . 
',; tižnoste~h;jiniiž Čechové';odp6v~děIiďria: int~r?ikt' pridř,ejův, ,,~-' 

.' '1ic~ ~nepo~,ojily .ondřéjea .zajist.é,rpapeže>~; protó:z~tímďc? '.' 
'. ,naléhal,papež.na::zá<:rov~ní.,Í1íterd~ktu,:; riařizuje. ~po.lUjižAI1e:, '.,". 

" .. ' .. 15.břeina 1218biskupúřezenskémuKonrádóvi nT; a' opatůÍlLsv';' 
'Eriimerama,. (Jimra1ll~)"Y :Řezněa; yey/ al~érbachuJ'. aby; opatrně,' 
.a pečlivě, vyšetřili,zvláště'kdobere',užitkY'ze statků: pražského , 

; biskupstv,Í akdd' jesp:ra.vuje,',nehrózí;.1ipró;královr,průta.hY."~ , 
, - - ( ",' '. . ' " ,." ", ~,,,' I:' !", . ' ; : ,',' , • 

... ~4)Erben,č:}83.: . . :'.';~, .'. ;",,;;:ď~'; 'i"«;"'::::: 
. '., . ,: .,45) Dovídám.e se o' tom, iodpovědi':papežovy;' viz'. výše :str •. 80. .',:.;, " 

," ' .. ,. 46) N~~otrÍý. 'České ději'ny I,' 3" ~tr., 471: V 'poz~á~c'e 2 praví: ,T~inu' 
nepřekáží, že Přemysl žádal, aby se do příchodu, slavného 'poselství nic', . 
nerozhodovalo, neboť tu; jak z;listti patmo"má na mysli celou při/sOndfe~' .' 
jein a' sámnaznačúje,' že interdikt pokládá','za nespravedlivý. .,., .1' : ... " 

,.: '47) Srv ~tr 81 ".// ;.ď. ':\" ... " ., , 'f . 

. /, '"rNd~otn;, Úskéděii~y' I/i,str.472~73; 
. ',' .,. , ' " , " . • • ,:, .• 7 .'"' ;., '.' ~ ~ ~ .• ~. I .:: • 
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skóridovánirozepře' a'~e~zd~léní '.' Ot1dřéjo~~:u'k1Írie' kos.felÓni 
: jeho.;die~ésea·j ej ichstatkům'Íiebezpečimství~a, ŠI{oda,akoneč:::': 
ně;zda'poslo'vé biskupovi těší.s'e 'volnému, svobodnému 'příchodu' ' 
aodc~o:du~~,9F;ď::ď::':,~:.<.,ďJ:ď\, . :ď ,... .{,' "::., .' ,..ď: " 

; , ;: Zde iriÍ: j iž ;nov'ý'tÓri, ohlášithcítaké .ď~ové, prostředky,ď : kte-: 
rýmFniělo býti pr?tLhálizaKročeno. 50),.ď . / : " ď'~ ",... 

. ::ď,;~,ZaÚ~bylos~:star'~t(~ďz,ach'ová~Li~terdiktu;jeh~Ž ďb~l~ ':né~ 
. ;'dbáno)Jakřka;.okáiálě;.:Sámo . kněžstvo.' opustilo .svéh'o;biskupa; , ' . 
. • ;. neschvaluj íc: ~jehb,·tvrdošíjÍlé ·.pfísnos'ti.;Jnte'rdikt,Uvalenýna.,.če

chy Orid,řej cm aj pótvrzený papežetn,ve. chrámeéh řádu Cister-:. ' . 
, , ,ciáckého j piemonstrátského, dálešpitálníku' sv.' Jana Jěnisa':" .' 

lérnského .. , (Jóhannitů), . nebyl 'zachováván •. vůbec;, Uvedené : řády; 
,:. duclíóvní,·.opfra j íce se' <> svévynětL z' diecésnipravomoci, jakému 
'se:~í1em',již.ďz:dřívějšf .. doby~těšily;\vyvodPY·z·,toho právo :slou~: 
"žitimše,'a:kóriát~bóllOslužbý ,be'i.přerušení.51 }' , , .,' "', 

'D~#';' "........ ,,' 
:::~ ~l~, _ .. ~,:.~: ~~~:.">' ;:'..1". 

',: / ~., ,., .. ~~l:::;:\:'; .... _._,~"". __ " ","; ','.,:"."." 
,:.2: PEDAGOGICKEHOREFORMNIHO . RUCHU. 

, •. ,.:".,; .' .···:,.<>::r:;:·>'\;: ..• ·.·.',~;':;l'ď;:'·,;).;:.ď. ,:ď,;::ď,.~.: ' .. , .. ' 
.", ,-Všeobeéně ,se.naše,doha:.označuje ·za' přechodné' stadium,'., 

. .vněmž.,se'mdí nová. éra (TheNew Era; L'Ěre nouvelle)a.také ~ ď • 

. ... ,.~ i .·rióvaškolatvořící ď se . sp'olečnosti· budoucnosti. . K ,. této rodící. :se . 
nové éře ;:s~hleclají:v,hodnější ,a ·účinnějŠí. v'ýcllovnéďmetody; ne7', 
'.bof,starém'etodyautoritářstVíí. šablonY'·se'neosvědči1y. a . přežily. '.' 
Lidstvo ď hledá ·'lepší '. cesty, •. ' po; nichž 'bý • přišla ... lepší' budoucnost, 

,pedagógovézkouma j f jiriéďalepŠ(vÝchóv~é metody.v, 'rodině; v~ 
školé ,LmimQ:'školu,:'abyďnám .Odchovali lepší'pókóle'nÍ. Doporu.; 
čiij f praktické zřetele. na společnost, místo, přepiatéhoautoritář- .' 
stvisvobodný roivojiridividu'a dle' jeho svérázu, místo mrtvé 
šablony 'skiitečiÍý: život, (pour la vie par la, vie) atd.' ," , ", 

'. ;',: R~forrrirlí·· ~á~ěiÝi:j.e'Ž'seď:V,'tak.~oi~anitém ,vÝběrunabizejí . 
ú: nás:pó politickémpřevratt:( ve.zvýšenémířea:slibu j íre'gene-.. ' 

.'raci náróda,', nevznikly ,a 'neujaly.seu,p:ás. bei souvislosti~ minu.; 
.lostí ásvětovýDÍ'. pedagogickým. reformním. duchem zahraničním;': 

'.' •. Z dzii:íy nejvíce půsóbilona naše .. , pedagogické ďte,oretiky a prak -, ; . 
.... tiky:Německo, ale:védle. něho seuplatňovalyďů.:nás~vlivY:Ame': 
:riky,' FrancieiAn~lie;,Itálié,: Dárú:;ka';;Ruska:a j.V.poslední .době "" 
:dominova]ý'vlivi, ame~ické; Přehledně: se o nich ;možrio, dočísti . 

"'~9LF;~edr~~h;"·~~~I{"č.:155c, ~t~:::li~·;'1~~.\~E~b~n;ďč.~88: ,': ", 
'. '~Ó)No·v~t~ý;'.české dějiity I:,3,st~.473::::·\ .' •. "\" ď. <' 

"31 . «'o." '<'1' ,,' .' '. <, ," \.ť . . ) Srv.lfovotny, . . c. str .. 474,,: " ': '", '.' 
, ".-' . " '" ,-;,< ·,,"1 - >," 



,>,-... 

. .'u)PetraPete~soIia~);'Fr .. 'HÚkera2)"Fr.iie.roff~~.)iÁ:<HergetÍl4) •. 
·.'1' .. 0, .'. Kádnera5);V.Příhody,6),J; 'Uhra7)';<0:Chlupa8

);: ve:věstní~ 
'. '. cích' učitelských;'. V· kniháchneh:' časopisechlířédní~h\; neb:' soi1~ .' 

kromýchajiňde>,'" .;. .~, '\ 'f :: é~:' . ď;: <: .: 
, ;. i ,.Pedago:gické. reformní' hnutí u. riás,ďj~:oficielně ".:iastÓůpenb> ' 

' .. : . di.K.Velemínským,.:di-:rB;.Byožovským.:a: adr;'.V:Ptíhodou.' 
',Ále v: obecné'mluvěse"předs'tavuj«(krátce'doc(piíhodou, jenž' 
'je spiritus :agens radikálního"reformního'směrtÍ' a reformního pof·.· 

.... " kusného .. školsťví, .:zavedenéhó·ministérstvemNkolstvf~a národní •. 
.• ' Dsvěty.'V;~ P.Karád,> jen'ž jé:.mriě ,ď (pod .gmto. J jniérieIl1l'Íú(poli 

pedagogickém JÍpNě. neznám,"alě .. kterého 'dle;iehoďd~ou~:článků 
v "PřítomnosW' ',musímzařaditi:do) blízkósti,refOrmníWj"·'křídhi .j,.': 
:Příhodová,' prohlašuje:" Čís.·:32.~)ížeí-eformrií:Školýinaji'teóre~·· ',' 

:'. tickóuzákladnu v americkém psychcilogóviThorndikeovi,'; jehoi.:::'> . 
. \ ' . tl u~očníkem ď j eprý: Příhodá:V, čísle 39,1°)' pak ozrúliŮ;itjé tentýž, 

autor, že. učitelstvo ieformnícli··.škol,··přijímá. Thcirridikeovú :reali:' 
stickou i: ~~t~?U . ~;rácovní':a jeho" "ť~,~a~ogickou,psychologit, 
.kterou::· prelozIl·.·. Pnhoda· a·" U rban.L(mskeho~.roku . v: P edagoglC'-" 

.. ' kých','rozhledechll)"'rozebírá Příhoda pE:dagógic~é'názory Thom-' 
';B,i~eovy; ,:zbudoy_~né' ná .• základech. přísně .. ,krantita ti~ích~,uZrÚi., 
: vaje ,pedagogiku.a.podobně i psychologii za vědypříródizLa' ne 

filosofické; ~ a: optimisticky' prohlašuj e 'vítězství . Thorridikéóvých" 
m,eto{slovy~,'/rak:jakohylfl>~.bitvě ů~Kresčaku: vítě:zem.strami,;·· 
která užila nové !.a,JepŠímelódyvojenské .'n·ád 'přežilým rytíř-.·· 
'stvfm, Lv bitvá.ch,.jež \'yh.ráIJ'hÓrndike;~: oyly ,po'iáženyvoje, 

.. rytířů; 'zdobených' :vzlé'tnýnÚ:' fiIosoHckýini"f1oskulemi,. Sprostou" 
'pěchotou pracných měření a 'suchých čfseľ'IJstr:5~5r :" ,'; ..... . 
. :Psycho[ogíé,její01ž )lumočníkem:tedyu'Ilás';.jest:doc!' Pří-
hoda . a oniž·se 't>pírá .. učitelstvonašichreformních, ,škól,,'jest 

1)" "Dié" 'N e~~~ropaisc~e·· E~:iíehúngsbe~eg~ng", .... IV ;'B,,! Weini'ái;; ,1926,' 
H. Biihlaus< Nachf., str'án137. ,".' "~", .'; ~':ď ",'ď.< ; •. " .. 

,.,i}) ;,Deutsche 'Schulveršúche'.~; B~r1in, 1924, C,'ďA. Schwetschke. &,S;, 
/stran;4~3.J~:.·< ';":>:,. i i .. ,,· •.•. ·:;'.< ... :!\ ... :.y~)!:,',.· .. )!',,'; 

; '3) . "Ríchtungéri' u; Probleme in> der ErziehungswíssEmschafL der .Gegen~, 
warť','I.:T.,Niirnberg, . Kcírnschc; 1924.:; <,: ;, .... < " ':;.; .• " •• '. " ~ .. ,:.:, • 

",' ď" ~). '"Die: wichtigstén ,Stromungen:im: padagogíscheii Leben·. , der: GegetÍ~~I' 

,'I' 

wárt;. LT.! u .. ILT., .3 . . Aul!: A.,Haas;Prag-Wíen+eipzig,',:1919>:':.: " 
: .' '. '5) "Základyopecnépe~a~ogi~y'~,.d.;, L;:Pr,!-ha,'.Gráfická.Dnie;' ,1925, '. I.!" 

strana '1;':"34.' .. ď,' i';; C ,':' '> ' '.' '.:.' ,,'j 'O': . ':' .. '" ,C::ď: , • . :' ",'; ',:'" .:'.:' '.: ," , ; :,' 
'.'':':,' "~o 6) ,,~syéholo[!ický·:výběr .. ·ye·'výchoVě·\ :,Lido'vá-:~~iver,sita·;:~v.: XII." ~~a-:~ ::.' 
ha, Melantrich, 1925, 6~ 7; ;;Raéionálisace, ve" školství',', 1930, Í1ákl.: ,;Orbis",; 

. Praha' XII., ,460 .stran... "', '.':. '. .;'... .. ' . ,":" ';, ':";:' 
. ,ď. 7) . "Základy americké výchovy'! ;1930, ČiÍl, Praha, strán 350 .. '; .', " ... 

. !A) "o novou školu:',ý Nóvýchškolách, r.-:L;:1927; Brno,'nákl/Společn;',· 
. nových škol,: sti.: 7"::'21; tamtéž .. r. lIL, str. 89"-\-96: "Ideály ,no"é'yýc~ovy'.~;:: 

tari1téžr. IV., Čís.L"2.;:str.13'a ' n.:' "Naše,školské"reformý'~a:j:>'.>\;.:: '. ' . 
, . 9)i,Próblémyn()vé škóly·v čSR"; r:VII:, 1930, nákl. Fr; 'Bórový, P~aha,' 

č.·32,'str.499-501.:' ,C"': ",C ;' .. \:> '. ,:i,":'" 
10) "Nová škola, v"čSR", tamtéž,.str, '615-'-618.'.:,' , . . 

:.11) i,Edvard Lee .Thorndike'\ r':; LXl;;:seš.:6.:..c10., ďPráha,1931, 
, _ ; Děd; Kom;, str;ď,290':':::'295, .365-370; 425~32, 478-'-::-491, 533~544., ' 

, '~/' . " ., . .' I, ,.,. . I I 
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psychologie :amedcká,kter~se 'Ý:kr:átké době život~, 'asiď~droku' 
18?O,óctla ~~ poslednl;' době "Te, staditi/vrcholnéni/a.· zove':se, větši-

.. DQU ,'behaviotistic'kou' čili behaviorismem (Verha1turigspsychol~~' ., .... 

. gie),12) ... :jenž buduje, důsledně ,.na,objektivistickém:;studiúprQ:', " 

-:,,' 

. ,j evů oeb, chQván( se, Ži~óčichŮi •. lidí, • ze' studia.ďchcevy IQučiLvše~ , 
. chny,vnitřní<,stavy;á pochQdy,:kt,eré: nejsQupříshipnYÓbjéktiv
nímtlba~~~í:·;,N:ejsQu-lipří.stupny\.tedy jich není,",tak se Ghar-:, 
:akteristicky:vyjádřilnéjradikálnější,behaviQrista' americký" J.B.:' 
WatsOIJ.:(profesQr: ,eksperimimtálhí a,' srQvnávací ,psYchQIQgie)., 

. ". BehaviQrišm:jedÍ1lhasQciačtií:psychologi~, který~lSe ,ještě více .' 
" . 'opíráo,zjevy fysiologiCké, či biologické,' nežli<tak činíasQciační .',' 

~syéhQlogie směru LockeQva nebo ZiehenQva"vysvět1u j ící všechny' 
". jevý:,zák()nyasociačními, bez pojmu apércepce., Behaviorism po-:-~ 
, 'j~rná' člověkajakotvcira' přírodníhQ;'podle ,analogie Czryalysycho> 

", ; ,vání #vočit;hů;takžeiY prQjevec~,:'Iidí névidr'pQčitkůnebo ,:ůle;: 
,nýbrž,jen'lnechahické dění:. , , , ď ď >. ..' .'" 
':;. ':PšychQI(}gie;'béhaviořisii~ká, neuznává . .'pri~cipu'duchovéizo,a; . 
jest'vrAmericeorilmtována' biologicky; n~niá,zfetele 'na 'hloubku" 
a ,intensitu lidsKéhó j édnání, riýbr:t hodilOtí· a 'ůznává'zřet,elkvan~, 
titáiirlí; , CQŽ velnii,přiléhá ' do' rámce ::americ:kéhoŽi~otai iózvoj e .' 
techniél~ých. věd/industrialisace .. a'standardisáce;··.·Na .• úkór, iridi:-'" c 

",-'" \r " 

',viduální ;tyořivo'sti,kvality, i~iciativy a, rados,ti, z:vlástních:'rnY;' ',; 
'.šlenek vyzvedává sevé všech.Qborech,životních kvantitativní stráh:-

, ...•. ká: .věcí, což'se jeví iv psychologii,· o niž .. vede tempo amerického 

"\ 

\ , 

,~,' 

, '. života velký boj.'Kriterionvšeho ;jeúžite?rlOst. a riikolivynitřní 
:. hQdnQt.á. nebo, pra "da. ,A' tak vidíme. i :v. psychologii behaviQrk, 

stickévlivy: amerikanismú, živel biQlogický; .a tO' unejradikálněj;'. 
:. " šíh,ó ď.j ~h() •• předsta vítéle J. RW a tsona, který. , všechriuvÝš~: 

"ší :fonnu. ,chování,v:ysvětluje"':iakovýměšky' ,·žlaz,:., zejména, ;," 
:intrasekretorických, a.všechny. rQzdílý lidského'chování '. pak' jen 
různymLvlivy sitůácLIlehpoptidů: ď ,',":' ' •• ', ,,: 

! ' 

.. ··,.;Edwcírd Lee. Thorndik'e' (nar,'31:', VII;. 1874),··p~óf~i~rď ped~-' 
gogikyuniversitykoltimbijskévNew Yorkti,::n~ní sÍce'stoupen
cémabsurdního sttipně.Watsonova; jenž :~;e, dQnmíyá/žečIQvěk. ..;' 
mysHcelým:tělem" ale ;jeh~ psychologie je'již.převáŽtÍě biQ:'. 
logická,' 'takže' ď dQsáhl'.svéráznéámerické, syntesy . psychologie ď 
šbi9Iogií;:Všechna, činnó'~( projevů. člo,věka' vyplývá~zclané,si-'::~ 

" . tuace, čili jak.pl-o to'Thorndikesestavil yzon!c: S-Ri t. 'j~' sti' 
intilus' (S), popud,primuni situace: Vyvolá:,response. (R) projev," 
J,"éakci, s'e'cUnduni, činu; . Nazývá. seprato' S,. -:- Rpsychologií. Při'-' 
rozená, povaha: člově~a ... j esturčena llspořádáI1ím, 'neuronů, v moz-... 

'<12~),ďB~~:~;O(~)r,,~h~~:n~~ď~:čí~ání od ~l~:~é;a,~ehiv~:,,'~~O~~ti se:'-c Srv .. ' 
další zprávy 'o' behaviorismu, U 'J. Uhra, Základy, J., c" str, 30--:--33,131:.-134, . 
157~191,',nebo u Gordona 'W.Allporta; ,~Die theoretischen Hauptstromtingen!' 

'in-der'amerikallischenPsychologie 'der GegeIiwarť" ln: Zeitschrift fiír pa~ -
dagogische Psychologie und. experimentelle P1idilgogik,·. XXV,'J ahrg" '1.924 
Verlag Quelle & Meyer:in Leipzig, str .. 129':':"137; ,":. "'.~ " ,-... .. 

, '-',) \ í' . , ' .. ', .. " 
, , . i ~ 

,,',', 

! ' 

.< 



. 'I: " (". I" .... :,:" 

'kÍt;)jet: maj i .. fy~i~logkkf~oI)()dklad,:: čili! beha vi~fi~~,zíiamemi,.'· 
,.determinismus ,a, :nt!odpovědnost,·:nébof,,:člo~ěku,",jsou.vrózený·při"·:;: ,. 
·roi~rié,'.;nén~u~ené:~tend~.nce~ '.n~které'·: 'samy,'.v/sobě' c dobrět"~'rÍěkterě, ;.> ." 
i'z,as~.~lé:',.i'.,·' " ••... ', ; ,'.:: :.;ď/". ,o";";.";' 

.• 'i; ';, Beha viorism ,Tllorndikeho měL' samozřej mě: velký' vliv ď na> pe-;: 
"'dagogiku, ·jež·podle.,'jeho'ps'ychólogickéhÓ směru 'kóndpuje' vy-:-;' 

chovu. a uČEmí : jako> re9rganžsclc:i 'vroiénych. jednotek' či.ferzděnd . 
" v ,novezpůsobyJšablony,' patterns)lreakce.·.T o ''zríam~názmecha~ ", . 
. ' .. nisováníveškerévýchovné práce, '" která 'dle, toho zá1éžIvezjed:',· ' ... ' 
i ďnávánttakovýcb:situaCí; aby· jiin oďpovfdaly,iurčité;<žádouCl' 

reakce"Správně;však.namítIL;L.:Thurstohe;' že "pro.psycho- ' 
logii'S -' R se' dnes zapomíná .na'osohu, jež může;: ale 'nemusí 

. ". réagov,at:ď~3) .Přiamerick,ém.'svérá~urienídivu, žesI,chtějí ,j\me.:' ".~ 
.. ' ,ričané vše' již'předem 'yypočítata' odhadnout.·Všeckó;měří,' tedy,," 
'., hórlivě,iněřUvýsledkyvýchovných ;a:·výt.ÍčoV~cích; metod,"t.'j .. 

. ',inteligeriCi podl~. výkonů' žákových,' při 'č'emždůsledně dbají' záse. ,,'. 
'kvantitativnjstránky feno~enů.~ Vše dějeisestandard~ě:'C' '; 

, kvantitavní faktor; tedy . nejvyššímu stupniinteligen.ce odpovídá: 
.(nejvyšší P9čet, C.:Měřením'oněch C'podle žákovýéh,yýkonů'od~'i 
',ha~ujíďAmedčané: stÍ1peň;int~ligence, ", ,ď,:.... . ,.',' ,:,:". li". 

...':;:~an.Karádv,PřItomnos~i č/39, jevil.radost z'fesfování,Í';j;' ,'. 
" měře1Jí., Což,:: zdali'ai,všák 'také -př.eČ€itI,: kterak :.také: Američan;:'. 

'KiIpatrick, univ.:prof. Cólumbia.University·vNew-Xorku, yaruje'~, 
.' před' přeháněním. chvály:testó'vac( mefo'dy,':která:' svádí k: toniii,:, 

'. ",že . si' učitel, vice' všíniá 'těchstránek'učení, ' .• j ej iéhžvý'sleclký i se' 
,dají,'měřiti ,.'a'zanedbavá, ony ',~iúújažiteliz'é :věd",< t.'.j),ideály ďá . 

. ,'IÍlravnrz~yky?14) A!lebojiný .AmeÍ'Íča~. w. C.Ba:gl~y; líni~~,prioL • 
. Columbia University v NewYorku, rovně'ž. hodně. znániý, namítá, . 

\ '.žé sé "z, Čísla dělá' fetiš ..• Předmět, 'i enždovolu j e,'velkou" míhl. 
':měření;se' zdůrazňu jé, protipředIÍlětU, \ v němž. se tolik· ne'měří, / 

) ",ale' jcnž ·přestopře-vyšůje;pře.drilět,.první"/5) :Dle behayioristické 
.'- ..• psychologie, je.člověk,:atedy, i' žák,.'robotem' bez osobnosti, ' Debof 
'. tató je toliko,' souhrnem zvyků"či1i'proaúkfem'zvykoúyéh systé;. ," 

. 'mů:VýchóvaósobnostinenÍniČÍIn.jiným,.nežlj- odn.aÍ1čóváiiiffi " , 
.' '" určitých'zV-Yků".vytvářením' j inýdh' Žádoucněj Ší,ch;tákže:těžisko. 

'.' výchovy se přenáší:z' živych osobností, .učiteloyy' ižákovY,n~·.o;b~ -~ . 
jektivní situace:a reak.cl!l' 'Al~ ,p~nÝIIl,'Ptáveinpodo:týk\á .do~e.~t 
Uher, že "vyloučením osobního prvku zvýchoyného:pro~esuuni:' " 

,ká nám\z :výchovyněcó> co,jeproďninejpodstatnější~'~16)Na\co\ 
'.; 'se tato redukuje a které předrilětyp()dle,testovacího'kriteria'ob;:' 

'stojía;údržísev rozvrhu hodin podobnýcl~~re.f~rmníchŠkol,.ne~ 
potřehujeani'yýsl?vné d~povědL,' .\. ':/"" :f',', .', ,'. ,.,. . .. . ( ,. '.', 
--.--'..;,.' ..;.. .. -, .". , , 

,~ ;'~. í~). "l?le' Uhrit· t~.~c.<1'Í3:·~ 
,H)Tá~téŽ 113--,-114, . 

• , 'r. . ,o','. 

l~);Támtéž 177;"',,';. 

1··.· 
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!. 

, ,.' .,.' I ,- ' " .'" ~ " .: '"" ',- , ' • , ,'. -, ,,_ '~ - <". , , :. ' ,,_. :. ~ " ," .' .. ' '.', ,I _ 

;ď~l'ositivisíri,nedávnyqhi lefzname.nal· pedagogickou chudobu, 
nemožnost :vážně' orientace a:'nedostaJeČnost' z důvó dňovárií írirav~ 
)lího jedtúínL' .. BehaviorisíritÍs.···.je'·pokracováním'·positivismu >na 

. \:,půdě .amerié:ké;ChtěIFbychómďmyv; tak malém' a mladém státě· 

." 'gr~~~děťtak. nebezpečné .e.ksp~r.íme.nty~~arríetodY·. na> poli :školní ... ' 
" ··.<~výchóv:ý" k~yf.ji~v.Amerkej evi;se . úpadek-v;'pedagógiCe' asiuuÍ .. 

. " . Američánési'jiŽnevědí 'rády. :s~ výstředně bioldgickouorientací . 
• f, " , . psychologie, a pedagógikY.?:: Taková divoká sazenice.·bynáš.malý 

ck v't'" , v' 'čSR: b' .: . "ll ., .. , .. ' ''','. '.·".·.ď (" .'.,' ...• " , • ' . 

1-,. 

";, 

, 

. ' ve mac ......... rzy roztrla ':';". ",'!";'.'.>'.,,: . 

. '. ' .. Prof. {Fi,k;~:jČíl)išev':knížče:;P~sitivisÍll ~~ýcho~a"~:q ,že . 
. "cíl :vychbvystotožnF s'e,s;cílem :\~Yvojenmlviiíhó'!,.· Jaký:: asi 

.:' můž;e.míti. $~ R:psýchoľo.gický.'směr:ve'výdíovČ,mt:avni :a:vý~\· 
\chovnýéík ~ěžko • sUv'pla vě : srovnaL J sl11e-li. siťuacemia' vrozé~ 
.nými. :tendencenii' determinováni, .·i padá . od povědtiost, .... není, svě~ .' 

· domí~ani;mraviJ.ího\cílelidské.spoleČnosÚ a; tedy neni anC'cílé ': 
"'Ýýchový:.·PakjéjniůžéBernh;: Uffrecht,'vůdce, volně škoI),' ipr~~': 
!·covÍ1í~v:~Letzlingen, .. klidÍ1ě., odmítnouti, . 'nebofmu. není ,.vůbec 

'. :úrám ~dľ života;~8)Pak·. ovš~nimariiě'hledá' proL'dr; O:Chlúpl~)' 
.li "peda.go:gického) .. refonnníIío:hntití :~výchoVný' dl :.a'. prostředky' 
'k němu vedoucÍ,.neboHomuto stačí při', jeho Thorndikeově Ipsycho':" 
logii· ~~siálni-hos'pop.ářsko-technické( ,vzdělállÍ a "krása ,'. užitku:,. 
,stává ,se koncentrova.nýmvýra.Zemnového 1 ducha.· á'snad j. nové 
;Viry,";O),Ne~árripádných·.důkazů"abych :ty<názorypfipisovl!-l . 
d()c,příh()dovi;· jehož. 'do,bré .sn<ihy ~ nevšední;zásl~hyo reformy,' 
školství ·musí,každý náležitčoceňovati, ale,·bohuželjsem., nucen' " 

• je.' zaznamellllti V organické' soůvislostis:pédagogickýmreform~_ 
• ním. hriutítn;'Příhoda hledázéÍchranu výchovy. tím, . že' ve. své Ra~ 

.. "cionaIisaé:i' školství' (L .c,·str, 295) '.spokojujesé'ideáleÍn, gentIé:'" 
.' mana,,'poklá.daje:;jéí :za"yehhi Určitý. Já silněďpo~hyb'úji o, tom, .. 

. ",nebofpojem; gentl~m~n~j~ďn.eu!čifého· ~:, neu,státenéhoďoh~ahu'a 
. ' nízké,úrovně'pro:dlvýchový', .'C.',J· ' ....... '."';'i. :.".,~ 

.' . ,,:., :.: K~~.~tat~je-i'{p~oLďJ;'~H~nd~i~h;.ž~'j~ ďp6~iti~is~us :na ~ustúpu 
.~ .ve Hlosofii,.takbuCle>Úm:'spíše ·ustupo:vatihéhavi6rismus. v. peda,:, 

. . gogice,·.nebof:z·namenáochuzenI . ,a':úpáde,k:a', eÍnpirická' psy~h~:' . 
.... . logie aeksperimenfál,ÍlípédagogikanesplnilY'nadějí ~.'-: ně klade:-

;:.' ď;."ď .. :ď ..• ď: ... ·<,,:I:;:: .. ;><.:'~. '/~: ".1,. ';'::~'·'ď.~" "" . 
. , . 16)Tárnt~ž 176.- .. Srv. dr. Marie Montessori, která:zdůraznovala,vm~ 

térnouaklivHu;'ď jež není' působená v·OějŠíini.Čiliiteli, ,nýbrž nejvniternějšírni ','. 
'náklol1nostmi osobnímL';In:' Vychovatelské listy, ; r,' XXXI.:ďčís; 9; 'str.,. 285 
'áž286,v článku: dr. K. :Černocký, '"Výchovný. způsob]\1ontessori:' .. ,' 

~ "N, i 

· "';":17" • ď K" .. ,: .. ._" "p' h'; ," :. ď :,,,' ".::; ",' ".' '."" ... ) . .Ded. orn,CIS.' 10,· ra a,.1906,.str.24. ,: . . '. " ',.' ',,' 
.. " ;/:, ln:' F ranz 7 Hilk~r,: J)~tÍis~ile'Schulvérsu~he; L c:. st~;· 2, PodleUÍfrécht~ . ...• . 

........ ,' ". , . absólutní .·výchovný" cíl 'předpokládá jasné odpovědI:. pO'. cíli života,. a'· toho, 
, .. ;'ď, . není, proto není. ani absolutníhocíle,výcllovy:Srv.též' ti' O.: Chlupaí,O 

" l' novou, školu". In: 'Nové školy, 'r. o: I.~ 1927, Brno,: nákL.: Spoh';čnosti Nových.' 

~kol~9rta;nt~;'7~21.; ~ : . ,,; :,.1. ,ď .. 
•• , 20)V.P;. Karád,Lc.'v' Příto~n~sti č.39; st~.615-618. 
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'~ých; n j ·TíIl1':óvš~~n~chci.disk~~liÚk()~atiáci~rid{é~~ciagoiické' 
'métbdyvšechny"nebosnad pedag6gická,reformÍlí, hesla, vúbec.' 
,Naopa~,.·musíme:bý,ti)rádi,~že'V'.niéh.·máirie·takbohatývýběr, ne~. 

. bof' t~n je' proj evem zá jmu: a. nadšení. pro lepší <Iórmyvýchovy ,> 
kterÍi:ovšem,'ukládá namci '.··povinnost-kritického·.' 'stanovisk~" a··· 
výpěi~;:':,. .'.>.,' ",:',' ".-, ,.:, "':":/":" 'I. " 

:, Poněvadžse,vpedagogickénitreformním. ruchu"zdůrctz:iíujé 
zřetel"psychologiekÝí ,napsalj s~m. ,lento',. článek:jak~,upiaven9u" 
ukázku; ,z " mé: :subskribo~an:é', knihy::';, Oť lepšívýchóv:né<cesty", ., .••• 

. abych :: infonnov,al; 'jaký:' druh' psychólo,gie béře '; 'naŠe 'reformní, 
;' pedagogické ~hriútí, zápodklad ,'. své 'pokusné! výéhovné. činn~sti, ať "." 

" abych,ukázal; zda' je' zdravýni:a,'pi':ijatelným.-.pro':v.ýcp.<nrnoui,ď .• ':~. 
,,'práCi y naší šk6levtlbec apro"nliboženskotLYYchovú':zvlášt.,Ne- ' 
.• : '.U2:iiává~li .'~ psychologie<!T}{orndikeova;, .duchov.éhó :,'ďpÍ:"indpu; 'ne;.' • 
:. '. uznává _ téŽ; Boha>:ani :~áboženstvf: j~ko :opravněriého;.a.'plbdriehó, 
~,'kuHurnih'o aVýchovn:ého :čiriitele) Pák je náÍn úpľňě::dúsledriým' " 

a' jasným: stanoviskoPříhodovo',v:,j ~hÓ,:';,PsychoI6gickémvýběru ,,' 
,\ie'·,vychově"22r knábóženskév:ýchově 'školní~která)je)ze:školy\' " 
, 'vykazovánu' do soukromých místností CírkeVnícli 'pod dozor' slát- . 
<nía':pód závislost. ministerstva'"spravedlriosti '.v případech,' ~'chtě':' 

.• ·jí~li,dŤkvé .. vyúčováti,náboženštví . jinde: než,v.kostelíCh! .Tó '1:Ij 
.. byla prognósa·. nÍiboženskévychóvy:vÍúlšiéh'nových';školáclibu~ 

'; dóucnosti 'dlér'eformÍlÍhoplánu Příhodci,va;~Behavioristická. p~y" .. ' 
chologie'.Thomdikeova,·'íejímŽď.ďpropagátorem:jé.· ú:!nás-Příhoda:;'" 

.' j'esťiýďphledů'ňira·vním.naprosto;stérilni sV()d',tés( o,idéterminilCi •.... 
' .. ~. čl()věka situac'emi'a ':vróienými' fenden.éeirii,ďnehóť- uiri,' p'a:dá ď ód.:: 

'povědnost,' svědomí •. inravníéíllidské' spólečnosti,a'tÍ11iVCíI:,vý- " ,' ..... 
. , ·'chovy. J sempře~vědčen, že :sv9u . sti~skÍ'Í~óvllno,t1knih(),Íl: POSlOll"; 

, . ' žím ,Ú~ilí naší ,drkve~ d~ž've'vlasti.,J:ď:A~:Kci~ensKého,v.olápo: 
•. ':lepší praksi' a;'hleoá lepší. cesty náboženské, : výchovy školnÍ.' i' 

',inimoškoliú, aby k·. nám·zavftalo';ve: zvýšené:míře,;;;krá~6vstVí.7 
.•. .Božr~;·Jek-tomu,třebaďi,teorie/riebo(bez:studia·pedágógické 

teori~ nemůžeme.doéí1iti " ani> lepši;praksé; : Al({ zuvedenétikázky 'i. ' 
.' .. i mékllihy .vysvítá.:že :přivolbě 'teořétickéhóp'odkla~u 'sv(lépší" 

. prakse ~usíin~:býti:opatrn:ymiďiľ,··ki-itickými?,:,':":~.,/~L~';:\:J.':., .'. 
,', ," . ,-'.',':,","', '<'·:"':f,:.:":- ': ;:':'.', '~; ,.~:.":_:,;:"":,;-,,;,,,,_::~;,,-(.;>~,:.?,",,,,~:, ~".,.'.:' 

"," 
'\. -; :',' t-.;' :,'c ~. , \'<,~~' ,.' 

,~, "~: ~ :', ',\ . 't.:::~ ,<' !.~ :~;~>~~': ,., 
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';:ZMb;b~~NÍ,ď,ÚTVAR';'NÁBOŽENSKf,./:. ':"1' 

_XSíovo:'ht(~,š~~ld~k.6~~'k,}~~~'-'I~!i~h' ~~~í~ďn~~ky·V:; 
,,- .'.' ' P~cif. Ad. ::špaldák .:;-Olo~oucii ;bývalýjés~ita;: 'tedy,:fiIo~of a. th~ol~í( 
-', .... katolický, • dosud;člencírkvě římsko-katolické"napsaL dosti: obšírnou'. kri~:. , 
~,tickou é stát o našem i,katechismu po stránce filosofické' li. povšechnou úvahou . 

,', gňo~~()!o~!ckou':._, do.i;V yd~~va t~lský'cI-i .. I;isW,' " ka tot 'čásopisď?-ď pro/; pedá&ogikti 
-,a\ filosofu, '-redlgovaného·prpLdr." Jos:-:Kratochvílem,;znamým '. katohckým 
'spisovatelem: filosofickým, a ' vycháiejíCího' nákladem' Matice'cyriIometoClějské_ 
v • Qlomouci.": ;Shiť .• vycházela 'v, '. roč.'.31,- (r> .1931)' jinenova'riéhočasopisu. od ; 
čisla 2. až aó .10 .. >,<,;,,":_:"';'/>""" '. " ,',.' __ • - , '.'- .-

ď ď Když'jšem:hiěděl'd ~t~ti;'těŠiFlsem; ~ě', oprávdově n~ -' jej i 'obsah, nebóL',' 
Jn'ás,v',Cirkviďč~tmůžě-jen v:ysóce 'zajíl1lát;' cQo.nás áv první řadě o našem :, 

",' I-I, 
.,' .. , , 

, , 

,,'o , __ učení __ soudí.\veřejnost,' nejen veřéjnosJpokroková/: ale' i 'církevní' a' tú opět; 
neje'n; cíi-kvenám, blízké' a' přátel~ké; ale;i církev římsko-katolická; od niž'· j 
jsme ,se:odloučili;',; -:<'.' ; :". :'.' '.- '-'-, -,i'.' -, ;'.i -, .:--. ;':, ':, ';-' , l 

,"Jěpr<ivd~,že,zást:Upcovédrkve 'katolické' ~ám'občasv'ěnuj( pozornost, I 
"_ jenže ~aP?zorríostbývápřil~š. žluč?vitáí ,abycho~íno~li se )Lvážně'zabfvat I 
',neb?vaspons~ nadmzaI?y~htZ.naJ~prof.ďŠpalda~a',J~~D nazorypo~tr~lnce,' ,.,": 1 
o,mz.zde~nemohu: mluvlk byl Jsem: opnivduJ'zvedav, _lak'. on" a;'prave :on,' - ",:. ',I 
'vyrovná"seťs;naší naukou, a:to v časopise .katólickém,' Proto. dychtivě :a; '" Ic 
zvědá vě : brál j se1l1 Vychova tělskélistya špaldákův článek do ruky, . ..' . 

-.. Než pře'dem' musim řídí žejs'em byl zklamán: ČlánekjesiCe,velmi obšírný, 
• ,. ále : naše' hlá vninázory theologické j soú tam odbyty velniiď krátce, ,totiž '. naše: 

náuka, o: Bohu,'. Kristu,< jáko . by:byly něčÍlD'vedlejšim •. O svátostech " zatím; 
,Ilepíševůbec.' niC; . snad. teprve; .až.prý sL svědOlnitě a zevrubně vyřešíme .' 
otázky' shrnuté v čliinkuDeyi sacramento rum (ó působeni, lnocF svátostí), 
v. AVV~ X',440-:468.lľaz potom bude; naše 'učeni"inéně riejišté a' naše' úsilí 
rn.éněrIskantni: ;(Podotýkám, žé mi bohužel ta' publikace ,není :přístupna;) 

" ", Článek Špaldákůvése :zabývávíce'úvanami gnoseologickými čili. otázkami";' . 
'náboženského.pDznáníá: noetiky -náboženské, jakož i otázkou' oprávněnosti . 
. vzniku naší, církve;' silámi či scholmo.stmi jejich \'ůdců a prohlašovatelů:·. T~ 
sice' riej sou otázky: zbytečné, alenémyslim; že by. se. jim musiló, V -článku 
věnovaťtolik'úsilí, tolikďmista: na úkOr. podrobného probrání, kónkrétnich. 

~ formulaci'pravd: náboženských, akiesfánských.:-- .: ,i :;~. ;:' _, ď ~' . <,; 
, ... ' Nežfvěnuji se: rozboru ,stati Špaldákovy, musím po práviia spravedlriosti 

konst~tovat, ' že . jeho:článek ~ Iišise. na ; svůj prospěch . podstatně od. článků, 
brožurek a poznámek jiných ~atolických;zástupců; mnohdy. dokonce zaújí~ 

". ,majicích"vcirkvi' velmi ',vysóké a tedy odpovědné, mi~to, jimž by' právě proto 
. ,spravedln'ost, ne-li Kristova' láska 'k, "bloudícím ".více. slušela .než huď, pau- : 
··šální. odmítáni' nebo dokonc·e. nespravedlivé a nekřesfanské hanobeni našich 

jistě :dobrých aaléspoň subjektivně.správnýchsnah.>'· " '". >', " 
.. Špaldákův'.ď článek .' je psán. velmi mírně, :konciliantně, tedy, křesťansky, 

'i tam, kde nesouhlas i a,nemůže souhlasit.,To budiž konstatováno na prospěch' 
jéhoa ovšem:i na prospěch časopisu samého, : V němž' článek vyšel. . S údiv~m ' 
jsem ,to konstátoval, čta. článek a přirovnávajeď slova špaldákova ke ,slovům:, 
j iných katolických apologetů, rlOvinářských, jichž jmen. neoud u jmenovat;" 
Jestli.ovšem ten 'mírný, pospravedlnostLlačníci ažiznicíčlánek Špaldákův 
nezptlsobí 'časopisu nepříjemnosti ".církvi katolické, nevím .. Ario, ia takových" 

.způsobů"dáse:,hovořit:i s těmi, s/nimiž nesl>.uhlasil1le;.tak ,'má se hovořit ve: 
.... společnosti)ířesfanské.' Prof;· Špaldák--všakď;použivá: method, á. cest, kterými ' 

.. " ,'. si zbytečně : práci'Ztěžu j e a článek zbytečněrozšiřu j e. P ouži vá spousty: citátů; 
. á~ narážek, kterých nelze :mÍÍohdy :áni rozeznat :od slov a: názorů' jeho, čímž:.' 

porozuměniinnohdý. se. ztěžúje.' článeK' hemží se' přímo citáty, jméhý, a. to " 
autorůnejrůznějšicn, siněrů~ 'Také z CfrkVe' čsl: cituje slavaa názory; které 

, ) ; sice' ,byly, nápsány .. a, pr,:meseny, . ale kteréj sou': si mriohdydianietrálně pro-
.,.-". ,', , -',-,J, --', I'" " 

~'- : 

" 
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. ,Úvny: taÚe'n~~iohly ďv~echny b*tiďpřij~ty;dó~írkevní haúky/špáldák'přec' 
;" ,musí vědět, že jako nový úhar',církevní nemQhlL:ismú.m.íti'vše:,tak:propr&~'" 
" cováÍlo, jako má, na př.' jeho ~ církev po 19 ;'st~ch: let.' ProdělávalL jsme', dobu, 

. ,";,kvasu 'arašení'a~proto;lze opravdu naFtu"óÍísn:ejrdzriějšI'riázory,za které 
. j. " n,elze 'či.nit:'\ldpovědnou c,írk~v ~našit . ale ·:j~n ~'aittQra~ '., kt.~rý: i.e"·:·na~ps~l. '.l!: ;~ás'~' 

ostatně·! ~ždy bude. možno' uveřejňovatnázory.:různé; třebas' 'io'dlišÍlé' od 
.,' toho, co ,církev přijímá a schvaluje, poněvadž máme 'svobodu. svědo'mi<na '~ 

ochranu ,menšiny církevní. Jsme 'církev svobodná; :nedogmatická: to znamená;' '. 
" že' nemáme' neomylných, <1,", nezměnitelných, dogmat, ·.iaké' má . na' př., 'církev,', t, '.', 
,fímsko-katolická. Chápu, že) se< stanoviska Špaldákova,: které ,přes; všecbi::ly': > 
,odchylky" je' přece: katolické,:' rozumí se těžko',' našemu: způsobu stanovení' ," 
našeho" učeIÍí. Ale stím' rozdileIÍl Ueha póčítakMožÍ1o sice ,'}:u)ůkazovat'ná, 
,názory jednotlivců; avšak tam, ,kde; jde okriHku nauky . Cír);:evní ~ a: špal- , 

,:dákovi . šlo: o' nii .,neboť; chce .kritisovat',ikatechism:,čsl,;' církve";' ,jak': praví 
. ď,::; </ podnápise~' tam' třebá' se ',držet' a:třeba.ki-itice podi-oDovat, jenom,'to{ co' 

>,>: ~čírkevpřijímá .. !"", ,.;; 'i" 'i., 

.. ',::;:: Ovšém,:,namÍ1itl:' a;narilítá:p<l1~ \ Špaldák, že' jsme, rieměli'až 'do' sněmu; 
v· březnu r.1931církví I(sněmem) přijatého učení, a)e.·toprav'da; ale"pak 
mohrpočkat, až'po 'sněmu, neboť mohl vědět; že',se učen(naše ,připravuje, 
'když měl vrukou;,návrh".: A byl bymělprácísnadnější, 'ki-atší,kdybybyl 
,podrobil kritice učení sněmem 'přijaté, v němž by bylnašeU'našestanovisko 

',' gnoseologické, ve ,statích o náboženství, náboženské zkušenosti,' víře; zjevení,' 
Písmě a Podání. 'I, . .1, .... .', ",I 

, . \ /.', '. "-, ,', "" .,' .. ', " ".' :.", ~. ".\-:.'" ~~, _.,:>,' :~' 
Dále třeba upozornitp: 'špaldáka' na 'Joto:, Kdokrítisu je naše učení,~: : 

musí si uvědomit, 'že ne proto mnohé věCi vněm posudnej sou'probrány; že, : 
bychom' se .líáli snad' odporu širších " kruhů', církevních,nebo, že', bychom' ne~ ď. " 

'. věděli; čemu lIčit,' ale prostě, že nelze na vše stačit s časem; Je :zajímavé,' že :. 
, po'iúís byložádánó vyznánívíryhned:na'počátkudrkve, hned ,po jejbií ' , 
I' prohlášéni; Někteří myslí' snad,že jsme měli IÍlít kr'edopředem; hned ,pře~;, : 

,založeníin církve. Upozorňuji, že nemíním 'zde prof;špaldákái < ale bylo' ta-I, " 
,,~, kovéhlasyslyšet. A přece je každémú z dějin 'zriámo>že každé hnutí 'iačíná' 

jeňprohlášeníttÍ jedné' dvo~ zásad; to další pak při jde. A každé. nové hnutí; 
jež se odpoutává (do fisté míry)' od I starého, je dokonce : příliš; příliš'oega-' 
tivní, víc než byla ,nebo je 'naše ,církey:My považovali 'jsme', za ',svou 'povin:, 
~ost a za, možné, stanovit; základ~, (ano;nic.víc riež~ základy) 'našeho učení, 
lak pro c1rkevsamu, tal} l' pro verelnost, teprve nym,10neb 11 let' po. pro- , 

, hlášení. církve; M yslime, že je to dosti brzy. Deset let rychlého tempá I život:, 
'rifho : stačilo, abychom, položili. základy nauky; " J ednotnésvědoll1bdrkevni ::, 

. '(i, v nauce) je nám 'cílem, k němuž spějeme, nikoli východiskem,z ;'něhož 
' ... I vycházíme: 'Ostatně církev. katolická . nebo ď; starokřesťanska, neměla'fdogma

, .ď' tiku, podrobně. vypracovanou !hned' v " 1. ' a> v 2. století.', Což nejsou 'některé 
'otázky (na' př.,o milosti) dosud nedořešeny? :' k jsou otázky kristologické,ď\> 

spojení božství a lidstvív:Kdstúnaprosto jasně vyřešeny ',definicemi sněmů ' 
ze století. pátého? "Základy, života' mravně: náboženského ve smyslu křésťan-,', 
stvi Ježíšova, vyřešeny mámé; Bůh a: 'Kristus je nám j istý ,ve, víře naší.' Z pů< , " 

• soby 'pojetí víry jsou:právě různy! v různých náboženskýéh:spoléčnostech' ' 
· a církvích.: .'~, ." ,I -,,'~ ,I~', • \ .. : ',.:"'" /', I 

, ' 'V jednotlivo~tech byl hy učinil prof. špaldáklépé, kdyby. byl, j~sně ca '. 
· zřet~lně upozornil, kde' a:v,čemrtesouhlasí (jakokatolik); neboť nás:neza- " 
jíniá' stanovisko Špaldákovo;' aleliatolické, a kdyby'byl vytktlttl; konkrétně 
chybya.vady, místo abyjejenvšeobecpě naz~ačil;'Na př .. udává;: že vkaté~, 

, chi srnu , v oV36 . li '130 j sou podávány názory'- '"aspoň' z: části chybné" , Proč? 
·V,čeni? Jak? To již nepraví.' , " . i ~',." ','>\":",:,;,/(::,<:" 
· ,', UZnávám .irenické snahy' špaldákovy, ale považuji za zbytečné' o nich 
se rozepisovat v kritice'našehoučeni;Wíceby nás byly ~ajímalyvýtky,aIÍó 

':přímé a přísné, výtky; ale konkrétně doložené, ne jen paušálně pronesené" ,,', 
"na př. kde a jak stavíme na sebe, co sek šoběnehodí, (str. 63). ,':'ď ',» ' 
', ... ' , Kdo riemáÝmnohých' věcech církve. čsl.' jasno,á ltov.,hlávních, je právě· 

. 'prof. špaldák, 'aspoň smínie-li>soudit,po,dle'-jeho článku; neboť na 'př. o;opráv~ 
, <".1.' ; . . . , " ., ,l ,.' '., • ,"' , " ,~.~, 



, ' ., ". '," <., . --, ,~,; .' -',;'1' ,. f ,'. " .~;. , .;, ,1"" . " : '" '," :., -, ' • ,~', " 

,~ěnostL yzniku ,CčS, píše ,tak rozkolísaně; že , budL dojem, jako by nevěděl, 
má~li, ,může~li' ,uznahoprávněnost prohlášimÍ' církve čsl. nebone.: ,', " _' 
,,',:',,:'S,ekiímenism,eniv,znik nové církve není V rozporu, leda jen vmysli,kato': ' 

; lické" kde ,ekumenism ,znamená 'unionisni ve' smyslu, uniformity,suznáním',,:' 
nadřaděnosti a vůdcovství' církve římsko-katolické," kdežto nám může ekume" ' 

" nism'ďzl1~~énat,póúzé: jeqnotu ducha a jednotného úsilí v životě ,a, díle, Proto 
,ta~éict;lec~ápeme:~e\by...:~s~a~áIIJ,ekum~,ni.ckým ?dl??~oval? ',záyrž.ef!,í', apoštol~ , 

ske; posloupnoshí 'v ,cemz nas nemate" ani, katohsuJlCl, smer nekteTych prote-
, : 'stantů (mnohých' bývalých :katólíků) . "Nám, nevadí' apóštolská'posloupnost 
" ti: těch,'ktefí,s,ejí držíi my ~víme"že je,to fikce, vy tvořená: teprve v, druhém , 
: století, v:dobách sporů s gnosticismem; ,Těmpak,kteří ji uznávají pro sebe; " 
<měla by' u ,těch, ,kdož jí-neuznávají,stačW duchovní spojitost s církvi Kristo-/r. 
'vottus Kristem,' spojitost 'duchaíne' symbolua:znamení.>.,: i":: "',: ,:' 
: i:;:: Kdo:chc~ ,pc)chopiti,;proČ' vznikla,'cÚ'kev, č;C ten' musí" oprostit: se od 
,víry",V nutriost "j edné ,viditelné církve pozemské ,a Ul\.lsí siuvědomitriáboieó~.,_ 

"C:skou a' mravní a ,církevní situaci doby dnešní: V CčS, o tom : již tolikrát se' ," 
'mlllviloi:psalo.Ti, :kdož pdloučili,se ,od církve řimsko~katolické, byli jistě, 

,':, o svém, právu; ba o své povinnosti" tak učinit, přesvědčimi.. Špaldák" chce-li 
, "., býti ,dobrým ' katolíkem, nemůže pochopiti kroku zakladatelů ,CČSi jel' a' 

,.: 'musí býti v 'zájetízevního nazírání na církev: Také nechápeme, že by odl ou- '. 
,/'Čení.,od«:írkve. eo ,!pso> již tím 'samýtIÍ faktem' porušovalo 'základní: zákon: 
':,.křesťanství,:-, lásky k ,bližnímu. Láska'k~bližnímu projevuje se přecněčím 

: ,jiným', než', pouhým' trváním, v zevním svazku, v zevní organisací, í které" ne" ' 
vyhovujeme', my a která; neyYhovujenám. ,Myslí-li takšpaldák, je ,tózase',,: 
ťpcíclIopitelno 'zaměňovánílIl ,' církve" Kristovy, království Božíhci; s'enipirickou ',' 
,drkví ,pozémskou. My ve svazku 's, královstvím Božíin , chcemé ,trvat a 'trváme, " 

i" nemajícenicjiného· víc na~mysli, 'néžpřispívat' k budóvání ,království Božího 
, :y :srdcíéh: svých a ve spol~čnosti kolem nás:,N a schizma nedíváme se ,tak tra~ 
, 'gicky, jako ,čiÍl{:círJ{ev katolická, a nebudeme nikomti schiima 'vyčítat, jako 
:činí.západóCavýchodni katolíci, sobě navzájém. ' , ď." '::" ," ,:;" 
::ď':Neni:núzná~ó"žébyCčS h~edod počátk~,iakpíše,Sp~ldák; byla; 
,pokládána některými ze;;zakladatelů': za přechodnou, církev k českobratrské:,. 
,Že snad "někteří členové' církve tak 'smýšleli, připouštím, ač mi není. o tom'". 
'nic známo. ~ Ale, "zakladatelé", ták 'nesmýšréli. špaldák citu je Zahradníka ď 
'podle .Č,.záp.r: ;1920 (vClánku; jechybiiěr.1930) č.,35. aQ:M.a.1ého".Ne
'mohu' kontrolovat Zahradníka,., poněvadž. nemám. č. ,.35: Čes. záp.zr.' 1920 , 

'P'OI ruce. 'Silně ,však o toní,pochybuji;' že:by,to byl:Zahradník,~Brodský, ktérf;', 
přec, jak: známo, usilóvalod r.:; 1920. o. ,spojenís'pravoslavím;; Není; to I snad 
jiný, Zahrttdník 1<.0. Malý' pak ve ,: Sborníku , Farského: j výslovně 'praví :i' "Měl, 

., jsem,:zpruu: za. t(),'že',: naše: reFormní 'mú/i, povede ,nás do, církve českobratr"'_ 
'ské";.Mluví, tedy, Malý o' reformním'hnutí předzaloženíqt:'církve; ,A dále':, 

píše: "Viděl. jsem; že' dr. Farský ma již',programo~é ideje samostatné" zcela, 
,:neodvislé' ,církve ,~; .' Napsal,' jsemshromážděníj, že, písemně dávám· svůj. hlas' 
. pro samostatnoun'árodní' církev .. ," To je-tedypřec něco jiného, než míoí 

sytlllÍslovy špaldák:>:;::, ".':,.' (c.: :" i:· "i ',: 
'j,'ď. ';(Jnoseologickými názory ,špaldákovými" jak, j~, rozvádí v. článku,' ne-. 

mohu se 'podrobně zabývat, pro n'edostatek, místa. Ostatně podotýkám;,že' 
:v, lecčems; bychom se ,'dohodli. Jim. bych více ; zdůrazniLten' pro,skrib?vaný' a. ' , , 

dnes; tolik zneuznávaný theoretický,rozum (Í'špaldákem) , bez, něhož však' 
nelze, seobejíL . špaldák : Vykládá ,své stanovisko 'pragmatické i jeho názory' 
filosofické; (a proto; r jého: 'gnos~ologie náboženská) : zdají. se: býH:orientovány , 
-'hodně Kantem) a'; jeho praktickým rozumem;, ,Katolické., to lovšein ,není i;' spíš; 
.pám ,', bližší. "Bližšíí ale; n'e" totožné.,' s námi. Nepodceňújeme ' pravdivý' moment; , 
'v,.;pragmatismu,;~alé ·.'uznáváme 'i, důležitosf. rozumového , poznání vedle,. citu,' ',: 

- a' v'ůle: Pravím: vedle' cilu a vůle"poněvadž ,nésppléháme:napouhý rozum 
. vé věcech víry náboženské" ani, na', rozum pouze., theoretický, ani pouze 
'praktický. " " ~ ,ď;.,' , , " '".'" ;j,.,; • ' , . '. 

" ,', :c';,':Jak' dobfe ,uvádl.. špaldák; :v:ycházíme znábož,~nskézkušen(\stÍ; Výklad 
o,nr byl' před. sněmem r.1931: i:ozt~íštěrt v' různých kraJšíchnebdelších po-' 

~.: ..... ,'" / ,I ':', I; ,',~ ,', . :(", .'';,', ~:~;/ " 

: ,',' 
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známkách; V .učení ~řijatém ~néme~ je,kiátkésié~:ai~System~tické~VySVěf. , 
lení náboženské zkušenosti, jejího vZtahu 'k,nábož~nství;: víře,' :." zjevení,'", • 
k Písmu a .tradici.. Tam odtud :vynikne, :čoje1 nám vnitřní aiItoritouve věčech, ' 
náboženských; mravních, tedy:i v, učení.; Špaldák, míní, 'že naše: ,stanovisko 
fe nejasné ' (v gnoseológii), . poněvadž: prý nevykláMme, jak náboženskázkú. 

: šenost; vzniká i ncmíprý : vyjádřeno, který, prostředek· se ';vylučúj e (rozu.m. ~ 
'.'. smysly,' Cit,. vůle?); Pravím:" V,.riáboženské zkušenóstije' účasteIl, celý člóvěk; 
':'smyslově, : vnitřně.. rozumově, citově. i .,' snahově. Pálvícli :,'se o .nábOženské 
'zkušenosti;žé' je frr:itionalní;neznaníéná ,to; že ,je Jlez ~oz\lIno~ého. prvku. 

;ď Žádný základní projev duševního života' lidského,člověka,normálního, ne. 
může být bez prvku rozumového.· Duchnáš'jé'ďjednotný a:,neaá . s'e děliCna 

, stránky. na sobě nezávislé.' ZkiIšenostvzniká' zdo;mů.ďne z. pojmů a: dedukCí: 
'. Y dojmu je nediférencováně óbsažen' celýduševní,živoťnáš.A~áboženská 

zkušenost vi:nil5á j)ůs6b~nrm Božím'skrze' vŠechny stránky;:na~ého; živphp , 
d~jmy ,ze, z~vnějšku,.' ~ Jnit.~ai; z,d~ji~. : způsob~n.í,v~phovoú, . okolím; atd;" 
Verou .reagujeme' na ty dOjmY"zmocnujeme sel. jeJlch.,obsahu 'Teprve: kdyz 

. :; si obsah uvědómú j eme, diferencuj eme či rozlišu j e\I1e prvký rozumové, Citové, 
šrlahóvé, a vytváříme'pak: theologii; morálku;.kuHatd; " i . 'ď • ',..::, ', •. , " , 

. ':' Zdali j~ .. the~rie :ri.iboženské zk~š~nosti dne~: ltde . m~derní .~ebo ~ěni" 
(Barth a jeho stoupenCi II nás), na tom nám nezáleží., My jen víme,že' vše, 
co má se státi obsahem ,našeho nitra,' musí se nějakstáti obsahell1 (naší' ná· 

. boženské zkušenosti. J akjinak m'ohu' něco věřit" než tak,' že' to , prožívám': ; 

.vnitru svém? MŮŽeme se jen. různit ve : výkladu; jak',náb6ženská·,.zkušenost .' 
·vzniká;. Tu :někdozdůrazňuje ;ednostranněbuď, 'rozum, ,buď cit,huďvůli; ': 

. jiný zase j~m . ijévení,'Boží,' opět jiný .třeba j eri výchovu,'. tradiCi;. a zase. j inC" 
jen Písmo/-dokonée.bez kritiky a výkladu. My'chceme hýtlsynthetičtí' . 

",' 'i a ·:chéeme uz~ávat' oprávněnost všeho •. co. na nás mibožénsky může', působit. " 
·-.,.,Mluví.1i šp~lcÍák o subjekÚ~isÍnii viryplýri6u\=í' ~:n'áb6Ú~ské;:z'kuš~nosti, 

upozorňuji,jÉd na.' slova Kovářova;'kteráon: (Špaldák) ostatnědtuje:,;mě7 .... 
řítkem'; prosté náboženské ... zkušenosti. křesťanovy,j e; náboženská .. ,. zkušenost •• 

:. Ježíšova". "Tím . je řečeno, 'dostF jasně': že autoritou'.vnitřní,·je·; nám .:ježíš' 
Kristus; Že uvýkl:idu Ježíše Krista,.totiž jeho náb'óženské.zkiIšenosti"mohoú. 

· . vznikat. a' vznika jí divergence" uznávám. Odtu,d,' oprávněnosLrůznýC!lcírkvi; .' , 
," ďAle:jinaknelze'postupóvat .. : ',<'" >,/'.J',::';'\:, 

, . Jde j,ak 'prostě o to,' jak :udržét . zevní.. autoritu církví, té, které. Církve,: , 
., kt~rou ostatně každý si,volí nebo může a má ,voliti podle svéhoďpřesvědč~n~ 

,-' či': .. svědomí.'.' ,:,; ;', ~ """ !., :,.' ,~~;".; .. ' ,,".',' I ',"'1." ,:.:,.,'~j.".:.,.I~,I.,".<"'\':~': ::':;'~::~,! '.<>'_" 
" .. ;. CČS' uznává svobodu 'svědomí. Dopřává volnostiú: výkladu náboženské' 

, .' ~kušimosti ,Ježíšovy i nekaceřu je,"'neviní ze hříchu . toho; . kdo' nemůže ,sou';:' 
,hlasit, s 'učeiiím; přijatým většinou církve, a přenechává svědoniitostijedÍl6~ 
't!ivcově:i. všech různost názorů, c' jakož, i z'působ, jejich. há jení. \ Spásu; 'duší 
nečiní závisloú:nanauce,)která' jest 'jen rozumovým výkladem . náboženské, 
zkušenosti, ale. od; mravního života.: Kdo : svůj /pobyt vcírkyi nemÍiže,srovnat, 
se svým svědomím, 'má vždy volnost odchodu, neboť nehlásáme samospasitél:,' 

',. nosti jedné církve,' ani tedy, církve českosloýenské. Klademevšak',důraz\též . 
'na: svědomitost, nasvědomí/'nejen na svobodu; 'na;odpovědriost Mjen : před 
.:" svědomím každého' jednotlivce,. ale i před :církvL:>: .' ",,:: '. "., '. ,.,:, ' 
'ď Že>' s' uplatňováním těchto' směrI~ic: církev. se', vede,~tíže.', než: .. v reZlmu 

,'neomylného' absolutismu, je 'pochopitelno:V" demokracii' ,také ... se : tížc,'řídí 
stát a ,každá společnosti přece všaK nebudem~ hájit absolutism; ánLosvícený 

· .' ílli; 'Husovo:', abyste, se milovali' a : pravdy každému ,přáli ,platí ,:nejen, vŮči .. 
· '- jiným Církvím,' 'nýbrž i.vůči . příslušníkům' naší rcírkve.·;\.:napbě, 'strany: 'se: 
:. strany :vedení' vůči, jednotlivcům i se • strany'jednotlivců : vůči vedení-Církev 
..... jako' celekmusí.mít ,určitou, 'jasnou:,apevn~ú 'liniií,;m~sí ,mít, učenj,~Jderéď 
; je' kostrou každé organisace církevriÍ;; Že ve' stanovení učení.. musí i~.naš\C" 
;církev.~přihližet k'názorům svých členů, je· jisto. Ale; jen:.do'určité;: míry' ~ 
,Církev' jiste'omeZise'hlavriě na 'základy učení nábožeriského<ákřesfanského .. 

· . a na směrnice, Nebude se utápět 'v .podrobilOstech. Tak,víée méně postupuj~:'
každá církev, i 'katolická. Člis,em ovšem. rias~írá',se;.;j~koďvcírkvikatoIi.cké;:.' . 

. ,:\\\"'. 
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',rilnóho,'~ rbihodnutí: atttoritaHvnlch, 'z \nichž'/mnoh~'::pozbudou ,za jiných' po-: 
:'měru;-svého':významu;", a!duálnqstL a:, j iná~stanoÍlse ,nesroiůrtlÍtelnými; ne-' 
; ~ožnými;Běda/, kde~z;~asových' roihodnutí "stanou' se ' věčné , pravdy, rie~, 
:'Qpravitelriá,' á:"ne'změI\itelná: i dpgmatál,Z ,takové církve mniízf:' prchají; jiní 

"'/sicesetrvávají 'á,vyrovnávájI'setéž:se svým svědomím, jak mohou;M.noii 
, : jsou jen, zevními členy církve, což' schvalovati" nelz,e.' Círke svobodriá:má 

,'i ,-v,"takových případech>prácísriazší; fórmuluje' znova 'svou' naUku y, té části, 
o',niž'jde.i,,"/:/,::',';/";::,,:C,,'.", ",:<", ;'J',:, '>c';," , ",,\',",'i","'::':;:i.<',: 
ď'HáÚ:H~ šp~ldák' Círi{e~katolickou ' jako neitripe~i~li;tick6u, týkii;, sd Jo' 

snad jim teorie" její,'piakse jest nám ip. Špaldákovi dostatečně známa;' ~ ď 
,'/ Začrie,iliÚ"kdo'dovolávat:Pa~IÓva:' 'Có'ďn~~í: z;~přesvědčén(hřích j~st; 

" ócitnes~ ď tam; kCle, se oCitli, prohlašovateIé drkvečeskoslovenské;:/; " 
, , ~" ,Tím, iže" J ežíšovanáboženská, zkušéIlost jest učiněna ':měřítkem • naší 
: individl!'ální 'zkušeÍlOsti náboženské,' je "stanovená autorita' nejVyšší "', nejeli' 
, u víře;' ale i mravech:' Ano, Jéžíšovamravnost je našímidéáleÍn;, Nelze všák 

',' každé 'slovó'Písmabrát slovnějáko' absolutní, normu',>mrávní,:ooněvadž 
, , }>í~ÍnO jest jižsvědeCt~ím.o,'aplikované zásadě, J e'žíšo~(ÍÍa 'určiti, poměry /, 

Jidské v' určitém okolí a v určité 'době. Ale 'každé slovo je á, může nám 
býti příkladem; jak bychom mravnost, JežíšovupromítlLdónašich poměrů. 
Pro\o'třeba', dbátne'slovv' prVé řadě,ale, ducha, smyslu; obsalllÍ., " ,', '/: 

, ";",Néní nám:, proto nejasno nebo, neznámo, podle,'l;eho'posuúivat, co, je' 
:' dobré:a: co je zlé; Nechápu; jakmohbšpaldák napsat:' ;,takže,by,bezzjevéní 
,nebylo'vůbec povinnostiďposlouchatiBohá": (str. 261), když ,přece . ot. '111. 

.~našeho~čení praví, že ,zákon mravní je zvůle Boží. Výměr. životního úkólú 
", člověkácv' otl0S;' špaldák považuje za neurčitý: :Mys!(m> žejést, tam ,jen' 

dinými' slovyvyjádřenó;.co'platí Lv církvi,' katoliéké. Podrobnější vy
j ádřeni na j de v: oddíle o mrá vnosti Ježíšově •. Tam, je podle Ježíše nejvyšším 
~rav~ín,t :dolmm" poh;lUtkou ~ravn<?sti· r.: od~ěno~-:; Bůh, ,výsl~dkemmrav-:; 
mhouslh ,-'-' dokonala mravm: osobnost a neJvyššl zasadou -'-laska k Bohu 

,'a'.k-:bližriírim .. Tó snad 'stačí:·" .1' '. ',' "'" . 

\ Sociální, snahy;CČSnejsou opomenuty' v, učeni našem, . třebas : tam jest c 

;vytčena jen hlavní zásada:. :Že, by v ot., 49:. bylá povinnost rovnosti vyslo- , 
,'vena "způsobém' aspoňpochybným~', nemohu uznat. 'Též: v ,otázce manželské;' 
ď " myslím" řéšíme 'správně, když se. držíme, Matouše (5, 32).' Je' to lidštější a se', ' 

,zásádou ' lásky k bližnímu shodn~jší, než naprostá nerozlučitelnost manžel-
. i;tyí;My.tak ,postupovat. můžeme, poněvadž ne:. slovo Kristovo: je nám abs07 
lutní hodnotou, ďriýbržduch' jeho. Ale jak. srovná, špaldák' Matouše, s Már-. 
kem?· Tak; že neuzná. slovo Matoušovo za. slovo Kristovo? ·Jak 'je to .ale 
možné .přinázorech katolických :naPísmo?',·· .... .' " " , . 

. oj; Pravdu,.rná' špaldák, : že se některých ~ důležitých' '.otázek : etických " n~še ' 
" učení .'. dosud: nedotýká. : Z. důvodli: již shora ,naznačených,. totiž, z nedostatku ' 
; času; ~enícli o odpírání zhiv našem' učení' čili .v' katechismu, jak říká špaldák, 
neznam~ná, to,' že,'.loho'není ,v. církvÍ; Ve FárskéhoCčS' (výkladu: našeho 
'učení) ;najde na str.'20 poučení,. jak odstraňovat zlo ve ~větě.ďMyslim, že, 
to j es!' stanoviskem celé církve:',:: . ď, :', ď' , ,'. • ", " ' 

< Cv mě. překvapilo. při čtení' článku, špáldákova, bylo,' že vlastni naši' 
dogmatice věnuje,tak,málo 'pozornosti.: :proč? či ňéstojí. mu to za' to?: či je-, 
vše. vyřízeno ,konglomerátem . éitátů ,v 'partiích,' předcházejících? :Zdá se,' , 

':,že :j~ špaldákovi důležitější , otázka božství Kristova" než ,otázka p~dstaty) I. 
,.Boha:Mýlise:v'tom, jako ivnázoru,'že božství Kristoyo nerií větším myste~ . 

riem'než ósobní Bůh sám.:Bezosobníhó Boha nelze mi žít;, ale katolicky " 
pojaté. božství. KÍ'istovo ď bylo mi. "naprósto nesrozumitelné .. Totéž. plátí: f o 
vzkříšení Ježíše ve smyslu vzkříšení v těle, skutečném,totožném s . tělem před 

smrtí; třebas oslaveném;; Nelze, té ,víry' starokřesťanské. chápat dnes jinak' 
' .. než vé spojení, s 'názory židovskými na: živol.věčriý. Víra, nějáká může mít. 

