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. Náboženství nenívýplodemsobedvi. 
'"' ". ',,', ,', o •• _ , 

( ;',' ,;",'\ 

<;~Od.nejstaršichdob;antické fi1ósbHe~ž' p()~n~jmoder,ríějŠímy': 
-:šlenÍo. riáboženstvÍ. byly ,vždyprojevóvány nlÍizory~' třeba~ďoj~_ , 

ď diriělé '- ° podstatě a 'vzniku'nábože'nské ,víry" jež spatřdvaly ''.' 
původ a p9dstatu jejLv' sobecké žád,ostivosti, ,v zištné touz,e' po- , 

, .. ' ,vahy lidské, čímž byl vylučován mimolidský, h:anscendentní 'č~- , ' 
"nitel z 'náboženství a náboženství snižováno na 'subjektivní čin- , 

nostbei jakéhokolí jádra objektivního, .mimoHdského, béz'jaké:" " 
kolL ohj ektivní .. pravdivosti . a '<oprá\"něriostL ' , Náboženství, :hy 10 '.' 

. často,.7:"".třebasi névšeobecně, ba. ani ne od většiny náboženských 
•.... ,niyslitelů<~označováno také ia'plo'dlidskýchpřání, •. tuch a 

:sriáh,jéžnemajípředmětem ď nic:niálnéh9" nýbrž jén .vidiny: 
V., důsledkut()ho' : pak· nábožeriství ",znehodnocovano; i mravriě';' 

'. mrávnost, jsouc ve 'své·pod~tatě.přemáháním· iištnosÚ"je 'pr~ý zá-' 
.roveň přemožením náboženstvÍ; Odtud odluka., mravnosti .a,mlho- "., " 

; Ženství.a uznávání mravnosti na riábóženství' ne'závislé:'" ď'.' /" ~, 
.: ZiŠtn9st. jest " prý:tedyprá1Uerielnnábož~nství.,Sebe pam1!tli- ..... 
:vá' a jen<nas~be mys1ídiis~uchtivo:st" která;jé,zákla:dním ,pu,:, 
dem každého přírodního . individua,; vyžíváa:uplatň~jeprýse , 
u;: člověka::-.ý náboženských" zvycích,' předsudéích. a' představách. 

Ná·boženstvL se všemi' svýmip'ředstavaini ~a úkcmypOdlé,toho' 
>;'próiraiuje svůL'pllvod 'v touze, posebezáéhově; sebeuplatnění a 
': v, ukojení všech pudů. Pudový život přírodní jeví 'se u člověka: . 
'V náboženství' a .ve.vš.em,co.snáboženstvím s()uvisí,' jest jen bo-;,'" 

. hatějivyjádřen ,2 :nežujiných,tvorůpřírodních,' 7:"" poněvadž .. ' 
·.·a. n'akólik "vyniká člověk •.• svým.duševním životem.:n.ad ostatní 
'. tvory přírody( v' jádru j eto x~ak j edno-/~totéž,' totiž ,náboŽlmství, 
a pud'sehezáchovy: cosi, čistěpřírodriě-:biologickéhó.Náhoženství·, 

. je: žádostivost,,'hajej í zhožště~í;. j e:apoth(!osa :přánI; nehóťpřáníí 
'žád6stjestnejvyšší měřítkolskutečnosti,ďano, ;bůh~člověka; \.'. 

: ., Tak:' dívali sena' náboženství již mnozífi1osofovéřecké i řím~' 
ské'antiky , (sofistéí, stóikové,epikureo'Vé .. ~" i iní); tak'vysvětlóvali ' '.' 
je'. mnozí" moderní ·filoSQ·fóvé aniyslitelé.od"dorb'~húmariismu·a 

, ' .' ' reněsance,·kdy'obnovovánaHlosofie .. řecká, . zvláště ': filosofové;, 
.• , . ,::stojící více· méně ,V.no~tice. na:stariovisků:po~ze,enipirickém, ha. .' 

,jensensualistickém, .ažpo' B..'Nietischehó,ba 'dokónce':i slávného . 
" Bérgsomen Bergson přes všech~n"s:vůj~I?Ýsticisniús; bá,práyč-

, ' . " ( '.,' - ', .. " . ,- " .. , \' ": -,- '~. "', 

. ~)Viz ročnik' IÍL, čis16 '3. ,a roč~ikIV.;cisjo t .• ',' " ď;: >, ',. 
.. ~ '.~.) :Henri Bergson:Lesdeux sources de ,1a)norale etde \a ,reHgio!l. Paris, 
.,Alcan.1932. '. '. ,'. " . . ' ;. 
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.,'fluid prot~;;' že 'holduje nejasnému mysťicismu,~eníPráv pod~ 
, ;', shitě náhoženství a zůstává v zajetí svěho biólogismti, j,;mžsic~ 

je překonáníin materialistického.mechanismu; 'ale nedosahuje ob
." ~jektivní ·sféry. nábožen~kě,'·jež·je. mimopřírodní 'a'niinioHdská, 

.... Kdož' dloUho a' tou,žehřlěČeka1i. na jeho' dílo o· ná~žeÍlství, .' nebu~ 
dou uspokojenijehoposledním spisem o morálce a .riáboži'mstVí; 

.~.' po:~tld. ovšem ne'jso;u. naprostými' stou,p.~nci . F eurbach~va'natura- ' 
. )ismu,:třebas 'dnes. vefi1osofii'jemněji' pojímaného 'a v)islovova"- " 
.,ného, jakoŽ' i'naprostého:autonomismu' člověka v'sféře·mrav~. ' 
,nosti.a' náboženství., Bergsonoviriení 'náboženství ničím jiným'a;'" ; 

/, ' ničířn více nE;Ž naprostou 'fikcí" čímsi vyniyšleným, , co povstalo , .. 
" .,:náslh~dkem· a pOlpocí tak, zvané fabulační funkce: obrannou 're- ' , 

".' ~akcí přírcídy'proti 'ro~klád,nému ,vlivu inJelektŮ(rozúinu), zvlá-.. · 
. "'. ště pak óbran!1ou, reakcí proti: bázňi . z nevyhnutelné ',smrti, ze" ", 

.' ';"'záňikti ' .. ,'.'" :>,', : , " .. ', ,,:'. i " 

., ' .. ,silrii,'mocníďá·vlá'd~oUcí:,:ták.'·se my~IÚo a'mysÚ;:'měli 'zájem 
:;, . na.riábožen~tví,', aby'; pomoCí' 'něho, 'udržovali' pod9.ané V :posluš-

',ď nostL .. Zištnost,. slabých,. porobÉmýcha: méněcennych" našla ,v Ílá':' , 
',bóženství cestu,' kterou dostali se slahíhi.kék, panství, jehóž ne'>,' 

, ;:mohli dosíci přímopodivýni;bojém;Jelikož nemohli býti knížaty, ' 
"králi 'a: panovníky' vubec, 'byli· kněžími 'atak" poníženými'.vládci 
· ,panovníků.: Tak ,'Hellwald~' (KúIturgeschiChte) L Caspari' (Ur-

' .. geschiChtedér M~nschhém;' B Nietzsche (Antichrist) a jiní. . 
,C, Stej ně působiL strach s~di, ;j enžj e rubem ďbezmeinétouhy : 
:po poži~k'ua'ži~otě. Vyšší ;formu bralJ>rý:na sebě tento nábožen-:: 

.... > 

ský pudy tak zvaných mystériích a jejich obřadech:'ďtajemným.. ". 
,'f " \ "zasvěc'ováníI,Íluriikalčlověkživottiposmrtnémtl ,ve formě stínů a.. ..;. 

;':1 : stával se členem společn()stibóží aÚČastníkem .. dokonaléblaže':ď/~ 
, , _'nosti v zásvětLyiz riá př.Rol1de,· Psyché, 1.,' 278,' 290 a nás1.;.lL;· 

· ,'382,400 a nasl. ,"';', . : . :'" .. ' ,:' '.. . .... '" , ' " " 
P ódóbně ,'prý 'stalo 'se ,i, křeš ťáns tví' náboženstvítrl. .'zásvětí, .. po~~ ď 

něvadž první .křesťánébylichudíábézmocn(aprdto prohlásili 
;za .ruc6tné a bezcenné,': čeho neměli;",:Právě křesťanství jest prý 
nejsilnějšLa,nejjěrnně.jší formou,přánfatouhy.':" ,;. '.0 .. :.; c: 

" 'Tako~ý.j~~tprý.p~vód;á;ciůvoá;vš~chriábÓ~enstvíj, pfiród-
1iích', národních isvětových';:,.,·' '; , :' :.,' ď.':".' ," . :~.;:~; : >, 

· ;< ..•. Cak tomu. říci? Co, na· tom: pravdy,? ::Je .yšechno ':právdqú? 
:;Nebof'iakoobyčejně, je zde pravdá pomíseria s nepravdou? Ano,' 
,tak jest; Třebá iózlišifpravduca' nepravdu. ",' ,'; :'. ':-' .. 
':: ;. Jej istě pra vaou, že J v'nábOženství, v náhoženskévíře >-- a to 

.. právě v saméni'.jejířnsrdci, 'v:jejípodstatěpůsobí žádóst atóú~" 
. hii 'a přání.' V tom, m;níďnic','méněcenného, nepravdivého a'ne:" 
~ oprávněného:Záléžívše na tom,'jakátouha,jáké přání, jaká'žá~ .. d I v • " '1.. . v , . . .... • 

. os~ se up atnl1:Jevnauozenstvl~o ..... ,:,,'. ", ., \., 
," :Zh~otjistě není nicjinéhó'nežžádostivosL Cíl. a' obsah .snahy 
. '.zove,s~ dobrem, zvláště,telidy, ,když ten cíl a' teuobsah je uzná- , 

ván apoeiťován"žej~hodennašéhósriaženÍ.L" ,ď, ' . '. 

,. t' . ' . \,' r 'J ~ '" , " ! ' " '," ' 
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'. Předrriět~~ chtěi1í,snažení, vůlémůž~ býtije·nto,;éós~~am. 
jévinebD aspóň ,zdá býtidohreni.čIDvěknikdynežádá. si: toho, 

· .. CD .se;mu.jeyí .já.kO'·zID.Žeďse,čIDvěkcy.hódnoceni předmětů své 
"' vůIé,a své snahy\můž~mýIiLažesemýlíí je,mDžrié,:anočasto 
·'skute,čné. Ale ..• samo sebou' není· touha" přání, . žádO'st • nic' méně':' 

. 'cenriéhD,' :neDprávněnéhO' pro .. člověka. ; Záleží, vše. natDm:, 'coje', .' ... ' 
;,předmětem touhy a p'řání, ďa~' jak ten: přédinět,", jeho 'realifa,sku-:' . 
, tečnDst Dbj ektivrií je zaručena;; PrDtD nelze ani nábož<úlstvím po-: . 

, . hrdát· prDtD;Je se, v:němuplátňuje .. přání, 'tDuha,' snáIía,žádDst.,' 
·FDrmálně vzato,jě riábož~riství 'právě;vědDmá;'il';čistá,cílDVá a' .,~ . 

" . ," \íplná 'tDUha nebO' shrnJ,Ítí vŠeho snaŽení.· Tedy'nikoli '. slábDst;ale ,.' 
,vypěti síly. NábožensttÍi.je t.ouha po.dokonalosti same,pódobru . 

" :. vůbťfc; po ideálu života, pravého,'silného, uspokojeného': či je: , 
hodnDtnějšívzdáti s'e' žádDSti a touhy vůbec (btiddhismus),než ' 

;;·"·usměbíiti:vů1i'.'k'.óějákému:;kladhémuíživotnímu··'cíIi? . Myslím', • 
. ostatně, že ani v buddhismu n'evzdává sečlDvěkžádDsti, 'touhy a,:' 

- "přání vůbec, že i v něm tD,uží se pO' nejvyšším dOlbni, které ovšetn 
. 'na rDzdíľ pd jiných náboženství, mravouk a·filDsDfií' spatřuje se 

~.ď • právě ve vzdání se prDjevů živDta; ve vzdání se' spatřuje se.'nej-
- dokonalejší t.ouhu;ďZtůhD vidět ~jen;. že nelze. se' vzdát tDuhy,', 
,přÍíní,' žádDstÍ:ani v náboženství.ŽivDt: jest .toUha, přání;' žádosti:
vDst;.všé~záleží . na tom',' CD . jepóvažováÍlD za vpravdě dóliré; ,'a ' \ , 

-.-' 

· cD"za,niám'a klam;' za néhDdnDtrié a nedosažitelné,' zaiIusÍa fikCi.; . 
'.;Všichnichtějíidéál dohra; názDrfserůzní V. tDm, ~codevpravdě .. 

'. ~,:" 4obí-é ,.'ar,'j ak, ho~ možn"ó' dosáhnout.'. V, tom ; se~, různL i náboŽei1ství.>.-,·, I >. . • 

:,.ď···.·'Při~6~e~Ósii.lidskéo(je dá~~vIDhapió, d6br~ď·jako·dóhió·;.je' 
to stránKa fDrmální. Po 'stránce' O'bsahové, matériální musí' ČIDVěk' . 

",sám. (Dvšem',zapDmDciBoží) určiti, copovažuje za dobro a 'CD ' 

za,zID.ďJsO'udÓhra nižŠí. a, vyšší. NejvyšŠí. dobro není, nicsmYsl-. 
néIíó~ ani individuálně neo<hiodálně' zištriého;anini'c. pDmí j éj Í.. ." 

.. cíhonebo'pódřádnéhD,~ nýbrž a. jédiriěriěcoceIis'tvéh,Dť ,kO'neČnéhD;;:, . , . 
ťrvalého. '. . , . . " .:' 'I '. -, 

, ."', ,,' '! .'.. ·c.. . '.. ',,: ~ •. , 
"". 'Není Dvšémsnadné, ba jevelmi'Dbtížnéujíti,uniknDutijed:-

--~: ·:no~tran~ost~ pfi:určeni .prav~ho·~-dobra, PůsobJ-tú/,přec ,ta~é'.pří;. -
, . ro4ní' vID~a,' vychova, . náz.ory: .zděděn~· a" získ~u~é.', ProtO' ' velmi 

"častO' poyažuje se za' nejvyšší ,dDbr:o, ~ pp~itek~ J.llaje,te~, mDC ,a . 
'p,ře~aha, 'anikólLuplatn~ní síly a mravnDsti:Z·tDho·'v~ak,že ~e . 

. v .náboženstvích'~lidé častO' mýIíy určDvání .Dhsahunejvý'ššího 
'. dóbra, nenásleduje;' žénábóženst,:fjeněco:ďneoprávněllé.no;' po'; . , 

:. dDhriějakDvěda Ílebouniění neztrácejína'svémoprávnění,.ne- , , 
"~naléiají-li,IidéhtÍedá vždy .prav,dua křás~/> .... ·'>.,<,'ď, ;:,~ . 

• ,- 'j, '. - .: ,) " . ' '-; ,- , • - < ~. " ' : - /' ,. " • ' .- : • \ • ' • 

Náboženství, majíc pO'dávati porozumění nejvyšší 'dokonalosti' 
.'. '. a'způsDbu, jak nejvyššídDkDnalostmá býti pDjímána a naplněna,: 
. "má úkDlem, pDdávati ' postačuj ící vysvět1enL j sóucná.; ,skutečnosti,. -: 
· příčinu a . cíl yšeho,' čili.smYsl všeho . .! ,příčinDu i cílémmůže'býti.. 

, 'ien neivYŠŠí-dDkonaIDSt. V, nábDženstv( vyjadřuje a,',vyžívá se" 
~.'-"'" • , '.' ,'?, ',~ -' , - ~ , ,. 
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""'pr,oto touha',; ~Mha po,pr.avé~:~trva;étri.zdokon~i~nídúch~ .1iéll~ . 
, " ..'ského~"celébytosti lidské,c.eléhosyěta.'~·', ,;/ ;. "', .' 

,- \ \. 

.•. . ,JenJQ~mŮŽebýti.nejvYššíp1 dobrem: vesmy~hináboženškéní, . 
c0'Vysyět1uje,dostatečně:a, uspokójivěveškeru ~skutečnósrá ;zna~.,' 

.' '. menánap'rosté,zdokonalení našehO. ducha .. ,Touha po'bláženostL 
. , , ", jesťjen všeobeCÍ1ý_rámec.životní'touhy po\dokonalosti. ,.:. J, • 

j , 

-"V .jedn~l1ivostech-možhopakříci: . ď.,~ ...... ,. , ,I 

,... , L:JestliŽe:~e,:p~áví,: že náboŽenstvÍ': p~am;eni:z nízký~h pudů" 
.; "dšthostia • že'. žádostivost je: slepým pudem. přírodnír:n, ". v " něm~ 
·:se.v:yžívásamovolně individuálnéjsoúéno, a že,žádosHvósttedy 

'.' pře'dcházL rozum, a, )nra vní vůli,. Cl bé . bi-z díC;' a' I?r()to ntibožensty~ 
; , ,íná býti: dUchovní. silou bytosti lidske přemoženo: pak dhižnŮ" 
. . proti tomu, pozňameriat/ že.žádostivoslneri(j cn projevem smyslů,. .... , 

. a:lei 'ducha."Třeba'roz1išóvatsmy~lnou žádosti~ost adúéhovrií~ " 
Sinysl~á'žádostiv6st j ~'pří'rodriípud .l.J. .... nás\edu je, vždyť. po d9::- i .. 

jmech: Ona senepovznášf nád, mechaniCkou, přírodní :příčirinost:·· 
. v tom je:její' 'ráz pudový; ;U, zvířat VystačÍse s takovou . formou 
-'životníď : . .... . .......... .' ...J'. '.,; .. , .' ..... :....,' 

'~.' . Du6hov.ni žádo~'ÚvostvŠ~k neiIi přírodně nútným ~~siédke~ 
.' dojm~/;al~<upíná:se'z'důvodŮ;vnit~ního; hodnc)cení 'k'toníu,éo '. 
i 'poznáváme 'j ako dobré'a; pociťujeme jako ;' hodriotné.;Neto,' co:. " .' 
pŮsdbí rozkoš a'vynucujenašináklonnóst, nýbrž co' jevfseriám .. ' 
vnitřně,' 'věcně,: svou .'pádstatou'jako;dobré"je-'př:edinětem ďdu~, .' 

" •• chóvnCžádosti.
f 

Při-pudové žádostipůsohí.žádané" předmětžá'; > / 
.·,~dóstr samovolriě" nutnějpři duchovní 'ž.áJdosti jest ~přédměfjejP/ 

." .ďď~ pojímán; poznin'aniilO'ván jako vnitřně' do'brta,'Žádoucí: .nená- ':. 
,"sleduje.časově, zevně;nýbtžspojujeses.riá.šLvů1í vnitřně,věcně "-
:,jakoformálníúčél a'pohnutka:::. ",' ::: .. ' ' .• ď .' .' .>': 

. ".>';: .Žádbstivost- J~ťďživé,~Hernéa vědomé'vyjád,ř~ní: potřeb :' .. 
). '. bytostí j': buď úkazu je,. směr vyvoj e té bytosti, .kteÍ'Ýt? se ybírá .' 

. pouhá bytost přírodní: (na;př.živočich) ;n.eboktérýminá~rozumná, 
bytost~vobodně 'se; ubírati (člověk),' Čím je která ,bytost boha:t~í 

", '~ '. 

a šlechetněj Šíve svých/vlóháéha'schopnostech, . tím hlubŠí. a sil.:: 
nějšr je touha pó;ýnOdriém' 'úloko:nah~ní jejím;.U smyslovtch by- ., .... 
tostí probíhtiďžá'dóstta'~v citech zlo'sti a,strasti,a to samovolně" ',' 
nutně., u'býtosií,'kterépovznesouse ,kvnitřnímu.:chápání . věcí a .. ·· . 

~ jejích.,hO'dnot.:heuP!iltňujě' se' žádost, ve .fo~mě·přír<jdního.pudÚ:< . 
. ,riýbržye'formě. mravníéh 'a.!o:z;umných'pohnutek, ve formě'pO',;.· 

'vinriostia:',nadšenL,Žádost stává se \ vůlL. ČloY'ěk, . jenžřídí,'ďse 
." 'svým 'rozumem, poznává nejvyšší dobrO ve zdokonalenísvéhojáj , 

toto idokonalení \ stává se mu . mravním podnětem, .. ' málvní v'ipru:" " 
žinou, 'aby"vyhledáva'l"své zdokonalení způsobem člověka dů;.' 
sto{ným;; :>~'. ," '. . ... '," "'d" -, ' " ď , 

:ď: Vůle; pájata'jako potřehá.'mravnía ,blá.žeiIédokonalosti,není':' 
žádná.'sla:bost;nýbrž ;,jest to' v ,plném slova smyslu síla: a~před~ 

,nostducha; .' . " ..' ".' " . ..' .,., 
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es ... . ... 
I,· .. . v. smy;l" vý~oi o~é n."kYí ~st potře~avnitř~im ~i ádřewm ..•.. " 
I sri1ěru, kterýmprobíha a músí probílÍat vývoj'bytostí, pokud " 

:netÍí Cizími ~livyrušen;Je-l(podle toho náboženství 'potřebou du~ , 
. cha:, po . pravé;, konečné a 'všeobecné, dokonalostí podstaty na "í 

',:y dobru, a'sice potřebou všeobecnou, nezrUšitelnoU, pakjéná:bó~, 
ženství jako žádost po Bohu faktickým důkazem, že.vývoj člověka, 

"má tímto'směrem jít atínitosměn:~m půjde, nebude-li jinými vlivy 
rúše'rí;Tak právě :ta touha po Bohutikazuje na objektivitu před- , 
mětusvého, skutečnost Boha.' '" ' , , """'" ", 
'., Stoupenci ilusivÍlOSti předmětu náboženské v.irY poukátújítÍa 
?dánlivý Jakt, "že nábožensky úkon a, zvyk,předcház( mythus, a 

" "náboženskou, nauku. NábóžÉmství prý původněbylokJ.tlteDli nikoli 
,učeriím. Smysl a' myšlenka prý byly vkládány' do kultu ,a ob{adů ' 
k,uspokojení probouzejícího se.rozuÍmÍ;'K ,t0!Du možno říci:;Ná:", 

,boženské smýšlení, ovšem se'vyjadřovalohezpróstředně'vhodný
.,irii' úkony, nikoli "včláhdéh 'víry a', pouČných' hti Jích, či mythech; 
',AJe kult pr~to nebyl, be,z myšlenky,héze'smyslu, riýbr~ ,právě, ••.• 
',vyjacdřoval Určitoumyšlenkul' určitý smysl. Jinakibyvznikkul-' , 
.turybylriesrozumitelný. Úkon hyl na p,ivém Ínístě,časověvzato~ ď 
aJe obsahově nebyl' beze smyslu a myšlenky; Smysl a,myšlenka 

"byly zde právě :vyjadřováný'kultem. Časově ,ohé bylo zároveň, 
"ale logicky' byl 'napřed. smysl, ,myšlenka: zdej jež daly ,vzniknouti 

.,' 'ktilhl;',' ',": • ,1,' ,"", ':'. '"í,: ,,' '" ',' ,'.: 
,,"2; Také' se' říká SE! stdmy naturalistiokého,vysvět1ováriíná-' , 

'~' boženství :Žádosť je'něc'o' subj ektivnílio:, N ábo~enská. žá.dost~, to ' 
"je'absolutní, naprostý, nejvyšší subjektivismus. Tédýnemáná., 
boženský předmět.....:.. Bůh - objektivní· 'platnosti.', "",,' , 

Podřizováni se 'B.ohU v náboŽenství jestprý zdÁnlivéiČlo.věk, 
".,' :se' 'podřizuje;, ,aby"úkojil svouď.Žádost. Bůh: stávÍi ,se'·iqolem, 

.- :Ínodlou, fetišem. Bůh jé vymýšlen, abysecítilčlověkukojén' ve 
,svýchpřáriích; Kult vznikl prý z potřehy,'přání~ míti božstvo 

při sohějako cosi posvátného, nasvóuóchr~.l:Dit. ,':" . . " 
, ",' .",' J.é~1i 'ná!noženství / sunl ekÍivní,: nemůže ,býti .oporou, mrá vnosti, 

neboť ;mravnost požaduje objektiVní, kriteriúirľ dohra:: dohro,:, ne~ 
", řídí. se' podle''-našich suhj ektivních; , osobníCh,přírodníé:h • sklonů. 

, , 'Proto prý vyloučil Kariťséhelásku z mravnosti á:měřítk,úridobia 
. '/ponechala určiLpovinnóst.Mtavnost musí býti aittonomní,oezá:: 

" ':, vislá, ,na, náhoženstvii fn~bóžénská mravnost: -,-:-:poriěvádž Jet pry,;, 
subjektivnÍ' -:; je m~něcennóit náhražkou mravnosti.: ' ',' ,:' ." ~. 

,.Ná to třeba'říCi: Náboženská',žádosFnenínutně -ve své, 
, ,pravé' formě "'-.:- přírodní subjektivismus, není snížením božStva{ 
',ahy.bylaprostředkeina,nástrojemukojení lidskýc~ ,žádostí i ,ba 
"~'jest ,úsilně, žádaným uskutečněním, nejvyššího, dobra V životě, 

myšlení, ,snažení, v celé:lidské, bYtostCNemLše:já,ale. nejvyšší 
dobro: jest,zákonemnaší subjektiyity;"ď,ď",<;: ,"".':-:' ,;ď 

.' ',Zdání; žečlověk.v náboženství podřizuje 'sobě božstvo, vzniká 
. odtud, že žádajíCí je 'osobnost, požadované vŠak:můžebýti také 

~ .' . '." ., " ". • ." " " "'. " ','.,'. o".', ~. ,' . ., 

., ' 

',;\. .. ' 
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'. ' . věc. psobnostjene~sobnímu " vŽdý'· nadřízená:.Bylo by'tedy 
, . 'sPI;áVné . tvrdit; .'žév náboženstvfpodřizuje si Člověk:.'božstvo, 
. "kdybybožstvo smělo a· mělo býti pojímáno jako'cosi neosobního" 
. '. ď~'v pantheismů na' příklad. Toniu není. však tak v křesťimském·. 

theismu, kde Bůh ja.ko nejvyššídopro.je·osobnía proto člověku: 
nadřízen. ,Osobní zákon 'a ·vzór, má' vznešenosti vědomého a moc-. 
ného,zákonodárce;.Ošobní spravedlnost jest samostatněsoudí-' 
dm' hodnotitelem, svémOcnýmodplatitelem . a dokonatelem ... Při . 
takových názorech nelze mluvit v náboženství. o zbožštění žádosti, 

.' ...• o'apotheose přání.a. subjektivismu.,> .' '. ," I' ......... "", 

: .. ' D~éhóvrií' a, háhdŽerisk~touha upí~á~ek'dobfu,. které'jest .. 
• 'objéktivriě':představováno .a . samo osobě hodnóceno .. Smyslná a· , 
ď přírodrií lbuhažádá . si 'dobrá hniotného, ježéhce žáda j íéí spojiti' ' 
. se.svou:býtoští, :aby~ býlo'jehl),s.oučástkou a přéštalo eksistovat -<, 

. ·m~ino:něnó •. ·:.Hmotné ~'dohro ·\.;~hitzCv;~naši 'pc:idsfattľ" a' jest" t~ril ď .c 

.ničeno.ve. svésamoslatné eksistenci. To děje .se "oblasti nnioty 
,'ájejího, koloběhu. Hmotné.dobro, které mám~ iny,nemůže. míti" ., 
ďjižriikdójióý..·· .', - '...,. .. ,. 

-</,: ~obor.ůduchá.j~stJo!?1!l jina.k._Duéh~vní dobr~ se neniČíve~) 
~<, svéeksisfenci, ,'j eštli se'~ho; zmoCníme" .• fl Ý 15ižJrvá ď. dál :al'my, si· 'j e 

. 'zpřítomňujeme, hodnotíme jé', poznáním a láskou,' napodobením; 
.'. ,avýstižením.' Tu":'-v oboru' ducha -':- nejde 'o: podstatnou totož-' 

; 'nost, nýbrž o živý Vztah myslíCího k' poznávanému,' činného k do
:.konalému, které jesL zákom!m a životním ;ábsahem. Bůh a člo--
věk-,-osóbnosti=-ne~plýv'ají jédná. s druhou, alebytujívesvé 
.odlišnosti; Bůh jest člověku zákonem, pramenem síly a . obsahem. 
života ... ~ '.", ,ď :::.' " '.' .ď, ',' .. ' ••. ··" ..••. ·.1 •.... 

. .,.Možnomluviti jeno připodobriěníčlověka Bohu, o obecenství 
člověka: sBohem a Bonas člověkém; ale nekonečný odstup BOhél:. 

:. :odčlověka'~riení tím setřen. Naopak: čím.podobhějšíje člověk ',' 
.Bohu, tím více chápe nekonečný odstup Boha od sebe. Du<:hOvní . 

sjédnocenIJ;1ení splývání po' způsobů hmotném,' nýbrž' znamená: 
živývzájemnýďvztahosobní,v poznání a'v lásce.,' ," '.: 

: ~ ,', Tím je'z~dpověděnaj·ná~i.tka:.štr.~n:riir~vnosi~,.:kt~rá:má~?b;;,";'::;'" 
· jektivnÍ kriterium dóbra právě.v nejvýš' dokorialéni~Bóhu;' Suh- .; 
, jektivriCa:ťrelativní,hyla'bya 'je,mravnostbeZ Boha. Kde' není' 

. ..... . .·Bona,; tam;je měřítkem' mravního dohra člověk ~ se svoÍ1přírod-' 
'- " -.. ':,ností: Autonomní ,morálka je subjektivní. 'I ',.. .,. 

,. ",.;. ď 3 .. Tďaké s'e uvádí' proti~ ňábo.že~ství;"poku4 jde·o."óbj~k'tivrii· .. , ,~" 
'. , :opravněnostaplatnostjcho předmětu, Že jSQuczaloženo na''!Cíuze.' ..... 

., 

" . 

.. 

a " žádosti,ría . přání, j cž' prýští 'z biologické:apřírodÍlL' žákladny 
:člověka, ' hovíéudaimóÍlisnul, a' utilitarismu/.skýtajíc' prc1vě,těmto: 

· )Hžšímďskánkáni ď člověka náplň" obsahovou;," Náboženství : prý 
.' ...• takto: dodává ~ touze" po p'ožitlw. a, IllB!j efku vyššího ,posvěcení.: 1.:0" 

.znamenávšak prý, takésníž(mí 'a ·.zriehodnocérifinravnosti, ; pOKud ./ 
Jato,seop~rá' onáJbOženstvC' '. . . ':. > •. 

~ :'"; 
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Opravdóvá mravnost; 'vyšší mravnost se sp'okoj~íejensdo
.. '. '. brem samym;plní povinnost pro povinnost, 'odmítá touhu po 

. o,dměně; pÓ,:požitku a majetku. ;, ď··· ... ' .. "I .,' ... ' .' • 

" ',:Takovéto hodnocení~ ba znehbdnocování-'- náboženstvÍ' 
:~erif všakzdůvodněné.·,J~ siCe 'opraVdtl' vélkénebezpečí, žená-::. . 
,boženství ' stíúle's~chytráckou formou touhy po ~ blaženosti, ale, ' 
pravá podstata: náboženství' není·· v této" totlze .. N áboženstV'í , .. není 
eúdaimonismus, utilitarismus,úérií 'v' 'základechsvých' toUhou 'pó' , 
blaženosti, .. nýbrž vlástníÍu jádrem: . náboŽenství . ječinnost,~'akti,:, ' 
. vita; 'produktivnost ve" službách ,/d obra , 'tedy právě';kladné pře:" 
konání klidného požitku, prospěchářství,'cudaimonismu a uHli;, 
tarismu. Náboženská touha' hledá dokonalost pro dokonalost 
ďs~mu a chce. ~ýti co nejsilnějším a nejhodnoiriě,jším uplatl}ěním, 
• pravdý a '.' dokonalosti' s jejím· hledáníni~'a:uskutečněním;, i" '. , 

Mravní dohro'nelze'chápaťjakoněco, co je ve shodě s pn~ 
rodou.T ó jest výměr, přílišvšeobecÍl.ý. Mm vně dobré vi( smyslu ( 

· náboženskéin jest to, co svou vnitřníriutností zasluhuje,.: aby 
, bylo obsahem vůle a bylo 'uskutečněno. ~Mrá.vně dobré jest to; co 

je ve shodě s duchovní přirozeností, ne snad proto; ž,e taj>řiro
'zeÍl.o!it je zde, že je taková, jaká je, nýbrž' že jeto právě :du~ ~ 

'chovní přirozenost, která '.právě protO' él jenoluproto je vhqdnou 
,silou. k uskutečňoyání ;pravdy ádókorialosti, totiž tohO., co' jest 

, • ,ď samo v ,sobě' vnitřně, svou podstatoU: ideální, dobré. 'Ideál, "jako' 
. něco. skutečného, je možný j eriOm v.živém ,myšlení a'chtění jj ~n. ' 

proto jest d()lbrý sám iJ sobě, a. .zároveňdobrýpro ,duchovní při;.. '. 
rozenost, že,ďeksistuje V. ,živém' myšlerií< a"chtění.: Dobro,id!i!ál' I 

" vnitřně hodnotný, je 'v, prvé řadě a především'principeIll.nejvyŠ;, 
šího ' a:' rúiftičinněj Šíhouplafnění, uskutečnění' úsilovnéh():zdoko- '. 
nalenÍ. vnitřníhb, nikoli,všakpfedmět líného požitku, hmotného', 
maj etkua mocného posÍél.vení.Je prinCipem činnosti,. nikoli klidu. 
Blaženost ovšem doprovází, ale' jendopro'váií' činnost, kterou" 
· duch stává še.~ohu poC!ohným,nósitelemBóha v konání,'v. uskti;.. '. 
"tečňovánídobra'j blaženost tuneni; totožna s dobrem. Právě nej-' 

. \ • větší . náffiaha duševních' sil 'j e k()riečný~ 'cHeÍnsnažení '. a'. pramé~ . 
" . . 'nem věčného. života~', Blaženosfnečinímyšlení : a: v:ůli zbytečnými, " ,,'!. ď. 

nýhrž,vyžadujeprávě,jejichrózvój., ,; .• " ,,' " ..... ",.~ . ď ,ď •....... '" •• 
...•. , V' nábož~n~iv( n~l~éď boÚtvo ~eclíánié,kysfo~vojit, . n~l~e I j~ ; . 
líně. a. nečinně požívat nebo míti egoisticky . j eu pro sebe .. Ve vyš- :" 
šímpojelíje Bůh'činIÍost sama, nejčistš}ápodstatIÍá,.je vzorem . 
nejdokonalejšího. života duchovního á ,může .člověkujen. skrie . 

". " ,::, č!nnosf jeho.stáfi se zdrojem blažénos,ti. DokoI1álá, moůdrost a :', 
'~.'svátostBoŽípůsohí ~v duchu lidském nejvyšší. povzhuzení a'Pod~, " 

" ':ď' něcuje".všechny síly ducha'k.činnosfi;'.Ílikollk ,n'eČinnémupo-" ... 
',-~ ;',žitkú;'" A" to zd.e V,' tomto·.živo~ě L~v' zásvě'tí; :PQněvadť!,nekone.Čň~ bo,-:-' > ~, ' 

hatstvL jejich~ obsahu je nevýčerp!ltělné a::rieÍ>robádatéln~.; Tof, . ". 
; ..... také důvod"víry.;našív· život 'věčnýj .duch li~sky mánekoIÍečný' 

obs'ah své. činnpsti ,v moudrosti a '~,~~t~sti .Bože' - "" ďl • -' 

- " ;í 

I, . 
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Mravně "dobré ,"-, -,~'mravnosti ~áJbožen:ské viŠšího pojetí ~ 
jest to,'co'·stupňuje vnímatelnos~ pro, pravdu .á:., dokonalosti co' .' 
oplodňuje sílu duchovního živOta a copodporujesrnýslpro'sp'o- .ď, " 
lečenstÝL' ,,": " , .' ',ď: ,: ' "", ; 

'~:'Když nábožénstvípředsta~ujeBoha jákonejvyssla pravé· 
, 'd6bro,Člóv:ěka/rozriěcuje siCe, touhú v člověku, ale; nikoli' po ne
"'čÍnné ~IaŽenosti: na způsob hniotnéhó ď po~itkit, nýbrž pp du:: 
, : chovní činnosti v. hisec' k Bohu'á:k bližnímú.' Bohalz.e .:.::.. v křes

, Janskéni'pojetí~ zís'kát spíše', us'Hovnou činností,:riež nečinnou 
'vnímavostí,., špíšé' účinncíu obětavOstí pro bližního; : neŽ' mal6mýsF 
DOÚ; třébásdomÍlěle zbožriouzištností., ',""," " 

".' ' ·iJestiiž~ seďnamítá:proti iúibOŽe~ství, j~k:byl0 zdejiŽře~ 
'čeno hned ,s,' počá.tku'čľáÍiku, že náboženství ,prameníc ie žádosti,' 
touhy:apřání .j e schválerlím sobeckósti. á partikularismu' i pro 

, 'věčnost" poněvadžvyhovu je p'rá vě těinto' riižšífu 'pudům lidské " 
,přirozenosti:, třebáupozorniti'oproti tomu, ze,náboženstv(je 

1,' '. ',' "sice~ tóuhá'ažádost, ale ne.posobeékostiil partikularismu, nýbrŽ 
• po království Božím,poB()hí.t;'jenŽ je 'j;VŠe 've::VŠem"; .P'o obc§~· 

,.vání yše~h 'v.'Bóhu'a,po',dokonaJém"živótěducha. Jisto jest, Je 
',nejen pllrtikularismusa' egoismus, j edincej e něco nízkéhoá; od':'::. 

souzení hodného, nýbrž i egoismus společnosti; rodiny,' náróda, 

", 

:- ',' 

" obce, stMu. Není mravně oprávněn ani ,~svatý' egoisni (egoismo ' 
sacro") v,žiyotě národů a států.Žádná·společnosf,netná~:vzá:-
sadě ~ :většího 'právanez' osobnost NemÍ!ně je jisto také, že 
satan sobeckosti a, próÚbQžskyduch světa nezastáví se ani před 

, " universalismem světových ~á:božens'tvLTo není' však nutný du-: 
,,' -sledek náboženst~t,',j~~oby náboženství ~utI?-ě "py}o,',e'goistick'é"a", 
_ pa:rtikuláristické a zvěčňovalos(}bedví,nýbrž .znamen~jW zká~_' 

"žené náboženstvLNáboženství ve svém zdravémjádřeznaínená:' 
",' ' '. touhu po dokonalosti, jel j e'vell j ednoce~i s'Bohem: ápřipodob:- : 

nění, BolíU.' A· t9hoto sjeOn.o..cen( a' připodobnění čili této dokona'::~ - , 
. lostimáse. dostat':':":' dle,intend ,nábožen'stvL.~ veškerenstvu, 
; vŠ,em' bez.rozdíl ti, D4~hnábci'ž,eÍľský,j e ,tedy: univúsaJistický. Kul t, " " 'I' 
, ~~j starších dob byl vesměs rázu společenského. ' Byl,pěst~n: oq \ '; 
'počátku duch společenský: Egoismus' jednotlivců byl odjakživa ' , 
~vylučciván 'z· ná:božEmstvL ,Bohové zastupov-ali 'a chránili • zálěži:'- ~,' / ' 
: tosti veškerenstva. Ovšetll ne1ze nevidět, 'že', okruh' spOlečenský , 

.~ .' 

~" 'nebýl" vždystejriěc'široce"chápána',pojímán. iOhledy ,na:společ'
nost. omeZovaly se 's~počátkti:j enna rodinti;:· rod;' pak .na· nářdd," 
:~tát-'~-,áž hla\tněkt~sťa'ríství:r(}z~ířilo i<tlpled :tÍa;'v~škeré: lid':' , 
:stvo.', Nebylo~.jinák možno. Takpiusil ,se dít: vývoj' lidstva ,po ~'
všech stránkách,' tedy ( v', nábÓženstVÍ.: Křesťanství "zdůraznilo "i 

" ~. 

;, i práva~~s6bn'osti: i 'společnosti:" nekóriéčnoucenu, duše lidské 
,::( osobnosti) '; bézvýznamnosfz'evníCh roz~dílů / (rodu" bohatstvÍí' 'pů
'~odu,: národnosti,,' atd:), .'aléiiyšeob~cnost vykoupi!ní' á 'spásy,. ,', 

" naprostou'imiversáliibsťkrálovství Božího;, Přes všechnoopráv-'> < 
. :něriÍosobnosti ,(pravD napravdtíátrvalýdLy' dokolúilósti) vy': ,:':. ;-

, ... :,' ,</ ~'" '. ; ~ , 
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loučenjest Z :křesťa'nstvi ďjakýk~li. egoimus, poÍ1ěva:dž l1éjde ,',' _v křesťanství o naše já, aleo:Boha: ,:.Bůh"vše ve,všeht"., Bůh. 
. "sfejným'údělemvše.ch. .:; ••.. '. . '. ,: -.; ,: ....... '; " 

I 'Celkový riáboženský'yyvoj . lidstva' mluví'proti' tomu; -že:by 
lidstvo bylo naplněno..,: pudovou,touhoupoukojenísvé ,potřeby 
blaženosti způsobem přírodním.' Ne' všechna' náboženství schvalo
,vala "a pěstovala askesi; perský mazdeisnúis ,jÍ-zavrhoval zdů~ 
vódůvyŠŠíCh .. Ale všechna' ná!boženství,respektpvala . ideál.šebe~ 

'I -ov ládání a sebepřemáhání. a velmi llinohá . ukládala svým stáu:-
. pencůmtěžké .bfíměrůzných úRo'nů;>j ež,zriamenaly(séb~zapírání. .' 

, ' Právě náboženské smýšlení je' vzdáleno sentim~ntálního ukojení 
,lidských,tužeb, osobních přání' a zvláštních žádostí: Jestližemě-.. 

. ' Ííme energii; kte'rou:, vyvíjeIoďnáboženstv(y p,Otírání,p'řírod~ích' 
: žádostí, neshledáme, že by jínébýlo' vynakládalo,'dosti;riýbrž 
,spíš, vidíme, .že jí plýtval ci . mnohdynesprávným'sfu.ěrem;, . 
, " Atak možno říci:.V, náboženství uplátňuje'se' přání,;touha,. 
'.žádóst,snaha, a' to v míře nejvyšší, nikoli však sobeétví a, zišt-
nost, nýbrž touha po ríejvyšš(ptávdě a dokonalosti jakožto . po' 

, nej lepším . vysvětlení skutečnosti a uspokojujícím cíli .a' 1Íčelu 
·'··života. To děje se' nikoli" způsobem a,formou· pfirbdních . pudů, ' 
':.ale:sebevě,domou; a sebeurčující činnoští rozumovou; citovou a 
,""olnL"Pravdu a dokonalost spatřuje náboženství .v~původua cíli I 

,,,' . ':všeho, '.' totiž v Bohu; ; Bůh. riení . ilusí a~· fikcí; . ale. nutným' poža:- ' 
. davkém; aby. byla dostatéčně 'a rozumně vysvětlena, skutečnost; 'a ' . 
'zdůvodněn jejísmysl,eíl á:účeLBez Bohánentrozu!niriéhódů~ 
vodu a cíle.. NíiboženstvÍ jestúsilriým'vyj ádřením lidského '~na~ 
žení, at~ po dobru. vůbec. Vůle. náše . touží' po dobru a dokoná'::·" 

. 1osti vůbec átímdokazuje, že musíbýtioodstatné 'dobro, aby' ". 
ŘylavYplněna.podstatná vlohaduchá, aby byl dán ,zdroj síly : 
.v:'sebeurčení :avnevyzpytatelném uplatnění: života:.·· , ., .. 

"Jakmile byto~t máschopnost;cháJpati to,'co je samo v sobě' 
'dokónaléa žádouCí/jest pro, dosažení 'toho 'i určená: objektivní, 
dobmje pro ducha zároveň subjektivně vhodné. Při..tom objek- • 
tivnídobro" jé~Íněřítkémtoho,' có'W dovoleno žácÍati'-acO né~ " .' 

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

,.,,' 
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", B.IBLE{ÁMÁLOMb~'j:~:NST\7Í' pRUHbYA DNES. \ 

.... :': J~dI1ou'- zďnejhrozri~j šÍ~h~ ChOr(lh,";které' zachvác~jIt~lo';Úd~ké 
'zvláště v; zemíchvychodníchďa 'jižníéh,jesL)eprilďčili malomo":' 
,c~nsJvL' Nemoc tato má, už svoji. historičkdup'ověst ajesLjistě 
takst~rá j aKó lidstvó ~amo" k němuž .sevíže: takřka jákostíri ke, 
'svému; p'ředmětti., "I; ,,,,':',':'-. ;;C'~';:',ď:, . 
,.'Nejstarší.zprávYo';tét() tnetle'lidí můžem~čer'patiďzněkt~~, .' " " 
:rýchstaróegyptskýdí. pramenů'a'rovÍ!ěž .. tak·. ze'starychriábožen": ". " 
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,',sKých kúihindick'Ych.,Poříč(Nilu, zrovna tak jako ,poříčí Gangu 
~z'dajísebýtivlastí lepry,-ač, j~medaleci toho tvrditi, .. že:' by·.·· 
je~om odtúdyzešla.1 ):'Nesporným'.faktem,však jest, že v těchto-- ' 
z'emích . hy la . .známouj iž, celá dlouhá staletí před Kristem" pokud.: 

. ,vůbecpaniěťlidská) vhistorickýé::h pramenech:sahá. ' . (I .', 

:; ,I' V':litéra:ttiř~,: o"tomi~ předmětu' uvádí se zhu~ta,vyp~ávě,ní:, 
kte'ré ;pócházf6'd,:'egyptského';knězejniénem~Manetho a týká se 
fara.'ona', Amenophise>Tenť pr{ si jednou přál viděti na vlastní,.:" 

• 'oči bo~y 11 .vyžadál :si ,déte)' věci rady jednoho' z' proroků:Tenffi:ú' . 
, /.'sděHI,že' jemo~nó,'ahy )e, sjjlni\o;' čeho. si žádáiálejenom tell- ď , ' 

i kráte, když' óčistL své králOvství od • malomocných;, Král " prý'. tak .' .,' . 
. . učinil; ri~clíav ,je 'všechny: ,zahnati do kámenných' 10múpob1íže:' . 

Nilu.Abyloprý, jiCh tenkráte všech ná 80.000.' ď'. . ',: 

,": Tato zpráv~i: ániŽ:ji3'pódstátě aÍlaly~ujemeí ml~ví 'o ~alo:' 
" mócriých',:doéela·včíslicích. Býť, i nebyla z nejspolehlivějších, 

. ' . ':ukazujeaJespoň>:rí~zIláčné:rozšíření' tétÓ choroby.v· krajích 
. kolein' řeky Nilu:vtehd~jšídobě. " . '. .. . '.' 
" :raké sta~é'iÍldickép~am~ny,miuví .~ 'značném r6zŠířenLtétd 
zákeřné a: nakažlivé nem'ocCNedotknu se jich Híže,'ale, uvedu/ 

:nasvémmfstě,'jedriu'z:jůdických legend átó tehdy, 'až, hude řeče 
o :L zv.chiiľmOogře:ď:, ď ď" , ....!. ., " .' 

" J~Ú:sam6~řej~o,:ďÚ '~ebylo; to na východě jedině obyvatel:' 
stvo' Indie a ,Egypta/které leprou, trpělo;' Ponechávaje biblickO'u, 
Pillestinustránou,musímukázati, že i Arabié, Persie, a jiné zémě 
východní. byly':maI6mocenstvím zamořeny. Mnoho k ,rozšíř~ní" 
.tétO' choroby přispěla běžná tendejšíkómunikace a obchodní styky ,'. 
mezi "'jednotlivými říšemi..Ale. riejen"to. '1 .válečné' výpravyrO'z': .. ' 
sévályleprudál il:dále.: . "',".- ď;. ',. '.~ <'.':' •. ' :,'. 

:; Jetakměř>nepochybnO', že.velký pO'díl' narozšířenílépry; do' 
. krajů na západ od jejíhO'.-seineniště" majÍ-římská vojska. PO'die, . 

Plinia a'zrovna. tak, Ldle' zpráv,Plutarchovýc'h zavlékly: Jepm : 
'do:říše římské'legiePompeiovy,' když se vracel z .válečnévý ... 

:pravy sýrské. Také~uRekůbyla: : lepra: záhy_s~znána. ď; Zprávy. 
O' tom máme od, Aristotela;':Herodota i. známého 'lékaře řeckého 

\, Hippokrata. . '" .... ď. ••.. '.,', ••••• , •• " --- " .: •• ' 

. , Ale nejen'na územIřecké.a, řÍ1nské v jtžšíin 'slova'-smyslil;:' 
.-. -nýbrž i do provincií římských malomO'cenství se šířilo. ,Za doby 
,', císařské proniklo až do: Španělska, Gal1ie, Velké~ Britanicj císař. 

:. ',-:Konstantin zemřel ,na lepru.· Křižácká tažení rozšíření"nákazy~ 
,.~;,dodělala:í, takže' sev tomto' období Objev6vala lepra',j ve Švéd-,. 

o ': ~~,u aNO'rsku avůhec v krajináchpooaltických, tú hojně'ji, tú zase 
::,"1éh sporadicky,' ojediněle:Obchódem černými otroky, byla pře- . 

. ' .' .nešena'nemocdo Ameriky. :' .'.' .". ,"_ :'.;,.,.: .. ,. ,; ,: '.: 
.. ' . '.' ," . 'Dřívé:nežs,ezmíníÍnoúpornÝcha:věkytrvajícíclípokúsech~, 

" '.':""" ,'i) Nejnověii. se~o~~~návají . tři :střlidi~kašiř(mi i:'h'~~~b/:ZáP.; Áf~ika;. 
... .. ďjižnl Čina:a Indie; " 

. , , 
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>., o, l~čeníl~pry,fak~Ž i' o způsobech, j~k'se t~ dálo, ~utn~n~hlé(C . 
-nouti do ':výzkumů, týkajícíchse'podstatytéto'nenioci. Co: je 'to' .• 

, 'vlastně lepra a co, nebo kdo je původcem·tétochoroby?:( " 
, . , .• ' Dlouho, velmidl,?uhotento, i otazník.', zůstával.pro lidstvo' jen 

" otazníkem~ďVědělo: se nejvýše, že je. to nemoc nakažlivá a proto 
se veškeré léčení omezovalonapouhouisoliú:i nemocných v t.'zv .. 
leproseriích:, Táto leproseria byla zakládána velmi 'hrzy. Už ta
kové • lomy;' ,do nichž svrchu zmíněný farao'Ainenophis dalza~ " 
hÍl:atisvoje malomocenstvím stižené poddané, jsouja,kýmsi lepro-; , 
seriem.Leproseria měla 'prostě čeliti šíření :nákazy, znemožniti' , 
sebe nepatrnější styk'nemocných" se'~ zdr~vými: Nic více'- Malo~ ,,' '1. 

'mocní v leproserÍÍch.všelijakdožíva,li;, Oléčení v nich sotva lze 
, mluviti,ačtam nemocní, nehyli,bei pečé.Vestředověku byla 

>leproserií v Evropě opravdu spousta. Takseuvádí,že.~ v době 
.úmrUfrancouzského,~,~r~le,Ludvíka '~IL (1226) bylo v Evropě 
na'19.000IeproseriíaZ' tbhoto'počtujen 2.000 v samotné Francii. 
Vtato čísla svědčí o mimořádném rozšíř~nLchorobýve:středo": 
věku' Lovelkých obtížíéh, s jakými hylo inálomocenství čeleno; 

, ' .•. ' Už první 'stoletiďpq'-I{jr.,sevy~načuje vě'tšinoU: marněúporiIým ,'., 
zápasem s hrozivě se" šířící . leprou. Ve 'stoletích pozděj Ších· pak 

, není·d'Iiiclépe;·;Nemóc. tato;stává se dokonce předmětem váž;': 
, , .' nýeli rozhovorů i na koncilech clrkevnídi~ Tak' v roce 549 'naři;. " . , 

~ zuje koncil,konany v městě' Orleansu ve Francii, ,že každý biskup' 
, ve sv{diecési'má,vyvíjeti patřičnou iniéiativl.lvpéči o malo;-', -." 
"mocné.'Koncillyonský ,(583)stanovfurčitápravidla" směřujíCí ' 
'k' isolaci'leprou stižených' lidí od'zdravych. Leč,nejen ;'naříze- ' 

'., ,ními, ale i účinnou,pomocí, zřizováním:lepróserií, drkevníinsti': 
. tu ce bojujíprotisveřepé ch6robě. " . ' , " " 
" Také, moc světská' neskládá ruce v klín .. R. ,643 po Kr;~ý- ,', ' 
,chází přísné :nářízení2 ) krále, longobardského Lothar:.á, y němž, . -

", '·se mimojinépraví:"Proče{téhóž:dne, kdy.z.domubyl-~y:;.--'ď:"'-,·'· 
puzen (rózum~j malomocenstvIm stižený), '. tak: jakoby zemřel, 

" .' za, mrtvého hudiž pokládán.~' " .. " ""," ..••. ..,' ( .:';ď'. 
, . ·,~.·z tohoto ediktu'pěkně.'J~' viděti,'ž~ malomocníbyliobytejně, 

,; , ';,::;.póklá,dárii ia padéntY:ďnevýléči~e.lné 'a"na tu: dóbu.y isol1!-cL' ia, . 
. :, ·smrli'propadlé: lidi. Podobnénafízén(;ó' ňiálcmocných·.jákb ' 
, : .... ' Lothar vydal r:784. po Kr. i Kárel, Veliký, před. ním pak Pipin • 

. 'Krátký~' jehož: ustanovení:setýká-:póvolení, rozluky ·!Ilanželské .•.. 
. . ,v.případě:, .. ·že:by ·jeden .z.manželů· .. trpěl i' leprou;' ,Do. jaké .m~ry'. 

> ._:uÍlás v'čechách byla tenkráte lepra rózšířena,je těžko říci. Není 
, ,> ;'v tomto' oboru soustavnych 'studií:':Le'{ia:k-~možno ďzněkterých .: 

" ,.:ďhistorickýi::hpramenů usuzovati (jakožiz 'faktu infekcé 'leprou :" 
/. :vsousedníc1i zemích), i unás:se nemoc ta vyskytovala a zvláště, . 

,,'za,KarlaťIV. jisté poínoci·apéče,se'malomócný:rÍ1' dostávalo, jak '. 
• . také.' svědčí' i 'příslušný , úryvek pohřební řeči,' .. ' pronesený "mtd . 
,---~-')" ," ,': "'",- ,'.-, ,. -

'i '2) Monumenta Germanlae. 
, , ' ~ '- " .: 
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" ,', Jak': uŽ~sÝrchu ,podotČenó, není Ínožno velmi :dlouho vúbec:, , ' 
, mluviti onějá.kém léčení leprou ,postižených' lidí. 'Nejspíše' jen" ' 
'o isoláci a dožití v ní. Tato, trudná' okolriost souvisí s' velmi' dlouho 
trvající,neznalosti podstaty nemoci samotné; StarĎvěcí i" střed()-:' 

, ,věcí lékaři znali totiž dobřé 'j eu vněj ší stránku této ,choroby, pří..: 
.znaky;ď~~1Ítřní podst,atajejíjiní' zůstala utajena:. ",~ '" ", ',',I, ' 

-<;ď3rv~ 12. a: 13. stoi:mív~lý~ěkt~ré"Špitáhr"'českén~c~ málo, ~áio; I 

,mocných. Tak špitálú sv.·Petra',na'"PoříČí, špitál sv. Lazara ,a pak,špitál 
vďJindřichověHrádci.",. 'i:,' "ď., '",;' :"" " ',:;' 

, ~",. 4)'B a a s, německý lékařský, spisovatel, uvádí"ve své práci "DieAn
, , liinge der Hei!kunde in altem Heidelberg" ,podrobný popis obřadu, obvyklého 
, , ,asi' tehdy v, N ěmécku. Byl~li někdo veřejně, prohlášen za málóiriciénéhó, 'na-

vštívil jéj nejdříve farář, který jej, o,; prohlášení uvědomil a poskytl: zároveň 
, du'chovní' útěchu, napomína je ho, aby: snášel neštěstí.: své ,zmužile 9. ,uvážil, 
',že prokřesfananenL žá:dná nemoc nebezpeČ1íěj šL než' hřích. Proto af se 
'\ nesoužíz odlouČení oq idrávÝ,éli;, vždyť duchovně stejně bude patřiti Kristit,' , ' 

Chvíle 'vyloúčenírnalomocného ze společnosti byla pak fárářem ;ohlášemi," " 
: "\rěřícíiri: Dotčenénó dne vedl farář v kněŽském rouchu vprocesí svých' fár~" ' 
'níků',malo!ilOcnéhoz domu',do, kostela; Céstouzpíyalo se' sedm "kajícných >
'Žalmůsantifonou,,,Vím,, že Vykupitel, můj žije", V kostelé,čteriá mše, při '," 

",:riíž nemocný leŽel jakoby'mrtvý,na nosítkách, jindy :í:áse klečel opodál, vždy',' , 
"vŠak byl oděri'v černý rubáš. ,Po př~jímání dovedl,fa~ář' malomocného ke-" 
, ,: stolu, na němž bylo už dříve připraveno nářadí, jemu určené:' šat, rukavice, 
,~chřestidlo, pohár a mošna. Po bohoslužbách: seřádili se ,věřící opět, v průvód 

, a dovedli všichni malomocného do leproserie" nebo; daleko do polí, kde byla 
'Qro'něho postavena chýše, ti' níž stáL kříž. F arářk malomocnému opět pr9-' 
mlůvil,povzbuzujé hó k trpělivosti, načežsé,průvod vrátil do ,kostéla: a 
ínódlitbouslavnost ukončil. Jeri nejbližší příbuzní nešfastnéhon'ebo sluhové 
církevní bděli, po pivních" třicet hodin ,v blízkosti 'jeho; 'aby ,mu,vpřípadé 

, llUtnostiv, lecčems 'pomoci poskyt!!,:, "o', o," 
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, ZllačÍlé mnóžstvr/přip~dťt lepry'p;ávěpo vnělš( strán~~ 
ozřejmiIojejí pruběh. Avš(lkjejí:v,zníkijakož í některé jiné "okol-, 
,'nostizůstal y 'tehdej šímu člověku taj emstvím;, Nevědělo, se. dobř~,' . 
'že ,jeďtonemóc záludná,lderáse velmi často 'ohlašuje až 'tehdy • 
. když se v.' těle'dobře' iahnízdiIá~ nevědělo ~eďvůbecj' že její inku>', 
.bační. doba -je značně 'dlouhá- (až; několikJet). Bylo' tu;všakpří~:", 
: čínně:'~neuvědomělé poznání, . že. je to choroba' kontágíosní '-či' " 

.' šdělná' (nakažlivá) a zrovna tak):;e vědělo,ževystupujev:'růz- , , 
"" .' ných formách5

), ti :trvá 'dle. 'prudkosti 'pruběhu' zrovna tak· rok: až ;' :: 
dvěJéta,:jako1~20;let. ..• " " .. '. '. ,.,.. •. ,.,' . 
. , Bacil lepry.: (Mycobaéteríum:'leprae)dbjeven hyl:Armaúerem 

.. " Bansenem teprver. 1873á za nedlouho potom jeho nález:[iotvrzea 
.,:,.\ ď Neissérém.:SJímto;objévemrozluštěrÍy.):ároveň : různé ty:záhady,~ 
/ . ktipícíse kolém choroby; Prptostřédověk zrovna tak tápe"," hle- ' 

." / , . dánCpód!it<íty ch()roby~ják(;, 'starověk 'přes: tu okohiost," že 'stře~>' 
dověc( lékařívěnovali' lepřé na tú dobu ,;zcela miinořá,drioupo:', . 

'zorrÍost.· ,:' " :ď',:':,. '.c'.< '< ' ',' " <:~:":' 
, . , O.chorobětétó psali Zrovna' tak žáci, světoznámé ;školy sa;' 

.' ," .lernské,jakoPr:oslulý~BernarcfGordon,Yilém ,ze SaliCef,! (t', jiní" 
.ale podstata'aetherapíe její jím zůstala záhadou nad~lé. '~:;, 

", c ./ 

': ! 

; . .' OdtúdtakéabsUrdní jejichpřédpísyléčebiié,kter~próti lepře . 
. doporučují: ,masozmijí,vepřové,ď.všeIijaké niástičkya p: > .,.. .' ," ..•.. " .. ,' 

-; I{jdyž roku ,1873 Hansenohlásil ,vědeckému 'světutyčinkovitéď 
'" 

ba:kt~ríe,:.isolované;z těla ·malomocenstvímstižentch;. choroha 
hyh:(ůž:vé svém někdejším' rozšíření v Evropě naprosto omezena. 

<'Přestento objev. však rozhodújíCí vliv, riaJéčení6 ) ·lepry:mělo . , 
·.teprve zjištěriíléčivé účinnostiLzv;, chalmóogrového':olej.e~:: " 

,I Uvážíme~Ii,: že ještě dnes 'jenom ve francouzských koloniích 
áfrických~ jak Mathivafudává"':"'" ,jest nejméně přes' 500~OOO', 
nemocných' leprou'f v, cel ém , světě 'asi 2 rniIiony) , ! je,' z'j ištěníléči.;';· ' 

• vého prostředku' proti 'tétochorólbě. nesmírně důležité amá:sv'oji:' 
':velíkou cenu ,i pro budoucnost: .',.' , ; , . .':c" ;> ',. c, 
".-,: Dřívevšak,než'zevrubhěji. pojednám o chalmoOg'ře,všimnu 
.. si ještě malomocenství v historii ,staré Palestiny a, biblickýcl,l 

zpráv·a zkazek o něín. " ~" . ' :,,' '," ' 
J " " 

•• '. • ~~ I' c " 

.' .. ' " ' '", •. ,',.,,'. . :l " ", ' .... 
,~) Po počátečriirri stadil1 nemoci ,,,,,":"skVrnitá 'vyrážkái\uzlíkya puchýře, . 

.. - gangreny,(sněf) v kůži,· které 'vředovatí. Vředy pronikají masem až ke,',' 
'kostL .Kost odumírá;; okostice :.jé zničena'; ,články; prstů opadávají, ,. tělo ose' . 
. komolí. To, jet. .zv. lepra kožní. Tam, ,kde bacihlepry ,ničí hlavně nervy a, 
zaviňuje anaes therii (zriecitlivění) ólij evu j é seď t. zv. I e pTa čivová· (nervová J. , 

, ; i,'; 6) O. něco výšé. jsem 'se ::zmínil oabsurdni9hprostředcích,u.žívaných', 0i 

kléčen~:lepry .stř.edověkýmLlékařLNení ďbezzájímayosti, ž,e, svého času ,'. ' 
vládlo tu a: tam mínění, že tuto nemoc možno s 'účinkerrl 1éčiti 'lidskou ,krví. . . 
Ták H:'L, St r ac k,uvádí:že ,bylo, ·jákilrýPli ili u'slíČív.Histofianatu'-: 
ralis XXVI. .'1';5, užíváno 'koupele ilidskékrv'e v Egyptě~ onemocněl~IUakto ". 
král.. S tóutozprávou velmi se shoduje starožidÓÝský,výklad 2. knihy Moj-

. žíšovy' Midraš :Šemoth Rabba V:í 2, 23,'kdež,je řéČeno;Žek téÍriúž'účehi: 
jédnou zabili Egypfáné' 150 dětí židovských: Než 'i pro pozdější ďdobu~než je . 
tatoudáv,ají se něktci-é ,případý této hroznéďpověry; . .,' " 
~ "'" ", " , . -, '. ,. " 

- '-, .... 
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." ('N~jdříve~veStarém:zákóně! 'KrO'm O'jediriělých ,zmínek'mhivL 
se ď zdeo malO'mocenství: a, mahmócných 'především v',třetL knize' 
'MO'jŽíšO'yě; V kapitO'le13.zmíněné,knihy jest uveden celý, zá-' ,','. 
kO'ník předpisů. Hned qa za~átkllďSepraví: '"čIO'věk,'na jehO'ž. ' 

, . těla.' kůžibv. by la ,něj aká otekliná . anebO" prašivina; .' aneb l' po:-
. 'škvrnaj. á~na: je~lÍ)žtěla kůži by bylo něcO' PO'dO'bnéhO' k ráně. 

",~:,<.~~IO'niócenství,přiveden:hude, kAronO'vi kn~zi, aneb; k, některému' 
" .:.~e.s'yriů;jeho kněžC'; '., '<,ď ,.' ,,',' », ,",' .. , ." 
;,~:ď:J pohledí kněz na ránu; kteráž jeslnakůžitěla jehO'. ,Jestliže' 

. ,chlupO'vé: na;té ráně ,z bělej í a' ta 'rána " bude-Ji na PO'hledění' Hl ubší 
" '/ nežIijiná.kůŽe';fěhi,jehO', rá~a.maIO'rriO'c~nství 'jest." ~;'.: ".:'" 

. ". Z ' dalších vět, uvedené kapitO'ly' seznávámej'jak, z, vně,j ších' 
p'říznaků'~ rozeúiávaližidé' ,mezi. malO'mO'censtvím a lehčím, one':' 
"mocněnffue"='pi-liŠiViiiO'u.:", " ","'" .,'.', ," /, '.' ,ď 
": Bílá'oh~~Iina'na;kůži s'jízYO'ů,ŽivéhO' masa naféoteklině:7 
toLpO'dle starých židů maIO'mócenství,'zastaralé. :\;,.,., .' , 
,:} Zévrúhnýchpj'edpisůO' malO'mO'dmství je v tétO'kapitO'lé celá 
,řada> a 'jsO'u.zaIO'žepy,vesměs, .na ,zkušenO'stech' s maIO'mO'cnými.· 

< N ej sme, ovšem prO'stipO'dezření, že 'některé kožní'chorO'by, vněj ší~' 
,mi příznáKy.maIO'mocenství;podobné", hy ly s ď tlmtó'"nezřídka: ' 
v jednO' směšov,:ány.',ď,'ť';;,;> ".:,.' :,:', ", ',,' :i,: 

".',KapitO'la; 14,. ,fřetLknihý,MO'jŽíšovy Jedna o "Řádu očišťování'; 
". ,člověka, i domu malO'mocenstvím:r~něnéhO''' .. Jak už '. ~O'há sama 

, , sebO'u, nesé, není' tentO' řád prO'st. PO'věrečnosti a. zní plynoudéh', 
. "'·.',obřadních' podivnť!sték. ("iz' na .příkl.: ;,Rozkážě kněz' tomu,kte-,' 

.'. '. rýžseOčišťuje; . vzíti dV1l;"vrahce živé, a' čisté i.' dřevO'. cedrové 
á červec dvakráte .barvenýa yZO'p. I ,rO'zkážekněz zabíti. vrabce, 
jednO'hodo,nádoby . hliněné. nad :VOdO'užlvou.A vezme vrabce -<' 

.. ·;Ž!yéh.~~aď::afe:vo, c~dro.yé; ;té,ž ,červec d,:akráte~barvel1ýa,yzop 'a 
'omočí tO' .Ps •. vra,bcem .. živým'v: krvi vrabce,; zabitého· nad .vodou: 

, , ... živO'u;t~hdy',pO'krO'pítohó, kt~rýž,se qčišťuje:od,mal~moce~:'~ 
" 'stvíisedmkráf.·aia. čistého .:jejvyhlásí, i' pustíďvrabi::e živého 

,11apO'le!~L'~:·:;·:. ~'.,':;:,',>:;"i:' •..... ··· .... · .. ·'ď: ........ ',," 
, . "PO' kněžskémceremonielll"tEm,' kterýž.;se očišťuje", musil> 

',,, vyprati 1 svO'je:roucho, : sedmého dne ,: potom, pak nechatiohoHti, J., 

'-'i 

:'.', všéchriYvlasY. natělea'vYkoup'ati se ." . '" '. ď' ,.... 

. '·.,Nátouvádíse jéště pO'drobně PO's'tupÓbětO'V:árií dar~tH~~p<>/<" 
·,dina'iá:to;žeodňal ne,čistO'tuod ÍiemOcného. " , : , .. ', :", '.' "': 

, .... . ,Z celé této kapitol~y i ezřetělně viděti, nakO'lik' st~ří Židé PO'-:~:' 
. ',važO'vali :cp-O'rO'bu zatrestposlan{',BO'hem na člO'věká,hřéšícíhO':. 

PtotO",~detaké'zahíjíktlě'z,,;,beránka:óběti za provinění ... · ,ď . . 
':.ď'N~méně.'-zajímav~jsou:předpisy" uvedené ,na konci této ka-

>". .' pitO'ly:a: ':týka,jíéL se domu, ,v němž' rozmO'hla se':ránamaIO'-' < .. 

/i' 

. ' 

.. moceriství." '., '. . 
. 'Začíná severšem:33;:' ., . ď ".' .. , ." ,'" f 

.."lmluvil Hospodin. ,MOjžíŠo;'ia;ÁroriO'~i,.'řk~: -Když vejdet~. 
dO' země Kananej ské,. ktero~ž: já, vám za . dědictví dávám "a do- r 

, . 
J" 
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. ,. ;' 

'pustÚ bych)~ánu, ~alo~ó~e~s>t~í na'. ~ěkte~ý.· dů~' 'ierÍlě;. kterouž 
· vládnouti hudete; '. ....!. ..,.. . ,.' .' 'e; '.>'1:.>'/'<> ..... 
. ; ',tedy přijda hoi;podářaonlUa ozmiiní.knězi, řka:Zdá~semi, 

':iá~o by byla', rána mitlomocenstvínadorně:·,.· " .'.: ..•. ..• :.~>' .• ' 
,; ::;.J, rozkáže'knězvypráidniti dům~,dříve než:by vešeldq ,něho 
,,~hleděti íia tu .ránu,·aby: l:iebylo. pO,škvrněnovšecko, což wdo1!lě' 

, . "jest Potom pak'vejdekněz, ahy pohleděl naten:dům~';~' •. ~'.,'.;;., 
<', -.,Te'dy'vidá ránu tu, uzří-li;;že rána:'jest na stěnác:h domu, . 
· : tótiž' důlkové: názelEmí 'aneb'nličervení\ a ná· pohledění jsounižš!, 
:n~Žstěnajinde. , .. H , ';.i ' .. ~."', ' .........• ', ;;, '-',l:,. ,:: ". 
':~ >' Je'zbytečno ~pokračovati v. tómto citátu .dále, než aby'.nehylo· ." 
zřejino;Žetoto malomocenství V domě ("rána malomoce~stvína . 
některý dům ") vlastně žádnymď malo'nÍócenstvím;riení. _ .' , .. ;' . . . '.' 

,/' " :ďJest' pak takézároveňďdokladem,'jak širokým pojmem' bylo",' ":', 
'u starých_Židů' malomocenství a, co asi .. všeckO· seprozdánlivo,u ' 

'. podobu vnějších znaků do tohoto širokého pytle házelo;:. . ... '.' " 
.. , •. ':'.' Mám zcela'. důvodně 'podezření,'že: to byly ~;Ijředévším:~vše-:' 
'~~c_hny·~mQ.žň.ré,kožní·:choroby a chbrro~y vJasů,,"'~'o' , ", ,., '<>': . 

;:"Mluví-li' se specielně ve Starém'zákoně o maIOIDocenstvíhla': .. 
. ' ),:vy,.mohlo jítLdoceladobřé io't;'zv.lavus, nebo'o opar lys.i~ý1)'· 

. (Herpes·tonsurans), jehoŽ následkem'je .oIYsalosť,:{riebo pr()':. . 
.<nikne..:lichoróba hlouběji;' působíj eště hnisavý zánět : kůže I sy-,': -' 

'~kosisJ);Či o jino'uJěmtoďpodohnou nemoc. Rovněž tak ďjednalo~li; 
se o některé éhoroby 'kožní, zachvacující 'údy, a trup, ~něišÍIni ' 

, příznaky 'ne' nepodobn'é 'lepře.S ) , , '~ . , ' ' ,,", " "': 

1 ::" Lepra:samábyla'vhiblickýchdobách: leči mnohem později, • 
. tÍeryléčiteIřlOu: a' proto laké;,tam >v· biblických; kriihách, , kde', 'se " ".1 

. mluví o-očištění a,vyléčenínéníoci, nejde a' Ííerriohlo jíti:o',piayé 
malorriocenství,' nýbrž '0 chorobu' jinou!, p'ovahy snad takové, jak' . '. 
'shora'uvedeno., '. . .' " ' ',',,', , '. /.' . 

. ' :ď:' . 'čím pak: : bylo : ono ,imalomocenství zdiva"'obY9.lílidsktch;, 
'těžko' říci. Vcelku převládajímínění,'Že ~šlo;búď oně,jakou hou

'.:;bu, nebo spíše. o saJnytrové' rozežírání' zdi;: dosti Iobvyklé v: přf-' 
.' < bytcíclí' provlhlých, . které . samy už' mQhly' býti 'semeništěm· rlÍz',:, . 

ných' choroha:v; rqzvqjItytó,nemód, jeti;po9.pórOy~ly~:PoriěvadŽ 
· pabrozéžrané,stěny,~ za,némocí,.·napadené·· :byly.ď: povážovány, 
'podléhaly podobnému. očistnému; obřadu, íako nemocní lidé:, . 
. ·,:>:;Obdobně 'I. Il1,álomocenstvíoděvu,·;.šéttu9).· .•• riebylo)jiště ';ničím 

I. " ',7), Muž,' s Jehožhia~y:b:ivl~~O~é'sl~zli, lysý jest a; či~t; 'lesť(Levit: 

l
t '. ~:~;~t4ťl~vi:s~l~ž~1)ak po jedné straně,?bleze hI~~~;ieho"';~alysý,testa ~i~tý' .' 

, '~, "~~)Tyio' dhorohy jsou působeny Ýésměs' p~r~sit; ~ ř'íšéhub ;(Fu~gi' im_ď 
, : perfecti); rody Trychophýton;Microsporon,'Achorionétc. Bédlivě je pro-." 

I , ,:~tl~k:~!k~~hnkoo~~~!dft~~.a,td Sabo u:r a u d.:Podr?bno~~in~I~~~e/t~n~ř ~;' . 
~,. ~ ,~,~.'~, , .. ,8) Objeví-Ji"se'~'kvrria na"vlněném",' nebo' na lněném,rouc~u,.af:.v~osnóvě~· I 

i ,ď /,:; b~~~u~l:~t~'r:;~~ b1fé~ ::b~ů::~~:~; b:df:tt~~~ž~t~~r;rrriti~~o~et~~:i ... :\, 
I a:uká~ány knězi (Levit.~13; 47ďaná~l;). ' .. ' ' ,', .,' :, 
I . 
l' 
I. 

j' 
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. , .. jiným"neŽvláknitými ,h~ubamr (hlav~ě'pIis~ěini) i?aviněn~.ď'- , 

sk.v. rnitos .. t a .POYlákovito.s.t.
1

.

O

) j 'ne.ž. i,o .. n. kh. plat.í P. ředpis.y"tYkaiící. I 
se' rán.ymalomocenstvÍ.., , " .' 
';~VďDéuterorioIÍ1iu (kap:. 24.) naléúlmé:'.odkaz; i' napomeriútí: . 1 

. ;;Šetřse"přiiáněmalomocénství, abys ostříhál pi1n~ačini1 vše-j 
.cko, ,jakž učiti vás budou kněží Levitští( ji:tkožpřikázaLjsenijjní, I 

" ostříhati toh()btidete' a tak ·činiti.". N;ovéhozde.riení pověděn() I 
nic,ani~ t~: riá!ézáirie, něj a~é údajé o~~hoř6bě ~,.n~in~~ných-ď . ;,'" I 
, .~V-druhe kmze KTalovske (kap. 5.) cteme;znamy'pnbenovy- . I 
léčerií 'Jú;~jtmanavojska' syrského Nárpana;,z 'malomocénství pr.q~ -:;; , 
rokem Eliseem a o .rychlé nákaze sluhy Giezi~hot()uže_ éhoTObou. '. 

.-ďV;·.tcimto .případě .můžeme mluvitf'o'naprostém diagnostickém 
. oÍny lu, jak -pro : chorobu -N ámánovu;' ták pro, nemoc' Giéziho.: Zde 

. ~nešlo a némohlo :jíti'ó:ma:loni'oc~nstv(étemeť, vdruhé'.knize _ 
KTálovskéi verš' 27. : "Pro tož málomocenství', N áiminovo přichytí. 
se tehe'i semene tvého navěky; Tvyšelodtvářijéhomalolnocný . 
j ako ~sníli.~'; ,,:::'.c.ď " " ',:'};, ' o,' ': ' ,-< . ........ .. . : . "'.; 
,.: podle.tétovYrážkY, skvrnneiřidka i jiné :barvy .néž bílých, 
se rpalomocenství poznávalo; >Proto Řekové jmenovali 'tuto :cho;; 
, robu' hiúké ~ 'bílóu;' Leč Giezi' byl· jako. sníh' líned; . riákaza, tedy, 
mělavélmikrátk~u dobuirikubační;' Lepraiak'má, jak jsem,už '-. 

.. na, svélllmístěřekl, inkubační. dohu . značně dlouhoujaž několik' 
)ét trvá,riež':se. 'tělo' jako malomócné projeví..Ostahiě bylo by 

". takě s podivemi že. oba, j ak~ áman, tak j. Giéii,' mohli: by' se 
'.pohybovati '. zcela:yolněve společnosti; bez isoIai::e.: ·N;ebezpečí" •• 

plynoucí z Jakávé:volnosti, staří;velmi.rieradi s~ ;oddávali:': ',: . 
. . Vyprávění o NámanovLáGlezim 'jesamo'b:sobě"zahanieno
do·té.míry'ethicky;.:že si věcné omyÍy jehoi~outookolností'po.;~ 
někúd vYsvětlíme..' .. , .• <, ... ' ..• ,'> ;.,< ": ,,;:.' ~,>. . 

"'" Zajímavou ·jé. táképozná:trika. E.liseova:·· "Malomocenství :Ná-·: 
.;nanovo přiChytí.se)ébei sémene' tvého." ,Jev ďtom:aléspoňkus' 

; ,. víry: .v .. dědič,nost:' choroby" . Zdá' se, 'ze :ta to' vírabyhi,:v; . tehd~j šÍ" 
.. dob~ silněrozšířéna,"ačneÍ,rávem;'" "'~"., : ... ;,", 
',:', Nébo«nÍalc)1TIocenstvr podobně: 'jako, tuberkulosadědičntm~ 

.. nenLI y:.pfípad~ch, ač,ojediriělých, kde šlo ó nákazu.plodu .uŽ:, 
'. '; . v . životě .matčiněimóžnÓoneniócněnívysvětlitiinfe}{cLln ';. , .. ' ." .. " 

.. 

.' . Po'znánÍku' Elise'o~tÍ~šak .. mqžno ':chápa ti i.,' j iriák Totiž'. ták," 
.. že.jsémeno ·.Gie~iho~, choróbou,utrpT .. A· vskutku, 'poněvadž":byly 
.·.leprou.:~· zhusta fzáchvacováný .' i' orgány'. pohlavní, . bývalq zone~:'; 

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

. 10) Hlavním' přenašečem náka~y jest hnisa~t sekr~t; z lep;os~ích'vředú; 
,V něm totiž žijí miliony bakterií lepry, které ve stavuvirilnínijsou:schoimy' 
,zdravého ·'infikovati. ,Pozoruhodnou ·jepoznámka .... La s far p.v i'o. tom; že:' 

'. t." zv;' leprari1aculosa 'et. amiestnetica (skvrnitá forma; malomocenství), je· 
.. méně nakažlivá; než lepra.tuberosa:C(malomocenství hlíznaté)'. (Viz citované" 

pojednánL) . j . • '" •.. ' ," '. . ','. '. ď •• _ 

. ; ,: l1):'Jef malomocenstvíéhorobou ryze. nakažlivou .~ konta~iosní, "spo~' 
'jenoú/ obvykle ,'s c'vleklými místními:záněty:. Víz. o tcím,víéev. pojednání: .... 
J O.L a ss a r,av ;,Děulsche.Kliílik','1903..' "..:.;..... • 

. '. 
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'·.Ínocnělý~h aŽ, 50, procímI malomocných 'mužů a':ješiě~íce Ún 
','neplodných.' '......'.',' , '. , ,,', . " .. ,'", , , 

, i, ' Všeobecně, Iz~říci.o ,malomocenství ,pro dO'bustarozákoIlDí 
. ještě'tolik: '. " ,.,' .... ' " .. ,'," ;"ď '. , '., 

" \," ;, Staří-židé' (viz Levitikus).rozeznávali.v'celku:' dohře)rojí pří:" 
:znakyJepry;Totiž skvrriitost(vyrážků) na kůži, zbělení chlupů. 

:.: na/těchto' místech.' a·. posléze ·.tu: akolnast; že'vždyskvrny,(vyiáž~ 
• kal ,se' poněkud'propadají'pod.roviriÚostatní;kůže; t,j.'že,se " 

; ď' skvrny próhlubujU7)Od pravého malomocenstvírozlišúje Leyi-. 
'. ",' tíkus'dobře 1. zv :Ieucodeimu; která .v' póčá.téčním stadiuJepře.'sé 

podobá13
), a do'dnesprý' jěst.pod~hebr'ejským"jménem:, b~hak 

,', u.Arahůznáma.14).Zá. to jírié,choroby';}épře'vněiškém'podobné, 
sprav-ým'malomocenstvím' Židé asi zaměňavali;" ,',' , , 

" , i,', ijeti přes' tutO'>okólnas,ť'hyly praktické 'vědolilOSti starých, 
Židůo)epře~načné,' 'c,>, <i.'< ~:,< ',' ',.', ' 'i> 
, .. ,.Také anén'(lby~h, tak.řekli i~stinkt Židů, . jak lepru:yykořeňo:-

.. vati (isolace) je obdivuhodný. "J;,::, :>' ':', ' .' , 
'~~' : Jak ,už, ,na svémmístěhylopově'děriÓ,c~lýstřé;dověk,~d~, 
ne'dávnai novověk pokládály ,Iepiuzáriemoc 'nevyléčitelnOií;' '.,. 
" ' Těch~ěkolikJ>,řÍp~dů~yl~čeni,.·d'~ich{-setů<a, tam, mlú~í;', 

; (těžko ópravd6vÝIn . výléčením:.vý'syětliti.Némáme, ani, za. mák 
. jistoty,žepozději:buď nedošlo kreeidivě,nebo'zdá. 'chOrobá. byla .' 

, vůbec, správně ídentifikována.;PříméhO' a ú~inného" prostředku 
,therapeutického pa selDu lU"dobu 'nebylo. 'Péče O' nemocné děla, 
se ; zcela .. symptomaticky "a posléze 'hygíenicky'(isolací).,,:ÁtO',', " 

.,všecko uždělali ,staříŽidé,'třeIJáŽe néznali)éčerií radiověho,riebo" 
,J~Č,ení • éhrysarobinem, s,' kterýIl1ižtóprO'středky :ďzačala.' doba :'nej~ " .. 

, ď novější 'a, ve vyléčení lepry'jimi,dasáhla: ostatněvýsledků.více ,,: ~ " 
než nepatrných.": "ď ' ... ,.' '.' .... _ . ,\', ' '. " 

,;~.Ják:,hádání ,Boeck-dya'ďa',Danieliseu~ová,dokazuji,íril1Žertie;,', 
'.' považovati lepru staro-. a: novazákonních, knih biblickýéh(dnešní ;: . 
': ' leprou,:z;a "totožné. ~ouvislostcho,roby, s géIlerace, na ,geD:eraCiin~" 

. ,', fekcí 'dodJ?es v PalesFně 'přetrŽtÚla ?plně 'nebyla, c;ož. je, také ,dů-
'kazem,protototvrzenL, : .~,' :' ',',I:: 

,ď ,. V' pozdějŠim·'stadiu 'a v, případech :"zastara:iych',iže. :ovšeIil , 
"lepru . j akó •. tákovau" 'mnohcmi lépe 'rozpoznati, . než' ve 'stadiii 'll1la-

déni, . neboC onyhro~néprův6~nízj.evypokročiléhó '. D1~IOlnÓCen~ 
.ství(rozpadávajícíse'yřédy~ahIízy;ano ,iódpadávající ;kusy 
"údů, oslépn,utí atp.) 'nEmechá.ljr , jistě, ani žíclo~ské4o, kněze'na, po.:. " 

;',1 ! 

I ,ď 

'I",.., 

,chybách,'oco,vlastnějqe:'"ď '., ".'.' .,' .: ," ,.ď/. ..' 
, " ' Isólá.ée'i.' u'lehčích přípá.dů',:ne,ž, jak;' uvedeno;· by,la jedinou'" ' 

možností': omezení v šíření chorobyL; DE;ř,ku~li, II :těchto', přípa~ů 
,těžkých;:' . . '. i:,'" i'"~ , • 

'. ~ 'Le~iilkuš'b;:2, 3;io~,ďí~, ;20,21.25:i26,;27.>3~~~3" 
13) Levitikús 13;38 a 39 .. ' ,'. . , ',',' 

"14) .H e j čl, Bibli' česká' 1.; r; 'str,' 304" 19.17" 
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",: :,P~zoruhOdné': ,t~ké' 'j~Ú,~~Že ŽidOvšt~t 'kněžr"h~jně : '~ouží~ali ' 
, práva i llOdezřelé z malomocenství alespoň na čas isOlováti (ne-

," : 
· ,chalí ,si ja:ksi na pozorování) ;15) Takové opatrnosti ani ve 'středO- ' 
věku a:stai-ověku nehýlovž'dycky'a; yďpatřičnémíře využiťo:Do ::. 

','. 

jaké míry' isolační prakse'ustarých Židů na svou 'dobu vynikala;;' , 
vysvitne ',' ze' srovnání tákové assanaceNorvéžska, ,v· době, nové se, 

- " zmíněnoU' praksížidovských kněží před ,tisíciletími; Ohé' spočívá ,; . 
'na princip,tl" vě~y z· třetí' knihy: Mojžíšovy:; "Pů,>;'vŠeckY',dny, ' " .;, " 
:,v niChž ta' rána (rozuměj iínalomOcenství).bude"naněm; zá ne-:- ',,' ; 

. čistéllo:jmíIl:budej nE!bOnečistý jest. Sám bydlili,bude;'uně,za::" 
,'., .. 'stany bude přebýváni jeho." Příklad; kdynáboženská:vílravedlit, 

.ve:sv'ých'důsl~dcích k'dobré hygiel?-ě,l ' ',ď" <', ......., .'. 
"', ' "Dnes 'už by, se'riekrylo,zcela~s' pravdou, ale v roce' 1903 mohl ď 
\,ještě'OskatLassar, pojeditáva,jéoinalomo~eriství; napsati: ,:,Ne,- • 

, . " znám lepších ochrahnýchppatření. zdr,avotních, ;!leŽ jsou,opa1ře-:- ',,' 
ní\vě'lm starého/'.JViz'svrchu citovanépojednání!)",' 'ď .' ' 

Není" divú; . žeu . zdravých: budilo, malorilOcenství' hrůzu~ ", Vždyť ,', 
',t~, vl,astriě' n,eoyIOriežpbzv.oIÍlé,aLe,iist~ umírárÍí;Odtúd,ne! ,~ždy." 
·šekné; zacházení . s. malómocnýmL v " židov~tvu.ď, K strachu "z· cho~' 

" ',' r,oby. dru'žila' se i nenlenší,O'ba vá'z" člověka 'nečistého, ve, smyslu, 
'háboženském: p'óskvrněnéh'o.', Předpisy' pro: vnější" chování.malo- . " , ;'. ' 
, " . mocriých j s,ou zaznamEmány opěf.v 'Levitiku .. (44.' a 45 . i 46, veršo 

, • • .! 

· 13~~kapitóly). Prohlášeny ia málomocného.musilróuchó své ,ná 
prsouróztrhÍ1~uti, musil, m~ti 'hlavu.nepokrytou,:ústa ·zastřená·a ' " 

"vc,'laH rněl:N:ečistý; nečis~ý jsem;,ahyuž 'zdalekalidéďse :mu" 
, " .. ' vyhýbali. Jindy., dřevce. prkenné .• maJomocnf>nosívalia, oseb~ '. 
,', . j iini tl ukouce, na' sebe' j ako'nečisté a: poskvrněni: upozori1ovali./ 

.... '. A: tak\úděl, jeji~h býval' obyčejněvelmr zlý'j ;oni:býlilidmf' 
',' vyvrženýini,' jimž.se ď zdravý střežil 'vejíti 'do'cesty:'", ...." "'. ' 

'ďď:,'po' spoleČrtosti m:ohl 'se'z takových hd(.vnÚitij~di~ě 'člověk:.' 
,.'očištěný,kterýse:všákmusi1podrobitiobřadu: io němž 'jsme 'už: 

.' shora'mlti:vili.~ . '" ' .. ' " ~ ,',' .,:', '. " 

... ,":VNovém'zákoně se 'riIi~~i o':malo~ocriý~h'n'a hejédnom mí':' , 
~tě at~ ,v'evangeliíclL ,Poměrymalomócenství; isou tútytéžjáků' 
· :Y:dobách' starozákonních:" Chování J ežíšóvok nešťastnikům lep": 
rou stiženým' jest;všakvelmi laskavé 'a ,učinné, 'ď ; ':,". .:.ď;, 
',T akv" eva'ngeliuM atóušov'ě', (8,,2-4 l, M ar kově (1;40~44)".,. 

" a Lulicišově (5, .12-14) vypráví 'se () ma:lomocném,' jemuž . Ježíš 
. . pomáhá', ď. , " '.', ' , , , " .,',," " ,', •• 

. ', ". " "'UďMato~šé:;~;,Naj; m~lomocúýpi'iš.ed, ~~laněl"sé j~mu,· řka;' < 
Pane, kdybych chtěl, můžeš mne, očistiti. Ivztáh'.JŽíŠ ruku, do:,. 
tekl. se ho, řka:- ChCi,. buď-čist.'AhneCl6čištěno jest malomocen~ ", r 

stvíjeho~~:l cl{ jemuďJežíš: Vizišj:a'oys' žádnéÍntinepniviLÁle" 
, I '.' :j'di,ukažiseknězi. a.obětu{'dar:ten;;kterýžpřikázalMojžíš;na,: 
'1\ '. svěde.ctv! jim:~ 'Podobně u' obou ostatpích synoptiků, i, ',' , 

" )"" 

') .' / 15FLevitiku~ 13;4,21, 26',a31;: ",,' 
, .; -',,';, ' . I,. . I 

·,',146' 
, .~ .. 

,,'o 
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,+ ",~' :.'" \',', ", ',':~~::. :- ~'. >":'.: ~ -. :,~'" ':. :':' '~.',,':: ,,' ·~,:,~l :""''''. ), 
...• ',.U).ukášé'v'kapitolé17. '(v.':' 11"':"::f9)' vYÍ'rávCse,,:pqdobně, q , 
,uzdraven!desítrmalomocných, J ežíšenÍ,' když 'se' fentouhíral,:př,es·"., ' 
'S~ma~ii"aGalil~udoJer~sa'lé1Ila~'y".;,ďď,:: . ,""'.' ';' , 

'.' "oV'oboupřípádech, posílá.Je,ŽíŠ' pozdravené;:plněJá:k':zákon 
,Mójžíšův,ke'kněžÍtni neboťjen,: jim"iiál~želo ,Pi:~~o póh.édlivé 
prohHdceprohlá,sitLne,čistého za: uzdravena~': ",: ..•. :, ď <" " , 

i ď Ze zprá:v.~va'tígeli(:nelze 'poznat;': jak 'J~Žíš 'léčil mal'o~ocen.:' 
stvL< Není' tain' ,řeči 'o něj akémthe,ra peutÍckéiIi' zákÍ"okú/ rovněž' 

<,: , 'ta'~'!lé:o:n~jttkém,~i~kroku 'a'septickénii:nebo,''ántisepsi/Ba'ani ď 
"tolikJnečiní, co: staří' Zidédělalijničehóz 'tě<;h' hygienických opa- ' 
· ·'tření, kterých'užívilioni (isolace) on heil'žívá;"i'.' '; .' ""':,,. '. 
;l~" jJefeč jen'Ó sl~vuJeŽíš~vě;aněkdy o:~ztaÚní:rlÍky,~doi~ku 
. nemocného; ž; toho dotekúrukyaíyztaŽéní,dal<{rby,'se'sóudit,'žeď '.: 
; ~ežíš' též 'užíval 'nějaký:chpros'tředkuléči~ých;13ohUžeFn.éníZde>' 
V těchstr~~ných: zázriamécheyangelifních'1uii. zmínky. ,otomí'jaké . ' 

, . ,malomocenství ,oněchuzdra vených' osob,byloj :neriL zevrubňěj škh 
"údajŮ ó'něm. '.' ., '. ;:",ďď;';;.', ,';,'" ". " ',; 

, <,~ouhýni slovem,ríelz~di~~J . léČit, ~~lom~~érÍstvi~:Áhi s~g~scC·:· 
V e st,arých"církvích.vyklcldásetoto'~éč(mí zázrák~m.ď,::;,:. '.':<;, 

. ., I , ;'/ ' r '; ,,' .: ~ , , 

'.' .'? '" . 
;,; ....... , " 

'.' '.' ',- :' 

, '.,' " , :. :,.' , : " ..' :,) ..... '.', ~c' , ,.' " "', • , 

.,,': Nd pře;dchozí~h'~t;ánkácii, j~,efu::~~iná1llÚčÚm'áfe s\iéčeb~ÝIlli' 
.,poměry"v'jákýc'h.se'naéhá:zeli: malomocní 'od Qob.nej staršíéh: až'.'·' , 
.<téffiěř.ná.' sklonek stciletf.devátenáctého>,V :tétodoběďnásťáváko~" 
,!lečríě'v'. úsilí lepruyy léčHÍ> rozhodný obrat ,k lěÍ'š!mu:Vidělaný . ' 

: .• ,' sv~tevropský /sezn9:m,uj e s'ese sp~cifickým lékeinp~oti malo:, 
., mocenství;, Jest,tO'F zv. :,chalrnoógrový olej, pocikterýmžtóvíCe. 

