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, fNa okřaj'
nedávrié,anketý.)'.,
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, Otázkaregúlace ,porodnošti' shtla, . seď

';

~vláště,v 1ét~cl( po~

válečnýchjednímznejožehavějších~ Pr0blémůspoleče,nských i
,osobních." Není ninohootazníků nadostidem 'západoévropské

,':
,'.

civi1isace tak pronikav~ se' vtíia jících dosvědómí j ednotHvců, ci
" ' do úvah státníkůa. sociálních myslitelůo'búdoucnosti věcíobec~, .
:ných, jako je,:ve sktitéčnosti,žesemusíme iozhodnotiti,htiď pro'
'. rodičovství nebo proti rodičovstvi,buď,pr() intensivní' politiku',
, . populáční inflace nebo' proti:Yzrůstu' 'SoCiálnípřelidněriostL '. '
ď Nebudti ,vypočítávati známá čísla
velkém, úbytku porod;;
'.\: ,nosti po stránce l'elativní i absolutní .unás·.á v ostatních státeéh
" západoevropských> za posledních 50 let. Dnes inněspíŠe záléží
riá,objasnění,"zcla' je možno iúilézti. ídeovoÚmótivácíurčitého
, způsobu :regulacé . porodnosti, přípustné s hlediska "soCiálního
.krité:riakřesfanské církve. Církevčéskoslovenskájej,ovólána,'
'aoyse kvěcLféž vyslovila; Předevím'protó, aby pomohlá.hledát
. . .~. c,~stti ze zmatků mnohým' svým 'členům,. a členkám, kteří vbez-.'
", .radnosti a' časté neutěšenosti· svého manželského ';' života' hleda,j í
: u své ,éÍrkveúpří:Ínnou rádu: Al~též veřejnost mimo~írkevrií
·'·.očekává oďnaší církve její .rozhodné ,slovo, poněvadž jím má .
. "býti· podáno. svědectví o 'mravních '. základech jéjího výchovného',
.. díla v našem národě. Objektivníni rámcem a zároveň ,jádrem' to':
, . hoto' článku' jé. anketa' o kontrole, porodů, která byla svolána ,'.
na 24~ ledna 1933 ústřední radou, CčS,. za předsednictví patri';
·archy,·G., A.Procházky., Účastni1i:se jí kromě členůUstřední' ,
'::J . rady a profesOrského ·sboru.Vysoké školy~bohovědné' jaKore'; ,',
' .. ferenti . pozVaní' odbornici,. kteří" probrali, tuto otázKu: s "hlediska'
,Jékařskévědy, lékařsk'é 'prakse, trestního práva, spciálnípoli::
, tiky" a 'křesfanského : světového. názoru. ,Zmíním se především o'
důležitosti slova odborníků, jež jim v otázcerégulaceporodno~'
· sti přísluší;' dále' uvedu projevy referentů 'na anketě' (první tři
· jsou ve .zněníautentickém); nakoneé'shrnu výsledky, ankety, '..
,jak se mně jeví. s hlediska příslušníka' CČS. "(ProL . Spis ar píše'
:přípushiosti .užívárií antikoncepční' p:ievénce, pokud se, týče
•
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křésfanské:naukyCČS,):';-: "::<
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ď
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'. , 'ByIÓ uŽřečÉmo, že problém r~'guláce porodů'jenufnořéšiti
jáko' naléhavý předpoklad , . duševní " rovnováhy' 'jednotlivců a
,~'stejně též jako emirientňízájem"spO;lečenského celku> Mnoho. "'1
o'

••

'.',
,

.~

':"'.\

.

,',' ~
"

čie~né ,. ródiriy:~ebo' ·r~4ukov.~né' ,rodiny': nejsou je"Ii: soukromou;
záležitostí manželské dvojice. ,','. ','
,. ... •" ".,'
, Ve ·svých •• totalitriích "závěrech ',a ,pospoHtýchkorelaCích
'uvnitř,národníhóorgariismuspoluurčuje souhrnnásummace roz_.
hodnutí mánželských dvojic buď celkovou výslednici racionální
populační politiky" nebo směřuje při upřílišněné sociálnfinflacf
přelidněním' k ohrožení' mezinárodního míru,·ne·bo naopak,při
t~ndenci k· rodičovské, afesii' vznikánebezpeči chronickésebe~,
vraž·ednostinárodního celku, nebo celého' kulturního typu od','
".':,.,
,':" "
umírájící společnosti."
, " ,Otázka regulace porodů. je pro tuto svou sociální důsažnost ,
předmětem studia 't. .'zv. užitésodologie. Sqciologové 'a sociální.;"
politikové dobřero:ipoznávají, že, rodina je základní, společen~'" '
sl{Ouin·s~itucí. U~ ,zakladatel ',sociologie August Comte rpzpoz-;'
.' nal, že rodina'·je zárodkem společenského ,ústrojí. Jak dobře,',·
Comteviděl,je, patrno: z, jeho poučky, žesev ro'dině zrcadl(
soubor ,změti, jež 'jsou 'příznačné proslav společnosti jako: celku: :
" ,Sodálnífi1osofie, ďzníž rychá:iejfkřesťanské :církv.e, doplňuje:
, poznatek socioloMlV or<?dině~ teri smysl,že fatoje,základe,m. '
, stejně 'sociálriího řadu reálného jako ideálního':""":". totižkrálov.,. ,
stvrbožího Iiazemi. ,Rodinou j·e,prostředkovári' obdobně tělesno:
..
quševní substrát pro výstavbupopulačpJ, základriyspolečellské" ' ':.• :. "
, organisac~,jakoje'rodina ,mediem pro konservacinejlepších.
n,áb~ože~skýc,h zkušeno. stí ;odua ~šlechtilýchducho. ~níchoasPi,::"
<ij,~,
ra~l,klanui kmene. nebo, naroda. Clrkev ma mnohoduvodu, aby
,;, ,
si pečlivě všímala soHdnostikořenů, z nichž rostou .rodiny.
'
., ", ,',
., Rodi~a . byla na vš·e~h, sl~pních společenského, vývoje ďdůle~
, ,žitým.kultickýmstřediskem: Skrze rodinu' dostává se církevdo~ ",,0:
půsuddo, styku' ,se svými věřícími. Ná.,rodičíCh :z~leži, zda po.;,
snají dětLna.bóhoshižbyá do hodinďnábož,enské výuky. Při vý:'
'zna,mných: okamžicích' života provází duchovní:,+odinu od ko-, ,
lébký ke hrobu; ,
,
,,' , . , ';
, ,"
, ",' Cíi-kevmusí si' velmi pozorně vŠímati, •co se v rodině děje.
,S jejím mravně",výchovným posláním: souvisí;.' že podřídila, bed':
Hvémudoz'oru','pohlavní morálku' věřících~ V našich dnech' by
: .. '
eírkevprohrála svou frontu na poli spásy, kdyby. se jí nepoda7
řiló moudře usměrniti instinktivní . popúdy/' přání a' impulsy
~./':,
'erotické ,povahy zjemniti je vé službách osvíCeného'" rozumu.
/,
Otázka náboženská: je ve své podstatě' otázkou.životnihoslohU:~
V náboženství i ,v,.erótice s,Ci musí člověkosobriě rozhódovat.
" I když nepřijíinámeslepě' 'všechny ná~óry t.zv. nové:psycho-'
': lógie, 'zkušenost nás poučuje, že logika ná,boženského názoru a
postoj k zásadě pohlavní zdi-ž·enHvostisouvisejí spolu s pravi- .'
,delností ·téměř zákonitou; .
' . , ' , ',', '
.- ." , • Nuže, církev n~může névidětifaktu, že ,vynález ántikoncep':'
čníchprostředků, je' událostí revolučního dosahu" jež změnila
, Jlodstatnědosavadní přímočarou techniku pohlavního život~.Na ,
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setkává 'se' církev

sJvr?etiim," Že "r~guiace' porodů

,~ . ná 'iákladězániěrnéprevence početí stane se,'prostředkem'ra.:.

, cionáln( politiky , populačrií.Jinak',~se. zase množí 'zdůvodněné .
, výhrady oproti mravní .přípustnosti antikoncepčních,prostředků, '
." ,. " po~ěvadž vedou, k, nevázané· neřestnosti . v různých',odchylkách
',od manželského života, a jsou zřejmě nebezpečnortl zbraní vrukouinladých,lidí. Dále je zde skutečnost vážné sociální ,nemoCi,
'to zv.poh:atářst"í" 'jež'se,siceod metodý prevence, 'početí' pod"
, .' 'statně liší; přece ,všák 'je rozšířenou formou regtilace porodnosti.
.' ." .',' ",' , Nejde všákj~n .o teorie,nýbrž o póvážlivoti praksi. ,Církev
"".'
křesťanská naráží stále~ na změněnou situaCi a setkává se' sfaktem, že.vevzrii.stajícím počtu rodin je ,poródnost regůlována ať·
'už '. prevencí pOčetí neboďpofratářstvím. Je 'ovšem, mnoho lidí "(a
. věřím, že: mezi nimi'. značná část'věřících křesťánů) , , kterým
, , :,'otázkarkontrolypórodů je vážnou ,otázkou svědomí. '. ,,'.,. ,
"'~ :,Pro·tyto lidi 'především je církev povinnaiasriě naznačit·,
,směrnici, kterou hy jejiCh rozhodování měló býtvédeno. Církev
'svobodná a moderní' měla hy 'při tom dbáti tří, pravidel:. .'
,";:"" ,Přédeyším ,se . má,vyv,arova ti' bezmyšlenkovitého' opakovánf
ďstarych, zákazů. Neobejdeme se, ani: v. oblasti pohlavní morálky
.' bez, revise', obsahu tabuistickýcn. pouček " ctihodného stáří, 'jež
" : :všák'pro 'naši dobu ,nevystihují způsobem dostatečně, funkčním
'. '
ducha,evangelia Kristova a stávají se ohnisky: 'nebezpéČných
duševních· konfliktů.' ,
~",
, : Za' druhé: ,Při této revisi má 'církev československá'vyslecn-'
,nouti názor, kompetentních. odbOrníků .. Neboť' soubor otázek,:sou.
visících s regulací porodnosti, je přes svou ožehavost problémem
•odborně ,vědeckým jeho ,řešení můžeme ,svěřiti lékařům, socio-'
logům ayy:chovatelům. Zde je zajisté jednaz konkrétních inož,', ností;ukázati, jak.můžeme nejlepší poznání vědecké : a snažení
,mravní naplniti duchem Kristovým:,CČS se chce potičitiu svě
.,';"
j . ' ,
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, ~,

,.'

•

~

a

domitých,odbořníků', poněvadt věří,žezaručené' výsledky:'vě~

, ,deckého' bádáÍJ.(prokážf-znovu pravdivosť. a závaznost nor'em
.> ;>evange.Iiá·,;J~Žíšo·va~,,'. ',' .,.'~
"<." .'~:." . .,: ....
,:'>
" ',',Za'třétí:Příkaz,evangeIia o ,posvátnosti manŽelství, odů~
::stojriosti :a.věčné ,ceně lidského života 'platíbezpodmíne,čně i pro
.:
~,ČS;:;;ľ:nemů~e: v,té -Věci. ná~adám doby.ustoupiti.' , ':, " .•' :' ."
'~; ",:-._ " ,·Ve.',sqodě.s ,-t~~~to,.'zásaaami byla!uspoř.á~ána··anke'ta o,koni
"irole porodnosti za ~časti vyrÍikajících odborníků: MUj)ra'Karla
, ';Klaitse, ,docenta Karlovy university, paní . Betty Karpiškové,se-, '
;, nát6rky Národního shromáŽdění, universitních' p:rofesorůPhDra
Emanuéla~ádlaa :J:UDra:Emilá .Svobody a,paní'MUDr.' Anny
, ,.' . Schu~tIerové; . '
.. ,'"
'.
'
''o',

"

'.

,'I"

':'

'.:',),

'3.:

" , Regulaci porodnosti s hlediska
dr:-Klaus: ,,:.
J.'
"

lékařské :~ědy: osvětlil 'doce~t
,,'
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, '"O réfo~·niu-pilfagraIu 144 jak ,v cizině, tak, u nás, pra'cuje
se po převratuyelmi pilně. Jsou' to hlavně strany" socialistické,
které, onoveIisaci paragrafů, pojednávajících,o.. trestnosti, vy-,
hnání,plo.du, usilují, ,Nyní. jsme svědky čilé 'výměnynázoroyé'
, jak 'ý no.vinách; tak v revuích i ve schůzích o. návrhu, který vy,,"
pracovalo ministerstvospravedlno.sti;
;';Řeknuupřímně, ,že výsledek všech těchto. rozprav není valně: "
"uspokojující. Stojím' to.tiž na stanovisku, 'že, zákládní problém
je po.vahy ryze vědecké a tudíž může,hýt'řešen pouze'nietódiuni .,
vědeckého.' ro.zboru'a nemůže' se' stát předmětem politické' agi- "
táce, nebo agitace 'třídní. Stalo-li se, tak, nebo kdyby se:tak ,.'
mělo' státi v budo.ucnosti, byla by to. chyba. Z vědeckého. stanoviska má právo mluviti v otázce regúlace po.rodů SOcio.Io.g; do.
jeho.ž oboru děj tEm. spadá jako zjev,so.Ciální, ,právník aby ,po~
jednalo trestní stránce věCi, filósof a kněZi aby rokovali o. mrav"'
hí stránce a konečně lékař, přírodo.zpytec, , pončvadžotázká' re-'
, gulacé ,po.rodů, ~aspoň' pokud umělého přerušování. těhotenstvÍ.
se týče a o.tázka prev,ence, jest:o.tázko.ulékařskóu.·
,"
, 'Hodnotíme-li účast mediCiny na řešerií pro.blému um~lého.'
přerušování, těhotenství, myslím, že mediCina má' zájemnei:,
'živelnější a tudíž také právo i povinnost pronésti' soudnejzávažnější. Neběží 0., nic méně než O. zdraví ahezpečí,života,
ohromné řady žen'a:o národní'zdraví vůhec. ,"
"
, 'Umělépřer~šení těhotenství, abortus, 'jest operaci, a: to ápe,rací krvavou. Mimo to. SVo.jí zvláštní po.vahou nese' s ;sebou
daleko." větší risiko infekce' nežli řada operací jiných,' kde lékař,
za norIiíálních:okolnostímůž,e zaručiti aseptický průběh opé~
'race.Řeknu hned, že tomti tak u.abortů není. Přerušování těho':
'tenstvI'děje s<přerušenímšpo.jen{ plodu se 'sliznicí dutiriydč-,
Io.žnf; 'lékařproriikádo' dutinyděloŽlií pochvou,která ani u'
,zdravé ženy není nikdy pro.sta:bakterielníchzárodků. 1 při nej- ,
větší "zručnosti, bedlivosti; nemůže.'žádriý" operatér "zaručit tak'
'ř,ečené aseptické, ti:>', jest s . vyloučením infekoe, provedené, pře
rušení těhot,enství. :Nové práce Alberto.vy o latentní infekci dč;,
,lóhy,'pak experimentální studie o' bakteriální floře poševní a
jejím vztahu k dutině dělo.žrií ďdokazujízřejmě, že aseptické
přerušení těhotenství'mo.žnénení a 'asi nikdymo.žrié nebude. ,',
To. je' třeba, ,aby' měli: n'a pamětinej eno.m laikové,' ale i veliká, '
řada lékařů.
" ", '".' ,
'
'.'"
',' "
..
, ", Abortus je tedy operaCí krvavou,' spójeno·u s nebezpečíni inlekc'e i zj rukou ikušenéhoodborníka. Že poměry jsou tím horší"1
čím méně o.dbo.rně abortus je prováděn, ať ruko.u lékaře. ne_odborníka, nebo rukou laickou, leží na bíle dni. Přivrženci tak ,
zvané ,so.ciální· indikace také nebezpečí, aborlu uznávají' a jím.
argumentují, tvrdí-li,žeje třeba prováděni abo.rtů vzíti z rukou' '/
neodbo.rných a svěřiti' je rukám odbo.rným.Jim budiž řečeno,'
'že, sriad nejkřiklavější ,případy byly .by ,odstraněny, 'technické
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'chybý aspoň hrubé' pá-vahyvylouÚny,:; ~le'nebezpečí prOŽeriu'
bytím bylo zmenšeno' poměrně névalně;·. "",>
vás' bude' ,~ajíma{ti několik: 'mál~: čí~el.póminu,ony
~ >hrozné statistiky z nemocnic
jiných ústavů, kde zachycují'· ,
se' větširiou ,následky pokoutně provedených <ábortů; poněvádž
oněmi právě operují přivrženci sociálních indikací.Uve'duzkúšenostiruské, a,to takové, kde potrat byl sociálně indikován se
všemi formalitami • tamějšího řádu:. Podle. VasiIevskéhoknihy,
která vyšla vLeningradu r. 1928 (zvláštní otiskďz Krasnoje Ga:
zety) vysvítá,. že.v Moskvě bylo v' létech 1919-::-1921. vjednoni .
· z, ústavů, zřízeriých' k provádění abortů, zavedeno ze sociální'
indikacelégeartis,' to jest podle zásad současné vědy lékařské,
553 'potratů. Z takto operovaných .ženónemocnělo: těžce 71,
,2 ženy zemřely. V L~ningradě v téže. době v Naděždinské porodnicize 44 sociálně indikovaných potratů ,těžce' onemocnělo··
.~.' Námitka, že. na tě,chto hrozných, procentech nese vinu. ta~
:-" osbilámedicina> ruskái se kterou proH mně vystoupil na jedné
schůzi právěstóupenec'stran lévýéhí' je lichá ,,'a třeba vzíti ,
· rus,kou medicinu V ochranu proti takovýmto tvrzením.
'
''-'.
~"
.
'. ' Než tím nem všem nebezpečím konec. Moderní výzkum bio,;,
.'. ',Jógic'kY·' o\'změ,nách,' ,kter~ '. vyvolává' v'"t~le.- že~~ně' t~h'ote,n:stvíf
' . ukázal, že vlivem těho'tenství nastávají. v 'organismu žeriině'zniě- ,
',ďriy,ve všech, důležitých orgánech" hlavně však v systému žláz"
'stak řečenou vnitřní. sekrecí; jako jsou vaječníky, .hypofysa
v mozku; nadledvinky, žláza štítná atd., a' pak, v tak řečeném '
. vegetativním . s.ystému nervovém, který s těmito žlázami je
, v úzkém, čimwstním spojení. Lékaři v Rusku, kteří mají hojně;
'příl~žitosti' studovati následky legalisovanéhopotratu, : dosPěli
. za řadu leLk těmto zkušenostem: Potrat, hlavně tehdy, 'je-li'opětován,' i když projde bez tak řečenýchpriinárníchnáslédků,
· tll jest':kdyžžena zůstane po výkonu operativním zdráva, ,Ýy,konává· na vnitřně' sekretorický systém a na nervóvY·systém
'ženy' neblahý vliv, který objevuje ,se teprve pozdějL To. jsou
tak řečené pozdní následky potratu, jimž neunikne žena žádná ..
, . Bylypopsáný hlavně tak řečenéveg~tativní neurosy, které ve"douk poruchám funkcí jedňotlivých orgánů, na př. traktu střev. ' " .niho, systémucevního a srdečního, a výměny látkové. Dále. byly
". p~psány a zaznamenány poruchy:" oblastinervo~é a. psychické:'
. " nervosa, dráždivost,pokles duševnLi ·fysické výkonnosti, před
časně uvadnutí· aieslabení.', Též' o .častějším'.výskytu neplod'. 'nosti utakcivýéhto žen nutnó se zmíniti. O škódáchmravních na
,duši' ženině tu anL nemluvím.V.nedávné době o' těchto věcech
pojednali lékaři na 'sjezdu ukrajinských gynaekologů v r. 1927,
kteří ,došli k stejnému závěru.
' \
'ď'
, Z, pověděného patrno sdostatek; ~ že se'sfanovisk'a 'nyně;ší ď
"
lékařské, vědydliIžno. prohlásiti umělé'přerušenífěhotensfví za·
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, 'výkon'nebe~pečný,'zdrav(ženinů ško'dli~Ý itéhdy, je~li, prove-:
, den rukou odbornou zadokorúllých pravidel asepse. "
. Lékaři, pokud stojí' Orvšemna půdě 'vědeckého poznání.a· ve
,svépraksi se' hó přidržují, riemohou umělé přerušení těhoten
ství označiti' za přípustný prostředek, pro regulaci 'porodů,a
snahy, které o tousilují,musí. bezvýhradně odmítnout. Na tom'
nemůže změnit,nic faktum, žě veřejné mínění jeinfoÍmováno né-:, správně aže poukazuje na velikou řadtilékařů; kteří aborty pro~
'v'áději zcela. řemeslně. Budiž , řečeno otlwřeně, že titó .lékaři opu'::
stili 'ať z toho či onoho důvodu, ať z pohnutek ideálních či z po:',
hnutek méně ideálních, základnu' vědeckého poznání;' která triá
býti vůdčí pro veškeré, jejich jednání, a.že se octli v rozporu 'se '
stavem dnešní'vědy lékařské. Ty, ,kteří provozují' abórty z po;- ','
hnutek ušlechtilých"hude možnopoučitj tak věřím, ony pak,
kteří je' pr~vozujíz důvodů zištných, musí si vzít na' staroststa-:- ' '
vov~ké'organisace lékařské.
,', " , '
': Věda masloÍ1žitživotu~ Považuji proto za nutné, aby lékaři.
hlavně odbornki, vyšli ze svého soukromí
nerozpakovali se čé:
liti aktivně 'agi'taci, která se, pro legalisaci ?-bortů, rozví jí,,' a aby
vyvr~celi mylné informace" ve, kterých široké vrstvy, lidové touto
agit~cí se, octli. Je přirozeno, ,že velká řada' žen -7- a ženy 'nyní
oaborte:ch svýchnecho,vajížádných tajností,- Méré prodělaly,
domnělé beze škody třeba řadu ,potratů, pak lékaři, o nichž je
známo, že potraty lehkomyslně provádějí, stávají sespontánní:-.
mi propagátory mínění, žeabortus je neškodný. Proti tomu nutn() ,
ď '
"'"
, '
vystupo;váL
, Druhá pověra, která jest, rozšířena v širokých vrstvácll,"jeta; ~
'že .těhotenství je soukromou" záležitostí' ženinou, a že ,nemá:. ni~:
kdo práva, omezovat ženinu osobní svobodu. Často slyšíme de:",
inagogické heslo,', že žena má právo'disponovat 'svým vlastn,ím '
tělem. Náior terito ve s'vépodstatěegoistický,'hyperindividua1i~
stický, divně sevyjímáv'prostřédí, odkud vz,ešel. Zůstami 'opět,
ti poznánívědeckého, u biologie lidské.,Názor,jako by nový je~
, dinec;který vzešel spojením dvou z,hodečných buněk' otce a
matky, b;)rl součástí těla ženina"p'ars vEmtris matris,ják zní 'sta.:.
rý termín latinský, jest za nynějšího stavu biologického, poznání
neudditelný.Podle nynějšího poznání od samého počátku, 'to
jest od okamžiku, kdy splynou, obě záródečné 'buňky, vzniká
nové individuum, na jehož výstavbu poskytl 50, proc. stavebrií
, hmoty otec a 50 proc. matka. Od samého počátku vede toto indi-, ,
"viduum'svůj,vlastní autonomní život, řídí se svými vlastními.' '"
vnitřními vývojovými zákonya,od matky p~ibírá,jeriom potravu
a stavebnimateriál k. další své' výstavbě. Se stanoviska biologi,;.
ckého není žádného, rozdílu v autonomii mezi: zárodkem, který'
ď je přissát k sliznici t'ělaďěložního 'své matky, a mezi děckem,
které je přissáto k p~su. mateřskému. Tento důkaz o 'primární:
. autonomii zárodku lidského a vubec zárodků všéch, výšé orga::'
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, riisovaný~h ,zvířat; měl. bypoméin soudu',mftivliý,'i 'ria ~ra~ní,
střárikutohoto problému., Zárodek není, kus mrtvého masa, nYbí.-ž
nový č1ověk, třebaže, v"první~h stadiích svého vývoje. ;, ','"
,
" : Ke 'konci chtěl bych říci několik slov k soéiálníindikaéi, ne-' ,
· boť kolem ní, ,myslím, se. nyně'jšízápas točí. Viděli jsme,: že' mo':' ,
,~ 'derní věda : lékařská . riemůže přerušení těhotenství (á:boi-tus)
uznati za metodu k regulaci porodriosti;Proč, byl6řečenD shora.. "
. ~~' Připusťme;že~ by se 'tato metoda' u nás zavedla. Jako lékař, do-' ,: '
" bře znám sexuální poměry dnešní společnosti.' Nikdo dnes neukládá si žádné." zdržénlivostL Je' -jiStD, ' že .bychom v n.emocni.:.'
,cícha na'klinikách museli, u téže ženy'prDváděti,potrat třikrát; ,
',čtyřikrát; možná i, vícekrát, do roka: Jaké by to mělo :následky· .
:pro' zdraví ženy'i kdyby aborty ony probíhalý bez infekce, mož,:,: .
no domyslit. 'Jaký. by byl :mravní stav našich žen, je otázKa'
"drUhá. o tom ani nemluvím, že bý 'uzákóněnímtohoto výkonu
, byl. vážně otřesen: mravní 2iáklad konání lékařpvaí který' vedle
· svého ,vzdělání vědeckého musí se říditi: mravním svědomíni. '
,'> Jsem přesvědčen, že némůž.emepřestati jenom na,negativ;'
· ních návrzích. Otázka regulace, porodů tu je, je vyvolána živel':' '
nými. silami,' které. působí ve ,společnosti lidské/,V kulturních'
zemích musíme se s regulaCí porodů smířit. Běží jeri 'oto, jak
. porodnost regulovat. Potraty otázku řešit nelze. Lékařská věda
, niusívěnovati sVDji pozornost prevenci, otázce, jak ,neškodným
způsobem. těhot~nství předejíti, problém ,se musí chápat ne. jako,
a1ternativatěhotenstyí-potrat;ale jako, těhotenství 'a netěho':' "
""
tenstvLY,poslední době věnuje se. skutečně \radbomém· písem':',
nictví: otázkám, těm to , pozornost. V zpomlnám jenom prací· J a- .
,ponce Ogina; pak' Němce Knause ze štýrského Hradce,. pak ,
Fdinklaz Vratislavě. To je, myslím, cesta schůdná a' našim po-:- ' ,
", měrům 'nejlépe vyhovující. Regulovatporody pferušĎyáním tě- .
, . hotenstyí je barbarství, nehodné kulturního ;národa.. Zákon,ktery':
by'byl v' rozporu' s vědeckým poznáním a Umožňoval p'oškozo- '
vání zdravíširokýcbvrstev lidových, je, myslím, v demokra:,>
tiékém "statě'; nemožt,tÝ. "
,
','
t:

.:

I'

", O kontrole porodů a vnitřní svobodě ženy promluvila seriá'"torka Karpíšková:
. ,
..
,
: . ,j,V každém národě, dopracovavŠím se vyššího stupně kultury,
/ 'dochází, k.prohloubenéodpovědnosti za, dítě. 'Ztéto'odpověd
, nosti pak nutně ke kontrole porodů, jejíž pohnutky jsoupřédévším mravní, v druhé hidě ·pak 'hospodářské. Kúlturní'spólečnost·
by mělá respektovatmravrií a hospodářské, duvody, vedoudke
,kontrole porodů. Nečiní tak; zařaďuje' naopak do" trestních zá-:-,
, k?~ůpřísné' tí"esty-žalářenJ. na 't1mělý:potratVš~chny státy mají
, za)em na vysqké p!lrodností, aležá~ný,'dosud nedovedlplně ť
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zabezpéČitivšech~y ty děti, jež se narodiv prostředí a pomě. r~c~, jež .nedávají zárUky správné výŽivy, výchovy. a,,:zdělání·
·dttete. , ' .
'
..
.; , Tento· nepoměr . mezinásilnýmdoi1úcováním' žen k porod:::,·
nosti a:mezi vůlí a možnostmi států k zabezpečení dětí,jež,by'
se rodilynekontrolovaně,.náhodóě li tudíž neodpovědně, dává'
, ·plnéoprávnění všem, kdož se ,domáhají zrušení státního nátlaku"
na ženú':rodičku. Jsou to pokrokoví, spravedliví a,nezaujatí lidé.
všech národnostLa nejrůznějších světových národů,kteřížádají'
v nejvýznačnějších: státech' evropských, ale i mimoevropských;'
buď úplné zrušení, nebo pronikavou novelisaci tak zvaných, po- '
,tratových paragrafů. 'V Ruskú .je problém vyřešen úplnýmzru-:
šením· státnIho nátlaku,v Estonsku a' Lotyšku připuštěním soci_o .
álrií indikace,.v Polsku a Jugoslavii snížením trestu' za umělý
potrat na pouhých 17. dní vězenI; v Dánsku pronikavou novelou
'a 'v Německu rovněž zmírněním trestú.· '
..,
.
. Všude se cítí, ž,e'nevystačíme s' dosavadní~ . posuzování~
potratů s hlediska trestního práva. V posledních letech se té";
měř všude odpovídalo, na'stoupající pqč~t potratů používáním."
zmírňovacího práva soudcu při vyměřování trestu za. zločin vy;'
hnání plQdu. Z ohromného počtu prováděných potratů vyplývá;
že' mravní cítění lidu neuznává potrat zločinem, .tím méně, Vraž-' .
dou.'Tak vzniká hluboký rozpoi mezi iněním zákona mraVním
cítěním lidu. Tím je nejen autorita, ale i existence 'potratového,
zákona v samýcl1 základech úplně otřesena; nemůže .nadále
figurovat v trestním zákoně. bez úhony pro právní normy; na, vrhuje~se proto již'od let popřevratových jeho pronikavá nove,Hsace. Byly to od r. 1920 tři iniciativní návrhy Landové~Štycho.,.
vé, jeden návrh'německýchsociálních'demokratů: dra Holitsche:'
, ra, Blatné a Kirpalové v parlamentě; a' návrh odborné vědecké'
"ko:mise z r. '1926 v připravované novele trestního zákona. lni-.'
ciativní' návrh ministra ,dra Meissnerá z června r;' 1932 vzbudil
, ovšem největší pozornost, poněvadž jde o návrh člena vlády a
znamenitéhó právníka, ale i proto, že legalisuje, potrafpři sociální indikaci. '
. .I'
,
Při. posuzovanitohoto návrhu nejde oto, jsme-liči nejsme-ti
. přivržencipotratářství - ministr se sám prohlásil jeho odpůr~
.cem -nýbrž ,pouze o to,jak zabránit okamžitě hroznému zlu
pokoutního, fušersky prováděného' potratářstvf. a mrZačenÍ' žen
z nejchudších, ale i středních vrstev. Ministr. Meissner přišel
s návrhem, který uspokojivě řeší právě tento nejožehavější
problém. Odmítnutíjeho'návrhti (změny jsóu ovšem přípustné) ..
znamená dát souhlas k dalšímu vraždění žen, k. nesmírnému
utrpení svědomitých; dobrých matek, které .se'vzpírajírodit do
bídy a 'neřesti.
'.
Vraťme se >:šak k otázce kontroly porodů; Kontrola porodů
je za dnešních našich: názorů .na právo~dítě.te, na radostné dět..;
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,stvF,a: zdravý základ'živofní" svrchov~ně:nutriáj 'je příkazem '
, . ,zejména ·vproletářských vrstváchvdobě,kdysi' 'nevíme, ra:dy
;,8 ;,požehnáním" raciotÍalisace, a poněkud slušným zábezpečením
.>:všech' nezaměstnaných. Jde . jen o to, jakými prostředky,provádě!. kontrolu porodů.'
, " '
.
'. 'Kdyby ,se bylolidu,t~k úporněneod1l)ítalo pOúčení ~, ochra~;'
'ných prostředcích z důvodů falešné 'mravnosti'. a náboženskosti;
z důvodů militaristických <a nacionálních; nemuseli, jsme 'drieS'.
tonout v záplavě' potrá.tářství. Viná není ná. ženách,' sa'hajíéích
· k potratu ,jak, k ochraně před nežádóucÍmmateřstvíma'pro.;.
středku ke' kontrole· porodů; ale na. vedoucích činitelích' státních, .'
lékařských i ·církevních. Kdo by chtěl odsuzovat tyto ženy a: na-"
" 'zývat; .je 'vražednicemi, projevovaL by značný stupéň cynismu.
"
.,,:. S hlediska 'žen,~jejich práva. na' svobodné rozhodování 'o, .'
mateřství nutsíme být všichni, kdož lidsky cítíme á rozumově po-'
'suzujeme problém, pro plné zrušení potratových paragrafů. Ne-'
. '. přiznáme-li svobody ženám: v této životní jejich otázce, samy
. si ji daj( jako .si ji 'dávají, již nyní a ničeho proti nim nezmůže .. ani zákona :morálka, ani hrozby pekelnými tresty.: ,
, ' .:, Máme .však nejeh dobré prá~o, ale i povinnost; žá'dat a db-:- .
. poručovat .ženám i mužům - ' jim hlavně ---:- provádění kontroly
porodů ochrarinymi prostředky. Kontrola . porodů pomocí' po~tia:tů přesunujecelé'.risiko;: na ,ženu, což je krajně 'nesprá.védlivé, pro ženu mravně i 'fysickyškodlivé. Žádná žena se ..
· rierozhoduje k.potiátu lehce, bez obava hrůz z, toho,co. bude ~
's jejími dětmi, skončí-li potrat tragicky. Je' protcinaší. poviri,,:
nostíučiniti tuto utajovanou a nesmírněďbolestnou otázku ,žen
také ,otázkou mužů,' Své stanovisko bychom mohli formulovati,
'.. takto: J.idé,y pohlavních stycích žijící" mají právo a někdy.
· Í:povinI?-0st regulovati ,svoji porodnost,' 'a to oba, muž i 'žena '.
,
. steino,u měrou, používáním ochranných prostředků. Jen v: pří,padech, v nichž není jinéhovýchodiska,.májí sahat k potratu,:
(selže':li ochrana), který musí být každé ženě dovolen, roz" . , hodne-li se k němu z'vlastní vůle, z vážných. důvodů a bude:-lL
proveden odborným lékařem. Doporučovat, nebo dokonCe vnucova:tženě potrat (zvláště;kdyžmuž neužíval ochranných pro';'
středků) , ,muselo .by i nadále zůstat přísně trestným,. stéjně tak
· jako' neodbórně: provedený potrat..
'. ' . ,
. ;. ,•. Tóto")ešEmfbyhýlo s:'hlediska,lidskosti a s hlediska,žeri'je-'
'.dině, .správným. Nemůžeme, přece . vnucova:t . mateřství dnešní'
'ženě, již. jsme osvobodili po,liticky a.již 'zrovnoprávníme i ho- .
· spodářsky.Proč by 'měla zůstat . zotročena právě v>.mateřství?
Vždyť žena se nejvíce; a pro celý' život, zavazuje každým porodem. Ona dává. zárodku síly častovelmLskrovně obsažené ve"
. vyčerpaném ,těle pracující ženy; jeriz' její. vůle a' zjejLveIiké
: lásky. může' zárodek í • přečastorievolaný .. a něžád.ouCí, žít a ,při-'
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, jíti' Í1asvět;~ Jakýmizákony"tresty,hró.zbami bychom ji chtěli.
, ,donutit,ahy' tam, 'kde se její svědomí vzpírá a' ohledy k potře::',
. bám existence vlastní i dětí již na živu jsoucích jí brání, ,aby.
dávala život dětem, za jejichž výživu, výchovu a p'éčio, ně, je ,
V' prvé řadě sama odpo!Vědna a jejichž hmotná a' duševní bída'
ji samu nejbolestněji zraňuje? A dále.' Jak bychom~ohli žádat
oqženysplnění kulturního' poslání, jež je podmíněno hármo., .
, nickým rozvitím celé 'její osobnosti,' kdybychom ji chtěli nadále' '
, , činit 'otrokyní slep.ých rozplbzovaclch zákonů, přírodních :a: pře
těžovat ji náhodným mateřstvím?
OvšÉmi,'pro, řešení, jak- jsme je výše naznačili, se ,nenajde
u nás většina. Naše lidovecké strany parlam,entní se .domnívají,
že v'této otázce musí být respektována dogmata a prestiž církevního, učeIJ.í o dědičném hříchú a nepřípustnosti používání Qchran.:.
ných prostředků. Náboženství vŠak není 'jen forma, jen. mrtvé
slovo a zákon, ale je především ',láskou k bližnímu, která, je"
vlastně' láskou a uctíváním neznámé síly Božst"í. 'Anglikánská. '
církev a některé církve evangelické pochopily; liž z části'svťlj
úkol' po této strárice, dobře vystihujíce, že, by se mohly octnout
, vlsohici, trvajíce na mrtvé liteře, zatím co život a ,v něm trpící
lidé žádají osvobozujícího činu. " ' ,"
',
" '
" 'Každý, kdo uvítal' zrozeníčeskoslovenskécírkve'jakozd~a
voureakd na naše, shnilé církevní poměry, 'bude si zajisté plát;
aby tato círk,ev se prospěně, lišila svým lidským 'a, rozumovým
hlediskem na otázku kontroly porodÍ! od církve 'římskokatolické.
,Již tá, okolnost,že československá církev svolává anketu a snaží
, , se problém prostud()vata pochopit, svědčí o její vnitřní 'síle;' '
neuhýbající
se řešení nejožehavějších, otázek. doby.","
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Odpqvědnost círk~e za rodinu vyložil profesor dr. RádI: "

"
"Chápu, ,že ':';' diskllsi o rodině ~e' dnes px:onášejí nejsměl~jší., '
názory; Čím' určitěji kdo své, názory přednese, Jím činí snazší
Marxe nebo
jejich rozbor. Je pochopitelno, že" kdo vychází
Nielzscheho, bude :mít jiné názory o rodině než křesťan. Ale,_
křesťan má vymezeÍ10ucestui pro něho jest evangelium direk,;;
: tivou; . dejme tomu" Že,si. je vysvětluj e po svém,že to ono 'na '"
něm opravuje, konec konců stojí jeho přesvědčení na' přikázání
' ,1
božím, chce-li vůbec, aby jeho, jednání mělo smysL Prootázky,,;
;' ci které, jde, totiž pro potratář,ství a pro cenu rodiny, jest slovo
, evangelia jasné a nikdo dosud o něm nepochyboval.
;"',,
; ' Uvádím, některé, výroky evangelia.
',
" '
, '"Slyšenjsfe, že říkáno jest starý~: Nezabiješ.' Pakli 'by k d o '
zabH,povinen trpětisoud ... Alé j~ťpravím vám: že, každý, kdo.ž
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. se hněva 'ri2- bratrasvého'be~ příčiny, ~usí' .trpěti sDud."., (Mat:. "
'.5,21,22.) Nekladu důraznáJslova; n:ýpržna myšlenku :těmito'
slDVyvyjádřenD,u: že 'člověk nesmí zabít pró.vla:stnÍ'.prospěch,
tedyovšeinani matka nesmí zabít nenarozené' dítě, k'vůli ně,,:
jaké. své.dorimělé výhodě .
. ' : . "Sly.šeli jste ž~ říka~o . bylo. starým: ~e~cizoložíŠ:Ale ,já!
pravímvám: žekaždý,'kdož by pohleděl na ženu,ku požádání jí,
jižzcizDIDžil s nív srdd svém. Jestliže pak' oko tvé pravé horší
. ' tě; vylup je a Ddvrz ods~be; tieboť jest užitečnější tobě, aby
.' zahynul' jeden· Dud tvůj, než· by celé tělo tvé uvrženO' bylo' do .
Dhně pekelného;" • (Mat. 5, 27,--~,,:2~.) Opělt 'se držím jénsmysh.l::
jde' o naši dtiši,O spásu naši a' O' spásti' ženy,na '. ktero'u' pDhlédneme.. KaŽdý pohled 'na ženu, v-jitíém smyslu .je křivdDu, kterQu
na ní pášeme.
·.:C~ serDdiny týč~, "~pD~Drňuji,jakzákladní p~jmy křesťan~
ské 'jSDU na nÍ. vystavěny: Začínáme modlitbDu ,Otče' náš', při,,:
.pDmínajíce· si Dtce; mluvíme o tom, že jsme ,dětmi BDžími' .a
. Ježíš byl ",sYJ?,em' Božím'; bližní. je naší1ll .bratreIÍl.'.Tu ·rDdina
,není snad . spDjením dVDU lidí za pDuhým biDlogickým účelem,
....," plodit děti, nýbrž muž, žena 'a .děti jsouspolu: spojeni láskou;'
':. ,',která :yšechnD jest a mimo níž' není'vůbec křesťanské rDdiny•.
, ' ',: "K;řesťan ,. musí . věřit v duchovní smysl rodiny; svazek mimo::':.
• ' ...... manžels~Ý samDu svojí 'pDdstatDtt je.vzpDurDu. proti 'zákonu ab ...
'.. sDlutní věrnDsti a. pDvyšuje pDuhDU fysiDI9gi~, na zákDn nad
ČIDVěkem..
.
.
Svazky. mezi rodiči
dětmi nej~Dú.. s'nad určDvány jen .zá:
.kDnem. státním.·StátriLzákon jen nedokDnalevystihujepřísn,Dst "
á určitDst zákDna, mDrálního.Je ovšem, žádDUcí, aby státní .zá-· '
. kDP.y byly podporou pro zákony' mravní; při nejmenším nesmějí'
. 'se příčit. Ale primární zájem:· křesťanův: se netýká tDhO,čemu
'učí .právníci· nebo sóciální pracovníci, nýbrž týká se tohO'; jak'
,~n~,sáin ye 'své.m·'svědomí ,vezme .ručení"před.samým B·ohem Zél: to;.~ ,
"co dělá a<če,mu učí. Zákon boží je pro křesťananádzákDnem
světským a prDto p'ro, něhO málO' znamená,' čemu učí svět;, i de
() to, .co přikazuje Bůh..
: Toto,.mÝsHm, . js~u předpDÍda&y" ne~yhnutelne 'prO' k~ždou'
.' církev; .církev, která, by. se' vzdala, světu a' netroufala si spolehnouf se na přikázání Bo~í, je ztracena, ba hůř,vzbquřilá hý sel
pr()ti Bohu.'.'
. .
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'> ' O' sD'~iální

funkci trestní ochrany plodů učinil p~oj
profes"or dr. SYDbodá, v němž řekl mimo' jiné:
S mravním' pDsláním ,církve. .s~visí., "že' se .musí· pDstaviti
"::protí potratářství. SDučasně měla by však čsl. církev. usilDvně
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,propagóvati, aby muži zachá.zeli v manŽelském životě šetrně,se ;
, svýmÍ.ženamÍ. Nejdůležitější z celé otázky regulace porodnosti
je stanovisko" jež zaujme CČS k § 144.
',' \ ,
' .,"
Podle' názoru referentova měly by být odstraněny. při re~
,formě trestního' zákoníku odstavce, jež stahovístíháni ženy pro
přerušení těhotenství. Trestné ,by mělo být jenpřerušep,í těho
tenství proti vůli' ženy; BoÍ! ~terý' je veden potlačováním biologických projevů lásky za účelem předejití nežádoucímu početí
stojrlidi zrovna tolik ztrát jako potratářství. Rozšířenosf.nervo:' '
'výchnemocí,' se všemi důsledky, jež s, sebou přinášejí, nás o
'toni přesvědči. ZákoÍlnestaqí na to, aby otázku potratářství
mohl řešit. Církev čsl. musí potratářství odsoudit a působit
k zmenšení tohoto zla mravním ,uvědomením svých příslušníků.
CČSměla by 'jít v čele zápasu 'proti trestnímu stíhání 'ženy:, '
která se rózho~dla svobodně" proti ,porodu. Měla by vycházet
z přesvě'dčení,,' že Bůh, nepotřebuje policajta, aby působil'
,k.mravnímu řádu. Trest za přerušení ·těhotenství' je monstrum
uašeh(), zákonodárství., § 144, zn'amená, vládu tmy.' Nahradit jej ď
•něčím jiným nerií možno, nechceme-lipotratářstvilegalisovat.' . "
Trest za potratářství nepatří do kompetence trestního řádu; Je, " ď:
yzájmu prestiže národa, aby byl z trestního, zákoníku odstra- .
něn. Československo by .v tom směru mělo tikázatcestunáro- ::.,
',' dům ostatním.
,7.

.,"',

MUDr. Anna Schustlerová uvedla svůj soud o potratářství
na' zákhldě zkušeností praktické lékařky., V podstatě pravila: '
, Vývoj člověka s hlediska biologického záčími oplozením va';' ,
"jíčka. Oplozený zá'rodek je individualitou povlovně se vyvíjející
a lékař nemůže přiznati oprávněnost přerušeni. těhotenství v~
třetím nebo šestém měsíci ženiny gravidity, jako je nepřípustno
po devíti měsících prenatálního života zabití, novorozeněte. .
Stanovisko ,lékaře'k přeru'šení těhotenStví. je určováno' pře-:
devším ohledem. na tělesné a duševní zdraví ženy, po provede~"
'ném potratu, nebo při p(),tratechopětovaných. V tom 'ohledu ne-: .
máme statistiky o zdraví ženy a plný obraz, nám nepodají čísla,
udávající počet žen při potratu zemřelých. č'etné vážné poruchy"
'Vnitřní sekrece a různé Jormy neuros objevují sev dalším životě.
'ženy, i když zdánlivě potrat "dopadl dobře". Uzákoněním po- " ,
, tratářstvf na základě sociální indikac,e by počet potratů značně
stoupl, jak ukazují statistiky ruské. Soustředěním operativních
zákroků 'za účelem přerušení těhoteriství ve veřejných nemocni":
cích a. léčebných "ústavech, úmrtnost by sice byla' rela.tiv'ně.' snížeria" avšak vzrůstem potratů-'při legalisaci sociální, a eugenické
indikace s,toupnetéžaosolutní počet morbidity" jíž ani v ,ústa:' '
,12
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véch'.přL odborném ,ošetření gYnekologícké~nenimožno 'pře- '
déjíti.,
,,
' " .
, " Pří průměrné" denní "ná~štěvě tříceH 'žen:'v . ordinaci ,' referen't:
ky, ptají se jí některé pacientky na názor' 'o potratářství. Bohatší
, , a vzdělanější' ženy potratářství požadují' poměrně" méně' riež
ženy chůdé a neinteligentní; poněvadž se chrání lépe před těno':'
tenstvírriantikoncepčními prostředky. Pozoruhodné je, Že věříCí
i nevěřící ženy při:potratu cíti,že jde o něco nedovoleného." "

,.'Na zá~l~dě ..zkuš~ností, o~dŮsledcích pot~~tář,~'t~í 'z lékař~ké '
,.:' '
p:a~s: vyslovuJeseref:'re~tka proti uzákonění potratářství. Vy'::
. hanemm plodu regulUJe, se, porodnost· ve 100procenteéh- na·
úkor ženy, jež jea má,' být zákonem ,chráněna před do~ucením
" k potratu se strany nitižóVy. Uzákoněním sociální iIldikace. stali
,,' by~se l~kařipro.ti všemu' ~myslu lékařské 'vědy šiřiteli m?'rbidity.
" :Referentka doporučuje, ~bysepotratářství předcházelopo~'
'užíváním antikoncepčních prostředků. Dětem zrozeným za!íži::- ', .
. vY-ch sociálních poměrů má se raději dostati péče, II výchovy na
. ~traty, společnosti, než abý jejich život byl utracen. Rozhodně
" je spravedlivější, aby se, na základě sociální indikace pomáhaly
vychovávat děti chudým' rodičŮrri na~náklad společnosti v', dá,.
'ských ústavech, než aby byla nesnadná otázka socíálnÍirídikace
'potratářstvím řešena. na úkor ženy., .
;- .
'
I

8:

)

: Dříve než přistoupím k zaverecnemu doslovu, v něrriŽbude '
. podáno několik podnětů kdiskúsi Ó regulacI' porodnosti s ,hle-'
diska CČS, shrnu ještě krátce hlavní these, jež byly- obsaženy
, " 7 referátech ankety.
. " .
..
,'Všichni référenti se'~hodně vyslovili,ve prospěch' ~pr~~něnó-,
sti'regulováníporodů pomocí antikoncépčních prostředk'ů .. Roz'::
dílnosf'hlédisek týkala se hlavně názoru; jak třebá náhIížetiria legální přípůstnost, sociální' indikace při umělém přerušenítěho'
tCnství.
."
"
.

".·Lékařivyslovilisese~ším :důr~zemproti 'potratářstvíá', p~~'

.. ůžívání preventivníchpro,středků;Doc. dr. Klaus zdůvodnil s hle- '
diska odborně gýnaekologického' jasně' a: ,nesmlouvavě'nepřípust~:'
nost legalisaéepótratářstvínabasi sociální indikace. Rozhodně
,odmítl· nebezpečně rozšířenou pověru, že' těhotenství' jé soukro-,
móuzáležitostí ženy. Shodněs ním vyslovila se proti uzákonění
'potratářství MUDr. Scnu'stlerová.
", "
, .
Se~átork~ Karpiškóvá' obhajuje legálisacipot~~tu při soci~
, álrií indikaci. Její thes'e, ž·e, odmítnutí Meissnerovanávrhu: na,;
refo'rmu § 144.- znamená,dát souhlas k dalšímu vražděni žen,
.
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, n!ho,;~u~ákonětÍí, ~óciá}ní~!Íldibce. oÍ>ři "umělých: pot!.a!ech'. S?t:~í.'
1
'lekarsh: odbornIcI;, Lebn, vyslovIlI,· se llaprosto. urcIte ,p~oh: .s!.;' ,'... '. . J
řené pověře o právu ženy 'na svobodné r,?zhodování o:mateřství~ ,..' , ;' 1
Lv případě gravidity. Paní' sená:t<:~rkahájí všaknázor,že,: ,selže~l~ :'
. '11
''Ochrana, musí být ženě dovolen potrat, rozhodne-li se:proňzváž~·.
.'
nýchdůvodů, a bude-li 'proveden odborným lékařem,; právě
i
základě zásady o svobodném mateřstvÍ;
': .:. '
. ,; '.'; ..... , I

na" ."