': : vliv ,na .naše 'jednání .jen tehdy, jestliže je'stto'vÍ1:a' naše. Není-H,' je pře
kážkou' života: i nábož'enství. Právě proto form~lujeme učení, abychom mohli, 

- 'věřit, .... " ",.:' .' , ,,,, ',,;; ":"', I .• :'" ': ':'; 

'Partii.o .:uctívání Panny Marie, jak jevykládáŠpaldák, 'pomíjím. Je! 
, ' ,'j", \. ',o \ , 
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" 
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,:, ,on ,příliš jesuitou" než aby pochopÚ, žemožno'áž~n~ ;:, sni1;t;-věři{v;Boh~,; 
: milovat ho a snažit se jít dle,jehopoznané vúle,a;přHO:m'vMariiilespatřo~ 

, vaL víc než vzor matky a ženy; .To :my děláme.' N evímiida " někde, snižuj eme 
. ktiltmariánský' pod kult Husúv. Doučení' jsnie zatím,· nepojali. nié:o ,Marii, 
, ale ve: zmíněném! spisku CČS mi:str. 5i br. F arskýněkoliká. srdečnýIĎhlóvy 

ď • určujé: náš vztah:kúctěmariánské.; V ,liturgii též, nám výtýká):nejasnosti 
"~jenže právě jeho, výklad na <str; 338 a 339 ,mi'iústál nejasným;::, ,:ď: i" , ci: :', 

"Svátostmi," jak již řečeno,se zatím nechce 'Zábývat.' Proč?, škoda!: ,';c'> 
.' Žé CčS převzala na sebe velkou,odpovědncist;,chápeme;'Aleto býla>po~, 

, ,'vinnost' naše. špaldáknemúže ,se: zbavit dojmu;~: žé:',',vúdcové' církve' čsl;~'); 
, ,v své horlivosti,neuvážili 'dosti,' jaký úkol' na 'sebe ',' beroú'! '. (339) ',i' I<ano, , 

uvažovali, : vím, toL podle "sebe" ale dúvěra V ,P()IlÍoc,Boži :je,ďsililit;ž,e' ·se 
'odvážili ,dát popud a učinit začátek 'v ~okračovani reformáce,'''neb aspoň.-

" , ',v" příJ.lravě k pokračováni rdormace, církevní pro dobu' novou,': té ,reformace; 
,kterotlu nás :vyvolal:M:,Jana'jež ,měla své pokračování..ý; Německu; u'nás 

"", 'však její vývin byl přerušen.a musí býti obnoven; póněvadž'refonriaée"nikdy, 
"nebtidehotova/:': ",'" ,",,' J " .. ď", "i ť,,:' ď ,,", 

, :. lTuprácia: námahu nedovedou, ti pochopit,kdož, ,nás nebyli aďnejsou:C : 
,.'snad: ani dnes, daleko, ,ale kdó v pohodlí dívají' Se na: nás:a'zmohou 'se ,jen, 

, 'na naši kritikú. Ale i ta: kritika :je, nám dob'rá.'Jednak šíří,,'známostj; o "nás:"" 
" a náspudí,abychoinpracovaHco nejvíc'a,co nejlíp. JsmezanÍvděčni:':::;' ' 
, ',:"..1 tak púsobí.Búhv'nás;;',:: :' '-, ',',; , " ' 

'. ,'J .' ... .--> 

;M. Z:;" ,', , 

iJESuit~':VE'ŠPAN~L~Kti:,i'é{,~6ECk~tH~,::;:',' 
,. t.,! 'j;: ,.1' '-, "_ .. >'J .. _', r'~; 'I' r t .. _~, ~. 

, , ". '.I "o ' . ' ~, ' , ! " , , . , ;. , ~ " , 

, Yeliký, rozrúčhzpůsobilo 'nej en i ve~' Španělsku, 'nýbrž ď L ý , j inýcn : státech, . 
" rozpuštění jesuitskěho řádu ve'Španělsku,zabavenívešker~ho . jeho núijetku' , 

:a ,vydání úředního zákazu, \ dle. ,něhož'neni dovoleÍlO ' člénúiri TÓv'aryšstva, 
Ježíšova žíti ve Španělsku ani společně ani ,jednotlivě. ..:: ď.; 
..• '. 'Jesuitský řád ,hrál ve Španělsku vždy význanmoú i roli a': není,' té po 
prvé,'kdy státní moc'.dostala se s, tímto'řádem do konfliktu.' Španělská' vláda 

,.však nyní velice<přísněproti: němu :.~ystoupihi;ď Je. to zjev' pozoruhodný: 
již proto" že jesuitský řád vznikl na, půdě ;špánělské;)docíliltam neobyčej" 

; .. ného rozvoje a nabylvelikéin1ocia,~ častoďi rózhodujíéího:vHýu:ria, řízení' 
'španělské politiky~' '.' .. ' ,"i' \ ." •. : "',,i' o"~ ,.,:"/,< 

.... ·....Jesuitský ,řá'd za!ožil. Ignác z' Loyoly.'Řád;i~suitský bylpoivrzenpá~ 
pežem.· Pávlem 'III. bulou "Regiminis militantis.' ecclesiae': r.:.1540."Řeholní> 
pra vidli\ 'byla teprve 'po smrti 1 gnácově ,E' 1558 ' při i a ta a 'od pa peže:Pa v la IV. '. 
,potvrzena, Tato řeholní pravidla pokládala' za: nejvyšší účelí,zdókonalóvání 
,sebe a, bliznfch' k,větší chvále' boží", ď." ,; .,':"-,:~i:: :;,;;; ;:\:.'/ 'l' "ď;,~;, 

.... ;, '. Jesuité'nebyli ,v mnohých ,věcech ,vázáni 'jako;jiní".řeholníéL Jéjich', 
oděv jest obyčejný oděv světských. kněží španělských, avšaksmějí;jejpodle 
zvyku krajin změniti, na př. v, Číně nosili oděv jako mandarinové a. v; Indii ." 
jako bonzové;. V zemfch'pak;kde:; se:.katoličtí kněží: netrpěli;'směli"st':,pře~' 
strojiti za, služebníky; , kupce,' lékaře, atd. Také: nejsou,; vázáni,' na ,společné 

. . zpívání církevních hodinek,' ani.na jistý' kra j nebo dúm; , , " ," '.': 
..•......... K. 'óbyčejným třem slibůní klášterním "přidávají čtvrtý, '; že' papeže vždy, 

a .ve vše'm:poslechnou; Ani jednot1ívec, ani celá, řehole, ani. j.ejichsídla, a,', 
; chrámy nemají míti, žádného' jmění nemovitéhó,' leč .cosejim' dáaodkáže.: 
Jenom. ;kolej e '. ma jí' j mění,kteréž j es!. od j esuitú spravováno: Co :do pasl Uš

. " nosti má: se k'aždýč!enve všem podrobiti .vúH svého představeného a', má .. 
• sebou, takvlásti;,jako: bý: mrtvola byl". členové:mají'aspoň" jednou, dd ro~a .'. 

, ,l svým představeným .'svědomí otvírati, bez. 'dovolení: jejich 'od :nikoho. žádné\:" 
Il.ilosti nežádati,leč by 'sejim tó přikázalo:. Mimo.to.mákaždý: člentova~ .,.,' , " , " '" ",' ' , "...... ., " 

"'.> 
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~yšstvo milovati; pnzně. lidi," zvláště.~ocných~vyhledávati: ale žádné 
<a )lárodnostinad .. jin·é .. nepřáti: ,:' •...•.. , .... :: '.' . . .'. ',' .• '" 
~ ,. :;: členové, Tovaryšstva . Ježišova ,jsou podle: učiněných slibů' a závazků 
.' roztřiděni '~a, novice~ scholastiky; kop.djutory: a profesy. Po odbytém novi7 

.". 

. " ciátu. složinováčkoÝé . soukromě: jednoduchý " slib .čistoty,.· poslušnosti : .•. a .' chu~ 
doby '.a:.vstupují,v třídu, druhou .jako schólaštici approbati,t. j. řádnižáci. 
Tito' sbldujLna. některé koleji. dvě . léta vědy .·humanitrii" pak .. tři. léta' vědy. 
fiI.o~Ofické;: logikii, inorálku, ,níetafysiku,' jakož, i matematiku: Na :ko:nci'roku . 

. konají pak přísnou zkoušku. Paksloužisamiv koleji5~6 let jako učitelé, . ' 
.takže v stáří 28-30 ! let přicházej i teprve na studia theologická, kteráž, trvají . 
. 4--:-6Jet; pO,.niéhžteprye bývají,vysvěceni' na.,kněze:Přečkavšepak ještě 
jedé!l rok: novi~iátu aojměni ,svém časném učinivše pořizeni;; stávajise', 
skutečnýmiúdYďtovaryšstva ďajsdu ,podle' zplisobiIosti 'své buď· .coadjutorcs 
formati, čili; pomocníci: řádni,,'anebo'profesové; .: ::, .: . •. ." ',';. :'." 

... "-

'" ~ Kóadjutory (e soéietate Jesu) . stanou sedúch;)vnCtakovi, kteři nemají 
,dostatečných schopnosti· a.vědomosti,. aby mohli, býti přijati'do vyšši. třídy 

'7' p~ofesů; i ',skládají .do rukou' [ provindála jednoduché sliby. klášterní;· Též 
'světštičlenově řádú;~.kteří.o·dbyvše dvouletý 'noviciát 10 let věrně slóužili.· c· 
: stávajf:se: koadjutory. a. takóvýin .. svěřují seúřády,:' khchařl1, sklepníl{\l, ') ", 

.',zahradniků:atd,: Za profesy ,(societatis! Jesu) . přijimají se kněží výtečných . 
'darů,. a', vědomostí .... a. W se. zavazují ~zvláštními.slavnými ,. sliby, ,a sice: .buď 
jenom Uemi,anebó"vynikájí7li nad,.jinénadáním á: schopnostmi; í čtvrtým 

, ještě,'t; 'j.: neomezenou: poslušnosU'papeže,'Titoprofesové čtyř slibů tv.oři 
vl~stní.'·užší společnost, a. jestjichvždyjenom,.ve skrovném počtu .• Každý: 
člen; prokáže-li: se nehodnýin nebó'nezpůsobilýní,imůže, býtiprópuštěn, též ,< 

, i, profesové," tito ,však. jen z .. příčin nejvážnějších as. povolením papežovým:' ' . -,.-' 
Néjvyšší hlavouřá.du,jest'ge~·~rál,'~tálýmsidlem v Řimě: .' .' i '. 

• Do španěl byli.n~jpí:ve· uvedeni:r.1544, nejvíce je ale, rozšířílveÍmož 
" a generál Fral'lÍíšek Borgia. Filip II:' sám; jim nepřál;výtečnt theolog domi~, 

J, nikárr-Melchior- Canus . byl'j ejich; nesmiřitelným nepřítelem,' arCibiskup. toled-
'. ský' Saliceo vydal interdikt na jejich kolej:vAlcalá. Za Filipových neschop> 
ných .nástupců ',poživalijesuité,vážnosti. a byli i královskými ':ipovědniky. ' 
Jesúita,Nithard býl r.166S'::'::1669ministrem. Tutéž moc zachovali si jesuité,.· 
j' za:nové'dynastie, Bourbonů. až do Karla lIL",., ..... ,'. .:;,:. ďJ: 
>~ :,DozemLčeských uvedl,jesuity Ferdinand L'Byló to meú18;-21."dub~ 
Dem' r.1556; kdy 12 jesuitů 'jako 12.nových apoštolů do ·Prahyzavitalo • 

. UsadílL, se v klášteře "Na:'ostrově"; Tak se.jmenovála;ona',část 'města;' 
kde stojI' nynějšLKleinentinum; . kde'ž téměř 'rozbořen 'a napolo opuštěnod 
svých; obyvatélů '.nacházeLse' klášter; dominikánů:,Tam se usadili· á, odtud, 
počali hospodařiti 'první jesuitév, Čechách, Katoličtí stavové n~léhalina 

, králeF,erdinandá, I./aby v Čechách jesuity' usadil, ježto tu od: pradávna 
'kaciřstvohujf a, proto: jich.tunéjvíce . jest iapotřebtTéto : nabídce vyhověl 
,král' 'milerád, a živil :.j esuity . důchody královské : koníorya později" odkázál' 

;. 'jimčasfďdůi::hodů· panství, jež někdy'v Lužicí"přináležely. klášteru' Ojbin
',skému a· Dobroluckérriu.Úmyslkrále .směřovaL k tomu, aby spřivólením pa-

~ 'eežea gene~ála jesuítůzřídila ~é v Praze nová katolická 'universita, ~aprotí 
universitě :podobojí. v. Karolinu, 'která se zúčastňovala téměř všech bouří 
politických. . . . .' ',:: ' .'.... .:" '.,: ' 

,':' " iJ esúité důéhody· klášterů lužických, a' to předilě Ojbinského, měšfanům 
. , žitavským. propachtovali a odbírali' od riich 1400 tolarů' ročně. Tak ii:lpočál 
řád j esuitský: v čechácn a již ev létě ď r, 1556 chopil se vyučováni; Klášter 
Dobrolucký vynášel r j im .i·očně . jen /450 zlatých,., které však museli vynaložiti 
na vydržovaní :seminářechudých studenti'j. Zaručil jim to cisařlistem zá~ 
kladnim',r.1562; :jeliž, potvrzen hyl pcizdějir;.1567 Maxmilíanem II. a r. 1581 
RudolfemlL.Byli podporováni hned od počátku nejen oil dvora královského, 
nýbrž i 'od katolické šlechty, talde' mohli' brio' skoupitI všechny domy mě~ , 

'šfanské" které'stályď.Íla: .. Ostrově·~;,Vypravuje'· se,' že jich· bylo.32. Na, jejich , 
. 'místě postavili ohro1l1nou budóvuf',Kolej. klementinsk9u" í která se· proto tak . 

jmenuje, že. klášter, ,v .něinž se býlíuhostíli;byl,zasvěcen sv; Klementu.,', 
.:. -,"" .. ',' \ ., --, . ,.' 
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,'_ Fina!1čně ;'.s'é· jim\iaři!o: tak' dó6"řj,;:žé tamtéŽ mimo :lu>st~l'.klementiriskÝ,' . 
postavilimezir.1578~1582:i veliký kosteľsv. Salvátora avlíitech1600až 
1602 i. kostel vlašský •.. Jestto ,trojice kostelů,~ jakou; těžko' bychom 'někde • 
jinde nahizlt Pozdějí ,byly tyto kostelypřestavěny;v 'nynější' podobu;' Mili-., 

. ony,' jež takové stavby vyžadovaly,' sehnaliz' vélikéčásti od' cizhíců:': hlavně 
Vlachů, . neboť cizinCi vycítili ihned; ď židád j esuitský jest povolán dá, Čech, .' 

':' ", aby~.nejen ,~áHl a '-upe~~I',katolictvL v' Čechách, ~,nýbr'ž,'. aby se.·:s~al .~e'ranem: 
proti českéÍmi národu. I zbylo jesuitům j éště' dosti peněz, aby se mohli jako' . 

, majitelé; statků usaditi na' venkově> Tak si' Íla~ příklad' jižr:'1570 :,zakoupili •. 
' .. " 'hospodářství v. Nebúšicích;r .. ,1572 v' Kopanině'u :Práhy,:cíUce dobře;. že ' 

přísným hospodařením netoliko: důchody', vzrůstrLjí;nýhrž, ji neodvislo'st od ' 
vlády a s,:ůj vliv' , na\venkO\Tský. lid si' zabezpéčuje:: . i.ď.'·'<ď(\; ." 
..Avšaknebylo ani Uebaiabyjesuitési zakupoválistátký,'našlose dobro:/; .. 

. dinců dosti; .ktéří jim Ije,daróvali; MariaoMahriquez ; de. tara; .ďprovd:, ~ern~' 
steinská, 'darovala jim . r.'J600.'krásnou· zahradu na ,Malé. straně~ a' ;r;:; 1606 
Maria' z ';Martiniců mlýn: v .Čelákovicich.'Neví 'se;· proč . 'důchody :kláštera: 

.Dobroluckého :neb ~ly .jesuitůmtrvale ~vypláceny, než .místo oněch· ročních' 
'450zlatých

ď

povolil jim císař Rudolf 15.000tolart'l;'.iáčež si roku'1606ihried 
·statek Bernatice' na E"les1avsku zakoupili.·' ' \.'1 .• <...." .' ',' ".1, 

'. Na .Moravějim dar~val~ r:i635 Kátéřina ;Zohbkov.1'ze Zdětína. svá;: 
panstvíZdounky a HabroÝany'svesnic~mi. Od: císaře' FerdinílÍidálI.;jákož· 
i od šlechticů moravských;' obdrželi hojná. panství, povstálcům· a kacířům ~.; . 
'vza~~:~,';-,':~" .::\:' ":,,: ,.o ••.•• ":.,,, '<',,",~"'~~,''- ,':"1 .~ c, ,;,:_ <":.t\,<,"'~:·~':~: r:~.,,:}:,~~,.~:.I."',~",",'.:\ ',~'_',.:'<:.,:,'~;~/': 

z těch a takových ' zač~tků rozšiřovala' a<;upevňoyala se :moc,:jesuitů'. 
"', nejen '. jako' kněžL.á učitelů,aIe'"ijakovelkostatkářů,: á ~ není,túdíŽidivu •. s 

když pak v XVII.· a·XVIII.stoléfLshledáváme: iv nejvzdálenějšíchiměstech" 
a:vesnicíc~', českomoravskýcli"nádherné jejich.: budovy.. .. ,,:ď' , , ' . 

. . ',' 'iCoď do.vyuč'o~ání .. bylákóle(. klem~ntiÍlská matk'oú vš~ch ,p~zdějšich. ' 
Patřila s' počátku k provincii němécké, jíž ,vládnul provinciál Canisius ;sám, " 
který, hyl osobně . přivedl do Prahy oriěch'.12· apoštolů~ vesměs. cizinců,' do .' 

'kláštera' .klementinského na: "Ostrově". Avšak: když se: byl' řád. nad; očeká-
' .. ~ání mocně po Rakouskú 'hned v prvních letech \rozšířil,' zřídila I: se.zvláštní; 
·.provincierakouská, v níž byly. hlavní tři koleje; . totiž.' 'vídeňská, pražská. a 

trnavská; jejichž hlavou'byla Vídeň s oozÝláštnlm provinciálenr: Každá.znich 
rodila jako úrodná' matka; mladší koleje. Takzaložila'pražskiÍ 'kolej již 

'r; .1566, tudíž .zá· 10, let po svém.: vlastním. :založení,., kolej olomouckou. na' .. ·· 
. Moravě, a v:Čechách·· samých kolej jindřichohradeckou,. kladsk"olÍ,: krumloÝ.~' 
:skou achomutov.skriuá .to"v :prvních' 50 letech svéhó.trvánL :'; ď; ;.' ',:,:;. "::'!/' 

·\.'.:~.S~ • ~t~any' k~t~lické: éírk~e se:.~ypravuje,že; jesulté přinášeÍi:.d;;.i~~ě 
'~naší knihy • vl~šské~,španělské,. francouzské a j.';;jež. někdy:i mezI-. vzácnosti 

s(>'pokládaji. Ale získánI, těchto knih nikdy:nevyváží ztráty.,rtašich vzác~'.' 
nýc!Í' knih, . které ,působením jesuih'(· byly u, nás; zničeil'y:'Byly~~to: hlavně:. 
knihy a 'rukopisy: české pódezřéléhonebozřejmě,nekatolického'obsáhu; .,jéž 

" jesuité buď. částečně nebo : zcela, zničili. :.Nejsmutnější . slávu :získal ,si. v:· tom 
: ohledu, jesuita Koniáš.: ':'.". ' . '... ,..' ;.\ :/0,' J;",,:', 

. ;';, '-Ve' vyučovárií hleděli' jesuité:ú' svých'žáků . yzbuditi ,čin~óst ;paměti a I 

. zbožné"obrazivosti, 'dbali ,méně n'a 'rozvoj rozumu, ač sami se vyznamenávali.: ' 
. '.;. chytl-ým.uzávíráníma cprováděnílll{ svých .. úmyslů.:školníyyučování,U' lidu 
, nahrazovali jesuité hlavně kázáním a zpovědí., Nekatolíky pokládaliv. mno

'. i hémohleduza horší .. než pohany a proto' hleděli ,po Čechách a.Moravělid 
.' slavný~i misiemi. v:lůno církve římsko~katolicképřivésti..,:", (~:':'".: 

" . " .. 'Tohylo.éílemďjesuitů, v zemíéhč~skýéh~~yhladiti ~nekatoIíky:;Tuto\.akci' 
,k ,,':yh!azeni .. 'nékatolíků'; v Čechách I začali. za. F:eÍ'dináódaII;Bitvá, bělo~. 
" horská; již . vedli" jesuité proti"Čechům a Moravanům;bylaJimi :yHězoslavně 
dokonána za: velikého: utrpení národa. Za F erdinartdá II: a ppzději :výstu'-." 
povaH jesuité' jen protj:jednótIivcům, kteří sevzpíraH přijati~víru katolickóu.' '.' 
a,kteří jako poklad ~skrývali. knihy nekatolické. Tím zi>ůsobem' i esuita; K0!1iáš, 
zamezil ,hraběti šporkovi ,zVláštní tiská~u nit jeho,s~átkukukskémDlíž,:" . 

";, , ".-,',', '., 1" ,'.' , :'.'.'. , 



:Dv('ra:',K~álové a,dokázal, :ž~'m~ ď b~la.J~h~~. rozsáhl~' .knih~vnaoJvezen~ do 
· . ~Ví4ně ,k,'; prohlédnutí,·což. způsobilo, mnoho rozhořčení,· nid en mezi . šlechtou, 
. ale'iv;českém,národě,'"ď .. ;.':" .::i.':. ·r.':".::'.·',',:',,· f, ;'," : . . :f,ť .. 
" ::',Jesuité s velikou ,horlivosU, vyhledávali' české' knihy a urputně,je ~ičilL ". 
Tak;' zatratili veškeré 'knihy . české; tištěné ď od ,r; ,1414do'1621,'kdežto' tisk",: 

· vynalezen ,teprve v:, polovici XV; století, (okolo: roku ;.1440 l. což i saineho Do-
ď bróvského, ,<bývalého jésuitu,', k, )Ísměšku\ pohnulo: Někdy se'· stávali "svou, . 
'přemrštěnou horlivostí·, i směšnýmÍi: Tak' pátral· jednou .Koniáš,tak~dotíravě· ". 
po. kacířských knihách, ď až; ho jeden, sedlák v Čechách, zavřel. na tři dni 'do: 

, špinavého' chlívku.' .. ,', I' ' ,.', ',' .,' 

"":,, ,'Jesuité ,působíH.hhivně, na, obrazivost·lidu:a· pěstovali ,především úctu 
:.k zázračným obrazům, aJopřédně, obrazům p,annyMaríe, a vší: silou 'podporo. 

;\:,vali : pouti; ,zavedli; na pf. do. Prahý svatoj anskou pout·a! údu" J :lna; N epo~ 
'::. p1uckého .' všI: 'snahou: rozšiřovali,' aby, tak' úplně' zahladili, památku, Mistra 
. ':Jan'a .. Husa; ,I: pozdravení v: Čechách" na Moravě '. a na .Slovensku. dodnes ob::, 
:vykIÚ.;,Pochválen buďI'án Ježíš Krístus", :je též pozůstatek jejichI>ůso-,ď 

, ", bení, :.' jelikož, se, ,tímto"pOzdrave~ : rozeznávali :.příslušníci, církve. římsko-
, '. :,kalolickéod příslušníků Církve podobojí;' .. ' .J', • ", ... ' .. 

',:. z. malého seménka vsrůstal strom. moci' j esúitů . v. Čechách a. ,na Morávě . 
,až k. počátku'války .. třiéetíleté,-t.'j, až, do. roku .1618, y, tom. roce dosáhlá ... " 
:moc; strany"po·dobojfnejvyššíhosyého'.stupně, a seznávŠL.v' jesuítechnej-
; .. větŠího;, a .. "nejnebezpečnějŠího'. nepřHele,svého,VYpóvčděla.- dne ,2 ...... června,'· 
'; ;jésuíty ze země. 'A totéž' se stalo. i na' Mor'avě r.: 1619,',kdež v květou ,jesuité: 

z Brna a, Olomouce bylitakřká vyhození..Pa,tent'(6. května) praví, ;,aby se 
z :Moravy klidilí"a krásnou vlast· opustili, nikdy víé\~seď nevracejíce". Kdo 

:byJneposlechl,budižsmrU trestán. ".' '::, . ' '. 'ď ' .' .. ,.~ . . ,. 
" ... , Krátká byla, však' doba' jéjichvyhnanství;'nebotpo; bitvě n~ Bílé ,hoře 
(1620) klesla zcela: mOc stranyťpodooojí; . á r .. 1621!vidělaPrahá, ! viděly! 
Čeéhy opět vítězně se vraceti, j esuity.: TéhoŽ roku jit v: bhiznu vrátili se' Lna, 
Moravu: Tí~rokem ,počíná druhé perioda jich: působení '.a 'rozeznává: se: od '., 
první tím; že' Přišli rázern : k' moci, kd~žto v první periodě jen . poznenáhlu ď 
rostla jejich 'moc. Avšaki tato druhá perioda má v.sobě troji rozdílY. první 

• době je moc ;j esuitůneomezená a < zasahuje. od r. 1621..:....:.1p53. Druhá doba 
: zahrnuje : v 'sobě: 'zeslábnutí jejich moci a'jejichzkázuvnitřnt"Tato druhá 

'.'doba· trvala od r,1653-1773.Třetí ·dóbakonečně jest doba, exjesuitůa,novo
,ďJesuitů a počíná' od'veřejnéhozrušeniřádu u nás.' .! ~.' ~', ';-, " 

' .• ď Řád jesuítský~rózšířil'. se r' dó jiných 'i' zemC'do :Fr~ncie;. Portugalska' a, 
'. :konečně se pevně usadiL. ve své mateřské zemi Španěl skll; Skóro všuM:hle~ . 

: děli,Ini~ i vliv ,pólitický' a, tak často dostali se' di; s'poru séstátnímócí. 
,Táli: v ;PorttÍgalsku,'vysto'upilpróti i e~uHům. ministr~ďPombal fa . dosáhl toho, ' 
že hylijesuítéz" Portugálska ' r;: 1759 vypovězeni a majetek' 'jejich,zabaven.~, 

· Roku 1.764byliv;ypovězeni z Francie.' I: ve' Spanělsku povstali rrotiď jesuítÍ1m 
;král' Kar~lIIV, a vydal'r.1767 pragmatickou sankd,dlenEí řádjesuitský 
v celé: zenii,' zrušil, ,příčiny ale ,;v. svém královském srdCi: zatajiti'ráči!". ' 
Všichnijesuité', byli podlé. tajných riaříi:enínáhle zatčeni a v počtu 6000 osob: 

· dó papéžskéhostátupřevezeni;, jejich 'majetekbylpakvéŠpanělsku.za~ 
,baven. Papež Klement ,XIV. konečně dne. 21. července'l773brevem'."Do~, 
minusac,'Redemptor:rioster:' řád jesuítsky' zruš i!. ~,',:,! ':', ď' ,t., 
. ' . Řád jesuítskýbýl;vŠak: za papeže PiáVU. 1-•. 1814 bullou' i,S~Hcitud~ 

'.; omnium ecchisiarum" obnoven a všecka práva·a ·pri~ilegia' řádu 'navrácena: 
, : :Roku:následujicího ,1815 obdrželi ve Španělích' od Ferdinanda, VIL:všecky 

, stat~y' ještě, neproda,rié a řád, jestlitský obnoven"A', udržel se: tam až do doby' 
< nynějšího ď:svého'~ .vypuzení:Roku J 909 měly katolické,'řády: 've Španělsku 
.' celkem;3253 odboček's, více. než. '50;000 členů; ,Řád, j esuítský byl jeden:· z. nej ~ 
: 'mocriějších;' Silný odpor proti jesuitům byl vyvolán 've španělsku. popravou, 

Ferrerovou,: kdy klerikální .vláda, musela· odstoúpiti. a učinití místo .. vládě 
liberálnL J esuité ve španělskúudi:želi ,si svou moc: ,a, svů j vliv, až. do pád u 
mónarchie.! N oÝá ústa va a ii'óvý.'. režini ; vystoupil :proti niin ' právě tak;j ak' se , 

.:jižv:dějinách, Španělška opakovalo .' '" ' .,,' ., 
, , ':., ~ ",,' -',"', ' ," 
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; HLÍDKAMLÁQEŽE;,<. 
'Pó~j~lkÝch, vniiřhích',~t~~sec'h 'neh' vně'jš'ích':i~l~č~Ých:b~uHch ~ěnov~l<l '" 

,se' vždy ď zvýšená' ,péče niládeži:'P odobně, i po', světovéválcé: mocná 'j de E vro- :' 
, 'poU:: vlna práce mezÍ-' mládeží, školhU i ,dospíva jící ínimo', školu;', Tvoří' se,' 

J nová', škola~ ", zakládá jí , se' sdruž'1ní, kluby' a', spolky, mládeže ve,všéch6dvět"'ď, 
";, vl ch lidské spole~nosti, aby'se vhodným způsobeni'ď, získala, mládež, ' její dů- ,: 
, ,,,ěra'; á' tím" aby',se: dosáhl/Y,patřičného vlivu ',na její formací vhejchoulosti~ , 
, vější' a nejvýznamnějŠí' době jejího vývoje',fysického i' psychiékého., ,," 

" Naše, církev má ,dvojnásob' vážnou' příčinu' pro, péči, 0., mláde,ž. \ Pro její ,'" 
'začáú:čnl, eksistEinčnízá pasy a', mnohostranné' starostiďa' potíže' vycházela jL, 
ze" škol mládež : vice než z polovice odcizená; jež se vzdalujej ejího'ďvnitřního ':, 
,živ~b,,: jelikožsejLned?st~lo,nálefité:I].~božénské' "ý,choVy anidoíml, arii ' 
veskole.",:,: ",ď, {"'.';',',e <, " ,,')',-'" ',',,' ,,:' ",:u':'<".'" ' 

.>,TohQnébezpečného 'vlivu' si, všimli, dosti"záhy pro'ziravf/jednotlivc~'a 
'pomýšleli ,v' něktE;rých " čllých'nábožénských,' obcích' na, záchranná 'svépomocná 

'" ,:ď o'patření. např. na:Vinóhradech, Smíchově"Žižkověa jindé. Důléžitější než 
!:hledání vinníka . a> pří~irizmíněného neblahého zjevu 'meziodí-ůstající !Íllá.: 
'deží byla sebeobrana a průkopnická <práce : založení '"autonomní: organisace 
mládeže,,' jéž by metodami, . jinošskémuvěku:přiměh:nýini a)ýmp1ltickými; 
hleděla doplniti, nedostatky ,školní Íláboženské,výchovy 'iiziskala"dospíÝajíc{ 
,mládež 'pro: Úšlechtilýpracovní a zábavný prograÍÍl"<1' zachránila,tahnovou 
"dozrávajkí generaci pro církevní zájmy;, ',' • ",> ,"; "", """ ';<,:J"""" 
i, ,'Práceto byla, ohromná. Yždyť:,jsou'námdobřeďznáín'y 'zájmy':azálibý' 

,poválečné' doby a/často' jsme: slyšéli stesky ,a ,žaloby ď na dospívající' mládež.' 
',:Tato'nemůže, býtiďjinop :než dnešní,rodiny,z. nichž:vYcházW;nemůžé býti 
,': jinou, než je pro~tředí ~ celý v~~~jr:fl náš .ž~':'?t! 'jen~ kř~s!anský~ P!~vérii, 
, smyslu slova nem; anccasto, bon vychovne ,uslh rodmy 1 skoly.'Temer, bez 

prosthidkii 'abez,tradic,alé' z 'lásky !{CírkVi ď aÍnládeži,nadšením, obětavou 
" a; houževnitťoupnlciněkolikacrga~isačl:lÍéh~ ale hlavně ideových'průkopníků 
<vytvořílo s'e'asi,' za ·'pět'léti organisační' dílo' mládeže,vlastníini. sílami á préi~, 
stř~dky, ježvzbtizu je ,úctU a' uznání; třebas ještě ;není,' a' nemůže"býtr dílem 

/ absolutně dokonalým á:uspokojujícím '.' ',',' , '"~IV;, ,;', ",' '<,t,;,:" 
, "", Nastává '~však nové" období:' udržé~í',a" ~dok~nal~tÍ'í 'do'hlóubky: ii šífe,' 
ale, hlavně' do. hloubky. Pštrosí taktikou se ,ničeho nedocílÍ; ':Víme, ják'některé ' 

,,;' místní 'Jednoty mládeže' živoří; pro', nedostatek technických prosthidků,pc
rozutněnírad, starších;: pro nedostatek možností samosprávných,ďresp.', schop'" 
ností, sebevýchovných. 'N enía jí ve ,svém středu nikoho,,' kdo by j e',vhodně' ,":édI. ,,' 
',Jer-všemv prvé'řadě 'povinnostHarářovOIÍ, aby pečoval o inládež:' :Ale což; , 
'Kdyz jé'přetíženi nemá,' ~asti nebpatřičných' schopností o~ganis~Čních"neb 
porozumění, pro tuto' otázku;, Odpomůže ;se;,' vnějšíni.: tlakem? "-'.:"V ::dnihé ' 
řadě je' ovš~mmorálně', povinen i učitel, nábožé~'ství. -Ale: odstranili bychom 
tím potíž, když bychom: jej prohlásili, od povědnýrii ?,.,Y ždyť on , jest tcliko, 

',.jedním, z,Ýýchovných.činitelů'azájemcůl: l\1ožnosti a' Vlivy rodinyJ 'náb07 , 

ženské obce 'jsou nesporně ;většL.Vzpcmeňme,si :jen, na ,školní 'potížeine,~ 
; dostatek. vhodných učebnic, nedostatečnoumnohdýteoretiékou i,praktickou 
,'/ď 'průpravu, pro ,vychovatelské ,poslání;,Neooviňujme, 'alévšichni,tvořme: raději 
': ,blahodárné ovzduší,' klaďme, nutné' podmínky, a 'předpoklady, pro úspěŠnou 

viidčí činnost mezi mlíideží" Hledejme' "hodné, prostředky, odpcmo,ci,' ~ ra-,'" 
, dostné" protbže , dobrovolně, '" úspěšné, , prctože "nadšěné, a, horlivé' práce, mezi, 
mládeží ':"jednotách' míslních i' v ústředí! ,',', 'i"'<~";' "'>'>:' <: 

" .. ' ,Nedoporučoval: bych, přeháněti :výchovný, cíL ,maksimalistickýmiměřít~>: 
'. ky,ježďnejsclťupřímnýnii, protože ,zůstávají jelÍ'ipapírovýmÍ' a;JrázovýmL :, 
Mějme; při . stanovení', programu 'na zřeteli: duš~vní !svéráz,psychologický:,vý~ 
;vojový;: stupeň ďjinošskéhoyěku, ',abychom 'mu ;,nepředkládali',stravy,;~ezá
živné,' a , nestravitelné: Doba,,' ckohlosti, jsou" nepříznivé; ,mějme poctivou, ,od.: 
vahií, "podívati ,se,', úkolu realisticky" do očí, 'abychom" postupovali tákticky;, 
ale"přece.,praco"ali aspoň"nepřímo (zpOvzdálí' kpnwémtf našemunejvyš~' 
šímu cíli:: království, Božím,u'na,'zemi.' ' ',' "'", ' r,' , 

I·" 

, , 



I ") ~~-
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::, D'o~:udnebylo' možno· seS Ý,ěnóváti tit!~é' mlá'deží: stúdu'jící,af stúdo~(; 
: školské, ať ýysokoškolské.Alejíž se inato pomýšlí a právěše sešel přípravný' 

ď:, ~ýbor,ierižV:,b'rzké . době : chce .utvořiti studentskou ;,Jednotu inláileže.Vždyf· 
" ; ',~'r. těch ,vrste~národamají;vyc~ázetívůdcové:aspoluvůdCové riábožénských: 

obc~ a,drkve.;:p~JUfám,žebYďs~, daly . časem. vy~yo~iti· odbory: studenstva 
středoškolSkého aspoň 'z nejvyšších" tříd, "se:souhlasem, škólních úřadů, 'po-' 
dobně jako' jsou, zavedený . odbory' sHedoškblského;sporhia j: vesmyshi 
,,~ ,22; ŘádU;šk!>lškéhoďstř.:škol v ČsL, republice.' Neméně, důležity by bY-ly' pro" 

:vnitf'ní, život,' církv-e' i'. akademické studentské . odbory" vysokoškolské,' z,j e,-' . 
>tjichžto 'řad'mají vycházlltí budóucí .. duševní "vůdcové národa ,i Církve. ,'",: " 
,;:: ,Ov§.e'm 'studenti jsóu živlem,~hodněkritickým.: Věnují,s'vOU; důvěru:Íen ;' 
,'Qpálvdovýmpříznivcům 'a: přátelům;: o čemž se chtějí ,přesvědčit, skutkem~ 
",zvláště ,,' skutkem. dobročinným." MnbzI z, nich,; studují ,v nuznych /a těžkých 
, p'oměreéQ:ve;špatných bytech,v . škodlivém • prostředí!' o hladu, i;' v chladu, < Je' třeba, próněórMnisoyat . sociálnLpéči,: b)lďto: sílami, vlastními nebó,ve 
, spójení,~ s: jinými danýmLinstitu~émi sociálními., , Činy mluví'; nejpůsobivěji 

·il" :kritickóu:vrstvu' studentskou,: získámé: obzvláště; ,touto, mluvou"účinnou,' 
, ;' organisačn(pracíťapéči., ",.:: ,; f'.,,",.' ," :, " 

,.Do tohoto rámce,.spadá' také;Í pozornost.a pece o naši zvláště drahou 
"mládež, bohoslovecko'u.,Z· těch, majiyyjítlepší duchovní než, řínísko-katoličU, 
Íl,to: svóbodni/alé'přece prošlíškólou,'sebekázně,veselí a ,družní; ále, při 
"tom :;vzdělárií a stále: po ' dalším studiu, toužící" aby, tak uspěšnětvoříli a 
budovali, 'dokonalejší. církev, búdoUCJlO,sti. ; Jejich: práCi podnítíme. spokoje2, ~ , 

,'nosti á"radostí, 'pojistíme' a 'u'držíme nadšením/'idealismem. 'Přičiňujme, se' 
~šichnrpřispěti nějak:k tvoření těqhto, podmínek, a,'předpokladů, jejich bláhá:': 
'dárného' studia r budoucí' jejich duchovní' vůdčí" práce:"Před ,vánočníritisvátky, ' 
měli, svůjakadeÍnický, ,večer;: kde,mn('připada1i, vedle 'svých', e~angelických:' 
'druhd' poněkud" opuštěni;''':'; ;,';,,":,,,:.ď:<;':. :,<,;>ď, .. ;'. ' "';'" 
,,;,': Práce; povinnosti; rostou, 'úkolů' přibývá,' obzory 'se šíří, pole' pracovní se 

.,.'1 :. 

',ďi:óúUstá,všemi směry,'ďměřHko se zvyšuje.- Domnívá se Ústřední: svaz Jednot. 
i- mládeže; že stačí, na'všé ; dosavadními prostředky' a :', silami?: N ehézpečí je:: 
'dv'ojíi z, přílišného • se~evědomi a - ,z,' jeho ,nedostatku, ,Myslím však, že' ~ly- I, 

" ,šim, z 'povzdáHhlaspoodpomoci' a' důkladnějších organisačních opatřeních, ", 
: neboť dosavadní 'vůdčr,jednotlivci jsou 'přetíženi. Čsbr. evangelická; církev-' 
má pro ; svt1j 'autonomní svaz sdružení, Fsbr, mládežédůklad~ější, opatření 
,v ósobě :,stálého organisačního, ,tajemníka, donedávna;', ještě,vráinci:YMCA, 
j~nždójíždí;,udržujétempo, dozírá, 'vyjédnává;chrání. ~áléžitý pracovní 

, rytnitis~' maj enatom Aju~ovánu ,svou,éksistenci. é,J sem přesvědčen, ',Žl< ďi my 
',' 'máme 'nej"vyššCčas, ,abychomíie postarali oop~Heníanalogické; Uskutečnění 
'/organisacé:,mládeže.hylvelký,v.ýkon:Těžko jil říqi",zda větší, ještě ,úkol Íle~ ,,' 

, , ',stojfpředédveř.rn!-'JIl" ezbýyá; ,nežli ses,ebra~ostí.:v,še.chsil,.pustitis~ do. jeho 
·,'zdolání. 'ď' .:",,', '., " 'DrQt~:,~~t 

I,i ~,\~,~,.\ 
>"',' ; ::7' ~ .' .. , 

;':' ,'.',: 

Dr.> B (':Zb oř:ii::,iBízdou~~ost náboženstÍJí.7.~9. Č •. pokr."~bori:iíku 
:,N olné,slóV"o'~, nákl. česko sl. pokr: strany, v, Brně,,' tiskem Nár.~ knihtiskárny, 
:v' Mor., ,Krumlově, ,1931;" stran 58"cenaKč 6.":':" 'miv'áz;,poštou. Kč 6.40: ,,' , 

;::;/:. 'i, Prof.'dr.';BL Zbořil patří; k těm J, intélektuálům,jichž'je <'yelmLmálo, 
kteří věnují,živýďzájem: otázkám ;náboženským,o'niéh, píší;,a', plédnášejí, 

;, ; čímž ,zásloužÍ'sinašípozornosti'třebás 'právě vtoin nejhlavnějším,' v'otázce , 
i ,pojmu Bohá, ,s;: ním naprosto.' s(>uhlasiti, nemůžeme: Našemu časopisu není ': 

neznám" neboť. hned Vi 11 ročníku' a , v' 2.', j sine' věnóvaH' dósti" .obšírnou stať 
rozboru' jeho: námitek,' čiriěnýchod něhá proti 'pojmu, Boha; theistického; 
totiž ,odlišnéhó '(podstatou) od světa ,aď přírody' veškeré,:ale' neodloučeného 
ód ní,', nýbrž tvořícího' a působícího ve: stvóření,' Boha ·tedY, itránscendentního 

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

. ";. ,~ 



i ' imari~fi tIiiho;zárov~ň;' lř~bas ; ne ,po~j edné .a: téže .. ~tr~~ce,:, totiž' transcenden t~:;' 
,ního;, odli~ného 'od ~věta: .podstato'u,' ale; imanentního ve světě' činnosti;' Na., 
. ty" články:rÉiferento'Vy,;Theism a moderní é věda" ,vL řóč: a' "Doslóv k člán~; 
ku:: Theism :.a, moderní' vědá""v. 2.;"ročníku "odkazujeme,;' neboť' nImi nám 
možno' na nich ,měnit ničeho,' tak jako ani 'o dr .. 'Zbořil ,nezměnil ničeho' na 
svých 'názorech o tom předmětu.' " ' • ' .•. ' j; : '. "" 

" '.·i 'P~oto ~ n~lzepámsouhla,sit' s, prof. ~ Zbóřileci:~a.nis ml~ory: tohotospi~ku, 
.0 němž;referujemea;,jenžje určenďipro.,vrstvy· nejširši,. tedy 'populární", 

'názory vyslovenými, o',Bo~u, jak 'on, si ,ho mysli, ve stati: . .Kterépř.edstavě· 
Boha 'náleží budoucn?st;a,'ve 'stati poslední: Nábože,!-stvl budóucnosti •. ' , ". , 
,', "ď Bůh/. 'jako~ ,si: ho 'niýsií,! ne~idl~ ďmého ď~ázóru,~: ji~tě iéždl~, ~~:i~oru .' 

, . nmohých a.mnohýéh nábožel!-ských, lidí; žádný Bůh:'ďMám~li ,věřiL v .Bohá, .' 
.,' ': "mám-li:"jej, uctivát :jakoněco :svatého.(á ,tákUrčuje,Zbořilpodstátu :·ňábo~., ,', 
;,' ';ženství zdůrazňújécity"sváto!jti};, pak musLmůjBůh,dotiž můj pomysLa" 
, ;~ď má ' představa Boha Ve mně ty podty svatosti 'piobouzeti:,Jinými slovy, musi. 
" můL Bůh. pýti, skutečně . svatost .sama; dokonal,ost I a harmonie' a, pravda. 

" Zbořilův' Bůh ,je však Bůh" neJen nehotový', a nedokonalý,. alézápasIcí; i,bo~ ď • 

jující ,a'vyvíjející" se. >Neniimanentní)dokonalost,'a:Ie',spíšenějaký .. netvorf 
jakýsiimanentníale' přece' itranscéndentni (iieboftránscendenci nevyhne se 
ani prof. Zbořil) Levia than, jenž' může ve 'mně budit jen hrůzuásnhd i sou-
,cit,žádnou však'lá~ku, úctpa nadějL' ,!'ď " "', ,,:' " ..... ';'.' C"; : •• 

'Mám-li věřit v Bohá,'musí ten~můrBůh mi hiké něco znamenat, musí :, 
, .:,,·mi ; býti vysvětlením· skiitečnosti' a • čílém,mé snahy 'po, dokonalosti .. Zoořil 

ď ..:.. velmispiávriě dle svých názorů vidí'· životní idéál veškerenstva, nejen-člo':' 
/' ' Ýěka y.absulutriímravnf dokonalosti,'cv ,dokón·alé.:harmónii,y abs'olutní 

. ,pra,vdě'a ovšenlÍ v'. blaženosti vyho~ující,~ (str: 46). K.tomu ' ideálu' po všech' 
: těch stránkách .čÍ'sIÍlěrech 'míří člOvěk, i veškerenstvo; ale' co to ,vše znamená, 
~jak. to .vše ýysvětlí, ódkud to: vš·e.viniká,· jakóuto:mápříčinu; , jaký. důvod" . 
, není-Iii nikd~ toho id~álú'uskutečněnéhó; altone. jako nějaký mrtvý; neživý. '. 
poklad' nýbrž:,jako ;o·sobnostčirinost?,>:. ",.,. ,ď :"ť:',:}:, ,;,< . 
. ;: K"\~' právě·n'échČ:ečin~mt1že "uzri~tď:d~: !Zbofil'(Úr' 47},df~j ~éh~<~Íi~:,' 

, zorú v tom: falešném, předpbkla~u;zriěhož ,yychází, ,že .'dokonalý Bůh ;ďne~ 
.' ,ď můžé býtistvořitelém nebo tvořitelem" světa;dderý'dlenašC zkušenosti je, 

čL"jevi sefnám t:le~okonalým~"" "ó," '" .':' <:.',-" /., 

,' ... 'Rylo by, třeba .~bšírněji' ~~loŽjt ,tento' námět, ~ož 'zde; referátů. 'není' 
"možno. Vůbec ohizka, zla"hmotného' i mra,vního, ,jé Zbořilovi stálé ještě ne- ď 
'přékomlteJno'u překážkou .víry .v Bohit theistickéhó,' nejvýš dokonalého.'Vé •. 
,s.vých'zmÍIlěných:.článcíclľ.:(>, 'theismu . jsem naznačil: obtíže, .:jež 'opravdu' 

',vznikají'člověku', věříCímu v,,' Bohá :,křesťanskéhopři 'konstatování:" utrpení: 
, ď li' hříchií'; ~ ale 'riepřekonat~IÍlY pro' víru,néj s~ul~ ba, jakj sem výslovn~. nápsal, 
, právě' jen se'.shlnoviska·víry, v>Boha!heistického (dle' našich' názorů for~ 
: mulovaného}:lze;vysvětlíUaktičilOstzla; 'utrpení i,' hřichu/Tam k' těmčlán- ď ,J. 

kům; na jmě 'v druhém~ročníku,', odkaz~ ji"zatim' i pana, Zbořila" i', našt-čtenáře;' 
, Krátce: Nedokonalost. světa"kvtom;'že světnení'Bohem,',riení sám:v sobě 

, příčhl0u,:ále je, stvořen (stvořeni :neí:nameiiánutněa' jenom stvoření,ď'V"čáse, 
, nýbrž .inamená' závislost účinu'. na' příčině, . díla, na . tvůrci ; . časnost nebo věč:,' . 

• ,/nost zdenepadájí v úvahu) . ,Svěť nemůže být I proto; tak: dokonalý jako Bůh,. 
• (jakó' ideál' koncipovaný Íprof.Zbořilem) ;·ale'jako.stvořeni, 'dílo Boží je, 

".'' dokonit!ýrelativně, vyhovuje', svému,účelll 'a' cíli. ',Bůh svět· a', člověka kdo>,: 
. ,',; .. konálostivede, (za jeho ,přispěni) ,; aniž by ovšem kdy~vět dosáhldok9nalosti , 
'." Boží. plně" Zlo"": i hřích-:-: má svůj; význam ~ v,'díle' Božím,.Í zlo, jo hřích vede i 

. , ':'Bůh ,k. dobru. Často ,a. často' to ,můžeme 'pozorovat··na,.sobě' ijiných,. dn,es 
:;: j·:v.dějínách. A nevidíme-li to'v každém ~přípádě,' jesttírn.' vinna jen" naše; 

" 

" -oinezenost,'"závislost ;prostorová '.i.časová,' naše,nemožnost:p'rohlédnout: 'xe~ 
škeré dění,\íe světě: a'vlidstvUj dnes 'a.,v, budouc::::osti. Jako v. životě aj ve',' 

,1 " 

, vědě, m usímese:spoko j it;, s' neú plnou~ ind.ukcí; n!llze' nám. pozorova, t vše~hny -' " 
'případy, tak., Lv:;otázce .·účelnosti) )l.trpenLa, hřích':!; baí zde ještě,', spík Než " 

'. o tom jindy: ,: I , ' ',::'t" 
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'f' Spisekobsahůje též mnoho> ba'\dce, ~sčíinž lze ,'nám 'plně souhlasiti; ! Jen 
· se,divíme~, že prof. Zbořil zná'CČS tak~níálo;že se. ° ni zmiňuje: jen malou' 
poznámkou; ač ;Ilřeceby již mohlo býti známo naší:veřejnosti(tedyijému) 

,naše stanovisko.ďvůči dogmatůmj, zjevení~:. bibli;; anáš, názor na, vznik 'nábo~ .: 
" ženství. : Učení sněmem· schválené' obsahuje to hlávní,základ, a lze sije< 
, lacino (2 Kč).' zaopatřit ve. : fárních kancelářích' 'náši církve," V sme ď; církev: . 
, svobodná, .. tedy;'taková,: poj<iké .• touŽí Zbořil;'Jseíri.př~svědčeni že rozhovo-, 
-re~ ~eboďddšími:články . hychom (se hodně sblížili.: Zatím' ještě jsou : rozdíly í 

", shora zmíl1ěrié."Nemohu. též, plně, souhlasit ,sp~ilišÍl'Ý~ akcentováním, cítů' při, 
c, . vznikání nábliženstvL 'Vycházíme: z: náboženské: zkušenosti, v· níž,~ není jen 

" éit; ale' také cit, kromě 'toho a' zároveň. (nelze dělif duševní' život, který: tvoří, 
,)ednotu).): rozuh; li. ,snahy'. Cit a snaha bez' rozumujsóu slépy;rbzÍlm bez :" 
· dtu: a ,snahy nemá Sílý.,Z:akcentováni 'cituu:prof. Zbořila. (jež je driésmód- _. " 
ní,) ; vzniká ,pákleckteré' nepochópení'nábóženství: a Boha'; ,Líbí se nám zájem; . 
\~~b~~enstv.Í, a:::vf~~1l1~ďi.~h()-P?t:ř,eby'v\žiyo,t~ •. rno~,ernÍ' k~I,ltur.Y. :':'i~pis'~r~:,;, 

':,ď., Dr;:V,~'jt ěc'h'ďOri'dr o ~6h:', ~os/opá~h.Údo~skJ'iliasp~~;;;ďpři~~~~ék: 
• "',k dějinám židovské diaspory v Egyptě v, 5.-6. století: př. Kristem.' V Brati

, :slavě:1930.'Výdála 'filos. 'fakulta :uniyersity, Komenského ' s podpórou,min. i :, 
",šk;: a:nár. :o'.:Tiskem státrií . tiskárny , v Pr1lze. Sborník-filos: fakulty"univer- . 
· "sity Komenského v Bratisla vě. Ročník 'VIL,: č. 57.' (4.); Cena neváz. Kč 24.,":-:-;' 

: ' ,Zá~lužná . práce 'mladého a sn~živého historfka 'a' theologa našeho, du-',· 
chovního . CčS, ,činného' však, v úřadě, profesora, dějin na ,vyšší ,průmyslovce 

· v \Bratislavě,: z. oboru' u 'nás', velmi 'málá pěstovaného, totiž I z historie orien> ';,,< 

',tální" důléžiténéjen pro) poznáníhistárié. světské, ale i , náb~žénské,. speciálně . . 
'. I pródobu starozákonní.. Némáme nadbytek prací i'toho. oboru, ,spíše~velký' 
:' nedoshltek', nejen: postránce ď vědecké,: alej všeobecně. vzdělávací a lidové • 

.: '.' .•.• Práce.zmíně~á,. j~.·práce"Či;tě:věde~ká,. p;a:coya~ás~' z.nal~sti literatury' 
nej en týk a jící se. předmětu' proj edná vaného, totiž papyrů, syeno-elefantiriských, .' 
'nalezených z;Částir. 1904 (10. kusů) a.r; 1907, nýbrž :i.lite'iáturypojedná

,'vající:ó :diaspoře 'židovské .v 'době před Kristem po stránce vzniku, 'výváje, 
.'" : života; rozkvětu kultury hmotné ,i' duchovní,:atoi náboženství, 'tohoto' za:.' 

jímavélľo zjevu v, dějiriáchnároda' židóvského, skoro:bych'řekl jako přípravy " 
na:iozptýleníŽidůvdoběpozdější.~< ".:.' ,'. ďl,' :i, . ',.>,," '" 

" Ná 100 'stránékléxikonového'formátti,sez~amtÚe'nás auto~. vPředmlu~ě~ 
's 'pohnutkami a důvody. své 'práce,které:kláde.právě dózvláštnosti:a zají- 'ď~ 
mayostij'ba'jediriečn:ósti rasy židóvské,jakóž' i do'význainu diaspory ď(roz~ :' 
· ptýléníŽidů mezi 'pohany) :proO'pozdější:vytváření'se, théofogié křesťanské' ,< 

::(Filon;' sv .. ;Pavel) : a., upozorňuje' na,' hlavní, zástupce. orientalistiky'u ; riás 
(R: ď Dvořák,' Musil, Lexa, \ Hrozný" Lesný) la, na studium zmíněných objevů ď, 
ve vztáhu,kezprávám biblickým' u nás (Hejčl",Šanda):' 'I',., ,I', 

. :,:. Vďúv~duďrý~uje: dějiště, ':j~h~ž s;' ~Í>~ávy ''objevené> týkají;Elefantinv,' 
ostrůvku' nilského, podává, údaje: zeměpisné a historické, . činízmíokuo,pomě-,': 
rechhospódářsk'ych,' ,xegetačních, upozorňuje na, výhodnou, geografickou,' 
strategickóU.a .9bchodnL pololiutoho. místa, podmírtky to ,historickéhQ ,'i ho~ 

· spodář~kéhó:.významu'.Elefantiny;ďYeď dvou; obšírných statích věnuje se pak ' 
, zkoumání a' rozbó·ru ,élefanHnských. objevú;'což: činí způsobem ,přesně ;vě~ 

'deckými, dokfádaje 'té'měř " každé slovo hojným m'ateriálem ·.knižním'a' časo- , 
,'piseékýnÍ1.zkoumajé při : tom)' káždou:,věc úsullkem 'Ylpravděkritickými .' 

" 'Zvláště třeba zdůraznit s našeho 'stanoviska 'náboženského, Že neomezuje 
" se. pouzé,oa ': význam '-obj evu' zmíněných toliko 'po· stránce' světské, . kúltury, . 
,nýbrž: vyčerpává jejich 'vztah',kezpráv6.mbiblickým,a naznáčujetak, jak; 
mnohá místa Starého 'zákona nalézají, v 'objevechsvého historického potvr~ 
',zllnLZvláště I upozorňuji na sóuvislou'. 'partii o monotheismti'a" polytheismu' 
:' v,Elefantině,' podanou v>paralele 's :vývojem monotheismu', židovského, čili' 
'jak . autor říká, .,moÍlOjahvisI1).u"" čímž :upozorňuje'.na 'zvláštriLráz náboženstvi . 

židovského;', mOiÍotheistického,'a'ptEce .lišíCího. se. odmonótheismu, ' jak my', 
inÍt :dnesrozuniíme, (72;",.,.76)'; ..' . ..' , . 

; i ~J :' • ': .,j~:'~ !:' ,. : -,' " -:.' .', I,',' .,/ 
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, ','; .f' .:","" , •... >~-',: ... _ .. '_' '. ,.,', ~ ,', '> c",' '>_1 ... ,; ,,-., 
Kromě toho všímá si: svědomitě a pilněporněrú •. vlivúináboženských. jak' 

se projevily v diaspoře, židóvské;'. vza j etí i .v' Palestýně. jakOž d ~~v celém 
širém .okolí, jež .Židy.; obklopovalo a: s'uíinžpřišli ,·dostyku;·,.Možnóříci;: že 
po této. stránce . je:prácElhr. Ondroúcha ·velmi poučná: íľ informující pr~,toho: •. 

•. kdó. zajímá se: o. studium Starého' zákonaiv .době před :Kristem'a; nepřímo .. 
i pro dobu110VozákonIlU'. :. '/:"';"',;"" :;~::. ;:~., :'::.,;', .' , 
;.Kromě' stránky; nábož~iíské<~~"ač': táto pro,něho. jakótheoiog~' bylaa~( ... 

hlavním', důvodem, proč volil objevyelefántinské za' předmět 'svéhostudia-'-, •. ·· 
zabývá: se .autor všestranně' významem zmíněných pap)'rú pro veškerý: kul. ,i' . 

. ~urní)ivotmenšiny židovské.·ja:Kpostránce· hmotné kultury;·taki duchovní. 
a Vyčerpává . látku '.způsobem' dokonalým nejen: co; do obsahu," ale: i. co do 
formy ařeči,vnížobjl)vý, jS?U; psány.Starý·zákonť a'.život·národažidov-·. , 
skéno. jeví se nám tak zasazen.:.doprostředí,.s nímž ,byl ~pojen' nes četnými . 
vztahy, . s nímž' v mnohém' splýval. a'· jemuž ·.·L p~dléhal. ale, v' hlavním. (nábo- • 
ženství) přece houževnatě zachovávaLsvúj . svéráz. : až'. vydal (nádherný. květ 
svělovéhonábóženství: Kdstova;"" ,.,' •. ',:.: .,:' y:;,; ;:" '.,";- .:. 
?, .. Jest si jim přáti,"abyautor .népřestávalťpracóvat literárně, ná" poli, na": 
něž se vydal y' tomto . spise. ,totiŽ' naď:poli : studia tak zvaného synkretismu 
mÝšlenkověhó a náboŽenského., bezprostředně ,před Kristem' .. ' a. v prvních 'sto~.,' 
létí~hpo Kris~u;:.Je. t(j doba velmidúležit,áprorozvoj;církye:~řesfa~ské.~ .': . 

. myslenkovou·JeJ1 vystavbu~!: ".<,: '.;'''. ť/ ... ·:·,.··i ..... :: .'," .::·i . . ';" '\ 
. . ... , •.. Nemáme '. mnoho I spisu.jednajících:' o.té . rušné : době.,. ba', naopak.:cíUme' 
.v~,jéiich:Lnedóstatek .. A .přece·právě -~ašecíd{ev; která, nechce <se vázat na: . 

, ,.: starocírkevni..formulacikřesfanských ; pr'avd náboženských: a· chce: činit fo·r • 
. niúlaci.novou, vyhóvující.naší/době. pOtřebuje znátzpťtsob 'a 'dobu .vzniku 

..... dbógm
h 
ats!arO~řehsfdansklých. B~átrOnddrobuch ·,mOhhlhy . djakó~istorikitheolog; . , 

,: o o atitLnašl-C u ou' iteraturu z té o y a to O pře mětu.ď, .. .:,. C, \ ~)' 

"i ~ez~am.dťtl~žitější litei-atury:cizí.odlláŠejícís.e~k proje,dnávanému př~d- . 
. mětu.··· pak "rejstřík 'věcný,: a ::rej střík· praménú s francouzsky' psaným, krátkým 
obsahem,'zakončujípěkné.a pilné,'dílko.l.;· , .. ~.;'ď' ,. ;.",:"" :,č. 

'.: y'N~ko;iÍe~mi ďsnad,a'~ió; dovolí~po~~řriit;"že ási nedopatřením(,;;m~~Úi. 
uvést .'mezi' českýmispisy,'jednájídmio židovské' diaspoře; v" Egýptě.::spIs 
Th;a. Ph; Dr .. ' Frant: Kováře: Filosofickémy'šleňíhelenistickélto židovstva." 
Kladno' 1922. sbírka KMity východní' (řídÍ :dr; Lesný); Spis. (, objevech'ele: 
fantinských nejédná, ale pro studium 'diaspory" egyptské je u nás dúležitý . 

. ," ,,' . , " ,. , ,Spis'ar.· 
,,: ',~""':' ' " ,./' '< .... ,. :'~.:" .~_ ,,', .1,; . , .. '.'.' ,'," ~'~_., '.> '_,o ,/ 

. 'Dr." v.o j tě. ch' On d r'o iľ ch:.' Jindřich .. Zdík před; vstupem·.:na' ·stolec.· 
biskupský. (Příspěvekk· církevně politickýni dějinám" českým)2. stoleti.) 
'lvláštilÍ otisk: z :Časopisi( vlasti .. spolkuniusejnHí9v~0l0motici; roč': A3 .. , .. 
'č .. 1A; a: roč;' 44; č./1.~2.V Olomouci r. 1930 a 1931. Nákladem' Vlast. spolku. 
rmtsejního .v Olomouci; tísklí Krámář a' Procházka. v,' Oliimouci.,Ceriá ·néudána .• · . 
. .' Malá, ale' zajímavVpráée' dějepisná, věnovímá: vyniká j íér osobnosti',. 
biskupa olomouckéhó"':Jindřicha ',Zdíka, :aďvystihující:'dobře, cíi-k. politické' 
<póměry 'u nás: v době;: kdy . reformní : snahy: církve zapadrií,'papežem'Řeho" 
řpm 'VII. uzákoněné;'byly '.uváděny:yeskuteknaiápadě .a;kdy.právě: bisku~., 
,p';m Zdíken};činěri :pokus,O jejich.iéalisoyáníiuriás~'kde církev křesfanská • 

. . . žila tehdy' ještě. jakóby;y zátiší všech snah' reformních; vycházejících Z.taK ; 
.. zvaného' hnutí:. klunijsko.řehořovského· ..• Bóhužel i nezabývá se autor; pracemi 

tdíkoV;ými na, stolci biskupském. 'ale: jen: všeobecným ďnástínémnových' snah;, 
. církevních,': nesoúcíchse,za vymlmě~ím :,'církVe ť z područí, státu"ovšem ~ne; ': 

.:, proto"aby'církev žíla 've ; shodě' a. vedle; stá tú, ,nýbrž' aby ;vládla. dovršujíc., 
:. tak ideje a. uplatňůjíc: je .vživotě veřejňémj,ideie V theoriijiž .od dob ďAugu-'.' 
stínových proptacované;totíž.že'. církev,'. jsouc totožna s královstvím' Božím 
na' zemi, má ,vládnout a řídit veškery osudy (i světské) Jidstvá •. a pák . 
hlavně 'osobnosti ZdíkOvou až donastoléni na:: stólec', biskupský,r.1126, Upo~ 
zórňuje na jeho'význam . u. nás,"na jeho . 'silnou ; individuálitu;'íehosvéráznóst 
v ovzduší českém. 'jehOpevn6ú •. dúslednou'.'a. neústupnou' povahu;.na ,jehó 

ď', vynikajícívz'dělánL a\inforrn';ljehlavn~. o :osudech" zmíhěného~iskupa,' o:ieho. '.' 



,.' 

.. 
původu,', způsobu ~olb~ a nastoleni, při čemžd~podr~h~a' ,'uvádí 'r~znédóhady,:, . 
a;dol1Iněnkyójehá filiaciv,;doběminulé. od dob Hájkových až na':dobu," 

,nejnovější ,(Novotný) a podrobuje je kritické zkoitšce, odmítaje názor',Q, jeho'., 
';ď spříznění' s.rodem : Přemyslovců, jakáž < is 'kronikářem: Kosmoú;' Stejně' po-' . 

". drobně, a' kriticky: zkoumá jméno Zdíkovo ,a, různá staršÍ:vysvětlení tohó, ' 

.' 
jméra>,:Uznává Zdíkovo'vzděláriLa příslušnost, k " duchovnímu' stavu, (již, 

'. " před: volbou); dle, norem konkorda tu 'wormského; ,'odhadu je,:, jeho. stáří, , sta- . 
"novi,jeho,mistoY;řaděbiskupŮololllOuckých a; ~akonec, pak způsob, jeh'o, ' , 
,yo,lbY, a""in, vestitury, ,což '; obé:, událo,' ,se,':-:-,': podle' kri,tiC,kéhO, zk,' oumá(Í.í au, to·" :, I 

,,' rova ,,7:- ; způsobem ještě starým, tehd-y; V Čechách, (a v:, té : době ina' západě:' , 
'namnoú)deště :obvýklým, totiž jmenováním se stranY' panovník<idomácího 'j 

,,"a.ínvestováním', se: strany'císaře:německého.: '.", ",',. \,', 'ď, "',' ," ! 
, 'Francouzským resumé Jod, Jar:, DVOřáčka) a'ďr~jstříkémdůležitější:líte~ , 
ratury,odnášející ďs~k,látée,projednávané,' končí krátká, :ínísty se;ďbiké 
opakující 'práce, která', však je ,nanejvýš 'zajímavá ,již též; osobnostívynika~ '. 
jfcího biskupa'domácího,:"""'':'" " ':,,' I, ," Spisar,ď 

,',: ,~~:'~ e ~ ha ~ ,~", B '~h~ ~,;:1~~::w~;:ť,'i;ot~e~', und' d~r U~í(!1'Tich; .. ;ur~ ~' 
Grundlegung' einer evangelíschen Piidagogik,' 2. ,durchges. u. erg., Aui!. 
Furche-Verlag, G. m. b. H., Berlín, 1932, 288 stran. ' ' " ' , 
í~ "Aut()rJe'ď;i~obře věQoht,' iz : vlastní ,zkušenosti; ,', neufěŠeného stavu 
'školn'f'ďnábožeriskévýchovy :a'neuspokojivých' jejíi:h:úspěchů:Dnes' již není ' 
V} ~čováiíí ,náboženstvHím; , čím: bylo, kdysi: a čím. by mělo být, v, nové Škole. ' 
av' novém Německu; O vyučováni náboženství ',se vede ',dnes stále urputný,: ' 
zápas; Autor hledá příčinu ' a' jde. odhodlaně 'ke, kořEmu;' pravě, že j~ to ; ;,jen 
'časový ,symptom, věčné.' krise, ',vyučování: náboženství,' která, vzniká / napětíni 
mezi' nultúrou a, naboženstvím; mezI lidskou ď a božskou; skuféčnosU;a kte~; 

:.: rážto ď krise::přihází se, ve vyučování .náboženství" :, (str .. 5) . ' Jsme ď na, rO:l;hraní 
,v~ků,'ď meZi. nimiŽ. stojí dynamický zážitek svělovéválky" která> přivédhi 

, • ďl 'Evropu k novému poznání skutečnosti;' buďtó,zlomila nebo 'dvořila smysL 
'. 'života,: takže, ,vzrostlo nové ',celkové' živolní. ~ stanovisko, 'které: křesfanský' 

, idealism j iž ri~běřl!vážně: Je jiotřeba' 'jiného,idravějšího ideového :Základu; 
, než byl' huinanisticko:idealistický, pro, vyučování' náboženství,: nebofinaše~' 

mu vyuČování náboženství se'neodpomůžéladnými mdodickýini' prosUedky. 
'Nová, škola: by(aprý/úložetÍa na" širokém' ,p'ódkladějednolnév"dělánostL' . 
Během . století:, uvolnilo se spětí kultury s" riáboženslvím,caž,senáboženství' : ': 

)",:" 
, stalo z ď hlavního činitelé: podřadným/nebo' sloužícím činitelem kultury; je~, 
nom :j éj (:oporou, , á tak stalo s,e, účastnýmléžvšech jejích ,Otřesiľ: i krisI:< 

, {' 

'I'" 

Prof .. Bohne' vystihuje, úkol nově ,orientovaného vyučování. náboženství, y úsilí,': 
.. najít ji ,podržet, Bóžské/stanóvisko',apři' tom pochopit 'životnost .a, časovost' ,

svého 'posláitF (str.39~S8J'.Jínýníi. slovy, BC?hiľe" zdůraZňúje i irracionáln[ 
" povahu náboženstVí; á' ne jak' činí humanistická výchova, která irraci:málno 
"zracÍ!malisovála: Hm;: žé buduje ná víře, v' člověka:s.:yrozenýmivlohami 
schop~ostmLa:.sledujehai:monický rozvoj tvšechsilj' schopností, 'v osobnost, 

. Ježíš přehlíží člověka; : jeho sebevědomí a',sebehodnocení; čili' slaví.,člověka 
;, do'r:ozhodnutí: před Bohem a: stavL ,proti ,statkůínkultury ,'král ovs tvL Boži, , 
; t:j., táhne čáru ~ mezi, člověkem a Bohem" ,kulturou, a, náboženstvím;, vše:: ' 
r obecnou 'pedagogikou ;apeda'gogikou riáboženskou:Autor; 'nevidí 'v. tc.m' sta: 
,noviskuJežíšově negáCi člověka, naopak cení si i' nejubožejší duše lidské 
v~spojení s Bphem (5?:-:-64).:, _ ,', .. : 1" "" ... , '" ď ," " .,' 

:' "Zajímavé je, kterak Bohrie ' formpl1.!je' éílvyučování; nábi?ženství:ne'1 
/, ',může mít cit racionální"nebof,by se Hm samo ničilo; "vzdávajic,' se/božského 

,'. , ,~rázu, "ám!můžemít, zadInového, obrozeného, člověka: v, Bohu,"nebof ; to je 
,dleněj dílem, Božím, nemohlo bylakovéh() cile:anidosáhnouti'pedagogickou " 
, cestou a vzdávalo by:setím / lidské: možnosti, vždyf> "duch;Boží' vane kam ' 

chce";J e sice pra vdáu, 'že při humímisticko-idealistickém' ,směru dosa vadni 
náboženské, výchovy~ "místo<aby se,člóvěkiskloriil před' slovem' 'a-zjevením 

'.' Božim;, sklání se' zdi dósti, často" zjevení před člověkem"; Ať přece musíme:' 
'.,psychologicky.a ',~e4a~ogicky, postup()vat čili ;vy~hovávat, .Uebaže víme, že' 

, • ,",_ i .' ' , ., ':' '. ' '. ' :. 
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,. >", ::. ,:"" '. : ~ '. '. ,',,:"'" .' ';. " ," '" •• ,v. " " ." . _, ,.' , '.'" ' '. ".' ~._-; ": ,,' ". "~':: •... ,. ,1 • '. • 

'to není cesta;kďBohú,. 'že zážitek ještě ď}neníslovQ'· Boží,třebaže'vím~, 'že .' . 
.•. ·.vý"hóva.némá,s,mysl)i Il,výsle~ku,. třebaŽé každáipejlepši'éestakonéi .. ti bez-' .' 

...•. ~ nadějné a ,nepřeklenutelné propasti,.' jež dělí ,člověka ',a ,Boha;: my • j edtiálÍlé 
" a'. víme přece, '.že. BůhmusL jednat" .(68-;-74).:Aůtor: rozhodně; odmítá,; hti

nianistickó-ideálistický~ pokus řešení. napětí: íne~i náboženstvím, a všeobecnou'· 
,vzdělanos!í;. všeobecnouvýchóvou, á náboženskou výcho~oú, podle něhóž;.'se:· 

, dá .. náboženství jako, jev' lidské duše či.stheriická 'afekce .... učitdle •• vnitřní· . 
. "'izákonitosti' dŮševnIch .zážitkůadl jeho"jako by: byl' tentýŽ;jako.u,jiných ... 

. předmětů: "Emoorbildung der menschlichen Krafte zu einerMenschenweisheiť!;<. 
(povznesení " . lidských : sil k lidské moudrosti); ',Náboženství dle,. orientace .. ' 

:. \ 'psycholhgické a nábožensko~filósofjcké stává se součástUidské. bytosti, ',Bůh' 
,; 'pak;i 'se ". svým' královstvím" jen'-lidskou,duševnf'vlohoú; >podřízenou ideálu 

lidství .• (humanitě) ;!,PozóruhodnÝ~ postřeh. Bohneův.i> přič in ách ',znehodno~ 
'ceného: postavení \ vyučování. náboženství. zdaleka : jsemzaéhytil v~:své:knize. 