,: obecnym pojnlem 'zaI1rntije',.se'ďskupina; organických: sloučenin,:: 
: Idei-'é .'seďdneszískavajíze. semen, rozmanitých druhů rostlin če:", 
· lědf' FlácC!.urtia,ceae::.Druhyďté{o'čelédi, zj~jich~ ;plodŮóléj>sc" , 
,ďdohývá;" jllouóhyčejriě. stromy, ',dosahující, mohutqých' rozměrů," . 
a ,rostou, " tvoříce'; nezřídká:,většÍ;neboď menšI' komp'le,x.y, .lesňí,", 
v, těžkci ':příst~pnýqh,končhiáchJr6pů a subtropů'. jihoa~edckých" 

., , '. . zápádoafi-iékýchaindomala i ských;" Nej známěj Ší. rody.· rostHnhéí. , 
".:'. "::, S~'jejichž, druhůolej'seciohývá; jsou:,Taraktógenos,iA~teriostig

\,',:'ma; Oncoba; Cal()ncób~'áH,ydno6arpuspro:obl~st.po1)leclóě:jme-.' 
'I ;novanóu;' Carpotroche' pro'oblast.:jihoamérickoua':, Gilnocardia:-, 

· odo'rataz Himalají':' :"'i_: ..... < ........ "\,ď',.," '; 
, "I:Avš'akolejez' t~chtC;rostii~',,~~~p;z jej i~h p}odÓ,'~xt~ah'6v~né~ ď '. 

nejsou'všechny. stejně, ,účinriýmí)éky"proti .malomocetÍství;':,ba,: 
. ':'leckteré, z: n,kh 'obsahují Lmnohoilátekneúčinných ať tedy,iIién,ě, .. 
<a:n'ěcenných.;,., " 'i, • ' , " . ď ď 'I " 

•... "Oléj.~, plodů; posledně jmenované 'Gjmocardie; ják sú~ká-> 
ď'zalo,:'ďjepakpioJépru.~cela bez,:~čin~~... ...>, ..... I' !., ....• >:, .IL/: 

"Ne'jvíce' . léčivě \ účinných .chemkkých, 'složek: iúá 
. ." "", ' " '''~ ::.," '. \; .:', /' :- ,<I; ,~< l',: '1 ,"', ,.' i .. : e ... , ': ",..' I "':, ',: .'::, '.:' 
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-"'1 ,"'.,," '.' "1 ' '" 

'o,lej~?),ze, serilenJdúžri<ltY~h,'" j<liÚpome~~nČ:ve'iiktch:plodů, 
svrchu,uvédenéhostrOmu,Taraktogénos'4urziiďKing.,Proto.v od~ . 

'. oornych kruzích sluj e 'také". finén,em,,,prav'á 'chálmoogra:~.ď .'. .' ,', '" 
. . .. ~,:Boh~žel jsÓ~,tyt~~trólllY; pi:a:Vé shalmoogryalesYz. ni~h;' jak ~ 
: už na ~svémm:ístě pověděno, domovemhlá:vně 'Y místech pustých, 
'á,'odlehlých,těžko :přístupný~h;v nebezpečnÝch 'džunglích'i<né-
scnud4ém, podh,oří.ďOdtuď, v: zemích malomocensty)mdósucl, ~a~ .... 
mořenýdisnalia pÓ'Umělých kulturách'. těchto .st!"oÍnů;;její(uskit-.· .' 
~ečně~fna::'sehe~si,~~'~á alotih?" če~att / ;,,'Iii:,,:~: ,:' j,::,' '~': ,/,; ':, 

,., .. ,;,:"ZajínÍav~l:jésť;ď že'cl1al~00gra jákož1oJék .proÚ',tnalomocen-.. 
s,tví:~rl~ď do~ó~ód~~r;n': dalekého' ?!ientu;zná,?1a :u~~'před'?,1no~~j 

.. ' stalebml. Docttame.seo, tom'v,knIze~:Rockove: (VIZ na koncl'uve-, 
, 'dený': sež~ani: líteratúí1rl) i' který 's ,podporou: americké .v ládýpro-\ ':" 

". téstova1.'pustinýa,hlubo~é\džúngle:Siátnu;Blll;'mY, Assainti'.á.':, 
'Bengálska;;'jeriorhďza' tím,účelen1..abyďď.ijii;til 'stanoviště"rostHn" 
chalmoognj'výčhv: těchtO iap~dlych končinách :,světa: ,.Opakuje sé, 
,tuhistorie'.chin}novékůry; :kteroútáké . celá. stalétípřed,objeve:\ \: 

,ním IAmeriký',užívalidómorodci protisveřepézimnici./: "';, 
',':RÚk:vypiá~í,v~ •• :.s~ěiri)díÍ~\star~\~Jege'ridu;:, k'terou':ď~hj~vil' 
vkriize:Budht1~ý;"Maháwíiz'~::J: ďl"':":,~':: ' ... ';, ,:,(", .• ď' 
,',~V',této Jeg~nděse', ryp'rá.v6 jé' Ó' i~dick'érií: ki-áli;Oksagarit6vii 

.' který v zemi ,vládlo před BudhoŮ.Měl,prý pět sy'riŮ. a. pěr dcer.;': 
Nej s!a.rší ... ' 2:, tě:cht6" princezen:0I1emocněla ' jednoho" dne • rrľaI 0'-: , 

,móéellstvÍInď abylwsvýmL bratry s, velkóú zásobou :. potriwiň'7;a':' 
ďvedena:,dá džtiIlgle auhytovánájimiv jakésijeskyrii,' kdež'ha~" 

:.\ .. " - dálepóm~éliáti<lsvěmú' osudu.V'téže dóbě"vypráví :sev legendě 
.• '. dále,." otu:!mocriěl '.léprou' : benárskY' král' Rama" O deš~l. 'p!ro!o '. do~' '. 
.' \~l"óvolně,:~yzda v ',se .. trunti' ve:prospěchsyna, ;sáni, 'do .. džungle :a. 
···U~íclliFse:,v~i:ltlhíěď stromu k'alaw ,(T~raktoge'nós). Ž~vil,' se ď plody' 

. tohoto 'sfroIÍlU •. a~:tri'i po" něJj ákémčasé:k' velkém II ,své:rhu'.údivu •.. 
shI'edal,'Žc;rje'z,hroiné:ďchor:ohy>,vyléčen;Zůstal:však1 ještě ..... ' 

.,v:#ungW:/Jednou,:prodlévaje,U"svého ~pdmitivního ,;příbytkui>' I.";' 
zaslechl':zóúfaI~ ::vofánÍ' ~:p()moc )l'hned ~na: to řev •. tygra.'. Jdá . 
druhého.·dri.e~ve směru kterým ,křik ,přicházel;nalezldcCru··.·krále' 

~' 

Oksaga.rita'v'jejÍ;jeskyňce;:·Vzal···.·ji',s:·sebou·a\:nechalpojídati 
pl()dy ;-strop1u, kalaw"Kdyžs'é :'piince~n~;uzdraýila, 'vzal si'jí ... . 

. Rama ·zá.thanfelku· a, áná'thti .poiaě'ji porpdilá' 16, dvoj čá ti . sa~;, ... . 
mýc.héhlapců.~rátcepci je'jí,',ůidravení.přišéL:do, d~uriglé jakýsI' 
bériárský lovec.' Poznal" krále. a," Ohlásil všecko 'j ehó', syntC' Ten·, ' . 
se·',.vyoáls'Čefnoú" hrieddruŽiň~ú'na: ;'cestu' a'žádal'ótce, 'a'b.)(s~':.' , 
, .', .:~ ',; ,:'ď ;:,<: .,(. ~':; ';';'. '::>: :,' . i'i > ďl,:: ) · : '"ď . ::~ď ...... ;' ..... ď.'." '\;:,.'. ~",·.ď ď ,', •.•• :~', 

.' i. < "16)'Seména: ()bsahuji'až.' 55. proce!lt tohoto :účinhéhooleje. Olej přichází,,~ 
, . védvoumodjfjkacich;; Jednak •. jako polotuhá, polotekutá látka:jednak"jakÓ" '. 
;'.kapalina :víceniéně: záhoustlá, barvy žlutohnědé. Chemická anaiysá.tét~ s16':: 
:žité.látkynení :qosÍld . definitivně sk()nčena:. Podlestudií".Po w e ro v,ý,ch .. 

, .... ,néjvětšimprocenleni na' složeni olej" participuji, glyceryl-esteryopt.aktiv~ .. \ 
,nich kyselin a ty jmenovitě, kyselinachcilmoogrováa'kyselina hydnocarpouá;' 

, 'vedlé. menšichkvanf kyseliny, palmitové, linolové a linolériové.· l 
,'; ,>, " 

'.' '", '.' -. i?"",' '1~'''. '0',,.-,) , ' •• ' . '. • ,.,- '.' ,".' ,. ". ''''',~ ':- . 

,"" 

. ,'~ 

~ :," \ .. :1 
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. ,.opětUjalvlády. NeŽ ten ódmítl,ale,na'tommístě;.kde~'oiľPieho 
ď» manželka:' se 'Uzdra'vili, zaJožil: iněstoIKálawagara~' ." '. .... '" 

..... .,' ,D~es s~:~háľInoogft)véh'~ 'dlej~;: ač·>je,··to·d~s~d dostL~drahf.ď\ 
<lék, pouŽíváhojně~v,therapii:lepry.Dřívésé. použival:chalmóo- . 
'grovýolejjako surovina.a némocníjej u'žíva1ivýhradně per, os. 

';',Poněvadž však tato léčba.v:edla neiřídka'k; poruchám v 'zážíva-" 
din· ... traktu,' póuŽívá'sc'dnesnesurOvého.ioléje;:áJe'preparátů, 

":z'něho"(obsáhujících:přeyážně:jenom,kyseHÍÍy' cháJmooglt"ovou .. ' 
",.'a hydnokarpovou;' ktérá;ylasfně:a~jedině'léčivěpůsohí) ;.:které '.' 

. ,'.; se: dO: ď těla: .nemocnéhoďcihYČlij iiě:vpravti j f:, hypodermálně ď (pod.' 
: kůži).: Jáko 'pObO~riílé6by,se'~po,~Ží\iá. vtírání' chalmOogrovtch " 

" mastí do kůže'iiemoéného;ďpodávání':některých snesitélných pří': 
"pravků per' os;' ,jakož i t. zv. heliote'rapíe. . .".;.;' ,,', 

, . . . .,,--', r, . ..' _ . • . "".", e , ~'. ~ . i ,-. r· ". ',' ." .• '. " '.~ ,'" ',':. J:.:'-\ 
i:, Tohoto ipůs~bu, léčellÍ,:užÍvají, nyní ,vev:ětšiněJeprósari~,zvI., 
',na Havajských ostrovech a' Filipinách.lečiiinde~ .. ~::,ď,:':,ď < . 
. , , 'Život'vtěchto ústavech je :p~oďm~lómó~né'.hotový~'ráje~., " 
;:N ěkteré ,z ; nich .. ·. zvláš'těkómfortllě ,'. i ~oiľ:výpra veny:'a ,>péčovárlO.' • 

''v 'nich né:jen:o:'vyléče~í"al~i"o záhávuapoučovánLne.mocnycn;, 
.'. :N emocní, pokud mohou;' pracu i L·domáinebov. zahradách a sa-:, 
.: dech ,ústavů; ma;jí svoje: zpěvácké aordiestráliifkroužký,:svojé ' 
:'spodovníhfiŠtě atd; Jakyidno, je tupečo'váno.nejen 0:6zdravění, 
těhl,ale'iooz:dravěni !riysli,'~eJJoťseVídobře;:žekaždá. tru,dno':' ;.' ", 

. '.~myslnost.,a'ch()r~bné : pře1-llí t~nr O. ,neri1ocf' ťuto : i ěnoirisi1ně~. pod;. 
• 'P6rují~'ďi~jíill:roz:V0i!:"',\,\:,'.~ .. ,. ",>://ď, ':'. ' ..... :,>.:'.:.: .... :,>,. 

, ." .. ,. Jak·. nesniírtÍýJ ,tórozdíl.· -:. tákové;' leprosarium 'starých: Židů, 
',nebo ,leprosadumstředověké: anio;derní'léčehnýtlstav.::pro ,lidi 
>leprosn(sdnešníidbbě!~ '" ",,~,'; .•. ,:. "':'~ ':!:>,"' .• 

'. ,I. '.MaéD.onald, ·'přednost~. výzkttmné\ stariice :'proinalomOce~-' 
.,.stvf .vKaHhin~ Havajských.osh:ovechprohlásilnedávno,že.pro . 
. ' :dnešek je názor, jako hy:lepri'byla ,nevyléčitelna,hotovýniána~ " 

,chronismem.'Jenom"když léčivé látkY'bude pro:IlenlOcné dosti. .. ' 
"". ',"> Atak'i p~o' malomoéné.'kdY~ik"s~rti 'odsouzené lidi;. ~teyřelY,.::: 
' .. se náhle bráriy" naděje; jiinižodej dou,·uzdráveni.' , ,I .:. I" ď:·. 

: ~ ""~;:,,'>/' }' I .,""", ",,~:, ·;:~':.::,,-~:-.'·."~:í~~:<,-! .. ;/,',\ ..• :~<.,.,,~/.;;.,.: . 
:/' '. ,'; ':.:'_.,,',' ": /:,'i'-:.,:.',,:' ':: '-~~,/_; .. ,-",'~»:,,:.:_> '~~ ,.':,"':,<,",A '·>";:.:.':~".;r ," 

'. ..' Lžteřalura:.Ari dr é-Jou .aU 'e,:L'huite 'de' Gorli."BuItdes"'ScVph'at:~ 
macoLJ 928,,' 35 .. ~ Rr um pt; • Précis d e,ďparasitologie;,'Paris,: 1922;:~ .. D e-

. 's pr e z,G:, Súr [e.Chalmoogra~. Journ.de ,Ph'arm. eL de,Chim.; avril.1900.', 
""::":'D o mi n;"Cesty;'po Zápádní IndU II. (kapHólaolepřě), Praha 1926. ,:..:.:." 
'F r ancy ci i s·M.,Examenďúri' échá:,ľtillondes grainesde Gorlide eulture. 
:Bull. des;'ScCpharm.,, juin1929, '36 .. -:":;,Hejč I-S ýk o r a,:. Bible: česká;: 
Praha 1917-22: ď~.,Kralická bible' (Biblísvaták19,21.ď"::: KKn u ri,Ch'ristus' .'. 

-medieus? F~ankfurf n;M~, 1906.,~ ,K <> ří ne k, Mikrobiologie; Praha '1930;, 
.::.:,:. M a i ě' k, Přlpaa lepry. čas., čes:; lék: Praha 1914;':":':' No yá k: Klášteři- . 

. :Úk. Ohlás 'od. Nežárky 1916 . .::....; Pé rot,' Chálino'ógraÉ!tautres;grainesÚtili~\ . 
"sables eoittre, lá lt!pre,'Paris ·1926: '-"~Ro c k;: Th'e Chalmoogra' and, some 
, ·.reI.Speéies"Washington ".1922.-;7 ,S a cqué pE e, ,Précis, d é.' bcictériologie,,r; 

':Piris 1921.''''':' S ch ne i de r,:Čalinúgrovéořeehy"Prahá,,1924;,,"":' S ta r~ , 
"k e'n s t e i n,Zur Phar1ntzkoghosiéďdér'Hydnocarpuslmd;Gýno'cardiá;.Prah'a 
';.191t:':::'Rogers~MU:i'I:,{LťPro~a~~ď.,Bristoll~25;' :/ 1 ':;; ', .. .' ' 

.... 

;.:"., 
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VZÍ'JIKST ARĚHOZÁKONA. :~: 
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.. ' ...... ·'Jj~idilé~čiá~kll nakr~~iÚ.js~~;\T·riěj ší 'v;Ýv6j(~r~rého':z~~~~a.· 
od: j edil()tlivych'ťpočátků' k' ceJku,k~ď konečnému ,útvaru . kanonu," 
tentokráte:chcí obiátitisvůj, Zřetel k~nitřnívýstavběSt. ~z.,'cOž . i 

.: jesť;v'ěcínepOfuěrně'. těžší. JéťneníyslitEdnépropracování,celéhó .,.:; ~'. 
"', kánoÍúi po ,tétostránc,e :aprót6' ~e 'SPOKOj í~ p říkl adri ým z~áz()r ~,' ~ 
ď n:ěníinna :féané,~l to nejslóžitěj ší části." ezmeme původn( "Zá-, 

'. kOn", to. jest';',Pěf ~nih:~1p'j Žíš()vÝ,ch"ť(hebrej šky .. tora) .• \T;krize,~· 
Knlnikozna:čeri.za ďautoraMojžíš,' avšák;v díle samém neníni..c· 

:,kde' o:tům ,'imfriky:::Překvapilo hý :násto; 'kdyby'Mqjžíš.,mluvil' 
,osO'bě'jako:v4.knize:(Ni,mleri) 'kap,'13,3: :;,BylpakMójžíš. ď 
", :.člóvěk' nej tišší, ze .všech lidí"t nebav knize' Exodus 6. ; 26 ss,: 
.'. ,·Zrovna': tak těžko' bychóní si. vysvětlili, ď j ák byj eden'pÍsatel'ntohl 
:vypnl.\;ovaÚ'v:přiběhu·oJoséfovi,'ve'verši 27,,'káp;':37, V 'Genesi; , 

'. j .<žeb:ratři'prodáli;Josefa,kúpéům ;izmaelitskym a, hned',;ve:'v~rŠi' 
. '." ;28řícV že ·ho:zCisteiriy.··vytáhliMadiánštL'· (V' kralickéni .textu,. 
,smyslveršu',riejasný.)\'",~, ' .. ' .'. ...ď"; ....... ,>,,:, , ., .... ;. ,,'/', . 
. <·",Tyto:'n:esrov~a]ostLbylYi.ná~y 'dávno, ·al~;·ďnebÝló'~evl1éh~. 

cbodú,který'bysloúžilza základ.k. vědeckéin'u 'zpÍ-acování 'vzniku:.'. 
Pentateuchu; Bude pro:nÍís: ve1mipou.čná:cesta· dOsavá'dního' vě-:· 

. -:deckého, badání.od počátku,: jímž jest teprve ,rok 1753 .. Tehdy: 
~",Jean"Astruc'čiroiíjiáh'6doti zpozoroval;: že V prvn(knize 'MójŽí~. 
,šově liehre'j s~é ' názvy: pro: boha :/EI~hiní •. (bůh) ' .• áJahye . : (JHVI:i·· .: . 

"':: ' 'vIastní jméno .bohajizraelského) ,střídají 'se' způsobeníijejž,sL" 
-'on :nemohL·vysVětliti.: j iriak,'nežj arko';zvlášlnost'dvou\ různých' ' 
sÍ>isovatelů.~AstrucvytVóřilsrsvÍlj ~ názór:.o<tom.:: MójŽíš' mUezl 

.. ,d:v(zpracování :již 'hotová,!spojil'jednak'obě 'dohtomady~ a. přidál 
·ck' nim 'něKolik:drohnějŠíCh.zpráv/ také': od něho" naleze~ých.'T.o . 
. ·.učinil,bez··vlastriího;přepnicování.a.:bez' vlastníCl1:přídavků'á,tím' . 
. se stalojďže'jmenaJahve a Elohini zůstala na . svých místech.: u<, 

; . . '. Býl.tovelký'objev a;d~lšÍ' dÍla \led~hl. ha: ,sebe dl~uh~:Č~kati" ď 
";. ", ',Eichorn', (1780)rozvedl·teoriiOdvou jménech: b~žíéh' a dokázal,." 

.,·~.že.'oběbylá;dop~(lvÍízena .. 'rŮzným· slóhem'.a.'slovriím: pokladem::': 
,,':~De~,\Ve.tte (}802) roz~zná:vájiž čtyřipraní.ený: Bll EÚ,J,'D .. (EIo:-:f,:, 

' .. : ...•... bísta',: j ahvist,~ a Deutero~omium, jímž· rozumí. zákon:tiale~enýia 
:~k,rále"Josiáše; ',[622] ;',což.· bylo":pro Téhodobuodvážným.· tvrze

'." . ním:) ;Novóu,teorii zakládá;Ewald. (1843) :"póvažujeďelohistu za', 
" .: ď pramen ,zákládní aj ahvistuza j ehó, 'doplněk. :?rotó, se tato h!orié, .. 

. 

,"1' 

, . :na.zývá :.dopliiovací(Eiganztľngstheorie) :~řevrafv: dosavadním .' 
'ď:,datováriípřinesli" Wellháusen'. (1876, '(1878) ... a:·Kúenen.·· •• (1885). 
'::Dosud naprvémnÚstěštá1.ElI 'na:: druhélnE2 • Holanďan Kuenen 
, . rozpoznal; Že: ;praňien~.El :~j est':.; lastriě .Dej mladším '.' a poněvadž . ,se 

," ' ... :: .... :, .~. ,.,.,--".:-:' ,',":,-.~~<,:<:':"" I-«~ "": ,o,:;, '.~,.-:,- 1",'-' ",' ,',_' ,,'.~ , 
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, , 

, : ,~kláÚpbnej~ice:'z~k~ěŽ~k;ch ilařízenílna~~al jej,,~pi~ďkn,ěžskýu " 
" (Priest~,rkO'dex," značka P); Dále poznal, že., J , jest :, starší.' 'než' E. 
,VzOrec pramenů, bylpak,'J, E,n,p'(p:' ,E1l'.'TO'tO',časO'v'é,:.,tisPO'-

ládání.plaU: dO'dnes; za sp~ávÍ1é.Nyní probereme jédE;n' pramen 
,': za druhým' ,a p<idáme j ehO'charakteť!stiku., c, 

J 'a'hy i~~'a (J)~; 
,- .J" • 

",' ," TentO"p'rame~ 'byl', ~řÍv~"pov<l;žo~ári\ i,a '~eiistvý" al€;běhe~ ,/ 
'času se poznalO'; že t6rÍmtak není. 'J,jestpracGady' pisatelů; Za ',",", 
dnešníhO' stavu badání dájí se bezpečně zjistiti dva "jahvistické 

-'prameny, slohO"vě i ideO'vě se O'd šebe lišící.' Můžemeje O'značO'- , 
~ vati Jla'J2>ď,:,' " ",' """', :. " '."," ",' ',:; " ,':;; ',,"',' > 

"", ""J1PokO'ušísé:výpr'avovati~ ději~ymiroda',i5:z!raelskéhO",ajistě:, 
ď",:obsáhl vesyém'vyprávění,vícenež:z ,nejmánie~ nyní'-,na,př.<, 

"schází, příchod Jiiraelitů , do 'země' KaÍ1aan; 'J / nezná,' vyprav(}",:' ,', ",. " 
" ~ání, opotO'pě;,.vYskytuj(se uÍlějďstarénábožeÍlské : představy. : 
Bůhje,~tpříliš:Jidsky PO'jatý~ ,í ~ ',' jest prO' Jl"stvO'řiteL~pán '; , 

,'svě,ta,přitO'm dějinný,-bůh Jizraele; kterýnestrpívédle sebe 
'jiných'bO'húj jehO' chtěnía, jédnáriínenívšak pohansky lib()volné,

,nýbí-ž jest.ďurčenO'mravními:,mO'tivY'ď/FJ 1 nezapírá, že se 'Jizra-
,,'elité ,s KanaaiIity,spO'jéivaIi;' vstupO'va!i,s".,niini ,vpříbúzenský" 
': PO'měr, berO'ucé'sob~dcery jejich'zamanželky; ánesfaví'S2prO'ti" 
~tomu,Í1eschvalujejen kanaiwskouvO'lnost,mravů." ,,', ď '. :,' ',', 

" ,"V;J;ďjést'vidětisběhlejšího'spisO'vatele; Je tO' 'snadnejvý:-' " ' ' 
" značnější dějinnýautO'T 'Sta.réhozákona;'ObzorďjehO' líčení. jest' 
'vélmi'širO'ký, nebO'ť J2 snaží ,seřešHi' otázku umístění Jizraele ' 
'/inézi jinýmLnárO'dy.i , " ",', " ",' ' , , 

. ' .. 

" U něho :Bůh}e nad:,'světem" Bůhóduševnělý.Aut(l'rse vy-" 
stříhá,hrúbýchantropO'mórfismůBoha.Kdežto·u Jl 'kmen Levi .' " 

"je zařazen, jakO"rO'vný méziostatní ,kmeny; jizraelské,: u J2:',stO'jí:' 
':y popředíjakO"krilepkriěžský. Ku Ka'naanitům stav(se 'népřátel- : 
"skyatóťO'nepřáteltvíje nábožensky, podloŽeno. ., ',,'. ",,::, ',';" 

: 'Dobu vzniku azpracO'\Tání nemůžeme ';samO'zřejniěurčiii,g héz- -
I ,'peČnO'u jistO'tO'u. 'I k pnlvd~PO'dO'bnému odhadu musíme' vzíti ně-
, které místO' z textu. PrO' Jl béřeme i,PO'žehnání JakubO'vO''', z Ge:' ' 

;nese, kap:49.'Véverši'·23 mluví: se o tom",že Syrští,:útlačO'vali . 
.. ,,'severní 'říšL,Tím 'je'ustÍadněnodatO'váníJl'Patří dO'Počatku 

9.: stO'I:,J2 ' jest' původu mladšího, ,ale neví "ještě',',niČeho,"O'· PO'zděj,:", 
ších 'b'ojích, Jizraeles :Asyrií, ,vpolŮvině osméhO' stO'letí: Doba :-

"vzniku pO'hybuje se"tak O'd 'polO'viny. devátéhO' dO' PO'lO'viny O'smé- - ',' , . \, 
'hO' st?letí př, Kr.' , ,I _. , ' ", '" " ' 

,~::,:ď E rO'hjst~(E) 
,.... , • \ I" ~ '", . ' \ 

" ",Elóhista de vla~tně, přepra~~vání~ íátky JahvisiO'~y s~ s'ta'no
viska prorO'ckéhO' nábO'že~ství. StO'jí, na vysO'kéín stupni ,nábO'-; 

,~),A:t~v.,I. Ůvod.(HeiÍi'ge S~hrift·d~~'.;A;ď,:-r:i; . ' ", "ď,>'" 

.. " , , 

,'. 

\ ,1St: 

, \ 

~, ' 

:, I 

,;", 



',( , 

- ,f I,' 
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~,Y ( 

" 

',' 
,'~ " ,"" , ,I '. . .' '" " ," "'/ I. ,,,' , • . ' •. \J ,_ . 0,. ,':, • :' I ;: .'. ,~..: 

".' ďŽensko-'mravním;~ Bůh .. jesť<zhaven ď~šeholidského,:nevstitpuj~ .. " 

,,-

.;: více"ÍÍie,zi1idi, abys nimi' O'hco~val:nazeini, '.nYbd m.luv~ k '. nim\, 
.'S nebe;,' Náboženství j izraelské " podlé 'E . je. .' založeno ',na: z i evení:, I 
" . aďyůli .. ~ OO,žL '. Vé.,zřejmé protivě, k staršímu :pramenu '.' J. j e líčen~ 
. patriarchů : ' pa tríarenovéi' jsou: výše'sto j íc~. mrá vhí !,osObnosti; . jež, 

se nedopoušfějíehybáomylů' a jsou' prosti .všeho špatného;. 
'-- Abraham nelžc,prohlášúJe 'svojiIženu'za svou,sestru; Jakub ne- .. 

obelhává"Lábáriá atd'-.l)kolemacném: národa:je.čistYmono: .', 
.;·theismus:j' íÍmzároveň:vstupujé ':vícedopředu,negativrií stránk~, ". 

Lj/bojproH,všemu 'pohánskěmu;>ď .. ' 'j' ,'. ..< ' ... ·'ď'" 
',I;Elonistovipatfí 'Desatero'přikázání ,.(Exod; k.ap:, 20) 'i Kniha; 
, :úmlúvy'je asi' jehoďdnem(Exod. kap.21~23); Vše9hny zákony: 

. '\' .. .. "'d"l . ·b·· v; " .... ' . - .. - .... , .", .. ".' . .,..' .'" . ,'o ...., ..• ' 

-Jsou lem. oZlm;' .' ,,', i.. ' , ":" 'i' .'; . '" -'" 
/VpramenuE'mluvfseČasto'~'svatyňích a kmenech severní.': .. ' 

'říše jizraelské '~(proto: usúzllj eme,žé áutor'.Ep()chái~t odtam';.:' ,' .•. ' 
-tud~ Pi-amen' v~riikr kukónci st61éti"osméhó;, ". . ' . '~. /.. ' " 

" '.', 

,: 

- . ď "Ja E, léPe. ře'čenotři prameny,:.bY.!y zpiaco~áťty společněasi
ď 

,tv 'polovině ,sedměho století;' Příběhy, 'poj ednáva j id ó s'tej ném ", 
. '. ' ,'předmětů;;l1erilOhly_~ hýL ovšem' spojeny ahik hylonindhovy~' 
.~Ipí.íštěno;; Re'dakční práce'spočívala v,oit"omsložiténi 'propletení . 

avzájemnémdoplněníze,:všeelttř(pia:qlenů .. ď/'; ď, ,' •• ': ,.' 

. \ : 

:~ ~ .... > c.' ,,' ":" ' '\".' ,- ' " ">' ':: . , , 

, ; -b eůte r o'nomi umqD» 
, ~ \, I 

" ... ~. , 

:;' .... .:'_.~.~ ..• "~." ':' \",:"',.:};'." -;', l ,.:-, ~:- .• ,,:: ' : •. , .. ".,." •.•. - ,:" ' •.• ', ,"':,) '.~. '.; ;''': • 

. ", Deuteronomiém nazýváme: pátou knihu;Mojžíšovu, jejímž, 
_ :obsahemjest.'krátCe·· zákonodárstvC:Moj žíšovo v' zemi. moabské: 

Od, dob Wellhausenovýeh,bylo 'D<',hlavním,sloúpemdatování' 
předexilové literattllrystarozákonní. Odtčen dob považóváno, za- • 

'jisté, ~že .'D.,jeknihou zákonů;:'zmíněnou' v,II?kráL: :22,'3n; 'n'.:'; 
.v 18; ,r:oeevlády" krale'J6siáše" (622) ,.nalezlvelekněz Helkiáš,; 
.knihu, zákona vehrámě, (22, 8); předá.1ji'písařiSafanovia ten.·' 

-'>, -'<jipře~et1:před králem. ,Josiáš/prohlási1! pak:zákoník. slavnostně: 
. ;ďstátním>a' kultdvýíri;,Při,této: zmínce.' v, ,druhé' knize,královské>', 

, ,mýs1ilosi(dříve, že zákoníkem 'by' móhlhýtcelý zákon"""'" Tora, ' 
.,tj. '"Pět,krllh,MojŽíšových"í~avšak,.vzhledem:k,tomu;že.Safan' ď' 
. knihu. nalezenou<předkrálernpřečeUi. je,tonemožné ... Tento ná-_ 
:zormusil,ustoupitia tímzpůsobemobi-ácen zřelel'kéknize.De'ú-", .' 
,;teronomium. _'~ .: 'i,.<\,.;:"· ,,' .':;, ." "<'.: 

Převahou jest Deuteronomium 'sbírka . zákonů 'a : nařízení a: tím 
. se liší/od:vyprá:věcí teridéÍú:e J' E .. VšechnY . zákony: (uložené: 

, 'l - ',' hlavně'v\kap. 1~26).sleaují.urqitýéíl:,zřízenLkulhľ a centra.,." ' 
,lisacejého naj ednoďmísto, .' do 'chrámu; jeruzalémského: N ásled

',kem :tohoto .úkolunastáva.·· .. pak nútnost, řešiti řadu'· vedlejších 
I . četnychotázek; '; např.:,' uspořádaní: svá tků,odstianění dosavad-:;.· 

níeh, sv,atyní, ·mn.ístění propuštěných kněží ~nejeruzalémský'ch, atd ... 
·".Kap'; 12-"-.:2f>"jsoujéÍ!dreOl;jemtiž!předcházejI~.následuií řeči.:' -,' 

';Prvních'.,jédénád', ~apitol'připravtije ,:národ '.' naď;í>řiietízákonů,~:, :. 
'dávácnapomenutí,'aby:národr:si\ hoŽíCh:přikázání. vážil.a' pádle:'·' 

, '. ~ : "., '/", ~', " I. ,I. , • ~ , • '~'.' c , " \ ,,' " ' " '" • ,'".! . . 
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:nich ' se" řÍdil ; některá, naří~ení zdůrazrlují, se~,již předem;';K~p .. ·; 
>27-:-30, pohlížLjiž n~{'zákony(jako dané) zpět, radiďv~esáti"je,' 

do kamenfJ",mluv:í .o vstupu' národa d02:emě<zas1íbené:~ roukaz~j e· •. 
se"nadůsledky zachovávání nebo>za:riedbáyání přijatýéh přiká":," 

" zání:. zachovávání. 'má', odměnou požehnání .. ve ;všeni,l, kdežto ,za-:.' 
nedbávání mav zápětízlořečení,'a neštěstí.Kapitoly,3i~3\4vy~. 

I I ,pravují.io.posledních, slovecha'činecqMojžíšOvýtlh",;.·c.:\;'.:; . 
'.' . ., .Tímto sloupem starozákonního' datováni chtěli v ňov~j ší dobé 

.' někteří učenCi pohnoutiaposurioutijéf' dpdoby mladšLNej~,' 
:radikálně:jší jest Ijistě "Gustav, Holscher, ,který .šeFse: vznikem, 

'·Deuteronomiao '100. let· dozadu' adostal,seaž'k:rokú·SOO:Jeho . 
. '. důvodyn~j sou) všakdolcelá ,přesvědčuj ícL;' ... :. ,' .. :" :;:~, 

.': ":·.Holscher se'do~nivá 6 veršils,kap. 6; že~ná;zánikříše .' 
. judské (jižní) ,ale .nerifto ,pravda; V.'lS:;,,: ;,:jehcemohl,by'se :-

,.' ,'Jahve' rozhněvati na Jebe 11' shladiti: tě s povrchu iemského". 
' ... :Vědoniostjtidské. katastrofy jest od:Holscheraclo,loh6to,:verše ' ./ 

. :nasilímvložena.· .' " ď \' .'. ď;,.. . 
' .• ,., Nejvá.žriějšínľdůkazeín Holsche.rcNýmJ jeP'svátečn(:kuÍt.pfi' 
;centralisaci musí hýtvykoná ván v~ chráměj erlÍzalémské!li,'všich-':'. 
'nizcelé země, ma i (seodeprati do Jeruztilép1a,takže>ve ,skuteč-' 
,nosti 'nikdo nezůstane po cel Ý '.týden doma.' f' ,".',,;' .' 

.. To' je:čiró~i'utopiína'n~mohlo .býtnikdy'.prováděn~)Musili: 
však:'všichríi do. Jeruzalému ve svátky?; ~ N emusiILDeuter~- >, 

~ ilOínitim .předsta vu je· j en ideálJ1í program.· Mohamedárii :ffia ji' takě ' . 
,.putovatido'Mekky,alejen kdo může;· '[akivDj Pi:qť<>:Ílenrvy~.' 

psán žádný trest na ,nedostavení se do, chrámu y"deri,'sváteční. . 
. 'Rózhodně ,·musíme ,odmítnouti stanovisko Holséherovo <.;,. ota~c:e: . 

ptí"ódu páté knihy MójžíŠovy:, Pocházípr{.zkruhů~ kněžských!., 
Nenímožnéj'nebo( jinak bychom' musilipřija'ti za spravtlOU • do":: .... 

, mněnku,žehyly dva kruhykněžské docelá-.nanájemnecidvislé: ď 

...... " jeden prokp.ěžskýsp~s·(P)adruhý'proDeuťerónomium. 'D po'-, 
. , h" k hO" k" h' .. .. . '. .,', I. .• " '" , ,e aZl, z ru u, proroc y~. ..".: ~ .' ď ,:'. '1. ,.:< ' :' _ . 

. MysHm,:ženemáme tákpádných,důkazu, ahychom popírali, . 
. . toto,žÍlost. Deuteronofuia.snalezeným; ď záko·níkemi Josiášůvym.,:, 

. : i .MámriamysliD bez'pozdějšichpřep·rácování.VU. ~rát:·22:se",,). 
praví.o .' Josiáši, I že.' skutéčně. zrušil· 'všechnYi"výšiny"~ a. svatyně':" 

ď mimo Jeruzalém a chrám' jeruzalémský očistil od cizích kúltů. 
! ... Počátky D mužeme'položiti asi 'kole'm~roku700' př.Kr.(:ccÍ!-;· 

" 'tralisace vyhovuje požadavku tehdej ší doby;;, <,.' ',ď ď:."::'ď~ , . 
. Deuteronomium bylo 'přijeno:k;celku:J E. aSÍv dóbě-,vyhn'an-~ 

. ství.ď,Tuto. redakci I nemůžeme ď však'omeziti· j e'nóm. na:pouhé:při~i 
pojenfD .k JE, ona přepracovala·: idalšíknihy;pok1"ačujídve <,i 

': :.:vypravování JE, t.·f knihu Josue,\knihu 'Soudců;, knihy :Samu}" '. 
':elovy .. ·,akrálovské.···Záj<;m. deuteronomistiéké:redakce:,zů~távaly 
ď Lv ,:těchto ,knihách',>fheologickým:, a.bohoslužebným.Hodnota.,': 
královské,osohypro :tuto 'l~edakci:spočívál jen vtci.ÍIl;;učinil.:ILkráľ ' ..... : 

ďrn~co,pro chrám nebo kult,' n.apř.: ,jéstliž~ očistiHcllrám'odcizích; 
, .~ '. , •• ~ p. .", ,~ . , "_:, '. ; ',' " .',,' " , " >' I, ' ',.,' '.' ',o ", • ,'> ' . . . , 

'," " 
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.!Sptskn ě is ký.(P,.Priesterkodex). ' 

., '. Sla vn~;'f~í '~a ~~~e~lí' novéh'~ ':z~k~ntk~ ~;ál'em :,j ~siášell1 ~e-, ' . 
'.' mohlo.záméZiH 'zánikujižnířIše ,judské a ,zničení 'jerúza]émského . 

I, .·'chrámu; .. Obyvatelstvo' musilóoovyhnánství .. a ·ze:·všeho zŮstala 
:<UlU j~nóm~riaděje, .spojená,'s, pevnou .vírou, že. stát jejicn, bude 

•.. ob.rlóvcm.v hýval é, . slávě ~ a moci. Ve . vyhnanství' éhqpili . se .. vedení,' 
khěží, .khěžská strána" ktetározhodovala, , eoj e nejlepší přípra-:, 

' .. vou pro blldouCí stáfa':eo Žádá,Bůhód lidu svého' v.tomto bodu. ;, 
:.:.Neist~rštpí-ogr~l11 oo·.budollcnostijeodk~ě?e ~ pniroka: ~,ze-. 

· .chiele v: kap; 40·;--48. Tu se praví; že úkolem • kultu jest chrániti 
•... ,./: '.ď ., svatosl' Bohti,;zas~ěce'nýchósob, svátků, I místností· a td.Tatosva;; 

,.tost .'jes.t .. také základnou 'spisukněžskéno:, "Svatí' budte,tÍebo' 
. " ';',:s'vatý,jsemjá"Hospodinj ·Bůhváš.". (Léwit. 19,·2.) . Svatost. ne-, . 
. :'. spoČívá:.nikterakv mravní. dokonalOsti,' jeto čistota zévní. (levH::.', 

.' ,ská)~ . k4y' člověk .n.ebOvěc ." jsoti;'prosti,z.nečištění:N~vně:jškost.·,· 

. llkazu je".již okolpost, že svátost se' vztahuje nejen, na . osoby, " 
,.,nýbržinavěci: bohoslužebné šatstvo; nádobý;chrámové síně atd •.. " , 
. ,·V ,k~ěžskéin' ~pise může~é roz~znat(různévrstvy:·1. Sbí'rka" 

· '. '. ná:božensko~mravníCh . zákonů, obsažená hlavně v Levitiku: (třetí: . (, 
,knize. I:;1ojžIšov~)!,askládající. seď nejvíce ,z riávod6 ksv~tosti;, 
jJroto,přiléhavě:nazvária' "Zákon ,svatosti·,·.Souvisínejens~P, .... 
nýhrž lse zmíněným' návrhemzákonaod'/Ezechiele. Ezechiel byL' 
Útké'dlouhopokládánza spisovatekléto části.' "; . ..ď . - 'j' . 

'. ':: •. 2 .. Dalšivrstvpu . j sou kultová, nařízen( (o. bbětech .~. pod:) j. po-
"h""'" o'h'd'b' " .... " ,,". , .. ·1. ',e a~e)lel z;ruznýc. o.' ..,>,::'. .' ",'" . 
",\3; 'VYsvětlÚjíéLvypravování.' ": ,"" .' " :. . ... '~"'. ' 

_ <Ustanovení spisu'kněŽského nylíidějinriě' zdůvodňována, t j~, . 
;~,vloŽena,do'ďdějin :.národa: jizraelského; . čímždějiny:lynabyly'o' 

). ','úplIÍě', j iného',vzhled ti.' Autorn.'esnaží • sedě j inyďsvého národa '. vy- : ' .. 
· ť, pravovati). ř~d(prostě: hlavní da t~ 'yedle sebe, takže.yznik,á' j a:- ';, 
· 'kásL kostra, :kniž,všci.k chybí' maso: a krev/ Nejdůležitější úlohu . 

,hrají' číslaa'íníry, jež jsóu~u autora:ve~velké oblibě ..... '.' .;' 
" :ť. ';.J~stliže/Deuteronomium kladecentralisáci kultu ,dé:>~dobša-, 
'himOtľnovych; pókračúje'.kněžský;spis. ještě dále •. do.minulosti ať 

, dovozuje, Že Bůh již na póuštipřál si být uctíván jen' na jednom ' 
, , t V

' -, t t' k - , \ "Iluse: ve s~a ~s an u.'· -'., ,., . ....:' .: 
. :.'; , ; Elohista oproti' 'J ahvistoviznamenal velké zdúchovnění nábó-~ ď, 

...... Ženstvi:':Spis kněžsky předstihl, po, této- stránce veškero' dřívě.j ŠÍ..' 
','Jizrael, vyvolený' národ, :;je'povýšen' nad ostah'tí' národy; jeho'; 
" Bohu ·nemůž,e-,seróv.nati . žádný' z"těeh:uhohých ',cizích,bóht1, 
:ď'plriyeh lidskýeh,vad:a·chyb; Bůh : podle' P . jest' transéenderitI1íj 

.. ,nadsmyslný,',riikdós' ním nepřijde dosfykti, 'nikdo ho nemůže· 
" 
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1.' ., ; ~patřiti; ,odliclí žádá ;Détp~óstou posluŠnost 
věk'ničíni:" " .. , .'::,,' ,: /:' ".1 •. 

. " Pr'o.,nejstarŠí: části ,kriěžského spisufuůžemé', označitV;cló,bou 
; vznikuc\obumezfi-. ',573 (Ez'echiel) ci :rokení 344, tj.4veře j něn~' '. 

,'zákoníku EzdrášOva Nehemiášem. (Neli, 10;1.) O poslední,velké" ' 
, re~a~d, ,spo'j ení 'to různých ," vrstev. ,P .. se

l 

staršími'. knih~mivyprá::. 
;věrií a, zákonů JEn nenal~ineme žádného/místa; jež; hy, mohlo, 
'. sloužiti: za' oporu. Redakce j esF provedena ,y, cl uchu spisu' kněž'-· , 
ského a 'vztahujé' se na celý Hexateuch (Pentateuch s knihou' 

.... Jozue) , ,'\ ;.' " ',' """., 
, ,," Něj~kÝ:čas'mohlyj 'obě,části:JE D:ai·kolovati;·,odděl~ně~'·' 
"avŠak na dlouhou dobu to nemohlo bý(projejichrůznost,kte'iá, 

.; byla .. jistě 'pociťována ... Tak'.vznikla. :ási,snaha: vypravování:před~.':' 
"';:historié i:dějin jizráelských' sjednótiti;v, jednom' díle; Kdysé'tak.ď :: ' 

staJó;nevíme 'přesně, asikekond ,pátého'stol~tí;'Během:stóletí, 
. / čtvrtéhopřij ali, Samaritáni:Pentateuchj akoposvátnou' knihu .. 
:'; ;;ď:Těžkó,hy tak ,učinili, kdybynévěřili,Žeautorem'celéhOdíla,jesr;' ' . 

. MojŽíŠ; sám. MusiL být tedy'Pentateuch .·V dnešní formě'; jiŽ.riě.:. 
,jakÝ,čashofov.' . (. , ...... , :' .',' > 

,,;:' Redaktor dosáhl svého cíle, jak si'přál. ,Starší prameny skoro 
" '·!·vúbec neporušil,: ty .. měl, připravenyód,dřívějšíCh' redakcí., Kde 

'bylyvyloiené ,protivy, i pomáhaL sipřemfsťóvánímas'eskupová.:., 
. . ním> j ednotHvych . částí ,dohroinad y:, T oHk pramenů, a' redaktor.,! 

; poslédní'dovedl" je'spojititak obratně':. ie 'od,čtvrtěh()"stolét( " 
př. ,Kr. až, do, t8: ·~to1.· po Kr: zdálo seauto!stviMoi,žíše v ~P~~ta>-<, .. 
teuchu ,neochvěj ným. A', pro Talmud zůtává'/ Moj žíš > atltorem,/", •. 

'Zákona dosud" ' " .' " -. '. > .. '. ' .. \ " ' .. 
, I - *1 

, .~,'.,,: , •.. .: (',,' ,'o ",. ' ., •• "~ •. '.~.', .j'.... f·:., " ' . 
.. . " Literatura: Kromě 'literatury .• uvedené při prvním., článkú, (miriúléčíslo::' 
N; R;)použito knih: 'Harford John Battérsbý:' Since' Wellhausen;'.' London, 

, 1926 .. '- 'Euéharisterion fiir H: Gúnkel, 1923. (GUStilV' Hiilscher) ;~-; \, ''''. 
" I • _ , ,\' i! ' 

',. ,(.:;',.:. ,,) ';",c i, 

.... ,Jaroslav Halbhuber;: 

' ...... ,SMYSr:~Vť" DUCHowlíPOJETíJSOUCNA.i> 

;.,~' ':, /~I~~~l~~~'~~~y:~ka:: j~st' osobn'ost:!'ěiés~~ i',c\~~h,~~n~1 zcl~~yt~1~2ď ' . 
• " i ;2;datna" uSIIU]1Cl o.pr<!vdu'a,dokonalost. ... ; ď. >';:';\:' ,: .. ,' ".' ;'" 
'. ' , .' ':>,' Jest však 'dáno ČibVěkupocnopiti: plně'veškerti:skutečno~t?, .•.. 

,DneŠní St~lV lidské kuliti'fY" praví,že'.riikoHv./",: ',', :::~ '.:":>', 
" . ,Yše,coďÍe'st, chápeme,. poznáváme :pomoci' svých- smyslů; á ',tu '~. 
" pak Il'otičástiďjso~cna>se jeví, 'ukazuji.senámjakotvaryiibarvY;;::, 
,zvuky ,,vůně;' chuti, tlaky,' teploty,' 'pohyby. éi' 'od : tohoto'. všeho, od~ .' 

, .vozené· pocity prostoru a času;" Co 'však jesť podsféltaJ~ch:zjevů ?,' 
: ' .. ', T varýv,nímáme zrakem:j ákožt~ barvy.a:h1l1á tem j akci l tlaky;: 

.:Covšak jsouto'bárvy,a ,tlaky?O.barváchučífysika,že}jsou i 
',to .vjemY, :pocity, vyvolané .v ,. našelllústrojí ',zrakovéni!r,ůzně \rYch::. 

, c~, /.~ • I ' i 
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~ JYiň"o:d:.předhlětťi;~vycházející,~',kIlliÍáriim '~čeho'siv pro~torti ,- .' 
. :~.(říká"setoinl1ethei-,' ale ':'rievísei;"céibytobylo) ,čímž.vznikájí '.' .... 

···':~y~~okurůzne~ póCiry:" barevnósti: :Js~uťbárv);;.iensmYslové'· jevy.,':', .. 
;, "',:Tla,ky, vnímáme. :hmafem;·Tento,nenf. ti'všech Jidí; bailIíina. růz':' '.:" 

I ;ných : :místech ď téhoŽ těla: stcj ný, nao hřbetě. 'ruky' . jest ria. př .jéní~' • 
',ri~i.šínež.na, dláni:'A:tak)' tlakyjsoU:ien 'smyslov~ :jevy: Z tive~1 
;d~I).ého'~ypJýv,á~., že ifvqry:pc)'zná váme 'tolik~ i akó zrakov'~ nebo,' 

:,hmatové:ljeVy.'t( ,.;",;/:," ....... ' :"":':, ('. 'j ... "':., ,0., 

i:d::9~~vucích .. u~í\fYsikové;.·'ž~;.isoú,: to.' smyslóvé': doj my,'.' ježpu- . 
. sobí rozkmitanépfedměty, (kteréž>kmity ; yzd uc~ems~ přeriášej f
.,na' sluchové~,úst~ojí:<Poněvádž:však·sluchová 'ďúsťroií' neis~u 'u 

!. ....; i"~ ',Všéch. lidí:utváhiIla;, na prostosfej riě;~néj s.ou,:!Ili :shichové:p,ocity' .', 
_i',"';' .'/',:působené\t9už yIlě j ší ď příčirióupřésriě.·· stei né. '. J soů' pak, i ,: zvuky, 
·,~·,;toliko.osobrlím·smyslóvým. je,vem.' . . ".: ,'<", .','" 

'<>''i;::\Podóbriě~i ůůně;:v:níriúméČichovýmústroj ím :vnOse, a 'Chuti; ' . 
. ::ď,pociťovan{chuťovým';ústroiím',v;dutině;'ústnI;j~oti.··jen'>smyslo..;·· 

;',;výmfCZójniy;jež 'Urů?riých,lidí'is,ou"přÍ téže příčině často velmi: 
~růiň'é)~·i,·:::~,;;,,~,::,~:'."ľ,.: ~ .' ·~l·;,,;·i, ,I.,:;,' ,. ·:"i::~~ ,'1,.,' , '~ .. "" .~'. "~".<;.- .<:_'~; 

:.Také~teploty~ :velmi',ilestejně:p'odť?vané.··.citovým '~6strojím 
,různých osob;· i . pohyby; ~'}iež, vnímáme ,j eri < j áko' změny' dojmů' 

,ižrakových, neboďtlakových,jevíďse' náin: pak jen i élko jevy lsmysht. 
,H >J:<:A:cojesLtas? I.o' něm .iesťmíriění, že' iest . jen.smýslovým 
. " .. 'dojmeriz .. Kdybý .. prý. se:vše , kolemriásutvářilo' : ták;' i ak tomu 
.:>"bYlopředlÓOlely,byILprý b'ýchi:únzbaveh'idoiniu,žéuplyriúlo: 
,\ ':·JOO let;k podobně~pl;"ý 'ani'pfostorrieeksistuje,nýbi-ž jesf tolikO. 
<>prOstorovost, tvárriÓsthmot,' kÍl:!rouž. vnímáme zrakem ahma., 

'.' c· ,. 

>' tem;.: čílliž jes{-, pró,riás onen také 'jen-C smyslovým' jevem. " -' 
" Nepoz~áváme' tuCZÚ" přírce1u; jako'u. vpravdě. jest, >nýbrž ~ 

'.ť jen jákóu ~,e nám prostřednictvím. 'smyslů jeví. " . .' ',," . ď:, , 
...... ~.,:;ďzkb:urÍ1áriÍI~i I íso~'cna;<'skutečnosti;, sezabý~á věda. ,Co :.však : .. 
···.můžcv:ěoa· ; zkoumati 7i:Jent~,::,éo, .. ies~něiak .příst~pnO '.naším .'. 
'smyslům" ať: i íž příni6riéb(): prostřednictvÍlll,' něi akých . pomůcek, 

· -přfstrojů):Po'něvádžyšak:smyslyukazUjí. nám věci ne jaké 
·VP'r'a vdč: i sou,' nýbrž' i áké' se nám 'ci eví;' zkoumá· kóriec ;konců věda 
. 'svět:ne:'jaký',jest, .iiýbrž; j~ksé'.l1ám.jevC V édci'ltedy· zkoúniá 
.lid,skéď.jevy< Světa;Kp-ravé,.abs~lutní .podstatě· jsoucna nemůže .' 

.Jproriik:nouti.aváži1ě~olo ťaké neusiluie,;tvrdíc, že jeíonembžné.-:
:':;9ó 'na' př:\vÍ .věda o, elektřině?: Ví'. velmidokorialei' jak., se:'nám.' •... , 
· ·:pfímó·,á,zejriiéna prostřť'!dnictvínirůzných' přístrojů 'a strojů iéví,< 
.' ale \ nllprosto ,:ničeho.nevL o, tom, co elě~třina:j~st.:\:, :..; . 

•. ; .~, :'\Vpovitie: lidského ducha'.·i esf .však' proniknouti; až 'k podstatě 
:,všeh6':i soucria a ·.pochopiti,·Có '. toto' vpravdě. i est! . a ne toliko,' i ak' . 
. :se,u<tší smyslové:,sóustávějevi.;Td.všakrielzé, :nebohlemůžeme .. 

>,:opustitii;smYslo·vou'. !ělesnoÍ1s~hr~nktr, jaksi:.vylézH.;ze.své ·kůže' 
::;~:.por!ivátise·ria ,~vět;JlřímoaďneskiZe:smysly/,I~ i;... '.: .•. ' .. ' 
· ):: : .. , T ed y,ani ,smy'slóvé:vníniání; světa, . ani .' tak, zvané vědecké j 

:zkOumáníi,·kteí-é:není· ničím "jiným'než'zlepšeným,zdokonalenýlh 
" . "'~-'., .',."~. - \- .'. ,:,:'~ .. 1' ',',,', ~ . ,. ',.- ",1", 

1-;" 
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I . .' SIl1.ýsl ()vým :poiná v4ní~(riépoví nám; Íli?op~dsla tě(:toh6::tÓ. . 

II' . .ó '.,'. ~.' ~í:ks~i,~š~k'k~~~b: ješ~·~·.~··~ěj akji~~k··pr~nik~~JiL;js~·~~~~,I~~;i:,~, . 
, jen prostřednictvím slllyslů, ktei-énám před~áděj i j eqjevy'syět!l?'<; 
'Odvěká.zkušenost nám' tvr'dí, že aÍ1o'.)· ." <'J.'::" ,1)/': . 

. . .~: V lidstvu. se. vyskytoval ya. stálé· "yskyt,u ji! osobnosÍi; "tria í í~í::, ,. 
,podivuhodnou, schopnO'st vnímati j sO'ucno zvláštním:. duchovním', \: 
'·uschopněním;. t; ·zv. vnitřním, viděním .. ·. či intuicí·) .··A·tyto'OSO'b.:·· . 
'ilOstiObjevují .sVět, ještě; jiný. nežsmyslo~ý;.ďlderýŽ sí věda'roz~' 
ložilanahmoty,á,sHy, 'objevují 'svět·zcelajiriých :kvaliU-svět 

\ '. duchovní; svět. .. pravdy,',· dobra, krásy .... á·mriwnosti,<duchovníhó 
, : ;zdokonalovÍíní,.y němž místo pozemského 'větrwvaÍle'dcchhoži: 

" .::·ByHá, jsou lidé .duchovní,:.zejriíéiul·uměldlvšeho:druhu'a:ďná:"" 
.' I '" božénštL 'proroci, . .\ kteří, ; svým; důch~vnínízrakem;.: intuidivíéé. ; •. 

.. . Ínéně;určit€ji nahlédali anahlédají· do obzorů; světa důchovního' . 
'~,a': .. o nich prostřednictvím' štětCe, dlát,a;'. geshl;)iúdéBníchtónů" 
,pera i' žívéhO"slovap'romlouvali a stále promlouvají.k zástupům . 

· toliko smyslově vidoucím .. ;". :; "'1' ,.\.". .·.'· ..•• ~;...ď:-<.;): 'e r ,L;, ",':, 
. '. Avšak ,tento lid' smyslný. yětširioUnerozuměl oněni jinaK;'vi~;' 
;:~6ucím,nechápal jejich/vidění, vise, ať .. již·umělecké:n~bo':riá;';· 

boženské' a pak ~ častO' 'j eJi pronásledoval.a. hubil-by-liz, jin.ého 
světa; Atak i~st.tomu·dodnes.".,..::,' . ',; .':; . ď 

. <: .;·AQfece,tyto Qsobnóstijsou' .KolumbY~objévovate1i. jiného,svč.: 
. ta, který tunjest;:a; který;jesť:jim:n~méně'~kuteč~ým. než 'fen,'; 

jellž senám.jey(tolikojako, dO'jemnašich'sÍnyslů;ď;' . ··i::ď>:.~· 
'." :~;, ,A těmtó;'duchovníin osobnostema,jejiC,hduchovníirlu,?oznání 
,měli bychom věnov'utiaspoň tólikpozornosti;'}ak" věnujeme.věd~, 
'cům~; ;pronikateIům . do, .. oblastí·· syěta:,,~ vrlímaného ďsmysly;"ďsvěta 
smyslového; Tedy: ne' toliko.: Koperník,' GaliIei,: Newton," La-, 
vóisier, .. Linné; i Volta;' Wat(Edišon,,'ale:j·Budha,: .·Zaráthus\tra; ... 
Konfuce,' L~lOtsiJMojžíš:a· KristUs" MichelaÍlgel~;.Rubens, Rodin',' 

, a:z našich Smetana, Březími; .Bíl~k~, iněli .bY,býti učiteIHidú.::, 
· : Nejvyšší hodnotou tohojinéhosvětajeBůh,původce.a,obsah', 
· a duch vši pnlvdyadokonalosti. Náš osobní' styk 's Bohéniiesf' 
nábožen.ství:; "i ,'.,::' .•... :. :. ď:':...:.\<~·;.~'I::",-:.;',;" 

", , .... ',. Avšakkteré.nábóženství?;Zrovnatakse můžeme~pt{~ti:která~ 
',,~ěda čiuměIií? . N~boť' 'výsledký'vě.ay l1ejsouzcelajea~otI1Y,\ 
.'.' obs~huj íce' mnohá. mínění;;kt(::rá"; ča's::(id"ČasU s~:1l1ění,'; ba' i' Omyly.,.· .. , 

» '/)ria př; o době húsitské má:his~orik.)~ekař, zcela jiný. názor než, ..... 
• " ,.histórik:Palacký), a . podobně jest. tomúve všech' oborechumě~í; '.'.: 

'V' nichž' někdy. na· čas' podej méneinuÍněníovládne'! piéÍvě·:'fle:,.", . 
. UměnÍ; člověk <nedovede :vž,dy • všeobecně jistě' j-ozhodnouti;:cO.,::.: 
· jest právda;A.'tak li u náboženských prol;'oků:;vedlevysoc,e;p.od.' " 
I,lotných intuitiVI1,íc~ p,o~natků, shl.eqáváme s,e.' ii s p'o~náním více' I ' ' 

'méně nedokonalým, jehož nelze dobře :u·znati ... ' ,'" ,',~ '/ , "', '" ", . 
• ,"~, '".(. '. , ',,;-' ..... ~ ~"'c~. ",1 '.~ "';,.-.>. h .. ~,;;.z.".:,':·~P';': ~,,; '/>~~~Ih~·::.;."::·!:"~;·!.,,:;:::\·,,-,L<-;', , ' ~r Zd~ tlumočí autor svůj individuální názor nOětický;,s nímž.se'redakce' . 

'plně neztotožňuje: .' " '_. ~ ,", _ ',~ :; .',' "" " 
~ ~, ~ ,';, r, .' '," 
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,"" i;, .. A;riemůžé: býti.j inak arii ;ve vědě, :ani ,v umění a náboženství;' 
;:neboCtakjako,vše' ve. 'v~smíru i poznávání' smyslové i intuitivní'" ", 
',';musLse ubíratFcestouppvlovného;vývoj~. i . "".,:',.>, . 

ď.; Intuitivnímiséhopnostmi "obdařeni .. jsou '" jen vzácní ":jedinci 
lids,tva, :ďpř~stovšak každý '~lo,:ěk ',má~spoňzárodky;.·schopnóstí> .. "-

, .intuitivních:a'dc>;vede 'pak; když .ne,: "viděti", 'tedy .·'aspoň,tušiti- " 
,eksistencLsvěta duchovního, a .jeho, hodriot a ji aspoň ,přibližně i' 
poznávati;' .. ,' , ,,' .', :"',., '" 
,',i,:>Ada~čI6v~k, který, chce pok~d 'možno nejsprávněji'pocho- " 
piti:skutečnost.a' nal základě 'tohoto pochopení i nejsprávněji 
prožítrživot, inusívedle výtěžků: vědeckého pozriavánía ;výpládů .,': 
umění,dbáti. i,dllchovních'poznatků, zážitkl1 nábož(!Oských vidců; 
;proroků< lidstv~"dbáti též, jejic4nábože~sktChzkuš~izÓ~t;::. " .;. ,',. 

, .', ",./, NáboženštLproroci~yšliz různých ras Jidstva,~aproto jejích'::' .. 
"{;',náboženské:zkušenosti 'aljePich ;',slovní , foi-muláce "jsóu:'jejich' 

. '·vlastním.,áisamďbližší; ,ne'ž ďjiným.:Nám-jsou.néjbližší.atudíž· 
,:·Ln.e'jsroz~mitel~ější· nabožen,ské ,zkušen'qsti . Ježíšovy; lijež;···.žel, .. ,. ' 
ď;,rieďzcel,a:'plněďapřesnědochovány,jsóU' v.evangeliích, 'zéjffié,na .' 
,M'ařk'ově, Matoušově,a,Lukášově: A takselstála evarigelia zá.:,. 

'. kladerii',niravnostipřť~devším bílé7rasy ;'( nemůže proto kulturní " 
: evropsk'ý'člověkJ ežíše djehointúitivnfch pozna'tků 'duchovních' 
'nedbdfÍ;;- ď,.,: ,'.';:';,\ ';'.', i,;: .'. ";H:;',:,:, 

,:,,:;'. Jak: si:v,Šak ~Je.žÍše :,:~yloží,:pochopí, a' prožije,zaležína .něm.;., 
StáČí~li,.riá ,:to" sám", stane.se'ráliožeriským:(křesťanským),· indi': " "ď' 

, 'dtíalistou aďformáľně',bude\snad i hez vyznání;' nebo: se' přikloní ,: 
'k.pochopění " Ježíše, ve 'smyslu ď některé;: zkř~sťanských ' církví, 

<a.: pak jistě, do ďnívstoupí,:ale nikdy, mys1ím,'nemůžeďbýtii,c~la 
." bei,náboženství,ďďneboť každý, duševně zdravý . člověk 'má :aspoň ' 
: poněkud:probuzeriéschopnostiintuitivní, jež pak 'nutně' jej ve':' 
.. dou::~/duch6vnimu;ďnáboženskému· p'ojetí,~věta.,··.V,každéÓl·,pří~' ••• ,."· 
_ pádě bude však snášelivý ke všem jiným .. nábožeriským' přésvěd- , 
čením:, v:,. " .' " I \' "," " i:,'''' I ,~,~,:" " , -

, . '.. " ,( Čásfdalší.) 
>:,.' j""",.",:.',_~';,:': \'. """'~"_:!';"::,: :,:':'" ,,.'é·',,, .,\'; <' J ,;', 'J' ;:~ 

, ;.Hněv'bisk,upa "Qndřeje obrátil se :zvláště'také"proti opatu, 
strahovském.u'Adamovi"jakovůhec .pronásledovaL svým, nepřá';; 

.. télst.~ím všec~y;, kdo,iseJěšilipřízniPře'myslově.l~3), Proto Pře- ' 
,,,,' ':, ':r" :"", ,':' .':.;1',1,'_ '",,~.,,;,,< ;:' ,.",' .,' :-',~, ; ,~;":;:.;"/,:::,,,/:' ,'''; "'e"': ,,:.l .~.' 
, 18~) NÓÍ1olný.české·dějiny.J.3; str, 484. Poznámka l::Vladislav Jindřich: 
'psalo-něm :přímo/že opat Adam' á dominoPragensi episcopo gravibusideo:, 

iniuriis lácessitum. quodaimd illustrem O:regem Bohemiae .•. , cuiÍlsfideles ~<.': 
'idem episi:opuš'g~avát. ubique proptera, proutpotest, gratiam .creditur inve:' 
~~,. " ,,' , . 

,"" ... , 
:,1' <i-:-, 

, 
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my'sÍuzn~lzavhodÍÍé, ujmouti 'sé.~pata, AI~·neúčiniI:taksá~. 
Kán<rvník stráhovsky," sklepínistr .. Mikuláš,·.vedlé: pří~ltivného", ... 
. listu Přemyslova. přinášel' j listj eho bratra,Vládislava'a :jeho' '. ď~ 
sestry. Anežky, abatyše. svatojirské, již oba:; se opata horlivě.·ují:"ď.' 

': .. midi. Vladislav'přímo vinil' Ondřeje, že opata Adama. nenávidí ..... .'~ " .' 
'.,,'jakožto óblíbencePřemyslova?84)í,.;".' , ... ' '., . :.',:. 
' •. ".,' .. ,:Je.~šák'pr~vděpodobné" Že opat 'straho~ský ,Adam opiav~ti;':. 
'byl:nucen:ustoupiti.185

) . " .,: ~ .' ,.:.' ,.,'.'>: 
: . Rovněž vůči neposlušným] prélátů~: ~k~noV'riíkÍt~ďvystbupil 
papež .velmi 'přísně., . . . . '. " . <' .. 

Zaseasf 'nestalo se náhodou, že zakroČenfpn)ti:hl~vnítri 'vin
níkům, 'prelátůin kostelá. pražského,vyhradiI' si~Í>apež s'á~;'Dne '. 
11. července' nařizuje186 )i:vláštrií listinou, bisI{upovi'Ondřejóvi 
a' kapitule' pražské .zakro,čitiproti hla vnim:.vinriíkůmi~: v:: listině 
jín'enovitě uvedeným. Papež vybízíbiskupa.akapit'ulu~. abybe~ 

. "neficia 'provinil ýchprelá tů. kanonickým .'. postupem / pr9Pů jči1ij Í.;, 
" ' 'ným osobám vhodným, hroze ,klatBou, těm,. kdo ,býriově: zv6le-

, .', 'Yk'Yl'lS7),' ·.i "ď "'.' ""., ". ,.nym ,pre aze 1. '. ,! :' ". ď· '. . ', •.. ". .'" 

, ,. šlo předevšíni,~: jak už. Čá~tečněvíni~;~: o příbitzn.éhb; k~á,~ 
.. ' lova, děkana Arnolda, arcijáhny Ki-ištoforapražského;Benedikta 
, 'bílinského;" Vícemila<bechyňského, : Zdislava horšovskéh(),Drži~, . 

.. , ' .. , shi va' žateckéIioí Pfibysla'~a.plzeňsKéhó~ Přistupuj e ·z: arci j áhriů 
" ještě JariKouřímský, .takže pouze dva':z arcijáhnů,'hra:decký.a .. 

-,:~Jitoměřický;.chybějí mezI' neposlušnýmLYe-dle.kanóvrlíkůďVal .. ,' 
. kouna; :Bóhuslavaa l\1atěje 'jnienují se"n:yní Teš,tě:Pelhřj~,JaJ:1 ..... 

. ~zAschafenburka a Bartoloměj.188) .......•. .":': <' :':,,:'., ":' . , 
i" .• Jakovšá.kpreláti 'titověrně'stáHpd křáli,; tak]ich::tento a~i 
/ .' nyní neopustil:a nepřipustil, abY'.'odnětím (faktickým), benefičií 

. J'/chylipotrestáni,189) . '.' . .... ' .. ~ .... . :;'., ' . 
;,'; '» D~lšLIi~t papežův.'iC 'dne ~O;Če~vencel,90) !uděluje.biskupovi., .' 

:, . právo. poskytilOutidispe,ns těm. klerikům, . kteří, interdikt p.orušili 
.. "tím,' že. přijaILsvěcel~í od sousednkh ·biskupů;~9~)ď •.... ' .. ' .' 

,::,' PoČÚiámí kurie, kteránevysíľalá.. arii Jegát~,ď~ni: bisk~pa"a:> 
I vedletóho .tak přísně ,postupovala proti pr'elátům . králi>věrným;', 

.... vzhudilo, v. Č~cháéh'hněrv,jenž měl. za,následe~ .činy,které'při
. měly ,papeže,. aby 'obnovil interdikt.Staloseďto'listinou ie:dne . 

" " " '-, ' ... " 

--__ f\', .. " 

lH) Tamtéž, str. 484, ~ Víz ~vrch~'pozri: í'83:',ď>' 
, :185) 'Srv. Novotný.l;, c. str. 486ipoznámka 2:, R. 1221 

Berthold (Friedrich, CDB II, Č. 217; str.205.L:' '<', •.. 
'186)Erben, č. 609. \',' .. ' ." ' .' 
:, 187) ,FrIédrích; CDB' II, č:' 181i str. ( 167 •. '.:"', , . ..... . .. 

; ! '188) Novotný, České dějÍ1iy J, 3, stÍ'. 494: Jéjich počet jest nyní větší; než .:1, 
býval' dříve,,' patrně :nejistota . vzbudíla. další nedbání, . nebo ď:snadse u. kurie' " 
teprve postupně 10 jednotlivých dovídáli.", I" • •. • ' 

• 189) Erben, Č. ,612. '- Srv. Palacký, Dějiny I; str. 290. " 
.190) Friedrich, CDBII, 'č • .182, str. 168, " ' 
,191) Novo'tný L'c~~tr.494 .. :1 .: .,.' .' 
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"2;:" srpna'.,1219/~2r k,dy'ž pod~ibi~kup " O~dřejpapežistížnosti '.' 
,,'mnohem'~ těžší. ,Opětnýniprohlášeníni .interdiktu byli pověřeni,: 
'biskupřezenskýKoniád IV."Oldřich, biskup pas'Ovský; a,prO'boš(: 

·,:ti :~v.Mikuláše:Ý Pasově Oldřich.193 ) Poslyšme/covytýká papež,: 
opíraje, seo žalO'bubiskúpovu zapřítomnO'stiopata waldsaského.~, 

" 'a posla,královskéhoí čechůril:\Král a velffi:oži aŽ dosud prý,prO'~:' 
", následúj í cirke\T,'; libO'vO'lnědosazuj í a sesazují.,~a \ svých koste lícIl, 

správce'duchO'vní, 'či spíše. hásilím,vnuctijí'a opěLo; beneficia 
!Jhíp~ií, ;ď,a)úf,adůmcírkevním ,ned~~6IujL 'vYkO'náváti . jejich, 
'p~avomoc.,,'," ,',"'"",,' " . " ,'-~".'" ď " 
';: Také prý neO'dvádějí desátků, předstír,ajícestarý zvyk, který' , ' 

, ~i~e>sta:noviská:!éhkevníhoďjevil, se 'spíše. zkaženO'stí,:,,~ejen ,dů;. , 
:c~ódy ,~hráintl, ~i~přivhlstň~jí, al~: daně,"jež vybrali' od. PO'dda~ 

..ný~h· éíikevních,:zpěču jí sevrátitijl-oVněž i , některé, statky,his-: 
'kupství pražského a' jiných kostelů zabrali,ano zmO'cnili. ~e i squ- . 

. ,kroniý,éh '., statků' ,biskupových, ' kterých'. pře:d ,odchodem' dlouho, ' 
:uží~ar'á: ježkoste,lu praŽSKému ': jakéinsidluhtÍzapsal;~haprý: 
'i."p'rodáH a jéštějinak PO'rušili .výsadycirkevní;pále;vytýká 

, ,~.pap~~,·ževěld6mě'stýkají.se ~ e:xkO'niunikovanýril.i a hedoPO'uště:jí, 
, aby:schismatičtí'preláti byli pO zásluze potrestáni, a nedovolují,.' , 

aby :jini,c;lůchO'dy:církevní 'byly odňaty. Duchovrií; ,kteří- JSO'U, vy-
:šíláni,.'wbyrózkO'lníkům:doručili, listy" jiniiž ,jsO'u'ob~sílárii" kpa': ~> 

pežskému 'soudu nebO' zbávqváni héneficií, vyhosťují.z'královstvi :, 
a'zakazují,~om:ukO'IF v diecési pražské přijímati,listý papežs,ké.; 
nebo,biskupovy,v,:nichž byla: by zmínka ointerdiktti neboklat-:' 
bě církevní; Duchovním~ á poslům'biskupovým nedovolují vol-

.' néhopříchodu,a svobod.ného odchodu ze země. Vedle loho zmi-:> 
--iíuje se'papež ještě.O' dvou\břemenech od nedávné, doby prý'" 

, ' duchovním ukláda.ných:,vymáháse ód kněžípři;decnpomez-:' 
, nich čilirnytech1zosobyjejich 30 de'nárů, kdežto laikové,neVý.:., 
,,' jíiÍUljíc ani židy, platí po jednoJll denái:u"a že se na klá~hiřích 
při ',každé, výpni.vě,vojénské ijízdě králově na. sněni,vymáhá ' 
špíže,'~při':čemž 'prýhždý klášter'lnusí',dáti'jeden: yůz plný.194) 
'J'Papežbpakujestížhosti, jež, mu ,právě nyní Ondřej před opa:':' . 

,:tenl' .waldsaským:a.poslem,PřemYslový~ ,(jímž je,:asi 'Arnold)' 
před.nesl; á nařizi.tje, aby.plnomoCníci papežští, jiinž svěřeno', bylo" 
'yYhlášEmí:interdiktu,vyzva1inejprve :krále i 'páll:Ý ,.č~ské,. aby
bisktipovi 'dáli náhmdu"za škody a odňaté důchody a ustali ód , 

'; ,jehoóhtěžování.Neuposlechnou-li do:' dvou měsíců, ,majLpro.:. 
, ,padnouti církevrií ,klatbě,: a, iemě 'interdiktu, . což', má ,od ',nyněj šíčh 
'.plnomůcníků,papežovýchbýti "vž.dyv, neděli 'a ye" svát~ksláV'~ . 

nostriě prohlášeno a dbáno. o zachovávánV~5)'A tak.'se: i stalo . 
• ,.~~'~.:~::,\ c.\ " , ,-;~/,"!'~ .. _. ',\:: .. ,,,'~ .. ,,~.~' ' .. 

.,': '. ~'.,' 

:- ~ , 
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: Nové kroky' královy na urovnání sporu. ,< 
"P~ ob,~~'vení interdiktů k;ál neučinil po Ílějakó~'dobuitéměř 

půl roku~' žádného kroku. na doéílení narovnánífbiskupeín. 
Dlouhý' proces začínal konečně. papežskou kuriiunáyó~atL,'<: 
,', Teprve asi, počátkem r; 1220 posílá král opět papeži ,list; 

, jenž jest vlastně odpovědíná to, co 'jémli' a 'Čechům: bylovy!ý-' 
'káno papežem při obnovení interdiktu:, ",-'J, ,,' ' 

, Přemysl, počínal si s'' opatrnoští ohrablého, politika;: Od~lady 
'. , a vytáčkami hleděl unaviti, odpůrce a vyhnouti se ; definitivnímu: 
,'rozhodnutí; jakož i!zachovati svoji dohrou pověst jakožto p'anov~' 

níka zájmům církevnímvřeleoddaného.,,' '\, :, ď 
. ',Již'dne JL června'J219 ohlásiL biskup po svém zvláštním 
'p~slu,kle~iku Radoslavovi, že chce přijmoutLujednání v Klád;;." 

.' 'rubech.'\uzávřenéj19~)·· ale jeho ochota v tu: chvílipro'Přemysla, 
nelIlělaceny,na()p.ak přicházelanevhod.~97L " ' 

<.1'< 

. '.' " ,." " *', .,' . " '. ',' " '. 
~ Oprava . . Na str. 86, (NR IV; 2) ,v poznámce 83 místo poztÍ. 52 níábýti ď 

pozn. 54 .. Na str;· 87 tamtéž, 18. řádek shora místo ák ~ jak'a na 
tamtéž,' 16 .. řádek shora místo' 59) má! býti ,95; .~: .) 

,~ '-

: -,' ROZHLEDYPO'Ž/vorĚ r;íRKEVNíM.'. 

!Jr., J. R. Stejskal: 

': SVĚTOVÝ SVAZ PRO SV6BODNÉ.K~ESŤANSTVÍ 
, '. A NÁBOŽENSKOU. SVOBODU. . ..• ' , 

.;, ... 
Švýcary jsouzemík~nferencí: nejen politických, nýbrž i~áboženských. : '.' 

':, Jejich geografické umístění, náboženská, svoboda amezinárodní' chárakter : 
je 'k tomu plně opravňují .' . " .. , . j. . ,'. ·.'ď. .' .,' , 

,."ť Mimo' exekutivní 'výbor 'k~~fere~dé, St~ckholmské:"Life\ánď~ork·~." 
. '" konal setáké, ve:Švýcarsku;v St.) Galleň, sjezddeI~gátů,,;Světového ,svazu'· 

.;. , ' pro svobodné křesťanství", jehož' aktivnhri členem. jest ·.též naše církev., Tak' 
. ,právě, jako' sjezd Stockholmské konference i tento; sjezd ' delegátů' byl 

. sjezdem pracovním. :" . <' ,'. ",,:-<:., .. ' ;,' ť.-' :,; ,,";', 
:" ... Svaz·" liší' 'se ovš"em ,od ostatníéh' ekuineni~kých hnutí. mezicírkevních 

'tím; že sdružuj e drkve ať jednotlivce, s' progi'álriem svobodnéhó (v,' učení) 
'křesťanství. .' ~.'.', .' .' . , ',.' .' '. .' ",,'." . 

. ,,' Základem či páteří "Svaiu" jest cirkev 'unÚá/šká,a naš~ ď~irk'ev':'.:J. 
:<mimo 'to sdružuje "Svaz" četné pokrokové skupiny všech církví prote; 

, " ' .. 'stantských, 'jakožto' i jejich ',význačné činitele. Také 'reformní církve kato-' 
Iií:ké jsou člény"Svazu~';, jako na ,př;'početně. silná· církev Filipióskáí " jejíž , . 

- delegát se, t,aké . jednání zúčastnil (navštívil pak též i' Československo a'-:naši 1 . 

'církev).' Také naši přátelé z 'theologické fakulty Ý Marbuiguse 'zúčastnili '".", 
sjezdu (prof. Hermeling,'prof,Siegfried).,"· , " "". 

196) Friedrich, eDBII, č. 184; str. 171;. 
. 1~7): Novotný, Českédějinýl! 3, str. A90. 
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': .. Z· p~otestaliských' skupin nejpočetněji byly zastoupený svobodné .sku- : ,e 

'piny holandské, .švýcarské a německé. Ovšem nechýběla ani Francie, Belgie, . 
'Maďar'sko ·a:t. 'd .. i., ,,'. '.' .;: ,'. ,·C. cf .' •• : •• '." .; '.'. .ď, 

c .. : Jak;znárno, : in'ezi éírkveňÍi přotestaritskÝ'~í jest . latentní ídeová .. krise;, 
'Křídlíí: cirthodoxnf, ,:kteréiná povětšin~ v.'· rukou ,vedení církve po stránce' 
administiittívní, a křídlO. pokrokové,' které jest si, vědomo;' • že středověká' 
~~otes:ánt~ká, orf~lOdox!~l' jest právě ~ak ,mrtvá. a ne?ř~s,tupná nOvý.m?ábo~ 
.zenskym ldelm,)ako i )lne orthodoxnJ' clrkve,. hlavne ·nmsko-katohcka., ' 
· ',Také, odklon. ší~ókých rii~ss ,"inteligentnějŠích ~řísl~šníků.: od ortho~ 
doxních: protestantských " církví; j esť toho 'výstražným znamením (viz Ně: 
m'céko); .. V ištvy ·:pokroKóvé.opíra jís~; hla vně.o.·· pokrokovóU.· theologickou 
vědú,' (theologickÍí.·' fákúlta . v Marburgu) ;'·'Mezi protestantskoú' theológickoú 
:vědou' a úČenímcírk'Ýe j es!, póvětšině rozpor'Jinak. se . Učí :na fakultě;. i itÍak: 
se káže .s kaza telen;'To ,dobře. cítí lid a' próto' odkloňu j eise ,~d;církve! ;žel; . 
že':často' k: bezvěří. . Pokrokoví'theologoyéchtějí . tyto rozpory odstranit,. pro-' 
testantism:~zndórmovát,:převést d() naší~doby. a . navrátit tak liďútse tÍábo
zenstvi. Hnutí to~ó v.. protesbintismu'nabývástále větší a větší· půdy á ani 
óbčasné; proUdy'. orthodóxie, které: ma jí působit 'j ako in j ekcé, nej sou s .' to je 

,zastavit.: ....... · .... ' .. ' ...... 1 ...... :.'.' ",". ;. 

. SVě'tovýprótestántísrn ~toj('před~~lini·vú~ý~ úkoÍem,j;k vyr'ovnat.ď 
, ~e ii~j en s . novou '. theologií, nýbržlaKé s nov()udo~oúi Poc~y~ú jeme,' žě 'ďď . 
. : protestantský li4' půjdena. trvalo'svázat:starý.mi~ogm~ty .. To .právěcítili .' 
· největšFjehoďduchové'a theologové a připravovali ·no'vou.jehoéru: Netřeba . 

• ' připomínat,'že' na .• tomto polí náboženské :práce' naše:: církev, "kter'á vyšla' 
· ,z.·:drkve římské, tak jako' kdysi i protestantism; jde s pokrokovýnii,'bratry . 

protestantskými' ruku v. r'uce. A výraú:m .této práce: 'jest p'rávě '"Svaz'.:; 
který zmalýéhpočátků' nabývá stále více a více pŮdý. Zajímá"o,že "Sváz'~ 

,neódpírá'se ani" spolupráce' s ostatními světovými ňáboženstv:y, pokuďtýto ď 
· neoqpóruji duchu. evangeliáKdstova: přirozeně. podstata a rázHSv~tZu"jsotl' 
křesťanské. . ,'. '. ' ' o. '.. " • :. " ' .. ' 

.' Bylo' zajímávo :sledovdt j~dná~í'dehigátůa siovl)áv'~t,~s J,wnferencemi . 
jinými. .. ' Byla '. tó, zvláštpí radostná živost a . životnost;.· která" naplňovala' 
všechny delégátý a projadřovala' se ve vířea'n.aději; že "Svaz" přes to,~žé 

:ještě/stále nábóženskyp'okrók jesti,gniatisovariýheresí;:' iískává stálévíee 
a. více půdy ast~ý~: se .. ide(jvýÍn; středisk~l1J, pro, pokrókové . křesťany al,lá~ 
hóženské,lídi. ;"'" ,,~;':',,;' :.: '.C'. :,". :,;"; ,,:'. ," .. : ,: :: , ' . 

. ' Mimo otázky c organisační; administrativní·' a'" hospodářské'byla . středem 
sjezdU: otázka . id~ová~' t.' j. založenívysol(.é: b.ohovědri,é 'školy' :pro' svobodné 

'. křesťanství' světové. OtázKá, táto '. zajímala o,. pře'devším .naše .'. delegáty'. (br. 
" patriarchaa··Dr .. Stejskal). a mose také ,zúčastnili hlavní debaty;.' Jak 
;. známo,: í est .'. práVě otáika bohově'dné.· fakúlty ;naší . podstatň:Ou' ,bolestí • 

. : ~:: : ':Mézi~írkevn'í :'vysoká' š'kola b~hověd~á,. kj cj hnuž' . 'u~k~tečnění ;. jistě' 
dojde; a,na níž předn'ášély by: vesvobodném,'.pokrokovéín. duchú: nábožeri-' 

· ském,'uejvětší theologické kapacity . světové" byla. byvnodriynídoplňkem; .' 
riašL vysoké bohovědné školy. pro. studium a všeobecné vzdělání, nábéižen-' 
ské'našíeh. theologů; .. ." . ..' • . ... , ...... .C' • 

. Také pr'ostfe'dí' byl~. p~'~ praéó~ní . konfe~enci; ~elmi dobřevcileno: :Star~~' 
'py lénábožensky .' kulturní město, St. ď Gallen; Ježíd na staré římské )estě, 
téměř. na' hranici tří států při' jezeře Bodamském.,-'. podobněj akCí Kostnice' . 

. ;.:..... mělo pln·Č.pochopení.pro'tradici konference.,Také1id hojně 'se 'účastnil; 
neveřej nýéh projevů' konference i .. bohoslUžeb; . Br. patriarcha . kázal v jednoni 

'z nejznámějších.· ev .. kostelů SL Gallenských,. za 'napjaté pozornosti přeplně- .. 
ného .kostela. Netřeba .podotýkat,· j aký,význám propagační to má nejen p~o,;, 
naší.církev;áletaképro o'áš stát. : .. ' '. '.' ' . ' 
'. NaŠe. zahraniČní ministerstvo by ~i mělo·plně. uvědd~;it,. že jsoú' státy 

·.velké a mocné, 'kdejinak,:.než· církevně nepronikneme" snad' jsou' zde již' 
· určité 'zkušenosti. .. i., ." 
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, Přijetí kon{e~e~~e nejen od lidu švýcarského, alé také' od'švýcarsk6ho 
. pokrokového evangelického duchovenstva bylo, velmi vřelé a; plno, pocho:' , 
l'ení' -..: ne studeně prótestantské,' nýbrž srdečně' evangelické. . .. .... ' 

:.'. cJ:est vidět;že'i v protestantských církVích jest .nínohoduchovních,kteřl 
,'hlédají' nové' cesty. Zde ,jest· to: zc~la, přirozené,. nebóf, nedalek.o jest rodiště, 

š~ýcarskéhoď reformátora4wingliho (Wildhaus).: <t jeho tradice a)deje' 
y kr:a.ji ~iíí.. ' ,. .'. ' . .... , '.'. "'" '. ".' ,', ," < 

.•. ' ,Jednoho bylo jenlitov<it, že ve,švý<;arsku .(i v. Ženevě) i v prosi~edí 
protestantském o ~·n,aší. církvi. < tohop(jměrně .. málo vědí, a ,bude ,.stále . třeba 
práce. informační, kterounašedélegace slibně .. započala,' .'. . .. 

, " . Jsme rádi,žemůže1lle potvrditi. z vlastní zkušenosti, ~e práce' "Světo" 
, vého Svazu" úspěšně. pokračuje a' zaručuje;< dobry výsledek. ,Také, naše 
.~írkevmá zde, svoji,váženou:posicia vzácné, upřímné přátele"kteří jsou 
ochotni,nejen's námi spolupracovati, ale též nám pomoci" . :'," ., ·'e. , ~. 

,:' Ve/,Svazu"roste :poKrokovénábóženské' ústředí asoun.1čenství, -které 
.iist( na pól! světoyéh6, vývoje náboženského bude míti velký, vliv. 

,ž'rVOT ~'A :OÍtÓ(LfFE AND 'WORÍq.: 
~ - . ., ,.-, '. ".~ . --"' . " "" --

Od 7. do 5, srpllát.):iasidal v Ženevě 'výkOnll;~~bd/ t .i.v.Stock-: 
: holmské', světové< konfere'nce': :,,~i.fe "'arid Work",;: Zast6~pe~y bY,ly~ 'svfmi, ; 
'delegáty' téměř všechny. Církve .. tvořící f.zv.'Stockholmské sdružení. ;Také 
naše církev": b'yla' iastóupelúi . br.-.patriarchou· Procházkou' a·' biskupem drem:" 

- f!' 

Stejskalem., ',< ,;.', . " ',,' ". , ," ,'" . .. '.' . , 

~~ ',o ~t<?c~liol~.~,ká k,onferen,ce f ,0 jak' ',hnutí -·,,~~fe:-~ánd, .Work'J, se' běž~ě ~ ,v Ží ... ,. ,.-. 
. votě mezicírkevním nazývá,' t. j;' sclru}ení, církví křesťanských" niinio ř~m-" . 

skou, :~a pódkladě: práktickéhokřesťaňstv'í,utrpěhi velkou ď ztrátu . úmrtím , . 
svého prvního organisátora, 'švédského 'arcibiskupa Soderbloma.JiŽ nyn{' . 
jest pozorovati, jak scház(jeho :velkorys(,! organisační duch~Jak jsme se 

',' svého' ,časú Z:mínili;v, "Revue", křesťanské církve')'neřímské"; ,přes svoje 
'morální kVality; jsou velmi. oslábovány'tím, 'že "nemají svélíóorganisačního " 

·.H sprá vníh6 . ústředí: ' ' '." . . , ::: . ...", 
;' Tím 'trpí jejich. práce, která: individuálně .dalekopřevyšu je '. práci. říni.:' ,ď' 
.skou;alétrpí také jejich světový význam; .' .•.. " ..... : ... ,</", .' " 

.:Této slabosti byl' si vědom dobře. arcibiskup' Soderblom, a~ jako' dobrý . 
, . '. psycholo!!', věděl, že. doba :poválečnábylá: by nejpříhodnější ,k společné ,práci, . '~ 

Z"tét6'jehó myšlenky pak vyrostl one~, světový koncil,Stockholniský; který; . 
"se zdál býti dobrýmzákhidem, k;oné mohutné, budově spolupráce me'zi kře-'/ 

sfanskými' Církvemi. . .... " . '" ď, " .. ' .. :, "".... ,;. ·.ď , " .... 
,.' .' Soderblom dobře věděl, že .dogiil<ttickérozdíly'mezi církvemi křésfan~ 
skymi jsou tak hlubOKé. a vžité, že spolupráce a teprve 'sjednoceriína: tomtó' 
podkladě by bylo ď na ď dlouhou .. dóbu ,ilusórnL Proto chopil ; se', m'yšlenky 
mravní, ~C j.křesfánstvípraktického, o riěmž věděl, že' mezi církvemi kře

'sfanskýini není na tomto poli velkého rozdílua.žejeide mcížnaspolu~ 
práce.·.·'.'\". '," • ,",; .' ';',c-: ·'ď;.': •. :,:' , 

. '. , ZnajicehouÚvnatost arcibísKupa~věřili jsme,,)e.se jehó <dílo podaří: 
'Každý"kdosi přál spolupráci·.křesť~lnských.ďcírkví 'na poli praktického 'kře- . 
. sfanství, 'musí trpce želet, že nepodařilo se mu dílo dokončit .. "', " ,': , , .. 

.... '. ď HnedpW jeho smrti projevili jsm'e'mínění,že ,sotva se najdeinuž j~ho 
'rózhledu'a. činorodé křesfanské energie, který by ho ,dovedl nahradit~ " 

. 'Jehó nástupce, biskup'z Winchesteru; v. určitém smyslu,Žák Soderbloma; 
faké zemřel dříve, než budoucnost díla Soderhloma mohla býti plně zajištěna . 
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Ke: k~isi' osobní· přishípuje takénynějŠíkri~e hosp~dářsk:á, alo byl též 
eden zhlavnich bodů, o němž "exe'cutive commitee" zmíněné konference' 
ednal '. . .' , . .' . . . " '. ,. . 

Těžká situace nynějšÍ byla, podle našeho ná~oru; ještě ka'mbin~vána 
tím, že generální sekretář administrace Henry A. Atkinson v době. pro·kon~ 
ferencÍ' tak 'těžké se ,vzdal své· funkce' a podobně jednatel 'evropské sekce 
Dr. Keller. Jak' H.Atkinson, tak i'Dr; Keller byli spolupracovníci. Soder-" 
bloma a ve své·funkci hned, od'začátku"" '.' . . ',.' .' 

, Nelze zapírat, ,že jednání bylo těžké, Vzhledem k finanční situaci ntitnó' 
"administrativu omezit 'nanejmenší'možnou míru a'není divu, že vynořily' se' 

návrh'ý na sjednocení všěchhnutí oekumenických, jako jest "Allianceuni:' ": 
verselle',~ (Hnutí pro mír 'mezi národy' pomocí'církvi),: "Faithand Drdre" ' 
(Práce· pro .. sjednoce"nímezi církvemi napolFdogmatickém) . a 'konference 
Stockholmská (Life anď Work),'ď " .' ." .," ",~ .. , 

, '. p,odlenašeho názoru', po smrti Soderbloma~ j~st to dobré.vých'odisko~ 
neboLnelzé: ta jit; že' t. zv.' hnutL oekuÍnenická. trpěla 'právě .svou: roztříštěno-' 
stl, zvláště. přihlédneme~li k tomu,že kádr'vf!dčichosoprióstí'vka,ždém tom 

. hnutí byl téměř stejný .. Takéotázkafinánční' v' tom "smyslu snáze se' vyřeší. 
'.; . Představovali J~ycbom, si jako: jédzíotnou; ústředniorganisaci, která by.': 
projevovala' činnosttřéini hlavními směry; 'které· zastupují nyní 'samostatné 
konference, ' ...'.' . " .' . ď • 

. ',' : V .každém případě jesť:Ýidět,jakkře~ťanské církve mimořímské po:' 
třebu ji,' nu tněsvého . pracovního ústředí, .a ,v, jaké výh()dě jest ;:církev 'J~mská, 

~,která. toto' ústředí má,T když faktic,ky jest 'ono vytvóřeno z analogie 'imperia ' " 
pohansko-římskéhc:i s·:veleknězem (pontHex}naximus)v.čde. ..... ,.' ': . 