Svobo. da ob.h,·ajuje, názor,' že žena ne.má.být. tr~~.tá~~.'
za ,Profesor
potratářstvLCČS se má podle jeho náhledu zasazovátiolzru:-

.'

'J'

'

proti potratu, poněvadž prý Bůh nepótřebtije po;.,
licajtů, ; aby p.ůso~i1, k, ' nu:avn,ímu . řádu. '~!'. ,~l~čno.st ne.s.tačr ~.
regulacI porodnosh a nema' tresfab potratarstyl.
','
. ".\
" Profesor Rádi staví se proti' potratáfsfví z dů~ociů 'iriravních
li
a upozorňuje,'že církev čsl. .nemůže s jeho' lega!isací pr()jeviti
.
souhlas 'pr? závaznost. svého· křesťanského poslání, založeného/.
naevangehu..
.,
"
,
. ' 'I
. Jaké" poúČení z ~hkety p'ro ~ásplyne a pok~d může CčS,' I
. projeviti. souhlas: s regulací porodnosti? Chci k tOIl1us' hlediska':
příslušníka cčSďzáújmouti stanovisko. ',' ' , ' ..' " , "
Především pro
'jakožto církev křesťanskou" nedí 'mrav~
. / nošt pouhou výslednicí sociálního konsensu., Mravnínázorys~ ..
vyvíjejí a mravní úroveň společnosti se. pozměňuje, avšak .
II,, sice
dočasná zpronevěra nalTIravn~chideálech, byť, byla velmi roz-,
i šířená ve společnosti" nemůže, otřásti základním postojem ve vě
cech. mravnosti, který je dán' příkazy evangelia Ježíšova. Ve"
1 společenském dění a zvláště. v 'mravním vývoji s'polečnosti zrcadlí
se odpověď člověč·enstva, na výzvuhoží. Nejen jednot1ivecbyI,
stvořen k ' obraZu' božímu,;' nýbrž I, společnost ď má .býti· místem '
božího království náddušemi lidskými.' Pod tímto zorným ·úhlem
, začíná se služebnost .církve, v'- podřízenosti ideálu,. který není
. s tohoto světa. Církev nemůže proto sankcionovat' stav společen
sk~ mravnosti, jaký jest, poněvadžobohac()vati má pospolitOst
,národní i všelidskotl zřením" hlásáním a zpodobování Ill dokonalejšího řádusp'olečenského, v němž by svoboda dítek božích byla
",:'
užita krea1isaci vůle Stvořitelovy. Ani drkev,čsl. nemůže pro:
přítomnotl generaci rušití nebo měniti norem evangelia.
,'.
'"
Co znamená příkaz evangelia' v oblasti . pohlavní mravnosti;
vyslovil zřetelně v 'naší, anketě profesor' RádI. . Ideálem křesťan-, .
'ské církve'- je, aby sloužila rozmnožení zduchovněléhó ,ži"ot~; .' .
Požadavek etické monogamie a ,úcty k ,osobnosti dětí, jež jsou
;.
nejblíže království božímu, jsou jasnými směmi~mi pro lednot~ď
"
llivcei kulturní typ společnosti: Církev ovšem nemá se Vyhýba~i
úkolu, aby požadavky evangelia vyložila. a obhájila v· problematice doby .. Neboť ,jen' tím' může pomoci lidemó'aby' se' křesťany
vpravdě stá.vali .. Bylo řečeno v anketě, že ,tíčelem zákona nemů;,
.
' .
". .
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" ž~:;bÝti,ď~byvychovávar s~ětce;~,N ehL'tovšak předním; účelem:'"
: křesťanské církve 1. Naše: rodiny 'by :iněly' být, 'škplou' 'světectví,
'j~ž zÍ1amená důslednou a'odda.noůslužbu lidelrtna:přédpokládu"
'ryrovnanostivlastní ,duše. s '"Bohem. Může ,k 'tomu regulace 'po"rodnosti přispě~i? Hrozbami ,a' tresty nepř~mějí'církve.své vě:';
.řícC~vyššímu :stupnipohlavní:morálky. 'Duchovní" žijící ,mimo
'rodinu,pohodlně se vyhýba.jíce ·předním povinnostem svéholid-.
, 'ství v době mravně rozvrácené; těžko budou, iníti hlubšípochopení ,'a' potřebnou autoritu, pro řešení', otázkyra~ioiiálisované, po~
'. rodnosti." Církve mají 'míti,pro'své věřící lurčitou směrnici, ale
slova: bei, příkladu' nepotáhnou:, ."
"
'.,. .,'".
. " Církév'j'ako, vychovatelka~ušL nesmí z~pomínati' lla moti- '
:',va,cičinů;jež vedou' kesn'aze po regulaci následků; pohlavníhO
/. života u moderního člověka. Je třeba vzíti ~ na vědomí, ž,e po::
, hlavní' živo.f se' ,'osatIÍostaJnil . ód, dvojí světské, morálky; 'v' níž
mužovi' by10 'do nedávna (za' tichého, souhlasu církve) dovoleno
". více: pohlavní nevázanosti než ženě. Předností dri:ešníhoetického' ,/
. stl:l-rloviště je, žeťv rodinnéniživotě žena přestala býti.vevztahu
k'mužL v.nevolnickémpoměrua'oba berou 'na sebe stejné zá-, '
"azky. Církev níělaby séujmoutia do všech .důsledků 'pr()pra~
covatizásady,racíonální výchovy pro manželský . život, v němž,
by byló'Cílem, dosáhnouti rovnováhy mezi duchovrumi a těles-:
nýmivznětý,: přáními a potřebami m~že a ženy, s větším, ohle:.'
\, -:~. denf'l!~ Jigskou .reverenci ~obou i'Z n~cli; -n,ež' se '~oposud děje, 'Pó- '
ille mého soudu církev. je :povinna vést kpřísnémusebeovládá
rií muže' i .ženy v manželství i mimo manžel~tvf a vychovávat
,muže k rytířské 'úctě vůči' ženám a .vlastním manželkám 'přede. vším, ať se fo lidem líbí, nebo nelíbL'
,
ď ď,:' . Bud~ se' ~naŽit, "~bvch. v několika thesích' mi.z~ačÚ f 'j ak se
'" církev, čsl. může"vyrovmiti při věrnosti ke kř~sťanskémujdeálu
. 's' próblémátikou doby' při otázce regtilaceporodnosti... .' ..... ,
:': a)' Ůč~níJéžíŠovo,naně~ž CčS svou' ci~kevnneo~iraďpraksi.
, . zakládá, není ,asketické. Ježíš dovedl se ra'dovat 'ze života, 'po, výšil, rodinu za předob~?-z království božího a' jeho evangelium
je, zvě~tí. o' intensifika~i života v' Bohu.. Křestní obřad CčS prá- " '
. . "venicituje přivítání příchodu novoroz.eného· dítka slova Ježíšova'
<> pastýři ovcí: "Já' jsem 'přišel;' aby život měli a hojně 'měli."
(Jan ,10, 10.) .,' / .
",'
,
"
'" Pojali jsÍnevCčSdo svéhosv~tebriíhó ol:!řádujako·radost
.~ . rié povzbuzení názor Ježíšův o manželství: "Což jste néčetli"že .
': :Ten, }e~ž,póčátekdal,mužem, a ženou, zptlsobi1 je?A zákon
dal: Ze"opustí :člověk otce'i matku a přiqruží se' k ženě,svéja.
, budou ti dva'v tělo jednó, takže už hej sou, dva, íile)eclnotělo."
(Matouš: 19, '4-6.)' :.' "
. '
.', ,Ze slovJúíŠový~h 'jasně vyplývá,Že tělesné '~pojení v ~an~'
želství nepokládá za něco pódřadného, nýbrž,
naopak
za pod.::
: .
;'
i
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',', statnÝ znak' manželskéh? stavu. Ježíš jen' dopor~čuj~. pr~ducho~~.
,něnívztahu muže k ženě; jinak i tělesná 'sjednocenost je proje:-/
vemstupňované ,životnosti a jedním ,z hlavních účelů 'manžel-'
, ského souručenství, na jéhóž výsledku má zájem, Bůh sám:,
, Z evangelia vidíme jako samozřejmost, jak si Ježíš Kristus ,pře, je;, aby lidé založili rodinu, starali se' o děti a vytvořili ve své
rodině předobraz, království božího. Avšak ani z přímých slov,
Ježíšových ani z ducha evangelia nikde nevyplývá, že: by'rodiče měli ,povinnost: míti děti nazdařbůh. ,Zivot manželsky~ne- '
musí nutně, míti za ,cíl , plození dětí,u nichž záleží více' na' kVa:'
litě než na kvantitě, 'niají~lise skutečně stát klíčícími semeny,
království' nebeského. Není" nepřípustné a v odporu s duchem ,.
evangeliauzavírati"že funkcí tělesného spojení v manž,elství ,je
. :vedle plození dětí též záměrná touha r dosáhnouti gradace v'man-,',
,želském souladu. Ne ovšem zaúčeleín primitivníhoživočišnéhó
ukojení; nýbrž aby do'saženímerotickéeksaltace byla ; posílena '
, a zvy,šena, ene,rgetícká základna pro, oddanóuspolupráci muže,
a.ženy:při všechostatrtíchživótních' úkolech.':"
'," ' ... ",', .
:, .~b) ,Církev nemusí zavrhovati užívání preventivních prostřed':' "
ků', ántikoncepčiúch" pokud jejich účelem jezáměináregulace ,
porodnosti v manželstvích řádně, uzavřenY-cha za podmínek
mravně nezávadných. Manželé nemají se ovšem zatvrzele vyhý-':
bati své lidské po~innostiplóditiděti. Antikoncepční prostředky"
mají býti neškodné s hlediska tělesné i mentální hygieny. Církev neustupuje tíÍn rozšířenému zvyku; může v rozsáhu své,
kompetence používání preventivních .prostředků, pouze tólero-,
. vati, nikolivj'e propagovati, ať už vé: formě jakékoliv. ,CČS 'ne- vysvětluje s~, pohlavní Život člověka na. základě·dědičhézka"::
ženosti. Ve, zdravém rodinném životě nevidí hřích, ,nýbrž na- \
opak přirozený důsledek fysiologické.asoCiální funkce lidství.
Nechci.se zmiňovati o přípustnosti antikoncepční prevence s hle';'
diska theologickéhó podrobriěji. Ale přihlížeje k současným těž
kým hospodářským: poměrům, k množícím. se případům, že ro"; ,
diče' na zákláděvážných kulturních aspirací (pro ,zlepšení du':'
chovní úio"ně vlastní i svých dětí) počet svého potomstva, re- ,
. . gulují a' potom, ježto antikoncepční prostředky slibují ,se, státi'>
hráií sociálně-terapeutickou proti vzrůstajícímu potratářství, domnívám se, ž,e. CčS může' regulaci porodnosti antikoncepčními
prostředky tolerovat s výhradami,ježs povahou věcíSOllVisí.
, .. c), CČSměla by se vysloviti proti nebezpečné zásadě o t. zv;
. i;rávuženy na svobodné mateřství. Po stránce mravní není ma- "
, teřství .věcí svobodné volby, "nýbrž za normálních' okolností je
lidskou a' společenskou povhmostí. Zenav manželství nemá prá, va'na základě svého osobního zájmu "svobodně" rozhodnouti,
" zdá vůbec' chce 'nebo nechce děti, nebo zda si vyvolí raději po, trat než porod., Mateřství je součástí lidského úkolu vdané ženy..
Kdyby ženy byly veyelkéin množství. svedeny k přijetí názoru
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,opravu ženy; na svobodné mateřství, 'vedlo by to k důsledkům,
,jéž,sodologové . nazývají sebeVraždou rasy..
.'
.
· . S hlediska 'mravního: má. býti při dilématuro4ina nebo béz-'·
. ; dětné manželství a porod' pooatého plódu nebo potrat' vždy 'žá-'
: jem rodu nad zájemosobníi riejde-li právě '0 ,záchranu ;života
: matčina. Jinak má . už před početím rozhodovati ohled;' ná budoucí osud dítěte. samého. Pro svobodné 'mateřství nemluví' ani
důvody eugenické; ani ,'důvodysodálrií. :Nebof; . rozhodne-li' se
,matka nemíti dítě pro dědičnou chorobu'svou nebomužovu,:.má
,zde míti na zřeteli :právě důsledky této choroby pro dítě ještě
nepočaté. Sociální situace rodiny může p'očetí prvního dítěte
" néjvyšQddálit: nebo počet dětí .. omezit s ohledem na, odpověd;..
, 110st , k. nim. Tímvšákneni,niktérak přiznánoprá vo ženě na
, ~svobodné rozhodriutí o mateřství, z ' důvodů', úzce. nebo nízce
'sobeckých.
'. ,
.
.'
, , . Přijímám zásadu odpOVědnosti za: dítě .jako kriterion m~avní
přípustnosti, zda nata1ita· v konkrétních rodinnych poměrech má
'býti regulována.. Stavím .tuto zásadu·· do' přímého protikladu
, ',knázoruo právuž,Émy.na svobódné mateřství.'';' . > , "., •
. ' ;';, drCČS ,měla by se' se vŠÍurčitost(vyslóvitioIlÍrayní 'ne pří- .
· pustnosti potmtářstvL ',Plád je s hlediska . biologického i"mravníhoklíčením. nové,lidskéosohnosti, ktei"á'je . svéprávným ,zá. rodkem jedinceTvůči vlastní matce. Tím,' ž·e jde' o nového je-!
dince, který s hlediska křesfanské úcty k životu je riadán préro- •
'gativou ,důstojnosti, jež mu .náleŽí jakoindividúalisovanémua
živému projevu nového vitálního útvaiusinherentní. potericiali:.
· tou lidské duše, tedy 'osobnosti, přísluší mu 'právo dalšího růstu .
. S tohoto. zorného bodu je plor', už v době prenatální významnou .
,skutečností, při níž se racionální logika o' přípustnósti· regulace .
.', porgdůláme .. Počatý plod je. 'aktem' dokonalým a začátkem nové
, " . sene vyvojovýCh procesů,jichž cíl je'vyšší než"Dli.še vůle zmaru.
Jsoucnost plodu je možno sice anulovati krvavým zásahem..
Avšak potratářstvízvláště opakované hrozí 'rozvrateni'těléšne. ' ho i cl uševního ď života'mátčina :a' :ve'spoleČnosti : šíří . ~>vzdúší de~
.... gener~ce a mmvní lability. "" "
,_ "
'ď', .; , ,:;
.
. ' .;e)CčS' nemůže vysloviti souhlasslegalisacípbtratu, poně-'
, vadžsedá předpokládati,. že uzákoněním. sociálrií indikace by
.vzrostlo potratář'Ství a že by nastalo dálší. otupeniprávníh~ \. a:
mravního'cítění.o posvátnosti:lidského života.Potratářství je
nebezpečnou'sociální .chorobou a té. nemůže přece k' šíření dáti
,souhlas zákon:,Požadavek odstranění potratových paragrafů je
ohlasem upřílišněného dobového ;'radikalismu. ',Ženám' by tímto
, t:adikálním řešením bylo. poslouženo méně, . než si 'mnohéniyslí.
- Zenu' musí zákon chránit proti každému nátlaku;jiniž by mohla .
-~ býti přinucena k přerušení těhotenství. Nejzávažnější otázkou"
jest, má-Ii býti žena trestána zato, že se dobrovolně rozhodla
. prou1nělé přerušení -těhotenství potratem!
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. , Církev :nemůže dóporuČovati i'. spólečn:osti národní a,ď státní,
aby byl odstraněn trest za dobrovolné přerušení těhotenství, pro""
,něž se, žena sama rozhoduje bez výslovné indikace lékařské.
Funkcítr~stu nemá zde býti msta za vykonaný' čin. Sociální
funkce trestní ochrany plodu má spočívati 'v účelu výchovném:
: Žena, 'pro potratářstvítrestaná, je, upozorněna na svuj' mravní
poklesek, jestliže nadřadila ,své ,osobní 'Sobecké, zřetele zájmům
. ,svého rodu. Veřejnosti trestnost vyhnání plodu připomene, že jde'
'o čin sociálně: neprospěšný a'trestní povaha činu zabrání mnoha
nerozhodným, jákD': j~ tomu ostatně i při jiných právních před: piseclt zákona.
.
§ď 144. měl by však býti n~velisóván.Kva1ifiímce vyhnání
. plodu' by'měla býti změněna ze zločinu vpřéčin.Trest by. měl-'
'býti podstátně snížen' a soudci 'by mělá: býti udělena rozsáhlá
pravo~oc ,k přiznání polehčujících okolností. O novelisad§''144.
, v. tomto smyslu. bY'se mělO' dále, jednati. Výšku trestu přísluší :,
"navrhnouti; právníkwn: , ...,.....
" "
'"
. ". ,

c

!'""

t

i

,',

f

.' ,/ Čím Íllůže církev Čsl. napomáhati nepřímo pn reguláci po~
rodnosti? CČS by měla podporovat snahy pO' zřízení poradén .
,'prO' hygienu manželského života, jež by, byly ve'většíClí městech
z veřejných prostředků zřízeny za vedení ,odborných , lékařů.
puchovní by ~ěH upozorňovat snoubénée lila úkoly a odpovědnost; .jež je založením rodiny očekává, varovat je před'potra
"tářstvím adDporučit jim konsultaci v poradně pro 'ÍlovomaÍl-žele. Neboť při, vší pokoutní a brožurové poučenosti, 'široké
, vrstvy obyvatelstva trpí nedostatkem slušného poučení o pohláv, "ní,hygieri~ ,manželství.'"
'
,' ' "
',',
;~ 'DalŠím ,'důl:e.ži,tým úkolem našich,duchovní~h re,,' aby~pol~
;,vychovávaILveřejné mínění pro "ýšší mravní ,odpovědnost v ,rodinném životě; Myšlenková zaostalost a mravní otrlost je dopo- ,
sud ,zdrojem mnohab~d",jimž byIidé rozumnou vnitřní sebe.:. ,
kázní mohli :předejíti~'
'
Církev je, vázána svým 'sociálním posláním,' aby pomáhala,li-'
, ,dem v jejich nesnázích a v 'konfliktech svědomí, jsouc při tom
I
, prosta všehO' vyvyšo:vání, .ale. ukázu jíc jim cestu· ve shodě stvůr.,.
'čím plánem božím; CČS,žádá:-li od svých příslušníků, aby se
.rievyhýbalirodičovství" musí se též zastati se vší tipřímnostítěch
,.rodičů, kteří o své děti pečují' z~ těžkýcheksistenčních podmí.,. '
:riek:Vůhec'péče O' mátku a děti,pokudjsou slabými ve své do(;časné bezmocnósti, patří k Předním. úkólům sOciá.lně':'POI.i.tiCk.ým.
. '."
:-Soucítění s 'matkami a úCta ,k 'ródičům, kteří se svědomitě sta- , ,
,'rajíD četnou rodinu, měla by se státi,v CčS SDučástí péče O' živé'
á: tvůrčí člověčeriství., .
PhDr. F. M.Hnik.
. .
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OMEZOVANI PORODU' A'KRESTANSKA·
MORÁLKA.'
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. '. . Omezování porodnosti nebo j . jak se eufemičtěji říká,. ,',kontro- ,
. .1a"porodů je téměř tak staré jako Jidské.pokolení. Nebylo vždy , .
,stejně četně,praktikováno arie vždy ze stejných;důvodů; Byly
. ,'doby, kdy dálo se jen v ojedinělých, řídkých případech a nikoli
'z důvodů sociálních, eugenických. Vzpom:eňm~ Onana,V. LMoj- .
Žíšově,38., 9. Omezování porodnos~i dálo' se' nejčastěji mimo
řád manželství, v důsledku nezřízeného ukájeníl" pohlavního
pudu.',
"
. .....•.
" .. '.
. ' . , .' ..... '.
'. '. Jakmile ob'fevoval 'sejento zjev; i 'v manželství,': pal{býl
. ,vždy' přízn~kerÍl úpadkové kultury, :aťdůvody byly. rázu hospodářsk~ho, sociálního nebo osobního. '. Yždy však byly' vzá~
kladech svých podbarveny také mravně. O. ženách, jež .nechtěj í
: rodit;' mluví 'proroci starozákonní, ',' podobně "jako miav,ok~rci
c'
. oz doby'úpadkové kultury' antické. t.
,,'.
,'.
'
,,' ," "Jéstliže dnes stává se' "kontrola'" porodů "nej oženavěj ším""
'problém,em'moderního života;pak'jsou v právu, kdož' volá.jí,že
.. není ně,c() v 'pořádku v naší společnosti. A •nejen' něco, ono' toho .
',není mnoho v' pOřádku. Ke dneŠnímu omezování' porodů • sváděj í
" j " , .. především. poměry hospodářské a' sociální,: 'ale také"
a . ~iko1i
. v míře nejmenší, úpadek mravní a náboženský. '
".,
'. , Otázka porodriostinení jenomavýltičně otázkoubiologic:' .
-kou, hospodářskou, otázkou sociálního blahobytu'. nebo sOCiální
bídy, nýbrž vedle toho vždy také a v prvé řadě' otázkou mravní,
..'
'V posledních pak a nejhlubších základech otázkou náboženskoú.
"'Řešení 'otázky porodnosti' a. jejího omezení či kontroly'budeře
šenorůzně,. podletóho; jaké kdo zaujímá stanovisko, zda náI
' . roženské nebo 'nenáboženské. Jinak bude . se dívati na omezení
porodnosti ----'·i'na. pros.tředky toho omezení - ten, 'kdo má
náboženský. názor na' svět· a na život, jinak" ten, ' kdo _takového
názoru nemá. Jinak', kdo ínávíružívou· v Bóha;:' stvořitele: 'a
" cpána světa,s()udce, demužjsme odpovědni za každou myšlenku,
',jinak zase, kdo věří jen' ve slepou' hr).l' přírodních sil a ,změnu,
',hmoty~;Jinak, kdo' sice je :zapsán· v nějaké církvi, ale pa,dle'
učení :té církvenežíje. Podle' toho vš,ého, řídí se' pak imotá1'ka
;r . . člověka,· která- je potom také různá. A různé je i řešení ~ve
věci i v. prostředcích, -:-:otázkytak,hluboce zasahující l do života
jednotlivce, rodiny, národa; státu; jako je otázka po:mdůa· je.. jich omezování. . ' . .
'. .
..
. . Není proto zbyteéno, zabývafse otázkóu; ják jevíse ome-'
zování porodů ve světle mOi"álky .křesfanské,ludíŽ' morálkynáboženské, a ještě k?nkretněji ve světle evangelia Ježíšova.
I
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,Nežli v,šak dáme se, do ,řešeníz1l1íněné_otázky se stanoviska '
, evangelia, ,třeba upozorniti n~ způsob výk,]aduevangelm. Je,
známo, že ,ÍŮzné ,křesťanské církve a jednotlivci ,iůzně sipočí
nají při vykladu Písma a evangelia. JednL dívají se:,na Písmo. '
jako na zákoník, jako na sbírku příkazů a zákazů; 'jéž hyly ,
dány Bohem a Kristem jednou ,pro vždy, ,tak jak se nám do- ,chovaly v našem znění evangelia a Písma" tedy jako neomylné
a 'absolutně platné; a ,love svém slovném znění. Že·dOchází
'mezitěmitovykladate1i ke sporům o slova; je známo. To proto,
,poněvadž, jedna a 'táŽ 'věc jé vyjádřena různými, slovy, oachylně,ať. již proto, žeslovapotházejí ziůzných dob, nebo óďiůi-.,
ných autoru a podobně: Protojinfneváží se na slova, a.le,hledají'jejichsm.ysli ohsah, a'to 'hlavní smysl. Různo'st slovpře~
klenují společnýni smyslem, tě'ch slov.. :
'
CčS přfdÍivá 's~k těmto druhým vykladačům.Ona'n~chce
'se přít o slovíčka, dobře si,jsauc,vědoma, Že slovné:zněnipodléhá
"změně,'mnohem ,snadně'jiriež smýsl,.obs'ah; ž,e' slova' měIiís~'.,
již překladem do jiné řeči, že je těžko přeložit' přesně, slova
jedrié ř!eči dodruhé,ale' že 'je možno' snáze Vystihnout smysl,
. původního; slova překladem: Proto CčS řídí se' při výkladu
Písma obou Zákonu zásadou; žé chce ,hledát ,ducha jejich, : a
jako 'církev. křesťanská, že řídí se duchem Kristovým" kterým,
,chce naplnit vědu iživotí nebo jak praví dotyčúý článek ústavy
- CČS,' vědercké ' poznání' a mrávní, snaženLDuchem pak, Kristovým, jenž niá jí býti vodítkem, tlomou, rozumí podstatný smy~l
, a ,obsah evangelia
náboženských' á' mÍ:avních 'vlěcech.; Prakse '
, Ježíšova ,ve výkladu Starého zákona jest jí ostatně'Směrodat~
'na. Ježíš nezavrhOval Záko'n~ 'a:proróky,alet;.Ěl.plňováCje'.Fari
'zeové' drželi' se slova slovíček ,·a· docházeli k nemoŽnostem
'.v'životě'. ,.
,
'
, ' 'M~avnost JeŽíš~ya:, říki se pr~to, není'statutární, aleje t'o
mravnost smýšlení. To známená:Ježíš, nezabývá 'se všeml
možnými případy, což by .bylo' naprosto nemóžné, nýbrž dává
zásady mravní a v evangeliu používá jich na konki-étnípřípady"
jak. je poskytoval tehdejší život" tehdejší poměry společenské,
, sociální, - hospodářské,· politické, národní, náboženské a mravní,
zkrátka život 'v celé své šíři a hloubce, ale. tehdejší život., Kře
sťanům věků dalších, tedy inám,·jeuložen úkól, abychom Ježíšovyzásády použili na životní případy dneška av duchu těch
zásad a podle hlasu svého svědomí řešili dané poměry životní.
:My nemůžeme prostě otevřít evangelium a hledat tam, co, Ježíš ,
řekl' stran porodnosti a omezéíiíporodů, poněvadž bychom tam'
"slovně" prostě nic nenašli. My nemůžeme postupovat, jinak, '
"než bik, že zjistíme ducha· Kristova, ducha jeho ,hlavních zásad,
a .ževesvětlEdoho, dllcha ,vytvoříme naši praksi,. aby:neodporo'; ,'"
valá duchu Ježíšovu.,' ',ď
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Otázka porodnosti a' omezení porodů obsahuje kompleksjiných6·tázeki ježtřébavšéchny řešit v ,duchu· Ježíše Kristá, má-li .
'.' serozhódnout
otázce; omezení porodů a ,prostředků: ktamu
přípustných; Nemám. zde' na mysli hledisko' sociální" a hospo. dářské, .. anÍ. jakékoli jiné, ale čis!ěhledisko mravru, ač' při-'
. znávám, že třeba také. k nim přihlížet, ovšem tak,' že nejVyšším
hlediskem zůstane.· hledisko nábožensko- mravní.. A ,'netřeba se
obávati, že by vyslédek:šetření.v otáze·e kterékoli; tédyi ,v;naší
zmíněné, v otázce.omezení .porodů,· vypadl v neprospěchčlo-,
věka a lidstva, bude-li převládat hledisko' mravnJ nad jinými
ď 'hledisky, řekněmel světskými. cNaopak: právětv tom případě
, bude o člověka jako jednotlivce i člena širší neb užší společno
'sti 'nejlépe!postarário, zvláště máme-li namysli. mravnost: Ježí'. ŠOVll, mravnostévangelia, ovšem ne slova, ale ducha Ježíšova:
Co 'bude ,duchem, Ježíšovýrn postiženo a odsoúzeno, je ',naprostý'
egoismus, soheckost, osohrifzištnostj' alevýslředrií egoism~·'
,ať individuální nebó kolektivní (stranický,' národní)~ je právě '
nejvě,tší 'nepřítel 'lidstva, celku i konečně toho: jednotlivce. Jed.'
.'nótlivec: můž·e se zdárně vyvíj et á'iůstduševně, mravně; kul,;;
tumě, hospodářsky, jen ve společnosti, a společnost' je možna
jenusměrněníin .a do - jisté míry potlačEmíme'goismu. ' Jestli,
evangelium JeŽíšov·oobraCÍse proti nezřízenému, egoismu a
zdůrazňuje lásku k bližnímu - a to právě evangelium činí --:pak' netřeba' se člov,ěku: jednotlivci ani' lidské společ'nosti jako
celku obávat. škody' po stránce hospodářské,' sociální,jestliže
bude se řídit 'mravním hlediskem evangelia Je'Žíšova. Ježíš není
proti člověku, 'ale naopak, pro něho, jako Bůh' není proti, člo-,
.věkú. 'Bůh ,jest láska a: Ježíš její hlasate1.'Dle Ježíše vše má
',"
, pomáhat člověku - i ta sobota, tedy i 'náboženství a mravnost.
'\,Otázka omezení por,o,dnosti jev polstatě otázka života. Byl~
by zbytečno dokazovat, že Ježíš;-není proti život~., Není protL'
životu Bůh, jeho Tvůrce, tedy ani Ježíš, s,'Bohem .sjednocený. ,
Askese ve smyslu mnišském a pozdější 'církve není v duchu
evangelia: ,EvangeHum je poselství života, dokonalého života ..
Království boží 'neznamená život 'Záhrobní, smrt tělesnou, ale
\ \, výšší zivot lidský' v; duchu pravdy a'lásky,práva'a,' spravedlnosti, připodobnění' Bohu již zde na' zemi. ·KrálovstvíboŽí za:;'
,číná v duších 'lidských a vé 'společno:sti národůjižvtóIrito
světě; Ne ' zkázu 'světa chce Bůh, . ale 'jeho' povinesenlna: Vyšší
úroveň-:-po všech jeho stránkách. VybudováriLživota 'lidského,
nad. 'živol' živočišný; " Živofpodleobnlzu '. božího; Krátce:' .evaDo:
geHum neznamená" znéhodnocení'tělesnéhoživota, ·riýhrž . 'jeho: .
'povýšení,'produševnění, zlidštěnrpodle' vůle b o ž í : , ' ;
Tím hlediskem' je dán náš vztah k: životu pohlavÍ1iInu.Ži~
-vot pohlavní, jest·· dán člověku, 'aby' byl udi-žen ·živoť Hdský/vů-' '
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'bec, aby se udrželo lidstvo na světě, aby nevyhynulo. R~zkoš"
doprovázející pohlavní styk, má účelem ne rozkoš samu,' ale
sblížení.ohou pohlavÍ. za účelem vytváření. novy-ch lidí. Na'. po-,'
. hlavní styk nelze se správně dívat jinak než jako na veliké ta:->
jemství' života. J·estliže '.člověk má dle vůle' boží míti účast na .
díle ,božím -,-' a my!v,ěříme, že tomu Bůh tak chce -pak právě: '
v tomto tvůrčím aktu; jímž: vznikají noví lidé, jest 'a má býtL
tato účast člóvěka: na .díle božím: Jesť nanejvýš nemravné,jéstli-'
že se zneužívá toh9to tajemství Života a mluví-li se posměšně "
o',něm. Jest to cosi nanejvýš posvátného, a nedivme se, že od.:
'. jakživa byL pohlavní styk, pokud brán vážně, obklopován urči.týiní náboženskýmLobřa·dy.:.'
'
.,
Ale právě proto, éže ~pohlavnístyk jest taktájemnýa' tak
vznešený, jest jeho uplatnění vázáno 'na určité podmínky. aj
předpisy; ,Nemohu zde.podrobněse rozepisovat· o' tom; ani na
tom nezáleží zde pro nás. Není možno dovolit pohlavní styk
'mimořádné manželství, protóžečlověk není pouhý živočichá.
protože výchova zplozeného: člověka je nejtěžším úkolém, který
dán ,jest lidstvu. .'..,',
I. '
. '
,
':'.
.....:.
, '. V živočišstvu je pohlavní styk ,omezen pudeni, instinktem na
určitá ročníobdobL U člověka toho není. Proto. musí' člověk'
,sám, . případně sama 'společnost regulovati (omezovat) ukájení'
pohlavníhostykti . v lidstvu; To děje se především tak, že je
uznáván jako oprávněný jen v manželství. Děje .setak jistě
proto, a:by byla zabezpečena výchova nových . lidí. Ač mravnost, .
uznáva jící . oprávněnost ukájení' pohlavního pudu vůbec, nemŮŽe'
jeho ukájení 'mezi. svobodnými považovat za.něco'sainosebou ~.
hříšného, jako by to, co,jeve své podstatě hříšné stálósév manželství.dobrým; přece musí člověk v ukájení pudu pohlavního'
. u ~ svobodných spatřovati. zlo; hříCh, a to' pro .' okolnosti,·. za kterých se to ,děje, pro nebezpečí, jež z i1egitimního ukájení pudu '
pohlavního vzniká· dítěti, rodičce i, společnosti. Mimo manželský
. život. lze mluvit proto jenom o zdrženlivosti, pohlavní.
,.
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Pud pohlavní lze ukájeti' jenom v manželstvi~ J~k.ý~est
, účel manželství? V ,křesťanských círKvích uvádí se na základě'
slov Starého' í . Nového zákona tento hoj í účel manželství: "1.- .
rozmnožení pokolení '·lidského, 2..vzájerriná· pómoca' pod':
pora v životě, 3. zamezení smilstva:. Tento trojí účel manželství.
nalézá' se vyjádřen ,u 'apoštola Pavla.
'. J.elikož na prvním p1ístěuvádí se rozmnožení a<udrž·enípo':
kolení lidského, bývá.tento .účel považován za hlavní a mnohdy
dokonce za jediný. Jest jistě správné, že úkolem manž·elství jest
míti ,děti. Ovšem splnění tohoto úkolu .jest .vázáno ještě na jiné
podmínky..j· než na vůli. CoŽ když jeden z manželů jest neploď..;
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.... ~ ,~Ý?Je.takovémanželstvL možné a platné? Církve křesťanské
je považují za ·platné.To·proto,že plodit děti není jediný úkol
'. manželství. Jsou zde' ještě :úkoly, jiné;' které lze:' splniti~ i. když' ,
. 'nemohou býti:, děti., úk61emmanželství.je·opravdu, vzájemná '
,pomoc a podpora v životě. To je to, čemu se říká, duchovní
manželství.:'Jestto obapoln:~,láska,které lje 'tř,eba, 'aby muž a'·
ž(ma, i když ',nemohou :míti dětí, doplnili navzájem své: životy;'
Jestliže apoštol Pavel udává za účel manžels~ví .zamezení'smilstva, ,nelze' ani tohoto účelu.podceňovat, třebaže je toúčeff jén '
negativní.: Bylo by lépe snad, tento poslední účel připojit kdru~
hémuj neboť stykem pohlavním se z~ntimňtije yZáj,emri.ýpáměr
, ,I'
.manželů. -'
.: ':. ',. ,', ,: ",',ď',
"
, ... :,'
>,:,::"',
Jelikož mnohdy nedosahuje se - nezaviněně:~ 'účelu zrní.;. ,
. něného pod '1., bylo by správnějŠí za hlavní účel manželství
" považovat ,vzajemnou ,pomoc a podporu života manželů. Ostatně
'jest toivyjádřeno v Písmě Star:, zákona (I. Mojžíšova 2;, 18.;ď
'2., ,23;~24.) ,což i JeŽíš přijal, mluvě o manŽelství (Matouš 19.;
· 5.,'a jinde). Smysl' by ~yl: manželství: vždy ma sloužit vzájemné
. podpoře a pomoci, i tam, kde dítek nemůže být pro přirozenou
, chybu: nebo pro ,pokročilost věku. Jinak by taková manželství
byla nemožna mravně nedovolena.,
"
'
.,;Jsou-li však :manželé přirozeně uschopněni, aby děti měli"
jest jejich povinností mítijea dětem se nevyhýbat. Každý,zdra· vY člověk, má-li možnost, má sepodrobit,přirozenémuzákonu bo:žímu a přispět d~esVých možností a schopností, k udržéní ·lid-'
ského rodu. Je to člověku dáno od přírody, totiž skrze přírodu
od Boha. Z těch, :kteří 'mohou
dítky, jsou jen ti ospravedl ... ;'
něni, nevstupují-li v manželství z důvodů ideových, vyšších, aby'
.mohli sloužiti ,lidstvu ,a ,tím .Bohu, nejsouce, zatíženi starostmi
'o:.rodinu. Pro ty jest jen a jen naprostá zdrženlivost --'- a !Ionii
Il1usí odvážit· své síly,. zda, tu povinnost 'unesou. Bezženství, jest
oprávněné, ale musí být naprosto dobrovolné a nelze je 'ukládat
doživotně, dokonce v mladém věku, jak' se požaduje o,d' duchov':·
· níchcírkvé, katolické. ,Ale potom, musí být. naprosté.:Zde , plat~
rada Ježíšova"o, pochopeném panictví pro království : nebeské
(Mátouš, 19., 12.). Královstvhi:ľ nebeským možno zde,rozutněti
důvody nejen čistě náboženské, nýbrž duchovní, ideové vůbec.
ď, Kdo ,však vstoupí v manželství,' je-li 'přirozeně uschopněn, má
, dítky míti. Voliv stav:manželský, vzal na sebe 'i úkol' dáti život •
, dětem. Proto hřeší" těžce 'ti· manželé, kteří této :přirozené 'a ' jim'
" ; možné 'p.ovinnosti, :se yyhýbají.
'"
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, Aletu,~IHlstá~á právě~tázk~, která nás zaJlmáj zda 'jsou' , '
. příčiny, pro něž jsou manželé omluv~telni,· nemají-li' dítek, 'ač·
j~outělesně schop~i.: Uvádějí se, důvody, sociální; 'hospodářské
~
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aeugenick{MysIím všák, že:.·ti, kdo,žvstupují- y.: man~lství,
. mají předem dobře :.uvážit,· jsou-li' sch'opni .uživit.· nejen"sebe,
:ale:r dítky, a: jsou-li zdiaví, aby mohli dát světu potomstvo ....
zdravé; VzájemrÍé: doplnění života :oboti manželů;' dovršuje' se
.. právě' dětmi.
' . ' .. ; ,
. '. "".'
.
, ·Nemoliou-ICdítky býti pro.defekt.tělésný;jest to ::právěIÍe~:' ,;.
dostatek, jenž působí i na duchovnIživot manž,e}ů.
"'.....:
Jest však jistě v ďduohumravoukYiKristovy;ahy. nebyly,'
plozeny' dítky, jež by nebyly: zdravé a které by rodiče nemohli .
vychovat. Lidé nemají býti jako'nerozumní tvorové. U ·tě'ch reguluje množeni pud daný přírodou 'a ten je omezen 'na určitou .
. dobu v roce. U člověka' toho omezení není. Ale za to má-člověk
. rozum, svóbodnou'vůliavědomí odpovědnosti:vt1či těm, jež po,: .'
staví na tento svět.. Jako by' hylo neodpovědné, chtít manželství
využít jen k ukájenípohlavního pudu a nechtět přispět kucho'::
vání svého' rodu a . tím k· udrž,enÍ . lidstva, ač' jsou' tu možnostli •....
osobnLi sociální:a hospodářské, .tak 'bylo by neodpovědné, chtít
množiL své 'potomky, plodit a. rodit děti a netázat sej zda bude
možno: je uživit a'vychovat.Člověk~ jsa obdařen rozumeniá .vě
domím odpovědnosti, má nejen právo; ba povinnost "regulovat"
porodnostneboli'omezovat přírodu..
.
.
,
Při' tom' však třeba vzíti. v úvahu; že omezovánfporodůne
.smí jíti' áž v naprostou, dobrovolnou bezdětnost v' manželství
z důvodů pohodlí, hospodářského, sociálního a kulturního ego:'·
,ismu. Kdo z těchto důvodů nechce Ínít dítek, tomu nezbývá než:
'. zůstat ďsvobodnýa' nést všechny následky stavu. svobodného;
výhqdy i nevýhodY. Jenže 'na ·obtíže·hosp·odářské a sodální,.·
v jádru.však.na důvody osobního égoismu se; vymlouvají právě
nikoli róditiyIÍejchudší a, vpravdě chudé, ale lépe situované.' Již
:"\dávno před nynějšímineutěšenými .-:.... adá Bůh přechodnými .
-.:... 'poměry' hospodářsl{Ými, byl pěstován v určitých rodinách, a
to právě bohatších ,a bohatých, systém 'dvou dítek, nebo i jen'
jednoho; Rodiny, sociálně' slabší měly dítek více .. A dosud není
jinak Dnes vymlouvají se na bídu hospodářskou rodiny právě
takové, které by mohly sÍ1adllO dvě; tři děli vychovat a uživit, .
a nečiní tak: ,Pročfak nečiní? Aby se' měly .lépe. Chápali by,:,
chatn obavy před dítkamf zdů~odů sociálních u těch chudých'
a nejchudšíchjale tam těch '. obav ne'ní. A vzpomeneme-li dob'
nedávnominulýéh, dob, kdy rostl tak mnohý ,z Ílás,: vidíme, že
tehdy vyrůsta:Iijsme v poměrech velmi· stísněných a přece naši'
. rodiče odchovali. a dóbře' vychovali tři až pět dítek. Rozdíl je.
v rodičích Jehdy a' dnes. Tehdy rodiče utrhovali sobě a.uskrov,.
ňovali' se heroicky' ve prospěch svých dítek. Dnešní rodiče ---:-'
naopak uskrovňují se v, dětech, omezujíce jejicli ·počet nebo,
zříkajíce se' jiCh úplně, aby., mohli 'sobě co nejvíce dopřát., Zvý·šili svuj"živcitní standard a proto nepřejÍ-si mH děti.. To 'není"
, ),
nic jiného
než
:
egoismus.
Zapomněli, že by nebylo. jich, kdyby
"
i
.
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, ,,' jejich rodiče, byli 'bývali :tá..k" egoističti,ják~.jsoúdnéšní"rodiče, ,
. Chci.řícii ,doba je jistě zlá, ale nenftak'zlá, aoy;,rodiče 'mohlF.'
se cítit've .'svém ',svěoomL ospravedlriěni, . nechtěj ícemíti ;dítek
:vůbec. Jé tozvýšený'standard,životní, ale zároveň- úpadekvě':
domí' mravní povinnosti a ~',bude následovati"-,- nezmění;;li'se
lidstvo
k, němuž
i ' my,
. , - úpadek ' lidstva' západního,
- náležíme'
.
,
.:'
~

,

~

~.

c,:

~,

5. '"

.,

-Jiná jestovšem,zdasmím~jak'~ kře'slané :omezovat,pó;oq-, ,
nost, , když' jsme' dle daných 'nám možností· sociálních 'a hospo- ,~'
, dářských učinili 'zadost přirozenému zákonu a máme dítký.J iž ;
z .toho, 'co řečeno; jde, žé ano'- A právě nejchudší, nejvíc a,riej'spíš Ínajíá smějí porodnost olllezovat.'Todá'jižpoUhýrozlún ,
apodt odpovědnosti 'a pák láská. k dětem: A příkaz'lásky Kri:'; ,
, ,stovy kbližnímt(týká' se i dítek, ba V prvé, řadě., Ať. první Kře::,
sťaÍ1é'adal~í'generace'církevní pohlíželi: na 'porodnostjakkol- '
,,' věk,' vždy tak činili sezfetelém na svou dobu: sodáln( a hospo~ ,
dářsképoměry své doby', I my musíme řéšit otázku ,porodů se "
zřetelem na dané' nám možnosti rázu' hospodářského' a sodálďního,·Alevždy musí nám býti yodítkeÍnpříkaz lásky Kristo\.'y.
Už z lásky k dětem svým;' a toz ,oprávněné láskynemftžéme~
, "postavit do světa takový počet dítek, jaký bychoin névýživili
, anevychovalL Zde musí naše svědonií býtvedenojeclnakvědo·.;' ,
>: mím povinnosti k lidstvu, ale též a zároveň láskou k dě,tém; V po-, '.
slednUadě teprve 'sebeláskou. Ua je dovolena:a není ne mravnou
podle evangelia; vždyťjeměřítkém lásky kbližnímu. Ježíš ník'de '
,nekáže, abychom plodili dětidonekbnečna; Důležita, ba právě '
pro. nás ·.nyní nejdůležitější otázka je: -jak, čím 'oin:e;zovat porod-.
,nost. Jsou tu možny tři způsoby,' Předně: pohlavní zdrženli.:
'vostí i v, manželstVÍ; Tu možno zvolati s Kristem: "Kdo může
,'pochotiti; pochop." (Matouš 19.; 12.) Je to však cesta neschůd;.'·'
ná promhidé' manžele, tím" neschndnější, že je k tomu potřeba '
. "dvou, totiž obou manželů; Dohodnou ,se? Dohodnou;;se tak, aby, \ '
~ vyloučena, byla 'nevěra manželská ? Jestli ano" pakjě to cesta "
, nejsprávnější a: nejpřirozenější. Je'-livšaktěžká prosvobciané,', '
tím těžší pro manžele, žijící :vjednédomácnosti. :,:
~. "
Pak zbývá druhá a třetí cesta:: přerušení těhoteÍ1ství,.(potrat)
", ánebo.:iamezenítěhotenství~ preventivními: ,prostředky. Dnes
diskutuje ~se'právě:mnoho o .těchto,dvou; způsobech, JIm byla
,'věnována' naše ,ánketa,o·níž.referujeme,· Názory, které byly'
v anketě vysloveny ,od zástup'ců vědy lékářské, právní, prakse'
životní li. křesťánské etiky, přinášíme ve zprávě' oarlketě.' Nám
jde tu o to,zdaobazmíněné'způsoby-:jsou možny se 'stanoviska
., náboženského a mravního, nebo který' je, možný cl' který-.ne''';
'
.
,možný. - ! ,
, Přerušení. těhotenství bylo zás!upcivěďy i: prakselékař1ské
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odmítnuto jako zdravotně,a'tedy isociáj~ě nepřijatelné. Názor,
náboženský i mravní souhlasí plně tu S vědou i praksílékařskou,
třebas 'namnoze ještě Cz jiných důvodů. Přerušení těhotenství
nemůže církev schválit, poněvadž plod, lidský od prvního po:čátku,' oplodnění je oživena oduševněn,je' osobností lidskou,
v zárodku, které musí ~ýtL zachována všechna práva jako osob...:
"nosti dospělé. Psali jsme o tom v článku: ,',Kus masa nebo osob:..
nost?" v tomto časopise, roč. IV., č. 4. Že je plod osobnost ještě
nevyvinutá, na: věci nic nemění. Osobnost lidská není nikdy
úplná/i u dospělého se vyvíjí. A nelze ostatn~ schválit ani za,bití dítěte právě.zrozeného .. Možno sice uvažovat o tom, že přec
, 'někdybývá dovoleno při' těžkém porodu usmrtit ,rodící se dítě;
Ano, ale jen tehdy,' když: je ,toho ',třeba k zach'ování. života
matky, jež má povinnosti-k jiným dětem. Zde sicé církevkato-'
lická je jihých názorů, ale my jich nesdílíme. Víme, že živcit'
není dobro nejvyšší, že lze život také obětovat:za'vyšší 'dobro. '
"Tam, kde jde' o rodící ;se život a život matky, ,která. má péči o
jiné dítky, třeba Obětovat dítě jakožto život nehotcivÝi aby za~
ohráněnbylživot matky, ,ne pro matku samu,., ale: pro. malé
dítky. ,Nikdy-však. nelze omluvit usmrcení nenarozeného 'dítěte
,pohodlím, hOSpodářskými obtížemi a podobně. , " c . j

.
,

'.

t.:~)

(
j
I

\

, ~'/

6:,

. Jsou:-lidůvody pro to, aby dítě se nenarodilo, pak je mrav~
dovoleno' nanejvýš, aby nehylopočato. ,A'není-:li možno docílit tOho naprostou adrvalouzdrženlivostí pohlavní,pak neZbý.:.
vá n~ž 'preventivními prostředky..
.
, -r '
. ,Co tomu říká morálka, Kristová?: Vím, .že slov' .Kristových
o ,tom v evangeHu nenájdeme. Ježíš o tom nemluvil. Vyslovil se
ieno naprosté dobrovolné;z·drženlivosti. Proto třeba uvážit, zda
užívání antikoncepčních pros tře 4ků není proti přikázání bážímu
a proti ,evangeliu. •
~.
';:
' ,ď
'
, ,
Je pravda, že tento způsob' není přiroz'ený. Ale bylo již ře:",
čeno, že čIov,ěk nemůže prostě .žít tak přirozeně jako, živočich,
když ještě k tomu není chráněn před četným potomstvem ani
časovým' omezením pohlavního: pudu, 'jak. je v říši živočišné>'
Člověk-musí se chránit sám. Na to má rozum a vědomí odpověd,;.
nosti neboli svědomí. A jinak nemůže se bránit, než buď ,zdr...:
ženlivostí nebo umělými prostředky. A protožé, jak. shora mi.';; ,
značeno, ,trvalá zdi-ž,enlivost jest v manželství mezi mladšími
manželyne'možna nebo velmi těžko možna, nezbývá než použití
preventivních prostředků. : ',.,
,
_
,ď -Ostatně:v církVi :katolické 'radí se ' manželům,: kteří nechtějí
již mít. dítek, aby manželský styk zařídili tak, abý spadal v' určité dny mezi dvěma' menstruacemi ženy, 'kdy prý žena pravdě-'
podobně'neotěhotn,í., Je to"jenpravděpoaobnost, ale 'radí se,k ní
ně