, dříve, \ totiž: .' protože přetrhalo p,atřičnou,spójitost ,';s ,theologii, . j elikoL se 
• patřičně od .theologů nepěstovalo: a ,podceňovalo; ; ;,Asi jeto následek: toho" ", 

: '.'," "~ že otázka .'riáb'oženskévýchovy a:.výuky v,. soúborutheologie. aŽ.dodn~!dlrálá: 
,. mallJu 'roli aínstí .se . taki' ,že se: pro ni. nezřizovaly, samos!ahié ,'učitélské " 
: stolice: '. Otázka vyučov~ní, 'náboženství odbývala, se uvnitř praktick(, théo- . 

logie :vkatechetice, většinou od mužů; :kteří ,svízel onoho naoětímezi n:ábo
žén~tvim;: a:"~ulturou." nikdy -, s,ám~ be~pros~~edně ,.' nez~ž,ili·.>.'Ne~~ně ... ··důrazně ,." 
odmítá, 'autori . dogmatický"pokus ,řešení. zmíněného n.apět( této. antinómie 
a. věčné krise; 'jež se teoreticky a logicky rozřešit nedá'.(75~101,), Vvnčbvání 
ťnáboženství musí: s : napětím 'poČítát,. musí v něm . vědomě' zůstal"nezdůraz-':' 

"ňUjlC výluČně ani ,kulturu 'ani náboženství, ani člověka., anirBoha,. díva j íc 
':' : se J na .člověka'· nepsychologicky,. ,nýbrž '. pneumalic ky,N úbude . mu,' nežli 

Člověkauznat;a]e s 'výzvou od Boha; ~sé slovem,. Božím,; které "jej:nútik ,roz~ ; 
hodnutí nikoliv násilně a: bezprostředně" nýbrž'y :lidskýé:h. s'pojitóstech,a . jen:: 

. toho, kdo má oči, k vidění a, ušI 'k slyšení,:'od Boha: Z< toho při j atéhci usta~/ . 
> ,vičnéhoriápěthi', neklidu; ď V. něiriž .. se LJežíš zmiňu je;:.stánoÝí '.tlak Bohrie '. 
'; ;dl: évarig:.vyučóvání:.riábo,ženství, ;;aby'dochované sl~vo Bciži.zvě.stovalo 

(sagt) ". v lidské. životnosti a . stálém. navazování. na jeho. (lidský)\rývoFá' 
"jej 'ldověka) stavělo a volal<j'do'rózhódnutípřeďBohém':: (102~H9); Velké\ . 

,~'nebezpečí .vidí au{or~ pfepjatém'pedagogickém'a 'psyéhológickém'stanoÝisku.· 
.' jéž prý mění théólogii:y I antropologii, vede, kretativisaCi ,Boha, a absolutnosti, 

," 'člověka, 'ačkoliv na'jinýchmístéch později přece jen pedagogiku ,i psychologii,.' 
." '.,musí . hodnotiti. ,To:. budí' někdy'. doj e.m'. nedůslednosti·· a. přehánění' ye' zdLůrhaz:' ..:; , " , 

něniiri:acíonálni,pOvahy, náboženství" jak točinLna.př ... K..Barth (D.· ere: 
. vom WorteGoHes I. B.i 65,a: j;); Autoitvrdí, že i>0dle ,}ežíše; s~očívá ~.cena 
'člověka' v,rozhodnutLjehopro Bóna.v ktérémkolivvývojo:vémjehostadiu, , 

<". ,ď,cesta::k ~o4únevede·tedy. rozyojem,:nýbrž rozhodnutlm,'alé o', něco ',dále ď 
'zase: zdůrazňtije, ,že . pravé' rozhodnuti vycházI: od Boha. k člOvěku. (147· až·' 
204) . a jest vývinem' (256-;-:-258); V: tóm ohledu. tedy arii vyučováni: náboženství 

, nezmůže, všechno :ani.'mnoho; :Mnohem'více 'zmůže ':ve, prospěch náboženské' 
. " výchovy .. mládeže :rodiňa,;kt,e'rá .'niá.' riéjdřiveariejvíce ·;mOžnostíposkYlnouti·· 
',cWěfiprí;izí zážitky>Boha', á' položitL'ne;spolehlivější. záklády ď ,budoucího 
cndbožimškého> živOla '.dítěte. Ale BohnéJupřímně .'prohlašuje, . že .• Německo 
. nema: : křesťanských ródin::v .plném··~myslu. slova, . veřejný., život ',odnábožen'" 
štěn' a, utitelé izáboŽimslvi némohou "vtákovém. společenství ďpqskýtnouti dě
tem:vzorylv křesťanské in životě,aproto jej ic~ :sebeh?rlivějši' ,činnost ,ne~ 
může,inítipro církve žádoucích; úspě!=hů:Tlakem, n?cenímkvyučováníI1á~, 

;boženství a bohoslužbách, mohou dosáhnouti. pra',;ého opaku:, averse.a odporu 
;;' (215-220) . .Velmi •. pěkně poJedriáná: o.zj ~~éní, Božím, n!'l :,i.ako : o:be~p~ostředni . 
; božské autoritě,. ,nýbrž . ono'. prý. procház~člověkemi.'y '. nem sestava, Illovem 
člověka, a mostem,l za. níinž ; má dítě:vytúšit: ~ožskou, výzvu, takže učitel.' 
jest j en'rukou, ; uk~zu j íd k ,druhénélU 'Uéhu 17ďB.óhu, . a .všééhnY ,: poukazy: 
na život přírody , v,nižďstále~ mlpvíBůh; to vše, ;Je slovo, Boží. (222-,-;,232)~> 
vývojovtm:sttipněm' " dětstvi'prochází'rychleji,.· ~ežli ,.' jinošským; . ',lderý;: je',: 
vice: óponiíjen' a přece mnohem choul~s!i~ější':;Pro.:dobu,:'dětství .. doporu:. 
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'čujé~~t~r 'd~kaloga;děj~pi~v~; álet~to~ikolivk vdiínábože~sk~:eti~kéinit 
:'obsahu :.ve smyslu 'idealistickém/nýbrž k vůli; skutečriosti'BožC kterážstójl. 
za. Vypravování. :Třebaže : právě' jiiúJšský duševní svéráz svádí' přímo k' idea~: ." . 

.• listicko-humanistické1l1u.postupu ,ve'· vyučování' náboženství, .kterýž . hoví'j eho . 
·':.víře ,vj,já", touze 'po. rozvoji,uplatnění. a ·sebezdokonalení, 'přece' je třeba . 
· i.' j mocna·pohnouti .. k.· náboženskému: rozhódnutí ,v.' 'pokoře' slabého' hříšÍ1Íka'.· 

(2S0;-257);.Zajímávé.jest;· žéBC'hne nedoponičuje'zvlášf ,církevní' dějiny, 
'w'niéhž';vid{relativní: jenomcen.u: místo 'do 'minulosti· máme. se více ':dívati 

:ď i ';. do .. ,přítomnosti:a budoucnosti,'. v .niéh:a '.' jimi. ukazov,ati ·.cestý. Boží;' pomoCí 
: evangélia '.máine; více pozornosti věnovati. ot~zk~m a' úkolům přítomné' doby, 

" (278.:..:..281); Jako 'červenánWsetáhne: knihou houževnaté úsilízáchlJvat pro' 
': vyuč01'ání 'náboženství' nezávislost od kultúry; neboť jen tak podřží 'si stálost" .. 
'.' věčn~u.· síluevangelia','čcisovoSla' mobilnost; (276"':':278);' zatímco: vyučováni; 

.e nábóženství; j ež .,~: bázně' před· nevěc!\,.:kým ':ráiemneodvažuje, se. jasně ,zdt1~ ď 
,razňovát,božskou>paralloxii; stydí ,se za : kříž' Kristt1va'.tím ďpozhyvá 'soUci" 
síly:(282).:',ď ; j' ."".,., ','.:::, " ď 'e' ':"' .•• 'i>'> .. '.":>"';"':!," 

.' . ';'Knihaje plná zdravých po 'střehů' a 'plodných myšlenek ipro,našéána::" 
· logické pOlněry,'antitésí; jež autor vyháníIíaostřínože,. syntési všák bohu~ : 
.'.žel ponechává čtenáři. Néškddilo: by víc.eexemplifikacíobjasňovat a konkrét-
,ními ' doklady,; zkoušét" a ' hájit své názory. Kniha je velmi' cennou. novinkou 
· ,na letošním' knižním' pédagogickéin 'trhu. azasloužf :ještěvíce; pozornosti, neŽ 
: jsem jí V ,tomto rámci mohl' věnovati: :»:, ': " .. ' .: ... ' ',,'ď"., . ".:;,'.' .',. ,. 
,ď >.;~ Tímiiže označuji'. Bohneovu knihu ,'Zá jí~a vou,' a. ' pozoruhOdnou;, 'nepra yÍ1n <. 
i, ještě; :že se'sám,nebqnaše církev ztotožňujeme 's' jeho, vypjatým .stilOoviskem 
· 've 'zdůrazňování', transcendentního ~ prvku, krise.'a,napětL mezi kulturou á .. 
; vyučováním náboženství,; což j sem: konečně ď již výše nazn'aéil slovy, že Bohne ' 
; přehán(a budí. dojem i 'nedůslednosťi.'· ''''. :,) ',:: ".Urban;: 

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

'. Dr:',Geo rg, L oe s c he::,Ge~chi~hie~de~ 'Pro{é;tantismus i~. v~fmalig~n 
Ulld' imneuen " Osterréiéh':, 3,; verbesserte,.,vermehrte. Auflagé, Wien; und 

," Leipiil!.· Manz'scheV érIags- und Universitatsbuchhándlung, ·1930"cena 15 ·Scn. 
':'·9RM.,štran81L.ď",ď ;:,~.,' ,i','.: . c.' .' .. ,.,; .',.;'. " .. : 

I :',', V élmi: zíIiimý : a plódný,'eyangelický ,theolog, a'. em.·profesor evangelické,. 
··bolioslov:; fakulty ,ve. Vídni, :vydaLnedavnoď ve. 3: vydání SV(jU'1 znamenitoú'.:·' 

,. hihtľ:',;Dějiný . priítestaritism~ 'v dřívějším a novém· Rakousku'.~; '. kde snesl' 
'siéetoliLvzácných výsle'dků· svých. rozSáhlých' mnohaletých' theológických, .. · 

· ·studií,. projevil: tolik'. ,Vzácných postřeht1, : nakreslil tak .výstižně',výZlÚičné. \: 
. osobnosti .reformacea ,vládéeRakOuska":stáréh'o jnOvého;· ale:. ph~ce'jense: . 

.• ' někdy, neubránil, ábyďÍieproj evil· také ď i s·vých'. vypj atýchnárodníchcitů ,a ' '. . 
:'.nacionálně;' zbarvenýchnázórů;: takže: do'sti '. často místo objektivníhoucence . 

a theologa' slyšíme 'mhiviti. jen vídeňskéhoc: k.ďdvorního radu;. vděčně. ódda~, . 
ného a: odpouštěj ícího' režimu někdejší dynastie; která pO Ferdinandech dala .'. 
'rakmiskěmu: protestantismu. i'ď toleranční: patent' J osera; II;. i .. protestantskÝi' : 

, pátenta evangeliékoutheologickou fakultu Františka Josefa f.:! : . ,.· .. ·:~'.ď ..... ' 
'. ". Odsuzu j é velezrádné'. opuštění' praporů' a přebíhání rakotisko~uherských, 
vojákt1v. bitevníčh .liniíchna,'str.' 685: 'zapomínaje' příkoří;"nespravedlivostí ; . 
. a 'bezpráví ,páchaných.na. Češích, Slovácích; Chorvatecn, Srbech a Rumunech 

· (srv.~istr.~675;685aj')'<ďď<ď',\:; ..~; . '. 'i .' , ;,:,: ď "" \ 
. !; AčkoliviLoesche. ukaz'uie ve 'své:vzácné,knize' 'neobyčejné .znalosti. náši 

'" . reforinace,ďdějin . i náúidních plánt1, a'politických .. nesnáií minulosti \.:.:., 'přece (, 
'tu 'a tam,prozrázuje,národní zatrpklost, nadvýsledkenLsvětové :války, na pf: ' 
y karákteristice . Františka F erdiminda. d'Este: a . neschopného posledního . d~ . 

· sáře Karla.i ) ,'Nemenší míra, národní' zaujatostL..vklouzhi autorovi do péra: 
kdyžsezmiňuje' o Československé 'republiceaď'o' význačných: jejích osohno-., 
stech .', národních a: ď státních zaříz~ních; 'Ze ,života F'r,,' Palackého neopomíjí' , 
uvé~ti ani osobních a rodinných podružnosti, které mají- míti v knize toho 

· oruhumísto'rianejvýšev:' poznámkách;'; ániž' uvádí :vysvětIeníjakk .tomu 
. došlo; 'tedy. málo'. pragmáticky" na, př.·ž~si·· P~lacky vzal. za ženu dívku' riě-

··~:.~)'~~r~na;~678;ď"ď\,.' '" .. ,. ',e'" ,,' 
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:::_,~ <,>.>-':'~ .. ':.>,--:».',> -',::'.;' ";':,:'", , . ,.,,, '.i,,"' ,',', ')'1'. ~.,:" '. 
:. pd pustiti; ,N euvádí ď také v, použité i bohaté literatuře' žádnéh'o. přímého •. a úten-' 
':i' tfckéhó i pramene' , . ", ..;,' ,I". ,. '. '. i',. ď. • •••• ', 

,'/< '.' Za 'i ideovQ~' ~ákiadnu .naší. církve~ú;ádi:. "An~rk~nnung 'd~r, siebe~' ersh;n 
. Konzilien, .des; Niciino-Consta'ntinopolitanum;' Nách ,den Aposteln .' bleiben . 

m'a6geberide Verkiinder, Cyrill und Methúd; Hus Ulld die:. "bohmischen. Brii-' 
:. dei-", .;;im Sinneder: gegenwiirtigén,geistigen Erfordernisse, der Anerkennímg 
"der: Fi-eiheit, derWissenschaft 'und 'der, Entwicklungslehre ~ ...... Zuniichsf wird 
· die.; romischckatholísche. Gottesdienstórdnung. ,beibehalten· .•.. ·auch· beim 

i,Breviergebete: .:~ .,Errichtung eines.selbststiindigen Patriarchats:. yorzensur 
'der;Hirtenbriefe 'durch 'eiri bischof1iches Konsistorium;, ;'.Beschriinktmg der, 

, ď Zwangsehelossígkeit, auf die Ordénsleute • ::' Nachpriifungdes Husprozess'es." 
. Úmyslně' jsem' uvedFad ocitlo!.: názory vídeňského theologa,' aby; naše' církev 
.na: nicJi:,'viděla •• :jaké . známosti 'o mis. má·. nejbližšÍ,. cizina, . kde' máme "tolik" 
tis!c;Čec;hů.,::,';,.',>~:;';:· '-;:<'.>; .' '.' . ' .... ·.ď:<~·::L:(: 

Neb~du č)Jodrobně rozvádět mylné ·názory autorovy; jenom konstatuji, že' 
něco. se ::týká reformníhó·. hnutí, katolického duchovenstva· hned, po ; převratu, 
:něc(),ďpřipo)míná. zl)ámé.,;Směinic~'\' br~ . M: .Pavlíklá; nynějšího. českéhó" 
'pravoslavného: biskupa GÓrazda;. a' .riěco ; seď opravdu týká naší českosloven'-.' 
ské církVe·r dle', první' ,naší' ústavy; Slova .,;jErrichtung . eines selbststiindigen' 
ďPatriarchats", připouštěj{' trojí :výklad: 'L; budto; .že ,tím. myslí'.reformni . hnutí 
. katoL·. duchovenstva, j liž, mělo ten, požadavek ve' svém reformním {prograníů, 
· nebó. 2. ž.e: tím myslí . českou 'Církev 'pravosla vnou:( Gorazdovu);j ež povstala 
ziľámýmc, vyřešením. t;zv~ praYoslavné· krise, anebo 3 .. že, b')' tím' Loesche' 

'myslel.naši; českóslovenskouCírkevÝ. nyněj ší" podobě, .. representované. patri
· árchou:,Wústayěse. to tak přece .·uvádí a ústavu aspoň. ve; výtahu nebo' z dru~'· 

. . .. hotriého pramene"musélmíti autor ~ v rukou; Pomí jím. již 'konfusní obraz .. 
, ; :Í1aš( církVe.' a, připomínám, ď že 've styku s ciziriou. narážíme',dosti . často.' na' .' 

·zmaténépře'dstavy.o,'naŠíé:írkvi;";' '.'~' ;':">:: ',. "',;','. .<;:., 
...•.. ,. Domnívá~li se' profesor: Loesche, že 'kalich, jako s'ymbol "úsilí. o . c!epší, 
" čistší· život .' českéhočl.ověki:t . v.' síle svobodného ,svědQmí probuzeného;. Písmem.' 
'a'olépší,:ryzejšíďcírkevčéskou ve shodě scírkvf apóštoIskou'~~) .dnes:u nás 
V. Čechách:stojí: v,·poúidí,. tedy: se mýlí, pokud.by se. to mělo ,týkati církve' 
česKoslovenské \ i českých církví :evangelických;, výtka se. mi'tže týkati nanek 

.vyšéčeskééírkveřlmsko-katoliéké.: .... ' ..' ........ "': :;.>.' , >ď; .. 
,Jinak však kniha 'Loeséhehozasluhuje>:pli:iého '.', itznání'a oceněn!.:' prOl.' . 

. . důkladnost a,. opra vdovo!>t, s . kterou 'vypisu je, děj iny, rdormace' starého . Ra~ . 
. kolÍska;'. a: t:íí-hvní; děj episec,' ani český;, nemiiže knihu jeho opomenouti ·bez , 
:újmv svého"pojédnání..Doufám;' že. naše. církev. najd.e·~v ,dnešní'době své' 
cirkevní,'činnosti:mezi: svými'. vídeňskými' členy' yhodnoupříležitost, ,aby 

:' doplnilainlormační 'm'ezery rielí'pomóhla; opravitLomYlYautora.i : vídeňské.' 
. '. veřej nostL;a. iia vázala hra trské,< styky' s ď: rakouskými . evan J!elíky' T . jej ich, .' 

theologickou,fakultou): ,." ,.' '; .. "'1," ',. ,'. R;U:';:, 

.'ť; ~:~~de~cit' leť"~í~k~é' si~;ok~toÚc:ké. \iJ~~i29; . května 'Ietošnílló" roku:' komi 
. drke.vstarokatolická v:'republice,československé' slavnostní' synodria pa:' 
;~ mátkúď svého 60letého trvání; ,Při' této příležitósti. nebudé 'zajisté. od . místa, 
:když. :8,L připomeneme. krátké ;. dějiny'.: této církve: v, Českoslóvensku;,Církev 
starokatoliékol.1 založiJó:ási 3000' lidí,v '.' jejichž čele stál!,'.Antonín' Nitt1, 

.' .poidějsI'prvnLfarář této církve;. První bohoslužby byly ~konáriy'dne '24 •. pro~ 
';':sinéé1874. Církev starokatolická' byla uznána. státem r.'1877.J>rvním bisku- , 

pém' by I zvolen; Antonín. N itU, ale:': jeho; volba nebyla rakouským ď stá tem . 
. ,~:_ .. _._",-_. _'<,.'::'~ /':.,:,:" f ~:>',.: ':'~;,-~'.;~',.<'_. {<-.'~. :<::, '," .... :.,'. .' "~:': .. : ,".,::'~ "::,,",, ,"';' . .'.~ .<: ,'/", .,'. 

:';', 6)cDr., Ferd. ,;Hrejsa'iČeská:~ reformace, . Praha, J;R, ,Vilímek. .. Tisk., Ume, ;;" 
Pr~ha;strana-4: '~.'" . '. . ' 
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I"~', «~<: :,~:' ';"<:':i.::." ';"'<~":~')':'~'o .:',:j:·;· .. ·1.':::'; 
uznána .. Mí~to:~ěh~' b;l h~~~riodu;,zv~ieií.:ď biskupein'bratr'našello"básllika 
Svatopluka čechÍl-. Miloš' Čech; ',. :'. " .. '. '. , . ď: .ď ..... : ' .. ' ,-," ': .. :' ..... 

.; , . ' Miloš. Čech niuodil se vď Litní u:' Hořovic;' studoval: ÍUl': gymnasiu ,novo

.' ;něstškém' v; Praze; :bohosloví studovaly římko-katolickém,semináři ; v;, Lito': 
"měřicích; kdež :byl'r .. 1878;na"kněZe . vysvěcen •. Byl·.římsko~katolickým:'ka-· 
· pIanem· v Dubu a, jako" kaplan . vystoupil zdrkv'e, římsko~katolick~:a i: stal 
se duchovním. církve starokatolické. 'R;, 1888 >bylzvolen;starokatolickým';,' 

, . biskupem. Miloš Čech dožil se 'i, naš~ho'. státního převratlí azemřeli1.1edna'/:: 
. 'Q922 ve .. Varnsdorf u. Jeho, choť i. dcera : ve V arnsdoriu' dosud'; ži j L/;·ď ď :::.: ': 

.::., Po ,čechovi byl Zvolen 1., červria~1922biskupemstarokatolické,:. Církv~> 
, : ,f\.lois 'Pašek. . Týž . narodil. se.ve:' štěkní u'Strakonic, ' .. ' studoval:na: gymnasiú .• :. 
, v. českýc~ Budějovicích a. po svém vysvěceni Iia:. kněie působilď j ako říIrisko~' .' 

katolický kněz tři . léta ve, štýrsku; Pak 'přestoupil k "církvi starokatolické, 
'působil na, 'různých mí~tech. v ,Rakousku j v Německu'a;konečně nastoupil,' 
. ve 'Varnsdorfu. ;V roce, 1924 'byl zVolen prvním'pravoplatn'ýín, biskupem.; Na 
biskupa. starokatolické. církve/byl. vysvěcen .v roce J 924 v Bernu; :. ,'. ..• , ',;: ': ',;- , ' 
; ,: Zesnulý • bývalý římsko-katolický kn~z;dr.Josef.Iška, založil i.v~,Praze'< . 

. ,: náboženskou' obecstarokatolicko~;,př.r, čemž. bylo m~. zakoušeti ,mnoho :.rie~ '.' 
· snází; Ano,lstalo·1 se, :,že .byldr. Iška zatčen. při ,bohoslužbě .v',; obřadním';' 

rouchu:' a veden,v něm.strážníkem po Praze: na: ipólicejnl: teditelství. K·to:: 
proto,ž.e prý konal obřady státem neuznané' cí~kvé;Ale po:;interyenci :bi~ 
skupa Cecha a '!>tarokatolíků' ve . Varnsdorfu. nebylo. pak: starokátolíkůni, 
v Praze činěno překážek.vevykonávání bohoslužeb, Náboženská qbec 'církve 

: stiu:okatolické:dosud v Praze trvá.: ". ", ' . .i"'!:.J.';.:,,:.::,./,<.>':;'. • ... 1.' 

"Nynější biskup starokatolické církve .Alois Pašekjest pro ',' svou,. di>bro~' 
.' činnost; á, vysokou inteligenci mezi . stárokátOlíkY'velmi.oblíberi.;".':V:":"'ý;( 

.'! .:;,'~'~":.""",'",:,-" ".~ .. ' >',~",-,:.: .)" .:. <:',,><; ;:!:~'.,::_:'.i~.,'::_'~:";".,_-'",,::,;ť<:i_,,,'::~::<~'_->,">:?":"",, 
{'. ,Dánsko~ČSR:' N áše republika přivábila do Prahy významnou: osobnost 

, ·zdánskéhó.'světa',' barona. Dircking-Holmfélda, 'ktert, jako' mágister.,artiúm 
,.: stuJu j e zde j iž třetí rOK . kulturní i. náboženské ďpoměry ~ Naučil" sej iž .. česky:> 
" do' té, míry; že dne 3.: II. 1932 pi'edriášeL česky v ~posluchárně 'filosofické:;;' 
"fákulty na téma: ,,'Jak se dívám na spor <> smysl ~českých, dějin".' Pan D.-H.' " 

cenil si, význam našeho. národa v ohledu náboženském 'a jmenovitě.',réfor-, 
mačním a nynější jeho' odklon'od nábož'énských'prava ýýsvět1uje si ,smut~' 

'nými zkušenostmi s církví římsko~kato1ickoti;ď. je :prý:ďto'; přechodná: vlna;' 
. jez není V Dánsku tak nápadná jako.u riás~ > VyslovovaL' svůj podiv: .. nád:: 
. značným rozdílem mezi Pekařem: před válečným , a poválečným., Rád oy slyšel,,;: 
jaké, má mínění' president 'o československé, círlivi;: V ruŠné debatě, dostali> " 

se mu náležitého vysvětlení. Myslím'že by přednášká .ták·.inteligentního,: '.' 
,Dár.a, jenž má 'porozuměni prO náboženské reformační otázky,: mohlá', býti )::."; 

· .'. P'0ri'.:ý ":;:~;:::~;;~~:;;;~ý. ~on.,,; .~:d~ p:,~~;:~;';;;1.·iá~;·:ď}.'. 
. '. Nl!in~věišivyddn{ spisů .B.Niejzsc'heh~ ~ydá\:~ ,~Ú;,H>:Lei~e~a:~'g:~,.J~~~~'>ďď.",." '~:( 
u; Felixe Meinera .ve '3 dílech: díla', dopisy, ápozůstalostJ~,;:',c' .~:; .1:::';;/;' ':;'.c<·: :'. . 

':! ~ .. ' J, I,"" "'.' -:~." .. ;;._.~ ~,: , o', ,," ,.", "',: "".:,~-',' ""/ ;':.',~::<:.;:",':,.,:'J:,,,',>,<':~'~';<:', :,:',::~:~~,.:> ,,"o 

'M ezinárodni.s'iJOléčnost filosolickábyláialožena.n'a ~podri~Lněmeckých~ď;,:.ď ' .... ' 
, ,myslitelů 'v New Yorku 'r. ,1929 •. (Internatiorial:Philosophie' Society;kChce 'i c .. ,', " 
,se:věnováW filosofii, náboženství, hospodářství, vychoyatelství atd., studovati " . ,ď:,.', c:('): 

" sou"islo'stmezi filosofií'a Životem; využíti odborných věd k prospěchu lid-",,;: h' •••. ' 

"stva.·, .vyj~snit, logic~y, '~. 'p~ychologický ,poměr o~obního, 's'v,ědo~í ve._ v,ěd~, \ ,', 
, ,národohospodářství' a politice. Časopisem' společrlOsti : je "F orum. l'hilosophi-... , "~: 
: eum" y: řeči' anglické, německé, francouzské· á: italské,c Ročně~ asi .. 5 • sešitů',' ". 
:08 'arších. Sídlo vydavatelství je V Lipsku: První sešit'vyšel,·v .. srpnu '1930..,:::" .. ':'/" 

, I' " ., ",' " .. ~ , '; .• '."'/~,:,/' .. ':"/;;:':;::: .• :,,, J.\"'~':'~:""'.>':'i::<:'o,:,~'-',,;r.." _"" .. \,,'" <:",_;",,.. 

M e;inárodni, sc1r~žen( psy~hoiechnic kú'(AssoCiation '.' Int~níatio~al~: ,Cle " ><1 
Psýchotechniqúe)má sídlo; v. Pařížt Dosua, hylo', pořádáno' 6 sjezdti:' 1920': ,," ,.". 

" . v .Ženevě,' 1921. v: Baréeloriě; 1922 v: Miláně; :1925 '.v Paříži(:1927v' Utrechtě;' :>::>/,: 
193Lv Barceloně.,:: . .' " ". '., ." . . " . "":';;;:"::;';": .. '-" " 
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, .S;eid. psychologii 
dubnar.· 1931; 

...••. - .... -;K~;;iiesells~hdf~ . konala 

'I "0"'>";"< 

.::;r~'~~božel1s~d~P~;~hol~;icllý _'mezi~drodni-kongres, (první) by{ ,- ve.Vídzii 
:'{. ~~.:5.~~}O:,~yět~ayl~3L:,,:;\ .' "~." <:,: ď • ". :,/ 

svůj::sj~idvH~Iie od 27.·do 29. květ~a .1931., 
'", " ." , . ., 

_,I. llr>' V[;'Hoppe;'pr'ofesor';' fÚ~,sofie . na-' Ma'sarykově úniversitě~~mřel 
<'y,Praze; 4. r, března' 1931; ď Zástupce" filosofie irationální, -intuiční •• a . kontem
',plativní> Dvě, hlavní: díla:' ;"Přiroienéa 'dúchovní základy, světa a života" 
-a' ',;,Úvod, do) intuitivní' kontemplativní 'filosofie',~,,) Zemřel, ve věku. 49. let. ! 
';:'",:-,. _"',"~,:,,~ .. ' " ,-r<.',:. \,.' .; ',,' ',: ',',''' ': ,~." ·t,·' ~ ,.,.'/~,.,." ~_" ~~: 

'\';iPlai~lloJ~~kademie,.v', níŽ .~;rodÚa sCzles~~telh~; 'díl~: filos~fie'·: piato~' 
novy,. óbjevena a jevykop'ávána'v Athénách .. ceká. se, .že se' ríajde f hrobka-o. 

"Platonova. :'. Vedle,Ji1osofie 'pěstěny: tam ... vědy vůl;!ec, aritmetika': geometrie' 
. a' fysika; .:R;.~ '529: byla, na . rďzkaz,. CfsařeJustiniana zavřena,' ale filosofie 
Platono~áiuvedena;vkřesfanství,jernuž 'dala první oporu k vytváření nauky'" 
starokřesfanské/ Platon ·ani'dnes: nénífilosoL mrtvý; jeho' filosoHe" inspiruje, 

: ': i dnes. četné dtlchýmyslící: Slovo akademie pochází' ze jména mytického 
, hrdiny<Akidenúl,' jehož chrám' stálvpláťariovéma.olivovém háji, kde 
<PI~t~~l:~~i~,ď;? "':: _';:,'ď',ď,:<{'.'·· ,.-.:,._q: .',' .. ' ..• ' ." .' •.. '. " 

Goethovy' smrtistolétévýroči letos sla vi' celý kulturní, svěi; U riás;'vzpo" 
,:minájíbásníkova.: kulturního', význatnti ,i školy', bez ďrozdíluná~odnosti. vÝ-, 

'znam '. Goetliův.po sti-ánce myšlenkové jest z velké' části již. jen dějinný .. 
,;':"'/':>':'.":;>.,:,,"'~'(.',. '-:.o»:'~ .. ',,~,,':, :~:..~.,(::,,',~>'.'" "<;,:.',. ,': ";} , ': ,..:, ",.\<:;:.:",':.<.,',< . .,< """"_;' 
:Spinozovy 300.' nar:oieniny,bitdoú letos 'oslavovány' vce)ém' vzdělaném' 

světé .. úměrně' s; jehovelJ<ým' význámem myslitelským'a:filosofickým" Také: 
'Českosloven~~o' se-zúčastríí.', Česká Akadeniie . pro ,vědy a umění 'chystá:vy , 
dání drúhého dílu;· Spinozových' děl· ve. filosofické bibliotéce," : ';; : ' . 

.,ď: __ -~r~hÝ~k·~n~rd~ď he~e~~v~k;~o~ar ~e' ve':d~~~'h .18,~;2. říj~~ď~'93ľ J' Ber~ 
·~líriě';zá,.účásti předních' stoupenců směru, Heglova; . První'kongres 'býl 

r;' 1930ýďHaagu. Celkem konáno 13 :přednáš~k;. odnášejících: se' k'Heglovi " ... ' 
.?: jéh,o dílu .a 'vlivú.'Jevidět;,žé Hegel není mrtev; že 'má m'yšlenkovývliv " 
i:dnes:'Filosofickýča~opis"Logos"/vydaIHeglovo. číslo,,: 'i . - •.... ,; .. 

,ď~~st~~c;~ ~;c;bisk~pa'~~eder~l~~a v 'Upsale :~e~véd;k~"6yl.j~enOV~~_ 
'OErling' Eidem, profesocNového zákona 'v Lundu .. JelomuŽ 'účený;ve své, 
vlasti .. známý, jako .'!nábožmský myslitel,;'vědec, kazatel a spisovatel. Mimo" '. 
svoú vlasfnenítak'znám, jako ~yl jeho předchůdce .• ,'~ . .... > ; :' ' 
.,~;;:;ďBi~L:~~gIikán~kiď~írkve '.~har;e~:do~~ - zemřel' '17;.' 1:'1932' . 
've, věku 78','lét. 'Zdůrázňovalsvátostné pojetí náboženství a církve, jakoži. 
, katolisujíCí směr v anglikánské cír.kvL Byl~osobnostvyhraněnáažúzkoprse, > 
'. přitoin:, však" hluooce náboŽenská,. konservativní sice,' ale nábožensky,ne' 

theólogicky. Katolíci; angličtí'. jej považovali ,.ia .modernistu>V prot,estantismu' 
.;viděl'leckteré',;omylý", jež mu bránily; aby mohl'mítivliv též mimo okruh, 
'svécirkve~Před lety' pópřevratu' přednášelJ v Pn\zea není neznám našim .' 
.' číenůn;.c: C4ystal: sp'is '."Rekonst~ukce· víry." ;,.' .:,: . : , : ' . 

. ~":'~,:/:' .:,: :'-,0'., ~"<:;":~':,''''''~:;''>'''' ,;,::",:"/:,,:,,,.:,..,' ...... ,. :,. "',' ", .,,".': .," "' , 
,'JUti KvcÍčala, prof. ev:akademie theologické. v Bratislavě;.náš nejlepší, 

komeniolog,.' slavil 9 .. '. února t; '.' r. ď své: 70. narozeniny •.. Jako 30letý ';profesor ď 
. bratislavského:evang;'Jy<;ea r.' 1892:representova1 české .badánL.o· Komené" 

! ,/': skémpřeď,dzinou;hlavně'německou, '.svou' 'prací o: Komenském; 'Studiu 
:'.> Komenského zasvětiL celý svůj :živoL Máme ,ód něho celou řadu. p:-al'!Í větších, 

. ď 'i inen~ích; a ne'j en'ó ,Komenském, nýbrž _ ó všem, co s Komenskýin.~oúv,isi. 
>'~':'~~!, ,,':, .~,.:~",':' '~":,,:t'<,,:' .,:'" .. ' """,,' 
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;,:<N~J§ :prač[()V~k, obje'v~n prý žas~ jih~západně odPekingu~,\anazvan 
,;Sinanthropuspekinensis". Ovšem jen část lebky .. Přispěje':k,rozřešeni 
otázky původu člověka? .,., , ", . 

, !" < 1., ' " ." , ! ' ;, ' " • ~ " ' 

Katoliciv'Německu';zfidÚi .si"Instit~t 'pro' společ'enský, a h'ospodář-' 
skf;'řáď'; Má. úkolem .podporovat: praktickou' sociálni práci německých. 
katoliků;' Protestalité ~maj( V' Ženevě' svůj : "Sociálně' křesťanský -'. ústav~:' > 
s' úkolem.:podobným.<Přiklad 'prq:jiné .. i·;,. h" .,:';: :'; 

, ',N oui pape;skd~; encyklik~b:yla ~~(hina;< v .hlinulém ro~e n~'" ~'~k()ričeni 
oslav 1500. výroči 3. všeobecného' (ékumenického) sněmu či koncilu 'v Efezu 

.tf~ 431., Tam byla; odsouzena 'nauka Nestorióva" jénž,',popíral;:žé Maria. byla 
,matkou Boži, ; rodičkou, Boží, .a ' učil;,žé Marii' lie zváti p'ouzerodičkou 
. (matkou) Krista, poněvadž' božství; s lidstvim :nebylo', v:, Kristu '. spoj cÍlo 

;v jedné. osobě,(vjednom' priridpú),(ale přebývalo v:člověkÍl': Kristújako, 
'v , chrámě. Koncil . efezský stanovil. ' a;' při jal,: . že' Vi 'Kristu' jest <'jen : ledna,: 
,osoba; ale ·dvě přiroieilOsti, 'hožská;a lidská'. Papéž"'zdůi-azňúje \ nejvyšší , 
, 'a: neomylnoU autoritu papežskou ve,'.věceéh'víry: a' mravů; Vytýká ,prot~~:\;': 
,stantům, že neuctívají, Parinu Marii, jako" přímluvkÝJliu:JeŽíŠé:KiíSta."vý~'·ď,: 

"chodní círk~e vybízí; aby se vrátily k Římuďjako' společnéniú ovčinCi' všeho ::,,;. 
křesťanstva. . . ". ." '. .. " ,'.: 'ďCi~")' . ~:;'),/.><' 

'Přéklad Nového' iáiiona,'rici. pr~( žilky hude vYdán.:létos :nakhidatel~ .... 
',; stvim Kalichu v Praze., .' .:;; t,. ,? .. ' . "' .• , , '. ". >ď' ďď~i ':~/;' 

~', R~kopis Novéh;' zák~na,' rÍejstaršíze,všech dostid'zn.á~Ých;:'obj~~en 
v Egyptě. Pochází zel třetího století, kdežto dosud známé nejstarší~;ruko-. 

:,pisybyly dátovány,do století čtvrténo. po Kristu;' Má 190 IistŮ,' na niCh 20./:,: 
,bibl:knihv·;řéčtině,- něco ze Starého .zákona.(8);' ostatek. z Novéhci.Wedle ••. /: 

,.' . dosud '. známých,' kpl0nických, knihi;obsahu jé, do~ud . neznámou :'~ást,z< apo~.', :, 
kalypsy" He.nocho~y. ,.".. . .... ; •. , . '. ",' .;, :'.' ",,-: .• ,.'~:, , 

,,,,> '. ..'~ ",' <,',/ ... , '''-'''''';''\::; ::"",/ ",.~~.~ ~~':.::;::~,';",::.~:.~,:,"-:.,-;"",;.')"\'" 
. ~apéž zřídi :novou .universitu· ve svém státě pro" studium;, theologie;" filo_ď .. 

. ; scifiéa; práv,: která' má nahraditi', nepostačujícÍ" j,grégorianum".. . ::,".'" 
'''',: " "'-,.'; ~,'", ~'i >,. ,,>.>o.':"<"·':,>I'_~': ::' --: .. ", .. ~",/,"./<'j':.':"»<;'::')'.'; .. ';';,'~>.,.:-r<, .,.', 
'.. ':Tak zvané Apoštolské 'vyznání viry neni,přiznánÍ 'se k J Ježíši,: vyznáni ď . 

.' . Ježiše a, jeho naboženstyí,nýbrž přiznání se ~ 'náboženství,' o ,Jéžíši Kristu",'" 
jak je církev:. během staletLvytvořila .. (Vyznání' nauky;é církevní;) ,Anni/, 

lBouché,'Protestantenblatt č.49, ď ročník 1931..">/' .,/,.' ,.' \' . ". : ". 

,··,:.C~· chcefne? Tak'se: 'táži. svobod~í'kře~ť~~'é ··ně~~Čtív.leták~;, :~yd~~é~:,:' 
J' <'v . Berlíně. 'A odpovídají:. Žádáme svobodn.ou.' církev:národní.'·:Křesťan.ství." 

';;'~není nám .. ;uznáním záZračných, nauk,'ani 'účastí 'nastarých·cirkevních .. zvy~ . ,>ď:; 
;.dch:,.Křesfanstvi .jesL'nám mnohem. více:, tajemstvi a ,uměni. přes ::všechny~:., •... 
. přékážky.a ·.obtíže Žiti na. tomto, zlém ,světě ve. šlechetném míru se'. srdcem ' . 

vž.dY"~adost?ý~;,, . '. '.;" .' .' '.. '\::: ď .••. .' ,', •..• '<':':.;' .. ~;; 
, .: Připrav u i e se' nový: š kál ní á vyuč,ovací řád ; podle něhož by_ . S~J vysvěd~ j, , 

.čení (školní/zprávy):' na' národních. školách. vydávaly jen, dv.akráte<zai rok';:>' 
': .Učitelstvo ,. se • přimlouvá zato,'taby'toto . opatření,' kdybý., nÓvý, řád ·.školní " .. 
. neoyl, ještě příštím. školním: rokem zaveden, hylouvedeno v, živci!nařizenim:."" 
": :' ',_ .. ,J"o"o· r''',' ,"",': ... :"' '.::::" • ',,,'>,: :':-,:i,,'I.:':.:',','.'::","< .. "\""':~:-
'ť' 'Manželských. rozvodil přibývÍí; V Němeéki.t,se:počet rozvod~ ,od války.';.;-

:ď' zdvojnásobil, V' Rakousku je' rozvodů '. osmkrát' 'více, ne.ž' předíválkou:Nejvice, 
~1"0zyod~ je:všakv~uskú.:ď, . . . " ., .. , ... " .. ; . ď ' •• ,", • " 

. i' .... ':Posluchačd ~;soký~h šk~l v ;děskosi~ven:két~public~Je'32.872,'z Joho> . 
:.28.076 . mužů, óstatniženy.: Cizozemců v tom jé 5210:, V <procentech' na, .: 
','československých universitách' je 10.8% cizinců, na československých tech-

nikách 14.5% ,cizÍllCů,' na všech ..vysokých školách v' 'Československé republice'" 
',je: 17.8 %' . cizinců;, ,křiklavý poměr, j emezi 'tuzemskými.a: cÍ1;ozemskými ,'stU":\. 

;' dentý 'především na německé . technice v Brně, :kdepočet,ciziriců " velmi 'se':',.:,: 
• , " , ' , " " " <, 'I '\ ,.' '. ,I , " . . ,-~>- ~, 



,/ 

: 'híiŽi,::po.čťu d~;ná~ích: ~~sl ucítiiČů,VŠechposÍ ~ch'ačůi e na~ěnÍ~~ké 't~ch~i~e 
:-'V. Brně 1884;z'nii:n'jid082 tuzemcůďá '802 cizinců:' \:,' . 
c' ",.. '.'>,~ ~ , ' . . ".,,", . ~ • ," ."', ''';, ,'.' ,,,',' J " ' " " '.' ,," '. :.: ',' • , ."', ' " ',' ' C,' , r, '. " 

,/ \ i 'Starosti .římsko-katolic kécír kve s nedostátkém "kněžského dorosfu. Dne .' 
;, 3L ledna~ 1932 ; měl ,kardinál státnÍ; taj emník Pacelli v římskl<m. kostele 
'Tririita dei MonIi ,véřejnou' přednášku. o; dorostu produchovní stav. Kardinál' . 

, ,/pi:ohlásH~ 'že:,se proto' odhodlal k veřejnépředriášce, že dí-kvi .působí značné . 
. ~. starosti značně klesájící; počet"mladýéh mužů, .kteří se .chtějívěnovati du~ . 

. c.~~yní~~,sl~vu; •.. "', ~.:-" •• 'i",.) '" .'ď' .. ', ' .... ' . \ , .... , 

.,;.',:::'Piéldt )ilimioúcké kápUulyZikmundLedóchowski. musel jako kanovník ' , 
" .. :. ':'>olómouckékapititIY.,resigriovati, '. poněvadž . se. otevřeně' postavil na:' stranu '. 

;;, ,·.,bývaléhopiažs~éno·arcibiskupa/ dra Kordače, Ledóchowski je 'bratrem' zná-,' .' 
./<iného ;;černého pápežé\ j esitity Léd6chovského; zvaného: pro svt1j velký vliv." ,. ... i'., Římě' "génerál:' Ledóéhowski:' šel' dohrovolně do pense, a, vrátil všechna' " 
'čestriá vyznani.eóáníatit1llý církevntResignace Ledóc!Íowského býla pape~. 

::žem p~tvrzéniľ a vyměřeny niubyly poměrně malé ,požitky, 30,000 Kč ročně,' 
.které·: j sou: vázány . .na . přísriě církevní podmínky., J ednánL toto; vzbudilo. .' 

:':~~gťc~) yď~í~,~~t~ím.,~~ět~k~to~ickém:.. '. ,'" . /~\. " .' '.' 
.'.; '':/,: Kongres, světového. svazu pro' svobodné' křesfanství ď a náboženskoíisvo-' ~ 
bódÍl~ináďse. konáti od 13; do .18. srpna' 1932 v, St. Gallen a'inajhbýti . 

. 'projednánac.témata, théologická: ,sociální: aliturgická; Na kongresu, bude se " 
~i edna ti, také ,'. o ; pořízení, mezinárodriího; zpěyníkua i liturgické: příručky, :::-' . 

; >;(Není ještě, jisté. ,Pozn; ,redakce.) :.,' . .,. , ď.;; ", .,:" 
"/'~~' . .'-":::><\~_'--~:":':':~:~';:~.!'/\;;"~,,:"'_.':,,::-:,~~ ,.~, <, -:t ,Ii. " 'I '," " ,_,,'.;,' '." 

,~", ,,;.; 'Staroprusklí' e'vángelická, vrchní. církevni radá',uloŽi1a ,'všem 'duchovním, .... 
, ':prostřednictvíni. ; konsistoří; aby: hh~děli, 'zachovávati v . obcíéh' mír a, posvát-", 
"noS!: bohoslužeb •. Duchovn.í.'muslzachovati 'bez.újmY· svobodného projevU ' . 

zdrželivosCa 'mírnost,., s odhodlaností. musí vystoupiti proti každému' nehez~~.;: 
kémti boji Ynáhledéch a při výklade'ch 'národních· a .' soCiálních' otázek 'Vůči. ". "o 

.:svým:odpůrcům~uplatňovatipravdtÍ'a: lásku/Církve .. nesmf s'enikdy a"nikde' 
zneužívati kpolitickým,den:lOns~racím;:': ~;,;. '. " ' .. ",' ." '.; 

,Dne ď20.1 éd~~' t. r; začal' vycházeti: ~ ~ímě 'Časopis, • ve kter~tri' j sou uv~- '.' 
řejňovány .. dějiny .. Tovaryšstva .Ježíšova, ,pod ,titulem "Aí-chivium:' Histo-
ria:rumSói:ietatisJesu"":,,,';, ' ",;" 

" < 

" j , . - " ," ~ :; " • , ' ' ~ .. ,;. ' '.' \ ' . . ,_ . : v' ,\ _,', , ,_'.: ' •• 

, ltalie:: je:z:~mě:'Tyze ~atolická. Z přesných. údajft sedmého ,sčítánF lidu: 
:v Italiizédne 21; dubna 1931' vysvítá,; že, národ italský: je, valnou většinou., 
" ,'kátoIický,' přesně c'vYjádřeno::.99.61 %,", Z . 41,220.434.' italského .• obyvatélstva . 
,'pouze'159A71; :osob' není 'nábožensh'í . římsko-katolického . a . z těch zase jen 
;,17.4930bčánů' je'bezyírY. EvangelíkŮ' je' ~2.500, židů47.500.,Neivíce.evan~ '.' 

.' gelíků sídlí ,v Piemontu; ďnejvě.tší proceritoevangelíků 'ze všech ďměslpiemont:: 
'ských' m1i.pak'.Ttirin .. židů' je; nejvíce vprovinciiVene.ziaGiulia a Venezia 
Tridentina,:.coďse· měst týčej.jenejvětšípočet židů. v Terstu,' Livornti; 
v:M~nt~vě 'atd: Y,ě;Č~é :fl~StO samo~~lO. 9?~i~raelitů,' .\.ď.. ..' ',~ 
... ;'~" Osserv~tor~Romano . ze; dne 6. února "1932 připotÍÚná, ··že 'je: lomu deset 

. " ;let;éo'papež fiusXI.udělil zlo'ggiechrámu svatopetrské~ojako·,:no.vě 
.....•. >zvolený pap(lž:'shromážděnému davu;. ap()štolské: požehnáni:.\ Jeho' před~e~, 

: vzetím bylo,. aby. říše Kristova; se všude rozšířila. a aby. všude, ve.světě2;a-, 
:. vládlmir:List. vypočítává činy. papežovy. a poukaz1lje'konečně • na to,.že . 

...•• . 'papežPi1ls XV nově' uspořádál' duchovní studia a že obnóvil po' 60' letech 
.láteránskou.'smlouvóu mír:mezi papežskou; 'stolicí á .ltálit;',";···· , '.J" 

.~.>,~.",:::-:, "',.;>_::','; /';':~r'·.':, .. ':"""-,'. ',', ',,-":'.' ':_:"', '/',"\- .".' ., .... _ "'~/, "I .~ .. 

;"y ·letéch'.'1925':"'::'1930~yštoupilo' v' Berlíně 'z·,evangelické,církve. 260.700, . 
. zď.ka:toliékédrkVé 30.400 lidí; 'ze židovské církVe. 3410,'. t.j;:8.7,· 7.6; 2.9%; 

.... , ' , ...... ,.;. ,.. ". ""',',,"::' .,': .'. ;''', ".::, :: .',' ;"\. .' '. ': .... ' 
:: ".:Nizozemská:drkévní' radánařídila"vzhledem'k. nynější' hospodářské/", 

" krisi: a'. nezaměstnanosti,! abyprvni' neděle' adventní. se slavila:. jako den'l po~" ,'; 
,káIlí:,ahIodlitl:iy,,;,:.:;·;' ,', .• " ·':".i,' 'y,;, 

;. 

",;. 
.:J ...... . , , 

, I 



;,',y Rak~usk~ ,př'ipadá' n~,:jede~ f~~iií ob~o~r~v~ng.: cirk~~' ~<i3ůigénla~dui " 
143, 'v Korutanech' 474, .'v . Hortlích': Rakousích630, :ve' štýrsku: 775;'ve::Y oi:; 
arlbegu :1076,. v'DolníchRakousích ,1730,v.ď Sal*burgu1750 č!verečníchkilo:,,: ' , 

;ď metru. Tyrolymají jerijedÍiunáb:óžens~~uď~~~~:;",iJ~:Hď:',::;\,:,;;;ď ':(:,i 
'/ďS~mi,;ář" pro" vÝch~iiu. rabi'nů've Vid,ni;' který byl' zříz,en: r~k,1118?3, 

pro 'finanční obtíže zrUš~n~:',;i .' ". ....." ci', 'h • 

" " ;,fto:č~ítkem -'s;~~liiniho~'ó~~: ~á ," bý~~'iřízeno .• '~'. :ii~~~~tÍS~U\~~i~.~n4~~~:~: ~ro 
',= jednoho hohoslovce, českobratrského."':":' "".. '. ' . _ , ..i"" 

" '- .':' '. 'l ". .' ',,:',ft ',I', .. ':'(1',' '.:.' ";",.:,; , /;~',,, ", ' _ I' :.:,'.:.< 
, ',' 'Pařížsk6polské 'vyslaneCtví 'hodlá odstraniti vyučování', náboženstvi,na 
'polských' vystěhovaleckých školách; na4 ,tiin' jest:véliké 'rozčílení',,: klet:'Í-': 
.kiíhl[mtiskú' .polském>,,";:"·", > , .. :,:,.,':;'. ,:., "":;.".' " .: ',' , i .. ",';',",'':'' ,:,,,i,"'~ 

" - , '>'" ':::,. </, ,<:'>~;:"<:." "<',,:,',,-~,;'~~:~.~:\,.~.-: ".l~,". 
': 'v ěd ecký~k~aii~skÝ!6st~v "ve Varšavě: ve 'srozumění orthodoxni~.církvi. c 

v: Polsku začal vydávati 'překlad :bibl~v'ukrajÍIiském. jazyku; et,' ór~h~d()Jt~:'í 
llích' církvich bylo, dosud. užíváno bible v" jazyk~star~slo~anském.,T:::";:ď " 

.. ; :, V';~~slě Dub'~'~bý/ ~~í~e~s~mi~dř ~;ó ře~~~~sj'~d~:oc~~:{jk~~Ú~~~j~kÓ, 
,> papežský seminářyýchodníhoritu, s výhradně ruskou vyučovací! řeč{~.(jen 

,dogmatika se bude přednášeti latinsky) a jen pro' osoby:s ;vysvědčen[m do-o 
spělosti z krajin dříve ruských. .. '.' ' ••. '. . •.• " .. '. ": »ď". .. 

,. " ,. ď ~ e špan~l~'kém zákonu o ro~ľdce'~ manž~i~ké;; j est ď~tslo~~ě ,"si~i~~~~~:;.ž~ i'" 
i církevně uzavřenÍi,'mariželstvi mohou býti;' právoplatně 'rozloučena. Kdo 
dvakráte, byl rozloučen z ,vlastni viny, nesmí, Ýícésňatek,m~nželský! uzavříti;: 

.,/"._:,~. "" " . .'. ",',. , :~',',"." .. ,." .... ~,' ;~.":<'>':~ 'r, :~'~~ .... \':,:,;,. > ,:' _,":h.:'/>(.~'~:/.t:> " <f>.,;·.:·,';.-;...·:-1'.J~.--;<,~~;"'.:';: 
'.' ~', .:.RumunskýslátvYvlaslnil,v Sedmihradskti;:140 .' školníclÍ,; ,bu~óv ': církve 
'evangelické, které svého 'času. zií' určitých 'podmínek, byly předány,ďma.ďar~. 
skému. 'stát~ a' kte~é .nyni. ,'měly. býti'Yráceny.církvi·~vangelic~é.:,.·· .. > ... '. ", ~ 
, ,V' T~reck~ 'b;i~ i~v~dena' po;in~Íí:Úk~f.~ká·· prohlídkd;pi~ď~"u~;~~ř~~í~;" 

. manželstVi. a, osobám; kterou jsou'stiženyď pohlavníminemocemVleprou'riebo 
',nemocí duševnij'jest uiavřenisňatku manželskéhó,zakážáno.: ,,;, , ;i. c, ,;:" 

• .' ",' ' ,'~ - .• ~ . , ',,': ~ '." - f . ';' ~ , 

, Počet křes(anů v britské. Indii sloupl'na.5,961.794,'ztono'jsoutřičt'vrtiny 
v jižní Indii;.V Haiderabadu z.výšil se počet křesťanů odr.192hdo r,;1931 
z 62.656 na '.151.946; ',' ':: , . .." '. 

. '., ~ . ,' .. ~':', ;, _ - t,.'.' ,,:: ' .. o • -. :,' i ." ~ ~ , ':,: I". ' .' .", . :. \ ,:-': ": :,' " : ': ' '-;,.--;' .,' ",'. ' ,.. . ,-:: ',", ", '.;' ; 

',Církevní synoda: India. United Church, se:usnesla, .žepři órdinacLbiskupd 
mají spolupůsobiti i kněží.' Tím! se má nazI1ačiti, že biskupové' i .kněží jsou 

; si plně' na, roveň postaveni. ' , ." - "~o ",. "' ... 
;. '._ .. ""'~: :',.,-í ,": ... ,-:"" .':-.' .. <'./ L;'.;:>,:.:: :: ,c,:, .. -'.: . .">':';;'/'::·~" ":,'~,,:)',:~'-'~,-'.i:~< •. ".'n:";' </'~ " _: .. :'~.".\' 

. ". Na theologické fakultě';: Paříží ; studovalo' .; posledriim :roée .133 ~ studentd, .. 
'~ďmezi.lfmiž bylo74dz~~ců;,,;ď:' . ,:,:'\, :", .... :' :" ',:~ď :;'\;;> 'l 

"": "" ":.;, -,",-:' ":"''':-'':''>' __ .~'\.>(, ,: .. ~.,' :r"~ '; ,". ":"':'.>.'-"' :.':/,' , 
Anglikánská církev jest ód, r. 1922y' blízkém : styku' se svobodnými Cir':: I . 

',kveniia -zřídilazvláštní'vý~or;; kterým( připravovati 'matérIál i pro další" 

• i edn~~~ousk~ "g'ě~e~ální' '~yn~da' :d~~Vi ':ev~~geli~k~~h';~~i ~al~"~o~~j1~st~~~:}' 
.. ' .. Evangelické, drkve augsburSkého aťhelvetského vyznáni'se'spojily.': (260.000 
.. hítheránů "a 13.000 reformovaných) .·V eškéré. spojení 'se .' státem. bylo; odstra- ' . 

.... něno a vrchní církevnCradaevangelická, která' dosud :hyla.'jmenována.státemó ". 

" byla'nahrazeria .. členy svobodně . .volenými; V. čele' stojí:évangelický ·,zemský'.. 
biskup' a'· světský president stitulem;kancléř.:ŽenymajíJtlktiYIÍíd' pasivní' 
'volební. pr<\vo" ačsi'mohou jednotlivé: náboženské obce to' určiti 'j inak.~';;: '. 

, '. ,': Ór~~v~i~~ěriľ j~g~~li~~kéď ev~~geiickéď~~;,v~ ,s~'. :ri~~~~{: ~ři~iii\~I~i~t~L" . 
~~ad ~ bisk~pského ;faráře, který by. ~ěl,.za: .úkQI;vypomáhati Jíi,ljk!lPovLv, j eh():; 

i:, ur~de"l( uřadu' tomu ,byl,zvQlenfar~řMichael ~ecker: z 'Lublan~.:,.: ",: ..•. 



'. ~': 

"v Polskui;'~~~čislnÝch ~~ba vených": ~rt~ocÍojmlc~ ko~telů: nebylo' 'pět I "", 

použito :l~boho'služebnýmúčelůní, nýbrž .. bylý,. v·' nich zřízeny:' bíografý;' . 
'. '.' i:}",. o ,,' :', . ,:' ,; .• " : " ... J, .,' ... " .':'. _ t ", ~:' .. : ': .. -':'.' ,.. '. 

I'. .' Evangelicka·theológíéká fakultá .ve ; Varšavě čítala . .v. 
<roceď97studentů:51 Poláků,44Němcůi' 2Ukrajince~ď; ......... ďl 

::;.:::ďprávokia~i{é~'éi~k~e·lb~d~~:kói~ťi ::19;"Čer~en~e" {932,'(p~a~olila~~'ý ··;vato- ..... . 
dušní'Boží.hod): V klášteřeYatopedí nahoře 'Athossvousynodu, na které I • 

se májed~élti:rL O' .~tayu·církve:.v Rusku; '2., o .odstraněni.lbulharského : 
schisma( 3; ''1' větším.' uplatňování j edilOty pravoshivných církví i 4. o spolu~ . 

. ;pr~ci. se' západními církvemí: " , " , ,',. . 
:,:".'.:.".':."_:<' .. :':.,:::~',::;':,-_~."',>,'~.,:.<;,)/:;:~,':':'~':":; ,~. I" •. Y,,, ",i".~ " ~I_, 
<,\:;.Vahkál~ská; kongregace, ,ritů: uveřejníla.:seznam·,:'osob;. které 
ď pr,?hlášeny.'z~ .sya~é .. Sezna~' ?b~~htije551jÍnenoproti328)r 
seznamu:Mezlmml. je .. 271: Italu' a 116:Francouzů"; .... /,' . , 

:,<;:;,.,~'" ~-,";';:',:".:' ':!.~.:'~.> ~:'~'I:':::_·/,:,~~,:~'» ':::/-- .. ,:."'~:'.::': .' i /";.-' ,\ ,,' '.j .', :\.~ ,. :., .., .... ,'.. :-":,'.',:', 

.,jKátolíci<ý ,nái:odně ~ódální vudce 'dr: JosdGobbels 'uzavř~l~ňaték s; rci~~:: 
" vedenou, paní. před evimg elíékým', farářem.; a tím •. přestoupil pří kázání ka to": 
,lícké~:círfvé;PřLsňatku byF oltář .• ozdoben hakenkreuzlé'rSkým praporem:' 
· Me~lenburská;vrchní. Církevní: rada, v"jejímž obvodu .byl sňatek. předprus-
kým', farářem; uzavřen, odsoudila', příkře; toto', zneužítí'oltáře, a 'prohlásíla,že 

· f;1apříštěnepřipustI; aby se. něco' podóbného opakovalo .. ;. . ':, ... 
'~ >' '. '. ?,. .• '. .' • • • "- ~ . , , '. ' , - ; , ,. 

'; ,< Bývalý; fi~ář Eckerl byl pov~ř~n .fu~kcí '~~~a~~ kOÍnunistlcké'a ~siďlí ',se' 

v:Berlín~';'ď>:,'ď ''':f':fď;:~,ď .ci';, 'i;""'; ":"i,>:', 
Rýnští' biskůpové ;'~ydali 'pasttfský 'listi v němž dóvozu jí, ; že; příkázání . 

. '.)áskY'k 'blížrií!llúse máuplatňovatiivůč~ politickým', 6dpů~éům. I· jejích .čes!. . 
· ať 'dobré. jméno,': jejich život a 'majetek:musejí býti· křesťanu ,vždy':s'vatými 
an~~'?tkn~t~l~ýmL:.:;:Sď;.::':';';. '/:"":;;,,' ',:: . 

". .VichnJevangeÚcki církev hí: r~Ú' vé ďW iirttenbergu . vydala 'nařÍzení, . ket.: 
rým déstďkaždýkřesťan vázán ve svém svědomí,' áby prosíl Boha: o' zachováni 
míru 'iizavedlazvláštní'pobožnost za mír mézí národý; . . , ... ." 

,\:.,1. :,.:' ..... ;,;'.'" ',.,':'~'.'.~.;.~,' ~':~" "'",.:"",. " .. _'":,!:,.,""", "I .. -:,":'-',., '.1' )~-: ,l 

.: :". V Anglii odvypukl!utí hospodářskékríseprodalo sevfce'bíblí než dříve .. 
V: mínulémroce bylo' prodáno vícenež),OOO.OOObíblí;'· '. <,,' 

. ..'R~Š\~ď~y~těhó~alcív, ~~říŽí " zřÚiílí:.~tiský .pravó~lavný . kÚšt~/s .... k~ěž-' 
"ským' semínářem;ve,kterém' jest40,éhovanců,:většinou bývalých .ruských'. 

'důst~j~~ků;;.:"ď >,,;:;·:':'.':<:/.ď~~"ď (,' ':':;",;';ď\" " . ď; 
,.,' Římsko.-katolícký> klerusc.v Yolsku;p'ratest_uje energícky proti návrhu "J' 

kodifikačni i komise,' kterým: ma býtí~vPolsku,' zavedeno. Civílní manželství: 
.o •• :: ...... < .,"'/"'_'> :' <", ~'."'-::::': -,:.:,..:;','~." ,4_,« ", ').;, '.J ... _, •... :"., 1'['."/ 

.: Dle',statistiky obnáši počet pravoslavných kněží v sovětské)iníí . y.,Rusku ',' , .' 
ásí ď65pr~ceÍlt;tedy.,skoro·dvětřetinY'lúlěžstvase během .13 Jet vrátilo. Kněží .' " 
'dostávají' ód,.věřících'·'jen> ,dobwíioln~'. da~y, :;které sotv~ stačí ·.k uhájeni" 

ži;:~~y,t,í..-:;';l:::";'.~\i,!.ď:.,ďl, .... ', ........• ".' •..•.... . .'. f'" ',,', •.. !'.'ď,,' 
,~;':.VBostonuďa:ókoli; jé~t 32 sovětských nedělních škol, ve kterých se dítky. 
vy;;čújí'.v:iltheismu: Podobná;,' škola jest ViPíttsbu~gu ,.a navštěvuje jí,',asi:': 

.' 70~,:.~ít~k':~/.,~;;L(:;'L:(.>:."':>},>. :'<,. :,' :;,"":';:,,.:~r.),;ď,;.: .• : ';' ";," . " .. 
:Mexícký.:arcibiskupvyzývářímsko~kátolícké obyvatelstvo k ,odporu praH· 

novénlu:.zákónu,dleněhóž.má být~ ,snížen počet kněží: v:: Mexiku;· Na 30.000 
katolíkůmápřípadnoutí < 1 'kněz. Biskupem jmenovaní kněží .musejL se,::4~ti , 

;na policejním' úřadě; :,který vede evidencíkněžstva,"zapsatí. Poslední (er~}~, 
k zápísubvlvdeó ,2: ledna 1932; ale žádný kněz se k;' zápisu !lepřiltl:iSli. " 

~-, ';;.: ~'-.'~' '"·>:C:~,\'I:·~'\"··! . .'", /~'. ":'''',~,i''' .' Z.' ~ .. >,'i,,; 
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··Ph. Dr.1ranfiÚk,M:;:H~ík} , . ~-, 

- '\ ,.'J. . .. '~', .~:() , > '~',~ ',. o,' ., • :;, v >. "~,;-. 

NOETlCKE,A,PSYCHOLOOICKE .' PREDPOKLADV,;. , . 
. ' ;'·.:!HE~SMU VE FI~OSOFII <VIIL~l':1A. A~NOŠT~ 

_' , " ' . HOCKINOA.(); , , ' 
t-.'- " . .1'.' í '" '.' 

/:l: 

, Význam filo~()fického'diia·W., E;.Ho:~kiriga,prof.es6r~fiIo-' 
sofie ďry.á· Harvar:dské .. uriiversitě ,v, .• Cambridge· (Mass.) , na; nějž: ~ . 

'u . riás prvně upoiorni1.:zesntilýprofesorV cirovka 2,) , je. pozoru::' . 
· hodný stejně pr();ďpoznání.duchovněfvořiyé; prod~k~e, Spojenýc}{ '. 
států severoamerický~hi' j itk,o : je': příznačný. pro ."snahu ,i pódložW . 
• filos9fickým , systémem životní. názor 'moderního . člověka; okferý 

· usiluje společně užď~ddob renesa~ce' lidstv?celé: o~lastr~áp~Hlo:-: 
evropske kultury., ..... . .'. .... ,,', ."~ .. :'.' . . w. ~ E. Hocking neřekl·j eště .poslední slovo' ,:,e ~vých,: mehi-

, fysičkých.r:ozpnivách, .:ani .nepropracovaldůsledky s~éfiIosofické '. 
'soustavy pro' všechny důležité, obory lidské ,čiimosti .. ·Nicmériě 
. ··.vŠak základní' prinCipy. svého systému ji~" jasně' vylo~iIď á' můžeine.~ 

"z nich patřiti, na obrysycelého\díla; ....., ..... '~."" • ďď ď .. · 
.'. ':'! Jediriečn6st,Ho~kingo"á.: fiIósofiCI<ého postoje záleží:ý)~n:":," 

.denci pro.náš:věkNZácnéj snaží se o .. vystavbuka,tedrály"v;níž 
',sídlí duchovní Bůh; J>roklenouti~goticky' vznosným řádem ideji,. 
. na němž nlit .býtijehófilosofie theismu zaloŽéna;.>Při:plánování;. 

','(1 vý:st(,lvbě tétoďideov~ struktury. mu!~',napciniáhají:'tekt~rii.cI{é 
.vlohyřádovéhomysHtele; kterýje'též nadán. infuicí'.básníka.',a 

"inspirací člověka.náboženskéhó .. ďSymbolick'á podobnosť,s kate:'" 
drálami, jež budo'valy. duše· gotické,. i é:yzákonité' plánovitosti 

" " nárysuav. souladné dokončenosti. búdovy, neztrativšírovno-
) , váhy mezjcelistvostí a det.ailem; Jen 'o'sobnost hohatá:na chvíle 

mystického/,iření ~pvedlaďp'ostavitiďBož( chrám,' který bypřéd-
. " , sta'voval .. krýstalisaci 'Božího. odhodlání přebývati' mezi .. lidmi'· 

V" přísné'; dokonalosti. 'architektoniékého .. díla, .~. rež " sYmboIis'u jeď. ' 
obraz Jeho, vlastního' tvořiv'éhó " úsilí: Gotickákatédrála' .střědo·> . 
',věku .~byla :~Ýsle~kem ,d~ch~:ď!ěčh_ století, .·kh~r~slirorilélž(fovaly .. 

. . věřící k. náslédování·Bóžítranscendence, sledováriím .. vertikální'; . 
• ho. 'směru'I{o!iltela;Hocldngova fiIOso,fié' :Qbs'ahuje:m'nóhépřéd'" 
· nostistrukturální;,jeŽ . jsou,' ób;dobou·.; gotické ~o'nstrúkóe.; ... ,: ,říŠi 
idejí. S~yslem filosofické, ctižádosti Hóc~~ngovy" j,e . prokázati 
řád jdej í a, citů, jenž yede naši mysl k uzn~ní theistické, základJ!.Y. ' 

.duchovnLeksjstence~,:, ' . ;". . .......... ; .•.. ,..,' ;:.', ď; .,ď', , " .• ' '. 

. .,' ,.Hocking . dovede synthetický\spojiti hlavi:iLdt{chovn('zftjmy . 
• /,'/'~\ '" 1" . "; ,,,' 1",'\ )~, .. , '" """. ,' .. :' "'-',:;,.-. ',' 

, '\; ;)Z vět~í' prá~e, 'př~dlciž~né /faJ~itě:M~~;d~iil~~i!t~eologi~~~ďŠkolY .•. 
v Chicagu, pfl.id' dosaženíl1l hodnostC mistra :th.eologické: ~ědY(.ď:', 'č.;, .. 
; >2) "Ameríc\<á' filosofie", 1929, str: 442. viz kapitolu ,,o .-Hockingovi: 

~ 'i ',' " , ,. ;- " ", ' '" , ,~ ',' 

, >,,:',:: ' ... , .... '.J'" .' J ... 
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jednak've,vyššítyp světového 'názom a dále v ,osobnívlasťnost 
I';,' ,"hl~b{}~ézbožno~JL :~eh(:,)i1oso!ie' jé podložena meta~ysicky. Pre- ' 

,', ,~ISy 'Jeho" metafysIky : JSou vsak 'znova· a znova ověřovány' ve, 
.' ,zkušenosti.':llocking, by se nerozpakoval nazvati' své! soustavné 

výklady o 'podstatě-i souc'na .. , áhs~lúttiím re~1ismem;, neboekspe:.; 
, ,,'.' iimentálním id,ea1ismem;' ač,jinakneíniluje schemafického ~ška': 
," "·tulkov'ání., jeho me'tafYsická. orie'n tacej epříbuzná idealistickému, 

'" myšlenI: ~vŠak,jehoidea1ísni se značněliší od ;pojmovélio ob..: 
'sahu; :kterýpřikládáIDe to~uto':výrazu pod dojme~ ideaJistické " 
:filos()fie" německé.,' HOékingprošel 'pragmatickým kriticismem. 

1',1,. 

'j', 

- .• proto' siověřu je obsah' svého ,idealismu' konkr'étními zktIšenástmi, 
" lež zažívá:ve, své olsobnhiáhóženské zkušenosti. .'.,.. ď, ". 

: ' Nejdůležit~jšimspisem Hockingovým pro pciznánCeoistemo~·. , 
'logickýcht'a' metafysickÝGh'z'ákladů jého ,filosofie' je ',Nfí:nam " / 

Boha:v lidskézkušenosti"3}::Z 'tóhólto :dílá: inůžeme poznati. nej-, 
".lépe filosofické základy,theismu, jež mají býti' podepřeny Hoc- , 
. kingovou teorií poznání. ' ' , ," ", , ' 

,.:: Noětická "prole?omena' :vykláda jí' především ," kritické. 'stano
~iskó' Hockinovo . vůči 'idealismu .3." pragmatismu' v '. j éjichnáZoru' " 
~miabsQ.lutÓí· realitu.:' Podlé ;Hockióga' záleží hlavní slabost idea- ,. .' 

e: ,lismu vtomi,že,nedovedl nalézti celstusje'dóocenía 'obécenství 
. modlitby ve vztahu' k transcenderitáln,í~uobjektú. Příliš <l;bstrakt-
, nÍvšeóbecnóst idealismu.by la<oprávněně odsuzována pragmatis- . 

, "., ,', I mem. Idealismus ztrácí význam,nerií-li d6provázenodevzdaností; .' 

, j'" 

,,' vůč(skútečnosti' světa'nadempfrického, a nerií-li spoj~n' sé: život-' 
" 'nými 'formami: kúltickými' a náboženskými ,institucemL Dalšín,:- . 
. 'výhodoJl.:ideálismu" jé' pO,dle Hockinga obdiv pro' naprostou' svo- • .'" 
, . -bodúniyšlení a odpor ke V,ší autoritě,ibé"z rií~ všakneobstojíarir , 

lidské ppznání: aninábožénstvL i ," ď .. i ".'~.' . . . •... ~' "-
, .: < Hóckirig se,dó:vedlvymanititéž ze. sugestivního vlivu pragma-
: tismu, jemuž podlehlo' .t()likjeho~Hlosofujídch'vrstevniků;Při- ,\ 

. J. 