'Schůze exekutivního výboru konference "byly či&tě, pra<;ovpí, a 'tove . 
smyslu organisačním a.také se, zřetelem, ná proponovanou, světovou konfe"" 

: renciv:roce 1935 v: rozsahu konference Stó'ckholmské: '. " " . '", ' . '.' 
.' ,Zvláštního důrazu bylo dáno sjezdu. přítomností pí Sodeí-blomov{:, chotí 

zesnuléhoarcibiskupá, která' se' činně zúčastnila práce.' '.' ,', '.' 
':. Jest nyní' na' ,vedoucích. činitelích konferenée. ;,Life' and Work",·. aby 

,- oí!o, které bylo tak slibně 'započato, splnilo. svůj světový a křesťanský úkol, 
'neboť ono má.velikou přednost; že nechce spojovati církve na podkladě slov. 
nýbrž skutků evangelia. . , , . ' . .,. . 

~EZINÁR()DNÍ,MIR()vi:'\K6NFERENCE .MLÁDEŽE '~,., 
'i' ': .:.<V"CÉRNOHORSKÝCH ~KÚPELíCH;,t:.; :'.' ~,-

~~- -

• ,Kó~fe~~ncebyla pOřádána ved~~ch 20:ilž28. če~vence 1932 Ústřědnf 
. radou CČS. pod protektorátem českóslovenské ódbočky Světové' aliance prc) 
přátelstVí mezi národy prostřednictvím církví.' O vnějším průběhlÍkonference, 

.' bylo podrobně referováno v: Českém zápasu,' Zde bude přehledně. zaznaÍI1e- " 
I', nána ~ myšlénková . struktura. přednášek .. a.' přepsán. výsledek diskusí,. pokud ' 

byly resumovány .konferenčnímu plenu. Rámcovým thematem konference byla 
"Spolupráce.v· čirinostech. mírových", Jednotlivé přednášky měly zdůvodniti,'. 
pokud' positivní" součinnost.na různých' polích' kulturní a 'hospodářské' vý~~, 

• stavby. světa" nevylučující' ~outěživos.ti, alé' řízena 'duchem evangelia,';' můži-' 
.' se státi ,'y . životě :inezinárodním) hrází proti ~ motivacím válečnickým; Celek 
konferenčních. přednášek: a ovšem: též diškusí, j ežna p,ředriáškách byly za:':' ,,' 

·Ióženy, vyzněl spíšeteoreticky'.Pronáhodnou'neúčást referentů, jichžúko- I, 

lem. bylo vylíčiti metody'- spolupráée v politickérna sociálně ekonomickém, 
• , I _,' , " ( , 
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životě,dostala konference rái převážně ide~logi~kÝf avšak, přit~m ~áb~Žen~ 
,:ské,základy mírové spolupráce byly prohrány do podrobností, jež právě 
'pro osóbní rozhódování,tíčastníků a jejich nHernývztahk příslušnílk.ůmná-, 
'rodlÍ, pokládanýchza,;odvěké nepřátele" mají význam rozhodující. Ačkoliv' , 
:to neodpovídalo přesně, původnímu rozvrhu př'ednášek, bylo nutqo, poněkúd, 
':uzpůsobiti pořad přednášek zřetelůmtechniékým. Nebude, yšaknijak na zá-
:vadu; zmíníme-li se, o přednáškách v postupu, jak byly předneseny. V prvrií 
',skupjn~ bylo 'referovánoó 4čelukonfeÍ'ence ,a o cíli S,:ětóvé aliance. -Druhá 
,skupina, přednášek informovala; o nejdůležitějších, činitelích mírotvorných, 
lidových-ově, veřejném mínění a demokratické forině vládní. Třetí / skupina, 
všimla si nÍísta' církví a ná!)oženstvípřLřešení otázky mírové,a'významu jich 
;spolúpráce v hnutí ekumenickém. Závěrečná skupina resumovala. vztah dnešní 
'mládeže li duchovním, ideálům' a hnutí : mírové v církvíCh 'podložila důrazem' 
',etickým." ",,: " " ' . ' 

, ,:',: D;'.Hnílrv~své:~vod~í' přednášce o',tíč~'I~ .'konfere~ce' začl~nil tento 
',podnik, Ústřední' rady CčS v organickou 'souvislost s nejlepším mírotvorným ~ 

,tísilírii současnéhokřesfanstva a ocenil místo Světové aliance pro přátelství, 
,!Lezi národy prostřednictvím církví pro mírovou politiku Spqlečnosti národů. 
Alia'ncešíří přesvědčení, že, má-Ii ,se státi zabezpečení míru, realitou, a ,ne " 

, jen, pouhýlÍl', požadaykem, musí býti založeno ,ha osobním přátelství přísluš~' , 
, IÍíků různých národů' k sobě navzájem. V důsledku své universálnosti je 
Aliance' právem:' riazýváni ,duchovní obdobou Společnosti národů:, Světová" 
aliance může dávati ideovou iniciativu,aposilovati lDírové pracovníky ,v' jed-, ' 
notlivých církvích; Tato konference byla též inspirována loňským příkladem, 
britské odbočky Aliance, která uspořádala mezinárodní ,prázdninový domov, 

, ,ve Westcliffu-on-Sea ,a, konferenci, mládeže v Cambridge. ZákládnL osou loň" 
,ského několikadenního,'soužití tíčastníků těchto podniků byly společné roz,,; 

: hovory o nejvážnějších otázkách, osobního i společenského života naší sou-, , 
:' časnosti; "Otevřená upřímnost, ,čistá' neblaseovanÍi, lidskost a védomí spo
lečného určení příslušénstvím'ke křesťanské 'Círliyi je vysvětlením' toho faktu; 
že tíčastníci se, cítili býti zajedno ve svém přátelství a že slíbili posilovati," 

,se i, po rozchodu do svých domovů'V dopisech, i v: modlitbách ,na dráze, " 
dó~ré vůl,ea ,všelidského dorozumění, jichž se stali služebnlky; Prázdninový ", ď <' ' 
domov ,v ,Černohorských Ktípelích,tim, ,že, je, bezprostředně spojen s kon-

i, ferencí, ~ající přesnou linii přednášek' a diskusí cílevědomě' usměrněných; , 
,a s cestováním mezinárodní družiny ve Vysokých Tatrách, je vlastně novým -, 

, experimentem: Naše. společné tísilí na, této Konférenei je,nainířeno k potí~ • '. ' 
~Tání pověry' o nutnosti války.' Proth'ražděnríl závodům ve zbrojení stavíme 
příklady ušlechtilé závodivosti na poli 'sodálníťslužby, vědy, umění, filosofie 

" a ' mravné- politiky. Proti nenávisti - a ; podezřívání' chceme' postaviti 'příklad 
, ' přirozené, tendence člověka" kpřátélstvÍ 'vůčF příslušníkům, jiných " národů. , 
,'Účelem ;:této ;,konference je' též, abychom se učili, převzíti' ručení 'za, svou ' 

církeV á za·'její mírotvorné"tísilí. Nestěžujmé 'si na svoji církev. co doposud' 
za pAomněla vy kona ti,; ale" ztotožněme.:' se', s .. jej ím' vůdcovským ~ tíkolem " a' \ po~ ,~,' 

" máhejme, církvi Kristově, sjédnocóvatf lidi i národy-v Bohu. Opravdovou, 
sympatií k zahraničním přátelům a pochopením těžkostí ,jejich vlastí, získá 
i ,láska' k našemu národu hlubší obsah." ' '",.' ", , 

, ,::~,'Re~. Burlingh,am ~ z' L~ndýna, 'př~dnášeje' Ó tík~lri Světové aliánce; vzpo
?lněl v ,tívodu, II!íroýéhó ,programupiskůpa }ana: Ainosa Komenského, ',který ", 
~chtěl' dosáhnouti, usmířeni"mezi."církV'emi: a' mezi; národý,.vyloučitispory 'mezi 
státy; zabrániti válce 'a vybudóvati'světvduchu' pravého křesťa'nství, čímž',.. ' 

-.se ~stal ; předchůdcem 'snah Světové" aliancé.,:NYnější- 'tísilí :0: :tábezpečeni " 
světového míru nemá naděje 'na' trvalý tíspěch "pro ~svou' pří!išsvětskou "po~ 
va hu. Účel; proč byla Aliance založena, shrnuIřečňik-ďve tři body:: 1: 'Aby" 

, byli shromažďovápi její členové ,2: různých :církví ,a poznávajíce' seriavzájém; 
uvědomovali si: své duchovníobeceristvíjako, učedníci Kr,istovi., 2 . .Aby jim 
bylá ,dána přiležitost sejíti se společně, na, foru',mezinárodním "zatíčelem ; , 

'projednání křesťanského' stanoviska' k, mravnímzávazkůinv'~meziriárodních-
. ' . . ~ . ~ -. . 
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p~oblémech' árilOhlipr~j~viti' své'~polečnisvědec:tvrvt'lči' svýÍn',vládám~'a ' 
'národům; 3; Aby zřídílí v každé' zemi organisaci, jež by ,!séhopnila církve 

, -vésti své vlastní příslušníky a skrze lnč celý národ na cestu' niíru. Dále byla: 
'probrána' organisa'ceAliance'v mezinárodní radě;a\národních odbočkách, a 
, ďzdŮraZ!lěna' potřeba,' spolúprácemládCže., Nejdůležitější problémy, Jez má 

Aliance 'řešiti, ,jsou: křesťanské' vlastenectví, otázka minorit, vzdání se války 
:jako,' prostředku' rozhodčího: vme'zinárodních konfliktech,náiodní bezpeč
nost.Vzá věru, nastíněny, prostředky "alianční práce, (konference,: prázdninové ' 
aoinovy"cestovÍlí ',zájezdy,' výměna návštěv duchovních,dopisy mezinárod-, 
ního\řá~~ls!ví):: '" f:i~," ',,' \ / ,(';:," ",-':" ',' ,', ," 

" . ,Prof. O. Mikán rozebral pc;>drob"ně psychologické předpoklady :výchovy 
"li míru., PřívJ,"ženci války uvádějí v její. prospěch,' že ona donutí národy ke I 

knijnírÍlu :yypětísil, při, čemž bývají objeveny nové technickévynálezy.,;To 
, , je , však výhoda jen zdánlivá, p'oněvadžprostředky, zkázy, nemohou býti 

blahořečeny.,' Mezi " příčinami", ,j ež vedou, k válce, jsou' ,vedle ctižádostivosti' 
panujících rodů, al{ast, vojenské ,kruhy, výrobci,válečného materiálu azne~ďď 
užívaný pud dravosti.' Výchova mírová ,inusí' usilovati: 1.' o, vybudování 'svě
tovéhoveřejnéh,oinínění, "nepřIznivého' válce;',2. o 'vyšší:kulturnní úroveň'; 
'3. o· regulování .pudu dravosti;. 4: o· využití kladných stránek :sportil.:Jak 
působiti na 'mládež? Mládež ,má 'živou, představivost,zesHenýpud· ~vávosti~, 
timhu po romantismu -', to, j sou ovšem prvky ,válečnické psychologie",: Hnl 

,na .vojáky u chlapcu nedoporučuie'se 'potlačovati; spíšeťóuhu'po ní j'zpu
sob hry usměrňovati. Křesťanst,ví prá své náboŽenské ;tán'ovisko ,zastupované" -

, církví dostává se do konfliktu se státem. Buď, vítězí církev a zmocňuje:se ' 
( ',státní, mopi:'Nebo ',zvítězí' stát azmocjíuje se 'křesťanských ideálu, deformuje, 

je, azneuživájich. Křesťanská církev 'Ínužev otázce války nejvýše zachovati 
"mlčení; avšak 0, niKdy, ne'smí 'se, dáti do služby, válečným cílum., 'Podobně; 

n'ábožcnský,' člověk'nesmí svobodně;, z vlastní iniciativy se rozhodnouti pro' 
zabití: Kdo se podřizuje povinnosti vojensKé ~lužby, musí si "býti věaom;:ďže 

'~ 

" vyšší ideály podřizuje dočasně,nižšímaže tak činí s vědomím nečistoty' 
prostředku; jiéhž' užívá pro obranu ideálu vlasti, národ~ a ,státu. Válka 'se 
stává ,čím ,dáléstrašnější, poněvadž technické prostředky jsou stále rafino~' 'i, 

'variější' a zhoubnější; Je a zustane nelidská, rozumíme-li slovem ,,,lidstvi", ' 
, ideál humariity, a ne lidstvo jako fysiologický, fald. '" " , , 

,:>PředrÍáŠka dr. ďB~conaiNewcastleon.Tyne o veřejné~mí~ěnía svě-: 
~ovéÍn míru vycházela> tě,chti:dhesí: 1. Skutečný mír jest jedině možQ.ý na,
základěveřejnéhó ,. mínění. ",Dny' nadiktovaného_ míru minuly: Musí . bý~i, za-' 
ložen na základě· svobodné ,volby národa a ne pouze na, základě úmluvy mezi 
armádami nebo vládéL YálkaÍnůže býti trvale ,znemožněna jenom. s přispě~ 
riírriveřejnéHo mínění.. Odstranění zbranínepomuŽe, není-li iároveň odstra
něno pokušení pouŽív;.tti jich a trvá-li; strach a· nedůyěra,',2. ,V~řejné míněni 

: musf riástoupiti 'na místo války., Vzdělané veřejné " mínění ve_světě musí opa
.-" třiti prostředky pro" řešení' sporu';a podepříti j~, duchovní silóu, která zac 
"mézí Ú,točnost. V budoucnosti' změll.y ,hranic/bude-li jich třeba, mají býti 

rozhodnuty,,'ne :válkou,'.:ale světovým veřejnýmmíněnírn." 3. Světový mír ,vy~' 
, ,žaduje' dobře ř!zéné státy. Dobrá vláda záležÍ.v tom; aby veřejnémíněníbylo i 
přesně informováno a mělo, působivé prostředky pro vyjádření sVé,vule., 
Musi téŽopatřitipříležitos( k 'přiměřenému vyslechnutí přání všech menšin. '/' 
Pokrok při: opatření vhodriého a vyhovujícího světového soudu ,nebotribunálu:ď " 
bude :pokračovati současně :se, zlepšéním ve 'vnitřnj's'právě' 'státu. ,Problém ď ,,,' 

vytvořenLtakovéhosoudu néní tak,obtížný jako problém vytvoření důvěry_' 
v národech, jež by'dala'předpoklad v uskutečňování jeho' rozhodnutí; 4. Vy
tvoření 'světového veřejného mínění 'jenesmírněduležité,pončVadž' problémý' 
světového nlíTu se dotýkajicelého, světa 'a 'zúčastněné státynejsouv'něm 
isolovanými: jedilOtkami: 5." Veřejné mínění musí se 'projevovati prostřed-; 

, • nictvírÍl jistých orgánu; 'Prvníma nejvýinačnějším;orgáneÍn 'je národa jeho 
vláda .. Vláda v -deinokraciipoth~buje se' přizpůsóbovatí. ustavičně, tomu, 'jak,' 
se: jédnotlivci jí spravovaní vyví její a rostou: Ale:1 jiné společenské instituce, 
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a církev ve' ~;oiupráci s .nimi"májí' svůj význam. Nejpůsobivějším or!!ánem 
ve veřejnémmÍlÍění :je 'tisk', kte-rý může napomáhati v pořádání nejlepších 

, 'duchovních šíl. ve světě a' působiti 'k tornu, aby' se .soustř~ďovaly"k. jednoinu 
<problému; Možnosti tisKunejsOti dosud plně.vYužity a: tisK je.~yníč~stó . 

. nepřítelem pokroku a míru. Veliké- demokradejsou' Jako člověk.:,který se-
probouzí ze'zléh'o snu' a • nĚmÍ. 'ještě schopen; aby : rozeznal hrůzy ~zvrácerié' . 
představivosti: od 'skutečnosti; . Uvolnění ,'duchovních síl 'a'. překonáni strachů . 
dá předpoklad k' veřejnému mínění, jež bude spěti 'k uskutečnění nového 

'rživpta pro lídskou' rasu " " , , 

,:: '. Dísíwsé 'o' této') př~dnášce bÝlashr~titá've svých kla'dných\ výsledcí~h 
. následovně: 1. Zástupci mládeže křesfanských ,cíi'kvLz. desíti různých států 
'účastnili se diskúse o veřejném :mínění 've, věCi míruv~ jedn'btlivých zemích.,-·· 
'Koristatována, éthická 'povaha, mírového hnutL žádný' stát '.dnesve, .. s~uteč
'nosti, nechce.· válku, an,i ne, veřejné' mínění, států, jež," ř}kají, .že,'se. jim. po 
ď válce riedostalo plné spravedlnosti. Tato ethická orientace veřejného mínění 

jé nc.jceimějším, příspěvkem k' zabezpečerií. světového, míru' a. základem na;-. 
. děje' do budoucnosti. Lidé se. neptají, éo dokážeme mocí;' nýbrž co je sprac . 

, vedHvé. Mírová orientace musí však ,býti' ziJ.!óžena i nábožensky"křesťansk'ý. 
Músí . prameniti' z obrozeného křesfa'nského svědomí. 2. Mírovou orientaci 
nutno' usměrniti,' aby nebyla pouhoti náladou, vyplývající·.z p.ováléčné .de~ . 
prese.,Zvláště mládež má býti vychovávána, vmírové.mentálitě, Není,potřeba 
vybudovati novou organisaci pro mírovou. výchovu IIl!ádeže,ayšakmírové 
uvědomení v'duchu Světové aliance má býti ,šířeno v/ jednotlivých: svazech 
církevní 'mládeže, a pronil:atido místních sdružení mládeže .. Círl(v~ vAli-", 
anci spolupracující měly by ,věnóvatimíro~ému' uvědomení mládeže největší .' 
pozornost. 3. Hlavně záleží ná tom, abyclíomneustrnuli jen' na-.pouhé zásadě, 
nýbrž abychom sami se snažili ve svém prostředistáti 'se slúžebníky mezi~ 
národního' přátelství a' božího, míru. Především ..j' zemích,' kdenarodni rady . 
Světoyé ,aliance doposúdnezačaly:' soustavnou činnost, mezi mládeží,' budeme' 
se snažiti., jako' jednotlivci získati' aspoň jednoho předáka odbočky Světové 

'alhlnce pro tuto práCi a, směř.ovati k., vYtvoření komise :mládeže,: složené ze . ' ,: ' 
zástupců .svazů mladCŽe.církevní,:v: níž by se' celá, ideová_ L akčníiniciátiv'a . 
soustřeďovala, ,Ve státech; kdéužtato' činnost .:odboČky: Světové' aliance'·~ '. 

• dobře pokraču j e, pů i de Ó. získánívšech svazů drkevní mládeže, zvláště, pak ' 
těch, které. se ·mimo •. rámcc Aliance,: mírovou, prací, zabývají,. a dále. půjde' 

, • oíntensivn1"ptogramatidwu.prád .ve "všech sdruženích, mládeže. 'Místnf pO-'. 
, 'měry ,si .' vynutí· v různých státech . cidlišné' úíetody .. Přece však 'si., chceme 
" vzájemně sdělovati své zku'šenósti ahlavně. se bud~me snažiti,. abybylá vý: 
. ~měna mládežé z různých zemí stále 'častější a .. mezinárodní přátelství stalo.; 
'se skutečností, ci. níž se', všecka upřímná' míro"á .politikastátnlkii· bude,mod, • 

do búdoucnosti :ópříti. " <, , ," ď. ',. '. .•••• • , '.' ď, ',' . 

" . PřednÁŠka' Re~. Hoagland~ 'z J:hiCag~, o'evropsk~ 'a á~~rické:d~> 
~okracii' a' jejich vztahu k světovému míru riastínila především. v úvodních 

. poznámkách rozdíl základního' stanoviska 'k 'otázce mírové mezi Konservá
tivci a liberály.'. Optimistícké' východiSKO liberálního názoru . na'. politiku á na 
společenské dění vt'lbec dispomij e liberála k tomti; aby se 'stal: exponentem 
'politikymírumílovné, Přes rozmanitost stáhí.íCh Ótvarů, :'jež .se 'označujíná
zvem'demokrátických republik; přece jéden' princip' 'má, býti neměnitelným 
jich' základem, stejně'v Evrópě jako v'Americe,.u sice konečná' svrchovanost 

'lidu;'Je však lid v demokracii skutěčně svrchovaným rozhodčím? 'Demokra
tická form~· vlády. může' zabézpečiti· zachóvárií. míru, avšak za předpokladu; 

'že' lili 'budé soustavně' k·, míru' vychováván 'a, žé jeho. soud; 'uložený'v .osví-; 
'céném:veřejném mínění,' bude určován konečným zřetelem. spravedlnosti. ',:,/: 

;'" " . ,V és~émkázání o vztáhú círk~í kď světo~.é~u', míru zmínil sev ~v~dti.: 
'biskup,dr. :Rost.Stejskal"o depre~iv životě .. kř~sfanských.círKví, bezproi 
. středně po' ukončení světové války,' jež' nastala. na ,základě rozp'oznání, že' 
. nedovedly: lépe vyčhovati národy" jejich duchovní. péči svěřené; Církve ne~ 
obstály vevelk.ézkoušce,' jako~,bylasvětováválka:' a proto 'jejich pokání, 
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j,ehož' se ,'úč;isbiily,;'ažria círk~v, římsko~katolickoU na světové konferenci. 
, '() "životě adílé, mělo býti počátkem 'nové éry' v: jich životě. V křesťanském ' 
" ' světa nastalo uvědomení, že jsme se odcizili Ježíši, Kristu a ,zároveň vznikla 

touha :po nápravě; Práce Světové, alianée, jejíž je ,táto konference součástí; 
~ 1e,výrazem, této 'novéoriéntace;, Pro'ťvěřícího křesťana'je ,válka,zrllzením 
: Krista. Kristus' zajisté nepřinesl svého učerií,aby', dopomohl představitelům 
křesťanských, církví. k: světské slávě" pohodlné::existenci a moci nad lidem. " 
·,JeŽíŠ clitěLvykoupiti 'člověka .z jeho' bídy a .utrJ:iení a záložiti všeobecné ' 
království boží mezilidlpi. Církve musí si tohoto 1íkolubýti ,vědomy <ltobrá~ 
títi se ke Kristu, jinak jejich, úpadek 'bude pokračovati a ,stanoÍlse rato. 
lestmi ,suchými. Hlavně. velké, Církve a velcí náradové mají ve svých rukou ',' 

: mír ď světa. ,Dnešní ,držitelé moci by. 'si ,měli ',uvědomiti běh ,dějin. ,Co~je , 
~ velkých říší ilOtického,světa? Jaká sláva zbude z dobyvatelů doby 'nynější?' .' ' 
I o' dnešku platí, 'že každý hřích 'národa i člověka je pomstěn a vyrovnán;,'< 
Pýcha velkých církví. a národů ,by, měla nastoupiti cest!! pokání, pokud'rie~:' 
přijdouještěvětši,hrůzy' na církve i, národy za jejich proradu na evangeliu 
'Kristově; Ježíš' nebrání, nám v' lásce. k vhisblímu' náródu, ale zabraňuje, n'e. 
návidětia.vražditi 'bližního. Svými 'válkami dali křesťané špatný příklad" 
národům 'pohanským,' nad'nimiž se potom neoprávněně vyvyšují. Naději do' 
bUdoucnosti zůstává, 'že se mladá generace národů křesťanských spíše do;' 
hódrie, než duvedli její otcoyé. Je cti a nidostí CčS;žev duchuChelčickéhó, 

.,Jiřího z Poděbrad ' a, J.AKom'enského 'může ,spolupracovati při sblížení, 
národů, v dobré; vůli a pro s'větový: mír. ,< " '",' ,:,' ",,':' ,,' ,,",'. 
',,: ,'Přednáškapatriárchy Gustava ,A.: Procházky zahrnula v sobě, zásady 

, $polupráce'"CČS ,s křesfa'nskýmicírkvemi' a,: ,náboženskými společnostmi' 
v<hnutí.ekuméníckérri.Národní ráz CČS neznamenal její, výlučnost .. nýbrž 

, CčS hned od: svého začátkuusilovaláo' včlenění. se, do společenství kře~,' 
šbnských:'církví a konfesí ao účast ve hnutí, jež ,směřovalo k 'sjédnóceni" 
v 'křesťanském 'světě. 'Ideový, program CčSdával však církvi čsl. postavení ' ' 
odlišné' od dosavadních církví starokřesťanských; ač přitom chce zůstati 

, nábožens,kóu společností křesťanskou. Účastnila 'se proto první světové: kon~ 
ference' ve Stocknolmu v r. 1925, obeslala svými delegáty i konferenci v Lau~ 
saririe v r. '1927,~ejúžeji pak spolupracuje se Světovým . svazerri ,pro šíření 
svobodného křesťanství, jehož kongres, směřujíCí k ustavení Světového svazu, 
spolúpořádalav 1-.',1927 v Praze, stejně .jako se účastnila ustavující' konfe~' ' 
rence ,.v Arnhemu 1930.~ Nejkrásnějším Květem křesťanského snaženi' je, Svě. 
tová',aliance .. k níž členské' závazky CčS oddaně plní, jak'jetohó dokladem:, ' 

,i:tato konference mládeže: :..:., ,CčS doufá v sjednocenost ,církve Kristovy /" 
:', :v'budoucnosti, ale zapředpokladu;'že dojde k revisi článků věroučných, při., 
:, čemž podstatné', první, křesťanství, musí býti očištěny, ,od prvků předkřesťan~ 

ských. Křesťanské 'církve právě v dnešní době. mají usilo,vati o, synthesu 
křesťanství a dnešní kultury. -;- CčS;: vycházejíc Ze zásady, že' cená kře; 
sfimstvVa ,jeho:vlastnL význam spočívá' vď uskutečňování mravních příkazů 
evangelia, s radosti se účastnila kollference veStockhólmu Vf. 1925. Vždy! ' 
vidí poslánL křesťanství ,v, tom; aby~ jako kvas pronikalo všecek živoť poli. ' 
tický" hospodářský, sociální a kulturní. Církve v ,minulosti na, to J:apomímily 
a proto se jim lidstvo odcizilo .. Nynějšíodvrácení,se od křesťanství a sou·' 

,visíci' s ním duchóvrií rozvrat;' nezastaví theologickó.dogmatická' soustava, 
" nýbržprakse křesťanského života;' Dík konferenCi, stockholmské: podařilo' se' 

sjednotiti církve na' poli praktického křesťanství:=:CČS zdůrazňu'jícpraksi 
. křesťanského, života je niterně blízká zvláštětěmcirkvím, jež ,nevidí smysl 

'. křesťanství v zásadách dogmatických;' nýbrž. v uskutečňování etických zásad 
:evangelia,'POIiěvadž v, obecenství svobodných křesfanskýchcírkvi nacházíme 

. první 'pokus' sjednotiti :křesťanství,.i;,kulturou. naší.doby; 'spolupracujeme 
'se Světovým svazem, pro šířeni. svobodri,ého křesťanství. Konference podobn~ 
jako 'naše sbližújí' nás' společně a ukazují námk,hlubšímu poznání, že jeden.,,' 
ie. '~ůdce, n,á~á jé~,n?~v~ngeliitm, pro' násvšeéhíiý/", .,' : 

iJoceÍtt B~nhoeHei<,z -::13erlína:;~e 'své přednášce.;,o,~.theológickéIÍl., 
z'důvodnění : aliančnipráce hájil thesi o ,n'utnosti vybudovatith'e.ologiiektí. 

~ -', . \ . . . " , 
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me~ického. hnutí. jež byjióak bylo odvislé od kolísání politické konjtmI<túry. 
, 'Musí1tž, konečriě přestati' podceňování theologie od .. praktiků·~. Některé zá
. sady pro tuto theologickou práci zároveň naznačil. Církvi Ježíše Krista je 
"úloženo.'aby zvěstovala slovo .Kristovo celému světu. Církev zpřítomňuje 

Krista a proto jeho jménem zvěstuje evangelium. majíc přitom se, dotýkati 
sóučas,nékonkrétní . situace .. Přednášející dále sledoval. odkud známI? příkaz 
božrpro tuto hodinu. Jedině od Krista můžeme se o něm dověděti. poněvadž 

. 'od něho přiChází též evangelium. V jehodúchu musíme pokládati celý svět 
'za "padlý svět. ,jehož původního řádu neznáme., Rozhodnutí se ,církve pro 
nebo proti stávajícímu řádu musí. býti váženo pohnutkami. víry. Církve .vAli:. 
ancf" spolupracující pokládají řád mezinárodníhoiníru za,řáď nánÍ dnes od 
Boha přikázaný. Co. může církev zVěstovati, o míru? Mír je v anglosaském 
theologickém ·,myšlení pojímán'. jako ,skutečnost, evangelia". jako. součást 
kiálovstv( bóžího' na, iemia<stává se tak pro: křesťana; absolutním ideálem .. 

',',Ovšem' toto pojetí nedostačuje. Také mír má ,své 'hranice 'v'pravdě á právu; 
" . Tam. kdepravdiUl právo jsou potlačeny. nemůže býti trvalého iníru. :v pad
" léÍ11 světě je právo na zápas. což :však neznamená ,právo' na válku. Válka : 
" Jako prostředek,;í;ápasu'je' nám odBohazakáiá~a. poněvadž znamen~ vnější 

i vnitřní zkázu, pro lidstvo. 'Aliance působí pro věc míru tím. že .pracuje 
pro ,.dorozumění .... Dorozumění .v křesťanském ,slova smyslu, neinamená však'. 
jen. abychom se.vzájemně poznali a stali se dobrými přátéli. Podobně jako 

, :se podařilo' socialismuí aby se svým poselstvím postavil' namézinárodtÍí' zá~· 
:,kladnu. tak. může též církev. jediněobsažnou'křesfiln~kou zvěstí ,a- theologií, 

/,' 'položiti. nadnárodní' zákládnu pro dorozumění. . Církve ,v Alianci spojené' 
mluvLjednak ké křesťanstvu, aby slyšelo boží příkaz a ·dále'kestátu a ke' 
;světu. aby věnoval pozornost kritickému 'slovu církve: Takto mlti.viti 'může 

'.však pouze církev. která zvěstuje pravdu~évangelia.Církveovšem· nemají ," ,'" 
jednu pravdu. poněvadž' pravda v,nich je rozštěpena . a vtom je .největš~ ne~ : 
dostatek ekumenického hnutí. který. musí býti v budoucnosti napraven. '." ) 
~'"A; '. , -,' -;-, ' '-, ,- '_, " , _' -

, Diskuse o přednášce doc.BonhoeHerabyla 'shrnutav,těchto' poznám: 
. kách: 'Dnešní ' přednáška' obsahovala tolik nových podnětů. že se dala oče~ . 

::; kávati živá' diskuse: A skutečně mohli jsme rozlišovati dvě' zcela, odlišná: ' 
.,' ; hlediska. mezi nimiž se uspokojující soulad na' počátku ,nezdál 'dosažitelný .. 

Na prvém. místě' jsme diskutovali otázku. zda je nutná společná theologická. .' 
základna pro 'ekumenickou a mírovou, prácicírkvL Na jedné straně. bylo' ' 
zdůrazněno, že celé ekumenické hnutí by bylo odsouzeno k nezdaru. kdyby 
nemělo určité'theologické základny. Nejde přitom o ,časovou prioritu. nýbrž 

. o 'logickou' ·nezbytnost theologie ekumenického hnutí.' Naď druhé' straně' bylo' 
řečeno. ,že' žádati tuto společnou ',iákladnu nyní. znamená ,znemožniti spolú
práci ·různých. církví ,a',že 'theologie' ekumenismu může býti až výsledkem 

'tét.o·spolupráce .... Když,:jsme.p.řišli.k otázce. zda mír .musí býti dosažen 
činností; a organisací. 'nebo pouzezvěstóváním evangelia. l1luseli jsme' si 
uvědomiti •. co mír pro nás ,znamená. Zde; do popředí vystoupil rozdíl: mezi 
cílem' vší;svělské mírové práce (vrcholící 've Společnosti nároll.ů),a ~meii 

. naším křesťanskýmúkólem. Mír v křesťanském slova smyslu jemnohein 
vícenéž jen negace' .války. a jeho, positivním obsahem je· skutečnost lásky. 
Opravdový mír musí míti nutně'svůj' základ v evangeliu. 'A tak 'my křesťané 

, potřebujeme především! i· ve své praktické mírové práci' kázáti 'evangelium. ' 
.' ~'V. němž 'požadavek ,míru,:ie" .. obsažen; Vdom jsme ,došlLk\ jednomyslnému 

o: šouhlasu a tím byla pótvrzena nepřímo první these naší, diskúse. neboť pro 
ď~áZ~E! potř~bujei.ne jasných směrni~. )ež.nám může dáti jen určitá" theologie:. 

: \ ," 

,", ,-

,..<;; :' ... Prolesór dr.;<E. Rádi přednáš~l o vztahudnešnÍlllládeže k duchovním' .... 
. . • ideálům. Dnešní mládež je jiná než býla ,mládež v letech devadesátých' •. kďy , 

mladí .lidé byli nositeli ;buditelskéhonadšéní. Dnesstóií pře~, námi.mládež;. , . 
,která _si žije. svým' způsobem,života. jemuž málo~do rozumí. .Těžko rózumí~ 
me. jaké; jsou; ideály: mládeže organiso;vané a tím méně mládeženeorganiso~ ': 

',Yan~.-; Zdá, s'e., že.:mlád~ž . .'.m.cll(;e.mít!J.Íc;':"§.:i!1~ologií. :N.ecllce~,, __ dátnl~í_m~, 
vázat. ,Tento negativní' rys.ie.podstatnouj~jí známkou. '~,Dnešp.í mládež .' 
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tolik·neflámuje,nepije·a:nelwuří.".Nájdemc·ji mnohem SpiS ,v lesích a ná· . 
hřišti .než v: hdsp'Odě: V.tom 'je pokrok; stejně' jakové 'větší odolnostimlá
'deže vůčiprostitud.Driéšní :mládéž k vehni,'nezávislá: ná> starší generaCi.' 
Jeví se to především .v .p<l1Iiě·ru· dětí k rodičům, přičemž jdé o poměr rov .. 
ného k rovnému; ne'. poslouchajícího.,k ·poroučejícírríti. 'Stejně uvolněna ~je 
dnešní mládež vestY.ku meZi hochy a dívkami; jež 'souvisí ,svitězství~ 
emancipačních' snah~. Usudek~ o'. této iměněné, sítúaci ',jé velmi těžký;, Jsou, 

- dnes ,celé ,skupiny dívek, které přívšLvolností žiji' mravněji, než se.žil" 
před,válkou;'Zkušendstnám ukazuje, že drsný zevnějšek nás často klame, 
a ·,svádí. Přitom je, pozoruhodné,že nezávislost mládeže na 'generaci starší 

, muzeme pozorovatí'všude vesvětě,stejriě v Německu, .Americe, Číně .nebo •. , . 
u 'nás; Stav. napětí je abnormální,' staří a mladí musí zase pracovatido~' 
hromady ak tomu je musí' pojití program. Hesloo nezávislosti mladých při-

" neslo : skutečně 'velké' osamostatnění, mladých a :zdemokratísování života: Zá~'; 
.,' roveň pozoruj eme; že ideály: starých ' .. hynou' a ~ mladí. nové 'I\epřinášej í; 'Avšák '.' 
na světě'ne'vládnou 'generace; nýbržmyš!Emky, program'y -' a VO nichseniu .. ď . 
síme ~sblři a mladí společně nalézti.' ',': ': ,.' -', .,' ':' ď ., <,;' 

". , " ': .' '7: . , - c- .. ~ , • ':' ,I " 1 ' , : 

/Dískuseo'přEidnášce:'prof: Rádla' byla . uzavřena tímto resumé:'. MezL, .' 
zúčastněnými :byl' dosažéri souhlas, že, mlaďá generace 'usiluje ;0' nový, obsah 
svýchduch6vníchideálů.Qdpor,.mládých~' není především namířen:.prciti 
staršígeri-eraci otcl1jnýbrž ohrací.se' nmQhem' vice proti jejich určitýmprin: .• ; 

/ cipům, soustavám á. formulacím: Ačkoliv mládeŽ sevětšinounezaífmá' o cír; 
'kevnFnáboženství, poněvadž církve zti-atilymnoho' ze své, důvěry, přecé 
· mají mladí ,lidé častohlubciký ziíjem'dopracovati' se čestně svého, vlastníhó 
·,světového"názoru, při čemž jsou'· nakloněni"stále více .océniti,.pomoc ,svých 
'štaršíchpřátel, pokud tito neztratili ,úpřímnéporozumění pro ně., Avšak, 

. dnešn~ mládež se. .nespokojujepouze:qledáním 'přesné formulky světového' 
: názóru. Stejně se snaží. riíladi.' lidé odosaž·ení·:soúladu 'mezi svou teorií ži~ 

votnía uskuteči'íováníffi.'ideálů ve skutečném's,v.ětě. Obsah svých duchovních 
ideálŮ nacházejívoblástí své náboženské a 'sociální zkúšenosti; při, touze 

. po' pravdě a spravedlnosti neodmita ji' 'pomoc. a přispění 'starší. genéráce, ; 
.~ pokudovšem:!mohoupřijatou radu opříti .o' úctu' k osobnostem ao: svůj 

svobodný úsudek,. bez vedlejšího autoritativního nátlaku. . . '. . .. , , 
. Závěrečnou přednášku konferťméé '-0 mravních' předpokladech' světového 

'míru proslovil děkan dr. Žilka. Mír není možno!zabezpečiti pouze na' základě' 
· práva: Zdůvodnění míru důvody' hospodářskými' a právními - j e jistě správné, " " 

ale 'samo o 'sobě' nedostačuje. Mezinárodti.i právo se teprve'tvoří na' nových ' 
základech,Pro!válečriý čin často~semichází omluva a činí se pokusy'; vylíčiti 

· útok jako obranu.Po stránce hospodářské se uvádí"že zbrojařský průmysl 
zaměstnává mnoho dělnictva.a tvoří mocný.kapítál.Problém 'světového míru , 
je otázkou mravnL Neshčí jenom cestou diplomatickou prohl~siti:válku, za ' . 
zločin, stejně: jako' z.ákon. ještě neodstraní . vraždu." Pro' .. křesťana . je'válk!,- /
nejhrubším hřlchem. proti Bohua~ lidstvu; V křesťanově, pojetí práce ,pro . 
mír, nabývá absolutního posvěcení; a kategprické imperativností. Úkolem: kře, 
sťanů je' dátí :mírové : práci.ve, službě JeW;e: Krista' mravní :. a náb9ženský 

,základ. Předpoklady .. míru:v .duchuevangelía' jsou' dány přesvědčeriím· o. 
svrchované. ceně lidského. života,' právem sebeurčení· individua a:. národa; po~ 
vinností,ochraňovatí slabší 'áobětovati se .pro něa vědomím,. duchovní' jed~ 

: noty člověčenstva .. Těmjto z'ásadami jsou též dány prostředky, jimiž církve, 
· majLusilovatí o náboženskou a: mravní výchovu svých členů k mírotvornémú. '. 
·uvědomerií:. . !.... ., .' • .' .... " .. ';,,';' ,i'ď.. ',"~' 

V rámdtoho.!o článku bylo 'možno načrtnouti jimvzákládních. rysech, 
sphema' konferenčních přednášek a diskusí; ,z něhož je zřejmá ideová . pod
nětnost konference. ·Živá účinnost evangelia dala nám východisko,;z něhož 
jsme překonávali počátečni-nedůvěruksobě' navzájem a spěli 'k hlubšímu' 
poroZumění rozdílných 'stanovisek, jež' vyplývala' z . rozdílů 'národnostních; , 
konfesionelních i individuelních: Úcta, k. evangeliu', Kristovu. a: k· jeho při'; .-

· kazům' ukázala' se podstatnouduchovni'sílou, jejíž závaznost vybízelánás . 
( k· osobní snášenlivostí á' snaze: upřímně p()~hopití. třeba.· i . zcela, .' cidlišné: sta';" .:, 
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'novi~konašic1~ přátel ze' zahraničí: Neboťačkolivjs~eneni'ohli' ani' nechtěli 
":zapř!ti sami sebe, nýbrž naopak u~latniti hledisko svoje jeden každý z':'nás, 

, "přece ,křesfanskéobecenství vedlonás,k hledání hlubší 'podstitty' našeno spo'-. " 
.lečného, lidského', údělu. V tomto směru vidL hlavní' zřetel konferenčního 
zdaru naši zahraniční přátelé, v tomto smyslu'bude 'skutečným' obóhacením,' 
konferenční pobyt v,Černohors!Iých Kúpelích pro,.všechny/ kdož se konfe'.; 
,renceúčastnili>Konference; objevila, prcf nás, a zpřítomnila' nám ',svět :nezbl~ 

'. clené lidskosti 'a CčS přispěla'jí,vmezích:své možnosti k budování mostů 
'sympatie' a .bezprostředního po'znání :múisv()u mládeží ,a zástUpci velikého_ 
'křesfánského hra trstva.:; ,',',', '. ' , l 

:KONFERENCE AKADEMÍCKÉ'YMCY V NOVÉM 
C , '/ ' v 'V . " , ~,- . o ' ,," • 

" MESTE.NAD. JvlETUJL', 

8;;""15. července' 1932 byla pořádán~ ,na thema rámcové: Mezi starým a no~ 
'výinsvětem; , Předsedali: prof. J; L. Hromádka! á doc. dr: Vher:' 8. července 
bylo~záhájeÍIí.' ". ,.... '. ,:;' '; " ': ,ť': ;,,' , " '., 
" ." První;před,:ášku proslqvil .dr: J.,H. Bouček: Duchovní jednota lidstva; Na 
poli technického, pokroku a hospodářství se' dnes jeví tendence k jednotě. 
Méně však' k žádoucí jednotě' půs'obí ,myšlenKY, 'programy velkých hnutí. 

, společenských" politických: K; ducho'v'ni'j ednotě' lidstÝa nevede .ani ,ka toli<;:tví 
s :neomylnou autoritou", rieboť vedle, ní" nutně stoj í: nesvobodný člověk. Idea.' 

'komunistická, ani fašistická, ani" německémárodněsocíální hnutí -nepřispěje' .,' 
k jednotě,'neboť on'avýlučujenásilí. Duchovní jednota"Hdstva může' vyjíť 
jen 'ze' svobody/ jak ji- ,zaručuje jediné křesťanství,' pojaté ~reformací.~· 
V rámCi konference:byla' 10.: července veřejná schúze 's přednáškou prof. Eni. 
Rddla: EvropáÍIlezi' Amerikou a Ruskem. Myslí"dnešní . Evropu;' V • pozdním ď 
středověku rozuměli Evropou všecky ty země,. kde býlĎ, katolictv.í.Pravo~' " 

. slaví 'představovalo Rusko. 'Ostatní bylo' pohanské. Na 'konci středově,ku· je' " 
: katolická Evropa' v rozkladu. Moc hierarchie' upadá, nastupují světské státy., 

,-, Dějiny Evropy pak jsou, vyplněny válkímiL I, potom rozdrobení znala ale, 
, ,cizina 'nadále jen Evropany; Dnes je,Evropav rozkl~du, ~,kulturním úpadku. 

,Má sice'starou trauici, ale i špatnou pověst. Anglie se vyvíjela vedle Evropy' 
jinak.'Je'samostatná, přísná, bohatá, byla zemí charakteru; dnes i j'dí<mrav- '. 
nest upadá; Myšlenkově ,se evropeisuje;'Jena, předním místě ve ,snahách " . 
mírovépólitiky.' Dnešní Evropá prožívástagnacL Před. válkou měla Jbsena, ' 
Strindberga; Zólú., Rusové Tolstoje,Dostojevského, a 'dílo těchto i 'ql1ěch 

'bylo "slovo do pranice .... Dnešní. literatura ' baví~ďale 'nevede.,' Vlaková' lite
ratura. -:-' Německý a italský, fašisÍn je šovinismí výraz stráchu';o kapitali-' 
stické državy, 'avantgarda kapitalismu, nic . neznamená; není poselstvím ani 
pro Evropu, Um méně. p'ro' lidstvo.' Proti Rusku nemají Evropané nic 'svého. 
- 0- americké kultuře se sámiameričtí spisovatelé. vyslóvují ,pes'imisticky 

,(i'francouzský: G: Duháme1)'a zemi pokroku,demokratické'Americedivají 
, za vzor~":::' 'konservativní Evroí:'u. cMnozí ,pak II ':nás ~činí: 'obráceně;' dávajíce 
Evropě za vžor'Ameriku.' ~ďDi1ešní Ruská je problém. Vše se. tam'·dějeve " 

. stínu diktátu, není,svobody; Potlačuje' sé. idea'a doVcílukstirá, romantika' 
(pohlavní volnost). > ~ T ák vidíme; že si 'Evropa). nedovedepomocL a jiní 
,přinášejí recepty' špatné. Nezbývá,konči,řečník,nežpracovat ' a,věřit,' mít 

'. odvahu;" nebojácnost, ale) opatrnostI ,_ft 11;, července, opětpřednášel. prol; 
" 'Erit.Rádl:O;ti zv. sociální indikaci v novém návrhu:nazměnu § 144/0tázká 

souvisí těsně s ' mravností.' Proč má: být: umělý 'potrat' beztrestný?' Samo 
myšlení v rámci té reformy' je znamením',rozvratu dobYí .. odporu kmateřstvt 
Matkám í otcům', jde' dnes více o· zábavu,' biograf,o 'cestý, dociúny; Ilež) 
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':0 ,rodinnou pecI. Zabíjení n~~ar~,zených je' ,vždy nemravné, nelidské; :Ani" 
hospodářská tíseň, ani, idravotnr stav "matčin 'neospravedlní provedený, ,zá-

"krok, Jřebas na lékařské, uznaní. Reforma má chudým matkám přinésf bez~ 
,trestnost 'za ,zabití, plodu " jáko, bohatým, které še, dovedou' ,postarat o' bez; 
, trestno,t, případu. 'Naše otázka .. zní: je umělýpotiat před,nebo po reformě 
"§ 14~ :~mr a v Ii ý? TakovásociálnosLv 'chystané reformě ,budel 'zřejmě' proti 
, mravnosti" a přece' žádná sociálnost,nevydrží,bez mrávriosti.Je 'proto so~ 
'ciální indikace, napsal prof. Rádi, v N.' O., ' nesociální, ' nesociálistická, a ne-, 
,'lidská:,Chudí tím jenom oapodobujíbohaté. Vzorem:vždy bude matka, která' 
. se o své dítě ,stará,. i komunistická ,matka. Kdo ,je "ve skutečnosti .sociálně 

, slabý? V našem ' případě, právě lidský zárodek., Diskusní 'skupiny' shodly se 
'pa-k na tomto: neide~ ouzákoriěni potratů a beztrestné zabíjení,,'ale učinit' 

:' sexuálnLživot odpovědný:,'To",je úkol: cirkví,', ethických hnutí, ženských 
spolků a pod~ ,:.:.:. Třétím' řečníkem byl curyšský profesor Leonhard Ragaz:',:, 
Křesťan' a nový 'svět. Střédem:jehó', úvah, je'království Boží,:, křesťanství,', ' 
socialismus" komunismus. Nériíjen socialismus' jako určitý řád společenský, <
komunismus. V" životě', stále narážíme, i na kosmické moCi, na: vinu, ' smrt,,' 
osud. Socialismus je přehlíží, komunistpuspopírá. Boží království je svět,:" 
kterému Bůh 'pomáhá, kdé hřích; vina, smrt, ,osud, se překonává.' Socialismus 
pravý může jen 'z tákového světa ,vycházet, růst. Křesťanství neklade krá-

., lovstvíBéžLdópomyslná,dodušé.' Vidíme to, na dílé,JeŽíšově.Jeho'milo- ,,: 
, srdnt 'Samaritán nepředkládázrániiiién1U:dogmataj-cNa:p'osledním' sóúdu, ne; ',' 

žádá: soudce' po souzených vyznání 'víry; ale' ptá se' po, skutcích' všedního;. 
, života. Ragaz zdeužíváVýrazusvatt, materi~lism biblický: Proti němu" stojí' 
historický materialismus Marxův a"pod jeho vlivem sednesobchií.zí vnitřní' 
život, vyhledává se dobré bydlo.', Husitské přijímání .pod obojí správně>zdů~, ' 
razňuje; dušij, tělo. --:;-: Království Boží' nen(, záležitostí individua, ale kolek~ ;" 
tiva., Soukromá' víra 'znamená veliký ,boj, je však-neplodná." Království Boží : 
není sankce, ale tok, evoluce. Není náboženstvím~ není, církví, 'není křesťan~" 

. stvím;'Je novou skutečností; Bůh, je víc než nábožen'ství, než naše zbožnost;· 
Ori je: plná skutečnost a, je tam, kde je spravedlnost. ;,Bible je věčnárevo~:"" 
luce'svě,ta z Boha."-, První ,křesťané "měli všecky' věci obecné". Toť 

. 'biblický, nepolitický komunismus, nenásilný a přece: radikálnější než v Mo: 
/' skvě.·Biblejé kniha návodů k socialismu, k sociální přestavbě světa:Ofi-'. 

i::ielní,křesfanství je opak biblického křesťanství, které zase v-očích církv~ 
je kacířstvím. ,- Kapitalismus je' odpad od Krista, od Bohá, jeho ,následkem 

"jevá,lečné., myŠlení.: Přirozenou, protiváhou jesocialism a komunism.Hnutí 
ta' j sou ale atheistická. Mírou všeho tu je člověk, a stroj., Tak,v dnešním, světě 

, ,:je mrfv(víni bez skutků pro království Boží,ale bez úsilí o ně '-'-, bez Boha:, 
. bolševismus., Protósocialism a komunism jsoU 'v, rozkladu: Nový oheň musí', 

při i ít :2: 'Krist~. Socialism nesmí být formóu~ stran; ale záležitostí lidstva. Děl
-nictvó:.i é nosiťeIem" pokúd nlU půj de <> řád ducha~ Radikální. sbCIalism je 

socialismus B07.í, ' Kristův, křesťanský;' Do společenských' tříd, ' do :proletariátu , 
" patří kříž Kristův; Socialism a komunism je volání a dodatek Boží. :-:, Naď 

,,' ,večerní schůzi' byl. prof.' Ragaz dotázán, coby on, radikální pacifista,učiriil 
ypřípadě občanské války. Na to rozhodně prohlásil: "Postavil bych 'se mezi 

, , "oba tábory uprostřed ulice s bílým praporein. Sn'ad při tom' úhynu" ale, je 
.: nutno se pro mír j' obětovat:' ,":"'ďčtvrtý den;' Přednášel doc: dr; Uher:' S,kola, ' 

jáko nástroj reformy světa;' Dnešní škola je, málo připravena.na nové ú~oly:,: 
,Cíl její výchovy'~je.néjásIlÝ. ',Každý :nástrój'má;'ale něco' zhotovil.' Dnešní : 
.škólaje mechanická. ' Chceučit'a naučiL-,Tak jetému' zvloišfna' střední- -; 
škole. Tam mezi profesory : a žáky není. nic, . než látka,"osnovy , učebnice,; 
Jinou vadou je', byrokratism •. Vědomí' odpovědnosti mizí. V monarchii' byl~ 

I. 

'mocod'Boha;,Vdemokracii mají jedinci moc od lidí. Té ale ,nemá být zne
úžíváno;,:neboť 'jejich právě n~ní; Charakter podřízených se: tu nutně láme. 
Y byrokr. školství se tedy láme i charakter žáků; Neblahý je vliv, politických 
stran na, školu. "Ve škole má.vládnoíH paedagogika." Tomu by mohl odpo~ 
moci laický element; . rodiče, pokud by ovšem ,i oni v té Junkci byli· prosti 
$mýšl~ní politické strany,k nížpatřLNezbývá,než,se starat o výchovu ou':: 
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I'" . ;', 'dO:CíCh: n~bo mladých učitelů.Dn~ini škola je nástroj dokonalý;A~i sou~ 

'časnýmireIonnními snahami duch školy zasažen nenL Východ'ze situaceie'~ 
hledaFduchovní smysl života, poměr ,k, náboženství. Jé nutno vyjíf,zříše 
Caesarovy; politické" hmotné, do, říše Ježíšovy. Posledni" cíl-výchovy? Jé, ' 

'království, Boží~ -- Pátý. den' přednášeI ' poslanec' 'pro/. dr. ,Macek: Chléb á, 
,království Boží:, Dnešní hospodářství má' hmotařskou příchuť. Aby ,kolovaly , 

~ 
I 

" statky, je, třéba. m'ravních, 'zása'd. Křesfanským :vůdcům platí dnes '"dejte, vy 
/ jhu jísti." Chudoba.' Je často sociální křivdou,a tu' je nutno, v prvé3adě 

:, . odstranit. Je i chudoba> zaviněná; a tu 'odstranit bylo byť někdyj' nespra': 
vedlivé. --'- Výroba nesmí. mít účel sama v sobě;'J e nutno, j i podložit l ethikou. 
Yýroba a spotřeba je ustaviČný tok, je ,život., Cena: Je-Ii vyrobený' předmět 

:ná!l1 dra?ý; je nutno' si položit otázku, zda bychom· byli ochotni šaini jej pro-
, dávatlevněji,než ho, kupujeme. - Křesťanství,a kapitalism je antithese; Co ' ' 
'~kapitalisD}em, ~.aby ,nastalo: křesfanstvI?Kdo'búde~dědicem kapitalismu? 

" A, vakuum: Ilastat nemůže; Krise. Neznáme .východisko z krise, leč veřejIiým 
'-: . ",podnikáním. Soukromé"podnikání se, zastavuje' a přechází' na obce a:. veřťijné 
:.,'k()rporace,~ které mohóuukládat· daně zapóúžívání třébasyybudovanýchcest, . 

;.;'silnic'á(j. Otázka dání 'pak/se dotýká důvěry, jak ak.čemuse jich použije! " 
~" Krisé~konečněnespočívá v nedostatku peněz; jako ,z velkého nedostatku roz-, 

.' umu.' A pomoc? Je nutno s mravní' orientací hledat i optimum' ekononiické:. =-, Poslední přednášku 15." červencéměl prof: něm. ' theol. fakulty, v Praze 
dr. K Winter:' Muž a žéna před Bohem., Lidstvo prožívá: velkou bídu mravní.'
Mocný ten otřes nenLještě,u,koncé; Na všech stranách"se atom je!l.ná,'á 
mezi recepty je i tento: osvobpďte:se,: ód" pout' mravnosti. Na rodinném • ži~ 
'votě,:v manželství je ten otřes zvlášť patrný. Sem patří, nynější rusk'áre-
.gistrace manželství,které, je'vypltiěno skutkem společného soužití'a za;: , 
opatřťmím. ,:Že to ,jsou pouta, nedostatečná,· je " jasné: Rozklad je toho dú-, 
'sledkem. '-, ženská emaricipace?: Emancipovaná, žena trpí, a to nedostatkein 

,ddidnéhoi rodinného života., - Mládež necítí 'odpovědnosla užívat je jí tolik, " 
jako piUšklenice ,vody: A, právěsocialism á, komunism má ',mít smysl' pr() I. 

,;, ď,~ odpovědnost. Je nyní povinností budit víru.v,lidstvo. To mohou jen ,křes: 
,; • ,fané,strážci, čistoty,', Ne velkými' slovy, ale prostotou a<rozumnost}; Žil ria':~ 

" stal odpad křesťanů? :;Viděli ať prohlédli, pokrytectví. zmíněných, strážců r 
, čistóty. Chudé vždycky' míti budete. A utrpení je i. krásné .anikdý tvář ne~ 

ď .,zoškliví' jako hřích. -:...Dnes není jen ďrozkladhořejších 10.000," ale všech 
" i ,spodních ,vrstev. Je; pr<:ltó' nutno yé výchově být tvrdým ~. nesmlouvavým. 

Jestliže v ozdravění . lidstva nic neznamenáme, 'pak prpto,' že nic nedádá váme . 
. ' Konfere~ce, byla počet~ě silně navštívená (asi ,220 'tičastníkúf>ď-Byli iri 

zástupci z Německa, Rumunska, po jednom účastníku z Anglié a Rakouska; , 
':Z domádch, hostů byli " přítomni ' profesoři Kozák a Linhart., ,', ' •• ' " ", 

'. - -, ,.' f, ' . 

'. ROZHLEDY PO:.PISEMNICTVi . . ., " ~ ,. . .,',. 

• j;:; " 

: REFERÁTY;., 
-;"'. " 

" ~ - . ; 
. >, ',. The Doclrine. ol Grace (Nauho'inilosti) I vydalW;T.Whitléy,· Student 

'Christian MovemEmť Press, London ... Cená', neudáná. ';' ' ," " , 
':- Spis vznikl, ze sjednocovacích čili ekumenických snah ;,víry ať z~ízenr\'.:. 
(Faithand'Order)' konferenée eírkevnív' L'tusanne r. '1927. Čtenářlim, našim,; 
jsou, týt o snahydOstipovědomy, bylo totiž jak'oLausanrie tak oStóékhol-·" 
.mu.v.naší revui'již':castěji'psáno. '" ,;,~ .' :.' ,'-', " . ," ,>: ':" 

Konférencev Lausanne, ' usilújíc ď o~'sjednocení.· církví, křesfanskýcli 
. v učení a' ve zřízení'narážela;ani' ri,e tak 'na, překážky' snah"sjédnocovacícn 

, -' - • • > -~. :::,-"':. ,. - .' 
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,': II ,úČ~ní ,ó, Bohu,l(dstu, á eva~geliU',' 'jako spíše ,.'~" učení' o církvi: T ~m stavěly' 
se ekumeriismu' křesťanskému překážky':- zdánlivě ,'"'- nepřekon'atelné.,Vudčí' 
~layy, konference v Lausanne, pochopily; ,žek.odstraněnítěch překážek bude 
,potřeba; především:poznat dukladněji názory, církvI zúčastněných na: ,jedná!1i 

v, Lausanne, na církev :,Kristovu, ,její .úkól i 'život., Ruzné'názoryv 'tomto 
boduvznikajiz, ruzllého chápání :'"milosti", neboť podle chápání 'milosti řídí 
se i, názory, na "církev. a-její, úkol,' její puvod, ,cH,',zřízení; správu a vedení ' 
a ,hlavně, na svátosti: ;Proto bylo, jako' první théma ,studiá stanoveno, aby 
yšechny"složkykonference 'v Lausanne vyslovily se především, o milosti.: 
Tak vznikl:!' kniha;, <> níž zde píšt.' ,",,ď 

'Jist to ti~tyhodnápráce celé' řady, nejučenějších a 'ne!lepších'theologtl, 
přítomrié' doby, ,různých, církví západních i východních; ď anglikánských, pro
testantskýéh ipravoslavných, ,lderé usilují o, ideové a 'správní sjednocení' 
roztříštěného křesťanstva, Církev římsko-katolická ovšenl1není zastouperia,' 
jelikož, seštraní ,společné práce's, církvemi 'riekatolickými, ď omezujíc, se 
j eriom na uniOnistické, styky s některými j edriotHvcí, z pra voslaví: ale, jeH 
názOry' na ;;~ilcist" ,j sou vknizetétó t~ž; předmětem • studia, ovšem, theologa, 
nel,mtolíckého. " '",. ',:' ' '"~i, ",> " ',",,' ,,' ", "i",', 

" " • Kniha, podává: po úvodu arcibiskupa yorkského, W i Ebora, zprávu theo-" 
liigiékéhó: výboru, ustánoven'ého ,stálým ďvýbore~:;,víry ,a ,'zřízení:', tomuto' 
stálému výboru II zasedání'v'High Leigh 19. srpna 1931,' jež obsahuje osnovu 
celého studia ;,;niilostí'~ápřehled~práce naší knih)"; Potom v' deseti' kápiťo" 
lách, podáva jí' se; názor'y . na' "milost" ód počátků" křesfánstvi až' po naše 
dobý;,a to: v Nóvém zákoně, u církevních otcu 'řeckých,'(východrlIch) ,a/zá_ 
padních' (latinských),,' zvláště pak u, sv., Augustina; dále ve středovělní ú' 

" " v'círk\{: katolícké(římské); "u reformátoru německých 'a 'fr(Ulcoúzských, 
, (Luthera" Zwinglíhó"Kalvíhá);'ykřesťanské mystice, 'v' církvích pravoslav-, 

,; -

Ílých,vmethodistiékě tradici a' znejnoýější doby v ď německé theologií pro.; 
't'estantšké,' počínídíé Schlitiermacherem ,až' po K., Bartha., VIL.a v 12.' hlavě 

podá va jf'se poznámky k, tomuto historickému přehledu a nárysu, a, činí se \ 
, ..... pokus dáti "pókyny, jakby 'sedaly překlenoutrozpory v nazírání, -'-,'jez 

.' ,sevýyojcm doby vytvořily,' '--,aby mohla povstatisynthesa (nik~lí, 'eklek-' 
,tícká,'ale';výšší jednota vnitřní) a usmíření ve sjednoceném ,křesťanstvu. " 
'Jest to kniha 'jedinečná ,v néjnovější 'literatuřetheologické,o'milosti: 
'Jednotlívépřchledy,ďpodávané přesně se, stanoviska církví,knimž. pisatelé " 
přfnáležejí, j sou ',klasicky dokonalým vystižením 'názoru té které /církvenebo 
sKupi'ny vevěcimílostí. Ki-áťce; 'ale přece obsažně,' podávají, éo je naprosto, 
nutné: znát, těIÍl, .kdož,:,pracujío' 'sjednocení' církvL' Stanovisko kónference, , 

. v', Laus'anne; :;iby,:neby ly' rozdíly' v :názorechc zastírány; 'nýbrž otevřeně' 'a,' ' 
'přesně 'příznány ,a:: pochopenímruzných hledisk a ,n'ázoru aby, bylo pracovánó , ' 

k sblížení' církví a:':':' 'dá-lí'Buh ~kvyšši synthes~ neb jednotě, toto sta
noviskójeí v Kriize: vé všech státích přesně dodržováno. Pisatelé počínají 
sr s láskoú:a:poroz\1měním tam, ,kde mluví o názorech jiných' skupin a círKví; , 
Problémy; aobfiže'senezakrývají, 'ale tákénezvelíčují; Stále hledá se dosa
žení dle - třebas':'v' budoucnosti "teprve ,~, totiž pochopéní,' porozumění' á' 
dohody:Zvláštětřebá upozo,rniti na:,stáf na ':str. , 342~354" kterou: podává 

, Wílli<lm' Adams Brown'ďa',v níž, ,velmísprávně anášemu stanovisku ,velmi 
'ď 'blízce, upozorňuje, se na symbolický ráz, našeho slovního' áparátu,ktérým '.' 

" nikterak, nevystihuj eme'ď celé~kutečností • ph:sně j' ,ani skutečnosti, přír'odní, ' 
tím méně skutečnosti' Božfa ,tedy i milostí. Podobně zajímavě' pro nás ,počíná 
'síJ. VernónBartlet ve stati: Dllešníťnauka, o' milost (pokus smíření), str., 
355--':"372, ,v,níž: ukládá theologum'úkol,odčinití nedorozumění, ďtheologická" 
vzniklá' v' učení o' milosti a radí, aby přihlíželi: více' k, mluvě ',biblické L ke .' 
zpusobum vyjadřování: se,v; těch :dobách", kdy" nepřevládala abs~iakce' nad 
osobním' dojmem'a zážitkem., .,,' " , " .' ' :,' : 
,',Dojednotlívostí,nelze se mí pouštěti v recensi knihy. Možno nanijen 
poukázat a k ni odtkázatjako hc knize ':ladmíru" cenné; Naše církev bl!de' 

'musetzabýva:t'se také řešením problému milosti.a:všeho, co s milostí sou-". 
vi,sLMusíme 'znáthistódcký';vývójnázorů ',vrůznýéh cír~vích" a-pak teprve: ' 
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~n1ůžeme se snažit~ískát stanovisko' své V učení-o milosti, jako,js~e učinili 
jinde. Nepohrdáme žádným názorem, třebas, bychom se ~kněmů nemohli 

~ přiklonit a ho přijmout, ale chceme jej znát a zhodnotiL Snad, přispějeme~ 
i my~svou hřivnou k vytvoření. vyšší. synthesyv názorech o věci tak ožehavé 

~ a.tak důležité pro ekumenism Církevní. Kniha může 'nám býti a bude ceÍmým, . 
vodítkem a cennou~ pomůckoú~. . '. " . ~',"' .. 

~ Tisk a~evníúprav,a jerépresen;ační: :, , "A:' Spisar:
ď

, 

, '. J.L. ,F i'~ c h er:Zrcadlod~by~ 'AbeceéIaskor~ ~ fil~soÚcÍzá. Nákladem 
•. ~,Orbisu" 1932. Stran 244. cena Kč 45.-. ' 

~ . Ve sbí~ce I,Pe~~pektivy':'-k~ihy ·živé vědÝ" vyšla jako druhý~vazek 
sbírká: essayí, docenta Masarykový universitiy' Brně dra· ,J. 1. Fisch~ra. 
Účelem, vydání. těchto úvah,'. jež' místy ď ma jí. povahu letmých,' črt" aby jinde 

, ;. zase vyzněly jako ď sociální' nebo" politiokékrédo,· j li . zpřístupniti základní, 
these. autorovy "Soustavy skladebné' fílosofie", jejíž první ~ díl -byl, nedávno, 

. vydán, aplihcí na;~ řadu ožehavých problémů našÍ'současn6s{i. Tyto pro.blémy' 
~ jsou ;probírány podle abecedně~sestavených·heselďajednotnéhO rámce fomutó ~ 
kaleido~kop,it.ky,,;se, 111ěnícím~ .,zápi~níkú.,>se; dostáyá:.: opa.~~v~ní.~.- něJrolika <', 

základních. motivů ethicky tendenčních, v,refrénu~ místy až pedantickém. 
Kniha je' taktně připsána ,r.G.Masarykovi vstupní glosóu: OsamělÝ' balvan; 

'. ,Prvním', slovem "Fischerovy ~soCiálněfilosofické, alfabety je zkratkové rtaho~ 
zení pójmu Amerika, jež je bohužeI' úvodem příliš ,povrchním,ač'blýskavě 

;efektním"což se opakuje i; u~některých dalšíchvokábulí, tohoto ď slovníku. 
~Jak; je 'možno 'aspoň po trochu trpělivém prolistování' Vorovkovy~Americké 

,fi!osoHe,i, kdybychom: nic.'jiného neznali o tvůrčích výpravách , amerických' 
'inyslitelů do říše idejí,:,napsati Úlk '"evropánsky" p,ovýšený odsudek",jako . 

napsál autor, ye slovech:.:,Ale za tílÍl.vším bohatstvím, za ~ vší. .tOutoenergií, . 
za celým~ tímto horéčnýmshoriem neskrývá se nic; absolubÍě; nic. 'Práidnota.: '\, 

. bez, ducha.'~(Str. '11 a ,12:)? ,Nemůžeme'slédovati obsah.,jednotIivých. od-
,~ stavců: Fischerový'kriihy 'a'.yšimneÍnesi z jeho, pódnětů;'jenmyšlének nej
význačnějších, abychom 'k nim ,zaújali'stanovisko.' Fischer ,opětovně zdůraz-. 
~ňujepotřebu, autority a: s:~ní soúvisícího smyslu' pro kázeň mravní, 'v, níž: 

'~,~ se~ mu' zfiušťu;ehlavní národnf míše, povinÍlOst.'Velkou· pozor~nost.věnuje 
problému demokracie a vytyčuje 'pojetí ,skladebné démokracic,je.ž, idůráz~ 

. ňu je místo kausálního: sepěUfunkcíonálnost· sociálních, vztahů' v ~ hierarchické' 
nadřazenosti, S tím souvisí . u' 'skladebnéhopojetíďmísto:mechanistického 
dogmatu, ,. O' k~aritHativní podstatě~;soucna~ důraz na ,kvalitativní., různo-. . 

. ; ~ r . 

;; . 

, rodóst. jsoucna,' jejímž: měřítkem 'j e 'různý .' stupeň • racionálnosti ~; ednotlivých'" 
',~ . úseků' jsoucna. Hierarchickánadřaienost 'sodálníchďvztah}lniá; býti podle ~,~ 

Fischera .ve skladebné aemokracii, ~založena~ na kválitě sociálních· činností, .~~ ", 
íež postupuje od státků ~ (vychá~ejícíéhze skutečností hospodářskÝch). khod~,' 
notám (regulujícím ď vzájemnépoměi-y~mezi 'lidmi) '. a konečně'k výrazům' 
(jichž 'určením je zmnožovati danouskuh:čnost vesměrujejiho,kvalitativ-

ď 

ního. růstu). V kapitalislllu jsou hodnoty a~ ,výrazy podřízeny' statkům, ve 
. skladebné demokracií n'aoÍnik nejvýše stoj í,výrazy; Fis~chér 'na" základě; této 
teorie též dumyslně~ buduje dvojí Hriiiorganisačníl1o plánú: institucíspráv~7 

, ních, a ~ kórpoi'ativních;' v\ nichž každý příslušník -skladebné: společnostim'á 
~ vykónávati~furikci, jež' by jej' úřazovflla' do, určitého syndikátů a zároveň' 
dávalá možnost nejširšího 'projevu, politické vůle. Není 'potřeba ani zdůraz~ I 

ňovati, že Fischer má na zřet~lidemokraciiKvalitativní, v, níž by' kontrolní' 
instancí správy vrchnostenské' i demokratické byla odborná autorita. Schema 
reforem Fischerem nastíněných .je,sympátické, ažnató; že vrcholná instituce 

~, <kulturní,: mající nejvyšší kompetenCi ,kontrolní, je. postulovánajako.skuteč~ 
~: ~ i, no st . spíše. imaginární, než. v . dohledné době: s,!ciologicky . účitiná. Souhlasíme' 
"~ s : Fischerovým' ~ odporem~. proti. a~tidogmatismu, . který~ ,zakrývá osočováním 

~ dogmatnedostafek vlastního pevného přesvědčení. Aktuálnosť Fischerova '. 
> ~spisu ještě zvyšuje 'řada politických. úvah, plnych bystrých postřéhů~ (na ~ př: ' ~ 

kapitoly o' ,fašismu,. kápitalismu;socialismu a Sovětském~ Rusku). Podivnou 
láskou' Fischerovou je jeho zápal ~ pro.' gotiku, která~ v pravém slova' smýslu 
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jé genetický ifu~J{6i'~nÍilriě "ysvětlitelná j'e~ na podkladě, ~yŠleiik~véhó / 
názoru fundovaného theismem a pro atheistu Fischera nemůže míti plného ' , 

, 'vyznamu, ztra tivši svou, náboženskou, rozteskněnost po Bohu a, smysl, svého', ' 
'rozběhu za nepoznatelným a',přece'všudepřítomnýmživým,:Zákonem světa.,' 
,'Fischervšemožně se snažíuniknoúti této, své nedůslednosti, ale uniká, ji jen 
• slovy aJeho gotická sympatie ď je posledním zbytkem jeho zdravého tušení 
'po směru,' 'kde jé ,zakotvena' pravda.,Jakounénáboženskou,přédmětnou '" 
představu kosmického řádu chce ,Fischer postaviti na místo mrtvého boha?,:' 

'Před krásou gotické katedrály' si asL jednou uvědomí,' že, Bůh pe ní mrtev, , 
ale že jeho neživá 'idea řádu bez'Ducha: všehomíra'nikdy nestvoří 'novou 
katedrálu gótické ' souměrnosti. Fischer je si, vědom;, že mírou :kitždé ha:r~., 
monie je rozpětí mezi hloubkou a: výškou. Sám tuto,harmonii porušuje pou~ 

/ : hou předmětností, neosobností svého' kosmického zájmu.: Fischer, není ,však 
doposud ztracen na cestě svého agnosticismu. Mluvě o podstatě víry,vůbéé, ' 

,klide si. za jímavou' otázku, na jej ímL zod pověděni.' záleží konec přírodo;' 
',\Tědeckéhodogmatismu,.jemuž~prá; oblast, náboženství; a'utor, doposud, podléhá. , 

" ," Na str. 10!:!énapsal:, ,;Aleimi víra.'nevzniká rozumem, i ,ona' jest jím ,pouze 
", "přijímána, aby-byla různě, podepírána; Pouze rozumovou úvahou? Nebo 

spíše zkušenostní úvahou. Uvažovati móžno vždy jen' o něčem,' t: j. o něčem, 
skutečné'm":NeplaU tato these'y nejvlastnějšíin slpva smýslu též ,o 'viře nábo':' " '" 
ženské? Fischer ovšem tvrdí, žé náboženská víra: nehledá důkazů 'svéhO., ' 
oprávnění,' a' proto může, prý býti, nahrazena příkaiem, kvalitativního měřeni 

"skutečnosti. Přitom' ve své náboženskéafásii 'zapomínáíže ,právěnábož,enské 
silý, dispontijímysl pro. kvalitativní zdokonalení, desky hodnot. ~Gotickf 
iájem ,pochybovačné it neklidné' Fischerovy, duše:uschopňuje' jej nahlédnouti 
v' tragiéký smyslživotníhó, dějství a spatřuje jej' v tom, že člověk'násv'é "_., :., . 

': 

. ' cestě za' dokonalostí tvorby, je sražen bleskem iániku; O,'uvědomerii~této 
,,', tragické hloubky' života přicházejí :prý, lidé náboženští. ,Popisilábožénské: 
_ zkušenosti, při odporu, Fischerově keskutečnóstem náboženské ',víry, nlUsíiii: 

, uznati· za, taktní. a,spravedlivý; Bůh v této interpretaci "aby sebe oslavil; 
stvořil tento svět a my, jen' nezřetelně tušíce velkost jeho ,slávy, hlédíme 
obohatit ji svým, skromným přínosem, skládajíce, jej do jeho .;ruko~ a jému 

, na počesť',Fischerse mýli, že theistická ,víra , postrádá'tragickou hloubku;' 
Vždyť tragika křesťanského optimismu spočívá' v tom" že ,č!ověk nikdy~~e~ 
dosáhne do~onalosti Tvů~covy. ď:-'Přes,tyto podstatriévýhrady; knimžbý~ " 

,chommohli připojiHřadu dal~ích,rádi přiznáváme, že Fischerova kniha je;, 
vzácným tvůrčím· činem, nabitýni,bohatostí . myšlenkových podnětů> Fischer 

, v: nevyslovuj e ; smělá tvrzení a : v tom;'je ; půvab jeho ,myslitelské ida tno~tt"; , 
, Jestliže funkce" náboženství: je ,eliminována 'z ,nástinu' kulturotvorných" sku'::,.' 
,tečností;,' jsme knihciuFischéróvou vedeni k tomu,ábychom vážně" uvažovali ' 
,nad příčimtmi odporu naší inťeligénce; k 'náboženskému programu, poněvadž

ďď 

" též ona; není "většinou vzdálenaodvylúčování ,náboženství z vlivu na' týorbú 
'-duchovních hodno!.'; '" • \ ' F.,M.R.;:, 

c;' T he o ďo re D r ei~er:~Sestra Carde.' Romá~ .. :...- Jeny gerh~rdtoÍJá~ 
Román.,ďNá)dademČínu v:Praze 1931., ' ',,' ,', ; .' c': 

, " "př~d ;'~edá vneni ism~ psitli o ~rchcil;éÍI1' díle mistio~ského ,ďÚ:mi!~r Dreis~~:' 
rova,jéž vyzrálQ v' jeho Amedéké tra'gedii: Český čtenář ,může nynípoznáti: 
v dobrých' překladech další díla tohoto'přiidního' romanciera současnéďAme~' 
ríky"který vyrůstá' z naturalisticképředmětnástL svýchnovélistických, thémát ',' 
vsoudée ',de~truktivních sil"y 'dramatickém procesu "amerikanisace";' ,;Jeny 
Gerhardtová'" a: , "Sestra' Carriě" patři,,' do , dřívějšíhci "vývojového,' období. ," " , 
autorovytvorhý, ,avšak vyznačeny jsou -již, zárodky týchž' příznačných kladů; 
jež se :později projevily v' ,;A:merické tragédii":O,ba 'tyto romány jsou svou, 

,základní povahou', rázu sociálně: dokumentárního, snažíce 'se vpostavácli 
ústředních, bočních i 'periferních zrcadliti, život amerického velkoměsta ",ve 
vší j ehozmatené složitosti;: ,Přitom" Dreiseríuchraňuj e' svébytnost i účastníků 

ď společenského procesu:Um, že nenechává jednotlivé 'vůdčí, nositele. 'sociálriě', ' 
působících idejí ani představitelé osudového rozlomu ná křižovatkách života' 
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.' ' .• ,," . ',' I' . ",' ", " l. ,,/., ," - ".r., .• >:'(~~ _', ' .'" .. > vláčenu býti. zpěněným řéčíštěm,velkoměstskéhokalil,nýb,rž; trpělivě sleduje' 
:: jejich ~ individuálni osudové. pásmo;' áf už 'hraniči :s'životnL .tragikóu nebo 
, " komickou bi-á vurou. E vokačoi, umění. 'Dr'eiserovo 'j ev! se.~ zvláště v ;IémriéIri 
"nasUněnpivotniho údělu: Jeny- Gerha:i-dtové;:uniž.č!stá;oběto\,nosl, iÍleúhý~:,' 
; bající ·se',ani osobnímu'utrpení,"protavenériiuď'nenáiočnou láskou·; k·lidem,',." 
<s. nimiž'je 'sp'jatá.:'vživofě~n~júžeji/;~dovede :vítězitLa/vykoupiti~. její 'lidské> <.: 
;. jástVí. Vykoupiti/vůči komii? Předevšímvzhh;dem:k 'morálnímu nevolriictvi,' ~. " 

", kteI,'é ,.vevýstřelcích puritanismu 'raději :zapře láskú lL 'vlastni kr;vi 'pro pro-' ,c'. 
blematii:kou ~ vil)u; ď než: aby"uschopniJo. lidi" vcítiti: se ,v;~koriečnou" motivaci' 
činů, 'jež.'nebyly. sice .. do~tatečriým,přizpůsobeřiím·" se 'mravní. normě,' ale ,Um .. " 

).... .méně, aktem'zločiIinéhó':záměru. ;Vť"Janě. Gerháidtově': •. hřešihrdinkaiománu 
',.:: proti, ko~venčnim" pra"ídlůÍn. společenské morálký,zpřemíry, touhy. po roz'; ~ .. , 
'. " dává~í ~ se~e·.př.Fz.áchřaně druhých;:j,Sestra,Cairie'~, je ;riaplněna;, týmž lidsky,,:' ..•. 

. ;" smírným .vcítěniIIl:"se·'do:lidských 'osudů; při nichž, někteří znás<padaji 'do: .. 
propasti zapÓmeni.Iti nebo smrtí;'áby'druhé' učili, ceště 'dáLod, marnosti tohoťQ .' 
světa: KaÍn, vedetittocesta?'N a Juto·.'otázk'ú.nedává .zatím Diéisiir:. odpovědi. 

. . Púrítanism ~ bdsoudil," vybra v.si 'pro' j éhq . karakteristiku'typy, 'spiše 'ií padkové/:' 
} ď: ale 'ná.hradní, ~zdfavější'soilst3:va mravních iioreiii za. jeho ,světemrománovtm:.· 

'.' ", jasně neproniká. 'Ve jménU, čeho'"- Diéiser: s·ói.ídi,~ a';'j aká ď, je, stupnice jeho,.;. 
,'. . hodn'ot;. to zůstává prozatíiri' otázkou .ofEivřerlóú'.",'; ,;.' ~!.'''' \~.:.,> " F.,M. H. " 

... ;._",~ :', '" ':. _ .~.'" ~ '~.',. :'~"," ".;."., .. ~, :"! .. >~ ~.~.':.':~'< :/'::,. : . .',: :'.:: ,~, :,:i.~:-I.~'\';;,:: .\~";:':~/ :'~ ~:"~ ': :'f',;\,L ~.~. ,:' t~:~, ~ ~! ::._' .,~ .. 1 ~ 
::.::'0, A I f r'e d:Fů ch $':" O déSlit( svatýéh:'(Knihovií.a"životni ~moudrosti,', sva;:, 
z-ék:y.) ;~AvEmiÍlíiim' :1931; ...... ;' .',; .>,,;'- •••. i ., .• ~.,:" :'/:';: ':';,' .:: i ď',,' ::<:,:,:,.;' {. 

, .' :":'.:' J esF za j iriia vo·· 'sledova,ti ' knižňf" edicé. F úchsovy.; . V. :nedlouném. ča's:ovém 
.. ' ,rózpětí, .vycházi . po : autobiografické' knize ;,Oltář: a rota:čka'" svrchu, uvedéná 
.: . sbírká, stručných " životopišů desítisvatých;;·.J.::;: ::'};ď'.i;,;~:i .• '>::( : ....• ,. 

'. :,:' Výběr oněch !desíti, svatých'nebyl, přiiózeně''uČiněn'nijak:náhóc;lÍl~,' ,nýbrž' 
::s:určitým: umyslem."'Výsvětlujéfto' autor:sáinbliže.'v:úvodnikapiťole'.nade1' " 
;'<p~ané:',~ ~tO _;svatý~h :~idech~';'.Nejd~ ':)úuid "',:0".' svat~;" kteř~ . žili ;'vthr,aan~' žiy~teni ': -~,.,,~:,' 
:. vnitřÓim;', o:· světce,výh'iadně kontemplativnf' ,':nýbdo i.iakéši·';,CÍyilni:svaté" "ď:. 
· tédy ~ o .světce 'natolik:lidské;' aby: sL o: ;nich 'mohl. čtenářn1lkoneciříči:', ;;Ano; <, 

, ". takoVým hle svatým ,bych mohlaclítěl býti' také 1~'ďA tak vybralFii~hs tÚ~Qď, 
" desítkú .' světců:', Pavla.: z' T arsu,: Augustina,';' Beoe'dlkt.a: '''z''~ N ursie; 'F rari.Úška ",: 

z Assisi; Kateřinu Sienskou,J ana z ,Boha,' Filipa; N eri' F ranm~a' ~Weského; . 
. Jana ,Křtitele,Vhinney ,~blaJioslav'enéhó.'Doha:Bosca'.:ď:,:;ď~:'ď:,·', :'.' .. '," 

;'. ,!~i' N eiřeha/přjphm(n~H;./ žé: se '.výběr" dál ,~.e',siahéiviská, pfísn:ě'katolicl<ého:';: 
~. fA i . kd yby . .yýběr .' nebýl' dosti: katolic::ký-/, př:es;Všechnu~dobrou:. yůHa: .. snahu', , 

"aútor<;lvu,' můžéme'sCbýti,jisti,'že 'Etichsřeknenakonec:'mei\ .'culj>aI. Akdy~ 
",. " by snad 'nějaký ú·sÚdék,. nějaký vyrók' nevyznel ďorthocfoxriě :\;e; smyslu htó~ 

, .' lické víry' Fúchs úž předem' odVQlá' ;::";.1.; "·";·.:.·"r::,"·,(~ :'.':f:;:: ',ďď,':~. ,:",:. 

, , ,D,;-P ó 'této 'stránce riIóhlb'ý" si dobřé' ~~žádá ti na k~ždóu\'~vój i kriilÍú )mpri:' 
, matur.: , •. u:! při~lušnélío :WkevnIlio: úřadu . ka toIického. ',T óto' • mějme ~ Jed ý .. : na ..•... 

, paměti;:listujíce jenokóíž!iou;' Že'. bylavy'dána've' sÝobÓ,4áhkém:AvEiritiIjů·~a: 
věci! nic"nemění '," 'f.'; •... >."'.,'">: ,O;: ';':: .. '.',,'{/'3,':: ,.:'i:.':';' ď':,,::., .. ' 

· ~,:: 1'0zoruhodný~Iicim~nt~~ ;p;o knížečku Jzůstá~e'.oav~lávánrs~ď'll~::S8ílef~ .' . 
',bloriioyu " kň.ih,u;~,Der:evalÍgeUsche:; Begriff j'dés; HiiiFger(',.Ytichs. z ,ni; ,cihij~ .•.. :-': 
, iiěkf~řrrii~sta:;a)ó; s;) i};tÝIJ1 z,a:d.<)st.i~čin~n~ P~osy,01!.c~rkev,';li~,~íŽ ~y p'ře'ce>~,.)' Y.i., .' 

.:by'lo;'Jze mluv.lh·bl:z: nadsazky; o':hyp~rtrofl1 kuItu:svatych;'~ovzoruS9der~;') ,,: ... '~" "" 
. bloriiově~tiIťazujě"néjdřfve'ďk !toinu;.~že' svátos(.j~~,pojem.'jinKne~:'pouhý .'é 
· pedantický; pojeni. mravní .dokonalo$ti. Svatost ~ je':sv'éhQ; 'dr:tihií:heroismem;' 
.je;',;hórlivostCdon)it Bíižího .. ·. - " ", :3' '.'.:(;;"~<\~:"»"'":;;)'~'/':") 
,.::",; Z ·uvedéň.ého:~lipíSu' S8dérblóniova,y: ~soúvislósti:S',tímtO:'výměrein.citl.!je 
d~lé, pa~us:';"Před :několika. létY jsel!l ~v jé4!le.:z!l,;:svých':~túdH Q 'sy~téichc' 

" .a6Ýozo.v'iil, i'že"'řífuské"pojeti'~ světce .. ·v.z,ásadě: 2i'důrazňuje/věcspráyóouj'·.na: 
'niž" my:)~evangelit:Fpřiliš často 'zapomínáme;nebó' kterou,zanedbávámli., Zvlá~ 

, ,7 šfě".'pó;oh'ilobi<':·pietl'Sn1ú ,a: osvicenství)',jevi: s,e ;~,v ď: evaó'gelické .' . theológii 
" 'fěiiden.ce: .i:ac1ona!isóva'ti' .zákl~diirlláboženský l.poj em ;svato~~i.; S,vatost býla. 

'ztófóž'ňóvána 's"rnravnLdokonalostí .v-ěIší nebOll1enšt ,Bohóslovciďse,d~vali 
iiá;'mravrtí· d6kíiňalost Spasiielovů,;a.~a:~mravn:i .. dokoriiilosUehéi 'malých: a: 

~, .. ,,".!; ":,.' ·~"""':,',:~,~,~·~';~;~".,t':·'~',:' ... j,:':"<"'::,,.:.~, .. ::;.:~, ·'l;~""<:,:",_·;,"'.·-I;:·_'·'·',é:;:,:,.;,:;;~.;: .. ~;-



, "" ",ď~",,:,:,;: ,/:",<,.,:".,":':;;~ '<;c •• ;,' " " ::~:ď.' ,".'."", 
" slavllých;:~a:sledovriíků, .. ··jakcí"na:,cosi:rieg~Ú~ního,;'i~kó ná',11edoHaťek,·díYb:'." 
, 'CÓŽ 'odporuje'svěaédví,PísemáživéhonábožénstvL:',,:, : ,,: 'ď: .. ' ,ďď ','," 

'.", '.' :',:,:Jest ,zriámožeJidé: 'sL:(lá.li;írinoho·'práce : aby 'Čimlú~i1iSp~siiele'ďi~' '. '; ., 
" .', " ';' ~ )ák'~e~hódriC?~: i>rudkosH:~převraéel'vďchráni.ě ::st:oly 'periěio~ěriéů, périízé:",:!,' , 
;',' "~ózházela: bičem z 'provázků, vyhnalobchódníky Ls jejich:'ovcemia s: jéjičn' . 

",', ': ""',volý ~z;chrámů;' Co ~si '-lDá \.poČH(zbožnost:s )ako'.'ý~ ,~, člověkéin 7, .Žár ,lásky; , ' 
',' .' .. ,;",::;'·,horlivost spiavédliiosti/:seb~obětóvá~sta:tečnost.' až,k,:smrti!:,trPělivost 'bez. ' 

;, .,. ", '.';mezí mohou'ččlověka" učiniti, světcem.bÓŽím, ~ ačkOliv ':třeba'se .'rillidá, lecéos. ' 
,',: " " vytkn~utr' c,o,: d~ko~e~tn~s~r':~,::~ezYll;dlló~ti/'třebaŽe i ryto' ·~á~y,jé~t,n.utri~, ,":, 

.":' .'. " "o,dsttaIlovah . bdelosh~ a CVIkem;' Byh "svetcem,,·neznamená:. pflZpůsobdt ,se .. , 
,; '.e :. schemabi, nýbrž, znamená 'Ji: vlastnost; žečlov'ěksvýni životem: ac'elousvou~" 

,. ':,:1, ~ /::,: býtosti~výdávásvědeétví'.oboží:'moci;' Nlak~'nÍá .římské'po.jetí , .• s~ětce ",potud ',\/ 
" . prll.ydui' že' existuj é svatóst,jež 'se.!j eÝ(" boží sne ná.slabéin člověkii' a: nikóU,'i, : .... 

. ,:,; .~, v.'náprosté;kopiihot~vých v'zorÓ:ctňosti,~', Uzavírá': 'pak :éitáty:z téhOŽ ;'dila: ', .. ' •.... ,e. 
. . . . .; ,: .. ;,Sva tý.: jest; :kdol svou> bytósWťa 'svým žíV,9téin prój evu j e božF silu;.' tÍlKžididé ,:-:;'i:i , 
, ,j;;;:> rievelebí ;'jej; : nýbrž; Otce ha 'nebesich'~(ve"smyshí slov':ď"Ne' 'nám; Pané;;rie',' ',>:,) 

•. ' ·.>;.:~ám·, ::álll'j~ériu:s,,:émidej. ~~á~iíl")',;,:, )",; :, :i;: ';'.' ď.:',;:,:::,; ,;~ď,,/. :,,<,;,:ť:'.,'.;' 
j,'.' .' '~' :,'- . Soderbltml:: j ést "j istě:autoritóu; '{hódnoU: (. naši'~Íívahý:' Nelze:"'illespojí', '/ :"",,: " 
" ; v"h!avním, 'nesouhlásiti s fého"vfvody~'fAI~' ja~';i' přito~' ~oc!todr celý ,Jen ;,~' 

arsenál'katolických svatých; krčmě několika desítek; všelijací' ti legendárně '.,' ~, 
,svatí, lspedalisóvaní, c'o d~ proseb II :Boha na Jédnotlivé ooory' dlé. jjůsobnos\i<~"" 
,svých svěřénců :na tomto' světě? "Jali pochodl podle ,těchtcí závěrů ,na příklad;',':' 

) Jan NepdnlUckÝ, ,nebo . Svatá ,Hora:- se, všemf. svými ,podrobnostmi praktického ; 
, ~~i,í,~án.i, ~váW~Wi),ď,;" ",',." ::'G', ,;/:: ~;,:':~';::\':;; ;,;i\::·~.~;>;;',:':ď: I f .: >' :'~:, ;-'; ;;"', ' , .' ." 
• >:'j',eJak vidnq,::apologetickýďvýsledek', Fuchsův':i··.·,při.',;citóvárí(~ze; Sode,r~:,. ,< i:. 
··bloma ;'bude aj fést\kusÝ;u';:;,:'';:·;'':~::,><;:::!{,'l,I.,l-';~ ,,;;. ;;c:';.' "'~ <"i,,>,";; ':,:":., ' 
. ,.;. Než d~drio:zůstává;y: ktÍižce':Fuch~ov:ě charaktefistickýin;,Neopotrienef:':, " ' 

, ",F uths nikdypřiležitosti,: alespoň ·ták, ',j ak.· jé', uvédeno;: přibližovati; sésv:ým 
:kaťl:!lictvín:iproteshuítis'mu/;;",; ;' ,:" (,,:: ;,;,',. ,i':~ď:;i:';"'}: ..•. , •. ,;. ',; :;, >:"'."", "', 

éi ,.' '.' /PraktiQky( má,,; publikace., f uchsóva j é-denvýznam: a to ne. malý, • .v zpó~ 
<í meňme na' katolické,edice'Kuncířovy:" '~raze,',édicL;,KrystÍlI:', v' 'Olarnoú'ci;', 
;:;".: i,osťatní;; co, dries.výchází:zkláštera: abohosloveckéhoučeliště" řádu domini" , " " , 

" kánů tamtéž, 'ale ,i jiríde,. '" ", ,,~,,', . >, .: :". ::', " , "':, , 
;' Tyto'všechny knižní,podniky mají totiž podchytiti, co se ještě 'dá, Z naši .<; 

československé· laické inteligence pro' katolicismus ;a ,proto \význam" jéjich, ,', , , 
jest,T propa~aČníI' Takový cíl, zainteres'ovati :totiž, širší :v'eřéjnost, byt i ne-'.' , ';: 

'. přímo,:'. ná) nové ~ď reri~sarici ::katolié.:tvi,i'v,;,zeiriích~;čes ~o~lovenských, ,sledu j e)'i: C,( 
.,tákéknižka: :F~éhsova.',\Nákólikďsé ':za;,Uvédénym'ťci1érÍl;yyužívá, i,uniělecké .;', ",' ',' 
výpravy ,těchto, knih;"přéne'cháýáiri: soudné :ÚÝaz~'čténářoyě,' Jistě uzná;:' žé~'ď" 
,t~tó:.hřiVpy.'.· bylo::ópray~ú i důkládne ;.vyúžito 'ria~ imlČný~'Í>róspěch,věcL Pro '::',:; •. ' 
'nás ';ÍIIoho'u :,býti'všéchnytytO"; 'ókolripsti: .ovšémjenoin;'memeritem I, ';.; ď éťť '," ': 
· .,~: ' Obsahově je'. knížka) F uchsóýa. v:':CelkU' 'dobřé:yyřéšen'aamistý i . ~rdeČ1Íě ','~~'ď 

,.psána' '(viz' po'ZnÍimký','(j) zesnúléin':áfcíbiskupii' Stójanovi, 'na' str/130) ;,y,lí~ď'o;: < 
'j éen! jednotlivých sva tý~h a hli vně -~e výbě,ru 'lá tkYé'P-oužité~ It ; j ej ich ; před-:~ " '.: 

,. stavení ': čtenáři,' obratné. 'pero ~ f.uchs6vo' zhostilo/seď dobře J svého, tikolu:: .0, >~::'~ 
" AUgustiriovi bylo by' ;však bývalo'dobře řici, že znál filosofii, a kultUru 1 řeckoú", .' ,"~ 

:"ť,jen < prcistředniétví~'.: látin'y '. Ře~k.~ho:ď jazyká,neovládal, kterážto ~kolnost ;:0' 
;',vedla později Yn'édorozůměnE ye~výkladu.některYch' míat, z' NovéhO. záltq'na:,:.\i 

';á'tédy kthéolog'~~kýríúporůiri';<ďi:,:;,:ď:." ,i ')' ':, ',: ' ; ;'~ ,"'," ' , ',i' 
· ··.·(Ve;,všecn, kapHoláéh, zvláště: však; v.některých, postradánie všestranněj-' '::'.-: 

.• šiliovyužití,literatury,-KatolickÓ'stanovisko;Fuchsovo nám· sice'dává;do- ';: 
'statéčÍ1é"'Vysvět1ení, :pro~tiitč:ďokoIÍlost, ale. nemůže'. uspcik?íiti,',j',;:,:i";.: "~i ';. 
ď:Tak v kapitole ,0 františ~iL:ťAssisi.póužito K líčení živóta a.dila svět~. ::;, 
• c~va':Arigela Colomba: ~hilíy ,,,Francesco cl' Ássisiu

, O : skvělé '. a pilné .. ' práci' ". 
· Sa1Jatierově, kniZe 'to~ opravdu ktiticM,v,šak. ahizínínkyiJd,e'.li ;:alé okato. 'r> . 
liéky>prameÍl;:použije Fuchs L drobnější i;asopisecké/stati" nebo spiskuryze;:',~ 

· populárního (viz na příklad 've . stati . "Blaho$la'vl:!Oý' don'. Boscou 'B: 'Pazder~ .. ~ , .• 
nikové: knížéčkU "ApoštoL opuštěné Iriládeže \~ z, r ,1885), . což je sic.e ď zcllla . 
správné a má.:tak býti;,jenomžé: sé'nemá id-íti'jednostranně, .,,::, 

, '< ' " ~,' ':"'. "0.,": \:;',- ". ~ o·, < -',:-

178 , 

I, 



~' ,:" 

'!, I. ',~ ;";,' _ - <c.~ ~"e~, ",') 
" ',. , ~.., :::, ~>: .,,', ,0, 1 <:'" 

;é;:~; Zají;n;ivt>j e}~ávěr, kíiihy::A~tór.~; riěm ;dóka;~j~ďváh'u.,tradi;;~·V:iIbeh· -a:.. '. 
"'~ro .vYběr, ~Výcl1,de~íti? svat~ch~. zvláš.tě;~!~a:ví:: S~a~ý: A.u~uštirtsé; ~dovol~ýa'::~< ... 