,
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přec.; Čím liší' se tato rada 'od používání ,preventivních 'prostřed
ků? Vobou'přfpadech chybí vůle mít dětL Ato je přéc přede

vším směrodatné proposouiení mraVního činu: úmysl. Tu manželé' nemajíúmyslu,niít, děti, ani v jednom ani v dr,uhém pří
padě. ,Liší se jen oba případy provedením; V jednom, případě
jsou' jišté prostředky, ,j~ž koncepci zamezí,v druhém je, to
pravděpodobná. neschopnost ženy. Nemohu' vidětvelkéhQ 'roz;;,
dílú v těch dvou způsobech. "Je:li možno považovat pohlavnfstyk
v mariželství za dovolený a nehříšný,uniká-:li se, třebas jen prav-'
děpodobně, možnosti oplodnění a početí .omezováním styku na
určité ' dny' mezi dvěma menstrmicemi,což rovná: seíil.kéome.;
,zování či, kontrole porodů, pak myslím: nelze zavrhovat mravně
omezování; porodů" používáním' antikoncepčních· prostředku. A .
,poddbně ,má se věc,. póvažuje-lise.neplodné' 'manželství 'za
možné" 'a mravně doválené; Vykonává se manžélská povinnost,
,ukájí se pohlavní styk, ač se lékařsky vÍ,že dítek 'nebude" .že
. oplodnění je naprosto nemožné.'
, .
,
'Ovšein<předpokladém :oprávněnosti , používání '. preventivních
\ prostředků zůstává, že lze jich používat jen v manželství, nikoli
ve,:stavusvobodném, a to zatím účelem, aby oinezi1se 'počet
dítek z .oprávněných,' důvódů sociálruch, hospodářských,když
'manželé již podle svých schopností a možností splnili svou po:'
vinnost vůči společnosti á. lidstvu. Rozhodújetu 'jejich svědomí,'
jež má býti správně, ve'deno a vychováno.'
,,',
, " ' , ....
NapÍ'~sto však není' dovoleno ani v manželstvÍ používat pre- ,
ď ventivnlch prostředků, abý byla podporována zhýralost, nemrav-'
nost, aby· mohlo býti hověnó nezřízenému ukájenI' pohlavního
pudu, nýbrž jedině proto, aby manže.1é, rodiče", vykonavší již
svou lidskou povinnost vůči společnosti podle svých schopností, a
možností socjálních, uchránili sebe i dítky své před bídou hmotnouimravní. Třebá však' přísně usuzovat. a soudit sebe, aby
. zřetelé
dítky a jejich obživu a výchovu: riebýly zaměněny.
'.' egoistickými potřebami rodičů.' . , "
" , ,'.
: , ',.,. , >
Jsem tohó, názoru, že vy hovu je se ď tak i příkázu', božímu i
evangeliu lásky., Příkaz boží žádá obětovat se lidstvu skrze děti
a přispět k udržení lidstva'; a evangelium lásky žádá;nesta:vět
.' do, světa lidské' osobnosti, o něž bychom; se nemohlFdostá.tečně
postá.rat.'Příkaz' boží 'a přikaz evangelianéjsou yr9zp~ru,.ale
doplňují se. .
"
'
.'
" "'
'., ,'..
.
Zdůrazňuji však: nesmí se.tak ,dít z egoismu,' pohodlí;alé
čistě z lásky k dětem již ta:í:1ýjsoucím> :'~i : <,',' ' : , , '.
Nazval-li' by" někdo" tento' způsob omezování' porodů' néméně
nemravnýmnež 'potratářstvÍ, 'pak:musÍm protéstova,t. Při. DO:-:
tratářstvíusmrcuje 'se Živá osobnost lidská. Při. prevenHvě 'za':
mezuje se vznik, osobnosti. A příroda mnohdy také zamezuje
..vznik osobnosti, na příklad, když jeden z manželů 'je. neplodný,
, a v, jiných ještě případech.
",.
'.
.,..
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': Po stránceďzdravot~í nepříslušímivyslo~~vat se: Ale 'zdá se,
. že Lpo stránce. zdravotn.í. škodLméněprevenHva než umělý po:'
trat. Ostátně zeslabením. hrozí Lčasté porody.:.
.
~ Církev, může' tedy tolerovat používání antikoncepčních: prostředků jako mravně dovolené, a přípustné, ovšem za poměrů; a
, ókolností shora naznačených: Přerušení těhotenství může při,..
pustit jenom ~ehdy, když se o tom dohodne. konsilium lékaři't a
jde o záchranu života matky pro děti. Tam usmrcení s.JouŽívýŠŠí
"
,',
ideji a ne egoismu a p o h o d l í . .
..:, Církev ovšem musí hlásat a kázat náboženské ďa mravní, ZÚ:'
sady· podle evangelia a ve 'shodě, s ním. Ona musí formovat. ~vě
,domL svých příslušníků a : poučovat hlawě manžely, vstupuj ící' ,
v manželstVÍ;' Ona nemá zájmu na paragrafech' trestníhó zákona;;
Je pravda, že trestní'zákoník bez svědomí málo pomůže..
,
.' Na druhé straněje,víc,než jisto, že lidskiíspolečnost ve.
, svém trvání by byla bez trestního zákoníkú ohrožena. Vidy hude
dosti těch, kdož se proviní. Tu je zájmem státu, aby se rozhodl,
jak má trestní paragraf v, určitém případě av určiié době vypa'dat." " "
.
"
Jedno je jisté: Množí-li se přestupky proli určitémupara~ ,
grafu; musí státní moc zabývat se jednak, přezkoumanim toho
paragrafu, ale také církev zesílením mravního poučení. Nepostačí.
, . všakparagra! prostě zrušit.
'
A. Spisar .
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PAVLOVA ZAKLADNLKONCEPCE'
K.ŘESŤANSTVl*)
. '.:

;"; ,

, Pa:v~l - "vla~t~í zakladate.J křesťanství",:' "velký apoštol'~j ,
"apoštol·· víry". .• Protestanté na něm vybudovali své učení o',
spasení, skrze víru. 'Katolíkuin líbí se. dokonale jeho ·asketism
i theologie, přes to, že si pro jistotu postavili 'mezi sebe a něho
Petra, aby· jinÍ chránil. autoritu' církévní proti Pavlovu subjektivismu. Pravoslavní. obdivujCv něm nadšení mystika i klid filo-, '
sofa . .Ktomu pak přístupu je fakt,. a to naprosto nesporný, , že
všichniveHcí' kacíři' hledali" v něm zdůvodnění svého učení, zdů,..
razňujíce, že vedlesynoptiků je nejlepším pramenempozriánf
, evangelia ,Ježíšova. Je to tedy spousta náhledů a chápání, 'mno~
. hdy diametrálně od ',gebé se rozbíhajíCích, ale přece. jen vyrůsta jícíéh, z' jednoho kořene. Bylo by velmivděČDým předmětem
sledovat oprávněnost těchto názorů na osobnost a dílo apoštola'
Pavla. ,Ale. už jen to,že eksistují, dokazuje mnohostránnost
p'avlovamyšlenkového tvořenÍ; ,
'
.,

\
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*)

Redakce 'ponechává 'místo diskusi o ná1l1ětu tohoto článku.: "
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Také'naše vyznání ~iry;,koncípované bratrem biskupem.drem
Stejskalem., nese' zřetelné stopy Pavlova myšlení ajeh(). pojetí
křesťanství. Myslím, že cele 'je obsaženo V' jeho osmé kapitole
z epištoly,k Římanům~ To však jest jen malá' část velkého'bohatství Pavlovy 'duše. V ní ~'rozložilse jasný paprsek Ježíšovy'
· pravdy v jemné a barvité odstíny lidského chápání; Pokusím se
zachytit ty nejvýraznější. ' :. ...."
: / "
:;' '.;: . ,,"
Život apoštola Pavla je dobře zriám ze SktÍtKůapoštolských.' .
Řecko-filosofickým 'a farizéjsko-theologickým školením (Sk. 22,
3; 23, 6) dosáhL značně vysoké úrovně myšlenkové." Přitom" všilk
... byl citlivým ke všem problémům své 'doby. Nejlépe to dokazuje
,'historický jeho zážitek u Damašku, jenž' jemodernLpsychologii
· jedriímz nejlepších příkladů pro doklad náhlých,' ale' přiroze- '
, nýchduševních převratů v člověku, způsobených nahromaděním
.:mocnych dojmů v podvědomí. Ať- tÍž vysvětIujemejakkoIiv tuto
událost· z Pavlova ,života, ' jisto je,žé jen jí:je~dlužnokřesťanství
za svou skvělou úlohu'v myšlenKový'ch' dějinách lidstva.' Pavel
pozvedl křesťanství nad hranice nacionálně židovské se~fyď a
svóumisijní" činností rozšířil křesťanství .po célém, tehdy' zná- .
mém světě, uplatňuje všudé sílu své duše, průbojnostmyšlén
"',. , kovou a . opravdovost 'své :víryv
evangelium
...
,
. Ježíšovo."
'
~'

,

-

"

. Pav[ova.anthropo[ogie.
. ..
'

~.

'

.'

~

V tomto směru je'Pav~1 ;vzor~m moderního filosofa. Vychází,
od' skutečností vypozorovaných v životě a vidí, že ,člověk žije
'dvojím způsobem: tělesným,a duševním'(Řími '7, 25). SvotÍ
hmotnou' podstatou ,'(sarks = tělo, maso) jest spjat s animálním' .
,prostředím, ve kterém Žije; duševní pak (v níž Pavel rozlišuje'
od sebe. duoha' a duši) s transcendentním jsoucnem, božího du\. cha. Živočišnou podstatu lidské bytosti odděluje ještě Pavel od
'oné, jež činí člověka bytostí odlišnou tvarem i způsobem' života'
.od 'ostatního tvorstva a kterounazyvá' soma'- Kraličtí překládali'
. oba tyto výrazy slovem'"tělo". Pavel však .činLmezi nimfrozdíI·
nejen slovní,' nýbrž i obsahový. Angličané první z nich překlá
dají slovem '"the nesh'.! (maso"tělo)a druhÝ'f,the body'> (tělo,
, tvar, útvar). Je tedy samozřejmé, že Pavel niá,na'myslirůzmt
"pojetí těla; kdýž hovoří na některých místech o něm jako o pra:,,'
menu a sídle hříChu, vášní a živočišnych pudů (na př.'GaI.S,
19-21;Řím;"~7, 17~18)a .ria: jiných 'jako o 'chrámu·a· příbytku
Ducha božího (LKor; 6, 19; 3, 16; Efez. 2,21~22 aj.)V·celku '
však :můžeme .říci, že Pavlova 'anthropologie: je založena na vypozorovaném,dualismuvmikrokosmu lidské by-tasti.. Pavel to
naznačuje jasně ke konci již 'uvedené 7; kap. epištoly k Římanům:,;A taKŽ. tedy tentýž já sloužím'myslí zákonu::božímu, ale
, tělem zákonu' hříchu." , ..
· ~, z uvedeného citátu',: dalo by se snadusuzova! nanerozlučné
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spjetf ,zákonů tělesných se zákonenihříchu, v Pavlově ,pojetí. " ,
Myslíin, že má ,pravdu prof. Sabatier v tvrzení,' že "vztah hříchu, "
~k tělu v ,Pavlově' pojetLje podobný onomu, jež má ,duch boží,
.k duši věřícího.. (The Apostle Paul, ,289 -angl.překlad). :Proto,~'
)aké :je' Pavlovi nejdůležitější otázkoú: "Kdo mne vysvobodí
z tohoto těla smrti?" Jinými slovy: jak najíti cestu k spasenUidské duše? A k odpovědi užívá 'Pavelslov proroka Abakuka:
"Spravedlivý z víry své živ ,bude/', .
" ' ; ,ď
'.
Vírou mystika opřádá Pavel záhadueksistence.božího Ducha
:v lidské duši..Pozorujeacítí, jak'duševšech lidí i jeho vlastní, ,
jsou naplněny ,',zvláštní, lihostív zákoně božím", jaktoužípře-"
moci, zákon těla: a hříchu' a žíti jen v službě milosti boží. A mož, nost splnění této, touhý" duše vidí, Pavel ve víře v "zákon Ducha
života ,v: Ježíši:Kristu";:Pod tímto, zorným. úhlem ,hodnotí \os<;>bDosCJežíšovu 'ievarigelium jeho, odtud prýští jeho základní po, : jetíkřesťanstvLjako: nábož·énství osobního,individuálníhospa:sení. Pavlovi nále'žFtak přednostní právo na pochopení a pro· ,bojování myšlenky,' že JeŽíšovo zvěstování božího poselství bylo
"určenoyšemu,lidstvua ne, jenom,národu,židovskému.
,"

l

I'

'Ježíšovo evangeliiim zjevením "Ducha
života".
.
. "Základu jiného žádný položiti ~emůžé"mimo teri, kterýž po-'~
ložen,jest, ,jenž jest Ježíš Kristus". - Na 'tomto zákhtdu posta.".viltaké Pavel své pojetí křesťanství. Ježíš hyl proň'Synemčlo- ,
věka,."zplozenýmpodle těla ze 'semene Davidova'" (Řím. 1, 3l,
jenž stal,se, Synem božím prvorozeným niezi' mnohými' bratřími,
, (Řím. 8,: 29) podle Ducha 'Posvěcení (Řím. :1, 4). Záhada eksi-'
;'stencebožího Ducha v,člov~ku,Ježíši nejen oděla Pavlovo my; .' "
-šlení'vcharakteristickýinysticism, nýbrž byla, i základem, jeho
široce, rozvinutého a velmi svérázného. poj etL křesťanství, jehož,
· podbarvení je silně ethické. Ježíš Kristus' jest osvoboditelem od
. hříchu (ItKor. 5,17), silou pro spravedlivý život anadějHzá~
rukou získání "práv synŮ božích" pro všechny, kdož v ně'i uvěří '.'
"(Řím: 8,14-18;viz též Řím .. 8, 28-30; Gal.~4, 5-;7). Ato je
· základní tón Pavlovy koncepce křesťanství.
"., .
,,
"Víra tvá tebe k spasení přivedla," čteme i v Lukášově evan,~geliu (7,50). To je však jen velmi jasný nástinotázky,'kterou
Pavel: široce rozvádí a řeší. ' '
,'
"
,
~
Vírou rozUměl apoštol' Pavel mystické pojítko při usjedno- ~
, cování věřícího s Kristem ve smrti a vzkříšení. Smrt a vzkříšení..
· jsou tu symbóly ,duševního dění. Člověk umírá ,hříohu, aby žil '
živótem riovým Duchu a Pravdě,; Vítězstvím 'ducha nad tělem,:
, dobra nad hříchem, dosahuje člověk způsobu života,
němž,"
.i
~všechny, popudy jsou původu božského (ŘílI!.6; 14-15; 8,9'
až 10j Gal. 2, 20) .Je tedy víra podle toho morálně, podloženým
, \
stavem duševním, obsahově zdůvodněným Bohem samým;, Slo- , "
1
1
"

,

'.
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., ,: vy Pavlo~Ými:. "Neboť "Bůh zajisté jest,' kterýž, pÍlsobí ve vás'
· i chtění i skutečné čnění' podle ,dobře libé vůle své'!· (Fi1ipen.2,
,13]. 'Spravedlnosta čistota l.idského života vyvěrá tedy autOmaticky. z.víry křesťanovy.' Nový. živati· kterénočlověk ,taKto
'~dosáhne,· nenese žádných znaků tělesnosti,' nýbrž je to božský
život Kristův v člověku (Gal.,2, 20; II. Kor. 4, 10:"'-11);/nebo'
"lépe:; život člověka v, Kristově' božskosti. . Tak' spasení: je 'pr() '.
'•. Pavla duševním: proceseni v člověku již;v·tomto,životě' ane,v bu· doucnu posmrtnéhq života:(KoI.2, 13;, Rím.6, 4; 8, 11; Filipen .
. 3, 1O-12aj. ,Proto klade Pavel. tak veliký důraz na svohodu
,křesťanová'života, 'jenž "jest,'proň trvalým .výzařováním pravdy"
boží, . žádným; zákonem neomezovaným.. "
;, i , '
': ' ; , '
.
:"Pojem:, zákonavyskytujese:uPavÍa velmi často .v rů~ném
, naplnění obsahovém. PřeváŽnou větišnou má na mysli zákon' boží
· tak, jak jej lidéchápají,tedyjiž interpretovaný. Není to a:bso;. ,
Jůtní zákon' boží, lépe řečeno Pravda boží. Absolutní' Pravda
.bDŽí půsDbí;aufomaticky v lidské ,duši, jako následek\usjednocenC
.. s Kristem skrze víru; Není to fedy zákon.absolutní mravnosti a
/ spravedlnosti, 'jejž Pavel má 'na mysli, kd:yž říká: "Kdy,ž jsme
. ' byli 'v těle žádosti hříchu skrze' iákon' moc svou provodily
.,', :v oudech našich k nesení'ovDcesmrti" (Rím, 7,5) ; nebO': ,;pří..;
. činu vzavhřích skrze přikázání, zplodil ve mně všelikDu žádDst.
Bez zákona zajisté hřích mrtev jesť.~ (Rím. 7, 8). Dobře to vy~ ,
,svítá z jehos lDV vtéžekapHole: "Nebo zvláštní libO' st mám
;V 'zákoně' božím podlevnitřilíno člověká,ale.vidím jiný zákon
. "V' oudech svých, odporující iákonuvmysli. mé a'jímající mne
<zákonu hříchu, kterýžjest v oudech mých." Používá tedY-Pavel
, 'výrazu "zákon" v,trojím jeho smyslu: absDlutní,zákonbDží,zá·konhříchua zákon lidmi interpretovaný a "vetchou literou ~; psaný". Pravý zákon boží jest plně obsažén v charakteru Ježí-:
'. šóvě. Jestliže tedy" člověk' dosáhne jednoty s ním, musí být dů~
,'sledkem toho soulad jeho duševního stavu's Dbjektivnípravdqu
, J:riebó:podle slov Pavlových se zákonem Ducha. života. Pak není
-již ten, kdož skrze Krista' s .Bohem se spojil, pod zákonemliterý
,'. . ,ani pod zákonem hříchu, nybl-ž pDd milostí av službě' boží (Řím ..
"6,'.14-=--22)., . "
' .'
.:. .. . '. ď
" "TDžpavlftv·.Iibertini~m,· ze ,kterého Ibyl dosti častO'~e své
,i pozdější době 'denúncován, není libertinismem 've vlastním slova'smyslu~ Jeto spíše' spontaneita lidského myšl<~ní,' 'chtění a či· nění,~vyvěrající z lidské duše podle vůle boží. Pavel. svým po- .
'jetím svobody křesťanDVY ,chtěl. jen říci:, "Mám-li víru, a:tD .
. pevnou víruvBDha, neniohuhřešit.Nébottakov(t vírainu'sí nut,:ně vyhladit každou stopu hříchu, z mé duše. Jinak by ,Pavel ne-.
'mohl napsat svůj divalózpěv O' lásce', kterou pokládá 'za nej'krásnější ozdobu Jidskéduše,'nemohl :by užít slov:~;,a'kdyoych
· měl tak velkou VíTU;' že bych hory . přenášel; lásky:pak kdybych
· neměl, nic' nejsem"; ~emůžeme 'tedy. Pavla podezírat. z. jednóI ,

1

,
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st~aririéhozdůrazňován( ~víry. 'Pro <něj, bylo: samozřejmostí, ' .~e

ten, kdož ,uvěřila věřív Otce, skrze Syna jeho, žijejenv lásce,
v ·dobru a spravedlnosti.. Velniidóbře vystihují tuto myšlenku_
, . slova Pavlova: "Živ' jsem 'pak :již, ne já, ale, živ jest ,ve: mně'
'Kristus;" To, je ona Pavlova myšlenka osvobození;člověka:ód \
zákona ,hříchu 'ajěla, <jíž mírněn jest jeho názor na životčlo
.věka, postaveného pod zákon dobra a zla. Do 'duše každéhočló
věka- klade pak Pavel':ůaději, žé bude vysvobozen "od služby;
porušení v svobodu slávy synů ,božích" (Řím. 8, 20~21);My
'sHm, že je to.'také<, ona .'myšlenka,jež v našem ,vyznání víÍy z~-,
chycenajestslovy: ;,Věříme 'v život věčný Dobra, Pravdy a
Krásy, tak jako jsme Ipřesvědčeni o smrti zlaizlých." '. . <'
Tak Pavlův dualismus; . plynoucí z jeho anthropologie,pře.;
"chází v názor na věčné trvání dobra a spravedlnosti, s nutným"
,následkem víry ve,smrthříchú a z,Ja.
Oldřich Hradil,'

!
t

!

!

.:,.\

" ',ZÁPAS CÍRKVÉ A STÁTU ZA KRÁLE PŘEMYSLA I.
AÍ3ISKUP~ ONDŘ~JE I I , "

:J č'ást

další.) ,

Naproti tomu Přemýsl ani nyn{ neváhal zarvděčiti se legátovi,

přesným plněním úmluv. Jakmile biskup Ondřej před legátem::
: a duchá-vními i světskými hodnostáři prokázal přísahou dle dří-, " '
vějŠích· dohodnutí; jakým právům
výsadám těšilo' se biskupství' '

a

, pražské, král Přemysl fato privilegia ihned obnovil a příslušnou
·listinuo tom. dal 'také hried',-téhož dne, 2: července, 1221; tomto"
'slavnostnímshroniáždění: 'svým notářem 'vyhotovití. 242 ) Místy
, ,kryje' sEdento list. s přísahou Ondřejovou doslovně;. Dle tohoto
, : obnoveného, privilegia Přemyslova obnovena 'všeoka svoboda
.,biskúpství'ikosfela.pražskéhó i poddaných jeho ve smyslu zka-,
žených privilegií; biskwpstvH poddaní jeho zproštěni všech dá, vek ahřemen, zejména těch, jež podle starých zvykŮ právních ,
,stíhaly celou osadu, jako vdání, hlavy,
svodu, nároku, vřezu,243) ,
" '

v

',\

"

\

Friedrich, CDB II,Č.217" str. 204-205.' , , , " :
"
,
243). vdáití= povinnost jednotlivce i celé obce k jednotlivým soudním
pokutám. Vdání nebo vzdáni se vest. slov. prá'vu sázka soupeřů před souO> dem, že oba, mají právo ,na věc, o niž' se prou. Polovina připadla. úř,edni
'kům, polovina vítězi. ~'Zvláštní' způsob' jednání soudního čili vedení práva
za příčinou vraždy spáchané'slulo u starých Čechů zkrátka "ůbec hlava; když
. bylo činiti o krádež,říkali tomu svod; když o ,násilí II výtržnosti, jmenovali
to nárokem vesměs, a zvláště buďpychemaneb'výbojerrľanebhrdosfí." (Palacký, Dějiny I, ,str. 361.) -- Dle téhož autora, I. c. 365" platy, jež při těchto
procesech se odváděly, nazývány zkrátka svodem, hlavou nárokem. - , vřez
J dle Glossaria- Brandlova) ,~luló zaopatření soudního posla '(komornika)
při vykonávání jeho,úřadu (půhonu atd.).
'
242)

<,
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'berní' obe~~ých čilikrál~vskýih,' dftlezemských robot,' i~ko· stav-

':.hY: hradůidělánípříkopů,povinnosti. dělati ,přliseky, "průvodu,
'nařezu 244 )

a všech ostatních břemen; Kdyby: se někdo z .lidí bis. kupství nebo: kostelu poddaných dopustil těžkého zloČinu (krá,deže, loupeže' ne,bo jiného podobného velikého provinění), měl
'býtisouzen sudím královskfm a,statek jeho připadnouti kostel~ "
',nebo biskupství. Kdyby na statcích biskupství a kostela pražské-,
'ho spáchána byla vražda, směli sice příbuzní-zavražděného.podle '
práva , ' zemského pátrati' po ,Vraliovi, . ale ,poddaní biskupovi', byli
:prosti spólečně~ruky, to:jest, mě1izůstati tímnedotčeni. ) Také
hrad Podivín na Moravě se všemi právy a výsadam.i.i. zbožím
, iněl opětpřijítiďv 'držení: biskupů pražských;:: " ',., . ' , '
jako svědkové Jistiny, sepsané notářem' a kaplariem králov~
ským, jsou tÍvede'rii: Robert, hiskUlp olomoucký, Jan" biskup nitranský, Vavřinec, biskup :vratislavský, .Leopold,vévoda takous;;.
ký a štýrský, Konrad hrabě z Hardéka! Poppo,; proboštbaniber~
, : ský;' Opati: Dluhomil břevnovský, Heřman vi~émóvský, Reiner'
ostrovský, Jan z Mnichova Hradiště, Bertoldstrahovský,ď Jar,:, ,
IO,ch milévský, Vilém želivský, HéřmanJitomyšlský, -Bonifác
z Hradiště na Morávě, Flodánz Lóuky"Wérnersvatokřížsky,
Walter,' z KlosÍ<:!meuburku. Notář' vévody, rakouského .Jindřich
a Markvard, probošf,ze sv. Hypolyta; Bavor; Budivoj; B,ořita,Ja':
,rošt Vítek, bratr íehoJindřich, Bohuslav; Svatoslav, Sulislav,
, Holas ,a Diviš,pánové zemští. ':,
' ',' ,. ",:",' " , "
, "Potom 'nemohl ovšem ani kardinál Ř~hbř váhati a "přesná';'
mitky biskupa Ondřeje zrušil :klatbu a interdikt nad :zemí vznesený také formálně. 246 ) MohlO"se 'zdáti, "že král a biskup ,jsou' '
smířeni,247) a že biskupovi nicnehrání, vrátiti se ,do, Prahy,zvlá" ště když,byJ by v průvodu kardinálově. Ale biskup cítil,že hoř';'
, , kosfkrálova a panstva, ani po tomto smířenÍ'nemůže náhle pře':
'.'stati,'a pak'bylo mu,namluve,no, že král i ,panstvo ~trojí úklady,
; Životu jeho.24B )" Byla to jistě ,pomluva,' ale biskup' jí. uvěřil ve
, svyéhúzkostech, a proto ze; Šacké hory nevrátil se do Prahy, ah:i
ódcestoval znova do Halíe.'
,"
"
,,'" .
,
..
245

"

"

"

,,',: 2UJ' pfeseka= ,z~mská ;robota kácení l~sa a, dělání ,zásek ,na obranu

země a vůbec mýcení lesů,'na př. na stavbu á opravu, hradů atd; -průvod
byla- pov'innost 'opatřinTati 'krále i jeho úředníky povozem 'i' průvodem,do
'vážeti vojsku. potravu a potřeby .válečné.:..:..- nářez. (a' nocleh) byla' povinriost ,
přechovávati knížete s jeho' dvorem na cestách: zapřiležitosti výprav. na
'. obranu ):emě, ba 'i při lovech knížec,ícp, kdy bylo živiti také loyceapsáře I
knížecí 'i se' 'psy.' Srv. Brandl. Glossarium, str;: 171.':
,,".
"
',.
m) ,Srv. Nov~tný, České dějiny I, 3, str. ,512, pozn:ámka'.3:, conserventur.·
.' . indempnes, čemuž odpovídá vpřisaze biskupově .indempnes p,ermaneant.' , . . ' 246)FRB v;'p~g.!131.:"'·
'
.l'"
.
"
.
. m)L'c. pag. 131. " ..
,';,
"
. 248), l. c. pag.131. '
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~,;,. Legát Řehoř, byl Přeniyslem,oko,uzÍen,249) a jistě to přispělo "
k tomu, ,že, konečný výsledek byl mnohem příznivější ,pro' krále,
.p~tvrzuje j~ho,očékávání, že osobním s,tykem. s '.legátem dosáhne
, mnohem',více ,než, před soudem pápežovým. 250 ) Jan 'Plešinger.:', , (.,',
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NABOZENSKEPOMERY ACIRKEV ,KATOLlCKO·
VE, FRANCII.
,"
'
,EVANGELICKÁ
.
.. .
- . .
~
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.', Podobně,jak~ II nás po pře~ratě,'tak iveF~anciinastalopo
velké ,'váice mezi' kn~žstvem římským" duchovní" revoluční' proú. dění --o- ne;ovšemv'takbvém měřítktta. intensíÍ.ě: jako'u·nás.,Při~
, rozéně'hist~rické, i psýchologické podmínky 'pro 'novou reformaci
ve, Francii byly podstatně jiné a můžeme, říci.'slabšÍ.;nel;un;is:c
Byl 'jsem právě v'tédobě ve Francii a měl jsem s francouzskynir "
;,ahbées" mnoho debat právě otómto ,thématu. Také'nelze'inluviti
(, nějakémnábožensk'émzaložení franéotizského~lidu','vnašem '
, slova smyslu. Výjimký jeti potvrzují. pravidlo:.Ostatně:. i ,tě'ch
jest, zde pořídku. Právě z tohoto poznatktľ.a~sKu'tečnosti 'vyšel
, . 'známý výrok 'historika Denise, kterého '" oylo', taK částo zneužito
proti nám, ač, ja~ psali jsme jiŽ o torr(v:'léto);~v.~i, tykal se právě;
nebi:> lépe řečeno,byl' odv~zen hlavně;z:póz()'ro,vání náboženských
"p'oměrů francouzských. Denis nevěřil "pro'stě, jak ~vYsvětlila: mi
. jeho paní, ,kter()islěnejlépe' znala. ,jén()šmýšlení a ,ditši,žě'
·bylo by možnopotÓ1n velkém nioiálním~a;náb()ženském úpadku,'
vyvrcholeném světovou "álkQ'új'póniýšleti vůbec' ,nanějáké' re-;.' formnf,hnutí náboženské. -Jako ~historiku mišich dějin: tanulo:
mu přirozeně na mysli hriútí,' které~oy' mělo bytiohdobou: tólio, '
,o čem on dovedl ,tak jasně a výstižně,' i když snad ne originálně; ,
psát, když popisoval.náboženskou reformaci husitskou a Jednotý
" .
' . '. "" ~. , ,,' '" .'
' .
bratrské;
, ~'~okud se týče Frahcie;měf D~tiis částečně'pravdu ~'zmýlil ' ,
'se ovšem,'pokud se týče:nás;á, církve československé,',jak,doka':',
, zuje' skutečnost Přirozeně, "že,ťj' 'Iiistodk, a právě,historik,musí
počítati s Hni, že každá reformaée,'p'okud se týče jejího rázu,jest
podmíněná ,dobou, v níž se :v)rvíjí:,Reformace Je~íšova, Husova,
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240) Novolný, Če~ké ,dějiny I, .j, ::str. 5i4, poznámka 3: Před. papežem
,yyznal o králi,poznav, laskavost jeho, že je" iak' na..krále slllší, ducha,
mírného a zbožného a že je horlitelem pro svobodu :církv'e, leda že se někdy.
,dává svésti cizí zlobou (Friedrich, CDB'II, č. 263, str. 254).' '
'
250) Tamléžstr .. 514.'
.e ,
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Lutherova .~td. i istěďby za' nyriěj š{ doby' .~ěla· 'iázzc~la.. jiný, než
měla.:tehdy~ nehledě ovšem též k.podmíněnostiokolí."
. :;
., "'.,.~I'Řín1skácírkevJra:ncouzskájest ovšem zc·ela jiného. rázu než
· římská církev u nás, hlavně za Rakouska. Hierarchie. francouzská
· si dovedla zachovat i vůči papeži vždy' určitóu ,autollOmii;Posta:,venípapežského nuncia jest ve Francii daleko bezvýznamně'jší,
,než u nás. Historie nunciů za posledních deset ~et ve FráncHjest
toho důkazem; Také papež, i zóhledů'politickýoh, které, jak zná-'
mo z: historie" hrajíu. papežů vždy velkou roli, musí si počínati
vůči .FranCii , velniiopatrně. Francouzské římskékněžstyojest
" silně nacionalisticky zalóženo, jako všeckyvi-stvy.: národa' fran-:'. couského'vůbec, dělnidvonevyjímaje, ,s tím: náš nacionalismus,
·nej'de vůbec srovnati; V tomto směru' sitÍárodfranoouzský ne:.
může do římského' kněžstva a i hierarchie vůbec' stěžovati. Každý
Francouz, tak jako Němec, jest přesvědčen,:že Francie jest na
· světě. první..Při národhíchslavnostechjsou římské kostely hustě
ozdobeny národními prapory z vnějškuďi uvnitř, takže jsme'měli
'příležitosLvelmi.často sepřesvědčiti,že to, co my bychom pova;.
·žovali za fangličkářství, jest nejen lidu Jraricouzsk,ému,. ale i kně~ žíin té~ěř.'.vrozeno .. :V: čele 'kostelů. bývají .náhožen!)ko-národní .
'nápisy, jako: ;,Dieuprotege'la France" a pod: Uvádíme tuto okolnost jen proto, abychom znázornili, že kněžstvo římské ve Fran~:cii ;bylo· vychováno' v. du<:hu silně národním; docela tedy. jinak,
'než torríu.~Ylo.u·nás~
.:., Také :románská duše francouzského: lidu jest přirozeně nmské církvi' (t; j.chápání křesfanstvFřímskou .Církví) ,.bliŽŠí, než
,jest ,tomu'u nás. Francouzské římské-katoliCtvf·v praksi jest konglomerát. pohanství s křesťanstvím, v němf. p()hanské ,prvky .
'vystupují daleko zřejměji, než jest tomu například u nás "-::-,a' .•
.tyto prvky jsou tó,:kterése·lidu nejví~e Hbí a udržují ho při t.zv. .
· náboženstvf.(lá ieligion) a. církvií aspoň formálně; O' náboženství' . ,
· zb'avéné'těchto pohanských. prvků,' t. j;:proflistantismus, lidfrán~
'éóuzský. ve svém "gros" mnoho 'nestojí. Stačí jmenovati jen,
Bretoncej kteří ovšem ,náleží •k, rase jiné a jichž . náboženství.
:vprá.ksi n~nínež staré druidsképoha:nství s křesfanskýmnáivo- .
'.
.
'
.. " .,'
slovím;
AiůfiancoUzská ÚiteHgencenemá v.té věci jasno: Ne~í t~dy
. pr~in.ěrný: franc6uzskýiÍlte.I~getit" jenslabýv.;..geografii,. nýbrž
ipokúd:setýče otázek náboženskýchi' Těžko mu:dokážete;že jest
, Jaké jinénáboženství~ ne,~;řJniské a.1Ílluví-lio~náboženství ;neb
,církvi, myslí jedině nábpž~#ství, :církev římsko\!. , Z: té> příčiny,:: si
. vysvětHme,ž·e menší,~: část";;ihteligence . francouzské' jest. bigotní
li mezi vojskeni)' avelká~částjest tak k náboženským. otázkám
.apatickáa atheistická~' : ' ; : ....... ,'
.. '. . . ;
..Římsky věřit nei:nohou.~:1épŠí náhrady nemají-:-:- apřesta-~.
nou-li věřit římsky, n~věfí::vŮbec.· ,'.
'
": .
Proč protestantismus. nemůže ,nalézti ohlásu v jejich duši, vy,'v

.
:'

;',

'.

"

\,'

'.'

,I>

".;

,,"

35

,.

:\
..,

,:.,....

.

\

.plývá ,jednak. z pódstatycharakteru 'románského národa, jednak
, z podstafy' protestantismu, , 'ač nutno zdůraznit, ž.e právěfran.;
couzský protestantismus, jako menšina, stojí' na výši i morální '
i,hospodářské. "
, " ", '..
, " Ovšem nutno též zdůraznit, žei to francouzské "voqnomyšlenkářství" jest po většině velmi plytké, fráiovitéa bezprogramové,'
" ,nemá-žádhé hlubší ideje, ,takže málokterý volnomyšlenkář ví, co
chce; ,Jest to 'spíše jen odpor k, pověrám římské církve.' , ' .
S našimi' poměry to jde těžko srovnat, jakovůbec'menta1itu
francouzskou. Uvedu jen.malé" ale přece zdá se, mi .výzIlamné
charakteristikon.Jak známo, společenský život ve FranciLpo-',
· ',hybuje se v tak zvaných salonech. Seznámil j'sem se tam dvě-- '
ma' inteligentními staršími dámami, sestrami" které když' usly- .
šely, že' jsem dúchovní riové ~írkve,:zavedlyrozhovor o otázkách '
· náboženských a dávaly taktně sice, 'ale zřejmě na jevo své volno:":,
myšlenkářské přesvědčení před" celóu společností. Později jsem,
sé'aIe- dózvěděl v 'témž,saloně,že s jejich, volnomyšlenkářskými
názory není to .tak zlé, neboť, když prý se jim něco ztratí, obě
dvě' se svorně ,modlí k sv.,Aritoníčkovi, až, to najdou - a kdyby
ž~ly .tydvěsestry,o pár. setlet dříve, se stejnou vroucností byly :
by se jistě modlily' k Merkurovi -'-a byly by ztracenou vě'c snad'
· našly také; :
.
' ~;,'
"
' . '
"Uvádím jen ,episodu, ale charakteristickou. Mohl bych jich
. uvésti více a přirozeně jén z kruhů francouzské inteligence. ", '
, Také svobodnézedriářství, které jak známo hraje ve FranciL
důležitou roli nejen společenskou;riýbrž 'i politickou, ďasoustřéduje ve svých ložích pokrokovou inteIigenciFrancie,nemá v otáz~ď
,
kách· náboženských plně jasno, a i. o něm'v celku platí;, co byló ď '>:,
řečeno shora" Zednáři mužských loží (Grandé Loge';" Gra I1 d
'
Orient, lože to, které nepřijímají ženských členu) žijí ,ze staré a
"na staré positivistické filosofii a neuvědomují si dóbře, že právě
, celá idea ,zedriářská, založená 'na principu Vélkého 'Architekta,'
(Le ,grand Architecte), 't.'j. Boha
Stavitelé Chrámu Vešmírú,
jest po'výtce náboženská; t.'j;náboženského, universálismu . .I.zde,
se projevuje, francouzská povrchnost, která není. v' tomto případě
než reakcí próti římské církvi;
"
.
Jedině lože t.zv. smíšené (mixtes, jichž členy'mohou býtitéž:
ženy, jako "Le droit húmaii:t") mají v této věcijiriý názor, ódpovída jíd historickému poslání zednářství., Tím· blíží :se'lože í,Le
droit humain" ložímanglosa:ským;které žijí úplně na 'podkladě
náboženském, .symbolického a praktického křesťanství.' , (Tomu
nasvědčuje i jejich skotský ritus "sv.,"Jana· Křtitele"!) .
, LoŽe francouzské 'stály 'boji. protí j~.íniu, a odtud ,se :vyvinuly různé ty římské fantasie o zednářství, vyvrcholené naivnost~
mi geniálního podvodníka Leo Ta:idla, 'jemuž se podařilo oklamati "
ipapeže Lva XIII., který jinak byl považován v řaděpapCŽůza
inteligentního.' (Tato' příhoda 4ala' vzn~k k 'oné:záfíkávací po- ,
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lll~Šni' ~odlitbě k