'jímá sice negativníforniuli pragin'atismu jako' prostředek kekri-· 
i,'ticísmu.;jiných:fi1osofickýcp.teorií.' Negativní forIIlule pragma

,.' 

tismu . ("to, ,cose: neosvědčuje,neníprávdivé"')pyla iím.zvlášt~ 
, důmyslně uplatněna' jako 'pomocná" hypothesa'v díle "Typy: Hlo-, 
: sófie"'~) . Hockin{si jé;však dobřevědom,'ž~toto kriteriori, pře.,. : . 
. stává býti ú"činné nal poli :náboženského; a mravníhopoznátíí, . po- ' 
něvadž,nedovede' dáti jasných. směrnic pro životósprávu •. Hockin-"; 
gův živelriý odpor proti . pragmatismu se soustřeďujé protiposi
Jivní'thésiťpragmátistickéhokrHeriaplatnosti piav'dy.:Ačkoliv· 

, .. ,.' ···lze. připustiti, 'že :~ůle.k:vířemůž.esloužitijako prostředek ko'ri-< 
.' ,en tad v těch'momentech lidského života,:i ež vyžaduj í rychlého' 
. rozhodnutí a jédnání,.přeéejeriQm vůdčí zásada pragmatistická..:'- .' 

.. :"cose osvědčuje;' jeprivdivi:!'" ..2. netp-ů'že býti podle Hockiriga 
:pokládá'na, za,průkaz "a/kriterion pravdy~ ." ' ",. .... .: .• " : ;. 

" 

" 

," 
',' 

, 

,'" '" 1- '." ':,"'- .':-: ;'" .,\,~ ". C.:'r \,': >;: ',:' "'\ ,,'. ",', ,,-,' "',' , .: " I '. ~},' ~ -', : 

. \ . 3) "TheMeaniri!Vo~ God,ď.hn H!lman", Expe,rie!1<;e";: 1912"ppi .586< •. 
. ').Types of, Philosophy,1929, pp.' 462. ., . ! ",' " '. , : i" '.' ,.' 
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" . Profesór,Hócking., činí .: důležité, rozlišení, \ jež ď nám' může i, po'
',moci k pochopení . smyslu: poslední skutečnosti a,pře,cImětii~nábo~ 
'ženské,yíry;\Především je, nutno poznametúi.ti; ·že,Hockingův;Bůh' ,\, 
jeNe 'své podstatětranscendéntní'a jeho transcendéntální ďtheism' : 
vyluČuje ;'možnost,:,že:hy ,si:člověklvoři1 'bohy. Hocking;,'jc,pře.:.: , 

". 1 

." :"',svědčen; 'že .,syoboda čl()věkova !ozhodtÍtití' a, tvořivá~:příležitost',,- " 
" 'jeho životního )lrčenÍ: jé :v, tom;>aby:ýytvářel 'svět, ;poriěvadž ,dó~ďr, " ,: 

tvoření světá nebude nikdy, skončeno; Na tomto základě je umož- " ,ďťď '. 
něna':ve.' sféře:"stvOření'spolúp'ráce~ člověka~,s:,Bohém" .,j e,', však: vy': : .!;." 

. "" "':1bučena,ve sféř(Stvořitelově; ,Můž'errie.,proto,'nazvati Jlockingův "': ' 
"filosofický,'systém ,synergiistický 'theisIn.Jeď velmi blízký filos'o-" ' 
'fickýni základůnl' uč~ní.náhóžeristvÍ' křesťánského, 'přij atéholoň~' 

, ,skýn'Í 'tíl'kevnírii;sněineŮtiCČS~ďVyložíme';Jeho ',. ilo:ětické"výcho- " 
'disko,:podrobněji;"ďy-::jehó:názorech";nafdemé~:nmoho;,,'podriět,ů,:', 

,,::k ·fi1ós'ófickéinu prohloubení' obsahu svévlastníyíryv Boha;'.-:, ,,', 
", DáleW>E,'~ Hockirig~se 'staví p~otiť: teoriím,jež: vysvětlují 

, " Bóhajako pouhou,ideuriebohypothésú.Vždy úiová'zdůra.zňtÍjej 
.. '. že. náboženská víra::":, má~li'míti ,vůbec'riějakou "cenu, 'musí při::' , 

jmouti Boha 'jako: fakti'jako' skutečnost.' Každé opravdové náb9::";, 
:'ženství je ,'založenó"na:přes'vědčení, žeeksistenceB~žíje dária,;, 
'bez;ohleditna:to,' uznávají-li'lidé :JehojsoucnosL/"<:> 'I; 

" ,.,'. Člóvěk :semůžé' podlé Hockinga:pfiblížiti',k, Bohuďceštou ji~', 
',stéhodiuhu~ystlcisniu:ZdůvodÍlěnímysticismu:věiíújeHocking . 
:'obsáhlotlpsycholOgickou'.,Íeorii;,v 'níž" je,,' idůraz'něna:ďfiúikce 'iur-

" "'stické)kušenosti a.důlé'žitČísľ"jéjí 'beipróstředtÍosti.:::),,;-!'~, . 
....• ; V·tomto úvoélriiin 'iiáčitku' býlotiastíněiío\'filosoHckéstaÍ16- .' , 
~iskb Ho'ckirigovo, a. základ j eho' metafysickélí~ iá'jriIU:,Yda]Šíéh " . 
'kapitolách. načrtneme •. Hockingovu te.0rii: p'oznátÍí ',a "to, j edmi~p'o" 

.:' stráncevšeooecné a"se'ďivlášlriím' zřetClem' k probléniúďpoznánf 
'~'Bohá/;Dále,se/ziriíriítrie . o' dialektické'povaze'Hockingovy: obha:: , 
'.' : joby .kónóepce:' theismu,j ím: vytvořené, .. á. přičiÍlínie' 'někólikkri:- ' 
"tických 'póZi;ámek'i~';ináigin'e'tohoto článku. ' .",,"'-" ' 

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

C. \" . ":. ) ;,(,c},·f';:.":,,; ... "-":':::""" '~:':';' . 
"." Hockingov'á : teorie" poznání' má ,'dáti I jeho, 'myšlení': zákládnu 

" ,pro,. idůvódhěÍlftheistické'\yíty;,' Hlavním/úkolem,.j enó.1 nÓětiky 
'je~uvéstiysouladi funkCi idejeacittÍ pro'chicH'ovní :život'Iidský'; 
. Hocking' 'neváhá:' 'úzna ti"žé:raCi6nálistická ': filosofie; přečeňóvála' 
':fimkci. rozuínit ve:všééh ,projevech lidského života a'zvláště,v' ná:' ;" 

:'boženstvL N ersniíme . však' upadnouti :do : druhé krajnosti; '. abychom·, 
", v : nábOžens tvL p'řeceu'ili Junkciciťu,i Protiiritelektualistické: teorie,' 

, 'o. pódstatě' náboženství nacházejí ;SVOtl oporů 'zvláště ,ve ' skuteČ': 
, nostech, zjištěnY-ch srovnávaCích .studiem náboženských:sóústáv 

ď historič:kýchriábožensteVj:jež"prokaiuií;,tiniver~álno~t)nábož~n:"~ ." 
. 'ského;cítěQí~,Dále~dějiny:lnáb()ž~nských'.hnútí~ŠvědčÍ'o;dynamiéké '.'.' 
podnětnosÚ:,těch nábožěnských;:.~ťid()Ůfkteři' :'se'vyznačoyali,;in~ 

o, ", '" '\."'-.,:", ,;. r,: 0,, ~; ,""""",).ť.~q,,~ " ' . ~",' ' 
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\t~ňsiv:rii~\"živoťeritď cÚov~m;Při t~rii'<~e.částQ:'·po~ka:iuj~i.ze:tV()':< •. 
. ř.eitLdQgmátje aŽ.'-,4á1ším,· úpadk()vým' ,stadiem:·nábOženského:··. 
hnutí",je~.'ztia:tilci &Voupůvodníživelnos!'a'tvořivou. mraVní. po~ 

·.ďď.:tencialit~ .. ·.··· ..../':·'.;1.; '. <,;:'. "i.:' •.. : ..•. ·.:; .• ;, ..••. , .•.. . ' . ';: .• '." /.. .. . '.i, ):'. 

:H?cki~gpoužívá.k;vystižení k()ř~nÓ'jiáb{)ženské'.,vírY,· jaKďje .•.• 
jim . rozuměno v'· náši9h·driéch; . čtyř n1Znýchstanovis~k,' j ežď ma j f ' 

.. zdůvodniti:, k9Ílstihitivní ,','fúnkci'dtu;v, náhožeriské.,zkušenosti:i.
i 

.. ~Ténaerié~soúčasrié psychOlogické 'h~orie pOdle ·Hockingá:· směřuje' < .. 
'k :tOniu,~ábypřokázalá,že.·prjlvoti·.podst1l:tu: lidské c'přiróze'nosti '., 
.,j~': hledati .. ' yrcítěnt',· Táto psychologická teórie j e:podporováriil . 

. ,~ starióviskelll .' teorie'. biólogické;: 'že" skutečnOst'· je' odvozena: 'ze ·zá~.· 
., . fodečnostL Cítění jé: průvodní/v rastnóstí ,organisnlú, 'a. pr~to 'téŽ" 
, .' h}a vním~ znakem ;vědómf:, SÚ1~()višk()ď pragmatické,': jež' činí:poa:.., 

mírikou skiitCčnostijejíúčirinost, . připisuje . cítění také. Iihibšívý-.• :'. 
'.,:. znam ~než furikéíiri.rozumovým~· Konečně :: kritické' stanc)'viski;: sen~::' 

sitalisrl111.p'odřizlije idéti:oblastLčitov~;':';' ': '. '. .... ....' .. ' 
"",",- '<,~,I~:",_.;.,»', .. \." -~ '''-. ;,"'''',':',<:\1-:,.-,-, ':,'1'_" '> :,;-::",'~;,:,.',:.;!~.' .. " ',.:,: . 
,::;':Ná.· poli 'náboženského' 'vědomí'připisu i ívšecky,uvedené, my':; 
šlenko~é'směryp()dstatny :vYznamdčÍllitelůmemocionálním;kdež-. 
tó :ideje<j SOlf ~dsúnováriy, prosvo4'ohsaho'vou' neurčitos~~ Ve Ji1()-'. '. 
'sofiináboženství.·a'podob~ě,.též::v:p.~y'cho:l(),gii'nábožerstvíijs~u-li' 
pojaty ;s.hle~is~a·;; bio-psychologického, nébo:p~agmat!ckého,.j~~,' , 

" ríáboženstvívYsvětIóváno·. jako' :vedlej ší . proClukLústředníhožlvo~; 
" .'ního 'irriIllilsu, který)voříénergetickó'u·. základnu:lidské.přiroze
,ď.nosti;N ěkdý' '~byváténtó ·popudnazván'základní,touh()u, "'uCbO :,; . 
. . vůlí) k ,víře liebo', kónečnou' snahou po uvědomělé sebezáchově. 

Tyto' teorie'zdůi-ázňújí;žeener.getickávýkonnost.cituk nevy~.· . ' \ 
. hnutelnym před pokladem životnosti.náb~žensfví.· ,,!. . ... , ...... ,',: 

" .. ' lÓ"tomto):ibjektivpínl' přehl~~u.hypo*esyď o leHu podá,'vá,' 
Ho:cking .. svékritické . výhrady;: ::aniž'hY.,opomenttl ,"oceniti ·'.její·· 

,přednosti: . Avšak. teode • o'. emóéionálním " základíiďnáhoŽenské:. víry . 
, :'řeší'přílišmnoho'problém:ů~, aniž' se. 'j ich'ďhlbub~ji ďdo.t~Iá.",coŽ':j~. 

samo' '(j.'sohě: "podněterri k,: hlůbšíňiú,;-pr'ozkoumání:: nastíněného. 
problé~U~':,.,::,~,.:,\ ...• , ,i •... , ••. , .•....•. ,,'ť,: ...... ' ......• ;',' •. ":', '>,ď;,~',' .. , ...... 1.' 

>. !. Vlastním 'předmětérp . Hockingovy' epistemologic~é,-diálektiky 
'.' je !ťOzbor, povahy citů~a idejí a . jich vzájemný poměr,' :při~emž. 
, 'se' šnaží prókáza ti,.· že. ve',:.vyšším ,celku ; duchovního j ástvíje .'cit 
aid~a~jedn'~ceíia;' ž(~id~á. je.,integrálnísouč.ástí}y'Šeh.o.cHě.~í/~, ~~. , 

. cítění: má,koričitLv. poznání: riáboženskéhoďpředmětu';7;' >: ~ď ,> \. . 
", ,. '\t.'k~ž·dé~;kia:d~éin ,~~éit~j~yKÚaá;H~ck{ng;. ~b,j evu.j~·~~eteri~, •. 
'den'ce, ťsměřu j íd.k'llspok6'j en~;načež, rriizí;' 't\však:y 'této tendenCi . 

. '. neschází 'prv~k,! pbznáv'ací:.,y ýina,m . pOd tú. ,spoČíváv.touze ... po.~ 
aktitalisacFsituace;,j lŽ. vesvě zkušenosti proži v<\me;:s; čímž' souvisí~' 
&~n<iní' ~e ,~k~šen~sti~:P,Ó~!t~!Uě.řuL e., k '!ó'll~u~ .a~~_~d~a,v~d~IJ~n~',. 
sv.eh.o, ob)ektu:;bylapJ;"etv.orena.ypredstav.uy, pntomnosÍ1y sveho . 

'. ob~j ektu;,~~: .v;~o~; j e: ~feho~yý.~nam.prq.:p'gz'ri~~í i ~ p.ro,' . j ~h.Q (epre:-. 
tickÝ,výzktiiíL:P()dle ~vysvětlení. Hockingóva. jsou.pOzná,vací· prvek 

• "~ , - '> ~,,:. i C _. ". " ' ,". ,', • '. .', " .-, ' • " , 

',,' 



: " : a,eInb~io'~ální~np()Uie: odl išnýnii obclobinii. téhófpioc~sů,,. ~. n~mŽ ". 
'.', pocit je~před.ch,áiejídm: stádiell1':myšlení1Pře'dííniajitim:~:,:\";. :~: '.' ' 
,.,~ .. "t l)al~I,vÝ2inam ,.představy· •. ·pro.: citový··živ·ot<-jév'.tom,'~ že ijé-~je-.... . \" 

. ,. ,,:dinýmprÓstředkein,,'jímžómůžem~: se~o:'svych'citéék šděliti"'Srji .. " " 
,:nYmi ... Nikdo; zriás,óeÍnůŽe'iáji'sté,,\,ukttzati"";své; jjócity'/svým' ': 

," '. . znamým,:. 'aniž', j c, . sdělil·.·. prostřednidvÍIÍ1'svých, ;'pfedstav:;", Hoc;.· . '. 
'kín~r se netá jí ,svýmpřesvědčeníin; žélrinoh6:'nesritt.zL. viniká:ďt:le~/ ď 

, do'ro,zum~níniopoj mu představy : Muším'C', si.: stáJe. připomínati;, 
, 'I :~e, . rútše. předshlVY .~j soupr~s,tředkeinriašého:myšl~níi\ni~bliv ' .. ' 

•. 'všákjeho, předníětein.PřitomÍntégri tariášeho·. duch6vního 'sveta 
' .. "~Jjé, ,nutně spjata. seďs~álosH. vyz,riáríÍů,!ježpřed,staván{přidělúj ethé ... 
, .' K mylnému výkladu .idejí- docházítéhdy;jsou-li'meti' sebouuve-' 

denyv, inechanickoti' soůvztažnosCv.' sousta\tě';irilyšlenekY' prot~-' .... ' . 
. -' klád~'; Bergsonovi~' antiintelektualis'rIl11'snaží " ',i;e, Hócking/;vybů~· • 

'dóva:tiďň6vé~.spoje, rieměchanického;typumezi.id<ia'mi.,.,'~ ': . .' 
, .!iockirig "poíediiáv'áje,'opostulátú :H:HMfding'a:;pbdle něnoŽ \, 

'Ď*božeriský . život 'může získati ,vpřédmětu.víry ábsolutní :a:,oo':' 
'.' .jektivníuzávěr ,našeho; pÓinání,ďupozorňtije~na. obtíž, S'IÍíŽ':se .' 

.; \ "j,'ir
1/ ' nábože'nskérÍ1 ;myšlenÍlsetká vá'níe,j ežto nekoneČriý .. problém ," 

;~;poz'nánf má ~ýH~ 1,lza:ÝI'en ,a ,rozře,šěnďy, př~dstavě konečné. Hqc:'; ." . 
.. ~ing sedómnívá,';že.' se, mu,podařfpřekonati, tuto.náinitktlpOmocí '. ' 
svéhó totalitního 'chápárií.skutečnOsti;·J ehozákladníní; slanbvis~ 

.:kem ',. pro,teorii~"p'~ináilL je' liypothes~,:: že,'~ašemu:niyšle,n~;:není . 
'skutečnóst ':dána, po ,.částech,: "nýbrž ,ď::j ako~,', kompleksivni ···.célek.' 
.J<:: zákJadnÍ sitúaéi, 'v;níŽ;je celek vŠí skuteČnosti před. uaším\zra-< 
'kem;' nemůže,vzrůsfpóznáriíničěhO .. přidatL:Tento, vzrů:st, našeho, 
,poznání 'pokračú je ',v tom,.: že' j SOÚ '.' rozrpna'žovíÍu,y' é,. spoj e' ,"mezi:, 

, přédstavami. "" ,~" :,:",:" .' " "':<':<:'/',' ',< . < .. Představě, totalÚy .schází,určitépřívlastky" avšaktato~ ~eur:či~ 
':tos~ 'znilÍnená 'jen, tolik,~ že'tyt~;přívlastky ,.mohou. btti .• obměň~:' 
\vány a'n~hnlzová,nyj i~ýníi j tyto;?měny ,v ,predikátéchw 'předsta
. vy, ': totaJity,jej írhžekyivaJe,ntem:v'poj mosloví:, ná90ž~ns~étpď je ... 

. ď,.'představa;:Bohá':'neinusCnutně,Znamenatií;žestaiší,přívlastky,.'.· 
.. ,hYlýď. ve '· své 'p6dsia t.ě klámné~ďA (doj cleme k,': j akémttkoliv, 'p.o-'<:, ' 

kroku·vé, vědách a uměníCh; přiúěmž naše kladné poznánítota-;ď 
, ',litY:j:~oucn~. vzroste,izůs,taríelll:e'př'ece'" próstómy~lný,miy,příto~,~ ,.' 
" .• ; ··nostiposledního,~ll1yslu,yšískůtečIÍo~ti.yes,:ě01v:lt~.h1:l:k'Bonu: 

'něstanem~ 'se nikdy: civilisovanýll1i. i · '.': ',:'. ' ..... ~ .. ~.·.·;~ď~·, '.~~',.:',:'l,ď: 
i.' < .:' Da\Ší otázkai :j~ž m~by~iřeš~ri~J!í e~,.pr~blérit~,zd~.:ži~6-tnost .. ~. ď 
'náboženství' spočívá,v'nábožensk'é .', teorii. óebo '.V: citu:. Idea :smě:" 
:řlíj li; k, oproŠtění 'seo'd. citu,j e : svoti:povahoul~tála" RdeŽt9 . cit:j e 
:,pfe'd~odný~;dóČasnt.; 'ldejese sdnižujLve svůj ;·vlastní,svě.t 'Idejí 

.. :"a/iejsou,ruŠ'ény,"měhí'c:ím s~staYení .. ~itú;;·Poůze.; id~j,é:mÓhduná~~,. 
/ .býyati stálejšL:struktury' a:ve\formě.ideálů;llléijí .šÍrší';působnosf . 
, .1;: ,nežjeiiďtu,aby.pós~yťovalYvéaént současnýmil1dóčasriyfu,dtům;' 
....'::' ~'ú zká sáuvislost' mezi: ideóu (a,citěin. má: býtFdósvědčeria'pou:, 

i'Kaze~: ml:, to;;: j ak:'výž~aÍnrié' ll1íst~:, rriá~ ,ra'Clóst :Ai;':ti:a~L;. čin!iosti~ ." 
,J ,:.' , " ,'- ",. ",~' :,,;', ,., ,., .~ - ,:'";':-,:<"::-->:/'" ","~ '\. '" 

J,",:" . 

, I 



,< 

li 

,~.nížyÝtvářím~·id~je.~N aŠe'idéa' s'k't1tečIlosÚIllál iv láš tnívýz~a:m ' . 
. ~: niýšl~.nkoVYch poclíodech;:poňěvaaž~ se 'dejím':pr9střEidilidtÝítň, 

r. '; blížíme. káždému'/výzriačnému ,předmětu 'své zkušenostC a též.' 
': skutéčnostiv., jej ítotalitě;. Hocking předpokládá, Že přechod ideje, . 
'o' '0. skutečnosti .v prOCes: uvažovánÍ. otirčitém 'předmětu, zhodnó:", 
. Ct1j~.' tento/předmět v našich :očích;;Záróveňse', domnívá,' že jeho."; 

".' hypothesa o.orgarikkéjédriotě idéjé 'ácitti; jé ,prokázánav' oblasti:; . 
. zkušen(}stní."Každápřédstava,:závisí:na': jistěm .. předmětu; fdea . 

. !otalityutvářfza'různýchokolnóstí hodnotu.věcí á událostí;: oby~,· 
čej né'sitúaéC zkoúmá :sVým měřítkem.; V' oblástinábóženské 'vy~ 
žáduie zřeni ;všechv,ěd pod zorným úhl~m' :věčnosti:';· 'f" " .. ~."'. 

" ,.Nesmíme' ovšem, soudí Hockíng, pojímati lásku á:soucílění' 
jako f. Í1ěco:vzdáleného. od poznání,;. poněvadž; právě skrze'ně 'se 

' .. ' .idea'projevuje.Sjednoc',en('ideje,acitu'je mU'náznakem: :pře>~· ' 
'i ,;konání protikládu' mezi egoismem:,aiáltruismem. 'Hocking vidl. 
,ďv., miboženstvLklasickóú' .půdu, \ na: níž s jednocení,idej e a,cUu .. je . 

. ď:'·'dokorl:áhh;I'Úr(rveri~bodiióceilr1iaŠKélíó-;.vědóffií· > je' určená:užívá-' 
, ,nímpředstavy,Boha,: jež .je' opět:závisľána' význam'u' skut~čnósti, 

.. ." • v ' v" h' d' ... '. .' I ',. ' " .... ';' .. ' .' /' " , . . , , ." "~,o promz;nase, o nocemma:p abb;,;;;,.,;.·. "',,;','. '.~ 

'O ',,': JaknÍile:vŠak;si'zaČn~mévšímati: povaliy " skt1te'čn~stiď ~ď sna:"',: 
žíme-Ih se: získáti pra vdivóu znalost idej í, ježti:'yska Wi našehó' " 

.. zájniti:O"'svět~jako:cel'éKrjiž'tíriilh~tně~ia~áli·ístn::e·ďbudoVati·metá:.;~. 
',fysiku;,:Hocking uznává, že,riašeúlohapři'cháp'ánf;smyslu.skii- ' 
, .. ,tečnosti.· íe'p'asiv~í.,These: jeho dialékticJ{ého .. schematu'zní:·;Bůh',. 

je pevný základ ,:e: ,-:š:ehorilíru.',N' titný: antithetický 'důsledek:, : Mu:" 
'síme přijímati pozóání'pravdYijakjesťnám,'dánov našLzkuš~:" 

. '. riosti.' Možnost. synthetické' naděj e . spočívá' na. '. štěstí v tom;': že ' .. ' .. 
můžem~nalé:zti ,některé oblasti v; našem. světě, jež':,jsouještě :. 
'polem. rieskončeÍlé,příležit~sti ,prpé lidskou.tvořivo.st: J soů;' zdé. <., 
. ještě : některé. neurčené , obrysy' postav .'a .. ' věcí, .:jež:mohou:,býti 
utvářený' Íísilhňnašich vůlL<Na některých' .'místech,' pravďa, čeká;. 
aby',' byla:dopovězeriií. ,a·kdekóHv' íseďve '~své'zkúšeriosti 'setkáme 
s poddÍljnóusituac,í,' dostává'se. nám,příležitost( abychóm:uplat:..· . 

. ,.~.;':nili,své'vůle::;"',; '.' ,':'. !,ď •. ď L :::, , ,-'. ::' " '. f ;, •. ,''' ' 

, ,:;:.JďeatotaIitYn~riívšak.jedinÝm spe~ifickýn{k'riteriem 'ri~oo~ 
~ženštví.. 'Stává' se'náboženskou'tehdy, 'jestliže podstatu skuteč;" 

, Ílostiprohlásí~e 'za .'božSkou.ldea· Boha,viniká" jako·;odpověď .. 
'itllší: mysli' na' hrozící aspektskutečnósti" jíž j sirie obklopeni.'Lidě'· 
~'se' obyčejně'dožadují spravedlnóstLod Boha,',:tó ... jest, ,ód: živé. a: 
odpovědné' ~kúfečnósti,'. zvláště když š~jim'{zd*;ďžéi;iejích7:0SU":': 
dem .', jé,:neús'pěch .. a .·ztroskó,tání: .. ··Zi-alé;nábož·enstvíje l,+.'pojeU:: "I 

Hóckirigově vyzhačeno ,objéktivnědan6u'přítomností' N éjvyššího,' ( 
ď __ jehož jsoucnost, je neodvislá' od úsiI(našehó'éhtěIÍí.<,; ď, ~' 

.; .• '. Protitomútosta'nOviskú 'Ihůžé:býti,př,Írozeněimlmítáno; 'že né~ , 
.můžeme býti~donucei1i. k. od~ahČlsti 'vůči n~boženským 'závazkům,:: \-

, ,jež'námbyly< uložehy:.~ be'z', Iiašehósouhlasu; Tím·jsme, ;védeai,' 
k :postitlátu' svobódné,vólbyj'v:' níž tvořivost' lidské přřroZénosti< 

, ' "'; , ,,' "_,"'" ,:.,.:.,;'" -~" ':: ,,~.,r ;>" . ..,'" ; ; ,.', .," " " t ." " I 

\', ': /' , 



'.'; 

\ 

ine'vztahuje"se; da vytváření Boha, a~šakječinnávuznání, b~ž- ď ď, 
'" ď,skéllo,kaiákteru s~ětaa,ve vůliŽíti,v\souladusNéjvyšším.", ,,' 
, ", ,'> ' ,: Tak' dos~ívá / Hocking' 1/ p~zriá~íB~ha v psych~logi~ké~ pro~" ' 

'f 

,ceSU':zkušeÍlosti.Ačk6liv, ,již' smyslove 'vnhnání ,véde' ke, 'zkuše., , ',' " ' 
',riosti,' jež,je'svoupovahou m'etafysická,' náooženskávíra>je,zalo': ',: 

_, ' žena' na' zktišenosti povahy~' ila'dsmyslové. "" V. '. idej i, Boha hledáme .' 
- "i,právdivou'odpověď' na:' otázku,'ó vztahu~Óbjektivní" skutečnosti, 
",'aNejvyššíVůlevůči sobě sa:mýin; Rozum ,'je prostředké'm:; jím 

, si obsah,náboženské pravdy 'ověřujeme. Hocking ďnepřijímáhypo':' 
thesr, o : vrozených ideách de, své ,.filos'ofické soustavy. :'Ačkoliv' 
přikládá veliký "význam' ideám;, a Ideji' jakožto" j ednotídmu I pnn- ," 

, ", cípu všI skutečnos,ti;~ nachází / pře~e jeri,ve, zkušenosti samé ~ dlě ',,' 
. :, \ '.~vnitřnr smyslskute,~no~~ních' symbOl~. :,i ',: ~:'!" ',,' ' 

I"" 

.'. , 

3., 
': ' , " ' •. ' :. ;,.~. I' '. 1 . " j, ' _ ' ~;' I • • . 

. "Po těchto 'předběŽných poznámkách, ,je'Žnasti!íujÍ:HO:Cki~- ',' 
govú teo~ii. poznání;, všimneme 'si· podrobněji' problémú,', který", je,~ 
pro jeho filosofii. theismu významu základnílío. Jde., totižoďnú~ta~ 
fysické;' z-důvodúěIiípoznání Boha 'cestóti"zkiišeIiosti.'HOi::king ,od: ' 
,mítá'přijmouti,ontológický'di'tkaz ď jsoucnosti' Boží, ' ()bávaje,: se .. 
. jeho 'subjektivismu. V: podobné:těžkos!i ocitá'se podlepřesvěd..!,: 

,. , ' čeníHóckingova mOralista:; který hledá ábsolutní.'sankcipro " 
,mravní chovánípodl'e; receptu Kantova,neoof i:kátegorický im-' 

~.' . peraiiv: buduje na smýšlení kmi~ulosti:jednotlivcóvě'seďxztahu:' ',' 
: j ící. Hocking se pokouší o>vystižení metafysiCkého kritériaí i j e- ", ' 
hož objektivita" je: dána inimo.egoce~trické,i k6mplexynašeho 
,vědOmí'iPodle H.ockingaveškerá zkušenost. je 've -svém obsahu.', .. 

. povah.Y nadempirické.: Základní pravdou o našem' jáství'je,že; 
naš.e j á~tví ínáitendenci i ítí za; hranice 'svého ro'zsahu a· uinati ., 
, sváu závislost.'.,. i ,;:;: .~ \" '(., .",' 

. . ,pój~tr a~soíutna .. j~ .~*vadné;.jestliŽ,e yedie' j~st,:,í 'jakož~~: a~~ 
" solutna niterriého' odpíráJ.iúiávati ao§olutní' předmět.: Abso,lutno 

í. íepředevším vyjádřenov, abs()lútnf" d,-:qjici;:.ji;F'niŮŽem~, buď:,' ',' 
ozmičitija'ko:jsoi.tcncis~ skutečnosti' a'Nědonií'nebotéž"jakokar- " 

. , ' 'akter upřítomnosti'přírody:,T!ltC)ďdvojic,e.j~p~kládána 'za pů~' 
,.'vodní zdroj .změ.Ii:, V tomto 'smyslu je skutečno~~ Absoltit~á ~e~,: 

: ,I '.,' é~~tr~dél:t~l~ý~ ~:,J>~~;~~~kl~~em.: 'našeho" ~iV()tá~, ~~id~a Abs?} ll~ri~.r 
::.:' ;-:predpok1á:dem'~naseno": my sl en,L .~ ~ Hockmg~,~u,1l1lmnebezpeC;1,ď I,ez .. 
, ," hrozí ie ztotožnění Absolutna ~ s ,Bohem,·"poněvadž absolutnost .. 

" 

,/ " 
i' 

" ': .. 
" 

prohlašuje,pouze za jeden z četných přívlas~ků božství. :,:~" ' 
, " I' ",.: • I ' " ~ _ ", "'.' :~ ,1.

1
". ",: , •• ,.;, . -..... '.':.' " ':'. !' 

. Z těchto přívlastkůbožství, byly: zVláště::kritisováÍlY osobnost, 
, ' 

",\ \ 

'3. mravní ,jakost: Hocking,' 'chtěje.získati.kritickou základnu "prO' .. , 
svou'positivní filosofiitheisnúi,'obírá' sepodr'óbně' Me Taggarto-" ,'< 

. v'ýminámitkamÍ"proti . theistické. thesi. Tento' pósiti~ístickýfilo,sóf 
, " 

I , 

'J'.' 

,'. \ 
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,'1, 

'c\ . 
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, . "\, JI,' .' '~:'.. ,: , .." ", ". ::', , '" ", '~. 'I': .', '-1, .',"'. : "":" '. ; ,,' < 

americký,: dospěl, totiž,hhi vně' ve' :svém':spise5
) ; '.' namířeném ·.p~~ti : 

," dogmatisllllÍďV : náboženství,' .k;·tomti 'záÝěru;'že '·dobrá.vůlé··· stává' 
·s~ , stál e ,více .. zá:k,la,dem.au tch19mní \ mra vnosÚ . z ~ vl a~ tní iriicia ti vy 
, Hdské.Mc; T agg~!f .Flice' nal,ézti • náhradu : ,za'neúčil1ilOtt ~~ ~oc' já':' .. 
.~éhosi.bohay:kooperativním. úsilíspolečnostij .kritisuje domnělou , , 
'činn.9st'. b6žiy děj inách a,svou: nauku:iakládá .'na přesvědčení 

. o' ,zdrojíéh osollnícl1 a lidských" sil"z.riichžmá bytí lidské, Štěstí' 
. "zaJ?žÉÚI0i:. Podóhně"k~itisu je' Mc,TaggarÍ ,víniv,.,osobní urČenost· 

~lověkoviL <Poukazuje 'na 'piotisin:yslnou,~ 6kolrio!st,.že: náboženství 
zdtlrazňuje' osobnÍriesmrfelnosL ápř~' tom~Často :vedé .lidi 'I{ tomu, 
. ~byničili, sV,é: živo:ty . Nenachází. potřebu víry" v Boha' ani v ó blasti' 

, utra vní~h ideál Ů •. ,Mc T aggártova metafysická. :imaginace' jeď. za~' 
. • barvena 111 a teÚalisticky ), :u Zl1á vá sice,.'. že náš "d uého,vní ,život . P'o-
~řéhuje,p'odnětů'; vycházej {éíéh .. z .něčeh() mimo. nás. Těchto pod':' 
nětů se nám však nedostane 'od 'Bóhajnýbrž od našich lidských 
druhů; ,kteřLnámmohou, býti příkladem tíin spíše, čím hlouběji 
,můžeme proniknouti jejich ,povahu, jež .u.'Boha: nám zŮ:st,ala ď ne.; 
: dostupnou/"",' . ',:" ',',l, ,.,',' ..... . ' ,,' 

\.,',' ; ...• Hóckirig' souhlás{s; Mc,'1aggartem've V:šeobé~né;ásadě,., že 
tbtiž' náboženství' má, spočívati ;,na .• ' přesvědčivých: myšlenkových:,.·' 
základech, má;.limítLvůbecJ nějak'ou':ceriu;;'Avša.kneshičí.j)otize~.', .... 

\ . , povrcI1IlÍ . důkaz .0 :métafysickém. základu skútečriosti.,Jako·. před-
" hěžnóu zásadunutrióvytknouti směrnici, že před'zápočetím zkou:., 

tnání ::. nesmí býti žádná imetafysická· hypothesa prohlášena, za 
. apriorně pravděpodobnější ne'ž, hypothésa. d:ruhá'; ,Avšak do-
: 'jdeme-li v'našeni souduopoz'náváníBoha.k závěrům stejně ne-'
,uspokojivým,'jako došel.,Mc; Taggarf; 'Plusíme . z·' nich ,vyvoditi: 

':' důsledky, dhsledněji.: Bůh jako pouhá. hypothesa . musel,: by ~ýti .. 
" ''odmítnutdakoideabe'zcenná, poněvadž. svou'podstátnou;,hod~ l,; 

,:notti,;získává';,teprve\ jako~BůhpQznaný;MožrioS't ,poznati'Boha' 
. 'je' dána ve ;zkušen6~ti,ďvniŽ jsme vidy u\;:edeni', dá styku!le ,sku

tečností: metafýsick6u~ Boha' mužeme' poznati, poněvadž se ,prO-
, . .' Jevil.~e SV.él11,díle 'ajeI1' z tohotodůV9du. Hoc~ingqva metafysika 

\ •.. Je:,' tedY.pře~evším za'ož,ena'na empirickém. pro,nikánív~ smysl 
..... " ; :skíi:tečnostii', při "čemžj e 'popřenaábsolutní, transcc:!ridence . DOžL, , 
. ,,', 'Dál~ (se sri~žíHo'ckillJg 'prokáz~ti,' '~že, N éj y.ýŠŠí \Silá~ityář-ďď ď 

.nost osobnosti'a:,ó1ra.vního;,zájmu.,Ne2;íl~tírá.si. 'že Jíhí.~rií obtíž( 
. . ",přiJomÍ<:>,' <,lt'tkaztt,,'je,.' jsóuciJ.osLzla.' Avšak" iestHžes,e snažínlc 
-', . Y,.vysvětliti .skutečnost.zla;. nemá~e, n~krlY ď 9'~su~ovati život, na~J. 

',,' ':prosto,;,poněvádž .'bycholl1 ' pak,ztrati1i"íiú~'v'i přenieI1iteInost' zla", '~ 
:je,žbyseriámizdálo býti pevnou: ent~tou. Náprot,i; tomti pro;Hoc-~' . 

. ), 

',' 
,- ' 

i kinga 'je, .. bolest,vž<ly·zl();signalisujísí,průvodllím;.o;jeyem. in~šich, 
lidskýchzkušenostUaobměňuje, 'se :'podle 'okolností;.' za . niehž 

. vznikla, ačriélze"idůvodniti, 'že . by" soUbor' všeho,možného. zlá 
hyChniversálrifmpÍ-indpeiú;odp'orujíciiI1'dóbiotě'božL Stáv' zla'" 
(,,, .... , JO • • ~ ";.~.~. ,,~ ..... ".'. )' ...... , ~~. ''.,' ,I; ~'J,':' ~",' , r / ",,', • 

'?) /Mé'T~ggart:""S6U1éďĎ~gnúis~i;Relígion~.'.' 'J. Ul'" 
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nenfkollstantníj :někdy ~v,zrůstá, jindÝfe .. přem~ňovánÓ ív/jinou,' 
.;:: :tváfnost.Xrindpem,půsábnosti:,NejvyššL,Sí1yj~v tom,:~eďnef, . 

' ... soutěží- se ,silami, zla, NaprotI, tomu my: lidé. ve' svém iá pase S, bq.: " 
... )~st~.i: a: utrpeními: ' toužíme' pá .. s j ednoéení,;'s;.něčímmimo! nás;" 

,Y>lidsl<é:povaze .. je: hluboce' .• ~ako~eněná'.J?otře~a'přeniáhati:zl0.:·:" 
. sd!už~váním, Avšak.pr;ávě v:náš~m kamarádstvfs,lidskýmLdfú-: ..... 
. hy .. je, vnitřní obtíž: vždyť ;právě· naši· přátelé mohou 'se· pwríás 
, státi zdroj cm'; nej bolestněj ších" zel, . jimiž , jsme ve: svý,ch životech: 
prodásJedovánL Podpory můžeme dosáhnou:tipouze od., 'někóhoď,~ 

;, jiného než .všichni : lidé, . mravně dokonalého" ánesotltěžíCí~ose 
'. zlem, to jest od Boha>PotřE!bujeme' Boha jako blízkého, naprQsto; .'. 

,', ,.spólehlivéhopřítele'; :Velkouprotismyslnoti: Událostí·v. blížení 'se ' 
Bo?a ~l?věku, je;o~~lnost;:že,~ejvy~šL,Sí!~,se:srtká~áďs' naŠimi 
, dw;;eml,' J akohchyhlas, Tato zakllldm' nabozenskazkusenostbyla 
yYjádřena ~tejně dokonale ·v, čínském: naboženství;:' jeŽ,;oslavuje:'" 
yěč'ně mlčelivé :Ta'o"jakož i, v křesťanství,' jež. uctívá :Boha;při~ 
ch'áZějíCího v prosté kráse atichosti,malého,dítěte> ,> " . 

',,:~ .' !jbcking 'it;~Lse' prbÚ názor~,:ďž~ ·.naše,pÓznáni.:~~ha 'iriÓž~ 
býtI 'získáno pouze' Zi historického zjevení; jež nám,bylodo~hi::i:", 
:váno,j'en v jistém: druhu' objektivní tradice; Pi'iv'odnízdrofe'.pro ' 

,.poznání .Bbha·nesmějíbýti chápány 'tak úzce; "poněvadž'zjevení" 
"je ,universálním' . faktem; ;'.; j ehbž ,., rbzsllh 1 ťná prostonenf'yy-čérpáil. 
, několika 'slavnými příklady-proroků á. vůdců,'·,V: dějinách nábo::'" 

, '. 'ženstv(' by lazktišenost,~ Boha' prostředkována'pozorovarifm: pří:-"', 
,:rodníchjevů a 'sm:iálních'.siÍuacL' ;·,, '.. " '.. "J;";' 
. , . .' (, ,". . .' ,'. . .. ..', ",. 'ď ,- "ď', 

" Přírod~ ~á,'ďůle'žitérríísto, při ď u~čÓváM p'ťimérního :~úiljožen~ ď 
.' ,ského vědomL'Představujesouhrnďvnějších, sil,'jež :přesanujfcel- ' 
,:kový rozsah'člověkova, poinání :a', sebeochraimé "předvídavosti,.' 
Nábozenství n'aniž.šich·, stup'ních v procesu kulturního,vývój é ,. ' 
'VYZlúíčujepředevším strach; ,plynoucí ,i ,'hio'zíd tvářnoStimbc'né~' 
'pHrddy:Poznifní 'neznalosti :přírodnich"sil"jde ,·ruku'v. ruce. 's" bb:-" 
novo\rán'óu: zkušeností ó t závislosti na těchtó' silách: Nepoznatelné" 

".ciYsh~ritirii' ,'přír6dy i' ríemůŽe' prokázati' 'člověku", ž'ádnou ".'klád~ou < ':. 
,.'. službit,nýbrž.jenzvětšujejeho stra,ch'a: jeh6koinplexo :vlastnÍ' 
, .·inferloritě,: Celé! náboženské. hlediskci' dostává's'é',tiá': .c€stu;pó- ' .. ' 

,kroku azduénovněÍ1í; 'ď jákmiIe 'se nepoznatéľÍ1á hádimka'"všeho,:, 
',míra stáva vevědómi'Clověkověpfediriětein výzkumu mi,základě' 
'zkušenosti: N e'smírněo hsáhly 'a hroziv)r' vesmírjé "zósobňěnv bo-'" 

. iíC:ha.v Bohu,čfni'ž'nábdženstvL přestává hYtÍstřediskem'úzkosíÍ .. " 
.. ': "a'strachů': a· poskytuje stále .víee důvěrý -v~hs'olutního.znatéle, ."';: 

, ':,k~erY'jsazároveň druhem isoudcemj:JOČíná., vytvářéti,osobnosF 'o, 

,,'iČlověka.a 'podněcuje jeh'o'Ínn:lvni"opra:vdo~ost.ď ",: ;'.:Ii.· ... :,:, 
',' ',.~' ~' ,.'1 ,.' " :,' ~ ,.' ,.,' "o .,5, :;, ."'; J :.-' .'~ .. ',' ': y '.'. ~::\" '. 

Zkušenost o; Druhétn Znat~lr světa 'tvoříiáklad.naš~ho nábo-" 
, ŽenskéhovědomL; Obtíž při opjevováníciruh~' mysli'~imQ"ná~:' 

.. nastane, . jakmiIe:hledáme . smysl, kter.ý:rozeznává' inysli,naši~h, 
.. ,druhů; 'Třídění ,přédniětUna,fysiéké, psychické.' a, sociálrii. ',dává 

" : ), . ,,': :".', \ "'. '.., '~, '"' :" 
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,. I'. ná~' vněj šF a. v~itřní . smysl '~r() ~phed~ě třídy' pfedmětů,' nemů:-. . 
. 'žemevšak;' zvláštní, 9'r.gáI). .y1~Jmá~~~:,qalézti· pro ,duchovní·svět, se-" " 

skůpenýv~ společno~ti. ;Sociálni'zkušenoslnám dává, pouzeji-:ď,' 
s to hi o fysické .přítOmnDSti; jiných osob'('přitom i tato základna .... ; .' . 

. :ďs~ciálního;vě,d()mí.je: n,éstálá"~oněvadž závisr'na rovnDváze na~; , 
'ďšehó,:jáství> NejMpři n(óďempiiickypřítDmnýstav nové a ne- .' , .' 
,závi~lé',třídě,.~ředm~tů. Můžě, t~dý vůbec býti, ptá sé,dále Hoc:,';,,', 
king,' diuháir.lyslpřepmětempřínlé zkušenosti? ,.,.;' .,'., ",." 

',:::~ dmh.~ inysli~énemůže~edDstati je~óm sledováním fy sic- " " 
,kých krlterií;:'tDjest :Jěl,a':jejich,výrazDvých' pDhybů.Důležité " 
'měřítkD pDvaIiy 'p:sychícKébylón~stíll;ěno J. RDycem, který shle":', 
dává' důkazo.skittečriOstisDciální zkušenDstivtDm, že se nám' 
do:štává6dpově,dízriašehO:sodálního okDlí. HDCkiri~ se odhDd:.' 

:; lává PDstDUpiti' odRDy.ceova"závěru '.o skutečnosti kexperl:' 
,mentálnímiľ, úsilí;aby,pozn~ľskůtečnpst na. základě, zkušenosti. 

, 'Jak, ale' m~nie ;rD~lišit1;inezitím" co 'je bbj ekÚvní : a :co je:"sub.; 
jektivní částí konkretních .odpovědí?: Není~vůbecsDciálnízkúše;' I 

Ii'Dst' praktickým '. :uznáním . skutečnosti ;'Íľašich. druhů? . N édochá- " ' 
zíme"v "čisté :zkušenosti",jak' pravLMhnsterberg, k, jistotě o 

",'skutečnDsti: sociální zkušenosti, podobně,', jakD.' docházímeďvše-' 
obe.énf .o i zktÍšenostipfírodní?, l:IockiI).griemuže, JDhot,o: hlediská' 

. , .. MiiĎ.sterbergova:'přiJmDuti "pro ',pfni'šriý,voluntllrisni;.'v"',němž ' 
" k'd ..., db"" ,.' , .. ,"', " , . prve .1 eDvy}e'Zane. an.' , . ., ".. .' , ,ď ,': 

'Řešení .. ·zásadníhD 'épisteinDlogickéh~· prDblémuD poměru .. sub- '. ' •. 
. jektá ~', Dbjektujépodle~, Hockinganaznačenov' protikladu."" 

'. 'přírodního a absolutníhDrealismu~ Při pDinánI: druhé mysli . ne- " . 
. . I mámé oddělDvaHideuod:histDrie 'těla. Ideje. nejsou 'nikdyzcelá. 
. ' .. ,:h~tov~;:ďJejich ·.uzrání yyž~duje ,pr~ce a'. času .. uvnitř'mysli: Má.:. ", 
:í,me~Ii ,získati ',nějaké poznání'oideách uvnitř, druhé mysli, do- .. 

,~ jdeme ',k nutnOsti' téhož ' předpokladu, '.' že" t.otiŽ, příroda ~ musí·. oýti .. ' 
;, přítomná a 'zrání' v' čase musí pokračovati: i Abyéliom poznali: ji:' . 

• I něhD :čIDvěka, než "jsme sárili; mu'sílne~začíti :tím, žepozonijemé 
: Cj éhó '. cho~ání. pDd .,. dotekem, pfír:Ddních siL :,ve. vztahu .,' druhého' . 

'. ,člóvěka,_k.l~řírodě.nás zajímá jeho filosDfieíjeho id~a totality~ , 
VtDm směrurná velkDu : důležitost naše vlastní pDznání 'a prDnik-

, 'nutídósmyslu přírDdy;c poněvadž potom·dDvedemelépe.·hodno-
, ..•.. titireakc,edru,qého.čIDvěka ve vztahu k přírDdě. HDcking' pDuka~ 
.; ". zuje~na,důležitost' předmětů, . jimiž se, mysldmhého "čIDvěka .. 
. ,'obírá, •. 'í:tČ jé.si ' jasně. vědom,' že ;pDznánítěchto pfedmě,tů:' ú,:mí· 
" t~tožné s.p~?I:!~~í!1(n.iýslrs,aínDtné .. V proSesUl""'.n~lE(~~,;ly.ól.íme, 
"ideú"aruhého' úiaJelefYsické přírody" ma 'tělCidůležité'misto; "Ve 

.ď~:vztahii k .objektu předs:tavujetotiž'mýsL jakD s'u1>jekt~ TDtD· v:zá:-
:'jemnépůsDhenía vzájemnou závislost těla .áinysliinůžeme VY", 
'stihnoritiDhrazem; že' ,tělo není. fen. symbDlem'ideje; nýbrž že je 
s'píšepřímb:itmetafDrDu .. vnitřních procesů,' jimiž :se ,vyznačuje 
,čiilll.ost:'druhé' mysli; Avšak tělo 'má. prodruhDú' mysl význam, 
"jeŠtě ,;hlubší, . poriěva,dž . jí.opa'třtije '. její' individuální' tótDžnDSt., ..... 
., "") -'.' , ' .. ' .' " • <' ", ': 
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" ",Zpo'čátečního;' naturaHs'tického móri~clisxri~> vi,hěmŽ'pój í~~h tělo' 
"'~'~:~:švehO.~druha;jako~stěnuisk'rie::riiž·nemuže;:,pr(mikiioutLk.·iSólo;" 
,,'vanétrtOnadě" jeho', mýsli;"HockitÍg ď vyšvo})Ozu je'. kónteinpla~ivnl': " 

.. ' '. vhled.N a této, cestě. ,'si', uvědOmili, :že"skútéčnost ei e';spoléčúýrÍ1: 
, , ,'základem pnrzkušenosti jeho v lastn:ímysli'i', pro' zktišenostimysli:" 

'; '. jeho: druha;· Skrzé;'tuto,spolé,čnoiľ,', obla.Sť 'měnitelné:" zkiišenosti, 
·<,:rchcf\nahlédnouti;doiPýsl~\svého,pří,tele:::J~:'t.ím:ui;óvětenpť'pO;;'i., 
, . ",znání, ~rUhé myslI-j ~~?/.~s~b,níh,oi ~ ~l?ie.~t,u.?; ;;7.?i ::;). :''; ':':.':~";:;!'.;<;iď:;:;~ 

.' ,H9ckirig dříve/. pé,~ ;ÍnůŽe.;'dáti:odpóvě&'konečnou,'9'bírá:se~ /;: 
povahou' soCiálrií .' zkušenostíj; při': čemž 'dóspívá ~K' závěru, že ISD-, '.' . 

. ·ciální,·zkušenost;~ůže;rÍ1Hi .. ·kontinuitúv stejnérÍ1:smyslú"jako:;: 
.> zkušenost. přírody/a ,možná :zkiíšenos (mého j ·ástVí:"Přédp'óklá.dem.: 
~jákéhókoli obcoyáni"v: sociálním :sltykti:jé· zajisté' ·'to/,že,·~osobY;.: 
'.:0 něž'.sejedná,';tliuSí'již.mítiďnějaký;:·~polečriý'zájeriíliieho:: ~úipoň.· 
·spóléčné··pole.zajmové,··dříve neŽ'se začnoúvčdomě;k:sobě':blí-:' 

"ržiH::"Hockirig:dokazu i edáié. ,ž.e:' si .' zkušéhostď:o ďdruhé ':mysľi;~ů..;· i , 

, .. ' . žem'e kdykoli~::ď pvěřova ti;. Vyslovuj e: tu·,.v.ýznamn·ou .' thesi,\ .• j ež<~,:
~vnitřně· sOuvisj' s logickou 'základnou. j el1ó 'ontologického'důk'azu';ďď •. 
o;jsoucnosti'boŽí:.·Idéaso'ciáhlÍ ·zkúše~osti,'už.tím;že·je/s'ouČástí·,. 

ď mé: pfeds,taviÝosti;', je dqsta:téčnÝÍri důkazení<pró ;éksish~ÍíCi .'této 
'". ~;zk~š~~o~ti~;:ďXt," :,:;' .:;> , ' ;'/:c.:.;".ďj',.ď,,:;';'j;~,;;~,ď .. ',:,: ':r' :<:'/ď;:;;,:", :y;:',,',~ .. 

o 'Proti námitce; že í~sociálrií ,ikušeriost~ ,ne'rií/nic ;více;: než pr6~;, " 
~·spěšná,pracovní.hypothesa, todPl)Vfdá:HocJcing;'ž~:;;iděa';:drph~:>,·, 

.... mysIF,je··ryzí ·zkůšeností,.súi:geIÍeris.';:Tato;idéa;,je.zálo~ena,~nac., 
· 'zkušenosti;, je(ďnenf:odvoditEilná':z: .. káleidoskcípický,ch,;:"a:r,iaéí; ;ď>;\ 
.. ', v·,níž '.hY 'élementy:;tvořiIý . zkušenosti' řádu :psydlického;a )ýsic~.· ';.( . 
· 'kého: .Kdybychom.,přijíimUiideu 'druhémysl(',jako' hýpothésu,.,' 

j cj í oorávněn,ost . by nemohla, býti ,prokázaml; niľžádnéj inf zá~.: 
',kladně' než skýtá sociální zktišenost' samá::;Pró' H~ckíngaďjé: ~edy 
: idea. druhé' illYsIisoučasn,ě:,zkuš~,n()stí.druhé ,inysli;:i~lóžellóu,~ria: 

, . zvláštním druhu ,po~rianíjď jéjž naiýváJ{Onkrétníni,poznáníIÍlapp~ .. ·· 
.'., ,'orním: TOtó::pózriáriíjeď·k~nkrétní,'ježt().;idea'Ž;,něho:plyriÓUcíí 

nehytu j é.mimO: :zku~enost i>: aprioqíí,,;' poněv~# ,j)ř:edch~ir':~alší::;~ .', 
. . .<'sociál~í :~~úš~~ost ". '~'\ ti,i,',: '::ď,':,'~};'>'::::.;::,j::)/';.':"~·' ;:::':r:;::~:.;:: .'. :;":. 
. . ..' ., . Hocking 'naléza; vj áství~elkoti;,tvořiyou.·,schopno·~ť .. při ;~osa';';: 

;.,. hovátlípoznánlpřír()dy~a 'drtiré,:mY~li;ď';~Po,dle. ,něh(( je: )stéjúě" 
.sna~ná· cesta', k . získání:;o;bjektivriího'ď,pozriárií.'př!:l:ódY.';'i.'druné' 

.ďinvsli .. ~oznán~ al;>solufrúhoďprúha,je.;zákJaailí~: přédpokladem '. 
,. ::<'~akékoliv ~;j iné '. fy~réké'ď 'a'sociální ';ďz}{tjš,eiťosti;;I; ()v~ém'.:že{j smit ... "ď/ 

. :ďdítkaini 'vněj šího světa; ;,zvláŠ'tě ; pok~d' Td~'io'z,pracova~( psy.chó~:\ '.', 
'logických. podnětů, jéž, získáváme: ž'vnějšíCh př,édri;tětů>, N atura:: ...... ;'. 
'listiékyrealisrll' nevidí. ,v,š~ki··ž'eď.iá· .. objeI{Hvrií;:daI!dsH;,.pfírcidý 
. existujé duchovní··Činitel,určujíeí,smysHejfcelistvostLPód6hně· .. · ..•. 

.. ~. ideaIism zapomíIlá'vyz,dvihĎoutLjedineč~ou,funkcipřírody,vje~ ď 
· ·.\jíri1působenrlla; lidskou,.mvsl.· Proto: Hůckiril! . se snaží: f(jmulo';' ., 

'vati ve. své'metáfysicěvyšší dialektickou'jednotu,':jež 
"'-", -,." -.• ,' '! . " <,- r' -',I.," . '. .' >.'- ,'.' I 

> ,\" ," 

I 
\> 



." .:,';.<,: č~ri~, (PO jtÍ1,xi~:~·u·pr~~~lii~~Ii~.Úck~'.ť~·a,l~smí~ :~6ciálni;' r~a,.Fs~ ,,'pehe;, . 
. • - .. "též': realism,ábsolutna,!Pro. Hockínga'vBohu .'. začíná ,prvníonto

'. . . . ..... . /:.)ggick:á: iistota,: Zl :níž.: dalŠfj' is,toty.;ďó:, js'oucnos·ti .. mého . já;" qÍého I . 

.... . "~,~\,.;;·; .. :::syě~a,\il;:~idi.~I!Pte~~~tu:n~t~~:plynp~::.!,::ďiď:'., h ,:,.,ďl'l.,., ,i,. 

, '.->":'" ldea;':Bóliil, je:pf~devšimpojata. :jako;idea':célist~óstií' tótálity,:. 
:\:ď.:,·· ·,později!.·jako'\D~uhá'~.MYsl>a:teprve.nakonec,ď.jak()StvOřitel,pří-'.> 

" ", rody;a:'1idL r épřve 'prostřédnictvím:idejEt a';'poZnání: Boha"i'sme" .:; " 
,~.uschopně·nipřihližiti::se 'aďpozna:ti:s:vé'druhy .. Vďnašem·vz.tilhu' k li:.~. -' 
';,ď,derňje·riám.d.ana:přiJežito~t;:: áhycliQm ~véď ducho~Ílí: vztahy kBó- . 

;.hu·p~oj(;!Y"iJi;ve::Yiditéln'é:.podotJ,ě·,v.;rámd,j.eh6stvořenC" .. ;;ď;:;:i.·,;. 
~',>.;:.: :'("~:'" -'._-~j" ''c'". i ;',-:,>";' .: ~' .. ' ~1'-:'~::~' ':':"'-., ',:' .... " <.ce.' , . '-"~ ~ . \, '." /" "".' , ... ;'L~., ;.)',~i·:".' "',:" : " .. ,'" "~, .; ''"._ " 
...• ~;i; r,;~Hockiiíg:id ů'i.azĎ új e\ieIiCe ; 6l>jéktivÍtuičitr ansceiIdenéí I. J}Oží.:' 

.. " 'PřÚofu přip~óuštíjmmari~rici oožív;torn smyslu,:že Bi1li'j epřítomen, 
.~. v: 'hašemJiá;?a.:y>, naši:clii,'dfúzí~4; '. do'té ,míry, .. pokud' jsme .• nanětň . 
:<závi~lí:' :jsquce,'j~lio;štvOřéníínY.Lidéj sOu schopni 'spolupracovati 
's'Druhou M ýslí'v'oplášti :tvořenísvěfa;'alejsou /rútpi-6sto 'pa'sivnT 
při ;,tvoření 'B6lia' .• Při :tómtopoj ctí .:záléží,·mÚďna'rovnováze ·.mezi 

.,;j;;v;~i~:ii?t~~~t~7~1~~7~~~r',~~a{!~:if@~ď\i?~f~2~'i~h'j .,'" " 
,akcmch·· .. scliopnosh .a. 'zlskava' krltenon.odhsnosh:pro·,zaporne ',',. 
,pre~ikáty, ~'ó,žstvL :Je. '~ku'tE;Čno~tíija~k:01iv ~se' z·dá'·· p~otisirIyslnoU;; 

:,:že • člověknáchá,zí"sria~ší přísfup:a' vřeI~jšL'p()měr k transcen-' 
, 'déiitriíiňu,nédosažitélnéiňii'Bo~Unež k inlInanentnbilU,.hož·stvt...Je ' 

'.; ... ' i,:'::', .;,:'zn'ámo.:ďi/děj iri'ntíJhoženství;: že'íudaism',a:zvláště, mazdais'm., měl :. ' 
"';~'/>':P'fót6ď:'tak,:i~Ú(álsivnia,:vysókoti'úr~veň;zbožnosti; pcín"ěvad.žAo~.' 

".-: ,Ýedl'úplríě odděliti. Bohá'od stv~řenych' předmětů. Avšak··.jinou' 
:,,·'s~utéčnost(5je',;:.žéďvšeckanaše.',zki.tšenosf·.je':,ve:ďsvé;.··podstat~.: 
:,'~~é~~~X~ic:~~!;:.ra;~~c.~~,ť~iitllí:;,':'-;~~/,' ....• ',:!".' .• ;':.;,. :'.' .S, ':.'::,.ď· .. 
,,' :,~:,;Rovhováhu mezi transcenClencí áimrrianéncí bo'Hehce: H6cking·· 
:·;,·:.t~šit~'rpq~ocí:ié:lej~,B~~á,-Syna.<I:~dyŽ,si::ja~ně..u"ědó,~ujéÚIe,' 
;ž~J-Ióckitlg.nech~e: :psá;ti:filo~ófick,ou :qhha i cilJu. tiini~ářské'l::~risto~ 

,::Jogi~r! přeceďj é~om l?:~můž,~m~:-s~:zl:J<lvitFtísriiyéh:o. ~oj mu. nepro': 
"ď pr;ac.:6vai1osti:prb91~m:u,.imD;ianence~t~an.scendence.,.' Boží,' ,.poně-. 
'. véld:(metafýsic~ý' vý'znám funké,~L,ogéln~hy 1, u; Hqokinga • myšle l1:. .. 

. , ..•. 'k()vě·zvládnut.·ďY'tom: je; '. pokud' správnE.vi,díme, .· .• jediný.pod--' :: . 
'~"sťa:ťnýi':ň'e~ostatek;Hockingovy filOsofické: soust~vy. .... . .,<, .... , ...•. 

.. < ď~!:,;j '::.N~~titk~)<Í~i~~·y:)j i~iŽ: H;<rki:ni'svou; fH~s,ofii .,t1i~i~ci~~bde'>ď 
'i' ; ::př~li'~; i.sou;:vfÍ~ným;: ll1y~Ien~ovÝlA.pří!1?s;eII!' \ i íf!1Ž.; se' pu'de:mllse~, .. ' 
'. ď ••••• ~ o~írat!Ja:ž~ ý7.kd9. ~eb.ude,v':paší:doJ5ě za.hý,vati· pťohl~l;IÍem :m~ta~,. 

~fysického ';:zdůvodriění: j soucnos,tÍ ;·l3oží .• na, .. základě,;zkuše,nosti. 
,::,;'Tento :,.násHn;základnfch :liledisek;Hockiúgo,!y;:.meÚtfysiky·;' do~ 

i,. plnÍIn.~ 'pfištěpřehlkdem:,:;tll'esí'~jelíÓ :dialektiékéÍnetho'dy·· ~ .• úěko-· 

, i!~~:i~riliJrý'~M111ji~tJr;!,;~ď~i,'Wt:r .., ,',. 
, ť'''.rY/·r,'_~~;'~;' 

:;;,. 
\. ," 



·D···ď"ds· "'~'k:;' 'I" '.' 
.' r.:J'Cn,.: teJs a: .' "'.; ',' .. 

····,: .. :~ .. ~*AA,;:j{Aq:;{ď}'>,(';.\.;~;,: ď;' ,~;:i::~: '. 
..., ....••.•.. ,. j ..f:IF,:~tlia~fi?;r%~~·)'".}ii\:·· \.~~X:~!\'.vr:t 

.' '. ,'.1 Tíživá' hosp'odářská sihiaceťza příčínila,'že:na ná vrhfirúinčníhó .... :. 
vý'boiu·aarrieiickéhóvýkonriěho.,výboru·nebudé;·s~odbÝ.váti,chy~'.: 
staná : schůze' p'okračovacího : výboru .. světové" kóilference', , ;Víra: a:' .~.; 

•. ·Rád~·. ve,Wiesbá:deňů;:: .•.... },,;.':'.: " .....•• ,,,::.::;.· .. /ď~;:ď;;:,<? t.:.:. -li'.':. ::".".)," 
"'. '.Výkonný· .. 'výbor.·k~nferencc~oclpor,učtij~;;'~by:::(mistoctoho::í{Q'~ 
naly 'schůze skupi~y'j édriotlivýéh' zemí;;,:a ,'doufá; :::že ';,:zmíriěri'á .' 
schůie .• bůdese koriatLve ·WiesbadénupříšH·rok;' .• ·.",\(·ď,~·;:rď·;. 
; ,~·ZřeteI·,jakvýb6ru: ,výkonného' ták. pókráčo'vacíhQ; jest ':obrft~eii! 

';a. soustředěrina' přípra\rusněinu:y ,ó1937;který.ma"býti' pókt:a.2,; 
,ďčová:ním a~obdobousněmu.·zr;, 1927 ,.vLatisaríri~;·'·':<'::'·}\":l'·; ';:(i", 
'.' . ,; :Hlavníridhérri~tein. sn~inu:~á; býti:· ;,Círlieu'ú:cÍímys[ú ··liožím~~. 
, Jedná ,se 'hlavpěo problémy:,;Círke'v ;Ji': Slovo~;' .CÍl:~eva::. S~ět.. 

':otázkamilostL':" .. \~:, ':'; ... ,);,':/',:: i("·::.;:i,,'·::;/:;:~: ., 
"..' 's .ďotázkouo .mi1o);ti;:kfera .:Sal!la: ó,sobě:jest· základIlÍm'proi ,.,>.'/ 

.lJléme~ 'církve, a '.' jejíhopů:sobenLve,'sv,ětě;'souvisLthemata: pro,'.';"' . 
. "' .. sjednócénÍCírkVí:.velmi 'oŽeh·á'vá;~jal{o':.jsoU:podstata,ďa:"Výúiam;;;:·' 

" niilosHvl. církvi; mi1os(a,úřádcíi-kve,\ t/ 'j,' , otázka :I{něžství;j Hio ď. 
'.' svěcení' a;,poslótipnósti;milósfia;svát.olsti,,(zda:·e)(~opeře:: operanlis: 

> 'nebo .ex opere op~ratoL živoféírkVé.v;bóhoslužbč(otá.zka V éčeře<. 
'.:,'p', v,v'I"'E" h" " 't'," .: 't'd::'~""';":/>"';""""',;;· i:.·:i:.:.::,:. .... ·.\,: .. {:".,~.<.;.·:,.,.·;'.:',·.· " .a:ne Cll: UC ara s le, .,a " :""."""""'''·'i';.''':·· •.. ,,.. .. :::.;.' ,'., -',:·".'\""ď 
.: .:.:,Připomkneme'-li,si,/Ú"snělnti\s'e; J!iá\'zúčáštriiti)28'::iůznycll:\.,,: 

' .. : církve li . denominaCí křesťáriských ';111iinořfmskou; 'tu ·.samozřej mě, .. , 
:,vyskytnése otázka';, bude.,li móžndnatomto:ožéha\'ém'poli'do-;', 

.': jítFkúrčité:jednotě'názoťů, NutnoÚvážitl i že' jedná' sea církve':}~'.:: 
:,velnii. různorodé od' řecké, orthodoxie, přes anglokatolicism,', áž -. .' ;' . 
·'·k.extrémůmorthodoxníchcírkv(' kalvínských .. ,.'.·1" "'. ':'.:,' ~>'" ';; , 

:/::::DostLúspěšný;ďpokusbyLl1čiriěn;na;k~nfere~cLvHigh::Leign':.' .. ,· 
r;' 1931; ktetá' se' zabývala, výhradně: otá~koÚfni1ostLJ eSf právda,,>, i.X . 
. že ria~ly}éurčitéstyčn~<bódy; lépe:řečeno:idéé, 'kteréspližoval:Y:',.::,::., ď 
'různá 'pojéW'mHosti a: zkter~~byly\přijaty::výborem,;<s!dádaíídm, ',. 
se zezástůpcůrůznychcírkvíj ále:jaké~starjoviskozaUjrridu,jejich. '.' 

f;. ,drkve1doina ?> <!~{';"',;,<i: ".' ::":>'/~;y.;,:,,:·,;:<ď:~( .. : ,i"". ,'; , 
... ,' ',Je!?t pochopitelné, "ž~l č~tý .. ,pÚtelský',' ~tyk'; d~l~gá;tÓ ",~e'dé , ' 
,k vzájémným 'ústu'pkům v názorech'a·že· podporuje' dúcha, dohody, ' ' 

',který: ',se. jeví : ve .. yYjádřenI-koinp.romisníc:h ;iávěrů,,:Také\~.rielze}r, 
'.popírat, ž~,·.,vzájemnou:disku~f;se .. mnoho;:'VČCí:uiásrií;:·často:.:sě.· .. ··~ .. ď 
" 'ď pozná" že!podstat~.věcijest.stejná, : jen!iázyy. a ', vyjáqření/jsou;·;; . 

. ;;_ ,!.'~ ,j'~rié:,' -,";' >:.,~.:.:., " . ,:':" >~ :.' .:.~':< :>: ::~'-;' ~ _.;~. '>.:/ ;,,~~ : .. :-<:>~,~.:,:.~.i~,·'; j 'Y",'A, <::~.':) '{'.:,,~.;,:'.},~~~'.>/'~~'::~".~'} :-:}'? -'-\:{>.~:':: ;) ... >1. ;",';',';:< 
';/' Nelze', si ovšem.: taj ift'.,že/ .výsledky, ;ke: kterýin~f~.Qnferen~c'7";!.;: 

došla,: jsoU. veltni, o'patrné; ; široké 'a: aboj etné;-:kterě;, sotva :,přij dou. .' 
'~, vhod' óithoao.xním.dognúitikám; růzriýdtCírkví( tak. :.Ž(t, ;se. ;.zde 
'vlasln~ . ~ytvořila •. ' nová'k?;tTI ptpibišní :'(1 t~e~logÍE~~:iÚi1ósti~~}> .• '; {,.~ 

" -, . '" ': .. 



; 

;. 

'~.", .' :.' i .. ;' .'. ':. ,',,~,: ~ ': ',':; ; ,:':;-" ' .",0 ~ • ! '" <'. ".', 

: >,·'(·.;T O, ovšem, cel~. věcí ,nebylo ,bý. na ,škodu, i de . jerio to, , jaké .. 
~~';,'stan:ovlsko"záuimou'oHcielhí:,dikve' k; nové forondaci. '.' ~. ' •.••. ,",' 
,:.':.,: Kompromisnost: závěrt1~: í éyL~e: hlavně' . ve . spornych bodech,. . 
:,ď.,jalw'· jest.,otá'zkáj.:m!désÚnace,a: 'svobody vůle, . kde'místO·.stro:-···:,. ' 
',,·:hého)er~ínu;. ox~e:rn , zá ďtói~~o.,lógicky i as,;ého,. dává"' sepře~~ošť;l: 

jermmu' ;,svrchovanost.BoZI.:.: (SoverelgmtyoL God), /amlsto, 
.' svobody:,vůle l(frééwi1l) terminu ;,odpově,dnostčlóvěka".(respon-"· 
sibility" oenuin) ;>'.:,:.;+~.:{;:/ ::·t~ :Í' •.•. < •.••. ;.,. ;.;.::>' .. ' " 
(·':Otázka.;, ta. to ,li est . th~016gicky .·velmi .těžká·'a ·.zastánci: oboí íhó' 
·,sniěni'najdóu.:v'·,Bibli~dost.i~dtátů "pro' své. různé; názory;"': < 

.. ·:;:=.' .. ,Jés(,snádza:iímavoiďže 'ariÍ'řfriiská;theologie nedovedla' Juto 
,'\:otáz,~u .ď~ozřešit ;·béz. komp.romisu ayzhledem k.' její "nejasnosti' a 
.,,:·;tě~kos~L;vnitfiiHl:vněj ší ::'próhhišuie .t1sty;,jc,drió}ío •. z~. nejlepších 
.. ;, srychdogmátiků;;. že~i ,remaoet ;.' inscrutábi1é; 'mysterium":ol zůstává 

" .' .. ' ". t" tl" 't .. . "'t' ") ',' .•.. :.:..... '" :. . '.':. .',.. ", .. :.ď t;tevyzpy ae, ne,', .a)ems Vl -;.<' .. :r" .'> .;" .~.! .::.,,,., " 

.. 'qG~ ~van;:Noort,·!\íDegratia/Christi ... ;[O 'milosti· Kristoivě] 
p.':l14.). ,: ... ,,'1':':::1' ~:~",.)' ;/" .':: ..•. , 'e'; ':ď ,".," : ... 

' .... ··Podob~ě:ko~pr~rni~nrje;ťřeŠeni'otázky ospr~vedlriě~i· a po':: ' .. 
svěcení; a:. obsah ':fórJri'Úle; ~,sola' gratiá, "sola·fide~.~. (po'uhoú :,rrii1ostí,ď" ','.;. 
p6ůhou:;věr~u»:";':<:::';>:ď~ď" ~"L;>::"\~':,:: ',,",.:'" .' .i t- .. 
::;pokudse~.týce::.a:poštola:'Pavla:;. á. jeho ,názorů', ,; .tétootázce " .. 