'svateho Pavla;'. svaty .. Benedikt mysli: pw ·zakladam ;sve ·řehole.na d~"ateho: '.' 
'A1,igustina,n'a 'Benedikta- mysli. V rantišek -z i Assisi;' na'.: svat/:ho: Frahtiška> 
vzpomÍ1iá 'Ka teřina ,Sienská: N aj ej í hrob 'do. Santa '[I1aria 'sopra'. MiIÍehta . se'; 

. ,chá,di mo~liV: sv: 'FiI.ip, Ner~. ,~.'.:',;.'l';\,:: ,>ici:'ďi:ď'': \':»!'.::'i/~,,',·r:ď .'. 
, '" ',M yslim;' , že . výinaní'á 'vliv? tradice " j e, příliš >všeobécňý ,.~ íiéž :ab.ý :;se' ': j éL';' 

dálotakto;použítijáko kriteria~ k: speciálnÍInu' výběru hloučkú b'yf výiÍÍám'~ ;.:, 
, n~ch :oso,b;.,(:::-ď'>.;:,ď,'. /,ř/.~ ';~~:." ", ;..: ,';:::',r}; 1,' Lt/{":·' ";; f: 'P,~di~~ek.;, ,":::': 
,<:,A Íl dr ~La Ialld~:Lis"illúsions' évol~ti~nrii~ies:. Parl;;: 1930,.Xt-464 P.,', , 

~,',.: ::' Jestlto. d~u_hé,:o něco stručnějšívydánFaútorova'spisu"ktérý: vyšeL tiž,: 
'·.,před, světovóuválkou ,a 'iiesLná.Z.~v:L'idéidj'réCtriée:de·· Dissolútionc:oppdséé,Cé'.;" 

, "~; ;'Acelle de J'ÉvolútiolÍ ~ dans:na 'niétho'dé'd~s: sCiéncesphysiques : éhÍnbralés:'~','~ '. 
,:"....'.; .': ~,Úkladiíi:.liílÍí :spisJ:'Zů~iá.vi, 'odp~r;'yl\Čii 'evolt'i6io'nis'd,,&; ..... j~ICjét" tÚo'.:?;,~:ď 
.'; ','so'fi~k:y uplatnil; v 'svém : ro'zšáhlém';dile J~éfbéřt Speiícer':a::'jak' jef;s~ýiii:'::, "', c' ., 

. :<, ·,.čtenářům ve, svých, kniháchťp'ředkládalL Brunschwiěg,'ďMéyérson á'~'i iní;~ ,Tedy'. ': .. , ," ': 
' .. ' ,spis ; ~ktuáhi.í T době:: svého :: prvéhCi: vydáňí;.mnohéin' niéilě ;, už /dlÍ~s,';·Hebažef. <:; ;.... . .... 

. ::;:)" ,;' J!eni naprosto.zbY,t.ečllý:.a,skýtá::!Ívahou.::i"ínatéřiálém::~dostbpo.učérii.:.:":,::,:;~:ď;!" /~;,c':" " 
"e, ;,~. Rovněž ", táK 'je' úž':q:nešlúl; tročhú;'odteliloú ?~tér:miIi.ologié ;'spís'it . (vii na .;"';:-=:' ,o ... 

~,' příklad 'výrazy.: dissoluce',~-a-evolúcé;":nahraŽené ;JermíiíY>in.vólúcé::~<aššimi~; . ;:;.; 
. c·:·'· lace).: Názorů Lalandé.' n,:ziněnilr S~ět, á'niyšléiikií'spěj e' dléněhcf od :růiňo-' \, ". i ::<,>., rodé,ho,; ~{é' stejnor()dému, 'aniŽ,: by -: býlÓ.kdY" naděj e' ná'''tiplné. 'itotožněnt~'o " ;.~:, .. 
,';c, "::, .. ' .. Odt,ud . reflexe ,. téliož ve,v,ědách',' záéhy'cújícíchskútečnost' alespoň; schemá:; ... ' :, 

i;:~:;: :,(,ticky, tedy; v; ~iol()gii;' 'psyc~?l()~ii;:s,()~iologi~;}~č iv~'fýs.19é:·:;:;,/.: ;>ď:,:~i:'~':;: ' ~ .> . 
::,';:.">' ',~:~ :',~:;",';> :.Pokud:.~> ',dtle -pro.bl~sk~Jl·.~azory.·~a': ethl~~. ~p~l~CnqS~lt!~ z~stav~ " Lalande .... ~ ~ '~,:/.:: :"_',:', .. ':',." 
',.c;·...vždy·více ·positivistou, než čímkoliv jinY-ni:·' Jemu ďnéliéhiravnost:Oudovati,' i.,;\'", .. 

'. ." na' nábožimskýéh r představách;: jakožtO' na "něčéní neúrčiťém ~ a'zcdasubj ek':.' , .... 
',:\:ď . tivním;: LéČ: pr:Véín~: bude ':stati~vďceStě : tiž .ónlm.,,le" dúalisme. dé'; faH": ',réillité .' : .:. 

/;\::,' déľindividu, iúéversibiJité' 'dufeinps}':'·'.'·"; k,: .. ,,">:·'·';:i<;"./i.?::... .' ,. '. 
c, .~<, ~,;D~uhé 'pak' jé ' těžko' pro~Lalanda: řešiteli:té,"irovnajako 'prokaždéJíó';)" t',' ď ,',. ' 

'" >ď:i,:ď?em.u~ ~~B,~h :.~f~\~Z~~~.o~>r.ealitou;',·! •. ;/,~::< .• ' .' .. ,':;:-:./}, Y,;':,:~rg~1~i~:~~':3', ... '::'. ," '. 
~. ;;:".:M ax im(G o i-ki j:. S ; kým jdek .. · mistři 'kllltllrý?'Dvěsb.tL'Přeložil ", . ~.', 

'·'Jiři,WéiL,.vydala;Levá:fronta;·PrahaXlI:;·sti.:4S;: ..• ·,.'" r:.·.·( ,,:.,,:;;:f:;...... • 
. (i,.:.(ď;Jesttopřeklad dvou diskusních'; statí"M. Gorkého"které; bylýpůvodriě; i::,:, .."., 

,..publikovánY' v.' sovětských listech;.a, 'to:v>;;Izvěstijíéh", a: v"';,Pravdě'~:jáko -.' ..... " ", ... '. 
: <ldpovědi . na dopisy, a· to prvá na'dQpisamédckých žurnalistů,'. druQásvědčiCí. '.'./ ::6':;:;:;ď~~:' 

".;. ': :'~,~.~~rZ~~~I~~::~!~~;tl~~!~~~~~J:fsíěť~c~~~i·~i~Afď~á:~lJ~~;;~>~~jY~"~\:t·tč~~~~;;; .. ~'(~~.~:,:",:,.'··· ·C., . 
. ./:.;·:OtOČífy. niéh' Gorkij na.kapitalismus' vůbec; odsuzúje:postlip ďAtigličáÍlů ..•.. : ......... , 

",vlndii' jako' postup Japonska 'a < jinýéh'velmoCi: v čČíriě, "a' zvláště ,podrobně' ". '-,: 
":' . kritistije.politié:kóu ;řeč.',bývaléhofrancoúzského minístra' Caillěuxe, který: , .' ". '. 
,': '.... :pohfíehu námfsto :"aby -·vinil : Jidi)':'i'e~;ineužívání;··;: žádá;~/ aby, ~·:lid~:>::~,drželi:::.:na·.':'::' :,.'" /, ' ..... ~.~~ . 

~,< ~~aě 'věd1:1',~ I.r::: .:.:~ J; ",:,.' .:~ ~ ~ ':: f''''~~ .:: ;, .. c~)),: ",' .:.":~; ';~:~,~ ~ .. ;':. ~,.<:.:,::.,', ~:l':,; ',},'. ,\,',;; ~:'.\ \,~. ~\;> ,-.h:)~' ,:~:~ !r~'. ";~ : t~'~':-<:1; -; ~:~: "~::-·,L ~,'~/"~< :'~:" 
:,::'"Rozhovor:Gorkéhoje v této brožuř.é ,široký;"Od"poHtiky,' ať ,tiž" je to' "~.",~, 

" .: ""kóři~'tÍlictvi' a kšeJtařenf: Evropy y·jinýqh i s,Y,ětadileéh;.,I:1~b(j ;vý.hrftžl(ý; hítlé,~~ :':.li:;~:/;·;" 
'h',: rovskl!iho :poslance ' Bergera'. v:"Koliněn.·' ltf 'přechází" ke' ,kritiče'sóučas'íiél,o,". ,,-:< .. 

, ,.. . uměni . a ,·póměrii.v <dnešním. uměleckém .. 'světě' vůbéC/'. c, ;;e:·;'::. ':,.,', >."" :.~:' . ~ .. ' .' 
.. ;, .' .:,~' F o~ógrafie. a' kiIio. ní čí . maHřské'uměni,·pi3:W na;' i e'dliě ;,si~áíiCÍl .. a' podóbně.', ;':~ " " . ďi~ '. 

Ó ,'stránku~ dále:. kinematograf· postup'ně ničí .;vysoké, divadeliii t uÍriěúii niá' >. 
- pro;tó'dóklady:: '.: .:>; .. ,ď:. ".;,,;; "j,;: ,.';"" .• :;,,:;::>,. '.: (>i':.!í ;'č: .• <:':.";.:: .• . 
. ,<:; '.' Nás 'aiciF nejví~é;zaj!maji' Gci~kélía' mí.zory~okřěsfáIÍstv{~(Odstíitijci~ie',;:; .•..•. 
. ' <>všem :vůbéc,: a. td nejen, pro'· církevnictví. ,'\[ycház!':přl: 'kdtice·.tase:: Z!lOSPO': ' 
'dářskýé:htájmů .• a posúdek, svůjvyměřujé~ ~lle .• toho, jak: s~: éIrkvé; osvědčily 
. právě na ·tomto.' polEM~ly .se osvědčiti,' neooťevanl!elÍ<i':lIiluviď pro:táko.vétó," 
osvědčování' se.' asně. Ale onyse větším dílemnCos-('ědčilYi' ale zato',se "dnes 

cmoolí;pravLGorkij; ď. ...... . . '';co, .J 
'--,'~' ~~: .. ,:,., .. ,. -



~,;, ',- . , .. ' 

.. \""'c,,ď>\,,~c,,·:r'::~">.i' i." l' ,.: '.' ",,-0;:> :/., 
"; .• Nato ~ irortisu je; anglikánský, .,Otčenáš" ~ biskupů'~ yorskéhó , a', cantenbur~> 

.'; skéhoi\ Hodně, ulpívá: autor při' svých 'kritických .:výpadeéh' na katoliCtyí' a,' 
:anglikánství.':Ruská ·'pravoslavná:.Církevmu :už"asineslojí'za jediný pohled:' 
:;Ta"svoji',roliaohrála .. ~>,:,,:::.. .' i«.',': J.::'.,::' :",-:.,'?:-.. , 

",., •. ' ,ď l.:;Stará (j sotl.\'a'~otřepariá, poukazování.na církevní boí e'.' v . děj inácli,' '. na ' .', 
" i činnost ,katolické inkvisice; jakož Lná' některé skanoál Y' z : kruhůcirkevriíchV 

, k 'nimž ,Górk'ij několikrióvých ve své brožuřepřidávLNéómlouvám jich a 
"'. dobře jest-uk4zatLněkdy. na ně. Nalezl by jich ostatně..v.Sovětském Rusků: 
,'aptáv:ě,míIPo, cirkev, při dóbré,' vůli.' také. dosti. :J dout 'g . lidsKou, : společnosti , 

'.' .~, jako' sUn' a . je přece. svatou povinnosti~ ~ á ivláštěkřesfáiíských církví, brániti: 
,,;.' ,~e 'jim. a~ze.'svého.'středu i ,z: periférie ze 'Všech"sH .• BohužeLriě ,yždy:se. tak 

;;t :. děje,a.:né:.vždy,'setakdálo;;, ;";':'::>"-:,~:~;' '>iJ',':};:' .~,',,:," ,:ď;;',:.:; 
,: ,'A 'ták '. tři Ltypy:,círk'evníi,církev,římsko'-katolická;iiu;:glik'ánská'á, Í>rávó~ 

.l !llav'ná; ,každá'pQ svém škodi křes!anstvL:'.:·· . ;;'1\ ;;<:,5:.,'~"(",,,ď,;::;': 
(;,'.;Svůjvýpad: p,roti křesfanství: končí.Gorkij. posléze'. sloVy:';;,Nik'oli< ká~.ď ,,;< 
zánL,lásky' k,oohatémti,dělníka k,zaměstnavateli, :.-..; to, n~ni ',nioj e: řemeslo. ':-:-,;,' 

, ~ej~éIIlschop'~;,;utěšo:vatit::, ',:.'".' C:'>:li;~?,;ď;'.c';;::"<";.,:,:,,ď: ,}",,'; ",:' " 
,,' :" ,y·Jinde ,.řiKá:,.,;Tak'tomu:ďbylo •. a; je~t: .křesfanská. cirkev' bojovala:,proti' 

• , ' naivnimu kómunismu evangelia, a' v' tóm,' vězicelá: j ejí ; ,historie' ,".' Třebaže 
. ,>, : "to neni, pravdou céIou, :je nI! ~O!1lto' tvrzen(pravdy, dosti,: .zvláště~pokud~se 
" ".' 'týče',hierarchie katolické;:; :'7"':" .:'\'., ':><'.', \:'.:,>j,; ,.:' '.;.> 

;. ,;;,:~;':.Netřeba;sé~však:pro :hřiéhý. jédněch':stavěti 'Vůbec.:ké'křéSfanstv'(ziidY; 
'.', ,T ákóvý,ďpostéij je; i , od, konl1inisty Gorkého, faJ~šný ; a nesmi býti~, pro, svět 

.• ' .\;,,:~iDěró,q~ tl!-ý:IIÍ.,:M!lohept. '~éí:iěinéž; ;pi!keY.;:!;:a(ol!~ká,:tfa. sta v~( lj.o~.odářských 
, ~, .': věcí s~eta provinilé církve,křesfanské n:a',církevní,konferencÍ:propraktické 

I ď -. : křesťanstvi' ve Stockholmu' v' r. 1925 řekly, svoje mea :cúlpáa sHbily,si,. že 
;"po··čase"vydajiJepŠi ďpóčět\.ze;s~éhó',jedňáíií;::ď::·':":':I., ,;,'.:: •• : .... :,::,>::, 

: ::: \ Dnes:, je' ostatně', ~1Íbéc: trochu,:.' jiná;; sHuaéé: ,y' ;křésfanstvu;:· neŽ, .j'éště: . 
. před :: nedloúhými léty~~: O:tom 'DohlÍžel Gorldj;nevi., 1;, když;' záčátky', jsou • 

. ','. těžk( a~ nejsou, bez éhyb a: Ítedópatřéní,.Ůž tákový faktexistenée:;,Světoyého .' 
svazu;fďsyobo~nýc~ c}rkvLkřes,ťanskýcl(: jEl:' vice 'než, pouhou, nadějíipro , 
budoucnóst:člstého :kresfanstvL Ostatně 1 e snad Sovětská Růs sama;schránou .:. 
příkladnosti a' tiéhého Iidskéhó štěsti? ,', "")"/,','< ': ... ' ,'" .:' •.. , 
1 r: :V,':druhé ~ol~mické stati Gorkého ,je :,:óbčas~~ '~arážk~) ria'ď~irk~e>' ~~bo '; 

/náboženstvi,> pouhým': přívěskem: politických: rozkládů' autorovY-cli.; J.T akľlúi > '. 
:příkhld, po.známkY' k '~náméInú. listti:':JIlétrópolity~Antoriij e,'" předsedý' synodu,-' 

,:' pravoslavrié:' čírkve •• ' ia'~lii"anicemi :'Ruska',.atp::,~ .. VolóomyšlénKářsKá;, revue.'. 
'>, :,Npy~'" obzory':: (čis~ :ťi): ,sí!,ótlsklá< a' průhlednoůtenae'riCí:,:výňatky.: i 'Gor":

,":; kéhó.~· broŽúry' pod:: bombastickým.titulkem': .;,Gorki j ~Ď:; krachu~křesfanstvi.·\~,~ 

.':.-' 

,. "'/.;l~~f:';1tlL:,li:;s;Jj~r~JtiL;'Ji~1iJ;/:::(Iti::~ :Cj~~:kLiL\'\d~ii~i~;o~~i~Qr~lj ~": 
Piep,áá;,:, piofespra:~'40hosIoví v'" Paderb'ornti' Diíssel,dořf"L: ·Schwann, -:: 193V:'.;, .. 
V; celóplátěné"ýazbě" 42:Marek;: ~ Theólogové,:za:jisté s rádostiuvítájL toto.' 
.dilo;: které stálo milOho;práge a' které bůde VýbarÍlO'ti~pomůckoti při stúdiú': ,.' 
.círKevnich dějin. Dílo obsáhuje, 18" máp 'oarvotiskóvých<,t .' zevrubný seznam' 
:pramenů Iitúárniéh. Dilú předcházipředíriluva v 6; řečech.',':';:':' S vydáváním .• 

, :histodcko-zeměpisných .. ~map, jsou; spoj cny: nÍnohépotiže.:Historická:' :mapa 
,.',můž.e 'jén :ye; z'vlaštních:,případěch1podati.pravýi obraz.' skutéčnéhó,děii~Ílého ,'.' 

• stavU;: ,Mnóhdý musíme." se ,i 'v idějináchď;spokojHi ; jen neúplným poaánim. 
událósti, ':neboL i' "ýličenL dějinné ;JudálcistLněkteré : doby.,.pro.~nedostatek: 

' .. pi~eníiiých~ práÍIú!niL'lzbýlých památek j estmnÓhdy ;sppieno s.velikými. po- ' 
'tižemi.Tíní, tižeji se daj,i něktéré:-vědvyi.ádřiti 'a vysy~tIiti j~zeÍIJěpisným! 
:zúaíriéhky':nfi' histoTické mapě: .Ná př.!městó'! Stridon,;,rodiště.Jeronýmovo,' . 

'."'." ',bylo ,v ,V"století od." Gotůsbóřeno á'srovnáno'ďse zemi;:tákžě se. dnes s' ~lrči;, 
tÓi;tr-rievi,.,kde stávalo.'. Dódries. vedóu:se sporýotom":Atu,.jest>těžko ,toto' 
,'rooištěJeronýmovó' uvésti,na, mapě; bez 'póznÍímky;: A tllKovýcKmist, o· nichž' .... , 
se~dnes n'evi;. kdestávaly,'i4;!sLvice~ :1:0 dSOlf:p!Ítiže,' a nimiž, se'setkává: vy:: ':'.:í" 
, dav~tel historickýc:h,.tnáp. ' ,,',',';',",:..S .. ',' ";: ';:'" c~ 'M;,Z:c:" 

.,.. :,' r ;~ 

j. : ''-., .~ " "'.1 '--" 

j 



'. ;/;:, .... , • ! .. '~ 4:.'; ~~J~~T~,:~:'/~ :~;",;;i',,;;ť?::;»"{'~:::~:c.,. " 
d 10; JeiJnota,Matrs,kií, v.;primíinv}thna1Í~!~í: Čá!itťčt!d~, 158,7 i,;, 

,.'až1595. Nákladem •. Královskéčeské společnosti nauk 'v: Praze. 1932 .. :Stl"an.·, 
'; 382v~l. 8° ... Cena neudáná;' ~ Je to; dokončení velkého dilá, Bidlova:V J lid-! . 
notě, bratrské;:!lokÍ"ačování .prad 'Jat.' Golla'~v;, tomto 'O~ol'u.;Záíiml ď~'j dilo , 

.j e neí eií: u: nás,vroďném kraji :J ednoty /ále: i y. I>.ol~ku:, působišti 'to i edno ho ' 
:z nejpozoruhodnějšlch~ útvarů' našeho'myšlení 'a', živ'ota.náboženského ,$toletí, 

.,a, 17,:;:\ "" :.;>,' •. , .. ',", ??ď,,;;ď~,',':"'i;,:ď.'~',/:,;;:,,: .•. , ".:':.: _ ;.:" " ,~.:;. ,- ,e:;" 
':: H e ni: (Béig s o n;;Les,'iJeux:·sourée-;".de',lci/mórole.et ,oe: la'.:religion.,<,. 

vyd .. AléaU:; Paris) 932;'-:0 Ctitelé Bergspno~i :Dudou \uspokojénÍ: Theolo~'.', ., 
'gdm ' křesťanským "Tšak,:díld .. nesta~í;, nebci(ď se·,'. iiepov~ii.<iši.:nad ; biól9gické '. 

, .·.c~á,p:nl~a~hlt~::~ni~;l;~~:;~tiv~i~~(Ží~~k:,i~':~.~f~f.;F~~tii;i.i:;:t~s:i~L~ú:,!.~: 
··]áně. ď '.' Zpracování' 'tragiky:. člověka~ ;.který'; páše" zlé, ~Itiysli' však 'nii- 'dóbré.; ':! 

.:.:.HrdinÍl' draItiatti Robespiérťé'óQětuje~vše;abý,ďiái:hránil·Jídst~o.,J)l>ěh.i.je i,' . 
. ,' život,' aby . zachránil ; Ílšpoň svótt .idt!U. ~HlavIÍC myšlenka f)Be'z sm~ti (utrpení) : 
. není: vzkříšeIÍí> (noVého,. ,lepšiho ;., života);:' Myšlenka, čistě;;1<ře~fanská,~' Víra. ' . 

.... :.v N~j~y~ší " hY,~~~t: j!~~f~?pe~h~~~ci~i ~j~:dino·it:~~~~ra~~~.,;:;~ <l.),:,;})ď:;>;~~i;~.; 
.•.... ,Bé r'n ';" r.d . S h aw,: Zpět .. k· M elhusalémú; · .. M~tabiologi<;l<á, ~~ra;050br(l.:'" 

zech;PfelóŽiliA .~ Pflanzer aK,;'Mušekj pro' šcénu "upi:avil R ,Stej skal. ''':'','; 
.. ; Myšlenkově připíná 'se ,hra: k ' filos:ofii; Bergs<il,l0vě "o :tvořivém :elán~. ,"Chc:e . 
. . ': býti: p9kusem \:0 : biologické náboženstvÍ" ~e,smysl~ .:Bergsonově'. pro s<;>udobé.. .' 

. lidstvo, áby bylo vyvedeno zchaosú aana'rchié,dnešk~;-Pókus ovšElm.po~ .. 
chybený, pok~d z,tÍstává.v:. záj eti pouhého ;rozumtiá~~ :biol()gismú;,:., ~'; ď •••.•.••.• ; .. 

, .• ;;>;;E~. ~d.·'.:{~·Yi-i/ári.'~ó;"ii~'iolii;;~ské.,::~?J·ď~~'ef'::T v~d ;::0: fiÍrisóí'ii '. 
',,"polské a'. jihoslóvanské .. , 3; ;svázek l'řednáš~k·, Slovan;: ús~avu,v.:'Praz~!J;t932 ... 
':~Strán '183 'veL8°,za30Kč; Z, cyklupřednášek;;,Soúčasná:s~ovaosl<ákultura':'~ 

:.:.:..: Při velkému ď násnedostátku.llouČlinío ,sloyanskýéh '.věééch'~~ůb~éa:: filo. ' 
. 'sofii, zvlášf;.:zavazufé:nás spis.terito k,: vděčnosti,: í ak >yůčijSlo'"anskému 
, . ústavu, tak,k oběma.' filóšofůin;' :i ,nichž ,právě;PeJikání v'ěnure"ča'sto:ďpl?~or~; 

·oost·· slovanské'(rúské): filósofii,vě' svěmRuchu'fi1osofickém;~ ŠKoda;' ž.e·· obě,' 
p~áce! jsol!.;jeIÍ·tak:.s~r~čn~:-,p.o~or~~uj~ÍIl~':~:;<\'}: ·}>:ď:,:~,,'.. .\H' ': • 

'. ,.'ď Dr. J a: II L oe v:e' ns lě'i n;,'Diágnosaa' léče?;l{; světové krise:' (Kapita-' 
, ? lismusna,rozcesti.) ; Praha; : Orbis'1931; stran 122, cena>l5' Kč.-;-:Při léčení; 
""'::; krIse: zapomíná'se; žejejízákládje'mravní a'duéhovní..Bez 'ITiraViiího.'jádra.< 
... ' "nevystačíme ani ,s' kapitalismem' ani ,socialismem. ' . " :,,'. " ,/", ,", 

.. _,' .. ; Ph n i~' ~"F' ~ ~. ~ k, D~s '''K~us~lgesetz ~nd, seine Grerize'n. ( (Séhrifte~.·· 
". ,z.U:r·;wi~~enschaftli~~e~~·.\V e!buffas~':1ngi.hera~sg: .• vo~' .. J?,~.ď:'~r~9k,~~pcl:. M. 
"Schhck; Bc{. 6;)Vlden"Jullus"Sprlnger;: 1932;, .:...;.: Profesor, nemeckeunlv.er

. 'síty v px:aze!';'podává.tti 'mznefaem'ulacL k!iusálil')l:~ qsti',~ 'kritisuje i:fi1osofii, 
':8" hle'diska' positivismu. Princip 'kausality'je. nejdůležitějším'prinCipem" nll-' 

. i.še~o. po~nání;:',ale,; !p.ění:N~vystačíme všák jen ~. ~ausalit~přirodní,' me~ I. 
: ,,<:hanickou. ,Jest třeba postoupit ',k,' duchovní: přlčíně :,všeho:;:: '., ~ '," 

. :.' ..... :.p I a, t oIÍ:>Filebos.::ďpř~17Fiárit: No;~t~t"p.~a~~::Úichie~,;193i, 'st;ari 

. :.'95 .. (FílQ!,ófiéká,~bibliotéKa,: sv.L)~ Platon. řeší i>Ú,zkú·dobra:'Podává kri: '. ..; 
ď~ . :tiku radiká\t:líéh. eH~~xcl1'směrůsvé doby; Bib.liot~kuJídf prof.' Jo, B.K~zák;~<" 
." ..• ,~," .,,' 'Ifo;i ... " " 't;,f;:.'{.f.:,~ ':,,~~' .• , ,,' .';;; .. ,:.'·,"'< ... '::; .. """'· ..• ~.>''''" .. i ,. ,.':_·,'·")' .. : ... ·_.",(··,-f.'é~ .. ~,,':.-· 

,:. ':::' D m y tr o . Č Y ž ev s ký- j,. N arisC z . istorii filosofii" na U kraině: Prahá " 
',' 1931: stran 176.'-':' Dějiny ukr.aji~ské':filosofie od nejstarších, doJ>;.. ., " 

'. ~.Y .. ~ . '-:,.- ,;/". \, ',.' ~':_ .:~,; :., i.~.!, .. ,.-.• ~, '--.'. " ~,.'f::;: ~~ """:', i ~', '. \.~:;.,~: ~';':- • :~,. ,j :':"':-"<: '~;',: ~,:',,·t>.,.>:'):, :;: '~~~: '(;:~ ,~.,1, 
, *) Y tomtoóddělení . hodláme'· přinášet:čas: ód ,času ' ozriámeníspisů: a' 

~, .;knih:()bsah\(náboženského. rieoó'",~p'ciň 'náboženstvía-:: náboženských sPoleč: 
. ,.tlO~t!; se:.dpWkajJ~í.~h. ~ ~~~!či?ÍIpe:, ~r~W:é' ,PQ~ti~~~Y,~;' jel .. rit;c,ht!jL být ·.kriti- . 

.. ckyml. recenseml,' nybrz' len upozorněOlm.; . ",.1., "'. ," .' 'č' i 
:-.~:_:; .' :.,,-", .. ;-:-':«' ...... '., ,'> '>::--, ".-~'" ~~' .• , "";'. :-



.. :\:' ~ 1 
'. ,.~j >~-

;. '.' '~~~/{M e'n z e r,De~isch~;M~'~a~h·YSik::~e~degenwa;t.:·'~e;~íll, "Mi~t~e~':\/'" 
,,"á',spol.,1931, 8°,: 108' l'tran. ,:~Métafysikázriamená . důvěru, že: pódstátu věcí' ,. 
:!.:::c;:.,1ie"vyzkoumatí, ŽivoCsám:;vnucuje : otázký,. ~terérjsou.: ininíci~vědú. ; Otázky. : '" " 

.;1 ~.i': :'~~~~~X~!~r ... '," ::~ttz~y:;~i~?~~::·;:'~S,·>",:ď:\";"'?l,':.":::,:· .. ·, ..•.. ',.::',";_: • : :<,/1. '}, ,':i,':;, .. '.' 
!> ". ,"lTznik:a'vývolzemě; života; a', Nověka.' Přednášek; českoslov:,·rozhl;isú é 

.. ',' 

'." (sv/ 2;,' Pd.ha,~Radiojournal, : str: .. : Sí;"cepa'.2 " K č;',~: Il}formittivní 'přednášky',': 
ďpopúlá,rÍ;tí'~d;, profesor,l1 ': tlušlaršalarnon~,~ 'Do[ejšká; ;'Němce;> Matiegky '. ,~.,}/:: 

". ;;',~átl,~".,~:.;X:(',::ďc:\.';}:Y<}::,:;: .•. <ď/",ď':, ":.: . ":. ~;ťď.~':' '::'.""',':".: ':' ':.',,:','!; 
."f' ",,;., Her man' n' Sc h,wa rí,' Deutsche '.systematisché ·Philiisophie· ·nach· . , " ihren GěSta1tern, ' t; 'Berli», Júnker'a' Diinnhaupt, 1931; s~i; 340,16 :RM . 

. Zl?ovíd~jí se ze' své 'filó'sofie ',význačňi representanti německé mosófie< idea.: 
"listié:ké:' Schwarz,':Dr(ěscli, : Bauch/;Honigswitld,Hártmaim;Volkért ,Joh?, ,: 

~~ :;;'~ »:'" ~ ':J':>?: :~~"',,:: ".:"', ci ,:,_"<, ': "'" ",; .'< .~" ; .-: ;' \ ~.c'. .. , -:- .:':>;\"~'> -,.'. '';' .. < ,'~ .";: : .:~ "~',~ ~.l: "~<": .;,-,. ,; -> ,_>, ~>" ' .: .~;. < . " J 
:',.1.'.:', Jtll thz;opológická.' knilioví1a;;r;ráklaclem,,~,AnthroRologickéhoc ústa~u : při ;t,~ .. 

, .• ' '\ ... ~ť';.'; I,\arhJyi!lU~ly~.r~!t~;, s'/yyaá vA'.·pféh1~dy'Jí.a~iék.ých,déf;. D~sud:: "Aristo~eles,~' :>; •. 
.. :::: .... ;:.ď';>~ď~·;J,ď;fl.;;:~i;0:~:'~~v~~J·,~;;;~'j't;ť~~n;~.~:J.,ď~us;:~··. i;'~III.;.: .. ~';a~~,.::t~ic~lét;·~tr,:r··, 

.' "r1923~193C''-:::,Přesvšechny; slabiÍiy,;iaviii~né:pon:ejvíée .odvoláním ;a'utora:: .. ' 
.. ', . ',i~v~~es~éi~r~ce' ~ist(W~ké; i~sf' t~přéce'·Sťandárt~I'.dílO,to~od~uh~:ii:'n,á,s:. : 

,Musí "Je.·znlilt\,.kazdÝ, .. Jlaš··theolog;;a: duchovní;,"; .".,,:0- :i,:,;,,·! .. <; :""':', '. '~', :,::'" -' . 

.• c .. ·• :·:~;,~~)fJ'~:?i~\~;č~~~:·;:11~~:;·~~~i~hif:té"::;~;iÚ;phi;::,~;it:{ii;ik~:.'~~L\~ii~t;.;:i(·( 
'>ď ;~:. ~r~g~~:, Ru~.~~c~a';li. ~~:,: (193~), ;y, s~šit.." :' PoslOl!ží: k., zís.k~nj,př~~le4u <>.::ď: 
:' ,:·,n,eJ;o~e..JSl, n,asl;~~19sof~1:::':/.:i~·'::·:·; ',',' ;" .>;':::,::<':<.,: :::: '.~:,"~ 

> p l~ t o n, Gorgias. ,PřeL' Fr: Novottlý., Laichter' (Filosofická,: bibliotéka. ~ i 

: ,sv.; 2.) i : 19~2,'~~rao:pl; cena',27ď Kč ... -:'" ~h'ema:diálogti: . ()tázka ,mravn~sti.,,~;:~ 

?~,"v2:j~t\i~~:t::~L~:/ď·kiti1i~';~~~úo~~1~g:·:de~.'degerli~r;?2·.··;::;~(1ír~',,~(;:'· 
ce:; : PhilosophischeF orschungsberiéhte',.seš;'3. Junker: a Dunnhaupt,Berlín" 

: 1930, šťrarl'l08 .. :-='Rozsah látký á skrovn'óstmísta mají, i1-a 'svědomí nlnohý,' . 
'(': Iledo~tateJ{ ;~pi~ku: 'Pře~.to:vŠak jpcidá~á :éenný:příspěyekk:zís){ání orién~·ď: < 
·tace.;po:'.nejnovějšírfllosofjl:nábožeriské~ ovšem ;'výhradněď.jenněmécké. .. '" '.; 

" r. , , ~ ~ • _,<~,~ ,< .~< :, '. ,'.' :~; ,>', ..., '~'.;'.'~'~> ~ ~< ': ~~ '- '>.:,~':': ~~ ;.: ,',~:, '":: '.~/.>: .: .. '< .' .~.~ ~", .:..,'",: '.:.' " .. ~, .. '~,.~i.:~,< '>., ,':" .;,: ,":': J: I ,> ".:./ ) " 

/,.,:(;Eth nn e: •• G i li> oPi;L'Esp~it.:dé:':lál'hiloso'phieď:n'!édiěvale,;'Paris •. ':; 
~,;V riii. ď l.932,>,:.:Je:;to'C.Částpfednášek; ktéré':,koňál'. nejlepší,fráncóuzský.' "':/ .. 
:.,.znatel .. ~tředověké filcisofie.:Nehodnotí: kritickyďpodstatuzjevení;, ale~.' jeq 'I:; 
. :konstatuje obsah ,filosofi~ ;středověkéíi',srovnává,s ;.antickou.;·"";·':';: ,',,;: ...... 

'- .. < .;".1 :".~ ._, .,' ·:5:.':~«·:-···~,<:':::.{'~·:' .. '~_'>," "':(;',,, .~':.'."~:~?':'-:~-'. "~:'''''':':'«:,:::.:·:·,·;~''.··:>_;:,:.1.~.;1,-,.::\. i>,«.~" ~' .. :,':~-~.-,~': 
,:,:.<:;·E ln i I e : B.t é Fi'i-e~rJHrstoiTÍ!':':{le':lci~ Philosóp1iie~', '3;:'sv-.\JI>"dílu;::Paris.: 
:Alcan; 1932;'.::.:::Kdonech~~dějiny. Hlósofie:psanéněrriecky, sáh'ne "p~; tomto' 

,:niQder~írriďspise·,. ; jenž' špěje' ke> svému ;zakónčenL: Autor '. počíná .'. si',' čistě 
·,:.histo5i~~t.~ď.:~~i~.~;~\,;;>ď~ď:,;:ďr ;ď;:ď~r;:':J:~.ď~,,~ . ;" ď,.: ';1,,':; :'.,:;: '., '.' ',;,;:,i,X ;:;',:t, 

, " ďPa.rtt~\e:o<:Car~ b eďlre~ei;,)Z::p~obÚr1ip.dfÓlogico.éórAF filosolia. '. 
'<f1ublikáce:. mosqfické .. školy:u!liyersity:"v,"Římě., .1931'j"1.Slry,t 91;:2:::- ',:resto.' kri~.::". 

tický .• úýóď,;' dO:·.metafysiky; Směru,; kriticky" rea1istického·.:, a '-mírně ,:-jdeali-., 

,.;1rti~;6;9~/i:i~{,Y'~·;~I.~~~)i;ct~J~~i~~:f..a~o:tiC~i~~e~a:,ďli~:e;jj.;pi;d::a;rii'./~:;'· 
",Draghi,.1931;' straň'.94., "':'::, C1!ce: ozřejmiti' a obja~nHiAugustinianův pojem,/ .' 
,1ia$kérsvob~dy,:,kteí-o~,chČe ,'zachráníti'; se, starioviska'přesvědčeníBož,s,kého: .. ', 

·r,Vrria'd.5!;it~:~lj:í4ii:'n'1:ff:,T~·e::Wa~~t;"'~'~ .•. EVil.:;N€l.'~~ili;,'·~~~~mill~n,:,,'~. 
" .. 193.i ,.:.~tran447; ':":':'~'$tudié: o: problému :.Zhlv.píseinriictvínáboženském; JHo;;, 
:,sofiékém; i,krásriélitenitury.'· -,:t:;}ď?':' :~i/~,;::; '.' 
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o. " > ',' : , ," , " ,," H_,:' ",,.:. \' '; :"_;:'" - , ' ~,. ',,' " '. < 
t '_.~-'.,:, ., -: '~3 ·1." • "" ",.' :,>:;'::Y', "o" _ ,'.','<' ':..:.::,' . - . ',.: .:..: ~:.: :"0 ;':" :.~. .. '.~ o, .'.::--, 

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

····~'\··········:'· •.. ,··:'lvE~·rí,c.~:f~o;~rfie~r,'· Jn~>';~pé~i:~ť~';rqijg';~JsJ":p~;is/Al~~~,::l~~l> < 
'v:;,'; ,':. '~·.:~ťran· ::2~4 ... ' ~. ~.isto·rie:~_ d~éhovního···.:~nóvuzr~z-éní~~~:motivo~áíÚ .:ti~~·~l.i~;~t.~eoTe-"

'.,. <tícký (z,dúvódů.metafysicJ{ých), ali'psyéhologicky,a niterně;.;;,;:\':,>.; ,.'. 
~:,~~,';\ '4,,~>,_~, <'::::"(':,' ... ;. ,; .,~'."/-:\' ~;":'"./.,';"'~'" " "_.: -.:":.' ""'", -:-",,,:', ,,:.:.;,~.~.'_. ;~i'::'" ,""" """.'~""-' 

. ~;::' L;ú.c i e n:L é vy-B 'r,4 hl, iL(! surnatúrel' et'lá'náiúri/ ·.ďahs' la :~mén(aliti;. . 
.. . pTimitive: Parisi Alcan; "1931;. strari~ 526;~ Spis> bohátý: daty'a' postře!iy,do' .. , . 
:plňuic' vhodně a':česině' díla .. áutorovao· mentalitě príniitivŮ;a::: o :íejiéh··.·díiši.· ';'" 

. • ":'.',; Mó± 'ij~: S:č.h)i.cď~;,:Ě ,:~g e~:. ;j~/~EÚI~k:·i:'il.i~~;:; Spri~g'k'~~VeiJ~i;~ďi93P:' 
i.,'. '-. Dílko pro~esora: vídeňské, ,university znamená reakci pro~i v}·~tředriímu 
.:. ideali~lI1u y etíce: a poku~ ·.o,'zdravt eudaimoni~m,us. ' .,' c :'" ',: "~o ď" < :~p. , 

;' <, .• , • . :>~y:" .. ·,,·:lď:.,~;'.> ,.:: ;;>",:,.y ,';;~:;!;: '.~. ,,~i:·~.;:':'~:({:.:::~:::i'~{:;í\Y,:~·/:,;, 
,,':~- ,," ,.': ... <i .. ";..,;' ,:",,,--,._"-' -' . ~.,~'J',~;,~,.::'<'.i;'J>~,'':-':('''·'· ,,'I,: 

~',' .~:' .'.' '.: .. ' ,,';:','\,';J.' .>.ď::~":;::·,"·:/.?,,., ',::.;<::.:~'~:";~<" "'" .'F"; 

.' .... •... ; ...••.... ...;'.1 .•.... jó' :.» ';;'3A,~?;t!~~i::J:';k;j;d":{\~~~.~,;'~EPM~~>, 
:, t>,: .ďNGÍJÝi"Grád:(Novýstát) "jestnovf'rúskýčaš~pis \ kuliurně~líistoric~ý.: }}: ". 

:-;:' .' .vycház{v Paříži" (uL4 čísla) >Je 'fízén'JíróL'filosofie'Fcodá.ťem St~pú~mé" .. 
. ;:: •... " ',á)iL spísovatéli;J.' Bun'akovém, a·. G;;:F eodor.oveiri;:,Třeba~je točasópis: 'ruské.,:'~ 

"." '" em,igrace; ~; oasu~u j e ~ star.é: .. ná"zo~~' ~:: j ej í :~ ~'~';, ~.iisko~,', s.ít~at;:~ \ á' -7obia~(.: se;'. ~~,.tváří,"'~.' .- '. 
)' <k'dn~šníÍriu ·Rusku", •• Narážíria,ódpor'v,emigracf,čisópls·'hájívšak:sÚľrio~': 

" ',' ,> >viSko,:že'jeriutriý'obrat k náboženskýniiákladum 'života'; Chce"hlá.sát .inte~ 
-'(':''/,;.:,.' grální .křesfiÚisk'ý;ďšv'ě'fóvý·. náior,'jénž\1ení •. táto~riý· ani ·~.kleTikalisme~; .aIÍf 
<,,:. :i,,) s' individualistickým asketismem, arií' s'riábožensI{ó-patriotiékou . romantikou;· 
.. '::.< ,:0 člověku' '"Nového 'státu"';píše'tam: Stěpúri;,Gésstm'"O'sóllčasné křisí ~á'. :? ,ď ;přéiod~. kapítalisiilu",' Lagecki j. ó;- ';,Pokuse~hSSSR;~rozšIřiti šp~iální: pról>lé:'.'ď:., 
.::'::::;"; Ill~ta;:~ú~(~ ,~tbo~'~ns~~ď::"(.L};s;ď) ~~~lll,l.~:z~jí§\~Vt' .:':. ;:ďď!',~;:','r;ď" ;':;:':;íj:~i(,:;:'.~:' 

_ -'!~' :'-~: " -'>~;~ f~~~glad :,.,p il~'zolicz~jI; :.' ,r~.č~ .. : 34.~:;.'1931: :~" ~e~igu j e' _' W>'; ~T a.tar~iewicz'~'>·V ar:~;' <:':. 
;; :'.L,: '~;š~,,~, :;čtyfikr~t joč,n~~ .. Ráz.,:.:ka t~lié~ý} .','" '": ':::'<y'~',\;,:,}:,:ď}f';'\:ic';),ď'ď ~.'''_:! 

, "~R!trisidde filÓsofi~, roČ:- 23:, č: ,1-3.', Vychází 4krát;do'rokiiv';,Miláně: 
.;Řídí,vydává. (l,redigujeprof.< Líiigi Fossati:Cena":":'" mimo . Itálií ':":::':;'50 lir: .. ' .. 
<V,l. č., P.,MartineÚi:· ,Mr;tvní.v,ědomC KGrassLBlónd,dúvďkřesfánský.;pla~;· 

, tonismus: - .V, 3. Č. f... Baratono:L'ďultiIIl'8:)ibro ~i,Be,rgs~n.(O' n~bože.nstVí, 
' .. ), ~ l. ~~~~.·!~;L;/~; ,; .. ď" .. ~:,; " .,ď.":'< ~::.,·-/~,:1:'-:.~>~-.~: ~::~.;~ .:;,~~~ , : .. > '~:~:·~l·:~");::·~~:'~'~"";·:\-i:;.,<'?,~:,~~-(,=~~:~':;:.)~:,: .. ;,':'~~." '.' <. ~', \' .. '. '<'~, ,,::,;-:,;~ 

"ll ,',' "/' ... "v '12' '. '1 ." A V' h" "6k "t d ", 'k"" ..,,' - , ~, .... \.,., .. '.'.~ ... }.~' .. "f~," .. ,.~.'~j ď, ·,;.;;,progr'essore,lglOso,:roc/, .j.,c.:,.~.:,Yc aZl,. r:a '. o.ro anz,emm ',' .' _, ' 
;", .,M;:puglisiho ;vŘímě;' Chce podávat informace 'o současném :životěalnyšléní.' J, ,>:, < 

\;'~ďnáboženskéÍn.;.MimoJtalii30;lir:':.v' ě. :'1. a' 2:- Rud.' Otto: 'Religione bhákti ", 
;, :." 'E;Cris~ia;;esinio;:.:.-~. Vč. '. 2.~Remo; F edii', L' Esca.tologia ;ebraičo~chrístiana'di~;"';ď"" 
'. ..' ,nanzi. alle.Esigerize .dello·. Spiritó;-:;-:.:VČ;3.:Giovanni .Pioli:· L' .Evoluzione ď' '. 

: ': .religicisa:,: de uÍ1 :. Moqe~'riistiú :,Bohaté 'rub,riky: ~~ Živ'o!.: á.~ ·:náboženská"! kultura, _' __ >;: 
. :ď:: ~ni~y; \,.~ř'~řl~dY~f~zn.áďll,Iky,bi~l~o,~r~!i~~~i,:'::,::;:/i:ď.; >:'::: ,>,:.,,:: " .~':,:::::.~ .' , 
"'. " ._" :~'~~",!,he ':~:~o,derŤÍ <':': Cfz<~rchlJja~", ::S~a~e~<-'XXIL.~,.,;. č~'~.~L-;-3:,f ~ě~~čriik.··:~:~<. ~áj~rií ,: ,. 
'~pnlvdya • svobody. v 1 církvi" ":,Anglii.:,Re·diguje :'Basil. BláckwellV O:d9raě' 

.: ... }&~.chu ,~vl?boq.tiéhQ:.~e&fanstií~,,y ,č~ ... .1.: ;M,;: ,:T~J?u.ÍJlop:;: Emphases ;9L ,M~~. 
:ď .• ,~. dermsin. Hi; Alex .• Cla,y:~; Stages m. Goethe.sRehglOns:: Development. .,::-:-. y.~ c .. 

',2:, Thi' Bishop' of •. Birininghám:: 1,'he. Religions .Situatión.' Vikáždém : čísle;' pře~ 

' .... : :~ .. ;\\f;!t:~i\~~~Br:Ji~~lrt~ktt~/iZ"~h·~~.I~i;~i~j~,ď~~;i~j:~~~~<~i~i~";.:ď: .. i~.: •. ·.· 
:.ď (l~a\rok' ~93~) .. ~'~lk::~,er~,aJ~yell1 ď,vydav~J1'. ~:ltZ} LIe~a.'~aul,S~h~!z; 
'" 'LIPsko;nakLJ:'C.Hmnch.Y č. ~5". PaulSchutz: ,Der. pohhsch-rehglOse 
',:.~.:.Synkretismusďurid. .. seiníi. Entsteh'uÍig .aus; dein. Geist der Reiraissance.;N; 
~: •• ď Berďa'jev~Qer. deutsché' Geist imďKampfe·. mit: siéh'/selbst;~~, V .. č.6 .. a7 . 
• : ~ I G .. FédótO\T: n;;;neue: Russland.:.:....: ,,v:č; ,'{. 1" edor Dostoj evski j: Auseinander~ 

.... ' \ r -. ~'."_~" " " :".' ,-,_~, ':":'" _ . h, • .. ~' •• :" :..,.:~ c " 



'o"' '_' .... ", >: _c~::.~ 

.... .. ··.tlď·f;~Ik;:;/;;~;i·i:'.:i:j~~;;';'''·'·'') • ;.,i,' ••.•.• ••• •.....•. c- ••.... .-... . ;" ' ••...• _ 
:, .::setzung~·/mit c:der :Aufkliirung:, (přéL;ďz.: ruštiny) "Michál:'Artenijev r:'Uittérirdi:: '..oe 

"":Sche" Literatur·:im 'hetitigen>RusslaíÍa<{přel.':"z~ďitišliny) ~:~ .... y '·.č., 9,:: N.~měr-:, .:., <:;' .... 
'dli jev:. Der:, relígiéise'c Sinn:' dés:~BoIScl1evismús~;;':F edor, Stepúiú i DerďreligiOsé ,;,C: < > 

.... c:~S!nn" ~ér ,r~ssis~hep SRE!vol.ution:l'v!e!odij, Kulni~n" Die:, a.ntirel~giose'! Ge~et~-:' ." 
",gebung :~er S~v,et.~mo~:. (prel,z ;rushny) ~ .~,y c. 10. '" ErWIn Relsner:Chrlsto~ 
, : logie . u;; Eschatologiein~ Schel1ing~Philo'sophie' der .. Offenbiuung .. ~ y. kaž~' " /.'. 

", 'í!ém čísle' kiónik"aaliteratura, ódnáše'jícÍ se. kAeologii; a sociologiívýi:hodu :'. :~;, , 
f á. západu(Ceiui'ťsešítú:nestejná:', 37-5 "iííáreJ{;';; Subskripční'> d:nána "rok: ' . . 
. ;'10; ;'~á~e~:. ;'/,:,,:;(" ",::::?;~" .... ;:ď.: ;:;'r~':;::'~ .,::.; ;:';' ";,;:,' ;:::; .}.: ,t,': ',~ i~ ;.:ď: :!";:';'~;;ď . 
. ,.'Dfe 'chrístliche W e/l;' ZaloŽilM.· Rade, od: roč.··46.·,vedé· Hermann 'Mulert 

,'5'; FriedÍ'ichent . Siégmund-Schultzem; , Či .1;-':"5. V, č.' 1.":":'5. K>. Auer: Goethes'< . 
.. ,réligi~ses ·.Ver~iichnis.;V·.Či'~' :OirÓ_B-a'iiiiigarten:;. Goethe,als:- religíO~er;:{)en~; 
,~ď.,ke,,; ~,y:\ c1 :3-.:.schleierm·acher; im Lichte r neuester .Forschung .. Martin·· Rade:·· 
.... Zur sexualéfhischen'Au5spráche;'''':''''';V' č: 4~ ~dolf ~'J íilícher:; Biblische Text
.. kri~ik;,Aridí-eas :Duhm!)'Volkisclie>Bewegung, u.' freie.Theologié.',"':"·:V;č;:5 . 
. ,? Martin DíbeIius:Protesbmtispíus >u: okúmenisclíe'·. Bewegung. K.'. 'Budde: 
'.N euestes ,zur Paradiesesgeschichte;o:~ V každém čísle:· knihYí kronika' zprá~. 

'·'f:IY;:;~~;s:~pis.;~g~.or~~~~e~e~ ~~\šf:<!?~,el:;g~~?L~,/;;;: ::::.:.,,?; i {' ;'ď" ;.:.;~;(~:':ď'(: ];,:.; .~: ...... , ." 
::;:. :;',~P.r.0.t~~tq'n~e·nb~att.;.}; ~deriík, něme~~éhq. ::)r<?te'st~ntis~'!t . .y ydá v~ " řa.~l!:.r· 
,\theologu;natprvmm'mlste; W.:~Schubrmg,;. znamy .ze,Svazll ,svobodnychclr- ; 

; ~i:;' hL~.Sm~r:;poki-PKo~ý.:Y yéhází:v~BÉ:rlíně~BremácÍt~Kólíně~~ 65~: roč;,'; č;:' I"::" 12. .', 
.ď :CenaďčtvrUetně', M; .2.50~;Dópórúčújém~:ď těrň,í:: lídož..čtou.' pěmecky. ,časopis ,;J> 

.:~je'·věnová~. aktuálníni~'otázkám'nábóžénským, ~.církeV'ním. a; kulturním; ;.jež» .. 
'ď řcš(se"stanovislní pokroko\'éhQprotestantism.ú;y~'i.smy'slu':S~azu·. svoQÍ1Anýc;h' ',',' .... 
"církví,' .jehož .'. CČS<jeďtéž;,členěm,:. "'.' V;, Č ••• 4 .. ':":'6.: Schubdng:· .. Theologische 

" .. Fráj!en,imZusámmimhárig; dei;,F alles" Dejuí.';":"''y, č;·.5.·Wesen u.,.Aufgabe 
.' "der'.,' V ólkskiiche" (r'edá:kce):v' ,. č,ď:5.~6;,·.Fr.~:Depkén:;,PrótestaÍltisml)s .. t1nd· 
<Pólitík::"'Y' Č.ď 8.-2.1O,'·,Buséh·::Goetheuhd .::resus'~(názoly. Goethovy' na. 
;.JeŽíše) > Schubring:· Was " erwartet: ;die.>Kirchevon,. der'. iimgen ; Theologeri': 
Generation;·ď:-::-:yč:'·lL-12. Rust: :Das dialektisché:Nerfahren' in ,derneue-' 

" .. ;~~~~·,,~::t:;l~:)~.:;lit~;dí~::.:~;ft'~std;n~~il~~h~:;wi~j~~i(i~)t:n~d'.diqď~ii~~&:~P~es. 
<'nachbiblíséhim, iu.d enťums:~;' (ZA W. )"Vydává: J oh!lhnes .Hémpel;'.ď Pryíií ,sešit 
: ročníku ;1932 (v. celku',sešit .143.}.óbšahujé'řadu·zajím~vých' článků:, J;, Hehn 
osvětlúje' na základě staršího tekstu LXX.nejásné ':místo,knihyExodus 4, 
24':":'26,':"Der BlútsbriiútígaÍn";' podle' kralického znění : "ženich· krve'.'': vznikL 
:jennésprávným "poznairienánÍ!D' inásoretskéhQ .'. fekstu.Hehnkonstruuj é: . riový .' •. 

'.: tekst . heb'rejský 'nazákladě'-tekshi \řeckého: ď~y ystupujekrev~obřízky';:mého ď~:, 
.";' :'dítěte,. proto upusť: óél' mého muženeb,v.ina jest. smířen·a.'.' Str;' 8~38 C; 'R. r .... . •.... 

':North::ve 'svémčláhku''fíTheReIígiOnsAspects'o'fHebrew Kingship"'inluví..c,>ď.>, 
o.význa·mu"kí:álovskéh'oi-zi'íiéní;v·.Jizraeli . se'cstanoviska" náboženskéth ';Král":': "" 
,je:jmen<?;;áll';),Pomazaný~ Jaliva,~.:ďiielío': ;,Syn. ,boží':; Otázkoii' jeSt; ·zd<i~,může-:~.; .... 
me z 'těchto .'názvů : usuzovati· na víru' v 'božstvÍ' krále.' N ortn . stojí. pr;otí riá~·:;.· 
:zorŮmJ.ďG: F.razéřa-,' lfQIsc4era,'Mowinkela o sóuvislostí,této. vírys;obdob~; 
.nou víroúvBábylonií' a'Egyptě; Zejména' ríésouhlás.iN:orth~s H: presíúnaném;" 
' .• jeiJL rozlišufe' zbožštění krále 'za' jelio ďživota::a ',po>jeho· snirti :á:špojúj~" je' 
'.sku1témTamuze-Adoíiise~ ,tDle II. ki-Ón.35;'24.) • Nor-th:' ;;Jsmeoprávněni ...... . 

.. říci~že,náboiěnské.hntiU; í ež ď přiiie~lo monarchii;' bYlo: •. vyhr~dně jahvistick(; . 
'á~Ílemělo cočrnits"Tairii.tiém:~;· Míšto "králů:byJo::'spíše' :ní(.Iídské~než~iia>; ď~ 
božské straněskutečnostU', Str; : 39-772; přiriášL pokračování: komentáře k pro-: ". 

:/roku Izaiášr~,ZúJesaja ;1~", odprof..K.Budde'(viz. '7AW,:193,listr.16ss:;, ~ 
.' ':á :1828s;) .. Stí-. 73.:: 86.~H;',~ThiElrsch:. "Ein·al\m~diterraiier:Teinpelt)yp."".Ze'.,:C' 
,~',:,Sdělěne jsouzájíniavé: : zpráva Maisle!,ova, "ZurCot~ewélt des ll:lten.;I~ale~ 

;stína" :á,Altóva .. Einďn~ue.rsýris~hei:. qotťď:;:'.;.l :'.;' ;,;":. .' .~. ";"1. ,,~~;~. :~. /; 
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'\.:'.;'~~<A;:SpisClr ... ;'.:;LL~<,; .: ... '.', ' .. ." - . ", ,.,.,:.' .';' " ,'.,," ',"" .' .", " -", .- 'j 

, ,:;:,':;~';'::'~.: ;;'::,:: '" .ď:~.-itijri~i~:~0i}'Z~~t'i)h;,-,;;.\,;:,;;~/,;~~'~~;:2:~~: ;\':~~~". :.:,,:-';:.' ,. 
.: ::-i'ď ,., ':/','. __ .':., ' .. :.;> '.~~ ."', .... .-•... ,.,.'.~~.:;~,' .:,/~ :.~':- ,"-,~, /'I::~":: ::-:.;\' ,> .\:~- '-':>:;':~\; ",;,; >;'·'.'~\~~J_~,':·,,:~.~.yT'-<: -: 

"':~::;-,,,,:".,~-.-"r',/ -\,.-. "~" A' "~"~.<', .,·":o.-:>,"t'~-,~~ ;~.j!:""<"~>;"';' -~, .. , ~: 
'". '·.,;:.';:>;;','i:· .. ';" .. :;. ;1;~VýroČíCnarozen~n:. '.';':' ,', ,', ,>.,~l:::>,;.".:: ,">" . 

. ;>:;::;:': ~):(2~);;"s~~~~: ~~lo': toriiu 3ÓQ'r(;?~t'~~i~;ódÚ s~: (~:i i6~2í .~<At{~l~ J cihn ~c'<' 
:;:; :L!!ck'e,'ieden.- z, hlavníchdilosofu; ,nové :doby,. Byl Uékařem;'al~·pro,chura:~ď.ď 
": .,vosLnevykonávaL lékařské' prakse· a, věnoval -se: výlú~riě.' filosofií.: Začal:Des~", 
:~:cartesovým 'rationa1ismem; ,:ale ,záhy přiklonil ~ se., ke Fr;;- Baconovi.a k;jeho:' 
: c'.empirismu.'. jakož 1. k . metoděinduktivní.'.Ve.svémhlavn'ím<spise "i.An .essay ... 

':i . }Iconcerninghuman'ďunderstanding'~; (Úvaha~lidskémrozumu):''Vyšlóupíl'próth:,' 
': 'Descadesovým, jJvroienýmJdéám" .a. postavil' se, I)a: stanoyisko 'empiricM noe~ , 

::- tiky, ~Tčímž ,se;' staL.'pokračovatelem:: Baconovýiri ,: a' (předchudcem .. David!i ď' 
,; Humeho' a hlavním . sloupem<moderní::filosofie,inglické a evropské::vubec" 

. jejíž :výběžky; tvoří:'ještěv 19 ... století jednak:'positivismus.a':;jednak (al hlav-:', 
; ně):empiriokrHicismus. Machův a Avenariuv v, ' Německu/který 'poslední lze i 

.:.označiti jako fenomenalistickýmónismus'"hoetiéký:: jsoú:, jen.našé j)očitky, a i 
.:smyslové,vjemy.::':.: ;"",: '/~ .0>,1':',< ď:~;: •. '... ,': .• \, 
:;, :!, p'odle ". Lo~k~á'jevše~hno:' pozriánI'fen :'i~ '~kušeh'osti: ".Pr~n{~;:;y 'poiri~riL i> . 
i sou: š,ensace;ď jimiž poznávánie' zevní' svět, . a .:reflexei jež' nám,ďdáya j í>'poznat.::i ... 
ďnáši vnitřn.í! svět ,dúchovni; Duch náš. je:,-:,/;.tabula. rasa"(prázdná;' népopsa~ ,> 

.>''llá) .. cbž'j li i namířeno ;proti vrózeným hotovým 'ideálÍt.: Ze sensací' a reflexí', . 
::.;~,tv~říÍIle'.l~e.ié;:které Jjso,u .l~d~od~é?é •. p:ebo :sl~~ené>,Složenéi~ei~: vytvářísi:ď 
,'"rozum.'z ·<lednoduchych;.;NeJdulezlteJsl·· z: nich '.JSOU! substance, a vztahy·,(re-,:;.~: .. 
'.·)ace)/'~nkhž ; opět réla~é idéntity a- kausa1itY.,,'>ď::;?ď,'ď'~'l:;:l ....... ' .. ' ' 
;ď ťC ... · J)ozií'á~í.' je' podle :to,ckeá!smy~lové,;intúitivIÍi; (týk(se;vnitfá :~~šého) 

,,'a demonstrativní (důkazové);: např;: eksistence Boží;. O . j soúcnostrBóží pře~ 
. svědčujerne se cestou tak, zvaného důkazu Kosmologit!<,éhó (z faktu zevního 

,,~;;,~~~a): ,; ,':' _:.~' ... ~ __ .,~', -,.t ,~~~ .. >. ,<,<,l~.: .~.~,. ""', F ~ 0_';",:- " ~y.~.~ \~,.' .. '< .• ~:;~'.~~ ,~, 'j!. :'.u.:,.-'., 
., " ,':' Locke. je v.nábožénství, předchůdcem "deisinu;. jehož~. první; větou':. bylo; 

',' :ď~~, éksistu} e .B~hf. ~teJ:Y: st~óři~~~ět, .•. óň~e . víc:. nestará •... (n~~~ř.e~ó' proti :pro- , .. 
.zretelnosba zazracnosb).,. ':i" ; .: ..•.. ' •.• : .. :.;: ',.,'" ..... " 

',' ::' Sv6h~~ětiko~ st~l se ii~ck~ hl~'sa t~le~ ~~derníh~~.~azí;ánL ~~: poznání '.' .. a: pravd U, '.' které, dosud '. otravu jé· našé • myšleni 'fl ; činí'· . inetafy~iku. newožnou,\i. 
. ď třebas žádoucí; tótiž : učení o imanencí' ,pravd y~, Pravda ne~í ,od !1ohLoc;ke~': . 

ových . a -namnoze'podnes:'shod(}U: našich myšlenek.a. :předst.av' Se ,skutečností,'; 
. .čilivystihovánínÍ .'skutečnosti, . nýbrž:'souhlasém .představ"náš!ch:a> našich:; 
:,'.myšlének,' to': jest .i'něčím.naprosto' a,' jedině. osobním, (subiektivním,',Locke' 
:ď:. ovšem :nehlásal; nekomprótriisnětotoUčení; prOlómiv;,.je Hm;: že' JÍzni\val·zje~· 
'. vénL'a víru opíral' ó Pravdivosf;Božf. . Tím· ov~emópouště1:do·jistémíry 

. (aby.iáchránil'náhofenství):i .'svůj. ,ďempirismús~y nlluce: o"svobódě,vule 
; .' .....••. kólísaJ' mezi" determinismem ď (vnitřním) 'a • indeterminismem/, Mravní normy: ; 

.<':; 'nedovedl' odvodW:í: ': jednotného: základu:: kolísaJ.'ÍnezL utilita·tismem sociálníni ' 
:'.:('a: r'ozúmovYmi·.výklady,;. j ákož;'i . vulí Boží;' . '.:'.:::' ,'<:':;;;"';';.' ď. ')";:' .~ 
, ...... :ď:' ď V:,doběnáhože~ských' bojÍlďstoletL í 7.háiii~~ohódY/svědčiríli,; bo'jcival~. 
",proti Jr~~ičrtíníu'dělánírozdílu' mezi'. církvemLa.sektami.a. votáz.ce· poměéu;~:' 
;ďdrkve ~a : státu há i il názor, že_ stát. má' býti. laický a··non~konfesnLTyto·své~ .. : " 
" ·myŠlenky-afriázory''u.ložildo· spisu: Lette.r·.Qn,T óleratión~(Listyď o ·;tó.rerarici):·;:'~·ď,: . 
. ' )a·The R,easonableness' of' Christi~riity (Rozumovost'křesťanství) :::: .": /-:::r ,. 

'::;AČ ~neize ~o~hjasiÍi : s';j~ho' vÝ~Íř~d~ě. ~~pidékýill'sta~~~ískem fil~s&fí'~ , 
::~:c\{ym,;: pokud ~~bylo ekskl~sivní,.~~i .ve"yše~ s'jehó,the'ólogií, naproste>, přija
··.:teln.é.js,ou .nám, názory o'. cIrkvi a:státu;hla~ně o:svobodě. svědqmí.;:,'.:: 
~i .:~ :bb Ná24;':li;top~di.1etošního', rokupfipádnóu3001été. ml~o:ieninÝ fil~sofa:: .. ,. 

'. ,JJarui:ha :SpinozYi' který ; sice ,neměl.'vlivu 'na ;své: současníky,. ale,ozato'Um;., 
, ··~ ... ;více; na' ,;dohy 'pozděj ší, dobu: osvíéensJ{ou; .. na. př • .:i na ; německého. básníka, : 
" " ',:~' ... ~','::;;>,:_:_,~.,~- 'c: /,ľ:}: ',,,,.,, __ ,:,\_,1 ... ~ .. :,~.,., ,'1 .. --
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. '. '. .:". ~;;tL~~i;:;; :,/ibot",:""d"'['~,: po,h,;.1 ,,;ód.i/:i2';k~;X; 
, , ,< J, přistěhovalé, z Portugalska: S orthodoxiížidovskotÍ, se ·ovšem < vehnÍ'záhy, I':"~ 
'",,:ď::"',roZešel;'pěstoval" styky·s.'křesfanY;studová]:Nový, 'zákon, . alé. křesfanem: sé:,·~,·. ď 
.... /~;: •. rii~dY:nésh!l. OdŽidú' bylpronásledóván, . proklét·á. vyobcován zobce židóy-' :,:' :': 
.' " ;.Iské.' Spinóza'odložíl: pak' své. jm'éno .Batuch: á. zvaL se Benedidus., Hlásal:': 

.,:~: . :svobodti \ náboženskou; :spravedhiosta' láska' jestdle~.něhopodstatoú:nábo~:,ď: 
",. ď';ženstvi pravého,. které se ,má projevovat. ve: zbožném' á klidném.životě.,.Byl.:, . 
. >. ", zastánce 'svobody svědomi· a' myšleni; čímž' řadi sé.k,:duchům·, doby' modernL';"'ď: : 

".'. 'a nejnovějši: Stát· a . cirkev' musi: být :.od· : sebe', odloučeny., .KdyŽ. mu ·byla,:~ď.: 
, '; ,: .' kurfiřtem:~ Karlem, :Ludyikem F álckým' nabizena' stolice' filosofie,ďv' HeídeIJ·,·, 
.;" '.herce;: nepřijaliji{poněvadž'přes:sliby,žé emu btidesvobodaučen(zaručena.ď 
'. '~nebude~li: se dotýkal. jen'dogmafcirkevnich;nedoufal,.žé· bý:slibovartá. svo-" . 
. '. .:(: hod a: 'byla; k '.ÍířadtÍ': filosofickému}.postačujicL:. Žil.chtidě/ ano' mnóhdy:velmL' 
::/~:,::nu:ině,podp"ory .. přáteWódmitaje:i žil ',však .šťastně a.klidně:, Žívil Se brou;.: 

... ' i;" šíállm: s.kel, .což~ urychlíló: jeho smrti. nebol- souchótiny, : jimiž ,. trpěL 20, ro~ú;.:>. 
> !: .. ': ~:~~:.: ~.e ;')ííň.~~zh~r,~il y 4:, ,~~_._.: ::~ \:~.~.<~-':<~; ";': '~~!. ;'/" ~'.' ,~J'-~ >ic.,~:,: \": 1~ ;'::'.<j',.<:' :;:;.,~; ~'i '!;:<':-': .. : ... ~:/! <: !.:-:>:-~.;~ (':; .. ::-~~~ ,~~:,.:<\~l ::: ~:_;:, ~~ I,~' : 
:-:;: ď:":<<V e' filosofií' by t. Spinoza ď stoupencem, : směrU· DescartesoVlv ra tionalismti,: ,~" 
. " J{teiý~zdúslédníCále, dospěl až ke; ztotožněn! přiiody s'Bohem ať Boha sJlfi;':' '< .. 

,.:< rodou! (deús siÝe'.nátunl)~uzn.av ,jen, jednú ,substanci :čili ,podstatu,. totiž. ne~. ;~, 
.;,ko:úečnou:,kdežto ,Descartes: rózlišovaI;podstatý, k~nečríé a; podstatuneko- ,:' 

•· .. ·.::.i.nečnou:·; Zniún'ciriá'.tedý : .• jeho'; filosó.fíe· .. pó.stránce '. thelogiéké;: pantheísmus;. 
:,..';: '.:V:lnetodě! byl stoupencem ,dedukce; z' pojrnú:su!lstánce, ;;vytvořenéhóroz-.", 

.. :>;. úmov.ě;:(ration itlísmus). ód~ózoval. vše; 'ostátni', j~oucno; :Sv)'m .paralelis:me~'::: 
;-;; •... ':~ a tr~putú.; (tě~ési:)l :i~ ~!1~~y:p.a.l:At.íl1)i:předchúdcem':mo~ei'niho ,psycho",fysťcké-, .•. 

•... ;. !,ho pltralelisínuý~:p.sychologíí;19: ,stoleti. (W.undt, u,nás.F;,' Krejči»Y étice< 
)'~ <.,bY I. mu'; základním:. ~otívem" .všehoďlidského.:~j ednáni ""pud. ,. sebézachÓváni. i, 
'" :CtnosLjé 'podle, Spinozy: schopnost, jednati :přiměřeně, tómupudu:.; nep·ravost" .. 

/:jelÍo; opak.Svobodn('vúle·.:rietÍznával,.'nebo() . svoboda\ jehosubstancéčili'. ;' 
"":;, Bohá;tótožné s~.přiiodou: j ci'. deteiininováiúl~ vnitřn(pódstátou, té ·substance.;:, 

.JéŽ' jednáni lidsKé jest jen zdárilíVěsvobQdné,', ... ·'ď'. ',ď .. ",,;ď. ":, 
'ď;:' .. ' ď . Spinozaužívá>;' často :te'rminologie;~ kter'é ': i'" theisté'uživa jí, "nebót,by I .• ~ 
I:' slovně .• v 'mnohém~závíslý na starší filo'sofií·. (podobně. jako' Descartes) .. , Třéba} " ,( 
" 'Ýšák'vykládat 'jehomluvupimtheistíckY:ď Na př:.'kdyžpravi:Nejvy~šícdobX:Gď .. 

'myslí. jest poihánF,Bolia~;riejvýššictnost.my~lí.:·'· poznávati'Boha;múžeme.· 
i ',my. tak· . mluvit;. ale' musime"jinák.rozumět: .těm,slovúni, .'. než ..• ják'.:rozuměl'",: .• 

•.. rjim ;Spino~a:'on; panthéísticKy;mY:fheisticky . .TaKé ,mluviio'zjeveni: Boha' a,é".; 
",:~:~;"o vtělenLKristus> jést,mu' néjvyšširn;zje~enim:Boha: a·Jeho. vtělénim;::,ovšem.,: . 

:. • :vkve sm}'slu~pantheísticKém;",:" ';",';' :ď ::ď.:.· i •. :\· ,ť ... '/. '.'/ ~\ .' " ' 

'~:},.:~Spínóza bybducil:velmF šleéh~{~fa. mrav~t:,Parithei;niusď:jeh~:óvŠeni:\: .'. 
~přijmout nemúžeme:jak:'ťidůvodú 'Jilosofíckych,"litk;.hhivně nábožeriskýéh~-: ,' . 
. '! kiZ.jeho :.,spísl!' j soh lIlavnf:.Ethíc'a' ordine' geometrico:demonstriltáaT racta.:: :, ... ' .' 

".'~f,;;r~rďf~~lT7°;,\i~:;';'i,V2:tf';'~)~&i.,-:ď0' .. , • ,'ť. ,', .••..• : .•. ~;' •. ".,'. 
,,'.:: Goethé 'aY~chlický.:Předstó, lety; (1832)..:.zemřé1;.Goethe" .. před.,20 'Jety.:;:;': 

'. :. :(9.záři1912)ďJai-,;Vrchlícký.:Oba~·velcibasnicí. Goethe; jest uznán' vůbec'.~,; 
: ? mijvětšim ,básn}keJIl )lěmeckým,·.:V rchlícký aspO:ň . od mnohých .je považován> ::: 

;;::ď(;;za .;nej,většiqÓ_dp;sud:,básnika i česKého::Góethe, hýl.zar:oveňučencem;· Jedy;' 
.: :'>ď: :iiadáníďa:'Kvalí('jbště 'širštch'n:éž: Vrchlick)'r'."Ná!izailmá','zde viCévztah jéjiéh f 

'.' '. ~ . ,'li. :náb~žen'styí;; křesfanstvi' á, Cirkvi. V Í",cnlícký.: ---, ,katolik;; ,Goethe ' .• evangeIik~ď) 
. TínJ' už je, nazna~eno, velmL,mnoho; '! nebO! 'prostředi,jistě f~rniúje: každéh(}< . 
. člověká· a formovála i. GcJetheho'a Vrchlického. Ani ·GoethehO· ani,Vrchlické-. 
ho'iiéhudememocí ,nazvát :'orthodoxnimi . cl!ké.vniky."',Oba.·....;. . jako·básnici. i.: .. 

" : jakó- lidé ď~.~žílíinímo" okruh' zájmú církěvnich;'mímo dogmatické myšleni 
'svýchdrkVi'ac'mím()': jejich 'mravni'přédpisý·it kázeň;;' přes' to;. žeoba'~:' 

'. ·:každy.; sVým,zpÍtsohemčerpali'podněty:ze . života: drkevnihó svéhó ~ prostředí' 
"a:inspiro.vitli· .se\ Ii tvorbě umělecké, dtÍševním.ob~ahem '.svtch' cirkvi:·/Oba .•... 
',bylí<však' přilíšširokých 'obzorů,než'ábf'rbyIr séspokojili.: timi:.'codávaly., 
'" .' « ,. < - "',.' ,'..' -,', ",- ; ~ o' •• '. : ~ ,'O" 
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,jhU církve. Obaéhutnali kú1turu 'všech věků .ivšechénárodů/nejen.křesfan--';" .,. 
skoll, ale' iT předk~esfan~~pi{ ~··.Íni~okř~sfáns_koti:. Oba'. ~ byli'-'~a~šení"humanístéi ,'",': ~.".- ~r-:':

. Góethe jako1přimý pokračovateI'renésa'nce a ·huiriaÍ1i~mú ':8 počátkú ,věkU., -', '< ,. , 

~':'nóvéh'o, 'jemuž' byl čas~vě blIžší, Vrchlic~ý' jako! p~~ledn~li}asatcd reI).esance. ',~ . 
:Třeba.' však říci/ že Goethé utkvě\:'víé'ena' iintíce: řecké;;-:kdežto; Vrchlický', '; i .' " ' ,: 

,;byl,' spišďeklektikemrůznýc!l kul túr. ';:;:;,. :,:';;:.ď~:;~;::,:;\;'i.:,::,,;ď,';:.;: .. ,", 'c,:;>:: :,.ď,:' ~~ 
.. ":.' . >'. . <: Nábožensky oba byli. velriií~ J,!ízcípánthelsm.tÍtne:.1ijp.a'htheisté: vY,s!óvéri!!:',:_", _~~',""".~., 

.. ·,ď.: při čé!nŽ" ovše~' dlužno ~ míti~a: pam,ět~;:!~t~byU~ú!llě~ci;'}lit<?I~:ďpřesn~lt~eo->::: ,',:,:. ,'~ .•. 
: ',;::. .:Jogove;. pantheismus ·~vzd y'vabl~'. a: '"abl ,d!lse;' p~~tl<:l<e! ;.~vla,ste ty ;b1l:smky ~:" <; '7:'.,. ď 

. ',;~ kteří zároveň ,měli: smysl <'pro',bohátóst; rozmanitost,á,ki'ásu ,'jévů:přírodních: " , 
/;'" .:,;', -',--Nicméně' i','u qoe~h,e~~ i'.~·.' Vrc~lické~~o',',náj~ou;'·s-e'·,há~ně·(7··p~e'·~Y,:.i'nt~m~í·)i~iky~, .. 

;', " . ; :které ,néhod(.se ... do ráínce'pilIltlíeistíckéhoí"alě)'js(jli~'rá;úiYtheistického; .' Pro,.'",. " .. ' . '.: 
'; ::'é:írKeÝn( dógmata: ovšem pórózumělÍí ,'Í1eměH:ahí' ,je\leri~:ápidriihýt,ispÓlí.'rié" 

' ,:"t,"Ov b~é ibforl~uldací~'kjako~ :hri.ákbožhěp~kéď~a~é:~ď; křhe~fái1,s,k,el'Y~~bl!l:ď,Círk'ě:,,~í,:~i~úloh',st,;~>., .; . 
" .. , ..•... ;,;. a. y I. o .'CU evmc,' ru u.,nazyvam>po any, ,a e:O .. anepravem"p()co-.; 

. ;:;~,( ~pi~é1IÍ.ě" jén •. ~~ ďshió?r.~sk~\přís.n~:d?gn.'at,cJré~o; "5??a:,m~.irío j,~,~iýát:svo~od.iiý:. ,.': 
.' <:. ,c,.;.. .. ,< ml- kresf~ny. ·'kterYIIl"K~,stus " Je .:dosud,'.neJvyss,m.~,uc~t~lem:.hdstva,:; na Jm7' .. 

. . ,";:! :::h!asatdem. a· plnitelem' ilejvyšší)ásky~:BbhuL liMůl;:: .. ~:'~': (ď>;'/:;,:.; ,.::: J . 
.~:,:",.,~áíímavé;je; žecírkve:si'dnés, ďobáP.řivhlstňtijí,i.nebp,ii'špoň:je. om[ciúvajV. 

,.' ': ',e,čs ~skláni< se . před "plody .' jejich '.dtléha,'vzd<iy.á. ijÍ1p'čest.a~;úé.tuatěší:se 
.• '.< z toho, co ,i .skrze ně. Bůh' účinlllidstv.u. 'přes., to';však,' že ď;ob~ ,'ma jí .velmi ... ' 

; \;' . " 'mnoho'podobn~ho . .ve· sv·ém .. nadání,.' úmyslech,' s"ríahách~~,aďďdlech,: p/,ěs:·to, žé' 
ir> -:,>"·7 .... ~.?~a',;dalL:svýml".národ~m~~:~pa 'IJe~ypo·u~r:,·c,eny,\'jak~,::6~).zňY,;,<živ'ot~L~ óS1:I4'" hyl.' "~ 

-\:,!::::;~;.ď~~~běmá~i>řq,raven! .'. Goethé ":::":~p'řík~ád '":pózeirískiíibď;itě~Yí ,a'·vr~hli~kY?iPří.-'. ď 
.' ...... klad.,zneúzn~ní. ·a. zapp,~ínání' ?ej~n:~a:. 'ij~ot~;' ál,!:, jÚ'~ji,nrti:.;KdY·. pq~hopí",:;': . 

povInnost k nemu?! .' ':'., " 'e' ' •• ', ,~ď ',ď', '. 'i . 

. ", .... , .. ', ........ , .. ;;;','/ .. ' :.~:,~;.,;?):;l~·~~o.~~H~;,ď:)·!/:)t.~t,F>',~:,~:i;~:~: ~ ,:;.' ":: .... ~, ' .... . 
a lY, kVětnu) tohóto·. roku. zemřel. 'v' mladém. ještě.;p'o'iríěi'riě'věku:( 50 'l~i) ::: 

'. U!Jív.: profesor'i Vil ém·:F orsteri'znairienitý;,repres'entant ;iiašr.:'ýědy, ~ :vď.obóru;~;· 
: psychológie~' V zpomínámě hla vzJÍ'! I j ehó badáníďv' obo'rti:okuitísÍmi,: j emužsna-' .: 

: >žíl še b'ýtí' spravedIivýse shiiiovískapřísn'é ;' ~ědy;:)<: .', ;,:' ~'':;. >.~ ':' ,:<,:ď.' 
'. ,\. bl.eV .dubnu 'zemřel "' •. Německu,: V·:.Lípskti;vynik~jíéľ;chemik· WillÍelm.;' 

· •. Ostwald~ zástupce.· energétického 'moni,smu :z. přeIornu>~9;iv 20.·. století, který.' " 
bylyědomým ". a',: zapřisáhlým',odpůréem:křesfanskéh'o ,':theismu;' ,ByI..známý~·: 

. svým Úsilím.' organisovat monisty~po' způsobií:Cír~ve,záložíl:;',Mo~istenburid";,' . 
. :jenž.vYdávaL X monisti7ká. kázání.' DoŽílse':oŽíV~Íl.Lcitti· nábóženského 'aúpá:d~;"" 

ku' monisll)u;' .: .. ';; ".:'.<,~,~:, .,.'ď->ď~t.',\)'.;.:ďr</:i.}:>'.':, -:,7 ,., 
(,>, c)Mínuléhoroku . (V" červencij.zesnul'HaráldHollding; dán'ský3ilosof;. " 

",'. ;;. ,.; představitel. tak" ivaného: Kritického' po·sitivlsmú,.'tYpickélio. pro, drúhOu·. polóJ ' 
'~>., ,.' "íci. století .19;' a počatek století' 20 .. Pt"iviidóě se:clii~hvěnovatitheologii. ,~ 
. " > ... im'ponoval mU.KierJre·ogaard .~ ale brzy' opustiCstanovisko:náboženskéú:Jlně,ď 

. . Pří' tom ď pracováLv oboru' filosofie' náboženství.apóuŽíval geniů Í1ábóžens \ých:~ 
,k. rozboru psychologickému.,: HliivóÍjeho'zájém. platilnOětié:e,~dějinám ď. filo':': 

.:: ~QIíe, psycholo:gii: a. etice;' (P'sychologie. ;Ethikl.Svépsďóliní.náiori.ď~iní~tíI .' 
: ' •. 've"'spisech: Der- menschliche ď Gédarike,' Erkenntnistheorieďurid:L~J:>ensauffas,;.: 

"·:~ďsu·ng.· Odéšla: v.,něm.osobnost .mýslitele ďčestného',ľ,~hluoókého'ď tf~bás nikoli 
. ú'p'lněpůvodního;Búdé·míľ. ~ždy,Čestné:'místQ:ý, g'aleriCmodérntch fílosp'fů. '. 

, , ·.dlYproshicí ďminulého>roku.zemřeUv~Paříži;·Gustavé de' Bon.ď'povolá:" 
ďď,níni"lékař,alé.původceve1ké řady 'kniha pojednánÍ; zrůzných'obOi-ů;' U: nas " ' 

' .. byl, znám;, již·. před,Jety, spisem .. '"Dušeda\iu";t přeloženým ":vdobě'·čéské 
,moderný~., (Psy~holpgie~des foules.r/,,::/!:':i.,;::.\·:~ď;.: .... . •. ···:ď;;,,~~~ " 

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

;;:;~O~T~;J.:~':~li~~u:;,sJ~;':.Si:;;--~iji~a~~~~!:~~·;~~~~h~íb~gi~ritin{:~v,. n~~l~h;.,·· 
.. '. '.,. učebniCíchnábóženstW" otištěném .vďpředéliázejícím; ČíŠlé,·. má. býti: ,na str~ , 
-ď' ; 1 06: na. kondA:. od$tavcé shora ; níísto'i,historickýpsychblogismús~ ::i;histori~., 

,: );ující, psychQlogisntús':; (t.,.j;::!l:sychololi!ismus',~pří~litejíd' k';~!storiil:; .c',b',h';' . . . ":, .. ' -'. -''', '" ;~" .. , ".>~ . 



....;:.:ď ···ď":i'.},;;·~g~~·'·X.'; ...... : }":i'~<l .. 
". ;;~ .' :.;Cítkévni· sPOi:'::S:pfO/.YoTléchem:Sandou. ,;VÓjtědh,i ša'nda;'ři~škok~toli::'; 

• i ... ·.cký,profésor bohoslovCriačéské .universitě.v Praze,Jderý'šé ;svéhi;časuza~ • 
• ~ ~~~~a~'arcibiskupa'Kórdače;'ďkteré~o,'papéž~ký ď n~n~iús .Iířiměl,: by se :.,vzdal •. 

~m:~h.ls~up~kého. stol~e;,\byt susp.eed()v~~.:'a.~z8:~á~án~,; ·mu. pře?náše\~Bylo~ é: • 
,;m~· ~a!i'.dnllt~"';zei mtl bu,"~e.p~Ptl~ten()( ,es~liz~.S~;Il. članky.prQh papezském\l <.: 
··nu~clo~l. :u.vereJně~é. veřéJně- odvolá .a .·svého: p1:ofesorského; místa, ;se :zřekne~., ď i 
.:~and~:\,šak(2dpověděl zamítavě "a odepřeLdáti <nunciovi zadostučinění; :'i-ežto' 
;prý,pápež~ký'\~ni1nciús,:némáďprává; lÍlíéhátr se; do' vnitřních zál~žitostí': té-

'.,públíky:če$koslove'nské~ Nitó ,byló.profesoru:šaĎ.dovi pod trestem ::v:yobčování '. ,;,.' 
:·i::drk.ve;zakázáno ;,ykt:óčiti:na. bohoslóié'ckQu: fakultu;-dále>.iÍlti, bylo'sděleno, , 
,;žEl: ;~'~tlpo~léc~~e-Ii/~!ldé(' I?Q:~ltl~háčům:'~aří~:eňo, : abY.Jh,~edď. se.; odebrali;- do:· :. 
'; kaple' a· modlili 'seza obracení: Šandovo:Npřípadě,: ze.; bý se:' prof .. šan)da'. ..... • 

. :·Ílepodřídilr,búde néjen~z;;éírkv~exkóiiľunikóvánj" ale- zba'veÍi~ i·.kněžskéhodno~ ':~, ":.' 
:. j·:sti. 'Mezitíni·poda!,:prof.·meZinárodního:pÍ"áva.· Hobia 'dobroz'dánV,dle něhóž., ::.:"',' 
'.'je~Il~~í )ap:e~škého~ hunéÍá~ íe~t~~iň,ístnt~' ·~.{ne~~[p~st~ým.; ~měšoy~nímr:se ď • 

" dq .. zalezltoshČeskoslovenslm,;a.c akademicky' senat, postavIl, se. na ,stranu. 
" ŠariíIOyU.~'PřoL: šanda: f' ~dmítl ~ tak{ 'ódpó:Vědět' podrobný" dqtainik 'arcil:iisku~ . 

. :paDra. -Kaš~ará' očlánkú Hroúiatově. v·"Náródrií:Politiée" .• Na:vyz'vání;ai:iy: .. 
sllpódrobiL li 'odvolal;> ňapsal»rof."" šanda:;:;'\V~~d:l'se:ďor~inariátu,,:nebof ..... ,." 
suspen~; byla' neÍ>Iatna;"patřimďdo~litoměřické~diifcéS'e fa; co ';;co!'iom -.kanon,u< 

.,2340, §.' 2; :'staííoveno;'vykonánopředéin: '! .'Ministerstvo: Ško'lst.Ví.: i\ národní 'j 
.' ;'~světy' dá'p'rof. :š'ándovi' dle všeho: dovolenou ~ na, šk'ol;i()k19~2J3J.'.Doďsporu '; 

. :~asáhl1é; p~f,~ně'tÍý~í lit~Íněncký,biskup:."~. \".' ,:~\;F;~<:':, '.' '.) ,;;:i~i. '. .~: :.:.:. ' 
: ;'·;::Va.likán'přejfmdkaiakombyď' ci'kř~~:fánskd;'p~hfebišl~ ... ' Ko~kordát ~e;f 
; . Halil;' a' }ol átikánéni,~ 's j ednaný ~' souča sně' 'sůml uvouLá teránskou; . obs'áhu j e 
'mimo; jiné také . ustanovení, že: se ,vatikánu přiděIÚjIk'atíikomby: a: ;ckřesfaÍl-

.. ;:Ská', 'pohřebiště:' Příslušná' vatikánská komise;' v: 'níž: vedle • právníka,'. cirkevní 
<, ;hodnostáře:' á, ředitele ·'vátikánskýchmuseíjesť.'archeólog\cký, 'odborník: pře.;. 
'~ď~: •• vzala htakombú\.Chiusi, :výzriarnnou' kulturně' historic!tý., VnéjbliŽší' době· ;o 

budou převzaty a soustavně prozkoúmán Y .• ka takomb'ý. v, římské' Campaglii,' . . 

.~,t~~·t!l~iě:;;;~~t··;:in:J~~k~~~' in;~~~.,~i;i~d~~·:i~~;~';;~i ."P;;;;ř;;hoa'~,'ď;pa~o~~···· ':~ď /;' 
".korítrol e); P6dle,:haříz'ení, výd~néh~guvérnhem', Vatikánského' města;,. sbnovíé.' Ji 
::se;ve",smyslu'!článků !!laterá,nslté,.ůmluvy;,·, že,:9d' ,1;, ledna'·; 1933:'návštěvnUč .,./ "i 

Vatikánského' města: musí se;; podrobiti. při i přeéhodu 'vittikánskýchhÍ'anic.,.:,:'. . 
:~asoyéJiontrQlé.n~fO ' návštěvníky:'vátikárisky,ch!museí·a·' giderii'. bude' zřIzen '.', .• 
::I!'vláštnI';ychod,~:neoudou podrobeni: pasové; kontrole~': •. '.":;' ':: .'. .... .·',· ... ,.ď '.:.:: / 

;~,:'::':;/JdkoJÚir,k~tid;ál'd.:V'Če~~e~~i:ieti>š~ihk"iok~ <,byiolsía;éil~j~ďŮ~k~vě;; ':,: 
.50:;výroč(ófevření • katedrály. ,Na hrob:velikéhóibliditele';''': 'Slovana;' ,biskupa. .,"" 

lrJosipa.i.,rúÍ'já·Strossmárera, který.; jes( zná;tii:',tírií,. že.·se post!lvil,na; posled, " ',0' 

ním konéihi'~vatikáÍÍském svým hlasem 'proti neomylnosti. papežské, položeny;", 
.:' :věnée' a' zapěl chorvatský. ipěvácký:' spolek ;,Preradovič'!. Ve: vŠech ,kosteHch: .. 

. '!biskupství . by I y ď slávné '. bohoslužby' a' káz~rií:ó !yýúú\mu sla "nosti;, o ďakov~ ',:. 
>ské, katedrÍile vyšlch>řed i 50 letyv.Praze velkétiměléck~ dílo'.' ',.:' ';' ':, .• 
. ~ ;(:.:.:.v/."~"'~'~':' .. ;, . .:... .. :<.'.,,:.':>~".:,'.,~',.:.' ... ,_:. :,_"'.~,." /.';' ""':',~_"':,""';"""'.: "','::'" ,.~,;, .... ,.J>,.;'.~ • 

. . ; ;·,.:CTocď~lió~;;Děiiný'Evropy· rl XIX. :slolt.,na indexlÍ.' Kongregace" Oficií 
,~výéIáia,dekret;.v němž se dává·nít''.in'dex;, dílo' Benedetla.; Croceho::"Dějiny 

.. , .. ď. :,E vrópi;v: ,XIX. : století:', ;'a, to: pro,' é~lý"óhsah"tohoto. spisu:~ r<:o~gregace. . oh1!i-" 
c ,:, sila;, že" si vy hraiu j e zatracení i. ostilhÍích-. spisů, Cioceho.',~ ,,~ ~;', " . 