arch. Michaelovi,. kterou Lev XIII; nařídil ~Šem
.
..
_-.
" .
.
-" _
'. ~ -OvŠem celý ten boj loží proti římské Církvi není veden ani·.
ideově ani organisačně· soustředěně '':-. většina' zednářů fi-ancouz~
',skýchzůstává v;římské církvi: . ~
.,..'.,..
,"
.'.
, . ,'.' Jako klásický' příklad vlivu zednářstva' jest sice uváděna roz- .'.
Juká církve'od státu; ale ta římskou církev nijak nepoškodila, ba'
naopak, jí 'prospěla, poněvadž-nebyla ideově připravena. Správně
bylo ,u . nás pádo~knuto, ďženejlepší rozlukou od Říina' jestvý:.. .
stup'nílístek a t()ho se také římská církev nejvíce bojí. Rozluka
byla 'sice ve Francii proveaena, a byl .tojistěef.ektní ohňosťroj,
ale jinakse.změnilámálo. Lidfrancouzský zůstal foni1álněvříni~
ské Církvi. Také církevní .školstvíve Francii.sestálerozmáhá
. a řeholníci, resp. řeholnice, vychovávají francouzskou mlá'déž.-,· nauHcích francouz.ských měsť vidíme. celé kordony. dětí, .vede~,
ných jeptiškaini. A.zjev,ten není řídký, zvláště při francouzském ,.'
způsobúvýchovy mládeže v pensionátech. A i tam proskočí, ob- ,
: čas zpráva, že. děti'některého _velkého'volnomyšlenkářeisou .ná '. . vrchově vklášterníin pensionátě,ďtedy podobně jako i.u nás. (Tuším; že takhylo i u velkého pokrokového vychovatele Rousseaua~l
..... Zde tedy si velkých ilusí o pokrokovosti národů románských
dělati.nelze.Práto nevěříme ani mnoho těm rozlukám španělským
· a;inexickým~ Jest to jistěplúsj ale jest. velkou chybou, že se po
většině utkvívá na povrchu, u věd efektních sice, 'ale formálních,
které často římské cíÍ'kvi zjédnávají ještě svatozář mučednickou.
- Francouzská' duševní 'inteligence, pokud je římskou, činí tak.
po většině z důvodů historicko-rasovych (royalisté),. éstétských a
mysticko-symbolických, pokud nemá jiné náhrady v některých
okultníchspolečnosfech, které v římskokatolické Francii a hbv-'
ně v Paříži 'mají velmi dobrou' půdu..
"." ,.• ' .
. .
. Kromě těchto 'důvodů, pro' některé~romanisující filosofy, jest,
:to filosofie'sv. TomášeAquinského, která.ovšem to,co na ní jest.
skutečriě .dobrého avě,cného, má od Aristotela á· jest ,vlastně
v podstatě filosofií jeho.
,
-, .. " ,', . ". " . _ . ,
.: Neniluvíme zde ovšem o takových-příslušnících, jako se o
nichpřípádri.ě vyjádřHBedřich Veliký, 'a jež k římské církvi při
tahujebud' jejich duševní slabost nebo hmotný prospěch: ". -'
Pokud pak se týče francoúzského ..venkova,. jest na-tom řim- '
ská církev, . ale i částečně protestantská Církev, velmi špatně:
VenkoV-jest· k církvi apatický, ne;;,li nepřátelský. Chrániy po
většině práidny ána spadnutí, kněžíživořL
"
'.
.,: .
.
I. eksistenceprotestantských pastorů' není závidění hodnou.
· Obětavost pro církev minimální. Leží to také v Charakteru fran;" .
couzského "venkovana, , sedláka,· který - jak' se '.·tani' eufemisticky"
říká, jest velmi "écónome""ale myto můžeme přeložiti skrblík.
. Francouzský venkov'an-sedlák ne):Ilá, z'[láštní důvěry: kec kně-,
žím říniskýmanecHí žádné zvláštní duševní 'potřeby, aby jich
kněžím;):
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. "vyhi~dá.val V zděIá~í'kněžsivajest ';~~ostřední,i~ ,je-Íiv~nk(j~all.·.,
inteligentnější, nemá. mu kněz ani duševně co dáti. Ovšem nut~o
.také přiznati, žei vzdělání francouzského venkova stojídalekoza
naším, jako vůhecjest velkou chybou, díváme-:-li sena Francii ku:'
kátkem Paříže. Bretagne a země Basků se ráda srovnává J!l na";, '
· ším Slovenskem, ~aIe myslím, že Slovensko je, v určitéiI) smyslu
'l
.
'. .
",'
,
'.",',
. . ' , ' . . , ..
d a:e..
: ' Celkem možno říci, že římský. kněz. netěší se na fiáncouzském
veTIkově žádriézvláštnÍ. úctě;' jako u národů románských :vůbéc"
a"eksistuje.téměř zvláštní slovník nadávek a ur'áŽek, kt~rýmido-' .
,vedou, s románskou výřečno'stí římští .příslušníci 'častovati své
duchovní. ',Podobně se ·to .má,' i 's' klením:' . Tím pochopíme také
snáze, jak 'snadno se provede v románských zemích rozluka, vy· hnání. kněžských řádů, pálerií kostelů a klášterů, .'což na první '
pohled 'v zemi úplně římskokatolické zdálo by se námnepoéhopitelným.,
, ,;.
. :,.
'.
'. Vy-jimky přirozeně .. jsou,' jest'to. právě. Bretagne a,. Baskové,
kteří ovšem rasově ani linguistickynejsou Francouz'ové, , a to,' co
oni \jmenují. náboženstvími' nemá s náboženstvím Ježíšovým, kro.:.
inějména, nic společného.
.,
..""
' ; ' ..
Možno s určitostí říci, žew·celé Fraricii, která jest pov'ažo- .'
vána za .zemiúplně římskokatolickou, není. skutečných 'římských·
. katolíků více než 20 procent (t ~iv.pratiquants) - a ,to již 'jsme
v'eJlnii' štědří.
"
.
~.,
'"
.,
Známo' jest ovšem, že francouzská. vláda,.hlavně' v poslední
době (přes to, ,že je povážována ,za zednářskou; viz Briandrpod• poruje francouzské' misionáře, ovšem jenv. zahr'aničí ,(hlavně
'v koloniích); důvod této podporY. 'není- ovšem riáboženský;nýbrž
"jiný. ' . ' ,.
, . . . . . . , ' . ' , . .ď' . : , " ,
.. O celkovém vzdělání římského kněžstva ve'Francíi(hůř ještě
ve Španělsku a,v·Italii) nutno říci, že. stojí daleko 'za> naším. A
to nejen všeobecně, nýbrž i ve' smyslu theologickém. Byli jsme
ď na př.velmi přékvapeni, že i kněží; kteří zdáli se, jinak velmi
, inteligentními,zna1i málo latinsky..
.
. : i' ,
, " Také' dogmatickém vzdělání bylo, mnoho niez,er,takže' se '
často zdálo,jako bý,' to byla pro ně věc vedlejší':- a nebyli:fo
jen ,kněží venkovští. Všímali jsme' si právě tétověci~'elmi podrobně; Nemluvíme přirozeně o výjimkách, a,celkově nuttlo,při
znati, že niveaunašich kněží jest vyšší. Některé řády stojíovšein .
zvláště
'
.' .
' . ' . . , .... " , ' " . "
.
Jest zajímavým zjevem; ovš~m přirozeným, že'tam"kde,~ír':' .."
kev .nemá konkurence; stoj í . i kulturně, duchovně a vědecky cel~
• kove níže, než tam, kde tvoří menšinu.
'
','Jak zpředu bylo již uvedeno, fraricouzská církev zachovala
si: oproti Římu určitou a u t o n o m i i . : " Drs.. ·
, j .
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: ;' M a Xi m' G o'rJii j: "Úkoly souJakó všecko v ~ovětském, 'Rusku;
, časné liťer~tury., S přédmlúv~u R. tak 'i literární 'tvoře~i je zapřaženo
, Rolianda,' Edice, "Naši ces,ty", sva-, d~oh~omného' díla přestavby' spozek 4. - ,Vydal Ode~n, Praha 1933; lečnosti, aďpřeměnyčlověk~. 'Odtud,
',štr. 54. -'PřeloŽil Jim Páruba'.
a proto také themata 'literárni,kte:: .
Gorkij zaujímá v evropské litera- ~á u~ádí Gor~ij na mysl mladým .
.tuře' t~k 'mi~ořádně, ,vÝz~~m~é" mí'IJaká themata, 'mohli byste 'uvésti ,
' ~to,; že' by n~bylo' divu;' napsal~li ' do literatury?"
bych, že každý j~ho,proj~vje' al~: .
"My~lím, že takových thema! je
, spoň natolik.' pozoru~odnÝj abychom celá' řada; napadá, 'mi jedno, nanej::
.s(jejvšimli.Jeho, pak kladný,~ztah výš zajímavé a aktuální. Rol~ickt
k Sovětům, a ke vše~u, co je bolše- hoch přichází do továrny. Popište hó~
vické, tuto 'P~zor.~~~dnostještě zvy-: 'právě jako rolnického hocha,'; jako'
šUj,e. ~, člověka iemě, jí podfízeného, 'jako
"
I u' nás je V celku dobře~námo 'člo~ěka, přikovanéhóřetězeht odvěké
literární diló, Gorkého. Méně však ';,tŽ otrocké práce," řetěie~: pokolení. On
•
jeho .:úloha:, jako "prvého úderníka 'přivykl p~hlížet' na z~mi, jako na sl-'
SSSR" ,(abych mluvil s Rollandeml, hi, která'hóživí, 'která mudávája-' ,
v' niž se tento 'romanopisec mění v· koúsi tajemnou cestou: chléb, ,bram~
, '. ,mluvčího 'třídy", a odsuzuje "starý bory ,atd.
svět·. Jako: takového, uvádí 'jej čte- ' Nikdy se neza;;yslilnad jím,: jak
nářstvu 've svrchu zmíněné knížce
se to děje' zemí" přírodou. ,.
,' '
Rom'ain Rollanda ,ve svém krátkéin, . ' A tu člověk. 'p~dřizený přírodě a,
, ale instruktivní~ úvod~ podává' ně- vyrostlýuprosÍřed polí" kde nad ~la~
, "které výrazné citáty ,z' n'ovinářských tými 'vlnami' obilí pějískřiváncÍ, při': ,
článků a statí Gorkého, které jej, ,'~hází do zÁvodu. Tu vid( především
~harakterisují: ,ovšem ' jako, "praVó-jakési jemu n~pochopiteln(stojany"
věrného bolševika·~.
jež: on,v Selmaši na"př.,z nezvykCelá' knížka je vlastně' besedou, 'losti ;:~iČi., ,Béř.é neZformovaný' kus
" rozhovorem. Gorkého s' mladými ú-' 'hmoty. 'Z tohoto, kousku,' syrového
• d~~níky, vstupujícíIrii doliteratu~y; materiáiu~hotovuje nejsložitějšhiií.:
,Obsah. její má i pro našeho čte-, stroje '-.:, úžasné věci.'
, ,,'
náře dvojí význam. Především se ,tam ,"
Na toto thema, možnb natočiti 'nej;
doví,O tom," jak, máasivypadaH be- \ zajÚnavějšífiImý.~:~ ,
"
.
'letrie'sovětské Rusi, a potom, jaký
, . Tedy výroba" vliv její jako pro, je názor "této' Rusi; r~sp. Gorkého; 'středí aprá~e na člověká; ': změna
'na klasickou literaturu ruskou' i v' prostředí' li. její tlak na formováni'
, evropského' západu. Hiubší' rozoor'se osobnosti, tof' thema ',hódné' , sovět~
vymyká ,z našich ruk~u pronepří- ,ského spisovatele;, "
,
'
stupnost uváděných literárních prací, '
AiI~ možno psáti h) ženě jako 'bu'::
"ale ,svrchu zmíněné inform~ce' jsou, dovatelce' socia!ismú" o 'organisaci
ceny také nemalé.
'brigád, o organisaci cechů, atd. '
l
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, Na t~ď sep~olJírajUhemata. o,n}i:hž c , kýÍni zločiÍ1cií,pocíti1 zvláštní;z;íjeip, '
pracují. nebo chtějí pracqvati ',mladí:, o psychologii zločince' a ,většina, jého '
literáti.', 'účastnící se, rozhovoru, s ' ' románů, i" je založena, právě na: této
i Gorkým. 'Jeden chce psáti o donské psychologii. Vůbec většinájeho filopánv( a organisaci kolchozů. neboť 'sofických 'idejí je ,nám cizí.' po~ě- '-,
tam', ~ám pracoval.' jiný chcevylí- 'vadž ,8 ,pánembohem jsme se 'jiŽročiti prudký: nástup ,vítězné' :třídy ,zešIi., myslím 'jednou' pro vždy. pobolševické. tř~tí ~poměr starých lidí: něvadž ' jsme' se stali 'moudřejšími, k, re~oluci', a jejich individualistický bohů. V tom ,ohledu nÚ'tedy Do- ~
, psyChologism~i' čtvrtý' mánamyšli 'stojevskij' riezajímá.n~máme' z něho
mládeŽ.':- která mibyia "v~děláni ve
co získati. ani j,sychologiq'ky 'není
škole --:.: devitiJetcea:p.
, ":' možno. 'aby ,člověk 'dělnické' třídy ď
Mnoho 'se mluv('()"litel;'ární, meto~,\,přejal >myšlenku Státu od, Dostojev.:
dě, syn these ,a: typisaci., Jd~ o typy
ského: ,to' je' nemožné. to je' ,orgaa zase typy jako literární ,postavy., nický, protiklad."
j;
Všech~a, velká ,díla. praví' Gorkij.' U Tolstoje líbí se mu' ona životná
jsou,zevšeobec~ění.DÓnQuijotte; ,'tvorba :chárakterů.' takže člověk
Faust., Hámlet, ~to všéckojsou ze- "zrovna, fysicky,: znamenáeksistenci '
všeobecnění: A' obrací se k účastníjeho ,hrdinů: '
'' "
' ,
kům se slovy: 'flVy žijete;v mas~. vy,' : U Čechova doporučuje :'měkkost - "
nesedíte jako Tolstoj nebo Turgeněv řeči a přesnost ve výraze. " , ,/
na~ vesnici a nepíšete~e svépraco;- ',Beznadějně se ,vyslovuje o .Iitera~
n~V Všechny procesy probíh~jí před tuřemládežeí t. j; ó literatuře. vě
vaslma očima. Musíte, umět 'je vidět.
nované životu mládeže. I ,tú chce;
~usíte 'sedívat; vážit. ,sro~~ávat;
aby dozvuky minulostÍ-hrály, conej- '
musít~, hledat, jednoty' i protiklady.
menší !Ílohu. ,neboť" i ,ú'mladých á
. V to~ je vše." .'
,'
právě, u mladých je nejzajímavější
ZaJímavé',jsou' poznámky Gorkého
to. že' jso~, tvůrci nové' skutečnosti:"
, ~ Do~tojevském. Uzná.vá jeho tech~
,'Až optimisticky' še vyjadřuje. o dí- i
niku. ale zároveň se ptá: ffCo:,získá~: le :Sovětů v Sovětském svazuret~ u Do'stojevskéhó mi'mo techniku?';' publik-Zdá se mu: že z něho zrovZajímav~ jsou 'f dálŠí v'hody.Do" ' na sálá nah~omaděná energie dOl svě~
stojevskijš~L zprvu' s. Gogolem., pák '.ta. Všecko sev Rus~u valem' mění,
přišel, ,do
sóciálně-utopisti~kéhónastup~je nový Člověk. člověk prákroužku petraševců a ,'potom už' do 'ce. zaklíněný do, óhromného stroje
vězení
z' něho na popraviště: Po
jako kolečko. nebo šroubek.
' "
neočekáv~ném "udělenI,milosti v po~ _ , . ; Nevím bezpečně. jak tav Rusku
'slední chvíli putoval znovu na ně- s: tou prací dopadá. ale čtouce řád
koJi let do ffm~tvého do~u". ,A to ky dílka, o němž referuji. máte,do-',
prý jej ,tak pokořilo. že p~tom za~
jem; že' ruskému člověku je prace a
nevřel na všecl;y socialisty-radikály., budovárií úkolem i, vášní; , nadějí 'a '
A' proto také, odmítá Gorkij ideo",' ovšem ,-:. cílem. '
,
logii Dostojevského. která prý jako
Dolem je však šedivý a marně se
,v zárodku je ~ž dána celkově v jeho ,'ptáte. co potom.~co po té, práci?
Zápiscích 'z 'mrtvého domu. Praví o
,: Na to vám Gorkij odpoví. alespoň
;"
něm: fl' .. byl člověkem,' velmi citli-, na půl úst. bÝť. v jiné souvislo;ti. Po
'
vým.proživ určitou ,dobu, mezi těž- __ tomto pracovním yypjeU. po tomto
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~rIi.esmí~némúsiÍLjednotlivcd (po, ,těch'· bátu: Tak ,vznikla>práce '.proL-. Ple-,
·,pětiletkách ,.atd.), se,nájednou uvolní . ~šingra'o"vývojLcelibátu,ď která: však
:a. energie .fysic.ká, vyčerpaná . až" ,na
jel-.milým .darem· j, těm;.:kdož ; stoji'
. krev,začne se . měniti· v energii-int~~. :mimo: hnuti'cÚkve :: českoslove~ské,
lektuálnf. To jest: teď je.na. stavěd-:třebasse ;0, ně.živě ;zajímají/Prof.
cd;, není prý. však daleka' 'doba, 'kdy' Plešinger :,.sehlási:k ,ideológii;. těch, •
oblast vědy vstoupL tisíce_a.desit- kteřEvccelibátuvidi:' popřimLživota;
ti~í~e, ba statisícevědeckých : pra- a- pr6jev:askese.Proto. probírá struč:'" • ,
~ě,jak s~: evropská filosofi~ , od.'nej~'
. covníků.
:'Aútor ,už,nepov~dá,:budou-Ii pěti- " starších dob dívána smysl života.' .
letky .:.intelektuální. a, p. Ale, snád
Bylo bytu jistě' zájímavo\' stopovat
budou i "Než, CO,potom?J'
. v, rámci evropského" myšlen{',blíže ';
Opravdu ..rtiskt~ .rozhovor ~ o p~áci. ," . též . názory mimoevropské;"~' 'hlavně
V literatuře' se musí tohle všecko orientální, nebof~ pak se zorný úhel
obrážeti' Gorkij uvádí příklady, 'jaJc" zrněni;' Prof. ,Plešinger tak místy či~ ,
pravi"přímo grandiosti.ích-a:,neuvě-,' nf, ale jeho omezení sé bylodánó'
řitelných změn" ruského prostředí;: účelem knihy, jež chce dokázati, že
,Tak .zmizely " kostelYí' kaple; ~avy 'celibát je teprve pozdějš'ím zařízei
klečících lidí předTichone~' Zadon- ním. církevním, že ani Kristus ani
s,kým, procesí a. poútLdo klášterů a 'Pavel 'nikoho k němu nezavazovali.
celý téměř ,církevní život.' ' !
Spisovatel' pěkně 'ukázuje, jak se ná:'
Tuto. pasáž končí, O~rkij,: jak::se zory Církevních' otců na manželství'
dá očekávati .. zcelá ,atheisticky. Bůh vyvíjely,' jak se . z tvrdých názorů'
jé mu' neužitečný. poněvadž' nen:l- Církevních . otců ,'rodila synodní do~
,učil lidi sázeti brambory" telefoi1o~. poruČov'ání célibátu' a jak ani v, povati, létati aeropla~ematd. Tomu·, zdějším: středověku ' celibát· nižŠího
~šemu 'je', naučila' lidská zkuš~nost. kněžstva, nebyl obecně běžný, třebas
Bůh není nic, víc; než pouhá, tradicí
ještě před Řehořem, VIL v' XI. sto_ udržená,. představa v naší mysli. '
leU.:více papežů, vydávalo'kněžím
. '1\ tak zase jeden: člověk rozhodl zákaz se ,ženiti. Prof. Plešinger
~ Bohu.
správně uvádí (na str. 1is.) své kni, ,Knížka končí rozhovorem o Klimu
hy, že nařízení Ř~hoře 'VII. mělo:
:Somginu dvoudílný., román; bude vymaniti kněží.'ze světské moci,a ie
přeložen, i do češtiny) a poctami se tudíž ~becné, zavedení celibátu'mladfch' Alexeji Maximoviči Gorkněžskéh~., neudalo ~ ddvodů . ~na:d'·
,~ému.
Podzimek.
čistě, ethických nebo vnitřně nábo. ženských, nýbrž 'z 'důvodu' třídně
Ja Ii' P,I e š in ge r: O ;dějinném mocenského" tfebasovšem při 'tom
vývojicelibálu. "Praha.1932. Edice spolurozhodoval' starý, dnes pro nás
Blaho~lav, sv. IX. Str._ 131.,
nepřijatelný ~ázor na s~ysl života..
.Je jistě 'znakem moudré církevní' a c na žití 's Ženou. Snad úmyslně se
,tu ,historik nedotýká 'otázky· z toho" '
'demokratičnosti, jestliže si" Ústřední
plynoucí, 'že 'přece,. změnilo-li lid~.
rada církve českosloven~ké vytkla za
,úkol popularisovát. náboženské, pro- stvo, tento vševládný prvek; svůj výhléd.na smysl. života, má nejenprá:" ,
blémy. Ajědním ,z' próbléiĎů,který
vo,' nýbrž i "povinnost revidovat své'
si. právě, tato církev, musila' ujasnit
,a pro sebe rozřešit, je otázka celi- zatím zásta'ral é institucé. To . ovšem
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zasahuje v kořĚmY:n6.zord'·v té Čl · kapitola 'obsahufe řa.du . pSYCl1qlooné církvi, . zda'·má 'člověk'v;jejím gických ··postřehi'tochuti k. ži~Qt~,
. 'tičení postavení ,centrálni..' ;;. '.:' '
lásce, rodině>:a \ práci, ,,Jakže. klliha.
ď Spis prof; Plešingera je"psán klid~ · p'odává obrazó s~údobém sho~u' za .
pohodlným a·· příjemným .' životem •.
ně a přesvědčivě, 'a' poněvadž. vdru~
héčásH' je bran 'stále zřé'tel k pomě-' Russell dovede. nájíti postoj. mudrce
· rům' 'českým, je spolu i příspěvkem ,k bezvýznamnému . hemžení' se ..lid.;;
ských snah před tváří větrů.vesmír- ,.
.k .náboženskému životu českém~.
.~ " ' ; .
.. Y. Lesný;.
~ých,při nichž, si "v jistém~myslu" .
.
,
člověk· prý přece jen, uvěd~mí, že, je
. Bertrand Russe'l.1:Boj oště- veliký jako svět sám. -.Boj o štěstí'
· sti • . ; Nákl~dem .;,Orbisu" V,c Pra~e
v duchovním slova smyslu však zde.
veden neni.Kniha je spíše n:ávodem .
1931; Stran 203. Cena Kč 25.-.
V "čascivýchotázkách" vyŠI~ ně~ · k spokojené a nerušené siestě pro'
kolik' rozprav Bertr~nda Rtisell~,vě~ kultivované, boháče; než . příspěvkem
/ novánýchp~oblému lidského ,šťěstí s křešení mravního' problému•. Pro' ty,
. . .. hlediska~oderního hedo~i;ty.· Spis 'kdož slepě tápají nocí.v mravní bez~ ..
ra.dnosti, ,neznamená bezstarost~á
je ': rozdělen 'na . dvě 'hlavní části:
Prvnioddíl : pojednává O' příčinách' disputace Růssellova ani iáble~k
jistoty pro další pouť. i F. M. 'H.
nespokojenosti, jež .souvisejí· s pře
kotnou. rytmikou současnéhoživ~ta.
Upřílišněná soutěživost 'vede k touze
'po nemírných Vzrušeníéh: a k alkoho lisované radosti,. a' v ' jich 'důsled~
ku k. chronické vyčerpanosti. Jinou
serU . chor~bnýéh .' duševních stavů'
zakládá.: závistivost; tato demokra~
Hcká neřest,'vyplývajícÍ z' faktů,; že
lidé nechtějí vidět ~ěci samy osobě,
nýbrž: . V . širší~h souvztažnostech..
· Russell pozoruhodným rozborem ' sÚ- '
homamu li. strachu z veřejného mí- .
,nění přispívá k racion~lisa~i tě~hto
,dvou fobií, jichž moc:: nad lid~i je
silná. 'Je odpůrcem' dosavadní' kon.ven ční , morálky, . která. prý' byla, vy~
jádhma kněžími a'duševně zotroče~
'nými ženami. (Str. 83 ..· U filosofa
Russellova vzdělání překv~pí tvrzení
tak 'zřei~ě: nesmyslné.) Russell; na.
stiňujevedo'ůd zásadu své rozumové'
etiky, >,podie níž krih;riém mravnosti
· bude Šířeni radosti; která.. by ve
. svých důsledcích. byla. ,bezbolestná .
pro oko li i pro původce 'mr~vního
či~u •.·;: V druhé části .spisu :podá~á
Russell' výklad příčin . štěstf. Každá
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Dr. Edvard Beneš':, Svělová'
válka. a naše revoluce. Dok'umentý.
3, ~Ydání. Čin a Orbis v praze 1931. ď
StránXX a 686. Cena váz. Kč ,90,~•..
Kniha: dokumentů dom.icih~ i za(
hraničního odboje, '. jíž byly 'dopV
něny dvě' knihy '~,vzpomínek a ;"vah
z bOjů: za svobodunároda"'naŠeho
· zahraničního 'ministra, jsou přesvěd
čivym> doklade.m bezúhonné, 'pravdi~
vé a věcné. propagándy,ktérou konal 'pro znovuvybudování českoslo~·.
veriskéhostátu . dr. ,Beneš. ve . dnech
světové války. Velký počet těchto'
· historických listi~ byl jím buď· pří..'
mo koncipován, nebo' aspoň inspiro·-'··
ván, 'MůŽe~e .v riich.shidovati,že.
jejich metoda"':" .pokud je dr. Ben'eš
za dokumenty" odpověden - je 'ur- .
· čována . pečlivým a důmÝsI~ým .rozborem konkrétní'politÍl;:ké situace
na základě. širokého rozhledu prak~
tického . sociologa, j~m';ž je politika
vědou a uměníin, ,kt~rý při'vší ,pro-'
· zíravé schopnosti .,vrozeného' ,diplómata .neztrácí smysl ~ pro závaznost
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':mravních" norem a dovede' 's' ;lidmi slovenské.státni suverenity. ,: Viru; ,v
jednats'jemným(~odstíněním' 'potřeb-:'sílu ideje a jasného programu ;spis
'. ,'ňéhó,taktu.Podle vlastních slóv:auBenešův zritocňujěa:.proto je. tfd;~
torový~h'iná ,kniha dokumentů' při.
se' nad ním zamyslit ve . dnech,' kdy
spěti k.pravdi~ému pochopení'nej- z. pohodlnosti a neodpověd~o~ti ně~
výiriamnější epochy n'ašich :novodo...
kteří 'lidé, odmitaji cestu,:' dem.).
'bých dějin; Neboť dalo-li' sé óČeká- ", kracie;'
"
,h M. -l!ntk.:: '
vati od paměÍf.Benešovýchzletvá".'
'lečných, že se stáno~ důležitým praFr n tiš e k.Ne c h v á t.~ I: Vi~
., menem pro; naši moderní politick~u'
chřice, Verše. Obálka a frontispic. od
historii, jeho živte smysl pro potřebu: Fr. Bílkovské,hó; VÝtiskl ,á vydal ,F:'
logické skloubenosti vlastních:thesi, ď Obzina ve Vyškově. na ,Moravě. ba
'tvrzeni a soudů sobjéktivně pr~ka-" 'podzim roku 1932 jako. 43.', knihu
, zatelnými 'fakty, byl. prokázán vydáObzinových tisků:v p;'čt~ .;300 čislo~
ním dokumentů způsobem' karakiéri- :vaných výtisků. , , , ' , , ' , '
, stickým;' Doklady byly: vydányspo.:Právěv ;přít~mné době ďsed~st
lupraci 'histo~iků naši rev'olučrii'aKcé, diskutuje otázka, co s poesii v plá~
osvobozenské> ;Jaroslava'Wersiadta,nuno~éhopro'jektu:, světa a jeh!:!'
. ,.
Jána Opočenského, a Jaroslava' Pa- , směrů: Zásadně' . se 'obh~iil ,rai~on "
~'
,pouška .. ~ Spis obsahuje" ve', třech' d'ětre. pro poesii;. ale n·e-vždy.šfasthlavní~h a: dobře učleněných' oddi~
Ílě~ji hájí sami básníci svou tv~rbou.
'l~ch dokumenty z činnosti Maffie,
Šalda volá: ;,Básnici,: starejt~ se co '
akce 'politicko~diplomatickéa vojen:', 'nejméně, o seb e,', áleco' nejvíce o
ski, jednak-v západních stát~ch _a: "č I o v ě k a."Nekultivujte bolest ...
jédnak v Rusku;.'I tam, ,kde nebylo 'P~ot~stujte, proti bídě dnešk~' jasvespis~možno přetiSKnouti doklad
nýmzpěvem •.. Neopakujte známé'"
jinde ' už' uveřejněný ~ ,historicky ajfž 'řeč~néi . buďte ďobjeviteHa do-'
cenný, ' je přesněcito.ván příslušný byvateli, nových :>;emL.;': Udr~ujte
odkaz; 'Tato diplomatická regesta' svět mladým, .. .M.ějte o svém poslá, skýtají čtenáři vzrušenýobráz světo- ní, mínění nejvyšší:" Poch;'p~e ,a
"
dějného ~ilramatu~. spis uchvacuje
vykládejte' ž i V ol t "/' Dejt~, dostat,
svou'důsÍednou věcností, Z listi~,se',' se'k.'slovu ,mocnému a 'důslednému
zrcadlí ře~ěz, 'revolučních' činů, jež
intelektu, sloučenémuvj~dnotu,s
nevyplynuly jako' vy~lednice 'slépých obraznostíl'"
".
, osúdcívých nutností, nýbrž byly zá- ':.Přítomná. sbírka chceht P?esi!
'měiněosnovány muži moudré rozn áb o žen sk'o u, 'Náboženské syvahy;, neohrožené, rozhodnosti' v
stémy, pokud chtějí udržet v'životě'
, , 'předsevzáténi díle' a trpělivé praco- . svou :oprávněnost" reviduji st~ro~ná
vitosti, Nen[pochyby,že sá~ou svoů '" plň ~ probíra'ji, se k,zdr~~é úČ~ln~
podstatou, jsou: dokume,ntyo našem
sti; F" akta bole~tí:' třeba neodsti'a~i- ,
'národním osvobození, :'otištěné vzá-.' telných"a nutných i nesmístrÚvat
věrečném' díle memoárového diIa:~Benáboženství
'nížin resignace. ',pe~ešciva, jedním ze základnt~h sbírek simismua chiliasmu, A náboženská
pramenů pro historika' v dobách přípoesie nesmí churavět jakýmsi duštích; Pro naši přftomnost,posilují chovnímsadismem,' ani" negativním
v nás. víru ve spravedlivost. ~esty, na
ani positivním, Překonané směry 'de'níž bylo' d6saženo obnovy česko~ ,kadent~~' a ,~ymbolistické, " bohužel
d
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a·v poesii mluví-li se o mládeži a' vedou-li se
'náb~ženské si takměř vynutily do~, stížnosti '-do ~í,. možno označiti" snad
, ~~v~ké: právo; Uplátňují ,se tam dost , jako její mravní ,plus oprotiinládeži :
zh~sta:, ještě i v symbiose s mysti- z korice 19. století, že dnešni:mládež
má značný' smysl pro' 'abstinentní
, cisÍnem.
'" '
,"
,
,
.;' Nechvátalovy' melodie 'nedovedou hnuti. To jistě'platí aspoň,o mládeŽi
, zaznítodósobněle. pfi. tom jsoů pře u nás, v historických ,zemích. Nic;
,tíženy světobolem, který svými . spe~ ,méně čeká' ještě značná práce vy~iálními pěstiteli byl snad" již vy- cho~atele a vůdce mládeže, než ~a~
chutnán do ,poslední' kapky. Pro- stanou takové poměry, které by.,o.
kmitající ,svět1anadějí jsou mdlá., pravňovaly k nadějím ve vítěz~tví ,.,"
'
·Jsou to vlastně jen jakési bludičky abstinentismu. ,
očekávání spásy ,;exlide", hez '.ód,Spisek Lányiho pojednává ve třech
vahya, rázného rozhodnutí 'pro spo- kapitolách o' boji proti alkoholismu, "
lupráci s vyššími silami; Sta:rokře~ a to ~ se stanoviska práce' duchov~í-'
sfariská ideologiéubíjí tu všecko :é:í- ;ho,lékaře a'uČitele. Poukazuje; kt~
, . tě~í a" bere duši životný elán. ' '
rak, alkoholismusbr~dí a ruší práci
, 'Celé krédo je ~hůštěnov závěreč-' duchovního; jaké stanovisko k alko~
némverši: 'IIZ Tvý~h ~ z s i'n a I ť ch holismu zaujímá bible a co ,mádu-',
rtů "(podtrženo recensentem),' . Kri- 'chov~í "činiti. Potom uvádí' hlasy
ste' pijem asvl~žujeni žíznivá ústa." některých ,lékařů; známých to bo~
Tedy z rtů Kristových z s i n a I Ý c h, , jovníků za ostřízlivění '~ároda, ' a vy- '
nikoli 'z oněch blahozvěstných a spá- 'chvalovaných účincích alkoholu; jakož i pokyny, co může a musí činiÚ
sonosnýéh rtů ž i v ý cďh, které na př.
v 'řeČi < horské', prokázaly 'takovou učitel v, bojí zaabstinentismtis. Ze
službu duším a ~abídlyži~'ou vo-' možno nadíti se úspěchů, hlavně te;'
d h ;,žíznícim ·ústům". ",
F. P.
prve umládeže a generaci budoucich';
.'
je samozřejmé,' třebas, dlužrio 'po,
Prof. ,d r: Kit r. L ári Yii Slovo
pravdě, konstatovat,' že anidos'pělí,
'k vodcom ď slověnsk~ho ludu. Absti_,dnes (snadďz 'důvodů finančních); né- "
n'eótnej knižnice, svaz ok 'XVII. Bra- -pijClolik lihovin jako dříve. Autor'tislava1932J Vydal' čsl. abstinentný v boji proti alkoholismu zdůrazňuje
svaz,Úsfredie 'pre Slovensko. Stran správně především osobní; příklad
165, cena Kč 5.--':.'
jak duchovního, tak lékaře i učitele:,
'/ Vh~dný a 'účelný spisek ptof; dr. 'Spisek je psán lidově,'srozumitelně,
K. Lányiho z' Bratislavy,,' určený v, úprava i I tisk jsou v' pořádku. Cena
'prvé, řadě pracovníkům slovenským,-- , (5 Kč) je mírná.Přioánaje hymna
poslouŽí velmi dobře i v historic- abstinentov a, znění zákona 'na c- ,
kých zemích: Je potěšitelné V ny- , ' chranu mladistvý~h osob před alko'-:
'nějším' mravní.m'zmatku, že. absti.holem:a ~mezení podávání ':llkohó-~ ,
nentní hnutí u nás, stále roste. A
lických' nápojů. 'Dcporučujemel S .. "
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RUZN,E ..
. R'cllíínsk'á ,~ysoká §kol~ v Brátlsla-' .Katolický - kněz ctí Misíra ,Jana
, V~.. V Bratislavě má býti zřízena vy- . Hu~a., Francóuzský voj~nský . du~
soká rábinská. škol~ za vedení vrch- . chovní" kanovník ď H, Grange,' před:'
. níh~ rabín~ dra !,unka',' JejLposlu- nášel V Marseilli á,v Nimes o. českó~. :
. 'ch~či' budou zárov~ň i posluchači fi- slovensku,' jež . poznal· za svého ,po;.losofické fakulty Komenského, uni-. bytu.~ Praie, a za svých čest poriá~'
versíty, kclež také budou moci' býti, šem venkově, Ve svých přednáškách
pr~~ováni na 'doktory. -V Českoslo~, ' podal kanovník Grange;táki'stručnf
vensku ·dosudvysoké rabíÍlskéško~. přehled český~hdějin"Velmi:pěkně.
ly 'nebylo a židovské náboženskéob~ .. mluvil o Husovi,' kterého. nazvalná•~e, které chtěly míti· rabína' s', akade- ~odním .' h;dinou' a '. přiřadil ho,' k ,'sv.
rn'ickým' . vzděláním:, '\iyly: miceny VáClavu a Karlu.IV., kteří 'tvoř(tro~: .
přijím~ti odchovanée rabínské vysojici nejzasloužilejších muŽů' českého '
'ké ,školy zahraniční,' zejména:z Bu- národa. List ',iMarseil1e-Matin" ,ve '.
dapešti, Také Jugoslavie 'a Rumun~ ,své'rn referátu 'o přednáš~e,blahopřál
',' 'skobylýodkázány. na r~bíriskou ško- kanovníku G~angeovi :k'jehoslovům.'
'lu~~~hraniční .. Očekává' se, žě'vysoká oHusovi~ .vyzdvihújeznovu, Že Hús'
škol~ ~abínská v Bratislávě. bude hoj- je . Čechům nejen. reformátorem, ale'
ně,' navštěvována, a, to také přísluš-, také národní~ hntinou, .:
nfký spřát~lertÝchstátů; Tatovyso..:
.... , .'.. •..... ,
' . . ",
,
.' O vánočních •svátCích , pravoslaiJ~
ká 'rabínská škola, bude' zatím sou~ ných' byly chrámy" č~iéh~'Ruská'nakromá tak, jako vysoká' škola církvé plněriy milionyvěÚcích, Třebaže;so~ .
'československé, .věts~é úřadY;propagují.· po" léta 'bez- .
Katolická církev . vydala. zvláštní
,.
. . ."
,
'
božedví,' byly. chrámy moskevské ď i
, nařízení o zp' ěvu 'při mších; Zakazu; .' k os tl···
..
'
..
,
h'
.
V't
'h"S'
vt'k'
e y'V J1nyc .mes ec, ove s eje,'se užívání orchest;u při tak zv~ ho sva'zu naplněri y do posledního mí';
"
. ,
ve.lkich zpívaných mších a nářiitije"
sta muži, ženami i' dětini; Pravo'slav.' '.se,žeu oltáře, a na'kůru se musí '. né bohoslužby nebyly.'nikde rušeny'
.'... zpíva'tij~n latinsky, Česky srní zpí~
d' , .. J' . ';
k'
se: strariy úřa: ů,: est jIstě těž o vy_:
va,ti jen lid, a to při mších tichých; rvati ze srdéeeit~óáboženský,ba naI ,s'ólové ov. lož,ky přivelkýc& 'zpíva- ;
.
.
,
opak útlak . ještěvíC,etérito náoožen.;.
ných mŠí~h mus~jíbýti zpívány 'la- 'ský city. srdci ruských lidízvroucni.
tinsky, Ch'iániovívarhan[ci i" kato.
,'..
ličtí. v~řící si na toto nov'é církevníObětavosf členii českobratrsk'é cir- ., .
opatře~í trpcestěžtiji. VarhanícCne- ~ve. :Vd6bě ~i~ořádné. kri~e~d=
mohou riajít'zpěvÍiky, zvláště na ven- vedli zá minulý rok'čIEmóvéČesko~'
, kově;kteřibyzpívaIUatinsky. S od-. braÚské . církve 4,915.000 KČ h~ své: ,
stráňováním českého zpěvu a' řeči církevní,ičely,Kromětohovynesla
ď Z katolických, ch~ámfí jsou: nespok~~ toleranční sbírka' vděčnosti. pro sta-'
jenÍ' i vehni 'přísnľkátoHci, ~ S .Hm veblÍí fond církve přes 1,500.000 Kč.
větším úsilim bude se snažiti naše' . V těchtočíslicich' nejs~u (z~h;n~ty
aikev československá, a zvláště bra~ - sbírky- pro účely dobročinné. ,.
tři ředitelé kůrů, abyud~žovali při: ' ; Řeckokatolick/ biskup~tví v Kribohoslužbách česktsborový,'zpěv na zevači přeložimó do. Záhř~bu.' ,Na·
výši.
podkladě. 'póvolení . papežova . byla
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nyní "řeckokatolická biskupská· resi~ leni ktirii,~očet' apoštolských vika-'
"dence, která bÝla~Chorvatsku za- riáÍi'l stoupl ie 240 'na 250" 'počet
ložená, před 250 "lety" přeložena ,'z 'prefektur, ze 102na.107, počel misii
~dzeváče·:do.Z.áh'řebu,.Řeckoka:toli~ je stejný , (32)" Loni_."zemřel069 -,
ékť biskup.dr, Narady sloužil slav~" arcibiskupů a biskupů a, 70,jich, by:nostní prvou: pontifikální nišiv řeckO'- ' 10 nově, j inenováno, V celém světě
katolické katedr~le.V poslední do- 'je neobsazeno,80diecési. V obsá.~e~
bě obdržel Záhřeb tři nová, biskup- ní nunciatur nebýlozměn.,' '

~~á'sídl,a,;., a., i'~osrb,skopravosl~vn,~'

feckokatohcke~ nemeckoevangehcke.
č' ,Pastýřský. Úst proti "Sokoist~u v
JugosZaviibýll,v. neděli' 8., ledna
předčítán V l{ostelích banoviny drávské •. 'Lublaňský. : deník" "Slovenski
Narod" rozepisuje 'sea něm,: Sokol~

; Papež, vyhZásil' svatý rok.' V ,neděli
dne 15.'ledna 1933 v ,ll hodin dó.

poledne 'byl slavnostně ve 'Vatikáně,
vyhlášen "svatý rok",čili "inilostivé '<
léto"•. Pápež~hroináždil' v trůnním "
sále ,všechny' vatikánské hodnostáře,'

-'" "

načež,titulární přednosta,.apoštolské'

~tvuvytýkaji'bisktipové hlavněbez_kancel~ře odevzdal. papeŽi' bulu', o
'věrect~í. Lisť připomíná, že vynika- 'svatém roce, začínající, slovy, "Quod

,;íéí katolicktkhěz a národnívůdcé nuper",s ;pl;'osbou, aby·, směla býti
" Krek ," psal r.' '1906 ~.vému příteli uvere)nena. Papež', projeviL souhlas
příznivě, o' sokolech.- Schůze so~
a odevz'dal bulu papežskému' notáři;
'kolské župy,y Sá'rajevě' komi~á" vy- načež se svým průvodem'se vzdálil
sl~vila . se proti ,biskup~kému listu,
dci'svýchkomnat. ,Ostatní preláti se
,který hyl
Sa~ajevě
kostelí~h pak odebrali za hÍaholu všech. ~ati~
~ten. 'Jménetp' ~šech 65: jednot'
k~nských zvonů vslavnostníni prů~
:župy sarajevské poslán' tel~grafickf vodu k. portálu basiliky" sv.' Pétra;
protest, Svazu', sokolů "království Ju-, kde děkan apoštolských prot~notářů
,goslavie, v' 'Bělehradě,' ; ~ároyeň :pó~' latinsky., přečetl hulu. ,Při čtení, buly
slán přípis všem' sokolským župám,'" " vyzváněly' zvony" všech "řím~kých,
,; J:h" 1
. k: k 'Z',' . 't" d' 'Z" "'Z'b" . chrámů.' Popřečfen[ byly, třL kopie .
•
I. os ovans y
ra" po vr I vo u '. '
. , .
. '
'. "
,'k'h
"b"k
'.
J'h"l'" 'ký' , buly,
,5 Zovens e o
IS upa, ',lOS ovans
. ''psané
. . na; pergamenu,
"
•..:, ''odevzda~,.,
. . ' ,
ny
"k ra'1' AI exan. d'er,' po. t vr d'I'"
1 vo lb u; sI'·
o~
o ' vrchmmu
o'
oceremoman,'" aby
.
'sou" ,
·h'·
g
'I'
k'h
.
b'
k'
kt·
casne
byly
:,prečteny'
ve
třech,
patnven s k e o evan e 1C e o 1S upa,' e- . . '.
' "
.'
,.
-',
f ;o
. baSl.
rým '. by I zvoIen "evan geI'1Ck'ý ,arar;
v . ' archalních
,;
, 'hkách
, ' ',římských
' . ' •. Prů~
o""
, P et rOVC1:
' S amue
"
1 Stark'e.·'Kra'1 t a k'e vod,prelatu
se
pak
po
kratké
poboz' " ". ,
' "
,
. t' d'l' lb'"
k'h -,' . kt
"nosh vrahl do, apoštolských paláců;
po vr 1 _va u ,zems e o' mspe ora
.',,'. ,
o,
·' ,'k'·,
. '. I'1C-ké.' cr
'í k've v J U .-"Svaty
,rok'prohlasd
papez na '
'pa-s Iovens
e, evange
.
"
.
,~
''''k'terym
• 'b"I"
které,v
..,os I'aVll,
y. zvo I'en 'ř.'d
p e se-d'a matku,smrh
. ' Knstovy, od.
'
'· I"" ké' - J ,'. 'I .. d J
r. 1933 prý' uplyne devatenact. stoll:tt
M,at 1ce
s ovens. V' ugos aVll' r . . '
....
• "
o' . o'
•
'
"
;
od'
"h'
'I"
.
"Svaty
rok ,potrva od· Kvetné nedeB· u lík'. uzn~vany vu ce )1 os ovan' "
'
.• . ,
'ký h".SI 'k o B' k 'S
I St
le ,(2,. dubna) 1933 do_ druheho ,ve,s.c
ova, u. lS up amu~
arI'k
o 'h
• k (.
d b' , ,
0·.0 d' .- b l . ' 1 onOCnl o svat u, zase ,2. u na) ,
k e, 'o
prevza'I '."~
)IZ SVU) ura
a.. y; v
.
,o '
l'·
r. 1934.,.Puvodne byla ,jm110shva le~
P e-t rOVC1'" lOS ta,ovan,
" . k d
'
, ' .
· "
ta, v;', až ém· stém ,roce, ,Spojeno,
· Stav katolické hierarchie jeď po~ bylo g, hromá4nýmputovánfm. doŘ[,čátke~, roku J933 tent~: Kardinálů: - m~ a· rozdílením odpustků. Poně-'.'
,- 53 (z toho 26 Jtalůa 27 cizinci'l) , ~vadžtyto.poutibyly pro Řím výnos~':"
:qvacet ,čtyři kardinálové jsou přidě- 'né,' byl později. za svatý rok prohlá-:'
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:, 'šé~"každý, padesátý' a 'potom každý,.p'rotesto~al :proti ,tomu, Ženovoroze~ ,
dvacátýpátý>Po~ledni, .. milostivé'lé-' ná· p~i~cezna,' byla~pokřÍěn'a. podle
ió"býlo 'roku J925. Zahájeno', jepravoslavného obřadů .. , Ministerskt
htevř~ním' zazděné "svaté, bráný" v' 'předsedi"',prohlásil, ,žé křtiny' ,vyko..·
ří~~kémchrámu : sv. Petr~,a, Pávla, nány byly~esmyslu,králov'aď rozukončeno zno~uzazděním tét~brá- hodnutí,ve smyslu;ústa:vy a vůleéé
ny.'Provádí to' údery zlatý~' kladív-' 'lého, národa. Když' se 'totiž priricez~'
kem 'sám.'papež.· NávštěvníéiŘimaj na: Johana, dcera italského krále,.a
kteří se , v, tomto. r~c~'. pomodli,; ve katolička,. ,~ělaprovdati: za ,krále : '
čtyř~ch ; hla;ních; chrá~ech,;' ziskajIBorÍse,' jenž je pravoslavný, dal k to~,
mimořádné; ,odpustky; Pró",tý', :kteři muto,.sňatku, papež svolení 'jen
do ,Říma putovat nemohou, .vypisuji s:podmínkou, ,ŽevŠ~éhnýděti bti~
~ít~~í ,.odpust~y;bisk~p,~~é.
dou vychovány' .jako "římští kátolíCi;
", .! 'PravQslavný,; 'křest ..,bulharské prin-' D,,os, tal, takové prohlášení s' obou'
cezny, ::Dne; 15fJ lEidria: 1933 konal se stran' a: doko'n~e' i ' písem~ě. Toto '
.v: So~ii: iv; Bulharsku· ve dvo, rrií kapli ~jéd~ání 'však dodrŽeno nebylo: To~
to'' rázné "rozhod~uti kr,ále Boris~,' '
"křisf..'Ílovorozené princezny,' která
obdržela jméno Marie Luisa na pá- přěď které byl papež pcistave~, ;e:
mět matky královx\ Kmotrem byl, ~o:V~~e Px:~ k ro,~~1"žces papež,e~;
, Malinov 'jakožto pfedséda' sobráni. alli k odjezdu papežského.' vyslance
,Obřady vykorialarcibi~kúp sofijský, ze Sofié, ale bude'vše prý vyříz~no
. štěpán za přitom'~ósti' vše~h mi~istrů,siriírno'u c:estou.· "
ď,' " . '
čétných bývalých ministrů a králov~
Cí;,k~v: jH~g'en~tů' 'Jl~~aici svůisy~.
ské drUžiny. Křest se konál podle nod, ďjehOžse'zt1častnilo. svými 'de~ ,
ritú pravoslavnéhó, takže ditko 'se, legáty, 16 náboženských obcí huge,stává údem cirkve pravoslavrié. Tím' riótskýéh a, 'valonských; 'mezi ni~(
byla rorzně' rozřešena·otázkanábo- byl zastoupen Berlín' 3, ,Hanover' á
ž~nstvi'''potomků' králových, kteráséMagdeburg 4 náboženskými olicé~i;
vynoř.ila' V souvislosti ' se sňatkém
Od'
, , 'vláda: zrušila,
' . jak,
I enburská
" krále
královnou JÓhanou .. pfj křtu~vang~li~ké, tak i katolickLvrchní
. tičióil:projev";arcibiskup štěpári; ja-. šk~I1Í(sbory ~ ~'ede~í, všeho .škoiství
. , kož i:ckmotr.princeznin' Malinov;Mi- . svěřilaministeistv~kuitu ,·~škoÍství;
'. 'nisterský . předseda : MUŠariov králi . kteréžto ~i~isteÍ'stvoj~s{ Ý·.~ukoU: '
blahopřáL k toÍnu, 'že se ,rozhodl pro katolických. Proto jest přifomto mipra,vósl~~~ý.:P~avil"že,'
, " zřízeno zvláštni'
.
'"
' kr,áld,v
, ,. . nisterstvu
oddělení
,.křest
,'
·krok" bude 'nár~demď pl~ě' oceněn' a' evangelické ca. zvláštní: odděl~ní· ka' "',p. osílíp'out~' m~zi"národem
koru~
.
.
. tolické, na jejichž obsazení mají cir, nou; 'Král' ve ,své děkovné' odpovědi . kve jen omezený' vli~•. 'Yréhní dr-, , .
připomněl, že "vykonaný křest " jest ke~í rada'evangeÚcká ařimsk.)
definitívnínf póut~lndynastie li, cír- . katolický \,bisI{upský' ordi~ariát' . pok,~í, ortódox~,i: podle přání národaí na .
.
" d a l y ,. n,ámitkY.:" ď
něž ,panovník vždy bral' zřetel. Proti
tomu vŠ'e~~ ovšem. protestuje ' k~tóMezi badenskou, ~Iádou a papež~'
, ' církev. .
,
, 'sk,o~ ~ Stolic, í.' byl 'pódepsán . n~vrh
Iieká
Ještě' V neděli dostavil
, se papežský ,vyslanec .RoncalIi' k bul-, konkordátu. , , \ " :;':barskémiť ministers.kému předsedovi' .' 'Zemská církevní' r~da 'v"Bavorsku
, a,;druhého dne :ke králi Borisovi; a,by vydala ,~ciřízenío',. politické' činno,slf
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duchovních, podle' něhoŽ~'~ajÍďdu_
.; cllOvni ,bez 'újmy svého vla~tniho po~
litického přesvděčéni zaéhovati 'přís~
nou nestrannost;...:...~ Vrchní' drkevni
rada veVirtembersku vydala ve "v,>lébni~ boji·omini.tlých říšských vol:"
.. bách výnos. ó politické činnosti ducho~ních,~ Ílěmž ís~u duchovní vy-.
zý~á'ni"aby'se 'idrželivšelikévo~
,lebňfagitace,zvláš'tě . aby nevystu-'
povali 'na volebních .' schůzích _. jako
zástupci nějaké strany á' aby nepod" pisovali'
. , . .volebních
. . ' 'provolánt
.'
'. .
. Evangelická . theologická . lakulta

~'

,.

'v Bernu čítala v létě r. 1932 23 po~

· sluchače, ~ezi nimiž. byla 1 žena,
· Ténto nepatrný počet kněžského do:
rostu nestačí pro 223,něm~cké fary
.kantonu. Starokatoli~ká fakulta čítá
jen. 13 posluchačů
.
.'. . -

n'ána 'nejpozději v r,1937. Ježto. ar,
Atkinson' vzdal se. Iriist~', generálni~
.ho sekreiáře _ekumenické rady pro
prakti~kékře~fanstvi; byl požádán
fa~ář Henriod'jenžbyl na . počátku'
rokit1932 z~olen generáÍnímsekre::'
tářem Světového' svazu, pro' přátel
ství mezi náródyprostřed~i~tvim cir- .
kví, aby přijal i tentogenerálnf. se~.
kreiariát. . Profesoru D. Adolfu Kellérovi .bylá svěřena čestná funkce
do~enta> stockholÍnského hnuti.
.
v t vk' 'B '~k'" '~.
V B'
v
:
osne v mes ec u rc u veno-

val ,vážený mohamedán mistní miál-'
ní náboženské obci evangelické stávebni misto pro modlitébnu; jinÝ' Íno~
hamedán v krajském městě I. Bělině ..
propůjčil evangelikůin hezpÍatně ~áI
k. bohoslužbám.
č'
'.. marzavl
" ' t ' • K' 61 t··
asoplS.
u " r es wo B'0-

'" Evangelická theologická lakulta' žie, na' Ziemi" ,propagUje mnoh~žen~
univl!rsity vídeňské měla býti' z . st~i., ManŽelstvi, uzavřerié s jednou
· uspornfch důvodů ~a'návrh, p:tini-. ž~nou, jest podle mi~ěn~ tohoto.čá
sterstva financí zrušena~ ale ježto se sopisu anomalie, .která obyčejně konproti tomu ozv~1 prot~st. byl .·ná~~h či p~ý tragedii manželství.
.
ten' odvolán;: '
, . ,:
, '.
V N'v
k
. VI . b' '-t:' , d'
k"
.. ','"
. emec u. me a y I vy ana' nI. Vojenský soud-v"Polsku odsoudil ha předeher' k . německ~mu evan:geIi~
jistého. v:ojina . (baptistického vyzná~.. ckému zpěvniku. 'K . vypsané . soutě#
~i)" kteiýodepřel.vykonati rozkaz došlo na 1000'náyrhů,z. xi:ichžjen
proto, že
se vykonáni jeho ne- asi 12 vyhovovalo' částečně činěným .'
· sro~ná vá . 's j~h:o náb~ženským pře požada~kům. Proto'. muselo 'se od .,.,
svědčenini;~aď3Iéta do. žaIÚ~. . ď provedeni ,tohoto :plánu upustiti. .

Prf

Stockholmská konlerence p~o' Lile
and Work, která' 'se měla konati 'v
r .• 1935, byla, odložena a má' býti k.o'.

Ze~skÝ, ~írkevnídřád v iIesensk~,
zapovidá· že~ichovi' při: svatbě nošénf·.
uniformy p'olltické sír~ny. M. ,Z.' ď
,.,'

.

\'

.