':':{hl~vÍ1ě:;preaestiná,éeia. svobodyi.ÝŮh~), '.obSaŽ(Úlé,v;ósméa, dé... ' 
~:váté' kapÍtole';)pištóly'; k: ŘínÍariůrii;s/niÍniž;.kóntrastuie kapitola) 
,desátá,·k(h~'Pavell zase:zdůrazňuie svobodu; vůle a 'zodpovědnost' 

;:Izrá~le 'zá.svŮj pád; nutno, si 'l1vědoiÍúti,'~epaver; byr Ótlc1iórvá,ri:', 
. 'éem·,školY; farisej'ské', ' .. ' kde 'fyto:rn:yšlellky>irfilósosického": hle.:' 
. :diska prOtichůdné; íb;yly' náh.ož.ensky'· běžné a" přešly Pávlem,oo 
~ filosofie·a>..theologie, křesfansk~" marhě;,se sn'ažid ú,vést obf tato 
,hIEfdiska·. v, logiCký:soula:d.;.Kónfere'nc·e' V High , LI~igh;.vyhriula; :se . 

• :<oshltně: íl'moudře:všem; podrobnostěni,a,aby\ staré; terminY':'Í1e:- ! '.' 

::vyvolá val W staré poj my a' sriinii Fstaié: spory, volila> i ak 'shoni' .' '. 
'. ~ ,uvedeno,' termííiY .riovétcělk~m~vYhovu i ícL oběthastrariám: Poj ém ' 
,i.,~;Sover~igriiW:.ď:oLGod:':,(svrchova:riost Boží)'naznačítje. naše" dr~ 
:.~:keV've s.Véin vyznání' slovy:,·; íJ eož. 00 věčnpsti ;" I ádné; králóysfví m 
,:'; duší IúišiCh~' j'cóŽ':částe,čně,ód povídá:. starému' theologickému' axio;-::. , 
"(ďni,atu\;Detis.~~.eayi~:IIl~ridtml~!Í',~deis;~ete~nis.'ď; .. ", .••.•.. , I,., ;; \ 

',:>·:,'Konfex:ence:,ý·High ..•• Leighřešila: ;ótázkíí ~ milosti;· celkem ď po-:, 
:-<v,(echn~\~a:ÝE{::s~ysl~\·tr~di~níJŮ,\op~trriě:se ,vyhýbajíc. .. sporným " 
věcem l 'a.detal1um. i ,' !' ď ~ :.,' '.' ď ", , ' 

';"""):.>Ne.'Bežduvodů';j~in·e:,fekli/,Ú :riut.ri<;> Če~aH, jak:,za.chovajfse'.> 
/ ::'kezprávě:theologické ·kÓiííise zmíněné konferénce ofidelní církve .. 
• : ;;o~'. ;l'l"ej de/jéti':o .' věci povŠechné,'\ o~niChž. celkem ď:niožno,ďdosíci: 
::; shody~ . Církve ',cht~jí:, také slyš'et:ře.Še.ní prakfické,'io jest .. ' otázků 

. svátos.tí(póčet7,či2?), svěcení ,kněžStva a s ní'souvisejíd ,ptázku ..... . 
\:6ivl:{,lp()što,lské~p()sloitpn?stkod,;'ni~hž :záyisfv katQHc~ých' Cír.-' ",: 
~kvíc.h.:\móžimst:,kněžstVí,. udílení I svátostí: Cl! ,milosti (Svaté pojí:..', ::. " 
:ďxn~ní~·. F:~clíaristié~;:odP?~těÍl{'.h~íCht;1) :~,<" Zde naskytne' ď se," velmi:~: ' 

)\::.;::1;:;-". ,~~ ,:,,::.~ ~'i~,,\; ,,~',,:" , 

,,;';. 

,-,~-
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mnoho . překážek;:: které sotva dajLsé odstraniti. 
formulemi., . , " • :, .. , 

· " Naznačuje' to zřejmě usnesení, presbyterní církve 'anglické, 
které zdůrazuje "uznání rozdílů v učení a praksi, bez, obojetných 

.. , výrazů,. (inunambiguous ' t~rms) I ,jež < jsou' základe~' rozdělení , 
církvíl" , " . " , , " ' ~, " , ' 

,""Myslí sé zde hlavně'~ otázka kněžství asvátostí,:.;v nížpres'; 
.' byterní církve zaujímají stanovisko zcela! odlišné odcírkví:kató
ď ': lických (anglo-,' řeckó:: a starokatolických) . 'Máme za' tó, "žé> zde. 

jest hranice a překáŽka, téměřnepřekI-očitelná. ','.:. " : ',;, 
. 'Podobně .. nÚodnísynóda ':reformovaných ,:církvÍ' francouz: 
ských' (Pau 1931) ,.jedn~jkLo.,svátostech, 've,svém,raportu 'yy:~ 

, 'svět1uj~ :sice pojmy,běžnéo podstatě milosti ve; ~vátosti,celkem' 
, . shodněsostatníínLcírkvemi, 'zdůrazňuje "dle~ učení kalvínského, ' 

< :.,Je 'Svátos(jesťvke 'než: jén symhól '(il"est'úrie commúnication 
ď,r'éelléde.hl.gracedivine) .. '.", ..... '.". ď. ". ;ď,;/ ",""', 

.~ . Zdůrazňuje však také, že ,:ořes to,žeSynod~ i nezneuzriává ': 
ď",duchoyního, významu daného'Písme~ svatým ,.~ktům>jakó:,íest 
.. ' ~'sňatek, biřmování. svě,cení. kněžstva" círk'evreformóvaná:fu.,znává 

jako svátosti jen křest. a Večeři Páriě .. i' . , . • .'. 1" X," ."ď' 
" '. ',Zde bude ovšem velmi, těžko,. aby církve našly:. sPOľ~ČÍlOU 

,základnu.:,. '... ' ,.,' . ,;.ď'. . '. 

:' :,:Také ,pokud se týče : přítOluriosti' Kristá V Eucháristii. se:riá-~: 
:', zoryďvelmi růzIlí 'a ';,pt:ésence 'réelle du Seigneur,sélonI'Esprit"~: / 
" .,:,ve s~át<!sti ;dI7' církv}. reforni~vaných a; dle' c,írkYÍ'k.atolický,<::h~ se::; , 

velmI"ruzn!. ' ,".., ...... " .. ' " ' .. ", .. ,. '. " 
· .• ..:P()dobn~ pokud sétýčekněžství,drkve' reforÍ?o~ánéuz,návaj{,' 
;kně~ství všeobecné, kteté oprávňuje každého>Učeníka ,Kr~stova,' 
'kudělovánía slavení svátosti a jeovzájin:upořádku a 'řádu .,1, •... 

vyhradila toto kněžím. ustanoveným odcHkve; " , ...... ':' ': ,',' 
;' 'Máme za to, že i zde jestpřE!hrada,:kterou.půjde těžko#e- ' 

'ď: kleriout, všeobeénými a oboj akými theologickými ,pojmy: . ' 
, ': : Také naŠe . církev má v těchto všechótá~kách', sv'é, ~lástiií 

, '.'. sta:riovisko,. které" jest odlišné i' od církví'. orthodóx'ně~. prote'stant-:-:' 
" . 'ských i'katolických; ato riejen pokud si ;týče,sválostía;otázek 

. s nimi, souvisejících, ale také pOkúdse týče t.<iv.'.'predestiJ:l1:tcé. 
iélekce;boží;'ť .I,'".:ď .i.'·'" , ·':.'ď,·;",.,:",' . 

'Přes to, že: preél~stinaci v ~elk~ á :Pbdst~tě uzná.vaLi M. J ao 
Hus dle Augustina .. a Viclefa' (jenž ji převzal od svéhO 'učitele 
Bradwardiny,: jako ostatně celé svójeučení!), naše; církev,'· vy,,:', 
stupujíc. z moderní'ethické.·.zásady, že Bůh.·jest.· .. byto~tábsolutně:. 
'spravedlivá '.kevšem 'svým tvorům bez 'výjimky,' a ,žéďu . ,Něho . 
'vskutku'. není '. "pnj ímání·. oso~", . j akojest ,tomu~ uslabych:á(ne:- ;',,< 

· ' dokonalých lidí, ba právě/že před Bohein áU'.Boha'jest'absolutnh'c 
.·.rovnost li vyrovnání všeho '~ 'nemůže) převzíti' ide'epredéstinace . ď 
.:. a etek9~,u,BQha~ .. ,::: /:".:{ •.. ,' ,c',.;':::"i;:, ;;<"', ' 

Ovšem' otázkuspálvédlnosti ,boží<.a. konéčného:.'vYrovnánL 
",' , , .,.> " ", " , " ' 

.: ' 

I. 

, '. 
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nemuzemeďposhzOvati'z,úzk'ého hledi~ka zdejšího ,života,' kt~rý 
j esť vlastněj en , vteřinou~ řekli, bychom, zábleskem věčnosti' ži- . 

'< ,vota;nýbrž nutno 'ji .'Posuzovati z 'hlediska věčnostiiživo.taducha,_ 
i.ca·"pa:k.,'nemusíme:předpokládaL.žádnou' idei '. predcstínaée 'či'· 

"idekce;,'kh!iá"yzdor všem 'sofismatům theologů; vylučuje abso-' 
.·lutnostsprá.ve~lnostibožía rovnosti všech duší ·lidkých před 
';Boheni;"což jéstiájisté absurdnost mravní aurážkaBohÍl.~Otce:l'·". 
\.' '":',, • ',', ", " ., ' - '" "), ,.,' I,,"'" '" , ,', >', ' 

:~ N elzéupříti; že konferen,ce" V írÍl.a 'řád" (F aithÍl.nd 'Order), 
'či jak'se:.jí běžněfíkáv IÍlezicírk'evnímsvěÍě"lausannská':, vy_! 
konala již důležitoU::prádrnejen;tím, že'jédriot1ivé'církve kře- "\ 
sfanskéďse"spolusešlYi aby' se vzájemně 'poznaly' a' spolúp'raco':' . 

.... valyvduch~ křesťankém,.· což' j ~stzaj istépěkný :úspěch, ale také 
',' 'mi, poli' theologickém ~neboť' nej lepší. theologové' a filosofové 

.• ' "š,écl('církví: pódali! sobě : ,ruce k " vzá j emné jdeově~ theologické. 
\spólupráCi a snad'i . revisi pojmů 'starých, což, by bylo ještě vět:': 

'. šímúspěchem:, OÝšem nesmíme sipředsla ~ov'a ti, žě taková, práce 
,:se",vykonázaněkolikleL,:, ď. ", .' :, .,....., 

:\:'" ~iž 'dílb '" The D'o'étrin~ oI;(Jrace" ,.,*J (N á~ka''a: Úiir~sti);. j eŽ~ . 
'"Corilmittee" připravilo a jež jest dílem sedmnáctitheologů:růz': }, 

\,'llých:,církVí,é'dílolov theologickéJiteratuře "Dé Gratia"jedi~. 
'. "riečné,nasvědčuje,že 'se zde pracuje .vážně, přes' všeChny'potíže,:, 
,.a.žé'práce. tato není, rieužitečnou, .Jistě . jest. ~i. přáti, "aby 'mezi-:-

,.' církevní prác,e theologická byla soustředěná a . vzájemně: podé~ 
přena'vše111itheológy neřímskychdrkví, a aby tyto byly celému 

. světu' pfikladem,.'že 'dogmatické "ruznosti nepřekážejívzájemné 
.. křesťanské spo~upráéia solidaritě: A zde jest zajisté velké"pole 
'půs6brlOsti; které se otevírá .konferencilausatmské; A' zajisté 

" všechny tyto užitečné věci budou 'ku:ďpropěchu; reformaci a vzdě-'. 
, láníii1ášídí-kvi/která jest téŽ členem této konference, ;,F:aith 

;and Orde:?', '.,'" ;.,. .. " ';; " ,í 
'., 
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. A BISKUPA ONDŘEJE ,II" 
.,\.' 

-",- .. 

""~'(T'~:~~i ::~nk k~y':tf~m~ něm~~kÝm 'ci;ke~~i~":hodnosÚřůňi:Í1a~: 
. 'řizovftno :vyšetřován( o'stavud~ecése .pr,ažské; dne 15~ ú,nora 1218 J , 

uložén6'jirri,ta~é~aby v úvédených chrámech' klášterních a ko-
",.:;,:,,~~:.,,; ... , I''': ,::\~"~,;'.:.';/:~',-'_<,~' ',"','":,,,':' ~_, > "', ""I,:" '\, ,,'; '.' ~', "\' :, ,\ . " -<'i 
:~)Bylo hy,záhodnorozvésf yď delší studii,' pozn, redakce. .' '. ' 

'::'.> ~.) Edited,byDi-~ W,.T,Whit1ey, Student Christian Movemenť,Press,58 
.. ··;~Bloonisbúry 'Street,' LondoÍlW:C:I. :i.,'· ':". ., . , , . 
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,l1eČ~ě 've :vš~ch chrainéch,a>ť': ~ž ,biškupskéjuris~li~~i: podléhaly 
či nic, o zachovávání interd~ktu se' postaraH.5~) .' ":,ď ,,",' 
'} odohné '~ařízenidal papeŽ dne '4; března 1218 biskupqvi " 

"; olomouckému Róbertoviípřipómínaje'j .že~ jeto již druhý-rozkaz," 
fohódnihu.':3r . .• ' ' ", . . ' . ,;': 

, ,Pot~in, přikroČÚ p~p~ž ml' p~tr'está~ítě~h, k'dóž' interdikt pf~-, 
,. stoUpiIí .. N éj prvé zakročil' proti· praŽským; kanovníkům; '. Dostalo '. ' 
;semtítotiž zprávíže interdiktemopovrllLpředevším děkan,M. 
'ArnolO s, některými preláty 'a kanovníky kapituly, pražskéažé 
ho. nedbali dříve ještě,' než jej ,zFušil- mohúčský,arCibisk,up, .ač ď ,I' 

ipapežZrušenL onoi.pqvažoval za' nicotné: I poručil (16. února .. ' 
1218): bisktipovi 'řezenskému a opatům CisterCiáckým,::V Řezně a ,'; 

"Walderbáchu,'jimž den,předtím " nařízená.šetření· -óstavu die~ 
<·cése .. apéče o zaéhovávánI··interdiktu·od eximovanych'řádů: aby' (, 
", dále vyšetřili~ .zda' tóintitak, jak papežidoneserio;bylo, a, jestližc ' 
, ,.' jmenované prelátyshledajívinnými, by jesuspendov,áli:s1Ířad,ti, 

. ibeneficiaa :obeslitlido Říma k zodpovědnosti.?4) '. ,- ď 

!",Aj:ikorázněvy~to~pil papežprotiarcibisk_upu:írÍohu~ské~u 'I 

pro zrušéní_ interdiktu Ondřejova, takriyní' znova přísným; ano 
"hrti~ymHstem ze dne, 27. hřezna1218 ~ jižpo třeti~ pokáral " 

biskupa oťoinouckéhoRoberta,. ukládaje:mu,abyse?přičiniloďza-' . 
chováváníintercHktuv. kostelích řádů-zmoCi dh~éésní yyňatých.; 
,Současně .nařídil:. děkanovi. Vikto~u a Jil jímu, scholastikovi 'vrati-

-slavskému;.aby. biskupa,nevyplní~li,rozkazil během dv_ač'cti dnů. 
" ,,' po obdržení listu' ,pa pežského,k' tómu ~,dqn,uti1i, s vyl ollčením ja:: 

, kéhokoHodvolání se. strany biskupovy;55), . ;' ,--

:,\., 

. . U'kúrie,~~d~žoval ;e.· .. stálebiskup 'Ondřej;' Ul ·nělíóž'·zasa,dní 
požadavky splývaly: se, zájmy osobními,'je,muž vítězstvCcírkve. 
bylo věcí jeho. vlastní cti, a jenž tedy nepropásl žádné příleži.; . ~ .. '.' , , -' ~ . 

. ', tosti, ,která jeho snahumohla podepříti.56). . . '. . 

. , VtuchvíÍi;tedy:pap~Ž ovšem již věděl, že'biskup: R~bert,rii~ 
čélio nedbaje na postavení., Ondřeje ci jemuvěrriých kanóvníků 

_pražských;,~ slavnébohóslužbyv samém kostele; pražském; tedy 
'na' mí,stě.stiženéminterdiktem v prvnC řadě, vYkonával"ač se -;. 

- neinohlvyntlouvati,:žé.byOinferdiktú~evěděhkdyž sám jello" 
. prováděním byl' pověřen, 'čímž . proti Církevní. kázni> a,' solidarit~ ď. 
,t~zce se 'proviniL Jestliže tomu, tak,' pak,piohlašúje '~papež bis:: 
kupa za suspendovaného. s úřadú i 'důchodů na· tak dlouho, dO,.; 
kud by se do Říma nedostavil a nedál řádného zadostiučiněnL~7L ' 

f,' " 
. '," ' 

',51) Friedrich, CDB II, Č;. i54; ~tr. 145;: ~ď ,Erb~~, Č.' 587. 2 Srv: F~ntes.~ ",: 
n;r.boh.:V"pag.,129;., " .. '" _,,:',.. . '" ,', 
~~ "'1' 53) ~'Friedrich; L,.c: Č~' 157, 'str ... 147.' ~:'Erb'en~ č.,-59~O'-· .-", ., 

: MfPriedrich: CDB II, č. 1. ,str. 146-147; -' Erben, č .. 589., , .. 
. 55) Friedrich; CDBlI, č. 158, str. 148-'-149; -'- :Erben,č. 591; .' 

: "") 'Novolný, české dějiny ,1, 3,str.472.,:' , ':, . ..' 
, 57) Friedrich;CDB ,II, ič. 159, str:149~150; . _ 
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. .' A:'také tentokráte u~aleriím':s~spense na' biskupaRober~apo-
. '; věřeni oba prelá'ti vrátislavští, děkan. Viktor a: scholastik Jiljí.~S) 

,Saínopozriání : poměrů .v. ~echách nastalých jistě'.býlo fl(!pří~ ... ' ,-,. 
> ,jeinné,ipapežii biskupU Oridřejovi. .:JiŽ okolnost, že se,obje:-:". 

vilo ,tolik .vzdoro"itýcn.á'nepo·slušnYch v .řa'dách vyššíhoducho-: / 
venstva,a ~ že' ani biskup olomoucký/neváhal,přidružitiď se . 

, k riim, ;bylo-'~povážliv:é. Je 'tedy pochopitelné, 'že: si Ondřěj přál, 
. zakr,očení'nejpřísIjějšíhó,v ď čem"arci, i' papež: mHefá,d'vyhověL . 

, . Aten,taháte, zdá se, 'ne 'zcela' bez účinku. 59).. .' , 
,'> ,:Sice bis~up 'Robert neZnepokoj~val se __ asipříliš~i po~ději 

. vždy'vidíme,ho v dobré shodě s králem a v,jehookolí'::"'-I1ic-
::,' méněi>řisnévystoupení papežovo docílilo :asi',žeÍnterdikÍťmusil' . 
. ': býti zachová"'árípečlivěji.. Pi-e1áti, dotud se 'mu protivící; pro:' '. 

..:.., 

, hlášeni Úl' suspend()ványa měliseosobně dostavili do Řima. Co'.' 
~" ječekaloio, tom 'nebylo .lze: pochybovati. .Ale ik&yž "obeslání 

,'. • nevyhověli, . býlo přece. nebezpečrié, stavěti' sei 'nadále nyní pří-. 
",' ' mo' proti 'papeži.· Také, řeholriíci sotva,se ·nyriíódvážHi. dovolávati:;, 

se,svých,privi1egií ,a: vzdórovatL D~'stalo'seiirri .~ 'o 'něco ovšem: 
poidějU,--"výstrahy .velmi výmlúvné~6.0):;, .. ' ..' ," ',. > 
<:A·byla:tó především nálada, jakou přísné úikročení" pape..:ď~_ 

',.;' Ž()vocvzbudi~o'_asi v kněžstvu, 'která pobízela k ()patrnó~ti.Nastá- •.. ' 
. '.' vala<obecná,nejistota. Shitky ~iskupovy a< snad iTeh()~toupenců -:,ď 
. 'zabavil;. král, . statky duchovenstva, jeho· strany byly' rovněž óhro.:'· . 

ženychýstariým . zakročením, Říma. Poměry stáv:alyse ,)1esriesitel':' , 
nými, interdikt začínaL-UžitLT ériálady, tieby 10 radno, podce:.. '. 
ňóvati.Byl to 'první úspěch papežův a ~tími biskupův.<Anedbáti· 
ho bylóPřemyslovitím,inériěmožno, že i'situace'zahrániční-;; 

.\ ,-

dosúdmu' příznivá, začímila.se kaliti.6l
) 

c •• , .,;- '.< ." " • ' 

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

'~::ÚsťupkyPfemyslovÝ; -'- tádosl·zavyšlání legálaalalere.62 f' 
• '.":'.' ~'.' , _;; > ~~. ' ,,'. • ,I," , .. ' . .- ,:;, ,~,_ 

:;Tyťo kroky ~apežóvy : ritushY~ ~ohno~tiPřemysIa> ~~poIÍ k'~to> , 
'mu, že se pokusil,omluviti svoje průtahy ,s vysláním .slavného po-' 
sélství 'do Říma, a učiniti. návrh" jenž 'by alespoň zdánlivě pře~' 
svědčoval papežeó jeho dobré 'vůli .. ' . , .·i.:.;.' .. _ 

·-'KdysI' v;dubnu 1218, ps~l, Přemysl;papeži,63) že' již by byl 
slavné poselstvo dávno do Rínia na skoncování rozepře s 'bisku':' 
. pemvyslal; bá ž·e' pos~lství ono diž: bylo připraveno, když tu prý 
.pojednou přišel opat kláštera ostrovského Reiner;' vyslaný bi.; 

- , -, '. • ' . <'" '. ' '.~ - ." 

, , 53) . Erb~n. 15:592." 
59) ·Novolný, české dějiny I; 3, str .. 476. 
60) Novolný, L·c;str. 476.' . 

. 61) Tamléž,'str~'476~77.' . .. ...,.' . , '.' , 
'. 62) legáta·latere. = poboční zplnomocriěnec nebo. vyslanec; papežský .. 

v jednotlivých záležitostech. . < ' , '. . ". ' '. ' 
, . 63). Erbe'n, Č'. 595.'-V listině čteme "tréscomites' nóstros maiores'; ,,", 
což Tomek (l.: c. 155) překládá' slovem. "žúpiťrii".':':'" Friedrich, eDBII, č, 160, 
str .. 150-151.' ,~.~' ' '>.", 
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skupem, jenž jménem jeho ~žádal,< aby s·p6s~lstvím·.~b~li vyp~a~ ~ 
veni tři nejpřednější, župani zemští,'; které biskup .sámurčil;·s 

c . ~Heřmáne!ll, opatem waldsaským,. aže . prý,'má'rná' bude,~ c~sta 
. ' . poslů, jestliže místo určených Ondřejem by\jitiíbyli vypraveni < 

za plnomocníky.64) Než však přání'biskupovu prý nemohlo býti . 
',vyhověno; ježto' jednak' onění ~šlechticům.néniohla býti'zaručena.· 
'bezpečnost na cestě,65) a opat walasaskf že.prý .. bezdovolénj· 
.svého.generálního opata' ve 'Francií na' cestu vydati':se nemohl, 

'-' ~ejsa·povolánpapež.~m.~6): .; r.' ' .. ," ď 
. " Jestliže tedyopiavdu';jaksám' pravLJv listě papeži~shóřa 
·.·.l1vedenét;n) . chystal se vypraviti slíbené '.' slávÍlostní poselství ke ./ 
. kurii, účeleinjeho nebýlójiž ;to, co jím mělohýti'.původhě;vyžá-
.. dati si na papéžirozhodnult konečnéí >nýbržpřenésti; rozhodnutí 

dókrajinbližších.Alé k .tomuto poselství již·nedošlo.6,7):;. ' .. 
_ ',':' ·Sk:útečně tedtšlo' Př~mys'lovio tb, aby's~oi':~~htl veden. v 
:: "::Římě, 'ale v gechách' či 'asp()ňv jejichsousedstvCKtál' musil po~" 
: ~ ,'mýšleti ria ústup. • .'. . .'. . ; . 

" ., Zostř~ný postup kurie poučil ho, že se' s jeJ1 str~riy nemuze . 
. nadíti "svého .' ví těistvL ,- Jestliže.'. dříve 'doUfal' v blahovůli'" pápe

"ďžovu,'a nechtějemíti sótidCem svého biskupa v jeho vlastní při, 
:;'ochótně slibovál·'podříditi s,e rOzho'dn'utí papežovuI6~) 'nyní šlo mu 
.' spíše o' to, aby se vyhnul přímému iasáhnutí papežovu, aby do
'.cílil dohodtititís biskupemmimo.kurii,:jetÍ za účasťenstv(le'gáta 

'papežova,kterélio osobnímstykein' spíše doufal získati.69.).' . 
:JJznáV:á, že m~budenutno ÍJyho~ěHal~spoň"v~ečém;~:pr~tó:: 

oznamuje předem,v' čeiribYmohl póÝoliti, čili: jakdiplom~tticky' 
praví, .. v·če~ by mohl' obrriěkčiti:tvrdost,'svéhonároda av čem.ni-: .. 

. '. kóliv. 70
)· Vtoin,co, biskup. požaduje sprá:vedlivě,'· chce mu král ď 

vyhověti, ale 'nemůžepry nufitisvůj národ k ódvďděnÍ desátků . 
neobvyklých, a nemohl by pry. v'ůbe'c fak'učinifVárlÍ kdyby se 'ď 

~ -', •. ,', ,. "., e < . . " , ' < -' • • '.' .'. -,' , '"' • , \ ". • " <' • ,'~ 

,64) 'Srv: ~Nov~lný,'česk'é ději~y, I, 3,st~, 477, p~zn>3F:venit a: latere 
• eiusdem épi~copi 'abbas de Insula, petensex"persona 'ipsiús'miHi: sibi tres 

comites nostros .maiores cumabbate'de W<i1tsassen .:." dixitquei frustra.1a
b6rílOtes, siqui, a Iii miUerentúr. .' ď· .. · . ." ' , , ,', ..'. . .... , . : 

· ,'ď ',65) Tomek pravÍ(!. é: 155) (bez kterýéhžtožupanůí poněvadžďby natén 
čas nikterak býti riemohl. .:-:: V originále čteme:' nu110 c(msilio' viae securita~ 
tem. habe:e potuerunt,což znamimá 'spiše,' že jim nemohla. býti nikterak za~. 

'" ručena bezpečnost. na ceště.· c·,··· " .. ,ď::.'.,· ,).:: . ".;: ';', ". 
, 66) Novolný, České' dějiny, Ii 3,' str .. 477~78 pravi:, Jistě. ani šlechtici 

· sami nechtěli v okolnostech 'tak' ponižujicíchposelstvi převzíti; '- byla pá~ 
trně poůhá výmluva, ~uvádělo-li se; žes~jim nedostalo ujištěni bezpečnosti 

•. cesty, - a také pro opata waldsaského; našla se výmluva" že nesmi odejiti . :'" 
'c'; ,bez. svolení opata' v. Citeaux, leda na vyzvání' sama. papeže; , ' . 

", 67) Tamléž str .. 477._ . ,.... "';<. .., ',' ... , '. 
'~_' .~68) S~. 'str;'79,'pozn. 21 (NR;'III,'2).,.· ' . " "~" 

" rn.) 'Novolný 1. c. str .. 477. ," . , . .' .,' .'. . ... ', 
c 70)Si:v.,Novolný,české dějiny,' I, 3, str. 478,' poznámka 2:', iÍl quibui, 

, '. duritiam geiitis, nostre ,nectere, vel iri. quibus eaínnon. fledere . posse cognos-
',ceremus..' . , .. ". .' . . , 
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jednaló o desátky, ktér~by séQ~vád,ěly jemy sam~mu, a měly ,: 
tedy~sloužitijemuá jeho Užitkům., ,'; '; " , .. ' ", " " " 

',~",' . ,T~jezajín:;avý,obrat.Prozrazuje,' že Přemysl ,v(očjde,totiž,~ 
'" ó úpravu poměru církve českéke kiáli, ábykrál neměl z',církve,:, 
. zisku; jakodohid. Nepřiznává' sice, že'bychtělďpoměr upraviti 
, 'tak;~by jehozis~,~' lcír~v~:přesta!f al~. P?~ítaje,v du~h~, ,že, by 
:ktomumohlodoJlb,hledl, alespon POJIstItI, dosavadm stav, po.; 
:kudjp.é,o~desátky,ď tedy zabezpečiti se před vzrůstem břemen.; 
Brání se protineohvyklým desátkům, i kdybyjiríak mělo 'zůstati 
přistaréín a'on z nich tedy mohlíníti zisk,7l)": " " , , 

,," ",Pokud se'všaktýč(désá:tkti starých, j~i namnohý~hmístech'~ 
.• sezadržují; .~, a v tonÍ'je 'další ústupek protid~ívějšímúpopírárií 
veškeré:viny,,-,-:ďpostará se, aby· biskupovi byly navrác<:;ny' aÍ1a:': 

,dále odváděny. ' , " " 'c' :' j "",'. 

Aby pak papež nabyl jistoty, že COhyriísHbúje, také odd~ně, 
vyplní, 'žádá ;,háJ papeže <snažně, 'by ,poslal ,legáta á' ,lateie ' 
(splnot} mocí) nebo, ilěkte~ého ~ rozvážného' muže: s biskupem, 
Ondřejem do Pasova> : ",'; ,'" ,,' ," ;, " " ' 

• , .". : " : /' " ",'." '." '. - • '.' " "~ '.". ,'o '\ " • 

, ., 'Kdyby se však biskup obával,' Že by 'niupřátelé královLniohli, 
'( " 'ub1ížiti,zavazujeseI<rál přísahou"že biskup ,jak na cestě do'Pa:' 

sova; ,ták'na cestě'zpáteční bude','úplněbézpečen; Aby pak svéhoc 
, 

zákla'driího' požadavku" ~ , vypravení: legá ta~ ,došel, nabízí Pře-,' "", 
" I mysl ústupky 'další. 'Hodlá se prý vypraviti ' až na ' hranice, zem-

, -ské a odtud, prostředniCtvím poslů dohodnouti sesbiskupém~' 
, Biskup si prý' takémůže',libovólně c vybrati biskupy neb opaty,.' 

, .,'kteříbybděli nad 'vyplněním zavazkůse strany královy. Má-li ' < biskup něco proti úičitým .osobám, rozsoudí to král podle práva 
:, zemského,neboj kdyby.' sLbiskup přál; ,výhra dí soudu ,papežovu. 

I,' 

, 'Na ·konec óffiloúvá se král pr.o oběšení duchovního, ježniu bylo 
" kládeno zaďvitltl.Qnen,duchovníprý bylusvě,dčen z vyloupení ,

pěti· chrámů a falšování mirice,a 'že potom se připoj i1 ,k loupež-:,' 
níkůin,s'riiIlJiŽ,přiJoupe#byl se zbraníúljiJ.t {t ,pod()bně't.udíž' ~. "i 

jaJwoni 'potr'están.:2)\·· ,',,' .',,' 'ď,.,', .' , '" ' .. ' 

,::Protiďpůvodnímu;stanovisku' králoýu'.byly 'to, úshipkyvéldti 
:: ;ceimé, 'třeba:se král opatrně' vyhýbaLvlastnímujádru sporu; jak 
! se zatím vyvinuL -Ale kurii, papežské -ne nadarmo zdržovalse, . 
. luOndřej':....:,...,ani.tytoústupky nestačily, jako'senedala zmýliti, 

"když Přemysl zmínkou .o"knězi zločinci, chtěl obejíti zásáClní po:" , 
;-žadavek jurisdikce nad kněžiini.'Naopak',povolnost takto projé~ , 

. .ven~,z~a jí<: . se známkoiľslaboslÍl stupňovala j ej ívýb~j nóst,73) 
. Papež listem ze dne .15; května 1218 vyho~ěí přání' kráÍovu, 

ale tak, ·aby kral; dříve než by' biskup do Pasova byl 'vyslán, vy-
plnil ,jisté podmínky.' " 

'. 71)' N ouoinv, 1. ďc~str; .478. " . '.' 
. ,72): Srv: také Tomek l.c:' 155.:- FrindLc. 18: ' 

73) N ovotný; ,České. dějiny, ,I, 3,' str. ,~479., 
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~> Odpověď/ p~pežova 'je odmitavá,~ pioz~azují~na, prvý, pohled, ,'.' 
oČ,seopírá; Jsou to, požadavky Ondřejovy;: jež'tlumočí, as nimiž '- " " 
se papež ztotožniV4

) ,ď .' " "",', , " ' 
'- Král měl 'se totiž napřed zaručiti spolu!; pány zemskými; ,že 
'na potom biskupovi ponechá dosazování a sesazování kněží, soudy , 
'mid osobamidúchovníníi ,11: ,vš,ei co patří.dQl obóru, práva' bisku-

' .. pova.: Svýníi, zástupci biskupa', dosádí opět v, pokojnéá "svobodné, 
držení 'jeho biskupství' a že':náležitě' nahradí škodu; 'způsobenou 

:hiskupovia:jeho, stoupencům, a,k tomu;že zl}vážei sv~straníky. 
,:"Pokud se týkalo, odsouzerií' onoho duchovního ~, hipiče, radil. 
papež'králi,- přes'tó; že' se popra,:,ený zločinec 'sám' zbavil vÝ .. , 

' ,'sa'd kněžských, '~ 'by vyžádal si rozhřešení !,ad' c'aittelam~;, 
,(zopafrnosti).,',' ,", , , ",' """"',:,,"'" ,,',,',,', 
\ "" Bis~upřezenský, Konrád IV., opat ebrašský Ebrhai-d'aHéř-
.man, opat waldsaský,mělise dle riařízenrpap~žovaze'dne15. 
května 121875

), odébratLosobně ke králi; ~hyjej k vy'phiění: těch:
to pOdmínek p'ohnuliá od něhO' přijali závazek, že 'splníon i jeho 
stoupenci vše,čeho požadoval papež;kiál se,měl ktOrilU zavázati 
písémri~1 a kromě toho' riěkdo ze zplnomocníků měl písemný zá-

: vazek kiálův papeži doručiti: '_ ~estliže král vyhoví všemu ,tOmu", 
" 'měli plnomocníci zdvihnouti 'iriterdikt"uvalený' 'na' Čechy i a 

'jestliže: by si přál král, uděliti mlľro,zhřešení i;adcautelam" za, 
(oběšení onoho duchovního. ",.' ,', :'><:,' < >: " " , ' 
"f ,e 'Nejs~u to požadavky 'nikterak' mírné a~skro~né.Oč,;Přemysl , 

'ustoupil;o,to)urie své_nároky.zvýšila. Papež míří přím'ok jádru, 
, ',věci" dotýká se zásadního požadavku; ,kterému se Přemysl hle':" 
"děl' vyhnouH: á,vůbec program) Ondřejův je 'zdéještě určitěji ,a 

ostřeji pointován, nežli se stalo 22. června 1217.76
) , "" ,'" 

, ',Než král. s vyplněním' přání papežových ,příliš nepospíchal.' 
Tak'slabým, aby se ve všem 'poddati a veškerým požadaykům 
piÍpežovým vyhověti musil, ,se PřémvsUeštěiiecítiI:, Na ',váhu, pa-' 

,'dalatu zejména jedna 'věc.,:Papež nezmiňuje se vůbec ,ve svém . \ 
"listěďo vyslání legáta,j ak toho žádal,Přemysl; ale ~ato \ příliš' 
,zřetelně naznačuje,' že konečné rozhodnutí, míní učiniti. sám. Ne-, , " 

',~ lze se tedy diviti, žej ednání pak přerušeno na více,'než půl, roku. ' 
, Ukurie':však o:ček~vali již vítězství bezpeČně, a biskup Ondř'ej 

'činil již přípravyk,návr~tu do své 'diecése',Také ony. jsou kar':' . 
,- akteristické, i, zde p()zorujeme,:že páp,ef choval se mírněji 'než -

-biskup.77) ". ~~ , . " " ' 
. ' 'Biskup Ondřej i papež O'brátili,tOtiž'svoji'pozornostznovak 

• " • těm, , kdož porušili ,interdikt. 'Šlo. především, o riižší , venkovské/. du:., 
chove!lStvo, jéž asi vesměs přes interdikt v~:vykoná:vání b040slu~ " 
žebpokračova!o. Ty potrestati bylo obtížnopro, jejich mrio~ství 

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

',74) Tamtéž st~. '479.,' .. ":' , ",' ,,', ">, , 
75) Fríedrích,CDBIIí:.Č. 162:str;'153---'154, -:- Erben, ,Č.596.' 
76) Novofný; České> dějiny. 1.,3; str. 480;,: . ',' , . ". '"., 

, ',' 77) Tamtéž str. 481; ",'. 
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ipro'-v~likoune~nadnosf obdržeti: ~a ~ě~á.hradu. Proto' po vý,:, 
slovné žádosti Ondřejově dovolil papež listem ze,dne 29. května 
-1218, aby sám bisKup, směl udíleti , dispens nižším kněžím své 

: die'cése, kteří po čas-interdiktu' aklíitby sloužili -mše,' protože je 
'j ich 'příliš mn'oho'.7~) ,Tento 'list pa pežův jest první, meži, lisJinami,' 
které si OndřejnacestU do čechvýžádal. . , , 
.. "Rovněž 'pódobná!dispenseuděleria řádům 'Cisterciáckému,', _ ~ , 

, premonstr'átskému a jiným řádům exemptním, ježto předstíraly, 
~e interdiktemnebylyvázány.;791~ ,/ ' ' ' " ",' 
,:,godobně dovolil papeŽ. uděliti dispen~i klerikům" kteří byvše 

pronezachováníiriterdiktu ;exkomitnikováni,- dalisejinýmibi,-, 
I, skupy ,bez svo~ení 'Ondfejovaordinovati: Slllělibýtiponecháni 

v" úřadech, 'jestliže byli jiriak způsobilí' a nedopustili' se':svato~ 
k .. " , ' . SO)' " " , ,,' 
'upec~vl., ,>',,' /,:' , , ,_' , 
:': ~ Zato' totéž proviriění tak ,lehce; neprošlo, duchovenstvú ~vyšší

';niu. 'Dne 25. července udělil papež Ondřeji svolení, abypreláty 
~: kanovníky diecéseprážské,; kteří porušili.interdikt,vykoriává>_, 

',' jíce'bohoslužby bez', ohledu na klatbu,' mohl ;zba'viti ,obroi:íaje, 
',p.otrestati:d.lepředpisůkanonického práya.81

)' Podobné, dovolerií, ,,". ' 
- když, očekávané plné vítězství' tak' dlouho' se nedostavovalo,'~, 

", opětoval, papež', naobrióvenou stížnostOndřejovu'pro rušení ino: , 
teidiktu,dne 3:: prosince téhóž roku, :"':':' .. aby,směl totižberiefiéií 
zbavovati'i jinak trestati pfeláty akněze,-:-,- nečiní se již rozdílú, 

,--:: kteřLsetím,provil!i1i.s2),:' .' - ", 'i c , ' ' , , " 

',_::'Jejich, provinění, uznáno za' tím těžší, ,'že senedostaviH do 
Říma podleobeslánívýše již uvedeného.S3

) Konečně pal{~mezi;; 
tím' co Ondřej konal tak smiřlivé přípravy k návratu do diecé~e' 
:-;--vydalpapež dne ·14. ,prosince '1218 'nařízení' ohledně jich,bisku: ,', 

.' povi eichsHitskému Hartwigovi.84
) Papež píše,' že, děkan kapitolní 

, 

" , ',' 'Arnold, arei jáhnové Krištofor· pražský, " Benedik( bílinský, V éce
;'mil.bechyňsky,'Přibyslav plzeňský,' Držislav žatecký a Zdislav 

horšovský, kanovníci Bohuslav aValkoún, s jinými. zejména ne- . , 
< uvedenými přes suspensirÍa ně,zÍnocipapežskévynesenou (biskú- :' 

'pem' řezenským Konrádem,' opatem waldeibašským' ti '. sv. Emme':'ď 
- 'rama); jakož) přess!1spensi a klatbu pražského bisku.pa ve/své~' ' .. 
, zatvrzelosti, tfvali,:do Říma Íla:soud se osobně ,nedostavili, jak" 

, ,'jim papež nařídil; ač jich tam ještě po uplyiiutklhůtyjim ,ústa:': 
\ 'novené biskup Konrád i obaopatovénetrpělive,vyčkávalL,c Ty 
, ,všecky tedy 'papež zbávujebe'neficií a prohlášenííin,tohoto trestu' 

,: '~" pověřuje biskůpa:~iChsHitskéhO;.~ . ' r 

, ,78.)' Friedrich, CDB II, č. 164,st; 154.:..-155.:.....'Erbe~;č:c~599." 'Fontesl • 
'rer.boh. V;; pag.~'130~' , ", - " "., " " ' 
, 79):Fontesrer.boh.V."pag:130; , ,; " ,. 

" 80) , F ontes, rer: boh: ,V., 'pag. 130 .• ' '," ' ',' \ , .' " 
• .' . Sl) Friedrich, :CDBII; č. 166, str. 155-,-156. -"Erben,č. 60.0. 
,c' ',}2) Friedrich, 'CDBlI, č, 167,' str. 156: ~ Erbe,n; č. 602., 

'83)'Srv.výše,pozn.,52'(NRIV, 2).", .,'. ",:, . 
84) Friedrich, ,CDB lI,č. 1~8, str.156~157;-:-E;rben,č. 603. 
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.úmlUvykládrubské~' 
" ~. ,.,. ... ' , .' ., , < ,-' ' • ; , ' , .,' ,. • " 

,,' :Konečně odhodlal, se' Přemysfvyhověti podmínkám; ,ustano
venýni .minulého Cjará', papežem, j eštliže chce,' aby, biskup na . do'- > 
hodu s Ílí~v sousedství' Čech .býl vy~lán. Za tíni účelem vypsal 

· kráL sněm zemský do Kladrub, kamž se.o'dehralkrál, přední pan-
. 'stvoapreláti. Na snětri . také se dostaviHtři plnomocníci' papežští, ' 

Konrád,' biskup ,řezenský;Ebrhard,opat ehrašskÝi a Heřman . 
.. waldsaskýijimž sem' Přemysl se·.skvělým ~průvodemšlec1itictl'a 
prélátůvyjelvstříc. ".',' . :'.' , ,i: " 

". V é shromáždění';. ježs~ konalo Izač,Úkem r: t219,asivJedn~" 
· přečten bylďneji:>rv~·.list papežský, á sněm potom se usnesl,'že 
přistoupí natyto články: ,,;, ";;,.,,., , 'ď 

• , ' ,- ". ~ , . - " "". J, ..' - ' . . ~ \ "-

, ~ Biskupovi 'a, jeho· nástupcům bucle'ponechánoprávo; dosazo-, <', 
;vati· na beni ficia a prelatury is nich sesazovati, ovšem bez poru~, 
šení'práva pafronafního (salvo iúrepatTonatus).85) .,. Soudy nad " 
ošobami' duchovními podle zákonů, kanonických' 'a,riáfízení 'papež", 

_skýchbude vykonávati biskup, ale zase s dodatkem .. in :spirifuali-\ 
bus - ve věc'eéh. duchovních,' a král vůbec .nikdy na. :ně' nevnes~. 
'rukounásifných,' 'ak dosavad seďó:něm rozťrušovalo. Biskup búde ... 
mocLrozn6dovativ' jinýéh'věcéch;jež př~slušík jeho Uřadu bi
skupskému: KráU 'ustanoví prokurátory ,"kteří by uvedli biskupa < 

.... ve' svohódné'a.pokojné držení celého jeho hiskups~ví,apřijmé· 

. jej opět do svépřízně.',Pokud'se týčešk6d,'jež se stalybisku'
<povi L jého:stóupencům po jeho odchodu z Če,ch do Ěímajdá' 
.. král běhém tříiněsíců 'po bisKupověriávratu dp.vlasti askonco: 

· vání sporu plnou náhradu za to; čeho se dostalo jeho komořeneb 
k, jeho užitku přijato bylo. Pokud' se však týče. škod, o·'nichž se " 
'prokáže, že se staly mimo vůli královu, ,rozh6dne' v téže lhůtě' , 
spravedlivě soud podlezvyklostFki-álovství.Že šetak stane, za" 

k'.' > to ručiti mělo -'a také s povinností'up'ozorniti'krále, kdyby toho 
nedbal - šest předních pánÍ1 zemských: Slavek, ,Slavata, Budi-c 

, ~, ;"voj; Beneš, Jaroš a,Vítek; Vedlétoho: búdeplatiti král desátky. 
, dledósavadníhoobyčeje; a kdése tak dosudne'dálo, postará se;, 

.. ~:ď.;: aby napříště'j:ilácény, byly podle.ténožzvyku:s6) Konečně za,ručil 
král biskupovi bezpečnostosobní~a.;.slíbil mu i povinnóu'úctú;jíž . 
se má :dostátri: jehonástúpctitri,' když'vYkona.jÍ. přísahu, povinné' 

· 'věrnosti, posluŠnosti á:poddanství (subjectionem). Ke sml6úvě 
, 'přivěšena byla vedle pečeti'královské také.obecná pečeť zemská 

, , ~ , j' .- / • -., L " I 

"_,,.,,_'·.c.~. ~·ď8~~ Srv;Nov~tny; 'če~ké dějiny"L 3; 'str. 487, ~o~ámka2:.·remittente~\t 
>; , concedentes, pravíse'ý listíÍlě; jirvé slovo je opakováno z listu papežského, • 
". drúlíé: má jistě. vyjádřiti stanovisko. Přemyslovo; . " je'nžv.'tom . spatřoval 

ústlJpek; ." ' " ' c,.. • ' ''; .• '. ,...'. 

,,86) Srv. Novolný,:: České. dějiny, ,I, 3" str: '488, poznámka 1 (Friedrich, 
CnB II, č. 172, str. -161): Ad hec decÍInas ;secuÍldum consuétudine'ni hacten,us 

, habitam: solvemus'et,sicúbi' non. consueverunt, .solvi de···cetero faciernus se-
. cundumconsuetudinem eandem; stylisace je nejasná;rjistěúmyslně;' v.o tom." 

. 'níže; " '?, ." . ,":,<'~' t, . , : 
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". 'sv. Václava,' s' ~důvodněhím,:žešlechHcovéve .věcech veřejných, 
. neU:žíva:jízvláštníchsvých~ péčetí.S7 ) Svědky úmluvy byli ·biskup" 
řezenský .• Konrád, 'opat'ebrašský', Ebí-llard; 'opát waldsaský ,Heř:
man. Dále nově zvolený opat břevnovsKý Dluhomil, Silvestrklad~ , 

.' rubský, Kassiári postoloprtský;. Reinerostrovský;'Heřman vilé:' 
'. cmovský , řádu ,benediktinského, ''cisterciáčtí opatové: Jindřich . 

ťz' bavorskéh()· LanghCiibu, HartmudzNeponmká: a Albert' z' Plas i;" 
"opatipremontrátští:~AdalIl strahovský, Vilém želivský a Vilém 
. tepelsky' a předních ,pět pánů zemských s četným, zástupem, du-
chovních a vladyk.8S

) , '. . .... ...,,' .. , .. ,. 

'., "Jestliže. pohlédiú:!1llenačlánky: tuto.vypsané' ./a· na to, čeho 
'papež požadovat" květnu 'předešléhoroku, shledáme, že Pře-' 

. :myslnevyhovělpřánípapežovu tak zcela beZ výhrady. .' ' . 
. . -_,Při dosazování. a sesazování beneficiátů,aprelátů, neměla ...•. 

mí ti žádňé 'ú j my "práva patronů". (ius pa trona tus) . Ale ta právě 
;dle' názoruď" zemi dosud 'obvyklého" jak" jsme viděli v úvodě,' 

: byla dosti značná 'a pomocí jich mohlipatronovéLdálerůzným ,', 
,ďzpůsobem:kříŽitivolnost biskupovu v' obsazování Úřadů 'duchov-

" ··'.ních: OvšéillJ v. :Ří1llě asinebýli sizúplna .vědomi. výkladu, jaký, . 
slovůmfěnidávali čéchové: .'. ....... ....... ' .;., ..., ' .. 
;/Také článék o n~hradě'ií~zně(takapódiktickya:vše6becriě, 
jak sižádal:papež .. Cose.týče desátků,měly, hýtiplacenysice •. ,,' 
v: dosavaaníinířéíl také tam., kde dosud" placeny nehyly; jak," 
Žádal papež,' ale při tom se měla zachovati zvyklost domácí. Sria-ď '-, 
žil se tedy ,král i sněm všemožriě, aby při zachován(zdáníochoty. 
co největší přece' zase, ústupky :církVLučiněné.bYly po~ud možnq, 
zmírněny.: .... , . ' .. '. ". '. ..." . . 

\ .•.. ·,.Táké,pravomoc nad kněžími omezena na, věCi'duchovní, na 
.. "čemž . dodatek o .dosava'dní .. praxinic nemění; Jím·. Přemysl toliko .. 

'kvituje pi:>Útdavek papežův, aby se také i 'onoho. provinění 
, ' , . očisti1.89 ): ď.', "ď .: ',',. '.', '. . '.' : ... ,.ď.~ď .' .. 

. .' 'Úplněvyhóvuje'král jen požadavkupapéžovu o náhradě:za~' 
'. ' škódy biskupovi '.' způsobené, 'čémuž ·searci.· nemohl· vyhnouti, a' 
, ' dále žádQsti'o:návrat1biskupův; jerpuž se dosud :nikdynebráni1" 

'. ,ť naopakyždyoň': stál. Všude jinde králsicé us.!upuje, ne'však;, .. 
.... ' úplně,-Poddává.se, ale'jenom 's výhradami,' ánelze se :uhrániti: 
•.. "dojmu; žé ochot~; s jakou ustupuje; je riěkdépodmíněna.vypočf-

7'tavýmspolélláním na to; že určité terminy měli v č'ecpáchvý-

I:' 

. znam. jiný.~~) . ..... :,:'. _ ' .. ,'. ..' .; ...... : " .'; 
Přemyslovi' šlo především oto - a . toj ehozákladní.požadá

vek,;,--:-:-'-'aby! se OridhijnilVrátil ;do .-gechs'·legáťe~ papežským.a . 
_. _. _' . _ <,.:.~,~_ ' , :-. ,.,' ,i .~'."'- ":. -. ~." " > ' 

,,87) Tamtéžst~.\Í3,'! poz~ámka' 3: . Friédri~h; CDB~ II,č.172,str. 161: ~ 
sigi110 nástro speciali cúmsigillo cómmÍlniregniBoemié, videliceLs. Wence~ 
slai,'. '. quia comiťes'; nostrl stiecialibus non útuntur, in· fáctocommuni si~illis .. 

SB)',Erben, č/605. -' Tomek, Dějepis měsfa .. Prahy,.I, str. 156. --:-Frind,' 
Kirchengeschichte, JI. str."18. ',-:- PalackÝi·Dějiny,: t, sk: 290. 
. 89) Novotný, České dějiny, I; 3, str;. 489. . . 

. 90) Tamtéž str. 488." .' . 
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. :abýspor~byL ~yříz~n,:dóm~j ne.'U: kurie.' Sám "se ··k:to~u: také 
':přiznává~'-" ,,' "" .. _'., .,' ",/. " ",i, .. ~, ,< '. "!_., ,,' , 

. . S·toutO úmluvoúbyl do Ríma ,vypra~éh'ópat'waldsa~ký;Krá( 
.. ',: dal mu také: ještě zvláštní list kpapežj,91) vněmžďvyličovaI,že; 

'. ~vyslancepapežovY"přijal' s.největšípoCtivÓstí a žerozkazům'je'-
,. ho, . ač proti zvyklóstemzemskýnívyhověl :ochotně.Zato žádá .. 
':ďpapeže,áby bezddkládání biskupa ke stádu jeho již poslal zpět 

.. as 'ním některého 'ze svých. kardinálů,mtiže svatého; moudrého. , 
,opatrného a:prozíravého, jenž' by mezi· duc~oven'stvem;:' pany 
Lveškerým .lidempi1riě vyšetřil, kdo komu ukřivdil, zda . král, 
biskupovi, či biskup králi, aby tak nevina.králova'bylaďp~peži 'a 
kárdinálům objasněria.~2) Král 'slibúje, 'želegátapřijme čestně 
a blahovolně, jak seslušL/" I. '., 

.. , Při tc)mnezapómriěl Př~myslanina' duclíovn{ a·préIÚY;:kteří 
,ď',/v'zápase s Ondřejem stáli po' jeho boku a. tak ~tratili,'beneficiá, 
" 'prose 'papeže; by, nařídil biskupovi; aby zaneclíajé"hněvu,' opět 

. ; je dosadil na úřadya obročíjejich; prý úrazi1i biskupa, přinucerii 
. byvše králem. Bylo-by pry. velminespťavedlivo,aby,·kdyžkrál .. 
• dosti učinil již' i papeži i biskupovi, .trestánihyliti,· jež" doriutil ' 
, , ;poslechnouti příkazů svých. :'. ' .' .·ď '".' ",', " '. ' .• ',.' " " ' 

. . Povolnost, . již Přemýsl;třeba š výhradami, d~Ínajevo;'při- .' 
měla plnomocníky papežovy, k tomu, že nyní' sňali s.Čech', intei'- ,'.' 
dik(a.takébisktip Ondřej chystatse

ď

kriáváitít.93) ' .. '.', ."." •. 

, ,Mohlo se' zďáti, Že n~dešel kone~ ~ozp'o'ru mezi Ondfei~m a 
···PřemYslem. Ále i to byr jen klamný závěr. - ' .' - ,- , , 

; . 
" .. .: 

Nóvé. zostření situace a ob,lOV(!Tží interdikfu. 
,~ J " ,." 

Brzo měl s~or vypuknoúti' z~ova:Zdá se,že jedÍlotipříči~ou 
. toho byla záležitost' prelátů, kteřípro'p'řizeň ke králi própadlí 
:censurám církevním a ztratili benefícía) úřa'dy.Králvšakhájil 

'. jich, akúrienespěchala s vysláním biskupa i legáta, kdežtó Pře~ 
mysl~vi .šlo především o ,to, aby ,konečného' rozhodmití bylo ,.do- ." . 
cHenoprostředníctvím. papežského legáta, o; jehcižvypravenCtak, 

. naléhavě ,žádal. ,A nyní prosil král v'dopise, aDy papež přiměl 
,biskupa, by jimprominúlvinubeze všeho. Papež však, ani biskup' 

,ták učiniti nehodlali./~. ' , .......••.. '.',' .•... ': " .•. 
- '.:. Ještě dříve;~ež opat.~aľdsaský s]istem:.Př~mY~lo~ý~stihl 

do Říma, nařídil papež -18.ledna' 1219 ~,vyšetřování proti 
.', ". - ,'-::'. ,: ": , ,", :~~'> '~~ ~~.',"~ ,', ". ,.'~",,'.J., "'//.~'." ".,',_ .... ,. 

.Hl)1 Friedrich, CDB II, ,č .. 1'71, str, 159.,;.... Erben, č,~ 604, -:- Novotný ,ď 
'c L c.str: 487, poz~ámká, 1: Listinu' ·otiskl, .Friedriéh,· CDB II,' č . .172,·.str.,.' 
'160-161.." ",',.' ď ',:.:;" •• ;;, ...... , :',: .":" ,'. :: •• ,,"',".' 

, .' . 92) Srv. Novotný.České dějiny,I,3, str. '489, poznámka 3: (Friedrich, .. .. 
C;DBII; č.l71, str. 159) :qui a, dero etsupanis terre et univers o pOPl.!lo dili. 
genter inquirat, utrum nos episcopo. vel ipse nobisextiterit iniurio~us,ut per 
eum nostra vobis' et fratribusvestris irinocentia dedaretur. . . . . 

, .'. 9Sr ?'lo,vofný.l~'~.,str. ~9,O.· .. ', '. ,~'" ' , 
... ' 

89 

." , 



'":- , 

", 

-..,-

," 
':\ 

1",_ 

., ~ .... ' 

~~ .' 

,', 

, ' 

biskupu, ~lomouékém~~ Rob~rtovi, na něhož již oďr:' 1217 pro','::" 
jeho okázalé porušení iriterdiktu byl, velmi rozhorlen> A nyní 

, došly::,- z podnětu opata želivského ....:,.. naň žaloby' ,přímo neuvě-' 
, 'řitelné. Tento, biskup;' dříve mnich cisterciácký (byl dříve, pře-, 

, vorem ~ Nepomuce),prý -se ,dopustil' dvojnásobné ,vraždy, ',obcó:': ,', 
val. tělesně se dvěma' jeptiškami. kláštera kounického a s četný-' 
)nižen<lmi: vd~nýmL~':aÍ1o zn~uctil j jednúpanriu> (jistě ' podivné" 

,rozlišování)'a ,spáchal,ještěprý~ jiné věci na pohoršéní . jiných. 
Žaloby tyto měli přísně vyšetřiti, opat a:převor rakouského klá~ 
šterá ve ~větléa opať; walderbašský' a, ve smyslU' kanonických 
předpisů; co třeba, zaříditi.94 ) , ," ,',' ,"" ;'" , 

, Biskup Ropert, nemohL,arci platiti za vzor kněze,' podle' ná
zorů přísných mravokárců, ij e pravděpodobné, ~že' zvláště žaloby , 
<> jeho riédovolených ,stycích s druhým pohlavím nebyly zcela' 
smýšl~né,;;' aspoň o jeho návŠtěvách kláštéra kounického' slyší-' 
me, 'žebudily'pohoršení,59J~ač jim ,jejich sousedství '~' óbviriě-' 

'riíz dvojívráŽdy ~ hodnověrnosti nepřidává.96 ), ":':':"" 

,Nemáme'> dnes ,možnosti" spólehlivost žalob kon'ti'olovati,,' ale,' 
o ,tómsotva lžepochybovati,žéjich',n);ní:Užifo,za, ;agitačn(pro

'středek ,dosti neomaleně~ Je: nápadné, "že, sesplnoÍ11o:éníkůmpa-' 
pežovým '. jen zcela všeóbecněukládá" aby, zařídili, čého ,třeba" 
ač', přece taková ,proviriění'vyžadovala tr~stůÍléjpřísnějšíeh;. Jé 
dále neméně / nápadné,' že hodnostář~z, tákových hanebností, obvi-
,něný nejen nebyl suspendováni nýbrž zůstal v úřádě ještě d,éle " 
dvaceti'leta teprve i": 1240, zmožen stářím a nemocí; odstoupil. ' 

C I když tédy~nelzeprostě;říci, že mnohé výtky byly zcela\iylhá< 
ny;jestližé kurii .nepřekážely později, je přece jasné, že jei1ch" 
nynější zdůrazňování. po jehopřédcházejícímpoměruk inteidik-:
'turavůbeé'k boji,Ondřejovunébylori~Ž prostředkem 'kjehoza::-
strašení a,k vynuceníjéhopóslušnosti.~7) " "" " 

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

,'_~ " f { * . '.~ -::" "/'/_ 

,Oprava.:N~ str~22.\T,řádc~; 14 sho~a" (NR· ÍII,l:):místo'ná~': 
; ,pádnější má býÚriápadriějiav řádcě21 místo, věříCímú věřícím," 
'!~la;str:76;vřádée16 ~liora(NRIII;2;rmístotimínil S? ~ umínil.' 

sia na str" 77. poslední '4 řádky: -;-jak ze stížností biskupových, 
později v Římě přednesených patino,' neodváděl: ze svých statků 

" biskupovi • desátků, a měl. prý v.' tom' velmože české a také. chudší 
'obyvatele království za následovníky. Ják 'ze součas'né zprávy . 
. biskúpovy,posláné 'do Říma,<patrno, odváděli v. Čechách.'.~Na: 
,sti-: 78:.v· řádce 2 shom:' jiní tólikó12"v::řádcé'lZ~shora>'místo' 
soudcůmc~'soudůni,na sti-. 196; v'řádce 2. zdola: CNR lII,'4.) 
místo . kvjtna~:května,' tamtéž v' poznámce 16.-místo' (srv/ 

1',·, ,--:.:_' _:....:..;,: ~: ".',," /.- • _ I -. " ': ~ 

94) Friedrich;.CDB lI,č.170,str. 158; -Erben;.č .. 606. 
,95) Friédrich,CDB ·II, Č: 294; str. 294. 

, 96) NoVotný, České dějiny J, 3,stí-. 483. 
, ' 97) Tamtéž" str. 483--"-484. ' 

, ( 
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~~rchu str;,'OOO pozn. '6) ~á býÚ:srv.~vrchustr. :149pozn.'6.' 
Na' ,'str. ,28. (NR IV, 1) pózn. 30;' správně , zrií:' Srvn:V:ýše' . / 

,. / str. '149'pozn.,' 6 (NR 111,3). mi,'str: 39; 'řádek '6"shora: . 
.... příliš' jasně,' řádek, 9: 'šlechta stála,v, poznámce AOna str., 31, 
"" .; místomean'::"""':' meamj'na str. 33: řádek7shora: 'již nečekati, 
: v' pozn. 45: místo viz výše str. 80':"- viz výše str; 33í pozn.:47 zní. 

správně: Srv. str. 194-195 (NR III, 4) a 'na str. 34 poslední řá
.... dek: konati jiné bohoslužby .'" .," '/ ' 

VZNÚ<STAREHO; ZAK()NA.;, 
, . 

. ' ,Chtěljsem v t~~to článk~ p'{rvo'dně vypsatij~i/yzriik Staiého 
- . zákona, pro lepší porozuměnfjeho obsahu, ale během práce nu-

'':" tkalo mne. to podati vyhráněnější stanovisko a:poóhlédnouti se 
po cenných statcích Starého záko'na. Tak seshil6, žeúvocÍ tohoto' 
'článkl-':vyzriělv apologii., ď,,>,', '",,: .. ','. ' 
: ' , J.sou,odpůrcové St. z.á.býli od počátku jeho ,e:idstence v dneš-
níjéhcí pod6bě:MysIírii,',žejest možno rozděliti je do dvou' 
skupin: :' . .' '" .. '. . .. , . , ',. . ,', • '- , 
, '1.',Ti,"kdož ,zav~hujíSÚu+ zákoirjako celek:"';' ., 

2 .. Ti, kdož nesouhlasíjensněkterymi .jeho částmi; ,', .. ' 
, "Do: kategorie první patří většinou lidé bez ,zvláŠtních 'zria.
'lostí St. z. a národá j izí-aelského,In()hl bych říci,' lidé, kteří. četli ' 
ve St. z. A v očích "čtenáře" je St.· z. lehce zbaven VŠídÍ1věrý-. 

) , , "hodilOSti ~nesrovnalóstmiv celku' i V· j ednotlivych oddílech. 'Každý,. 
"',se'přeée může přesvědčiti, že si St. z: sám. v sábě odporuje .. '.,' 

'Jakpóznáme zdillŠího, překáží v. tomt!)· případě správnému po-: 
'" souzení:vlastní stanovisko čtenáře,ďpokládajícího St: z:zá jednó~ 

lité; celistvé dílo, a snad.i za výtvor jednohočl?věka.Záklél.dní .' 
'., ,omyl. Sť;z.néní 'knilióti;nýbrLceIo~literaturoumnohaknih,a 
',mnoha spisovatelů: '. Na něm 'po ,staletípracovalonesčetně ,9PÍ'a.:.:,,' 
,'vovatelů (vědomych riebobezděčný'ch) á~redaktorů, 'zriichž kaž-
" 'dému byl jeho vlastní,názor svatým; .. Promoderní badání:staro\~ ," 
'" zákonn[jsou tytonésrc::ivnalostipožehnáním~ neboť umožňujÍroz

"liŠení jednotlivýéhpranÍenů; 'ze' kterych' se éelek skládá;- Od~ , ;, 
, d{ylkyv'řeči dovolujíasp'oň-přibližně :oznáčiti :~dohú,c-vzriikit 

mn'ohoriásobriých redaktorských' poznámek.,' ,/:,'" •. <,'ďď", 
<U ,několika protivníků SLz. (á to u .těch ~nejfái:J.atičtějších)je' , 

.. příčinou ' k,' odporu, novodobý antisemitismus,' nechuť ,'ke;všemtí,',' 
~ có' s židovstvím ~ souvisí. Chybóuzde: j e.anachronismus., Není' ' 
možno' pr9mí tá ti dó starých dob ,dnešní poměry.; Kdo, ztotožňuj e, 
'driešní židovství se starotikulturouJizraele, připadá mi jako 

. ,I , .' 
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. ,?ěkA~,kdo. si nenívě,d9inr,o~díl~meziÓléj~m a vo.d~u.Jižjmé" 
,;,nem'je "žido.vstvo."od<"Jizráele"o.dlišeno.. 'Žido.VStVo. j'e sice po.-' 
;kračóváním Jizraele, ale' do. něho. jso.upřirÍlíseny prvl{yi'krev' cizí> . : . .,,' . , ...... .. 

': Ko.ho. zarážejí ve St.' i. "nemravilOsti"; ten vykazuje nezna
Io.st záko.na vývo.je,jeiriužvšepo.dléhá;že tedy i 'naše'do.bá'má 

; pro mravno.sfjiné názory, 'než měla: do.bastará.- ';".' :~'.' 
. . Napro.ti tomu v kategorii drUhé' (částečný neso.uhfas), s~tká~ 

váme se s 'vynikajícími a vzdělanými muži, kteří mají pro své 
.tvrzení náležité opodstatněňL, Řada. jich po.číiIá se, již v.' době' 
tvo.ření káno.nu; Rabbi Hilela,rab1Ji Šamai se svými farizejský-o 

. mi školami přeli se o přijetí čr odinítnutíknihYí,Kazatel",rabbi ' 
,Ben Akiba musil. obha jovatisvatóst: "Písně. písní',' ; proti .cid': 
·půrcům, ,kh~řínamítali,. že. píseň ·bývá:zpívánave'vinárnádí. Aki,. 
'bapr()sadil přijétí 'písIlě'tím,.že po.úžil' alěgorického.,výkladu. 

(Alego.rickýmvýkladem pomohli si. i Kraličtíz'nesnází, jež ,jim 
.•. 'způso.bovaLvYslo.véněriiiIo~tný ráz,písně.) Martin. tuther,byvi~' 

děl ve,St. z .. rádějiněkteréz knihapokrýfních,:nežna př. knihu 
Ester ;>~ . ',' ", . ',' '. ", .......... ' ./ "', 

"'A jak jsOu různé'ÍlázoryO,tom, co'. hy ve Starém: zákoně ne-', 
. mělo, být, tak různé jsou i orčásteéhnejlepších: Jedni 'pOvažují 

ď'za;'nejcennějŠí knihy velkých nebo 'malých proroků, . druzí části .. 
, shisto.rickýmjádrem nébo.kn~hu ?almů. MnezaujalysiIně my- ,', ' ' 

šlenky mesiášské, vyznívající sko.roze všech knih sez. Neznám '. ď. 
,vesvěfo.vé, literatuře knihy naplněné tolik pevno.u 'vírou v lepš(:' 
budo.uCno.'st a nadějí, že, "Bůh přece obrátí tvář.svou k ,lidu VY:- ' 
volEmému" . Víra· a.naděje· i v nejho.išícn'sitU1léích získála 'národu' r 

lizraelskéniújméno '"národ<,naděje". '., " .' .' , 

•.... ":Třeb'as uznává~.deÍlU m'ÍlOhÝchknih St. z.,. za nejkrá~nější_ : 
květ., staro.zákOnní litera tury považuji' p'ráv~' : tylo, mesiášské '. my;. .~' 

< )leriky; <> nichž ,se sriádprávem,'domnívám, že nemalou částkou: . 
. , přispěly' k: udržeIlí,'hé!-, i k. zno.vuzřízení národá, který se zdáL 

'I kolikráte být blízek zánikU. Ale St. 'z; po této stránce připadá mi 
· . jako hluhoká:Iesnístudánkaido níž. riapad~lo 'listísestromů:a; 

na povrchu . utvořilo. . ošklivý, odpuzující škialoup;abychorn se 
'mohli osvěžiti . studeňou 'křiŠťá.lovou vodou, mus.íme· odhrnout' . 

'.' povrchní vrstvtv Tá.kéve·Starém zákoně j ena povrchu škraloup' . ~ , 
· ,zbytečného,Ínnóhdy i. nechutného bálastp., jejž nutno."odstranIt". . " 
.. chce':li'l{dollOchopitišp'rávný smysl. Tak chápu cestu k lepšímu .' 
· j>orozúiněriíáza tinit<>účelem~hci,yylíčiti~truč.~ěvznik SLz., 
po.dledriéšníhostavus:tarozákonnívědY.' .... ,:.' ..•. »' 'c, 

.Foima,v~kt~ré:d~es.niámé·před ~ebou Stirý zákori,',jest vý;. 
sledni'2f staletého' vtvoj e, .alei', !1ynI . j ešt~obsalíu j e zbýtky~ej: 

, . ' ~ sta'ršíchjiúáelských: kulturních výtvorů na poli, písnÍ, apovesb: 
',:Všeobecně.v.:kultuřetlčil se 'no.mádský:kočovník (i takovými 

:'JizraéHtépůvodiiě býli) 'od use'dléhbapraéujícího národa. Když 
l' ,_, ,. " ~ r, , . ',,; c,: 

.' ~" :~ --.~, /. 
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"tedy 'Jizrealíté' vniklí do ,země'kanaanské,,' při.cházeHAo styku, 
.'. s ' národem., vysoce" vyspělým;. bydlícím již v . kamenných, dómech, 
"~,pohrÓtÚadě'pak y hrazenýchměstecii,,;s,národenižívíCím se' po:.' 
.většíriě.:pra vidél óou: prací zemědělskou; .'ále' vyníkáj ícíri1· '{;po 
stránce ,válečnické., Podobný,'·styk nemohL zůstati , bez' vlivu', na 

.,příchozL. Jistě'osvojiJi~i mrlOhé 'z nově. poznaných kulturních" 
, '. ", vymožeností. Země: kanaá.nská,svojí polohou' nebyla 'způsobilá' ," 

, pro' samostatnou,původrií. avyhraněnou' kulturuaprotoanLkuI:' 
tura Jízraelíty'při jéjichpřícnodu :do země.rÍaleZ.ená nebyla úplně -
původní á jednotná. Kariaánské územÍ' bylo j akcnlsi. křižovatk()u;" '. 

" ,na,iiíž se setkávaIo' mnoho národností aras, tedy i kultur; Mimo 
" domorod~ ~le~y cizích ná~odů~ pro~házejícic}ľ zemí, byli ,to' p.řede~ " 

, vším' Feničané,stýkajícíse' obchodněs'mnoha:ieměnii (Asyrie ... ď •. , ,.,' 

" Egypt), kteří. prostředkovali·, vynálezy ,cizí, kaiulanským.:, Před::. ,.:" 
stavíme~li si, že tyto styky byly,přá,~elskéi óbchodní,musila: tu' . 
být již',vzájemná důvěramezi,'óbchodujícími' nářody,á ;sámo

:zřejmě l músily to,býtvětší,'stejriorodé celky>' Jako takové 'musily 
"~nííL ustálené,známé zvyklosti; zárodek to pozdějšíhó práva. Má,iIľ 

'.:namysli na př.pohostinství ,nebo krevní/mstu.! v. tomto případě 
. iač~li'si Jizraelitéyypůjčovati primitivnLpráv,o.u Kana<l;nských1

). , 

,Nezůstalo~však.jen při tě,chto: Podlenějnovějších badánímusíme 
• vzít. zřetelrÍa babylonské, egyptské;, qócelá. na, staroasyrské, právo, 

',,' 'j itkožto ,příinopůsobíd '. prameny, kyytvbferií práva 'j izraelského; 
. ' ··Mluvčípráva(soúdcové)bylidvojí:ď kněží'při.sva1yních(pravdě:. . 