:;ď':~>!šp~ri~úÍí mnÍšidóKláJ~~b: Úďredeniptoristů; ~ipověděný ~e ,Šp~n'ět, 
'".uchýlí'se'do Československá. Zákoupil stáré klášterní pansM Ý Kladruoech". 
,;;které již jednou.stalo ·se. ůtoč!štěnl trápistů,'Vy!lovězených'z,Francié.' " .. 
, ;j',;., dbyv~teÚ'; Prile~ťi~y: :-Podl~ : sČit~ní'ďlid~;:.~Ýkai'uí~::'i~~~{ ~by~~tel~tvo :~< 
ínili~ri lidí:' '.759 tisíc : je; mohamedánů/"<1 75: tisic~~židů;,~ 90. tisíCi' i křesf1anů, .... ~, 
.' _, ,<~ "".'-'" " _.~'~~. " '; '~'.~\.' "'/,':"':"'\\,' .," "'",\' f,- '. " ~ 

'\<' .. '~::>-;.-;' ' " ' .-: 



.. ' ;,'. ' .. ' ," .'" -, ,'" .'. ;',,-' ,-,-'~/_:," -<:,",:.:~'(.,'~."',:.~,~","'" ,,~~:r, ;'; 

, 1 O. tisíč' jiných vyznání. J éfÚ:salem' čHf 90'tisíc'lídír z ; nichž' je>Sľ:Hšfe '. Židů; 
· V Palestiríě'jsou; tedy'židémenšínou.::~<; :.'ď;" ,\:ď;~ ,,>:.:, ';:);:' '''',','' 
't~'."::,"' ' . .',:'. :i:',. .... ' :":", ":. ,,~-'~', -'~'"':<'~;:>:: ::,y;~' - -',_t~", ,;Y,. ',o ::;'~"._-.,~-::·C·:-'·J~<·,,,,.,.\_.I: ~ ~",,,.:',"'_, 

"0 Ydiasporáchf prcivoslavné:cir kve, v.:J ugoslávi{ ~ jest ď Ínnoho: ženatých::d u':' . 
.. chovníc,h. akademický. vzdělaných.' kteří' ma jC~etné ':ródiný/,a ' jej iéhž.: měsíční \, 

;, Jlří jeni . jestJeri .asi7QO-800 . 'dinárů i~ diicho~ni,.:kteří nema jr akademického, 
'~vzdělání, . mají sot,:a .. polovičkůfoho ':- sl užitého .. Řada 'far ~:Í est <neobsazená; . 
· tak na př.náboženská obec v Lublani,která'.trvájiž'82Iet,;.nemůže'si'vy:' 
<držovati svého vlastního' faráře; ježto' příspěvky, náboŽenské obce \ klesly ,na:': 

~,~~~vi~~:.a;: ~~~ď,z: ici~in.Y;~~ \ tfet!,~~.ď:::;~!j',,: ; , !:~;,o\,;,;:<;' '·::.;.i;?:~'~,}S: ':; '.:~ 
.. : .... : Pacifista ;.0 ď ~bToierií. ;!,.řed, ~ri~fe~encí:Jl~o':'~dzJ:>r9j~ní,':,uv,eřejňo\iálaď, 

'. Společnost: narodu v:' "Amalre mlhtalre.' data ,o: vojenském ,rozpočtu, které: 
". jí, dodávaly jednotlivé:státy.: Bylhtri,:tedy':.~ zprávy," oficiiíW: a><ibsahovaly' ;. 

; ovšem: je!l·vydáni., přímá. Není ',tajemstvím/,že, ve ;svych' rozpočtech: :vládY . 
. ' mnohých států '. zařaď U jí 'do j inych polo.žé1-~ ~á,stky ,;;.kter~. j sO,U.' také j určeny 
,pro"lI~Jriád!f, ~pt~I{E:elfiri.iiiin~R'us·sliíilhNe:.r své :,;Révohiči inírii':",odháduje; tyto ... ' . 
nepřímé lňákhldy na slušnou ·sumu. Sa' půl m.iliardy'dolaru,: .takže:,( přizn"a: ď 

. 

, :nými: číslicemi.·vojens~énákladystátů, jež' seúčastnily,konference pro,od~ď 
zbroj erii,činí: t9,a. půl, miliard Ý qolarů. ~ ~ y j ~ho':spis~u': j SQt1 jaké ,jinfÍ :data~' 

· ,Počet· vojáků '. stálých.' ~rmáq'~á. c~lém, .svět~je: 6,90P:OOO~:'mti~ů/ď:l;,nic!t~,je;, 
v,Evropě 3,900 tisíc, v: évrops\iých:koloniích 700 . tis~c.Zálo.hyj sou ';ódhado~: : . 

. , ,válÍy. na 39 mil.i . Nynější ,válečnénáklady,:proti'~, předválečntm"vzróstly,o 
'.~1.o0%. V ~ roce 'J99&~hy'lo ,yydánorta;-,aniiarly ~ ási'JWmilia1-dv,dolarů,';ý' ~ roce 
;,1913-5 niiliá'iď drilarů.YáU!:Íl~za3'létástála 250.~iliarddola·rů;Po'obecn~m .. 
· 'vyčerpání .n'ástala: stagnace, .a· sníženf,válečných . vydání j'na' stav. :vroceA 913 
· '.: aJeprve ~od ,rotru: 19~4 : rostou': válečná, vydáni,; Lord: Robert· Cecil ': výpoČí~á vái .• ; . 
. ' že :se' nynivydává, na',zbrojenLdenně;,k milion ~dolaí:ů·apřesnějŠíinivýpočty, 

býse prf.došlo k . částce .dvOjříásobné- i vyšší «2:":'2.5 -milionů ,dola'růl >~ •... 
,.~ ó:.Armáqy:mohoudne.s., pouŽíti·ihned:19. 700. :let/t4él, ':hótovýchi:k ',bpji; \ 6200.' 
:,'ť tanků; 46.300;dě1: a:minometů, 4800 'lodních.-děl:;i.2Sťidisic strojních: pušek: . 
:' : To; j sou. hla vnL· zbraně!, bei: ostatního ;-, válečnéhó:.ma teriál u; "':.:.... "P očeLlodi: 
': ~': všech. "moří' je: ý:elkých, bitevních, lodíJ1S; ktižÍ!ík:ft;;a; jiných' válečných: lódí '>' 
-: ,.2031; ježpojmouS,7S0.000 ' tun válečného. nákladu.:":;" ~oktid.'Tde,: o kulo~'" 
: ,; 'mety, 'na' konci'. války 'měla' pě~ídivisé 7S' strojních pušek,',vroée 1924 již, 

.. ·"SOO anýní ,nejníéně 1000;·.Můž'e sé:teoy ;počítaH·.ied~nkulóme{'na:l0"pě'šáků.:. 
' •. Podleúsudku: švýcarskélio' plůkovníka ~OeřtSc'lie:'přeélstavi,tjeďjedeii: kulomet.', .' . 

ď···. boj()voúďhodnotu. 250 měj lepších 'pušek;, ~'VŠeéhnyďmíióv~ g'nahy' zní potom ',' .••• 
. ' :).;,'}en: .. j ~~~,:::zbOŽ.~é:.P;~~,~í.:; '" ,":;':':;:;~'?".~ ':':,::'i:},;( :':,f~':r,:~:';':::: .'.J',: ;;'ď~\:f~ď}:\":;i'?;;} .... , • C ' 

;:';:~~ F~ši.sřnui;,;á:,vcil ka;:Mušs~Iíni:: na psal.ddo,"rtalského, náuč'~~héÍ; :sbĎrniku 'o, . 

~;: ':",;EnciCIope~ia ~titlianatď d~lšL 'úv~h.~;~'.fášis~~;; :··.Mim~:~jin~; :!~~"ň~,,:pravíi . '. 
":: . "Válka' phvádívše,ch~y:hdskéenergleďdo>n~lyětšílionapěh: a,dává;;p,~čef .... 

t.<:" : ušlechtilosti·; vš.ém ,: národům,: ktcré majF odvahu: válku :podniknout.; Učenij;' 
ď .:;>vycháiejícf· .. · z ··požádavkú~.:·niíiu;;, je ·.fašismu: Cize ;Prótipacifickt ,~iluchCjé:fá.;> .... 

- '. šismem .... přenášen" í ď do' životá.:j edilOtlívéů,: j ednotlivecnéníve ,'fášistickém ; 
. státě:' anu}ováni,:riýbrŽ, 'ďspIše'zriásob'en",j ako'vojín'vfpluku ř.:neníi .• zmÉúištm,.' 
nýbrž' zesilen: počtem: nových<'druhú.;,: l' aší~n1Us '; zriamená :. Výéh'ovu:; ke bo ji;" 

: k; podstupování' 'nebezpečCJe to 'riový ~ st)rl·'italské~o t života."." .. "i.,.<: ~;-; ( ': ',:' 
i', '.', .'c:;7 1i_,,,,:.,,,~ : i:''': ',-J .. <.?~.' ", .~: .. -;': ;.',: .. !, ... ~:~,.~;'.~>', .. ; n-:,Ir".;:':'h,,;,:, ," 1,1A .. ",::>:..: .. >~i.~~.~',-'--.':"\'."::,";"'<,~;':-~~:;~ 

~ď.ď :,;Hřbitov-Frariéie";' Dne·'7. : srpna letošního rQkúoyla: presídentemJran-. 
· ~~iízské.ďrepubliky: Alb~i:tem':I.;ebrullem','odhitlena" někólik,kilóiIfetrů'ná"sevcr. ' 
; od.:V erdunu kosJnic::e;: ktúá,:je'dnesj,největším :"Válecným .pómftí~ein ria světě; ',: 
:Ossaritim stojí'na \. půdě .. pevnosti ďDou<inJ0ntu,;kt~'rá.byla: nejvýznačnějším,.:'" 
jevištěni.bojůoVerd\ln. Kostnice je'v' základec;:h,dlouhá 130ďm, a vyčnivá"; . 

: Z tlí vysoký: ma j ák;'. který.' od'. 7 .. sr-Pila <1932 . hude;' svým"s~ětiéií<při pom.ína ti, . 
·.oběti· 400 'tisíe::fi'áncouzskyčh '. hr'd'inu:.'::,::, Aktu'oťevření :. kostnice; se ·zúČá,st-";.· 
· '. nilo:,kl'omě', pr~sidenta: republiký,· francouzské ' .. mnoho' význ1únných' ··osobností';.: .. 

Pie'siden( '~~brÍ1n;:.~~~vé.m·,;,přoj~v~: n~žv~t-;yerqún~:hřb'it,l:!v(;m:I;rapcie.;AI~ • 
dodal, .že" republikánská .. F rancie,;: j.e'jíž:puda :,má:!hlubDké: a" často 'nesrilaza~.· 
,: _;;'~"I.-.,; ); " /,'., ,;:;':,:,_~,,,';_"'".~;,,/,,.-? .. ' :),.' .~ 



'/:, 

,;; \' .:;"~~T>,',,":ď;·lri~::\.~(" .... " .' ..... > •• '; •• , ••.••••••• 

. . .' ,; .. telné ~topy;iJO,dě,sjve i níiííúlosti; cpr'o ,; séhe riep'otřebli j é tétO výstrahy; Ministr,' 
'::';. :,; "yálký: Paul ,Bónco.urpři.této příležitosti;mluviLopotřebě\mezi~árodní. cirga~:, .;:';' 

" ~i~áce:,beipečnosti; nezatajil'vša.k,;žéjechiniérou věřiti, že kopf1ikty budou "" 
/.: ' .;' '.moci ,hýti lřešeny;', ~~b4dou-1i míti' míróÝí . soudcové '.prostředky k vynuceni " 

~'svéhó f rozhpdriutim\pa>iúirodu': ktéry,se ivzepře 'obecnému' zákonu': Myšlérikíi.' " , 
; ",'/ . na. íejí~n1rhi~,p'řipómÍIi.á~'Frailéii,;:dvojí i~kol::.,zacliovati:'svoji'bézpečnost 'a~i":, ,::, 

"~:,,j:,':,( ' ....•. , ~ .. ~.~a!1i:~~~r~,~~:}~~~(~!~?:?;,\n;~:,~;ti'ď;{J,2;,';:;~\}, ,+.':;' ,;:".?;.\::.: ·:;·3':.~:< :;:;i: .. ", ',~ ,/',,:.'. 
'~,; ,)ď;'\,~ ~,:Ari:ibis,kuP, pražský :~Dr. Kašpar; nařídil;: že ~ prostovlasá' žéná .,:nesmí . býti·,: " 

. '. >:,,:." '-vpUštěna dq .kátplického'.k'ostela,: protože, prý: je. óutnn: se' na. Iii-dívat 'jaKo"'.:" , 
, <;;, ',' " ~ ,na' ženu . špatně ď~blečénOÍ1 .. ":";'" J ak',vidět'má': katolická,: hieiúchie.; v ~ dnešní:"::: . '" ' 

.v·.;:.,!.:.~;:,::ď::ď~'~·~~~t1r~~;;;::1ili~~;á~1~}ili~:iei~L1l1:(~~i;~L'·~i;~;:~i~::'/~Jí>'ii;;Jri~',~'.~0·. :, ..... 
. (f .': .'.:.::30,424.13b':-M(19'30::.55,347,909};riaékatolickoucírkev )Ía'·12,714.620 'M:~ '. , 

;>W,i~:~f&~~I~ff;ft;~~;~ii~?:r~~~;ii!'~g;~{N,';~~tď~~.i,~~3~t~~\:;~,:; .... 
/;:. :: '>V;;'kraji; )!lCiia'éqprskéVf,j':ave'dH;volrií; myslitelé jako: náhnidu'zá;: cir< .. ;, 
, ;(ke'vrii "s'ňatekc3:i:"lášhiT ;s~é: bbřiídý·':jJři. ď sňatku .' svých' členŮ,'; Na'. bezkoÍlfesním:; " . 
" ,\ hřbi~oyě" "d3etHitě'~~@i:' iJvě~, tabi!le: s' ;riiipise~ ~XříŽea'j i~éodznalw: .n<!.bo~~ď 'ce:' 

•• ·;,~~,r~~~~á~~j~;~1t;·:11f;rj;~t~~:~P:~:;~~Wl~~~~:::;~1:':~b~~~\i~~or ~'\Jh;': 
.. :, jésťv:·Itálii.187,"ďve:,š't;aÍlěl~kti; ::pó~ttiifalskúa,'Am.eriée;.::úprnimi 5269; .;ve~ 
'<Frai1cif'2953,~v/Anglii,'3639;ď;..jé:Spolenýéhď·státech :.4321"v.' Německu 3069, 
:\;v'slovanskyéli' . státech.~ 1297;'Čreiíů,~ \Ve; Spojéných \státéch ;' imierickych,:má 

, '. ."l' ... ::te~~i:ts~t~~~:;},~;i~~i~~e!~:ď~.}s.\~ů~nI~~/~;~:j 1.;:.'; i;: .' : ':ď::'::;j::,:~',ďď('~):r 
.:;: .,ď· . ,,:,,:J éiúita :.M ax;, p;:'ibmá~óaivttľ; árdbiskupa '. SOderblomá::v.časopise:íiStim-, 

,':'. '., ':;:",meódei:; Zeiť::;:""ideáln:í,ďo~obrióstí;ir 'největší míře", o'ceňŮje' jeho.,činnos~a 
:.ď: "". ' .litúje, ,žé'~kátolická.:.církév: v: práci: PTo:zlépšenFÍnezinárodriích ďstyků:; st9iC', 

, .. ;:~;,; ,('·;.v'pozad(a:ž~ié.st.jtó, haribóúižev~poměru ke svému počtú příslušriíkůmá; ', . 

. ...•. " ...• 4.ť '~n,e~~~tDC:~Yie~)i(f~kti~i11\d~:;~tJ~~;,;~~dnzne~~'.;r'::)~L2~~ld~;!~~~~s~;Wď:,ď.;:' 

:.~ : 

:, .. ' .se,aby~éÝilngelic~'é .. kostely: I ;lkó; mís}.a; klidu.a-pÓŠÝěcení. zůstalyaspoň:o .·rie~.\\ď;,. 
" .. ,ď:'dělích ca svátcíchjío ;celý, d~n\ otevřeny 'a ta\íilby; ~kýtalyvěřícímpříležitostď,'. ';: , 
, :'ď.:k ~spukTóÍl1Ý!ll .• P???Ž_rió~}~Il1' :.~~írkevrií \den,~ .. spatř!Ije:v,<to~','néz?y}.nt;;pr:!l7,:/ ;.;:,' 
:i,.: stredek:'~vec~Ri ?neaele 'a.j pr.edpókl,a~/.opra vdpvehó;:~ na,boz",nskeho:~ zlyota, ;'-,:,'; ':'; 

'; •. ' 'i ehož: u'skti,lecněii(, á.ivroúcriění .~niuSí <é~a:ngHická'církéý : míti st~le: na : zř~teIi. ;; :,:" _~, 
:,ďCírkevní'deriládá: hábóŽlin§K~ ;,qpce';·· ~bYď nej později '. do;'l ~'~í jna.tohoto' roku.:;:.:,'· 

, , ! sdělily; generálul: sti pe~intérideť!túréí'. zda' již o nedělích:' ponechá va jí. kostC!l y:< :,ď . 
. ;<pó ,celý:'dei!ďotevřeuy.~a.:,vY2iý'1i~: je/by : "šémoŽněse .• přičinily;'aby' toto .'. na.;:',;'::: 
,řízení: Vf cé!é'rri N ěme'élú{· bylo' :za ~edEino·a. zv'y kéffiďse .' stáló. :' , ": .. :' ,". .:ď ,e, : .\ ", ~ > . ",~. ; ~ > ~_'::- ).; '. '>~:,,-/~:,,: ~;:-; ~-.:~: '...,.:.::":>.:>::.: .;><:.' :;",'." .: ~ \'" .;" ".';;': \~. ~'.'\ .... .'~; .'~~:: .. ",' ~':,:"~ '; .J. ":~ ". 'l ; :~! . ,",', ,:. <~.'~', : >,,-,\~. "'':', ~ ':-~~ ,i 

:,:"K omis~ cl o[ní.::·sn émoún'ý: ti:CiiiíJerbÚT\>'i rieschtáli1á ; ;usn'ésení~ :biskupské :r'i 
,konferén~;rV::,btai~e':iPQrQdů; a ioďódsuztiji;. užívaní: ochranných.prostfedků;> ',' 
,z ',důvodů "so1ieckých;: přépychových'aóeho;i pouhé ;pohodlnostL:Hlafrií" a ,ď '.i. 

:' nej správnější:ipůsoh: ómezení : porodů, .,pbkíid. jest· to'. nutné,.: jesF zddelivost '.. ;" 
• .:_~, ~ _,:.": ,;:. '.:; ,~,~"_; .. >;..:~. :': I';, ::.;<;' '.;) :,' ,': _~.- :: '.~'\': ... "::: '_,::, _: ; " ;:. '_':"', ; .. : .:. ( .. ~' ;1' :,~ '.,_ ,;,),' 0,.. . '.' ' -:.~ ~.' ,"' ' ''," :". : ' .. "" _-1 .. < ~ :. ~,-
; ,i· /, SlavriC;slhíhó"i:júbÍl ed;J501 ťiého' lrváliievcingeli~kě .... ~rrk~-e '. ~e' Varš~v~' 

< -: ;;úč~stnil Se státnU presidenť . a' velký; počet' zástupců rvtššich '·úfádů,s. mini~ . . 

'. \:~tr~~>~~1,~~·:J~~~r~,~j.oj,~~7eÍIl iv,\~~le~."··.'·' ;";". ";"' ..• : .. :;.~:~;1: .... ~,;, ':... .", ..... ... "i, 
,ď./ V é' schůziďbuclapeštškéhó .[úthéránskMo.spolkú " byl~: po: .přednáŠc!!·. se-(' 
'. hátního. presidenta, Kray-zella na, návrh' p~edsed.yspolkU Szi;honidé~aďu~ne~ .. 
.. :Senó .podp~rcivatí,;t.tábožehl;ko~' Či~!fo~~: xš,~~h. luthe~áň,Í;k~c~/~ItkvL':Vlnást~pč~··. ".' 
, .nlckých :statech. bnalého "Uhefska\,.které .. pred.fiiIremTtulníJrtskYm'patnly , 

k iC!vimgelické (lutliél-ánskéLďéírkvL tihetSkě.. .. ; :.' ... ' . ,... , } , '''." .,- ~ ,-~ ., ':' . ,. .... > .. '. ., .' , - ,. , 



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

\ ;, '. é~i'~,~:·~;.~\' . ',") j,;<, , ,r, ':" I., "".",,:-, ;"~'~'< .. , ,'o ," , 

. ,.'. ' •• . Pó mnohých d.esetiletích, j.est ;.král:it,\lský ,'zaseďpoé prvé': zaznamen'átÍ' '. 
'.' .·~v: pá pežské ročence j il:ko ma j iteL; řádíi' K~istóya" také Mussolini: jako; rytíř.,:: 
) '>Zlaté ostrúhy. Kolegium kárdinálů' čítá. jen. 55 členů;. 15 míst. jeneobsázenci: )';' 

'_ . .''>· .. Y'_·:-.'~ ;-: ,',: - ," :'J,~'-'>'."(::' _',.<"';'.>"',:","0.:,"::' .;·:-'.,~-,_.::<".t:"_/'~,':-:·'- >'::',: , <,",:',/.,--',), .~-... ;'.> "'.~-.".'--

. ',' :,,:,~,; V'StáiiislcivLpropÍliČil~ évangeli~ká . círk~v);;~ůj ;chrámrru~ké~~rthod.Qiiľí; 
.. drkvi:kvdikónoČním. bohóslůžbám' řecko-katolická. cirke'vsvůj :"chrám: jl . 

. ..• ď,:~]r~:;~~Vi~f~;~,§J.~u~:'tiif;,t;Ji~~~:f;~;&:~;:;sJ\;l~i1tA~'k;" 
'. ',:~,:ďď ...... ,. Els~~k~:Lótri~~ko c:;;:~ ·~I~',b~':i~dn:íÍ~~.:'~č~t~nt,,1i,d~ ::.1,8~5.§23 "ob~v~t:í;" 

· ",,:,;z nich jest. 1,501.025, katolíků, a' '292.331, protestan~ů;, .. ",' "; . . 
~_ ~:'l ,I. ,::;. <,' .:,': ' '\ '~J '.I,," _~, ~ ,'""~' -: .~;' ,'~ : <:':>.,:.; ~ '<' <':: ", ,,' ,,~:,,', "~: -:.,'::'~': ",' ~"~', .:,.,~ :.:: ." ~', _~" .: ',:; "". ':"_ ~'_. '<::<.'; '.~ 

. , . '.' ď.: V ~ .• Varšavě :má;;.býti '. zřízena"synagoga. ,'pro' re'formní,~ israelity .. _\kteřr.:::~' 
· ... ,:: konají ďbohóslilžbY'vneděli a :.dovolují>smíšénésňátkY';Prótinimvystupuje,;: 

i.' ·.~s,t~~ svazra1ííriů:"'~;, : .;~'.\;';::::.~ .'2 r/,,;, •. ",!;: '<,'::!'i.}, ....• ;.~ :,{;'.~:\~",,·ď i ;.:<: ':ď' 

.... :. ~):::>: časopi; ďsvobbdn~hokře~fdnst~í:;',Úg(/p;~sv;;b'dcÍRé'kř~s(~ristvi",. ~ydi>;:: , '" 
,,>:,;"vintvBerlíriě:Tégél Ke'tt~lérI'faď~ 6~:Bráriém: llerrmanpein;:: chcé ,: spolČiti} .' ",:,. 

;:,:.:';. všechnykřesťaný'stojídmimo.drkvei ktetí,se;při:iííávajík;·učení'tKristovu:,}/,.;;,; \, .. ~ •. ' 
f' ::',:::a ď kteří. zamita jí.veškerá dogmatá, ď znásiIňovánLsvědomí: a, veškeryriábo-;: .";'.' . :" < 

. "."'.y\, ženské >sporY;.Y.1. :a2. :sešitu:propágiijetetito; časopiš"írlezi'Ainým;"~aby,:;;>:,:<" 
'c,.';::;křesL byl udělován teprve' IidemdosI'ělým,. aby, nebyl nikdó~nůcen.,kjédno-:ď', < ;:' . 
<:",ženstvLil 'aby,nepróvdáným' ženám.bylo přifčeno právo vyhledati šL íriáíižela ; ~!~ i .. ~., 

·~·:~:).:,·;.čd~t .•. :~:b~;I:~t;!;L;:::lrr:Lkj ;:~i i~'~á~;liJ:~fl;;}i~~~·:·:dá~tr:;~.~i~:;i~~ž~l' ~]::!:"::'.~.:': .• : " ., .. ~.':, .:., ., 
':';;:~"ojens,kých . duchovních? jesCv'odp'oru ~s ~ iÍčením:Jéžíše' Kristá a. proto~ že'se Z :,.,~. ~,.' , 

• ':;~,:" • •. ·~;~á' ~a~~diá: ~!r~~\:,~~~t!:.té;t.\~~~l~~f,~;:~post~~i~j<1·;/;~~,: ·:fY.'.?f(i:4,L;: ;;::.::~;. ;'{},,:;' \;,; 
~:~'::.Prosynoda.; prcwoshzvné,: církve;:'.která\ se,' měla .,: konati \: 19:::..-20;: června ; •... :. 

;', -.' 1?32' .v· klášteře. Yatopedi n~ hóř~e\ Athosu. byJa ~~::.n.~známtc~:~~ůvo~ů: Qd- . :", -'" 

'.> ;:.~ ,:-;<~ lož~n~;.~ o_.>.:l . ': ... .", , I . '" ': , " ~." ,.;" ,,. ,~'\ ~,-~~~ , .,r,", ~~~,{:.,:_,~. :.~·.f: ' ,:~.:~, ~~:;X,:,_~r ~~ :~~'~. ~ ~ 1:, . '" ';, ".(:,! 

.,:. . >M úieku: vláda dala .všechny katolické kostelý' zavříti, ježto 'církevní :' .:;;; , 
, , ". úřady',katolické 'promeškaly oznámiti vládě jména 34 kněží, kteří by, jedině ." 
, "'. dle, nových mexickýéhzákonův 'budoucnu: v. Mexiku' m~hli konatiboho~' "'. 
,',';sIužby. a.vésti duchovní sprá~u.· příSlušníkÍ1církveřímskó;katólické.\, .', ~".::. .;:.'\ <:" 

: :";'}/St~án~': ~ár~d~ibh:;:~~i:ialiitd.'ÍJé fšid~~~~P;usk~'i::~~d~la)p~~;:církev~í.:>, .. ; . '., 
.. ' : volby kandidátriíJistimi' jménem,~něrrieckých:křesfanů~·;:ato. proto,; aby': ,.i,;';;,: .. 

. ~:,:·,:::;·~~t~;;~;~~;it1;fť:~c~:tij~~~in;~;:z:~::;~~~;:t::j~:~;;r~t~~it~i;;;yJ~8i~i~~····.;':/::'-::~·~ .• ··; / ..... ;"i;/ 
. svých; finaričních: p~ostředků' kóstel, ,ve /kterém kón~1i ťsv,é :boh()služby' a., P!J~(~..ď\: '..:, 

. ·,~~o,Ž~~sbt.i;I··,~~s,td· er.'~~~r.,,~ýti ':~; P9~~le~ní,~.~~bě'~~tPř,ek·~~~ ·1·,~!rI{.~~.:.ř~.c~~~.kb' ~~h9~~.cl~~b'-.~'. ;"j.:.':.<,:- .!<:> ~;~ .. : ~_ ,',' 
.,', ... ·proto; . y ';úřé ně; zavren; L:ravos avm "pres o'. ona Ly ··.nem, sve .. o .. os uz y'.;' :,.:.; >. . 
o':> "ajirotovnikla.;tíolíéiév ,době: bo~osluÚb; do; ~ostel~ ';(l'itávštěvníky' pažbáini .) ď 

ť;" ,pti~ek a ;plyn~výIhi bÓIIlba~i,'vyhóalft; Když: Ilazákrok:.u .. příslušných ',úřadů~." 
,bylápolicie odv:91á~á~', pnivos{avný)id ještě.jakona~rozh)Učenou,p'o::'celýďď;::': 
·denapo~celouňoc."ytrval·vchrámu've své pobožnosti:', ,. ,.,;',' , ,F'. 

'I~.".".-;~,.~,; _:< '. ,,_:.,->::,:O.~,:~.:" .. ;.\:<;I'<\~<":'<'/:·;r"-';"';.;'·:~~:~/~',~:'>'" ,'_ '~", .::..:j, .. ::.;.>",~;,:,,}~>; . .i<!~-. . ' 
. '.' , ,~, <Srbská.potid~'zátklá, -15, katolie kýchkněží, slovinskýéh,;'kteří ve, ye-';, « ,'ďřejných"shromáždění6h I vyvolávali'nepokoje. a,rnluvmpoQuřujíčí řeČiY.' ~'.':. ". 

-:,<':.:,.~ ~.: '," ::;,: .• ;- .: • " ' ... :) .; ,':' ',",;, '<: ~ ~:. < ',' .~, ~ ~~ . ~'~: { ''" __ \~:'~.::.:')~.' ;,., > -: :.~ ;."'~ ': :.> '. >, ,: 'r, ' .', ~ :';;~.,' ;~~. ,"-~' ~··.'l <-~~_-.~ >:<. /-,::.~ " '~, '>';> , ::.', ' 
,:," ;.:~': N ěmécký : světicí .'. biskup' '. nástupcempřl!láta:Udóchow'ského>~Jak;již' , .... 
• ' ,'známo," rozloučil 'ses·:OloirioiiCí,. kde.působiľ ,více než 20'let/ předČásně: pen~' 

.·.·.·.:"SíOIl,óviinýpreIM LedochowskL . Sotvaže ; opustil Olomouc;,. bylo s,~velil,{o~a.ž > 
· "," ";zarážející rychlostí .. i-(>zhddriuto' o:'. jehó nástupci '; ve' funkci dómskéhd ')prn

: ',: :'hóšta; . Tímto, úřadem' bude. ;prý'ďpoýěřen~óěmecký' světící'.1íiskup:;Dr}: Josef:, 
Schinzel, ďkterý.~pro své německé sniýšlení jest~ velmi. popuiární.osobnostíve; \ 
znÍ!mčel ých .. knl jích' se.verní '. MOra Vy> a : iľěmecké ď části. Sleiska::~; :.}::~ M;;; Z;': . ',', : 



.' ~ ' .. ,~'. <',' ~~~:~~:::~~O" <' > ~- ;,:.:: ',' «,- "~. ~ ':""., ;,','." ',;' znamenl .. "., .,' "'. " .' '" .• >"... ". .', ~. - . ' • . ~ u ,. , "." ,,,. 

.. :,'. '.~ ,:-,;;::;;~:':.,; (}.~ ':~.;::; t'ď, ~,c'::' ".,:,';{:/{". \í;e:",,:,)\.;;~:~,ď ,\ ;"," .. ,,:. 
,'I, Diecésní'svaz! J edriof • 'mládeže církve českOslovenské 'pro ' diecési,:'· 

';'-':'~.".!'.:..:-~.~ .'" 'r"'f '~,'". ,,\,"-' i,:'. ,'o .. -; .,:_. ;'-:"~:,""'~,'-, '-, '\",:", Ir-'- ·~'·-"·.").'l·'·'· 

'. . olomouckou,. ostr~vskou a Slovensko. i, .' '." ~,,:ďď . 

..... ~jř~~.·.·~é~ěli9;:~{i~~) ~3~~·~úó~í(:€~,Mkf~,:.i!1I~~oyě;1>Orilď '. ' .. 
/':\: <:, -'.",':' >~ádny ;:,;ůlnf:· sjei,iL :,"'.) '.;',' " 

':. Náš tisk (Rozsev ač} 'a'jeho'potřebf"'" '.";:.,' ,":',):;,\ . ',_., ,'; '<'; ';; "' ," ': ",-";' >;:. <'o .. ;.,) .. -.':,'.~. ",,-: :':::;::-.' ;'~_~i" .'<'.~ .< " ;\ ;.::~. :. 'i . ~.~ :: ;'.". ,'," j' ,; .'~;'~',: :\:~' ..... :.:, ,: .. t: .~,' :~'>;:',.'V; ;,), ' .. -::,~; ::,'~,:, ,/.',:. "._;~ :';" '''~::;'~ ~:,': ,.~, 

. č~n.~o~f; ': J.,~dIÍ9~<iriJá.~eže' ~v'pl~.štHw,d youl~tí,;'!', (pyoulett" ;:;':';.'; 
.~ .plán.'podle, ilávrhú.:br'Kouřilaa·Roháče) '."- ",~:.ď .;'.;.ď ,~, 

t' I .[.;, >'. \" ,,-.:; .. ,,~, ",' ._' ":~">: ./ .->_,:< ~>, .. ":-'''>~ :",' <~,<,,:, 'J' ' ....... ;; ': /, .. ,:- , <; . "',,'~' ,;.;.:\.;, .~:.: :;;:,,",<; , -:'-: -,'~ 
Náš i'poměr : k:' CírKevníriltí vedént:v. náb'ožimských . obCích," 

",~~1ttrf,0,'2Úi;~~t!;';!i\ď~.':i";'~:';>")"íď;~i!~~;:?)~~é.')t; 
_:~.;ď; Zakohčení'sjezdu~písIli:',iBožéj':hle-j láskú",', .:: i ď:'" " , :->.; .. :', 
!,ď~'()~~?le~'Jl~ ·::~~·:-i~h~a,:ď.~ .. ~~č~~;:~. 8' 'i~~d~,hsŘ9fád4: ~ ~'~riÓt~~,ritJA .{;> 

, deže ::CčS' .. v !Litovliza, s'poluúčasti; Pěveckého.a ;vzděH<odboru ;:':", 
.di~i'délhí ~ ;~ř~dstá~é~'í;;;Děvčl CZ ;př~diněstí~;;: -6:p~r~i~ :6·:j .. j ~ariá~;;ďďc . 

'~~lil:~l~ti!~~~~ii~i~~~~~i1~111~!~[<" 
, :'sjezdu,:inohoU P~užíti·.·výhód.zpátečních'Hštk.ů.; (33~prcic, sI~va) ;;''';c,. 
" 'oa.' drahách;"" ,'.,';;- ~-': ..... :',ď: tx, '.';:'</:' ;ď?~;:,:';':~:~'i~;:: ~"'~;ď;i}: ;;,c':~~;;<':,:,;:~;i": 

P~ds:í~e,~~~dlin;:':brittiy:a;'~é~Hy;:pbkti~lďby'~óhli'sTezd~·.si·:~I:~,ď 
~ú~~~tniÚ,:.~Y(fi~.'.u~i?úÁlď;,;.;~:';:;,':; •. :.,;'<:~~:ď?;ď .. ' ~'~::':X/:~, ):·;~;;<".L"'," 

:, 'Na;shled~oou:v t.itov}L9 ,-říjnaL: ' ,,- ,"ď.,;,;;:·",,:.(,~~:, ",' 
-- ,~~ .. -. , ~. 1\ :_<,;~ ~,~.-.i\"':'~'1,:,1·.:, 
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': '<,<"KUS MASA" NEB()::OSOBNOST~? 
. (K,dneš~i~ů'inehod~oco~ánilidskéhoživota.)· 

" .. >"', "':;.,~, .: . ,.". ,'~,,"'"',,':i.:.;<.;, ,",',' ," ',; ,~;. . ~'<'; ~ .... :.:~: ~,'~ ,',,".,';, .~; <' :': . 
Jest fáktemj, o němž možnO' sedénně" přesvě,dčitják ze: slov 

"ď mluvených a·tištěných,:: ták z činů a sk,utkůdnešníh()i lidstva ';,kul:. 
,- turního": a."křesť ariského' ~,' že nastává , přehodnocení, významu, 

cíle, . účelu' á smyslu lidskéhO' živO'ta směrem od . kře~ť anství Ik ma
teria1isHékému natura1ism'íl.~Pravím-li: k. m'aterialistickému' na- . 

. ' tura1ismu, .. musfm .dodati že li ta. přírodaínatura,má:.li být po-
j lita' celá, ve 'svém' celku, ponéchávámístb prod~chaď:a tím pro ,'\ 
O'sobnost. Křesťanství žádádVšem víc; ·nežpóuhéuznání. duševní, 
stránky;života;<, '.",; .. , .1; ". '.':' ~ .. " I' "I'; .. 
,~Evarigeliuninaučilo Jidslvo, kulturní;' které' se' dálo jím vésti, 

",hodnotit život lidský,pod zornýni l1hlem: osobnosti, :duchaimyslí
,cího, sebeyědomého a chtějícího, 'svobódně,se rozhodujíCího,osob~ 

',o nosti mající smysl a ;VlohiL. prO' nekonečné poznávání pravdy, a 
nekonečné, zdokonalování mravní, ,'tedy 'ósobnosti, která sahá 

'i' 'dalekozalomezený.obzorvýmenyláteka si1.dáÍié·áznámé nám', 
- ,přírody; <?sobnosti s 'perspektivami životavěčnéhb,',índividúálně ' .•.• 

, tr;vajícíhoj.pO proměně látek našeho těla. ŽivoLv těle, 't~lesný, . 
'jest .svÍénem našeho' života,. sVícnem,.kterÝI1eSe . svě.tlo (našého', 

',' \, 

.1 I' duchá,' aJe. ták, 'že, světlo' nehasne,' když svícen vYkonah'službu. : 
<pozemskou: ,Duch, žije dáLO forinách.daJšiho,:života nemáme' 
'všeohecně'phdných představ.'·:.'·/:;':':. f' ,'," ,. " : 

'\.! 

Tělesný. život 'v křesfanském'pojetínení. siée' ceny aosohltní, 
nejvyšší,nemůžébýti postačtijícím obsahem 'naší osobnO'sti lid-
ské,' náplní nekonečných ,hloubek'asmth poznavacích a volních,' ~.' 
dle jevďtomto·.pozemském ·bytí,.zároveňse zdravím, z časných·a:, , . 

..pomíjejících darů,Božíchdarem néjvyšším, ,poněvadž.nutným' . 
. ·předpokladem', vybudování dokonal~. osobnosti<dúchovriípro 'čas'·· ..... 
ď (Věčnost! "~o ~.' '" .' "« " . .>' ..•. "" . . . ~_ . 

, ·.Má~lise sp~.ávnězhodnotit:výinam lidskéhO'.žiyotai nelzé.jej . 
, oddělovaL od významu ,naší osobnosti,jež'.je. ve .. své podstatě 

duchovní/tedy, trvalá,inikoli h'motná a pomíjející,. rozkládajíeíse 
v prach a popel , (po st/Ull ,řečeno) 'nebo V prvky (řeč~no 'moderně). , ' 
•. Bohužel [pravě.' dnes,.k~ytolikse. mluví·'a,píše.'o životě 'lid:: 

'. ském, l{dy,uvažujese' o O'právněnosti trestu smdiayražděúí.:'ve, 
'.·válce, riadruhé' strariěmůžeme .,denněpozorovat .takové' hazar~ , 

·dóvárií,mrhání·.živótem, jakého·posud ... ··aspoň v·éře křesťánské' 
. , .•• ~ .nebylo., O tom.: svědčí čétné,případy Vražd',i ještěsriad\čet- " 
-,'nější případy sebevražd i ,vyctáváníse,y ' nebezpečí života v: mo:'." ď 

, . ; derníp!, sportu; • jenž přec .má" slouŽifi:'právě,zdravL a živOtů,' CI: . 
, ',' obzvláště' tnaření život4'i eště,nezr~zených.Lidstvo, které je cit.:. 

.' ď "':' livé~~a'tak{ právem-;-,>tam, kde jde ó'zločince,postrachfo 
I lidské \sp<,>Iečn~sti.ospořádanéa . klidné, ,tam:; , kde, j de: o obětování 
, <, " .~ r ' : ' , < l' I . \ , ", ,: ~ . , ,I ,\ ~, ' : ' 
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" .' ',Úv'6ta: za,ďtdeje.< svÓb~~y . a saníQs~~t~6sti,to lidstv.ón~m'á' s'6Ucitu' 
, S 'nevinně a;nesprave(ilivě Ubitými II před zrozením:. zavraždě-: 

nými.Jde oumělé,potratářství;ježsejislě' P!ovád~ přímo vma~" 
sách,' ále,: ,místo,',aby, lidstvó', bylo,poučovánoo'nemožnosti~a 

.' mravrií. nedovolen~šti toho; co. konec konců. musípři:voditi' úpad~k 
národů. a lidstva ,kulturního,>uvažuje se obeztrestnosW a uzáko- ;' 

'. 

\ nění mravnílio .i sociálního zla/., c', . . •... '.,. • ..• ," " 
, • f' : ," j ,I ': 1'"1' !:', ",.",' ." :,. I'" ... e, , ",': 

(.', ·/.Odkud ,to?,Jakmožnosi vysvět1itnázory křesťanské kultuře, 
'jížjsmeodchováni a. jíž sechlUbínÍe; tákprotichůdrié?,N~jinak, 
než" uvědomíme~li ,si, že. názory: dnešnf;.na • život:lidskýa' jeho,' , 

·hodnóluďa: cenu;jsóunásledkE!TI1, důsledkem' úpadku':náboženské 
" .. složkyÍ1ašíkultury. Dů~ledek myšlenek hrozivý ~ ':ničící uká~e!: ; " 

.,·se vždy teprve na 'poli ,prakse; Vtheorii tak mnohámyšlenka,( 
; . 'zdá' se riámlíbivá"v pr.aksL pak vidíme teprve ,její hrůzu' a škod~" 
. ,'livost;. baďnemožÍlost.,' Říká" se, že: ,i 'omyl a bludďmůže.působit 
. blahQdárně.' Nemožno! Omyl 'a blud.není.bei, vztahu !rďmravnosti" 
. ovšem', ani pravda rie;Každá:theoretická 'myšH!nka;: 'ať, pravClivá . 
. ,riebo ,falešná,,' 'musí se dříve' riebopozději. :projev;iti ..... svými'ná~ 
. sledkyv praksiívjednáni;riašem.' JeÍlpravda konec konců může 
.'b' "bl h d'" ·'·l··d·· .,: .C· :.. •..... : ,,' " 

,.' 

'. yb. a o arna: 1 stVU.i '.'0" .. :. ,.: .. 'J,. ; .... :'1;, 

>.I'A' tak i ;nazírání na __ život prokáže, s~ blahodárným/Íleb~o\ škod:-, '.' 
Hvýrri' podle tóho, zda:: je theoretickY'správné riebonesp~ávné .. ' .... 

: I v pragmatismu,.' jenž pravdu ,oceňuje výluČně ,podle činů,' pra- ' 
, ,·ks'e, jednání' (pragma) , je kus pravdý,třebasne pravda celá, . 
, neboť 'pravdulzepoznatl také jižči~tě theoréticky, ne ~eprve 

, z'jejíchnásledkůpropraksi:"ď ",: ..... ii·.,' 
.' , _Tak: také;moderní"znehodnocování' života' lidského' má·.svůj 

-I ,původ1a, důvod v theoretickýchriázorech :dnešního lidstva, jéž 
jSou vše ,možné; jen žádné křesťanství: Tam,kdé sedívají lidé' na' . 

.. ·~·nenarozené dítě jakona·"kus.masa','; a musejí'se naň tak dívat , .. ~ .. 
. ;, ti, :kdo, svět áčlověka'. éhápou čistě. niáJerialistiék'y, ,hmotně,. kdo' .. , 
'.nevidí V I člověku 'osobnost, . ducha,' obi-azďa' podobenství' Boží,,' 
, nelze hicnamítnouť proti' takovému 'utrácení>živo~ů'}idských. 
. Jsem loho>názoru,žé čistě:vědeckynepřesvědčíte nikoho; aby 
" nevraždil aniseoe'áni jiných; anidítek,ješlě nenaroZených .. Věda,! '., 
. plodchládnéhoďrozurriu, najde vžcfydůvod, najde vždy' výjimku, 

/;.' .kdydovólenóvražditVěda: je'sfcosineosobního; Věda.jeplod·. 
lidský, náš. Věda zavazuje'proďživot; pokud chce~e..my.:My s~ď . 

!:' vlastně zavazujemevejménu;'\rědy, kterou, dělárrie: Jinak v· ná- . I 
" boženstvL,Vnábož~nstvíúl.vazuje nás'nen;imi budovaná víra,,; .. 

! ale· její obsah, vyšší' moc,kt~rou.prožíváme a;si.úvědomujeme~\ 
ď •• ďBůhaneboBož~ďpravda>ježjenejyYšší pi:avdá, jež jenadnámi.j,' 

I.L' 

, ,Vnáboženštví~ myslím opravdové' náhoženství,které upíná, 
'se .k . objektivní' pravdě nadlidské, nádspolečenské;nádpřírodrtí, " 

'a'hlavně k pravdě ,osobní, kosobnímu'Bohu,:jen y . takovém 'ná
.boženslvíjest ·.hrái proti.mrhání:živótem svým i Cizími ;životy:>,. 
třebas. dítek .ještě . '~mi '. nezro~ených~; Nemyslím nikterak,.žé.se·' ' •.. ', .... 

" /'. "J,_' ,',' ,. '". I :' , / < ," 
,I· 
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podař'ídnešní ,dóbě jinak přesvědčit dnešniIicÍstvo,;orelatívnÍ' ' 
, ,sice; ale' přece I nedbtknutelné' ceně života, lidského, než, jen Dá:- ", 
, , božensky,' a to, zvláště v ducliuevan~elia Kristov~' a,'\jeho ,učení, 

'D ceně ,osobnosti Hdské,o Ceně ,duše, kdedtišeznamenátolik, co 
'o'sobnost, život.,'> ' "'" '" ',ď" ' "" 

"Moderrií člověk potřébuje nejen ~bjektivní opory:vBohu pro 
život vezdejší aveškelý, ale i ,objektivnínormy,'\objektivního , ' \ 

;,' pravidla, ~bj ektivní sankce, mravnosti: Zní to sice hódně ,nemo-
" derně; ale-' zdravě. A lidstvo nemůže se hubit ve, jménu' mó'clér
"nosti, ·zacenumodernosti.Jsem přesvědčen, ,že. všechny ty de':" 

baty, všechny diskúse,jež, se vedou jak o trestu' smrti a: válce, 
',tak:i o, § 144 budou moci býti vyřešeny k blahu lidstva, bÚdo,u-Ji.' 
'všichni, ití,:kd()ž vedou a\debatujíj,i ti, ,kohož,'Se,t~týká,'pro'.,; 
niknuti myšlenkou posvátnost,i lidské osobnosti, a naprosté, odpo:" 
"vědnosti za' ni před, Bohem - nejenpřeď,lidmi, ale předBo
bem!, -,' tak jak ,tomu učil Ježíš Kristus.,.všechno ostatní; po:" 
učovánÍpovažuji ,za slabé; nedóstatečÍlé. Ano j věda má mtavní 
sílu jen' tehdy; jé.:.1i nesenavěiou v objektivní nadsvětskou moc. 
,,' ,Tam třeba 'n:asadit páky, tam třeba' se' :přičinit,' ~by ;'aše 
společilOst byla proniknuta duchem Kristový,m; Vše ostatní bude 
přidáno; přijde, samo sebou.:Ch'ápu plně,' že není lehko vštípit I 

zase Hdstvuevropskému; kulturnílriu, které je křesťanské j endle 
jmén~, eVEmgeliumKristovo' dO' 'duše, ,které bylo;soushiv~ě zní '.' " 
vypuzováno, ,ale jiné, pomoci není. Ta práce, kterou se plýtvá 
'v planém nebo'á'Spoň zbytečnémínluvení,budiž' využita na po-' 

, křesťaněnínašíspoléčností - ne snad jen v určité, formě, Církev-
ní, nýbrž v duchu JežíŠově; , , "i,,',' ,,' • " ' 

, Ježíš učil, j il.k si mámecenít své duše i 9,uše bližního."N ebo 
co prospěje:člověku, by všéchensvět získal a své duši, škodu 
učinil? Aneb jakou' dá člóvěk odměnu za duši svou?" (Mar. 8; 
3er:-37.) V duchovní bytost lidské osobnosti musíme uvěřit ne-' 

, '7 jen proto, že "Ježíš 'tomu učil, a o duši mluvil, ,~a:le proto, , že ' 
I, ď,,_ duchovní základ naší osobností lépe vysvětlí, theoreticky i 'prak..:,' 

" ,ticky,náš život/adá živ6tu:právě onu cenu; onen význam, ,jehož' 
je třeba', aby, životy 'nebyly Iličeny.' , , ' , " ",' ' ' . ','i ,," 

, " ' ,Význam: 0isobnosti Hdské ovšem I přesa~tije\ -:;-'-,jak' ji,em již 
napsal ~. rámec a cH života' časného, pozemského, což ovšem 

, ", :význam životu tělesnémuneúbírá, ba naopak, jej. zabezpečuje a , 
. zvyšuje. Duše je podle Ježíše cennější než célýsvět, a nežvše~ 
'chnystatky světa.J'est, jediným,n~šíníéenným. statkem, poriě~ 
,yadžje místeni,královstvíBožího;:A tuto cenu má duše každého, 

"',člověka; i. duše dítek, dušeješfě .neriarozených; f du§e lidí sla- ' 
'!.býéh, hříšných ,a 6povi-žených.Známa' jsou .. sÍovaJeŽíŠova o po-; 

. horšení maličkých (Mar. 9,37: 38;.Mát,18,'8) .. ·' , .. ~ 
ď PcměvadLduše .lidská je nejvyšší dobro ve 'světě" nejvyšší 

'statek člQvěka, má také největší právo:v životě. Záchrana; spása 
duše, i její povznesení rozumové ,a, mravnHenejv~rší záležitostí 

, I 
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lidského srdcé;ďA ovšem v' prvé řadě ,je povinností přičiriit ,se a,c 
pečovat o to,áhylta'duš~ ke·.mohla vyvinout á.zdokonalit.~A ti, .,' 

, . ,kdož vraždí, třebás jend.ítě nerarozef!.é, co činí'?,; A jákýmprá':', 
vem?'Stávají:'se ·zespólutvůrctl >lidské osobnosti jejími' 'vrahy> 

, A.nač? Ahyniěliínožnost Žíti pohodlně- třeba i za cenu svých 
dítek!(l'ohódlriě~bei. odJiovědnosHlTím; že Ježíš. ták zdů-' 

, nlzňoval:duši .,lidskou a·.jl!jí, nesmrtelnou, nehynoucí. cenu, .. ,po,: 
zvedLdůštojnosť osobriosti lidské,',Ježíšučil znát 'cenu' a právo ' 
lidské. osobnosti; žádné náboženství a'. žádnáfi1osoHepřed" Je-: 

,. žíšemnehodnotily' anecenilyosobnos(Hdskou'takvelice 'íako, , 
evangelium I Ježíšovo. Velká náboženství východní, na 'př. indické, I. 

" buddhistické! čírÍské,uhíjela přímo ~sobnost· jednotlivéé" jelikož 
nedávala. jí žádného. věčného .cíle. Teprve Kristem nabyla osob-

~'. nostlidské .'důstojnosti aceriy nekonečné. Také anticky stát znal, 
, I jednotlivce, deÍlOm j á.ko stavivo společnosti . národní, státní. Ale ': 
,aspoň'.jakostavivo. znal osObnostlidskou; Dnešní společnost ne-
• cení/ji arii.tolik, kolik' anticky stát. Z. čého;má se, budovat<ta . 
společnost?:' , . ',', .:. . ... '.; .' .' " .. '. ; ...... ' ,. ', . 

.. ' . Aléterito'důvod' nikterak. nerozhodúje .a.'nenf na pr\t~ím 
místě. Osobnost lidská. je cenna svou vnitřrií hodnotou; totiž pro 

I' svůj'vitáhapoměr'k pravdě a' dobru nejvyššímu, k . Bohu. Ona 
, : Je místem království Božího: Osobnostlidská"její duševní, roz-,' 

urnová a,mravníčinnostnalézá svůj ,účel a cíl,a,smysl svým ::. 
bezprostředním vztahem ,a stykem / s pramenem .' vší pravdy a 
všeh~ dobra, lásky a spravedlnosti, totiž s B6hem"to jest ve 
svém životním obcování'a sjednocení sNím; . , , , " ./ 

Bůh je věčná dokonalosta. moc pravdy, a dobra 'a 'proto důy6d ' ' 
a účel veškerehstva. Osobnost lidská jest obráz a' podobenství 

" BožLvčlověku .. účelemi tvoření a ,vývoje ,světového jest vytvářeti J 

'. osobnosti. '. ,... ,', . ,,:' . '" , ,- , .' " 
, Poriěvadž. je. člověkosÓbností, jest ·určen;··abyďpozriá~al·prav:.' 

dtia.uskutečňoval dokonalostv. sobě ,Iv. jin)í;ch. Tou pravdou a-, 
'.-dokonalostí má"každá osobriost . lidská svou zvláštní cenu, svůj, 
zvláštní význam. Poněvadž:není nic '.V.yššíhonež pravda: ~ doko~ 
nalost mravní, není také nic cennějšího'onež osobnost" která je 
přece živým ohniskem' pravdyadobra. Vosobriostilidské má se. \~ 
odrážet a . sbíhat. odlesk pravdy a :svatosti Boží. Takse&lává ~ ,.ť 
osobnost jednotlivcova samostatným účelem vt1čipřírodě i' vůči'. : 
spólečnostLProto' nesmiosobriostzanikati',anf v rodině,:ani ve' 
státě, anLv církvi.', ..... ..,,','. <, .,'i .. ,':".' . 

•.. , Takto'nazírajíce na.osobl1~st lidskou pochopíme' téžíp:rÓČ:,; 
máme se věnovati bližnímu a sloužiti' celku. SloužíIÍle~1i bližnímu, ,'; 
jeho osobnosti, miluj eme jej'a tak milujeme Boha: .. ; "'", '.; 

'.. A jak slotižíbližnímu,'jak, slouží svéniU ,-právím( svému i~ 
, dítěH, když je zplodí á pak je vraždí? ' , ..' .. 
'.'To jsoú poněkud jirié;náz'ory' na ,život nezrozeného 'dítěte 

'. 'než jen jako .na "kús masa". Ajen takové názory, které nás,čirií " 
:-,'i~' .. , .... " ' ' "" ,': ' ": . 'ď' '.\' .' .1 ' ..•.. ',-
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· odpavěd~Ými: vé/í)vědo~í za: život'nejennáš" ale i'jíny-chi; od:': 
. '. povědnýniipřed . Bahenl;' s I nímž máme~polutvořiti, a . jerižnás 
'bu~e soudit" dovedou, zadrž'~t:vraže,d,ný"nástror' jakék,olL formy; ,~ 

· nam.ířený na bližního,.třebásina nenarozené dítě. Dokud ne- . 
budou tyto názory opět yodítkem;našich svědomí' marná bude,' 

" snaha i jinak dobrých ,lidí zábraňoyát utaj eným potratům. ď' .'" 
Jest na církvíchkřesťáriských, aby poučovaly své. člénya ká;,. 

zalyjinimravní odpovědnost v', duchu 'názorů evangelia. I,ti, 
kdož jsou. z i-ů;zných důvodů,mimocírkve ,achtějLv, duchu Je- : 

, . žíšově, upravovat' společnost, musejí přiznat a . přihlásit se 'k, the- 'C" 

· oriiJeŽíŠově,.která v' evangeliu 'je' přes různá nepochopení. ,",' ' •. " 
' .... : 'A třeba . se přičinit; 'aby. byly odstraněny nejen ',mravnír<pře- ,." . 

'. \kážkY.působeníeva'ngelia,' zvláště modenií' požívačnost a sobec-, " 
'tví, nýbrž i věroučné' fobnulace ,křesťanské ,myšlenky, pokud 
:odháněj(tak ~nohé od evangelia Kristova. '. ';' .... '. " " 

. '. CČS'se,pokouší ták: činiti. Bylo by zajímavo statisticky zjistit 
církevní příslušnost a zkoum'at opravdovost víry těch;. kdož 'po-' , 

.. tratářstvím vraždí. "', .... . ď ~ , 
" ,i , 

IiOCKINOOVA DIALEKTIKA A KRITICKÉ POZNÁMKY 
! .. , ' 
I,' 

,.,' , 

, K JEHO: FILOSOFII THEISMlD)' 
, . -' . '.' .. ' , - ",' 

", ,~ , 

, '. . "4~;~,, ",' I ' ' • '." • ., •• ,. 

. 'Hockingovo kritické hledisko k význačným teoriím filosofic:' 
kým je založeno na přesvě'dčení,že názorové rozdíly mezi nimi . 

, ,mají svou důležitóst.Ve.svédialekiiceshromažďuje odlišn~' sta
noviska nejvýraznějších filosofických škol··a nachází", nich ná-

, věstí pro vlastní syntetický závěr; ' Toto dialektické východisko: 
zajisté dostatečně vyznačit je' svobodomyslnost filosofovu:W.E. 
Hocking bojuje za určitézásady,ríikoIivvšakzanáukydogína-
ticky, nesnášenlivé. ,. ,. ' .' I' •• ' " " ,',' 

. Podle Hockiriga,je. hlavním. úkolem filosofie, aby, vysvětlo-, 
'val~ lidskou zkušenost. Funkcí dialektiky jestkritickyďzkou~at 
'běžna filosofická hlediska' a na . jich základě dospěti '. kek6n-

\ struktivnímuďpokusu ,'o -'Yýklad-smyslu"lidské.zkušeno~tiv,jejÍ 
; : , ~ celistvosti:, .... I, ,.' " " ."

, 
'. '.' .' ,. . ' • .• >, I. .,' .' ..••... • ..,' 

. .' .. V díl~ ',~TypesofPhi1osophy"obíráse 'nejdůležitějŠími'teo- ' 
'" 'riemipoznánLa metafy~ikYipři. 6emž je třídí podle jejich, . my- . 
I šlenkové, ideografické příbuznosti. Yšimnemesi .při ;karakteri~ 
", stite jeho dialektické métodyjenrozboru těch teorií, které sou:' ' ' . 

....... . visejí s jéhohypotesou otlíeistickémzákladu·. všehomíra.. . 
" ,ťal Nátura1ismp()kládáH<;>cking za.- typ ,metafysiky, v níž 

: •. i 1) Dokončeni Článku ,;NOětické a. psy~hologi~ké předpÍikladýthei~~u ve-
Jilosofíi:Yiléma'Arnošta Hockinga", vN.r. roč. lY., čis. 2; ;"\',' " " , 
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pří~6daje.pojímánaIakóskutečnost, vše 'objímájícL Příródá jé!' , , 
, v pojetí natúralismu popisována:jakosouhrnvěcíď a' událostí ' 

, v času a prostor'ti;I>odřízených-zákonu příČinnosti. Stímsoúvist" ",' 
, odpor, k víře ve skútečnou: j soúcnost: neviditelného 'světa, nezá-, 

, :'ď v~slé~oÍlaje\vech přírodních!~i ': .. ' . '. '. '.1' 

. ,.' " Naturalistická " psychologie., pojédll;ává' ,o' náboženství jako' ,o 
ilusLNepopírá,žé ,nábože'nství bylO, po nějaký čas,)idem . pro-, 
spěšné,' když ji~napomáhalopřekonávtl:ti překážky při výstaybě' . ,', 

!\ . 

společenského řádu, a zmocňovati se nadvlády .nad přírodními' .... . " 
silami. Ne\Tznáš~ 'se odpor' p~oti poznatku, že náboženství 'prohlu~ 1/ 
bovalo představivost,schopnost'vcítění a\sympatii atímposil07 '" 

; 'valo 'společenskou,soudržIÍostiže náboženství přispělokpoUžití·<,-
;'" "obřadu 'a' napómáhálo'vzněcovati sóCiálněúčinné' nadšení. Avšak' l 

' 

've shodě s positivisniem' naturaIism v přítomném stavu vývoje" 
, " lidstvavysvět1 U je náboženství: j akó'dětské . přežitky' (infántilism).· 
překonané: inodernívědóu,zv.}áště ,přírodovědou. ' , ',,/ . 

, , '.N~tur~ÚsténepřipouštL ~právněncist' a~ij~dnbhoi'třÍ hl~~- I" 
I ních

ď

di1kazů eksistence boží; Kosmologickému' důkazu vytýka:jí, 
. že ',střídavě. užívá. představy :o:stvoření, a zapříčinění světa !36~; 
, hem~ Hocking k tomu poznamenává,žé, ani, natúralisté 'nedovedli 
, séioprostiti od rozporu ve' svém: logickém soudu: ď N eb~F jestliže 

.:' "., každá tidálostje pouze ukončeným koncem,vyplývajícím Z,íldá-. 

.,' losU předcházejících, musí tato po dmiňúj ící příčinnost' nutně 
, 'dospěti k 'závěru" že svět musel míti počátek'a současně nemohl, 

míti počátek. HerbertSpencer, pokusil'se o důkaz - n~sledule 
\ v',té věcr ~m. ,Karita I~, že kosmologický,důkaz,nemá žádnéhci' 

I.,sínyslu, poněvadž jehoprostřednictví~ 'odkládáme' pouze ne':' 
.' ď vyřešený .' probléin stvoření, . pokládáme-li za' prokázanou' do- ď 
riměnkuo,stvořeni světa Bohem;, "\', , ," 
':V': odinítnutí 'teoľogického"dt1kazushodují s~ stejněB~ériri>, 

,Spinoza"Kant i Darwin; Podle: jejich ,tvrzení inuseľbybýti .tento ..... . 
. "důkaz 'ověřen'na základě všeobecně' zjištěriých 'předností světa, . 

jak. je uspořádán,:což se nám ve skutečtiostiďčastó' neaaří. .• ,' , .' 
,~' "', Kritické námitky proti naturalismu"soustřeďují)e.především ,,: 

na 'jeho soustavú, v riíž spočívala' jeho 'sí1á ve století devaté~. 
ďnáctém.Nová fysika rozbila tuhou hmotu v nekonečně ma.1é:skla~;" " 
'debné je'dnotky. 'Hmota: a, energie jsoustřídavě,pře'měňovány; , 

, 'jedna v 'druhou; Teorié o zářící ,energii odstrariila zákon' koriti:, ;' 
nuityjako vědecký. předsudek.Teorie relativityóhjevila:' novou, ,: 

, . hypotesú 'ú časoprostorovém kontinuu. Významný příspěvek 'nové ." 
" 'fysiky pro ,filosofii ,záleží v, poznatku, .že zdánlivájasnosfmate- . 

rialismu . spočívalá . jen ná. 'klamnémzjedriodušení;ježto vysvět- .' 
• -;-lovala' světí: prvků fysikálních, :ačkolivjejich·konečné, složení je' :.~, . 

neznámé' a nepředstavitelné. Y novéAysicese stáváI>ozórujíéf ďď : 
mysl důležitým"činiteleni~ ,'. ,." .. , '::"'" ' .. 'ď j' ' 

.. _' ,Hoéking dále namítá 'proti natúralismu, že nedovedlzhod-
. notiti ; funkci 'my~H ,při poznání pravdý ,:když omezil, úlóhuroz-

198 , 
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,~movéčinnosti jeh ,'na sledovánimechanickéllO',postupu příčin a 
následků, NaturaIism redukovaLveškeré 'dění na: ,jednoducM • 

:, '. sch~má,',' ž~ . příčiny. . j sou: následovány' 'účinky; '. při ',tom: vědomě 
, 'vyluč~je výklad procesů.mentální.ch pomocí myšlení záměrného. 
. Podle Hockinga má -však každý následek nejen svou, příčinu, ~. 
,ale v okruhu jeho· logických možnostI. je též účel nebo ·smy~l. 
. Hocking,nachází:v, Moi-ganově, teoríi,Q n~nadá,le ,se . .vynořujícíCh· , 
, činitelích vý.vojového 'dějství prospěšnOu: hrpothesu, jíž je možnp. '. <, 
, přírodu:'vyložitLfeleólogicky, ;, ..... '.' .ti '.' .: " ..... . • . ... 

'.\' ( . . bl Dálší filosofická teorie; . kt~rou: .se:Hoékiríg . obš'írně obírá,' 
je pragmatism.Vpragmatismuje zdůrazněno úsilíjabyčlověk 
se záměrně dopracoval věr; které jsou důležité pro nódIlotný- j. f 

lidský život. Myšlení je vně'm pojató . jako část činórodéhopr'o-
.cesu; dospíváme' k svýÍnpředsta~ám; a;používáme,jiehjako 
,zbrání',' ábychom prošli '.' životem " jako zdatní . jedinci. • Používáme. 
věr,:jcjichž prospěšnosťjeověřenavosobních :ai společenských '.'. 
zktišen'ostech 'a':prot,ojsou pokládány zapravdivé;'·.:'· .... " >.' .. 
". Proti pragmatismu, jehož zákla:dné noětické 'a, psychologické 

these formulovali Charles Peirce. a William James" proti -instru~ 
,méntalismu.JohnaDewey.'-v, němž ·víry.jsoupoKládányza.:.> 
'poÍlhé.nástroje, jimiž' se snažíme zvládnouti Jidskou·ikušenost---:, ", , 
.! proti húmariismu F;,e. S. Schi1lera:.~ podle' něhožpravdý· ma jL 

'.sloužiti lidským zájmům,' anižby'brlypříkazy'nadpřirozené, by.': 
.,', !'dosti, ..:....:.uvádí Hocking řadú',výhrád,:'jcžjc' možno shrnouti ná., 
~' ,;,sledó,vně:"':. ~,ď .. '\ď.; ,.;' ... '. .: " .\:.:. .....! l 

Ačkoliv, 'při jímá; negativní' poučku; 'pragmatisHck~ ,teóri~ .~po~ , 
:znání (každá pravdivá poučka působí) 1, a založil. na· ni,: logické '. 
premisy,svého filosofického.theismu, odpírá 'snaprostoudůsledno~' 

, , stí p,řijmou~i kladnou obměnu této pragmatistické these. Obměna 
these v'kladné formě, že každá působící poučka je pravdivá,' je 

,podle Hockinga- . logickým omyle!Ů, pragmatismU; . :Rozsah; pod-,' ... 
, mětu ... 1l:. přívlastku; v pouč,ce. se .mů~e ,'smidno :lišiti,,'jsou.:.li·vy-.··' 
, jádřeny.v:přílišvšeóbecnýchpojmech,', :" ; .. ,', <:" ' 
" '.' Prag~atiStické~ěřitko projeho'upříHšněný 's\1bjek,tivi~m ne- , 
. přiíímá HockirÍgaIÍÍpro obor etiky ," Zákon kategorického: impe;-, . 

ď rativu jepředn~jší :nežblaho sp,oIečenské,sKupiny. ; Hocking ,od-.: 
~ítátéžpi-agmatistické.hledisko,· žesimůžeme>yoliti S. hlediska! ., 

. svého Hdského'pr'óspěchu,', své \ náboženské'. víry:' Bud': závisíme' 
na Bohu jako na'nejsktitečÍlějšíÝěci ve světě, nebo náboženství ' 
přestává mítismysL/. ) .. ' , o ' ••••• ,.' .~' ........ ' , • • ' 

Závěrem Hockingova,kriticismu je ovšem. jasná ,odp,ověď, ,že 
'pragmatism:nenašel měřítko,kriterion pravdy'Při tom:uz)1ává, 
skutečné zásluhy pragmatisrriu,zvláště.jeno,čimié usilí o záměr.; . ,,:,., 
né hledání, pravdy .Prágmátisni zdůrazni}\ tvůrčí. schopnost lidské'", 

; '.vůle:pozměňova,tipodle:kladného' nebo záporného pO$tojevý~' . 
. . ' znam faktů ~v nehotovém. světě;! Pragmatism 'm,á svou, cenu;·' když,. 
pojímavůlik'yíře jak9 pracov~í\hypothes~~určující' směrnici 

. " ',I: :')' 
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pró: ~i~nÝ( ,ži~()t; ,'J elÍo:orri;1 '. z~iú~~' ,~:~t~6rii\Poiná~i,í kdyŽ', příliš 
" "snadno!, a ;'neoprá vněně: prohlásil ~metafysickou:pta vdu '; za" ne
, dostupnoů;" ,'. '. ;~ď: ";,;.,,':' , ',' . ." >':".; ! ď ď~'i 

, .; ....• : .c)"H()ckingův kriticism idealistické,filosofie je'prvkempřed-:: . 
. ',běžné,antithese, jímž je uváděna závěrečná' část ,jehO' dialektikY.f', 

V, jéh?:pojét(je' idealism,. světový~'názorem':úí>lJ;lě 'zakotveným. 
v procesech poznárií.: Ide.alism.pokládámysl za základ" a, pád-' '1 

, " .,','. 'statuskutečnosti. ":, ", ' •. / .,' "" ',i,:' .,~. ,"; .:', ... , ' ' 
" IdealisriI. " sice' nétvrdí, . Žepříroday~"pfelud~in .~~ . ale ,teorie 

(. 

o náprosté soběsta,čnosti přírody je. úplně klamná:: Příroda je 
závislá' na . Mysli, Duchu nebo' Ideji. ,Základníiniuiceďidealisinu, '. 
v nichž podle Hockinga' jsou zaéhýceriy 'nejlepšídtich()vní intuice: 
,člověčenstva vůbéc, shqiúj~dO'čtyř p6uček:~ 1.' Svět jevů",n~-. 
,'poskytu j e'nánL .příležitost ke poúiání poslédníchpra vd' o sku';':' . 

• , tečnosti; 2.!Vlůžeme si ',' snadno 'předstáviti, ž,e svět smyslové zku- ',' 

I 

'."/'.1 

, t,., 

, ," :šenosti je přel udem. 3,Aniinistický.výklad přírodních' jevu klade. . .... 
,d.ůraz' na!, příčinnou '. pódniíněnost: fysikálníéh .' j eyu,. činiteli' au~:.,' ,: 
šé"'riími.4'ďJdealism:vysvět1úje :subjektivnízjevenf,jako intuici, ,.,' 

·".že ;syět; je předev,ším ~O'us,tředěnv : mysli, ' v inc!.ividtÍelním Oj ástvÍ;, .! : 

, , 

,\ 

" ~ . 

, '''' Ustř~dníprO'blém. metafysiky,jeO'dlišně
ď 

řešeilsubjektivníin: 
,a' objektivním idealismem: Idealismvždy popírá:riá;zor, že: pří~',' "'. 

: . .rO'da je: skutečná népbdmíněriě~ Subjektivní idealism, se ,svým '. 
,", 'zdůrázněnímmýslLkaždél:l()subj ektu' jako, střediska světa,se' 
'nezbytriě' dO'Sťává ,dO' nesnází,' z niéhž nejvážnější je plúralism' 

individuálních světů' a, 'subj ektivistické sebezbožn'ění.· ČlO'Věká.' " 
.' ,Pr~ydivýmobsahem \~ubjektivnihD~idealis~ů je.' jeho 'kladná ...•. 

'pO'učka, žé povaha skutečnO'sti je duševní. HO'cking k tO'mu 'opra.,', . 
" ",vuje jen zájmenO':'SkútečnO'St mápO'vahu'Druhě mysli'ánemé" 
,'; )mysli.·.Přecházejeod subjektivníhO'·.ictealisniuk objektivnímu; 

. zanechává'HockingóhlassvéhO'theistickéhopřesvědčeni'v thesi, '.'; 
... že svět ,skutečnosti·. je; světem,opravenych . O'mýlů, ; světem '. ko'': '" 

'. nečnéhO'" a . všeobecného. soudu;' ;.vyhlášeného.· absO'lubií· myslí. ~.':.' . 
. \'. Přecip~kl~d' O'bjektivníhO' 'ide~lishíuj e (dá~vtYO'livosťinašich' 
my~lí; jíž; data, smyslovéhO' ~vnímánL jsou přeměněna ve f~kta " 

'našízkušenosti;' Avšak my nejsme stvořiteli světa, 'jenž byl- StVO'-. 
. řen nejvyšší myslí, odlišnO'u '. od, naší'. kvarititativně'i kvalitativně.' 
,Naše:myslrjsQ,u částečně trpné; závislé na' zkušenO'sti. 'Světová. 
, mysl je IlaprO'stoďčfnná,vzor s~l1?-a.v-s'O'b~,ivoří:~vět,1rvýni'myšle:. 

ním> a 'prO'středkujevníináriísvěfa našim' myslím. VtomfO' smyslu 
.' má světová. mysl' své myšlení. a vůli. společnO'usniyslemi ··.lidí: 
Hocking\sle~~jevýsledky';díalektickéhO" prO'ce~u \obje;ktiyníhO' 
idealisníu'spochO'pením; ,poněva~ž:jej,chápe\jak,O" synthesu 
z' antithetických návě'stí naturalismu a.· subjektivníhO' .'. idealismu. 
, •. Zahýyajese probléúlemvýznainu.e~sisteiice :přírO'dy, dO'spívá 

,,' Hocking; v' sO'uhlase s dialektickým schematem;HegelO'vy meta:..: . 
. fysiky' k'závěru,, ž~ příroda je nutným'pfédpO'kladem bytO'vánL 

',.'" duše;, jsouc,jed,nO't1~ z.jejíchfunkcL·.Zdé se ,znO'vu vrací otázka,-
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, zda,můž~in~. pfímo míti\;:z;kušenost tvůrčí ~~vět~vé;my~li';;aby' tíln . 
: 'byly ospr1wedlněriytheseobjektivního', idealismu; ,H()ckitig můze. 
prostě' poukázati na výsledky své.předcházej ícCfi1osoHe" theismú 

: a, znovu 'opakÓv'ati"že zakoušíme:pfírodú:j ako projev,tvůrčL čin:-. . ... 
nostiDruhěclllYSli.'\.\~ , .... ,,: ... ';'.,/ .....,\,,; .. , ' 

.. ;.' : :.' ,~~l~du jeríie .. ' t,ento \. řetě:z;preinis . 'a,,: závěrů'. v ; Hóckirigově '. dia-;', 
l~khce,caby.bylO ·zřejmé;.žejeho fil6sofie:vyrůstá,z' týchž kořenů .. ' /', 

.jako.'óbjektivriÍ<id~alism:";-:':ačo~šem,tento.s. novým:přezkou-" 
, ... mánímna t,uralismu byl' slouče~:y';j chO, ,filosofii yevyšší skla'-" 
'idebný typ •. '" :"";',,.:,,:' ;>::':'.:'ď;·,:;' .' 

Hocking,póstupuje: ještě, dále; od.'objektivnílio.:idealismu,ď 
kterY' UtU nemůže poskytnouti: dokonal6ujedriot4 ,mezi sub j éktem ď, ". 

':aobjektein; oV mysticismu nacház,Lžádóu<;ítyp; který podtrhuje', 
! ď naprostou, j ednotú skutečnosti .. aličt lidské,j á; ,aby. hy 10' s j"edho:

ceno s . .Jednotou:,vŠehomíí:a/,· ; . >'" ':', ,.,' ' \ .. "" '.", . " ", ,. '. 
, Snadno pochopíme, proč' H,ocking' idůrazň~je, ž~ ,mystiéi~m 

není totožný s okultismem, ani s, jinými obs~urními; protirozumo
,., vými naukami aúkonY;'l\1ystikovévždytouŽi1i a.,dosahovalipfí-; 

,mého pochopení skutečnosti.Tatotendencespcíčívala u nich na>' . 
.•. poznání met~fysického' smyslú mystické zkušenosti. .. Mystikové' . 
,nedovedou vyj ádřitisvé pravdy ,v j asnýchvýrazech· povahy .:přís
"ně pojmové. Mysticism vycház(zptésvědčeníj že skutečnost nás 
':samychaskutečnostvně'jšího světa'jsou ve~své podstatě sourodé. 
V~říV·,inoŽnostz"esílení;~Ystickéh(). vě~ómí; jso~':1i použitý jisté.; 

/ .. te~reti~ké a: p~aktické metody .. e:,'", .. :';" .. ~:\:,. " 
.' '. Mysticism' soudí,že .. každý, přívlasíekbožstvínutně.popírá' . 
. možnost, přívla~tku prOtikladného 'a 'tím :omezu je obsah sku~. 
tečnosti.' Podle mysticismu je,;,nestranná jsoucnost vesmírných • 
. proporcí~' závěrečnou charakteristikou jednoty . všehomíra; Ovšem' 
, íotyto čtyři pojmy omezuji obsah skutečnosti"a důsledný: soud 
Ó:skutečnosti :bynutně rnusélvésti kniI6~ní. " . "'ď '<,ď, . 

..>]\iysticism se snaží" .abYunikltě~to agnostickýhí~"závěrům ",' 

-', ~ . 

>, I., následující '.dialektikou. Dává '. obvyklým <přívlastkům ďbožstvf " 
·transcendentálnfvýznam .. a. nachází. vui<:h 'mo~nosf k. poměrně" 
přiměřénějšíIllu/:přibIíženíse práv'dě·: než v" pouie.neutrálních' '. 

; "nebo'iáporných:přívlastcích.Mysticism po~le HockingaSe.,spíše,! ' 
" zajímá o' praktické důsledky víry, že Jediný~skutečriěeksistuje, 

. "než 'Ó :pop~s jeho, v lastnostL P o je~Boha:ztrácí. ,vrnýstiCisriIu-urči-
, tost theisticképředshívy o 'osobní BytostLAčkó1ivv 'tol11tobodě 
se stanovisko Hockingovoliší, ,přecepodporúje mysticismjeho' '. 

: víru' v možnost přímé ďzkušerlOsti ,o jÍikosti' skutečna; ." , , .. ' 
"']\iravnÍ' usilí' je příznačnější \pro, dosaŽení cíle mysticismu, . 
,než Cílpovahy:čist'ě myšlenkové;:Pótlačení'tělesných žádostí a I; 

, růzriéasketické praktiky' tvoří obsah '"záporné, cesty" :.umystiků .. { 
" Základri(ctností jejich útěku; ze',světa I je' oproštěnost od, statků 
'vezdejších cl 'odniítán( společenskýchhodností.~ot1ačení žádostí, '.' 

" " je, metodá: negativní;;a však ,kladným cílemj e .' soustředěná ode..;,. 
, ~: </:,~"\, .. "'.:.\,.,"!".",; ,~, .. ';.,,' -.' ; 
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....••.. vzdan~sť~~j~yš~'kl~dilé;k1.išeno~ti,dosahované ~e chvÚíčhósvi:' .... 
,'. cení. Idealisl?' pojímá.' j ástvL j akdzáklad sv.ěta. V' mysticismu < 

.1.", byla ',:dodleria, jednota:,jástVí. a.vesmírné.jedinosti .. Z·tohótó· . 
,sjednocení dosahujé mystik nesmírnou odváhu a vnitřní.důvěru.' 
'Je puzen k: tomu;.áby zKoumal svousebevládu .. ťaké'.v.životě'á, 

... řiíduspolečenském 'aproto, objevujemraÝrÍínormy a vyšŠí hle.:,t,. 
, diska .. soCiálního" chování. >V .. tomto "úsilí', nalezneme vysvětleni'" 

:;'skutečnosti;žé.'mystikové byli. v'dějináchJidské k'ulturYvýinam .. ' 
j., nými' průkppníkyp()krokti~mravního 'vědomí;,Byli'b,uditeW svě~; '. 
,"'. ". domi lidské rasy tím',.žestanovi1ý.vzory,jiiniž naše'j,edn*nÍ.musi' .... , 

....• býti ,.souzenÓ vzhlédein'. k'stálému'mystickému' smyslu <sj~dno~·., ; .. 
. ~ cenosti 'seskut~čnein. .........:',:.::. " ';;" :'.<::, " 

Hócking: n'alé~a s!řediskomýstické 'zkušeriostive. zvláštním"": " 
.rytmu,.v . němž' inystik :riejen'.vidí'icelaďďrealistickyJakttt, . nýbrž : '-. 
'. souč'asněnah1íží·též ·na'.,jakosti ukryU:za těinito' 'fakty. V niystV 

'. '.' Cismu je dósaženodokoóálé střídání mezi hbdinami:prácea chví':, 
'.' '1,' lemizbožnéhorozjím<i'nLV'rytmu je zesílenaintensitaduchóv~ ,: '. 

,Iiíhoživota a nové vhledy,'obohacujíobsah 'našeho pÓZriánrome~ \' 
',; tafysické . pov~:ze \kutečnosti. N; tomto .' smyslu je mystik '. n~j lep'" " 

Slm ··realistou.·. Jako.mystik'sVědčíi; o' hodnolě';jédnoty:světa: ' 

"[' 

I . Jáko, realista'fvrdí,' že,:boží.život.jetaké.\projádřl~n. v:' mnohosti 
faktů bohatě ,členěného, světového řádú: Jedinost objímá plura-' 

'litu'dějů. . " .' ' . ," ! '. 

. . .Tíintó~směrerh mysticismu j ei orientovanatéž syntetiéká "část 
Hockingovy metafysiky ajeho:vlastní filósofické'krédo.Hockin!,! 
fe.~i,vědom toho; že ,'stěží ",hychom,:nalezli 'některý ff~istfďtyp. 
filosofie, zastoupený 'v .. soustavách. největších. myslitelů .. V. závě
rečnéčásti"své: dialektiky se ~naží; aby,; uriikl: nehézpeČ(eklekti- . 

···.·"cÍSmÚi aČ' uznává jeho význámv přípravném stádiu pro získání 
.' ',.' 'pozriatků·o hlavních směrech v : dějináéh póznání. Když však . 

. • shromáždímé důležitý .matériál ,o myšlenkových' soustavách; ul'
,í~nem:e. cítiti nutnost".abYJeorie:protichtidné ,hýly, ttíděny:' podle 

,. priricipu,ktérý by . uvedL řád'a . důslédnost', do .' obsahů našich věr .;, " / 
'ď" Podle'Hockinga .jedinazásada:můŽe·pos'kytnouti sou~~d:na,. 'I, 

šimfilosofickým .. vírám s 'ponlOCÍ dialektické metody,. která:. uka~ 
. ~ zúje.'prostředky ,'j akuriiknouti eklekticismu' a v téždobězachO-: 

'."", vatí' . hodnoty,' f'~ priorní'ď 'pravdy . Hockin!,! •. př,i jímá~ idealism jako .' 
, >středisko'své metafysiky. I Ale .. ještě více,j~nakloněn/přijmouti' 
.:zkušÉmost mysticismu, .. jež se'setkává s':"nezbadatelnouvzneše~ ',I 

'. I nostf .·skutečnostf'.·' : Hockirigův idealism ':nevylučú je 'mystického, ; 
'; realismu :v 'pojetívýšé:vylóženém: Vychází' zpřesyědčení,'že:', . 
mystik, může· míti ry~ía' ,vášnivý' záj em' na '. spravedlivém . ř~šení ,: .. ,,'> 

,\"~,, .. ~'životníchl,úkolů' a' v·'téže·',době.:býtiobohacen:.vnitřním :vhledem\,J, c_ 

. do významtÍ'.vesinírné. sktitečnosti,kterýjej' uČÍ.vidětisoučasné . 
problémyv,jieh furikcioíiální'spojitostLObsah :jeho, thCistické> 

, víry v Boh~,v',níž:překorial :p~nthéisti,cké sklóny, populártlího 
:, mysticismu, byly ,jiŽ dříve předměteÍn naší,.pozornosH; ;,' , 

,'\., "/;"._,;'"<:'\ ~'~'! ',".:.~;._. ',( J 
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" " i:>řív~ ne,Žli y závěru' t()hoto '. člá.~k~: {)řehľedně: shrri~,', v 'i~eÍň ď 
, záleží" podle mého názoru význam' HockingovadíIa ' pro' fiJoš()Hi 

" náboženství" chtěl bych' se vrátiti 'několika kriticky mi , p()inámka~ 
, \,'mi k jeh? te()riináb.oženskéhopoznání. ,::ď ('/,' " 

, Je nutno poukáz~ti 'na;n'edůslednost,' s kterou Hocking pře~ 
chází 'od' svého epistemologickéh6' duálisrilU subj ektu '~' obj ektu " , 

, k monismu! absolutní příčiny,ml. poIÍ1rietafysiky;,Zlomzdá se'mi ',' 
" býti ,v logické' výstávbějehothei~tick.éhodůkazÚ,příliŠ náhlý a 

'I' 

", ne~bhá jený , s' naléhavou průkazností:,' Hocking nevysvětlili;: do:";'" 
,'statečnoujasriostí,' jaký stupeň neodvislé jsoucnosti;, skutečnosti'" ,\' 
'a,svobody přisuzujevhějšímú,světuv jeho vztahtÍk 'Bohu. 'Ve: 
výkladu přírodního realisnlu,Hocking zřejině podceňujetvořiv6u," 'ď' 

I, úlohu stvoření v "přírodě a jeho, poj etí vztahů 'subj ektu 'v rámci ", 
sociálnÍ/zkuŠenósti (odmyslímé:-lisi 'pozad( theistické:\víry) .je ' 
pojato upřílišněně pesimisticky." "." ,ďl, ,',' ",' i." 

'Důkaz, naněmžzaidádáHocking s~oúhytpothesUďoeksi:" " 
'stimci boží"opóuští vědoině,důležité rozlišeriíineí:i., zkušeností I 

, samou, a; jejím'výkladem/ldéa,důsledněvzató" stává,' se pouze 
, sóučástí zkušenostiazá!-oveň:prostředkem glosujícím' smysl zku:-

'. šenosti. Tento: předpokládhy byl pravdivý jen, ~ připuštěním 
'premisy,' že ,zkušenosti, á idea jsou totožné.' Avšak jsou-li idea a.' 

" rzkUšenost'tótožné,Hocking 'vlastně nedokázal!eksiste'ncÍ' boží a , 
pouze podal popis procesu naší, poznávající zktišenostL',Podobně 

, neověřena a neprokázána iůstáváHockingova', hypothesa,"že: se\, 

.' , 

< '. ~ '. 

( , 

. ,. 
, " 

,', 

nám ,v naší zkušenostidostává,poznánLpřírody, která je, sou-,. 
,časně poznáriímBoha.Zdepřicházíme, opět k.nedostatku H()ckin.: . 
govy teorie poznání,'podle' níž stejnýmichápacími' schopnostmi,,' ď 

'1 dosahuje, svých poznatků o 'přírodě' L ó jsoucnosti Boží. Logické,' 
~ávěsti, zriichž Hóckingvychází, jsoU tyt():,Pokládá za'proká-",,:' 
záné, 'že:, eksistence mého, j áství,ďjy'sickéhosvěta ia ' Boha', jsou, ' 
stéjněověřiteIné a dále,žé jedině v,Bohti inůžeme najíti smysl. ", 

',' \,1' 

" přírody., Pro'titěmto thesím, seď můžé námítnouti,že've své',zku. ' 
, , 'šenostL se nesetkáváme jenom s objektivní' skutečností p'řírody; : 
, : nýbrž téžs,nedostátkem:.její sebespolehlivosti'.Jak's<tím uve-, 

deme v 'soUblas"že'její.smysr je ve:shodě s ,boží dokonalostÍ. 
když by příroda, na kaÚlém vývojovém stupni . měla odpovídati" 
aspoňjistémti stupni dokonalósti, zóbrazenémuvBohu? '.,) 
,',: Hockingovi bylo vytýkáno, žesvou'fil6sofiitheismu rieformu
,loval' tak, é, aby {móhľa býti ,hezprostř~dněj i bohosloveckými od-, 

,borníky použita kúčelůinap'ologetickým.Tato výtka~má pro nás' ,'", 
"J ',I též' svou:pozoruh6dnost a ,snad mnohému čteÍláři se'zdály 'býti' ,..,. ,', 

, "J ' 

filosofiéké' these Hockin!!ovy příliš abstraktní; ,1., nám by. seniohlo ' " 
" zdáti, že Hockingově filosofii schází, hlubší kop.takt SI etickým' "I 
, ",obsahem ideje· Bóha, jak, j~j, 'známe ,z judáis~u a' křesťanství. ' 

William Adams Brown yesvéin článkl1 o, Hockingověteorii 
, ,', ',J ,',.:"",:, • • ," ... ,.' ~'~\' ,: ;<., ",-"'>' :>',' "~::.,>.; ,-,,:; '.~r, 
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" ,:theisriul;):pfím,ó',vytýká Hoékingo~i/Ž~ve sV,é fil6s~fii~ePřihlíž_el, 
"dóstat~čněkinateriálu, kter'ýjedán v:obsahu víry historických, , 

, '" ~nábóženstev;V, ideji" Boha" opomenul, Hocking podle Browna" " 
pOužíHniravních:níoméntů,jd~ ,tvoří podstatný,O'bsahvnábožen-',c ',' 
:skÝ;f,Hpředstay~chv~likých ,~historickýchriáboženskýcllsoustav; ,', , " 
,Mra,Vní "zkušerio~tí rozumí~ Browri ,vědomí .lířkhU a bratrský po- , 
,stoj lidí k,sobě mlvzájem: Tento.názor zpera' vyriikajícíhO' ame-,' 
r~ckéhoth~ologa a fiIosofa;profesorá ",na Unión The'ological, Se:-, , 
:minaryv' New Yorku;'jistěpřékvapuje', ,když, jsme, se 'před:tím' ' 
se,zriáIÍ1ili' s::' o;bsahem', díla', H()ckiilg ova.· ,HO'ckirig / právě" naopa~' '" 
pojednal vyčerpá va j íčímzpůsooem '<>, skutečÍlostizla a, o' filoso~ď 
,:fické"iáklá:'dně pro bratrství lidí, ,opřené ,O' vůli Drithé mysli: Tra:-: 
ďdičriěsiný~lejíCílid(,bůdouvytýkati Hoc~ingovii Žé na mnohých 
místech! nahr'a:dil schohistickóU: ter'ffiiriblogii novymL výrazovými :.' 

.,', prostředky/Ačkoliv bychom si s hlediská,CČS>;mohlipřáti,' aby ď ,,' " 

",Vmétafysic~ollIunkéi Boha zjeveného:přesněji formulov~lv rámd' 
" c" ' sv~ho díla' z ,oboru fil6sofienábožériství, poněvadž:přece.idea.,-:-' 

'" • ,ď 'Loga " patří >'také': do ,náboženské "zkušenosti;,' stój íme 'před" dílem', 
, , Hockitigovým "j akopřed ohj ev-em, z něhóž se olůžeme 'mnohému 

ď J" ;,' naučit; ZvláštěďHockingův důra'z ni Boha sice, od světa :odliš-
, " ,ďď,!Ill~ho, a:lepři tom:v.něni'půsO})ícf ai'dea spQlupráce <;lověka s Bo- , 

, ,'.'" "'hem v/tom smyslu, žé niůžemepodle '. božích směrnic ve',: světě' , 
.. 'lú;hl:vičně-spQlupůsobit; zvláště. v ohledu 'mravním", je'vsouhlasu 
'š .podstatnYmi.hledisky !našLkřesťanské 'nauky. Stejně tak jeho 

prop'rác'ovaná teorie' riáboženskézktišenosH ověřuj e a ,zdůvodňuj e 
',; 

'\ 

• přesvědčení, ,z 'něhož' CČSvychází;. Ol : důležitosti subjektivního 
činit~le jakožtonositeÍe božího. zjevení ,. anaplňovatele: božích 

" z~měr:ů.Soúhlásínie 's ,00dvahoti:filQsofického';dúcha' Hockingova, , 
'"že 'neclttělsvé inyšlenC,dátido' slúŽbyzájriiům jen něktei-étra- ď 

. '".', 'dič'nináuky neho ,vědomě nechtěl 'přispěti kp'elrifikaci trádičních 
\~ . . '. fomíulací světového:ďnázoru křesťanského. ~,J akó' filoSQf,sloužící, 

.,. Duchu pravdy a'svohódYi"nejlépe l posloužil'též, svobódnýnr cír
kVím; chtěj ícím' přiblížiti Boha J éžíše Krista miŠí době.3) "" '; 

~ .... 

" . Ná'konee tóhoto: pojednání chci stručně vyj ádřiti, 'v čem,po:' 
dle méhq'. so'udu záleží' příspěvek ' ~ockingův 'profilosofiinábo~. 
,ženství;. ",' ď ; ,;, ,., , ,'..... 

':", . ,p'ředně: NejcennějŠím>příspěvke~ďje -jeho:péčlivěvedený' 
, ,~důkaz o' konečnémvýznamuzkušeriosti.Odmítá mechanistický, 

'vykladzkušenostii 'podlel něhož, místní '" podráždění ., .• náhodnými 
pOdněty ,z, fysického, prosHédí jevhQdným '. vysvětlením celého 

\ procesu ',duševního' dění a :konečně ' 'i našeho • lidského určení: '.'., 
, , - - ' '. .' - : . . \ . ' '',,' .' . '. . . ~: I "\ ' ','~ . ' 

.2) "JoUl;nal)of 'Phílosophy, P~ychology, andScientific,'Methods", roč~ík ' 
, to.; strana 242 a :n; ':iď',,·ď " .. ' ". ,";:' ," , '. ' 

. ~) Hóckingovórozhodnutí'v tom směÍ:u:bylo vědomé. o tom svědči jeho 
, notická, v Athemiu" (,jThe" Atheneum" ·z ,r.'1912j str. 660, z níž cituji:' "Má-li 'I 

• býti 'ny~i1 křesťanství, poslóuženo filosofi~kým' důkazem, jáko je tento" musÍ:' 
'seták státi ;spíše' na základě tichého a 'nezbytného uznání,' k němuž důkaz. ' 
vede, než íoa r,~fi.kI<t~ě něja~ého ~ýslovného z~otožnění/~ , 

", j ",' • '. , • • .) -

, '204'.: ' 

i:' ... ; \ 

,,' 1,' ,.--

" " , 
/, , 

~ L '. 



,'" / 
';. 

(, 

'., " 

",'" I 

,,' ,', 
." ) 

Hocking "d!ivá 'přednost ,hypdthé~i, ,Ú\serie' n~šich\zkuš~riosú )fe" 
metafýsickci ve své povaze, poněvadž má hlut)ŠíyYziulm:J?ro,. 