"Oprava 'Čld~ku' "Pr~ro~i" vroč. 1932. Tecllllickým ~edopatřenim ,~y~.
padl na' str. '206; 'řádká',J5 zdola, celý řádek, 'čímž je smysl \ porušen;'
správněznJ celá vět~:ďVe starší době ~ ,není. pozdějši nesnášerilivost·;·a Íi-.
zraelšti 'pror~i:i ':uznávali i .proroky u, jiných' národů: Moabitů, Edomittl,'
Týrských ať j.; rozdíl Pilk 'byl jeri" tom; 'že proroci jizraelšti přijímali svoje
výroky od Jahva, kdéžto' moabštr od svého' boha Kemoše;' týršU'od svého.
Baala. Všichni proroci prorokoval( v extasi' uměle ~edo: ni přiváděli
hudbou a tancem; •..• '- Na str. 210, ř, ,16. a 17' čti: A h'áb'a místo' Baala.:
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, ", ŠKOLA'ABÍlH.,

,

~,

',Také by~hom~oWi nadepsat tenčlán~k ,;Škola á náboženství".
,Jestliže' s,tavíme- vedle sebe::školu,a Boha,:: přiznáváme, ,že má
"zásluhu"o'to projev "Časopis'u českoslov. ,obce učitelské" ze,
dne 6;,duhna1933;jenž's lítostí'konstatuje,' že:dósudBůh:'
ze škola" učébnic'odstrariěn 'nehyl" ják ,:tVrdil arcihiskúpc'praž:'"
skýKašpar. Tíni:naČatothemai' jež hude stále' akutní abuqe
rozdvojovatn~šiveřejnost;-:-dokudsrjejL vůdčí čhiitelé; ať učite,;,
ať úřady nebóobecenstvo:neujasní,:y jakém,
poměruksohějsou'ty dva pojmy'cl jejich obsah, ,totiž škola

"lé nebodtichovrií,

a.Bůh. ZvláštěbůdePofřeba; aby se "činil rozdíl mezi nábožen·
stvím a náboženstvím, meii různýini pojmy' a představami' Boha,

, ,aby, Vysvitla, oprávněnost' nebo ;neoprávněnost volání a lítosti, že
"Bůh':byI' odstraněn nebo nebyl odstraněn ze škol.
, "Volá-li arcibi~kupKašpar, že Bt1h hyl odstraněn ze ·Škola.
. . učebniC, niá' namysli změnu, která nastala' v poměru kněze, a t6
'ká.tolického, ké škole, kučitelstvu,neho ··v poměru církve ke'
škole. dněs' oproti ,dobáJIl dávnomiriulýJll'-' nebo "alespoň: 'před"přéViatovým; . '
,,
'
,,'
"
" ,.' Práv~amocdrkveve staré: školé ·zarněňujeza ,vzneŠe~f'
pojem Boha. To jeto, ,čemu' se říkákleriká.lismus: ztotožňování'
církye 'a její moci, jejího panováriískrálovstvím oožím, s Bo:'
,hem, jeho" pravdou a dobrem. A v ,tom' není v právu arcibiskup,
nýbrž: jsou v právu, kdo volají po odstranění.riáboženstvíze škál, ;
, . ,totižnikóli katolického, ,ale' takového, jak, si, ho" představuje
Kašpar" hierarcha, klerikalismus:, Jsou v právu~ kdo, se bojí -'-:"
. á. jsou to nejen učitelé, 'nýbrž i .veškero občanstvo-kruté nad':
. vlády církve. nad, školou.. Jest pochopitelno, 'ale nespŤávno, že
:i oni .zaměňujímoc.církve za blahodárné a' naprosto nutné půso:'.
bení .náboženství ve smyslu' Ježíšově a s církevní mocí zavrhují
,',
.
'
.
Boha.
.
. ďKašpa~cchybuíe,že nežá.dá vejmé~'; katolického, lidu m~der- ,',
ně' chápaný, a dnes jedině 'možný poměr Boha,"náhožÉmství·ké
škole. Dosti ,možná,že; by učitelstvo a pokrokové ,občanstvo;ne
bylo drážděno a nezavrhovalo by možnost kladného vztahu ná-:' '
boženství keškole,'Jkdyby Kašpar jasně řekl, že' ani katolická ,
církev,dnes nec4ce .ve škole panovat, ovládat školu a učitelstvo, '
nýbrž prostě jen pečovat o. náboženskou, a mravní· výchovu kato-:
lických ,dětí v duchu. Ježíšova. evangelia; Na to má právo i Cír~
kevi opravdové občanstvo katolické- a.učitelstvo nemusilo by
. se>,bát starých časů 'kónkordátníchj, kdy ':učitel' byl sluhou faráře;
'. vikáře a děkana,·zkrátka církevních 'osob. "
ď
::' Na ~ruhé straněučiteistvo věs~ém vlast~ím z'ájmti a'vzájztiu ;
nekatohcky ,smýšlejícího'obča~stvaby'mělo 'uz'nať potřebu a
blahodárný účinek 'n,áboženskévýchovyv duchuJežíšo,vaevan~
,
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'"
, geÚ~ na mnlvnost' a tím>na~sociální, politický, hospodářský ,a '
státní život. "
, ';"
"
'"
, Jáko se mýlí Kašpar a poškozuje náboženství, když zaměňu':'
je Boha s éírkví, ,sjejívládou, panovačností a mocí, tak se mýlí ,
, určitá část ,učitelstva a pokrokového' občanstva, když z~ strachu
, před klerikalismem staví se nepřátelsky a'záporně k nábožen':'
ství, tedy 'k Bohu, ,Ve ~školeď vůbec; i toto 'učitelstvo a občanstvo '
poškozu je svými snahami ~ protináboženskými blaho: veřej nost!;;
, života' sociálního,' hO'spodářského" politického' a státního. Chybu":'
: je; jestližezn'á :jenjéde'ri',pojem a pO'mysl Boha, jen jednu cír.;.
kev;"á tojen'.ve smyslu arcibiskupa 'KašparaákatoHckého ,kle;
rilcalisnm. Jest to ,katóliéký klenkalismus dosud u nás uplatňo
vaný, áč jinde již dávnopozbyl',svémod, a místo politické moci,'
uplatňuje jióde katolicismus Iiamnózejen náboženský/mravní
a kUlturní svůj význam. . ' " , ",' "
,;'
','.
, Učitelstvo a' pokrokové občanstvo jest v právu, když se brá':'
ní náboženství:ve _smysll1 klerikalismu. A~'e nemá 'pr,avdy a' není
v právu, když'zavrhuje, náboženství vůbec a vylučuje Boha ze ,
, školy. To, jest právě slabá stránka našeho pokrokářství a vtom'
tkví právě" neúspěchypokrokO'vých snah, našiéh lidí. Jest' jistO',
-že pokrokářstvíu 'nás jde-od desíti k pěti. Když před několika
málo lety, kdy ještě eksistovalo,sourtičenstvípokrokový<:h lidí;
po~alióěkteří již prorokovat úpadek a fiaskO' ,pokrokářství,ne:
chtělo. se nám tomu věřit. Dnesvšák jest situace - jasná. Mohli
bychom říci:' pokrokářství zklamalo; pokrok zklamal. Ale to by
, bylo asi Jak správné, jako když se Hkalo' z~ války, 'že náboženství,',křesťánství zklamalo. Ne, ;nezklamalo náboženství a' kře,;,
- sťanství, alezklamaHlidé, k~eřínesprávně 'chápali náboženství.'
, a:kř,esťanstvLA ták nelze říci, že zklámal pokrok; ale zklamali~
, li<ié;', kteří :pokrok~ špatně' éhápa1i a chápou. kteří pokiól(:vidí', '
IV 'popření tak důležité; složky X kulfurním ,životě,' jakou jest 'ná!.~
bož,enství.Mohli'býchornříci; že 'i věda zklamala,že.zklamala '
vzdělanost;' kultura,' když nechala 'dojít věci sociální a hospodářské k těm koncům, k té,situaci,jaká jest ,dnes. A přece bý
to, bylo naprosto 'nesprávné: Ne vědá jé, vinna něčím, ale' ti, kteří
vědy zneužívají, 'kteří zneužívají (objevů "a' vynálezů vědeckýCh "
~ísto ke blahu lidstva"kjehd;zkáze;Člověk jest vším;vinen,
a~, ideo vědu.nebo,o:náboženství,·'nebo o'pokrok. Všezáleží'na~
tom, jak člověk 'dovede:pochO'pit a'uskutečnit vědu, náboženství,
pokrok atd; ZáleŽr právě vše na mravnosti člověka'a' lidstva. ",
, 'Bylo ,již' v našich' Hstechřečeno, že učitelstvo a občanstVo,
negu'jící Boha a náboženství. a vylučující je ze škol,z vý<:hovy,
vla,stněpracuje pro posílení s~aharcibiskupa Kašpara; A jest
to~u'tak; Ne všichni, kdož nesouhlasí s tímto učitel'stvem, a ob.:. "
čanstvem, ocitnou se na jedné linii s arcibiskupem KaŠparem,' ale
velmi mnozí. Nemylte se" ,pánové~ a občarié, široké masy Jiclu,
za váni~nepů jdou. Velmi. innozí pů jdou raděj i: za, Kašparem': než
za vámi'a řeknou si: lepší stará víranež:nO'vé oezvěří. Stavět
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, se dnes zápo~ě k l~ohu a knáboŽ~nství,Oto jest přeŽitek Z. minu,:,
- lého 'století,' z' doby liberalismu a, hlavně marxismu. U nás' již
tehdyJo nebyl nikdo'menší ~než Masaryk, kterýv,dóbě čiré ná::'
,bóženské 'negace lámal,· kopí pro náboženství, náoo.ženství jiné,
než,' bylo náboženství, tehdej ší panuj ícl .Církve, .ale .rozhodně, pro
Boha a víru v nesmrtelnost dúše. Tehdy byl u náJssáni, kdó tak
" smýšlel,:mluvi1 a psaI.Dnes se, poměryye prospěch náboženství
. Masarykova 'podstatně ~měni1y: Jestliž~, již tehdy' L;N. ,Tolstoj
'mohl napsat, že největší pověra jest mysHti,'želze žíti 'bez víry;
' . tedy dnes jest to přesvědčením téměř. všeobecným a jen několik,
"pósledlúch mohykánů" mohou ještě lámat kópípro bezvěří a
proti náboženství" véškolé. Nás, nemate ani boj proti Bohu
'v RuSku.; K tonÍu bOji' dojit nlUsi1o. Vinny'.jsouopět. tamější cír,,:'
kevní poměry před válkou.: Ale , právě v boji proti Bohu vylámOu
, si :bolševici ruští zuby. 'Snad totak musLbýtij boj em proti , Bohu
, buďepo~aženq - ne Bůh -..:... ale .bolševiclvCRuský člověk:jen '.,
, tím protinábožénským bpj em bude vyburcován, ze své lethargie,
ze sp<inku' prohlédne. Kdyby~ bolševici byli ,chytří - ,ovšem '
kdyby měli, více znalosti lidské . povahy a' její touhy po Bohu,
potřeby náboženství -:-:,-,.pak by již V zájmu ,bolševictví upustili,'
od.boje proti Bohu. ,Dějiny učí. Historie nám ukazuje,jakdosuc1,
všecky boje proti Bohu skonči1y:fiaskem a porážkou bezbožných.
· -Bojovati proti náboženství vubec, jest ,ásitakmóudré,jakó chtít
bojovati' proti umění, v.ědě.atd.' ~ůh,' náboženství jest: napro~toti
pótřeboulidské povahy,: potřebou, jíž nelze. vyphiniti,.které tře-:- ..
ba.vycházeti vstříc. Lze bojovati jenom proti překonaným. před,; ,
stavám, pomyslům Boha, nikoli proti Bohu vůbec.. A proti ~á.
ostalým a překonaným představám Boha, možno·. bojovati .jen
.lepšímipředstá,vámi a. pomysly. Co' se mění, jsou, právě naše .
'představy Bolla, nikpli' Bůh sám. ,Jak() se mění naše,poznání, '
,'naše představy přírody, 'nikoli 'příroda, sama, která' jest nezá'vislá,nanás, tak i Bůh jest nezávislý na nás a mění se jen naše
představy o něm. ,
' ,,:
" .
. ' ~:. , .
,; Pokud se týče úsilí určité části učitelstva a občanstva u:nás
proti Bohu ve škole,' docílí pravého opaku" než chtějí: posily
víry v Boha u těch, kdož, dosud z různých,'důvodů.neyěnovali,
otázká'mnábožellskýmdosti pozornosti. Potudhezvěre~k~ snahy
budou míti~ dobrý účinek. Qvšem bude potřeba, abychom.všickni,:
'kdož víme, ,že Kašparovy snahy nejdou, v 'prvé řadě ťza'účely'
náboženskými. a mravně, výchovnými, ď nýbrž mocenskými,. a' že
bezvěří· na druhé straně znamEmá mravní poškození občanstva;
a. tedy i .poškození sociálního,hospódářskéhó a politi~kého' ži:· vota; ;abychomvšickni právě čiriili rozdíl mezi' světskou mocí
· církve nebo církví,a mezi Bohem nebo náboženstvím aábychom .
. v'ducltu ,no:vé doby nežádali nic více, než čeho, je nutně třeba .
k,náboženské a mravní·, :výchově . dítek :ve :'škole. Na .tó. máme
,: právo, potřebují' toho naše dítky jako. soúk~ómé osobY,i.jako
pozdější občané;republiky. Vše,je' PTo,'člověka,_ 'i náboženství

I

a

51

'.

c;,•.

I

a Bůh,tllk, jako věda a umění, politika atd: V zá.j~u státu na.;
šeho, v ,zájmu ,blaha společenského\ Žádejme, aby ive škole bylo
postaráno o výchovu a výuku nábOženskou. Lze diskutovat je.;.
, nom pzpůsobu a modalitách jejihoprovedení, ne' o Bohu'samém:
Vodítkem. budižiaby nikdo nebyl ohrožován a poškozován na
svém vnítřním přésvě,dčení.',
','
' ',,"
"
" O z'důvodnění 'požadavku' náboženské výchovy 've škole pro"
ty, kd?žjsOU čleriy,drkve,někdy jindy.
,A. Spisar.. ;
,

~

"'~

OMEZOVÁNÍPORODNOSTI.·)
(Zref~rátu ' na, synodě du'ch()vních, -cts západočeské d.ie.cése
, v,Práie 10. ,dubna, 1933.)'
,
A., Omezování početí a pokles porodnosti.
"Společenská' pf-ípustnostregulaceporodnosti je střediskení _
obsáhlé diskuse, které, se účastní národohospodáři, sociologové;'
s()ciální politikové; theologové, lékaři, 'eugenikové, sociální pra'"
covnice. -:0-, Pře~' tuto diskusi je ve věci, zmatek. K příslušníkům ,
, církve máme závazek, abychonijim přinesli určité. směrnice. Je ",
,třeba střízlivé, jaSll;é 'řeči, neboť" nechceme, podporovat' obecnou'
, hyperseksualisaci, našehoži:vota. "
'
,
Problém dostává se na' sýnodu duchoveristva ,jen proto; ,že
duchovní majrk této věci co říci, jednak sam! sobě, jedna~ též ~
'věřícím. Pro každého z násJe to otázka nadmíru'vážná,a 'pro
nás všechny otlizkou svědomí."
,,", ,
'
". ,'.,
"
i Omeienípočétí týká se'saméstruktury,rodiny, ale tím: i ,zá.:;
kla:dních' pře'dpokli'ldů, na niéhžlidská společnost spočívá. Upří":
, lišněné. omezování početí vedlo by ,k důsledkůní' katástrofálním'
hejen, s hlediska ,sociologie, nýbrž' (pro; ď duchovní rovnováhu
jednotlivců.
" "" ,
,
,',
"
,',
, Vyskytují 'se hla'sYí,žé vynálezem' a zdokonalením chemi'::
ckých 'a mechanických prOstředků antikoncepčních'přiblíŽilo' s~,
obdóbí pozvolného zániku západoevropské éivilisace. Mnohé zje..:
Vy nasvědčují skufečri~' tomu, že techn.ika antikoncepčních 'pro~
středků, předběhla raCioriálnost, etičriostjejich použití.Jeseri~
hledisekí 'z ,nichž probléni régula~e'póčetí: muže býti posúzován
.~·'hodnocen, ,z nkhž jepro' ilá~.nejdůležitější stánovisko křesťan'::
ské mravouky, proto tomuto zřeteli byla věnována zvláštní po':
'zornost V referátu. . '
,
''
,"
',' ,
., " ' . '
,
Omezovárií početí není odkázáno ovšem jeti na použiti'ant!.:
koncepční!=h prOstředku a má, také svou podrobně" vypracovanoU
_ _-,--....;;4
",.
.
-

I.

'*)Dodátkem
k"anketě na' stejné thema. Víz
R: R.,V;;
č:'l;,,'
,
"
. ,
"
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ideO'lO'gii; 'StO'upen~i kO'ntrO'lypO'rodůoclvolávajíse ~aangHcké- .
hO' nárO'dO'hO'spůdáře MaIthuse, jaků svéhO' předchůdce: ~ů~le
MaIthusovy Essay O'n PopulatiO'n (vyšla 1798) 'se mno~í obyvatelstvo ř,a,dou geometrickou,. zatím co' možnost .obživy" roste jĚm' řa- ,
dou aritmetickou. Malthusiániz toho odvodili praktický důsle
dek, že civilisO'vanL nárO'dóvé musí btiďsnížit populaci,' nebó se
podrO'bit staré chudůbě a bídě. A skutečně' u všech civilisůva:"
ných nárůdů spatřujeme odpor k velkým rodinám a.: za., pO'sledních 50 let též pokles:porůdnosti •. ' , - ~
..,'
.
Příčiny velkéhO' poklesu porůdnosti' můžeme s prof. Edwar:, dem A Rossem, vynikajícím americkým sůciolO'gem, shledávati
zvláště v pO'stupující'demO'h~tisaci ,veřejnéhO' živO'ta" ve',snaze
širO'kých vrstev.po dosažení .vyšší hmůtné úrovně živO'tní, ve vÍ:-.
, ,tězstvÍ emancipačních snahženskehůhnutí.a kO'nečriě ne',v malé
míře v . rO'zšířenéznalůsti ,antikO'ncepčnícrr prostředků~
.
, Tytoserie příčin sO'uvisejí se životnímnázO'rem .zn,ačné části
O'byvatelstvav ůblasti západoevropské. civmsace (včetně USA.)
a odpovídají jim následující zásady, zdůrázňující především Iid'. ská práva na místě lidských povinnósH:\
,.
.'
.~. ,".1; Zá~ada's~ciální kapilarity. De~okratické zříz'ení půlitické
'umožňuje ctižádostivým mladým lidem'- mužům i ženám --:proniknouti do vyšší společenské, vrstvy, žijí-li za příznivýchro
, dinných' poměrů. Starosti O' děti, zvláště, je-li jich větší počet,
jsouzáv:ažriou překážkóu' tohoto s ÍlOle četiského vzestupu. Próto'
" je jejiCh počet vědomě omezován.
. ,"
" .2. iásada O' potřebě sluš~é živO'tní úrO'vně.Pokrok technický
umožnil širokým vrstvám obyvatelstva,' aby si, opatřili rela.tivně'
,"
, značnou mít:upohůdlného bydlení, vkusného odívánLa 'vy;bra-:ného stravování, jež dříve zůstaly omezeny na kruh' daleko užší.
, Touha pó přepychovém, nebo pohodlném 'způsobu živůta vede
též k omezování půčtuděH. Móda, pfiepychové hydlení, zábavy, '.
: společenské rozptýlení, .spůrt,někdy i sebevzdělání .~. jsou
podnětem., .ď
, , '' .
.
.,
'.
,ď .
3. ZáscÍdasvO'bO'dnéhO' mateřství vYchází ze zkušenosti;' Že ~a- .
'. teřství ,obyčejněstůjí mnohem více odříkání a,oběti než ,otcov, ství•. Průto mnohé ženy,. jež· byly zasaženymenta1itou emancl':':
• pačníhohrítití, soudí, že 'záleží jen na 'jejich svobodném:rozhod-,
nutí, chtějí-li dát život dítěti. .
.' .
., , .
.•.. 4. Zásad~ mO'udréhO' rO'dičO'vství počítá
.znalostí antikon:.;
cepčníchprostředků. Rodiče" podl,e ní se' orieritující,chtěJí při~
vésti na svět jen toli~ dětí; kolika: z nich. niohotidát přiměřené'
vzdělání
a kolik jich mohou dobře
připravit na životní zápas.'
,
,

se'

~

:

"

"

B. Z;zÚO'b;

".

'

,"","

zabrdněnípočetí.

. a) I'O'hlavní zdrželivost: ~ ~anž~lství; ~., ,životě přec4naIlžel:.'
ském '(pozdní 'sňatky) a dobrovolný celibá~ ..
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b)Různé způsoby' "nedokonalého coij~: ,zvláštěcoitus'infer~
tilnL" '
, ,"', ' ,
, c) Prodloužení ob,dobílaktace., ,
" . d) 'Různé druhylékařskÝchoperacC
, ," ,
'
. ' , e) Použifímechanických a chemickych prostředků' antikcm:

','

.

.',,'