,podobně. př,ej atých:. také od 'domácího·obyvatdstva). a laici,'snad, 
nejstarší mužové z vesnice nebo. města. To'pN;dpokládá;dyojí " 

, právo, • p'ósvátné , a . světské. Každý knijměl svoje vlastní' právo á 
. 'postupn~ mizení velkých rozdílů mezi íedn9tlivýmí 'právními vÝ:-, 

nosy. dá, se vysvětliti tím; že výnosynejlepšícn ,sou~cuuznány " " 
za dobré i jinde a prováděny. Práva<zaznamenahéhonebYlo,po:.. 
něvadž vnej starších dobách nehylopísma.. . '.' , ....:. ď '~' 

'. Ani jinaknemátne žádných písemných' památek Z. d~chov
,..níhoživota',staréhoJizraele.'JénejpravděpodobnějŠí, že, n<;i..:, 

.dříveexistov~dy nepsané píso,ěs heroickými náměty;' oslavnych ' 
čin.ech veválkáchprotLnepřátelůill. ;Písněbyly v řeči Vá2i~Hléa ". ' . 

. zpjvali. je _ pěvci' domácí:nebo potúlnízp'aměti.}.a jímavé 'j est;' že.' .', •. ' 
" písně byly později. nahrazeny prosaickým . vypravováním' toho; . CQ ~ . 

• ' ,".' dříve.bylo opěvovárÍó .. Klasickým1příklaqem·nám.můž,e být 'píseň 
... , '.Debořina, jež'jejako vypravování ohsaže'na':Ye. čtvrlé a jako pí.;. 

seň,v páté kapitole'knihy Soudců. Píse'ň slo~ena: od, jednoho I1ebo .' 
několikápěvců, kdežto vypravování. prosái~kévykáztiječimlOst: 

'mnohých;'V: předmluvě- ke knize Soudců2 ) p'ravLRud. Kittel: ... 
. ' "Obě (zpracování) vyplynulaz'událó~tí samých, ale.pevnáforma .. 
• ,písně.ochrániIa.·tuto před pohádkovými· doplňky. Práce .. vypravo~·, 
váfele .je 'mnóhemvícevystavena hře ,obraZótvornostL ;."Když ; 

., __ ._~_.:, ,: ',:'1 -',;.'," ',' ",- ," ;, ":,,~,~.),, .. ,.~ o", "':,.: .",: ,,"', ,. ,~~_,," 

- ')1 KitteI, Geschichte; 'SV. 2., str. 51.:.,. ,', \ 
• ,,2) Kautzsch" Die Heilig~Schrift des A T., sv.L, .sk 375 .. 

. _,' 

./ 

. , ., 



, " 

, ,~ , 

". 

.,',";', 

" ~ " 

\<-

:~, přišel- takovývypravovat~l' do dědiny'neb() d() města (hlavně o ' ' 
" ,svátečp~ den,,' kdy se lnepracovalo) , shromáždili' se óbyvatelé, '. 
",V bréín:ěn~bopřeq: svatyní a on jim líčiLživýmCbarvami příběhy, 
'soúč~sÍ1é ;'p,a jiném 'mj~tě a události z doby minulé,', jéžzíska:Iúst:-,; " 
níin podáním:'<"> ,"." ,,' ':" ' ",t: 

", ,'o >, Tak '. ~i,př~dst~vuji'i vznikp.ozClějŠíh~ 'légeridárního líčení, 
,'.', jizraelskych králů: Saula, , Davida, Šalamounaasoudcůjnejdříve 

<, ':,'jédnotlivé.histO:rky o' hrdinských č~nech,'které .v ústech vyprávěčů, . ' 
" ď 1>hmuty pak-na jednl! ríejslavnější anejpopuláÍ-nějšíosobU. '. ' 
, •• ,: '--::Písem~iét~(' ~znikloási' souČasně 'se zaved~nímÍiového 'sóu-

',hláskového p~s'ma, které Gardiner3
) 'klade'jiŽd016;stoLpf.Kr. "," 

'v',Pálestiněa;domníváse; žé bylo přineseno do země' Ka'oaan' I 
z 'Egypt~ .. ; ~ředtím :~:zár6,veň:. používáno kHÍ1opisů,jak' zřejmo" 

", z ',' hliněných ta,bulek z' T elI~el.Amama/ nalezéných pří; vykopáv:' ' 
kách r.1887'á:napsaných:.kolem 1400 př.Kr:' (Adresovány na 
ArÍlenofise' IIL'i!' IV;; což dokazuje/úplnou nadvládu, Egypta;}: " , 

'l:':: :Asive dvanáctém století," po rOZšíření; souhláškového písma; 
'" došlo, k poznamenání některých hrdinských:písníj, byla 'to na :př; 

jižjménovaná píseň'Debory (SouclCůk. 5.)', nebo písně nálé'Žející 
do',,~rlÍhy ,spravedlivého", (sefer hajiišar) ,fi ríiž ďse' zmiňuHverše, 
Jozue ,10,12i2,Sam;1, 18. Jistoty pro ,tyto ,staré. časy se snad 

'.',nikdyóédopátráníe; Musíme si pomysliti, že 'písmo n~bylonějak ' 
systeniaticky ,,' učeno ,ap'ěstováno, jen ojediriělí,zá j emCi '" se ,písmu 
učili ~ti ,asi 'sloužilipákobchodníkům nebo dorrHícím knížatůin, 
ia' písaře.' Se zavedenínikrálovství byljistě'úřadJpísaře mezi, 

" ,\ ,prvnímCúřady královskými. a zastávali jej lidé velké ,;yážnosti ' 
, , " a důvěry. Tito' vedli souČasné ánályo nastoupenfkrálena,lrůn; 

o době jeho vlády; o: Výsledcích války a pod;;,a za' druhé vyřižo':" -
, vaWkrálovskou korespondenci;' (Srov; nahoře 'dopisy 'egYP~ským . 
'~'fa:raonům;) ., ," ,_." " .:" :,;.: ' , - ' ,'- " "',;:' ".é " 

,: . Na nějaké' spisovánFnebo, vypisování: minulfch událostí'ne
,bylo.krátceřečeno časú,a' to ještě ani- za>prvníhojizra:elského , 
" ktÍílé Saula: .Odsvéhó příchodudó země .Kanaan nérilěl-národ ' 
, jizréiClský' chvilky klidujb6'j a neustáléválkyzabíráJy 'celou jeho,,' 
,mysl.. Tep-rve zaDavida;je'ožsvými slavnýmLčiny';dodal váhy" 
-král~vství a: jéště, více ' za Šalamouna, který říši zděděnoll:. upevnil 
,a spořádalí'nastává příhodnější doba; David, stal sé zakladatelem 
-národního sebevědomí jizraelskéh6 a-za něho snad poprvé vzniká-
snaha' zachovatibudi:mcímpokolením ' slavnou pří~omnóst; Při
tomn'ebyl6zapomenuto ani na připravovi!téle slávy; Davidovy, 

,A ~aJehópřeéh~dée S~ula .. ,' ",-" '. . ', /' ' ::,'. 
'" Tobyľpočátekiaznamenávání jizraelskych dějin. Postupem 
časupokračovaJosé'dál a, dál,. ovšem' neustále, 'zpět do 'ínióulostL
'Při snáze dostati' se'co'nejdálé zpět zájem orrunulost pochopi:' , ' 

;>teltÍě vZrostl j hlavně o tOj 'co bylo již dříve napsáno: písně a vy-,' 
---, "'.<. • . . , , ... 

. ;.\ 
" '.' 3) ZDf,1G. 1923, str: ,17,' " " I' 
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pravování; psané právo. a kultnC předpi~y: Tyto' ~tarší pi~emné 
~, památky přepisovány 'a rozmnožovány, novější 'poznatkyknim 

přidávánYítakžejejich poČet i 'obsah vzrůstaL Texty byly'vsou;..' 
kromém užívání, soukromým vlastnictvím, možno říci i co se týče 

. obsahu' jednotlivých spisků, poněvadž i s obsahem mohl! každý 
.c'svobodn~ nak!ládati.·(Tehdy',:neplati1() . autorské : .právo.) ,'Knih " 

v našemslovasmyslu:nehylo; psalo 'se 'nasvitcíéh, z papyru nebo, . 
:zhlázEmékůže."ď\: ,; :,:,.',;., .... 'i·~. ·~,:r.' ',' 

............ 'Přijmeme:-li ktom'~ exi~tenci.~bírek kultních předpi~ů (jako .• " . 
,,,kniha,úmluvy:'L:máme,zhruba materialiapočátkůStarého zá:,".· . 

. ~ koria. Knihy,prorocké vznikaly.'bezprostřed,ně, ale',anLonyne~ ď. . 

Ušetřeny doplňků,aredákcí. '., . .... ' 
:.' T~nto . materiál je '~(neustálém toku vývoje' a,tněníse,'áŽ,. 
časem nastává spojování . ve větší celky; PYIlěi,Ší, forma,'jakúž, . 

'J'~~čehot:jest posled':lL',-" ,'::,', ~ :'",,~,"<"" .:. " ',' ,.,' .-,. ,.~. ,._ . 
. " Základ St>z.:ď "Zák()n" (Toral' a "Prorok~~' ; zná jíž ,'Ježíš,' • 
Sirach.kolem 'roku,130'př. Kr.4

) jako sbírku voJ:i~cnériÍ používání;" 
. 'ále,tato není, kánonem. V ,dogmatickémsmyslu •. rv 'době' Ježíšově ~". 
- '" není-kánon uzavřéný;Prvriěse sním setkáváníeu farizeů, kteřÍ.. ,; ~ .. ' 

:. jak:stojípsáriovMišně~ď,,'uznáva1ipísma za posvátnáarlechtěli . 
: " se jicháni dotknouti". Byla pro ně "tabu",něco, co člov.ěka zne-

, '; čištuje; '1:lOskvrňuje áproto se farizeové myli po doteku pí sém. , 
'.' ',: Oi obsahu;,svaťého~ písma"nebyI6' nikdy jednotn'éhonázoru~ , 
· . Y ď úvodu jsem ;sezmínil '0 ,sporechfárizej ských' škol; mezi· sehou:,:, .. 
. :0 ·je'dnot1ivýéh knihách-/Co vyplýváz,tak<>:výchspórůnajev01,., 

Za. prvé' sice, ž~byli. různých náz()rů:o~~rski.tt()váných. dílech,',! ale, ., 
za druhé, že byli jednotného mínění' onutnosti.pevně ohraniče

'ného kánonu;Ato bylo v době,kdy ,riit všech stranách panovala 
c. ,,' zálibá.V hojné literatuře apokalýptícké'aJegendárnPh,s 'prvky 

· ci:iíChkultur.Snad,se farizeovéčhtěliprávě brániti, synkretismu,', 
.~terY žido"stvú hrozil. ,....',. . , ' , ., , .,: ' .. 

.'. ,:, ,Jaké bylo farizejské~kriterium pn určovamhrankstáro'-' 
zákoimíhó kánonu, prozra'zuje' nám Josephus~.Jako·kanoniéké . 
uznány jen spisy' z ;;prorocké" pedody;t.j:z doby.od,Mojžíše. 
až po Ezdráše.,To 'byla doba' božího zjevení a jenom z té. 'jé ne:- " 

. falšovaná pravda boží inspirace.' '. • '" o'. o ••••• , '. • " ~. " o 

" 'Co vzniklo níimotyt()dva.meZníkY, nenalezlópřijetí do ká~ , 
"norÍti, ať tObyly apokálypsy,kterénesly,jméml~předmojžíšských ' 
','p'atriarchů (Henoch; Náah,'Abráham},nebo knihy. napsané po. 

Ezdrášovi ,( Ježíš,Sirach', Baruch;Ezdrášova. apokalypsa; .. ) .. 
· MimOděk vyvstává otázka, coI-,ylo fariz.eůmvodítkempři 'určo-

" vání štáří' knih', ježbýlo vlastně ~navšeint01Íl nejdůležitější: 
Spoléhali se hlavně' na 'nadpisy; ana'tí'adici: Žalmy napsaf kráL 

. David, kniha Příšloví, Píseň písní. a' Kazatel platily ,za díláŠa-

, --, 4) Holscher.ďGes~h. cl: isra.elÍt. :u. jíidisch. Religio.~, str. 242.:, 
, 5) .Dr; Kovář; Apokalypt. literatura židovská,.podává nástind~by a 

překlad dvou apoka1.,.knih .. ,." . .. . . "; o" 
•. 1 
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la~ouno~~, 'Pent;t~udl:'(pět knihMoj~íšo~ých), n:těl: ~utorem 
Mojžíše,' prótopojat ,béz'nesnázído.káuoI1u, třebaže- 'tam:, ne': 
p:átří,neboťvzniklvětšÍnoupoEzdrášovi.:'ď ,', '.', .... , , 

, '.:'Pro Talmud jest Moj žíšstálepůvodcem., pěti ( prvních,~knih 
,'St z., 'poněvadž Talmud uznal za ,věrohodné>místó v2. knize 

" 

. Kronik 34; l~,:vněmž se,oautorstvjMojŽíšOvě. nilůvLJediné, co 
,Mojžíš: nenapsal; jsouvětyojeho smrti." ';""'., '; ',,- .... ' .. '. i" 

" "Konc~nltvóřeníkánonu'Jjyl ásine.šťastný rok 70 p~Kr.,zna.:-
" Číci. zničení ,. státui'niěsta'Jeruzaléinaa' ieruzalémského 'chrámú. 
,Apokalypsa Ezdrášova '(IV; Ezdr. 14, 45; kól 'r::90'.po Kr.)ď'a . ' 
,Josephus (i:100 po .Kr.) čítají již 24 knih. kanonických;' jako' my. 

I. Josephús 'čítá ve'skutečnosti jen22 knihstarozákonnídí;což<se 
, 'stalo ,Hm, že počítá: Rut, keknii.e' Soudců a pláč, Jeremiášův; ':' 
kprOrokiľJ'!!remjášovi: " ... ' ,::" , '. ,:/ _ 

,,', 'Hebr~jskýtéxt,nám:dochovaný, nazýváme masor~tsky,ocl; 
. ~l()va' masora,t.:'Í'; tradiCe.Masore~ové ,chtěli~ za listiti'správné,< 

tradici podávané vyslovování a. čtení"a tím 'i správný výk1ad. 
Proto zavedli dosouliláskóvéhopísma samohlásky, ale;.poněvadž _ 
se' ve' čti:mLlišili '.' jeden·, od:druhého, rozhodo~ala' o""správno'sti":,' . 
většina. údáje o čtení některých slov,' počtu,~lovavětbylypo- " 

" ,znamenány trojíníl způsobem., Jednak na.: okraji vedle .. textu'....:... , . 
'masora parva,' ,dole' podtextem . másora magna;ana konci' , ..... 
, kriih;'kde'hyFzprílVidlá:uvederip()četslovavět .. v knizeóbsaže-' '.': 
ných~ 'nlasořafinalis.- Můžeme tedy. poclěkovati hlavně těmto '.'1 
zbožnýmzákoníkůmj' žesé Ílám nicneztratiIó. Podle upraveného , ; 
·textů opraveny i texty ()statní. " .• ' . '. .', ' . . ' 
.' Pro, starozákonní věduinávelký 'význam, ' že se' zacho~aly.:' , 
překlady: zíextunenonn()varÍého.Nejvý~namnější je Septua~in,ta, '. 
(nazvána'tak,proto, že prýpř(!k,lad pořídilO 79 t1čEmců»Přek~ad, '; 
jejL:vznikL koJ-:,r;250 př.Kr~' a byl urČen ',pro diasporní:osady. 

" v Egyptě,.kdeďmateřská, řéč nebyla již běŽnou.:,Přisrovnání :';., 
Septuagintys; rriásoretskýmteXtem vyj dou najevo mnohé' chyby" 
jéž .masoretové špatriou punktací zp,ůsobili.,., ď ,: •• " ' .' ď 

,:Starozákonní- spisy. přejaly ,všechny . křesťanské církve 'od 
Židů (prvokanonickě); kdežto církev kat()lická uznala ia' posvátné 
imÍlohé spisýapokryfní:.Baruch, části prorokáDaniele; Juditj' 
Ježíše Siracha,2 knihy makkabejskéa nazývá kdruhokanpnické~~
,';Nehleděk jeho.'náh6,žensko:.historické ceně 'vlastní, Je' ~Cz . 

. ,' nepostradatelným pro studiumNo~ého ,zák~na a křesťanství,tře;-: ,'. 
" ',bás ',toto . získalo svůj dějinný význam teprve<na půdě 'řecko- . 
", římské;, Nejhlubší' zákliJ:dkřesťansfvínemůžeme . hledati vumí~' 

rající, aD:tice; nýbrž ,v jeho,vlasti a ve' Starém ~ákoně; . 
". - , . 

", ,~', 

Litera~~ra:: ,'. ( .' ".': . 
'. Alois Spisár, Dějiny náboženství ,před Kristem" Kroměříž,' 1921; 

'D. Joh. Meinhold, EiiIfiihrung in das Alte: Testáment.1926. " 
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I Rud. Kittel, Geschichte,des Volkes,lsráeli 1925." 
'Die HeiligeSchríft des,Alt~ri Testament, (vyd; (Kaut~sch); 1922. 
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CÍRKEV ČESKOSLOVENSKA-NA POLI MEZn·.iÁRODNÍM. ' 
, . , 

, ' 'Ná~od~i ráz českoslo~enské círk~e,iímž měl býti zdůra~něn a, pronik-
',<nu!,od počáíku směr, methoda: a' cil této ,nové náboženské a křesťanské 

, společnosti,' býl od mnohých' protivníků nepochopen a> zkreslován. !Církev 
byla podezírána ve ,svém celku' z 'prázdného vlastenčení ,'a "dokonce 'se ,našel', 

" kátolický spisovatel, nebo, přesněji' řečeno,katolický, novinář,' který už' Irmo
:ho.let v' různých variacích opakuje' o CčS harilivoupověru, že, znamená' 

'návrat k národním penátům, čili kpředkřesťanskému: pohanství;' I, .Ínnozí 
nekatolíci" kteří. si neodvýkli nazírati' na duchovní dění ve světě mimo' brýle 

.' mechanického římského internacionalisrnu,ďpočalise,předčasně, obávati~že 
,éírkev Československá • uzavře se čínskou' zdí naci()nalistiéké; sebespokojenosti 
Ji že ,se saína zmrazí, svoíl: ideovou nemohoucností. Marné by bylo pochybo- , 
vačůma odpÍlrcůmčeHti pouz,e slóvním popíráním jejich 'důrazných thésí/ 
Církev musela nejprve svým církevním sněmem dokázati, že riárys její' věro.: 
učné sousta\T'y je hotov a jím se předstilviti světu jako mravně opravdoVá 
a ,vnitřně' ukázněná, jednotka;, jež si pokládá" přívlastek '"křesťanská" za 
stanovení svého 'základního' úkolu se stejnou oprávněností, jako ostatní' hi~ 
storické' církve, ač přitom formulace;' pravírrÍ jeti. formulace jejich nábóžen,
ských idejí, byla přiblížena způsobu myšlení příslušníků nové, církve .. Pří
'vlastek národní církve zůstává stále jéjí touhou a naznačením jejího koneč-.'" 
ného ,cíle: .abytotiž národ československý byl v' ní, duchovně sjednocen ve.: 

",' službě: evangeIiaJežíše Krista; přičemž' ukazovateIé: cesty na ,této' pouti ' 
>.valeji "věčnosti ,riejsou nám, národní penátové"nýbrž význačné osobnosti' 

naŠí československé' reformáce husitské' á českobratrské. " ,. ' ' ' 
'-.Tato, základrií tendence, "jejímž, jménu byl zaznamenán -počáteční; ná~ 

<~',' __ .~azn~kový. r9.Z!Dach:.' čsL .Cí.r:kve;, nenr~.však v,: žádném sporu. s duchém:-evatÍ--" 
; 'ge1ia' Kristova, jež vede k 'tómu, aby všichni jedno byli, neboli, ke konečné- ~ 

,mu, ekumeniékému soustředěníóvčince ,Kristova. Církev ,československá je: 

,. -. ,. ~, 

Iiomproteshijeproti ,'formálnímu" a, uniformnímu, internacionalismu,' jehož" 
,cílem, je autokracie římského ,papeže. Proti' nadiktované poslušnosti vůči- řím- , 
,skéIIÍit biskupu, jež ,byla'našemu národu .vminulosti . tolikráL násilím vnú~' 
'cována, ' usiluje o katolicitu. svobodnýchkřesfanských, osobností,přímopod
daných jedinému Pánu ~JeŽíŠiKristu. Podle pašehonázorumá svobodná 
katolicita ,vyrůstati z nábožellské, zkušenosti, oríento.yáné biblickým theismem,' , 

,,; jehož 'principy, jsou.:forÍnulovány: v názvoslovl,hlizkém našídllešní termino- " 
,', 'lógii. Nehledáme 'ekumeniékou 'základnu 've spletité šroubovanosti; staro
,křesťanských symbolů, ,nýbrž v Novém zákoně Pána Ježíše ,Krista, kriticky 
vykládaném~ "Ježíšův ideál:Božího králování nad světém,' a' nad "dušemi a 
věrné oddanosti milujících se bratři a sester je ,pro nás normou. podle ní,ž 
má: býti uzpůsoben'náš život osobnf, život našeho: národa a:živgt všechná-", 

: rodů. Abychom ,se ~ uskutečnění tohoto ideálu; přiblížili v našem, národlí, 
sdružili jsme.se v církev, československou;, Abychom, si uvědomili důsledky . " 
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,~ tóh~to ~~éhorozhod~~Ú provztahymezináródní, ,tvoříme pracovní souručen
'sIví se všemi 'protestantskými a. pravoslavnýrriL církvemi světa. O'pět'čin za 
'nás' mluví, a., zbavuje~,riás povinnosti odpovídati' na . maloduché osočování 
z óbdivu k pohanským" penátům:: ,:", , : .' :' :", 

, Z.meziéírkevního Obecenství,jehožse .. CčS účástní, jmenújéme,' tyto. 
korporace:: Světový svaz . pro' šíření, svobodného' křesťanství a' náboženskou. ," 

.' svobodu, Ekumenická 'rada pro praktické křesťanství,: Světová 'aliapce pro,' 
, i' přátelství mezi národy prostřednictvím církví a ,:Pokračóvacivýbor Světové,' 
, ," konference. pro 'jednotu církve ve víře a . zřízení. 'Kdežto Nýklad stanoviska', 

, CČS k. Světové ,konférenci laúsannské, vyžádá si, ivláštníhotheologického 
rozboru,'úníriíme, se v'tomto článku. (, posledních událostech ve' všech: shonl 
zmíněných meziCírkevtÍích svazech, ,zvláště' pokud mají nějaký vztah, k ži-
'votuďCčS. ' , , ." ., 

,; ';' Nejblíže' z ni~h máme' k S vět ovém Il.S v a Zll pro š í ř e'ní s vo
bó d,ri éh o',k ř'e s ť an s tY í; O. poměru k němu pojédnaládne 11. května 

, Lr. theologická komise, Ústřední ,rady, CčS, Ýyslechnuvšípodrobný referát 
,báttra 'profesora :A .. Spisara, v němž v. podstatě řekl:, Úzká spolupráce se 
Světovým svazem'nám může, velmi prospěti; poněvadž ,náš cíl je ,vnitřně, pří
'huzný, s cílem: Světového svazu, který. pracuje prosynthesú křesťanství a~ 

',' kultury, 'reformačních a humanistických idejí, individualismú a' kolektivismu; . 
pro vyjádření 'obsahú evangeliív'řeči současné: spol~čnosti srozumitelné, Pro' 

>dosažení ,stanoveného cíle. je důležité, kdo jš6u"koristitutivními je'dnotkami' 
Světového" svazu.' Prozatím: j sou to' jednak svobodné Církve křesťanské,'jako' 

. 'celky, )1 ,dále svobodomyslné , skúpiny nebo" jednotlivCi uvnitř církví staro-' 
křesťanských; při čemž jsou': ovšem tito v nevýhodě~, ,a nesamostatnými , , 

,skupinami je zdržována práce SvětovéhO svazu. Proto se bude asipro bú-,:': 
doucnóst zdůrazňovati pevnější: organisace než je. dosavadní. Koncentrač-" 

,tlÍm' činitelem. je výkoriný ,.výbor Světového' svazu, jehož úkolem je, hlavně:: 
" lormulovati, a 'šířiti náboženské 'zásady;" vydávati mezinárodní publikace, svo~ 
'lávati korigresý a ,pečovati' o výchovu mládeže 'svobodných církví. Hlavní '" 

práce 'má,. býti. na půdě, křesťanské,' ale "i s: příbuznými svobodomyslnými > ::, 
skupinanii mirriokřesťanskými majl býti pěstovány styky za účeleÍn-: lepšího:' ,- ',' 
yzájemnéhopoznání a'spólupráce: Světový svaz by po~řeboval časopis, který' 
'je prozatímně nahrazován, ,čtvrtletně, vycházejícími': zprávami generálního.' 

, / sekretariátu'v, Utrechtu." Pro nejbližší dobůjsou připravovány'. následující 
",' (.:.' ,společné, podniky: V: měsíéi srpnu' měl, býti svolán dl? Svatého ; Hávlá' (St. 

'Galleri) ve Švýcarsku mezinárodní kongres pro pokrok v,nábožertství, k ně~ 
, 'muž .'. měla' býti' přidružena' konference', mládeže svobOdných církvÍ;' Kongres 

-j', 

• však, musí, býti. přeložen ,na" dobuhošpodářsky,,' příhodnější 'a místo' něho', 
, bude konána,vednech: 14." až'17; srpna: 1;' r;porada':zástupců církví a skupin: 
ve' Světovém svazu spolupracUjících,' ňá ;níž budouřešeoy ,nejdůležitější- , 
otázky' organisační ,a 'ideové. 'ZáCčS : ,účastní, se 'tétó porady " bratři', patri~ , 
archa ~rcicházka,a,biskupdr.: StejskaL' Jiným úkolem je příprava 'mezi-' 
národního zpěvníku' s modlitební' knihou. a liturgickOu ageridou, jíž -byla ,po-, 
věřena zvláštní litúrgická koinise.PrvIjím větším literárním činem' Světového 
svázu-má býti vydání publikace: "Duch a pravda",' do něhož slíbilo přispěti ' 

'14 přédstavitelů svobodného křesťanského myšlení z Evropy a AmeTiky. Dílo' 
táto iná:,obsahovati články v, jazyce anglickém;'francouzskéina'německém ' 
:ii ',bu,de 'vydáno :, ještě:v 'tomto ,roce. Bude jistě pozoruhodným přehledem" 

,: současných myšlenkových proudů v kritické, theologii a duchovním. ži~otě ' ' 
. _sv'obodný~h" křesťanských: církví. -Theologická komise,CčS,:zaujíma)íc 
, '-ďsta~ovisko ,k: ol;Jsaznému'referátii ď profesora Spisar!l,z~~ n~hož zde' byly za- ' ' 

, cpycimy' jen' ,hlavllLmyšlenky, .usnesla':jednak některá 'dOporUčení: liturgické, 
'komis!; Světového svazu', a dále doporučuje, Ústřední radě co nejužšlspolu::' : 
''práci :sesvobéídnýini křesťanskými' eírkvemi.~měrnice' p~o liturgickou' komisi ' 
,zriěH:Meziná~odní,zpěvník,má hýtipracován',tak, aby;vyhověl i t~eistŮm, 
'rnimokřesfanskÝIÍl. ~ Má'; 'Obsahovati 'nejen'písně,"zdůrazňující" karakter kře~ 
'Sf!lrilltví:'jakožt« náboženstvi',:'spásy .avykoupení;: ntbrž ',zachycov,at i':všé
~obecnější prýky náboženské, zkuŠenoSti;':Historické: hymny křesťanské'mají 
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býti ďz~chováni pro svoji melodickou, působivo~t a n'áboženský hodiIotný 
.' obsah, avšak přitom oddogmatisovány; při: čemž 'by nepřijatelné 'orlhodoxní. 

formulace;. opřené" o. starokřesfanskou theologii, byly' podloženy' 'novým' 
textem, ktérý by odpovídaHdeologii svobodných . církví. Dá' zpěvriíkumají 

ď ,/ •• ' býti iařazény žalmy a ·též písně nábožné· lyrického obsahu; jež 'mohou pódní: 
titinábóženskou' vřelost a intensivnější zbožnost. Liturgická komise byměla~ 

, vypracovati ,návrh . liturgie, : respektu j íc přitom: ' stanovisko j ednotIivý~h svo
bodných církví.·-Aktivrií spoluúčast při všech podnicích Světového ,svazu', 

~' 'umožňuje jL získání odpov'ědného' místa v duchovním' 'obécenství 'svobód- . '. 
'. ných' křesťanských, církví. . Ná vštěvá generálního '" sekretáře Světového svazu '. 

universitního profesora dra L. J. van Holka v Praie ve dnech 19.-25. břez-
na t. r. pouta našeho přátelství jen utužila. . '. '. , 
:. Světová alia.nc:e' pro'.přátelstv.i me.,z.i:nár'ody 'pr~7 
· s tř e dni ct v ím dr' k v í měla a má ·prokázati· svou, vnitřní hodnotu ve. 
zkoušce státníkově, jež'jí ukládá,současná'niezinárodni situacc" se' vzrů
stající nedůvěrou na poli hospodářském. a s hromadícími se konflikty v životě. 
politickém. ď Odzbrojovací', k'onferénce v Ženevě: byla jí podnětém, 'aby ve 34 . I 

státech, v.nichž·působíďprostřednictvím svých národních odboček, vykonala' , 
've: veřéjném mínění' náladu odzbrojení příznivou li dále; aby ,pracovala' k 

" .... 'úspěchu odzbrojovacf konference,. která, sé· riesmí ·-'-podlenázoru čelných· 
představitelů aliance -:-; rozejíti dříve,. dokud. nehude dosaženo aspoň zře:': 
te1né dohody, o' snížení' zbrojení. Intensivní činnost .. byla, vyvinut~ • Světovou 
aJiancí nejprve za tím účelem, abyďodzbrojovací konference byla' vůbec.svo-

' .. : lána ve 'stanovenou dobu. a aby objasriění odlišných stanovisek na· jejím .foru. 
nebylo zdržováno. V', té rozhodující chvíli předvánoční a povánočníbylo'ď 
'církvemi.v célém světě hlásáno,' že žádný národ nemůže převzíti odpověd~ 

'. / .. no st .za 'následky, ,jež by mohly :vzniknouti jejím odložením. Byla p~obojo-' 
vána' zásada; že Kellog-Briandův'paktmusí se státi vedoucím principern,' 
usměrňujícím ÍJOrady,o odzbrojení. A když se odzbiojovacíkoriference sešla . 
. sledovala Světová' aliancé svými I bezprostředními / zástupci . vyjednávání 'na 

"konferencÍ,! Její delegáti. pronikali rozpory mezi' požadavky . vedoucích' ve1- , 
, mocí, jež průběh~onfe~encekomplikovaly: Zástupcové Německa. hájili. zá-.· 
, sadu rovnosti ve zbrojení arovnosti'vbezpečnosti.' Jejich návrh směřovaL· 
· k zrušení 'vší vojenské a námořní moci ve světě li odstranění strafegicky 
důležitých opěrných bodů na suchu i na moři: Rusko navrhovalo úplné a vše-' 

· obecné' odzbrojetÍí.Fráncié. usilovala o vybudování mézinárodní armády, 
která by v' ozbrojeném světě posilávalaap'omáhala uskutečniti.rozhodnutí 

· Rady. 'Společnosti· národů .. Severoameriéká Unie" zastávala" plán, částečného 
odzbrojení a ochrany civilního'obyvatelstva před následky.vidughovéválky. 

, To': je' j enom 'část zásadně odlišných stilnovisek;jetse ď na 'odzbroj ovad kon-
. fe'i-encÍ· objevily. Cesta' k. míru je/dlouhá, a_mír nám' nespadne ,zadarmo do 

" klína. -Církve ma jí před sebou nésmírný. úkol výchovný' a Světová aliance jim' 
•• ,ďmusí " napomáhati radou a vzájemným přispěním;: abychom, se' přibližovali. 

:, trvalému míni' zabezpečováním lepšího. dorozumění mezi, národy a uzavíráním 
osobních přátelství. mezi příslušníky:-různýchiíár'odů,zvl~ště,těch, jeFmají' 

,'" proti, s?bě hlubocé zakořeněné předsudky. Mnoho mohou vykonati pro.řešeni 
~sporných otázekrégionálníkonference. a 'dobrý, kritickým duchem,. vedený 
·tisk. Ještě více vykoná' soustředěni pozorndsti věřících sdružených církví na 
:'určity"' okámžik 'v. církevním.,.roc~:, v 'němž., ~ají společně 'uvažovati 0, SV~'. . ,,-

osobní odpovědnosti' za: mírovou politiku svých zemí; zvláště ve státech. de- . \-
mokí-aiickýclí,. a prositi .Pána. života;,.abý ""srovnal" co je zkřiveno" mezi 
náródy,.jejichžjsméčleny.'A konečně nejvíce jé třeba osvícené výchovy . 
mládeže k spolupráci amezinárodnL duchovní solidaritě, jež trýskajíé z; uvě-, 

: dómělé ď a produchovnělé lásky k vlastnímu národu,: překonává ducha'. tíže, 
jenž vede{k.nenávisti cizích 'národů a.zpupnostL nad . .iedinečn~JU ,čistotou '. .,'. 
vlastní rasy .. \".; .. , ' .• "", .' , . ,.: .:. "". ., .. " 
.Svět!>váaliancedisponuje již řadou, časopisů v různýchzemíchj :ježod 

;daně chtějí·sloužitiyěciiníru. V,Evropě,,,kdepředsudkya nenávi~ti jsou 
ďzvláště, vypjaty,> orglltlís~je Světoyá, aliarice (jll1~i!ovit~ ~rost~ednictvím své 
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britské odbočky)fa'du, podniků,ježmají mezinárodní přát~lství .soustavně 
pěstovati. Na prvém, místě' je; to korespondence ď mládeže mezí příslušníky , 
různých národů,. která" nemá naprosto jen ráz formálního. psaní, ". nýbrž ve 
formě. přátelského dopisování .majLbýt( objasňovány důležité kulturn( a po:. ~ 
'liticko-hospodářské události; jež jsou' aktualitou dne. Jsou or!!anisovány spo;" 

.. lečné putovní výlety: Němců do An!!lie a; Francie, An!!ličanudo Francie II 

.' Německa a'pód., s cílem vzájemného poznání . země/- kraje a lidí a ,tvořeni 
'.~vlastního náz!,rtt.Němečtí a skandináyštípastoři jezdí do An·!!lie. kázati íí 

an!!ličtí jim oplácejí návštěvu. An!!lie už po dva: roky pořádála a letos znóvu 
připravuje mezinárodní. prázdninové domovy,'v nichž se 'seznamují každo 
rQčně mladí lidé. s přáteli z. ruzných zemí Evropy a stávají' se přesvědčenými:. 

· šiřiteli evan!!e1ialásky a. pokoje.~~·Národní -odhočkySvětové .aliancesou~ . 
středily své "mírové poselství hlavně' k nově zaváděné míÍ'ovéI\eděli, jež ma . 

" býti" jednotně slavena' na. druhou. neděli ádventnCvšeinicírkvemi ve' Světové" 
· alianCi. spolupracujícími, .a dle studie profesora .Dra.F. Sie!!munda-Schultze' 
v posledním čísle časopisu "Dié Eiche" skutečně se vžívá: .~, .'. ~ .. 

. -.' •... CČSplnil~ v tiply~ulém 10bd~bí vŠecky.s~é· závizký/jež ~ jejího členst~í . 
ve Světové alianci. v: této 'vážnédoběvyplýva jí.Ústřédní rada .vyzvala všecky 
náboženské' obce. CčS,. aby. druhou neděli. adventní zasvětily myšlence' míru· é' 

· a první 'neděli-'v .měsíci únoru věnovaly. modlitbě. ia zdár. odzbrojóvaci .kon~ . 
· férence; Všechen', církevní tisk věnoval; znaČnou pozornost šíření: mírovéhó . 
vědomí a' svědomí. V. srdcích příslušníků CčS,. Ústřední rada .pořádaladálé .' 

'. v Praze dva .. veřejné manifestační' projevy pro mírďamezinárodníspolupráci, . 
'.' na. nichž promluvili .vedle .. bratří patriárchy Procházky. a( profesora, SpISara.

ď 

~ 
též významní' hosté zahraniční: !!enerálrií sekretář Světové aliance' Dr. Drum. 

· mond z Oxforduauniv;C: proLDr. van' Holkz :Léydenu., Hla'vni' úsili Ústřední 
,'rada' věnuje' přípravě~mezínárodní., mírové konference' mládeŽe;' jež bude' 
. konána ve dnech 20. až ,30. července 1932 v Černohorských. Kúpelích. naSlo" 

vensku. '. Za řečníky'na konferenci, .'která' je připravována. za.spoluúčasti . 
Ústředního, svazu jednot mládeže CčS ať pod protektorátem československé . 
odbočky Světové aliance podařilo se .získáti dvanáctvýznámných' kultuřriích. ' 
prarQvníků; domácích, a zahraničních, Ze', zahraničí. slíbilo účast, dvacet po-. 
zvaných dele!!átu 'mládeže, ,většinou' zástupcu Světové aliance z Německa;ď . 
. Maďarska, 'Rakouska;' Polska, . Švýéarska, . Holandska, Francie, Ari!!lie,' Sě~ , 
veroamerické Unie a Indie. Nemůže zajisté.býtižádoucriějŠího cíle pro nás 
.v· mírové práci, než umožnitipříslušníkumnašich. jednot. mládeže,. i. dospě
lým- příslušníkum CČS, taby obohatili svuj vnitřní život. o· nová. přátelství 
.s člényjiných -národu a' církví, á získati je pro .službu :ideálům. křesťanské 
spolupráce:. a'všelidského bratrstvLPodaří-li· seusktilečniti -tento odvážný 

,'podnik podle předsevzatý'ch plánu, bude .jistě,CČS'ke cti,žey době dějinně 
vážÍú!' dovedla uskutečniti na evropském kontinéntě první prázdninový do_o 
.móv mládeže Sv~toyé' ali~nce. ." ,'. '. '. . .. '. .•.. ..... . .... ' .. .. 
.E k ume nic k á . i a d a p r O.p řďá te ls tví. k'ř e s f a n s tv í; jejímž '. 
členem i e bratr. patriarcha: Procházka; je svoláná ke' svérÍlU řádnému zase-' 
dání do Ženevyve dnech 7; až 14. srpnat; r.V zasedání má podle'před~' 
běž,P-éhorozvrhubýtf rozhodnuto o' pořádu drlllÍé.světo"ékotiference, ktérá " 
se má sejíti r.1935v' Londýně"ďabypokračovala v-práci konference stock-' 
holmské pro-jednotu církve ve .věci 'života.- a díla.-Rada.- si 'budé . voliti . též 
svého' předsedu, když po odchodu zesnulého; Dra Soederbloma/' arCibiskupa. 
z'.Upsaly, ztratila: též. obětavého jeho nástupce: biskupaz.;Winchesteřu;': 

,jehož' nečekaného úmrtí jsme n~dávno; litovali. Pro finanční těžkosti. pře; 
fstala zatímně výcházeti: trojjázyčná 'ekumenická ··revue;,Stockholm"; jejíž . 

místo jé dosud nenahrazeno jinou publikací stejného významu. 'Tato sku--: 
tečnost svědčí o ; chabé podpoře církví, jež za stockholmským'-hnutím' stoji, 
když' nedovedly 'udržeti na vysoké úrovni; obsahové ani finančně jedinou ,\ 

.;, revuí.' s . aspiracemi" universálně '- křesťanskými; . Vědeckým ,výzkuó:mým '. ústa'. 
ve!p. ,při ústřední- kanceláři Rady y Ženevě .je·ly1ezinárodníústav pro so-' 
éiálnC křesfánství, ktéry sev"poslednídobě věnoval 'studiu příčin současné 
hospodářské:: krise a'riezaměstnanosti::',V e ·dnech. 25;-30. dúbna' pořádal. 
,:;"-/' .:" .. ~ "~:-,-: . .' ".- ',~ 

100 
. i. " -

::..-, 

-,',-' 



" /' 

\ ~ . ' 

v' B~siIeji, mé~inárodní studijiií'ko~ferend;~ próbléní~' n~zaměstnaností za. 
iíčasti, Církevních vůdců;; národních ,hospodářů, zaměstnavatelů a 'dělníků·' - . 
z různých zemí evropských a ze SeveroámerieckéUnie.O výsledcích diskusí 
~na této konferenci bude vydána zvláštnízprávli: Na pořadu v Basileji na
váže svými pracemi menší' komise, která Dude'·, studovati theologické pro

'blémy, jež souvisí se sociální odpovědností~dikví.. Y:nr'm'ají. býti nastíněný 
též.základníproblémy tak zvané· křesfanskésociolo·gie. Y tyto dny vychází 

<péčí Ústavu maďarsky studie o ,stockholmském hnutí,' jemuž ' maďarské 
církve věnují· zvláštní· pozornost;Y Německu;;Holandsku,' Švédsku' á .Švý
carsku byly konány v uplynulých měsících studijní konference," věnované 
problému nezaměstnanosti. Zvláště iniciativa:švýcarských'církvíď je obdivu~: 
hodná a'prakticky účinná .. V červenci asrpf,IU'uspořádári bude mezinárodní 
theologický, seminář, v němž' budou' probírány současné theologické, směry 
a, různé problémy ekuňienického· hnutí, adáleď týden sociálního studia,'v. 

" němž. bude řešeno' stanovisko mládeže k církvi, otázkám' mírovým a' novému. , , 
hospodářskému'"řádu;'-BilanceÍ1ašeho vztahu ke, stockholmskému hnutí je; 
jak, při upřímné sebekritice., musíme doznati" nejméně, aktivní., ač bude' po-

'vinností 'naší církve, stejně jako i ostatních 'nekatolických" církvi křesfari
, ; ských v našem státě, aby se sociologickému ba dání pečlivě věnovaly,' uŽí:.' 
, vajíce' při konečném hodnocení sociální· situace kriterií Ježíšova. evangelia. 

Dop'osud všem nekatolickým církvím v čSR schází, nejen solidní středisko 
k:,sociologickému výzkumu' naší hospodářské a mravní situace s hlediska 

, křesfanského, i nybrži prostá' připravenost míší mladé duchovenské generace .' 
i k~ tomuto úkolu: Zatím, co profesoři křesfanské soCiologie, J.·Šrámek! ,B. 

Vašek a F., Reyl' vychovali celé generace· katolického duchovenstva v, so~ 
ciální nauce ,odvozené z encykliky papeže Lva XII!;, duchovenstvo nekato~ • 
lických.církví je,:ve své' sociální teorii: žalostně , des orientované, :poněvadž . 
se mu nedostalo žádné :soustavné vědecké: piůpravy oiákladech' sociologie. 
a,o o nioderriích pracovních metodách.v· sociální péči. Toto skromné doznání 

, píšéme v přesvědčení, že doba i u násdoiraje k cílevědomea vědecky zdů~ 
. yodněné spolupráci na: poli praktického· křesfánstvírnezi československými' 
. dr~vemi, a později. též sestřédiskem badáni 'na póli' sociálního' ,křesfanství 
v'Ženevě.' , 

ROZHLEDY Ó ŠKOLSTVÍ' 
: ' ;í" ;,., 

, " 

/ n;.Rúd.· Urban: ~ 

, .' " - ,>(,80)? N~VOU,: ŠK<?LU.~ .' ", ' . 
. ' Již po léta lze u nás pozorovati podobně jako v celé Evropě po 'převratu 
zvýšené, úsilí o novou školu (L'école nouvelle;, The·new,"schooIJ.'A to :jednák 

, proto,- že, od, refp1;my výchovy, jmeqovitěvýchovy' školní, očekává se nej-
jistěji, třebaže' zvolna, ale'nejúčimlěji radikální regenera'ce národa a člověčen
stva, jednak proto; že : stá va j íci:' 6rgimisace; školské výchovy' stala se, 'převrá.!' 

, , '. tovými změnami r.1918 ;.,nevyhovující f a proto neudržitelnou. Metody jsou 
, rovněž, přežilé a' šablonovité,. neúčiriné. První ministr školstvíG: Habrmann 

· .• ·využil sice ::značně, 'revoluční popřevratové. doby,: ale ·přece' jen ne dosti, 
,radikálně v ohledu, vnitřním' a zásadním. " ',,' . . " ",,' : . 

, . i" . Vnitř!!í duc~;ayýchovný<;íl,staré školy byl ve ~rnyslu -základriích škol-" 
.:ních,zákonů zr;,1849,a,r. 1869: jak o tom-šířeji pójedriiivámvesvékniže/) 
'.mravně náboženský;': aby"totiž ,: škó~y:kladly': mravní ~,základy, á·, podmínky, 
atak z,e, školní mládeže aby vychovávánibylL schopní členové'spoléčnosti,' 

, a školy aby poskytly studentstyu ' vyšší ,všeobecné' vzdělánI a přípravu: pro 
'---' , 

*J' ,,0 l,epŠí výéhovné • cesty"; ,Prah~ 1932,,· nákl. ,~las'ťnim:, ~tr.46~9. , 
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! -universiÍ~i"neboďtechnické shidium. A'třebažě,tehdejší doba nebyla již ná-, 
bóžensky~, mritvně~vypiatciu, . přece jenom' náboženství'byló' i při'. tehdejší 

. orientací humanisticko-idealistické ;póvažóváno.· za .' tak l důležité" kE dosažení 
'výchovného cíle školy, že kladeno bylo ve všech. tehdejších kategoriích škol 

obecných i středníCh, v Rakousku i .Uhersku, vždy na . místo prv,é 'a mělo' 
býtikoricenti-ačnímprvkem školy; Nebylo to' ovšem tehdy vždy tak oprav-
dově míněno, ',nebo! kultura: tehdejší se již v různých svých oborech zvólna 
počala z úzké, organické ,a těsné spojitosti s náboženstvím emancipovati,což, ,,' 

.. samozřejmě do. jisté míry: zaznívalo, někdy i· ve' školních některých síních,,' 
. ale oficiálně: a úředně hodnocen byl význam náboženstvíve~, staré škole __ prv- " 
nj'm,místem,'.jež mub-ýlo vesměs vykazováno. Na naše doby"všakpronovou ' 

, Jvořící, se školu,' zůstala J z -- toho soustřeď u j ícího' a s j ednocu j ícícho' postaveni. ' 
; náboženství' ve., školní výchově :toliko mrtvá litera, na vysvědčeních, v; tříd~ 

ních knihách a učebních 'schematechbezpatřičné působivosti a praktických '::. 
"důsledků organisačních.: ' '.. ." -- ", . , ,... . '.' "'", " ;" 

~Uvedený6střední Výchovný cíl staré Školy byl' administrativními změ-
nami 'l:Iabrmanovými zr.1919 a pozdějšími zákonitými školskýmirefor:- '" 
mami z r. 1922 otřesen, ačkoliv 'no'vý,lepši výchovný cil školstvivytčen ne-, ' " ' 
byl.*) ,Pak ovšem není divu, že' naše škola,je také dítětem'své doby"tedy , . 
rovněž . nejednotnou,: rozpolCenou; polovičátous' duchovní' anarchií ;moderni .. , 

\ dob)', jak to doznaL'i pre'sidént' T. G;·Masaryk"*) Samozřejmě, 'j,e-li/naše ' 
kultura' 'v'krisi, Že v rií' j es!' r naše' škola. , Jak' tédy tuto'zreformovati"aby "~ 
'nehověla celkové' krisi. doby, nýbrž' aby jí-. léčila' a zdravou, účinnou výchovoU-: 
odstraňovala? 'To je ,úkol veliký; . tak veliký; že vyžaduje napětí a'soustře~ . 

- 'děno:sti všechsil,lídstva a volá'dozbraněvšechny odborníky a eks'perty,"" 
teoretiky i praktiky, aby sečirúiě účastniliú'silíázápasu'o novou školu; jaké' 
'národ a'stát"Evropa a:,svěť.potřebuje:, "'.' ,.,' " 
": Nebudu', zÚ popisovat' ,vývoj pe'da'gogickéhci ,refommího .' ruéhu ' a'b~je . 

. 0' školu unása· odkazuji' opět nádruhý díl své knihy:Uvédú čtenáře' in 
mediasressoučasnéhó stadia jeho: Jsou V něm patrny dva. hlavní šměry: 
:Jederi příliš radikální v 'ideové orientací,odmítající -náboženskou, výchovu',:' 

',školní, ano i' filosofickou ď orientaci při stanovení 'ústředního výchovného' cíle, 
. za který pokládá život sám, totiž jeho vývój ameliorism, nebo ideál gentle~ 
, mana; či "ideál babitství", ,človělm s neurčitým pojetím á obsahem; schopné- ; ; 

-- ho a, spolehlivého občana. To ísou stručně. shrnuty výchovné Cíle a ideály 
radikálního reformního směru. ,Pedagogiku pokládá tento směr za vědu pří-
rodní, - biologickou, a' nikoliv vědu duchovní, jak to činili naši veIéí ,filoso
fové a' pedagogové Masaryk, Líitdner, Ditina a j. V jehO základním pojetí 
~emálo zdůrazňuje etická oriéntace,a měřítkem její je rovněž biologický 
utilitarism, totiž užitečnost pro život. A. přece všeóbecn~se volá pii ,;novém 
člověku, novém Adamóvi'\ jak píše Masaryk.***) Nový člověk, noví lidé se 
nevychovají ve.škole bézJilosofické orientace;b'ez jasného. světového a zdia~' 
vého životníhó: názoru, čili ,nemůže noyá škóla beze škody odmítati ,theore~ 
tickyzdůvodněnou mravouku,nejen' nahodilou,. ah; ,'plánovitou. ·.Radikální -:.: 
směr' tedy nerozvážně činí, ~ odmítá"1í i ·'náboženskollvýchovuškolní. ·Je~1i, 
táto takév,krisi, neplyne z toho,:že by se musela .elíminovat,jakose ne~ 
odmítá pedagogika,didaktika a ostatní 'obory-kultury, která ,je celá v krisi, . 
Spíše se řiďme pokynem. prót J. R Kozáka,tr' abychom: boj o' duchovní 
hodnoty,' .tédyi o lepší náboženskou školní výchovu sami napsali na svůj: 
štíta,vedlijéjlépe. ,:,.', '" i ,ď .. " '. ,':." .'; '\' '.;.,', 
:.: . Podobně' jako' pedagogiku':. tak, i . psychologii. novažu j e x:adikální' směr;re~'., .. , .
formní za vědu přírodní' podle amerického·. psychologa;' a pedagoga' Edwa:rdá' ,: 
L: Thornaikeho. z' newyorkské university, Columbia,' kte'rýneuznává principu' 
duchového a,introspektivní povahy psychologie: Behavioristická'psychologie '." 

",:: .. *) j~k' v);šest;'-~b a'n.,1~6·,~ď~:: .. :' .,' 'ď' . .,., , 
... ' ':*)Světová:ievóluce, 1925, Orbis' a:Čin' v Praze,· str. 546."" 
'-;**) jakvýše.541;·.', ' ' .• ' ....• ,: ,_'.' '. . .... '. 

t), .. Vboji ó'duchovníhodrioty", 1930,Čin,Pr,ahá;. str. 35. 
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Thorndikeho ,~důrazň~Je z;'etele, kvantitativ~, ~e kvalitativní;, víc' nežmož: 
nost ,individuálního ,výběru ve' výchově, podtrhuje vliv prostředía:situáce~ 
šíluvróiéňých ,vloh či1iť detérm'inism lve v'ýchov~ školní. Tím jest iíčinnost 
avýznaÍn peda,gogiky'snižován a přeceňován zvykový, systém kampaní učeb" 
ných metod, osnov a ;Ínstitúc(dle. vzoruameÍ'ického: škólství. <' ' ',,' " , 
,·Tentoďradikální refor~ní směr'v boji o~ novoU: ,šk~lu jest ;ede~a, re-, 
presentován :tI nás předsedou reformní' komise pro, národní' školství při mini_ 

i' stÉ:rstvu školstvíá ředitelem'pokusného reformního školství docentem dr. Yác-' 
lavem Příhodou, učitelstvem ~ pokusných ,reL. šl'ol • a radikálními j ednotHvci 

" z~ řad učitelstva národních ško1., Ale v po'slední době i 'učitelské organisace 
občanských a obecných' škol odklonily, se ve svých' sympatiích ,,od radikál
ního směru Příhodovajmenovitě, v otázce osnov, odstoupil od riěho'i ,dří-

-, vějšj,jeho spolupracovník prof. dr. C.Stejskal á' podle celkové situace mezi 
účitelstvem možno znamériatiústup směru Příhodova, což spatřuji v příčinné, 
souvislosti. ve zprávě o' jeho resignaci -na předsednické Illísto v reformní' ko-, 

" misi při: ministerstvu školství, ď která však, prý, nebyla přijata:) "Poněvadž 
i, podle svých vlastních výroků' v polemickédeb'atě nedávn~ho přednáškové
ho cyklu,~pořádaného-akademickou Ymkou v Městské knihovqě pražské, měl 
dr;,Příhoda neobyčejnou důvěru a vliv v reformní činnosti ministerstva škol~ 
ství; znamená ,případná jeho porážka vbudoucnostL také i neúspěch, ústup 

, a porážkú ~ministerstva školství, které celou:svou váhou se ',posta'vilo ,za směr 
Příhodův, v jeho zásadním i praktickém ·ohledu. Nynější ,stav boje s výkyvem, 

: opačným spatřujive stadiu kritickém.:',' ,'. ,', " , -, ,::;''' 
': Druhé hlavní křídlo boje ,o novOu školu je podle .mého názoru zastou

peno docentem brněnské ,i\1asarykovy universi~y a profesorem učitels~ého 
ústavu, dr., Josefem ,Uhrem,', který, s ,profesorem, pedagogiky, brněnské :umver- ':', 
sity ,dr. Otakarem' Chlupem ,vydává reformní časopis "Nové' školy~', a ob~: 
jsou protiváhou,ďzdra-vou',kontrolou a, moúdrým regulátorem radikální orien-:' " 
ta ce • a, pokusného, Školství, směrú ' Příhodova.Pódobné' kontroly, a,konstruk: 
tivní kritiky jé konečnětřÍlba. všude v,demokratických,útvarech.Působilo to' 

, ,ne~byčejně radostným dojmem, když doc. Uher se k, takové kladné KOntrole 
,veřejně přihlásil, 'navázav,na slova pos1.Y; Beneše o výchově k ,samosprávě 

,'a,kontrole.' ',: • > '., ' '~, ' ' ,<,,':. "':' ',' ,<', 
,", " Své pedago!(ické reformní názory rozvinul doe. 'Uher v nes četných svých,", 

, článcích různých 'pedagogických časopisů. ,Néj'nověji,mú' poskytla: akademi- , 
, ,cká YmJ{il příležitost od 15. IV. až do 6: V. 1932, aby v cyklu přednášek, 
,,,O:novou školu", v Ústřední měst~ké knihovně v Praze 1.. rozvinul ;svůj plán 
národní výchový a jmenovitě těch bodů, v reformách "školských, v nichž se 

, rozchází s představitelem křídla Příhodova.A přes ujišťování doc. Příhody, 
že' ses, Uhrem vlastně nyní podštatně shodují, :by bylo, i>řece jen' naivním 
nebo 'neupřímným namlouváním~' že tomuták jest.Sám~dr.Ulier to pa své 
závěrečné přednášCe 6~května' ,otevřeně přiznal, ď že j sou mezi niÍni . rozdíly· 
zásádní.a :veliké. Myslí~lipříhoda;,že,nejsou, tedy si to vysvětlújL:tím; že 

Jo,' co: Uher: pokládá za' zásadní," podstatné, ,to, Příhoda pokládá~, za, védh;jšl. 
,a naopak; ,což přece vyolýváze zásadní 'orientace fiIosófickéneb věcné.' "c': 
,,>-,První rozdíl me:d oběmaá chárakteristika křídla Uhrova 'je ,přesvědčeni;-

,,/že, dosavadnínáše školské refóriny" po převratu dály se ;mi perifenL školní' 
.:' ',,' výchovné ,práce,' ponejv~ce v:,ohledu didaktickém,; a ,o'rganisačním: :M elodu"a 

: instituci nelze přeceňovat ,a' nutno se,dožadovat podle ,Řádu školního, a "vy~ 
>",uČovácího·zr.1905 svobódy'm~tódYučifélovy.,Mewdanení všeniocná;:ta iD,ér, " ' 
'loda ď je 'nejúčinnější, kterou ~'učitel,"nejlépe' dovéáe. -Mezi dětmi a> učitelem .... · 
• ' musí: býti přímý a vřelý, ind~viduální poměr, bez přehrady,papírových'lestlt';' , 
'a šablon,,V užším, prostředí menších školních;ce1ků, než' jaké reformní náš, 
směr chce, zavésti,;konsolidaéí školy". ,: ",:' • ," ' ':' ' . ,', "','; 

: Uher pokládá za 'nejdůležitější při reformách ,školní()h ústřední výchovný 
cil;' který, musí býti. jasně formulOván" nesmí, býti, nízký;, ale, patřičné úrovně, 
nesmí' býti 'proměnlivý, musí býti nád ; hierarchií. cílů partiálních.N ej otevře-

",'.;t;·· ---'-'. ~. "." '." "', ... -, .·"f·:' j; , '. 
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neJl~epřizn~1 ke svému~ílí, jímžve'své prvnípřÚnášced~e lS .. IV. ozna
čill: "krok kékrálovstvf Božímu :na zemi .... Užil-li'slova krok, učinil·takjis'tě 
,vědomě, aby jehocíl nebyl maksimalistický a nedosažiteltÍý, ale takový, aby 
ho' mohlo býti též dosaženo vé stadiu' školní povinností . .v Křesťánské revui 

, (r. V., č.l" str. 6-:-9) vytyčil si za výéhovný úkol: "Vyéhovávat hleda~eBo- ' 
ha; bojovníky,'za pravdu, reformátory života, kteří. by neustávali' v úsilí o 
zdokonalení života." Můžeme tedy míti radost, že doc: Uher je' nábožensky 

, orientován ,a, ve své, závěrečné přednášce 6., V. nerozpakoval se vysloviti 
,.~epro náboženstvf ve škole a projevil mně i svou radost nad mojí knihou;' 
,v níž. vidí, vážné 'úsilí o povznesení úrovně. náboženské výchovy: školní. Není 
mně, ještě určitě známo náboženstvídoc.Uhra, myslím,' že bude blízko idea

'listicko-humanistickému stánovisku Masarykovu, ale zatím jé to 'otázkou' , 
, podružnou, Náboženství ve ,škole má prý vyzařovat, i osobnosti učiteloYy.Pří~ . 
, buiné statÍovisko spatřuji ,též ve slovech posl. V; Beneše vetře~í přédnášce 
. cyklu, že: by nechtěl, aby nová škola jako stará o Bohu mnoho kázala, ále 
'málo, Boha ukazovala; " " , ','f " , 

,,' ďZ té nábožen'ské 'orientace je p~k samozřéjíl11jeho názor o ;ubiosti ie~ ",' 
formy' dúcha nové školy a o potřebě zdůrazňovat človeka jako bytost drii:hdv- ' 
nía odstranění dnešní krise spatřuj é v, pokroku /duchovní!1o' živótazá nej-. 
vyšším:cíIem; ,čili v, Masarykově renesanci člověka a",člověčenstva vdúchovl-

ním: smyslu jeho, okřídleného ' výroku: "Ježíš a ne Caešái." Uher'neodmítá; 
služeb Hlos'ofie v ohledávárÍÍo základů nové školy,' v pedagogice, nevidí vědu 
přírodní,nýbrž filosofickou" idealisticky· usměrněnou, se', silným přízvúkem 
mravním, tedy více normativní než přírodní,' vždyť jde o člověka, . ktérý má 
býti středem reformní výchovné, činnosti., Tím odmítá behavioristickou; psy: 

, chologii, américkou, ,kterou dr.- Příhoda:u nás' uvádí do reformní pedagogiky 
školní podle směru Thorndikeho. Vůbec je Uhervelinikritický kámerické-. 
mu' školství' a doporučuje více dbát české školní pedagogické tradice, která 

:je také hodně bohatou. a'svouasimilací cižích vlivů našim poměrům příhod~ 
nější áúrodnější, nežpovrchní.americkýmaterialism a, slepá arnerickára~ ~ 
cionalisace. '. , " '" " ' 
"Celkem se' s\dr;Uhrem' shodoval i druhý 'řečnik cyklu prof: dí-.J; B" . 
Kozák, který rovněž požadoval větší infusi ducha do nové školy, zdúchov
něni; jež vidí v tom, aby duchovní hodnoty, měly ve školní práci dominantní' 
postavení, zdůrazňoval potřebu i asného a pevnéhovýchovnéhocile; což, sou
visí podle něho·i s vědou i náboženshím, projevil, nedůvěru ke' spasitelnos~i ' 
,vědeckých metod, jmenovité k psychotechniée.' , , " ',', ,ď ',: ,'. , 

"",: Mám-li stručně, podati' poslední fázi boje o novou školu'po ,cyklických '" 
',přednáškách akadem. Ymky: Uhra,· Kozáka a V.Beneše za . četné,' ano stále' 

c ,vZrůstajicí návštěvy odborníků ,a. rušných debat, musimříci,žé posice Uhro~ \ 
, 'va docílila'z~ačného mravního. posílení.' Demagogické ,náběhy eksponovllných ' 
"stoupenců" směru, Příhod3va' byly .'Věcností 'i, obratností .předsedů schůzí:, prof. 

dr. Kozáka a, dr. Hromá'dky 'i přednášejících uvedetÍy do patřičných mezí' 
reservované věcnosti a.' náležité . úrovně .. Přédnáškový' cyklus akad .. Y mky 
projevil značný 'zájem o výcho,:né školské' reformní problémy, 'ale nonejvícé .... 

'. jen: z řad 'odborníků; alé. málo z širších vrstev veřejnosti .. Plihoda byl často" . ď 
V néúspěšné defensivě a jsem přesvědčéri,že je jeho křídlo na ústuPuj'Ueba-, ,- .. 
že mu nikterak nechci nepřiznáti dóbrou~vůli; odvahu a obětavost;. se 'kte~ 
rými"se do reformních pokusů byl odhodlal. Jehó.reformní pokusy', i kdyby 

. v budÓucrtosti.ztroskotaly,,'přécezaslouží.'uznání,jehQ 'nesporných zásluh, 

.ipři jeho chybách. a omylech, 'neboť Ltěmi budeškolnipé'dagogika o~lOhaéena . 
, pro stavbu budoucí. nové školy.', "'.'ď : ;, ," .... ,:; .' 
'- " .. Vcelku, však musím ,konstatovati, že' řečnici débatéři o náboženské 

i,rienta,ci 'mluvilivE;lmi o{mtrně, povšechně anáznakově, .aČkoliv . ~' rámce", ' 
Ymky se to o'd'mnohýchočekávalo ve zřetelnější' formě, jak to vyslovil .'. 
i prof. dr.' Novák, až to odb. učitelé'Hanuse, eksponenta Příhodova křídla, 
svedlo knemístnému sarkasmů; ktérý byl', praf;·dr.' Kozákem PO zásluze 
energicky.' odsouzen. 'JíriakY mkausp'~ádáním '. veřejného přednáškov'éhó 
cyklu prospěla nemálo věci a zájmu odborníků.' . , , 
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", Boj o novou školu" sleduj e i naše círk~v s nevšedním' zájmem, sympati-, 
,sujíc, nepochybně s křídlem"doc;Uhra,'který se přečasto 'a teď zase vyslovil 
:pro náboženství ve škole. Českobratrská' církev evangelická žádá podle Kost- . 
nických:; jisker. (r. XIV., č.'16). povinné Ýyučovánínáboženství ve, .všech tří- ' 

,dách středních škol; jak jsem byl i já ve svévyše, uvedenékllize, str. 120, 
zdůvodnil psychologicky a poukazem' na,úkólstřední . školy, :, jmenovitě 

.' :, gy~nasíí: ,poskytnouti: žactv,u .vyšší všeobecné' vzdělání', a, patřičnou přípravu" 
,. pro, universitní· a tedy i 'bohoslovecké studium.,,' '·Urban. 

j' ':(Ja r,o s la v,K o š ~'ák, Vodsli'lY': p. Choc~r~dý' n. Sá~:, ' .. Obča~ská ~ý-
chova" a ,nábožensfví." (Časopis pro občanskou nauku~'a výchovu. Vydává 
Státní nakladatelství"i .. IX., 1932, seš. 4., str. 56-':"57.), . '. .'. . 
',' Je pro nás' neobyčejně, zajímavo':jak soudí o 'významu náboženské: vý- " 

'_chovy školní peda!!ogický praktik, činný, účitel obecné škály::'"',, " 
',' . '. Pá zavedení' občanské nauky a výchovy do ,škol národních jakoslullo-

,- ~státného předmětu myslilo s'e všeobecně,že 'búde náhradóu za náboženskou' 
výchovu.,,". .'.' . " " .' , " ,ťď 
': , Dnes se zdá, že sepbměry ustálily, že náboženství a občanská výchova , 
setrvají. vedle sebe, ba poznalo se: že .. 'se· ani nevylučují:- naopak: mohly , 
by se vhodně spojiti při tvoření charakteru,neboť mají stejný podklad . .Moc 
rálka světská se neliší od náboženských požadavků; Při srovnání (-,bou před-
mětůshlédáme kontakt a vzájemné doplněnÍ; • • . ." " , ' . 

.. ' .. Nábožen~tví pdsóbí .i~tensivnějina cít", "v občanské nauce převládá 
, etický vnějšek;'že tomuto předmětll·nelze proniknouti do .hloubi citu, že je' 
. zatížen formálnostmi části.naučné.Naproti tomu náboženstvíIIÍá schůdnou 

" :·éestudo nitra" danou tím, že cit je hlavní, oč se dbá. Tú právě vzniká úkol 
. '. 'óbčanské výchovy, kterýnikde',iinde' nemůže být tIahrazen: .aby na, citovém' 

'"-;podkladě;' nábožensky .. vštípeném; :vych'ovávala.y člověku: vůli, plniti to,I", co 
, . bylo :uznáno za potřebné.", '; ',', " 

:. Bibiické děje'; svdu jednoduchosUvzbuzuj( silIÍé odezvy citové. ' .. V ,tom 
směru má nábožimství přednost: kterou nemůže dobře, laický. předmět .na~ , hraditi." , . .. , , . . ..... " .. 

~ ?". Toto př~svědčení" o n~'sporném '~výchovném' .yý'z~amu :"náb~Žérisiví' ,v . ~~lasti 
'citové; jež pohání vůli k rozhodnutí a k činůÍn'z péra praktického pedagóga ' 
laiká, • je' utvořeno.na' podkláděmnohaleté, výchovné prakse' a zkušenosti 
a: 'zasluhuje, aby nebylo' od směrodatných' činitelů reformních přehlédnuto .. 
,.' . ", ~ . '. 'U.~·. 

) 

Hálhhuber:, . 

·3.SPOR.MEZI,HISTORISMEM.) •. PSYCHOLOOISMEM' 
"'vNAšICHUČEBNICÍCHNABOŽENSTVí. ' 

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

.::V:naší 'církvi. rieriL dosud. 'ujasněno" jak :jest'pojímati :a podávati náb'ožen~; 
ikou . zkušenost; . obsaženoú v' Bibli;' idali metodou. historickou nebo psy_c,ho-.,ď 
19ickou ... ' .', " '. ",;.,::.ď'..,·. "". '., " ,.: ,,' 

.' Met~d~ hisfori~ká chceuváděti,p~kud ~ciž~o.zachoviuiábiblická'po;; 
. 'dáriív souhlas s historickými fakty,psychologická ;pak se smiží .vytěžiti ná

boženské . jádro podání bez. ohledu na to, zdali jeho, zevní {orma' , st>u~, 
. hlasí' s historií,- případně i, s' naší běžnou životní zkušeností.' . . .. ď , i ' 

. Metoda ,historická; rozlišuje 'proto , v biblickémpódání mezi my tem, po- . 
, ,-věstí, legendou. 'a pravou historií;" kdežtO' při' metodě psychologické nezáleží 

. . ~ - " -" -" .' - , . -, J': 
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" na ~ tom, zda ,a, do' jaké míry.jest zpl1sob podání náboŽe~ské -~kuŠen~slL bi-, 
blické, výplodem mysli nebo historií; při' ní jde především! o obsah' nábožen-', 
ské,zkušenosti, nikoliv o její zevní formu.' " , " , ,', ' 

Br. dr. Farský zastával v celku stanovisko, historické a biblická podání 
'se snažil postaviti .všude na historický ;základ. Kde to dobřé nešló; pokládal 
taková 'podání za méně významná~ Tak na; ,př. při theologické' zkoušce ve 
dnech 4.--'-7:, ledna 1,925, která, předcházela s"ěcení ,prvních kněží CčS;'ná 
dotaz, kteréhosi bratra, co má činiti při náboženském vyučování s podáními' 
v ,Bibli, který;ch, nelze vyložiti přirozeně, na př.; s některými, Ježíšovými, zá-
zraky, řekl: "To vynech!" " '-',:,' ,',: ,,", ", -, 

,S tohoto hiEidiská, snaží set,na př. osvětliti podání o,Ježíšově vzkříšení 
ve, svém spisku "CČS", kde v 'kapitole "Kristus z mrtvých' ystaW: pojed7 
nává, nejprve, o ,:orthodoxním pojetí ,-Ježíšova', vzkříšení 'a, pak: dále ,píše:, ~ 

:,,,Opačný názor zastává:mínění, že' Ježíš 'byl. jen zdánlivě mrtev, načež opět 
: ~ přiveden k životu,a po krátkém čase, že uchýlil se ke' svým essenským, POU7 

stevníkům to, z, kterých vyšel a jejichž tajný řád i umění lékařské a duchoV7, 
ní vědy lidstvu prozradiL Vylíčení smrti Ježíšovy a jeho, návštěv' u apoštolů 

:, i rozloučení umožňuje tomuto výkladu značnou 'pravděpodobnost." Nebo zase 
"" ve, své sbírce kázání.;,Naše postyla" 'ná :str.:203 píše o' osvobozeIÍí Izraelitů 
/ z: egyptského otroctví: '"Krví beránčí':sL'tenkráte ďpoznači!i' domy své, aby' 
,,' ,ď mstící inéč věděl, kam vpadati 'nemá v' té' noci' vražednéhopogromú' na 

, Egypfany "; , ," '; " ' "', ď , " '.' , "", ,', ' 

'Br. prof. 'Spisaržádá také postaven! "biblickýclJ ,podání na; historický. 
základ, ale' přitom nepřehlíží ani takových zpráv,: kde ,to není dostL dobře 
možné,' ai z~'těchto těží 'pro ,náboženské poznán!., Jest tedy pro, historický 

, ' ,'p'sychologismus' , '\ " ""ď ,,' ',' ',I, ",'''' , ' ',,;.' ' 

\ '~'" 'rak na' př: ~e své kpize;,Póčátky 'víry5ř~sfanské"riaznačuj~možnost
vysvětliti, hístoricky přirozeně z'právu, evangelií o prázdném ',' hrobě Ježíšově. 
čteme 'tam na str.' 36:, '"N enímyslitelno,žeJ osef z Arimatie, ' jenž jest po~ 
,čítán: kučenníkům Ježíšovým, odstranil tělo JežíŠovo ze svého' hrobu; ,do. 
: kterého je byl položil ve spěchu večer po smrti Mistrově prozatímně, a dal' 
'je do hrobu ,jiného, ',trvalého?.' Snad ve své vlasti, Arimatii?, Ale ještě jest 
, j edna- možnost, že totiž' židé sami,: velerada židovská, se svolením Pilátovým 

'~odstranila tělo Ježíšovo a dala na místo neznámé; aby hrob ,Ježíšův; nestal;. _ ' 
'se,místem posvátným jeho učenníkům.Atd:.' " " ' 

", /, Av'šak'přesto, Že ,br. prot' SJli~ar ,~euz~ává'Ježíš~va vzkříšenI. podlé 
, doslovného podání Písma, přece zněhoriábožensky, těží; ,totiž vykládá jeve 

smyslu:'duchovním;jakž lze, čísti na př. v ,uvedené knížce na str; :45:- .,JeŽí-
, šovo zmrlvýchvstáníve ,smyslu': duchovním znamená L nám představu' života

, ,'věčného, oslavu Ježíše Krista u 'Boha a v,Bohu. Znamenáf vítězství osobno-
- sti,'ducha nad hmotou, přírodou, nad zákony hmotné přírody,jež znamenají 

'-zánik; smrt, konec, rozklad: a' rozpad.", ,',,' ',- " ',';.' , , 
, 'Také,br;dr,Kóvúřpožáduje historické podložení,bibliékýchpodání; ale' 
přesto' hO,dnoH p'ro :,nábdženské poznání', i taková, podání; kde historický zá-' 
klad částečně, nebo 'i 'cele chybí: " ,", \' " , , ,'-; , 

Tak ve svých "Dějinách doby starozákonní", 'vydaných jako' litográfova~"" 
ná přednáška, nastr.;3. 'uvádí: :;,Dosavadní .zkOumánC historie otců nevedla:' 
. k žádnému výsledku takovému, abychom' si' mohli' představiti, historický obraz 

" 

. počátku národa. Ukazují jen, že Abraham přišeL z Babylonie,Jósefpak ,trá~ 
vil život 'v Egyptě.Saina neukazují .jinak, Íležže Izrael' od nejstarších dob 
byr ve:.stýku s' těmitózeniěmi. < ;" Považuje ,tedý br. dr. Kovář příběhy pra
otců' izraelskýéh zá'nehistorii,,'za' pověsti: ' ,'" .'> ,:", ,.' ,> _,.' 