, ,oblast nábožen'ství to znamená, že' náboženská zkušenost' je svou 
povahóúnadsmyslová:: Hocking nacháií náz'riak nábožénského,' 
problému" dualismu absolutní dvojICe:,Chárakter ,še objevuje, ' 
v ,pří tomnost(Přírod y.,' Smysl'metafysiky' j evi, se" nám~ zodp6'vě~ 
děnfin'práktické"Otáiky:'Budou ·lidéé spokojeni s jisfótamr~podmí~' 
'n~čnými, nebo budou' se, ohlížeti, po ','absoluhií "jistotě;' která., drž( 

, ,dobrá za všech okolnosti? Hócking dál důraz na své přesvědčení, 
že poznání ó Bo~u je možné\ jen tehdy, jesťliže se mftžeme se-
tkati s Bohem ve své zkušenosti. I ",' ,I 

. Zcidruhé: V.A.Hocking obohatil fil~sofii ,nábožeriství syste~ 
, matickým -způsobem, s,nímž uvedl theism jako6stfedúí:zájem 
'svého, světového "názoru.,N a podkladě stanoviska tlieistického" 
'vyprácoval téždálekosáhlé závěry pro těoi:-ii o funkci itidividúál-:
ního ,jáství a sociálníhóživota; jichž přehle?)ř~sahovaJjižrá:': 
mec tohoto' pojednání. ,',' '. / , ' ,"'.,." , 
" Zá třetí: Osobní příspěvek Hockingův; ;jehož důležitost:ne~. 
může býti podceňována,', záleží, v .foin' že náboženství, rn'ú skýtá ' 
nezbytné prostředí pro ; tvořivost, jeh9' mysli. Hocking I, rÍeblížíse I ' 

nábciženství jen jakoi',,něčemt/ zevn~jŠímu, .jako.,obiekti~ně~ da:',1 
'nému faktu, nýbržťdálsvoufilosofiítheismusvědeétví,žé jeriá:' ',., 
božensko~osobnostíumocněn,é vnitřní, póten'cialitY. Hlubóká 'zna~' 

" -lost'historických soustav filosofickýchdávámuÍ>ozadí.,vněmž ; 
,; může' kořeniti ve vztahu k jiným význačnýrnmysHtelůrnHdské', 

,rasy jeho vlastní synthétická moudrost>' Jého'fri()uorost<vtéže 
'době obsahuje poselství o novém životě vyrůstajíCfni z Boha, jež, 
má ryzí náboženskou hodnotu,' poněvadž,jevýtvoremzbožrie' 
duše. Má, všakdálé též hodnotu, filosofickou, poriěvadžbylo.'na~ • 
psáno odbornÍkem v akadelickéfilosofii: ,'Pro' tyto-vz~cné před-:-' 
Dosti odmění studium Hockingovy filosofie. každého';.kdopro 

J, chvilkové' zájmy dne neodcizilsemilovárií moudrosti,'jež jé za
'l()žeria na přemýšlení o priJ?-cipech an~~oustředěrié kont~iriplaci; 

". " , 

" 'Pod pojme~'pror~k~"zvykÍi jsine'sipřed~tav.~vatim~že;:,'je'nž - . 

. ~; 

',,;prorokuje'" do budoucnosti; nEmítonespiávné, avšak tatcj-před-:
,;stavayyčérpávájen inizivou" část pojmu'~:Najd~me u:každého,'; 

proroka věštby do budoucnosti, akty jsou vedlejším produkt(!m.', 
Proroci jsoumuzové poslaiií od Bohá, ájejich úkoh~m,jest ozna:;; , 

,movati lidu rozhodnutí. a požadavky BožU) Rozhodnutía/poža;;\ , \ r' 
, , ' - "." .. , " . . ~ " ' , \ 

'--, __ ,"", _,",',' ,.': .'0 i';.~":,:,_~,, " ','",', ','~' ,' . ."',~' :,1,'';', c.'\ 'J, 

, '1)'Bernhard DuhÍl1: IsraeIsPropheten" 2j'vyd. Tubinky,',1922.:Str; 4;',,: . . ' ',' ." , '. ," ",.", ' " ,',' ' 

r ." 

. ~ " 

; , 

'-', ... 



'/ 

~ '.' 

! ,,'. 

I I; ~ I 

o"~, 

" .. ' 

'J': 
, ,( 

: .\; .: ,'. 
., 

davky ,'tyk~jí sé' ()~t;d~,~áródaij'emuť,Bůh patříá"próto p~oi~~l 
, jsouú.častnitaké~ějintoho,národaj ,zg.alost dějin národa a jeho 

,; nábbženství, jest při studiu" proroků, nutnOstí. ", '"" 
i ,'. ,~Hebiéjské slovo. "n ab i'~ označuje:ioho,j~nž: přináší posel':' 

stvL 'AlfiedJeremias2
), v ,souhl~sese.s.vouteorií'o původu escha:.;" 

tologie, ze ď země sumerské " a baby Ionské,: srovnává' slovo' ~'1 ;riabi 'ď . 
se jménem, babylcmského, boha:Nabu, i od něhož y Babylonii vy_: " 

" cházrzjev~níi, překládá'je, "Kunder':, t j;hlasatel; 'apovažtije 
;, próroká,ža hlasatele nové,dobý:Jak jiŽ ,nahoře bylo řečeno, .ne
, vyčerpává'locele pojmu "prorok~': Náše ·slovo prorok (něni.Pro-, 
, phlet, 'frarÍc.:prophete)' pochází od řeckého slova ';,prophétés'; 

II Se:ptuagiritě, což nenípřekladein slova'.hebrejského; nýbrž, vy- .'. 
sv'ětleriosnad .ve' vztahu:kmesiášskýin předpovědím; 'ď '; 

.,;ďPior()ctvínení"vJizraelipůvodním. Bylo přejato od Kan<l:~ 
/anit~, o Aiéhž 'jižkole~ ,f.,: 1100 př."Kr. ď Egypťan Ven-Amon ď 

, ',\vypráYěl.vpopisu svéc~sty"žeměli proroky,.kteříbyli"po': .. 
, ", sedlí~ď~): Posedlost není,ničíni jiným než stavem extase, v. níž ' 

, ' pror<:>cL'prorokovali.p;ióti 'tomu:tonáioru,o' cizí~pŮÝodu stojí, 
neprávem. Max L6hr!),. dOVOZll i íd, ,že. tento, názor .. přehlíží psycho-:, 

.. ~ . ," 

,1., 

" J6gic]{oupotížlohofaktu, že by nadšenci pro Jáhva napodobovali 
" ,I,prvek baalismu. Toneódpovídá našim zkušenostem s;podóbný'mi 
.příkhldy. Ja:kohylopsychologi'ékymožné, že na 'pf. křesťans!ré 
,cfrkve,Břejaly,mnohozvýklostí pohanských a změnily jen'název 

.... božstva, ta~'ivJizraeli mohl býtpřeíat způsoba změněno 'jen 
\ jméno Boha. Ve starší době není pOzdější nesnášenlivost ajizra:

. elštíproroci uznávali' i proroky u jiných.národů: Moabitů, Edo:" 
mitli;Tyiůa,j.; ,rozdíi'bylpak'jen v. tóm, .že 'pro'roci,jizraelšt~,,, 
přijímali svoje,výroky ód' ,Jahva,' kdežto moabští· proroci. pmm:.·, 
kovali .vextasÍ a uměle se .do nípřivádě1i hudbou a: tancem.~, Své 

'. ,výroky,pro~áš,e1i, "rzrušeni" ,s'tempeiamentemí'nedbajice i jasné 
... souvislostí <nebO zákonu) logiky. Kolikrát' sami proroCi.nedovedli 

.ď:jasrÍě říCi" éomíní ~yými; slovy, která vkládali d6.veršua strof; 
'~'. Způsob přijímáníbóžích;příkaiŮ byl různý. ,Někdy . měl prorok, 

.. ', ~," .jeríviděn{z nadpozemskéhósvěta;to,ri'azýváme ... ;;vision",v ta-
, kovémpřípa:dě bylo zapotřebí,. 'aby. bylo: dáno' vysvět1ení~k' obra- é 

. , , ,'zu viděnému. Nebo' prorok.vextasislyšerhlas božL'areprodu~ 
. : koval jej'svými slovy.'"Bůhmluviljehoústy"jéÍ toje"audUion':; , 

. Nejlepší· hýlo,' když 'prorók. měl· vidění. a zároveň' slyšel; co vidění 
. •.... inamená, .např; I. kráL káp.22., Micha ben Jimla ·(Micheás,syC:. " 
, 'Jemlův,:v, kralickém překladě) prorokujepřed. jizraelským krá-; . 

:1' 

..... lem:Ahabema Jozafatemi králem: judským;kteří,se chystá.jí,na 
'vojeriskouvýpravudo' Ramo! Gilead. V. 19iMichavidí Boha'., ,/ 

~-...:...---.:_ 'j '-. /'<'~". ,'/" "0>. _, " I',,: .• ",'. ,_. ',\' '", 

, I, 2), D. Dr. Alfred 'J~remias; Das 'Alte Test~~ent im Liehte des alten 
Orients, 4. vyd" Lipsko, 1930. Str. 12. ' .' " ' .. 

. '; . 3) Hugo' GresslÚann: AltorientaliseheTextez~m ,Alten .Testament, 1926. 
·Strana226 .. ' .. ' ·.ď".:' .. ; ".,; .•.• ' ....... , ... ,.' ,"",,', 
, . 4) Proi. D. Dr. Max J L6hr: AIttestamentllche Religionsgesdhiehte, ,Berlín," 
.. 1919. Strana 50 a 54: " ' " ",:, ' , ", 
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na, .ti-ůim nebeskéni. .~ .• V. 205S: Hospodiri: mluví, a posílá duéha ~ 
Božího; aby.:se stallživýni duchem' V ústech Ahábových proroki't~. 

! .' ". . .... NejstaršÍl:ll,.jizraelskýmtypenl"mužéBožího'·j~sL'SáiniieI. 
" ; Vypravoýání ,oněm (I. Sam:, kap. 7 ss) '.je.sivědomo,žeSamue] 

:', 
není. tím,.,'jenž později, byl"nazýván' ,;nabi" ;[Sa:m.:l0, 5; vYja:'. ' 
dřuje:poměr Samuele:ktakoVýril prorokům. Onj'sání bývánazý~, 

'ván ,;vid oucí'" (roe). Mézi ,vidoucím a prorokem vextasi' prol-o:' ' ."! 

, .. ,kujícím,jest:velký rozdíl.Vidouc~:nikdY·,·do .e'xtas~.' nepřichází,;, . 
"nýbrž ve Epoj (úií s božstvem: při jímá ()d něho ,vnuknutí. JL Sam~ , 

. 9, 9 jest pozdější přídávek.)'TehdY tiž z~čínajrněkteříi,jizra:.. " ",' ,; 
',. ':elských proróků,považováti:Jahva za,zvláštního,:'jedinečného::; 
" . Boha; 's nímžostatrií' cizíbohovése,riemohóU' srovmivati; Vyslo-: 
, véně, v čelo boje/pro'Jahva'staví,ti:adiCe .muže;jehož 'jméno'jiŽ' " 

samo jestp,rogramem,celého, jahvistického hnutí: Elia.-ď (Eliášh>' 
t.j;;"Jahve jestmůj bůh~'. Eliáš z, Tizbe(resbitský)uváděri:.za 

'vládyAhabaa jeho·1Ilanželky~Izeber,(Jezábel),. dcery ,krále ~Yr-" 
, , . ského,' jíž postavil Ahab. velký chrám pro Baala tyr:ského ať uctí.: ' ,; 

," -""val ho s ní. [: Král. ,18,21př'edstavuje.námEliáše<jáko:; expo~ 
'; nenta Jah~ova, stqjícího:protiprorokům Baalovým, na, hoře: 
. Karm:e1.Eliáš praví k lidu: "Jak . dlouho budete, kulhati/na obě, 

strany? Je-li Jahve bohepl, následujte ho, j~-li však (bohem) , 
Baal, 'jdětež za ním~'" '" ' , • 

" :~ .. Coná~tradice,yyp';avuj~'o Eliášovijest'Ie~endártií a,' ~še:', 
chnav'ypravování o .němvztahujíse· původně na EHzea' a: teprve . 

'" dodatečně byly .na Eliáše přeneseny. Skutečnou osóbnostíbyl.··· 
,jenom.Elizeuš, jenž náleží zřejmě k, pror6kůIÍl', kteří šepřivádě}i . 
. do: exhlsehraním na hadu·(II.Král.'3, i5). Jestjmenov~nza., .' 
.·Ahabova·syna>a: nástupceJorarna~Pn)r6ci;ď~družení kolem Eli.:. ",' 

sea, odlišují se podle starého zvykU: šatem' i chováním od.ostát.:. 
nich ,lidí, avŠak opx:oti: staréďdobě.jeví se 'u nich- pokrokvfom, 
"že 'se posmívají prorokům>Baala, kteří ,po,mnohóJlodintáncují, ' 
zniňújí se:nožiná.'těle'; ;aniž by tím něčehodocHm (1. KráL 18,'. 
'28.); Jahvoví' prorocipůsóbí' pouhýmslov·em' .. modlitbY,(LKráL ,'. 

f , .18,' 36:);' Bůh, těchto .. proroků jé'st ' •• povznesen 'nad . bohy cizích, .'. 
národů .. "Není' Boha v ,·žádnézemi riež·. toliko v : Jizr'aeli;': volá ',: 
pohan Náman po svén'tuzdravení ód Elisea a,béř~sol:íě dvaná';' " 

.klady 'jizraelské ~hlíny, aby, m'ohl,'Jahvaidoma'vDarilaškh' ..... 
'uctívati. '(lL' Král..5" 15.) Uctívání jiného boha ,jest 'odpadnutíni', ' 

,··od·Jahva. ;' ";.',,\~'. ". ',,:ď, .. '.', ./:: ·:.·ď:ď" ',:',," .ď'.;' 

"~': ':; .' : Všichni p;or()ci, vš~k ~eW, t01ÚO' ceÚou;: část; jich iÓ~tá~á . 
", věrna'. starým: zvykům a, staré,' snášenlivosti" k'cizím bohům. a 

úinává'Boha'Jahvejen jáko B~haJiZraele:Jsou vyznavačiuče'ní '. 
o' p,řir~eném : poměru : ~ Boha .. J ahve' kj eha . národu: .loněyadž /. 

jest, Bohem Jizraelea JizraeLnárodem:Jahvovým;musí' Jahve .. 
",státi' vždy 'na " straně 'Jizraelé., Takoví'" prorócibyli pochopitelně~; 

velmi, oblíbeni ,y,naro'dě'a .licLdávaJ jim hojné dary ,za jejich ' 
výroky: S počátku byliťto jistě poctiví lidé, ,kteří plně a, upřímně 
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.·~ěii1i·~ďtento,po~ě;J~h~a:k:nár\~dti;i'b;li'~ř~s~ědčénL žé Jahvé . 
:,_sV:éh?národaneopustí,ale Č~sem.' svedlo:dohrébydlodci. jejich" 

řad '. mnohéliepoctivé·. lidi,.~ tL pak hledaliý' ;,prorOkování~~·. lehkou. 
obžiyti 'a za periízenebó'daqr mluvili to,,'cosikdo: óďnichpřál ',
Vymýšleli sL božskávidění'apřédstírali;žé! slyší slova Jahvova; 

',p~oti·, fakovým:v.ýstuPuj e.prorpk· ~i,cheáš i .. ·. ; ~.~. Kdybych '. pr0r.0~, 
! kovalo ď vině a opoj'nýchnápojích,hyl, bych kazá.telém tohoto 
c,náróda"(Mich.' 2:,l1~y'Liiter9vě bibli:~ .. Kdyby· jim Iživýka-:- ... 

;' .' zcltelprói-okoval, >j ákmají píti' a'. hýřiti/ten' by . býl kazatelem 
, ; ,tohoto ~ :fiároda.); . Ani' Arnos;ne'chce, ' být '. 'považováni za. ptoroka', 

z řád/těchto (7, 14). Tá.kíti,již.iůsfalivěrni'starémú; dostáH' 
';',d ' .. """(J .. ' ',v' k"" ',' '... ..... ' I.· c' , 

.,s.e:oa'scesh;' cere~111as ap~:2~.)' . ,',':, 'ď", •. ,',' 
~, í ' .. ,' . Obraťme. se' nyní. ke knihám' prorockýni Starého zákona.' Jsou 
", 'napsáný,odpróroků,'od:Jahvak sv~mu)Íkolu p()volaných, kteří >\' 

.. ,nedbají na· zlato a dary) nedbají' nebezpečí. vlastníi'záhuby, kteří 
,.' mluví' to,' co . i im .J ahve. sám .. v loží \ dO,úst; X'"Prorokům"čítáme tři 

• :vetké': 'Ii~tiáŠ,; J er.emiáš'. a: Ezechiel> (katólickádrkev . má;" ještě ,: 
·,.mim,o,to ·Daniele; •.. tedý~,.čtyřivelké prorOky) .. ··'a dvanáctniálýéh" 
" .. prorQků.:. Důležité.pozmi tky o prorocích by I ýzískány již'. v: :18; 

století>1787 Eichhorn~pozrial'"drilhého Izaiáše"(Iz;k~p.ď 40~66!' . 
ozv/:Ileuterojessaja) ,na . základě .·úsudku, .. ··že.·.zde·,se ď vyskyhijící'" 
jméilO Kyra,králeperského (538~529). nemůže'pocházeti od Iza..!' 

'iáš.e samotného (k61740 př,Kr.);,:t:Jodobně.rozpoznán Í"druhýZa':' . 
; cháriáš" •. · ,(Deuterosacharja, ··9~14) ,. poněvadž v:tétc;> "části ·.jme~ 

nováni :jsouŘekové;Ojedinělé óbjevy 'nemohly však~iískati\pro 
. _ P.J.:0roky:porozuměnLS'ipróioky vůbec nevědělo se co počíti; Byl 

,to následe,k' zkresleného: Obrazu pro~oků, jak jej ':podávala \ ži.-:':. 
'dovská tradice az .této· jej přejímající církve křesťanské:'ProroCi ~'., 

',co věštci mesiáše (jiinž prodrkvekřesbnské byl. JežíŠ Kristus), 
;ajákoďvykládači zákoná~ ': ,',!,.J,:,'.' ,. '.;: 

''';. ;;; .i~driý.z'p~6roku~eprorokd~al ',; J~žíšé,ďKrista' ~L. očekávánÍ. ri1~> .. 
, , siášenebylo příčinouyystoupenÍ.proroků.'Právěopačnástránka., 
, ,to byla : hrpzbypróti národu, n'ebo'ná~bdůni, j ež'nej edn~ ji podle' 

i mravního . měřítka Boha Jahve~. Jahve zde neníjiž Bohemniilosti; 
,. ,I zničí,všechno,'/co;j eproti • j eha 'vůli, .:á co plánuj e,to'dává věděti 

,: !.)rorokum,. svým>,důvěrníkům;(Am'os'3,L) .. Pěkného a při1é1ia~ 
'.,.,vého obrazu používáJohiďM~inlíold~): ' .. Je:'li klidno.: a'.' ticho ,~e·. 

světěí'ďproroci mlčí; i neboť/vláda' J áhvóva' se. nij ak <rieprój evti jé. 
,JakII?-ile' počn,ou se: s,tahovati' mraky khouři,' jsou prorod,b.ouřW:· 
váky;kteří jLohlašiijf.,·; ::ákdyž' již uhodil6,jsoútopróroči;/ 
kd v' vd"J· 'v' .. ... , ," .,,' " ,. ,.1 ., .. ',.' 

oz've 1.proc.\ . ..,\ , '" '..;".. .. ," 

," ' 

" Jak: to, Že' zůstali :pror~~i ,tak,dlmthó'zneúzriáni? P'oh~~adž .. ' 
mimo ,mesiášské.; výroky ; nepřinášeli .. ' nic. riového!.: (Srov., názor' 
Židů: a:' křesťánskych církví). Všechno, 'CQ 'hlásali a 'inluvili; bylo' 
'~~~' .. :.,'~', '. ',: .. ';:'~o:<·/~,'·.,' ",~ .. ,", .. ,:.,;-:'~'\:: "'~:' ~<j~o."o'~' J' .<~,.".~:,,~o . • 1', 

. 5) .. D/ . Johaimes. Meínhold:. Eínffihrung ,)n. da-s . Alte, T estamenti' Gíesén; 
1926"'St~ana 2L> • .' :~'/"" ".'''''' '.,' ,,' ',,!,,:,.', . 
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jiŽ před nimi řečeno v "zák~ně~', :t~kženemohlo:,se dobřé po
'chcí,piti,":proč jsou vzrušeni á s ,rozhořčením vykřikují' svoje .',. 
hrozby. Od dob. Ježíše Siracha. už je 'z'námo pořadí:' ;,Zákon a . 

• ' ',': proroci",'atoqjépráy'ě.riesprÁvné;, T~prve velký: óbjev"ž~."Zá~ 
". '. kon" jako/celek nepatřfna počátek\nýbrž'na konec, dal podnět" 

k novému, á. spravedIivému'ocenění prorokŮ.' Byl to .Wellhausen'j '~' 
, jen~první ',ve svých "Dějinách': podal, nezkr~slený, ,obra~, pro~ 
,roků. N"ejprve .. ;!Proroci". ,l:l-.'pák teprve,,;Zákon:'.:.Pt:oroci,dostá:-·· . 

· vajíse .d(). nového'~vět1a:ďnejsou"déle dogmatiky;'.,thé()logYI,. kteří,. 
'by vykládali zákonj'nybižjsoti 'mužičimt; Bůhj e itchvacu j ea·.oni " 
· jsou jehOslepýminástfoji,někdy 'proti své VHlstiJ.ívůli.. 'Jeremiáš 
, 1,',4 'ss:.· zdráhá se přijmouti povolání'kprorockémiítikoluďavy': 
.•. inlouváse,\jakokdýsiMojŽíš, :ž{neumí mluviti.,(. . .", ' 
'.-ď:'Knihypn:irocké . liší se od knih'prosaickýcll; Jsoů' básněmi" 
, ,', S ,. pra videlnýminetrem.· Stáva j i ·setakj eriom těŽšími kporoz':' 
',úm:ění; v' prostém .vyprávění musí seaut()r držetijedn:ohopř~d:, 

'mětu~ a',svojemyŠlenky, souvisle. a" logicky 'rozvíjeti: Tím jest 
.' usna.dněno pbznánÍ'každého,cÍzíhoprvkú,'jenž. porušúje':sou':', .' ,l 
:vislosL;Ui proroků;'mlúvících·vextasi, již sama řeč je 'často '~'.' .. 

,,' :, nesouvislá.' Chúaktenstikóit····· řečí .. : 'prorockých, jest,krátkost',a 
stručnost, 'tqkže pozdější dodatky, poznáme' mnohdy pro, jejich, "'" . 
'y,pozdější'doběob1íbenou, širokost a roZvláčnost.' ,.' ': ;, .' ,: 

, " ~ . , 

':Pá: rozdělení, prrirockýchvÝróků'~ůžeme' brátzřet~l' 'jedině 
,k;obsahu' aníŮžem~ ,ta~'proroctví'roitříditi padvá:druhy: 1. ,hro,z':, ; ,I 
by«myšleny 'hrozby proti '. národU. jiúaelskému,' i oznamující . 
• zkáz'u Jiúaele) a·2. proroc~víspásy. p ,pr'oroků jizráelskýclr 
předexi1ních jsou'ťyto '.' dvě části každá/pro sebe: ~Převážně' vy
skytují se. proroctví spásy, II prorokůpoeXilnícha proto někteří' .. 
star'ozákonní vědátoři doš1i k názoru, . že mesiášské, .. věštby'ne~; , 

~" patří do· doby před. ;yhnanstVí, žel totiž:. "mesiášská:idea.j est ,. 
, Cizíp6d~tatě předexilníhoprofetismu'~; (JuliůsRichter, '·v:.mírné . 
;.ďformě.W. Nowack:cf: Lorenz Diirr6

).) . Při: tom hraje důležitou 
· .. rólicmyšlenh, ·že .. hy prorok"nemohl 'jCdníl11 '" dechem.'·hr.oziti a 
zároveň slibovati . ~pásu. <.přihl édneme~li .hlíže;poznárrie~ď Že',pror6k 
jedním d~chem nli!hrozí,a n~slibuje; hrozba:izacnrána jsou od-o 
děleny.:,PrOrodjsoti, básriíci a: když: básník 'sklád.~ihbyčejně·' 
básně 'o:lásce, může mu někdo' zakázati,rteby nezazpíval.:. píseň· 

'smuteční 'nad rakví svého milého p.řítele? i' Gr~ssman'ndobře . 
. pravíjŽe proroci i .básníci' pOdlépají~zf)lěnáIll.náJady,: což1}emusí 

.býtú temperamentní~h:poyahnápadné.7)", ' .. "<, '< .... , 
. .' ~'HJ,'ozbyproti Jiúaeli'jdou zpět jen kpr6rokuAmo~ovi (kol:' 
l,r.7~O př. Kr.). a, novým:naprostocjest jenom.jejich iahrocehí' \ . 

proti Jizraéli, jehož dříve nebylo. Někdy 'jsou' ~šak přece u prO-
roků vyjádřeny komproinisy,ria.př.': Izaiáš v!ožil myšlenku'zá-

.' ', __ ' __ I " -f, '" o" "';:', ~>" " ." ,. • ••• ,.~~, ,.>, ~.-' :, ,1.< ~.' 1,( • ::\'" , ': < ",' • ""',; 

, '. 6) Dr; Lorenz I; Diirr~' . Urspru~g ~.und' Ausb~u der': ísraeliHsch~jridís'chen 
Hei1andserwartung;:,Ber1ín",1925:Str." VII.>,' .•.. ;; ~.' ,ď. ,'ď' ,' .... 

'. • ... ,7) Hugo Gressmarin: ; Der ]\1essías .. Gotínky, 1929. Str.' 70., . ' · ' ~ \ . . . , ., '. .' " (~ 
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;'. 'chr'any,dójmén~'s~ého ~'yna;,Š~arja~úb",to znamen~<"zbytek; 
" seobrátí"j,jeto oslabení'hrozby:o zkáze.celého'národa. Nebo: 

prorok Amospr'aví: '"Budé-li.'JíZrael' dobrý~ naloží Bůhmílostívě 
se zbytkemJosefa'~:(kme~e), Arit: 5, 15: Tyto příklady nejsou' 
obsa~enýv hrozbách'a, musímesi,níýslíti, že je prorokřekl'při !' 
jiné, příležitosti, při. klidnější, promluvě;, MhlVíl~li hrozivě; neznal 

'e 

. žádných ohledů, žádného om'ezenj,hrozby,ve váš'nivé)'eči by 'n,a " 
ko~pr?mis,zl~toustředIli .cestu, p~oróknepfist~)Upi1.:,ď ,: ď "," ' . 
", Jemožnó" že' ve' starší dohěÚJřed Amosem): proroctvízkázy 

, a spásy ,tvořiló' jed~n celek věcně 'i formálriě,jak jest to' dóká:.:,' 
, /, \ ~~ 

. záIio, při, proroctvíCIÍ; ~gyptských.q " : : '-',..., .':: ' , ,:' 
'c .... '. !' é , " ". " • '~ , • ,', ' • ' } " '. " , '. :' :" '. , ,j ': i, "'. ' , ' • ' \ , . ~' , • 

'" '. Vedle tohotorQ,zdělení co .dO, obsahu ,rozeznává ,Hugo' ,Gress~ ,,'. 
, mann " dvě skupiny proroků:, 1. "p~oroky "neštěstí" zkázy (Unhei1s-: 
"ď propheten ) "a: 2: proroky spásy (Heilspropheten); k nímž ~ůžeme ď. 
počítati pror6kystaréholypu (viz nahoře)" poně-vadž,vnašem 
příkladě Micheáš proti 'prorokům,BaaJaY representujc'Micheáš , 
pr~i-oka,zkázy a Baalovi proroci "proroky ,'spasf ,~~oroky spáSY:, ,~ 

J ;'; 

- ,chce •. Gr~ssmarin ',označiti ,přímo za dvorrií prbroky9), kteří/soudí"', 
,podle,'zásad.vlasteriectvL(patriotismU) ,: kdeŽto jejichprotivriíci' 
soudL zasepódle zasad etických.: ' ." ,'". ,;:." "ď, . ' 

I" •• '. " >,. " , . . ." '. t r ' , , • I ~. • I 

. 'Nepokládám' toto' rozděleriíza ,šťastné." Ze prvé' nemužeme 
jepóuŽíti dusledně uprorokůvšech;~ poněvadž proroctví obsa:' 

\ hující hrozby: jsou vzápětí: oslabenaprojevenou' možností zá-· . 
, cllrany, 'aspoň zbytku" 'který,'se- obrátí, a naopak zase proroci 
spásyočekáva1itaké zkázu, ale vztahovali jina cizí,pohánské 

"národy.Domnívámse, že všichnLproroci bez rozdílu ,byli,'pře?" 
, . svědčeni!'o tom, 'že'přijíma.jí 'slova svá od Boha .Jahvaa:ďpodle 

tohó, bychorn inohliprórokyroidělitinai)Qctivé :a.lživé(proro-:· 
.. " .ku i ícízapeníze) .'. á' k ,tělll·lžiVýmmohli pych?m 'póčíta ti, každého 
, "dvorního~' i proroka;j eriž se' i musí ,říditi heslem: ČL chleba jíš, 
. toh<;>ipíseň ~pív~j,; ':' .. ' / ." ...• ...., .. ', '", "',',' ..•...... ,', 

'./ ',,,: 

, , .• ', Opl1vodnosti mesiášskýč:hvýroku,,"a,Iořiriáležitosti jich kté 
"'které lúíize .prorocké; musilo by se jednati 'od. případu k pří':; 
".padu, poněvadžžídóvskóů' tradicí' jistě mnohárnyšlenka' poz děj ší, 
.bYlaprorokůmpřipsána. Knihy prorocké,spojerié v" celek ,;Pro-',.· 
'roci': 'jsou ,zrovna tak dílem ,židovstva. jako PeI).tateuch v'celkui 
Zustává úkolem vědy starozákónníOčistitiprorol{yod"poždějšíCn'- .'. 
dodatků'a~poda.tijejiCh '~kutečnýóbraz; . . " ," " / 

, .,' ," C 'e • '.i , " 

, ;. c 

':1;' .. 
ďi " 

--'-'..:....:..... «'.;-:,." 

8).T~;nÍéž;'sÚ:82.' ,;, .., 
; ': ,9) Tamtéž, st;. 80:. Die Heilspropheten,kannmanidirekt. áls Hófpr~phe- ' 

ten bezeichnen ;':sie 'waren nicht nur durch , dié' staatlicheAnstellung ver~" . 
pflichtet1é die'kiinigliche>Politikzu unterstiítzen, sondern' aÍlchdurch 'ihren ,'. 

,patriotischen. Sinn dem Kiinige. wie-dem .Volke irinerlich: geneigt.. '. 
• • ," I ' '" .-l "'. ~', J 
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;,J; Plešinger~ .... .' , , ': . 
. ,': " ' : . ~. ,,\ ). ) - ' " ~',,',; ,: \ " 

· ZÁPAS 'CÍRKVE, A' STÁTU 'ZA KRÁLE PŘEMYSLA I; 
'.',ABISKUPA.0NDŘEJE JL'· ,:' , 

. , "'>', "(Č'ástdal~Í;)';'I: ,,' " I 

,;'Kr~Iistáleještě šloo t~f aby'konečriého tozhodnlltí ;bylo'do-' 
.'. ,dl • cíleno prostřednidvím,papežskéhó, Jegáta,.v, ,'případě '.' pák, Ine~, 

.,ď. ~'bu4e-li~ožrío ,vypravení,leg~ita 'dosfCij.učiniti aspoňz. papeže' J ,. 
~. inísto, rozhodujícího, soúdce\pouze ',prostředníka, mezi sebou " a -: ""', .;' 

.7 ;biskupém.::<· I.· .. I ': '; ".' .•.• '.' ',"" •• ,....... .. . ' ... 

. ' . ." Chystaným náv~atenibiskupovym, tento plán ~ byl' ohrožen: , 
Přemyslovi tedy, nyní/především .šlo o., o:dklad. Slibuj e vypraviti.' 
co nejdříve zvlá:šhií poselstvía'vysvětluje,'žciby:už 'dávtlobyl 
poselstvo do . Říma vyslal,' kdyby ,biskupovo.jednání : tomu bylo ' 
nezabránilo. Přímo obviňuje zde biskupa Ondře'je:" " ." 
, KráLprosípapeže .př~devŠím,· abY-na. žádost biskupa 'Ondřeje 
ničeho ,nepodnikal ani 'proti' Ď.ěinui ani. proti . ,království/, dOKudž 

" k papeži, nepři j dej ého poselstvo. Činil ..• prý:. biskupovj, různé .. ná~ 
vrhy ,na' .urovnání ph:;, ale' biskup. úskokem a .lstí všecko, prý , '. ," 
vždycky' zmaří. Nédávno, o sv;, Barnabáši, ' prý: oznámir biskup' 

; ,králi,' žeúmluvu,mezijíni sa,mýnL a'· králemi,ujednanou:z moci' .;, 
. ',apoštolské chcě" přijmouti cele; jak co, setýčédesátků, tak: Lji-' 

ných věCí všech. 'Král však toriiu'rienlůŽ~ věřiti; ježto prý bisk~p, 
. chée . pletichO;~i zabrániti. úmyslU k~álovúvy~~aviti posly.!' '.' '. .'" 

',Nikdy. předtím se. žaloby podobné neoz~aIy; a třeba: Žé jich' I • 

, nemůžeme.' kontrolovati;, neznějí' pravděpodobně..Jejich ú.~el, . ,:' . 
sotv:a byl jiný ; než' svalitivinudosavadního nézdaru. nabiskupa,., ,í .,' 

',-:- vždýť papež i sám. sHboval vyhověti <žádosti Přemyslóvě; 'Jen ~ .I" 

. . . . nehude-HposelstvU dlouho odkládáno, -'-': ajeIIlU také'na vrub '. 
· sčíšti, ž(~;aiíi nyní; po úmluvách kladrubských, nedochází.k, jé-

_., ,I, jich',p~9ve.denL,'I\ráJ pfy nemťiže',úv~řit.i~::ž~~~y 9ridřeL,,~vůl.~zk_az, 
" po' klerikovi Rádoslavovio.souhlases úmluvami k'aďrubskýIiii 
.• učiněný, míniLupřímně,:chce ':tím, jáko . dříve'; podvodně docíliti,' 

: aby slavnostní 'poselstvÍ nehýlo'vypraveno,' k. němuž' však nyriF' . i' 
. brzo dojde/9S ) " . '. ."" . ';- , ..... ", /.' ď ....... ' . 

,., Zcela jinak' ÍÍ.ež příkrý soud, o biskupovi zní·dalšíČásLlistu·/. " 
. králova ol pr.ažském.děkanuAmoldóvia proboštu .litoměřickém. ': ' 

· Benediktovi. Nestalo se, asi'náhodóu;:že, s Hstemkrálovým 'vy;' .' 
piaven: .byL právě k PilPežhsesazený pražský děkan Arnold, 'je- ...•. 

'hož král vřele se ujímá. Bylť.vlastnínivůdcemvzpoury protibis-
'.' li, kupovi 'a předním 'z,' těch,: kteří'próhlášerti za ,zba-ycny • beneficií, 

, ,: . 

.• protože' nej en nedbali interdiktu; ale, nf vyzvání ani k . zO,dpověd'; .' I 

nosti do. Říina. se nedostavili.:'.. . . ." -,' . . 
V Čechách' sice nemělo. to zatím 'významti,~l~ <1\;íiold' htěÍ 

> -,," 

, .: ' 
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, 'iaké'preb~itdy V diecésipašo~ské, zejméita~~ statcíčhsarriého, 
y,évody Léop<?~da, z; nichž důchody byly ~u ;zasta:veny : a >i éjichž I' 

<pliláťztrátallnÍlhrozila;1~9) ,Ujímá~li.se riyní" Přemysl Arnolda, 
;" aláme .. :1i jeho vypra~~ními,'ké' kurii, ,hroL~Ýtcé;: že nevyhověl: 
I'" ,'obsílce"máto, 'jistěpředevšíi,llAen' účel, abý'mohlztracéných 

b ' d' 'Vt'cl "t' 200)' ',"" "" " 
I pre een ,op,e " OJI 1. , ,,;, '>< ',',." ",,:, I.. ',," 

,,' , ',: A:jak9;Arnolda,:stejně.~:vřél~;, doporotičí král, Ú1ilostipape::-', ," 
~:, žorvě' také Bénedikta( probošta> litoměřického', á. svého; kancléře;' , 

" jehož, :však" jako,' své" pravicenateričas:po'strádaW nemůže. ,"", , 
, I.;, ", T~ké ' ide I j is'tě snaŽí: se' Př~mysf ~iiiír~iti,'výtku,' ž~; se stýká 

':'s,,'exkomuriikovanými, nebóť';'se: svým,kancléřem musil'se:stykati: 
, :, Král doporučuje oba cíí:k'év~í ,hodno'stÚe přízni 'papežově a ' 

, ~~dá, i es!~ife se něj aK~ .'yiny" doy~stili . vi, j eho služb~c~, č~inuž 
vsakneven;'aby,tédYJ1m:pap~z,pro~ll1nuI.'Bohem;'},hdml,do,~," 
kládáse ki-áljže jmenovanémll ':děkanovia :kaneléři žádné:obe
" slání ,do 'Říma ','doručeno' nehy ló. ,Aj akci, ,by :tuŠi1, 'že to 'k' omluvě, 
jejich', nestačí,dódává,' že:,aěka:ri"dávno~byl by,se,'jil"doŘhria: 

, dOlstavil,'á.Jé byl prý. minuléhoitohotOrokúnémocen "velmi těžce ď ,'. ( 

po,šestnáct.,týdnůjtakžé iživotajehQ' pylo'na ,mále:Nýriívšak' ':_ 
; Přichází j akopl~omoéník ~kráJův; " jemuž' ve "všem: jest, l1věřiH, 
, . a I ,jákb zástupce kancléře"Benediktá.; Vedle své ,Íněl se'děkaIi' 

• "Arnold,tá.késtar'ati,v,Římě,'O'iáležÍtost Benedikt~ti.201), ~. ". " '. 
i. J Pře~ysl ~edoš~r~ice' spl~ěnísvé žá.do~ti ;~' vypraveni zvlášt;-.' . 
. : níhólegáta':ale dcisáhlpřece,'že, oně' sporné, strany se shódly,: . .1 

.. ',,-, . aby 'papež. byl mezi, nimi, prostředníkein~ď nikoli' tedy~oudcein, 
jenž vyřkne rozhodnutí.202), " ',', ", " " . " ";, ,'" , 

. f' .•.•• I' j édnáno bylo nyní.v Řimě'o : dohcidě.meži ,~lnoin()c*íky" krá\ ,,' .. 
Iovýnii; a 'bi~kupeii1;i)ři" čemž se prostřednictvím pap~že ',' a kar-

"~ ~ ~ 

; Clinálů ,obě strany o větší jJočet sporných"cl~inků skutečně do-'.", ; 
',hoClly, mimo některé věd, o 'niéhŽse nemohli' smluvitL2031:Tu'" " 
',však pfijelo do ,Říma poselstvo slavné,"jež~krá1Přémyslve:svéin,; 
, dopise vyslati připověděLPoselStvo;'sestávaló, ,Z, nejpřednějších , 

, ,pánů':českých.Byl topře,devším'nej,vyššísudfDaIinor(později204) ': 
:z Konécchlumí ivaný), dáleMartin','.číšníkkrálův,purkmbí dě':'; '. ,'. 
o;.'' ,.,' i ','" '.' 

., ,,", ----- ., 

,1~9) Tamtéž;:str. 492,ipoznámkal: Vév~da Leopold pravhá:mr Fried;ich, " 
\ CDB II, č>. 202, str. :187), že benéficia 'per annun'í' vel amplius }Jr(lpter meaÍn' 
,vacaveranL absenciam.: Ustje 'psán:,v poslední. čtvrti ;'r. 1220; vévoda . vrátil 

; se z Palestiny, před ,7; říjnem ~1219, tedy, došlo patrně, k Arnoldoyu,zbavení . 
'důchodů záhy po ';nařízení papežově, daném' biskupueichstiitské/llu:, v pro ... : 

.,1 sinci1218;' :"",i': ',", ," 'ď<' ,':',,":'/ď, ď ~,·,·"ď '. ' 
,'200)Tariztéž;' 'str. 492;. ,',."" ;' . , " 

,>201) 'Etben,č'l 618,;':':" Tomek, Dějepis města\PrahyI,: str. 158; ',,' 
, , '2~2) Srv.' Novolný" České, dějiny'I, 3i: str,497,poznámka .2: utraquepars,': 
arbitrio nostro ,libere ,se commisit, praví se,vezmíněpé.listině a hned z dal .. · 
šího je patrno, žepap'ež, a kardinálové prostředkují: ' ", ".'.: ' 
" 203) ,Erben, č.619.'_Tomek'l;c"str.158. ďď ", '".,,,, 

'. 2~4) Srv: Novolný 1. c. str;497, poznámka 3: R,1226 (Friedrich,:CPB IV 
č: 286, 8tr;\286),' ',. . '.,., 'I ", ~" ,',. • 

,_. '- ' , "~i 

.' '\<, ; 

1 ~ ,,,, 

~ ..... ~-:. 
..... 
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; . I.. '-: ' .' 1:' -. ,,' ',o" • ;.: \";"'.: ',", :~,.'~ ;" . ,i', "" ',' j '. , 

;, . čínský Markvart, Diviš, purkrabí· prácheňský,á: Habra;.jenž:za~ .. 
" ,', ','stupova1.Belleše,'purkrabí.budyšínského .. ::. . . ',' . 

'. , '~ře~y~l, n'emaje'n~děíe 've, vY~lání. h~g~ta,' ~ini1 se,ještě 'jed
nou pokusiti, aby spor byl' vyřízen 'mimb" kurii papežskou. é:PO;' 
.,selstYo, žádalo,papéže, ,aby vypraviL biskupa Ondřeje:do' Víd-:
ně205 ) i nazpět:do..Říma, kdyby 'se ,'snad-jednáni' nezdařiloj've: 

',Vídni; ,kamž by . přijel i . Přemysl '. s'e.;' svým panstvem, ,; by' prý' 
,ďsnadnouž se docílilo.doho.dy. o. .článcíchještě zbývajících.' ...... , ~\ ' 
'.l'apežH~nÓriusj'II: vyhově'i. phtní' pos~lstv~českéh6aiisti-,:' , , , ~-. 

· nou zedne2Q .. března 1220 nařídil Ebeí:ha:rdovi lL,· arcibiskupu<l, 
sálcpurskéinů,~'. R tidigerovi, : biskupu chiemskému, ;'a ,Wernero.vi, 

". ! i .'. opatú'-u'sviKtíže(Hemgenkreuz) vRakousíchj,.abysC·osooně 
.... ',zúčastnili, jednání,ve'Vídni,' ueh,-, bylo.:-li :',by~třebá; ještě> blíže) 
.', é hranic českých, jákó'prostřednícimezikrálem abiskupeffi, {t. při-:-:, 

·'činilh;eo.zje,dnánL do.hody' a smíření.obo.ustran. Jestliže :,by . 
ďtak;do.nody'mezi ,spo.'rnýmisiranami~yló~docílerio.,' měl(úušiti·, 

j akexkomunikaci,tak i~terdikt,2°,6). Jinak mají 9patřiti. bezpe.č-:.. ,.: 
' •. ný.,náYraf biskupův do.,Rímápo.dle'slibtidaného. od poslů 'krá-' . 
qo.~ých" a církevní tresty,exko.múni~ace a }hterdikt~'mají ;iůstati 

v platnosti... ,.1" . , . '" ' .. , .. 

. ., Také ,nyní Oridřej'.připrav.ov~lsek návratu. Jíž . dn~ :18."kVět-· ", . 
; ď na 1220~al .si, své starší· plné, mocLrózmnožiti'.svólením papežo.'-· ' 

""'ým;: abysměl!rozhřešo\ratiklerikYj·kteříprOti jeho. interdiktu .' 
:",kolla]ihonoslužhy a neustali ,ani :po'jeno. schválJm} papežem,20~)" '. 
:aněkdy v létě ·vydal· seina.cestu .. Ani arcibiskup; Eberhaid ne-. 
,váhaluposlechnoutLvyzvánípapežovaa odebral.se do.' Rakous.20ť) " 

· .. ·.Naděje však.ve: schůzkúobou i~poinych stran. kladené zklá- .. 
. ,. I. ·.maly úplně; Obě straIlYďse~ešly v ;Seefeldě,bližéhranic českých: 

Průběh jednání.však.nám není znám.' Víme'jen t<;llik, corPulkava 
poznamenal ,.·ve' . své . kronice;. že. to.tiŽ;: po~. nez·daru, vyj ednávání , 
,biskup ,se vrátil do. Řínia.2,09) ;InterdiJ<:ttrvardále,aniž arci' máme:·>, 

.' stopy, že by si hov. Čecnáchk~obylvšímaVl?) . "" ,,!. i,>,: 
;: 'Po.kusy>král~vy,š~aliti viriu!různi~',n~6iskuÍIa a:iÚn.o.třásti ' 
:důvěrou., již mu .věno.yal papež, se siCe zcela: .ne'zdařiI'ý,· aléPře-

. . ' .•. ".' . . ,i,,; /";ď"" ."'. ' . 

, , .. ··~.':205)·T~mÚži·str~.498 \,'poz~áince.3:pravi:' Vid~ň;s~adv~le~a.~·ohlede~ :, ..• 
. naděkána . Arnolda, . jehož! něktéré .. prebendy ml: panství; vévodý 'Leopolda. . 

· :'byly mu zatimodňaty; srovn. riiže •.. iďL ': '. '. ,' .. '.'.' ,./. • ' 

. ; 206) Erben Č. 619 .. :.....; Tomek, Dějepis/města'PrahyI,str.159.'.. . 
.. 207) Friedrich, CDB II; č.:189.str:175~17p;.,,', ............ 'ď: ....... . 

I . 208) N ovotný). 'c; 499 .. Pciznámka . 2: Srovn.Meiller,' ,Regést.' aep;,Salzeb~' ' 
str;:'245, 246 a str. 535 pozn. 98 (Friedrich, CDB, IIi str; ,177; . pozn; 7); 

.. • r. 1220 'světiľriějaký oltář v,Kremsmiinstru;' datum svěcenirieni;známo. ale: 
'potom ,16 .. řijnaobje'Vuje sev. průvodu :vévodyT:eopolda ~ ve štýrskuď(Neun-. , 

kirch'eri)" takžé j~.pravděpodobno;že setkáv,se:v létě s:vévodou,. y'i eho,. 
,průvodu výdal se dále'

f 
• '., ,.1.,; "', 'e:,,' f. • • 

209) Pulkava (FRB) , V, pag .. 131. - Palacký I, 2, 135, 
, Tomek 1. c'. str. 159. ,: ,\" .'" '_ , ' 

,210) N ovotný L c. str; 499.' 
.,,: ,í ..( >. ':, ,l ...... 'J, 

't" ., . 

,< \. 
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'mys!. mírul patrně' takéjitialc papeže přesvědčitit ž~ l.'žal()bainC 
Ondřejovýmrd~jfse ni.u kři:Vda>Prá~ě'vdobě ttVáriCnejprudšího 

·:.sporu, s, biskupem. Př.emyslté:rněř,okázalédávánai:evo svou pří- , 
.. zeň Cíi:'~vičeské a. jednotlivým. 4stavům duchoyriím.211

). . .. ' '.' 

'. ..:Jakkolinetřeb~~p·ochyboyati,~~Přemyš·Li' poďVzoh{předků 
:: ~'z.vlastní.nákloúnosti' splňoyal žáQostj' jedriotlivých:4stavů' du:
" cllOvníCh/ jistě se nevzdaluje pravdy ani.mínění" že":jeho' ochota 
v'nyhější době měla· další důvod; i vtom, aby:papeže riaklonil 

/ žádostem.svým. A'póčítal-H',' na Jó skutečně,' . nebyl zkl~mán.212) 
.'. , ... '. Papež ,\ dal se~atím znenáhla; naklo'riiti,ahy ódpttstiL mistru .' 
.'. :Arnoldovi,: děkanu, pražskému' a, královskélI1u kaplanovi. Za své;. 

I hó:pobytuv.:.Orviettě .. Honorius .IIL·zvláštnÍm HšternÝze.· dnI:: 21. 
čerVria'. 12202~3). miřídil,Oldřichovi· II.;.biskupu, pasovskému; aby / 

:111uvrátilberieficia, jež .ma. v jeho diecési;' s náhradou škod, jež: 
'" /Arnó}.d útrt>ěl;ježtoprý .. papež, kdYŽjéjstihlsuspensí.·s bene- '.' 
. ficií, chtěl, aby suspense . týkala 'se' pouzetěch'beneficií, která .... 

riÍíležela'Arnoldovi,v diecési' pražské. Téhož dne" pověřeni .také>.:'·· 
Bberhard: II.; ardbiškup salcpurský, Karel;hiskups~kovský, ,a ď" 

.proboštselúlVský, :aby>se.oprovedení" rOzkazu postaralL2
l

4
) 'A 

'dne: L,září zrušil papež'Arnoldorvtt'suspensi 's,Uřadu.2~~) '.;" '.' 
..•. ,'Ainóld 'měl vŠak hikéněkterá Ibenéficia: 'v~Rákousíéh,: a 'tu vé~- . 
• :v~da~Leopold,yraceje s~·z'Palestiny;.aslyŠe,žeArÍl01d byli. 

zbá.venbeneficií svých, ažetalo mají býti;propůjčeiui. jiným, daL,.! 
dvěz' nich. svým' kaplanů111/l6 ) kteří nyní úž po.dvě:1éta~drželiď . " 

,,:je klidně· a ",poko'jně; I prosi1itýní.:Vévodá· Leopoldí aby' nebyl 
'nucen' oněm kaplanům ,svým, beneficia'propůjčená od~íin~ti, ježto 

, , . . prý, 'bude:-li se .papeži líbiti, bude moci vhodriějia, bez pohoršení 
, j Arnblda\jinak odškodniti.217L .•. •..... . ' ',.;:: ',<'. ..:;:, 

.. 

, 

" . :lád~st Leápoldovasot~aovšempotkalá·~esvýšledkeriÍ.:Ho~·'· 
'norius byI.:v-ttichvíliuražen postupeni;vévodyb~opolda;.jenž 

".~ odmítLpřipo'j itipéčet .. kj akési, j eli6, l,istině:>Tak.'si to. aspoň 'vy
"kládal sám I:.eópold,.~dyž se ppzd,ějI.omlouvalpapeži, vysv~t1uje.· 
'.sv·e'.'d· UO v'. o"dy 21.8)'.' ," " ..... '. . "' ... :.ď.. '. "." I ,., ,. ,"i"'" 'I _,' •.• , 

I : 'JiŽcťh'e' t;,září,i220 :dovolil pap~Ž',Arnóldovi;·~by,~m~lry~.'}, 
konávatip'ovinnostfsvého stavu kněžského, ·bez ohlědu na: pro,,: 

. ces proti .němuzah<ijený 'od, biskupa K;onráda.IV; ř~zenského .', 
původcLvzpoury'proti biskup6ryi, byla to 'jistěsh6ví~avostne';, 

" ' " .' , ',' ,\'- ". .> .1,'" . 

• 211) Tá"mtéž; ·sí~.) 500.',' 
; ,2~2) \Tamtéž,·str.~501.;. 
;'~13) Erben,č; 622;' >:, '. ,'.', "' . 
. 'U) Friedriéh; CDB lL' č: 192ó str."178-"':179:·· 
~H;) Erben, č;629, < \.}, .' . "..': ,:, '. ", , 

~.216) Friedrich, CDBII,.č. 202,.: str. 187-::-188.::" . ,>, . ' 
" '217) Erben, č. 639; . ....;; Srv.T omek, Dějepis města prahý.' I, str. 159,,: 

,.'218):Novótný,Lé.501-502.,".' ..... ' .. ď.' ',\,."ď.' . 

a' bez ohlédu'ná listy; které' obdi-želod biskupaOn'dřeje.219 ) ,Yůči:' .. 
21~) Friedrich, CDB I1,'č.200, str. :185." . ,: ď. , ď " 

, . ~ . ',t ' ' .. I . ,., , 

.214'; 

" " ;j .' , '. 
" 
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obyčejIiá.,A třeba kurié',Hm'věc ~oldovu nepokiádal~ za'vy~ 
, :řízenu,220) . sotva)zepochybovati,' že. V / Čechách j ehó rehabilitace \., 
. byl~tiplná.221) . . .{ ,', ,.'. ,., .. 

,1'1 

.' Docíie'ní; dohody .. Vyslá~·ík~rdi1Íáli,. Řehoředo\.te~1i.. 
, i . ' ~ • "'" :' I ,., ' •• ",:' " '. <.:~ '"',', . ; ". ':. 1\ "!. ,:' '. ,; . '- \ , ( ',', ; ." " , 

/ ',' ,'" ". '", " ,,' ", :" '.,'" ,,", ' r·. , ' ': . 

. PO, návratu oískupa Ondřéje' od schůzky, g.eefeldskévyjed-
I .•• 'návalD se :však'v ~ímě.dále.Krále čéskeh(,lápans,tyopři tom. 

, .zastupDval.M;Jan_deScacarió,2~2)plnomocník Přeníyslův,od 
. ~'něho, asi 'koncem. 1220 -do Říma. vypravený'-: Jednaní . trvalo .sice-

. delší dobu, ale'konečně . docíleno za "prostřédnidví .papežova 
mezi Ondřejem a ,Janem dohody, jež )e celkem'. shodovala, 1 

"" s umluvou kladrubskou.' , , , ' 
· .•.. ~iždne) 1.led11;a ,1221 datován' jest vLat~rá'ri,ě'pápe~ský list, 
,-jímž dDhoda Dznámena českémů dtichovenstvu.2~3)". .' .. "l ;0 ". 
· M .. Jati' de Scacario ja:KoplriomoctÍík . jménem) . královým a . 

J :1 

pánů 'českýchpropustiľbiskupovi a' jeliD kóstelu všelikDu: svo~ 
,;bodu 'avšecku pravomoc, jež ,kostelu patřila buď ,dle práva neb, 

l ,', ,: dle .privih~giía:nebo,kDnečně· dle 'chvalitebného zvyku,224) přede-
. vším ;však byly mu přiznány~ všechny výsady; jež Přemysl sám 
kostelů byl itdělil. . "l ',' " .. ' ,. ",' ,< ". 

" Biskupovi a 'čeSKé dí-kvi přiznána budou dál~'právave všebh, '. 'l 
.věcech duchovrzích(omnia. spiritualia), ná.dosazováníduchov~ 

" .f.ních;, ovšem bezďpoškození néboporušenLpráv ,patn)D'átních,,' n~ '. 
,:</:sesazování jich, ,napravování, . trestání a soudy nad:nimi a',na:' 

, všecka', ostathí práva duchD'\;'ní,., mezi. ně'ž papež záhrnovalze~, 
'jména 'právo' biskupovo, konati visitace chrámů á far. 225l ' ... ' 

ď O sporné hody ,os!1itníměID;býti dDdleno.dohódy" před pa-, 
, pežským legátem nebo jiným rozhodčím, kterého. by,papežsám ď 

, jmenoval.a k tDmu zmocnil. Tak zejména: mělo se před ním do~ 
./' '. cíliti. narovnání ohledně pravDmoci "nad.sEdským obyvatelstvem,' 

'příslušným k' jednotlivým kostelům; o Dbsazování .proboštstvÍ' 

,> ' 

~'~ "", . " ~ . I ;.,". ,,',' "~ ',"e \"".' ',' ,:" >,.:J r., ' ..... ~ • ,. ,'-:,~_;:',' :.- \" i 

,22?1 Nóvotný 1.. c, S02, p()známka.3: Plyne to z dalšiho jednáni; o něrÍli " ,: 
" viz niže přir.1222,' "', .l " :' . ,. ," 

, ',( 

\, .' 

· ,22~)Tamtéž,.str,S02. ' .... , " '. ' .' . . ,. , .'. .... . ': 
· 222) Srv, lVovotný;české dějiny I, 3, str.S03, 'poznámka 1:' Plné jméno 

1 čte se V listině ,Přemyslov,ě .(Friedrich, CDB lI,č .. 212, str. 197); V listině 
ze dne lL ledna 1221 (tamtéž; č. 209,str. 194)'pravipapež, žé k dohodnuti 

· d~šl~: que. stione cÓr~m' riobis diutius agitáta; jistě.-tedypřišél Jan již znač- ' 
\ ne . drlve, .~'; , . J \ .. , ,'. ' .' r :' 

,,' '223) Friedrich, CDB' H,č. 209, str, 194-195.· -'- Erbe/i, č:639; ~.Srv; '.: 
Tomek,DějepisměstaPrahyl, str.; 159. ' <',r',:, '" . , .. ," ','" 
". ' 22,4) Srv. Novotný li c. str. 503" poznámka, 3: omnem Iibertatemet' omnem 

· iurisdictionem; .que· sunt ecclesié ,Boémice 'sive de iuré;'· sive . per privilegia, 
sive.per approbatam consuetudinemacquisite. . :"'., .' " '",. '/:'" 
", . 225) Tamtéž,. str .. 503: Proti úmluvám. kladrubským. jest úle 'dalši ústu~ .. 
pek .• : PřemyslŮ". Jestližé' tam zdŮrazňoval ~ právo. patronŮ . při " dosazováni 

.,j' ses::\zováni'duchovnich keékost~lům, je' nyni právo: toto omezenó, toliko na' 
dosazováni.-Za tuto povolrio,\t dosáhl však. Přel!lysl.ústupku jiného, yii niže;' " , 

':" .. ; / J:'; ',' I, " '. ;' ' , " ' '- , -,' "o ' ,~ " , , ,,' • " •• 

., . '" ," " .. : . , :. , " " . , 'e / : . ',', ,215 : 
" ), í 
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, ,_ ',,', i,b?I~'slavské~9,iiině~~iC~~ho čl ,'" litoměřického" ,j ež • zprá,va : bisku-
povabyla'prozatimvynata;, , " i, ",' ',,', ",: "" ' , " 

',' ,,: :Vzpomeneme..:Ii,ďže"probošte.mlitóměřickýnÍ azároveňáréi
jáhném bílinskýni'byl~Benedikt, kaI!cleř a věrný stoupenec·kiá- ,", 

" lův, i/111ěln~ckým, J>(elhři~,·~kl-~li;.r,ov~~žopidapý,., a proboštem. 
'boleslavskym Bohuta,pochoplme, procse kral o' to zasazovaL . 

, Benedikt'i·Pelhřím·. byli prO své ,přilnutí :ke;králi, a pro odpor'; 
, -~pr~tibiskupu.,:lastně· jižprohlášeni,ia·zbayeny.hodností,.o Bo., 

.:: hutovi' jé, to'vícenež pravděil)Qdobné. Kráľ'n~opustil svých' věr- '" .. 
".' " ných, , jimž, jako:' předníln půvódcůl1l ':vzÉourYhrozilonepezpe:.

";čenstvL U jiných "'::':'Ainoldbyl jižzabezpečen,-' nebezpečeh-' " 
" '~stvíriéb:y 10 tákveliké. A, v' tom 'kráLtakéivítězil, 'svých' hodností" 

" ! 
nebyli 'zbaveni;:2~) .," ""'" "~"~i ,i,: "'<_',.,.,',' , " ,./ ". " .. ,:: '. ',' 

, ' ':,' Poklld"setýče, desátkůL jež měl odváděti králapáni,b'ylo,,~" 
.' . stanqveno, , 'že;budouplně;ďa . cele \ odváděny, biskupovi 'a' jeho. 

"chrámu (pl1a,žskému); ataké:slíbenojménern' krále 'a' pánů, že 
'je budou' platitiijiÍlým~ostelůffiaósobámduch~vníni, .hik' jak 

;,po'pr<Í;vujsoupovinni (sicutde itiredebentur) ;0, desátcích . lidu 
i 'poddaného, ato' j akve, příčinězadižených;,tak'j búdouCích" měl, 
,', rozhodnouti" legáti papežský .• Výsady' 1iděl(mé "kostelům" českýtn 
papeži,římskými' císaři; kiáliaďkníž~ity českými neb kýmkoliv " 

"'; jiným, měly ,býti,:'7- jestliže trvaly, ~, znovapotviieny'.a,navrá-' ' 
. ".~enyiěm; jiniž 'náležely, i se 'st,atky, jež kostelu pražskému i ji_I 
,ným:kostelůmaosobámduchovnímbýly odňaty; .,-,-šlo ,zejména'" 
" :()hnldpodivínnaMoravě.' Kdyby pak privilegia králo~ai a jeho 
Ipřédchůdců Ibyla'zh-acenanelbozničenaí měla',býti před.zruŠením " 
kléitby: a interdiktu králem obnovena dle zněníL o,ťJ.ěmžby .od
přisáhl biskup·',Ondřej, že bylo v listinách: zKažených. Král po',,: 

ďs{;ará;sedle' inóžnosti: také 'o náhTadu;jsóu~li!itrácen'a~' neboz!li:",· 
,'čena iprivilegiá 'O·d :jinýchvydatiá; Rovněž před zrUŠeriím.trestů ' 

,.Církevníchposkytne kráLi"panstvo vesmýslu:nařízení:'legátovi ,',' 
. ',.,' :daného-dosta:tečn'ótÍ záruku, že'ujednání bude dodrženo: a také .' 

'J 'vyplriěrio;,Xrála:panstvoujédnání ,M.Janá"dé, Scacai-Íoséhrvá- ,', 

/,.. 

'l 

, I 

l 'l,'vk'd' 'd'b"1221227)" ',' '" ", ,';'i':"" 
; 'I II ne, yV', .u nu " ~,,' ," '. ""'<' '> .. : .. .. ' 

" " 'IListem, .vydaným již 'dne 29: prosince 1220 V Laleráně,ozna-:'ďď: 
, muje papeLkráli českému; 'že, vyhovuje 'jeho 'prosbám, posílá '. ,,' 
,'legáta <Řehoře' de' Crescentio, ,kardinála-I á4na titulu, sv. , Theo-, 
, dora" rakožto,,1egáta,'pobočníka'~, (legatusá latere)228),dp zemí. 'I 

Přemyslový'th., Ostatně, n~IIlělo ,býti.úkoléni .jehopouze' ukončeúÍ 
sporu' Ondřej ov'a,," ale " L provedení' reformY,církevní.,~, j a.k •• pape~, 
ve<svéni dopise naznačuje.229) Biskupu a prelátům'českým'a':-:- " 
.~. c . >. ' .. " ..... \, ,'".'" .~~. ;, '_,.. ',e,'-' 

226) 'Novolný, >č~ské děihtiI. 3 •. str;: 503~504,'" 
,: 227) Erben, č,' 641.':", _ ',,:' ,ď ď ,"', ,',' ,,', "',' '. ': ,', 

, 228) ,Srv. Novolný I:c~ str. 502. poznánik!l4: Friedrich, CDBII,č; 203;, 
str: 188; legát byl po vyřízéni ď úkolu v' Čechách '. poslán také ď do . Dánska. " 

. O jehoposlánisrvn; "A,Pokorný, Di~ Wi'rksamkeit !ier Legaten des Pap~tes 
" Honorius' Ul. in Fiankreich und Deutschlarid. Jpog,R. Krems 1886. str. 28.,..:.32. ' 

. '(229)',Erben,Č.632,:>" >' ": "'", ",' •• ' ,,' ", ~">:k; ď 
'.--
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bískup~ . olomouckém~ .. Rohertovi;oznáin.en': přícho1djeh~ ';ó·'·d~·~.· 

, . 

.1 

• ,'dny. poz.ději a" současně· í ardbiskupůril" a'biskupůnÍ zemí soúséd..; 
-. ';'h . '. d' I v • v, h' 2'0) . " - "', " :."" .mC:lvzaene)SlC."· ,': .' ........ :., ....... . 

". Spolu'· přidal!papež . legátovi :·iSVOOlU:',fo;.uúli, ~.3:) ~dátóvariou "'. 
23. ledna-1221,/dle níž král českyi'pari's,tvo 'měILpo-skytnouti' , . 
záruku, že vyplní vše; comezininii á biskupenibudesmluveno .. 
• Nashromáždění' okolních biSKUpů á. prelátů iněl k:rál Přemysl; 0,_ 

. jeho bratr. Vladisláva-j~ho'prvorózenýs'yn V áéIavvykonati' slav~, 
nostnípřísahu osobně a dáti pod určitým treste)l1 rukojmí "v zemi 
ájinde. Podobně mělipřisahatipřednfp'ánové apod pokutou 
postaviti rukojmí v království. Kdyby potorn král, nebo nástupci 
jeho'slibú nedostáli; a' jspucenapomeriuti~neuposlechliv :době 
. určené, 'měli: 'oýti'legátem,neb jiným 'plnomocníkem'papežským 
donuceni k satisfakci; podobně, kdyby se proti dohodě,:provínili' 

, .!)áno'véa jéjiCh dědící-aČkráljich 'v urČité. době dle své možnoSti ' 
nedonutil k'vyplněn~ 'smlouvy. Kdybý:vša,k'neclí.tělittest.pod! 
· stoupiti neh dostiučiniti,inělo býti proti nim a zemi postupováno .. ' 

, ,přísnými .'.tre~ty .·církevnínii, klatbou·. ~'. interdikténi:' Totéž'- mělo ',,' 
míti, platnost i .se.zřetelemna'. pány' smlouvy nedbající. Záruka. 
předepsaná měla býti dána ,slavně .' za. přítomnosti' ,sousedních'. 
oiskupů a prelátů. ' ;.<, • .-,', . . .. ' -.' '\; ;. ' .. " '''.' .' 

. Spolu :vŠak' kpodriětu~ biskupa i Oridřeje měl le~á:tdlenaří-" 
zení papežova . zé dne 19. ,června. '1221 . vyšétfmdůk]adriě .. české" ' 
Církevní .'. poměry .za tím.,účelem, 'mohlo':'liby: pražské. biskupství. 

, , ; býti ;povyšeno n~ arcibiskupství a' bylo-"!i,bYrno'žno zříditiďv ze-
•. mích. é-eskýchněkolikbiskupstvi. Dalaby,se:Úlk prý~~jak dOll~ 
. fal biskup '-:- dobře podepříti' a upevniti svoboda, církevní v Čé~' ...... 
chách.2~2)Při . tom odvolává, se 'papež, že, už: In'nocenc, III., před:~;" 
chůdce 'jeho, byl nakloriěn podobnému plánu a že již tehdy. bylo .. ' 
na pro~by biskupovy jednání o to, zahájeno" a ukládá legátovi, . 

) ". , alby mu o výsledku svého šetření po'dal písemnou zprávu.233
) 

,.Ondřej --:- jak. j~sbvelice'p~~vdě~odobrio~ asj'dÓsti' nerad. . 
a . s~ bázní vy,dával 'se na cestu -do, Čech. Přemysl dosáhl totiž . 
přec-e>j'ensvého . zásadníhopožadavktt, i aby' ;'papež,'p~dléhaiíd ;, 
vlivu žalobbis,Kupových, nebyl soudcem', nýbržabyiiozhodnutí I ',' 

zejmeila'.vněkterYch: podst<l!tně:sporných dosud'vecéc~,zpró~ ~, 
střédkóvalJegát .... pa.pežský;~ Toho si i byl Ondřej .. dobře'vědom.· ", 
Jísťěse obával,že rozhodnutí: I}edopadne dle j ehoj)řání, a snád: 

'. I tušil že ani uh!gáta'nebudE;!.mítíJéochrany'a přízně,ja.ké:siď:. 
/ doVedl ,za svého. dloúhého,pobytu'v' Římě získati : u papeže, 'a 

. proto .. :rieměl 'nyní :chutí k návrattÍ.,doČech>Sooavami 'svými 
I ~;.~ , i '~', .( .: < • , 

'230) Fri~dric:h,CDB II,. č;204,str.:189.;....;.:Erben,Č. '633. .' 
... ·231) FriedTich,CDB II, 'č.210; str:195~196. "~.' Er6en\ č.'640. ' . 

'. 232) Novolný, l.c.'~tr. 50S, prav.í: (biskup). uvědomuje: si v. tu chvíli ,tím 
správněji hlavní důvod zpožděného vývoje české cirkve.·: ..... :nedostatek přímého' 
styku s. kurií. '. '.' :." .. 1. ,,', , .•.•. ::... '.< ". i .. :"";":' .' ", 

· ,~33) Fiiedr,ich,CDB II, Č. 214; str. 199.:-; Erben; ,č. 644: ;.; ," 
''t "'! ' .',' 
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":, . \ -", 



,I 

" 

,\ ~ 

'i 

, , 

. ',i' 

',' 

:"', ," 

" 

:ďsýěři(~e ,ko~~čněi::pap~žiH6h~rib~i;Pr~td ',~ařídil'papež':~~lášt-' " 
'ním list~m' žcúlne:i9: Červná"122 ťtaké' kardinálovi, ,áby: pro jed.!: . 

I, náriC s králem a' šlechtou, vyhledalmísto~takové,' kde' by bisku-' 
povi,ďjehož,,,sv~řiI zvláštní', jehó' ochraně, • nehrozilo llebézpe- ,;' , 

'čenstyí,:~~) ,""" "', ' :, 'i"."", ',' . 
~ <: 

, ',tJ 

j :Ujednáni~C1Ša~ké1zoře. ",' 
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',', "Ké schůzi ď zvoléria. byla', Šácká . hora' na ,Moravě,' 'nedaleko 
" 

,- " 

h ' ,',', k' k"h'235) -"',' ",', "," '. j , 
"'!: ramc ra ous yc .: ,,", j'" ',j' ",' , , j ," ' 

. ,J abnile; dóšla první~ zvěst ď o pií~hodu, :Řehořově, spěchaL tnu 
kráľse 'svými }hichtici vstříc na ,Moni.vu/36

) přihl~sil ses nimi 
: k ,ujednání ,v Rímě smluvenému a' požadavkům papežovým; 'sI07; " 
",živ,v, ruce ,l~gá.tovy, zárůku,.o plné' beZpečnosti biskupov,ě,.,i' ,jeh!?, <;, ' 
• příslušníků, a, věcí a' vrativ ,biskupovi 'skrze legáta držení biskup,;, / 
"ství á,odňatýchstatků;ode dne;úmluvy.237). :,/<, ,I,' 

: ' ,Dll~30.' červn~r; 1221. sjelo.;~ sľavnostnr'shromážděnína " ' 
"Šacké, hoře;' aby se' zde, po ," několik :dnJ, účastnilo i ednání o smír'; , ' 
'níezi • hálem a' biskupem;" Ke' schůzi ,,' dostaVil se ',' král' Přemysl s:e , 
'svým synem yáclavem aťskvělýin pruvodempanstva,',přišel také "~I, 
,Leopold,: vévoda rakouský a. štýrský; a s, ním blízký soused zemí , ' 
"českých Konrád/hrábě z Hardeka a notář vé'Vodyrakouského,' '" 
.' .. ' '. . 'r,',". ,. " ' 

<,. 
'. , '234)Fri~dri<:h" CDB' II" č.'215" str. 199'-200. -;- Erben, č,,645. 

,ď ' n5) 'Srv. Novotný, české dějiny,.!, 3; str, 507, poznámka 1: Listiny jsou' 
datovány "in, monte Scach (Scac)": Pulkava (FRB V, 131) má čtení poru-, 
šené: Srheicz ď{ Srhticz, Serheicz). O poloze vyslqvovánY'l:oiličné doínňěnky;:' 
Pub!t~chka IV,2, ,93 myslil na Žirovnici,' ale na: str,.96 pozn.v·vykládá· . 
Scac Jako pokažené místo: Skuč, sním' i 'Pelzel; Nová ':kronika, 'Erben,· Reg.: •.. 

· ,I,č. 646 str. 301. Ho' Jir:eček" Slov; právo II, 195, 304myslíná'čejč; Palacký' 
I,.2,! 136, :pozn:' 129nai ves šachy, u :'Dačic,' naproti tomu Palacký, Gesch., 
Bohmens II,l; 87;- míníi/žeto StožecJS~aat~),což přijímá Tomek 12,' 160 ' 
a dokazuje Dudik V, 139 n.'i dále' Pokorny31, Plešinger (čMM roč. XXXV 
1911; str;'448) [.' a jiní;' srV'n .. výčet:·spornýchmínění,: kteí-ýpodává'Šeníberá, 
,~PAM IX, 196. Sedláček,~ Jak se měnHya ustáli1ý nieze čecha Rakous Dol
'ních, Prg.', G.,Tábor1871, str;: 11 (a,v novém otisku s titulem Z dějin Vito-
· ,razska,Tábor 1920"Staré' a nové lét. .,Táb. str. 9) "hledá' místo v' krajině 

Vitorazské, ' WinkelmáTl11, Friedrich:, I, 385, 'pozn; '4 s~, nerozhoduje, uváděje 
proti Stožcipřílišnoú vzdálenost, od. hranic. Podrobně zabýval se 'otázkou, 

',A' V.,šembera, Kde leží a jak sloveonen ;vrch, 'na němž r.,1221stalose 
_'narovnání rozepře:ínezi králem Přemyslem OtakareniI.aOndřejein' bisku

pem' Pražským opráva.biskupstvílPražského, P~ IX; 195:-200 (srovn: 
týž, Der' Kircherikongress auf dem, Schatzberge.i, J; 1221; Ber.: desAltert. 
Ver; ,in Wien XIII,10.n.)i ďkdedospěl k .výsledku; že jde o šacberk V Dol~ 
ní ch . Rakousích 'u;Rugelsdárfu' mezi Retzem' a. Seefeldem; jižně" od ,Znojma; 

; "pozdějivčlánku: šacká hárá na,Moravě;' ~AMX,i25''::-126iozlíodl sepTO, 
, ,šac,micmanický napúdě.již moravské;' Otázka ,tedy 'není rozhodnuta, ale ,: 
• řešení šemberovo, :jé pravdě. nejpodobnější. ták, l'vlVGDB:: LVIII, 136 se,' 
:nerozhoduje mezi šacem a ,Stožcem;::- Srv .. též BachmannI, 463., ", .." , .. 

". :.;:,236) Sry; Novotný 1. é:506,poz~ámka 2:.Také p: p()kračovatel"Kosmúv .,' 
." (Ann. ,Prag . .284),;' pr,ayí ,a, rege, Przle~ysl . '; • hononhce ' susceptus.:" : 

" 237)' Srv. tamtéž, s.tr: .506.,' i 1 -.' ,1, 
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'Jindřich:: Vedlé: kardinála

ď

legáťá Řéh6;řé'de'"Cteséehtio' a'pr<Íž~ •• 
,<skehobiskupa' Ondřeje' dostaviVse' Roherf,bisku#:,:oÍomouckÝí:'\:, 
,',IJan .. biskup nitranský, a: Vavřinec, bískupvratislavský; Z opa,tů 
,',česlcýchďlrláš,terů' přišěl' Dluhómilbřevnovsky, Heřman ,vilémov.; , ' , 

'",'" " 

ský,' ,Reinerostrovský,' Jánmriichovohradištský,Bertold,stra
,hovskýc,"Jilrloéh ,i:llileyský"Vilém želiv:ský, Heřrilan, lih,myšlský, " 

, 'BoÍlifác', z Hradiště 'na , MOravě 'a Flo/ián z', Lotiky. ,Ho j hý'nl poč~ , 
,tem zúčastnili se zejménacírke'vní hodnostáři rakouští: Jindřich, 

" ,probošt z Ardaggeru, Sifrid z Kremsmiinsterú,WalterzKlos.ter~ 
neuburku,, Markyard; ,probošt svatohipolytský,\aWerrier/ópat,!; 
u sv.' Křížev,Rakousích'jdáleóipátiWecEdiriz Kotvice '(Got-', 
weihJ,Geberhardz' Liliénfeldti a,MarkVart:ze: Světlé. Z cizích " 

';prelátůpřHomenbylPoppo,' proba.šťbamperský',',a Pldřich,pro<,-' ',' 
" ,bošt u, sy. Mikulá,š,evPasově; Z če,skýchp~nů ~ostavi1i se hlav""" " 
~ ,ně,: Bavor, Budivoj, ,Bořita, Jaroš"Víteks ,bnUrem'Jindřichem ",' 
:zroduVítkoviců,' Bohuslav"Svátoslav,'Súlislav, Holas, a'Diviš,<", 
"pánové zemštíP8) ~Bylo tedy' shromáždění 'ri;C 'šické;' hoře . 

opravdu znamenité; " ,": ,,>,,' " ,,' ,', :,\', ',J, 

ď' ',Biskup Ondřej však (o' b;l,-ktert jed~'á~í zdrž~v~L N~Xov~dľ' 
,'se ',srriířiti s'myšlenkou,že:riemá spor bYti,roznoJnůt. soudním .. 

, ,~ýrokem,nýbrž ohapolnýmaohod,nutfiú,a chtěl.svoje stanovisko' 
" : vnutiti celému shrolnážděrií. J.ehocch~váníostře 'se lišilo od óká- ' 
; zálé ochoty!,.s níž chys,tanemusmířéllÍ. "yc~~:z;,~IystřícPřemysl 
. a.jíž si.dovedl,1egáta záhy získati.2.~nc ......• , .. ' ..•.. , •. :..,,:; '. 

" :".' \ ", ", ' i: ." . ' ,: l " " : " .. ;','.' .. ': " '" \" . < I : -: ,'~ • ,". '.,::- ",', ' 

\ '. Dne' 2; červenceľ221, kdyj e,dnání ,trvaloj ižtřéfí den; biskup 
Ondřej, dostaviv se do shromážděníapřed legátem :papežským 

--' '. dovolávaje se svědectvívšéch. přítomných prelátů,)e' mu není: 
: ,do~oleno j ednarti o statcích jeho; "zej inénatěchí j icllžse' týk~ly 
_,' výsady, které měL odpřisáhnouti, žádal. legáta, ,aby se přítom

ných otázal, jsou-linějakáďprivilegia, ojejic4Ž6bsahti,:mělpři
sahati.; Přcdkrálem'Přeniyslem, jehosynem;Václavelll~a .du
chovními i. svě,tskými hodnostáN'ďvyzvallegát slavnostně 'shro:" 

,', 'máždění, jsou-li nějaká p:rivilegia: ,kostela pražskéhó, aby byla: 
.' ,předložena" anebo ví.,.li snad někdo o ztracených' prívilegiích, či' '. '.' . 

, má~li je,· aby tato ihned předložil;Všickni však 'jednomyslně od;,; 
přisáhli' že žádari'ých privilegií'nema j íanicó nich také nevědí.', 

" ,.' , A tu' král :ri.avrhl, \ aby bi~kup přisahal,' on sám' že'privilegia • mile:: .', 
, .,rád obnovL Nezhývalo,biskupuOndřejovi, než přísaze se podr<)~; ;', 

'. biti. Kardinál Řehoř, dal :ihned .. přísahu .'biskupovu'přeČísti :před':';:' , 
králem, V přítomnosti pražských.prelátů a četnych jinýchducho~:'f., . 
ní ch i ,pánů' českýcli.Příslušnou:listinu dal král také ihned:mi-:- " '." 

" psali,> čímž s 'jeho stniny,splněna b:árukapapežem' žádáná. ď 
" '.-

.' ,.' . I' i ',' .,', " , ~ . " > • , , 
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, ,"Sotva' toto:.jed~áníďs~ončeno,. biskup!' Ondřej, ... ' správně ·,tuše," .. ' 
, k 'č~mUÍlynídojde; . jal :sezapřisáhati legáta, ,aby obrá:ti1pozor~~; 

,', I ,n?s(t~k~ >"~i ,osta ttlím 'sp'orným .~rt~kulů~; ,s~ěř,:j,ícím ; '.~ . új ~~ - . 
· ,,~.církv:e. < AI~ ,dostalo "sé-mu, odpovedl, ponev~dz pnsaha,o :zneUI • 

';, ,,' piiví1egií,by la:, j iž,vykonána" ~e, nezbývá ríe~ přistoupiti k zdvižení,:' .. " • 
Jre~tú: círImvních. ,Ondřej ,;však nemHli!. zbaviti se , své_nej~1dat-"", ' 
'nějŠí '.' zbraně .• Žá'dálkardinála,' ',aby" neidvihoval,,' interdikt", .nad ' 
ob,ecnym':lidemí' jenž jím: hyl, stižen. pro urážku, a,dosudnedal, 

, •. ,' _ zá4ost,učiněri.í~,a: žeďdál~, tiebý la:. dána'obecná záruka' za 'všec;ky 
· /',baronY;.c'nýbržjen'někteří'zaručilL se za jiné,: áby'/odložiLtedy . 
"ď:';:, znÍšerií,až,by bylo; opraveno' nebo. lepší, opatření učiněno;' Toliko' 
, , '<,král.a i,áni,k,teří . se sami zá~:uči1i,měH býti : rozhřešeni, ačkoliý., 
': ,.', pr)': vď listině papežov~ není zmínkyo llěj akém částečném uleh-:~ .' 

'. čeri,(7 'j epatrno;, že rozčilení, biskupovo, zaplétalo 'ho, do .,roz-' . 
'< por:f(, a~nesrovÍlalostí:'A toto r,ozčilení : ~ylo stupňováno,' k~yž ď 
:<. také" kiuic1éř Benedikt, biskupem nad jiilé-neriávi~ěný"dal,~edo , 
, , "hovoni i s kardinálem'Ondřej . naléhávěvarovallegáta, aby; s ním' . 

'. ' nemluvil, poněváclž k' íeden', z hlavních exkomunik6vaných,a ď 

;' 

,I 

,j', :upozorňóyal;',tože, j sou ti, jichž ani papež nechtěl rozhřešiti,: ~e 
:však;;'aby, si nemohli \ stěŽovati na.z1ovů1i, biskupovu,ch~~je:ijiné" ',' 
\nepří tomrié' rOzhřěšitii "hudou-li, prósi ti .. " Ale, kardin~l. Rehofpe- •.. , 
'připustiľ,jednati ani 0_ spbmých hoaé6~ 'v papež'Ské'listině" obsa> , 
,ženýc,h;anio tom;j akhy se uklidilO',rie:přátelství z tohovzriiklc,;" 

,',"1, 

'" 

' .• ' anijakbý' král apánimop.li býti pOhnuti.kmíru,alásce:sbisku
pem,'~ a 'nedbaj eproseh '. hiskupových, ,přikročil' k. zrušenI inter-,': 
diktu:'Biskupovi nez:bylo než 'se, podrohiti.Dva veřejní písaři, 
které s~ sebou 'přivedl;240) ,šepsaH

J 
.0 .'celém jednání zvláštní.' 

, zápis. 241) , '. ' , 

, 

1 :"BylítOŘ~hoř!'zKat~riie.a 
" ' '.~ " ~ 

" ,,;'2,oiNov~'lný;':tamtéž,~ír. 5Ú,.poznámka 
ď, Jindřich' i 'Le' Mansi(Cenomanensis), ' ' 

2~1h 7:a!7lléž, str. 5~O-:-511;' ' 
: ' 

',;220 ,>;, 
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.~>.Mezi;Cí~odni fÚosoficÚkonferen'c(}th~~isťi;káv .Praze; Ve: dn:~ch:6:až"" '. 
"s. října 1932byl>v' Praze' uspořádán meZinárodní, slezd 'filosofiCký:sÍněru ď' ,ď 
", thomistického pod; vedením' olomouckých dominikánůi·~ydávajících .'Fílo- .. 

. . ~ ,; sofickou' revuházu a směru thomistického;Mezináro~ní. sjezdý' u nás; a' tytéž. 
'ov cizině, pokud se jich, čeští lidé účastní; můžeme. jen<vítat, Iíoněvadž ták.' ',. , 
'seznamuje se cizina s námr'a my' s', ní:'z '. čehoŽ búdeme : mít vždy jen 'pro~ , 

, spěch; Dosud a v !každém směr!!: je' třéba otevírat náše,ókna·db;EvropyaQ.i{, 
světa; sice se .zalknemé:nedostátkem vzduchu. Tu 'jétedý' také určité plus.

. zmíněných konferencí; třebas přísně katolických:, I; . po. strán~e ,ideové bi··· 
mohly'. tilkové, sj ezdy á konference' našemu myšlenkovémU ovzduší prospět,' 
zvláště jde~li' 'o, sjezdy filosofické. Platí' i o filosofii thomistické., Znalost 

.. její je.unás jistě chatrná 'a přece jistč;ohsahiije' a:,mcihlil by přinést osvěV 

. lení· v leckterém bodu. badánífilosofického. 'Nej smezarytí ,a '-nesoudÍl.Fod~ 
.. "půi-ci' její.:Naopak,myslíme;. že' bychomse'mohli dne's.-':"" době, úpadku' 

filosofickéhómyšlení-\ od.ni učit, jak snažit se o synthesu starých i no,výcl(. 
,myšlenek. Jsme zároveň toho názorú': že bý se to musilo' díť jinak, . než jak 
to činí'naši čeští thomisté. Mám dojem - všeobéi:něpolvrZený z četby Fílo> 
'sofické revue i' z pražských:konferencí .létoŠních, že naši č~ští. t~01nisté:příliš 
lpějí na thomistických slovech, a terminech, .než. je zdrávo a možno:,:Jě 

, obětí číst takový -český článek. filosofický ve' slohu' thomistickém;. jak je 
píší .naši katoličtí' theologové; třebas jsme zdřívějšich·. dob na' ty. terminy 
zvyklí a jsóunám běžIié:·Ale co>si má počítteprvefilosof'moderní?Termi- " 
nologiescholastická, cídjakživa byla' překážkou záliby ve scholastice, a.v :je~ ,", , 
jím shidiu. -A přece třeba spnlvedlivě doznat, že scholastika, izvláště.thomi~" 

, ,stika, " obsahu jemriohé. zrnko pravdy, kterého ,by'nám .bylo třeba dnes. : Jen, ! 

;: I' ťy :.terminy~· .fy! term~nyJ ,Třeba' upo~ornit <na' tho'mišty':' a nové'; :scholastiky~.> .. -
německé a jiné. Ti dovedol.l" obsah. thomistiky, přibližitmnohem.víc, a.le" 

.' hounko i modernímumyšléní. Proč ,ne <u' nás?' Híc, Rh'odus,: hk šalta! Ten 
. '. ,rozdíl mezi. našimi a německými scholastiky byl' citelný i v. Praze .na; kon~ 

'Jerencích. Co/podávali naši lidé, .. bylo .. kožené,' ztrnulé' a příliš otrocky , čer~ 
... pané z filosofie thomistícké.Za to na ·př., PrZywarova, přednáška. na ,thema: 
,Thomas von Aquin und .die geistígen Grundmotívé der.Gegenwart, hylahod-, 
nocena a úinávána iodmítavýmí,kritiky.: mnohem více, než;přednášký 
českých' theologu.: Tákéchválena .'u ,dzÍ!;h thomistů ,'větší znalost dnešní 

J filosofie než u našich.' Celkem řečeno:' parády: pompy a latiny bylo mnohem, 
vice než třeba. Themat byló,také'mnoho, víc než možno.zažít, ale'í před~~st . 

•. bez 'újmy pozorností a bezy únavy .. Z, cizincu byli přítomnii:jeden'Němec" ._ 
' .. (zÍníněný,Przywára)" jeden'Belgičan ajeden,Francouz (Kre~er 'a>Jolivet),: .. , 

'dva Poláci (K~walski. a. Bochenski) a jeden Jihoslovan: (Boškovíé)., Před"') 
" nášenolatinsky,česky; německy; ,Přejeme. če~kým thomistum,aby;vYtěžilí." 

co se vytěžit .dá pro dneš~í dobu; z velké synth'eHcké "filosofí~,Tomášovy., 
.Ale ubezpečujeme je,: že, musí postupovat jinak. .' .,::'. . 

' .. ' .....) ·~ímsko~ katriÍic ký inÚ; ,;racuj ~;Ka: t6tiCism zdvihá, hla ~u~riej enu'nás. 
',ale v.cetém světě. Jak by)aké ne?, Směry' pokrokové jsou y' úpádku\a' ne .. 
,:katolické',církve pracují' každá na vlastní pěst. Kde je Komenského:' Sloužit 

< ."Bohu jedním ramenem? Za vlády . papeže , Pia XI.' pracuje'katolicismusčím' 
. ,.' dáltím'hluč~ěji: Také index.' zapovězených knih kon,á svědilo. 'V poslední 
"době dáná' 'na index kniha '75letého ,·francouzského 'modernisty (vyobcován' 

: . ' ,z církve již 1907)' Alfieda Loisyho:: MérilOirespour servir' II J'histoire reli- , 
,gieuse de notre temps (Příspěvky, k- náboženské,historií' našLdoby).'a' histo~. 
rický. spisítalskéhci . filosofa Benidetta"Croceho' ,;Dějíny' Evropy v 19. sto; , 
• letí". Croce ježnárný italský filosofrjenž' uvádí do. Italie 'filosofii' Hegelovu.' 
Píše v, oboru. i filosofie' dějin;' dějin< literární' kritiky. Poslední; dobOu' jé 

, vedena kampaň proti Crócemu~s'e strany. katolické/ až' zI?í~ěné 'dílo ocitlo 
_..' '.. , " • " "<' ' '\' .( I. ',' ." .1.,' " "'0'., 

/ . 

,'. 
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se na ,in~exu" poněvadž pfí;ně soudí(v'iíěm "ultramontání", směr PiaIX; 
My můžeme si jen přáti, aby katolicismus postúpoval 'se svého 'stánoviska :', 

/conejpřísn~ji a nejdůsledněji, ať jé to 'Pius IX/nebo Kašpar, arcibiskup' ~ 
pražský: Jen pořádné "šlulcé":dovedou vyburcovat 'mnohé '"tak zvané kato-ď, ' 

, ,.'Uky"ze spánku az léthargie.' ,,~i,,', ".,,".:;' '".:,., 
.' >,\' o",. ':,: o, , , "" ' • '. \".' : \". <"I. 'o", í, ,," ,'" ,), :, ,,' .' ",'. o",~." 

, ďAlbért V ~liký (Albertus Magnus) byl právě prohláš~n církví katolickou 
, za.: svaténo.', Nebúde ,snad na škodu ani nášiÍn čtenářům"jestliže .0, něm něcO ' 
" uslyší;:CčS ,sice'svatýmneprokazuje náboženské 'údy, vyhrazujíc ji jediné 

Bohu; :alemá v :úctěaváží si, každého~ kdo si úcty zasloužil.' Albert Veliký. 
, siji~zaslou:žil. Byl to filosoU3. stol. (nar.' 1193, z~mřeF1280)v Německu, 
jeden, z', hlavních pilířů středověké " filosofie' ,a ' theologie, scholastické;' učitel 
Tomáše, Aquinského.,~ůsobil jako "učitel theologie,' a:, Hlosofi!l ve. středo

"věkém' smyslu 'na čelných místech" hlavně v, Paříži,'v"KoHně'n; R., 'byL po 
, dvě leta biskup~m-/v'Řezněl, Získal ',Sl 'velmi rozsáhlé • ~ bohaté vědění mij en 

"., , ' ;, filosofické a theplogické,: ~tbrž i z, jiných' oborů (fysíky, chemie, botaniky < 
" a, j.)" takže, dán ,mu prótonáz'ev ',N eliký". Pro' znalost a využitkování ,vědy 

"tl, 

přírodní měl:i pověst čaroděje. Pokoušel se;, pokud vestředověkitbylo' 
_ možÍto,:'o použití zkušenosti apokusu. V duchu scholastiky vůbec usiloval 
o, sloučení' vzdělanosti' řecké;· arabské a židovské li křesťanstvím v jeden' 
télék;\cóžse mu ;óvšem dařilo jen částečně'"Némělvelikého ducha svého . 

,i ')áka, T oÍnáše Aquinského: Zabýval. se, koinentováním spisů Aristotelových' a 
" ,připravovaltak'půdti,:svým nástupcům. Jako'každÝ scholastik,tak i Albert 

napsal. vedle', jiných " spisů ", theologicko-filosofiékých Súmmu ' theologickou;," ..v pozdějším ',věku, ~véní, se 'oddál 'myštice. ,Pracoval 'způsoby, a metodami~ 
scholastickými: ,autoritou' zjevení' á řecké, filosofie, >jejichž' dějin však 

"f .. 

" ď' nez,l1~1 dostale,čně. Zaslouží. si naší vzpomínky.:' , ' . ď, ' , _ 

. Chrisli~~''Eh;:~nlels. profe~or'/ fil~sofiénaněme~ké ú~i~ersitě v Pra~e, 
,zemřél;7. záříJ932."Vzpomínáme ho více pro' jeho vztahy, k presidentovi 
"MasarykovL a'pro tu. okolnost,žepůsobíl mezi ,námi zde v;Praze a měl 

velkou náklonnost, k. českému lidu, ač, i,'jeho osobnost a jeho' dilo zasluhujé 
úCty' ap'ozorriosti. Česká 1'v1yslv ,s. čísle letošníhoročniku přinesla pěkný 
článek: o něini pera FelixéWeltsche!(přeložilz rukopisu Z. S [nietáčekll, z 'něhož :některémyšlenky a některá. aata přinášíme našim čtenářům: 
Ehren:feli!,pochá~el 'i ':Dolních;':Rakous"z rodiny šlechtické,' 'z ,čisté ~lásky 
věnoval se' filosofii a. umění"studovalve. Vídrii, 'kde' Qyl! žákem" Brentanovým>. 
'(podobně' j ákoMasaryk), pák:, ve štýrském 'Hradci, kd.e poznal opět filosofa . 
A;: Meinonga, jako' profesor'filosofié zakotvil v Praze,' kde působil až " do' 

,výslužby ; Nebyl . to : pouhý 'vědec, ani. ne. učenec,' tím méně, pouhý profesor; 
,nýbi-ž spíš geniální člOVěk,' víc úmělec.Z uměnL pěstoval hudbu" fanáticky 
ctil: R. ,Wágnera' (podobně ',jako'v! určitém ··období 'života .'. i' B •... Niéti'schel j' 
hudba',Wagnerov<Í' :stah se. mu' náhradou ziľ. náboženství a dala mu světlé. 