,

~~~;'

'o'

'

. ,. f) Potrat.,

. Církev katolická~ovC!luje : kontrolu: porodnosti t' zv.' cestóu,
.omezením manželského styku' na' období. mezi menstruacemi (f>-.-:.:8' dní před menstruací). Tím však učinila již ka,;.
'tolická .církev průlom' do zásady, že' jedi'ným účelem manželské..;
ho styku je'plození dětí. Někteří znamenití gynaekologové soudí. ,
že období dočasné sterility mezi, menstruacemi není u všech' žen
stejné a podle někte'iých'kliniékýéh záznamů je právědoporu,;
čená -CJ.oba:,naopak dobou' zvýšené . schopnosti oplodnění.
,
, .P~'die'~ázoru'Lorda'Dauzol1a ("TheEthics of Birth Control';)
jest coitus inferlilní 'nedůsledností. V' době označené ~ je seksuální. touha žÉmy minimální; Muž nepřirozeně využívá 'své zesílené
pohlav'ní pudovosti bez ohledu ,na ženu, protože je tu moment.
kdy'podI'eieho očekávání bude coitusbez",následků. ,,' ,
, "K~t~lické učenií~; ,že: nic nesmí býti aktivně učh~ěno, co by
zmařilo· oplodnění, avšak že ~ je ospravedlnitelné, oIIÍezení sou~,
lože na :období nejmenší' plodnosti, kdy oplodnění s' riejvětší
pravděpodobností bude zmařÉ:moa kdy nadě'je a záměr stran je,
ahy', oploděnínenastah .Nebylo. řečeno, že litera zabíjí, ale duch
óživuje?":"':':':";:', ;.: ,,"'~ď , .. c,
,,'
',;
' •. ' . '
, :'
:, Nedovedé-H katolická církev řešiti' jednu z neitěžších ďotá~
, iek 'osobní' mravnosti,v,:manželství, jinak; než podle' litery' zá":
. kona;,musí se to pokusit církve ostatní; zvláště Církve svobo'd'tÍe;ďPo,žadavek :zdrželivosti je:přitom 'důležitý; ale, 'naprostá
idrželivost 'po 'dlouhá léta není v manželstyí možná.' Dříve'Ilež
uvedu důvody; jež bývají pro ómezování početí uváděny, zmíním se óněkolikanejvyznamnějších datech, jěž nám daJí pře
h,ledovlivukontroly,' porodnosti na úbytek riatality.' ,
přirozenou,

~;

o:

'-

'

-' '\ ~

;'

-.

,','

.

~

.

t.,Pfirozená měna obyvatelstva r. 1931. '
,

I

.~

"

','

Na' 1.000 ,'obýv.
zemř.
nar. více než zemř.
živě~a~.
; 1931
, 14.36'
7.17'
. 21.53
, .22.72
14;t5~ "',I
,8.57 :'... ;
1930,
1931' živě narozených,zemřelýCh:
.' ;
, 'ČechY'3.9,Moravsko-sleiská'země 6.7, Slovensko 11.66', Podkarpatská Rus 20:81;
.
ď,'
---' :,R. R. ,Kuczynski:, The'Balance of Births and Deaths,; šv. 1.,
str. 9. (Severozápadní ,Evropa;)
"
'
," ,
"
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N~LOOO óbyvatelŮ senar()dilo: .
1841-1845:31.9" .....' i S9fr-"t 900
29.4
184fr-1850·30.9 .
1901-1905 '.28.4
-1851-:-:1855
30.8
.' 190~1910
:26.6
185fr-1860 .. · 31.7
1911'::"':1914ď 24.2'.
1861--'-1865 '. 32.1
191s21919
'17.0
186~1870.
32.0
1920':"""1921
23.8:
'1871-1875
32.7: .: .
1922-':'1923,21.0.
.1924-192519.9 .
• , . 187~1880. . 32.8*) é.
.1881~1885 "31.4'
1926:
19.2' .
. 188fr-1890 " 30.2
1927.
' 18.2,,, . ,.;'
1891~1895·:.~·.. ::,29~7
'1928,' .'
.18~·3 ':','
Přiroze~á měnaobYvat~lstvav ČCS.~~. 1919 "i928::"'~>'- .
Na·1.000ohy~.: '. živě nar. .
zemř.nar. více než zemř..
, 1919
22.3918.34, .
,,4.05,·· .
. .... 1920 '.
26.75~ ,
, 18.97 .'
7.78 ~
19211' ' . 2 9 . 3 1 . . '17.75. 11;56-:'
. ·1922., •... :.
28.17,
"'17.44"
'10.73
, 1923"" :
. 27.26'
15.01
12.25 ,
•. 1924. . '
; '. 25.84:
15.35
': 10.49
1925'''',.'.25.12
15.22
9.90.
1926
24.60
15.58 , I
9~0~
. 1927 .."
' 23.32
16.03 "
•. 7.29
.' .1928
. '.
23.28i5.14·· . , 8 ; 1 3
1929
22.39
15.47'. '
6.92 '.
:'

D.
,1.

. ,
'"

'"

",

,c

•

,

~

.,

( , - " ,

Důvody, uváděné

'_

!

,

pro ,.omezení
',Jejich jCJl relativní' platnost..

"

počeltí.

Důvody hospodářské: ·Rodič~ nestačili b:y,uživiti větší .PO-

čet dětí. Zvratnost tohoto důvodu. Rodiče z tříd sociálilě slah':'
ší~h'niají obyčejně dětí'více, ač by bylo u'nich omezení moudřej.!.
ší, než'u', tříd hospodářsky' lépe, situovaných.., " ď", . ,.....

;:. 2.' Pofře'ba's[ušné,živofni úrovně rodinya' dobrého. vzdělání
. dítkám. Relativita 'měřítek, od 'kdy mají rodiče prostředky" ahy
, děti dobře ,do života ,vybavili.
ď .~
.
" '
"
"
·3. :Hygieniék6uželT1:. Žena trpí častými porody.' Relativita
příčin. :Někdy triiÍ.,žellapro' čaStéporo~y,jindy p~o časté po:
traty~ :' ,
'. :
..• E;, An"tik~ncepiní
. .
. prosifedkY· Cz pofrafářstvi.:,
'. :: Gel.á. :o!á~ka !~gulaceporodIl:osÚbyl~ Ú nás ~ozviře~a loňské_o
.. ho'rókli'iiávinen'i'zákona'niinisterstva, spravedlnosti, kterým měl
•

>

(/','

'-

,,-,

'

,

. *) rekordni,~dtud,ďklesá.··
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být 'nove1isován §,144. tr. záké>~a o,přertišení,těl1Qtenství.'Vedlé'
dosavadní indikace' lékařské 'měla býti přiznána: oprávněnosHn
diká.ci sociální. Tato indikáce sóciálnízní, že žéně;která měla
a:spoňUi děti" mělo býti dovoleno,žila':'lizastfspěných'hospo;..
dářských. poměrů, béztrestně, přerušiti těhotenstVí; 'za předpokla':'

, du, že se 'tak stane v léčebném ústavě
. donucena.
. -,
,'

a: že"nebudé' k
"

tomuto činu'
'

'

:ObezfrestnosH vÝhnání plodubylóna anketě žiyě diskutováno.
,O věci vyslovili se lékaři. (naprosto neKompromisně proti) ,práv.
níci, eugenikové, pracovnice,v. žeri.' hnutí; 'záležitost _byla též,'
předmětem diskuse'politické, při čemž k osnově, zaujímali kladné'stanovisko 'Sociální demokraté,' zatíni co proti sociální indika,..
ci vyslovili se naprosto, nekompromisně politické :strany katolické. Námitky proti indikaci shrnul ve zvláštní brožuře univ. profesor dr:' RádI, který' poukázal na protisociálnost t zv. sociální
indikace; V ,diskusi' o této věci, k mž přispěla iCčS, bylo opa-"
kováno stanovisko, že' za nyněj ší" děsivý:: stav', a, rozšířenost po, tratářství ,jakožto sociální nemoci jsou odpovědny též' církve, ' '
které nechtějí vidětpodstatnýrozdítmezi potratářstvím ,apre;.
ventivními prostředky proti početí, čímž celkový zmatek 'v manželské morálce jen zvyšují. - ' Nynější situace jéta:ková, že nehrozí riebezpečí' uzákonění s6ciální> indikace. Avšak naléhavá
, vážnost situace, kterásezraČíuž, vtéskutečnosti, že v ministerstvu spravédlnos.ti podobná 'osnovamohla "být vypracována, ukazuje na' odpovědnosfcírkví, jež s'hlediska křesťanské morálky
mají otázku regulace'porodnosti osvětliti.' , ' ','
, , V 'závěru .rád bych s~, ještě krátc~ zmíniľ o' tom, jak by du, chovní naší církve mohli býtinápomocnipřišíření mravnězdra
vého veřejného mínění ,o úkolech, ma:nželskéh~' soužití. Veřejné ,
mínění může' míti ,veliký, 'vliv 'na společénskou kontroluplodno- ,
sti. Též manželský život záleží mnoho na ideál u, který je Ispoleč- '
,'ností uznáván.,"
:,' D~~šní ~elibostkděte~ jeu~nóhých triladý~h mariželů za':' '
příčiněna nevážností .veřejného: mínění k posvátnému úkolu ro-, ,
dičovstvÍ. žena, nedbajícLval l1 ě o ,svou čest, j~ často střediskem
obdivu daleko spíše" než, staro~tlivá a, obětavá matka. ,Rodiče
,četnější rodiny bývají terčem, 'útrpné a' někdy 'i uštěpačné pozor-,
nosti."Mladým'.lidem je přímo 'rafinovaně" znemožňovánoj' aby
mělidětUodpordomácích ,pánů k rodinám' s 'mnoha dětmi, nebo
s dětmi
vůbéc, stát ,sám pomáhá'rodičůni do dvou dětí, místo
' )
',
, .
o d , dvpu.
"
- ,
_ ',' "
'
''
' , '. "
, '
A zde přicházíme k důležitému, úkolu, kde, ,duchov~í můŽé ,
účinně zasáhnouti celou váhou své, osóbnosti a přesvědčivostí"
. svéhoslova~ Rodičovství je úkol, odpovědný, vyžádujícítrpělivé~J'
pečlivosti,a častého sehezapření.Rodiče touží pouinání. své
.
obě.ti, aby společnost jejich počínáníschvalova1a a ne aby byli
. za slušný život předmětem, úsměšku. '
' .
l
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',.~,.:' ,Duchovní měl bypHspětikvysokému hodnocení .mateřství a'

. '_ _ . kvybiidování křesťanských:rodin, j~ž by byly školou karakteru
.-ródičůnl· i. dětem; v nichž' by.rodiče. pokládali děti . z,a požehnání
·,04 .Boha i ,v' niéhž', by" děti·>, měly, v ,rodičích' ztělesněný příkl,ad
· pravdivého a ~stIÍého života; Pomůže-li CČS .tímto' 'směrem
. utvářeti ,veřejné .mínění, . začne se ,unái vÍC' přemýšleti ,o tom, ,
jak' umožniti reformou nYnějšího společenského ,řádu, abyriian;. , '
· želé bez tížiVých eks1stenčních' starostí o osud svých 'dítek mohli.
· ZaložitLvětšLrodiIiú -::-.spíše, nežahy se se strachem odvraceli'
od možnosti,žeiřeba' po několika letéch maÍlželství budou
teprve prvnídítě,Atínihudeučiriěnprvní důležitý'krok k ,ná'. prayě.*)~··, . . ' , : "
", ' , '
Dr. F.M.Hnik., '

míti

KOHELET.-·; KAzATEL."
Vanitasvanitatuin,,:
,','.,
"Marnost nad marnost,:., ávšeckojest ~~mostY Nezd~se,'
, " jakO by toto zvolání vyšlo z úst některého našeho současníka,
· těžce nesoucílió kříž svého života? Neslyšínie dost často obvinění, ,že, není B~há.,.že šp~tníIl1ají sélép~'11:~'ž"dobfíj ž~:tia~njjstě,. "'>
právájest bezpráví a na' místě spravedlnosti křivda?;
" .'
'. "". Proto vybral: jsem tuto!llalou knížku starozákonní,' jež, jest'
takbHzká d(jbě a myšlení; našemu, jako jest vzdálena myšlení
· y,od'Sl!·~·~!l,~~~hJi~~hli~~'~a" ;;.!~~~~~hh' ,e,-2-.j~~)pj:!J~!rctQ]{r,in~nu
.
~.Y_§5L~pory ne na pocatKu Je o tvorení: 1
'
., .•,
" Nevíme:-:ani;}3(Yziiame':'ná'~správně"na:žev~knihy: Kohelet. N :.
,

D

,n..ilir~ojmeňOvaiiC;;Kažátel··:' počhážCtePrVe'~";zé'aoby-[uHíeřov~,

jenrpřV1 pf-eloŽir-fecktrslovoEI{l{leslasfesnemě'Cl{ym-preclígér:.',
,J'íS'ťé" j'éšt;- žě"KoKelěf"'(;-'žensKé-~ařtici-tíiííOa-'Kálial-(šhřoňí"áž- .

,<iQ.Y~L~i)7-tedy...Y~sťiik~;č~omfždění·.·~ovš'em: poctfě1o':"

:ho, jak'se slova v tekstuuŽívá,nezhyvanáiii; Iiež'ponechati muž:'"
ský rod' "Kazatel", Koho sitnáme 'mysliti pod tímto' pséudollY:" .
,m~m?y.nac!pisese prav!!2.c:~K!?~h:letj~~Jn~J2~vid~m"

krruem.Jlzraere:a Jerusalema a 'taK tradIce zlOovská i~ Křesťan:'
SEI@iIfšIela:-ná~š'aJ9~2@i~,~~Ě~~E~:J~-ňeiliii~p.I~J.ii~šr~n!y':~.;
,zatele Šalomounovi přiČíta:b.K tomu přistupuje taKé'Ota okolnost,
a na poHmouurosH
právě-:"Salomoun :
'ful{azate1mwV'fomoudrosti
. """-'--"I{"L
.. ---=,. ,
--'-_.,-'
.-.~.-.. . , ' ....
~~Jyl~.e.,.YygLa , .
, Osoba krále' nemusí se vztahovati naur.čitého historického'krále jizraelského' nebo judského, nýbrž autor vkládá svá slova'
~"

i

;

.'

...

,'

."

'

..

" . '

. *). Po referátu hyla ~aháiena"diskuseav ni.
these ve smysl~ď referátu. -:Pozn.red.

•

.~

.

> •

přiiai~ s~odou

hlavni

1) Náboženská revue, 1932, str. ,92.
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'vústakrále:'jetIlt,tž,m~c i, bohaís~vídov~luje zkusitivšecqnymož:-,
.nostik 'získání štěstí a· jehó,ž. ús~dek platí tedy .nej více ..Vnes

ďn~~~t~.tt:~~lo!!;ou~a~=a . ~t;!..o;~~,,!~j;,JrriJf.~,Q):.~:~~e!()Hčtí·:L~.
',domnele·auforstvl 'šalomounovo pomohlo . vsak 'pravdepodobne
· kniz'ěh1{~''''ři
'etI"do' štarozákoniiílío
.káíi·onti.;·.,··":····""'~
""~,~",.,...,~_,""-P...,....,.,,,,J.~ .....".,..~~.r'~"'0"0,~ ."~..>,,.~
,_'_h . ~'.',~~.,.,~
. ,.~~"' .. ,.., :'.'--:--- .,
,- " ......

. ..

:Říci několika

slovy

stručný

obs'ah krátké knihy (12 ·kap.) není

,dobře m()žno, pOIiěvadž,sama není žádriymsystematickým' zpra- '

cováním určitéhotematu, třebas by se tak, po nadpise knihy,
. mohlo předpokládati; není v .ní rozvíjení jedné myšlenky,' nýbrž .
.v~iLlmjh...Y.1!~mi~ni!-i~JáJjirisY§ky,:fe-sqy..Y:@.~;..§:ý~F~lHiY.J~i í ' .
S~!?Jř!d~iLa..§!tQ...~L24Jlorují: Jedině.;.p.!Y!!LA~.~:.~pJ!21Y (méně:
.již tře,t9 .tY9ŠLmyl~~iikQYÝ"';'~~~~~'wv:,p':.§Il,l.~.~isq1!" P<>':~~~Y."".!!t\~~-;W
~,~!!Y.1;i~_~hng..,J~,!!,:LJIlarn2~' 9bsah bude tedy ~emenenesouvislý: ' .
' , ' ," ,
"
.
'
.' '. "Všechno jest marnost Co'má'Člověk ze 'Všeho namáháni, k če-' "
, mu se lopotí? Shince Vychází zase zapadá, do moře' tekóu stále
řeky a omjlse"přece'rienáplní.· Co nyní se ,děje,lo se bude V?u:' , .
doucnosti opakovati." Ve světě vládne věčný' kolÓběh. 'a při tám .
"vůbec niC není'nového pod sluncem". (1, 1-11.) Kazatel zkouší. '
mOudrost, i ta se ukazuje být marnou '(1, 12-18)" obnicí se
k užívání rozkoší a bohatství, ale' nenalézá v ,nich uspokojení
(2,. 1,-12), srovnává moudrého s bláznem' a je zklamán, poně- ,', \
vadž úděl'oboujeststejný,' obazemrou a ovoce, práce moudrého
připadne třeba bláznu jenž po něm dědí a tak nezhývánic lepšího,. než aby člověk. dobře jedl a, pil popřál si· chvilkové radosti, avšak i to je podle H~ovůle boží: (2, 12-26). Všechny yěci
mají, svůj určený čas a .jen v tu dobu se podaří; kazatel. uvádí' "
čtrnáct příkla:dů:doha: pro zrození, pro sinrt; pro sázenVpro vy-'
kopávání .•. ·Jak by to'bylo dobré, kdyby člověk ,znal tuto pří· hodnou -,dobu pro každouvěc,bohtižel, ,zůstává:to skrytočlově-'
ku. Bůh sám to způsobiljaby se ho člověk' bál (3; 1-15), Bůh,
sám .dává Hdemnajevo,že.nemohou·sičiniti většího nároku na
boží lá~kunežzvířata, lidé J zvířata majL stejný osud a ·stejně
uÍnírají (3, 1~19).ď Život lidský nemáceny,nebof je naplněn
· utrpením, útiskem. azlobouj je štěstím nebýti'sám, míti syna ne-.
ho bratra,j enž v neštěstí při mis stoj L (4" 1:--.:.12) . člověk můsÍ'
'bý~ velmi ,opatrný zvláště V jédnání s Bohem, aby ,se nepřeřekl
a' neunáhlil, ,nebof člověk· jest jen na zemi; kdežto Bůh jest
,v nebi(5,1~8). Bohatství jest marné. a svému pánu nepřináší
radosti; co pomůže shromažďování zlata, když nakonec inusr člo
věk odejíti se světa tak, jak jednou na svět přišel (5,9-6, 12).
Až
potud:byly
todelši·
jedn~tné
'oddíly,
kdežto v kapitolách
.'' "
"
'" • ,"
,
,
. - C"; ,'_.
'-',
,
...
-.
" "
I

a

a

o

"

~.

.~

.12) Dr':Ján Hegl"Bible česká, s~.II., str. 526: Kritiko~é:katol!čU, jsou
'dnes mravně jednomyslni, že ani titul knihyk6hélet; ani kniha 'sama,'která'
. sebe ·přičítá Šalomounovi (Hl 1 n.), nezavazuje. věřiti, že. král Šalomoun je ',. skutečně. jejim spisovatelem; je to slovesný. výmysl, dokonce: se lišic! od
,omylu,' žé se vydává Šalomoun za spisovate,le knihy.
.
,
-I"
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'7~ 12'vystupu j~: dd pop,řed(ifeÚlně' afoÍistický', ch~takter, ~~hy.
Vidíme' to'již v úvodu ke kap" 7, v.l"':'-6:

' ... • "',': ,'.
'

'Lepšrdob~é' jméno~neŽj~;llliý',olej;"

~ ... : '"

"
lepší den: sinrti;~~ž ,den naro~ení . '~"""
','
lepší smutek,)lež smích,,\'. , " ; , ; " , '
~ :;, ': :,nebol' při,~asmušilémob1ičejijestsidcedo~é.: '" ' ; , ,
.' Radou k mO'udrO'sti zdá,stbýt v. 18.: "Kdo sé bO'jí Boha,uni- ,
, ká všemu zlému", avšak hned ve v,erši 2~.slyŠíme:~ "Řekl. jsem', '
"si:budumoudrýÍn,'ale moudrO'stvzdálila,se O'de;lnne;" OsoPním
'vY~náním, autO'rO'výmjest;část 7, .26-:-2~: Horší ,než, smrt jest
žena, která jest sítí,do níž se muž chytí j bóhul,ibý bývá' před ní
zachován. Vůči králi ávrchnosti jest nejlépe chovati se, posl1,1šriě
a pokórně; slovo krále má velkou mO'c(8,,1-:,-:-S).,
','
" Atak chválilfsem veselí, protože nemá ,člověk,lepšíhO"'pód '
sluncem"nežabyjédl a 'pil aia:dóval se (8, 15). ",' "'"
,'
" ,,',SpravedHvý,;Í,hříšník,čistýinečistý, podléhají stejnému Osu:duJ9, 1~3):. ,',ŽiVý ,pes jest lepší než mrtvý lev:"Živý člověk
jest'na'tom vždy lépe než mrtvý, ,poněvadž VÍ,aspO'Ď, že ,musí
, 'zemřítid~dežto mrtví nevědí nic (9, ,4 n.).: Kazatel vrací se zase
,k moudrO'Sti á. tentokráte se vyslovuje pro ni: ;,Lepšíjesť moudrost
"než; síla;' ... 'slO'vmoudrýéh dlužno 'poslouchati ... 'jeden: ne~
, 'moudTýmt1že 'pokaziti' Ínnoho' dO'brého'~ , (9,13...0:...10,' S). Pak ná':'
~ledujív kap;' 10. příslO'vía výroky, po:dtrhúJícÍ'VÝznam'moú.dro,;
sti:, Když,tedy ČIO'Věk nemůže znátLplánu božího; aťzkO'uší vše~
;chny proštředky' a'hlavně aťvyužijesvéhó'mládí (11, 9),rtež '
přijdou léta, ónichž řék'ne:'"Nemám v nich zalíbéní'~ '(12, ln.);
stáří malóváno ve zvláštních obrazech (12, 3 n.) j ,strážní .dO'mu
(ruce) :se bud9u, třásti, málO' bude služebníků mlýna (zubyvy~
',' padají),zavřínybudou dvéře'(uši), seslábne hluk mlýna (hlas) .. '
Nakonec 'vrátí, se prach do"země,ja:k dříve byla:dušé'navrátí
se ,k Bohu, který ji dat:
' " ., " ", "ď,' "~,I : :.z,:,. ' :
V dO'SlO'VU várú je Kohelet před' přílišný1Íl studO'váním,'" jež
uriavujetělO''' (12,'12)\a kniha jest·zakon.čeriá.'výzvou::,~Boj se
Boha' a O'stříhej přikázání jehO'; neboť na tO'm každému čl()věku
v, "S)'
"
. . .'- ,
'
za'1 eZl.,
'
'
'
':
Zpřéhledu již možnO': pO'souditi,že v :tétO'k!1i~.ce stQiLVj!dle
, sel:Je ",víc~e~r:!!i~.Qr..9:4Ý.s.K_nj~Qn'1;:rřt~~i~~.~m!L!,:~p'!:QJtO',:,~~Q.ti!tI~5í~
clch;'na' p,~.~. O'..E:?udro~.~i 's~vpr~ví~:.že t~~m.e:r,!!~-~~g~..i ~né~~p1~stě

,še a~PO'r~gl~' ~y,~IJ~!&!}i!e~v~,,:3~,gl~~~~gÝd '~ll;~E~~~:A~l~>.st~

~~J-"~e"!!~!~,J!~"~,,,.~~;.,~p.~L.n7z.;Jmf!xY. ,..~Y: at =~~u . ylO" PO'U::l;'
,vánO'. k ,vysvetlem .ruznosha rO'zpor~ rozdelem kmhy', yevlce,
" , ,'pramenů' s, vlastníniiautory,přestá.vo~án(či:doceIa' škrtání ně
kterých veršů. V O'bjevO'vání růiných pramenů 'nám může býti ,
příkladem
Siegfried,t)
nacházející,
v knize
Kohelet
'čtyři
autory;
.
..j
.
"
.,,"..
."".,.
,
..
3)Pedersen' se domnív.i, že,t~to slova zapůsobil~ nejvíce pro přijeti
knihy dokállonu(16). ,
,,',
'",'.'
. oJ. G. 'Siegfriedi Pn!diger und Hohesliéd, 1898.
,"

,

i
'
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j~dnohoglqsát~a aještětři nebo, čtyři'reqaktory;tím'se m~

I

nepodařilo

nk jiného než pojmenovati různá stanoviska, v kniie,
se' vY..$Y1Hihcí :~lte.~!mi~muJ,;t.,b~~onist.nJ!§,l...y:.!o~~~~!~~~~~s~:'
: ,NeJnoveJl Galhng 5 ) pnchazl s. domnenKou, Jez,vydiazl od
jednótlivych aforismů. Na "jedinost" ,i rózpory dívá se jako na
jedinost ,nebo rozpoltěnost č lov ě k a Kazatele a
tomto čl~
věku, a jeho díle poznává.' pln~st života bez přistřihování a vyrovriáVání. GilIHIlJLillY.~l!J,::",žJ~..:::.a!~1.or Kazatele' se vyrovnává" y:j- ,
pořádává ~g3_kolskoutgili.Sn~ že m.!nlě~yě:?le.' ~~be-přoti
CMc!Il!LUázo!:y al{e ka'ždému cítíme oezprostřední vztan piš'arele. Mámeyknize citáty školské tradice (4, 5 a6) a k, nim 'se
vztahující, stanovisko' autora; ,n.§.kter,J~....YŠ2.LP-flldíČL~!1jg~tn,.L.zklli.e.tlosti ~jnich' filosofuie~ , '.' ' '. ',', " ','.,',
'" Gal1ingovoustudií jest dána nová 'cesta pro komentácikn1hy; "
, to· jeJím lepŠí; kdyžse dosavadnímetódy škrtání, přemísťovánL
,nebo trhání na' části ukázaly býti nesprávnými.
,
'
~:, Koh~leLčiní d~jem,i~_hY.. mu' ~la, známařécká fi!Q~.oJie
1?"čittc;h_~!Ú)I: ~it, '~k.prei.stfTIkeĚliIďi;-a;irvfS:- století
počali někteří kritiKové Kazatele' vlivem řécké" filosofie vykládati (PHeiderer). To : není správné. U Kazatele .n.!mLy1iYJ1.Jlr~té
školý řecké, :nýbrž ). en v jednotlivostěéh jeví se závislost vůbec
, ďakEHUřě'?řéck1:lřdezfĎ ,-céleKzušfavá~šv'éřfizným-dUc1ien( se" miis!9:m.'Pedersen6fšPř~kaztijCila"O,liroriirif rozon-ňíézi
'aUcIiem' židovským' a ře,ckým a, srovriává příkladně, Kazatele ,a
, Heraklita.' Pro Reka Heraklita znamenárieustálázmě,ria" způso':'- '
Dujícfživot, smysl života a nejvyšší štěstím, zatím'co proKa': ,
zatele jest pramenem:. úplnébeznadě'je .. . Jakýkoli ,vliv řecký
popíiáG: Holscher. 7 )
. .
.
.'
. ' ", "
• "
,-", ?fíbuznos( motivů kni~y K~helet,s ,lit~raturami.' asyrskou," ba-:.hylonskou,aegyptskou dovozuje AlfredJeremias,s.J myslím však,
"že těžko může nějakou závislost dokázati při tak malém ohsahu
kniIíyapři'nedostatku vícernateriálu z nI.'
,',.'.
Vklliz~iestyyjádřenpesimismus a pochybovačnost, a to bije'

v

<~

~ď~~~~ř!-~~~~iltfc;iii~!n::~~s~~a~~~~~~~~~}~!~~f:JI~!~~ll~,'

mTadŠ·!!1o";vf,!YDiŽ t~~~iSiii"u;-fěšr:.~~i1ji~~~~řo~~~í

kn~~řÝ.:W~o~-~~!i~~TI·~1Jff!:·~~·~~e~ď~~~~jft~g~Ve Y~t~~~~

něJ{teré,
knize b~b-l~ 1ilě';;emožné~'Na"'"ozdě;šrdo1iu""vzni~ _
"'-'~'~~-=" - .",."~Y."_._.,,,Y~":,"J),<",:,:,. ::-__ ._~~,.. ' _ ~ _ J) .: ';" J ...~. , ..... "... ,

'. 5) Kurt Galling, Kohidet-Studien, ZAW, 1932,str. 276 n.: "lhre Einheii'
-nicht Einheitlichkeit ~ muss in der, Einheit des Menschen Kohelet, ihre
Widerspruche, Spannungen' und Gébrochenheiten, mussen ,in eben diesem
Widersprtich, : de'r 'Spannung ,und Gehrochenheit· des 'Menschen' ,Kohelét ge~'
sc:;hautw~rden.".
. ,.
!..
,,', '
" 6) Pedersen, Scepticisme IsraéJite, Paris, 1931, sti-;. 28.
", _
, 7) G. Holscher, Geschichte derisraeJit. u.jud. RcJigion, 1922, str. 182~'
8) A. J eremiás, Das' Alte Testament im Lichte des alten Orients, Lipsko;
1930, str. 666 n.
' ,
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··lui ukazuje téŽ-;-goz4.~í ~~~j§!ina,.. stojící Eod .v~~vem_a!~~j,~ti~

!!y a kterou muzeme spIse srovnabs jazyKem mlsny.'. J.eJi9...;~oba,
vzniku. přic~~"~.LY.,!Í.Y;thu,,ne jpra y,děpodobněj Ltř~tL.století.;před J{r.t '.
~esf~;,<ili:s!tl!a~p'~d.JlélqYJ.~~Q!LggYl!i~,JP'.tplem~ioy'~í) '. a kdy :
pomery 'Jsou dostíklidné. 9 ) '.'
.........,......
. ... ".
'. Podle všeho psal autor v Jerusalemě:. O.' Jerusalemu jako
.. posvátném místě mluví 8, 10, ,o chrámu jerusa1emském4, 17;',
, Přehlédneme-li řadu mužů,. kteří se knihou Kohele! zabývali, .
vidíme, že nejvíce se, zamlouvala' povahám podobným· jako ,,Ka~
zatel": 'skeptíkům,pešíniistům' a docela i fatalistůin,l°) ,Renariji
prohlašuje za·velmi moderní, aye velké. oblíbě byla i iľSchopen·.hauera. Od.ní se' 'účíloodloučení ód světa mnoho katoIickýcll
zbožných; .kteří pak cidcházeH.·do pouště'.a samoty. Pronásk
dpkumentem 'své doby, jež by se v mnohém dalá s naší dábou,
srovnati.
.
'
,

* .
" Literatura: Starší literatu~a' uvede~a v článku Ecc1e~raste odA.V ~c·a:d. .
., Novější: G. Kuhn;' Erkliirúng des Buches Kohelet, Giessen, 1926. - H.Junker, Kohelet;ein illttestamentlicher. Warheitssucher, 1930.. "'-: J. Pedersen ...
Scepticisine israelite (Revue ďhist. ef dephilos. relig. X. 1930): -'- K.Galling,.
Kohelét-Studieri,' Zeitschrift fiir" die. alttestament..' Wissenschaft; .. 1932•
. 276~299. - Nejnovější komentář jest'H. W. Hertzberg; ,;Der Prediger'~
. (Qohelet) 193?
.
.
.
". . :.
"
.

Mi;~sla~ Novák~' .

,

" . ' ,,',

,

. v

,",

QAVOVY'CLOVEK.
Není v posledních létech zrovna málo těch knih, které jsou
. 'napsány za účelem osvětliti příčiny mimořádnostfsoučasIlé .dobý.
i' všímajících' si s úmysly. therapeutickými kritického pOstavení, '
do něhožse'dostala Evropa po strárikáéh hospodiířské i duchovní, ,
I,' vprvétřetínětohoto století. Vzpomeňme třeba jenom autoru
Bendy, . Ferrera,Curtía, Duhiunelajdále publikací; týkajících
seď1ÍryšlenkyPanevropy'či Eurasie, i četných Knih' a pojednáni .
'specielně. národohospodářských, ,posléze ·pak článků. psaných
na thema o, nemocné Eyropě. 'z kruhů křesťanských společností
i společností jiných s posláním.humanním.' : , ...•.. '. , •. ,.,
K: této bohaté kolekci literární' přibyla nedávno kniha Iprofesora-fílosoHena madridské universitě. José -OiiégáY,GasseL
"Vzpoura davů".:
' ,
'.,'
. . . . ' '.' , :
'1

c.

•

I

---.'.
...
:
. 9) Dá.li se 'dokázat( že.Sirach~vec,píšÍci 'kol' r.
>

~

"

.'

. •••' '

"

..

-

" . , ,,',,,.
~,
190~180 př: Kr.. k~ihu

. Kohelet znal; bylo by' nesprávné datováriípod.200 př. Kr.,. jak činí Renaó
(Histoire du peuple' ďIsrael, 5; vyd. 1893); jenž' jde až k r. 125. Také Albérto
Vaccari ponechává ,možnost doby'vzniku. pod 200. př. Kr.' (Ecclesiasfe,. Ené:i~
<: klopedia italiana,1932);
;:,."', .'
, . . . ' '.'
.
.
.
. .. 10) Týká se'víry,že BůhÝšechno předurčil 'a žé člověk nemůže/ria: plánu
božím nic iměniti..
. .. ; .
"
" . ,. . ... ,.;: .
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'

.,AutO'r tétO' knih;,j~,uŽ od,někDlika letznám i .v našichJrú~
zich filosO'fických svou theO'rií~ilDsůfic~éhO':perspé!ttivismu.ď ,;.
. Přiznávám, se;žé' jsem 'nebral OrtegO'vu ,knihu· dO' ruky se
zvlášhiím ůčekáváním.-a,právě·:pro jehO' filO'sofické kredů. _ ~' '
: ~echci 'tím řÍci, že býchneuznával vefi10sDfůvání Ortegově
kus' té pravdy a jehO' pravdy; .' .', .~, .;, '.,' . "
.
, .P~ávě: tÚ1Dp'ak. Perspektiva. ,v jehO' ~mysiu 'je výsledkem i
methO'dDu'zjištění právdy'a: perspektivníposuzůvárií pravdy
.j ednDtlivců j ' kolektiva ',posílí ,jenům 'nůetickDu střízlivDSt, 'nebDť
kůnec 'konců sO'uhlas(perspektivismús seikušeností.
':, ,:NěcO" jinéhD',O'Všeni j~st, jalr si, kdó., zase ,perspektivisticky
, zhDdnDtí tutO' perspektivní pravdu,jakDžto jediný lidský' maje':'
tektDhotD druhu, nebofjiriépravdynež perspektivní na tomto
světě podle Ortegy není. . "
. ,.
, ',
.
',.·Dobrá' zbraň~,proti reÍátivismua'z něho vy~ěrající skepsi' to
,'asi nebude,neboť perspektivní, pravdu :už svO'jípDvahDumá
v sobě zárodek relativismů, 'ód, jehož rozvinutí ji nezáchrárií ani ,
. Ortegůvpojem,;,absO'lutní pravdy", který' jakO'žtO' konglO'merát
jednotlivých pravd perspektivních jenDni vráCí" prDblém pravdy
zpět a' představuje" se ď nám', naposledyjako.vtělený.circulus
,vitiůsus, z něhůž ovšem není mO'žnO' vykročiti;
"
". 'Proto také rO'vnice Ortegova; pO'dle níž Pravda: absO'lutní ,',
Bůh, nic nám nO'vého:nepO'vídá, vlastně ani ,tolik ne, co má na
. mysli při' tomtO'. vztahu:á •ztDtDžnění na příkl. křesťanský theolog; jenž je diriguje od. Boha' k člO'věku a bez .ohledu na čIo-;
" věka,který může svým poznáním ,jen, ,uIJO'ze participovati· n,a
Pravdě a b s D l u t n í . ' ·
'
.
. ', Od tucl' je zřej mD,': že! Ortega' nepřišelria' žádnDu; Pravdu, abso:',
, lutní, :kterábyjej,opravňůvala'k svrchu uvedenérO'vnici (neza- '
pomínejme' takéna,to, cO' je tO' rDvnice a jaká pravidlaoní platí
"jakožto o: ,Vyj ádřéní a]gebraickéml) , i kdýž si pDmáhá 'zdůvDd
něním, genetickýin a,.odsunuje definitivnLjejíútv~ření~ někam:
na ,konec. dlouhých časových period; ',: ' .. '. ,~, . ' . , " ,
perspekÚvistiéká:filůsO'fie· OrtegO'va:ne~í vlastně nic jinéhO';
nežsubjektivismussui gerieris' svým ,způsůbemtaké vyjádřený:'
JakO' takůvá může" vésti tatO' filůsDfiek nDetickému" atomismu
.
a při dDbré vůli 'až dO' ,sůlipsi~mu, na více však nestačí. ,
,'. : Řekne-liOrtega;že, kůsmická' pravda je takDvé povahy, 'že
, může, býti' spatřéna'jen v určité perspektivě a ty' perspektivní
pDhledy jsóu arciť· dle osůb'různé, jak ď dalekO" jeto od tvrzeni
subjektivistů; .že .vnímámevěcLjeti jaků svépředstavý? 'A jak '
'se tO' 'bude ,mítidlěOrtegy S právdou politickou, hDspodářskou
, ',atd •• ve/spůlečnůsti ':lidské,: jak to- bude', s pravdami. ve světle,
času, dneška,'zítřka;včereíška, 'dějin? ','
.... . " , "
, ,'Otázky s:půchybnostmi se .tu ' člověku vtírajípřílišprudce;'
než aby je nebral v úvahu.
'
. ";1 '
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.'-.'Proto jsem byl 'také velmi zVě4ay, iaksévYro~ná. mosofper:,.spektivismu s otázkami a problémy; nadhozenými" n3.kladatel~
ským upozorněním i názvem: samotné knilíy~1). ".' " . . , ,',
,',' " Nejdříve :tedy: její. stručný obsah'a hlavnLthesel, , ' ,
" Ortega vtclÍázLpřípnlvo~:ke :svým 'uzávě~ůmj,oď fakt~pře~
, .;
plněného světa lidmi. Nikoliv však ,ve smyslu MaIthusově",nýbi-ž '
, jinak. '
,,','
"
'.,
'
, • MaIthus měl'.na zřeteli 'dav, a, člověka v~siny~l~ .. fysio~ ,
, logickém, naproti. tomu Ortega ve smyslu duchovním. Proto
'také definuje stav dneška" ktérý posuzuje, jako ,zjev, jímž 'se
davům, dostalo plné moci ,společenské; Ale 'zaseneienomvé,
smyslu politickém, ,nýbrž po stránce celého' veřejného,společeu:- '
ského života,kteí-ý"zahrnujev sobě složky:, rozumovou; náboženskou, hospodářskou i mraVní;, ,
, '
, '" "
'Města jsou plna lidí,~pravíOrtega~domy plnynájem~'
n~k~, ,;ho~e~y,phiyh~stí, vlaky 'plny, cé~,t~jícíéh,~av~ny plny'
, ,navstevmku,. promenady , plny prochaZe]1ClCh se, cekarnyproslulých. lékařů plny n'ein~cných. Divadla;néjsou-li , přílišne-:
časová, plna diváků. Břehy,plné'koupájících se. Co dříve pro':'
blémemnebývalo,'počíná' jím' nyní: býti téniěf 'napořád:' najít
kus prázdného místa.,' ,', ,
' " ,.
"
'
, ,:', Všude . dav, ,jehožskl~debnímelement~,m je 'davovýčľověk,
'typ_ většinovÝď a pro budoucnost neblahý.,
"Než kdo jest,to'davovýčlověk ve smyslu Ortegově, jaké,jsou
jeho vlastnosti, jimiž ohrožuje svět a zvláště Evropu, jakvznikl?
_, Rozborutohóto' typu věnuje 'Ortega 'mnoh~ ,místa. 'Z~odily
prý: jej: poměrý,vyvíjejícíse v Evropě už od 19. stóletí, ačkoliv
některé' příčiny, ,na' příkl. ,věde'ckýexp~riment 'á industdiilismus
koření časově ještě hlouběji. Průvodným zjevem'vývinudavového člověka: zůstává také, neobyčejná" populace, evropského
obyvatele, ktérý, za posledních sto let vykazuje' početní vzrůst,
na ·zá.vratnou číslici 460 milionů. (Od 6: stol. :do:roku1800do:..,
sáhla Evropa 180 milionů obyvatel, od r;J800' dO:,r. ~1914,úž "
,,
'
",., . "
" 460, inilionů:)
,Základem, z', něhož vyrostl; zůstá va jívšak' .především'ocL
19; stol. v Evropě se utvářejícípoiněry,;hospodářské,; spoIečen-:ské a mravní.'
"
, , ' ","
, .' ',' " ,:
',', ,Ortegátotiž' tVrdí, 'ž~" po ,stránce hospodářské . dochází "n~
světě' k' periodě ,všemožné' hmotné snádnosti.' A· rozumí' tomu tak;"
~e ...nikdy ,nemohl průměinýčlověk~rozluštiti :tak :.sÚii.dno , ' svOji,
otázku' hospbdářskou",'jako'v: poslednLdobě.',': ~ '~', ' , ' . : ,
.
Zatímco' poměrně' klesaly velké :nÍajetkya,co,se stával' těž~
šíma .těŽŠíin, život průmyslového' dělníka,prŮlÍl~rny' člóvěkshle.!. '
dával,. že deil po dni je jeho hospodářský:',obzor,jásnější:Kaž-" ,
, l
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dého' ·dne ,připojoval' nový .přepych' k repertoáru svého' ii,votního stan~ardu; Každého', dne:bylo.jeho postaveriíjistějšía'ne.:.
z~vislejší na cizí vůli:..'
. ,
'. .... ď » ! , ' ' , ' . ,:
Lečto.j~j všeckonimadchlok citům vděčnosHijakoby tomu
'bylo' snadještě před nějakým. stoletím "dříve; " " .,.". ".
; Prá~ě' n~opak, S Časem· začalte~toďstav·.pokládati
samozřejmosť,.a'vyžadoval jej.
.,'
.'
' ... ' " . " " '
, ;AléT dělník se snažil během;dobypřijítLdo podob11ých po.m~rů: Odtud' jeho'usnóvnápráce '~:a' boj o' hůspadářské, z.ahezpe~
čérií od začátku tohoto~století.
" .' . ' . . . . ,
" ,.. '.
Odtůd~jeha;bo:j o mzdu; stárobní aďnEúnocenskepojiště~i.Tá:k
se chce 'dělník vyrovnávatLčlověku středilí Vrstvy.Určitfkom::: .
for! a zabezpečení veřejného pořádku. ve' spohično:sti dóplňují
celkovou situaci, v níž sednešní'člavěk óctl na rozdíl od člo;. .
věka minulosti, j~inužživót padal ha' bedra s veškerotí'. tíhou' , .
li vynucoval si na něiu ,značné přizpůsohi:vosH. '
.,..
" ..
, 'Ale ,i P6 stráncecivilnf a mravní ,se t~ď průměrný člóvěk
octl v mimořádných, poměrech. , ,'.
......,.'
..'
. Není tísněn. kastou a před zákonem je rovný komUkoliv
· jinému.
' ~.',
.
, " ·A toto všecko:v určité podobě a na určitém stupni je vymo"
, ,žeriost· poslední doby' věkll. pa Kristu, jako výslednice tří :praktikovianých zásad: svobódomyslné demokraCie, .vědeckého pó~ .
kusnidví a s ním souvisícího industrialismu. '
; .... " '..
. Re~olučnost "19. století' se n~júČinněji p~ojevila právě v takovémto utváření společenské situace-, která pak zrodila: pře-,
svědčení naprostéjistotý 'hejen o stálosti, a spontánnosti těchto.
vymožeností, nýbrž ještě víru 'v jejich . růst a zdokonalování do
budoucnosti.'
..'
.'
,
'. Charakteristi~kým rYse~·~·takovémto rÍázíiá~' na věc: pak
je právě c,ona samozřejmost,s.jakou' člověkvynióženosti doby
minulé, přijímá. Oitega srovnáváfento rys' s 'rozmazleností dítěte, které I je hyčkáno á ď jehož choutky . se. neomezuj í,.takže .
~nysH jen á hlavně na·seb~.: ..·
. ..,.
. . ' 'ď.,~
., PoněvaAž:p'ilk riové 'd~ryilalézají svět plný možností, do-,
mI?:ívají se,:že~organisaée společenská a hmotná je zrovna tak
.'
něco daného,jako,vzduch' nebo sluneční teplo. ,',Sama ~dokona. ·lost( sníž)9:století organis:o~alo jistá odvětví života, má, za
· následek; že davy, 'zní těžící, v'mí vidr nikoliv dílo Iidské órganisace,'ale část přírody; Tíni se vysvětluje: a ·určujenesmyslný ..
duševní ~lav, který, ony' davy :jeví: zajímá je pouze jejiéhblaho-~..
· ,byt; ále' zároveň. nestarají, se'o ,příčiny tóhoto blahobyhi.' Poně· va.'dž nevidr ve, v.ýhodách civilisace zázračný nález a budovu, jež
· lze. uchrániti ;pouze ' velikým' úsilím a opatrností, domnívají sej,
že; jejich',úkolem jest jen ~ vyžadovat je důsledně, jako by byly
vroze~ýnii·právY;'V·loužicli:z~bídY :volají Iidovédavy a chléb
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'a:prostředkemt jehol uží~a ji:' jě :niČení' péÚreri;2,) '.TÓ· pluŽe slo1;1~
, žiti ,izá'.symbolchování,-: ktetéprojevujív.,širších ť;a:sl'ožitějších
roZÍriětchdnešní davy kcivilisacÍ;' jež je živC"
':
'Tato 'mentalita:"přÍIiáší však ještě : jeden sympton'-póvahy
',.davového,Člověka: ;,Máve ď zvyku ,neodvolávati' ~e k' žádné iil':
stanci, kromě sebe sama." ď . ;
,
, '
, ,";,Jespokojen sebousámýni::Ná,ivně, aniž je'protoješitný,
bude naprosto přirozeně ,provádět a vydávat za· dobré vše, co
v sobě nalezne: náZoTy, choutky, obliby i vkus. :Aproč né,když'
ho nikdo a nic" jak jSllle viděli, ,nenutí;, aby si uvědomil; že je
bYtostí podřa:dnou;omezenouí' neschopnou ,tvořiti 'a udržeti samu
organisaci. která propůjčujejeho'Životu onu; šíři aspókojenost,
na riížzakládá ÍláZóro ceně své osoby?" , , .: .; ".... ,., , '
,,',Ná tómtovýtvonľčlověka davového pracovaly. ovšem dějiný,
pře~' 'to však 'dostalo se" davůinj enoni , schopnosÚ, intEmsivně "žíti,'
"ne však "smyslua'citu'pro:veliké"líistorlckéúkoly; " "byla :jim
spěšně' naočkována ,pýcha a. 'moc', moderního prostředí, 'ale ne
ducn;l'rotó- nestój í o, nic, ducho-vníh( 3 ) ,a 'nové' generace:se' chystájíviítido'n1kou otěžesvěta,jáko:l;>ysvět byl rájem bei sta~.
lýdi,sto'Í>, bez' odvěkých složitých problémů." ,"
,,)'Btide 'tál arciť-omyl, který 'ponese ,ničivé úroky:
: ' Obrovská skupinalidí'davových,s vlastností vzbouřence je
" schopnaúváděti 'vniveč právě' ty principy života, které' je živí,·
.' 'Protb praví Ortega: Jéstliže' tento lidský typ zůstane páriem
',Evrop'ya definitivním 'rozhodčím IV ní; ,stačHřicet let a riášsvětá:.
díl upadne zpěf'v barbarství, Právnická áfysická:technika ·seroz;.
plyne 'do vzduchust,ejrtěsnadno;jako'se' toliki"áte už obrátila
v niveč·,různá tajemství výroby, Celý život se 'smrští., Dnešní,
bohatstVÍ "~ožností se obrátí' ve: skutečný. nedostatek,,' chudobu,
bědnou impotenci, v pravý úpadek. Neboť vzbouř,ení davů jeto;. ,
též; co Rathenau nazýval "vertikálním vpádem barbarů", •
"": y p~otějšk~ k člověku davovému staví Ortegačlověk~ ryhta:,'
'ného, s nímž by a,~i, ztotožrii1 ,šlechtu;, Ne, však statickou, šIech~,~ "
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2) Zde miiáŽi OrtEiga na událost, sběhnuvši se v záři r. '1759 v Nijar II .
Almerie ve Španělsku" v době; kdy byl provolán králem Karel lIL,Tehdy,
totiž, jak se'41e Sanchez de_Toca v "Králování Karla, lIL", ,uvádí" po pře
čteni proklamace "rozkázali přinésti piti všemu valnéII,1u shromážděni, kte,réžto,strávilo 77 'arrób vin'aa4měchy kořalky, jejichžto'sila j~ tak naplnila
ohněm"že s mnohým slávy volánímďzaÍnířilik obilnici, jéjímiž okny vysypali,
'pšenici, kteráž tam' chována, byla a' 900 reálů z' jéjichpokladen. Odtud šli
k tabákovému skladu a veleli vydati peníz měsíční i tabák,-Y'krámech si
, taktéž dobře, vedli, kážíce k 'větši'osIavěcokoliv :i:bOží. hotového v ,nich bylo
rozházeti, .rovněž' také v,ěci k jídlu. Stav kněžský stejným účinkem přispěl
neDof hlasem ,vyzval ženy vytáhnouti,' co by v doinechsvých měly' a ony
uposlechly;Dez odporui.nezů~talo jim v: nich ani chleba, ani,obíli, ani mou~
ky" ječmene, jídla" též nÍ-pekáče"ni hmoždíře, válku, a"židlice. I bylo toto
město zničeno ... ,
'
,
, ' , .' , "
, ' . , '.
3) Srov. myšlenky známého spisu BEmdova;,La Trahison des Clercs" (á
potom téhož autora "La findé l'éternel"), kde jsou viněni intelektuálové
mimo jin~ ze zrádcování duchovních hodnot. - ,
, , , ,"
'
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. rodovo~,'nýbridy~~niickéšlechtictví,d~oh~ (flpro,~ne je šlech- , ' .
'ttctví:synonymem životá usilovného,směřujicíhoistále.k překo-,
nání sama sebe, k pokroku od toho, co jest/k tomu, ~co je cílem'
,jakožto povinnost a požadavek"), které je pravým,opakemživo-'
,ta spr,ostého" lenošného, jenž,', se,: nepohne, ,bez' impulsu ze
zevněj ška.
".
".
'. ;, ,... . ,.. ,,' " ,. .".
";Většina lidíve společnosti lidské jsou jen,živlem,reaktivním,
jen menšina jetědí; a čím dále,Umviceosamčlých,ji.túž je život'neustálou aktivitou a: tužením, se (askesí)... "
,'ď ' ' "
'.
, Zajímavý pak je' náhledOrtegův, totiž, tvrzení, že člověkda
vový je smíšeným typeni tohoto typu člověka vybráného :a' Po:'
tom člověka . normálně davového.' " <'
" , r' . , '
': Jako je vlastností člověka normálně davóvého nepřeceňO:vat '.,,'
se,· zaujímattjentakové místo,' které mu po právu patří, je ten':
dencí našeho 'davového člověka (abnormálně'davového,; mohli.·,
bychomřícPý,vytlačiti ;lidi elitní ,a' vnucovati vědom~:průměr
~ avšednost..Svoje~ vývody.o člověku ,davovém. shrnuje Ortega ."
"
,takto; Svět" organisovaný 19. stoletím, tvoře automaticky nového
..l
člověka, 'yložildo něho nesmírné:choutky,' ale dal mu i mocné '
, .' prostředky všehó druhu k jejich ukojení: hospodářské, tělesné ..
(hygienu,průměrné zdnivlvyšší nežkdykólivlí óbčanské'j tech':
nické; Když do'něhovšechnuluto potEmci, vložilo, ponechalo jej
19. století jemu samémú a tu. se průměrný, čla,věk; posloucha je
své přirozené' povahy, 'uzavřel v' sebe. Tím' způsobem '. se stalo.
že vidíme dav silnější než kdýkoliv jindý,. ale na rozdíl od davu
tradičního iauja:tý sám sebou, neschopný dbát čehokoHva koho',koliv,přesvědčený, že si stačí,' zkrátka: 'neposlušný ... základ. ní rys davové duše 'záležívhermetismu;.á,ňeposlušnosti, protože
jí chybí od· narození SGhopnost, dbát toho, coležLmimo' ni, .ať
.už bě'žío .věci nebo o osoby,"., .• ;;' " '.
~
'.' ,,', '
. Zé yšeho"co.aždosuduvedeno"ovšem 'plyne, že při podohné1ll kvalitativním vybavení schopnostmi davový člověk jen stěží,
udrží: dnešní komplikovanou civilisaci,. "neboť se sice naučil vy,:,
užívati, mnoha 'prostředků dvilisačních, ale- vyznačuje se i ko- '
. řennóu~neznalostí saniých prindpů civilisacé." Kdyby sejednálo
'0': néposlušnost á onusp'ecifickou davovost jenom ve ,smyslú' poli- .
Hckém, 'nébyla' by situace tak:vá.žná. Bohužel jde o'tyto 'vlast-:nosti hloubějiz,al6ženéjtotiž ~~ v rozumu,' a proto je .nutno, na
celou věc. hledětibei"podCéňování a ,vážně."
.
, Celý lentosta,r hy bylo také: možno podle Ortegy nazvati
'pokaženou ťrohroženou' demokracií. ....
...,
Nebóť pravá demokracie (a Ortega .je . demokrat) má: podl~,
představy, našeho. filosofa ,míti jeden nutný, přívlastek, aby' se
nezvrhla a nemohla 'zvrhnoůti. Musí totiž míti na 'zřeteli ip.á;.
vrhy skupin' lidí 'vybraných a kriticky" odpovědně se s nimi
vyrovnávati. '
,"
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,;,<Z. tohoto náhledu. nám jistěza~nívá~asarykovo.:;Demokrade
toidiskuse!5)
,
, "
';"
';',,:,,'/,,;.
. ,Leč davový ,člověk nechce '. diskutovat. Označuje' di~kuse, z~:
'neplodné amá k nim přímo nechul: ,- >.: _: . ' .I '. . ,'1' '. '; ;
;:·:z~io, je '.vyznavačem a prosazovateIem"přímé ak~ej ... 'riá~ilí~,
. 'vnucujesvoji yůli:'
';'
.....
;',Doceliták;' jak to vidíme Úebána syndikalismů" rieb~ ~fášism~;
': ti. lidé nechtějí přesvědčovat, aí~pro~iě.'vriutit:svoj~ .pfě,tl-:
stavy a: tak si doslova vytlouci právo i na bezpráví. :. .".:
'
. A tak se ni1iže státi>i stát,nebo' lépeřeče~o hyp~rtrofi~ky"
praktikovaný" princip' státovosti, kult· státovosti ve . společno'sti,
lidské,' nejv.ětšíní' jejíÍnnebezpečím.:,,' ..
. ". ' : ' , ,:, .•
. ; Zdaž práv'ěMtÍssolini:n~hlás'á s. příkladn~irvÝbojnosÚh~slri;
Vše p;ro,stát,.nic mimo stát, nic proti státu?
r
'
.
'. ; ,. Také.. technika
technická' obratnost· nepřivede'. davo~ého
člov~ka do b~zpečí. Technika nemůže. trvati bez kultury. Z jejího ,
. těla jakoorganiékásoučást;vytržena, dá. se,.udržovati nejyýš~
j~ko explantované kusy organismu na umělých, živných půdách
veJysiologické laboratoři, 'jinak ne. .
. . . . , . . .'
. . Př~s to však: lze u davového člověka: přímo hmatati tendence,
úmysly, sklony, odtrhnouti. se .odkulturysamotnéa, nechati si .
jenom ,její praktické ·.výmoženost~:' Zdc',a:právě ideo je nejlépe
viděti,. že typ davového člověka není ani zdaleka tVořen jenom
.. proletářem v.dÍlešním politickéni slova ·smyslu. Nikoliv.• Celé tó
. těleso má i' svoji inteligenci a svoje bOháče;. . . . •
....
. ', Pěkně ukazuje Ortegav'ďkapItole '"B a rh ars t ~'i s p'e':':
'čili li S in u", jak i tento typ vědátora ~ľ učence ,dneška, typ
.' specialisty, který. chce ze, svých' omezených moŽIlosU.spedalisovanéhó úseku .vědy suverenně. jednati o :všem, jeví snadnO' vlastnosti···člověkadavového ... Jenom. bych korigoval . náhled . Ortegův
v tom :smysliJ, ·žeje te!1t()ďzjev.nepříliš' rozšířený::. ';
. .
,Odtud časté neshody a polemiky o mezích vědecké kompé':'
tence mezi učenci.'
,,,'.
..
.,
",Poslední a.nej~ě~tšíoddíl spisů věnuje Ortega }ešeníofázky:
Kdovlastriěporoučí ve' světě; kdo dnes světu vládne? . . , '.
ď VYChá'ZEd~ :od, tvrzení': že' vzpo~rn'ďavÓ, kterou ztotoŽňuje
. s 'úžasným vzrůstem lidskéhO' života za našichdoh; znamená. na:'
. prostou demáralisaci lidstvá, dochází' dějinným roztborem kfaktu, že po řadu 'stO'letí vládla na s~ětě EÝiopa,6), jako skupina . . .

a.

'. ' 5) Tedy ~e:Détpoki-áde'tof Ýětšin~I_··

>

.' .. ', ': ....
6) Propojem a fakt vládnuH zdůrazňuje :Oi-tega· od samého začátku
,trvání toholo zjevu naprostývlivveřéjného mínění. Nebol prý' i ten,. kdo mínl '
vládnouti pomód Janičárů, zá.visí· na niínění . janičárůa,na , míněni, které "
'o nich mají ostatní obyvatelé. Už Hume. ukazuje na vliv veřejného míněni
y průběhu dějin a chce, aby historie tento vliv vystihla:'Vládnutí ::::ďpřevahá
, určitého mínění a je tedy moci duchovn!: .
\
.
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,'. ,.národír'p'říbů~'iiehó.dticha;:,Ve,středověku;ptý:už-~·:nevládlriikdo.
Proto. chaosí rozdrobenosti barbarství, třebaže; jak Ortegana ji.
,'némmístě tvrdí,: bez středoyěkéhoťytíře a jeho· kladných vlast-:ností, nebylo by dnešní společnosti jako takové .. Dnes se však
říká, že,Evrópauž ve světě nevládne. A když ifomu·nenízcela
tak, není už také jisto, zdapo,rienáhlu nepřecházejí .otěže vlády
do jinýc:h.nxkou; VědómÍ. ťakoýétotransmutaceprý se 'alespoň,"
tušI odtud iv~pour~ dav,ův náro~es4itedy vzpouradaýové4o
člověka v nich. ďď ď. ' " , . , .. '
.' . . . .
.'
, L~čjak. ná~razovaFriěcp něčím, když. toho ne!Ú? '.
'. .
'. ,,,Evropa kdysi stvořila"soustavu' Jlorem"jejichžúčinnosL a
plodnosthyla cdokázána. staletími.' Tyto normy nejsou nejlepší '
:i možných. Ale i sou: jistě definitivní, pokud neexistu jí či rieutvoří
se jiné: AbY.'mohly.býti překonány, jena'prosto nutné stvořit
nejprve nové.ďDnes .. davové .národyrozh6dly,· že I onen, systém
',~" pravidel" jífuž 'j eevropská' dvilisacé;·. bude. pokládán za zastaralý;
ale poněvadž jsou' nerschópné stvořiť systén:i nový, nevědí, codě.
lat; a aby utloukly čas,' metají kotrmelCe." ,.' , .. ' ",.' , . ~~.
, Col znamená tento' pasus. jiného, než,že není idejí, není pro~·
gramů. Evropá přestává vládnouti, ,ale není nikoho, kdo by ji
'nahradiL.' i , . , .
. '
"
. .
'.
: N~vÝ York. a Mosk~a jsou' podle vlastníchslovOrtegových
jenom'dějinlloti kamufláží,. předstíráním dějin.
" ". ' . ,
Spojénéstáty,jsou jenómEvropou,. v níž převládla a udála
směr. jedna složka~. technika.', Jinak nezastře ,amerikanismus
svójiprimitivnost.··
.
.'
:' . '., . "
, " . Moskva rriá zase slupku z evropských idejí'...; marxismus; .ale