\. 

,Přesto však v těchže přednáškách'ria sti. 14' oceňuje tyto příběhy s 'hle: , 
diskaďpsy'cholo~icky, nábo·ženského.ČleÍne tam:' ;,V bibli, nalézáme' krásné-" 
příběhy/jak hýl ctěn Jahve a jeho' řád. Abrahaln,'vzdáváďse z mírumilovnosti 

, . svého <práva' ve prospěCh ~ svého biatrovce Láta; poskytuj e . každéinu ' poho:' 
.. stinství; "Josef. uniká pokušení cizoložné ženy ." " :ď., " " " . 

, -, Jákozástúpée' směru 1'řevážněrpsychologického.:mohu~ uvésti čétné: naše~ 
(du'chovní, kteří. ve svých'~kázáních čtou místa z Písma;'a ani! by jich histo-

",' ~,"., > 
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'ricky ~světliÍi;, těží Z nich. ~římo náb~ženská ~aučen~; pone~há~aji ' tedy, 
,;úplně.,.stranou,ezda,á -do jaké míry-i!i0utato, místa)listodcky ,podepřena': nebó 
, nikoliv.' Hodnoti~ tedy obsah 'náboženské zkúšenósti bez zřetele: n'a j eW'zevní , 
podánL Svoje stanovÍsko podpírají~zejména faktem, žévětšinu zpráv. bibli;; , 

, ckých nelze umíS,titi' dosti spolehlivě ,anenásilitědo rámce historie,až,e' 
, s hlediska náboženského má ,pro: nás 'především ',' cenu jejich, náboženské 

jádro, nikoliv víceméně historické nebo, nehistorické ,zpracování. 
. Já 'osobně jse~ ,pro metodupfeváŽně histo~ickou.\ I děti ve ',skole se 

ptají: "A:je topravda?cStalo se to skutečně?" A odpovídá to i Husovu: 
"Hledej pravdy a drž,pravdu!" Ovšém: Co, jest pravda? Noetikanás pře-

" svědčuje, že člověku není dáno, :aby poznal pravdu v její naprosto objektivní 
, ,hodnotě, ježto j,soucno nevnímálIle' v' jeho absolutní podstatě, nýbrž' dostá
,'~váme'o něm toliko jisté smyslové aj citové, (intuitivní) 'obrazy, které však' 
- , jsou' závislé ,na našem psychofysickém založení. Tyto obrazy si, pak rozu'mo-

, vě" L j.Jogickým myšlením, 'zpracovávám'e,I toto ',rózumové zpracování jest 
',individuální a' protó u různých 'jedinců různé. I nazýváme pak pravdou to; • 

: co~ jest ve' shodě "s, výsledky "našeho dosavadního' myšléní., Pak' jest pravda." 
" ovšemsubjéktivistická a 'jen 'potud se nám jeví jako objektivistická" pokud' 

jsme si; psychofysicky příbuzní. Kde jest pak tedy pravda? Pfesto' však: ~a 
,některých,po,znáních' a;'jejiéh myšlenkových 'zpracováních se' vcelku 'více 
',nebo méhěsjednéítím~ a' nazýváme je palcpravdamí.' Tak jest tomu i shi~ 

l>torickými pravdami. " ' ',' ,; ';':, ,," ;.~" ,'." \ '" ' , 
, ,Kritická věda biblická, která se zabývá vědeckým zkoumáním' bible," a 

',zejména historická její složka,-učinila' v poslední době značné pokroky,'ze~ 
, jména na podkladě,' ~ébÍýchnovýchvykópávek na biblické půdě Malé'Asie, " 

Syrie"Mezópotamie a Arabie.I můžerriepak, jejími brýlemi přehlížeti zá- ' 
pisy v bibli a .: pa~rózliŠova:ti: 'V ní: do ,ji~té -mírY.rriezi', historií,:' polohistorii 
a' nehistoriL Přitom, jest' óvšem'možno'těžiti z náboženských zkušeností;· bez: 
ohledu, na to, ,kterou z těchto fórem jsou vyjádřeny.:.' " "C',,'> , 

,,> Uvedená' nejednotnost' ve způsobu ,podávání náboženských zkušenosti 
biblických 'v naši církvi obráží se výrazně v našich dosavadních učebnicích 

,náboŽenstvL ,:.', , .: ',', ,c-; , "~' ': ", 
, Tak historismus se u'platnil zej~éna ve ,Farskéhó Biolické čítance Sta~ 

-;-- .rého zákonl!- a, v mé náboženské prvouce Se!l1énka.' " , 
" Proti tomu jest psychologismus-vedouéím'hlediskem a metodou v Lem-

• r,. _ berkově Náboženské' čítance a ,,v Hradcově Náboženské ,čítance' Nového' 
_ /. zákona. " ' " " , 
, "S hlediska historicko-psychologického jsou pak psány připravované riové 

i učebnice'Spisarovy: Věrouka a Mravouka pro školy měšfanské a střední,: 
, jakž jsem mohl usouditi, po nahlédnutí do-jejich rukopisu. "" , ' , 
, ", Br. dr. ,Farský ve své Čítance starozákonní' se ,snaží postaviti vybranou' , 

starozákonní látkir ná podklad historický. ,Někde se mu to ',daří, totiž ,tam;: 
,kde:jeho:úprava souhlasí s výtěžky,ďvědeckého-badání;mnohde sL však po-
, máhá ~uměleobrazotvorňostí, a ~u, se pak upliltňuje' jistýsubjeJ{tivismus.Tak" 

" "na:',př.,bibliéký přčchod,:IzraelitůRudýrri' mOřem 1íčr jako':cestu ,po umělé 
"hrázi,vytvořénépři od!ivu~vrriělkém,moři narychlo 'izraelským" lidem; nebo 
, anděla z vypravování o'Abraharrióvě oběti nahrázuje' služebníky; kteří v'po
',vzdálí šli za Abrahamem, ',vyhysknutípramen'ezeskály na pouštipo;údeiú -

,-' Mojžíšovou, holí podává j;tkó odkrytí artézského pramerie a pod: .• , [ , 
• ,ď Veliké 'plus" které :,nám, přinesla tato: učebnice -,:Farského', jest, ženám, 
ukázala;,'že je.st, možno podávatFbibli, na podkladě : realistickém; " ':' , ,J, 

";': I'já' Vé':'své' učebnici, Seměnka, šel· jsem ve ,stopách Farského'historismu, ' 
při čemž ovšem také leckde mé Úsilí o reální 'podání se projevilo určitým" " 
subjektivismem~ Tak na, př. když ,líčím ,zlé' doby,které přišly před odcho~' 

, 'dem' Izraelitů ,z', Egypta na zemí" egyptskou, 'jako, obvyklé, egyptské, pohro'mý , 
přírodní, nebo'když náboženský, zážitek Ježíšův 'při křtu v řece Jórdán' po-'; 

, - 'dávám jako ,'psychologické "qbrác'ení" ve -smyslu' Jam~sověj.při, němž- psy., 
'chické hodnoty - 'zrající"" v 'podvědomí"vyšlehují'! náhle"do--:vědomÍ-:což'·· ._. ~ ", '-.- -

, - bývá pak próyáz~no mocnými úchylnýdtí ~!stavy duševními;'jako "vidě~ími" ' 
'". ,~. .' , . ,,' . , " .'. ' ',-. 
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a ;,slyšenfmi", aneh~ 'když Ježíšova )éčenL'vyl\čuji jitkd, léčbu sugescí, ač 
neupírám i moci Ježíšovy modlitby.. .' , HO' 

~ ···.Naproti tomuučebriice Lemberkova a.Hradcová jsou psány.celkem :se 
, 'stanoviska 'psychologismu. 'Oba: autoři 'uvádějí na ,př.'. tak zvané' zázrakYJe~ . 
žíšovy jako uzdravení ,slepého, hluchoněmého, malomocného, vzkříšení dcery. 
Jairovy aj. jako příběhy vpravdě' zázračné. a ponechávají stranou, :zda se': 
'skutečně mohly, státi, nebo nikoliv; přitom však, vyvozují '. z nich' náboženská 
naučení, která j~ou'u prvéhonamnoze, ukryta ,vótázkách za'články a u drtt- . 
hého • připojena v' poučkách; , . .,' , .... , '" . 
~., Směrem, při něinžpřicházejí k. platnosti historismus i psychologismus;, . 
yyznačují sé,jak' již bylo pravenó, ďobě nové učebniceSpisarovy. .... ", 

, ..Uvedenárůznáhlédiska,' s nichž· jsou psány naše, náboženské učebnice, , 
" ,'působí,'ovšem nepříznivě při nábi?ženské výuce, neboť mají konkrétně za ná-« 

sledek četná vzájemná nedorozumění.i rozpory. Bylo,bytu třeba unifikace ' 
těchto zákl<l:dních pojet~ v duchu 'naš( církve. " '., ,.... ' .ď' , ď 
. ,Zdá se mi, ,přestože jsem zastáncem' historismu, že bude tu třeba. učiniti' 
úrčité . ústupky'psychologismu" éož v podstatě' znamená přijati' stanovisko' 
Spisarovo a Kovářovo. Chtěl bych', jen zdůrazniti, žé. bude vždycky nutrio 
pečlivě respektovati výtěžky vědeckého badáni/ zejména kritické,vědy biblí~ 

, ,cké, a v důsledcích toho 'dobře rozlišovati, pokud jen možrio, 'v biblických 
podáních mezi historií, polóhistorií a nehistorií.·. Tím nábóženskézkušenosti" 
uložené do. těchto různých zevních rámců; 'nemusí nijak utrpěti, nýbrž na-.· 
opak.přiobjektivním rozlišování zevních foremnabtidou spíše/přesvědčivosti· 

'a' působivosti. Ovšemže ve snaze .'po historičnosti a' tím· i reálnosti nesmíme 
.. jititak, daleko, abychom si biblická pódání jakkoliv pórušóvalia: tak vlastně 

bibli předělávali. .' ':< ..' ...,ď :' ".,' ,":~ :.. ',':, '. '. 
"., Ústupekpsychologismu bych viděl vtom, že teksty biblické by' se po-: 

,dávaly nezměněně vzhledem k bibli, ato nejen obsahově, ale pokud '. sroz-. 
:,umitelnosfa rozsah dovoluje, i .slovně, aby byl zach'ován j: pel biblické' mlu~ 

'. vy, leč. k nim by se připojovaly úvody a vkládané nebo ,závěrečné výklady 
a,vysvětlivky,týkající se, nejen. vyjadřované náboženské zkušeností; ale i. 
vztahu;k ,historií a skutečnosti. 

',' .; 
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• Dr.R u cÍ: 'Urban: O 'l~pši výchovné~esty.,VPraze i932.Náklád~m ' 
vlastním. 'Tiskem ,knihtískárny;,Blahoslav"; Praha, II. Cena, 24. Kč .. 
" 'V. době všeobecného přerodu, ba přelomu 'nynější společnosti kulturní po 
všech: stráÍlkáéh životaveřéjnéhoi' soúkromého;.nemůže 'aniškola~ a výchova, 

, .zůstat v klidu ave 'stadiú "dob 'minulých, nýbrž musí" pracovitt o změnY'a' re" 
'foriny, aby nestala, se zkamenělinou trčící z' doby již přešlé v dobu naši a 
budoucí. Žijeme ve všeobecnénľ shonu' a ; CiÍvatu; 'všeII?-ění se o. překot,' stari;:, 
anové'naráží na sebe jako'vmořskémvlnobítí.Toplati Fo 'škole. Návrh na 

·ď změny areformystihá návrh,' činí 'se pokusy.&tále jiné a',nové"vše i na poli .. 
školském j~vL chvat, spěch; mnóhdy i neprozíravosLa ,neroi~ážnost.: Tento'

. chvat a spěch;:. tato' snaha snÍtilno a. rychle' změnir~školu a'výchóvu diťeška;-'" 
je tím odpovědnější, čím duležitější'jévzděIáňía:'~výchovanbudoudch po~': 

~ kolení státú it: národa. ). Jestliže každá' změna .ve společnostij e spojena. s bo; 
.'lestmi jakoporddními, a jako, 'při každé novotě, ve společnosti třeba', počítat 

s časem 'a dobou, y níž musí novota. uzrát; aby společÍlost 'ji přijala 'jsouc 
přip~avenaa aJi(,by1a.tak u(;hí-áněnareyolučních otřesů. (evolucé<- nere> 
vol~~é!), . tak tím' y-íceje ,toho, ~řeba). na.:poli .školy a~výchovy .. Není. mo.žno,. 

\ ~' 
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nepřipravenost!, . př~kotností," nepromyšlenost! rozvracet školu '.' a výchovu; 
neboť· 'Um by, rozvrácena byla budoucnost společnosti, státu,> národa> škola:, 

: výchova, není kabát, není bota, které; když senepódaří, můžeme odhoditďa: . 
'. koupiť si nové. :Špatně vychovanámládéž anedostátečně .vzdělaná ,de·otra~ . 

',vou,'ba' zkázousvého.okolí,.'národa"státu.· .: ".' .':,.,. " ,', ' ... ,~l 
. ' ,ChcitěIIÍito, slovy upozornit; jak posvátnáaodpo~ědnáiPoněvadŽ ;ele-: 

významná je . výchova a výuka. mládeže a' institúce.školská před Bohem i 
lidmi: Možno říci, že'dnes u nás věnuje se dosti ·pozornosti;. úsilío'j,novou
školu", o reformy staré školy jak po stránce didaktické, tak. pedagogické, 
třebas zájem tento (jak' je pochopitelno), v prvé řadě:apředevším projevuje 

.. 'se u učitelů, vychovatelů a školských úřadů, méně'pak. v širší veřejnosti,což . 
'1 

" je vysvětlitelno ď. starostmi o zájmy hospodářské a' politické v dnešní"" vše~ .. ' 
,.obecné světové krísi; Ale zajímají' se o. škéílu áo to".icosepro ni chystá, 
',.' aspoň. také. mnozí. rodiče dítek školou povinných a vzdělání hledajících na· 

školách středních. a 'vyšších .. '. '" ":.ď:< , .. ' ,';<' ,';:: 
',: Máme:dnes dosti časopisů vychovatelskýchašk~lský~h,'které zabÝvají', 

se řešením problémů školské didaktiky a výchovy a: přinášéjídósti.článkŮ 
- infor!l1ativních;Máme také i' samostatné publikace toho druhuj lámající ,kopí' 

',. za· novou· školu. a, za. reformU školy staré. O tom všem· poučí' čténáře 'velmi 
obšírně kÍlÍha br.' 'dr .. Urbana, 'která ovšem' má pro nás, ~ ale i pro, širší ve/o . 
'řejnost, . mimo církevní -,tu, přednost, že zabývá se. ,Vedle všeob~cnépeda~ 
gogiky se zřetelem. na novou a starou školu také otázkou pro nás' nadmíru 

, důležitou, totiž otázkou postavení nábo,ženství've škole' nové nebov'ýznitinem. . , ' 
a,potřebou náboženstvíproyÝchovunovoškolskou. "', ., ..,; .. ' ',!. • 

'Kniha br .. Urbana zabývá se 'na200 stránkách ~še~i problémy a těi::' 
kostmi, školy dnešní a požadavky školy. nové V. míře ,dosti :vyčerpávajíci.' 
Předně kreslí profí1'výchovy minulosti· po stránce 'všeobecně, pedagogické, . 
výchovného cíle vůbec a. pak zvláště,poďstránce významtÍ náboženství v kul-
tuře;výchóvě,: jakož i PO! stránce poměru vfchovy'dob minulých k nábožen~ . 

. stvr: a Jškolní organisace' 'náboženské' ,výchovy u'. nás před. převratem . (str. 
'11":"':'51). Potom podává proHl . reformní výchovy;. (str. 51-97)a,tov ďpřehledu 
'snah:reformních vůliec a zvláště se zřetelem 'k stano.viskú .hlasátelů·· reforem, 

knáboženství. V třetím oddíle (97-195) pak věnuje sedůslédkůIIÍjkteré 
.. , plynou z. reformního . hnutí pro náboženskou výchovu' jakvé škole tak mimo' 

školu, v organisaci mládeže mimo školské. Tu podává' jednak kritiku'moder--' 
ní ch nebo módních snah reformních'vzhledem k ,náboženství, rozlišuje a 
uznává klidíiě a sprave'dlivě, 'éo'dobrého-je na, nich, ale- též upozorňuje na 
nemožnosti a' škodlivosti .nových.'heseF provýchQvu, nebude-li .dbáno dosti 
tak vydatného'výchovného prostředku k . cílí; jakýníbyló a bude:vždyÍ1áb'oc"" 
žEmství,<vnašich·. poměrech. ovšem nábožen~tví křesťanské, ' .. á nastiňuje, jak 
'třeba .si počínat,aby 'odstraněn byl ,osten á ulomenhrof námitkám :proti vf: 
chově. náboženské." ,.' "'.' .: '. i,'.· .. ·.':·,,·.. ., , .. ;" , .... i,·· .. 

V Závěru ,( 195-,--197) shrnu je požadavky, kladené na' výchovu nábO'žen
skou" aby nEiminula se cíleni;', Následují pak poznámky ke třem' dílům knihy 
(sti-. 199-223) ana'konec:je uvedena literatura použitá' a týkajíCí se'j>řed-

, . ,mětu projédnávaného: .' , .... ' .. '. ..": , <" ' 
Kniha je dqsti obsáhlá, v pěkném vydánhl. -'-, láciná..- .. , 

, Co do· vnitřního obsahu možno .říci všeobecně, 'že' opravdu může . býti 
církev~í veřejnost a nejen naše CčS, ale i jiriých'·církví..,- vděčna za 'spis 
br.' dr., Ui-bana právě proto, že autor zabývá se hlavně otázkou náboženskou ~ 
ve výchově projektované do 'budoucna, třebas nezanedbává aIii.zř.etelů :vše
obecně didaktických a pedagogických. Knihá ovšem činí dojemtraktátú' 
školskéhó ~'vyšlaz:disertace doktorské na Husově fakultě ·--"čímž. ovšem '.; 
záviněno, Žé musí si všímati, mnohých věcí,:, které jsou všeobecně 'známy' a 
méně ,zajím,avy,.a to na úkor věcí, které jsou' právě v požadavku' náb~ženské' 

,výuky a ,výchovy sporny a:/ožehavy;al~ tím 'nemá býti, řečeno nic na úhonu 
, knihy,ba ,naopak právě tou, okolností je srozumitelna' nejširší veřejností a' , 
';přin:ášíninoho' poučení i těmj kdožnej sou' zasvěceni do otázek reforem škol~ . 
ských.2: našich dnů. Právě ,po: stránce. této; totiž po strán~e'přehledu vý:' 
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~'h~~y '~ůbe~ ~reforinních'~n~h'školskÝch: tedy postníncehi~iorické přináší 
, ,kniha vé1mimnoho materiálu, 'snad: až zbytečně mnoho. Také z literatury je 

" 'úvédenaspousta knih a spisúa článkú doIOácích'i cizích (rúzných národú), 
" 'Uébas ovšem , přidržuje se . autQr 'při f~rmování svých názorů hlavně ,:ně- , 
.,' mecké .literatury, protestantské" což opět vysvětluji si původem spisu (dok~ 
" torské 'disertace :mtHusově faku1těf.To netýká se ani tak 'požadavku' nábo-
"' ženské \'ýchovy:':"::' taje IÍám samozřejmá a mimo diskusi, ale 'l'íce se to týká 

,všeobecného' 'stanoviska! filósofického a, theologického, jemuž .oddáni 'jsou a 
. ( musí býti ,pedagogové evangeličtí, stanoviska totiž, jež zdůrazňuje více dt . 

a vůli než rozum" pra~ím, 'vice, cit a vůlin~ž.,rozum,' nebofto právě: souvisí ' 
s celou :theologii. ,evangelickou., Se stanoviska CčS' je dle skromného míněni;",' , 

"ba přesvědčení recensentova nutno zdúrazňovats t e j ně .rozum i, cit i yúli;, ' , 
, jelikož nelze dělit duševniživót, člo'věká 'na přihrádky. ,Neni citu bez roz-, 

, ":umu' a. vúle ,a naoj:>ak: dt i vúle" jsou :nutrtě' sloučeny s rozumem.,pókud 
'stará škóla pěstovala 'jen pamět: a rozum,zasló.uží výtky a . opravy. To měl 

,; ď' na mysli již náš 'Komenský a ostatni národové :čerpali z něho. Výchovamusi ' 
. být ,rozumná, uvědomělá;: má-lí'býti trvalá., Cit pouhý nepostačipřes 
'ýšechn'ujehodůležitostpro ;jednáni;vyprchá;,pohasne., Poznání zústává; ",: 

, Vím, Žé k autor sdíli toto 'stanovisko, alene~ohu zámlčeti,že v knize' 
,neniono dosti zdúrazněno. Byla'by stačílajen místy jinástylisace., . "'~,". 

" " : Táké,py, bylo 'potřeba více; rozlišovati 'filosofii (metafysiku) a nábožen- ' 
" ství.~utor' sice;neza,měňuje ,obé úplně; ale málo ,obé rozlišuje a přece' je 
': u. obou velký rozdíl. V úbecc cena knihy ~j est více v, přehledech' historických' 
,a v' positivním popise dnešní neb ,minulé skutečnosti než vtheoretickém: zdú~ 
vo'dněn! požadavkú' bi-.autorem' kladených. Nesouvisí' i toto snad s podce-, ' 

.:,; ňováním rozumového, po:i:nání? ',A< přece není 'prakse; bez Jheorie, což zase' 
'br. autor,uznává.č:,"'.','", ,,~ ',.' ',' '" " ,". ' ',' ď,:' ""., 
<, ~Mnohé' věci 'zknihy ;br: dr; Urbana měly by, býti 'prodiskutovány,ať 
týkají se, požadavku náboženství ve škole vúbec,' nebo otázky, jak provést 
,výchovu náboženskou, aby' proti ní nemohlo nic býti namítána. Nepostačí' jen, 
methodá"'-jé třeba počítáť isobsahem. ,Nejen,jakučit á vychovávat;, ale i" 
čemu .. Námitky proti :náboženství. ve škole, jak známo, netýkaly se jen: 
methody (ač. také; ale.' ne. jenom methody)"nýbrž také -,ne-li' hlavně---, 
obsahu' výuky, a výchovy.' Vúbec' je, otá:i:ka náboženství ve škole spojen'a', s 

:"různými potížemi atěžkostmi,vyvolává' celou'. směs'požadavkú,· tak žei 
: mnohé 'církve, 'hlavně' menší" nejsou 'výukou á" výchovou.: náboženskou, ve 

, ""škole (snad za daných poměrú?)nadšény.,:Uvádím tó'jen>nadóklad,že,věc 
není,tak jedrioduchá,'jakbysezdálo'nebo mohlo zdát Co je, s.'odlukou., 
církve od ,státu ?Jaképotom by ,byly možnosti náboženství:ve škole? A jak;,~ 
zasevětší'CÍrkve by při odluce Církve: od státu zdolaly výuku' a výchovu n,á
boženskouusvé mládeže?' Ty věcí musily by být napřed prodiskutovány a ',' 
,ujasněny,' než bude možno 'hlásaLurčité požadavky.,e: :'" ' 
,:'Stanoviska .Cčs· a jejích'potřeba požadavkú'všímá :si autor méně,' coL 
snad, 'opět souvisí, se vznikem a' púvodním: účélem knihy.' Zvláště nemohu 

. ,přejitÍ-mlčením zmínku autorovu o biřmování v:CČS.na str: 181 a 182: Sty-> 
- lisacemístá je dosti nejasná; Nevím, 'co' chtěl-br. autor. Chtěl říci, žé naše' 
'.: biřmování je snad jako katolické?_To by se mýlil.' Aby postihl smysl biřmo-'· 
, :várlíu, nás, :nesmí se' spokojil' jen,' s naší definicí, biřmování,; nýbrž <musí, '{, 

:prvé řadě si všimnóút' definice svátostí vúbec. Myv CčS· vůbec, ve'všech--' 
svátostech se lišíme podstatně -od. katolického sakramentalismu; nejvícovšeni. , 

. ,:-ve. křtuavečeřiPáilě, Ale též v biřmování. Nevím také,.pročby,se mÍtsil 
',měnit názeV:, biřmováni.: To bychom: snad musili měnit -názvy všech' svátostí 

• 'a . neuží va t ani' názvu ; ;svá tost" i' : jak' -na " sněmu' někteří naši' členové: žádali. 
~Ale,ilení., toho třeba. Stačí, dáme~li starým 'názvúmnovýďobsah .. : A: to my 

. ,-'jsmeučini1i, u yšech ,svátostí, 'čímž' lišíme se' i· od -evangelíkú. Souhlasím však . ~ 
:;s požadavkCm;"abYrpříprava na 'biřmování:byla mnóhem dúkladnější než. 
'dósúd: Tu třeba: letos·ireformovat. : Jak ' rozumět: posileBoží, . to vysvítá, z 
,éelého . našého 'učeIÚ, ;.žádn~ ":mágieIS"átosti.,postavený na,podkládpsychó-· 

, -logický,:.NejsOtl,págivně p'l' i jí mány;ale:majibýtj pro ž i v,á n y, ·;:'ď. 
\,' " - '" ( . . .. ., .. . . ., . ' • ?~,"'" " . • ~ ,- " ' 
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Také by bylobývalodobré,"úvésf víc ve :známost ,mSl veřejnosti'naši 
, .. Iiteraturu ·ať ,článkovou, ať knižní.·Jsme sice chudí, ale něco máme přéc: Již 

;, časopis P rá vo'N á r,O d a z r;, 1919 zabývaJse' otázkou ,reformy,výchovy ná-' '. 
':. boženské po'strán'ce obsáho'vé. .', '. -> ..... " ,'; ,ť "',, ' 

',Cozde řečeno, nemábýti"výtkou; ale upozorněním"a nemázeslabovaf' 
významu knihy br. Urbana: Vnitřní cena' její je' značná a můžeme ji . opravdu 

~doporučit,nejen' našim hr. duchovníma účitelů.m· náboženství, nýbrž všem čle
,'nÍim',našim; jakož' i všem ,těm' kdo , se,o, novou školu' zajímají, ať 'jsou pro 

náboženství nebo proti; němu. :' " , . : Spisar, i' 

i:e::T. G:M a~ ~r y,k; V bOji onábož~~~tVí.;;;čin':,Pr~h~. St~an68. ; C~n~ 
-Kč 8.50.' .... , "', . ",' .. ", c, ·i ;"" 

, '. V knil/ovně, zása.dních a živých "otázek' Program, redigované. Vasilem 
škrachemj,vyšla 'právě' ve.drúhém, vydání,,, dávno rozebraná knížka; jež pro ' 
poznání ;z'ápasu o;dokonalejšHormu čistého náboženství, který vedl profesor" ' 

'. Masaryk-v době předválečÍ1éj' je 'nesmírné clmy. Spis,jevěnován pronikavému: 
" rozboru ,náboženské' krise; jak se s ní aútor setkával v našem českém pro- . 

středí před čtvrt stóletím:První úvaha diskutuje ,otázku náboženské svo-
'.' body, v níž 'prof. Masaryk viděl nutný předpoklad náboženského'pokroku.· 
,Mnohé výtky proti 'ztrnulé dogmatičnosti církve katolické i církví' prote-

, 'stantských a proti jejich nelid,ovosti á. nesociálnostistaly ď seď odtud ča,sto 
" citovariými' hesly. v boji proti církevnickému náboženství;' V.,kapitole o' pod
.' statě náboženství' viděl' autor příznačnou známkú krise 'nábož.enství y tomi 

že náboženství církevní nedostačuje. Proti hledaným'· náhražkám: jeho' Ma-, 
· saryk zdůráznil v' řadě. aforismů, . že IÍábožénství.· není ani· .filosofie. a. věda,', 
.' anL theologie, 'víra nebo, mravnost, , ani kultus, u~ění a: mystícism;ani'pří-
slušnost k církvím. Snaže se o· vystižení vlastního\pole náboženství, zdůraz~: 
ňuje' nutnost pokroku. v. náboženství. Náboženství, je mu životem sub specie J'. 

, aeternitatis,uvědoÍnením smyslu života, životní opravdovostí. Mezi jehokon- . 
'. stitutivními prvky' Masaryk, uvádí. o'sobní' přesvědčení,:, duchovní. zkušenost,',' 

'.' ď vyšší mravnost; socialitu,dúchovní pojetí' Boha,'spoluprácimezi Bohem 'a\ 

·".'člověkem; Pro příslušníky CČS jé pozoruhodné; že Masaryk se vyslovuje pro '~, 
náboženstvíj' tryskající z kořenů naší' národní bytosti: (Str. 33.) .:Náboženská: . 
krise:špočíváv rozporu mezi náboženstVím zděděnýma. nihilismem. Otázka~' 
náboženská. je. otázkou vnitřní poctivosti.' Samozřejmou . povinností. zvláště'. ' 

v inteligence má býti, abychom své náboženské, přesvědčení n:~skrývali.Kleri'-
· kály, nemáme. dráždit, ,ale máme státi. v poznané. pravdě. Závěr brožury. vy-
.znívápro positivní;.' to jest orthódoxním katolicismem a protestitntismem'ne-'~, 
zastavellývývój náboženský, který, je úkolem :zvláště nás Čechů." ~ . Pračí-,: ", ., " . 
.fáíne-li znovu .. toto nové· vydání. Masarykových podnětných kapitál" rádi' při~ .' 
známe, že hy velký úskvzešeLztoho, kdyby se staly' předmětem:úvah o 
potřebách našeho dnešního. náboženského . života: .. '. Pro, CčS bude' prospěŠné·ď ,. 
uvědomiti si :kriticky, . pokud jsme pokročilí>v 'ní 'svým účením; i C1rkevnÍ 
praks(:ve směru náboženskéhovýváje;'Masarykem náznačeného. Že. v našem 
národě, bylo mnoho smyslu. pro' náboženskou .opravdovosta. náboženství ,,', 

':,vnitřně poctivé, 'o tom: podává, vznik CčS 'ddkaz. ,Že však mnozí předváhční,', 
, spolupracovníci ,MasarykovLnepochopíli, že v,CčS je ztělesněno úsiHpo po-_ 
,}sitívním náboženském Vývoji! o němž mluvil r. 1904 Masaryk jako o úkolu 

'.,budoucnosti, nepatří mezi chyby CČS; Veliký boj Masarykův o .ušlechtilejší 
.a jasnější formy náboženství; odpovídajícího. způsobu ,myšlení moderního' čl 0-

,věka; nepi, dobojován; V jednotlivostech ,i podstatného významu, se, naš.e 
fronta lišÍ, od ,fronty Masarykovy., Pří!išvšeobecnéhĎ jeho odporu proti 'theo-, 
logíi . nesdílíme.' Ani nevěříme;.· že' by. byl pokrok náboženství;v ústupu, od . ná~ 

,božeriství zjevenéhok,nábožěňstVíc nezjevenérnu.: I 'v~tomto'spiseMasaryk. , 
, .. klade přílišný' důraz: na' súbjektivní' ,prvek náboženské 'zkuše.riostí. . Necítíme >," 
· potřebu . 'rozlišovati , takúzkostIivě ,mezi. přesvědčením ,ll ,vírou, ; když přece' 

- 'víra. se může. přesvědčením státi.:, Ale přitornde'nam k'nížka tato přesvěd~,: ~. 
':čivýni povzbuzením,že v základních ,direktivách, "j ežMasá.r,yk r: .. 1904:na-, 'I 

~tínil prO, syobodný,vývoj,náboženský .svého: národa, ďmůžemenalézti i dnes 
platnésinětrtice' knáboženskéÍi1ú ~řůstu.>ď; .. ' ,<:,,:::'R.:~M> Hník. ' '. 
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'Karel' H á ňáv k a: Slovo ,života: Diicho~ni prDmluvy rozhlasem r. 1929 
až .1932; BrnO' ·1932, Nákladem vlastním Cena 10 Kč. .'" .' ,',. -: '.' .. ,. 

1'{emáme vCčS nadbytekduch'Dvni čethy; .. jež by v,duc'huCČS mDhla. 
:nahraditi-promluvrakázáni při bDhDslužbách těm: kdDž:i ruzných duvodu 
nemDhou 'účastniti, se našich. bDhDslužeb, jak by. v zájmu duchDvníhD rostu ~ 
pDtřebDvali' a si také přáli. Této potřebě vyhDví velmi ,zdárně : sbírečka' 24 
prDmluv br. gen. vikáře brněnskéhO' K. Háňavky, prDfesDra nábDženstvíCČS· 

, a duchDvníhD.správce"n·aší nábDŽenskéobce v: Brně, jenž vydal tiskem ,pro
,mluvy,' konané.' při'bDhoslužbách našich v Brně ve sboru HUSDVU a vysíla~ ď 
ných rozhlasem y.·r. '1929-';-1932, Jsou .toasi pulh'odinDvépróinlúvyupínající' 
se: .obsahem' k. různým slavnostem - círke'vníhD rDku o: nedělích a': svátcích, 

....• pr~mlouvající.nejen k TO?UmU, ale. ik dtua přinášející námětY' pro du~ 
.: chovní· i mravní povzne'sení a povzbuzení našich: bratří a sester. Mnohé z nich 

spínají život· národní s náboŽenskými našimi dějinami as naší přítomností, 
•. ve .. všech, však zachvívá' ďsevedle struny náboženské zároveň : struna· citu' a 

, lásky: k n~rodu,:jakžádá: toho mirodní. ráz naší církve .. Při tom' ovšem .po
. dotýkám, že:prDsty. ,js~u slDva br: Háň.avky .všeho bombastuďa vší. frázovk 

tosti a že dýší. upřímným 'citem' duše, oddané .pravdě a dobru a kráse .ve 
smyslu naší víry v, BDha, jak ,nás' jí učí Ježíš Kristus ve výkladu M. Jana 
Husa. . ." , ', ' 

". Čtenáři té ,shlrk; budou čerpati z ní poučení, 'nadšení i pDvzbuzenL V' 

různých .okOlnO'stech ". ~ivO'ta, ' dO'brých' i, zlých. ' . . .' '.' . . . 
DopDrúč~jeme' vřele' všem, ·.kdoŽ . chtějí mít' čétbu . pDvznášející. mino

:':žensky, mravně a duchovně. Úprava:;knížky o' 94 stránkách je velmi pěkná 
'a cena' přiměřená: . 'J ' , . ., Spisar:< 

;'í' .- '," . '. c",. " " • " - / ,', . '," ::,' , , . t-.', :.,',"' ,'.' ' .. :' 

. .Ku r t Le e se: ,Die'Krisis' uizd' Wende des chTistlichen' Géislés. Studien 
.. zum' anthropolO'gischen tlIídtheológischén ProblenÍ der' Leben'sphilO'sDphie., 
·.Berlin, Junker und'Díinnhaupt 193t;.!,ď .. ' ..... '" r'. ' ..... 

... , . Spis' p~án na základě' pO'd6bnýchpředpokl~dů' : i cílů;, kt~ré ~íeduje 
. i CčS:.podstatu nábO'ženství Kristova sPDjit v synthesuď s moderními názDry 
"na syět a život, usmířit nábDženstvía vědu. K tO'mutocíli pO'třebuje kře
,sfánská 'víra'svobody svědomi.ď Křesťanství Y třebaosvDbO'dit nejen od p-out 
tradiční • církevp.í· nauky,:' ale i'· ód forem. prvokřesfanstvi; . Nesnií činiti ze 
svýchvěříCfch, jež jsO'upovoláni k svobO'dě synů božích, Dtroky knih,;pDjmů 

.a symbolů. Co je:v !<řesfanstvLvěčného"músí býtiódlDučeno:,v každé,.době 
"od pDmíjejícího, dobovéhó. a· musí si.·výtvDřiti' nO'vé fórmy,výrazové. Jak, 

. . viděti, nejsme osamO'ceni se svými názory; snahami, cíli 'amethodami: Stejné " 
. potřeby· plDdí . stejné, prO'středky; k svému ukojení' á. uspokojenI:.' Spisar. 

~,. ~ I -. ",I.' . < '," • '. ", • • .' 

'. Re i n harcl S t e'fIľ~r,;Die: ~euen.;Nationalkirchen:de;!, Ts~;'echo~; 
Slowákei, Siíchsische'Verlagsgesellséhafť m.b:' H.; Leipzig, stran 139' (z r. 

'-.1?31); ....:. . , .... ""., . . .. ,,'.:. .', " ,.: . . .:,; 
. lrifDrm,ativrií kniha o nábO'ženských reformačníéh: prDudeéh, jejich vý: 

'vojiá církevním' rozvrstvení dlenárodriosti vzell}ích naší republiky.,AutDr 
podává sice přehledný, ale výstižný-obraz' o jednDtlivých národních. evan: 
gelických Církevních útvarech tradičních; riově . seskupených i novýchpDdle 
orfentaceďvíaéňského proLDr/ J. Loscheho, .Dr.H. Hassingera, J.: S.,Szabó, 
a'j; Uvádí násvelmi?:ajímavě,do,mentality německých a maďarských'prD~ : 

I testantův .. našem státě,' infoimuje 'pDzoruhodně· o vzájemném poměru Jl1ezi; 
protestanty'českými, slovenskými, 'německými a maďarskými, o: jejich.:: 
smýšlení k republice a její vládě. Kniha je,plnážalob ádDmnělýchkřivd. 
Náš' stát, prý, je dílem, procitimvšího ducha, husitskéhO'; .ducha: to' riadDnál- '. 
níhD . českéhO' fanatismu, nesnášelivosti a: husitské msty. O' presidentovi T • 

. :G. Masarykovi referuje ,ve ,smyslu Loséheho;.~ Nemá-li'~ií.torvřelejšího a, 
,"objektivního' slova,: prO' evangelickou ,c'írk,ev, českO'bratrskoua' její, teo,.:' 
':logy, ;tíni,'méně' příznivější.kritiktÍmůžeme oč~kávati;o naší církvi., Jako 

'r vubec hriutí' "Pryč' Dd Říma". v Čechách népram'enilo,prý z náboženských. 
\ . . .', . '. . "'. .1: 
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.m6tívl1,.'tak ~ni; českóslo~~ns\!:á~írk~~; nevznikla:. z pÓhnútek náboÚ~ských~' 
nýbrž národnostních, ačkoliv běhemsvéhó :"ývójevždy, více je doháněna ' 

., k nábože'ííským rozhodnutím: Tedy. přece' aspoňněéo .potěšitelného·· nachází 
ú <nás.: Po.době'13·let trvání našírepubliky.·mohli bychomvšák'přece'jen 

.: očekávat~~ od něm; protestantského 'duchovriího . k . našemu.státu. postojklad~. 
nějši a: vice 'odpovídající duchu'evangeliá; ,', .. ·.ď "'. ::: ,. ,. . /'-7U-'-. 

:';", "'Ar t hu r. Tít i us;'Natur'u~d' Gott):'(Ein i Vmuc~zur,V~rstiindigung.···' 
zwisélíen ,Naturwis'senschaft:: und ď,Theologie);',VanClenhqeck.& Ruprecht,. 

• ·GoUingen 1931; p" 946. Cena 1. . ... ~ ...... '. '. '. . ....• '. ",' 
...".Obsáhlé:dilozp~ra: ósvědčenéhop~hliéi~iý:ďněmeckého~ výchází' už v~ 

.druhéni výdánLAutorje. 'profesoremprotestantsk{theologie .v, Berlině,.a: je 
.. : znám .též svými čistě theologickými spisy a organisováním .edicí, tohoto . druhu 
. (vii na příklad z póslední doby.ď;,Deutsche Theologie".). ." . . 
. ~ Druhé' vydání zmíněného spisu jé ovšem', př~pr~cované i rozšířené a 
zpracována v něm skutečně spousta vědecké literatury starší i z let nejnověj

? šícho Kniha sestává kromě úvodu .z 8 částí, z nichž ; každá má více kapitol. 
Z názvu jejich je alespoň částečně patrno, jaksi spisovatel celkovou látku 
rozvrhl. Jdou 'po sobě jak následuje: I. "Důležitost. 'příroay. pro' náboženství" 

,Ci jeho' dejiny."IL "Věďecký:á náboženský'náior na přírodu v: 'dějinách 
křesfanství." pI. "FysikáIJlě:chemický 'obraz světa.:'. IV. "Život a jeho for-, 
my."V."ČIOuěk ve světle 'přírodní vědy."VL",Náb·o,ženská cena přírodo
vědeckého, názorusvětovéhó:,. VII. ,;Nábožénstvíá přírodní věda" v' SÓilVí-. ". 
slasti' s kulturní filosofii a teorií poi/uíní:' VIIL,;;Kónečné' výslédky a po~' 
sledn! otázky.", . ~.' '.' ,.'''', .. , .' .. 

'.;: K~, kriize přil6ž~ri . je. vehni ď p~člivěpracovaný.:~ej střík'j;neluiýi věcí, .' 
.,;, '.: Jákuž, svrch~ .po~ěděno;'prozrázuje., ~utor ';;šud~·.· dukladnou'~nalost" 
základnL literatury přírodovědecké a to, jak: fysikální a chemické;' tak' i bío- .. 

·logické;.y jednotlivých. částech ,'není . sice výběr vždy.nejvhodnějši,'aletó· 
•• je·pro :celeJ{'chybá. ň:epatrná' a" ještě'dobře ·óÓiluvitélná. Autor, ~ám není 
.. přírodovědcem" a. v (žádném '. z .. ' od,:,ětvLpřírodovědy,' .. speciálně. :nepracoyaL.·· 
Přes : to· však r v partiích, které setýka jí' no etiky přírodních,~ věd. á pro, :, • 
hlubšiposouzení' hodnoty, a. dosahu, přírodovědeckého poznání žádají. si :,' 
autopsie ďz prakse, dosti dobřezhbstil se úlohy ;infonÍlátcíra; ·aléspoň.v.hlav-· 

'níé:hvěcech; Jak sám v obou předmluvách ke své knizépoznamenává, snažil.:· 
se psáti zcela objektivně, 'třebaže ve výsledcich hleděl· dosáhnouti ; kladného 

,polllěru mefi vědoúa náboženstvím.., .' ..., .. '. ..'.. . 
~:," Protestántská theologiearcifplnění " takovýchto. předsevzetí il1nožňuje . 

. ,,:/do·. značné , míry, a' proto se .. také tento . spis 'velmi diší' od. podobných děl 
s :,výlučně kátolickou orientací,které, by, filósofickéstimovisk~.T i t iu: s ov O' ~ . 

. álimine zamítly,' jak' se. ostatně opři posuzování knihy N atuf und Gottka~" 
toliky~ také stalo: Knilla' má přirozeně i· svoje .. kápitolkyvíce filosofiéké 

. (;,Problém' a Kantovo fešent' ,';,N aturfilosofié . v riíiry~u .Kantově ll.' Goethe~ 
., ově", atd;) ;éO~j e osl<ltně ' samozřejmé;: nebol'.' souhrny: :přírodovědeckých ' 

::. ~ poznatků vedou 'vždyď:k ď. uičitéfilosofiEa k . určitéIÍnlnázorú . světovému. 
'ď V'krátkém referátu nelze mi ani stručně poukázati na takmnohouzajíma-' 
·.~ost myšlenkově bohatéhO' díliíT:i t i,u~ ov a~ačbych:toučinirrád; Jakousi 
;:'náhradou.snád bude okolnost; že. se 'k 'němu budou<:ně ve svých pracích: tu . 

. .' příležitoshíÓu. poznámkou, '. tu'obsáhléjŠím.:iozb<?rem.ď, !ohci ': čfo;'1oho' :.detailu •. 
"'-'~zase,vrátím. . ' .. ,; " . PodZImek. 

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

, " '. '. ': .',:. ~: .. ', ' • _ . _. . :' f .....•• , .::.-: ,",'" ,', .': '.', ' 

" .... H iér'onY!ll us Wilm s:'Alber( der Grosse (Séine wissenséhaftliche, 
~: B~deutung '. und seíri ďitIlseitig , iibérragendesWirkén) .. :,M~n9h~n 1931;' p.,. 237~ ..... 
. :,:ď,·\V~dJeTomáše; Akvin~kého. sn~d' nejzvúčnějšího: jIriéna.pró svoií:Ýše~' 

'strannou práci )iterární nabyl·ve. století ,13 .. : dominikán Albert .;Veliký. ~i' ,ď 

".:,( > 

AlbertusMagnús. Yšestiaimý jeho rozhled· PQ. tendejšívědě,. filosofii a<, 
theologiL vynesL mu r pózděpo"jeho .sm,ti. užíváIÍý, přídome~· "doctor :unk' ...•.. 

, . -" " ",' ." , \ 
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, versalis", ktert mudalijehov;steviiffi. Vtznamóé'místov dějinách středo~ 
věké lmlturypatřímu.podnes:.'· ~." , ".,. . .'. 

,:Jaký" tedy ,div, že spisy Albertovy, byly Častěji' vydávány" (nejnovější" 
. ',kriticky', zpracované vydání podnikl A;. B ci r gn e l'v Paříži a: . to v.letech. 

_1890-1899) ;a ž~ literatura? .i.eh(j;.osoběi díl,:~aseni velmi vzrostla (Sig~' 
·.hart, ;,Hertlln'g;, Schn'elder, Van,Weddingen; Stadler,a' 
.·jiní);~NejvětŠí'procentotěchto monografií je. psáno' katolíky a',tedy s hle~ 
,di~ka. katolického,Ječi v dějinách přírodovědy setkáváme se se jinénemAI
bertovým. neboť J' y ;tomto the(jlogii;, zdánlivě, odlehlém, ,oboru' byl Albert, 
činným, (viz ,v' tom ohledu . obsáhlá díla dějin přírodních'· věd:: D.'a n n e~ 
ma nn, Aus. der Wetkstatf' grosser,.Fórschert,J) a: r in s t a'e d te r"Hand- . 

. buch ~zur, Geschichte. der .N.aturwissenschaltenj:: Gii nt h e r,Geschichte: der." 
'Naturwissenschaften: 'Wh'ew e ll:.L i t t 1: o w;·· . Geschichte " der' . . indukl.' " 
'Wissenschalten a ,morioifrafii <St a dle r'o vu Albert' Mainus.··nehledě< " . 
k.čet~ým pracím speciálním, obyčejně menším'pojédnání.)'. ~ . '.. ' 
, . K těmto knihám; jednajícím o Albertovi ,Velikém přibylo. V poslední 

',' době dílo 'řeholníká. ordinis " Praedii:atorum H.' W n m s e, vydané v MÍli- é 
chově. Jedná: o Albertovi jako: přírodovědci, / filosofovi ,i theologovi. Vy-

" kládá·o' vztahu . Albertově k. tehdejším' přírodním vědám (A. Magnús 'und 
ď: dili Flora; A. Má:gnus und dieFauna ap.), v· oddílu o 'filosofii Albertově, 

mhiví ó'jeho poměru k Aristotelovi a Platonovi 'a vysvětluje: jédnotlivostL 
cz. jeho metafysiky a jeho; dnes: u( 'nám nepříliš·'jásné ·a'srozumitelné . 
psychologie"'. ' ....... , :, ' .. ' '., .. ,,: \.' ......, ",.,'," .'ď' 

' ... ". ,,' .. ' Přelilédněvšímá .. si:' také"AÍbert:V ~Iikéhoď í ako, eiegetý,' "n;óralisty, 
mystika' a' dogniatika;> Ve všech . oddíleClijé spíše pilně :snesenoco:už; do 
té, doby, () '. Albertovi"Zriámo' a 'uveřejněno"nežaby, ;byl() přinášen()" nové . 

. Ostatně anL nelze. jinaku' osobnosti, . jíž se dostávalo .!ak:zÍlačné pozornosti 
, jako Albertovi. Proto .takéaut9r: hojně cituje starší LÍlovou: literaturu' o 
o' svém' předmětu.,' ď '. ,> ".' , ,;'. ". >" ' ;,,::,' ':.: '> 

;'.' . Výhodou ' díla; pro čtenáře: jest, že., je.vevšéchsvých oddílech :stejno'; 
, měrne' pracoyáno,' nevýhodou· pro' nás.zustává arciť stanovisko,spisovate
.~ lovo.;'Přes ~to· však)ze z ;knihy.Wilmsovy" odnésti mnohý solidní poznatek,' 

. zvláště neignóru jí~li se, současně' publikace ,jiné •. o. životě, ádílé . Albertově 
jednajíds 'hlediska, trochu jiného;_ než je.,\yil!llso~o:." , ,.' Podzimek. 

é ď • Gl o r d'an ó. 'Br lln o':,C~~se,tPri~;ip'e"~i ·U~Ué.iTradúctionde. E.·· 
Na:mer),Paris.193Ó; p.~218:ď--:"',.~ '.; ,~~:;; •.. ~",; 

, Jest to francouzský překlad. známého díla Brunova, ,dialogu "Příčina.. 
princip/jednota", provázený' zevrubným komentářem. Tedy něcópodobného ; ~ 

.' Tis~ óno v ě'edidtéhož' díla. v němeékémpřekladu,(Von der Ursáche,. 
'dem, Pri'ncip:úfzd, dem; Einem; ;:Philos~',Bibl: ",2.,. Leipzig)."Bruno .sam ',jest' 

.' jést' a 'zůstar{é ~ pro všecky .. věky .:zajíinavouosobnostL Není ". sice tvůrčím 
duche'm .a spíšé jen propaguje' poznané~ ale přece' jeho·cfilósofické.základní ' 
: dílo. stá j i'za·.to,. aby, by 10 překlá dáno . a ,znovu vydá ~árioi' jsouc j edllí~. 
z ,článků rustu:Hlosofié.;:7.,Autor námLreferovaného', spisu; Brunova při~' 
štupuje. hned 'po krátkém ÚvádU. k~rozboru"filosofje'Brunovy.;. MJuví:nej~, 
dříve o názorech. a filosofii:ké koncepd>Brunově;: týkajících se hmoty,'dále 
o ~,ÍjrinCiptiformujícím': ;'0" příčině, . d.uši.a inteligenci; a, "e čtvrtém oddílu: " 

, . .' '.závěrem o jediném a relaci mezi formou a· hmotou.' '." ' .. '.<: .' ....:;, ' ,- .;'< Nátoriásledujé.vlastní spis Brunův, známých ,'pět dialogů;ďsledovaných::' 
i: stiúčnýmÍpoznámkámi 'překladatelovými;. Několik instruktivníchďnáčrtků/ .' .•.. 
"dóplňújé';text,JezbytečnozmiňQváH se; byli; stručně, o"samotném'obsahu': 

; díla ' dávnoďznáméhoa dnes jenpřetiskovaného. Francouzský překlad; Bru-
'. :.:nových.dialogůvšákd()břé našemu 'čtepáři po~loužL' ,. '. Podzimek. 

,é ~ < • 1 -. :. ~ _ " . :', o'': / ' ", _' __ ~,' _. .' ",0·':-::' ,.' ',,' .' t"' .' _", " ',:',.'. I,.' 

-M i~'osla'~;Pl éc h·;Ú:;:~'Spiriti~mus. v:Podkrkonoší.~·YMéA;Praha,·; ',' 
. ·1931; 'stran 66.' 'ď.: ď,: .. ; \, .. '.. . .'. '.; ,:' _', ." .', " ..... ;..: ': ď •• 

. ď - Zj ev, jemuž. se' jiŽ; věnovalo mnoho knih,: úvah ,r příležito'stných. článků, .• ;.' 
'Avšak ': spiritismus. je zj evem ruznorod ýin; •. ruznoroděj ším, .' než by :.- mohla; . 

... • • < - - •• \. • .~" • ,-"",' , , ,r"./ 
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sama spi~~itist~cká the~~ie pfi'pu;titi: A tak: ved.le, abych. ták řekl vědeckých: . 
. ~spiritistů;kteří inajC ně~dy: i· rozsáhlé vzdělání' všeobecné' li. speéiální (u' 
,~nás. na·př. prof::.Vfe len o vs kJ);. existují t.zv. "kroužky. duchařské":a· 
. konečně' je du' i hnutí lidové,' zvláště. v Podkrkonoší,. na . Kladensku; miBu~ 

, dějovicku, místy na Moravě a pak ve Slezsku rozšířené, které má, ráz" 
'. . spíše· nábožensky-mravní. . ~. ~ " -' .. 

. ; ' •. '. Vzdělaní . stoupenCi' spií-itistů . mívají obyčejně . větší ••.. nebo menši' 'roz7:--' '. 
hled:í po ostatníchvědáéh. okultních,; studujíce nezřídka í methodicky.oblast.t 

..... fysikální' mediumity, 'inagie,' ·aléhymieatp., ."': •. :.;' .• '. :....; .. 
"':' "Duchařské. kroužky':- však . zrodily' onen vulgární typ ba15ských seancí,· 
: .. začasté· výdělečných,'podvodriých i pov,ěrečných, kdeco nějakých ·objektiv-·ď, .... 

,ních·.a k~~tic~~;řízenýc~·.e~I?e~i~~ntec~ nemůže,,:ůbecbýti. řeči, .typ,který " 
. . straš! peJcastep ev. hlave nas( vereJnosh. ':;. '.' .. ' : ~;. ....• : ..... . .;. ,' .. 
ď;' ,; S~třetím typem, jenž poněkud' udiví normálního . pozorovatele, který ', .. 
'je ,zvyklý' hleděti ná spiritismus jako na čiré'duchařství a citovártíduchů; 
éSeZnamuje . nás Mir. 'Plecháč ve. výše. uvedené Ílt1blikaci.. Jest to' knížečka 

. 'velmiinslruktivní ·a·~na. nemnoha'stránkách, přináší v přehledné formě . inno i . ,. 
ho cenných informací jáko i:i hnutí samotném :'tak, i· o jeho střediscích, lite·~· 

) .nituře,· časopisech, předácích, šiřitelích a 'stoupencích~ Dobře charakteri-
suje .svéráz hnutí

ť 

několik slov autorových o ~"Řádu. pro ,seance ... · 'Je prý·" 
'zďněho pátrno, že' seance' jejich jsou vlastně pobožnostmi.Záležejí;y- mo~ ... 

. ' dlitbě, ve zpěvu ze zvláštních spiritistických éipěvníků. av projevech~ medií:: •. ' 
. " jež jsou velmi často kázáními na texty z Píšma.' Počet' účastníků kolísá" 
. ~ obyčejně kolem dvaceti. ; .... ' '. ..' .... ' : '.' . :. .' ... ,.~ ..... 

: •... Drúhá kapitolka .dílka je věnovánaOrganisátoru, spiritistů. podkrkonoš:: . 
". :·ských. K.: Se z'e m s k é m u, redaktoru,' vydavatelii. překladateli ~ spiri~ . 

"tistickÝchknih., .. ".: .. : .•.....•..•• :.: •.. ': .. '. ;~ . 
. ' . Ve. třetí kapitole: se; mluví speCiálně:o . spiritistických shromážděních . 
. á popisuje se' zevrubně; seimcenašichpodkrkonošských spiritistů a.'potom 

'/; :ť,··t/nzv .. ~débatní_.~c.hůze/' ~';:<-."~'-." .:"!.H"':' ~.'<.:,.~;~~" ~",' ,'; ,', >'J'.,-, .:: . ,_',~~ 
'~>'. ':.'. ~Důležitá jé kapÍfolaIV., jédnající::O . nauce podkrkonošských . a ... ostat:;. 
:/, ních nášich' spiritistŮv;theórii a praksi.'Po ď soustavném :výčtu~časopisů:' 

brožur·' a '. větŠíchspisů,ukazujese. niľ:' pozoruhodné jednotlivosti·. tohoto ~'.' .. 
'učení spiritistického. Důležitý. je' poukaz na. prvký vzaté i Východu (karma'~ 
a, reinkarnacekkteré se zde spojují,aposléze na prvek' vývojOvý/víru ve 

~ vývoj .kdobrémua dokonalému '(,;Naroditi se,,'zemříti;znóvu,se naroditi 
:,:'apókračovati bez ustání až k úplné dokonalosti,'toť~ zákon!"-, A.Kar" 

.. ' d e k)~ Dobře praví Plecháč,že tento ' •. spiritismus, možno oprávněně:~nazÝati: 
'·.~nábožeňstvím~pokroku. Křesťanský 'nátěr 'má táké :nesporně (poHádají! ,spi~ ,'.' 

.' i-itisté titósvé' seance za původní apoštolSká .shroinÍíždění ; doma' u '.rakve . 
zemřelého :se koná. seance; na . hřbitově ,při 'pohřbu semodWOtče ná~; svá~ 

,tosU ,však: ne·uznávají).~Ze .. svátků'riiají . prý:prospidHsty" zvlá.štní význam 
Dušičký a,rOvněž·j' svátky svatódušnÍ; Mají též: svoji morálku; po'dloženou . 
vírou;že;život-lidský je bud odpykáním (idea spravedlnosti), nebo posláním" 

... ~ (idea pokroku); Proto odsuzují'vraždu', i sebevraždu~'ďKladným' cílem života ~ 
.jest ,jim. tedy:dokonalost, :osobnídokoÍlalost;Zají~avé jsou doklady,;které' 

. uvádí a'utór kpochvalejejiéh soukromého. Živofa:; 'jakož ,ipozpámky' o po-
'':/vazejéjich:nábgžénských: sklonů.~,: . . . : Podzimek . . 

, .);, '. ', __ ," ; ~. ".' _' .' ._ .• - - ,,' . :...,- ",:.. ',o,. .' • O'.' -~ r . 

<: K smrti odsouzení; Ro~á~ ;oďRené 'N~egél~~~a:;Vydán'ov: naklad. L; ~ 
.Mazáče v Praze. Stran236i' Cena '20 ~ Kč;;"":;' Yrománu tomté líčí;se.'osud ď ; ' ..... 

;vojína JacqúaFéroula, a jeho kamarádů, GeorgáSchmidta a .Alberta' Blan-.. 
.. cltáí-da:,vesvětové válCe; Všichni: tito.tři mladí .lidébýli: nedočkaví,'. aby' 

'. odešli na. fróntu~ přisahali: si,' žese'óerozejdou. Na jejich', žádost je přidělili 
.kdéže· setnině a' do' téže čety; Ac tuzakusilipryní . zklaínání., Doufali,; že . 
'půjdóuihned .do bitevní čáry," že zasl,:chnou~hukotbityy,' aleby~i zatí~ '. 

.' ,přiděleni; k,182., plukuv,departementu·Meuse, .eV: Sorcy;, A •. nemohh' se ď a01 
'. ;dočkati: tóho; až půjdou 'do zákopů:: Ale ,i:p,akbyUz~lamánL Jaký I t~. život 
.. bídný;· plný strachu' o' život I Autor. poPisuj~ .. célý, ,ži,:ot ,:v~~á~opech:á; různé 
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, : báj e ,děl~~třeleckéa :n~přá t~lské,ú i~ky ,ply~O~i: vypra Vll je, ' jak' není arii 
, možno odstraniti> ze' zákopů padlé vojíny. Jé tam mrtvý střelec,ležíCí na ' 

, ,:břiše', jako by': byl klopýtnul,a:padnuľy ,běhu,' jiný leží mí' boku 'á otáčí 
,voskovou tvář, přerušenou velkýtil' černy-m knírem, třetí jako by ukazoval, 

• ,'" :'prsten:ína :rozevřenou'ránu;, Červené. prádlo" výstroj'potřísněná,krví,.; leží" 
'~;.' na zemi;,Nevybuchnuvší střely, zapadlé' dá zemé, ukazuj('svá, zkroué'ená", 

:křídla;:A ,při útocích: se smtdno"stane, 'že vojíni francouzštímuseji'seuchý_' . 
\ď litr do, bývalého' příkopu~ německého.:Jaký, to'zaseisrnutný, obrail ,Zákop 

< ' je' pobořen. Jedna mrtvola je na tažena tvá~í k 'zemi a je' již pokryta ',blátem. 
',Ze zhroucených chodeb Vystupuje' zápach smrti; ',HrůzáIVójín ,Féroul dlí;,: 

" žé "mu n6hy:zapada ii: do zbahnělého ('masa; Zdá se; mu,že, se'šlápe po tvá~ 
, ,řIch,J Ché\,:s'evyh'nóuf této hrůze, ale' marně se ,pokouší 'Vyléztj:na, před~ 

, prseň zákopu atěžce'padne na tlející mrtvoly. '. ',:" , ' ": ," " ,'" .i:, 
,ď,,::Ozývají se prosebné výkřikyz'demné roviny.SanitaL,NosiČi;'JakýsL 
'plačtivý. slabší a unavený hlas i který,ďzníněžně,' volá neustále': i,Maminkol 
'Maíninko'" ~ Kdo' jsou:ti I, nešfastníci;krvácejícíí roi:mštění, natažení 'na 
,'nehostinné a 9puště~é' zemi: a • ktefí:Vykřiku jí 'do neÚprosné ,nocí týtopro~, 

." jevy neštěStí; 'Vojáci:'.nikoli,"jsou' tOďchlapci, ' ubozL chlapci, slabí 'a od
" zbrojení" zbloudilí, éhlapci;' kteří se "'již ': unavili' žadoněním ď k nemilosrdné 
'krutosti lidí; obracéjí se"zoufale,ksamémú: prameni svého života; a s, plá.' 
čem se obracejí k své mamince,jako by je mohla slyšeti'daleko přes' zpu-', ' 

!"'\s,ťoš,ená pol~:as,klonitF se :nad, nimL ,»>,' ," " ,",,". ': "", ;,::'~ 
,'. ' Autor; pokračuj e. v; popisu hrůz válečných: Popisuj e 'útok na ,vrch soú~ , 
ainský:', Na všech : stranádi' jsou nataženi lidé, bez života: nebo sténající. ' 

",šarže mohou 'sotva shromážditi, své vystrašené' mužstvo. Odvážnější:obvaiují' 
: raněné; Aspirant Poncet ,je', zabit, 'šrapnel mú'prolétJ';hlavou" jednookó mu 
, vyhřezlo s ' krvavou .': šedivou hmotou, ' .. u pasu , má ' ,připevněnu'. krásnou' přilbu' , 

, ,pruskéhoďdůstojníka.: Z :toho ,'divadla' kamarád aspirantův Ravet ,Zešílel. 
" Chudák dívá se ,upřeně na několik kroků před sebe., Při každém výstřelu 
; poskočí 'a když se ho někdo na něco .táže, odpovídá vždy. ukazuje' prstem 
na yidění; kterého zauj aló :' "Vidíš. tam aspiranta s j ehopřilbou ?"..:, .. 1 ( .' 

. ::; Střelbit.,z'pušek zaznívá na celé1inii..NenFslyšetinié, jiného, nežďne~;' 
'; snesitelné bouchánímaúserovek. ; Krvácející ranění ,padají na. bojiště: Jeden' 

z' nich' s předloktím; a .'8 visící' červenou r'ukou' běží po boj išti;'c hleda j e'kde' 
, by se skryl ,"ť," ';'" ';, .,;.", ';:ď; ", " . ",' :':'. " ", ,;ť.' 'ď 

,'.' .c,KamarádFéroulův' AlbertBlanch~řd '-:':padne;:Jacq~es Féróul 'sedí na 
vlhké' zemi a'přeínýŠlí.VyhlídKa: na'zítřek'jéj' naplňuje hrůzou. Dal již vše,':::, 

, .l, .' co mohl,y.ydal 'vešker~·. svou. odyahú;,nezbýv~.mu nic, než oínrzelqst· a. strach;-:-,. 

\" 

": :PO prvé, pomyslil.na',svého : kamaráda Blancharda;'a shledal,že: mu téměř, 
. 'závidí, jeho. osud,' j ako'osúd' všech ,těch, kteří již' ódpočíva jí věčný sen. '~.'" 

'Vzpomíná' na' své rodiče. ,Co by siťtak mysleli, kdyby ho' tam viděli, vtom .. '< 
:. ~ tragickém,'zmrzačeném lese; s' bradou. položenoU' na ,kolenou"shrbeného' : a:' .. , 

,: : cv~ká j ícího .' zuby. : Vzpomíná .; si tl a, 'pěkné ' zimní . večery u . krbu, na své. pří'; :.: ~; 
;'j emnémládenecké: lože;ná všecky' ty věci,' se kterými se; již. nesétká:.Roz:':: 

';~;".plývá sev,bezmezné:beznadějia:je niúdopláče;":' ::,,:,:; .~,.' ". ,;. 
~ Autor!íČí. další útrapy' vál~čné.: Mužstvo nosí . si 'jídló'v.:nádobách, které 

, . nebyly' nikdýumývány,' ježtO,voda: jestvzác.~á,:; a, pr~tó. sil~ěz~páchají;~, 
;' nesóuna sobězbytkýjídel z, celého tý,dne. VOPCl čekaJ1 :nedockave na d9vo-' 
"lenou,' aby: aspoň na krátký'časmóhli' si odpo~inoutiodtohopekla' a'~<!dli 

s~::"Bo:~e ,ínůjl.' Dejž, ab~n1i byl oS,~d.p~ížn;y,:aby mne.střela,,~u.šet!ila,:aby· 
'se: mi kulka vY,h~lUla I,Boze" oddal' hodmuofensLvy, n~ch mne ,Zll! 'az ,do do-, ' .. 
Jvol~néIPotom,se,vrátíiná budeš míti mé tělo,'mé útrapy Ímůj;'živót." Tolik ." 
. se' jižmarnědóufalo:a zoufalo: často,.člověk dával·" veéhviHútokú' "s; Bo- . 
~hem"svým'drahýÍrÍ;'svýmmilým a.starým tvářím rodičů, vyrostlým děvča-, 

.',.'. tům;: íDístům.:J{de~:sei'člověk:irodil,;:klidnému ;~rbu,'''kde: se' člověk pokoušel '~:" 
'ó'svéiprvnL-krQký.'ď '.'. ',';: ,>,: ...... , .. ' .. ' , .. , ..... ' 
:." Také'~ hrdipá románu,'J acqué~ F éróúľneměl· jiné myšlenky: á jiných Shl-. 

rosU iijiného 'dy:vodúk žfvotu.: Rodiče :jehobYHmalC důéhodd.BYdlil s nimi 
"'maléni /dontkh.ďOba j~ho: bratři) sou na : frontě; starší vážně raněn 
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, f~t,ku '~á~ky; : je, ňy~í': důstolníkérii"ú' těžkého~utomobil~véh~ , dělo~řel~ctv~i,' 

" ~t;.thrt: ,bYlp,řid!!el}k:prapor:u ,myslivcu.' Život"těchto'hodných1idf plynul 
ď. Rhdne,,>ale tu nastavá',vál,ka. -A ,nyní se neustále chvějí o 'sv,é: děti;'- -l,: ,;,>". 
, ~,: ,i Kniha popisu jé 'příjezd 'na dovplenou JacquesaF érOula .. Přijel na ná~ 
,dr~žL4o,rodného místakránu."Běží. k domku svých rodiM" kteřLještě Spl. " " 
'p:okna,volásVé . rodiče, ródičovér$e 'probouzí' a' n,astává, srdečné ,uvítání :," 
pobíhání, : vyptávání bez konce.'J edn'o ráno ~ mu; postačilo, aby vyčerpal.tém~. '
~vi\Il(rv~pravování, ,o válce .. Jacqúes· byl riepříjelUně dotčen,když'<viděl," 
~.terak b, ,kteř,í žili; v zázemí daleko od nebezpečí a' pekla bitev, pili, jedli, 
spali .měkce v loži 'a, žili' životem lidí 'a sicetak"ďiakoby -války ,nebylo." 
Viděl ženy, mluvící o módě, ,O, toaletách,a, muže, hovořící;,O obchodě atisí- _ 
e,ovkách. z.;ázemí nebylo Obrácenotédy, jak se 'domníval,' stále k frontě., Od' 
otce se,dovídá, že tenaten kupec, jehožobchódní stav byl vr; 1914 velmi • 

'~p(ltný; vyplatil' již, dávno své věřitelé a nyní ,že naplňuje své pokladny:> 
~<ti, : k!eří byli yojenské služby zproštěni..pro tělé'sÍlOU" slabost nebo pro 
vysoké ď~stáří, vrhli se',na, obchod. ,A tak jakovójíÍIi, zabombá.rdovánÍ pro- . 