J : obrysy 'metafysiky. Filosofii 'započal na,podkládě psychologickém vlivem, 
, Brentana a' Meinonga 'jako průpravu k své teorii.hodnot (Spisy: Uher Fiihlen .'. 
,und:~Wollén,' Werttheorie,und .Ethik i System derWerttheoriel, 'při: čemž 
ovšem hodnotu ztQtožnilse žádostí nějaké .věci. be.z zřetele, zda věc ,ie"milo~ 
vánL hodna a může tedy býti předmětem ,volby ,'tiebo, nemůže; tím . ocitnul, se 

- v.rozporu, s Brentanem', a správriým pojímáním. ho'dnoty vůbec .. Uznaleji byh: 
přijata Ehrenfelsova nauka, o . ~tvarových; kvalitách, jež se stala. obecným, 
majetkem :filosofie.' Nás· na'. stanovisku., náboženském zajímá více, jeho,,: 
Kosmogonie (r.191OLkteroú,snažilse Ehrenfels;podat výklad' 'světového ' 
děnL na základi:; důalismu, přapudu a chaosuj ako,. dvou principů' (jednoho' 
utvářejícího a, jednoho odporujícího), dualismu pfipomína jícího ď, dualismus 
perský,manichejský'a gnostický. Při ·tom. ten prhlciputvářejíCf ztotožňuje', 
sBohem;:jimž ,v' člověku' přichází k uvědomeníjčímž, naprosto >jasně je': . 

. naznačeno, že to není, Bůh ,náš, Bůh. théistický. Zajímavostí' jest, Ehren-

. 'lelsova sexuální etika, s dúráiem . na mužském výběru :.a ,víceženství zaúče
lem zvýšení,schopností rasy; V.Sexualethik' mluví, dokonce 'o 'umělémoplod-' 
ňování. Po' smrti Ehrenfelsově' psalo a ,mhi'llilo se více o ddpisu,:ktérý' mu 
,I" , " ". " " 
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posl~1 23. prosin~e '1929 presiden:tMasaryk a'v němž h~voří ri'oÍázce nábo
ženské.' I)opis' byl vykládán, jako hy' Masaryk se' byl vyslovil proti církvím. :' 
Zatím jez něhopatrnýďMasarykůvzájem o nábdženshí..Otiskljej z 'našich 
listů :Přelom 'Y č; '30.' zedné 12, října 11932. Citujemú"Věřim, že jsem od 
přírody založen politicky' a, , protože hledím, p(jlitiku·. vybudovat. na mrav~ 

"i ;nosW,""'; lásce .kíbližnímu ~ a'v:tomto smyslu politicky jednám; to musím , 
mít jasno o ,mravnosti, ale to, vyžaduje,.učinit si jasno :takév. náboženství, • 
neboť mravnost je s náboženstvím spojena intimně. Tak jé zapotřebí rozumět, 
politické úloZe katolické a všechostatních,církví, a,tak se dostari 'JeŽíš' 
nólens volens do konfliktů s římskou císařskou mocí. Chci říci: rozuiním~li 
si dobře, jsem,~aklada:telem, politickým' ~ abych uvedl Vašé~zakladatel 
náboženské búdoucnosti' tímto, slovně sotvapřípustriým způsobem 'na správ-' 

- noumíru; O tom bych se rád S. Vámi dohodl ústně; takéná to'~yslím;'že' 
budu ,formulovát 'své. názory na náboženství i písemně"a: snád jé také brzo . 
uveř~jním." ,Těžko pochopit" jak mohl. kdovy'číst z toho', dopisu něco proti ' 

, : církvím. Pravdou je, že Másaryk. kdysi, když.byl v, boji s,kleřikalismem, 
'. 'ostře církve kritisoval. Jako sociolog 'nemohl nevidět sociálního významu.: 

náboženství,jenž se může uplátnitjen' v organisaci koléktivistické;v'.církvi.", '" 
Nelz~.,vytrhovatz·Másaryka slova, věty, ale ,třeba vše, co .řekl'a napsal," 
chápat z celkové souvislosti. " ..'" , 

B~dřicÍzNieberg~ll zemřel 20.,' ZÚí' 1932. Byl to ,vynikájícítheolog .. ,' 
protestantský směru kritického;, bojovník za'. křesťanství. svobodné: . Našim ' " , 
čtenářům není neznám ' osobně':" hyl v' Praze a. 'mluvil, na slavnostním 'shro
,máždění při kongresu' pro pokrok v náboženství rokit1927 na ,podzim. Pů~ " 
, .sobW v' Německu napřed, jako du'chovní správce\ a farář, potom jako profesor'; 

" praktické theologie čili pastorálky v Heidelbergu a' v Marburgu, . kde také'. 
,zemřel., Vynikal také. jako spisovatel Ve.' svém; oboru, .. zvláště,napolipedago~ " 
gické metódiky; Z: jeho iliterární činnosti jmenuji} , Jak kážeme, modernímu 
"člověku, 2 svazky (r.' 1902' a r. '1906), Praktický výklad Starého a Nového 

·',.,;zákona. (r.1909)"Nová,výúh náboženská(r~ 1926-::-30); Evangelický soCi-.:" 
.... alismus,(r.' 1920}' a jiné. Byl toduchóvní skrz. na skrz moderní' a;~' hluboée" 

zbožný. Pracovalo synthesu Víry a vědy v .tom smyslu, jak o, ni, usiluje' 
, CčS. On tak činil ovšem, ná základě protestantského chápáníkřesfanstvi ", 
a evangelia;, Budiž mu· náš 'dík a věčná parnět!, , ',',: . 

". ..; 11: bfezna1932 zemř.el H er~ann, Gimkel, téměř sedmdesátiletý, jeden 
~'z vůdčích' theologů' německých; ,školy tak zvané historické, ' Óboru· staro~ 

" 'l"', 

,o zákonní ho. ,Původně oddán studiu' Nového' zákona (první. jeho' práce měla 
,.název. "O půsóbení ' ducha svatého"),. i důvodů více vnějších: věnó~al' se' 
; studiu Starého záko'na, a .to, hlavně' v oboru1\starozákonního . písemnictvÍ; 
'~'~Pďsobil v': Gottinge~, v: Ha~lef "nejvíce ~ GieBen, J{~e .r., 1927 '~ře.šeľna"·odpo~,. ~:,1< i 
· činek; . Jak. řečeno" jest representantem,velkéškoly" historické neholi. ná~, . .J 

božensky-dějinnéj . která .i náboženství . křesťanské, zjevení a Nový :zákon I se' 
Starým zákonem zasazovála,.ido~rámce . dobového ·~místního. prostředí a .. '" /', 
snažila se vyhledat vlivy mimobiblické.a mimokřesťanské v.dějinách' kře- ' . 

. . sfanstvi.: V· mnohém sice,búdou'-' á. jsou ,již .. .::..,. její these: opraveny, v hlav-. 
· níin, však získal. si neocellitelnýchzásluh olepšípoÍ;nán~ křesťanství 'a: jeho ~,~ 
· předpokladů a jejich ocenění sr vyššího Ílširšího hlediska:: Hlavní:díla, Gun-, • " . 

. kelova jsou:', "Séhopfung. und Chaos in. Uádt. und Endz'eit" .' (1895),. mezník., I 

'v kritickém hodnocení·' Zjevení· Janova;' Komi,mtář kL.knize Mojžíšově 
'(1901)~ V' "Kultur der. Gegenwart'" :podal nástin is'raels~ého .písemnictví": 
• (1906). Zralé 'dílo, práce celých desítiletí,j es!, jeho' ,;Komentář, ,k . žalmům',' 

, (1926).- Jako učitel á 'člověk byl vysoce' vážen <I' děn. Ačučenec;~ nezavíral 
, , se; ve své studovně, ale' věnoval pozornost i. otázkám dnů. přítomných. Naše' 

církev ve svém úsilC o překonání theologie katolické je sterýmI' díky po
vinna škole historické, od níž se učí, a próto také Hermannú'; GŮnkelovi. 
. '., V Konigsée ;e~řel dr. G. Loesch'e; profes~r;církevníchději~,~~Vídni; .... 
ve' stáři 77 let. ' Psa!'o rakouském' protestantis'mu. Vl,! č • .IV .. roč. (1932)" 

Náboženské revue. přinesli. jsme're'censi O' jeho spise :"Geschichte des 
, I t. , I " " '" .. ,' . 
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,ProtestantisJ,llus im vormaligen' und, iml neuenOsteřreich" .. jež ,vytkla 'zvláště : 
"pr'otičeské'stanoviskó autorovo~ ,ť" '.~" ,,>l .. ,' '.' '." !'.': .' ď '.." 

Ludwžg' Wahrmund.Ještě budeTv CČS :dostip~rnětníků aféryWahr-'.r: ' 
mundovyv, bý,:aJém Rakouskú V. prvé desítce 20.' století: šlo tehdy ;0: svo- "', 
bodu ,vědy ,na,rak9uskýchuniversitách. Podněf'dal'Wahrmun'd, profesor' 
církevního práva'na\wiv,ersitě v Insbrucku" když, papež' Pius X: encyklikou';' 

:Pascendi Dominici' gregis odsoudil' (x:> 1907) katolický modernismus, u riás '" 
, známý pod ;jménem katolické moderny. Wahrimind tehdy svou brožurou, . 

", Katholi~~he"We1tanséhauung u~d freie Wissenschaftpostavil' s'e' na obranu '. 
'svobody učení iIauniversitách a, proti' jejímu omezování .,katolickou církví. 
Proti W áhrmuridovi rozvířen' krutÝ' boj. se. strany. katolické'hierarchie, v němž 
hledány, opory'v, .politických.činitelích.: T ehd y Masaryk zastal se W áhr> 

:munda'. ř,ečí ,4. 'června" 1908 'v poslanecké :,sněmovně (vyšla; pak tiském. ve' 
Vídni pod nápisem,;Freie wissenschitft1iche' 1.ind kirchliche:gebundene Wé1t- . . 

. anschauung und;,Lebensauffássung"; á: přelož. do. češtiny ',v ·Knihovničce,',. '" 
Času);:aleWahrmundz "Insbiucku odvolán a poslán do·,Prahy.rianěméckou ' 

'universitú;kdé působiL aŽ do vý~lužby a kde též zemřel ve věku 72 let.' 
,;PřÍvzpomínce na ty událostLvidíme' ,jaK- se časy měnL" ". .'. ď 

,: / Laberthonniěie;. j ~d~IÍ'z '. hlávóíchtranc~uiSký~h katoIickýchni~d~rÍli;tů", 
. ,zemřef letos' u věku ,73.·let;; Jako ,všechmodeniistů bik i:jeho snahou, bylo 

"dopomo'ci '. kmh'u ,;mezi 'vědou a katolickou církví.. Pocifovalhlavní pře- ' 
,ď. kážku '. v: katolickém chápání " dogmatu ,. á.', proto' ~nážil, se; "zvuíterniti dogma 

,,:',;t: nalézti'zazevní; slovní formulí. životní.hodnbty:~. Tomu ovšem nechtěla 
, 'j rozumět církev, katolická, a jako ,odsoudila', celý směr. mo~ernisrilU,takdala 

,i. všechny.spisY Laberthonníěróvy na' index knih· zakázaných, TDzase. ne~ . 
vadilo Labérthonniěrovi, aby nezůstal .oddaným. synem církve. katolické; . Byl' '; 
jím opravdu 1; Zajisté,že, ne!, Býti příslušníkem církye znamená' určitou; od-o 
povědnost' a vázllDost teo'riL'i praksí Církevní. 'l\1ent~jitu Laberth(mniěrovú 
si; vysvětlíme ,j ednaktouhou. po pravdě Boží, jednak potřebou' přináležet ď, ' 
'k. církevnímu' a náboženskému .kolektivu. Že tím kolektivem' byla u Laber~ 
thonniěra : církev .římsko~katolická, je. vysvětleno románskýmkarakterem 
Laberthoriiiíěrovým.i římsko-katolické církve; Laberthonniěre měl přátele 

'H,mezi katolíky i. protestanty, ;č nebyl. ani. jedněéh, 'ani druhých., .. Takovfcli. .' 
,katolíků jeve, Francii, španělsku'a v' Italii ~ víée.ďChYbí tam' nový' útvar " 
círhvní:,: , .......... , ', ' .... '. ' , .•..• ' ,':, ...... . ....•.. ď ,; .." /" 

ďl Dne 26;Jedna' 1932 oslavil proLdr; Jiilicher své 75. narozeniny: Působil,~' . 
• " jak(j profesor/v,Marburgua,ziskal si zasluh.v óboru vědY"novozákOJ,mí. ,~estj 
"~~. stoupencem. theologíe.'takzv.áiíé .. ' kritické, směrunábožensko-hístorickéh? 

gřispěl platně krozvojisyého. oboru...; 

"., ,~ď:SVOBO~NÝ:PRQ!.~STAN!ISMUS,A.ď CČ~: ... . .... 
,.~"V,',C II Ti s tHc h e.w.e I ť~roč:46' (1932) ·Č;18. stanoví A d o I L ~a nf . 
důvody, proč' je'syobodný protestántismusi dnes opr~v~ěn. Důvody.jsou tyto:," 

,~ 1..Je~t Ueba vyrovnat r(jzpory,světového.·a .. 'životníhO. názoru,aby nábo; 
" ženstvínehlásalo'teorieodporující vědě. .' ""':',.. _ 

. 2. NaŠé doba': je anthropocentrická, náboŽenstÝí. jé ·!theocentrické.Svo~ 
bodný ,pI'0testantismus:vyrovriává protiklad 'tentoHak, žeďpřijímá i, Boha;" 

.... iénábóženství, z důvodů' teoretických potřeb lidských;B ů h'je'postulátém' . 
'čl'ověka, ,p.áboženstvípotř~qou:mysliUdské; . ".' 
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i Svobodný protestantismus ,zdúrazňuje k~1turní' opiimism~s; , pokrok, 
alezdúvodňuleá vysvětluje jej Bohem. , ',' ," _ 

,," 4. Svobódn'ý protestantism'us ne~íďztrnitlýa' přežítý.:systém:ntbrž 'pln. ',' 
, živé mocLa síly orientoyané . "poselstvím""JCžíše Krista; múže se tedy odvá., 

žit úkolú, jež ukládá přelom doby. ' , . ,'" " " " 
,; 5.' Cnce,a musí púsobítk'tom~,abyn~boŽenské představy (~a.př.Búh, 

'nebcí peklo), spojené. dosud ,se' starýmsyětOvým obnlzem, byly vykládány 
, ve shodě s novým obrazem , světa. Třeba zbavit ,dnešního'. člověka, obav, že 
by náboženství:.mohlobýlohróŽeno pokrokem vědy. ,', '., '- ' 

',' 6. Musí ,vé~tď diskÍ1sis~', ~božností~iIIlOkřesfán~ko~, a;múÚ ji :~ést,. 
poněvadž není vázán 'ani, tradiCí ani 'dogmatem. Zdúra~ňtijesamostatnou, 

"vlastní, pravou zbóžÍlostikterá nepoddává se představám a cítúm zděděným.' 
Uznává potřebu ; živé • zbožností prýštící z přítomnosti, 'l1ebofBúh. nezjevíl . 
se pouze ,v,' jedn'é,době, na jednom místě ',a jedné' nebo dvěma osobám; ale. , 

'/zjevuje se ,shiJe. Proto uznává svobodný prótestantismuskaždou opravdovou,: :; 
, zbožnost' 7" i ,těch;. kdož se saÍni nazývají ;,pohany" ,.ač ovšem vidí, i ,slabosti ' 
, a nedostatky této zbožnOstí; , -'. "', . ,'- ,',' ',',' ."", , ':'" , 

, 7., Námítky'prcitikře~fanské ~božndsti· jsou od~nt6ván'y nái)Qž~nsfví~ ", 
církevně: (dogmatickým, nikoli poselstvím Kristovým, ·jež. je přece jedině', 

. , 'směrodatné pro svobodný protestantismus. , Poselství, Ježíšovo žádá "změnu 
mysli"., (srdceL . což předpokládá samostatné', rozho'dnutLNežádá. uznání, 

: dógmat a ·teorií, nýbrž', vúleBoží. Búh není;,Bohemminulosti jenom", ale, . 
všechdoo,nepúsobil tedy jen v' minulostí, a:Ie i dnes., " :' ,/ ',' . 

• ' 8. Poseistvi .:!'~Žíšov6chrání~d nebezpečí různých:' panthei~mu, od·natu. 
raJismu " (protestanté říkají: od ,kulturní blaženosti),' jenžď,zbožňuje svět a" 

" člověka, 'odmýstícísmu; jenž lidské cítění zaměňuje ,s ' Bóhem;- místo aby 
Bůh byl pocíťovánjako moc' nadlidská;, óa: náboženství obřádú a morálky, 
kdéBúhjest,snižován napředmětlidskéhojednání,-.:, "", , ,,", , 
.: :9: Svobodnému protestarÍtí~m~:j~: vodítke~ 'a norciou jediný _Kristus, 

;nikoli Pav'eJ- ani.' reformace; . ",",' " " ::" ':"" 
, 10; Církev 'není, ~uněčím,uztrriulým', ,ale Ži~oti ref()rmačnísilo~, ~jež 

'~e stále Kristem' a v Kristu obriovuje;' ""'", : 
. ','. Tolik· ~vobodnýprotestantismus.StaČí vzít'do, r~ky ,naš~U Č'e 'ni, . 
, ,sněmempfij!tlé, aby bylo hned zřejmo, , jak se naše' církev 've- svých 'cílech, ," ; 

úkolech a, normách shoduje s~ svobodným protestantismem. ,Jediný, rozdíl -
, ovšem, značný '- , je ,v. tom, ' že svobodný, protestantismus chce své ,refor. 
mační ,snahy provádět, realisovat v církvích historických, _ kdežto' my, musili ' 

I si vytvořit: církev 'novou, svou,' musili jsmesé odloučit od církve' katolické. 
:Tó proto, že v Církvi katolické není možno uskutečňovat cíle CčS, , jež .. jsou 
diametrálně protichůdny cílúníkatolickým. V,Církvích protestantských; je 

_ dříve,možno: pracovat .odálší. reformaci,. ač prácesvobodriého protestantismu' . 
přesto je:vedením církví historických, (reformačních) značně: brZděna. Mno •. 

< ho, energie vyčerpává sezby.tečněvboji s vedením církví: a s jejich pře •. ;
: kážkami. , Tu energii múžememy,použít; v obraně, mi venek a na.vnitřní ' 
,}>ráci. , .. ' , . , 

* ' ',"- ,I ., 

.. Vedle' časopisu ' "Christli~he. Welt"ip6dá~ák~lr~kteri~tíku'svobodného ',' 
. "protestantismu také časopis ;;Protestantenblatt", lísf(týdeník)' sloužící hnuti . 

. svobodného křesťanství a svob'ody náboženské. V Č. 33. roč. 65. (1932J,cituje 
;::t frankfurtské "Christliche' Freiheit" sedm. vět o svobodném' protestanfísmu .. 

Nás v CČS mohou zajímat ty věty, neb' aspoň některé ci' nich, nebof, hlásají 
.' totéž,' co my od . počátku. církve a čemu, nechtějí' ti, nás rozumět někteří 
z.éírkvisesterských. (prof.. Hromádka); Vizme ty věty:'.' .' " .. " 
, :. 1; ,Právo ,na' svobodu víry oproti formulím .vyz~ání,raŽ~ným' přéd mno~ 

.... hýmistolethÍJi, t.. j~ právo, vysl(jviti, (formulovati) věčný óbsahNové.ho zá·· 
kóna v řeči naší doby.: ' . . . , "'.. 
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· , ;-Ú Ód~ítnout 'vnuc~váníurčitých ~tai-ých. formulí' vyznání, .na př, apo.· 
štolské vyznánL, . .' :, ' .'. : . '.: ., ". '. .,.. 

, . . .3. Svoboda u víře. neznaméná"libovuli u víře, nýbrž vázanost svědomím, 
prýštícím' z hluboké víry ,v',Boha ..• " ~ ',< ' ....... '. ' .' ", .. ,', 
" 4., Svoboda': víry ,neznamená liberalism~s podobný':libemlismu1 hospo~:" 
, dářskému apolitickému. ' . . , . .... . '. " ';". . . '.. . 

" .' '15. Svoboda víry je formál~í p~incip" nikoli nějllká ohsahově určitá nauka;' 
. svobodné je každé evangelicky náboženské, přesvědčení, jež činíslnaroky .' 
na lioVOU' formulaci věčnéhoobsanu, křesťanstvl" ve slovech jiných, než isou' 

,slova starých vyznání.' '.'.,',' .' ',' ". ." .: .. ' .. ' 
· ) 6. Svobodný:. protestantismus, je proti,' spojování církve se • 'stranickou 

politikou' <"!. . .... J, ,> ' ..'" ... , ..... '. " 
, ' 7. Myšlenkysociálně.etickéh~ :souruč,mství a národ~ostně~mravní my~ 

šlenka lásky k ylastnímu ,lidu 'mají býti pěstovány V ,církvích. ' ·..1 , 

Srovnejme,co'chce a' hlásá'CČS. Místo.svoboda víry říkáme svoboda 
svědomí. Chcem'e y řeči naší,doby, á ve) formách myšlenídnešiiíhočlověka 
formulovat věčný, obsah 'evangelia' Kristova';" 'Jsme ,církvi národní ~ v ď tom 
smyslu, jak Kristus lnul láskou přede.všfm k .lidu svému, ,aniž by pohrdal 
.p~íslušn~ky jiných ~árodu. ' " " ,~, .'.' . . 

· , 

,. 

, H~ndr í k'cl e' M ~ n:ďCe~ty tvořicÚIO. s~~iaIÚmu.'.: Nákladem Orbisu 
v,Praze 1932. Str. 180. Cena Kč 30.---:. .' . ' '. . . 
, ... ,Nový ,spis de Man'uv vZnikl jako pokračováni' jeho,díla "Dúch soci7 ' 
alismu", které 'před několika lety vzbudilo živou diskusi .v.okruhu· vzdělancu, 
daleko přesallUjícím teoretiky, socialismu. "Cestý }vořícího socialismu':'. vznik.',·' 
ly shrnutím .. několika přednášek,'v nichž autor postoupil.od, kritiky" marxismu 

'k vyznání svého' socialistického kréda, De Man dospívá k svému sociali •. .č ' 

· ď stickéInu· 'přesvědčení,' mravnímu hodnoéením' současné společenské' situace .. 
Není přivržencem. socialismu z . nenávisti k držitelum výrobních' prostředku, 
nýbrž z duvodu všelidských. Jeho svědomí se vzpírá pomyšlení, že přísluš~ .. 

, ,níei dělnické' třídy vstupují do pracovního poměru,'aby :se stali nástrojem 
. nebo' prostředkem výdělečných plánu podnikatelU. :.8 hlediska. křesťanského 
mravního nazírání má.zvláštní dUležito~t prvpí kapitola "Cesť:.: podávajíci ." 
filosofické zduvo,dnění.socialismu. Proti kolektivismu Marxovu je zde silně, I 

': vytyčeno' individualistické východisko de Manovo, žejednotlivcum. má býti 
, 'ponechána odpovědnost za rozhodná jednání,jimiž <spoluurčují další spole: 
· čenskývývoj. ,:Hlavní 'výtka, již, činí' historickému ,materialismu, 'je, že .pod.' , 
porovali záměnu příčin, a 'dúvodu při' výkladu sociálního dění litím se účast··, 
nil povážlivéhóuvolnění vědomí citu 'a. mravníódpovědnosti. ,U Karla MaÍ'xc ' 
mravní hodnoceni: tvořilo siCe ,základnu jeho lidské'velikosti; ale ve svém, I 

díle Marx se: ji snažil· vědomězastHtLDe Man 'popírá základní thesi ,mať· 
,xismu,', žé socialistické' přesvědčení má ,býti zduvodněnoz 'poznání' současn~ 

. ·skutečnosti.'<I . když" si. uvědomíme dějinnou.' skutečnóst; dodává de Man, 
· záleží velmi mnoho na: tom, jak:naše lidskátvurčí.~vule reaguje na skutéč.' 
'. nósti.sóciálního přo~tředí, jak daná' fakta hodnotíme pá. stránce . sociálně. 

etícké. Další podstatný rozdil ádmarxisInu jev\ tom, Ú de. Man. uznává' 
význam empirické,náboženské víry, pro :i:duvodriěni socialismll., NáboženstvÍIn 
ve smyslu svého 'mravního'a_všelidskéhozájmu rozumí de Man víru v účelný 
,řád světa, ukláda j íci . riám' úk!lly: založen~na. rozpo,znání. mezi, dobrem a zlem: 

r "~" ' I·~ : \ I 
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"Tut~ víru' nazývá ~tický~ nábož~nstvím.a ~ní vy~házrjeho~ocialisti~ké pře~ \ : 
ď. svědčení, jehož právdivostje podmíněna' ~hodou s mravními 'normami obsa- _ 
'ženými ve světovém řádu .. Ksocialisrtm je'p'otřeba;jeri' .citlivé.soéiálni : " 
'svědomí a' schopnost zdra'vě usuzovat; De: Man připouští, že' při ,jeho :roz~. 

, hodnutí' pro scicialismna'prvém místě působí:skutečnost dělníkovy., existence. a jeho sodálnLboje. Nábóžensky podlllÍněnývttah jehó,bytosti k celku'! 
. soCiální skutečnosti předchází ještě rozumovému uvažování. Toto širší. vše-
. lidské' chápánísoéiální skutečnosti a ~ravních. závazků;. j~Ž z ,-něho, . pro 

jednotlivce plynou, ;dává podnět k požadavku, de Manovu, aby přivrženci 
socialismu '~e nesn~žiJi:naplňovati. mravn( normy j enproto, že jsou ,čle?y" . 

. ' . 'J' strany, nýbrž na podkladě. svého širšího zájmu "všelidského. '. Církev nesmí' 
p()dle: de Mana dáti se do služby žádné politické strany ani' ve věci spi-a-I 

. vedlivého' zápasu socialistické třídY . .- De Man'si je.vědom; že jakákoliv třídní' 

; -1' 

zaujatost křesťanské·. církve znamená proradunapůvodním.všelidském po- ; , 
, slání' a" proto" nemůže, být·.od ní žádána .. Podobně. myšlenkově' podnětné - jsou. 

i dálší kapitoly de MImova, spisu"pojedná,vajícío problélnech kultury,hospo~ 
dářství, politiky. a taktiky v socialismu.'.. ,e" .'. :. ' . . 

, I ,De Man prokázal v.tomto spise ctnost odvahy, kterou požaduje 'ód . vůdce . 
V, demokrácii. Pro nás je zvláště pozoruhodná odvaha,sníž,se postavil proti, " 
thesi, marxistického: socialismu, že náboženství ,je soukromou,. (t.. j .. pro,' . 
sodalism odbytou) ,záležitostí; De Man' naproti tomu. vyzdvihuje' poUebu " 

.' etického nábo~en,ství,. i' něhož:, socialism '. může,' získaHsvé . nejvlastnější" zdů': .' 
vodnění na základě všelidském, Autor chce dosáhnouti, sloučení socialismu I.' 
'a náboženské.pni vdy.To·, je úkol jistě velmi nalehavý. Avšak: při jeho řešení 

, ď dnešním, bych de Manovi mohl'vytkn:outi, :ževe.svém zaujetí prosocialism 
) ,podceňuje problém pravdy v náboženství .. Ne~ohu totiž. souhlasiti s' jeho 
•. thesí, že pro zdůvodnění socialismu jev praksilhostejno,' jakého nábóženstvÍ. 
použijeme"za'svévýchodisko; .'. ..,. . ( , . , " , ' 
';V~elku vŠ~k dé Manovo p~jeh "socialismu j~ko všelidského ~rav~íÍlO , , 

': .úkolu 'pokládám, zavelnii'cenn{a op'ravdu'tvořivý příspěvek 'k vybudování . 
• :' I riové zduchovělé soustavy socialismu. Zvláště' oceňuji, dvě' přednosti, jimiž 

'.é ;",' ':dé, Manova teorie ivyniká. De Man se ,netají svým, přesvědčéním; 'že socialis~n.' 
není jen věcí:určité politické' strany nebo skupiny, nýbržsoučasn9Í1. formou, , 
,'ěčného 'odboje lidské důstojnosti proti tomu, aby' lidé· byli ~neužíváni . 
jako pouhý prostře'dek pro cíle jiných; Vtom 'směru, vyznívají názory'de Ma-,: 
riovyopotřeběvůdcovství.V duchu .Kristověpodobně .. jako závěry . T.' G. 
Masarykovy:, _ .... ':' ,," ,/, .. :', \ .... : .... ,.: '. '" ,·cl 

, :. De Man má také přísná. měřítka 'PTa socia:Iistické vůdce. Žádá ,od, nich, 
" aby jejich-přesvědčení bylo založerio na důvode<;h.eticko-sociálních. A v tom" 

je třeba .de Manovi' dátiphlě zapravdu, žesociaJism nemůže .býti' uskútečněn, " 
lidmi, kteřÍc nebojují za ,sociální spravedlnost, • nýbrž ' :ža uspokojení svých 
osobních' přání;, . jež i jsou·. kópírováním. 'potřeb" vytvořených' kapita-

'lismem. ~ . ., ',~ -", '" ,~~., .. , . "F.':M.'H. ""'" 
o : >'.- ", ,,~ < , ',' '. '~. __ , ' .: _ ,.' '"r ... '. ,., ',. ,;.:" .. i. ," . \: ,. - ~ ! I I.'. ' . 

... , Vůdcegen'era~í;MasarykorJa sborníku svazek pátý cíšestý, I.' ~íl str. 487, .' 
lL' díl str: 447. V Praze 1930-'-1931. Cena Kč.150.~. . ... , .' "'~.'.' :. ' 

,Nakladatelství '"Čin", vydalo letos' redakci osobního tajemníka páně pre
'sidentova, Vasila škracha, toto dílo,: jež se řádí:k; nejvýznamriějším proje-
. Ýům', naší literární produkce' posledníhoobdobt.Obsáhlá ,publikace sleduje 

jako svůj, cíl dókumentárně shledati synthetické i, kritické. zhodnocení Masa"-' 
r'ykovaťmyslitelského á vůdcovského zj evu':v očích jehO stoupenců' a žáků, 

! ale zároveň jsou zde vysloveny názory. představitelů nejrozmanitějšíchkul~ 
I turních proudů'v'našem národě,takže.sborník<zahrnuje 'v':celkuúúlčnou 

", " 

! '·část povolaných sv~dků, kteří měli o vůdcích generací co říci. Ohlásem svě
:tového významu osobnosti T;' G.'Masarykqvy je řada,článků.apozdravů, jez 
,I presidentu Masarykovi bylý: věnovány' 'j eho' iahraničními přáteli., Sborník '<' 
byl ,dlouho připravován\a měl vyjíti u.příleŽitosti>osmdesátých narozenin 
presidenta Masaryka, Více .než 'dvouleté opoždění, je celkem vysvětlitelné 
rozsahem 'spisu á složitostí. technické přípravy.' ' ' 

" 

" '. 
'" 

. , 
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Teri.tod~oudílnf spis je "~rgani~kýmdoplňkeriI' :Sb~rníku,' věnovaného 
,T., G:. Ma~arykovi; 'k~ ,šedesá~ým ' nar'ozeriinám; Na pozadí "~O této '>stai"ši, publi

kace, jež, sivšímálaspíše, ~ořenů: osudové spjatosti,' Masarykóvy lidské" 
J>řiroze!l0sti • S ,českým' kulturním prostředím,' porozumím~; též úplněji.' za-

-I, vrcholení ,závěrečné: části,dramatického dějství ,v . životě M~sarykově, v ~ěmž 
.' se svou činnosti postavil V čelo .jednéz;nejvzepjiltějŠích epoch našich 'ná: 
'rodních dějin a v němžješlě zisvého života'.byl v'děČnýmnárodem přijat 
do ,národníhopantheonu.mezi hr'diny d!1cha/ Měl-li 'sborník k 'šédesátinám' 

;Jáz' daný zvláštním.'postavením .realistické;,sekty", / jíž byl;profesor. Masaryk 
.. ' .už . přéd ,dvaceti .lety uznaným' vůdcem, • liší se .oď·.něho. sborník ,N ůdce gene
" nfci"'změněným: postavením; jež, T. G;, Masarýk iaujímá v nejnovějších 
J.':'dějináchriašeho' státu: Oficiálnost některých člá'nků '.podává' o' tom přE;svěd~ 
čujíci svědectvi. ' ':',>,'../ď',.< .... ' .. ď.ď .. '.' .' , 
. Sborník. je na přvémmístě ď přehlidkou.individuálit,patříciclť 
základním postojemživótnímke.·kulturnímu· směru českého realismu.' Reilli-" ; 
stičtí :stoúpenci Masarykovi ',vyznávajízdepředevším svou'/víru'v mravní 

.. , . závaznost . Masarykova myšlenkovéhoodkaiu .• Ze 'čtyř: redaktórůmin'ulého 
: . sbórníkupřejímaji' jeho tradici á'navazujina'osobní tón'vřelépřichylnosti .. 
· 'dila předchozího EdvardBeneš;"Ján Herbena'Fraritišek Krejčí. Po generaci 

pryních; pionýrů' realismu přejímá pochodeil 'Masárykem', zapálenou ~ řada' 
· nových myslitelů ď druhé: gen'erace realismu; 'jež'· přišla, ke . slovu' , teprve: po " 

r. ' 1910.: Vnitřní lo·gikou. svého .liberalismu nepatři k ni' kruh' bratří Čapků, .' 
iičkoliv takticky. se presidentu :Masarykovi' dobře '-přiblížil' po stránce' spo-" 
,lečenské~:Za to vyrůstá vtéto.geÍleraci 'řada m'ysliteIů,:kteři šířkou svého 

· . ducha. chtějí ivládnouti problematiku náboženské ,a 'iiodální.otázky,v prav-1 
· .divépodstatěa složitýchsóuvitažnostech neznačených svým' učifelem,' Jme-' 
· nujmeJ,B.Koiáka,'KámilaKroftu,F;M'. Bartoše a 'J. Slavíka. Také. třetí 
~ generace; realismu; která zná; To' G. -Masaryka'spíšé knižně: a .z pravdivého 
· mythunavršujícíhose se. samozřejmou ÍlUtnostLkólem. jeho ctihodného zjevu" 

je zastoupena ve sborníku pozoruhodnými příspěvky: Odtažitý" vztah k vůdci, 
.' kterýyždy v realismu působil' aspoň stejně ' silně, svým '. živým slovem jako' 
· svými- spisy, ' je patrný na jejichčlándch. Rozumím dobře záměru redaktora' 
.' Sbomíku~' ktetý chtěl položiti důraz na vůdcovský příklad Masarykův,'pro 

generaci' nejmladšC články .J.B. Čapka a, B; Kocourka, zabývající' se, po~· ... 
měrem'mladé generace k Masarykovi byly umístěny na místě velmi' čestném; . 
stej ně jako rytmicky sti-hu j ki, a; duchovn~ typisu j íd' báséň J. B, . Čapkova 
';,Poéhod osmdesátiletého"~' která 'svou dynamičností je;mottem· celé 'publi-

· kace. Z článku Čapkova; v' němž; je' upřímně .vystiženavzdálenost. Masary
kova zjevu nlYslHelskéhopro· třetí . realistickou gerieraCi; jasně.vysvítá, jaká. 

" ztráta' vzniká z toho, že -nemohou ~jejii)ředstavitelé druhým svědčiti, co pro, 
nězname.ná živá blízkost 'vůdcova. I Stačí ;na 'přékonárií. rozpaků jení,will to . 

.believe"? Generační problém Ýystupujetéž' při sledování budoucnosti Masa-. 
:rykoÝaduchovního'odkazlÍ~. plnou nalehavostL' , . '.' '.' .. .. ;.:' ,i . 
. '. V prvním dílu sborníku jsou vystiženy. zvláště myslitelské předpoklady' 
živohlího úsilí Masarykova, kdéžtódruhý díl podává mnoho materiálu o . ve·': 
řejné:činnosti Masarykově: Není naším úmyslem vypočítávati dlouhou řadu 
článků, jež . tvoří bohatý,: óbsah obou, s~azků sbor~íku.' . Je. y . nich I uložena, 
v rámci .. stručné recense nepřehlédnutelná, řada poznatků, svědectví a: hod- i 

;. noticich soudů o. Masarykových 'názorech filosofických,' sóciologických, .umě~ 
leckých, riáboženských "a' vychovatelských· a 'o jeho požehnané činnosti: uči-.'. 
telské, novínářské~: národně buditelské,pólitické, diplomatické,.vojévůdcov-

· ské. a presidentSké. 'Podá!Íl aspoň krátký přehled myšlenkové výstavby néj. 
· pozoruhodnější: 'studie ,o . Masarykově i'· životnímházoru,; 'ia . niž pokládám 
· ", 'pojednápí'redaktorasborníku V: Škracha,o :Masarykově. myšlimce. huma,nity 

· a zmíním' se. o článcích,jež .0bjasňujíMasarykův, vztah ~ otázce náboženské. 
"Vasil. škrai:h . nachází základ Masarykova humanismu ti samého kořene" 

jeho duchovriího zájmu a 'osobního určeni. Ve své studii důmyslně sleduje, . 
, . ,hlavní etapy. myšlenkového vývoje Mas~lfykova a. při tom naznačuje, jak.: 

(i'stále, Masarykovi šlo, o.teoretické~poznání .samé podstaty lidství ·'a o kon-' 
, " -., ,.', " ", '. '. 're..· .'.'" .' .. :::-, /'. 
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knitnip~užítel~~~t <lTIravního, programu, v životě;, v politice': Už v prvních. '" ." 
, literárních, pracích Masarykových "je. problém humanity Ílaznačen ,a,v ,ana_ i 

" ď logických ď idejích' anticipován. Jdeu i humanity, propracoval, Másaryk:v ser}i 
. článků o české otázce 'a znamená' muhumaníta" Ilro přítomnou 'dobu ve' své, '" 
konkrétní ,formě ideu demokracie a, socialismu,' Mravnost, v ,pojetí, Masa-
l:ykověmá sankcrnáboženskou, Masaryk vychází ód Ježíšova 'příkazu lásky. 
Překonávaje egoism

ď 

humanitním ideálem,; 'vypracovává': Masaryk problém, 
vztahu náboženství a mravnosti a v kónečných důsleddch j éha ideál huma-' 

,nity určuje' jeho národnostní, program, ' když; se ,rozhoduje postaviti se; 'na,,' 
· '. stranůdeniokraeie proti theokratickému absolutismu ve světové, válce.' škrach / 

dále 'nazn<l:čuje v,riěkolikaodstavdch, ' jež jsouzřéjmě, zhuštěným' výsledkem' I ' 

'obsáhlé badatelské práce,', souvislost: Masarykova ideáluhumánity s' jeho :'" 
ď' filosofiL, dějin, ,etikou.i se' snahou pópřekonáníkrise ďmód~rriího člo~ěka na- j' 

,základě synthese mezi krajnostmi subjektivismu' a objektívismu; Zmínka', 
o zařazení humanity do theistického' kréda' Ma'sarykova' by vyžadovala. po- , 
drobnějšího vysvětlení a. rozboru v rámcL' pojednání, v. němž; Škrachslibuje'" ' 
soustavně, probrati humanitu' jako ústředrií, zájem·Masárykovy filosofie.,e, ,I 

, Z"dálších'článků, jež se 'týkají; Masarykova náboženského' přesvědčéní 
a jeho fundace filošofickou spekulad a vnitřní náboženskou žkušeností, uvá~ 
díme především essayJ~B.~Kozákovu:· "Masarýk a métafysika".,J; B. Koiák 

',vidí nepředpojatost vědeckého ducha, Masarykoviďprávě v té"skutečnosti; že 
nenásleddval atheistických,tendenCí positivismu;neobával se odiosnosti, s'níž 
byl spojen vřelý zájem"o, konkrétní formy'náhoženskéhoživota.'-Másaryka 

. z, novodobých' filosofů nettspokojili '. Hume, ani Comte, ,Kant. ani Spéricer.'Ko
,.: .. ,.:.' zák naznačuje, jakMasaryk'překonal subjektivism '~írou, jež nenízaložéna' 

" " na 'slepém autoritářství,nýhrŽ . Opírá, se·, á dynamism' osobníhó,' živótá ,lidské, 
,duš,e. ,',', ,.:', "; '',.'.: ,< '~'," ':,', , " ,," ' 

· ,'., Probléínem', subjekÍivismu a 'objektivismu'v Masarykově' náboženství" 
,Obírá se, včlánk'u, "DušeúmdleÍléabojovné" se vZrušeným zaujetím J. 1. " 
"Fischá;Sleduje" jeho, zápas' o 'náboženské přesvědčení" oproštěné "ód, nábo-, 
• Ženské ,víry. Fischer riemá 'p'odiopení pro osobní:ráz"theistické:víry', v Boha' 
, u Masaryka, a z tohoto "Základního" nepochopení plyne~.že nacháZí,1 jen ne-' '. 
'gativní ráz a'bojovnou heretično'st'Masarykovyfilosofie nábOženství: F::žilká' 
, hódnoH' ve svém článku výchovnáu činnost Masarykóvupro 'očištěné 'riábo~ 

ženství od kazů' doby. Součástí' Masarykovy výchovné metody jsou kritičnost, 
historičnost, ,empiričnost,víra. Y náboženský p'okroka skutečnosťvlast-

.' ního' příkladu.~V každém z těchto článků je obsažéno mnohá překvallu.' '. 
... 'jících postřehů" jež'ukazují, jak současné generace ':vážně '0 Masarykově' 

životním díle přemýšlejí. ".,: .' :'/' .,':: ~ . ': ,.' '.' '- ". . 
, ", Ve světle sborníku Vůdce generací' vyniká' nám: ()sobnostT. 'G. Masaryka 

, jako obdoba '.košaté, květem požehnané a ,moudrou ď služebností ·osvědčené .. 
. lipy.Vpravdě iianěm. není .odumíiájícíchvětvL Masaryk je 'synem' své rodné' 

'. země, ale velikostí svésympátíe' objímá ,vedle svéhó národa celé člověčenstvO •.. 
Linie: jeho :dúcha tyčí, se vértikálně' od zeině ke hvězdám. Čas jeho' hrdinně. ' 
epopeje patří' nedávné mimilóstí. Ten,kterf čeIý'život milovit! motÍdrosL a 
spravedlnost, neodpočívá:. Nám, I kteří pozorujemezdálký; \se'zdá, 'žé stoji. 

· a' čeká. Sborník "Vůdce generaci" by mohlamě1.přispěti'k pochope'ní,kdo 
stojí' v' ,čele našehO ,'státu, a nač niu máme ··,odpověděti kvalitou svého' 
života. " .. , . ", ' .. ". ....... .... '".' ,"'.': .F.M.'Hník .. 

. , K am i l' K r o fta:;č~ši\a' Slováci' předwýms'lálním ď sjédnocením. 
Nákladem Orbisu v Praze 1932. Cena' Kč ,1O~~;;Stran70.\·.' '. ..... . \ .. ' 

;, Vyslanec Kroftá shrnul. 'I: této.:. přednášce vfsledky' badání.dějezpytného 
,o vzájemných vztazích Čechů áSlováků v minulostL Položil důraz, na to,. jak, .' 
myšlenka československé jednoty 'úzce souvisela'vminulosti' s duchovním" 

, sjednocením československého národa vé. věcech nábož'enskévíry, které bude 

, I". 
,-\ 

,I;.: 

, "" 

'> , " 

, vždy důležitým činitelem Ido budoucnosti.PracovnícLv čsl. církvi, chtějíCí 
,.,nápo~áhafi '.', k, " ~udov:á'ní . 'l?evných; .. svaz~ů . nár~~n~ )~drioty :,českosloven~két ,-' ': ' 
najdou v knížce, Kroftově cenný materiá1; který.je 'vyložé'n srozumitelným 'e, ,,' ' 

způsobein a dokumentárně informuje o. poměru Čechů' a. Slovákův mimilosti.· . i 
", ,., " , . '. " .-'" " , ' ,., . . 
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. . ;' P~liÍická knih~vna 6rhi~u byla timtoaktu'~ln{m spisk~m,. obrazícím ~etrČl~:; ~ 
"spektivu'česk:osloven~kýé:h ,vztahŮ. v ·!,Ilinulosti,. vhodně doplněna "" a! studie " 

Kroftov'a zasluhuje hojného' rozšíření. " '. '.' ,'F.,M.'H . ... ' ,-
. ,"~' :.;' . '" ",( .... ;', ,,' ,,:'i ',' > ' , f :,', ~,~ f" ::~ "", ' " " ",' .,' ,,-,:",':'; ':" 

Emanuel Rádi:, Dějiny filosofie:!; Starověk' a středověk. LaichteTŮv '·','.'i 
, ,Výbor nejlepších spisů poučných57;I)raha,'1932;Str~nď514; : .:', 
',: Potřeba I vhodnéhó: zpracování' celých dějin filosofie v našem pi~emníét~í 
i ~ příliš potřebna,! než abychom: nepózdravi1is radosti a. uznáníinkaždý 

.> svědomitý a solidní pokus. v 'tom: oboru. Jednotného zpracování; dějin filo-' 
J I sofie: od dob néjstarších' až; ni naše, dny bohužel nemáme' ani z dřívějška 

'ani; z dneška., Jsou ďzd~ ,Dud torsá;neúplná díla' z doby starší (Durdík) . nebo .. 
". " ; iz: doby. nové, (Drtina'-' Koiák), 'nebo jen náběhy k.tomu;čemu"se říká, " 
~ . systematické a"pragmatické' dějiny.' Pokud potřebě . lidové a školní chtějí :~: 

slóužiLdějiny, filosofie (J; Kratochvil), jsou;topokúsy příliš huben(a při ' 
'.tom. stranicky, silně. zabarvené. čekáme marně.stále na vědecky ,přesné, a 
·přece.ne ,příliš ď rozsáhlé dějiny ,filosofie, po vzoru .příruček, německých " na 
'příklád, ď nebo' i jin~jaiyčných" které by vyhovovaly opravdu i den,nípo
třebě, i.'požadavkům ' přísně, vědeckym,-; kritickýma '::- pokud. možno -: . 

.: " ,iobjektivně sprAvným,';, ",;", ,.,".: :', ',' .," '. ď' 
,,; I" '.,;: Pmtodychtivě bylo čekáno dílo pmL dr.E.' Rádla,óhlašovanéu Laich-

tera, "'dílo!: 'dvousvazkové, slibující ',' zpracování myšlenky,: filosofické 'v .. její 

, 

., 

i' 

""" 

í: 
,),:, 

celistvosti Od, dob mythických až, po ,dny naše;' j ehožL,svazek, . obsahující 
starOvěk a 'středověk,jestjiž: VI-úkou čtenářstvá~ . ,. " .. ""'", '" _ 
:;',. Jest' jen otázkou, ;zda-dílem' "RádlovÝtndostalo" a' dostanes'e našemu I. 
písemniCtví -spisu,jákého bychOm si všichni, učení i neučení; studentstvo 

~ i lid,. přáli,jak shóranaznačeno/ Mýslíní, že je již,;Inožno,podle I. svazku':I' 
ď obsahh j icího ',Vývoj filosofie až po dobu novOti,: učiniti . si jJO j em' o : tom; ida' , 

našé "ríaděje byly abudou:s'plněny, naděje. kladené' do Rádlovýchdějirí. 
'fi!psofié nebo ne.' '... ',. , , ." ď' .. ,' ..' , .' ".. ...... ... . 
',PředevšÍInje dle ~aš~h~ názoru třeb~siu~ědomit,zda prof. Rádi ~htěl 
. takové dějiny, filOsofie, napsat, .' jakých bychom tak nutně potřebovali,aby , 
vyhovovalypožada'vkŮm. shora kladeným' a,u nás dosud nesplněným: A tú. 
třeba již předem upozornit, že Rádl.takového'úmyslu neměl. JiŽ,vohláš~ní· 
spisu výslovně se praví, že ',;neJ de o sbírku nauk a domněnek zašlých časŮ 

,'pro potřebu školních zkOušek", že "dějinyfilósofili mají nám pomoci z na- '" 

,- ( 

,> . 

; šich dnešních obtíží kulturních".M yslíme, :,že' opia vdu i dějiny filosofie mají ' 
pomáhať vezmatcí6ha obtížích, všech; dob; tedy' r.dnes,ale nevíme,' jak' 
jinak to mohou činit,.než ,tak, že poináme}y "nauky a .doinněnkyiašlýéh. ',' , 
časŮ".' Má"lr filosofie ::.., jako' dějiriy',vŮbec ť....,;býti učitelkou dob 'ppzděj- , ' " 
šich, musíme tu 'filosofiit'její.nÍyšlenkY'''':'' af 'nápady'jen' nebo,hluboceia-

,. ložené a I zdŮvodněné inyšlenkY .. :-v.prvéřaděpoznat.,Jde'tu:především . 
"objektivně správné vylíčeni'obsahú filosoHé:--třebas jen' potud;. pokud:: 
ječlověk~kritik objektivity schopen a pokud dějinné dokumenty objekti
,vitu do'volují':" á>pakz, objektivně podanéhó\materiáhí odlišit, co odumřelo '; '. 

\' a neskýtá . nám/životných ' podnětŮďv'našichobtížích; a' co je žIvotně silné' 
,dosuda, schopné; aby nám ,bylo. světlem á: silou; Snad 'tento' :zpŮsob.pro
ťbírání 'dějin,filosófie' je' zastaralý, totiž je -iriálo moderní. či,mó'dní, je také 
-málo: apartní a,' nelišíďseod: zpŮsobu dosuď obvykléllo tl nás. i' v' cizin~, 
ale_ je "jiStě '.lepší, j Istěj ší a 'spravedlivě j ší ,ď nežzpŮso9:, ~ádlem ,volený. Ten , ' 
dosud obvyklý a námi zde naznačený' zpŮsob zpracování dějin filosofie. 

'Vyhověl by, jistě všem těm ~ jinak' oprávněným požadavkŮm, který6h:.i RádI I, .. 

,zamýšlel svým spisem . docílit, totiž hlavně docílit "opravdového' vztahu mezi' 
. teorií. a Ipraxí" a vykonat "ideově 'a' mr~vně' revolucioriující čin v domácí 
. i ;zahrani~ní lite'riltuře:~ Zda svých úmyslŮ -:-.- zde téžnaznačovaných a jistě 

"oprávněných..::....: ,dOsáhneďdíloRádlovo,'je 'při ,nejmenším pochybné,dle 
, 'našich názorŮ 'naprosto nejisté. Ostatně'.Radl' šáiri' dozriává ,V;, P,ředmluvF 
'svého,.;,spisu, že'nepodařiloďsemu clějiny filosofie ,!;podat:Jak,aby mŮj' 

. rozbor:' mohl' čísti' prostý -obchodník,' rolník,' dělhík .•. ; ď spis' je mnohem 
učenější; než; by ti měl". Jest jistě nadlidské,'chtít. podat:· obsah filosofie 

, " -, f-' I • ,'- -(', ", _ r 
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všem ,- i těm nejpraktičtějším a nejprostším čtenářům,' když filosofie jest 
plodem nejvyspělejších mužů. Je možno filosoficky, působiti ina ,prostý 
lid, prosté čtenáře, ale Ueba volit naprosto jinou formu, než ~ volil RádI. 

'Asi tak", ják možno ,lidem přednášet o nejtěžších myšlenkáéh věroučných 
,v kázáních a přednáškáchpopulárníéh>, ' '" , '" ' , '" ď,", ,ť ' , 
", To však,ž~,' RádIoví spis dopadl uče~ěji:'~ež~hmýšl~i 'ačekál;nepo:\ 
važovali' bychom za, největší chybu, díla; Základní I 'Omyl" Rádlův' není ~e 
formě, ale ve věci, V myšlenkách:' Máme dojem,'že RádI chápe filosofy' 

,j náboženství. příliš subjektivísticky,příliš, osobně, příliš ,svým způsobem, 
, 'než aby bylo možno . říci"že' sprá~ně:vystihuje myšlenky i filosofické, a 

náboženské (křesťanství,' evangelium) objektivně. Je 'to ,základní 'rys a ,znak 
silné individuality, Rádlovy, kterou na něm vypozoruje velmi záhy, každý, 

,;" ~~~dj~f,d~toOn~~m~~~iP!~:~~rri ~:t/~ak:rS:':e ~~h~~t~ž:~!lli~íj~3~ji~t~h:' I', \ 
3en dojenľď na ,nás' činí' veskrie, jak dlouho známe'jeho projevý .. Jeho, 

, spisy a jeho přednášky činí dojem apartnosti, zvláštnosti. Máme dojem" že : 
Rádlovi . úmyslně , nejde o, vystižení' toho" v čem by všichni nebo, áspoň' 

,'mnozí mohli' souhlasit, nýbrž Že; úmyslně ,vyhledává,co '. nutí, k'odporu; 
!debatě, diskusi. Jeho spisy" činí dojem jeho přednášek,' jež'jsou;vz'orem . 
úvodů do' debat a diskusí:, napovědět, zdůraznit právě ,to', co riutí" k' odporu.' 

'Zdali, je to vhodná methodadějin' filosofie, kterých potřebujeme jakoďsoli, 
jést otázka jiná a tvrdíme' hned, 'že, není. Proto ,je'správné;' c'o již napsáno 

,bylo i jinými a jerriu velmi blízkými, žejeho dějiny vzbudí čilou, a hojnou 
,diskusi; ,ovšem, i polemiku., Řekli, bychom, . ž,e '. vZbudí, pravou"Í'évoliú:i~" mezi 
znalci filosofie 'a křesťanství,' ovšem 'snad v jiném, smyslu; než si,RádlpřáL 

'a než, chtěL, Či chtěl opravdu je~ revoluci 'pro revolucí?';", ","', 
"Ani,ve snách nás nenapadá upírat Rádlovi právo na jeho, názory o filo~ .' 
"soma náboženství (křesťanství), ale, musí' dovolit, a', s tím počítat, jestli 
jeho názory, budou napadány. Bylo také. napsáno jinými, že, v jeho spisech: 
,~ ovšem '.i řečech: --:možno pozorovaL rozpory. Že 'si lliíiU odporuje ve 

" " svých různých,spisech 11 projevech. Také hyl činěn', pokus vysvětlit to urči~ 
tým ,způsobem., Nevím, zda šťastně a správně. Máme za,to"žetyrozpory' 
vysvětlí se, nejlíp, právě' jeho individualismemnázorovým, subjektivismem, ' 
snahou po apartnosti; která nutně, zavádí v rozpory. Snad RádI néchceani' 
zachovat jednu určitou linii-Takový dojem aspoň· dělá i na ty, ,kdož, s ním' 
souhlasit' nemohou, .alepřecesLváží jeho osobnosti. Ale třeba, zároveň', .. 
dodát, že nejen jsou rozpory mezi ,jedn'otlivými' jeho spisy" nýbrž V jed- J," 

notlivých,spisech samých. '".i, ':' , ',',,"""" 'ď ",: 
. ' Není, možno v krátkém posudku zaujmout stanovisko' odchylné od' stano

viska Rádlova ve vŠech jednotlivostech; které by, toho zasluhovaly. To bude' 
věcí celé řady rec~nsentů, pokud budou chtít: Také, ,není naší úlohou, aby~' 

i. chomukazovali,' na kolik v důsledku svého 'zvláštního 'štanoviska, osp,boího 
, zkresluje; nevystihuje RádI filosofy starověku.: a střédověku v jejich 'názo-' 

re'ch. To nech! učiní filosofové z povolání,filosofovéodborníci. Nám a našim 
'čtenářům' stačí, ; poukážeme-li ,'na, 'pochybe'né 'stanovisko Rádlovo" které, je, 
možno poznačit jako naprosto antiintelektu'alistické;, """ i":':"" " 

,RádL je zapřisáhlý' odpůrce rozumu;. 'intelektu, :ale> při tom ,chce být' 
filosofem -' a jejím.-:-' a nazýván jest '. jediným: důsledným: žákem filosofa 

.' Masaryka, který však ;není odpůrcem intelektualismu. a rationalismu, třebas 
uznává práv!l citu II je v ; jádru ',o"dchován filosofií:, positivistickou,tedy 

: empirismem.' Jsme tohomázoru,. že Rádi, brojeproti:intelektualismu,'Hředně , 
přehání a pak je nespriniedlivý., RádI míní snad naprostý intelektualism nebo' 
rationalism,' jemuž byla V, .minulosti odd~na 'některá' filosofie. A' potud; je 

'. v právu. Již Fr; Bacon: věděl, že nelzepoznání(pravdu; vysoukat, ze sebe, 
,.,', z ,rozumu,' jáko. SOUká ~ pávouk pavučinu;" Ale stejně, je správné; že, bez 

,rozumu,.intelektu,_neobejde, se' ani nejjednodušší .emp!rie, ~ni, ,naše. smyslové 
,poznání., Nač. z . ekstré~u dá eks1rému?,. Proč 'nenÍ', možno. 'j ít' za . synthesou 
intelektu i empirie, rozumu, i, citu i. vůle? ,A Masaryk právě.' jako'realista 
za, tou synthesou.Jde; Proto jeho Hlosofie' je: i ,teorie iprakse, pragma.:Rádl 'I 
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• příliš podceňuje,' bá: přímo nenávidí 'teorii, prav'du, 
Kolikrát :yyslo,:il, se ve spise tomt6 uštěpačně a c neuznale, ovšem i nespra
,vedlivě <> filosofii, .antické :-::-', a ,ovšem i o'; scholastice, pokud tato opírala':' 
~e ď <> antickou Hlosófii -:-. a označil ji.jako úpadéklA přece filosofie' ,bez' 
rozumu'nenLmožná, jako' žádná věda není 'bez rozumování možná; . 

, Opr~ti fil~iofii sta~í. ~ábožen~t~í j ~kooblasť či~u., SOIÍvisi to I jistě s' mo- c 

derním .:..:..: i Rádiovým ,:",pragmatismein. Ale spravné, to ~erií.' Náb?ženství' 
. ; ~ i křesťanskéa Kristovo evangelium ...:: není možné. bez poznání rozumo-
.' . vého. 'Víra náooženská' nenU ani věcí. pouhého citu ani, pouhé vůle., Ale: celý 
. ; člověk svým'duchovním životem participuje na.: náboženství. á 'proto nábožen~ 

ství' jest věcí 'i 'citu i vůle. r rozumu;, Je praksí i teorií. ' Prakse, bez. teorie , 
,. ié nemožná. a neudržitelná, nej soue idůvodně'ha. To opět' Masaryk' nesčetně, , 

'J a proto ...:..: a I velmiisprávně:'-,-- ·'zdůraznil; ,Jen to může'.niiti 'vliv. na, ,náš", 
"život, 'co 'je nám nějak ;z~ámo. Pdsobi. mnohdy':jístě Cstavy neuvědomělé: " 
, podvědomé;',ale působenísilnějšVa trvalejší je, vychází-li z našeho vědomi, 

z našehó přesvědčení z naší víry ., '." ... , , '... : .'" :' , .' ;, 

, I 
I 

i 

~ \ Je naprosto ,riem'ož~o držet: thesiďlÚdlov~,'že : "Bůh isr~elský'nemltiví 
'k ,~peoretickémupo,znání,: nýbrž ,provokuje naši: vůli""(270). Pravdou ' je,'"" 

" 'že dělal "obé; 'Nelze zde .. uvádět'mistá citátů, ale, možno jimi posloužit " 
'hojně od, prvních stránek' Starého zákona. až ďdb,posledni.. A totéžplalí 

\ i i: o' Novém zákoně; o Kristu a jeho evangeliu." I evangelium hlásá' pravdu,', 
/ ' hlásá. poznánI; hlásá teorii. Není ani '. jinak možno. ' A jestli neklade ani, 

, Starý,zákon' ani ,Nový' zákoIldůraz '.predevším- pravím především':"',na' 
popsání rozumové. i intelektuální,,: nýbrž zdůrazňujé. život,' praksi,' mravnost, , 
pak jest to, vysvět1itelno 1 jen tím, že tú jde o náboženství,: jež'je' životním ,; 
stykém ' s . Bohem; životem; ale.' není, života. bez 'myšlení, bez' intelektu, ' 
rozuníu','bez ,poznánI: ' .. ' ." .' , .. ' .. '. : ,', \',' ...... . ,~" 

.. '. '. Zrovna tak třeba říci, že'j e vysyět1itelrio; proč filosofové pěstovali 'teorii 
po výtée,'chtěli pravdu, vidět.-,Je ,to pravým úkolem filosofie; aby" snažila se' 
a: v prvé řadě o poznání skutečnosti. Proto.filosofie antická i scholastická.;... 
a, každá pravá filos()fie-všímá si pravdy především'theoretické. Odtud 
je vysvět1itelno, 'že ,ethika byla v.antické filosofií posunovária na druhou 

<'"e 

,kolej, ač nebyla opomíjena. '" ' .. ' ,':' ...' ';': ',~ ., .. ' 
, "Z toho 'všeho neplyne, však názor 'Rádlův, že filosofie,' jsouc pěstována ',. ' 
<převážně rozumem, je zjev úpadkovy, nýbrž spíše bych řekl, že z toho plyne' ,:,' 
názor' scholastický, že· filosofií, třeba ' ,doplnit náboženstvím, j akto schola~ 
stikačinila, třebas"rié :vždy"úplně .'správně, a. jaktohó' potřebuje i člověk 
dneška., Ano, ne. dilemá: . buď. filosofie' nebo ;,nábóženství,'nýbržďsynthesá' 
i nábóženství i, filosofie. Filosofie .:.:...., potřebuje doplnění náboženstvím,' jež 
je v prvé' řadě, prakse. Ale poněvadž prakse, se neobejde 'bez teorie, musí 

" i 'náboženství hýt, neseno' teorií,která,'se ,nevybuduje bez, filosofie. Tedy 
" , soulad, 'harmonie, .všech slóžek ,ducha našeho,nebolieksklusivní převládáni' . ~ , 

jednénébo druhé na' úkordrithých; Chybuje filosofié, která obraéí~:zřetel 
jen kpouhémůhloúbání' o. záhadách: kosmu a odvracI se, od života, činů, 
ale chybuje i Rádi, který chce_znátriáboženství' (evangelium) bez, teorie ... 
Křesfanská . theologie' nechybovala tím, že, pěstovala styky s filosofii a ,po: '. 
užívala ji k budování světového'a životního názoru: křesťanského" ale',: 
éhybuje dnešní theol()gié,pokud držLse 'posud, překonaných složékvědeckých; 
"a' filosofických a riebllduj(l: nový, křesťanský: světovf názor na základě. evan-'; 

," gelia. a'~ moderních názorů vědeckých; a filosofických. ," '> . ; """', ď, 
.... 'Příčiny úpadku'filosofie.,dnešní nejsou, ani tak'v intelektualismu, 'jáko' 
spíš v nesprávném. oceňování a. hodnocení jak intelektú tak, empirie apředec 

.. vším v jednostrannosti buď intelektualistické nebo empirické. Chybí moderní 
filosofii, také vztah k náboženství. Odtud, ta slel'á C ulička dnešnLfilosófie 
a.neplÓdnost,sterilnost pro život dnešního ,člOVěka. " '.". , . " ,,'. 
" K jednotli~ostem",ďpokudse~týče otázeKY re~ensi tétonádhozených, 
milerádi se vrátíme dlépotřeby:.diskusé:' " .... ,.. .' \, ' , 
~ .. Spis' Rádlův je. jistě' podnětný"jakovšeéhna ďjeho"činnost, , ale nepo- " 
slouží těm, kdož dějinfilosofierieznajíodjinu4., T~, se niin~l Rádi úplně I, 
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,/cíl~m.,. Začátečníkv~' Hlosofii '.musi" sizj~dnat 'poučeni O dějiná~h ' 
, odjinud, než bude, moci číst jeho spis s' porozUměním; , 

.... '. , Tím, však nemíníme říci, že by naši čtenáři. neměli dílá~ Rádlov~ číst: 
'Naopakl Ať,je hodně čten'o,ovšem"pod, zorným úhlem těch několika':zde 
nadhozených· myšlenek' a 'našeho stanoviska. ,,; , 

'"", Ale pro Žáky a začátečníkyne~i..,Spis~r.' 

E Ín a nu e IR 'ád I: P~oti tak zvané: sociální i~dikáci.:K, reforrr;ě para~ 
grafu 144., Praha, Vydavatelské, odděleníYMCAv Praze; 1932. Cena, 3, Kč .. 

, ,'Jestto ,přednáška, k'teroupředn'esl/autó~nasjezdu Akadel~lické' YMCA 
v Novém Městě 'nad Metuji/1Lčervence 1932 a;v niž shrnul své 'námitky 
proti' návrhu: nového' zákona o umělém 'potrahl. Jest to thema velmi. časové '. 

,a dnes ,hodně diskutované;potiěvadž dotýká' sé' zdravC a eksi'stence nejím, 
. rodin a. manželství, ,ale celého národa. Themabolestné zároveň;a ožehavé! , 

, ,Auťbí- ,probírá \vše~hnyAůvody,kterými ,ohánějí Se ·?:astán~i ~umělých" 
.'potratů, a neúznává za oprávněný žádný' z nich .. 'Jsouto důvody přílišné, 

"lidnatosti, pak eugeniky, péče' humanitní :(pěkná, humanita; \ která, vraždi!). 
Konstatuje,' že není rozdílu mezi člověkem dospělým, a nenarozeným (lid
ským ,zárodkem), pokud se týče práva' na 'život, připóuští,že přirozeně,' 
hynou životy,ale' ne vraždou, ,dotýká 'seotáz~y,: kdy' jest dovolEmo člo~ěkti 
zabit, diskutuje důvod rasové ,hygieny, zda a pokud . jest oprávněriá, upo- ," 

",i,orňuje, ~.žLdítě, počaté a.~"nenaroze'né ,:ještě patřLtaké 'otci; nejeri " matce; " 
Zvláště upozorňuje, jaké neporozumění socialismu, skrývá se ,ve' zdůvodňo~ ,'. 
vání potratářstvidůvody sociálnimi, apoznačiv potratářství' jako ,soCiální ,,_' " 
nemOC (kolik \ těchnemócí je!), vytyčuje úkolzákonO'dárců" 11 etickýchspo~ 
lečností' v boji, proti ,hromadriému vraždě~í pod, ro;uškou líbivých a: vznosných: 
hesel, ve skutečnosti však' z důvodů pohodlí, požitkářství" egoismu· a ,nédo- '. ' 
statku 'odpovědnosti 'za život Iidský; , ježdsme zapříčinili.'. " ',," 
" ,Spisek de: n~sen mr~viiíhorlivostí, protirr;oderní~i.( ~nehódnoco~ání," 
života, lidského; ,Naše, stanovisko' "náboženské" a mravní "jsme, vyslovili 
v ,článku úvodním tohoto čísla Náboženské' revue a zvláště stanovisko evan~, 

" gelia, Kristova vzhledem k ceně ,lidské' osobnosti., UznávÍime' plně mravní', 
I ,rozhořčeni 'autorovo při pohledu na moderní ,'potratářství, myslíme ',však,že 

, ' dovolávat se pouzc, vědy, astanovíska rozumového; nepostačí, aby změnila, se 
mentalita 'dnešniho člověka v,tomto bodu. Jestliže kde, tedy, právě zde, bude 
potřeba důvodů. náboženských, má-li lidstvo býti přivedeno . 'k uznáni 'práva , 
na, život i u bytostí ještě nezrozených. Pouhý'. rozum, pouhá věda;' ať se ' 
jmenuje jakkólvěk, nedovede 'přimět lidstvo k nenáročnosti, obětavosti;. lásce' 
ak omezeni a přemoženi egoismu, pohodH a,požívačnosti. Rozum,a,věda 

~ pomohou ,zde' jen tehdy, budou·Ir uznávat nad sebou' vyšší 'autoritu 'než, 
lidskou, autoritti Boží, která své:. Nezabiješ ,rozšiřuje i na nevinný zárodek 
lidský v',.tělemaleřském" jenž'jest ji~živý amáse 'vyvinout IV osobnost. 
lidskoucenynekónečné. Třeba' uznat,',žé, Pánem ,života je někdo. jiný ,než 
člověk, ktér.ý je ',Bohu, :zodpověderi' 'za svůj i dZÍď život To "'přesvědčení. dá 
!jén.,·.ná~ož,e,nstv.í ~<:J?ašem 'p~ost~edí ~'.křé~fflnst,Y~·<;·:, ,\' ',I ~j" " Sp,is~r. ;:,' 

Je a: ~ Rci s t'a nd: ,tíalprěsent\dri ',t;~,isfo;:,r;isme; P~ris' 193I;p. lÍl?: 
, Lite;atura 'ótránsformisinu '" jé už' tak obsáhlá,'že,j~ ,~elmi; těŽko' ne'

specialistovi sledovati' kde ktér.é,pójednáníriebo knihu myšlení vývojového 
, ,se: týkající,' a :to i dnes,' kdy zájem\ovývojovou te,oriipřece Jenom ďP,atr~ě ~ď 

ochladl;" " "",- 'ď, '<' "", '<','1'<", .,~ ;",',,', '-': 
.' ,<firn spíše jest tédy na ,knižním trhu. vítati spis,' ktei+ ve stručné apře~ 

hledrié formě informuje čténáře 'o dnešnimstavu' této.otázky,ale,rekapHu-: 
'lujeizároveň i výtěžky badání staršího dáta, tedy kořen ip'eňtransformismu: 
"'vývoj živých' bytostí a jého studium navždy zůstane . spoje~o se' jmén.y 
Lamarckovým, Darwinovým" W allace6vým, a De V riesovým a. proto,' Rosland" , 
předeslav svému' spisu oSrimáctistránkový,. po. f výtce, historický '~vod! roz-
ďděluje sí vhodně další -látku na ~yto 'kapitoly: LDůkazy, pro itran~formism," 

, ." I'; , -
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. 3 .. Lama~ckismus, 4. Darwinismus, 5.'Mutaci~~i~inus; 6.< ;' 
• • ~ , . , " l ' 

, . l'fa konci spisu pak uvádí soupis hlavnílite;atury lransformistické a'to 
až na malé, výjimky. (klasická >li!erahira . transformistická, tak spisy Darwi-

',,', novy, Lamarckovu "Philosophie zoologique", téhož autora "Discours'ďouver-' 
:ture" 'a p:).,vesměs i. posledního desítiletí, : tedy. nejnovější. 
" 'Proth~ologa;"jsou '~ajíinavými ~piše ,;z;\.věrY a souhrny neŽ detaily, 
· které zustanóu vždy'. převahou.spedálněpřírodovědeckými, a' proto se, po-
'kusím tímto směrem ,vésti svuj . referát. . ' " . . . 

.:': 'Celý: s~is. Rostanduv,nezastírá'upřimni podíl ~pis~y~telova nadšení 
,',z transformismu, ale.iároveň'takéneukrývá před 'čtenářem jeho'. obtíží. To 
'je nesporná .přednost knihya:prukai objektivního ~naziránÍ. autorova. . 

" :,Tak'opakujenapříklad v úvodu Rostand .ználIlývýrokHuxleyuv, pro- , 
•... slulého to polemika a obhájce vývojové 'II!'yšlenky v Ang1ii: "vývoj živoucích. 

forem neniďuž.hypothesou,ále skutkem.: Sama"příroda 'fysiologických aktu; 
na něž 'se tento vývoj. vztáhuje, .skýtá látku k:disputaci." ; .. ' .. ',' 'ď'" 

; ';, Tyto věty, : pronesené: Huxleyem V rocc, 1876, neZbývá .prÝi' jak Rostand': 
· dokládá;' neŽ-opakovati i v .. roce 1931, : aniž při,'tom·třeha věřiti, že se :dá . 
'vývoj lehce ,v'yloŽiti.Sledujíce dnes vývoj a pomáhajícesi,j experimentálně, ď 

<nevínie,'co'vývoj- jest. Kořen'otázky tkvi. přitom ovšem svými nejzazšími 
.dusledkyvmetafysice.""'\· . ,\ ',i,;"~ ",' •... :. ' \ 

, . .·V. kapitole o' důk'azech 'pro theorii desce~denčnívybírá autor jednotlivé 
· příkhidy.i celé skůpiny, prokazující fakt vývoje; tak' mluví o rudimentálních' 
orgánech iééentnkh' zvířat. (,;organeS,ilO'mmés !vestigiaux ou i rudimentaires'/ 

, ~'na'Ílř;: 11. velryb drobná kustkav krajině pánevní; představující vlastně , 
'rudiniéntérní femur, nebo zakrnělé. kustky okončiil' u" Pythólí'a, . obdobný, . 
>případ nepohyblivých 'perutí u .novozélandskéhoptáka·Apteryxe atd.), uvádí', 

.hojnédoklaoy palaeozoologické a, to: nověj šl. i starší; známé. už Cuvierovi, ' 
'. :Agassizovil .ďOrbignYmu"dok1ady plynoucí pro 'vývoj ze zeměpisného roz-. 

šíření zvířat a rostlin' atp..: .. ' " '; .. ' , '. .' ď', ,". 
'. Další· kapitola, nazvaná· L~origine de la vie,doplňuje,vhodně 'kapitolu 
. první. Všímá 'se 'všeho, co dosud víme'o "podstatě života, i živé' hmoty, a 
končí slovy Quinetovými, skýtajícími. ostatně málo naděje k odkrytí .začá-" 
lečního· bodu, puvodu živý~hbytostí, 'jakož i k porozumění vzájemné sou~ď 

,vislosti, sukcesi Jejich, a toi pro budoucnost. V následujících třech,kapi:- , 
, ,<tolách j sou kriticky probrány: tři hlavní systémy transformismu: Lamarckuv,;.· " 

Darwinuv' a deVriesov. . -, .", .••..... ..... . ď, :....' .. ' . 

··.·,Poslední .. bývá označovári'abýčejně '" jako'. mutacioriism .. 'Jako ostatně' 
L~marck~, a poriěmDarwiÍ1, měl i de Vries. své' předchUdce ,(Korschinsky, 
Báumgartner, Bateson, Komker, Mívarta j.Vll,.' spolůbojovnikY. a ,následov-' 
níky (Cuénot, Morgan, Davenportl. za,svo~ ideu; podepřenou arciť doklady 
ze světa'. empirie;. ',.<,' .:.. '. ".:', ': .\ ,;: ",; .'" . 

I, ',~utacionism j~, narozdílod l.amarckism~ i da.~win~sml1teorií. v~jim~č-
. nosh, doslova teoru monstra .. Nove. druhy:. vyskakUji z. rady .normalmch . Je

dincu . jako individua . tak; nebo " onak-mimořádná,:, a to·· rázem. Variace 
mutantu,-íe náhlá,' kvalitativní, a' ne stupňovitá a kvantitiltívníjako je tomu 
ve' smyslu ďvýkladu·darwillistíckého.Táké mútácionism není' jednotný a' má '. 
~vice,.smě.rů'~ ,:<",1,,:""', _,"~.~ ,::,.,,:;,' ",:>." .~'" . ','/ <' ",1 'j,,",_' " .• :\:';." 'I' ":,:.,'-'-

" ·,Lamarckism: i darwinísm, ač vnesly, každý 'svou měrou, tu'a: tam ,světlá-' 
- I :do. problému' fylogenetického vývoje, přece nevyložily. vznik .druhU a forem; 

,Mutacionísm 'sice' na této cestě; zvládnutí záhady života posto'upil' o -kousek 
: 'dále, ale i on nárÍíží na nejédnu' obtíž,postrádaje.např: možností pro ,výklad .' 

". určité a' přímé lini~vývojové.· '. ";, ' •. '"l, .1'"._ " ' 

,:', . . ',NejhMe všilkna:toÍnlé' ~e,výv~lové n~uceu'silování o vtkladv'ý-vojy 
'" ~';,ď' .-člověka .. Už Darwinuv, dvousvazkový,spis,_i,The .. DescenL of.Man::and...:.Selec-':.:---,,_ 
..'.' tion,in RelatioÍl:to Sex'~iv. roce 1871. rievyvolal,alespoňv kritické veřejnosti .. 

. toho : nadšení .' jako' jeho'. klasické, dílo "Origine' 'of', species~·.,Darwhls~. tu 
pokoUŠí.o.obvyklý; svu; 'výklad, . že: totiž, i· člověk. povstal" z nižší ·formy; 
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lidstvL pomalými a' stupňovitými přechody a nynější .jého ,stupeň.bylpod~ 
míněn zrovna tak bojem o život afaktem/dědičn()sti vlastností~zíshnýéh':, 
jako dnešnístitpeň vývinu ostatního 'tvorstvll; šlo jen o to nalézti k této . 
teorii onen ;,missirig .link ... · přechodné, nebo,přechodnou fórmu :mezi'tímto',. 
nižším stupněm,třebas t. zv, lidoopy a člověkem,,: '" '. ' ď ď, ' 

,I' Pojednav o,:ý~ojovém;nyšlení,,~ztah~jíéímse 'n~ čl~věkáod d.~b'La
niarckových' a Darwinových,' dospívá Rostandáž k výsledkůmbadánínej" 
mladší epochy, i: ,,' " ,', ',' 

I /1, • \ \" .:", • 

" Všímá si' kre~ních' experimentů Troisierových,' uveřejněných .v "Annales i 

i:de ľInstítut Pasteur" v roce 1928,' které ukazují k, serologičké' paritě .člověka, ,', 
a,anthropoidníéhopic. . :.' "',~ .' ".' .'. 

, Referuj e '0 zdařilých: Úa~splantácíéh, fragmentů těíalíd;kéh~: ria . tělo 
, ,opičí,p~lUkazuje na druhoyou ,totožnost vnějších parasi~ůu'lidí aanthro- ď 
'poidů".upozorňujena základě .shidíí,'kteréď;konali·Roux,Mesnil~Roubaud a. 
'"Metschnikoff k chorobám; , jimiž. společně, trpí lidé i 'lidoopové'( cholera, ' dy- , 
'senterie;.mor;' spalničky,. spála,étc.), jakož i na' tén' fakt; žev buňkách lidi 
,ianthropoidních c opic jé ,týž ,počet ,chromo'somů,' t. . j.'48. ~ ,..: ,.: ','.' ., .... 

'Zajima~éj~óu . tak'é 'autorovy pouká.zY ~a'psy'éhické pokusy.' kterékonaJ 
, sešimpánzy'Koh'er; ,Podlé úsudku Kohlerova jevi: ,dospělý šimpanz . v urči:
téni ohledu .větŠí inteligerici; než dítě ve věku dvě apů! létá.' ' .. '. . \ ., 

.• Také prý samójedill)' v říší živoČišné zaslouží,,'aby se' ,mu "při~ri~lá 
'kvalifikace i,řemeslníka','., : ,c" ,. ",':, C', , ... .; ." 

"Po upoz~rnění.na .tytoa ještě' jiné aIÍ.aIOgieme;i: Í1ejvýše'~i~h~irrÍi 
ť, zvířaty a člověkem, referuje . Rostánd o dosav:adních výsledCích vykopávek 
," pravěkých, kostí ··lidský.ch~ (Néanderthaf, Rhodésia;: Cro-Magnon. etc.) s :úpor-: 
nou' snahou! označiti 'konečně ~ některé i i nich, za. dlouho hledaný ,;missÍIlg 
link", Leč'itu zůstane 'asi ještě nadlouhotéinno. Na'otázku.popůvodú obou 
'větví,anthropoidni a lidské, také není.ve .vědeckémsvětěje'dnótné,odpoVědi. ,I 

f,: . S~hwalbé;Klaatsch.". Osbor~ a' jinr'podřá'~úji a'lltr~poidní~ětevpřím~ 
"lidské, která, se' z 'ní . prý, vyvinulá, S tímto názorem však. nesouhlasí plně ani; 
,Darwin .aniHuxley' ainladší. autoři ,(Vogt, 'Aineghino; Copel'llÍají o .věcL 
n,áhledy ještě odchylnější;. '.' " . ", '.' . . •... ,'.. ..,' '. ,ď •. ':'" .' , 

, Atak zůstává vlastně otázka po původu' člověka nezodpověděna 'a zrovna' 
, , tak dopadneme,' tážeme~li se, kde je kolébka .pokolení·lidskéhoi~I', tu hrají 

jakousi 'roliriejvýše dohady a zase jenom 'dohady;,: . i:' , 

.' ,Jak'vidno,.vhoj~rganickéh~života opravdu nelze lehce vyložiti,~,; 
'proto snad nakonec pro útěchu Cituje autor: Bergsonův "ýrok; že búdoucnost 

evoluce je obsažena v niti-uhumanity,'.tedy,.·né ',organického/ale duchovního 
lidství".;,,' .' .' ,,: ... ' ",' """'>'. '. "ď ' , : 

'J ~ v. tom jistě kus resig~ace biológovy,a snad i, riáběh' křešeriÍp~oblému: 
,jinou cestou, jak ji ll,ž Driescha u,nás"pokúdvím,.Rádl; áléspoň'zhruba,pro', 

terito 'problém naznačili,' . ,':, " , . " • . '},,~,', c •. 

Celá, kniha Rostandova, s nemnoha" svými kapitolami, je tak: kodec' ' 
'konců obrazem··tiansformismú vč~rejškaLi. 'dneška.'-', ".'"" .",.:, \.. : 'I' \ ("','" 

, . A 'ten. dnešek potivá' pro transformismtťs'~ patrně' ještě hodně' dlouho, 
třebaže neschází.' i "hlasů," vyzrazujících nadějnější" náladu . do b'udoucna:~ 
transformismti," j ak dokázal,' na př: v poslední .... době. i·' známý francouzský 

, badatel Richet. . "..., ",,> :,', 'ď Podzimek. : 
, " 

L ; '," .' I" ... ", I," J' ';,.".i. .: >:i -:"., ,~",' \. ',' I 

Lés -églises de, France~ Re. pe r.t oi reh i s t o riq u e ď e t ar,c'h'é 0-:' 
,10 gi q u e pa r d é p li rt e rne n t.(Rédacfeur:énchef .Je;m:Verrier:,Letou-~ 
zey et Ané, éditeurs, Paris VL) ' ..•• ', ': "'. ď< •• ," 

','Ohromrié díló, jehož vydávání je už nějaký čas' v pioudu,~ á jehož 'vý~, , .. , 
znam pá stránkách historické,' 'archeologické, umělecké a konfesijriI:je.' zcela: " 
mimořádný.' Chce zachytiti veškeré bohatství architektury i vnitřní umělecké, ' 
neb archeologicky významné výzdoby. francouzských .. kostelů', třebaže" jak' ',' 

, .' sebou seroztÍmí; chrámových staveb po 'výtce římsko~katolických; 
- ~ ',;' t ' . (' " , , . " r' , 

, ',235" 

",,' 



.;,:.\ 

I'" 

I 

/, . ' 

" 
'-": 

"~I 

\ 

';', 

·'1 
J., 

('" . ., ..... 
. ' .' ;...... '. " •. \ • .' 'I , _ ',' " , 

) • ~~ ..... má ,ohromnou základnu a svoji ,úlohu ,vyčerpává ď do detailú.' 
,:.Próto, i esftaké' pr~cí " kqlektivní' apracóvní" kómité sestává z .. řady,osvědče-' 

'. ných.,:badátelú ;·a·· specialistú. Vybráno opravdu' tú nejlepší" co Fráncie ." 
,zoněchobórů svému 'literárnímu 'velepodniku dáti ,'mohla a tak setkáváme se 

· Se', jmériyvelmi l dobr~ho, zvtiku.cAubert;' Blanchet, Cagnat, Deschamps, Des~ , 
. houliéres,' F ocilon;·· Maririger, '. Míchon, ' Nodét,', V érdiér,. Blarichímault, Verrier·' 
· a'mnozí, jiní'učastňují se' .většinou přímo .literární; .a. pořadatelské práte. 
:!lozdělenídíla voleno podle départmentů; 'jejichŽstavh ápamátky v něm. 
májí . býti zachyceny/I)jlo: je vydáváno za.podporYininist~rstva: veřejných 
prací,komise,pro historické,.paniátky, francollzskéspolečnosti archeologické 1 

':a'posléze ,za přispění .turistick'ti:hklubú,Francie., ....... ; .... .' ...• 
,;·,Pro:každý:dé,paftemimt: pojednává;sev příslušném oddHéo. všech ko-
:stelícha kaplích, 'starých. i 'moderních"velkých·inia1ých;,dosud. používaných 
~Cúčélůni,bohoslužebným .i 'těch, . které byly svého času .zrušény;, nebo 
seriá~ dochovalyj'e,nom jako'ruiny:',<, ".:',,:,é ',ď:ď,'-' ...... ' . Ii,' 

.\ .•.. ;. Znamenitým; doplňkem :textu.jsou'skvělé; fotografie, .jakož·i repródu~ 
kov,ané nákresy . detailu . (hlavice. a, base ;.sloupú, .pudorysné náměty: staveb' 

" atd.) reprodukce rytin: a . pod. >' ~, . 'i' .'. .":.' ...... ,' ..... '. .; I'. "'.' 

,;,' , Až dosud vyšly départe!penty:LeMorbihan' (autór G; Duhem), Le Cher '. 
, ,(F,' Deshoulieré);Lá'Charente, (J, .Georges)'aiLa.Seine. (M. Dumoulin).' ,,' 
, 'OstatníbÍtdou: v"rieurčitých~ alé přece jen' có, :možnourychlených ,lhutách 

- .::,~následovay.;>« J,~' " ,':>,'::',", "" ~.' ,.... :,' :,:' : PodZi~ek.) 
'. ., Jo se L Tvr.d ý:, Nová '·filosofie. (Analysa 'dnešní filosofické 'situace.) 

,'praha>.\T.~.1932,~trt.210; _ " '.' .•..... '. / ...., '." " , 
. ~: ď Není' zrovna: lehkou' úlohou referovati o této'., knize, která. si vy tknula' , 

:zaúkol zhodnotiti/úroveň' dnešníhó různorodého filosofování a do jisté míry 
. stanoviti i jakési jeho' směryanadějedo budoucna. Látky, je, tu zprac~váno 
'imebo nadhozeno 'mnoho; autorovi se' nedá upříti erudice; :vsahujef svými 
'poznámkami a .úvahami do všech oború filosofických, všímajesii .nejnověV 

· šíchvýsledků poznání přírodovědecKého, které ,tak často formújéfilósofickou 
. spekulaci. Leč na,drupé straně'nezdá.se. mi ,látka vyčerpána dO,té míry, aby, 
_ filosofická situace, dneška / pylavšestranně a do hloubky vyportréhlvána, 
, jak bychom asi očekávali, čtouce na / příklad podtitul spisu;' /' " .. '.', 
;, '. Leč í' o titulu knihyne!z"díci,žéby' byl. zvláště přiléhavý obsahu.Né~" 
myslím Jotíž" že byna.Hlosofii Tvrdé90ď bylo tolik nového. Už ; je, takov(l\l -
situace ~ naší moudrosti, .že stále.' navazu jeme ·na ·:~tarší 'myšlenky; nebo. po- . 
užíváme dó. nové stavby hodně starého materiálu;, To všakrie.ní hanbou, ani 
~éněc(mností.', ; .' ....•... ' ,,<; "". "" ·e/.,;,.:.: .' ~::.,:, "', -I ' 

Že by Tvrdý chtěl. tímto titulem ironisovátiriěkteré dnešní směry filo
sofické,' které .rády,; užíva jí' epitheta, "nov-f', ;,moderní", ' jak:' nadhazuje ve 
svých;,Glóssách k .TvrdéhoNové,Hlósofii"T Fr: šeÍ"ackÝí sotva lze věřiti ... ' 
.·.Než;< sriaddojdeme odpovědi,nebo alespoň napovědění k této otázce ze 

samótného filosofickéhó přesvědčení' autorova', 'patrného z filosofických zá-, 
věrů ,jednotlivýéh stati i celých kapitoľjéhoknihy.', ""'!'. .'. "ď - r 
, . Atitor'spisunámi.recensoyaného,je.·,totiž jédním ze žáku, Masarykovych, ' 
třebaže' nepřisahá šmahem a vždy náslova svého' učitele. ' .... ....,.' , 

;/.: Z celé. knihy: j és! to' patrno a atltor sám se, přizná vá k ' filosofickému',. 
" '. směru;,kh~rý oZIlači.tjeme jako kritický realismus:, .... ':.1 ... ;'.1 ' 

. '. : \, N oeticl<Y' '; j es! hl,'. stanovisko; j ežniá vlastně.' už Ilaivní' člo\rěk, který, 

.' I vedle' poznávajícího subjektúl uznává, samostatnou existenci poznávané věci, 
ť.objéktu.Totopt1sóbeníčlověk zpracovává podle určitýchťzákonu~ a· tak ,si 

" -lvořípoznání(str. 62~uv. 'sp.); Reakce vůči no etikám idealistickými vůči 
/'pravdě,praginatistůl';'; .. ;:c". ,' ... ,' "," ,',", ..... '! . 

'. ,!;K tomuto .realistíckému směru hlásí, se :dnes~houfně' i' cizina: Adamson, 
,. 'Alexander,' Hodgson'a >íirií ,v, Anglii; všicnni neorealisté :v Americe; Rey, 

, .. Meye"rson ve FrandLatd.' ' . . , . . 
J, ,', ",. ",', , ',"o ." 
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, .. ' T~rclfposdělení svého no~tickéhoc;eda.rts~je:str~čriě~~eÚcký vývoj' 
:" vš~~~ , hí~torických, ' s9ustav ,;·fiI~.sÓfíé~ých,~ a~' ohírá\: se' ',i'e,v~1:1~něji'.1de,~1i~_me~:' '" ".,' . 

, (rozeznáváideálismus osobní,' metafysil=ký apositivištickc~~vědecký) na němž. 
ukazuje,'žezavedlnoetikuadabsurduni/. . ... ' ď·, .. ' ". ,.' 

'. . V souvislosti s touto no etickou kapitolkou je ,zajímavo, jak hléclí' T~rdýď 
,( 'na problém intuice/a osobní pravdý. ,Kaž,dá pravda má. svou.ósobní stránku' 

a osobnost : lidská jest,. účastna'vel~i. intensivně přitvoř.ení pravdy, avšak 
,tato osobní st~ánka pravdy jest jérí 'prvním ,aktem pravdy; jest' počátečním 
útokem; tvořením hypothes~" domněnek;, V situacích, kde' 'máme} potřebí . 

, , okam,žité pravdy; jak ,16mtije; při náhlýchČiriech; ariebo'tain;. kde hypotetické, 
'pravdy. tvoří jedinou; cestu pravdy;. jak6tomu j evnáboženstvCa', metafysice, 
, osobní pravda neztrácí', p.ikdy ,svého' významu, ~ ne sice jaKo pravda: abso
Jutní,nýbrž relativní; hypotetická; ,Osobní pravda'. je ,vždy v. jistém smyslu, 

/' pravdou risika, odvahy (str~ 198-9). K témuž' závěriľ dochází autor; zkóu-, 
maje pojem osobní individuality. ,,",:.; /' ,:; " I :'." I 

, "Z uv'edeného, jest patrno do jaké, míry se sám \ staví 'při své' teorii 
prilvdyna stanovisko psychologicky podmÍllěné. , . '. " , " '. ' 

"' .. ' " Pravdu lidskou uzná~ájenom zahypothetickou; relativní;' omylnou. Ni-' 
, kdy. nemůžeme říci; že jsme všecka fakta vyčerpali' a'že: nám i.iéuniklofak-.,. 

tum, které může našitheorii změniti a dále, že jsme souvislost faktů úplně, 
vystihli.I,I objekth:ní pravdy matematické platí jenom pro bytost pravdu 
hledající a tudíž jen ve vztahu myšlení ke skutečnosti; '.' ' ,ď.:,'.' 'C. , 

. Pojem substantiální pravdy, založený na sylogismu a indukci, vede prf 
n\ltně v důsledcích X ,,:videnci a rl;lcionálnUntuici .. ',\ď. . ,ď ď;, ',': , ,'. ',' , 

Na to Tvrdý. kritisuje. kritickou evidenci Windelbandov\l a. dovoiuje;' že ~ 
kritická evidencéje .vlastně contradictio 'inadjekto~ .:. '" : " .,., ,ď ,.' . 

. ','. Poněva:džpa,k evidé~c~:a: i~tui~e., j ~oti.· kongeniálnl' riábože'nskévíře,'·· p6-, ,', . 
chopíme prý snadno jakpříhodný:byl sylogistický. postup Aristotelův středó~' 
věkétheologii a scholastice. ,'" :" .'?'. . .• ' '.'/" ...."'.' 
., Tedy: realisticky ~', pr~vda" hypot~tiéká, . felativnf,ve sch~lá~ti~~, n~
~opak snaha Cl' pevné, poměry noetické a ,uznáváníďabsolutníéh~;pnivd' ná-
božeriských: ' . ',.. .' .' 'i ' .:. ." .. ď .' .. " ....•. 

Odtud i Tv~dého zavrhování intuicéiracionálníjaÍl:Ožto rómanÚékéh~ 
pojmu,který má umožniti i. ve filosofii cestu,'po které' .jíti by" moderní.' 
hypotetickó-Iogickámetoda nikdy nedovolila.. ..... • '..: .' .. ' ... ,.; . . 
, • Dnes už nemáme onésk'álopevnéd1lvěry vevidenCí~ vykládáTvrdýď-ď 
v .evidenci .respektive; rationáhií intuiCi (u 'Descarta, Husserla a.jiných), 
která není vhistně nic' jiného než!ievidenceí a její funkce" je· stejná;.Evi~, 
denci vět sice ,uznáváme,' j'éžto vždy. ve svém :vědeckém postupu' vycházíme .. ' 
oď nějakýchprávd, které. považujeme za pravdivé: bez ,odůvodnění, poněvadž 
jejich pravdivost: se. všeobecně. uznává. Avšak tyto pravdy nepovaž~jenie 
proto za. absolutní, neotvírají nám 'cesty do absolutna, do světa, který,' má 

· býti, nýbrž klademe je íen'hypoteticky, neboť nás jen vedou k'dalšLyědééké 
',' . práci. A vědecká pravda na. niéh závislá' není jen prostým odvozením zevi

dentních pravd; jí. se evidentní pravdy také zase ověřují a ď po případě, pů~ 
vodníevidenlní pravda se opraví, nebo. aspoň správněji formuluje., . é.' 