, hlubuj í .iobchodníéi svou' ,brázdu 'a : plnýma, rukama~ hrabou, zlató, ' které' 
~e' jim: válí 'iJOd, ÍlOhama.' Nitro naš~ho' hrdiny se bouří. Tolik utrpÉmí na 
'lrontě a htk -rozmařilý život v zázemí! ". ". ' . • 
1;' : Nastává' opět rozlouč,erií. Minuty 'loučení' mu ',pusobí 'hruzu;'veHká: bolest 
jeh(), rodiču muje~tnesnesit~l~ou,přejesi; ab)", již ,byl. z,domu.~'Je ,nutno C', 

zase: od jeti. Jacques' F éroul.vnímá . oběma očima, milované tváře svých rodiču; , 
)í~,á.,jeji,ch . vrásky, pije jejich slzy, a zvolna se/vymaňuje z objeti aodcházi . 
bpět"do';tohoto pekla; A nastávaÍÍrriuopětútrapyválky.,:Nemuže ani. spáti,.' 
nehol nemuže, zase, ,přivyknouti' tomti' životu. Vše páchne ,vlhkostí ,a plísní. 
Kterýsi vojákmá,živý sen a mluví'podivnýin hlasem. Ozývá;se jakési,ten,mé 
~ustění, jakési zvíře' léze po kohoutku pušky -,-kÍ'ysa. '." '" ","" 

>; '-,Jindy: při'jednéh1ídce pozoroval" kterak' zpod ':vyblédlýéh čapek' 
ÍIlrtvých . vojínu utíkaly krysy, vypasené lidským masem. S ,t!ukócím "srdcem,' 
~"vystrďaš,E1ný, .l~zl' k mrtvému.' ,Č~pic~: se odkutálela:: Mrtvý,vojá~ tam.:uka~y 
~oval svou rozskl eben ou hlavu, 'upl ne , bezmasou; elebka byla: hola, a, OCl . vy~ 
hány; ; Umělý chrup sklouznulďna prohnilou košili a zotevřenýdi b~zzubých 'ť. 
úst: vyskcíčila krysa. Mrtvoly,' ohlodané> až ,našlachý; nemohly, již uživiti ' 
krysy. Vyhladovělá zvířata' se,uchýlovala, do krytu, loupilav.batozích, od
nášelado svých děr zbytky posledních jídel, drze se přibližovala 'ke. spáČum ~ 
a, pletouce, si ,je.,s mrtvolamií' čenichala' na jejich tvářích. Usnouti to zna-
menalooddati se ria'milóst a nemilost ohavným těm ,zvířatum. .' 
,'y'A'cóž, když nastane útok plynem! Jakátohruza! Av;tom'pekle jsou 
lidé.: Aby udrželi oheň,' který by zabránil 'smrtícím , parám sestoupiti do zá-' 
J{opu, běha j í vOÍÍl!i' s dusícími maskami' a vytrhá va j í dřev,a, Z náspu. Y jedné 

" chodbě' zákopu leží mužstvo,' překvapené' vypuštěným .plynem, v., křečovitých' 
~,polohách ' s. otevřenými -maskami, s rozšklebenýini tvářemL,účinekplynu. byl .. , 

,', ohrQmující. Kdose' ho nadýchali, padli svíjejíce se .ve strašných křečích ... 
"Mnoho vojínu, majících spálené plíce, umíralo za. ukrutných bolestí á nikdo',' 
; nemohl nic učiniti, ani pro jejich záchranu; ani pro úleyu jejich,smrtelného 
zápasu;:",,' .,::,:",'\.;. ",.' ,.ď",',: '\::".>", ': ~::' '. 
" ",: SpisovateL,pppisuje strašné boje oVerdun.' Každý z vojínu si přál: býti 

,:.ď, . zraněri~abyse;;:vyhnul tomu peldti~ .Každý' se: těšil Jou nadějí potajmu v sobě. 
; V erd un I Vo j írii věděli' vefmi,dobře,de:-' tuhé boj e;. jichž se již, zúčastnili, ne- ' 

dostihújí '.boju u. Verdunu; ani co': do~ hruzy, ani" co donebezpéčí,: ani. co do 
, 'jítrap.~ás?b,?vání n,ení !D0žné, yodY,:,není: ,hýne -s~ žíz~í.~ad~.útí : kón~ le~~: " 
',po cestach se ztuhlyma .nohama,' POllzdne kuchyne, zmčene, tyc1k nebi' SVU) 

"neškodný ,otvor. A. znovu zabití koně a mezkové s (,llouhýma'ušiina; A:po-/ 
~ tom 'rozpitéb.!!dlly',~:pře_vrá9,:névozy",nepoznatelné trosky" V, příkopéch cos,i-

ď<: čerriéhd.:,.Toí:mr,tvoly"padlýclf;riěkterélrez· hla~y: Střely,~které; dopadají na, 
ť mrtvol ý" rozšiřu j í'o!Íav'ný; ,morový ~ zápach; V álka:. pokraču je, ,bez ,přestávky . 
,a' bez soustrasti;;Po Champagrii Veí-'dun", poVerdunu Somme;' Čím ;dál, tím:' 
, více strastí. Není to již bitva, je to válka až do :vyhubení a veškerá 'naděje 

':l'.l konec zdá se' býti ,zničena.' , , ' ' . " . 
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'. ' . >~Nejen Fra~c~i.t~i, ale i Něm~i.'zakou~š~li té'hož :~sudu. Vojíni ~bou strán' .. ' 
· ve společIiém neštěstí, j sóusi bližšívzá jemně; než . těm, kdož vzadu, jim ďp~ . 
· chlebují,:'je' ·óšlávújí,je:·podněcuHa::se~e'obohacUjíi:A kdyby si mohliďroz~ 
uměti a: dohovořiti se· spolu, podali by si ruce. c' ,. . • . '. . '; -ť .' 

Hrdinovi tohoto románu' padne bratr;' Jak: rádhy< uposlechl výzvy mat~ , 
činyapřijeI k ní. ·Avšak . není' to. možné; všecky dovolené :bylyzrušeny; Co 

· však JacqúesoviF éroulovi působí trýzeň, kterou nic' nemůže utišiti: a která. 
; 'je 'vněm jako krvavá rána, je pomyšlení na ohromnou bolest ubohých~ rodičů.:' 

Pomyšlení naiei:ľ žal, . který. čer'ným" stínem smutečního' závoj e zatemní na:'" 
vždy jejich staré ,dny 'až. do konce, jejineklidňúje. .". • ' .. : ." ,~. 
. : Než válce není stále koriéc.:Jako'zvěřchycenádó léčky, .tak utíkaji 
vojíni" marně hléda jíce za ukrutné střelby nemožný: útulek. 'Všudé, v záko:' 

." pech,podotřískanými stromy, přerážejí nemilosrdné ~ střely kosti,.roztrhá- . 
. ~ ~ajftěla,otvírají vnitřno~ti a ze silného vojáka nenechávají riic/ než krvavou 
kupu.Raněníumírají'bez' ošetření: Není již ani velitelů; ani ošetřovatelů, 

'není již ani'mužů, zbývá. pouze chvění o život.' Konečně. padl i druhý; 'přítel 
'hrdiny tohoto románu, Georges . Schmidt. ď Ale válka, také: . rychlýmtempém 
~dospělake končí. Nadešel listopad. 1918: Každý velmi dobře cítil,že se 

.. ' válka chýlí ke' kon'cL Každý litoval.nešťastníků, kteří ~ zanikli v bouři, než 
' ... ' 'dospělí do přístavu; .' ...•... ; :.: ' ..... :~ ,···.:ď .' ď" '.' ·· .. ·ď ••• ' • 

, . ',. Jednohó rána.zaiv~čelY zvQny.plnýmllasem:;ByI~ t~ ,příměří,;poslé~nl 
'ráná: z .,děla,·;byla~ vystřelena;.:'posle'ílní . voják .'padl. Vlající: prapory .' narážely. 
· na okno: . Kdekdo' projevoval,velkou. radost.·V álka, byla' skončena: Kdysi:, .' 
v srpnu. 1914pomyslílí si 'lidé náhle: "Je to válka, válka, v níž nikdo ne: 
· věřil," Nyní' simyslílí' s týmž úžasem: ,;Je .tomíi·, mír, . v nějž jiL nikdo 
n~věřil." . '.:: . '.. ';. ' ........ ď.. ': .'. '. ~. <" .. ;" ,', 
. Kniha líčí' válku v celé, jej í hrůze, nic nezamlču j é, 'ale také nenadsazuj é. 

"Učrnesmírné utrp,ení., těch,: kteří.jako: vojáci.muselF se~.válkyď .zúčastniti a 
~; m!uvf do.duš.e'~.šefn·těm:. kteří Ž vlastního"prosp~hu'4I~bo :i.toúhy po moci 
· štvou proti sobě národy a země. SpisovateLtohotoromáriu:svýmlfčením 
hrůz válečných sleduje cilé mírové a dává příštím generacím výstrahu; aby 
se riěcopodobriého,jako byla světová'válka, neopakovaIo:: Pro mírové snahy 
má tato' kniha'velikou cenu. Kdo tuto' knihu přečte; ten musí 'válku jako' 
nejhorší zlo odsoudití:' , " . "ď. v-ý;~, 

" .• " .' ".,' I,' .' 

.... Apis:a Este;' Román, oFrimtíšku~ Ferdimlndovi:NapsaIBru~oď BrehIIÍ:,. 
Z němčiny přeložil Ladislav· Drůbék. Str. '404. Jako' 245; 'svoji. knihu vydalo '. 

· v lednu 1932.Vydavátelstvo ď Družstevní práce v Praze. J.-+ Kniha, počíná:' 
spiknutím' důstojnictva': srbského : proti ~ panující rodině ;královské ď r .. · 1903; 

,::Hlavním vůdcém ,tohoto' vojenského . spiknutibylkápitán.generálního štábu 
DragutinDimitrijevič;který jest nazýváll; .všeobecně,,,Apis".Tak jéj nazýJ 
valí již ve škole, hocha' se. širokým čelem a býčÍ'. šíjí. V ,zahradě vojenského! 
kasina se spiklenci jednoho; dne sešlí. V, pozdních hodinách :nočriích, když, 
všichni' odešli;:zůstali spiklenci; samI. Apis :ujíll1á.se slova .Íl,dává: nar,ychlo.'·ď 
rozkazy., Fraví:'"Bude-li· každý' .na:s~ém··místěi musí se' .to,'zdařit" Rozděli· . 
spiklenée, na. pět skupin,: každá skupina obdrželásvůj zvláštní úkol.;Jéště.·. 
jednou naposle'dy;nápómíná " kamarády,. spoluspiklence: .-"Neztrácejte .. časul ď 
Celávěc'musí býti' vyřízena nejdéle za půlhodiny. YůdcLskupin jsou od~ 

,' .. 

povědnLNa.vás,'pánové;· závisí; budeme~li .míti ·občanskouválku.;či né:', 
" ,A'pak: bliží se's'piklenci :.ke· královskému'konaku"ďaby . osvobodili" národ' 
~šrbský . závražděnímkrálovslčých' manželů' srbských .-Alexandra :a:::-Draiiy~Obre""" .. ' 
'povičových.Tento úkol spiklenci také vYkonali.:Tělo.,královfzru;~lo}J9~íiň . 

:' .,' 'revolv,erových; zJoho dvě,naprosto smrtelné 'a;5 ran· šavlí,tělo kr,álovnino~~' 
bylo zasaženo' ;36· revolverovými' ranami. a více. než '.40 ,rimami šavli:- .' . 

'\-

. . • " ·Knihá končí popravou Apisovou, .kdesi za soluňskou frontou, kekterě 
· byl odsouzen válečným· soudem PfOto,' že se pokusil o :útok na prince vladař~ 

AlexáiIdrá; 'nynějšího' krále Jugosla"ie. Při jíidějeho z fronty mezi Ostro
vem á Vodenou bylo'na něho'zákeřně střelE7noa za inspirátoralohoto činu 
bylpovažo,:án Drag~tin Di~itrijevič,. řečený. Apis, . a. Lj\lbomir V\llovič; kteří 
. ." , ' . " ~. '.' ' , . -" ~. . ',,,:, . ~ . ,. ; ~ 

/.' 
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jsou' sluiboupřiděléni dó Ostrova, věděli prý O ,návštěvě prince vladaře na 
,frontě. " " " .., :' , ',' , '. ,". ,,; '. " j 

.' "Přičtenitoho!o románu otvírají ;se čtenářLdva různé světy; . 'Oslňující 
lesk: staré ,odumírající monarchie; její armáda .5, falešnÝIl?;pozlátkími, úplnf 

, rozvrat panovnické rodiny. : Naproti' tomu světu' otvírá se :svět;' jiný, svět, " 
fanaticky vlasteneckých aronillntických spiklenců; ktéřímají na zřeteli je:'" ' 

,dinou myšlenku, ,totiž osvobozeni.t, sjednocení všech, Slovanů, jižních a/kteři 
zetu myšle'nku jsou hotóvipoložiti 'třébai své živof a prolíti: svou' krev. ",. '.' 

,. ,:, Středem této knihy. je atentát, ~a:rakouského:, následílika trůnu, arci~ ',': 
" . knížeté Františka Ferdinandi' d'Este"kterýžto' atentát' stal se jiskrou, která 

zapálila požár' světové války .v Evropě. Spisovatel sebralninohónových á, 
dosud neznámých dokumentů, takže knih~přináší mnono sensačních událo-' 
. stí, které zaujmoucClé čtenář. Tato' část kňiny jest také nejcennější: Z knihy· 
této' se'dovidáme, že Princip a čabrinovič nebyli první;' kteří ,se odvážili 

, atentátu,' aby osvobodili Bosnu od jharakouskéh6.JiŽ před niíni pokusil se 
o, to', mladiČKý student Žerajič. ,Ovšem tehdý atentát se_ďne'ždařiL Žerajič ,J 
vystřelil, .' ale"chybil cíle .. Aby, unikl ,stíhání a, snad" popravě'nebo aspoň';, 
dlouholetému žalářování, otrávil se jedem, který\měl s 'sebou, 'kdyby aten~. 
tát selhal. :" " ' . ." . . ' , ',' " ' I 

A na, hrobě' tohoto stude~ta Žerajičé. trávil Princip celé noci těsně před: , ' 
atentátem amitom,hrobělaké,vykonársvou' přísahu: '"Na den sv.' Víta , . 
ozdobím tvů r hrob, B6gdane,ua l den sv~ ,Víta přinesu ti.' květiny; nebot: ty " 
dole musíš jej' více oslavit než všichni ti ostatnitu: nahoře, kteří ani nevědí; 

'co jsi vytrpěl,. jak statečně jsi Zemřel zasvůj'národ vlastní. rukou. Bogdane, 
'dej mi stéjnouodvahu, abychcsézprostiltěchtosoudcůi až své 'dílO provedu 
a abych se jim mohlv:hrobě právě tak<.vysmát;' jií.kojsi to udělal ty, který 
jsi'se smáli mlčel ve smrti; Nyní při sahám útebe zde ještě . jednou, co 
jsem;přisahal ve;Sdruž,ení:,;Sjednoce~i :n~~osIl?~t.!~.:: ,:~ ' .. 'i ',' '; , ,"', 

:" .. ,Román':"Apís a' Este',' obírá se světovou 'válkou,avšaknelíčL bojů na' 
• ,;', froritách; ale zabývá se . hlavně osobami. 'které. byly příčinou 'světové' války • 
. ,' " Jé to,' rakouský následník' trůnu, arcikníže I' rflntišek Ferdinand' d'Este, a 
",<: ',s'rhsky _.'důst~j~ík. Ora'gútin<"Di1!litrij~vič~' řečený" H Apis~"', kter~~ ,byl: yůdcem '\ 
, 'tájného ,spolku srbského. .' ,". " ". ..,.' . ,- ď. • 

.... , .. "Api s a' Este'~ 'není ()byčejná I kniha.~e'to životopis i historický: román. _ .' 
Je.to historický román zdoby,které,jsmebyli sami svědky .. ", . ,; " 

". ",Bruno Brehm je jédním··z.mladých a. nadaných německých spisovatelů 
'Z republiky československé.' Napsal již řadu krásných knili, které sečtou 
se zájmem a' které byly přeloženydaké .do cízích .i~zyků. ,Bruno Brehm za-' 

, ujme svými romány čtenáře od začátku až do, konce.' Zá světové Války ,~yl 
'. ;,: . v:rakouském voj sku důstojníkem a, všímal' si .p.ozorně: všech událostí .. Před. 
'. :' ností· Brehrnovýchrománů jest,' žes!: snáží býti. co ;nejobjektivnějším. V _ý;: 

t.-"·' 'r >' : ,.,jI' ,,\ • " ,>' • '." '" .' •• 

,: '. , I' r.Ú ~H e'i ne ~ a no,> N eúe W ~g'eJ ér p hil~so~hie/éinr~i~fiihrUng . 
. in: diePhilosophie ď der, J.Tcgenwart., Leipzig,'Quellé M.Meyer.··1929:· Cena 
neudána .. ~. Zaby,vá se:i:koumáním' moderní ,filosofie od' dob B.erkeley~ ~f' 

,.'Husserleho ' a Driesche,: ioiborem' subjektivismu ď p()sitivistického,' transcén
>::déÍltáltiiho;(Kantl';a':nl~tafysickéhó,'jakož i. flmomenologie' Husserlovy, á' do~ . 

"špiv.(; I{' žlvotú' emocionálnímu apraktickému .. ,',Čiověk 'může míti -důvěru 
;~ďžiyotu.;:; , " .'. ......;:', .,: ,:,ď ... ' .. ",o., ;'ď 

,'. ........:" V ó'l r a i r e, Filo'so/iéký;"ovníkči1i,'rozum podle'abeéedy. Přel. E. Hor'., , 
.' ká; V ~ Praze/J.: Laichter; Otázky. a.názory,,' kniha'60.; )929. Str., 390;" 36 Kč: 

. ~ Spis velmi obáv'anf církvemi starým,i a ,potíniný, nicméně' i dnes' hodný i· 
áby,' oy I čten. . . " . .,ď ' :.-
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, ,Filébós a. D ew'e y;.D~mokracie'a~vý~hóva;' v~ ;filcísofické 
, knihovně u J.',Laichtra.,' - , • " ,'" , "", " >' ,,', 

, ~:, N iCk'o I a, jB'e'r ďáj e'v, O ,scimo'ubijstvě, ~sychóiogiČesk:i(~tj\ld,Paříž 
1931i'náklademYmka/ Cenaďneudána:-' 'Studuje zjev :sebevražednosti 
v 'ruské'emigraci. Hlávníníyšlenka spisu, zní: Jen'BůhdáváďsmysL života; 

,/' :,ProF di'.H a rí s,D u,h'il;','DefWeg des' modernen"Menschen zu Gott; 
M: ' 4:50,' Miinchen; Reinhardt. - V.'předmluvě praví, auto'i::,Křesfánství 'dni; 
tilo svůj ,účinek; 'Vina není nap1"Osto' jenom v zlobě 'lidské.' Z ,velké části je 
vina v,, tómi že' mnozí, již 'nevědí"co jevlastněkřesfanství, nebo lépe' řečeno, 
'co je zvěstJežíšov~;:neborobé minnotéž.,' ' " .'," "", ,"/ " ',' 
,'WI~dys{~~Tid~rkie:~icz, Hi~toria filo~~iji:'D~aď dílY',straÍl 
396"a 312; Lwówl?31;'-"- Vypsání dějinfilósófieoddobnejstaršícháž na 

, náše dny. Zaslóužísi,pozornosti ,svóu. hodnotou. I,unás" kteří,' nemáme s.ou- ,', 
bornýchdějin filosofie až dodohynejnovější. " ,:", 

~, :Di.A;,Dr a'i v o~ á: 'próblé~ kausality ve iysi~e. ,Předloženo, ,Č~ské 
'akademiivěd:aUInění. Vydánodéjím,nákladem v Praze 193L Cena neudána; 
,-:-" ' Z~kon'příčinilOsti j e'nej důležitěj Ší zákon "našeho myšlení,poznávání} 
,zákon dění vůbec. Ten nás, vede z našeho já ven do 'světa objektivního a:za 
'svět empirický do' světa věcíó 'sóbě a opět, dáleáž k první příčině všeho ::

,k,.:Bohu.' Autorka zabývá s~ problémem: příčinnosti jen' ve světě, jevů, 've 
" fysice, čímž příčirinost není vyčerpána, ba, ve 'své podstatě ani' dotčena: nic~ 
méně je' i to,' co podává, důležité::"":: v 'době sk~pse. oplatriosti :zákona'pří~' 
,činnosti;'.I, "" ' ,.'~,',::, "',,' ''-:'',' , ", ,ď, ",' , 

\ ' >: 'Ad o lfKe I i e r,: Der Weg dérrliaiektischéii Th~ologie durch' di~'kirciz~ 
, lichéWelt.1931ól'y1. 5.50; Mnichov"Káisér. -::-:-Popisujévlivdialektické theo~ 
,Iogie na' soudóbé ' církevnictví, nejen, protestantské, ale' i',katolické' a pravo-
slavné. Spis' poučuje, o církvích sOučasných. '" " , , ( 

,-;" Fď'e~d.kattďe ~ b u~ C h;])ié, de~ísch'e evizngélische' .. Th~~logie .seit 
Schleiermacher. llire',Schiiden 'úrid ,i1~re Leistungen;.5. přepracované vydání,.··· ' . 
5M.; Giessen, Topelmann. :.:.... Ukazuje theologii cestu k evangeliu a' kLuthe~ .' 
rOvi. Radí, jak se vymanit z'moci ducha"řecké 'filosofie 'v dogmiliiée"obzvlá~ 
ště, v' pojmu Bohá (pantheismus). . 'ď, ," . 

, J ~h:.M e i ~ h' (j Idi, Da; alte Test~me~t und' eva,;geli~ches Chri~íentil1iz .. 
• ' ,:1931, ,M. 4.80,. Giessen,:Topelmiuln.:c:..:.. Vědecký (a spravedlivě odhadující 

'," úvod, dO souboru otázek . stái-ozákon'Ilích~ď Kritika' všech možných. stanovisek 
k 'nim. Uvádí do Starého zákona; aliskrze-Krísta;ď ,,' . ..,. 

Ad.I{~ r'~a~k:Aizscler' We~ksiaÚdes'Volle~deteri>Red~n '{ind. 
siitze: V.ydal Axel :Harnack;. 1930j'M. 8.50.~ Harnáck~ jeví se, tam jako ~ 

,myslitel" bádátel, uČitel;, tlíéolog, a:- káiatéI;:,jakoorganisátorďvědy a',bojov-, 
ď níkza' sociální ,pokrok. Práce taní •. uveřejněné májí zároveň, ráz ','žívotních 
vzpomínek mUže tak zÍ1áinenitěhov Í1ovétheólogii křeSťanské; .,. ' 
; .",' H ~ghŘ e d ~o o d; dóu' ' im GrofJsí~di;;EI ~izd. "ďEin Bu~h: ~~der~e(; 
Wunder. Z anglického přeložil J. Feid.ďLaun, 2 M.,Gotha, Klotz.' "7" Řešení 
napětLmezi Boh'ema' velkoměstskou\ hldou: ď',; " . ....• .' '. ..' , 

.. " ,;' ,:~.' Fe'i- d. L á u~n,'U. riter, G~tt~sfilh~~~g .• , Ze~grússe . religH;ser Er~e~enlni 
'.' nľodernerM.érischén~ 3~.,;Gotha,.Kl9tz. ,;::7:,;Výmluvllá: sv~dectví~naprost~ 

·nábóž.enské obródy,·nejmodernějších. lidí všech "tříd a ·povdlánf.·'·;' "ď.·,', ,;' " 
,', ,Waít;, C: (a s' sen;. Eirit;'itt'des·Christ~niu';;zs in'die :Weit. Vb. v plátně' 
12M.;' Gotha, Klótz .. :.,,:,Vítězství křesťanstvÍ' na pozadí. zapadající antické 
kultur-y~ Césta,křesfanství'ód Gali!eje až po Benedikta; zakladatele klášterů 
'nazál?a?-.~;>,:: . '..... .., .., • ď ď '..... .ď.; 

, < E r.n s t'J.oh a n ss eni' Geisteslebenalrikcmischer ,Volker,im Lichte .des 
'.' Evtázgelirifns .. 5M.; • Mnichov, . Kaiser. ":";:Cozriamenáevarigelium; pro' primi
, tívníafrické obývatelstvo u;srovnání s jinýnú náboženstvími, ,na'př. ,moha-
'médaírismém.;~',..,':, . \'<:'. '.-: .~: ď ' '. " ď . , 

','/ 

" 

,·,1 



.•...•. ReligiÓnspsichólcigie, Dokumente . d er: .er~ten:íriťirn~Aon(ílen'.religio~s-' . 
psychologis'che'r Tagu'ng inWien,J93LDrážďany,Unqelenk. ~TřiÓddělení::" 

•. t:, pro lékaře psychotherapelltYikríminalisty; 2 .. pro theology a Jilosófy (v:íra\c 
a: 'nevěřa 'v . eksistenciální , psychologií);' '3. pro yychóvatele a učitele (víra. ať.' /'.; 
nevěra V psychologií ' mládeže). Víc než ,30 přednášek vůdčích osobností z růi:;, '.' 

· ných . oborů psych?logie, náboženství.. . ;'.. . , . 
;- :', '. '; " H"e i n r i c h B á,r"t h;' Das Prdblem·· .. de'r ~A'ritorlÚit. 30' stran,.,. 1 <M.: Bern- ' 

Lipsko, Gptthelf . .:::... Problém autority' ,je problém dnešk~;' . '.., 

."P a ~IS é h iit z, Zwis~h~~ Ni! ú~d Kaukasus. 2.v'Yd., M:5.80,:Mni-
· chov, Kaiser. -Cestopisnážpráva o,nábóženské a politické situacivýéhodu. 
, fh. "Sí ~g frie d, Grundi;agende,r Theologie"bei .R~d; ·Ottó~;4M., 
Gothai Klotz~.~. Komentář Ottóvytheologie. 'Uka~uje :. na spoje veškeré 
práce jeho a: ,nam'yšlenkovou jednotnost' jeho. : " '. ',: ". \ : " .... " ď:,,: 

· "'Friedrich Heiler, lin Ringen uÍ11·dieKirche .. 12M.iMn1éhóv,Rein- / 
. hardt4.' - Obs'ah:' Celý Krístus celé církve.! Katólická; církev' (východní" . ' 

západní a evangelické křesťanství; Frant: z Assisi, ,reformní kató!; a moder> 
· nismus).· Reformátorské křesťanslví.· Moderní proteshintská ,theologie. '.' Hnutí 
ekumenické. Katolická obnova 'církví reformačních. ' " ", ď ' , .... . 

>. Fr i e cl rf ~ li H ~ i I e r, Liturg{sch~" unď: Sakr~rri.~~tale :E;~e'ue;ú~~. ~ \, 
Zýláštní číslo časopisu ť"Hochkirche'" (březen, duben 1931). ,Mriichpv, Rein- ~ 

'hárdt, 2M. '. ď", • ", ,'." "\' . __ ,_>' . >.: 'o', l.,~' ~ 

: C h ~ is t ó ph ;.S c' h r~ mp f,M e~~che~los (Hiob, O~dipÚ:s, Jesús, Homo 
sum),',4.ďvydání, M; 3.80",Stuttgárt,' Frommann;~. Výkladzáhady'života 
lidskéhó.. . , ~ ., . '. 

" O s w a IdSpeng i e~, 'DerM~nschund die Tech~ik.2M., Miíri~heri, 
C. H. Beck. - Příspěvek k filosofií, života. V duchu filosofie 
spis()vatele. . -, ,',' ~ / . ' -

." ..... Hel m II t h.: S q II r e i ne r, . Der -N ationalsoziálismus'" vor der· Gottes~ 
Irage. Illusion; oder Evangelium ?;M., 1.40,Berlín~Spandáu, Wichérn;""':" Spis' 
má namysli německý národní socialismus,' který' niěří evangeliem,ale' hodí 

. ; se'ina' naše poměry, kde poslední dobou védese' diskuse.o ,nacionalismus 
a. sociálismus. . '.' .. ' " ,_i.." . "," <.: .',' .<. 

'.' ;"A, d 'e Q u e r v arů, Die. .thlwlril!ischen •. ' Vorau$setztúlgen .. · der <p'olitik. 
Fiírche-Verlag, . .Berlín- 1931. ~ Žádná 'polítickáethika~ , Zásadní stanovisko." 

.... správné (křesťanské) politiky,nebasne'dokonalé a.nelJmylnép,olitiky. Pod. 
/'zo'rným :úhlem víry Ý Boha.a vykoupení;" ,> r .. 1 ' ';':" : i:' ;, 
" ,- :" .' ,.;', " ". ~, .' - - > ~. • -: ' - -, " • '. ,-'", • 

..... ; Prof. Dr."J.; I I j in, .Wider, díe' Góttlosigkeit> Berlín-Steglitz,'náklad 
; Eckart. M; 0.95:'-:". Zabývá se' propagandounevěrců. Věnuje pozornósf.manc 
. želství,-rodině;. škole. Je to .přednáška~ .... . . ' .. ' 

F~ i t z'Líe b:,D~swesteuropéiische ď Gei~teSlebénimUrÚilér~ssischer:ď .' 
Religionsphi!oso phie.T iíbingen,'Mohr. -,-. Oprá vněnosť :výrokťl ;' Dosfoj evské_ď / 

· ho: Určení Rusů je určení celoevropské a 'světové; , ,.' , .,~. • . ď.', . 

.. '.' " ... (', " .' ··C; ." . ,', '.' 'i'i ; i,: .', '.' ". ,. ':. 
Jo a c hi mWa c h, Einliih'rung' in dieReligiónssozio!i:igie., 1931,~ Tiíbin- . '.; 

"en;. Mohr,M:4 .. 50.. . ", .. ," , '." '.' " . ""-'.' ':': ,'. s , \" ~:~." ~, 

," .. w·i I hel m .·K o'ep p; ". Dje- g~genwéirtige Geisteslpge .Iind 
scheTheologie. Eine Einfiihrung., 1930, :M .. 4.20, Tiibingen, Mohr. 

. , ,E.' B ~ li n ne r, Gótt u~d M ~nsch.the~···Untér~~~h'; iíber das,~ personh~fte . 
Séín .. 1930, M;3.60, TiíbíIigen;Móhr.'; , ::. '. - /:.,oč';:: .,: 

." ," Pr~f.; Dr.L ohm-'~ y er,'Voin Wo;Ú Gotlés.', Zpráva .o3~sj~zdÚ něm. 
theologů ve VfatislavL M.· 5.50, Gottingen,' Vandenhoeck-Rúprecht.': ,~'. 

, I '. --',' ,',o "o;' ': .... ~, > ". " _.>-, . ':",_' ',: ":'""'_~/\:' " .... : 

· .. Adolf S'annwáld;;Dér Begrilfder·Diále.kfik:und die 
M.,5.50, Miínch'en, Kaiser. -.Zkoumá pojem' Já ,ve filosofií 
a j eno protinožců. '.' •. . . 

.\ ' 
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_,WH hel m· B ar.t e I he i m ~'r,> S~hieier~acher,und di~'gegenwéirtige_ 
Schleiermacherkriti1l.. S. předmluvou, Gogartena;- Cena' M; 9.-:-,' Lipsko, Hin- '. 

· rich; -'~O smyslu 'a~ významu.odklonu:nové theologie- protestantské' 
.1' ,Schleiermachera~ r_ ..... .., ,', ... ". ,.' 

, ,G e o rg M e'~ z,Kíri:hliche. Verkiindígunli und;oderne Bildung.' M>3.30, ,; 
Miincheri/Kaiser.ď " ~,~'<"_,,,'. ", ,'.: ': ,'.'_'." .' .1' " 

1,932;M. 18.:'::"; Tiibingen, Mohr.', 

G u s t a v Kr ii g e r, Die Religion der Goethezeit. 1931, 
bingen" Mohr. ," , , ' 

.• V;I'v~'n ov,D~i;tojev;kij.: Tiibi~g~n, Mohr., .. ' 'e". 
'F. H ei'o 'e'm~a n n;N ~ué W ~ge d~rPháosophie.' Lip~ko 1929. 

fCH'eiri get;'Da~ne~e:De~ke~.'BerIinj929. " ., 

'A. Li ebe ťt.'G~íst undWetl dá Di~lekiik:Berlín 1929 . 
• ~:, ,.< .. -:_:.:.:.'_ •.... :.,.,.,:~_~ .... __ ...... ",.",: _,'.f" " ',:\'~'. "'4 '. ~ <' .. "./' .... ~ ':.~" 

c' ,H. Dr i es c h, 'Philo.sophísche'Forschungswegé," Ratschlage.,íínd , . 
~ungen.:Lip~ko1930:-,-,,:>.:";.~":.~ ." ';':'" ď, .• ' 

" "F t a:nt. Kr e jč í, Filosofie posledních let před válkou. Praha; Laichtér' , 
1930.: ,- " ' . ," . .. . .. ...., 

• Dr.' J os. Kr a t och ~ íl,: Meditace věků,:III. Brno 1930. \ 
• Dr: 'G;.Ve nzrn e;:Kérrp~rgest~lt :und Seelerianlage.SttÍttgari,K~s';:os. 

/,.- Dr; iI:r.ú -g ;·~'ni Ú~c~tí~~' ps~~h~l~giq~e. d~"l·e·nian'c~. 'Paříž, P. Lethi~l~ . 
leux.'"", '.::-,' ,ď. 

Dr .. M;. A pe I,' Filos'o/íckýslóvníčék (sbírka Goschen). 
, .. ,i>~. H:S ~ hm i dt,'Filos'oi{ckýsló~~ík; (8.:vyÚrií)~Kroner's Ta~chena:~~- / 
· gabe,sv: 13. , .' .' '. .-.. ď,", , .'" . , ' ';,:.,..', 
" \'. RtO'd e'b r.e ~ h t;Kleines" phílosophísche~ Wo~iábú~h .. 6.;vydání. Úp-

· sko1929;'< > .... >":",'.:<- .,./ď~'\:~,. ; i ... ' < ',:,.' 

. / 11, E i s I e r;··.Wort~~b'~ch'der 'ph'ílósophis'CheÍt ··Begi-iIIé; 4: ·vÝdá~í,·Berlíri. 
lMittler a syn. . ' . '.', "', - '-' '.' .... '. . 

" o.Dit t~ich,Geschichte .. d~r' Eth~k. Lipsko, F. Me;~er, III..~v. (Stř~do-" 
věk až poreformád.).,,:." 

',J .. : R ~ h m k' e,Phil~sophíe' als. Grunďwíss~rischalt ... 
R,'Ei s'l e;,K~ntlexik~~.;Berlín,- MitH~~u:'. Sohn. 

-Pa'pin'í,sani;; Ag~stin~. FI~~~n'~ie .• ;. ' .. :; .. , •... , .... ....... . 

M c. D'o u g all~St.Aúg~siín~.A st~dyin'~ers~nálR:ligion .. :N~'w;Yo~k.'; 
.'\. I .. ,;.:. • .",;. ,'I _' • ," _ ' • " .', ". -,.' ",,:,: ~ , .- ,;. - ,'., 

. C.; Leona r d',W~ oJ I ev; Ur~und Sinllut.Lipsko, Brockha1}s:; .. '.' ....•.•... 
~. ~Th e od.,'S'{é-g f ~i~ d;' Die: Theologi~ de~'Existeriz;b~r P;iedr.;Gogá~: . 

,ten únd Rud. ·Bultmann. Cena 12 M;, Gotha"Klotz:.· .'. . ď . . .' 

ď '·TIls'ié{fri e d;,:Dii/Theologie,'de~. W~;tsbei'Karl Bartli,:,··10~:M:.:· 
. Gotha; Klotz.~,. Oba: spisy j sou věnovány'. zásadní. kritice theologie I(arla: ,.' 
Bartha ,a jeho š~oly< ': I' .. ' ... , .,' . '. '.' • .'.. '.:; 

pr: ,H.: W ei n~rJ,:M enschen . der .Vorz~ít; Stuttgart ,1930.· . " [. 

,. Do sť;' j e'~'s k,: i j/ Sbo~nik:ďstatí"\ 50ie'iém~ výročí je'ho smrti. ,péči 
"Společnosti. Dóstojévskéhov Praze vydalo, naklad; Melantrich. Red:' komité:.': 

.;_, .. ' " ','" <': _ ,1'.,' - ,. 
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·O.Fi~ch·ér;:JiřiHa'rák;:A. St;.Mág~. Hlavni redakto'r A: L. Bim. Vytiskl Me- ' 
lantrich; a. s/Praha-Smíchov 1931 ; cena neudána .. ··, .... "'.. ,.' /" , " 

. A::R~:n es 't~;~,;,:Ps..ycht,anály~e' :und,Christent~~.;· .' .'_'" . ' 
: .:H.. S a'~ i f ~ldíP~s Christ~~tunUn 'der B~l~uchtungder PsYchóimrilys~ • . ' 

.~ ,D~; 'J. B e'n' éš,'Psyéhoánarysk :(Freuddva.'psYch~~n'~lys~a~~iněriřesi~· 
'.~ fiIósofie k ní) .. Prahá; 1930.' (Katolík.L '.' " .. :'>' . ." " ..' 

.~ď .·.".Sbor~ik~. s~,A~gú;tin'u: "S:Ag~stino,p~blic~~iorié commenH)r~ti~~del 
, .. XV. centenario\della suamorte:~. Vydala katolická uiIiversita v Miláně. Obsa-' 

huje-l~ příspěvků.:- ',t," '. • .;,,~,~ I r ~"\ 

G. J: Heer"ing, Der Siindenfall des Christ~ntum; 10'M., Gotha, K!otz • 
. Zkoumá křesťanství,· stát a válku. .' 1 I • " ' 

! .:; A'n't ~ ni'oAl i' o Otta; H':pTobl~';'a di 'Dio e 'iÍ nuovopluralisnto:' 9Iir;~ 
Citta di Castéllo, Casa e~ití-icé II, Solco. '.. . R' 

r, ~ -. 

l 

, ,'.Chrislentum. u';dWfrklichkeit, dří~e Ch;iste~t~mund,Gége~wart. Od 
.. 1. ledna 1932 vyéhází' v Mnichově,naklad •. Kaiseriza přispění GeorgaMerze 

a: Georg.;:t-.Flemmiga Po? vedením:GeorgaMeí-kela á Otto F rickea.,.Jé směru',' 
ref~rmacn1ho. čtvrtIetne~.1.80.·> ,.", . <i '. ." ,',' .. 

" ' "',Die Hochki:rche. Vede Friedrich Heiler. ,Cena 8 M., ,Mnichov, R: Rein~, 
< hardt. 'Měsíčník 'pro; spojení církvL . ',', '-: ". :" .".. ..... 

, .•.• ~ .•. ~ chr.istliche Vólkswacht.Vedt It;Wagner; vydává Volkswacht~Bund,: . 
\.,' Hamburg> Měsíčník. S M.' ročně;,Časopis>věnóvaný seksuálnLethii:é a seksu-

ální pedagogic,é. ' '.' ".. ' ..,' ,.' . .,.' . ,'. , .' . 

.' "Przegla,d W spólczesny", p~lskt,' čas~pis" uveřejňuje' ~Jon~ké~ roč~í1~u 
\v řadě: čísel článek L. ~ Chwistka '.pod . titulem - í;Otázky duchovní kultury 
v.: Polsku" S' partií ďzvláš~ě iajíinavou"O' podmínkách fíIosofíckého .. vývoje . ; 

Polsku".. : ' ď •. ,.,~'.. " .. ".' ... : '<"", .·:.··' . .".0 '.,'" • :." 

,.Dr~ga, polský. časopis, y;cházeíícíve,Ý ~išavě;příIle;I.vÍni~uíém roč~ .. 
níku. pozoruhodnou a' zajímavou studií o různých kulturách na. thema:' Sou- •. 
mrak optimistickécivilisaée. Hledí mužně vpřed'a neklesá na mysli při úpad~.· 
kových .zjevech kultury 19. sto letL . " . " ' .. '. " 

',<KřesfaÍlskd revue vychází-1S.: každého měsí~emimo práidnin;. Ved~u: 
'. ,prof: dr.J. 1.;; Hromádka a Emanuel'RádI. Odpovědny redaktor' Jar. Šimsa .. 
·Předplatné.micelt:.rok,36,Kč.,Praha 1I.,.PoříČ-:Č. 12 .. Věnuje·sečasovým .' 
9tázkámse stanoviska(křesťanskéhoevangelíckého.-Vychází ročnik V;":' , ... 

~ . ,: .', Religi5$e Ii eiinnúng.·, čt~rtIefní~':ď věnova~ý .křes·f~nskému ~rohloube~i: .. ~ .. ' . 
. _ ekumenickémudo'rozUměÍÍí církvLVydává; dr.~Karel·· Thierne~Vychá'zí' v Ně~ 
.~ mecku ve štuttgártě; miklad.Fr.Frommann;-Ročrifpředplatné.S něm: marek: . 

1. čislo roč: IV. (1931/32) přináší články.o stanovisku fednotIivýchkonfesí 
".:·;'.k otázce .manželské. ,,' ,' .. : . :." . .'-

, . " '··::':Die;,Ei~he.: Čt~~ÍIetnik .. ~ib . so~i~l~í .··.a;·m~ii~ájod~í :;s~'~i~čenstvi: piác~':'~ 
. ' .. VYdává F .. Siegmund-Schultze. ,Vychází ,v,:~ěmécku.y Gothe, '.náklad ,L~'" 
'Klotze. Ročně J2 něm. marek. Loni yycházel;ročník~19.:. ·.ď" .. '. 
':, ·Dieď~hrisIÍiche. W ;1t.·vý~há~í·dvak~át:1l1ěsíč~ě.je~věno~ánotázÚínríá~ 

boženským,' církevním,vědeckým i všeobecně ' kulturnhn. se,' stano.viska· kri.=ď 
tického - protéstantismu .• Vydá'vá .·proLdi. ;M~ . Rade. < Ročně 20. něm; maréJ{;' 
Yycházív Gothě;u Klótze,-' ,! •.. , ..... ,...,' ,.,. " 

'. , 
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"":' Logós: ," I talskt "Časopis' fÚósofické knlhrivríy" v Pal~X:Ínu;·" ~ídí ."" proL " Ant; 
· Alíotta; Neapol, Frímcesc'o "}>eréUa;Cena".ú nás. 40. lir. Pěstuje filosofii .ve 
• směru :moderního intuicionismú:, Vróč. 14, či 3 je článek N; ,Abbagriaml.na 

thema: Problém Boha v:rtěkterych novějších, diskusích:: ' " . 

,,: N~še'Doba.Revue pro :vědu; uměnfažívótsociální, roč.'39. V č. 3> je 
'článek prof: ŽJlky: ;Křesťanství, a mír. "V č~: 2;, článek Odkřesťanění. Ruska oď" 
·'Alex. Hertze; Také přinášívá . rozhledy' po< životě, náboženském;a' církevním" 

z péra prof. ď Žilky.'., .: ,,'.ď;' ... ,' "" " . 

: ':', Chrisd~tuin~;;,(d Wiss;n~i:haÚ. Zálóži( K .. Girg~ns~hn~',:Vydá;ájí: Rob. 
Winkler,'i HermamiSasse.12" sešitu ročně •. Cena 11. marek Dráždany, 

· :Ungelenk; '. . ' , " '''" ' ,', 

,"~i '" K011lmendeG~;néinde: Nezávislýná1ióženskýč~~opis; "V~dává J:.:W. . 
" Bauer,' .Tiibingen. Róčnězatím'4 sešity po 2 až 3 markách. ča:~opis se vě-
, núje' rozboru .,a"reform,ě nynější náboženskésitua.ce ve všech:: jejíčh roz~ 

p~rech;.',ď,." """,."""" .... ".", .', "."" i., 

"~' Orient und. Océident; ;Věnovári. theologii a" sociologii. Věriúje 'pózornost '. 
poměruIIÍ" řuským~ :Vydává FritzUeb a Paul Schiitz ve spojení s Nik. Ber-" 
dajevem: Lipsko-Hinrich. 'Ročně 4~svazky. Cena vpředplac~ní '10 německých ' 
·marek.· " '" I.' .•••• ď,", "" ',o. '. '. 

. :: The~logische. Ru~dschait:· ZalriŽena Bousset~m aHeit~iÍllerem.Výdává· 
'ďR:Búltmann' á . Hans von', Sodmi' za',pomóc(čelných'německých, theologu. 
Ročník 4.;1932. Tubinký, Mohr;'ročriě ,15 něm; márek.··.P~dávápřehledY' 
jedriotlivých oboru theologických.' '': ď ; . '." ,.:;'.';" " ,.:..., " " 

.- ',;, " . ': '" ,,"; '" '~" j . . ," . -:,-' '.\ ,"1~'.:\', ~<. '.; ",~ "",. '. :.' ,.1, 

" Theologie der Ge!1,enwart. Literárnípřílohak.Neue kirchliche' Zeitschrift. . 
Vydává řada odborníku é theolqgickýcll. Přináší nejriovější literaturu,. Y.\ jed
not1ivýchoborech.Ročně 12 sešitt'Í.Cenaďročně 7 'něm. ,marek. / 'I.', ' 

: ;iwis~hendenZeUe~: Vyda:~~tel . faiář , G~or~' Me;z, doc~nf' ,theol~gie.' 
·~tálí spolupracovníCi: proL K. ,Barth, ;Go~arten,.Thurneysen .. Časopis,. věno~ . 
,vaný theolggickým' otázkám v duchu, Bárthovytheologie. Cena ročně. II J nu-
rek. ~nichov; Chr. ,Kaiser., ,,', '," ,,' " . , ... 

,;CathoÚca·~., se, j~enuje německý· Časopis, )enz p~Č~lvycháze'ú'.náklá~'·' 
· 'demWinfriedova' svazu.,. Je" to čtvrtletri.ík" jenž má býtivěriovántheologi-< ! ' 

cké,diskusi ',s' protestanty: Církve' protestántské·nemaji. důvěry v: tú. diskusi, 
kdyŽ, katoLéírkev\římská' odmítá diskusi' li. kontroversi na foru světových 

"snah' ekumenických.,!Lausaime,· Stockholm.)"> ' ,>:" .é 'R..:' 
. \ .:-, ~, ~.' ,,"' ~. " , 

. , 
, . , Pr~tinábožeTlski ;'hnUií~;' Buihci:"sk~;'Postav~ni; b~lharské'.pr,!:vo~la ;riě" 
.' církve jesť: ohrožováno 'róstoucím protiriáboženským '; hilUtím,., které::,vedóti' 
:hlavriě k(jmunisté .. Nedávno byla založena Jednta' bezbóžníků ;,' Sáfii, která 
má již přes 100 odboček;' městech: Bylo ,vydáno množství ,knih, brožur,' a ; 

,letáku. protiríáboženských. ,Překvapující úspěch ,této c propagandy:'~ v iemi; 
kde pojemnáródnóst a náboženstvíjest táktěsně spiat, Izevysvět1iti hlavně 
tím, že v' jejím čéle stojí bývalí pravoslavni kněží,z'riajici dobře slabé stránky 
pravoslavné' církVe a jejich šlužebníků,z Ílic~~ Vi posledni době někteří sami'., 

, hodně přispěli, že, áutoritá církve pokles1a::':YÍidc:em,jest;hývalý:'pravosláviiý~ď, 
" kněz Rusinov;, poslanec.nezávislé·dělnické 'strany, která: nahradila 'rozpuště
'nou'. stranu. komunístickou.' Rusinov: je:, výbórnýin',řečníkem: a' dělnícivšudc' 

, ' chtějí slyšet' jen ,,,rudého popa". Jeho syn ·jeredaktorem' prótináboženského' 
, 'listU:: "Bezbožník:~ ; ',Propaganda se ved.e • hlavně, proti sla veÍlí křesťanských' 
,svátku.' vánočri íé:h "a velikonočnich. Mezi bulharskými : bezbožníky'na jdou ď se 



...~elcí f~natikove. Círk~v zahá jíl~rázn<i~obr~iiú: Záloženo v sofij ~idrn ~kre~e : 
, '~přes 50 spolkU. . křesťanskécmládeže,'které ~maWbojovati nejenproťi'própa-'i 

.' gandě komunistů,. nýbrž i proti americké YMCA;. Také veškeré p~ávoslavIlé' i 

· duch(lVenstvo .bylo mobilisováno. dó boje: Od. loňska' se . slaví v ,celé zemi . "den. : 
" křesťanské ;mládeže",. kdy všechna školní mládež, je ,vedena do :kostelu..' Bul- ' . 

. ,harský Synod" hlava pravoslavné .. církve, požádal ;vládu<o. pomoca.v:.po
. slední'době policie začíná pronásledovati protináboženské agitátory a.' roz':' 
hánLj~jich,sc~ůz~ atábory. _ "'j< ',:> ' 

. ·,~'KéJt~li~kÝ'k~ěz. ~roti pdpež;ké,priÚtic~. P()zornost vzbtidílaodvaha," s', ja
kou:'odsoudílď politiku Vatikánu, .která 'podporuje fašisty, dusící,. Slovany v 
Itálii,fímskó~katolickY kněz,poslanecPavlič, vb,ělehradskéskúpštiriěvroz
piavě' orozpóčtu. {Pravil,: že'náprava ,se stáne,až;nebudou. stále' po. staletí , 

:voleni za papeže jeiiItálóvé,'ale'ažJ:)udezvóleií' příslušník' jiného národa: 
~ Francouz,' Angličan. nebo gechoslovák.: papežem,aby' dělal: N atikánne~ 

strannou politi~u.v«·' '1 '1 ':ď ,"';" ::"~:>:' ;", 
,.Kolik' mají jednotlivěéírkuena světě vyznavcičů.: V holaridském . čas o: 

, .. ,'. pisu";,Het Schíld". se sděluje, . že. pódlepQsledriího . statistického' výpočtu žije, " 
na světě kolem 1.850,174,000 lidí; z. nichž (351,840.000 je katolíků', 233,998.000 

.. hindů,233,988~000 'moham'edánů, ,199,462.000 "budhistů,' 164,684,000prote~' 
staritů,131,46LOOO pravoslavných,: 122,240.000 pohanů 'a 15,732.000 židů. Vy~ 
jáařenov;' procentech je ze všech. obyvatelů světa 19%kátoHků; 13.8% 
hindů, 13.8% mohamedánU.; 10.8% budhistU,', 8.9%: protestantu.; 7,1% pravo~1 
slavných; 6,6% pohanů}i. 0.9%židů:--'Nejvice katoHkůje v Ameríce; kde···· 

, jejich počet. činí 53.1%·všech tamních'obyvatelů.VEvropě. je katoliků42.9%; .. '.' 
: v.Australii22%, v, Africe 3.8% a.v AsiíL7%. Z jiných vyznání jé v Evropě 

· 25,3% pravoslávných, 24;3%protéstantů,: 2.3% .židů, 2.2%osobbei vyznáni. 
á,L8%.moh:iÍnédánů.' :'::;c' I: ':' .... : ... , . ~ . '.' '1 '." ':: 

, •.•.....•. "'Nová' papižská .··éh~yklik~: ·P~Jléž. ·vydal· •• ·no~ol1 encykÚ!Iú;"ki~rá '.' ~~číná . 
. ' slovy': ",Milosrdenství Krístovonás přiměl(j .• :'" 'V 'encyklice: papež' znova.. . 
pozvedášvůj,hlás,aby:vyzval všechnýkjednotnosti vboji~proti zlu, které!. 
tížFlidstvo, aby bylo' zabráněno ještě dalším" zlům;, 'Na otázkií, jakéhó pů~ .. 
vódu jest dnešní tiseň;odpo"ídá papež; . že·. byla zpu.sobena' žádostivostí ,po, 
pozemských statcíéh; Podvratr.é, strany;pravLdále papež; využilyvšeob~cné 
bídy a:rozvíjejí dále bezectílOu, i.bezbožnou propagandu a nenávist proti 

,nábóženství. Dříve bylo neznábohůpoměrně málo, dnes však' tvoř! ,v různých ' 
'zemích pevněorganisovanouármádu; Papež, zapřísahá ;všechnynárody, aby'. , 

,.zanedÍalynízkého, egois~u, á, vyumy,:všech,sil k :'vytvořeníjednotné fronty.', 
:.KbojÍ'o; náboženství asociální mír musí býti využito všech . lidských, pro-,: 
<středků. <V, poslední části ,enéykliky'žádá ; papež, .abY,svátek.,NejsvětějŠího " 

srdce Ježišovabyrpro celou círKev' svátkemprosebným.: '. "" ",,: '., 

,:. .; Ukraji~~ký~ráJ~sl~v~ýbiskupvp~isku: ,V é Yarš~v~ byl~pó'svěceri j~k~ 
prvnLukrajinský, biskup, pťavoslavny'v ;:rols~u. archima,ndrit klášte~ajiro-" 
veckéhóPolykarpSikbrský:.Nový biskupnarodibser;'1875 vKijevskégu- ' 

.~bernii, studoval. v,semináři a:universitě'kijevské;riačežse'yěnoval církvi 'a, 
"národnímu životu:ukrajinskén1u~' .. zejpléna' za, revoluce pracoval 'v 'emigraci. ' 

R; 1922 vstoupil do klášhirá: á'pracoval na: ; Volyni" až nyní se stal. biskupem., . "., v Lucku; Tam á vokoližijítaké"náši krajané'pravoslavní z. dob carských~,' 

;" ' <Epi~kopální: cí~k~v~veSk~MlU~kter~u.s~ravuje:bi~k~p \ ~Ú~ie~hi~u,: ÚtL: 
340 duchovních; každého'roku přístupu j e na 60.000 . lidí k večeři ' Páně.' Tato ' 
církévhnábohoslóveckýseminářďv,Edinburgu' a má také seminář, ku.vzdě-
lání učitelek. .... > ',. <' , ';';, ":,;::,ď~:ď: ", <, 

':::: Presbyte';jál~í'cirkev;ve, Skótsk~,~Yslovila:s~u.jsouhlas '~' n~~diem :í:á~ 
· "kona,.' dle: něhož' bude pro: příště: brán zřetel'· při "; obsazováni;profes()rský~? . 
:mISt na'" bohosloveckých ústavech .na; kandidáty. jen reformovaného~ vyznám. 
'Proto uchází, se nyníó uprázdněnou proh;sorsKpu:stoliciďv:Aber~eenu L jeden: 
,koiigregaiionalista a', jedeó baptista,; '.," ':., :,. : ' 
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. • ",' Reformovaná' dr ke"i' v Maďarsku :má\aŽdéhó.' roků nadbytek . dúcho
':venského. doróstu(ročně)O. až 80);. ježto má jen"240 far, a míst kátechet> 
:sk-ýéh; Zté příčiny',budé přijímáno, pro příště, méně kandidátů, stavu du-', 

;~h,~~~i~~,,' '. "<,' ", : ',,~.' '.'" ",; ,- ~' .. ' , . ": . 
• ". Pi-óleslanlskécirkve' v Bulhársku; 'z nichž, církev kongregationálistŮ' se 

6000 příslušníkýjest :nejsilnější,' oteyřelyv Sanicikóvě séminářpro své ka-, 
zatele.<y,tonito semináři: jest '~yní' 18 studétltů.',:" . ~'~" " ", .... : .•.•... 

r B~zboi~ici v'RU~ku'ob'drŽ~li'o;d ~lády:~~b~e~ci200.000 rubiů na' zři~eni 
divadla, . které, má, sloužiti. účelům piotináboženské propagandy.,', .:. 

",. ~,ď 'Soc'i~li~iick'~m~'fa~ářiKap~dso~iv~Úrlsiuhe'b'~la 'dá~a; odb~d~n~kých 
nadřízených církevnich úřadů dMka, , že ostře vystoupil ,proti tomu, že ,býl 
nástupcem Eckertovým'jmenOvári .. duchovní. positivis'ta a že nY,ni.velmi,po-,· 
:četní náboženští:so,ciálistév Mannheimú'nemají faráře svéh'o ·směru .. :,· :,' ::, 

· Pfi ~ngÚcky~h boh'risluibá~h~kálédrále sv>Pelra ďvŽe~~vě"Upřii~žito~ , 
sti . světové odzbi'ojo'vaéí konferenéésám president, této konference,. britský 

" socialistický: ministr Artur Henderson četl část Písma . sv.' Starého zákona., 
' ........ : Bývalý: fardř. 'iic.Dr:H~~sHdrldz~':;n.'ďkte~y:k~~alpřed~Úky'v~ŠvÝ:.'· . 
· 'carsku;. Francii. a Belgii '0 ,evropské' mládeži a • odzbrojení, . byl' v' Lutychu, 

.: .. '. když' mluvil, v,:methodistickém" kostele;' od .. příslušníků,. "Iégion': nationale" : '. 
těžce ztýrán:' . .....• ."." '. ' ' ..' ....' : 

ď::'M~oh~i~~nělský~h'jesiiitů' h~adilo~e v fI~land~k~:V: :Belgii'bylšpa- .:. 
nělským jésuitům V počtu ;asi 350 'pronájatzámék .Marneffe .. · " 

. :Bisk~;~v'a;gÚické" církve ciugsburgskév 'P-ol;ku .. Dr. ·.B~rsche ." vydaÍ. 
II '. přiležitosti odzbroj ovací' konference' pastýřský list, který oyl čten. věři- " 
dm s kazatelen; ~'. ,.' . " .,' ..., .... 

.; :V,'Japonskuj~st~ 60.00Ó,kňáí šintoisti~ktch, '200.000blldhistických a 
." 2.000, křesfanskýéh.:Kagava Toyohiko,~křesfariský\japonský'dělnický. vůdce; 
, I 1 pókládá za , nutné, aby, počet křesfanských kazatelů, bý I' zvýšen. Za' tím úče

lem. usiluje ,o' tO;"aby'nejméně' 5.000 laiků., bylo vzděláno na kazateh~',ve: 
'zvláštnichkurséch,;ye,kterých by se. přednášeló o výkladu: Písma sv., o -:-s.o~ 

.' ciálni~péči, o evangeIisaci"hospodářstvi átd,V' Mandžusku pracuje, 172 .pro
testantských misionářů' (55 dánských ,Iutéránů, 44.irských, ď 5L skotských. . 

- presbyteriáriů, 6 adventistů) "v: 37 ďstanicíéh, .0;25.000. členech>'.Velká',část;'< 
Mandžuska.a· skoro. celé Mongolsko jsou~ ještčbez misijní práce ;křésfanské~. . 

.,.<lt~li~·riiá 41,06().693 ?ll~~~teL'Z~icIi. jest 139:000 ~ekat6IiÚ,'~ to8~:Š69ď 
levángelíků(valdenskýéh,ínethodistů; baptistů!; a,dventistů atd).': .47 .. 4~5, židů" , 

\}., 

Oenv'Římě:l0.901)i·17.493 bez vyznánl.ď .) . ."'" , 
"',.~" \..; ."' <., .. ':, ~ :"',. ,,,;,,.,, :', ,"",:.~", .. ~... ' .. ~. -./. ,-~' .. , ... :-.,., '<.~ "., 

.. ProU zřizenikremaioria v Débrecíně, prvního 10 ,krematoria;"v'Maďar-" 
sku;. pozvedly Hmsko-katolické: óiganisace ostr,ý' pro'test:StávbakieIÍ1ato~ 

"ria"j esthotova; ale povoleni' li otevření dosud nebyló ,'uděleno. ',., 

· ,. 'l., Nást~p~e:~isio~ářskéh6'sup~iinte'rid~nt~S~hilleraiď f~~áf'H esseÍ: vKy~tu '" 
v .Japonsku,. měl. před japonskými •. učenci přednášky . ci ,'hlavních problémech. 
moderní německé, théologie a .filosofie:' (Poznáni Boha;-problémy Christolo~ď' 
· gie ; antropologie ďa: in,ra vni 'problpmy;: církév' a", jéjí' vztah ke. království';; .' 

:- božímU.).',:' " ,e ,~,': "ď<,':: :",:,"ď ,',... . ,:':,'.' 
.. ' I.. ~ e:slg'r:~'!I,P,rusku jest 0952 (13~i6, pró~:)eďvángeli~ký~hf~r·.neobsazeílO,. 

;, 'Ka'rdinclloiJé. Dries' r:sf54 kardinálů;; 16mí~t . jist :u~~ázcÍněno; Sl~žebně 
nejstarší jest . kardinál Skrbenský z dobypapežéLva XIII: " .< 

'.' J ednií~'io. I: zv. KdlolickJirľ sl~t~lu iransyl~án~kém~Vposlednich dnéch 
· 'vyjednáválazvláštni rumunská. mise, v. čele s 'ministremValedaném; Popem' 

.. u-V átikánu' o .t;'iZv. Katolickém statutu': trarisylváriském~: J!Ie. o veliký. fond; 
· disponujicí; jměním; které ,; činí několik désíték. miliontí" au~čenýní ,na' dr~ď 
kevní účele v Transylvanii.'·.T ento fónd by\;založén: dlouho: přéd; válkousvě~ 

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

, , ~ ~, 
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toyou a správa jeho byla svěřenakomisi,:~ezávislé na' státu', ;l.;sestávajícL 
:ieživlů.laických· i z řad. duchovenstva:',Mírovýnii smlouvami, jimiž. Sedmi: 

:. hradsko bylo' přiřčenó Rumunsku, přešel fond a jehoniajetek' 'doRúmun~' 
ska. ,SprávCi .fondu nepodnikli všák nic, aby. stanovy' přizpůsobili novým, '. 
politickým'·.poměrům; Proto !ie'nynítijaliniciativy, rumunský stát ať zvláštrÍí ' 

· misí' ohrácí se přímo na Vatikán,aby: byla přivoděna změna věcí a abysta~ 
· novy ,fondu byly pokud možno' rozšířeny na celé Rumunskó .• ,ď< .... ď.' 

ď, .' •. 'K~tolickd cí;kevzaměstná~á .' íw . svých~isÚch:163.615 '.';i1;' ~b·. :nimi 
.jest 46.174kněží,'řeholníchbratří a séster" a 117.4.41 laikíi.Misi.ím.patři.· 
45.826 kostelů a kaplí, 309 seíninářů s 9971. stúdentý,31.418 škol s 1,521.710 

,žáky,' 691 hospitálů s'283.503ri~mócnými ročně,1848 polyklinik s 11,066.749 
'paciéntyročně, 1525 sirotčinců ,s 81.240 dítkami; 299' chudobincu. s 11.332, 
· obyvateli,' 81 asylů pro malomocné se 14,060 nemocnými, 134 jiných filantro'-, '. 
pických ústavů. s 9966 obyvateli. , . '"'.... 
, IV ·malé obci V' Raumlandu ;.;. Béchbuřgu by) na kostele 'obje~en "ká~en 

· 's letopočtem 732. Kostel byl skutečně v ,tomto roce Bonifácem vystavěn a 
'.jest tedy'nejstarším kostelem v Německu.' " , .. 

. Kdyžluthe~ci~é vLipp~~d~;řeli v'ysl:Ítizástupc~ .dozemskl'synody', 
· synoda' škrtla'. paragraf,. který,: stanOvil, . že:j eden. z .' přísedících' ph!dsednictva !. 

· musí býti .. vyznání lutheránského, Lutheránske ď obce rieuznalyusnesení 'sy _ ď' ď, 
nodý za právoplatné,: ale synoda jednohlasně prohlásila; že ,jí nemůže býti 
bráněno' právoplatně. se:usnášeti.' Zemská, církevní, daň: byla 0/2. proc. sní
žena; . takže· náboženské' obce (I, lutheránské) musely: zvýšitícírkevní ·~daň, 

'. ježto dostávaly. dosud. určit.ý díl zemské církevní daně k úhradě svých výloh: 
· '-L~tyš~kásy~oda .1l~nesla - s~34(7:hla~ypi~ti:25i'zříditi: .úřÍti ,Jotyš~ "., 
ského evangelickoclutheránského . arcibiskupa a. zvolila' dosavadního; zástupce . 
lotyšského'biskupa,. pastora . Griinberga. 'Něméčtízástupci'zdržéli se hlaso~ _' -. 
,Váni. :Tímstal.se;německý·. biskup; Poelcháu;. kterÝ. byl·lotyšskému biskupu, .. ' 
na~:roveň; tomuto·podřízeným;:·,."-" ''' ..... > .. ::,.:,' "'.::,' ".:" .:: ." .• ,:ďďď .. 
. :. "~; Sov~tskdvláéÍ~.ruskd ii:aslalado . Erancié'40,OOO kg ruský6li' zvmlů' k~~»: ď 
stelních, které. byly' 'úmyslně: poškozeny; aby ď mohly býti . snáze' jako:;zlom~.ď .. 

,:kový'hrónz:prodá!lY;" ./. . . .' . <, ...... :-,,'. . . 
:,',; Církev' bapti~ticÍzá: má.' na' ;celém~větě 10,689.215. člénů,. ,z tĎh~je v sa- .. ' .'. " 

'motné Americe více. než ;9; milionů' v: Evropě 662.410, v Asii 400,000, .' 
, V,Rusku byly baptistické náboženské obcé vládol;! Zrušeny .. " . ,:~. , 

· .',; .. Papei' udělil. všem~.kteří vyhnaÚšpa~ělskéj~suitypřijáli; z~íáštní pa-' 
;, pežské:p,ože.hnánf.;ď', ." .:; ','. ,ď .• :"~'ď·:',,. i ..•. ·. .....•• .:, ,':' ",' 

,.:V,elkolepáKiízaňská katedrála v. Petrohradě .; prO. bolioslužby "zavřená' . 
jest '.nyní .Akádémiínauk.Upravenáv;,MtiseluIÍ historie iiábožénství':;~' Mu-, ď ' 

:séum je zakládáno sprotináboženským· úmyslem, a 'historie . náboženství. bude; .' 
v něm znázorněna· s hlediska odhalení náboženství. S katédrály budou sňaty.: 

'všechny nábožénské odznaky, jako křiže, náboženskéozdobý. atd. Velký kříž' 
·.na .. kopulibudé:zaměněn. rudou vlajkou. "VIlovém ,museu. budou vystaveny'" 

ikony -.(obrazY),.proslavené .vi celém' Rusku' jako 'zázračné, j,' známá)kona. 
Kazaňské Bohorodičky;' ikona čénstochovské Matk'y:Boží; ikona; znázorňU-.,·· 
jící krvácející ,Tělo .Kristovo . atd. 'Všechny ď tyto ikonya' mnohé' jiné předměty 
'budou;.hlavnímÍ'předmětYnovéhosovětského 'musea; ":ď', ".l., .. .. ':. 
,;/ Ndze; prvoti~ku,čes.k6 bibl/z>r.1489. 'Mě~t~ké<muse~in·ď:ye;Vs~tíně·> ' 

· získalO' vzácnou . památku, : kteráyzbudila ď p'ozórnostvšech': odborníků. z re~. 
;ďpubliky. Je to tak zv.inkunabule(prv'otiskLčeskébibléz 1-.1489, tedyjedn,á . 
. ;z· nejstarších: p'amátek naš~ho;kllihtiskti.pdboÍ'ník,. ředitel Národního .mtlseá, 

·Dr .. Volf, • Určil knihu najisto jaká'jedno z dvoúvydání t. zv,. Kutnohorské 
bible: z' r. ,'1489:' Za: 'první. český tisk považu je: se' dósud: t. zv. Kroiiikátro~ 
'janská .. z' .. :i:' i468;: vytištěná~a:sF'v'Plzni.. R. :1488~ytiš(ěiía:\ bylá v. Praze 

"u: Kánípa: bible·Pražská a. hneď:róku 'následujícíClio',na' Horách'Kiitnýéh: 
.bible zv'aná KUtnohorská, Tiskařem 'j ejíni hyl-Martin' z' ď Tišriová:.,'Y zácný 

'" • \ ~ • >, • . ' •• "/..".. •• , 
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výtisk t~to bible hýl objeveri'~ásluhou malíře pr'oL K; Langra náměšfanské 
škole v, Novém. Hrozenkově. Biblehrozenkov$ká,' je znamenitý.' folíant ,vázaný 
v kůži, jenž. měl původně 612<lístů tištěnýchá40 lístůrukopisných na konci.; 

• svazku:, Průběhem .staletí bylo' 'Vytrženo a ztratilo se, 56 á půl listu" takže 
bible má nyní 555,Hstů. Jé bohatě vyzdobena ručně omalovanými dřevoryty, 
jichž';je tam 84, 'pův.odně bylo jich >118. Má hojné'glosy'a, poznámkyďna 
okr a jíc~, české, i latinské, ci j ejichdřív'ěj ších ma i íte1ích,přehlížítelích i va- ' ' 
začích .. ,Hrozerikovská bible,řadí sek 'dvaceti. dosud : známým exemplářům 
kutnohorské' bible, pokud, byly zjištěny u ná.siv Cizině.' Byla nynívykoupe-~ 
ml átiložena:' do,musea riá;Vsetíně. . " '.' • ," . 
',"":.:. '''',~,.',' ..... ",' ,- . ,.; .. ~,,' :'- :>~ '. ,'.: \,',_ ::f.' ,,' ", ". " J> :'.: ~'.>.:,., ". ~_ " )-.,-

" .'.BylYvydány "Zprávy Státního úřaau statistickěho" o rozvodech ,a roz-· 
, lukách' manželských. v československé republice, a to. za' rok 1930. Počet 
, rozvodů u nás blíží se opět dobám po válce. V 'roce '1930 : bylo' rozvedeno 
'.5312 manželStví (yróce1929 4862),a to' 2714 dobrovolně (v toce 1929 2546)1, , 
2598.~nedobrovolně: (v ď roce '1929 2316), ro,zloučeno bylo 5697 manželství. 
(v rocé 1929 :5379); z ~ichž3672po předchozímrózvodu (v roce'1929,3581)' 
aď2025~bei předchozího rozvodu' (v roce, 1929 1798)'.: Manželství neplatných 

. bylo prohlášeno, 24.,. Nejvíce rozvodů ,a' rozluk přibylo v" Čechách, pak na'. 
; Moravě, ve Sleúkuá na Slovénskú., Celkem ď jé. vina; u . rozluk rozdělena' 
'. takto: u mužů 1840, úžen' 1002; ,tl obou stran 905, bez,Údání viny 1950 pří~ 
, padů: Tedy: značriý"je počet případů; kdy 'vina spadá na oba manžely. 'Muži' 

,: ;' starší než' jejich· žény,' dopouštějí se poměrně; více zlého nakládání,mužimlad~,' 
'; ší rievěry.MéZi většími městy: a ,venkov'eni" jsou dosud 'podstatné': rozdíly;: 

'" . ' neboťv:městech:j sotirozvody téměř desetkiáLčastější' než na,. venkově, 'ač; 
, ::: ,'dnesi, tu ,rozvodů přibývá; c'" " ' , -- -- . '" ' 

" .', Si~tistika Vr~Úvr~ce .1930 a 193Í., Osob obža~o~~ných před '~bčanskýnír 
'soudý: pro' vraždú" a ,úmyslné zabití "nebo 'pio; pokus těchto ' činů, bylo ,vro~ .•.. 
ée,1930 Celkeín 319, v' roce 1931 klesl jéjichpočét na290.',Počet' osob-pro' 
uvedenézločiny~' v róée1931 ,odšouzených činí 168 (v,ioce 1930 bylo jich'; 
175), z ,toho, k trestusÍnrtL22, (v;roce 1930 '38J;Rozsudky>sm'rti jsou:.vý-, 

" hradně 'ze', zem!,české a moravskoslezské; poněvadž >slovenské soudy užily 
Ve' všech' případech možnosti, dané jim' slóyenskýmtiestním' zákonem, 'á změ
'nilytrest· smrti v, trest" ná svobodě;'Ná osoby mladistvé '. (které. v době činu 
nedosáhly 18 let věku ) by láobžaloba pro, uvedénétrestné činyyroce ,1931 
podánáv 8 přípa'dech (v, r.1930 ve ,13 případech), 7: Illladistvýchbylo' pr() 
tyto trestné činy odsouzeno ( v' r:: 1930 15). Případů vražd: a úmyslných' za.;' 
bití,'ve kterých Jrestní -'řízení byloďzastaverio, protože: pachatel nebyl : vy-

\ pátrán nebo dopaden, • v iocé' 1930 bylo 86': v'roce 193~ jen 66., Z. těchto,čísHc , 
je patrno,Že ~vražd~ a úmyslných zabiWu' nás, v.roce ,1931 ;,opr()tL roku 1930 
~elkem~ ~bylo.;: '.,_ď, .. ' ',;, " '; ".~:: ',; : ;' ď<' M' Z: , 

~. -\'~< , .• :-',<1::" ._',,~~~>".',"" ", i~~'.<.. .,'-:"" 

<:: t.' František'Loskot.Áiltonín,KliÍíltuveřejň~jé,~ č~ské mysli, XXVIII;, 
, 2;, ·str.123~124 velmi,pietnívzpomínku. Ph., a rh. Dr: Fr. Loskota,rédaktora

,,'Venkov'ai:,kteiý):emřel.8! II. .1932v62Iétech. Loskot byl výraznou osob~,ď~~: 
nosU, čilým:spisovatéleni vědeckých' a zvl. lidovýchovných knih .2: oboru čes; :: 

'ké historie, 'ju1E:DOvitěreformačníj'a: doplnil svá teologická studia' ještě. . 
: i 'doktorátem filosofie Ílá české universitě., VynikaLneobyčejným:zájméínpró ,', 

otázky' náboží:Dské, osvědčil se jakoJ:iystrý . á obratný žurnalistá; redaktor 
'ařéčn{k: 'Z'jého'ičetných :spiSů. zasloužípoiornosti:, ,jVeliCí 'ínužové české' 

reformace<:,;;Ježíš Názáretskf~ ,,;,Na zříceninách chrámu"; ;,Pavel i Tarsu", 
';,Bible" 'a j.V elký:zájemprojevovaLo,soUčásné:duchovní. proúdy' vrepubli
ce, jméilOvitě o ,\Tnitřní-rozvoL československé. Církve.čestbúdiž jeho 'život~ ; 
nímu·lísi1íI:.',,<··~,:~, .,"',.' ','. ". '.;'; , ;,·<·~U-
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