" Od těchto, názorů', jé.už~ jenom:krokk, určitému přesvědčeňí meta-, . 
·fysickému.A tu Tvrdý nezapírá a nezapře,'positivistu,:byf i'trochu jiného~, 
'. odstínu, než jakým' byl a 'j est prof. Krej čí. ""';' ".. "., .. 
I. ,', Jemu ~e" má' někd~jšr positivi~rp.~~, ,vzdáti·· ieno~ "'rúzný.~~ ',Jěc~,J dogma':" ~"., ,. 
'tickýchpředsudkůlibudé sním zase ,všecko dobře.:': . ,'/ :<' .. '~' .,. 

·.Máme-li prý na mysli metodu filosofie zakládající se'na ·vědě,·uvidíme, 
žemosófický svět se zase po mnohých dobrodružstvích vrací:: k .této .poctivé 
metodě a jestliže stoupenci. tradiční filosofie' jásali: nad filosófickou ,reakcí. ' 
proti pClsitivismu, jásali předčasně á jejich'prorokování, žepositivismus Upadá· 
a Že doba jeho min,ula,ukázald se falešným: Tak usuzuje Tvrdý.~Proto:, 

· táké 'zavrhujejakó :;,romantickou" námitku tvrzení,. že věda nevystihujé' pod-: . 
· staty' věcí a žádá jejichomezéní.' " " . , 
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.' ',Proti', KrejČí~u.lÍ~mítá. ie, naprosto nestačíří~i; ži! nás' transcendentní 
; svět neiriteresuje~ 'nebof I, tím prý nezabráníme. aby ne interes ovál lidi., kteří" 
: chtějí ,všemtipřijít náklouba potom je tu (podle Tvrdého) přece něco. co 
',sám, uznává; že'by mohlo ,existovati jako nepoznatelno • .ale smalýmn. 

" K;. tomu, jejnútí již fakt jakéhosiintuitivníno ,poznáni uměleckého. s . nímž 
'prý filosof také musí počítati.", :"'" ' " ',< ,,', , "",, . ", 

_ J :-

, .. Jak vidno ústuPek.kte'rý"positivistické' důslednosti neposlouží, ,zvláště 
'>: po Tvrdého' ódníítnuH t.' zv.' útvarové psychologie, K vůli', jejímu intuitivně 
, ' : podloženému' chápánía'nebezpečí, krájníhósubjektivismu.',' ,.' '"~o ',' , 

" ,Podó~ně;jakopřiznárii :se k>nepoznatelnu. alespoň s malým p, vyhlíží 
i Tvrdého požadavek': aby filosofie moderní odložila už jednou poustevnické 
rouchoresignace"a tvoři1a,sodvahou', metafysický obraz,' světa. at~ právě ' 
proti .. star~lmetafysicetheologii:ké., "';,, ,', '.,: ,'" , ",' ,',' ,', 
'"" ·,.Jinak by:prý:filos'ofíé,neměla>smyslú a lidstvo by mohlo, zůstati při " 
pouhé vědě, ' kter,6u, Tvrdý pasuje" na vědoševcovinu.,znajicí jen metodu '. 
v úzkých' hranicích odborné, vědy a: končící obyčejně po se tkané s 'problémy 

'metafysickýmLv teoriió dvojipráydě; . "'J,' . / '" :.,:~ " ,' .• ', / 

;Na, individualismus·. jakožto ens vší tvůrčí činností pěje Tvrdý hotový 
, panégyrikori'.r rovněž' fak. je"riadš'im Leves:Morgan-Huxleyovou' teoriíemer, 

" gentního vývoje;ďpódlenii výslednici 've ď vývoji úč~stněných' sloŽek,j e něco 
,zcelaďrioYého.JívykládaďovŠemautor bohatý pojem 'tVořeni. ,',.'.' "" " :,'" 
'.... ,Etika,Tvrdého' je' zase 'etikou positivisty, a' samozřejmě autonomni.Nej-. 

vyšší '-hodnotou eticKou: je hi Ínravní charakter. jakožto. ,nósitel mravnich 
,maksimá!vůrce, mravnich, činů; Zajíma'vé je: posouzení GandlÍihó' a'. Leniria. 
humanitní' etiky indické revoluce a krvelačriosti' a 'zvěrstev revpluce v' Rusku. 

, jakož' i' poukaz ',na ďe'xperiment Sorotkinův" ohledně mravníprákse lídt, , HtÍ- .'. 
manihíí moraIka jakoprakSe~ůstane. také ,dle Tvrdého nejvyšší metou líd-

· skéhousilovánl mravníhovůbec . ...:...:., .'>' .' "'" , ď:'.,.",· ":' 

<",' Jak j sem už svrchu:napsal, je kniha Tvrdého opravdu obsažná,: takže 
'ani,neIze 'vpóuhémreterátu o všem se. zmiňovati;· Leč nepokryté a tedy 
; čestně projevované stanoviskopositivistické zabránilo autorovi věnovati více 

.. místa' filosofickým směrůin 'z druhého břehu a jejich zevrubnějšimu a' myslím 
i spravedlivějšímu. hodnocení. Snad k tomu scházelo plnější porozumění,. 
snad i směr předem 'Vytčený edici. Zběžné zminky; tlÍ a tam,.ó iVorovkovi, 
Marešovi'~ ,jinýéh nestačí. Zasloužít: se tito filosofoyé nesporně jiné pozor-
nosti, neŽ jenpříležitostrié a. ještě k. tomu z,historiepolemikďa la ťKrejčí 
éontÍ"aBabák./·" .~ď,.,ď",.~, - .... ,',' ! ~'ď", ,," '. 

'..' "Také 'přehlíž~nífilosoficko~theolo'gické . literatury . a pdori po'dceňované, 
• pe~??u s~h.valov~ ti; ;byf.:.i 'určité kruh y v ,t0n;tto druhu, j ednání spa~řoval y 

.. :.s~nosnosthlosohcke prace. o 'I Podzimek. 
'" :-,. \'-' ; , '\ .. 

• ,"o ,"-; ':., )_ 'i'" ': ", " 1.,' '., - ',' .' ": .' -,' 
" . ,Č es kósl OV enská Vlastivěda. Díl IV. Vyšlo pód prótektorá tem Masary
kovy akademie práce za vrchní redakce.univ: prof.: dra Václava .Dědiny aza 
. odbo~né ,redakce: univ. profesora dra Václava Novotného; nákladem Sfinx, 
Bohumila Jaridy,' v Praze 1932; Stran 638.< ." 

"Jdeó .celkové,na základě nejrÍovějšíh~ba(láni :kriti~ký. podané zpra-
, covánídějin. československých,od:začátktl ,dějinného I života v ~ašich 'obla~ 

stech liž. po, naše dny. tedy o ;dílo, po jakém' již dávno voláno, ač marně. 
'Sám president Masaryk ; v letech osmdesátých potřébu jeho zdůrazňoval. 
Úplných vědecky zpracovan'ých dějin československých 'od doby nejstarší' 

'až PI? dobu dnešní jsme dosud,'vlastně ani neměli. ježto;Rezkovy~D~lenského . 
• · .. Obrázkové·dějiny českého národa", byly určeny pro školní mládež; Děly, se. 

• pokusy ,vydati}úplne .. československé dějiny, ,alek, vědeckému zpracováni 
',. našich dějiny.dostatečném rozsahu čeští historičtíďspisovatelé nedospěli ..... 
" :.' A, ly., dil' "Československé'. Vlastivědý.,- Dějiny" tuto mezeru. v hista-" 

" .'rické' literatuře našeho. národa vyplňuje. Jednotlivé části .zpracova1i:dr. Jo": 
• sefDobiáš I: ka'pitolú v oddílu •• Doba stará, Před vystoup'ením . Slovanů·.·. 
!Dr;'V ác1av .Novotný II. aUl. kapitolu do. roku 1273 (str. 60)v.t~ni.žé oddílu .. 

Dr. Otakar Odložilík pokračovánU II. kapitoly akapHoluJV., j:ikóžii 1. ka~ 
,",,;;-,,<' ", -r' ' .. '\' ~:", '-, .. ,", ",,>(',,'- \ ~."<~\ .. 
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pitolu v oddílu "Doba střední, Rozkvět národního života za ,Karla IV~ a' 
Václava: IV." ~ Dr. Rudolf Urbánek II .. kapitolu v 'oddílu "Doba' střední, . 
Prvních sto let utrakvismu. (1419""':'1526) ':. Dr"Otakar Odložilík. III, kapitolu, 
v. témže. oddílu'í,Rozkvěta, zánik reformace", ,Dr.' Jaroslav' Prokeš' oddíly 
"Doba,nová",a"Doba,nejnovější'~ .. " ":,.:,,, ~<,: .,: .... ' ,.',,".' ':., "o' 

Svazek tento jest zpracován (s vélikou' svědomitostí· a . péčí. Dílo ·obsa~ .. 
,hujemnoho : ilustrací II většinou původních,.čímž, historický,',vývoj : našehó \ 
· národa a naší vlasti .. znázorněn jest i obrazově. Pro ,množství :látky bylo 
nutno IV, svazek Československé VlaStivědy rozděliti na. dva díly: První díl . 
tohoto, IV, svazku. vyšel' a obsahuje .československé dějiny do konce vlády' 
Marie Terezie, r, 1780, druhý díl jest. již; úplně v tiskárně vysllZen .avyjde, 
jak sděluje redakce,i nakladatelství, dle možnosti v době nejkr'atší.: Obsahúje 
československé dějiny od roku 1780 až do doby přítomné. Rovněž i podrobný 
obsah svazku, seznam vyobrazení, přílóh a rejstřík bude 'připojen k svazku 
druhému,. jako společný oběma svazkům,.. .,.. '. " . ' 

Vydání 'těchto prVních úplných souborných dějin' československých, se~, . / 
psaných na vědeckém základě; potkalo se též s obtížemi. Prof. dr;' Novotný, / 

· pro náhlé, těžké onemocnění nemohl zpracovati část mu přidělenou, a tak 
. zpracování jeho části, t.. j, od. konce vladykrálePřemysla .II.' dor;, 1419,: . 
:/ musel. převzíti docent. dr. Odložilík, Přes svou těžkou chorobú p-rof.' dí-; No-( , 
. votnýprovedl redakci celého díla sám.' Tento svazek Československé. Vlasti-, 
';/vědy má ,mimořádný význam tím, že jsou to první souborné dějiny.národa, "I 

". československého,' zpracované na vědeckém .podkladě ... ', '.' ,'M, Z •.. . ' 
I.· ,I, • ' , .. ';. 1 ','. " 

S t a n i s I a y Č a pe k: Potfebú;~me círk'é~?" Slo~o k duchovní orien
taci dnešní doby, Vyšlo v roce.1930,nákladem'ČHO,v,Praze·!:,,1045·, " .. , :: 

Zpytuje-li jednotlivec sVědomi;přichádík, seb~pod~~n'í. Úítiékyn~d~'," 
· noU, zjišťuje, jaké je jeho místo v slu·šné. společnosti,' jak plní svěřené'niu' 
poslání a jak hlubokou'rýhu po sobě za~echá v tom či onom oboru. Bylo by , 

.bývalo lépe, kdybych 'vůbec nežil' nebo z:qanieňá můj 'život posilu pro mrav:qíl' ' 
" a duchovní svět? To 'jsou myšlenky,.které mívají zúrodňujíCí vliv,'Jeiproto: 

',i tím, chvalitebnější, je~li jimi zaměstnávána větší společnost,~iako ,je na .př.'. 
církev. Čapkův spisek je v,tomto směru podnětný i 'pro jiné církve.' Vychází' 
odprotikřesťanskéa proticírkevní!endence doby,' kládesi otázku, co. jest 
'církev,zabývá ' se, vývojem, náboženským, 'a\ sociálním významem' církve.a , 

" ' 

. mluví o' dějinné núblOsti i'. nezmarnosti; křesťanské církve;" Věří, že' církve, " 
,které budou schopny pokroku a' nedájí se vésti primitivní lidovou .zbožností, 
ale samy povedou, nebudou odsouzeny' k zániku. 'I církev katolická',bude 
nucenavrátitFse k 'církvi apoštolské; t.. j .. splyne. Ii církvemi evangelickými. 

. Církev núis(býtí'hodnocena . jedině. nábožensky a' proto: "Nejlepší' církev 
ď; budeta,která' riejvíce pomáhá člověkuvldosahování. dokonalosti Boží." ..... . 
, . Dnešrií doba,aspoň u nás,je ,už církvím' příznivější. Donedávna se žilo 
a dýchalo. jen' politicky. Politická ,strana dovedla mnohým lidem nahra'diti : 
i církev. Tato vlna ·,však opadla~ Tak, jako .se· hovořilo s,.despektem o ,Církvích 
a: náboženství, 'tak se dnes; zase hovoří o .politice a politiékýchstranách. , 

.. Lidé jsou nespokojení a vracejí :se zase" v. náruč církve. Je.: nyní. na církvích;;. 
.' aby" si dovedly tutovniéející se důvěrU udržet. Číma jak? '. ď. .A.V;' 

Masaryk a židovství, .Za, spolupráce prof. dí'á :0; ·Donathaaprof.' dra ď' 
, F. Thiebergeravydaldr, Arnošf Rychnovský, Vyšlo v českém 'a německém .. : 
vydání, s' devatenácti .. ilustracemi' a dvěma rukopisnými.ukázkami,.v ď nakla- :, " I. 
datelství "Mars", r. 1931. "', .. ď..' ,.,', . ' 

, ,Tatokniha společné práce .židů.i nežidů, sióÍllstft i asimilantů, zabývá 
se myšlenkovým světem Masarykovým, pokud jeve spojitosti s židovskými 

," otázkami, dále procesem polenským i Mendl Bejlisovým' a' končí vzpomín
kami.' Je to 'vlastně psaný pomník, postavený Masarykovi židiJ.vskou diaspo-

.. ' .. rou československoú za diasporu celou.' V e všech statích dochází ke:.zhod~" .. 
'. noéení Masarykovy práce a myšlení se stanoviska židovského: : Jenaiýván ' 
,statečným borcem za' lidská práva; slídičem" po pravdě, bojovníkem. proti'· 
zpátečnict,Ýía pověře, Masary4 má pro židy,; jak přiznáyá: sámH. Bergmann. , 
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,Jeruzalém, zvláštní citovou hodnQtu.Články jsou, nejen, svědectvím úcty a, 
vÍížnosti, ,k~~rýc:h se', tě~i náš president u', židů, ale dají též nahlédnouti do 
vnitřních poměr'ů' židovstva; V očích, prostých. křesf,lllůa snad· r inteligence 
vypadá'židovství dl,lchovně jednotné. ',Neví se o mravn\'! regeneračním hnutí' 

'sionistickém"a,nieman:éipačníma . asimil<ičním.Židé sami málo informují ) 
'nežidovskóuveřejnost osobě, a-neni'se tudíž ani čemu diviti, že se zrodila 
'a,. byla Hsketi-. ,krmena 'pověra <> rituální vraždě .• Ani dnes-by neškodila 
, revue;, ktérá by se o!;>írala židovský(Oi otázkami,a byla ',vydávána židy v Čťis- , 
kémjazyce."Poznaloby se,' že tunejaeokřesfariskou ani o židovskou krev; • 

. ale o spoléčnou práci ~esnaze poriedílném lid~tyí. '.' " A: V: 

, "(, - ,', . ;:. ~:),.', '> '. .' -' , '.",' '. : ,,,' ,I' 

',. G e h rin g A,lh é'r t:The Religion ~f Thirty 'Great, Thi'nker~:' Boston. 
~arshal! Jo~és' <::ompany;) 925. 'XIII,: 268 str .. Podává. náboženské názory' 

: velkých ll1ysl~telút7.; 18;:a19. _století." " ... ' .. ,.. . '" . . ' !" 

, Ko e p pW,iÍ h ~ ľ~: :Panagap'e. Eine Metaphysik;·de~. Ch;i~téntums .. , 
, Gíitersloh' 1927, ,C: 'Bertelmann: XII. 232 stí". 4°. M 9,' váz., 11. Návrh' nové' , 
metafysiky .. Hledá cestu; z theologie; do .' nové metafysiky, víry. Předvídá vy';' 
tvoření,jdejéBohá,1 nov~' kó~mometafysiky: ~ ." , " ",,' ':. .' 
~. , ' . \ ,,' -,. " I. ' ". .: _. '.' , . . 
, .ďP álIi e r e A i mé: Das unb~kanníeHeiligtum. PřeložilZ,'Holm. Bérlín 

1927.' Světové .nakladatelství; 288 str., 8°. ~ M 4.50; váz; 6.· Autobiografie .. ' 
,,:Učení náboženské cestyoď katolicismuk-:- židovství:, :" ' " ,i 
" , c, i ',: ' ' , ..... - . o': ~'. ~ , , ',:' . ,.,' .! 

, Sch jeld er u p K ri s ti iJ.lÍ: Die' Askese. 'Eine :religionspsycholog. 
,Untersuchung.Berlín1928.W. D." Gruysfer & Co; VI. 249. str., gr. 8°. 

,',M 11.50, váz. 12.80.U!<ázka;.jak bohataj~ouhlediská, 'jež skýtá psycho-
.' analyticky orientovaná. psychologie badánínáboženskému. . , 
< '. ,~ , ',', .: I . :".' \, . 

'. 'M a y er,J a é ob:, Zur . Interpretation 'des .gégenwéirtigen' Menschen. 
B!!rlin-Itieho~ 1928, G. Martin. 95 str., 8°. ; M. 3.50.Studuje'úmysly' pří
Iomné doby ~acelé řadě. myslitelů., a. znamenitých romanopisců: . '.' , 

. Mli h 1M ax:~ Die~iztike M en~~hheitsic1eein ihrer:g'éschi~htliche~<Ent~, 
,wicklung.Lipsk01928,: Diedrichs.ďXIL.144 .str. M' 6.50, váz. 8; :Ideajednoty 

, Jidstva, 'jak. se vine 'filosofií řeckou až po universální. křesfanství. '.' ; 

.' '13 e n:ř úb i~.:' PhÚ~;ophi~cize Str5mungen der'Geg~n~art (,iFrank:' . 
reich.'Lipsko". F. Meiner, 1928. VIII. 530 str. vel. 8° .. M 28, váz. 3L ÚplllÝ' 
'přehledmósofick'ý,ch'proudŮve Francii. 'e' ..... :.' / .. '. ! ',ď '. 

, ,: '.' ' K yn~ stReinh'~r d:Ein ;Weg zur'Metaphysik.Ein' Versuch íibe~ 
ihre Moglichkeit/ Lipsko,· F;Meiner, 1927 .. XIV •. 353 str; ve1.8°, Cílem 
inetafysiky -:-oceněnI celku. Metafysika jevíc než osobní. vífa; 'je, osobně' 

'a universálně' podmíněné věděrií; ",' , . '\" ' , '. . /.,' 

' .. :Míi lÍer'7 Freie ri {e 1 sRi é hir d: Metáphysik des}rratióri~len.: 
. Lipsko, F: Meiner" 1927 .. XI. 493 str .. Dynamisticko-irrathll?-alistický, obraz. 
světa za pomoci' A:ristotela' a' Leibnitze. ,; " "', . .... .. ,'" 
\",~ ,;: :'.'," • - .", I" _ ,"', ';;~' ,) , , :~',"'.(" --: •. ', '. ",' 

"', G r e cl t, J o se f: . Unsere ' AulJenwelt. Eine' UntersuchuÍ1gii~er. dell 
gegenstandliéhen: Wert· der Sinnenserkerintnis." Tyrolia, . Vídéň~Insbruck, Mni
chov,"340 str. M 2.80. Systematické spojení a smírné vyrovnání metafysického" 

",a empirického;způsobu myšlení:' ) .. : ,r,., . ,I"" . 

.... '. .' Metz "A ri dr é:Ú~~-~~uv~liePhilosophie,des Scien~es. Paris '. 1928, 
'F .. :Alcan; .211str>,Fr. 15. Pro metafysicko-realistiéké poznání. Proti positi
vismu., skeptickému' fenomenalismu, relativismu' a pragmatismu. I,' , , 

.' _ '", 1 ".' \ ,".... " 
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. , .. S t i e I e r: G e o r g:' Ni~olaus' M~iebra~'c:he.Stuttgart:i925 .. Fr. From~' 
'man.' VII. 174 stř.,M 6, váz. 7.50. Základní idea, Malebranchovy filosofie je 
idea, rationálríího systému', rozumu, ne lidského, ale hožího; , " . ", , ... 
. Pri'~sch H'a~s:Der' M~ns~h und "die.,W~lt.XII.135'str.;Lipsko .... 
1928.EmanueIRein~ckei' M 5,. váz. 7. Spiš,dáyá čl,ověkupevné, kosmické 
zakotvení' ve světě. 'Duch' néní ď nic. Cizího' švětu ;',' ptoniká světeni., , '. " 

", Br uhl. té.vy: Di~gei~tige Welt ~er"PrimiÍive~:' př~I.:M:.Hamb~~ger. 
Mnichov 1927, Bruckmann"X. 353 str. vel. 8°.M 10, váz. 12. ,Mentalita' 
primitivůnezná naší kausality, je v', podstatě 'mystická; .. ' 

. C ~d ma ~ n S.Pa r ke 'rl lmagi~ation a~d Religion. New 'York'1926. , 
. The MaxmiIlan Co •. 208 str. 6/6' s. Vykládá O. tÍlOci; . zázracích a' nebezpečích 
obraznosti vduchovním a zvláště I1áboženskéll,l vývoji člověka.' .. '. ., ',' , 

R'o se n f e I d H a ns:Glci~b~ iľnd Weltan~cha~ung , ~lsGr~ndlagen .' 
europiiischenKulturentwicklung< Berlin 1927,,:L.Schneider;' ~Ostr.veL, 8°.

'M 2.25;Víra a tajemství sepožaduji,viájemně:Kdysirodila se 'víra z pře- , 
moci a. zázraků přírody. Dnes nutí k víře rozpory a protismyslnosti. v myšlení. 

:: . ",!, _ " ',,". ',: ." , "'. '\ ", ',,' '-, . , ,', _ ." 

,: .. Schmaus Michael: vDie,psychológische'Trinitčitslehre des, hl. 
Augustinus: Miinster in W.,1927,. Aschendorff. XXV. 431 str. vel 8°. M 17.25. 
Zkoúmá theologické zákla1Y Augustinových psychologických výkladů: Trojice:" 

, ' ' Kun t z W e r rie r:.Vor d~n Tor'!n der~euen'Zeit. Úpská, F. MeÍIi~r. ' 
'1926; XII. 279 str. M 11, váz; 13. Spíš vypsání 'probléniů naší doby než' jejich , řešeni, .' . '.' . . , . ., , • , ' ' , , 

Z i e he ri T h e od o r:Die ,Gríúzdlcigen der ReligionsphiÍosophie. Lip
sko, F. Meiner.1928. 166 str. M. 3.80. Kritika stávajících nábožensko-filoso-

, Hckých názorů od primitivů ažpo R.Otto. Autor je pro monotheismus (Bůh • 
. 1 -soúborvší zákonitosti);., , . ", i', ":. ' ,; .' ' 

" F~ r k ~'.A I fr e d: Gesl:hicht~. der Glten 'clzirie~icheiz PhilosopÍzie.'H~m'-' 
,burg 1927. Fdedrichsen& Co. X~L594 str • .4°. M 36.,půs<\bí dojmem abso-

. lutní vědecké spolehlivosti. Pracováno na základě pramenů. .", .iď ' ',' . '.'. , 

,'O r e~ t 'a n oFr aD. ce ~ ~~: Nuovi P';incipi.,'Rb;na.~1925, 447str.L 40; 
Pokus o synthetickou' filosofii, o '"philosophii perennis"., Nebudujefiloso'- " 
fických dogmat, nýbrž' podává nové myšlení, které však končí 'v meta-.'· 
fysice o absolutnu. ., " 

,'R e ikYh ~ o cl o r: .' Dogma una, Zwan;fsiJe~.Eine " psychóanalytische I 

. Studie.zur Entwicklúng' der, Religion; 'Vídeň 1927;',141 '<Str. M, 5.60, váz 7~1 
PokŮs o umístění dogmatu v náboženském vývoji' a< o .postižení pudových 

'hnutí a duševního mechanismu, jež tvořenLdogmatuovládají;'.' , 

"Beth' Kari:' 'ReÚgio~ uniM~gie. 2"přepr.':\ydáni.'Lip~ko 1927,é . 
Teubner,' XIII. '453 str. věl. 8° M 14; váz . .16. Chce' uvolnit cestu k'jasnému . 
pochope~í.psychy člověka nábožimského a magického. ',' '.. ' 

• ' • I, • ' ".',' '" :.,' ! ' " " -,' , ."' : ~ , . I ť "'~.'" - I . 

'" E II w O' o d Cha r leg:', Unsere/ Kulturkrise,' ihreUrsachen, und, Heil- ' 
, mitfel. Stuttgart 1926. Kohlehammer; XII. 222 str.M· 3.80. Krisi n8.ši kultury, "." 

jež. má "původl v ,egoismu,. chceodstranH vzájemnou službou. a '"dobro~ vůlí"; 
, H a'~ a n nOt t o:' An'\de~':Gr'eri~~n 'des ·,Wi~s~~is. H~i~b~r~L;ť9~7.' li6:st~; ",: . 

M3.50, váz 4.50. Máme mnoho· vypozorovaného materiálu; ale málo"nepo- I', 

píratelně/jistých poznatků ... ,.' , .ď ','; , ,. 

, 'c I a u b e rg und, Dub i s I a v:~SysÚtnatisches , W5rterbu~h 'dei,PhiŽo- , 
sophie. Lipsko" Meiner. VII. 565 str .. M 7; váz '9. Definuje odbornéyýrazy, 
filosófické;". " ' ... 1 .. '. .' , .,., .',",' :;,'" " .' '. ',.. , 

, Bé h 'n S i e g fried: Sein . und Sollen: Eine mehlphYs.! Begriindung 
'derEthik; Berlin1927. Diimmler. 320 sti-. veL 8°; M .9.75, váz. 11.75. Problémy,. 
, etické líčí v souvislosti s problémy metafysickými,' ':',,' . 

. ' .. \. " " ,'. , ," 
• i"~ 
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Lip p s 'T he o d'o r:Die~thischen,Grúndfragen: 5. vyd. Lipsko' 1927. 
VoB., IV. ,327 str. 8". Váz., M 7.50. Pokus budovaL etiku na vědeckém po-
znání mravní pravdy; bez motivů~náboženských.' ,',',," ", ,f ' 
, : ". ',,' ',' • " ~ ;, • ",' '~ " .,', "" '," • ..,,' 'J r' ' " ,< ,',', 

, 'Ghose, Jog:éndra~Chaudra:'Positive Religion. Přel. doněmč ď,' 
Otto ,Strauss. Míinchen '1926,ReihhardtVII/ 452 str. vel. 8°.;' M., 13; :váz. 16., , ' 

,Moderní Ind zkoumá se stanoviska 'své, země: problémy' přejatých nábožen~," 
"ství a chce výsledky,té práce uvést ,v soulad s výsledky moderni přírodovědy,:' 

aby ,riaše! Boha): bez něhož není život než .i en prázdný sen. ' , ' , " 

Di ft ri ~ h b Hm a: ~:Geschii:hte'der. Ethik: Die! Syste~'~ der, Mo~al 
"vomAltertum bis' zur Gegenwart.' Bisher 3 Bíinde: Vom ,Altertum"bis 'zur 
• Kirchen~eformation. 'Lipsko, 'Meiner.' M. 15; 17.50, 12; 14.50;20, ,23. Dílo 
jedinečné :-',rozsahem i'obsahem -na poli etiky.' : ď'" ' ,'" 

, , M ~ sse r 'ďA ug li st: :: Ei~filhrung in die Psychologie und die' ':psych~-
, ~ logischen Richtungen der Gegenwart. Leipzig 1927, Meiner. 'VLl 72., str. 8°. 

M.; 4; 6. Spis neřeší 'problémů, ale, poučuje ovědeékém stavu: psychologie 
dneška.,,· :',"',' "j/:,:,' ,:"",;:" , ." ,,\ :,', 

, ,', Sch;femme~ "Hán~:DieSe~ledes,juhgen, Mens~h~nď im'Ent~ 
" , wicklungscilter. Heilbronn 1927,W. Seifert., 234 str. vel80.ďVáz; M. 8., Autor 

,řeší ilúševní vývoj'inla:dého,člověka-:-, jako,' spojku mezi dětstvím ~ dospě-, 
,'lýmvěkem,-'-->nazákladě r9zsáh~é starší ,anejnovějšiliteratury~;,' , , 

,:' ,Me e'r k a t''z'A lb~ rt:EÍnfilhřung' in die'Ethik. 'B~rlin:,1917; Kribe~ 
,nakladatelství. 63 str. 8°.;M 1.50. Přehled vý:voJea výinamu, etiky, psan,ý' 

. ," na základě křesťanství a' sledující' účel pedagogický. , 

"Men~'ické;Karl:DasProbl~m dersittli~henIdeein der marxt
stischen Diskussion der Gegenwart. Crimmitschen ,1927. Rohland Bérthold. 

>, 26 str. 4". M L Považuje etickou a s 'ní související metafýsickoua nábožen-/ 
,skou' diskusi v marxismu za nutnou; aby jednotlivec získal ,věrný a, patřičný 

,úkol v socialismu;' ", ," , , ' ' , I" ,,' ',.. , 

, ',R e in e rHa~s:Freiheit, W~llen undAktivltčit., Phíin~menologische 
Untersuchungen in', Richtung ',auf das Problem, der, Willensfreiheit. Halle 

,i,1927; Niemeyer. VI:' 171 str>vel. 8".M6. Pokus o,řešení,-Svobody'vůle 
cestou tak zyané fenomenologie~<,", .....; , ' " ,', , ' 

·,H o f f in a nn,' P: Th;:iJasGottliche., Eine Sammlung :reiigi6se~: Stim-' " " 
men der Vol ker undZeiten;Miínchen'1925. Callwey. 452 str. Sbírka,naho-, . , 
ženských projevŮ lidstva; která chce naznačit, ,jak se má.'připravovatná-<', .' 

'boženská cesta. budoucnosti. :- ,",',',' , ", ' 

,.', "'Die' Religi~nswis~~ns~haft der Ge'gim'u,drt'in ďS~lbstdar;t~llun'ge~. III> sv., 
,,' vydal Eric,h Stange; '.Lipsko 1927.' Meiner; VIII. 139, str. M:;t2. Serie katol. 
, , theologů vyslovuje se o, vědě·:náboženské. ď ", ',' " , " , 

. 'R'e y lir Wil h e ~ in:EinÚíh~u~g:iridie Phi[nome~ologie.Lipsko. Mei~ 
ner., 1926. 'X; 465 str. 8°.M 12.50; váz. 15: Učebnice fenomenologie,a jejich 

, métod, která po svém zalo,žení'Husserh~mproaělalabohatý'vývoj a' mnohou' 
> obměnu. '::,' ',,' ,.'~ ':.-: /, .,'c'" :>->~~, _ . ;'~,~/' '/" r C : 

T, ho ma s, ,v'o~: A q II i n: ' Die ďPhilos~phie"des .Thomasď;v'onAqui~." 
In:Ausziígen' 3ibersetztund 'mít' Einleitung; Anmerkurigen ve,rsehen von E. 

, Rolfes. Lipsko. ,Meiner. 1920. XI. 224 str. 8° .. Nejpohodlnější' a ,nejúčinnější' 
cesta' poučení o obrazu světa a filosofie ,Tomáše Akvinského; Hodí se pro 
ty, kdo'neu1l1ě j í1atinsky:. '.~..' " ,,' ,ď " -

, M. ,S c hw i ~ k ~r á t h:Exa:ktwisí;enschaftli~hes,·· philb~~phische~ ,'und 
, kiínstleriSchesWelterkennen ,und,' Weltbegreifen. Lipsko. 'Meiner. 1928. IX. \ 
,,88sťr.'M '4.50. Hledá společné ,základní fo,myvědyexaktní; filosofie ,a 

umě!lÍ; Při toin miivěda exakhlí ďvýzriam,býtivýchodiskem a vůdkynído;, ' 
oborů filosofie a umění. '.' c,' . , .. 

, , 
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, / ,A nw ~ iI'd ~ 'r:An t ~~ri;'me'~eligión derMen~c·hheit.;~infiíhrung .Ín, ' 
Wesen und • Geschichte. der auBerchristlichen Góttesvorstellungen 'nebsF 

.' cinem, religiónsgeschichtlichenLesebuch. Herder, Freiburgi; Br. 1928'XX. 
, 568 str.M 16; váz. 18. Sfanovisko katolické: Dobře .myšleno'a dobře psáno. 

,<, K ~ tf e r Her ID a Ii n: Plato ÍJnd wir; Miinch'en. Kais~r. ,3Ú ·str.M6~50.' 
, ,váz .. 8.20i, Nepoučuje' o Platonovi,' ale' chce zanést, ducha. Flatonova v; mo

derní boj o' světový >názor.ProtiintelektualisIlJ.u' dnešní doby;,. '. ,. > , .. , ' 

.'. D ri ~ '~ c h Ha n 's':. Beh~vioris~~s.i1ndVitaíisin~s.: HéiiJ.~lberg'1927~ C. 
,Winter; 10 str. :M· ~.80. Driesch ukazuje, židak zv: ďbel1aviorismu~ ~ 'dů~ , 
sledně provedený -;- .vede' k~vitalismú. . ..... . .. " .. ,. ..,'.' <.', 
,',Ka r r ~ rOU o: Gott. in uns. :Die Mystikde~.Neuzeit. Míin~hen1927.; 'j 
Ar~. sacra:Josef Míiller. ,396 str.' M, 6.80. Sbírka'ukázek, ze spisů mystiků 

" evropských posledních pěti století: filosofů-mystiků;. visionářů, básníků. . , ..... . 

" Wó h h o Id" H a ~ s: .Mysierienweisheit.Men~~hheit~eniwicklu~g,vom~ ' .. . 
Mythos zum Christentum., Míinchen 1927. Náklád. Delphin.'M 6; váz. 8 ~a,9; . 
Mythy byly projevem ,starého věděníosvětědúcho'vním; Lidstvo, musína~ .. 

, stoupitl' nové éésty mysteria. "<,':. ď,.: '; . .." ,.,' \:'. ..1 '. ,'.' 
, ... I' ":. I . f c. I < • ':-" ',"',';" • _ .'.~ / • I..... r ',' I. -'. ' 

.: Rús s.e I, Ber tra nd: Unser Wissen .. von.der Au/Jenwelt .. , Přel. W •. ' 
Rothstock. Lipsko: MeiiIer.1926. VIII. 331' str. 'M 10; váz. 12~Nejvýzn'ám-, 

"n:ější spis y. oboru nejnO"!'ější anglické,noětikY.:" ; <,. ' ' o" ':\, ',' 
, • J', '- • " I..," ,_". ' ,!, i' i . .. ~ '. " : ' • ".', C',' ."; 

OD e mp fA 1 ors: Die"Ethikdes Mittelázters.l\1íinchen, OldÉmbciurgh,' 
1927. 111 str. 1\14.55. i\1ožno názvat spis cerinýÍil doplňkem Každých dějin. 
středověké filosofie, jakož i každého vylíčení dějin etiky .. Je 'věnován hlavní' 
dtazce,střédověké etiky ~. její systematice. :' . ..' 

", L itt~T h ~odo ;~Ethikd~~jveuzeÚ. 'Miill~hén: Oldenbourgh 1926.184 
sir. M 3.90 a 3. 60. Na" malém prostoru důkladpé vylíčení etiky doby nové 
-od renesance aŽ';po'etiku. fenonienolcigi~kou;":. '. 

,o" Gr i's e 1 ba: c h' 'E b e rh~ r d: ',Gegenwa~t.Ei~e,kritische'Ethik.. Halle; 
Niemeyer 1928.608 str. M22, váz. 24.50; Podává etiku kritickou, kterou 
'aplikuje na palčivé. otázky přítomnosti: školu, stát, právo,ďyzdělání, kulturu, . '. 
výchovu., .' . . ..' ".1 .' .'. ' • 

. Di b é 1 i lL s M.a r ti n: Geschichtliche· und ,iibergeschichtliche Religion 
, im: C hristentu11l. Giittingen, Vanderhoeck & Ruprecht 1925. '173 str. M 6.,,' 

· . Spis obsahuje bohátý materiál' k řešení pods.taty křesťanství. 
, ".' . " ' '.' l~ ~.' ,,':' ',;". I. .'. . " . ') , < 

fl i r sc hE ma n u e 1: Die' ideálistische Philosophié unddas Christen-
. tum'; . Gíitersloh, Bertelsmann ,1926: 312 . str. .M : lO"LíčÍ' vztah idealistické '. 
filosofie ku křesťanství a hodnotí idealismus, se shinoviská křesťanského. " 

'" Ber g\n an n li rn s t; L~ i s,e g a ~g: H a ~'s:'W~ltans~haziú~~.'Phno
sophischés . Lesebuch., I. . Antike;, Mittelalter: und Neuzeit bis zur, Aufklarung. 

• '.ď II. Von Kant bis Nietzsche. Breslau. Hirt' 1926; 1927. 172 sfr., ,203 str.M 'váz. 
3.50,' 6.50. Filosofická: i čítaiIka/ určEmá pro laiky, neodborníky. Chválí se. 

'p a ro di, D.: La;'phil~sophi~~ontempordine, en J:raríce./3.opr~v: ď~yd.>~' 
Paříž-:-, Alcan 1925. 537' stran; ď 35:franků.' . ~ro (všechny, kdo "se zabývají;, 
nůvěj ší francouzskou filosofií, nepostrádatelné. Spis, spolehlivý; . Ús~dek;" :,. 

, hodnotící _ jistý; , ' " .. ,', ' 
• \ " " . . ~ • ,. ,,\ " "," ,. '". ' i" I. ,\,,;' , " ,'." : • • 

Fr an ci s Her be rl B r,a d le y: Die ,Aíwlyse des. Geisfes. PřeL.dr. " 
,K. Grelling. Lipsko; Meiner.1927. VII.,407,str. M,12; váz~ 14. ,Synthesa.' , 

· ,behaviorismu a' novorealismÍt., ,Poslouží dobře těm/ kdož:' chtějí -se·· infor: 
"movat? tom,ic~žije,dne~ ml univer~itách:amer!c~ý~h ,8. z; většin~'i ~nglic~tch • 

. ', '. , ' .. ,". ,,'.' ':t.' " ., '. ',o "1. ;, p.' -'. 

'. C a ha' A r Ii o š t: -'Malé , děiiTlyčeskosl~v~nské:; Žactvu šk'ol. ~b.ec,riý~h: 
S: 30 obr. a mapkou. Kč 350; . 
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< K~ r~ ňďjo s ~f; Dejepis pre slovenské ludové škol)'. :Deliny' česko'-
ď slo.venského národa, 1932, 64 str. K;č 5:60; , , 

"O d I ~'ž i lik,Ot a: k' a r 'D;.: ;M~;a~ští ~xulanÚ Jiří a Jan 'Veselští~ 
Laetové. (Zvl. otisk z, Časop:Maticemoravské. Roč. 54.) 1930, 106 'str. . 

'. B a'č kov ~ k ýR ti d:, p;bf.:' Stavo'vské' ~rdhnosfi~' póddanýúéI sel~ký 
16. stoleti.· (Obsaž; v, VL výroční zprávě stát> čs!. 'muž. ústavu uČitelského', ; 

v Praze, II. ,za~kolnírok. 1931:-32.)1932" 11-:-;23 str.:- .- ' ... \ . 
, ,,~ .' !... " :' . ) " L \ i,: . .' . , ", " " ". , ' \ '. _ "" ':, .' " 

, ď. ',H orá k La d i sJ a v: Počátkové .. dějepisu návodneho na· škólé národní. 
;S!částí teoretickou i praktickou podává: Díl I.,3;vyd. 1932, 201 str. ,Kč 24:-. 

. , :N e~ ci a ri n, S t. K.:FrancouÚká ;evoí~ce:' Populár~í'dějinÝ,bójů fra'n~ 
, couzské společnosti na' sklonku 18: stó!. Díl III; Zápas s demágogií a korupci. 
,Se 174 vyobr.v: textu a 19příloI1ami; z nichž,. 14 jsou neotypie;2.vydání 
(obálkové), '1930(1932); 532 'str. Kč ,75.-'-, váz. Kč100.--c-.' . '." ,,'.:' 

R 'e; ík Ján:', Kafovské"lešlú'ie prešovské.'posta~ené r: :i687,čiže " 
Prešovská' jatkci~ Poslov: Gusta,: Pogány. ťatiriský text' pod. tlač, 'pripravili: 

';Ján' Gomory a , GustávPogány. (Pamiitnósti' ev/tnj., augsb.' vyznania církvi' 
na Slovensku:Sv.I.) 1931,.142 str. Kč 25.-'. "ť', .\ ,.e· . 

• B úbnov:A.,.M .. Pokr ~k 6v s ki j, J.T h'om ~s:Dějiny.'Rusk'a. 
-;-' 'Dějiny občanské války v Rusku '1917-,-1921. '~řel. ,Vlasta 'Borek,1932" 
'610 str. Kč 80.-,váz'.,Kč·100.~. :, . ",' .. I" ',,' ' " 

ďB u~da: Voj i ě ~ h, .;~~f.:Maj~ÚkA:rn~Úa" Leb~rechta ' Bludóv;kého.:· 
. (Podle "archivníéhpramenů.) (Obs. ve XIII: výr<,>č. zprávě stát., čsl.. reál. 

'. gymn.; Orlová,zá šk.ď r.1931~32.) 1932,'3~ str.;,,\ ,", '.': 
.' . dr.'; Jan'Žižka ~čéské,Skali~e r. 1424; 1932,9 str., 1 obr. 

. ,_. - - ,"" j" .' "': ~. 

, :, ,ď)/a;oledn. Sbb~níkpraci; 'Redig6valJ.A. A1!gusta;)eStmlé překládali: . 
Dr. J: M; Augusta,~ Frant. Hlaváček a dr. ;Viktor Kripner, 1932, 279 ,str., 

.'1 m'apa;' Kč 40,'--: '. . -' . ..'" . . 

. ' Prof~ld Beaři'ch;;prof.: LukdšŠadimský'se Šadimě. (Zeživ6ta 
',' městského písaře.) Podle archivních pramenů,(Obsaž.ve ,XXXV. výroční, 
zprávě stát.. čsl. ~eáL. gymI1.v. Nácho4ě, . ~a'š~ •. ~. 19~1":-32;) 1932, 3~J str. '. 

; . . S'o ko i>v ó j tě c h: Mikuláš Diviš z Doubravína.' (Zvl;: otisk: z .Věst. 
. KráLSpoI.Ni'lUk,.tř.'I.,J931.) 1932;80 str. Kč 20;-:-:-:-' " ....... '.". " "'.' . 

,·Svačí na. B oh.: Přehledriý dějepis ~§éóbecný.K:praktické pqtř~bě 
žactva niěšfimských škol;,' zvláště: čtyřtřídn,ích; . (Příručky ke s~rnuU ~ opak. 
učivá, 13.) 1932; 148.str:Kč 6.50.:.' . • ' .. ' , ... ·.1':,,/':... 
. . Svač i na' B ~ h.i ..... Sí;~č~édějÍnyčesk'Oslov·enského· ndroda.' (Kniž . 

. ·žákav; příruček,3.) ,1932,76 str:, Kč 3.50. ' .' ....... ", < L' Pl .•. . c. 

t. " 

.,1-':' 

'..)",·1 "> 
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,CASOPISY.' 
f' "~i 

~éo hráti~ao~hoinické. scé~J; aby obecenstvo a všichrii ochotnící byli 
. spokojeni, i, aby mravní a finanční úspěch představení byl zajištěn) Který 
, z ,pp: režisérů. našich ochotnických spolků a dramatických 'odborů vůbec. 

• ř nepřál by si býti této starosti a zodpovědnosti ušetřen ? Výbornou pomůckou .' 
a' pravou' rukoU :režisérovou ,v tomto' směru je· věstník ';,Literatura". č.· 68.-70.; . 

. obsahujíCí· vedle : řady· článků ;pro divadelní praksi·výběrdivadelních her 
pro ochotníky.pvětšiny her, setkáváme. se tu .se zajímavou novinkou;' Je,' 

,k nim 'připojen děj; klasifikace . provedení a charakteristika roli. Tím je' 
, každému. režiséru dána,'možnost' zvoliti· takovou hru; která dosáhne na jeho' . 
scéně; všestranného. úspěchu; Yěstríík,.;,Literatura:' ,čís;: 68.-70. ;vydalo právě . 

.r _. ,-. , • ';: 

~._-----~-~_. __ .. 
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~akÍadát~litví/A. Neubertav Pr~ze, Hybernská ~:taz;.šle jej vážným zá" 
jemcůni n,a požádání bezplatně. , " Sp; ',' 

• , ' , \ •. " " . . ' ' ·1 • 

Theologische R~~dschau. 'Z~loÚIi, Bousset aH~itmiiIler~ 'Vydává R. BuIk 
mann a~von ,Soden. Ročně 6 sešitů. 12M., TiibingenjMohr, 4. (roč; 1932)" ' 
seš. 1.-4. ---' V seš; 1. Bultmann:Urchristentuin und ReligionsgescMchte. ---,' 
V seš. 3.~4. Ruttenbeck: Theologie ,'und Wirklich)<eit., " ' d/ ',', 

" ,Komm~:de Ge~eiride . . Vydá~{ J.'W. H~uer:VycházíÚstkrát roc~~: 
cenaséš. M 1.S0. Lipsko, Hirschfeld. Roč. 4., Č. 1.~3. ,- V ,č. 1.a2. Hauer: 
Diévolkisch-religiose Bewegung 'und das Chrisťentum;'-,- A. Bonus: Vom 
g~rmanischen" Glauben. ',-' A.' .Weizs~c~er:.> pas Schuldproblem 'in:. Ps'y~ho->\: "'.' 
therapie u'nd.Seelsorge.,~ V č: 3.' Hauer: Die,deútsche Seele im ,K:ampfe mít 
sich, sel ber. -'- E. W. Schmidt:. 1st 'das Christentum die' Religiim des deut- , ' ' 

" 'schenVolkes?~ďW. Schlóz: Jst: Christérttumdéut~ches Schicksal?-'G. C 

I : Groh: Religion, und deutsché Ztiktmft '--.:..V Německu 'připravují a odehrávají, ' 
se události, jež budou mU brzy velký vliv na osudy. evropského 'lidstva po 
stránce politické, soéiální i, náboženské. Jde " o' národ,' a křesfanské nábo~" I 

,ženství. Zmíněný časopis' dává nám nahlédnout. dó myšlenkového i citového, ' 
,varu národa 'německého. My ,nemůžeme zůstat neinformováni' o tom, co se; 
děje u našich sousedů. '"," 

'" i ,Zwis~hen ',denZeiten. Vydává G. Mer;; Mnicho~, Chr. i , Kaiser.Céná , 
pololetně M5.50. Časopis směru theologie K.:Bartha. Roč. 10. (1932), Č. 1.--':'3. 
-V č.1.:Fr. Gogarten:Menschheitund Gottheit Jesu"ChristL :....,: H;Diem:" 
Erbe und Schuld. __ P. Schempp: Siinde und Heiligting. ,- V Č. 3. K. Barth: 

'. Die Theologie und die' Mission in der Gegenwart. , ' ' ,,' ,,' 
, SÚmmen der Zeit: Mon:ats~hriú, fUÍ' das Geist~sl~ben d~r:G~genwart. 

Ročně 12 seš. Ročníc(ma14 M; Freiburgv Breisgaú. Róči 62. (1932). Dříve 
pod ,názvem:, StimmeÍ1 aus Maria Laach., Dobřé, redigovaná katolická, revue' 
německáiveCten'á jesuity. 'Dobře poslouží, tomu" kdo'; chce znátďněmeckf, 

'," ,hiešní katoliCismus, jeho stanovisko ,kevšeinaktualitáÍIÍny:nějŠídoby. Hoj- ':, 
nosl, zprávďa recensí :--vše hodnoceno. přísně katolicky.' ,', , , .' 

" ' 'Chrfstentum und W issenschalt. Založil K.i Girge~sohn. Na rozkaz' the~~, 
logických' sdruženi německých ,úniversit vydávají R. Winkler, a Her. Sas se. 
Ročně 12 sešitů. Drážďany-Lipsko, L;. Ungelenk. Roč" S., č.1.-8.,'-V č: 
1. a, s.R Hermann:, F ragen ; der Philosophie únd Fragen' des,' christlichen , 
Gla'ubens: - V Č. 3.- Knevel~: Der, Nationalsozialismus am, Scheidewege;-:", 

" ,V' Č. 4. -K.' l\iockel: "',;Volkisch'.' und ",~christlich". ~~ K. ~chnEdder~ ~~iAus' der .... ' ',,' ", 
neutestamentl. Arbeit". '-'-, .v č~ ·7!' K., Wiéke: Die Kirche und, ihre Stellung: 
im' offentliche~, Leben". ~ Hojnosť,zpráv a recensi. Časopis dobrý. ," ,,', ď,' I 

, ' . ReligioseBessinn~ilg: čtvrlletníkprop~ohíóube~í křesfansívf a' ekume
nické dorozumění. Vydává 1(lr; K Thieme. Stuttgárt, FriFrommann.,Roč. 4.'. 

, (1931-2),- ,seš. 2.-,;-3:- 'Ni č:2., Gogarten:' Zur, 'christl. und',m'arxistischeíi' 
Eschatologie:: .,,-' K. Eschweiler: c' Politische ,Theologie.'- F. 'Stepun !und, 
W. Gurian:, Christlich-faschistischer ,Probolschewismus? ~,V. č. 3. K., Thie~ 

, me und,A, Martini,' tlkumenische,Haltung·-.:.., IIIúsion? . ~Hojnost' zprnv" 
,'z hnutíekumenickéhci .• Směr mezicírkevně'ir,mický~,ď~", , ", , 

., ' DieEi~h~. čtvrtletníkpro'sociáln( a mezinárodní ~polrip:ráci. Vydá~á " 
. F. Siegmúnd-Schultz. Gotha, Klotz. 20. roč.' (1932),'3, čtvrtletí . .,.."Věnován' 
ekumenismu, a, pacifismu. Hojnost zpráv.,', ,<:'- ", ,',Sp. 
" Zeilschrilt furdie' alttestamťmtliche' Wissen'schiift .. und die, Kunde des 

\ nachbiblischerz, Jud entums. (ZA W. ) Vydává J ohannes Hempel. DvojČíslo, 
2. a 3. seš. roč. 1932 (vcelku, seš. '144-145. JoachimBegrich(Lipsko)' ve 

'svém článku: Die 'P,a ra d i es erz li h I u n g (Eine 'literargeschichtliche "" 
Studie). podává 'nové řešení $porné mnoho"diskutovimé,částiknihyGenesis : 
2,4b-3, ,24: vypravování o, ráji. Většina' starozákonních vědátorů jesť pře .. ' 
svědčena, že' jsou zde ,zpra.covány dva, prameny: a, tyto pram~ny,' bývajíroz~', 
dělovány ,na základě: nesrovnalostí; :to ,všák~,právě 'nepovažuje' Begrich, za 

, .' . 1<, < , • /'" '. ce:: ' j C \ , "",' ". "" ,'.. '1" k'- ,~ '. " 
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, " ~právriéa odděluje' prameny:na základě dublet, t.j.' dvojmo ,dochovaných 
prvků obou: vyprávění. A ,výsledek. Begriéhovarozboru? ,'Postavil se proti 

'. dosavadníÍnU 'názoru o,;é:Ízímnejiúaelském)'původuvypravování, o rájL "
'My~lí se zpravi~la' na, původ i Babylonie, 'nebo : Mesopotamie, ak'Begrích ,", 
praví, 'ž'C'seotázka po,:původuf)e~mí vztahovati' na vypravování jako celek," , ' 

'jak dosud se činilo, nýbržnajehodvapra~eny:' 1; 'na vypravováhío pra-<' 
,člověku ~2.;na: vyprávění oženě a hadú (S .. 116:)" a z ,toho ,první pramen 
o ,pračlověku 'možno,' nalézti, na půdě 'jizraelské 'jako sámostablou zprávu . 
.-:.:-Dr.,JuliusBoehmer: ~~Ilu r i s ch e .r ra m m,er s t iicke i m Fl ut
be r ich t d e,r "G e nes i s. '(Str. 117-:-124:) Týká se zprávo zemi (tellus) 

::,ve vyprávění, o potopě; Dosud se .myslilo, že' při potqpěšlo.jen' 00 zničení 
,lidí ·a zvířat atu ,Boehmer ,ukáZuje, že dde o zničení celé země. "Třikrát 
,jest oznaČoÝána.katastrofapotopy jako kosmická', nebo ďa~poň zemská", '(tel~ 
, lurisché). Jednou,u'J 2a dvakráttiP.:' Ge 8,21b: Nebudu zlořečiti více 
, z,e ini',pročlověka( J)i 6,,18. 9, II (P);" Z "ětší:části. jest článek kritikoú' 

knihy: "Urund' dic' Sintflut"" kterou ,napsal .Američan Charles Leonard 
Wbolley: (něm.překláďvyd; v Lipskú) 930); :Woolley se domnívá" že, našel 
při vykopávkách stopy,po historické potopě,v zemi súmerské, která byla' 

) jen ,místní ,katastrofouj'omezenou na' spodní údolí Eufratu a Tigridu. Toto 
, ! ' údolí 'však bylo' obyvatélstvu, celým světemj' k ,'této potopě vrací sevyprá~ 

vění sumerské i. hebrej ské. Boehmer 'sé, dorÍiníváq že. kniha' W óolléye chce 
raziti cest~ t. ,zv; americkému. furidamentalismu a chce d,okázati,že v.bibli/, 
je ,všechno' historie; ,~ James A. Montgomery: ' Th e ' S u p pie me rit'a t 

,:e n d df3 Ki Ii g d om s 2.,ď(DOoplněkna: konci I; .KráI;2.) ::Jak ,to',; žÍ:verše 
)35~6stojízde,ku konci kap. 2.'a nikoliv, na konci ,:. 2. knihy Samuelovy,' 
'kam patří? Montgomet:y myslí"žebyló ještě ranější; dělenínež\ Lzv; 
:luciánské,'mezi,2.Siim. a I. Krá1., jak,dokázaFMr. Thackéray. Nová kniha ,", 
.-začíná,!;' KráL 2, ,11: A šalamoun, dosedl. na ti-ůn ,a, jeho království' bylo 
u~vrzeno. Hebrejský text rozebírápo'mocí LXX. '.:.,-" Str; 130-:-141.G. Richter: 

íZtid,e'n Geschlechťs'registern.1; Chron:'2....:.9. Studie k'se-' 
. znániu rodů 'a pokolení,článek pokračováním z' Č. 48 ZA W1931 str. 260 ss. 
,.;.,:.., G;:R: Driver:, Pro bl e m s i n liP r o v erb s", snaží' se ,novým.: řešením, 
osvětliti nesnadná,mís'tavknize '~,Přísloví":'(7, Ú. 17j '13,'1j,17",4 .;'.):-; 
David Daube:, Z'U r f r:iih fa lm u d i s che n Rec h t spr a x i s.Samarita-:' 

>nus ,(rukopis) má odlišnou" knihúúmluvy, od textu"masoretského. Jádro 
.těchto rozdílů představujeje'dnotné zmodernisování práva, a toj~:předmě

" temčlánku.:,--:lQO-168:Wilhelm'Caspari:'t) boe r', d ié,'.T e x t p f leg e, 

,,' 

,I ',. 

·'.n a,c.h:, d eu", h e b r,lii s'ch e n,H a nds c hr i ft e nd e sS i ra. Mluví' o" 
, tom.: j <ikse; zacházélo , li texty, jak se vyvinúla, j ednotIlá . znění srovná vánÍIri 
'a,poplňování; Když se v,š.ak: dva 'texty,' každý Ýlastnícestou od sebe hodně, 
odlišily: a nemohlo se rozpoznati, který z, nich: jest pŮvodnější, byly poné~ 

/ chány ,vedle sebe, oba dva. ~Autor píše podle ,zpráv; i rukopisů Sira, ,:..... 
,'Nakone'c obsahuje .dvojČíslo na" 36'stranách,velriti cenný, přehléd důléžitých 

i~-· ' 
t, 

, '/ > 

;; čl~nk~z časopisu a,sbín;k. '; I _ ' . 'Nov . 
. , ~ 

(> " 

I 

.':' :SovÚý:ciílě/í do:;'~ku1937"v;hÍaditi náboŽenst~í;:Ze 'sovětského' svazu 
docházejí zprávy' o novém:' dekretu rady lidových. komisařů, ·.který' obsahuje' 
'nejnovější pětiletý· plán, bezhóžníH 'na ,úplné, vyrnýcení' náboženství a na,' 
,zrušení' a:odstranění všech 'církvÍ;, Obsah, tohoto plánu ' jest tento: V prvním 
roce,l,932~1933 mábýti'vypracovári podbrobný plán ,na zrušení a,zavření 
všech kostelů. amodIitehen, kterémá'býti skončeno ,nejp'ozději' v roce '1937; 
V. prvé, řadě mají býti ',zrUŠeny kostely, které<nejsoustayitel~kymi ,párnáf. 
hmi;;V druMmiocepě~iletky .~ají býti,vŠechny/nábožen~ky, zaloŽené osoby 
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· o'dstraněny že: státních uřadu il pod~ikit' Veške·r.l.nábbÚhská líiérai~ra a ' 
. - všechny ná.božimskékulty·rnajíbýti:'uř~dním 'Ýýnoseni'zál{ázány-.' Tfeti'rok: .. ,.: 
.·.·má sloužiti . kZilktiv(j.vání.všesvazovéhohhut!bezbožníkU~ .Do té 'doby. má,:' . 

'býti, natočeno nejniéně150 ruzriých. protihábožeIiskýcn;filmu, které budou "',; i 
" předváděny hla vně ve školách' aha' venkově; Všichnizátiiěstná'néinábožen"" . 
'ských.kultl1j kteří odinítiú>u vzdáti se svěHo' tiřadti, budou :~ze, sovětského' , 
Ruska: vypovězeni.:ye čtvrtém, rotiemá býti j:irovédenó 'předáriívšéch . kostelu; 

· sýnagoga m'odlitehen místniniuřaduin;' které, je mají pféiněniii" v' musea, 
· přednáškové sály,biógritfy, kluby atd. V posledním roce'mábýti pětiJetka' 

'bezbožníku 'uspěšně dokončena: "Pojem Boha inábýti jednóuprovždy 
,vymýcen. ze srdce v~echsóvětských příslušníku." :.;.;:..:' Tento. 'plán' sovětu není, .. 
nic nového, ,·znamená 'j.ell'zostření .. boje·. protináboženstvf a církvím .. Dle 
marxistické' ideologie .náboženskávíra. podlamuje 'třídní . hóIa}ohlupujelid; 
Dějiny uvádějí někólik pokusu!, kdy jednotlivé vlády usilovalý 'vy!-<ořeniti' 
náboženskou, víru násilím' ze . Srdce . lidského.' Již:prvnikřesfáné • byli 'pro..;' 
následováni od. římských 'cisaru.c Ve 'velkém 'rozsahu' 'usilovala" francouzská 

.' '\ revoluce ,o. odstrahění i nábóžlmsfvi •• Ale žádnyďz těchtápláriu s~nezdařil' a 
zustalQ se :ien při pokusech: Sovětská .vládausiluje 'o 'odstranění pravoslavf 
jižodrokú 1917, ale bezvýsledně. 'Jedná' se tEidy. jistě·o něco hlubšíhó,' 'nežli: 
se zdá- na první' pohled •. A· proto takový . boj. nemuže . míti· konečného úspěchu . 

. Naópak každý kulturní bdjpřináší ,s sebou 'Ufu větší oddanost a. přícltylnost 
'lidstva k tomu, co se mubéře'a nač· se mu násilím sahá; . Pronásledováni' 
vyvl?lává' kult mučedníku. Aprotó neinUže' sovětská prothiáboženská pěti
letka skončiti 'jinak,·' než.' jak. ukazuje.historie" posílením .'a 'povznesením 

.. náboženStVí 'a' ~í~kví. .' ... ".. . ' " . '.' '.' ď '. .,' •••••• ::,:)' 

Joasafovci,:c...!,!ovénáboženské 'h[luU v.SSSR. -: So-;ětský protiná~ožen- r 
'ský list, Bezbožník píše~ že: sekta, J oasafovcu poslédní dobóu velffiL se. šíří" , 

· v SSSRido na PovolžLTamje.puvoda' živná pudat'éměf;všélío séktářství '.' 
v Rusku; ,Sekta. Joasafovcu vznikla .roKu '1907 .. Zakladat'el 'a"rukovoditel" . 

, byl fIíéronomach . Jóasa!. RozšIřila 'se. 'hlavriě <v;gubeníiíclí~os'tromské' a 
• moskevské, ano i v . samé Moskvě~. J oasá!ovci. žiji velmi.~';zavřeně: V nad se. 
scházejí k modlitbám ď.aroznovQrum (hesědám). Ženy, nosí vesměS černé ..... 

· šilty a 'šátk'y.Přisetkáói vyhýbají' se komunistum,'á: sovětským 'zřízencum, . 
. ' obracejí sek nim ~ždy zády,. úlKrývají tvář rukama a ',modlí'se •. Nálada· 

u nich jeeschatologiéká,. očekávají příští Spasitelovo ťakonec světa. Na- ' . 
plňtije prý se ,písmo svaté: V agráni.ím 'plánu' bolševiku, spatřujfl dilo Anti~· 
kiistovoa hledí mu všelikým zpusobem překážeti; V době . osevU'rózjíŽdějí. 
'se po/vesnicích a agitují proti setbě, Vystupují veřejně na séhuzích aďvyzf .. iI 
va j í neupisovati státní, pu j čky.". Častob'ýva j L j ej ímí . členy:.i ,.,organisovaní ; . 

, ; :komunisté 'a.agitují proti: sovětum; zejména·proti kolchozum;.Ve:,vsi , 
I ' Jamkovo . Joasafovci . zbiJi. kolchozníky a házeli :je do' r·ybníka .. Hlavně se. : .. 

starají, 'aby získali na svou stranu. mládež, 'zejména,ženskou.;Zvláště V. tom:, ..... ,. 
směru je činna.jakási žena' Andrjejeva. SvédětC. vychovávají OdllJličeně a " 
'zvláště hledí,> aby; senéstýkalisL zv .. "piohérY'\·To ;·prý jsou::rien"ukázky . 
široko. rozvětvené prOtirevoluční práce. Joasafovcu; ~óstřehy sovětského listu 
jS9U jistě 'sp~ávny~' ~ Rúsku··roz,viji se:'opět ~civÝ. ,n~1?oženskÝ"_,ž,ivot,,:,/zvl~št,ě"~ "", 
v .širokých masách lidových. Tyto masy lidové nebyly tedYďirevolueionovány:.: 

· 'právě v .tom hlavním, t;. j. v,duchovníma. náboženském ži~otě. ·.A·,proto marné.,., 
.. jsou .. pokusy .. ~ládního režimu~; R)lsku potříti' a' z~ič}~i:veške~ý .n~~ož~~ský. 
'a<duchovm ZIVOt. .. ' . '. .. ..' ." ' .. :. '. . : r ',,;-: ' ..... :. • 

'. ,I . . ',' .. _ , .",' _o' :, ".' I • • , '. .' " ~ • '". 

' .. [J.uský pravoslavný.biskup. Nikólaj zimlřel v.:Běléhradu,ve; věku41·I~t 
po openlci slepého střeva; Biskup.Níkohij, který měl své úřednÍ'sídlov Lon-'

.. / dýně,' 'býl jeden z. nejpřednějšícn : duchovních ::hodnostářu, ruské' . církve .' 
v emigraci. ,:ď.' .. !' , ' .'. ;, ',' , 

\ \ , ' \'"." ',. .'. '- • ." " I. ' 

'Srbský pravoslavný církevní .snem' zvolil za, metropolitu' v'Záhřebě 
biskupa' Dósiteje;kterýjest známu nás; 'že 'usiloval:o spojení 'naši církve ' 
'Československé se, srbskou, církví pravoslavnou .. 
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... ,M(!xikovypovídá\jálk~V~íikánu. U,příležitosti. vypovězení papež-' 
sk~hp legáta arcibiskupa Ruizy Floresa z Mexika, bude. jistě zajímat tento 
· stručný,výtah.z plamennéhO. provolání . mexického presiaenta'Rodrigueza . 
. Arbisktip Ruizy', Flores ,bylďvývezen ze'země zvláštním vlakem, obsazeným \ 

30. niexickýmivojáky a vysazen v Texasu. Ve svém manifestu, namířeném 
, proti papežské encyklice. obviňuje mexický presid~nt Rodrigues papežskou' 
, Stolici; ·že,už, ze zvyku šiři o. Mexiku neprav.div~~ ~práyv; President pokra-
. ču.je,'že:ctí. svobodu ',sxnýšlení;.,zaručenoumexickou. ús'avou; Ale . ...: pravi: 
;;J~em;pevně odho(Ilán, jestliže bude. papežská/vliúia 'pokračóvat v hro
m~dícíri1,se provokativnímchování, .. ' proměnit . Katólické •. církevní', budovy 

.• Í;c,hrámyve' školy a v: toyárny pro blaho proletariátu."~a' jiném~ místě svéHo, , >: maÍ1ífestu,' president , praví:, ,!Za tím co papežská Stólié:é, '. protestu je' proti 'zá~, 
. . .... : ~onů.~; 'kt~ré ~podl~) ,:i,í~o, M,z,Qt,:c p,?tlaču i í,~Íl:kevní I ,svobodu,: vyzývá, sou: 
, .. ', fll;snfil" ~ex,cke, knezstvo,',aQyodeprelo , poslusnost, platnýmzakp!lum zeme; 

.: "a, ~by :,:,yvolalo; sociální převrat. r o; odpovidá zvyklostem kněžstva; _ které' se 
nechce', smířit se ,ztrátou. svého panství :nad, dušemi. i nad. světskýini'.statky. 

"ifímto . panstvím drželo kněžstvo proletariát .;, tupé' . nevědomosti, . aby ho 'i' 

;, mohlo lépe vydírat. Mexiko: kráčející "cestou pokroku;' nebude trpět, ,aby se 
,! mu ;,vrÍlě.šóvala do jeho vnitřních yěcf organisace, 'která' není i uznána našimi 
,zákon:y;~Neboťzá~onypředpokládají.,odlukú. církVe, od státu." A opět 'na 

,jiném.,'místě prohlašuje president: ,,,Při nejmenší 'známce odporu 'úlkročí' 
, vláda; nejostřejšími prostředky, aby ,definitivně upravila otázky,' které ;stály . 
, uŽ',mexický.lidmnoho:krve i jiných obětí. ,Nemohu trpět, aby, lidé, kteří, 

nedovedou ctít ,ani své ,vlastní, náboženství,·. zneužívali národních statků', 
.; kfboji. proti.vládě." Tato řeč pokládá se za vypovězení: náboženské války, . 
:která po .tříletém.příměří. vypukne teď v' Mexiku ,jistě se zdvojenou silou. 
::~,~_.~ :,,' '. '" ",' :"r_ ,'.' '~' ~ I, :"-, ;:., > .'. 1 ,'" ': 

>J.'Náboženský .obraz lidstva. Y breisgavskéin Freiburce, známém středisku 
.' katólickévědec,ké 'práce;.vyjde ; v nejbližší,. době· poslední .svazek velkého I' _ 

katolického slovníku politického a sociálního. Obsahuje také nejnovějš~ 
'odhadynáboženskéhorózvrstveni lidstva,' jehož se počítá na více než 1822 

'milionů hlav; Z· toho ,připadá na katolicismus 348 milionů, na protestantismus 
· různých vyznání '192, na. řecko-pravoslavné 140 milionů, na' jiná křesťanska 
vyznání .téměř 12.milionů, na israeIity přes, 13 milionů. Mohamedánů je asi 
255ri1ilionů; . Indů. 221,příslušníků . jiných asiiských- .IÍábožénství .,502, do 

,okruhu ,ostatních . pohanských náboženskýé:h představt07, milionů. Není 
, .,' . ~třehaz·důrazňovát,že. zejména .. v příčině těchtoposlédních skupin odhady 

"'; jsou' jeIÍ přibližné askutečnóst může se od nich. lišiti o celé desítky, milionů: 

.... . ,': <~: :/Theolog: ods~~;endo vězení, ~že': od~př:l'riositi ,zbr~ň.:Voj~~skÝ'soud . '," 
·<·;'v ·paříži odsoudil na' rok'vězení; bezpodmínečrtěstudujícího protestantské 

",I' 

. theologické hlkulty.M~rtina, který odepřel.vyk,qnávativojenskou povinnost, ' 
dovolávaje se bible' a . svého ·náboženského přesvědčení; že '. prý se nesrovná-. 
vají:sriošÉmínizbraně:, Soud vyslechl dříve kromě obhájce evangelické pa- .• 
story a několik pacifistů aspisovatelů,~ktéři hájili přesvědčení obžalovaného. ď 

-Soud rozhodl, . že běží' ó vyloženou, vzpouru proti zákonu; . . ' 

Tři metodistické' briťskécírkve' sloučeny. Za zvláštního obřad~ a za. 
<.účastivévody a.vévodkyně z Yorku byly v Londýně sloučeny tři meto; 

'. ',ď disiickébfitské' cíikve,. a·· tó "Wesleylln .. Methodist", "Primitive. Methodisť' 
"a "United Methodisťt:Tím' byla založena největší protestantská církev světa,', 
'čítající 12 milionů čle~ů. ..,.". .... . .. "; '. '. , '. '.' .. . • 

. ' , , \",:':V J:' ''',:''.' ','. " \ I ' .. \ " " f. '.," fo' ,', 

'Kříž"naúlOmeníúcfy"k Mojžíšovi. Památkový ústav' svatých míst v Pa-. 
..lestině>hodlá' převzetí, hory· Nebo-,odkud Mojžíš před svou smrtí se. roz
l~' ,'hližel pozemLKanaan -: do vlastni; správy oslavit;tíri1,žena'vrcholu hory, 

vityčívedle starého. byzantského chrámu velký křiž, který 'věčně m~ svítit 
na znamení katolické úcty k Mojžíšovi.·.. .'~ t,.·.· ." " , 

. ' ,'Majetek španěÚkých jesúitů převzal stát. Jak ď ~znamujeL;Os~~rvatore 
,Romano, převzala španěl skll vláda veškerý nemovitý majetek do svýchru~ 
· kou: čtyřicet kolejí, 'osm universit a jiných. vysokých škol, dvacet čtyři .' Q 

. " ' -,,' - ,',,' \,' 
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středhi'škbly, šest: no'viciátů",'a 1 dvě astronorii:ičké' obse'rvatore;: Všečky 't:yťo 
budovy' jsou ,značně' 'zatíženy hypotekami. Jesuítské školy budou, během' 

, jednoho ,roku postátp,ěny. Ze, třech tisíc jesúitů, kteří žili veŠpariělsku' před 
změnou nynějšíhQvládního režimu, žije většina jeŠtě ve Španělsku 'jakc:J:!Ílk-

i ,zvaní "soukromníc,i. ~ ; "', .. , ' /, \ ,,:; ',: " ' 

'\'1 

, ,', Třetí rlieziricir,o~1}í :siei~ 'kř'esfdnské arc1!~ologie'. kona!', se, v, ; R~veIÍě. ' 
· Předseda, ,monsignore/ K'irsch,vyllčil, význam ~!,jezdu,načež, přečetl, ;projev 

'papezův,l jenž' přál 'sjezdu 'idar" š1írii' jsa křesťá:nský archěolog.,Kařdinál Lega', " 
, "uvítal účastníky.' Dále mhivíl' kulturní, histórik ,Ricci., Nadšeně' byl' uvítán, " 
'chorvatský arche~log don 'F raneBuIíč ,ze Splitu; člen česhíéhovýboru, jmé- , 

nem jehož uvítal zástupce všech národů a států. V zpomenuIHoráce; že moře " 
, rozdvójuje, neboť, děli dva národy při dvou pobřežích jadranského moře;' alé 
, také že, spojujeriárody"v ideálech víry ~vědy. Řečník poukázal na význam 
vědy pro sbližování národů. Ona překlenujevšecky národý-a všeckyboje: 
Nakonec přál sjezdu,všeho zdaru. Předseda Kirséh ocení! zásluh)rBuIiČovy,.1 
jenž předsedal prvnímu ,'sjezdu ve Splitu a. Solině 'r. '1894., Potom mluvil,'" 

,byzantolog Charles Diehl, druhého dne otevřimo, nové mu'seumpř.í byzarít-, ' 
ském kostele,' San Vítale a podány zprávy také o' vykopávkách', v· Halii; '" 
Francií, a Německu. Senátor Orsi pm:draviLsrdečně bývalého svého učitelé· ' 
z vídeňské university' dona Buliče, s kterým se neviděl '40 let: ' " 

: Mexický' pap~žskÝ'legát tJ' Texris~., Mexický, arcibi~k~p:p~pežSktl~g~t', ';' 
Rllizy Flores,' vypovězený z Mexika, odejel zvláštním 'vlakem do' Laredá ' 
v Texasu" v p~ůvodu '~řed,niků tajné' :(>olicie m,exické:'.. ,.." 

Biskupské konldrence v, Olo;'-'o~ci: VOlomó'uci se konaly biskllpské , 
konference, . jichž se zúčastnil pražský arCibiskup dr. ' Kašpar, ,di-. Prečari, , 

'arcibiskup olomoucký, který také konferenclmpředsedal; 'a" dále ď 12 die-'" 
',céimích ,a',4 světícl' biskupové. Omluvil se', toliko" řeéko-katolickf, biskup' 
_ prešovský. Papeži byL zaslán, projev oddanostÍ' a 'pozdrav~apošt;; riuriciovi, 

Msgr., Ciriacimu. Konference' se' zabývala zvláště otázhini 'školskými,' vy
učovaním náboženství"laickou katecňesi á katálíckými školamís právem 
veřejností; V. roce' 1934'má býti v letních měsíclchpořádáncélostátní kato~ 
lický sjezd" jakožto manifestace katolické, akce; Roku 1933 bude se konati 
,v,Nitře milénium kněze Pribiny', věrozvěsta slov~nského v:Karpatecha' Pa-

<' noriií. Dále byla předmětem porad organisace, charity" ótázky: katolického 
filmu, zajištěni pomocných ~i1,v duchovní sp,rávě,riábož,enská',činnost ',na' .' , ' 

" periferÍÍ, apoštolát' sv.: Cyrila:' a, Metoděje. ' ' ,,) , \ , , 

Pap~žská encyklika o pro~ásledovaní katólické Cí~kv~v Mexiku."m;er~~, 
yatóre;Romano'~ otiskla encykliku papeže Pia' XV;: adresovanou, biskupůIÍl 
a katollkům mexickým.' Papež ostřeodsuzitjeboj mexické vlády protí kato~ , 
Iické clrkvi a vyzývá věřícl k vytrvalostí a trpělivoW. Ke, konci dává, pokyn' 
k založení t. zv. katolické akce.':, ' • 

, ,K~nierence,nun~iů, v ,~v~~pskÝchstátech.ďiHm~ké denik~'o~namuji, Ú' 
papež pozval do Říma nuncie' ze všechevrops~ých 'zemi, aby 'mu poda:1ipřesné 
zprávy o' stavu států, u nichž, diplomaticky zastupují Svatou Stolici.,; , , ; ," 

," 'Kat~lické' ženy pT~ti'zan:z'ěstriávdizí :vdanÝch. 'PáÚ. k~mis~:M~zináro(C 

'r 

ní ho "sdružení katolických ženských spolků měla poradu ,a ,jednalo' se o', 
účinku' placené práce provdaných žen na "výchovu "děti. ;Byla • usnesena 

"resoluce:, "Vzhledem k tomu, že placimá' práce provdaných, žen ,má nepřiz-' " 
nivý vliv na výchovu děti po ~tráncé tělesné, mrayní, sociální a lláboženské, 

· žádají, se katolické ženské spolky co', nejnaléhavěji, aby, podrobně ',: pro-" , " 
zkoumaly 'otázku' placené práce, pro"daných',Žl:in a,pro kongres, jimž ,se ,,:' ',' 

• bude konatí,v Římě,' připravily: aj Přesné údaje o možn..ostech postačU:jí~ " 
clch příjmů pro rodinu,aby manželka,nemusela pracovati mimo domácnost; " " 
b J praktické návrhy na', zlepšení' mateřské, výchovy: děti;, Komise vyzvala,' 
národní' svazy, aby iakročily', u svých vlád"aby,ratífíkovalY:'Í!!ezínárodní 

, " ' (Johody ,ve prospěch; žen,' a dětí. ' ' ' , 

:,\.," . \ 
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_,::, Pohroma' ,na ,řád 'TI~m!!ékých rytířd.;Rozllodnutí~ p'apeíské stolice,byl 
'změni!n ~ád ,německých rytířďnaduchovní, na rozdíl ,od dosavadni.,svět~ , 

, , .!.:skosti.To znam,ená,v,pr~ksi, líe jeho, člerlOvé,riesmějímíti íádnéhomajetku, 
-,ale ,musejí "žít,i,v napro~~~. ,chúdobě.,' Důsledky ,tohoto papežského :,rózhodnutí 
,se ,už, projevují V 'útěku řady členů:,,:l., řádu. , Také' velmistr řádu, pývalý 
brněnský"biskup, Klein, ohlásil,resignacj",kterou sice ospravedlňuje svou' 

,nem?cí, ale ·ta 'není· hlavní příčinou. Jeho násfupcembyl jmenován probošt 
·,Schelský·z Opavy.' Obrovský. majeteIcřáduněmeckých ,rytířů ,jé v záboru a 

"přejde' z velkéčásti'donovfdí:rukou: ,",'. " , 
~ ',' ;.:-,1,:', .1 .. '/' ,: ~: ,_i,' _ ' •• '.. :.:, :-,,':- i. ":.': , .' ."".' ::.:' ," ; , ", "', " _;.> . " " 

">ďV šéchnYď klášferynahóře Athósu velri'ti~uťrpělyzemětřesením.:Ušesti 
· kostelů jsou 'poškozeny, kopule. Pět jiných kostelu utrpělo roz'mariité Škody. ' 
Celkem' se odhadují: škody" zaviněné posledním zeinětřesenímv klášterech 

:,' , bóry, Athosu,'na;5 milionu'drachem.:. ; ',;, ,": " ':. 
',".:; ~,'\:" ,,i," ".t,. ,.",'-".~I . ~~",." '.""~"'. '::" 'j ._.' '" ". ',_ ,", ,".' .",':' " 

, i'", V:; pražském a~cibiskupském semináři, jest 118. bohoslovi:u~z nich jest 
• '44 'Němcu; V Litqměřicích, j~st. 88 bohoslovců, zriichž jest jen sedm Čechu. 

Do biskupskéhoseminář~'v Hradci Králové nastoupilo: letos ',98 bohóslovcu, 
'z' nichž 'je'34 Něm'éu.;,:-i ", ' ,. , . . 

\ ... ,,' .,' ,.,' \, ';. . "',~, : >- ,'. ' ! ' '. , 0,. ;' ~ '," ; -.' ' ,'. _, ' 

,'" 'v, bohoslovecké,' koleji církve československé . v ,Praze' jest ,létos' ,ve 
,,'dvou rcičnídch 55,bohoslovcu;; a<sice, 28 've II. roČníku a: 27' v I .. ročníku.' 
. - ,ďLetos ;nel?C?hlohýti;~š~m ž~dat~lům'oďpřijetí' ~o Koleje .vyhověno.;, ',' 

, " , ' .'.,' i"',' . ,.' ~ .',' ~ I, " ", '" ' ,", < " '~' • .", ';. , • ,'. ' • ,:, I, 

"Novým:míšeňským,'biskupeni stalťse ,magdeburský' prelát',·Petr.,I;egge. 
Posvětil hopaderbornský .:arcibiskup' di.·:Kleiri. Slavné: nastoléní bylo v Bu-

:: dyšíně <děkariském 'chrámu. Tamní • "Serbské Nowiny" praví,že také kato-, " 
líčtL Srbóvé sklánějí'se v' úctě před novým arcipastýřem; přejícemu božího 
',požehriání.'Byliby: rádi,abytaké k nim byl spravedlivý; Němci nestrpěli,-
,dosud,' aoysebe,dustojriějšía vzorný kněz'~ Lužický Srb, stal se biskupem: 
Naopak, byl ne~ávnýbiskup Schreiber nejzuřivějším 'poněmčovatelem,' takže ;", 
Lužičtí Srbové podali :Vatikáriú pa~ětní spis'se' stížností, 'že' jest, slovano-, 
žrC!ut a pokračovatel Geruv. Posléze se dostál do Berlíria, jako první tamní 
katolický biskup; ",. . . " ' , , ' . '. l . I 

• J -. , • r"." :1 , , ' . , 
Katolická církev brání poitalšlěizi'Tyrol. < Y jižních Tyrolích,.jež, po 

:svělové válce byly 'připojeny k' Ha1ii, bylyirúšeny,všechny nětnecké školy, 
:a:le,vněkterých školách se vy~čuje náboženství' německy. Italská vláda chce ,-' 
'odstraiIitize škol Ltento zbytek německéhovyučováníaďkrálovským dekre

"témbylonařízeno;' aby do jižních,Tyrolbylo ',vysláncl třicet it~lských kněží, 
" ·abYvyučovalicnáboženství našk~lách(italsky.'Biskupové vTridéntu a v_ Bri-
.' xenu pÍ-otestovali proti,' tomuto, nařízení. ,italSké vlády u papežské stolice 
. '; z'. duvodu věcnýclli: formálních,protože vyuČování,nábožens~ví by tím utrpělo' 

..... a: . znamenalo by to 'zásah do', práv ~ diecésníchbiskupil. '. Papežská stolice pOc 
':: stavila ,se na'jejich'stanovisko a vydala přísné nařízení, jež zcela, :mem()ž-
ňuje pusobení. italských kněží z jinýchdiecésí v jižních, Tyrolích., • _ 

',\ 

"ďVi~ce:192Ó:ial~Ž~~á.Uriio'; P;:ot~stante:éhrétien~e •. entre les~h;'éiiens." 
ď 'de France' et.ďAllemagne. čítá'1700' členů, z 'nichž"jest', :;00 Francouzu a 
" . l\.T- o '" . . ." , ," ' 

.:1200.,emcu. ",. ,'<:, ';, 

'Belgi;kcl TTlisijiií církév,', ač' je, v tísnivých finančních :poměr~ch,. z~mítIa 
'spofení's'Union.ďdeséglises reformés evangéliques (belgická státní' církev). 
'Z finančních duvodů: musela zastaviti vydávání svého' časopisu, Notreéglise 
· a'rozhódla;žé .nebude, zatímobsazo~ati up'rázdně~é fary' a, kazatelské stanice., 

- ,;\ ,'", .,:", ,: ,', , . I ~ I I ,_ \". _ J', • c" • ' , : " ~, " t >' '.' ,-' , " .' 
"Haagská ,';společn.ost pro' hájení' křes{anskéhonáboženstvt',: vypsala' 

literární soutěž, o; cenu: '. :má:' býti: zpracovánothema:' ,,,Zevrubné poj ednání· -;. 
,dějinriého vztahů. mezi kultemžidov~kým'a katolickým". LhUtá k ,vypraco~ 1'.-:-' 

, vání' a odevidání jést1. únor,l 934. : Nejlepší práce bude; odměněna, cenou , 
· 400z1atý~h, .nebo ,zlatou, ~eb:stříbrnou médailía ;ktomu 250, resp. 385 .. 
zl~tých. .. "," .,", . 
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'Jistá 'b~dapešfskábanka dala' jedné reformované nábože~ské 'obCi do.; 
dražby, kostel, . faru; školu a hošpodářstvL Skutečná cena. všehQ ; 20.000,; dra
žební výtěžek 476 pengo. Zákrokem parlamenlitbylo docíleno,že byl :nábo~ 
ženské. obci vrácen aspoň kostel. .. ,. .' >. " . " ".' " . 

. Vše~h :řeck~~katolickýchvěřícich' jes(asi 8'lllilio~ů~'Mají'pětpat~i~ . 
archátů a' sice: alexandrijský, antiochenský,' arménský, . byzantský, • éhaldej. 
ský; dále mají 28 múžských.a 41 ženských řáčlů.' 

. " K o ptické ~ír kVi,' v~ kte~~' Církevní záležitosti spra vu j e g~nérálrii rÚa 
starších s patriarchou včele, .. bylovládou egyptskou 'dánI, . nové zřízení," 

,které opravňuje králek jmenování patriarchy. Tímto, způsobem, byl dmeno~ , 
, .ván patriarchou proti vůli .generální rac;ly Anba.Juannis, . který zbavil gene

rální .radu dozoru nad' školámi a připravil ji zabráním koptického"musea. 
o hlavní zdroj.příjmů.. ..... " .... 

:, ,:11 ,", ,"" " ". ,',,, ,'. '. '. -

, . V 'niio·zemské východní Indii jest mezi 60,000.000. obyvatel' :jen ,240 ď 
tisíc' EvropaÍlů. Z· celéhQ . obyvatelstva jest jen 800.000 protestantU a 210.000 ' 
katolíků.. ;. . '. '., ,ď I ," . .,; , 

" NáboŽíÚ1Skýlisk .. veSpojený~h' '~/átech . aineT;c:kÝch má 460 časopis~~ 
.. , ";' '.' . . , \'.' . ,'. 

Kongres 'v Bolívii přijal zákon, dle něhož všechny církevní klenoty mají 
býti převzaty, státem. 

V· poválečnýéh "letf!ch ToilJlljčila'~ Madarsk~ agráf~íba~ka větší čá~tkú 
peněz reformovaným a lutheránským náboženským obCím .. V nynější hospo~ 
dářské krisi nebyly· některétytonábožeriské obce s to; aby. aspoň zaplatily 

· správně úroky. Jmenovaná' banka, 'zažalovalaneplatícía tak se ,dostaly; 
nuceným prodejem. pozemky, kostely 'a: budovy náboženských obcí Kocsér,: 

· a· Békéssamson. v majeték této banky, ježto nebylo jiných kupců; Dražba' 
" týká se,' také hřbitovů obou obcí. Čle~ové, těchto, náboženských obcí' museli ' 

se sOÍldnězavázati, že·napříštěneb'udou náboženskou 'daň platiti do církevní' 
pokladny, ale u soudu 've prospěch věřitele: Má se státi opatření, ·abY aspoň. 
dražba kostelů a hřbitovů byla zrušena; .: ..' '.,', ".; ...... '. : 

E~angelické cirkevniskupiny ~~ Spanělsku'uÚavil~ se v jednu. společ. 
nou círke~, aby tVořily vůči státu. celek, aby, mohly ,slabší .skupiny lépe 
prováděti evangelisaci' v celé zemi. ; . . , . 

. V: okresu 'krakovském v.Pol~kú . byl orthodoxní duchovní Woloszynski 
okresním starostou potrestán pokutou 100, zlotých, ,že' konal 'bohoslužbú 
v obci, která nebyla potvrzena státem jako ,fami nébofiliálni'obec. Okresní 
soud v Novém'.Sand<?ku trest.potv~dil afaráře.Woloszynského 'k pokutě, 
odsoudil •. .Ježto farář ne~ohl obnosu' zaplatiti; byL odsouzen k ~ dnům vězenL .. 

Z·· bohosloveckéhos~mináře .. v 'Lenirigradivychází kaŽd~ročně. 12-":'15 
mladých. evangelických kazatelů, kteří po krátkém, čase .. přípravy 'vstupují 
do služeb církve. V Rusku jest ve službě již jen asi 40 evangelických farářů; , ' 
na 30Jarářů evangelických úpí v žalářích nebo. pracuji jako dřevorubci na' 
Sibiři.. . " '.' . .'. . ' . . . 

, .; ". , I.,.', ... , . 

Vrchní velitel ruské rudé armády Vorošilovvystúpuje, proti potlačování, . ,.1 

. náboženství a protestuje proti přepadání 'a rušení bohoslužeb~ Kde sé.uby-
· tuje rudá' armáda, nesmí se konati nic" co by, zesměšňovalo náboženství. 

Zbožnost mezi vojíny. stoupla. takovou. měrou, žé, se' o tom v 'dobách' před. 
· válečných anj. nikomu nezdálo. ' .' . " , .~ , 

V bulhaTskémparlameniu hyl učiněn návrh, aby. bohoslovecká, fákulta 
byla z univérsity vyřaděna, ale. tento: ~ávrh byl' po bouřlivýéhprotéste~h. 
kter~ se sešly"z celého Bulharska, odvolá?: " 

PTole~or 'Piccard j~~tprotestantem, od narození' ajesf členem fárIÍí. 
osady v ulici Belliar~ v .Brusselu.Na žádost faráře uspořádal v d?bě, kdy," 
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':. byl', se všech stran .-zahrn,~t .. p~osbálÍlí o' př~d~ašky, p~ednášku ve prospěch' ," 
, 'chudých náboženské obce. á ,ke konci' té 'přědnášky se :vyjádřil, že jehov:Y~ 

'zkumymusejí sloužitiďk sblížení národů a nikoliv. k válce. '. ". 

j' ' VJ~drŽ~m . ~ř~din~sÍí pařÚském: ;ta~í se' n~~zový ďkatolickt kostelz alu~ 
minia;.;kós!~! bude 27 mdrůvysoký" 18 'm,~trů . široký· a 33m.etrů dlouhý •.. 
Matenal,vaz165 ~un. ' .. '''. '. , ', '; . . . ,; .. "'. 

V Lifevsku bylo policií zapovězeno slavnostní otevření katolické vy-. 
soké školy, která měla býti zřízena na základě konkordátu s' Vatikánem, 
Vláda<vidí v ní, státu nepřátelské zřízení., .. ", , / . 

NaSum~tř~ procujíÚi misionářské' společnosti, a' si~~:ď ně~ecká' .. ame~ 
rická a,holandská; americká a holandská.majU8 misionářů a.2000 věřících, 

'německá misie má 313.000 věřících .. v 647 náboženských obcích, 28 misionářů 
.: a ,10 sester s 3600 domorodými pomocníky;' více než 700 učitelů výúčuje' 

v 520 školách na 35.000 dítek. Římsko-katolická misie, čítá 32 kněží, 23 , 
mňichů,10laickýclt bratří, 106 seshir ze 7 ženských klášterů, .132 učitelů a ' ' 
učitelek, 2700 domorodých křesfanů.' . 

" IJlepolicejních iprqv"padlo politickým bojům' vPrusku od: 1. ledna 
letošníhóroku '155 životů lidských za' oběf,a, sic'e: v lednu 10, v únoru 8, 
v.březnull, .v. dubnu 6,'v' květnu' 7, v červriu 19,' v červenCi 86;' v srpnu 8, . 

, v' záříO. Z usmrceriých osob náleželo 70 národním socialistům; 54 komu~' 
nistům, 10 reichsbannerům,SPD nebo železné frontě, 21 z usmrcených nebylo 

', .. ' ,v, žádné politické skupině. Mezi usmrcenými jsou: i dva' policejní ,úředníci. 

, , " ,~Hannovérskýzemský. církevní .úř~dp~věřildoc~~tkuž~nského křesfan-

" i 

< sko-sóciálního, semináře, 'slečnu, ]\1etuEylovou, duchovní správou' ženské 
"studující mládeže·Ý Gottingách.' . . , 

~ . '.. . . " . '. - . '.. . .' f ..; 
Saská zemská konsistoř schválila, zatím p'okusně, aby kandidátky theo~ 

logiébyly připuštěny k pomocné službě v duchovní správě (círk. vyučování 
, náboženství, biblické hodiny, dětské bohoslužby, duchovní správa žen, péče 
'.I o p~opušfěné vězně,kazatelská služba atd.).' . 

,'Ministerstvo školství v Oldenburgu dostalo se do rukou římskému 
katolíku, proti čemuž podala evangelická vrchní církevní rada protest; je to 
prý výsměchem ·.dvoutřetinové části. evangelického, obyvatelstva. Naproti 
tomu národní socialisté zastávají' stanovisko; že jejich ministři mají "býti 
činni, státně politicky a nikoliv. nábožensky; Jen národní zájmy mají prý 

'I'. :důležitý význam.. ' '. . " ' 

, ! 

,~ ... : 

1'-' 

, .OÍdenburská vrchilí ci;keúní rád~ zažalovala. mitÍisterského předsedu 
. Rovera prQ urážku na cti. . .' , ' . 

.Z 5218 ~sob" které: vé Virtelilb~;sku roku: 1931 'vystoupily z evangelické 
'církye, 'přistoupilo 1228 k apoštolské společnosti, 3200 nepřihlásilo .se k žádné 

" křesťariské společnosti,: 169 osob ,přestoupilo do katolické církve. K evange
'lickécírkvi'přistoupHo celkem' 745 ,osob,'z níéhž. 454 z bezvyznání a 281 
~zc!rkveřímsko~katolické .. ,' '., .•... .' .. " '. . 

'Areibiskupovéabiskupové.římsko-katoličtí v Bavorsku vydali společný· 
pastýřský' list k duchovenstvu, ve kterém se vystupuje jak proti komunismu, 
'a socialismu;', ťak r proti' přemrštěnému nacionalismu. • 

'. .Duchov;~siv~~'v ~,Rakouskú" j~'st, zakázána 'biskupským ~ýnoseni, pří
,'slušnost<k :straně;nár()driích'socialistů)l k straně hajmverů.a zvláště se 
.. zakazujedui::hovním jako h:čníkům; vystupovati na schůzích' těchto stran .. 

~~ '::Celá řádab~h~sloÚeckýchďs~mi~ářůve Spojených státech ame~ických. 
'zavedla' zvláštní kursy pro žurnalistiku •.. , . , ' ...... ď •.... .' '.' ... . 

A~cibiskupze sáo Paul~posl~lt~legr~m ~rcibisk~po~(v Rio de Janeiro, 
v němž' senabíir' zá' prostředníka"'mezi',revolucionáři státu Sao . Paulo li 
vládou. ".' M., Z. 
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