. jádro, je' ódlišné od. evropského.~ .národ ethnicky jiného. složení, . '
povahý ivěkú. ("Kdyby 'byl ,v Rusku. marxismus: zvítězil _ ď
, v Rusku, kde nébyló průmyslu, -:- běželo by o největšíprotinilúv,'
který mohl marxismus potkat. Ale není tohoto protímluvu, pro:'
tože není tohoto vítězství. Rusko jemarxisické. do té míry, do
níž byli Římany germáÍlští barbaři. Svaté 'říše římské.") , ...
: .. Obojí, Amerika i, Rusko, mají vývoj . ještě před sebou, při
čemžriutno míti ná.'~ zř~teIi" že Amerika' íe 'mladší než, Rusko.
Nemožno.!u 'dobře pronášeti posledního .slova o osudu ,těchto
zemí.
"
, .. "
" , Tedy, ,ínluÝí-:-li ~eo úpadku'Ev;opy, není třeb~ďmysliti ~hned
na.Spengler:as j~ho extr~Illní. teorií." ~ " ....... '.' . '...... ,". '. '
'rozumíme 'i ves·mýslůfysiologi,..
, SkuteČný úpadek, jak
ckém II jednotlivců nebo větších celků, je takový stav, kdy U!bývá
životních sil 'v ne?adržitelném postupu. ' .
. '.
'
•..' Toliovša~ v:Evropěnení, není zde neínohoucÍlOsti; impotence' ,
k činůrn.~,Je ?de' síly dosti i odvahy žít. Ale jednoho se tiédostá;
yá.. Není .dohledného, . viditelného' cíle, ideje,' programu, ,které'
, bychom mohlL uskute.čňovat.'
'
,- ' : < .
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, ,:A, tu je Ortegau

, ,'

k.ořeI1 e piC?blěÍn1;l. ~l'viá:,odp~věděii",co;ďtedy

dělat.',~ 'ď," "
'., "
"
, .." ~ ; : ,',: c,. ,,:' ,
-:", Amerikanismus zneuznal; : rovněž, tak'program Sovětů: Zbý,vániu-':"'ďPanevr,opa~ , " ; ' , ' , "
: :, ,'ď
'
.. ,~,' A tu doporitčujé, jsa' ipřesvě,dčen, že; jénom ,5 uskutečriěním
tonoto programu si udrží Evropa vládu 'nad: světeIÍ1.
",
Jediné,.'.co:,vždy'"ninohý~ ,vadilo"{.'př{;pop.hém:-pomy~l~ní" na
teriťoprogramj'hyly podín:íÍiky,'určtijícínárodnost; ,<~""

'ď,':'i'

,Ortega rozebírá podstatu msy, rodné řeči á. společenské ná~
rodní minwósti a 'do:chází k 'přesvědčení, 'že riárod není, výtvoreni.přírody,7)nýbiž, svobodne, určovaným programem. Proto'mu
~ ","
táké :nenf, ,;riáiOdriost,ďeVropská'ď;žádnouutopií,:, Ilýbi-ždocela:
dobře 'možnýma' dosažitelným cílem, cílem, jehož: dosahování
vlastně' dnešní Evropu, zachrání ,od ,bezútěšnosti mravní, politi-'
'
', ,
.. "
",
cké á hospodářské 'anarchie.
":K6mimisín:us (podle Ortegy,'prapodivná slovanská morálka,
,která' je vším: spíš než morálkou) nemá dosud nadějí mi óbHbu
evropského člověka, poněvadž V něm tento nevidí vZrůst štěstí
pro: lidstvo. ,-' .
' '..
'.
-' ,~ " Kdyby vŠak se 'stalo á:komunistický řád se dodělal úspěch.u, ' ,
, I "mohlo by se bolševictvírozlítiEvropoujkdy{bytatonemělá. sil~
nějšíhoprogramu, který bý realisovala. '
,'
ď;",'
, 'Náproti, tomu vš~k, ~dyby: kom:unismus~kiachoval' a ,Evropa
trvala v živoření těchto let, nemohouc o 'krok dopře'du, byl, by
tákový stav ,universá,lní porážkou Evropy.
"
" ,',
"Škoda, že se omezil, Ortegajenom na'psychograÍn da~ového
člóvěkajaniž hlouběji osvětlil rehici:mezi, ním' á. dnešními' nedosfatkyniOdernLkulturyevropské; ,Bylo hy to, nejen ,velmi po. ,•
, účné;aleosvětHló' by: i leccos,' co z' tohó zůstá,lovj eho knize nedopověděno. Snad to poví Oi-tega jiridy. ' •
:_,

.1

'

•

*

':

..

.
. 'Přiložíme-li 'k tomuto obrázkuev;op~kých 'poměrů ~ěřítko"
"

;

, ,perspektivistické. filosofie, bude, nám celé toto vylíčení i. S' nazna:.::
čénými důsledky.dohtidoucna perspektivou ne právě"vábnou.
Řekněme .však hned; 'že . stanovisko Ortegóvo' bylo~směrňo~
váňo jehošpanělskýmpůvodem,zrovna tak,'jakoúzce vymeze- .
, ným pojmem Evropy, k .. níž.·velmirád' počítá· jeriomFrancii, .'
~

,,~~.

• \ .', .: ... ~

.. , '

<:'.

,':

"

"..'

_.

r-' '.' ;'

' , ' ;

<

: ,7) Ortega {tu rozvádirůzné přiklady z dějindnešnich i. bývalýchevropo
ských národů, jako doklady ,pro svoje tvrzeni. Mluví' hlavně o .utvářeni národností francouzské,.anglické, španělské, italské a německé; ,("Poměrná .
jednotnost rasy a řeči je výsledkem" předběžnéhó sjednocení' pQlitického;"
,":"'" "Málokdy, neřkuli nikdy, se vyskytla ,shoda mezi 'státem a"předběžnou
, totožnostfkrve a jazyka:') Pokúd společ. národní riiiilUlostisetýče, rozebírá
.
známý výrok ReÍlanův: ',;Existellc~.národá· j~. kaž~o.denni( plebisci~:';

.

.

. '~

.'

.",..

..

.

'..
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, 'Anglii 'a' :'Něniecko}" Ostatní' '~e
zdá'snád ~áló' směrod~tné,
nebo nestojí za řeč.'
,
..
,
, " ' Jeho vyÚčenínechc;~v~ak býti ničím více než~náhledem' kritického, jednotlivce, ,perspektivou. S našeho ,stanoviskáby asi
, leckterýúsudekdopadI-' jinak Nelze.však přehlížeti ,tak 'mno-"
hých, bystrých postřehů v, jenů knize. ď'
..
'
Davo~ý člověk, jakho 'líčí Orlega, opravdu v Evropě a také ,
u nás vyrůstá;,ač spíšejakodispersivnískupenívlastnostíďasklo- '
"nů, tU,více, tu méně plně zastoupených,uež jákovyhraněný typ.
Ke; kritičtějšímu nazírání nádemokraciiahlavně na jejíuplat-:- ~
ňov'ání .v praksi náhledyOrtegovy; však. dobře mohou přispěti'
'S posouzením ď jašism~ , komunismu možno' také, souhlasiti. '
Dnes,; kdy:poměry V Německu a Itálii nám ukazují. na charakter'
prvého: hnuti ,v' jeho' nepokryté ,'nahotě a' kdy právě u příležitosti':'
letošního jubilea Marxova by bylo dobře provésti důkladnou 're-'
visi marxisrilU s .ohledem na letité' 'zkušenosti 's ním i na sotičas'né poměry; nás jenom mohou přesvědčiti, že spása. pro Evropu '
z kritického dneška; je v pravé, odpovědné a stále zdokonalované
demokracii. Při tom ovšem podtržená adjektiva mají, nejméně
ta:kovouváhu. jako substantivum. Jsou conditiosine qua non.!,
, . Demok~acie sa~a ~vše'-m nepostačí. Je tu zapotřebí mohutné:
'duChovní složky, která by demokracii posvěcovala, a ukazovala
jí, na, cestu vzhůru, k Bohu. Jinak. se společnost nikdy,'nezbaví
občasného vyvstávání mravní anarchie s jejími nesmyslriými vý~
střelký, kamarádským. manželstvím :bei povinností, 'počÍ'haje~) a
nějakou'sóciální indikací či moderním adamHstvím:konče. ,,:-:
.
,
',,'.,".
, ','
'
"
I
Tády by ani uskutečněná',ideaPánevropy nepomohla;'Yždyf
,jetoprácejentia čas' a 'žase. jen přízemní. Zde můžé' pomoCi
'póuze křesťanství se svou 'vysoce ethiékoui duchovní náplní.
'
Šp~nělsko je iemí staré katolické:tr~dice" bohužel všák i kře~
sťanstvívšelijak pokřiveného.,' " " , '.,'
''
"". ", '
, Snad, protomluv~" o křesťanství' Ortega ve sv'é knize' jenom ,na
jednom místě, a. to beznadějně, počítaje jej mezi směry, které,
svojí úlohou patří cele minulosti. A ,to je právě' veliký omyl.
'Tak mnohá pravda, 'dnes 'po výtce jen za křesťanskou považova..:
ná, byl:a llvědomena. a vyslovena před:,Krisťem, a; co je dosud.,
toho,co od Je'žíše požadováno, ale dosud dobře neplněno I
, , ,Před' nedávnem 'nap,sal, katolicky orientov,aný' publicista .
dr. A1fred Fuchs brožurku s názvem "P. a ne v r O' p a či E ti ra-'
s.i e?" A ju možno říci· s ním: Ani Panevropa~ ani Eurasié,ale
křesťanství.
"
' ,;',
(Dr. Jan Podzimek. ; ,

a

\',

"

.sf Upozorňuji' tú .na : shodu· myšleniOrtegova s :někteiými ~oráritítni"
, fakty tohoto druhu, kde davový, člověk jenonitouži vyvlékati se i povinnosti;
,hledaje, možno-li to byl i trochu jenom právo pro sebe.':
,,"
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ZÁPAS CÍRKVE A ,STÁTU ZA KRÁLE PŘEMYSLAI.
ABISKUPAOŇDŘEJE)I.,
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'J>apežský.legát·~ k,~rdináľ Řehoř .,,:-,oqebral sedne5.břez~ ,
na 1222 s králem ,a panstvem:' českým ,do Prahy;. aby: docíleno,
'bylo narovnání i v ostatních 'věcech ,sporných. ZavítavdoPrahy~ :

,
'

kláŠ'teře strahovském. 251 ) ,Nepřítomnost' biskupovu
nesI'asÍ'dosHneliběa žádal důrazně, aby se Ondřej vrátil, do

,'usadil, sel. V

,
"
, Prahy.: Ježto, však tento stále se' necítil v Čechách' :bezpečen, '" .
svolil papež dné l1."února 1222'vkonsistoři kardiná1ů, abykvy: ,
jednává-ní na. svém mí'S'tě..vyslal 'do ,Čech své zástupce,a aby
zatím tak ,dlouho se, ~držel . hud .ve ' Veroně' nebo v Benátkách;
dokud bezpečnost jeho nebude postaráno. Spolu nařídil papež '
· Řehořovi,.aby hiskupa nenutil k návratu do' Čec~, dokud, se, ne~
postará dostatečně o bezpečnost jeHo.m) ", . .. .• " • ,. ~, ,:'
I ~V Pr,azedohbdlse kardinál. Řehoř s ,králem a pány. českými,
_ silně na 'ně naléhaj e; o v)rdánLvelikého privilegia duchovenstvu ' .
'. " českému drie 10.,bře'zna' 1222.253 ) Listina' Přemyslova, znamená'
.ryvrchqlení smíru;25,4) ,Dle tohoto privilégia poddaní všech chrá-'
"'Illú:a klášteru,255) jestliže by byli obžalováni, z, krádeže: nebo.
jiného zločinu, měli právo očistiti se svědectvím. sousedů, a křivý ,
žalobce, měl zaplatiti do komory královské 300' denárů. Nikdo·
zpoddáných církevních neměl býtisouzen'u sóudůžupnich, ný~
brž 'jeti králem nebo nejvyšším sudím dvorským; neb ikailclé~
řem, nešlo:-li <> zločin spáchný prolitím krVe. Všichni duchovní
a 'vůbec osoby 'církevní měli svobodně, používati 'svých 'lesů ke, .
, svýmpotřebápt. Dáno'svolení, aby poddaní církevní,jestližeby .
se' útěkem chtěli :,vyhnóuti robotám ,církevním, ani: od' vladařů '
královských, ani od jiných osob světských nebyli přijímáni: Na .
.klášteřích: á 'duchovních vůbec 'neměl býti vymáhánnářez,256)

o

2~1) 'Ta~též:.'st;.

~ot;rz~j~ťohoďdn~ p~iv~legi~~ bis~

,514,' póznÁmka· 4: .
kupa Roberta; o darováni patronátnich' práv klášteru v,' Louce (Friedrich;
CDB'II, č;226,"str,'209,:""",210), které' potom také papež (r. 1224) pOtvrdil
(tamtéž,č. 256, 'str. 246-247). Přičiněnim'.legátovýni, úkončen tenkrát také
,spor. Dluhomila, opata, Břevnovského, s Bonifácem,:. opatem Hradištským
, o Rájlírad (tamtéž, č.,228, str. 213-214). .' .' ". , . . , ',' .,.. , .
. , 252) Erben,č .. .649,'
•' . "
" , . '.
. •., . " ,
. 253) Erben;' č. 651. Srv. Tomek, Dějepis ÍněstaPrahy I, 'str.' '160;' ~ _
Palacký;' Dějiny, I, str. 292. .-:.. Bachmann, G,eschichte. Bohmens . I, str. 464.'
- ' Frind,' Kirchengeschichte: II, str. 21. ' I . '
,.."
, . , '
·
2M) Friedrich, CDB II, Č. 227, str. 211-213.
255) Srv. Novotný, České dějiny I, 3, 514, poznámka 6: V listině' se nejprve mluvi o universis' monasteriis et conventualibus ecclesiisPragensis
'. dioecesis, - ale v dálejškú již. je všude řeč : ~ homines omnium 'ecclesiarum '
. et ecclesiasticaruinďpersonarum, takže, jsou miněny.všecky' kostely.
·
256) Srv. výše pozn.2~4., '
' .,
. , . ' . '. .
."
. , "
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to ,·jest, .'. nemělihýtL nuc~ni' dodávati ;ipln'é\Vozy::,špíže . králi ·na· .vý-.: "
pravě ~álečné' nebocestou,ke,'sněmu,:átild~t1ivod2~7)!pro,krále, ',. .
, táhnoucího .do .pole neh jedoucího' ke "sněmuj ''-kterýžto zlozvyk;' ~
prý Ostatně netrVal :dlouho.> Páni' a. rytíři'. neměli ďžádati ,'nocle,.,
hů25B ) proti vůli. řehol~íkův,klášteřích. Kdyby se však, 'přece ",'
.někdo opovážil·· tento záka'z přestoupiti, měl dáti kláštere. náhradu: dvojnásobnou a do komory královské .zaplatiti .. 1.200 de';
nárů j ,~dopustila::li. by s~e ~ toho osoba'pros.tředního stavu," bylo ,
dáti náhradu dvojnásobnou klášteru a králi 'zaplatiti 600 'denárů •.
Dále. bylo zakázáno"podmaršálkovi' obtěžovati chúdéprodavače na .
. trhu jinými platy mimo obvyklé poplatky tržníj směl pouze je-.
dendén vJémdni,'a to v pátek, ode všech,:kdožprodávalichléb,"
proso, hrách, a sůl; vyhíratLpojednomdenáru a nic více.P.od~
danící~kevilÍ'némají býti přidržováni k robotám zemským spolu
s ostatními 'poddanýmí královskými, jako k přesekám,259)'stávbě
, I ' hradů 'a; dělání příkopů, ' rovněž ne k robotám světských pánů:
Kláštery a kot'lporace církevní mají beze SpOTU' držeti to,co ,mo~
hou výsadami če'ských knížat a králů prokázati jakožto své'vlast.nicbví, a nemají bý,ti nuceny mi. prokázání toho užívati ještě ji;;
nýoh svědků. Ve sVých přích mohou užíti svědectví kohokoliv.
,Přísně ,zakázáno královským vladařům neb úředníkŮtÍl 260 ) DeZ"
svolení králova,:či 'kancléřova, nebi nejvyššího sudího dvorské, ho poddané církevní jakkoliv obtěžovati, a stanoveno, abý nikdo
" nehyLnucen dostaviti se k, soudu, leč by výslovně před svědky byl
obeslán, při čemž 'se dávný poplatek komorrÍíkuurčenýsnižuje
při. poddaných· cil1kevních' s třicetina pa tnáctdenárů.· Král' za, vázal se také, že právních rozepří opatů a prelátů nehude pro.;, .
,dltižovati, ale při každém sněmu zemském ž,e jim vyhradí jeden " .
,den buď před ,sněmem, či zá'jéhohvání nebo po něm'slyšetije'"
společně·. se svým, kancléřem a, několika' 'málo',pány . zemskými:
Měla téžbýtiodstraně'na 'zvrácená zvyklost,'dle níž duchovní
. byl hi)ršížidá, takže připohraniČDím cle' žid platil jeden, du- .. ,
chovní 'třiéet denárů. Odstraňuje se tedy. vymáhání 'velikého mýt- .
néhona klericích. Kdó by se pIráti tomu provinil, měl býti pohnán před krále a zbaven úřa'dU: svého. Zmírňují se dále pravidJa, o společném l:"Uče:nípři'· krádéži "nebo .vraž,dě.Byl~li byv,ně.které vsi' dopaden, zlodělj, .připadne '. fisku' (královskě,. komoře1
pouze, dům, kde krádež nalezenajostatní dómybuďtež,nechány ,
na; pokoji, a zaplatí pokutY-pouze 300 denárů. Pokuď se.Jýče
vraždy, tedy dříve, k'dyžse vrah nevypátral, m'usíl každý-sedlák
zaplatiti 200 denárů; nyní pouze celá ves měla zaijlatititolikéž .
. Poněvadž pak šlechtici proti ,vůli opatů,- prelátů i. jiných:ducllov.. I

25?) '. Srv.. výše

.'

pozn. 244.,

,J
J

\

,

1

I,

258) Srv, výše PQzn.. 244. 2,59).

Srv... výše pozn. ,244.

260). Srv. Novolný,

.'
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cus seu béneficiarius vel officialis noster. '
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I, 3, str. 515, ,poznámka 1:aliquisvill! '
.. .

,

/

o'

.:.nich~\zneužívali:dvo~u;klášternich'.k:pa~tvě'svých:koní,;niěli',od'

" ďnyněj škakoně::, t,ěch,' kdož; by j ' n,adále :hik: j ednalií:~ připadnouti,
•,krált,:Konečně'ustanoven():,bylo, :llby:ten,k4o, by přesto,u~il ně-"
který článek této ',výsady,. byl :~odsouzen;k ,pokutě,'10 'dukátů", "
• ď z:~ichž pěLpřipadnouti:'"mělo '; poškozenému" pět .králov,skému ~ , .
flSku., ,
,',
' . ,,
. "
. ' ' , ' , ':,,', .' .
, ,;, Řada "šle~h.ficů: potvrdila<výsady: svým svě?ect,:ím~, mouhoJetý zápas;byl.úkončen,'zémě.zbavenainterdiktu.":' ',.', ,> ' ; ; '
.
Ale zase přés prindpiálnÍ'ústupky'.moci světské ,jejípoža..;'" '
, davky;nemizí úplně;,'ano :někde získává ,i výhod.; Zvláště hledí-,;
, me-li jenom ke konkordátu ša:ckéinu, CírkeV-vlastně zásadně; no..;' "
vého' 'nedosáhlá nié::Bisktip: sám' potvrdil, pří'sahou, že' podobné, ' .
privilégiumkosteľ pražský inělťiiž dříve, nynější jest tedy jen·
obnovením předešlého, které 'za, sporu bylo zničeno. 261 ), " , " "
, . Po dosažení ,tohoto vyrovriání.p ap éž 'konečně' dne' 30/' září'
r. ,1222; maje'zření k vytrvalosti, s,riíž děkan pražský Arnold ,'.
, ucházelse:o,odpuštění 'svého provinění, nařídil opa:tu strahovskému: proboštu, i' děkanu" vyšehi-lidskému", aby "se~' p'O's'tarali
oto, by M.Amoldovi, kterému již dříve sám byl trestzmírniV~2) ,
vrátili, jeho' děkanství kostela pražského.263 ) P.odobn:ě stalo se
již dřírVe, ostruti1ím.'prelátům, 'jichž 'vina ~ túším ' - byla menší '
než 'ArilOldciva" jenž 'jako' první' prelát'ďkEtlpituly-'svatovítské', ..
dal nižším špatný: příklad. ; . , ,
'~,~ , ",
'
,Biskup Ondřelj výtrpěl' jistě mnoho, třeba č 'mii:nnozevlastnJ
, vinou,ale také, on sám, dotkl se krále 'nlnohýmižalobami' pře-,
, mrštěnými· a zkrouceriýini.Obával:.li, se hněvu králova již . dříve, '
nebyl ,ani .nynídostiuspokojen. 264 ) Nevrátil se do Čech ani po
úmluvě šacké, nýbrž vyslal, jen své zástupce k dalšímu jednáni" '
vyčkávaje se,svolením pape'žo'vým v Halii. K jeho žádosti upo-' ,
zorňoval papež 1L února 1222 legáta, aby 'ho nenutil k návštěvě'
Čech, dokúdo'jeho bezpečnost nehude-úplně ,postaráno.ml
:" Byla ,to' jistě pouhá záminka, předstíral-li' najednou, . že sé,'
mu dOlstal'O výstraby ,od přátel, jako',býse,král ,a ,někteřípáni~.'·
spikliojehobezživoH.26n, ,'"
"
,, .' . .
" . ,
,'. Biskúp sám, jistě nemohl pochybovati, žeďzprávaje smyšlená,
, ale hodiláse PlU za záminku; pro další odklad návratu.. Honorius ' .
lII.vyna:snaži!se všěmožně,,ahy: jeho obaVyro,zptýlila,kpávrátu
ho, přiměl. ~67r ÚrriluVU: ,šaékoúprávětak" jako schváléni: ,dohody,'
ujedtiané" ŘíniěmeziOndřéjernaJanem'de Scacařio, potvrdil
. později. papež_ HonO!iuSí zařa;div na žádos(' biskup~vu' ,do-, své '.

a

.

'261iNov~t~ý,Č~~~é'ciějiny j, 3;ď~tr.. 516.:\':

"

srV.

výše pozn. 219•. :
.
.. " " ~
"
.. "
. 263) Erben, Č., 666. , - '
.'
. '. ď. ,', ,
""
264) Novolný, l;c. str. 530.' .' . , '
.
,
,: " ,
266) Friedrich, CDB' II, č. 225, str. 209. . , . '
. ,"
•
266) Novolný, 1. c. str. 531. Poznámka 5: Pulkava (FRB V, 131), jenž tu
má dobré.zprávy, patrně. ze' ztracených praIIÍemi .nějakých • .'.
267) Novolný, 1. c. str. 5 3 1 . '
. "
, .. 262)

>.

;.'.

L_

,

"

"~I'

'/L

vlastní' listiny, z :11~ května 1223:O'no obnovení imunitriího privilegia, vydané na Šacké:hoř,e,2,68) o málo p02iději"drié22. června'
1223 týmž způsO'bem pO'věřiv i listinu, 'kterouž se Přemysla češU
páni přihlásili k ujednánF Jana: de Scacarioí' a do níž pojato
'.' i' jehóoznáÍnení o tom dO' čech a': jehO' ins'trukce pro legáta.269 ) c'
A když" ani to' vše nestačilo" potvrdil mu výslOvně: znova" onu
listinu ze' Šacké hory, »bjav ji v plném, znění do, své vlastní ,li:- "'"
'stinyze dne 26.· června 1223.270 ) , Než : ani tím nedal; se biskup, '
OndřeÍ:pohnoutiknávratu do,č'ech.'
"
'. ,
, 'Do Čechsé již Ondřej nevrátil, ale' ani v Římě jeho pobyt
riebyl nyní asi příjemný., Pózbyl ně~dejší důvěry, papežoyya líni,
i bývalého vlivu. Nenáviděnve:vla:sti, nevšímán tam, kde hledal
porozumění pro své' ideály, kde ,však SVO'U ,tvrdou nepovolnO'stí
své pO's'tavení pO'dkopal, opuštěn a zapomenut; zemřel mimo vlast
" -opravduve vyhnanství ~' dne 30. července ,1223 v italském
městě, Ca:ssamare' a zde byl: také pochován. 27l L JehO' hlavudal
jeden z jehO' 'blízkých ná:s1tup'ců, biskUlp Mikuláš, (1241---.: 1258) ,
, ,přenésti dO' Prahy a ' spolu, důchódy' zabezpečil kO'nání :výroční .
slavnosti za,něhO';27~)'
,
'
"
'. Hlava jehó byla přístavbě chrámu' svatovítského' pohřb~n~
've, idi kaple svatO'václavské 'nad oltářem sv., Kříže, kteréžtO' mí-:-'
sto ozriačeno', bylO' obiazemazlatýmkřížem. 278 )Tu ,také, byla
naleiena při opravě téžé kapler. ,1888.
",';,,' '
Vpa~ěti kněžstva Českého, ačne sO'učasného, nýbrž, teprve'
. pozdějšího, udržela se vzp O'mínka na' biskupa -::-:- bojO'vníka 'za.
svO'body, církve, kteréhO'žto ,uznání.' mu, ani,' Honorius UI.neode:-,
ď

26B) Friedrich, CDBII~č. 247, str. 239.
", ,
" "
"
'
, ,269) Tarrztéž" č. 250,',str. 240." ',',
, ,,270) Tamtéž,č. 251, str;' 241;,-' Srv. Erben, č; 668, 674, 676. --'·Srv.',~·
Novotný, české dějiny 1,.3, .531':"-'532. "
' ; ,,' " ,
'",:
',,271) FRB 'V, pag,' 13~. Srovnej, Novotný, 1. c;strana 532-':'533,~ l'oznámka' 5: Úmrtni den 30. července zaznamenává: Nekr; Podlaž. 417, Necr. bohemosiles; (vyd. Watlenbach, ZG Alt Schl. V. 113); Nekrol..Klosterneuburské (AOG VII,",290) ,a! mně nepřístupná' Anniversaria' kostela Pražského,
(rkp. metr. kap. XVIII f. 28), jež uvádi J. Dobiáš, Pelhřimov str•. 86, 'pozn.
77; Nekr-:Doksan; 117 má 29. 'červenec. Ann. Prag. (lL kont. Kosmy str. 284)
a~Series ep. Prag.. (SS rr.<Boh.' II, 438) maji zprávu o úmrti k r. 1224, ale
jejich ,chronologie je vadná;· Pulkava. (FRB V, 131) vzpomíná pfichodu On- ~
dřejova do čech s .legátem, který klade k r. 1222, a pravi, že zémřel "anno '
sequenti",' li také Mikuláš čech (Glasbergir t. 132) udává výslovně r. 1223,
jak má i Neplach (FRB III, 472), kdežto Marigno\a (t. 603) udává za rok
zvoleni Pelhřimova r. 1222. Poněvadž pak nástupce Ondřejův jmenuje se
již r.1223 a sotva lze mysliti, že by hyl zvolen před smrti jeho, což by
- kurie jistě vytýkala (v.. níže), nutno přijimati rok 1223.' Z,toho důvódu ne-'
mohu také přisvědčiti minění, které pronáši J. Dobiáš na uv. m. str. 86 n.,
pozn. 77 a~ 80, jenž klade zvoleni Pelhřimovo před,smrt O~dřeiovtf, vročenou na 20. červenec 1224.
272)FRB V, 'pag.· 131' (Pulkava).' --.:. FRBIV, pag. 539, 548 (Bend
'zWeitmile). '
. ,
',j
"
273) FRB IV, pag. 539. - 'FRB V, pag.131.
~ !'"
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--~ř~l,'kdYŽďs~k'je,ho plá,PŮlll~r,ac~l;2H) AšmlCI prctvěto,žé 'Vppo7

'

mínkabYla-jep.m,a:ttíá;přispělo k totriu, 'že již ve 14. stoleU'pfÓ,- .
: skaktijíi'.pověsti ~~je.hq::sy~tosti,27,BL:':::,'ď:_.ďď,-.' .. ' 'e ".' ' •. ,. "
2
,, ·-Beneš
i .W eittriile,
píše, 'že, núiozÍ
na:zýva í Ondřeje' světcem.
,7n
.'
r, .
".,,", : : ',,' . ". ,'"
-~
- t . .
,
'
:;; l' i
)

'.

i

')

.1

~

,..

.~. <

"

.-

~

,

'-

, Zál!~r.

'.'

.'

. '. Výsledkem. cjrkev~ě politického iápa~u. Ondřejova ~~bÚži1a'
se 'drkevčéská'kpo'dobnému;postavení :ve -státě; 'jaké :zaujímala .
: . .'~"
, ,":"',
· , v: jiíiÝ'chzemích. kfesfanskÝ,chP1j , "
. ;,Jak jsme',.viděli jižyúvodě,'mnohým zvýs:ad, Přemyslem:a
~emí. při.' ukončení 'onoho' sporu přiznaných, těšily se· již dříve'
'~etn~ korpp:r~ce::a. 4stavyďdrkeyní vČechá.ch. To' však bylo, jen
n,4s1edkem ,.zv láštní . pří:m~ pan<wIÍíkovya. platilo pouzep1'O '. jed~
.,~9tIivépřípél,'dy ..Nešl() t~dy.· ještě o úplné. ~ vynětí z pravomoci
světské; ..... ' ':.':: . . :
I .'.' . '
.
.'.
·::::-:Přihléd.ňěírie::nýní~ j~dnátHvým .bodůmvyÍnožel11~stí cí~-. '
kevriích;" , ' . i . ' ' . , , .... ,
"
...
,'
'.
',;
,,', .Po'ddaní círk~vnív~atlěni . byli úplně' zpravomod úředníků:
,.hradskýcha,byli 2: část~,zpro,štěnizem;ských břemen.. Tím.však,·
,nehýlaještě ona. pravomoc postóupena,vrchnostem duchovním,~,
,ale. ml' místo' hradských' 'úředníků!vstupujeproz~tímkrál, jenž'
. slibuie konati na .příŠtě ~oudy o. světsk~ statky ,duchovních. Jest,
· však poskytnuta bezpečná base,. na níž církevní ústavy a korpo- .
, ra~e p10hly se ucháze!i o'ústupky' další, právě :ták jako vlastní
_ _-'-o-

.

,

.. , .

"

'.274) Novotný, 'Če~kédějinyl;'3, str. 533. Í'~známka '2: Srv. Fri~drich; ,
',~DB II, č.260--'-263, 261, str: 252 áž 254, 259 a Beneš,z Weitinile Iia u-v. m.;'

v. níže. Je zajímavé, žen jeho bojích věděl také Hus"jenž se o nichzmi;.
"ňujeve svém odvolání ,ke ,Kristu, srvn.· Novotný, Husova korespondence: a
dokum~nty (Praha: 1920),· str., 13, ač jeho vědomost néní již zcela.' přesná.

'
:Byla to :patrně tradice,' již 'ne.ve ~všem spolehlivá. O ní svědčr·i zmínka .
.Mikuláše z·DráŽĎan o jeho;homilii, o' níž v. str. '453' pozn.l;' jeho:,pečef .
:' y:;napřil.:7č.l. . ' . < .. ď.. . ' . '
.:. : ' . '
.
! " ':2~B)N ovotný 1., c. str. 533 .. '
'",' •
.
, ,_ '276) FRB IV, ~pa:g. 539. --:-, Zajímavý :jest ú~udek D~leki,lů~ o Ondřeji.
. ,Yiz fRB III,pag. 159::-1~0. . ' . ~. ,,'
.
· ~':.;'. ,": .' Potom knezl. blskup snIde~
'"
... " .
, :Vládislav; jeho. synovec, na kněžstVo vnidé..
'.BiskupemiOndřěje zvolichu,'.,.
,',
, toho, ne 'jakž . právo, zeměn'é uctichu.
',Nedachu;sě j'muv sbožie uvázati,.
; Iii chtiechu j'ho 'poslúchati; . .
. že .bieše Němciuu.Prazě obrok, dal
a Něnícě byl vsvój dvór vzal. .' '~ď
Biskup,zaklev' zemiu; do Říma jide, , "
"
,.-"
, v' krátce ,v chudobě v Římě' snide.
Kněz Vladislav kardinála do země
.připravi, ten 'zemiu'všie kletvy zbavi/''',;'
, Pelhřima na biskupstvo zvólichu ...... '. '.
a' ,jehó's velikú~'Ctiú světichu: , ' ; ','
';'
.
. '~77)!Srv;úvahuo tom u Novotného v "Česk~"Političe"" I. dil; str.' 539
, ,a nasl.· ~
~"~ ,~
.~

,

/,

.,'"" ..

"
.

./

i

,_

'

, vrchnO'sti svě,fské,'až:sejim samým,dO'sÚtIO':úplné:jurisdikce,nad
'jejich poiddanými.278},~ .ZatO' však již nyní 'přiřčemi. :byla,církvi,
, (biskůpovi) trestní' pravomoc< ,nad ,du,chovními 'a: potmu; ptavO',mO'cve,věcebh.~ církevních, (circa' spiri:tualia) vůbec; Z tohO' O'všem
, ,plynulO' zase ,zdůraznění pravO'mocikrálovyvevěcechsvětských.
,,"Tento,úspěch církve, byl velm,i\ důležitý: mohla se svO'bodněji vy- "
víjeti" a ,poněvadž ,dle středO'věkéhO' óázoru,O' jehb,~, VytvO'ření
()Všem': především :'se' přičinila; Církev; v: obor' záležitostí dúchov., ,,',' , '
'ních adrkevnfch,vůbec, počítány-mnO'hé věci" jeŽ PO'zději 'a: nyní
zvláš,tějsou, uznaně'politica (škola, manželství) ,;mO'hl:se, odtud
":vliv drkvey:širok~moboru veřejného života~uplatňovatL '
"';,ďPrŮJběh'erri\~P9nébylo' jednáno'zhusta o' svO'bodném '" O'b~!l_~9~: '
,'vání:beneficií"a;:,úřadů"d~kevních.Naďt6:zápasídm"biskupem

"

,

'

kladen' především veliký důra'z. A právě zde "bylo vítězství' dr.:.
" kve dosti, problematické"ač obsazováni ,duchovních tířadů' jest"
nesporně, věd' drkevní. V úmluvě 'kladrubské r. "', 1219279 ) byla ,to-, '
tiž' při jata klausule, že d()sazovaní a sesaiovánf benéficiátů a pre-,
,Iá~ů :má se díti 'bei poškO'zení, práv, patronátních (institutiones"
'et'desHtutiones tam inecclesiisquani in: 'prelaturis, salvo iure
,pa,tronafus). Cíl"ke~ďrozúIlÍěla tím asi' tO', že patron niůže ze
vhoaných osob;hi~kupem z'a takové uznaných, navrhnouti 'to:'
'mutO' jednu najinenování ditéhO'vnímsprávcem neho prelátemj'
, kdežtO'Přemy!sl naO'pak, žádaje oné klausule, rOzuměl jí pravdě
podohně to; 00 ,se' jí rO'zumělo v Čechách dle dávného: názO'ru,
že :totiž' patron, majetník kostela, přímo' dosázujenebo sesazuje ď
správce jehO'. Po tétO'strance nylO' nutnO', aby se církey'zrienáhla '
starala "o :odstranění své, kla:úsule alespoň v ,praksi.,Jediné ,tím' '
'illóhla"býtivymaněna éírkev'česká ze všeho,:vlivtiďláického.
'. Patronátních' práv pOdařilo se, králiuhá jiti tO'liko při' dosazovéiní .
, . duchovních,nikO'li. též při ; ódstraňová;~í; .'. .'. . " ..ď " ' , ď
'", P~á~~ patronů;' j.ak'jsme viděli v úvodě, 'bylá ,dos'ti zn~Č~á.·
á,pómocí jich mohli patrOnO'vé i. dále. rů~ným způsobem ,křížiti,
volnost· bř~kupovuv. obsazování. úřadůduchóvních;Vt(!orii. se
vliv biskupův siCepřipoušt~I, alevpráksi~ěla :výhrádapatro- '
,nátních práv udržeti libovůILpa:tronů., PřijetL O'néformule· dá,se
snaavysvětliti,tím, že si'káždá strana.,pod týinž'jménem přéd
stavO'vala něcO' jiného. V Římě. nebyli si ásizuplna vědomi v.ýkladu,' jaký slovům ,těm dávali.čechO'vé.
, ."
, Kurii se ovšem pojem ius patTOnatuskryl, s jejímkanO'nickým nazíráním. Přemysl asi nerozuměl tomu jinak, než jak· se
chápalO' y čechá.ch,· což se příliš:, nelišilO' od.' bývalého '. soukroméhovlastriictví. Ale i tak byl to'ús.fupek.,Zlépšen(pro církev
.'

,~

,

,

,

,'"

~

, \

\

No~otný ~ českých,dějináchl,3,str. ,518 ktom~ pravi: Na základě
imuniť, církevriích bylo to arci usnadněno, jako'zase' církvijejVmeziriárodní
opora umožňovala snazší dosažení; ale' bylo to přece součástí vývoje stavovského,: který bylstarší,.leda že,příkladem církví daným byl· usnadňován.
. ,.~79) Srv. výše '.pozn; 170.'
.
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spočíYaIo<,:v:,'-tóm,;ž~:, se (zásadně:'(zaínezovaloiHbOvoliiéiÚsaz.ování:
, ',kĎ.ěŽí"skrze:patrony. :Dosazováni 'nemělo 'jini 'podle :úmýslu'Pře:' ",',',
myslova býti odňato; Ale' Ltuzlepšení pro církev" proW dosavad~ "
nímů:stavu nastalo;v .fom,'žényníkně1zod patrona dosazeny měl'
býti' biskupem potvrze1;l, jak ,toho ostatně církev' vždy žádala;2~O) ,
:' To, byl jistě 'stupeň 'Vedoucí k 'nenáhlémuúplriémupx:oved~ní
změny'bývalých majetníků 'na pouhépatrony.~A skutéčně'riě::

';"

které'p'řípady z"néjhližšíCloby'ukazitjí,žeséújímaj('z~jméřlá'

poktidsetýká patronátu, nálzory církviblízké,'v':niChž: dóchází
výrazu přesvědčení, že kostela' nelze; darorvati ' ani ': prodatU S1 ) ,
Ale i přes zásadní, úspěch 1 názoru církévriího 'v' příčiíiě: uhá~
jení patronátních' práv při obsazování' bérieficií a 'úřadů církevriíCh'
, tiddely',se .v praksi, poměrydos'avadní; Zrienáhla se zapomnělo:,
že kněz patronem dosazený, ,mábý,fi ,potvrzen, biskU!pem.' a-lŽe "
, nes~ní·bý.tLs~$azen;,Ačkolicírkevvy.trvalepokouŠela'se i();,uplat.:.,
riěrií:~ása'd J{ánonický'ch. slyšíme'i -'p~ozděiji .. že\k~ě:žf byli i 'ria~ále
od-'patronů' Hbovolně dosazováni i odstraňováni.' "
'
" Vítěz~tví; cí:rkve bylo zdě tedy: opra~dú 'dosti probleritatick~.'
'A snad pi"ávěpro tuto 'okolnost snažila se;církev, ,ktera :těžce,
',,\ ,neslapřevahu,laických,;vlastníků a,patronů"p!eriášetC,pátronát, "
a. vlastnictví' kostelrií ~ se' světských' ma jetriíků na vi"chnosti ,du:;- •
chovní,. ,především ,kapituly a kláštery. 'Tentozjev,'je'sióe~í:iů~
vodem','již starší, ale tepi"ve, nyní objevuje se u,nás 'nápadiiěji;
~Od 13. století' ;e'pro'tato opátřen( začíná. 'vyskyto~a.ti:p~
jmenování incorporare (vtělovati) 'atím\vznikánová,'pt:ávní hi:'
stitU!ce, ač :její začátky jsou' staršílIo původu,. totiž unio ,nebo
incórporatio. 282 )
..
,
.'
,
.
.'
:'
. J~kórporace Je :právní oznaČení p~osktltečno,st, podľe~íŽ
. klášter, stav se patrónem některéhokostela,-:-",a faktickyzna'- .
meÍ1alo to jeho vlastnictví - směl užívati. jeho důchádů' pro'
s~be,' když spi"ávci kostela vykázal z nich slušný p~íjem (portio
, congrua). Je to vlastně užití záSad.osoukroniém vlastnictví; jén
málo' poznÍěně1né.Majetku s církevního hlediska 'nezákonnémú
dóstávalose tíin: zákonné, neho ,áspoň mooě závadriéforniy: Ve
skutečnosti .šlo i' tu stále o darování kostela" s nímž Ínajetníci '.,
duchovnLnerútkládalijinakriež' vrchnosti světské, 'jenže:'inkOi:.··
.pOrad 'nabyli Ok ,tomu 'jaksi': práva, tu větší,. tu' menší' měrOU. 28B )
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. 'BO} Novolný,' České dějiny 1,3, str. 519.'.'
" 2S!} Tamtéž, str. 519.
'.
•... ',
'.
i
2B?} Támtéž, str:S22.
. . '. . . ' ' . '
~', .
. .. ,' .
.
2S3} Tamtéž, str. 522.":":- Poznámka' '4: 'Ponevadžse illkorporacečastěji .
týkaly kostelů, 'které: jinak než z vlastního založení přešly v'majetek klášte;- .
ra, nebyl rozsah všude stejný .a': inkorporace m'ohlabyti Ilěkolikerá: a) ;lQn.
pleno iure,' je-li přiznáno majetnictví kostela, od něhciž' se. vša~ rozeznává'
úřad, který 'po návrhu majetníka -- kláštera' - zadává' biskup, b} pléno : .
iure, když ,klášteru náleží majetek dúřad,'\Ť Ílěmž' biskup potvrzuje tOhO,
kdo klášterem dosazen, c} pl enissimo iure, při stu pu je-li' ještě, vynětí i' moci
. biskupské. Důchody a majetek-kostelní bývaly klášteru přiřčeny vždy, jenže"
,
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\:, TíD} znenáhla: vymaňQvaÍá· se: ~í~ke~: z: pře~a1y . sVětské,ne:- ./
.. ~ledě,é).nik tomw že:protF-duchoynímu ·patroriú!úřady éírkeyni
snáze mohly zakročiti. ,Než) přes. tytoskútečnéúspěchy, a:iá~
, .,sadn~zl~šeníplné, Uznáni církevního .~azorú',jerr:fVolna.:mohl~
proplkatl. . • . , . , ,.:> . .~ ....ď ď. <'. " . " f · . , . , ' , I
, ď::.Další~ají1nWvo~ .,a'kolnosH jést.i t9,ž~pokud'se týčede~'
, sátků, jež při, vY1>lIknutísporuniěly přéce úlohu tak důležitou, ,.
ani v úmluvě, na, Šacké "hoře' ani v Obecném', privilegiu Přemyslově
. •.,zmm
• k"yyu
"°be"284)"
. ". ' : " , . . ' .
nem
c..':, : "ď,.,c
' ..
:
:,., ' "':
. ,ď. 'Desátek :biskiipskÝi tédy čtvrtina desátku c~léha', býval' pIa;. ,
; cen již dfívei....;,-.třeba že+zde.doch~zelo knesprávnostem,':::- .
.,a· tomuto de,sátku. se také Kiál..zásadně:,riikdynebrániL'Yíce
'však, záh~žel6' na d,esátk4' niístním;) (třiičtyrtiny zbýva jíd) ; .kt~rý
,Přemyslpůvodně·odniítal;.'p6píraje, 'že by se nějakémespráv.:
'nosti ,dály. IDI~ .úmluvykladruhskéniěly' býti desátky placeny ,
ď sice 'všude,; jak žádalpaípež, ,tédyfaké tam, kde dosud placĚmy
. ' nebyly, ale. přitom se,mělá,zachova'tLzvyklost; domácí,'; zvyk,
dosavadní (consuetudoFTatOdvojsmyslná formule,'jež zastírá '.
,pravy yýznam, tístupek :vlastriě, ,rušila ,proto .také v úmluvách
',' římských:byla, nahrázenajinou.2~5)' Pokud se týče desátků, jež
ÍtÍěCádv'áděti kr~lá pánf'(desátky patronů),'bylo stallO,veno, že.
,budou je plně a cele ·oqváděti biskupovi a 'jeho chrámu (praž,:
'skému), jakož i jiným duclíovníma. chrániům, tak .jak pádle'
, práva jsou povínni(sicut de.iure debentur).286)
,.
.
'.' .' Těmito de'sátky míní se;pá~mě:~esátek bisk~pský,' biskupská
čt~tina., Platilo v ,~éto příčině tedy pouze to,.co, smluverio bylo
v Rímě 'mezi biskupem. Ondřejem a Janem de 'Scacarici, ,jenž
zastl:lp~val,. tehdy~ále', českého: a Pé\nst"o, ~81) "že král! apaiistvo: ,. ,
budé;.fytoplněodváděH. Ústupek jeví,se, V' tom,že" senyni přt··
'pouštějí ,ne'SprávnostLv odváděníhiiskupského· desáJtku, které
<kr~rvůlbeé,pQ!píra~;;:< ďď ;~.',
ď,: .: .. :
" ' . O ,spOrných, bodech: ostátních,' jakož io desátcích, které. lid.
'měl odváděti (desátky lidu); a to jak v příčině.'minulých",fak "
I
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-"vprvém 'případět~;' cokÚšterůďz m·ajetkového ,práva vyplývá; mipřesah~ie,
;příliš míry patřonátu ..Y případě druhém duchovní ma i etník stává se vlastně
,sám'duchovním, správcem inkorporovanéhokostela~ jejž sám osazoval svým
yikářem, a, biskupovi náleželo jim právo zkoušeti a stvrditi ho. Na 'venek .
,jevilo se to zp'ravidla, ač: ne' bez výjimek, tak, že klášter k:jěmto kostehiru
: dosazoval své členy, kdežtovpřípaděprvém, ač to někdy činil také, častěji
" podával kněží světské.',
"'"
'."",
.st) "Tomek, Dějepis města Prahy I, str. 161.
Bachmann, Geschichte"
B1ihmens I; str. 464, ,
.
'
r::'~~~5) 'Srv.výšep,cizn. 17L
,
..
,
~ď,'; 28~) Uvedené místo· zní: DedeCimis veropromisit regis nomine. ác bar<i- .
:: ,úiin, ď qúod pleneac 'intégre solvenf eas pi-efato episcopo' et: ecclesie . sue
ac. áliis ecclesíis' lit personis' ecclesiasticis, sicut de iure debentur, iustitia· de .
}opuJi deCimis tam de ·preteritis quam futuris coram eodem legato -,- - --:-,.
'facienda. .
'
' ~
"
'
,~87),'Erben"č.',639. ~ Srv: Tomek I. c. str. 159 :
.
r
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,'- i budoucí~h'mělo býÚ'docíl~no dohodyp~~dpapeŽ~kÝni.legátem;.

'
, . kardinálem Řehořemde·Créscentio" jenž k poselstvf do čech byl, .
'. ' .' vyhlédnut.',
'. .,'. ., ."
. "
.,"
..
, , ' , ' -'.; .'
.,'
. f' " .
, ' , .,
. "'Zde šlo o tak zvané desátky lidu' (populi) čili desátky'míshifi' '
,to jest tři čtvrtiny zbývající. Pokůd' se tykalo ,obeCn~hoJidu;
ó čemž,se mělo rozhodnouti V úmluvách s'kardinálem,Rehořem,
" ' nebylo ustanoveno 'praĎic~ ,K rozhodóutí pape~skéhó legáta patrně, vůoec nedošlo. Tedy ipo této s~ránce bylo ponecháno církyi"
'aby. se- "dálé shlrala' o uplatriění svých nároků;' ,. ','
,
, .. ,' VpozdějšÍch'dobáchiséíi nás :i~ela uplatnil, názor;ževrc~'. 'ním'pánem všeéh ,církévních statků' v'Čechách'jest'vlastně .. sám "
'král;,čili.že '.to' jsou )'lastně,slatky: ,korn,orní. Názor tento ko:tvf
vlastně, rovněž, v·: onqm velikém :privilegiu iníunitním krále Pře- '.
'·mysl a. L.Otakara,,'dle~ riěhož.na, místo úředníků hradských, v ,j'u-" ,'.
'risdikcFnad ďzbožím 'církevním 'vstupu jé' kráL Ani ono 'veliké
, ;imunitnf ,pi-ivilegium ' králé. Přemysla. neznamená 'te'dy' úplného ' ,
:vynětfz'pravQnioci' světské. 'Že však,teritonázoir, mohl' vznik:.
nouti;, k lomu :přispělyď zase :zbytkyshírých domácích. názorů'.1i~
,'. ,.poměr, mezi zakladatelem .achřáníéni. jeho,",jak j'sme 'vYložili'
,.v'úvodě .. : : ,
',' ~ ",.';,,;., ' , "
, " ,
,.' ...• ,: .
V ' jedné věd ~,však ' následky: sporu'byly dalekosáhlé, po
~strance ,hospodářské. Odstraněním, ,.soukromého vlastnictví na
,:pat~onátu královském; ježďskttt~čni? bylo provedeno', "král "byl, .
' .. postižen dosti těžce; výnos, jmění kostelního, desátků i jiných ' .
" důchodů byl'" z:načný ,., jeho 'ztráta',. velmi citelná, tím, spíše, že ," ~
mezitím důchody králov~ké i' jinak byly ztenče'ny. Tím vším král ď
byl přímo nuc~~ hledati. nových zdrojů. 2SS l,
~~\ .. ď '\
... ' "
' , Chceme-li tedy' stručně a Výstižně odhadnouti bilanci úspěchů
,'církevně' poHtického .'zápasu.' Onďřej'ova."vidíme, ~ že· dlouhotrva',' 'jícíspor.védl' kvýrsledku, jehož cíťkevsama neočekávala a jistě
také si' :nepřálá~ Církevně.politický ",zápas' Ondřejův néjen že
vlivu laického úplně neo,dslrariil,; riýbržnaopak mimoděk yedl .
k 'stupňovánLvlivu královského;: Došlo 'sice k, zásadnímu uznání
stanoviskacírkévního; 'nikoli. však 'k úplnému' jeho provede,ní.: ";
Óndřej a ~řeinysrjsoudvatypy,~z ~ichž prvÍlívh~dně '~~pre, . sentuje církev,',tíhnouéílbezohled~, Fpomoéí klateh a 'trestů cír,kevních, vůbec:k'~nání· svého panství, ,kdéžto 'Přemyst;:v' jehož'
jednán(se obráží'
této ,stránce 'česká' povana. a' česká dilše, '.'
úporně. ase ,zna.čnou :dávkou umění diplomatického vZllírá se
, tétonadvládě:V:':I~
"
."
Jan Plešinger,"
~
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288) ďNovoiný. České, dějiny:i.) • .529-530.

79,

"

y

-"

',"

v',

,

ROZHLEDyiPO<ZIVOTK,NABOZ.'A 'CIRKEVNIM.
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PQMĚRY;,A,CÍRKEV'", KATOLICKO~;~i': ~.~

EVANOELlCKÁYVE 'PRANCIV,":"
(pok.r~čov:~ní.) :'
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UrČitá aut~~01~Úe římSké: ~írkv;' ve, Fr'ancÚ op~oti Vatikáriú' , ,

~á svůj podklad nejen .v' chanikteru. svobodného' národa :fran:' .

'

"

.'.

i

,.
,

couzského" světové,tovel~o~, Ílýbt~, také' v' staré, tradici V~z~.
snahgallikanských, ,které, se.. ve~ ,Ft:~mcii, jeyily, od 'začátku; po~
, křesťanětÍí a.nej'ví,ce.se ,projevily 'i ·j6mou,v ,t, zv.' jansenismu.
Táké óvšem 'tielze.,upříti,'že,ďdiplomácieďvatikánská' se chová a
ch~yala:aaleko;ohlédupI4~ii,k.~rán~H.anárodníni:;citům, FraÍl:cóuie, než, tomu"bylo·u:n;ás/.~firozen~ působil zde ohled 'na vel~
mocenské postavení F~llnci,e,:věc, která jestvždy~ Vatikánu'vel:.
íni, respektována. Ahychom ~ si . jen 'poněkud ten vztah, a, poměr
ujasniliá objasnili; , stačí, si připomenouti' pomělr Napoleónaa ,
papeže. :Papežství, aby' obhájilo svójL pólitickou amócěnsk~u!
'prestigé;" jest často; v~lmi ,ochotno' k ústupkům, zvláště' a. vlastně'
ovšem jen-tehdy,'necítf-li!se'mocénsky dosf!si1no:' ',\; " ,
Jak známo, již soudcové. Husóvf na sněmu kostnickém"Gerson . "
a ' D'Ai1ly,;'kteří , 'j sou"v prócesuHusóvě' pova~ováni ,za, sloupy ď
římské 'drkve'a papežství,' býHstoúpencij, dokoncé Y,určitém
smyslit slouppvé a dogmatická opora snahgallikanských:,~"
,
",', Na: sněmu kost:nic~ém hlavně ,'jejich' přiči~ěním '-a,': zásluh()U'
byl sesazen' papež Jan XXIII. a sněm: j'edlút1bez.něho ~ ale ne-ď
.' ,je'n",to; jejich přičiněním I,a' inor~lně:, dogmatickóu 'opmou sněm'
'kostnický prohlásil' jako,dogmá (V.':ses;)' největší' heresi; které
se kdo mohl dopusHti" ovšem ve.smyslu'nynější římské věr~uky,
,totiž,t. zv; superioritu sněmu 'nadpapéžem '7:"", tedy úplriý opak
pap:ežského 'dogmatu Sněnl11,vatikánského.
' "
'"
:(> Sněm kostnický 'právě zavedení' obou' theologů " francouz:ských:,Gersona· á D~Ail1yho dopustil se tedy absolutně daleko
větší herese, ,než jednotlivec Hus;'Na tomto poli Hus' atheologové francouzští nebyli tak-daleko od sebe - nesmířitelnými soky ~
ovšem byli, p'okud se: tý~e, otázky theologicrko-filosofické, t. zv.
i
,realismu a nominalismu: "
,.
, ,
' I
,', Ž~ Gerson i D'Ail1y,t. zv. soudcové Hu'so~i (jak obyčejněse
. , ",1
nazýv~jí),by.li heretiky, pokud se 'týče nynějšího dogmatu o,pa-;pežstvÍ" stačí, uvést několik'fakt.' Podle Gersona (žáka D'Ai11yho)
všeobecný sněm církevní má svou moc bezprostředně od Krista
(immedia te): ~ také papež v,e věcech víry ,se mu, musí pc;>dřídit
a ho poslouchal. Opačné mínění, protitéto zásadě :.lRegula, Lex)
"nazývá Gerson' (podle D'Ai11yho) bludem (errór) a pohoršením "
. (scandalumL jenž" by vedl ke zkáze ,církve a podporoval by
,touhU po vládě a tyranišování'církVe '(se strany papežélk: ď '.
:~ ',~1d::;: '.~

" ',

'"

'

,

",""j

,

"

~

. NYÍlí;kdyijiŽ 'sněm kóstnický'ioZÍlOdi. <> podříz~nosHi>ape-:
, ,že sněmu, nelze podl~ Gersona o tomto dogmatu pochybovati.
. ď Není třeba podle něho. '9-váděti 'žádných ,důkazů '(probationes,
: bmitta'mus:sola haec probatio sufficeiet)', stačíjenuvést~ tento
:. , citát: ,jNeuposlechne~li(papež!)':Církve(sněÍllu),'btidsi 'jako
pohan'a publikánl" (Viridiciae III., 160:) \ . ' ..,:. ,
:Zajisté'velmi zajímavé: věroučné názory o'papežstvíz :úst
soú.dcůHusových - a ,také jistě zajímá, jak francouzští theolo'';;
govéužívají' proti :papéži známého "éi,tátu . Pí-srna 'o' neposlušnosti
'Cír:kve,' kterého'zvy~li si,:théologové,~íiriš~í 'užívati' proti' Il:?ID.,
háiíce,pape~stvíazaměňuiíce ovšem pojemdrkve,s pojmem
papežství.'éoŽi jak vidno; i ří~ští,th~ologové ve středověku přís:
ně'odlišovali.·
.', ". ' " .
.,
.'
,'c'"
, . 'Přirozeně Církevnisněril· může' papeže; 'podle' Ger~on:l,néi en
souditi a trestati, nýbrž také i z' Cítkveexkomunikovati (vel' judi~
, cari, vér'coercerii'v~1 pro 'excommuizicafo Haberi). Tědy' jak vi'dět;,v neomylnost papeže Gerson nevěřil:
" "
,',
,':, ,Církev' má .' svou' autoritu od Krista, nikoliv od' papeže. Hla- ď
voů' Církve jest Kristus'a jedirlě 'on jest její "infaIlibilis ReCtor.",
?ádný papež; Jako,' aůkazuvádí ,slovo Krist~vo: ,;Kde: dva neb
" ,tři 'jsou shromážděnLve Jménu mém,"jájsem uprostřed tÍÍéh": a"Gersori upozorňuje', že' Kristus'.néříká' ;,in':Ílomirie' Petri, vel
,ilomine:p.apae, sed"innomhie meo",:l~,j:Krista;"".' " .' " ", ď'
::, Od',rozh~dnutí 'pa'p~že:~ožiio se ódvolati' k:drkevníÍnu,sně
mu;-opáčný nazor naiyvá Gersonv)rslovně ,;haeresisdamnata
per Constit~tionem expresSissimam.et-practicam inéoncilió prae.,.
dictó'Constantiensi.", (V; 196.)'_' ,,'
,.... ..'. '.", .
_,- ' "./Papeže možno nazvathiav~u 'církve :jen>v·.určitém~niyslu,1)
a,to· hlavou druhotnou, (caput sééuridarium), bez . něhož , Církev
(corpus mysticum) . může eksistovat. :Jednota. církve . nezáleží,a
perná 'půyO~ú vjednotě.papeže,2)nebof LkdybYnebylo. pape...:.
že"drkévvždy zůstane.jedna~S) _' . . ,
,
,
.. ~ ~;':.Papež~ůže býti obžalo~án 'a není neomyl~ý /tvrcÍiti opak
jesf podle Gersona kacířsfvím. ' r:
,
,
, ~ ·,A:D'Aillý to' d~t~rz~je,· když 'p~aví, . že i "miniosumnluS'
sacerdo~",t;j:papež může blouditi proti zákonu Kristově,'a jako
:důkaz uvádí Petm, jako něni to . dosvědčuje apoštol Pavel"
(ke ·GaI.2k Tedy·,]~),A~IIY:uvádí'.zdařilý,ďdůkaz,'žeJež. před,: '
pokláqaný p~vní papež;-.apoštoIPetr,.·se. mýliL a ,bloudil,
to

a

jakye:"ěeech víry,takve,věcech IÍJxavů.(bYlo tojižpřir,ozeně

p~ ,.sesl~níl)ucha,:_~~'):'. ,'" :,,"': ",,',:::>

,,'

::ď

'

;', ' l),Í.icet pa:p~inquanium est Cnristi :vicarius' quo~,!'m,niododici 'p'o~sú '
.caput Ecclesilie. "'é', .....,ď :" ',' ., .:, ':"
I
.
• ' • 2) ;Eéclesia~ ,únit~s non necessario c1épendet·· aut ~riginatur ab. ,unitate .
Papae;
.' ! ..: .. ,3),Etiamquia itullo módo exisfenfePapa>sem'perecclesia'remanet :una
(V. 223).
.
.'
.. /,
. 'ď, . . ',' . "',' "
,>
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Jak vidn~,
,tito)rancouzštítheologové,' k~eří ,na sn~mu
kostnickém byli ,považováni za,nejslavnějšía jichž d!rectio' sně~
hlavně dbal, velmi bludařští; pokud se týče, jejich yěrol;1čnýclt
názorů na papežství -:-ovšemblu4ařští jen ve smyslu nynější~o
učení církve římskě (postYaHcanum) :- jinak oni správně vy",;
stihujídoginatický katolický, názor a učení "středověké, církve,
'pokud se, týče, papežstvL 4 )Vidíme tak" jak nesprávné jsouná" zory na 'Husavtom:smyslu u nás a jak se mu křivdí.,
>' ,
,:~ )ronií,ovšel!lje~kkdyž. našI'římští apolo~~ti,'.právě ,z neználosti učení a věroučných' názorů Gersona a, D Ai1lyho na papež;ství" se ' těchto -dov()láv,a jí proti, Husovi, ač právě v tě~hto otáz:,,:
kách, lve smyslu uéenísfředověké:katolické 'církve;jsou'sH Hus
i pařížští" theologové, velmi blízcí, -,' nepřeklenutelná . propast
'mezi nimi byla ;ovšem, v riázor~ch'theolo:~icko-filosofických, jak
již 'bylo zmíněno, neboť ,Qerson:a'D'Ai1ly považovali, Husův
, realismus, za podklad a 'pafeniště';všech theologických bludů,'
hlavně remanen,ce. "
'. ~ " "
"',
,
"
< Právě,ty~o~doginaHcké:n<izory> paříŽských theologů, kteří ,na>'
sněmu' kostnickém, bylt považováni zaí,luínina theologiae catho'licae'~, ,mi ,papežství byly::a jsoupříčinóu,;žeŘíril riemůže ani
, Gersona,aniD'Aillyho kanonisovat, ač by 'tak jistě .velmi rád
'učinil, nejen 'ze: zájmů 'fhlančních;, ale.též.a,hlavně ze':zájmů
prestižních" neboť: jedná ,se o p,ařížské učence, kteří by ,Římu'
ještě dodali. lesku azvýši1iye ,Francii jeho reputaci. ,"
" '
; Pokud ,se týéekanonisace :Johanky z Ai-ku, . věc :jest poně
kud jiná:. Tato -hýla sice také ,'tlp'álena, z návoduřímské,církvé;
t; j. biskupů římských, 'aIe'lató,pro.stá dívka,'visiónářka,'ve své
simplicitě" byla,; 1?0'~ud, s~týč,e ,papežství,.inta]{trií, 'mohla "tedy'
římská církev, aby'získaláJrá'ncouzský národ,' revidovat její pro,:
ceš,.a ji ,samu :kllnoriisovat' Kdo. i,ná jej (,úCtúve :~ra:ncii;, jéjíž
J~hánka jest ná~odní,; o!idelní'i' státní"hrdinkou' (vii,: co jsme
o. národním cítění Francouz,ů řekli p~~de,tn),,"yidí, ,že',Řím učinil
velmi dobrý táhye svůj, prospěéh ~'a 'tím'\tíce, jest 'ovšetn Rím~
líto, že,nemůže'kanonisovát Gersomi iD'Ail1ýho, kteří ná, Sorbonně požívají' velké vážnosti,
čímž' by; Řím~ se' velmi; iávděčil
nejen francouzskému lidu, alě -:;hlavně .. zÍsI{a!: • si.' přízeň na
,Sorbonně .. ' ' , ; ,',
:.':',''':,ď ..:
' . ";. .
. .
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"
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~. '. 4). Sněm Kostnický jest;pro :nynější: cirkev římskou nepříjemný, nejen ..
,~nad, upálením Husa, ale hlavnětfm, .že prohlásil, jako dogma svrchovanost

sněmu nad papežem. Římští hi~torikové a theologové .se u nás velmi: neradi ' ,
. tétó věci dotýkají, nebo! musí' připustiti, že' sněm se dopustil většr ~'erese
, než ,sám'Hus, ovšem ve. smyslu nynějšího .učeni římské ~CírkÝe •. Hledí :to'
ovšem svojí známou 'sofistikou zmírnit (Hardt); ale marně•. Usnesení sněmu
bylo : plenární a dokqnce později potvrzeno papežem Martinem . (což jest
.óvšempožadavek
post, který, theologové. kostničtí, jak vidno z,e shora
citovaného, neuznávali). Pro nás jest.:to ovšemvedlejši - . hlavní jest, .;že
i nynější římská cirkeviiutně musí uznat, že sněm Kostnický,se zmýlil,. a
,'n:eby!.te~y, neomylný, .což tvrdil .. iHus;tím' dává římská cirkev :.za,· pravdú

ex
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. ;Jako 'Řím ze iásadtÍ.ích' důvodů dogmatických nemůž~ Kanoriísova Gersona a D'Aíllyhó, z týchž důvodů nemůže Řím'nikdy
revidova!procesHusův ---",i když vlastně sněm kostnický soudil
a jednal bez. papeže. -::---"' Kdo zná římskou věrouku a názory těch. ,
třech na papežství, jest mu. to naprosto jasné.,; . ,
,.
" .' Proto Ílahrní 'byly:t'ouhy našich liberá.lů, abyŘÍni revidoval' ".'
.próces Husův, ale u liherálůtuto neznalO'st lze omluvit 'a poli:"
ticky;vysvětlit- horší jest, že!omuto bludu a naivnosti podlehli
někteří :reformnídtíchovní;,jim.ž tato věc měla a mohla' býti.
,jastioú: .... " ,',
" . .•. ' . '
•., '
'.,
'"
," . ' ,
,NikdyŘím po 'sněmutridentskéní a hlavně .vatikánském ne-'
hude moci kanoniso"ať. Gersoria ,a . D'Ail1yhó' a. nikdy nebude
moci n~vidO'vat.proées Husův'-;- mezi těmito třemi a papežstvím
zůstanenepřeklenutelná .,propast,··~jinak· hy nyně'jší papCžství
zničilo.sama'sebe. : "." " ,,: ď'
. '.
'."",
Ovšem' nutno zdůraznit, že kacířské názory všeobecného' sně~
mu kostnickéhO' a jeho theologických representantů na papežství
vyjadřovaly:věrO'učné ná,zoryvelké .většiny tehdejšÍ: církve kato, lické na papežství.
"'"" '
"
. .
'A právě sněin kostnický představuje nejvyšší, fási bojecírkve katolické, representov.ané 'sněmem, 'proti. prerogativám pa;;,
pežů a vskutku vitězf. sněm naapapežem.Jest tovrch6lný zá-,
pas. demokracie "církve ,proti absolutismu" despocii papežově - ,
jest ,toovšemvítězstvCpO'slédní (viz sněm'.v Pise, Kostnici aBasileji),. pi'ed nínižpro .začáteki papežové uhýbají (Martin), 'ale
nakonec, podle ... iákonů přirozených.' a dobrým organisačním
arrangemenhim Říma' (dědictvím to Říma. starého), který nezriá
innoho mI~avních skrupulí, vítězí pozvolria papeŽství, jého absolutismus a despocie (sněm tridentský a vatikánský)..
,., . , ..
, : Tento zápas církevní de'm~křacie (sněniul.'a papežskéhoab~o~
lutismujest ,velmi zajímavý a poměrně ,málo známý., Řím, z 'po:"
, chopitelnýchdůvodů se mnoho o něm nešíří.
,
,.
Právě vďtomtoohlédusněm, kostnický' jé'st velmidůležftý a
nám ,s toho hlediska málo celkem znám, nebof on soudil nejen,
Husa, nýbrž' ci hlavně papeže, a papežství -;- odsouzení Husovo
hýlo naněni jen tragickou ,episódou. ' " ,: '. ",~' .•,. "',' .,.. : "
:. ,I toho hlediska budetřeb~ 'rozŠíření itašiéh' znalostí te~i~e; ,
ď. Pokud se. týče kostnického, sněniit,'ří~ská,církev/ totižjejf
dogmatika a' apologetika,' jest ve slepé: uličce a dogmatickém
, dilemma',z níž ji nevyvéde ani její osvě·dčená· dogmatická son.: '
stika. ,Nejen 'Gerson a D'Ailly;nýbrž' celá "schola parisiensis"
hájila autonomie církevní
jejíkřesfanské demokracie 'proti'
a:bsolutismupapežství a vydala právě, v' boji, s jesuity; za tím
. účelem učení' a.názorysvýchtheológických: "hvězd" Gersóna a
'D'Aillyho, podávájící a.tlumoČíCípravé, názory katolické proti
římanství. a papežství, jež .vítězilo ,v k.atoHckécírkvi právě' zá-
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sluheu jesuitů a, teuhou papežů po samovládě. Z tohO' Vydání'"škely pařížšké" také my, pekud se týče učení Gersena a D' Ail.: lýhe, čerpáriie. 5 )·
.,
'
."
(
.' ' .
.
..
.
. Právě tedy Serbenna byla~baštoudemokrá:tických názorů
katolických, ~proti papežství' a. jesuitům, 'až do, stel~tL;17.,takže
vidíme, že snahy gallikánskéměly právěsvoti . největší operu
~profesorů pařížšké university.'
.
;., Jest jen šk~da~'že duch francouzský nenÍ' duchemOrganisac~,
ja:ko duch římský či germánský, takže tyto krásné snahy aIdeje
náboženských svebod gaIlikánských, jak se nazývají, ,které byly
podepřeny a odvezeny od theologů jmen tak slavných, nemehly:.
se vtělit "incarnovat" v sainostatnouerganisadcírkevní:---'- nebet
v tomtO' světě tělesnéni:každé "SlevO''' (idea, ver:bum, logos) po;;
. ,třebuje svéhO' Vtělení, své inkarnace; bez níž nemůže přiné.st pravéhO' .užitku lidstvu. Te jest onesymbolickérčení"Et verbuni
caró faétumest"; .:,~':. ' :,,~ ,
<. .
'.
: NejvíCepak'proniklya,vynikly, můžeme říci "vydalý květ",
snahygallikánské v,t;.ďzv.Jansenismu, jehož vyvréholením jest
Pascal. Než' to již jsou věci náni známější.
'.
.
.
, . :Opakujeme, jest tragikou,že ingéniósnÍ duchfranceuzský
(prvky, GaIlůl) nedevedesvé ingeniumduchevní vtěsnat de fe~
. rem organisace církevní-':"" k štěstLŘíma: " .
. .' '
, , . . To.byl·ďasi'také jeden z 'důvodů,.' proČ ani"Napoieon, "který
já~C!'s~át~ík a politik ,hyl též nejlepšLa' nejhlubší 'psycholog ,sv~~
hO'. národ~ a lidské duše vůbec (jákevůbec pravý státník .apoli:tik má býti), neodvaževal se, znaje duši Franéouze, založitináród I1í ' církev ' fra~cóuzskou, .. ač.' k: tomu měl 'nej lepší' moŽnost a
příležitost,' ježto papežství,v debě jehósláry bylO' pretiněmu
bezmocne , (viz bezmocnest papeže a .pakponížení, při Napo;;
.
",' , " . ' , , . ' , '. ...,"
. leenově kOrunevaci);
, Ta.ké franc~uzský katelický ,'mode~nismus~ který měIiak z~a~
nieni~é, representantysvětevého jména, (Pere Hyacinthe· Loyseui
Leisy. atp:)" není než •v, ideevém ,smyslu' pekni.čováním gaIlika'
,'.
,'. '
, :
nismu. . " ,
'Známe 'ovšem" také, .že tente>fiancouzský' katelický meder~,
nismusutenul v' erganisační imp'o'tenci, 'podebně" jakO' kdysi riá.š;
Idéjejeho ovšem trvají i ve Fraricii dosud. Jedině' naše ,církev
prejevila schepnest" tyto ideje zorgariisovat ď v, církevní celek,
ovšemÍla podkladě ideí,' jimž říkáme husitské., (pokračevání.)
~
~
,
.
Dr; J.R. StejskaL" ď
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. 'fiY'Vindiciaé.doctrinae malorum scolaÉ{ panslens'is seuco;stans et perpetua scolaepar. docírina, aut. Ed. Richerio, doctore ac sodo Scíi"bcíilico - '
Coloniae 1618. .'
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DÉRERQVY ŠKOLSKÉNÁVRHY;-) " '
•

CI.: , -

,

.

• •

•

• •

'~' _. ~

_~ ,

'. ;. Návrhy zákonů o Zřizo~<Í~í a rydržování 'škól ná;oclní~ha na
upravuspráry školské, podané'k veřejné diskusi ministrem škol.::.
, stvr dr: I. Dérer,em"upoutaly velikou pqzornost nejénodborné
veřejnosti, ale i kruhů politických a církevních. Máme-li ,návrhy
'. náléžitě anezaujatěposouditi a zaujmouti knim správnés.tano,:,
\ visko s hlediska naší církve aďnábožensko-mravní školní výchovy; nutno' se;s 'nimi důkládně sezriámiti;·,·
'
,
'

I.

"

,

I

,·Pryní předloha' o znzová~í a'vyd~žování škoľnárodn:í~h 's'ta-, .
noví, ,že všechny veřejné školy národníJobecné, měšfanské:a po- '
mocné) jsousestátněny, t.' j. ode dne účimiosti tohato zákana
.
jsouvýdržovány státem úplně. neb: částečně. Učitelé yše'ch' veřejných" náradních, škal se stanou s.tátními zaměstnarici. Tyto
veřejné škaly. náradníjsaupřístupny,dětem,nehledíc Íla .jejich
vyz'nání nábaženské. Národní školy ,jinak vydržavané jsou sou,:,
kromé. Dosavadní církEwnL školy obecné; a měšfansk~na . Slo:- '
vensku a v PadkarpatskéRusi .hudou rozděleny ministerstvem
škalství mi. nezbytné a zbytné. Za' nezby-tnémají býti. pokládány'
, ty církevní škaly, zřízené před účinnost(tohoto zákona, jež jsau
,ye škalníÓbci jediné. (kde nen,í dasud školy s~átní) ,dále 'ty', jež
, mají padle tříletéhO' průměru aspaň 200 žáků,nebmají-li merí.ší
','počet žáků, kteřLmají dastátní ohe,cné školy .přes 3km.Vškol~ .
n(obci,>kde zůstane po provedenítahoto zákona riezbytnÍí škola
církevní, .bude zřízena veřejná škola abecná,zjistí-H se v této
školní obci aspoň 30.dětí školou pavinných, jejichž' ródiče né~
.. chtějí je posílati do církevní škaly v .'obci již jsoucí.
.,
. ' .... Zbytné školy budau. ostatní škalý'těriltopódmínkám nevyho- .
. vÚj ícL, Oď účinnosti tohoto zákona stanau se soukromými a clo.:.
. tYčrié; drkve musí' siuhrázovati· potřebné náklady na ně. Učitelé .
škaI'zbytriých ,přesfanou býti veřejnými zaměstnanci 'a~ stávají
se saukramými.· . ,
. ..
',.
. '., . . . .
...,.
'.'': Nezbytné šk()ly církevní, jichž bude 'velká' většina v,uvede-'
'ných zemích, btidaustátem'převz.atya vYdržovány, a.'budau pad,léhatinarinam, platným pro veřejné školy;, Stanou ,se.veřejnými .
a učitelstvo státníini zaměstnanci a podléhati budau di-scipHnár- .'
·ním' předpisůmtěmže, jako .učitelstvoveřéjných škaL Děti ma- .
hau chaditido . těchto: škol' bez. zření ,na náboženské vyznání.
Učitelem 'a správcem takavé školy mohl by však býti jen při:-'
sli.tšnik náboženskéhó. vyznání.doty~n~ církve;Přís~tlšn~církev .'
. *)Z referátu na sy~odě duchov~ristvavPz:aze ~O.'dubna '1933:
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mělachý zástupce i v dis~ipiinárních komisich, když by ,'se, jednaló o !Stiháníporušení služ~bních povinností. učitelů z nezbyt-,
ných, škol církevních.
' . ,', ' '"
Hlavní zásady t~hoto návrhu j'sou:' '
a} sjednocení 'škol národních. (budou pak jen' školy. veřejné
. a'.soukromé,- jiné "ne) j ' ','
, ,,',
,
,; . , , " " -",,',
': h} sestátnění' učitélst~a (~eškerý věcný' náklad ponés6ú školn(obce, osobní pak 'stát); ď ď"
,:', .'.
' ;"
• é
,i~, c} státní m~nŠi~ov{školy,zří~enědósudjen
historickýi;h
... 'zemích,' budou'zave·deny ina Slovensku a Podkarpatské~usi.: '

v

·,',1

:II.'

"

Druhý návrh zákona ~pravuje správu' školství. V'rcnní dozor'
'státní správě, která jej
,vykonává'v Iú~jvyŠŠístoHči.miriisteistvemškolství. " . ' '- ,: :
Návrhem: záko~azávádí se prokáždou zemi zemskáŠkolilí
,'rada jako úřad státní novým !Složením. Má se -skládati z před
sedy.a jeho náměstků,' jmenovaných po návrzích ministta;'škol-,
5tví' presidentem republiky '(nema jí Jedy, v budoucnosti býti před.:
.5edytíředníci "správy" póHtické),' zvolených zástupCůučitélstvá
':(jednatře.timi) a,~občanstva (dvě třetinyhz' odborných>referen-'
',tů,(zemštíinspéktoři a referenti prO' !Správní a hÓSpO'dářsk~ věci
;školní) a: ze zástůpců / úřadů/( zemskéhO' úřadti~ zem. finančriího
ředitelství, ,uřední lék~ř' a, technický úředník}., Zástupci církví,'
- v' zemské školní radě se odstráňují (dO'sudrilělatamzášiupce'
ch-kevka,tólická, eyangelická: á izraélité); . - :: -,',.: ,: ': ,
.", PÚ 'ié~ských šk~lnídi raclá.éh podle návrhi{zákOIiabylyby
zřízeny národnO'stníodbory jiných národností., " " , ", ,"
',' Návrhem dále
'opět .:iavádi 'pojmenO'vání' okresní Škó.}nf"
riLda,' jeŽ se niá skládati.zpředsedy, jímž jé příslušný škO'lní inspektor, jemuž dává. se tak, charakter státníhO' :úřédníka, z: ííá-'
městka, jejž yolí 6kresru škO'lní ,rada ze 'sebe v ,plenární schůzi,
ze zástupců ,učitelstva aobčaIlstva, jichž musí býti dvakráte to:
,lik, jako učitelstva, vO'lených okresním zastupitelstve·m,:áze·iá~·
,stupcůók1-esnínoúřádu(zIlichž jeden je 'okresní lékařr.Okresní'
škO'lní inspektO'r ' vykonává též přímo dozo.r na vytičovánínábo
ženství na nárO'd;, školách státních, pokuďpříslUŠí' státti.(§ 57.}
,'_. ,V městeéh, se zvláštníÍn statutem' tvoří 'se samostatné" měst
ské školní rady. V, školních okresech národnO'l1fně smíšených se
zřídí zvláštní, okresní školní rada, pÍ'o' káždou' národnost; 'která - "
má v okreseaspO'ň,30 proc. příslušníků a aspO'ň 10veřejných!ná
rodních škoh:",'·'" - • '.: ' , ' ,'. '" ",
, :, :~,:;
,
:Místní škO'lnÍ rady· skládají 'se z, předsedy, zástupců učitél~
stva, rodičovského sdružení a zástůpcůškO'lní obce,jichž,je dva.,.,
kráte tolik jako zástupců učitelstva. ' .; -,
,"
'a vedeníveŠkeréhovyučovÍíní přísluší
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'Pokud jde

ó nábož,enskoú:výmm;· ~á vrh' zÍikon~ :'ponechává ,ne'-

'změněny předpisy,'~jež;'pojednávájLo

vyučování .. náboženství,
ustanovování učitelů náboženství,opoužívání .
·knihapomůcek náboženských. Příslušné §·4-:-7 osnovy Dérerovy
'rilaj.F tato ustan()yení:« .' , : . ' .
,~. . ' . '
.'
;,§4. Bez' újmy dohlédacího' práva státu zůstaveno jest Každé I
církvi, nebo náboženské spólečiÍosti. recipované.nebo'státem
'uznané, aby 'v, mezkh' pl~ttných 'předpisÍ1opátřovala i .řídila vyučování náh&žénství a cvičÉmí nát)oženská· svých příslúšníků 've
'škólách'náródních a středilÍch á aby na toto Vyučov<Íní a.cvičenl
'dózfnlla>, Na' vYuČování: v', jiných předmětech 'církev nebo. mihO::'
ženská společnost žádnéhovlivú nemá.'·, ".' .' . , . '
.~ . § 5. VefeÚlých Ško,} moh~,ri :~a splnění~ákónných' p~díníne,k: .
.,úžívati všichni státní občáné, nehledíc. na vyznání náboženské. . ,
, .:Nen(~~tk<Íz4no,. aby'doŠ~ol, zří~~Ď.ých: pr~příslušřiíkyněkte;. rého vyznání, .vydržovatelépřipu.sti1i za,splněnízákonnýchpod:.J:llínek·i přísluš!líky' jiných.vyznání. ' ; ' ; , .
,'", § 6:0řadu';účitelskéhóna' veřejných"školách ,mohou 'dosáh.,.·
.noútirovnou měrou všichni státní občané, ktE:ř(pro něj prokáží
" , . .
. zákonitou způsobilost; . . . ,
... : "Učiteli náboženství. však 'mohou býtiustahoveny jen. :osoby;
. které':pHslušný :'vrchníúřad náboženský. prohlásí k .tomu zazpů'!'
.. 's',o b'le'
. , . . ,,' .
,.'. . . . . ' , '
1.
. .
'.,,' .
",'
.§ 7; Vyjímajíc vysoké školylze na.všech:veřejnýchi soukro;.. .
mých školách užívati jen učebnic a vyúčovackh porriůcek; scnvá;.,
lených příslušným ministerstvem.
....'
. " Knihy a pomůcky k vyučóvání nábožensk,ému' mohou však
tohoto;schválení doski teprve tehdy, když příshišnývrchní Mád .'
náboženský uznal, že. se jich může užívati.'" .
. ' ..
'. Hl:avrif-zásadyósnovy'tohoto zákona' jsou;
. :' ,. i sj~dno~~ní·(uriifikád~)škol;késpráVY~celé;n:~tátě. bosa.;,
,.... vadní roztříštěnost školské ·správy. jes,t' neudržitélná .. Y hí sta:
rických . zemích· js'ou zemské ,školní rady,
Slovenskti;,:referát
MšanQ;v Bratislavě, a v'Podkarpatské .Rusi pouhý" O:dborzem- .
ského :uřadÍ1; Podobně jeto s nižšími'šk()lnínii úřa:dÝ~Vď čechá.cli
av zemi Moravskoslezské Oj sou zřízený okresní školní,výh:óry,: na
SIovens~u a v Pod.karpatské Rusi, však jen' pouhé,iÍlspektorátý:
J :
2. :Odděleizí Školské spráry od správy politické,a:'jéjí6samostatněnL Předsedy zemských školních ,.rad', nemají býti úředníci
politiéké .správy, . nýbrž .·jsou jmenováni· příriJ.o presidentem re- '
publiky a>pře~se,do:vé. okresních.Školnh:;h .. rad inspektoři., .jmenovariíriJ.inistrem ' šKolsťVí.TotO' .osimÍostatněrií·. rů:znvch : oborů ::,veřejné správy jeúčélné,aprospěšnézejména školst~í.
.:
.
. '3.Zdemokrafísovaizí' školské správy; kteráse v osnově úplat.:
ňuje tím, že členy zemskýchi·okrésnícha 'místních školních rad
" '" mají býti vedle členů úředních':
jene volení zástupci : uČitélstv·a.'
a
,
.
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.<občanstva;' Příinézastoupenfcírkvhn'se':nepřiinává,{alě,nebrání
····'občaIistvu;by"za s\'é\zástupce:vyslalo duchovní:'_ , " . c ' .
',' '4;Odbyrokratisování školních \úř;:.,dů za'Vedenímsprávních:se:' .
nátů tříčlenných, skládajících se 'z předsedy Úředníka',azjednoho"
zástupce občanstva a učitelstva. ,které budou rozhodovati 'o všech
věcech;' kdy ,.zemské a okresní, škólnÍ rady. mají vydati ,rozhod. nutí,'neb,učiniti, opatření v: oboru své působnosti. 'Jest to pokrok
proti dosavadnímu,stav'u, kdy seo' takových ,věcech rozhodovalo
zpravidlapresidiálně a sbor hotovou věc jen schvaloval. . , ..'
:,5. Další zásada tétoosnovyje'néírodnostní samospráva. Osno'va 'dává místo dosavadní parity stanovené zákonem,.poměrné :r.a- ,',
stoupení, závislé na posledním sčítání lidu. cU zemské školnCradý ,ď,
. má,se.zříditi odbor pro·každounárodnost, nak~erou případávol- /
bou aspoň 1 zástupceučitélstva ze škol příslušného vyuéovacího
jazyka a 2 zástupci občanstva příslušné národnosti. Zda akoHk
učitelů' a občanů,' připadneinenšinové .národnosti, stanoví minist,erstvo,školst"t Zástupce občanstva zvolí zemské zastlJpitelstvo
podle zásad platných pro volbu ~emského. výboru. Volí c;etu tedy
.systém, nikoli stabilní" jako' je dosud,. nýbrž pružněj sÍ se zřetelem
kvývoji jednotlivých 'národností;.~ Počítá' se s tím, že by v Če-'
ch ách avzemi Moravskoslezské byly odbor česky a německý, '
v zemi Slovenské slovenský a maďarský: Jestliže by příslušniků ,
"merišinové ,národnosti bylo tak málo, že by podle volebního čísla ' '
neměli právo na národnostní,odbor, dostanou zastoupení v, jed'notné zemské školní radě, je-li a:spoň 100 literních učitelů pří
slušné národnosti na veřejných národních školách, a zřídí 'se pro
takovou národnost zvláštní senáty.
., '
"
',•
. Okresní školní 'rada má~býti v· každém škoJním okrese zpra- ,
vidla jediná.. Ve smíšenýéh okresech ~ zřídí sez"láštníokresní
školní rada pro každou národnost, která má V okrese aspoň 30
proc. příslušníků a:vedle tohó aspoň 10 veřejnýéhškolobecriých
a 'měšfanských, podřízených okresní školní ,radě. ,K příslušníkům
, . určité' národnóstipřihlíží se vždy jen, pokud j sou čsl. stáhí(
: občané:
,
,.
ď' ,
, .."
"
",
"
Místní školní rada má'býti v každé obCí zpravidla jedna~ Kde
však jsou ve školnÍ' obci veřejné školYTŮznéhovyuČovadho ja, zyka, zřídí 'se zvláŠtní místní školní j,ady pro školy každého vy- '
učovacího jazyka;, ,'.'
., "
"
',
*

To je jádro dvou výz~amných osnov školských. , .. '.
'"
, Učitelstvo riárodních škol, jsouc si vědom.o velikého jejich politického; kulturního a hospodářskéhovýznamuí vítá jej upřímně
a usiluje ,ůjejich'uskutečnění. ,
,
.
'
.
Pokud jde,o politické strany, možno říci, že postavili se k na- ,,'
vrhu· o zřizování a vydržování škol národníéh ,'hlavně ,lidovci'
luďáci, kdežto proti návrhu školské' správy. mají námitky i,jin'é
strany obávajíce se Iiárodno~tní, autonomie;' ,. . ' ! ,;
.'.

'a:
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. ;,:Jakě;stanoViskozarljály";(:írkv'e?,,'
,:
'", ' Naprosto "zamítavé:., stanovisko: zauj á.la';drkCv ':římsko~káto~' ,
lická,;j ej íž' ép'iškopáLVydal'proti ,těmto.~kolskýmosnovám pastýř-'
ský; list.~VidL v nich: útoky na· náboženství .á' porušení' historického' ,
" prává,církve'katolické;Odmítají návrhy ;zejménáproto;!že'Vylu.; :
, čujLze'; zemských' školníCh, rad' zástupce, církve;' v, ničhž,vidímo
:rální oporu á: zastání; náboženské výuky i' učitelů náboženství, á"
, dálé': že. jimi ,dvě: třetíny:slovenských'školdrkev'ních ,postátněním
'vezm'e za své.;" ." ';, .' , ,,' \ '"
" " " ,'. , "" "" ,,' ':,
, Faráři církve. českobratrské evangeliéké na: konferenci 'v~ar:- '
dubicích po referátu.univer;'profesoraďDr. 'Koiáka zau jaH k. osl1o.,
,vámstánovisko sympatické. "
,'_
"
','ď
, ;Církev Československá, dosud' oficielně se nevyslovila'. ústřední
,,' rada CČS uspořádala o, těchto předlohách a.nketU; kdéž, odborné
"i'eferátypo(;lali univer. profesoři Dr. Kozák a,Dr.Kapras.Koosta:.
továno,' že' církev československá nemusí se obávati těchto' reformn~ch .předIoh;,neboť nábožensko:'mra.vní 'ď, Výchova . mládeže' ve
,,' školách jimi není ohrožena, jéžto,ponechávajícírkvím v plném
rozsahu dosavadní míru vlivu navyt1čování nábóženství.Stávající
'předpisy o vyučování ,náboženství ,ve školách ·se Dérerovou osoo-:vou nemění., . " '
'.,'
,"
, , ,Osnovy obsahují. mnoho positivního pro naše školství"že,by ,
,'hyl velkou škodou,' kdyby ,nédošlo k jejich uzákonění:)'
"
,', Jari;~oháč(?k.,
'I,

,
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PISEMNICTVI., '

"

"

, *) V debatě vysloven ,souhlas

.

li předlohami. '-:-:'" Po~n. r~d. ,,'
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celek, možno si už př~cez' toho má-,' ie ten ,kámen 'úrazu"celého'" podniku,
,la, co dosud , vyšl~. učiniti:, dosti Okultismus 'má obsah "příliš~ ,široký
správno1,1 představu o ceně a význa~a', neurčitý,nekrítiČnost u' něho' bývá
mu knihy, Přes, topůjdé' óvšem' spí- ;', často domove~a: tak, není 'divuí 'že
še o upozornění, než, o' referát,:",."
pro sebe anektuje právě: ten ,hlulio:" NejdÚve' několik slov kprogra~u",kÝiď,a::: správIiý výklad ,přísluŠných
'spi~u, ,,~
' b i b l i c k ý C h "míst' na; základě čtení'
, M'T, t' o' . bý' t' ,;' t t' " k" ',': "~ , " 'esóte, roího, - a . křesťanským " církvím
a·
1 a )es' o )a ySl specIo
"
o " " ,~
, ,
ík I'š'
' od 'p'
prenechava" s pokrcen"m
I IC I' se.
0. ram,en',OÍlen
,:'.
a'lnl' nau'čn'y' slovn,,,
'dóbntch mu sbírek a filosofi~ký~h .... způsob druhý, ď který, prý zaviňuje
;,Wiirterbuchů" nej~piše' jen formo;, ,všecky. ty rozpory, ' : : ;
Chce obsáhnouti pokud m'ožno Úplně' ,Podle okultista 'se v církvích· bí~
hesl~ z, ~boru' okulÚsmu, filosofi~ a ble nepochopila,á' když, tak' maten- ,
mytho}ogie' a uvésti.'k' riim' ále'~poň ,ali~ticky, Zkrátka,. čtou a vykládají
hlavní' literaturu" cizL i' naši. Tím ,se tam jen slova a ne to, co se skrý:'I
. " .
"
,,"
,
".
•
:
ovšem, není řečeno; že' by se' dostá': va' ,za' mml, ,
' , ..
vaiočtenáři;byť ije~u nejvýzri~č':'" - .Mimoděk ~ipomenete _ na, (:;z~,
'nějŠich h~~~I,' nějakých' drob~ých"'Vodnářské' evangélium:; a sitad 'hía
monografií.:' Autorům:' jd~c spíše "o Otakara Březinu, kt~rý dóg~atu
st~učnou ',' info~a:ci "hlavních ry~ ró~umiíl pouze esot~ricky ("Všecky;
sech, "
"'"
,
náboženské i vědecké 'symboly 'jsou
'Přes' iitto 's~ahu s~:~Šak ~ěkterá ,jako' InUia: slzí, které vytryskly z:
hesla rózrostou na větší poČetďstrá~ oslněného, ,v úžase ptevřeného; iraku
nek.Tak 'třeba lie~lo: Adam, abych duše, pohrouženého v sálání věčné
uvedl al~spoň příklad.
' h o slunce. !dnožství. pravdy,'které
Nejdří~e se rozbírá k~átce etymo- js~e v'~i:~ schopn~ viděti,.odpo~~, da .
stupm
10 5«I',e 'slova,'nac·
e zo, se ,uva'd"I o ,'Ad'a
. ,cIstoty naseho" srdce, K',",CIInOVl - trádice'. biblická;. dle 'odáni' stotě srdce se jde krásou 'životá, :.",
, . staršiho;'~ladšíhq . i pozdější~li ,Ie-: - ':, do~is~ Bře,zinova,' o~~štěnéhov
ge'nd, dále tradice islamská'egyptská: !etos, ro~' ca~op~su .,,~olo}, ,'"
'baby'
Ionská
'," ~',~'p'os I'eze. k~"
vede
,
"
res.ans k'a,
. Jenomze
" ' : ,BreZinU
'.,.
. ,JInam'
, , toto
" '
"'J""
.'" ",,:,:
.;:., .. ,o: ;':
pOleh dogmatu, nez hermehkY:JeJlcb:
" e ovse,m, zcela pnrozeno, a, P0 7 ' , ýkl
d
b'bl
"
'b
'ť
,
.
,
'"
v a l e, ne o 'Jemu )e sve"ho
chopitelno"
že,'
stanovisko'
,
,pisatelů "d" h .' . I' f:
. ',' )Ila
" , ',; "
'
" r u u ':'pos an umeol'
ec k'e, ,'arctL'
Encyklopedie,
k
blbh
)esta
bude
ta'
to'č' ," '.' 'd h'
','
t'
,
"
"
,
'
,,'
, ó ' , ' .. "
pa rl ne vysl: UC ovm ln ensl't y ..ve
kove,
)ake,,shledavame,
)1 okul~,
, ' o, 1','po~'
" •. ,'"
" ' , . , vubec
"'"
' .... - smys Iu k'va I't'
I a t"Ivmm, "zaroven
hstu
a
hermehku.
'I'
"
'b:
"
k'
"AI'
"b ozeno' , .
s amm na ozens ym,'
e, na
,
'
Bible jest jim psána, "hieroglific~ skýIn zase v tom 'smyslu,jaltý tomu
ky" a její tekst ~ožno Čísti alespoň ' slovu 'dájeanou budoucnost ':(doda~
dvojím způsobem,buďesoterně, ,ne- vá . sáinBřezina)í, kterýmžto' odká.;
bf>"e:x:oterněj ,v prvém případě:,za . zem nás, bohužel' vytlačuje 2i mož;
sV,ěcencem" ,v druhém' případě způ~
nosti posouzení "pod zorným.úhlem
~obem 'profánním"
dnešká,
"',,'
-Dle' nich: jest ovšem nutno míti ke '
Třebaže, takóvéto, nazírání na 'psa'': ď
'správnému,: čtení" Mojžíšových' knih né 'Pbmůcky náboženského'ďži:vota'
určitý, klič,jinak ~ se nedobéře!Ile nelze přehližeti, přece nemohou Hle
prav~h~.'s~yslu 'čteného 'tekstu:A iu' .. státi výhradní" normóu "biblického
,
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: nebo '~dogmatického. v:ýkladu, ~,'to už . vislosti okultisrilU a takovéto filoso.;
prosv~je mimořádně subjektivni za~' fie",která a! uŽ tak či onak musi z~':'
loženl,. kt~réj~v~danémpřipadě ujmouti k obsahu jeho al~spoň 'ně.;
.nutným. přivlastkem ;,zasvěcení"~.:,: a' . jaké .stanovisko, přece 'se ' mi zdá, že
. . to' i tenkráte, když, se už stálo obec- bylo' . zbytečným'; rozšiřovati. program'
.. nějšim majetkem ' nějaké ~ společnosti. ' , knihy ,o všécka. hesla fiiósofiéká.
Při nejmenším bude ;:nutnov, t~ko~ Snad má tento p~čin o'právněni~ó: '
, vémto připadě prakticky]· počitati . s hle dem . na . čt~náře z kruhu společ
~elmr. vlivnou' tendenci, jaká bude ',nosti čsl; hermetiků, ale nikoliv pro .
. ovládati literární' podniky tak6vé .. čtenáře mimo tentokruh~kteř(ohy,!,'
společnosti, což ovšem plat! io dile čejně ,mívají; po' ruce dostL ko'mpen:.
námi posuzovaném,' zvláště'pokud dH
slovniků' filosofickÝch, kterážto
jde o hesla dosahu' náboženského a' literatura: ostiltně, i ·u,~ nás zna:Č~ě
o. hesla z ~mythologie •. Berouce' pak ;.vzrů~tá,nehledě a~i k spisům tohopatřič l1 ý zřetel na. tuto okolnost, vyto. druhu, vydávaným v Německu,
béřeme 'si. z obsáhlého, spisu; ještě
Francii
Anglii. . . . . , ,
do~iiužitečnýchpoznatkůa údajů,
Proto táké . (pokud ,mám v' ru~e
,
které ná~ poslouž!."
hesla, "přináležejici fÚo~ofii( ,podá:
'
. AJi.t bych si . do~olil upozorniti vají ~éně" než uvedená, by! i n~vel~.
,ještě, na . jednu okolnosti Uveřejňo- . ká,.kompendia,~ která. jsouce speci~
.,·vaná hesla 'n~šeho spisu;. jak už p~; 'álními,'m~hou 'se 'vice' a soustřédě~
:věděno;' náležej i do širokých oborft něji věnovati svému th~matu~
okultismu; mythologie, ale, i filoso~ " Mista, 'získaného'úbytke~, nlno~'
fie. _ V 'dějinÚh filosofie lze velmi' hých z těchtoh~sel, ritohlopak býti
snadno rozeznati údobi, v nichž to" vy~žiio' krozšiřeni tekstu he~el ob~'
, co se d~es~lespoňhistoricky počitá . sahu ~kultniho . a myth~logi~kého,
k souboru okultnich nauk, ~k zvlášt- ··Takovét~: ~ilo .mělo .by jistějéště
nimun'taj~tl{u jejich, bývalo i,majetvětší' význam,než )akého . dosáhne.
ke ID JHosofickým, a~iž: se: vydával fi:, při programu jižzavedené~;; .. ';
loso( (jako dnes ,a včera). nebezpeVcelku však můžemEi se z této' dé. 'čí, že naň . proto, hude ukazováno, le'. už ,zamýšlené a' dnes' realisované .'
'. St~či v~pomenouti:'fHosofi~řecko- edice. "Encýklopedie" jen radovati,
o~ientál~i,. kdy fii~s~f ď chtěl. býti inébof po 'stránceinformační bude
, ihe~sofem~ iľ mystikem. ~ dnešním pracovnikům i v našichóbor~ch sotVa'
.' slova., smyslu, kdy se. t;ořily ;iakési postrad~telnou pomůckou,' .. ~: .. :.
sekty"které by bylo moŽnó· zváti
Dějinyok~ltismu a.jeho· \řývoj
. ,zr.~vna tak.~nábo~~~~kými': jako' filoj~~uÍíice spjaty s ~elkovým kultur:>
,sofiqkýmr: škola FHonova" novoníÍn vyrůstáním lidstva a: 'hyl vÝ~ost:- ...
'l?ythago~eici an~;voplaton~kové':s 10 nál tomto poli i doštifanta:stické~ .'
Plotinem,Porfyriem,.a.Jamblichemh~ býl!; zůstává' tam přec pro naši
. jsou toho ,dokladem; ....
"nevědomost ještě' dosti nevyjasněÍ1é.
~ . Jaký- ,však r6zcÚI, ~d '.těchto dob 'v ho; Zvláště ,vša.k. nelze přezirati ob~
pozdějším vývoji. filosofickýchnaůk, tižné práce, s lakdu se věnuji' jed~:
. které dospívají čas" od času až k ne-, notlivým.·odvět~~' okultismu' jehó
gativnimu hodnoceni všeho okult~ badatelé, v poslednich; desítiletích ,a
niho,
,
dnes,' Ac právě na hesla t~hoio; drů,:.
,Třebaže iu,~utno mluviti' o '~óu-, hu' se: vi'"EncyklopedÍi'~ nejvíée'těší~
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souzení násilí' v ,politice a zavrhuje
ml á povšÍIlllleme si jich, jakož i cedíla,'ještě' jednou po jeho 'úplje, nebo!' klíčeni, k modi hmotné' je
.némvyjití: ; ;
. Podzimek., , vždy mocduchovni.ďR~vněž. tak dokazuje, ,že v, životě' politikově ne-,
Dr., Alf r e d F. uch s: Chytrost
smějí hráti rozhodujícineho' příliŠ
. či moudrost v politice. (Macchiavel-význačIÍou roli peníze. Každý poli~ik
lism.) Státní nakladatelstVf ,v. Praze '. většího' formátu přijde jednou ,na,
1933, str. ,í48.,
' 'roz~esti, 'kdy se mu náskytneďpříle:/Jedxiaz dalších· p~pulárně ' ps~~ Žitost svoje . vliv~é postavení zpeně~
nýčh:kníŽek Fuchsových,'která ;po_žiti. Kd~ jé však opravdu politikem"
dle niéh'o:pfesvědčeníj přinese hodn'ě vždycky siřekne, že vliv; ať čisté' fU:
uŽitku. Dala, býse' totiž napsati z ce znamenají víc, než peníze' (s.30).
, 'dociela ji~ého 'hlediska a ač jé 'sdo-Alternativu "sláva či úspěch"· nutstatek. z~áni Íiáš poměr' ke kalolí- .'no· r~zhodnouti'v' politice ve', prokům, mož~o plně 'souhlasiti iSe zá- spěch prvé, nebo!, kdo jde za -sl.i~
kladním tónem, ,který vyznívá z ce- . ' vou, tuší za tímto mu~rajem vyšší
léhospiskíi...:....éďt..j.ďdělliti ve světě, řád a zákonitost. Honba jim 'za',ú~
j'.póÍitikus:patřičnýmohledem ,na, spěchem je'scestná: PrototaklÍ máa
zorný úhel'věčnosti.Žé to bude ,pla- ' .bude míti v ,životě politickém idea II
titi ovšem také 'pro katólíky, kteří aŽ 'ideologie největší. a posvěcující' výnadměrně rádi se politicevěnují,je znam; už' také z' tohoddvodu, že
sá~~zřejmo: '
'
'každá idea je.velkou sociální ;ilou.
" KníŽka je" obsahověúč~lně roz- "DrUhý oddíl, knížky má název:
děle~a,;ač. seautór' nevyhIÍul:zby- . Dvojí morálka?
' .
téčnému.přepadáÝání ~átkyzkapi':
. Kritisuje' n~jdříve nadčlověčství a,
tolYl do. kápitoly, místy pak iopako- titanism a zase probírá' celou věc na
'Vá~i. Leč to' je, ~elkemvehni nepa-. velmi zajím'avých 'příkladech z poli~
trná vada~'a·snádno ..vysvět!itelná u 'tického světa, jakoŽ i typ~ch lit~:':
žurnalistynezbytným:chvatem;.:
rárních (Fausti Konráď Wallenrod);
<·.V; lÍvodních slovech spisku up~-' pak přecházf ,k 'posouzení' dvojí mozorňuje autor mimo jiné na dvojI:
rálky (cituje hodně Webera)/stavovPředevším, že,v jeho knížce'nejdeo. ské morálky,'~dpovědnostiza poližádnou . učenou sociologickou studii, tické'činy,' davové,' psýchologie a
nýbrž 'o: objektivní zpracóvání sub-' končípoůkazém na některé současné'
jektivnfch 'zážitků politického intélek- "příklady zbožnění stát~" (fašism," kotuála, ll: potom na okolnost,. že naše mu~ism), .jehož provždy neblahým
doba má velmi. mnoho podobného
zapříčiněním. bylo ď. suspendování
s d,óbou renesanční, která dala světu 'mravního zákona p~o cile, politické
!'iacchiavelliho.
a to buď národní, nebo mezinárodní.
, V prvém oddílů knížky rozebírá
Třetí oddíl uvádí nejdříve dopoli-,'
,spisovatel nejdříve' lest, chytrost a
tických poměrů ·časů vnichž vyrostl
opatrno~i 'v politice, doprovázeje vy- . Macchiavelli, jehož Život a dilo jsou,
pravovádí příklady' ze současné doby' postave'nydo, protějšku kSavonai minulosti. 'ZvláÚě probírá otázku ' roloví.
.
. .:.
t.~v:- státní raisony; která ještě vdi~' . Macchiavelli je mu.· politickÝm
plomácii minulého století hrála siltlteorétikem ve vzdúchoprázdné1l1
Odtud d&stává
se. k:po. 1l0U úl~h~~
,.
"
.prostoru, CesareBorgia moc~nským
..

léJib

"

"
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.-, . ~olitik~m bezko~cepc~ ..~· Savonarolá
kazatelem bez', dostátečIiého'smyslu
'p'ro realitu. 'Tol tiojíce' renesančňích
politiků, ~.riíŽ představují:Macchiá~

,'. Pro' nÚ je arciť. n~jzajlni~věíší
oddlF třetí, . rÝsu Her ,str~č~ě,ďalepře':
hled!l.ě děJinné vyrůstání kií1turyna'
širém pozadí rázovité' přírodyru~ké~

~,
velli politický intelekt,' Cesare 'Bor,ó
Autor uvažuje' o vývoji. k,ultury
gía-' politickou InOC, Savonarola' poli.: této 's. hlediska " migračníhó,~ to j~st
tické:, ethos. Ztroskotáli všichni' pro~ , s hiediska zeměpisnéhópřemísfován!
to, poněvadž' ~lastnili každý jen je- středisek kulturn'íhoživota .národů;
diné z trojice politických :nezbytno- , ú "ni~hŽI~eznamenatiň'ejproiíika::'
sti.'Neménězajímavýini než tato . vě'jŠí viiv na hlstórfcké, prostředí,. d(j
kapitolka renesanČní jsou 'óbědalší: něhož byli' jednou tito :iíáródoy'é' za-,
Macchiavellism .v . literatuře 'á: ý dě.
saz~nL\ Rus j~. arci ť~elkóúsoučásÚ
':jinách, s četn'ými' podrobnos~mi o .\,S'iaréhosvět~", v jehóŽ kúltuře Úe
"Knížeti·~ a potóm srovnává?í nábo.\ zř~telně rózlišovatllDezi osvětou: zÍížensko:p~litických' problémů rene'
padnía vÝchocintOvý~oji'prvéau~ "
. sančnícha dnešních v kapitol~ před.
tar toliko' jedná, poneclÍáv:ajevýposlední;Závěre~ mluví. oprobabi~ chódníajižníČásti kontinenhi. jakož
lismu (přehledně mluvíC) tutiorismu; i Hi!l.dustári' a Dilný Východ ii jejich
laxním. p~obabilismu, probabilioris-" svéráznými" civilisaceini stranou.,.
mu) a snaží se z něho, ovšem jako
'Pósuzuje, hi~'tori~ky; ·vt~~jově, .. se
. katolík, dějinně obhájiti, co se ještě,
stálým 'zřetelem k polDěrů~·., pro'siře~
, obhájiti dá. . P o d z i m é k..,
dí: Odtúd. neustálé. váŽéníkú1t,!-rně,
. ..
klimatických vitahů;:.kterYch je .. tu
P. N. S a..v i c ki j: Šestina světa..
'.'
'h" 'k ..'
_.
.
po zásluze k c ara tenshc~ v,:<?~ y:y-:,
Rusko. jako. zeměpisný a historický, užito., Nejdříve popisuje vývoj.,ku~~
'celek.:Knihovna .. "Výhledy" .16.' Me- - . .' , . . . . '
'd
tury
prvé'.tisí,cileti.po Kr. (pře lantrich, Praha 1933, str•. ~19 a 7~ chází' 'civilisace' Mesopotamie, Egypmap..
ta, p~zději, okolo~.1000· př. Kr. kúlo:
. Není mým úmyslem podávati o.té-: tura 'mykénsko-trojská), potó~'v
to, knize úplný a kritický referát, -druhém tisícileÍipo Kr. Postup je
. '~ýbrž upo~ornitr na ni. Jak už, pod- charakterisován stálý-ni př~sunem
· titul ukazuje, jde o: spisgeogndický, územfo teplotách vyšších do pr~-:
,prostoupenýneustálým zřetelem'. k
středí teplot ňiŽŠi~h. Odtud 4 při~ ,
historickému vývoji národů; obývají- bližné obhisti kulturní, teplotami. ko'; .:
cích ro~sáhlé ú~~mí- evropské a, asijlem +200 C' a~tŠe cÍó r~ 1000př.
ské- Rusi.
"
Kr;,' kolem. + i5 ó C a výŠe odro 1000
· .·VšÍIÍlási prótozr~vnatakpoměrů
př. 'Kr:, kolem·éj-l0 0 .C.ca"výŠev
· přírodriích a dějin vzniku území :říše
prvém tfsicileÍí' po_,Kr.' II poslé:ž~
ru;ké,' jako poměrů klimatologickýéh; s teplotou kolem . +5°' C a výše v
: 'nebo charakteru fásíve. vývoji' Rus- .' druhém' tisíciletí po Kr. Póstup ze;
ka jako, státního a politického' celku~ _ měJlisně-os~ětových'př~lÍlístě.~í ,ciěji; ,
. Iiítere~ ~uiorů~.· jé jednak' geopci- .'. se .dle 'tohóto schematu stále' směrem
litický, jednak geográfický a' histo-'· k severu il' ~dtud,doufá ~i.tto'~~' Ú _
ri~ký,v kteréžtooddily se' také.ób-· třeiim: tisícilétí (budoú~li '~ilý, které'
sah'kÍlížky rozp~dái'ániž' se Hm sfró- působily v, minulých- tisícilétích pů-:
jeně škatulkuje, co ,ve' skútečnosti· sobiti na kulturní: ~ývofzápadnť čá~'
plyne v jednom' toku;
sti Starého' světa: i nádále). 'posunou
'-'
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'se asi dil území klimatických, pásem , životě žije mládež,- dospělí a starci,
s p'růměrnou: roční ,t~plot~u kolem po~pol u~ A 'tak' tomu je i ~ kulturou>
,Oó. C,tedy směre~, ,k:Rusku-Eurasii,
Ve srov~ání Ruská-Eurasie a Se-,
a Severní Americe.
.
verní Ameriky, možno řici, ,že kul- '
Proto praví autor: "Lze ,miti 'za, to,
tura prvé oblasti,' obsahující nejen'
že směrodatná centraos~ěty, nejvliv- tradice pře~zaté, z ,Evropy,>itlei od~
nější ' 'její' střediska již nyní nejsou
jinud, na přiklád z _Byzance, ,a - zajen v, Evropě, jak' tomu bylo riedáv~,' bírajíci i národnost Tatarů" Uzbeků,:
no, ale i v, Rusk~-Eurasiia Severní ,Gruzínů" Arménů etc. ,má ,do sebe
Aineric~i ,že tyto dvě' oblasti, nebo, cosi svého" ~dlišného od kulturního ,
lépe dva kontinentý;se ~t~vipo b~k
pokladu kultury' románsk~-~germán~, '
Evropě a' "vysÚídávají" ji ~e smyslu •ské jejímž' podnikavým' dědicem se
převzetí čá~ti ďkulturnit~orby' •.• " :, stala Severní Amerika.' , ' " " ,
,Přetlumoči~ pak 'g~ografická sch~-: 'Proti těmto schematům autorovým
, ma: kulturních, př~':TIístění dti řeči dalo by se arciť leccos n~inítati" už
ethnografické;,označuje autor Rusko-:
hneď se s'tanoviska' Slovanů středo~
EurasH ,j~kó p~r~o~u siovansk~-~,~n~ a jihoevropských;, kteří po stránce
golskou, sI~vansk~-tu~á!l,sko~.
,kulturní zdají se býti ,ve ~chematu,
Sl~~anstvp z~padní 'a, jižní, které
autorově odkázáni, na pouhou kulje z 'ostatních, :evropských, národů - 'turní recepci.' '
,
rusko~,asij~ké kilÚufe,nejblíŽe" níůže,
Po tomto úv~du probírá autor zeprf býti dobře :s~ojujícim: článkem vrubněji vývojové fásevznikání Rlls~
mezi Evropou',~' ~urasií.,
,
,ka, v kapitolách: Step a usedlost'Posléze ptá se auto~: Jak )et<)t~uVýznani'kočovIiíků veuroasijské~
vprócest( kulturně-geografického a
světě':"':':" Ruské' dějiny na ,stepním
kultuTIlě-ethnografického 'vývoje 'se ,'pozadt' Je tu 'mlloho zajlmavých myzměnami-v, obsahu' ,kultury? yzniká' ď šlenek a - námětů (výzriam tatarství'
~u" otá~~a; Je ,myšlený přéchod kul-: pro existenci Ruska, Rusko' jakopo::
tury z Evropy 'do' Ruska-Eurásie, 11 " kračovateI Velikých Chánů Džengise
Severní Ameriký podoben přeinístěIÍi a Timura, vliv kočovného světa na
středi~k z ArgolidYJ do Attiky? Ane~ příklad; Skythů,·; Kirkizů,' Kozáků;
bo se~vým rázemďblí~í přemístěni :význam Zlaté' Drdi, religiosn{ typy
kultury ze zemí starého Výchódu do ' ' a prinCipy eurasijské jakopravosla~
Hellildy?
'
ď
'ví, musulmanstvo" š~manismus, dě" ,Tyto' příp~dy 'dějinné 'cha;3:kteri~: jil1né: prosÚedí hornovolžské Rllsi:
suje autor' jako: krajní. typy: přémí~ XIII.-XIV. století s elementy, býstění~s~ětových center,pokud se zantskýmÍ; procházející školou tatárvšak týč~ kultu_ry Ruska-Eurasie, a
skotl ,etc;), o 'nichž nelze, se tu však
Severní Ameriky, zdají 'se mu' býti 'zvláště zmiňovati.
ve" vztahu ,krománsk~-germánské, : Nejposlézeje tu zdůrazněna jed~ . '.
kultuře, Evropy spíše, jakýmsi mezi-: : riotnost 'Eurasie po': stránce'ú:zemni ':i
type'm, analogickým vystřídání světa státní; Je :prý, sice, pravda, 'že ,pohellénského světem hellenistickým.:
sledních letech, vstoupilo ;:Rusko- ,
Dodati: ještě m~žno"že v těchto' Eurasie do obdoílÍ' veliký~h' změn,: V',
pr~cesech kulturně "staré" neztrácí- nichž se, rodí' něco -nového,', leč, 'tato
všechen: svůj, význam: oproti,směr ~utac~ prý 'nijaknépřerušLgenetié.:
udávajícimu "mlad~mu'~: I. v. běžném.. kou linii, a proto :také klíč k poznání
',"
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ruské, přítomnosti ,:(a,ovšem,.,i :.bu-,
dQucnosti) ,zůstává ~zase tam, kde byl'
vždycky:-,-:,v sezná~nist~rie. '. ..
, Pro nás má kniha jeden nepopíra~
telný.význ~m. ·Jsouc. vědecky ~zalo
ženým : informatoriem; o Rusku ' ho~
'sp'odářském,

sociálním,:historid{o~

·politickém i geograficko~přír~dním,
., poslóuží co základ aúvód' všeobec, n~ho rázu do nejpálčivějŠíchotázek.
žitých a. řešéný~h v so~ci:obém RUSKU
a obrážejících seu nás a.v.dzině:,v
. ne~četných brožurách ,i větších spi..
.. c ,-Podzimek:,'
·sech. '
Z i k~ u.rt'd. Fr eu d:: Vzpomínkd
'., z;' d~tství Leonardá da Vinci. Přeložil
dr.L,:;KriJ.tochvil:Ars, sbírka rozprav
o umění,..' sv, :13.·, Nákl., .. Orbis .... Pra-'
ha 1933, str. 132. Sú~odem překl.
,',," Kniha, inst~uktivně poučí o tom,
jaksI' počíná Freud se. svojí',teorií,
.v oblasti umění; tedy psychóanaly.ticky~ řečeno: ' v určité oblasti' subli- '
movaného " libida. : Než ' jáko všude'
mimo. psychiatrii i zde táž chyba. Ač
',F:reud"označuje ,psychoanalysu cificielně jenom. jako příspěvek k sexuální
teorii a'tímji ~lastně .při~uzuje kom· petencipouze. omezenou, v praksi' se
:se, svojí psychoanalytickóu metodou
.. nezasta~í: před ničíma~hce jí prostě
vyJožHi všecko.,
'
. A tak se' d~st~l .také' k ,polozáhad~ .
né; os()bnosti všestranného 'genia Leo';'
na'rdá da, Vinci,: aby ji přiřízl podle
svého .IÍlěřítka.,:~.,·
• 'V ':Životě' Leonardově,! pokúd : jej .
vůbec; 'známe;., objevují ;se pěktéré
okólnosti':které'Freudá upoutaly pře":.
'4evším;<!sóuto: nemánžélský ,půvoď
Leonardův"ktert, jé,dítětlim opušÍěné'
matky,": dál~ příslovečná' llž~pracovn:{
pomalost· umělcova; jeho: pohlavní
frigidita álhóst,ejnostk,ženám 'a'na~'
protHomu:zase plocná.,byf:citově nezabarvená touha'., p() p~inání" která

jej docela ',časem. odvádí od, uměni~ ;
, třebaže zprvu umění' sloužila;. ,
Toto"poslední výkládá.Fr~ud na
základě zkušenostI; získa~tch psy~
'choánalytick~mi .studiemi lidí . ner~
vosních, .a' tvrdí,žé takový nadměrný.
vz'iůst, pudové é, snahy' vyvinul se'· u,
, Leonarda už' v nejrannějším dět~tVí;
Živelná touha po' ,poznání, přejímá
původně část své ,sílý' od sexuálního.'
'pudu, takže" později může zase část
pohlavního žív()ta '''za'stúpo~ati. 'Ta:
' ko~ člověk prý'se: budé~ oddávati
'na př. vědecké práci s, takovÝm'váŠ~ ,
nivtmzaujetím;'s jakým sejint od~.
, dává lásce'a:může' potom ovšem láš~
: kti nahra'dití.'vědeckýin " zkoumáním.
" ... .,
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V běžnéni)ivótě. obyčejně' dařivá'
lidem převésti~riaČnou. čás(, pudo~
výéh : seiuálních,~siľ na svou. čin~óst
~' po'volá~í.Toľ 'vlá'stně sublimace'.
jejímž ~Ýsledkem, jsou už jiriécíle .'
než sexuální,é:ile, které, bývajl" na-'
mncize ,výŠe' c~něny než' pouhý' sexuálníďproje~~

<'" ...... '

Fr~ud předp~kládá,ž~ už v dětství
, bývá takový, nad~ě~ně ' ~yvi~uiý pu-.
dový pr~j~v,véslužbách ,sexuálníc4'
zájmů;'apřědpďo~ládá ~o i s, ohledem
na mimóřád~ě ,vyvinutý pud. badatel,ský.> Ja~ýmsi ',vědeckým: ,zájmem ,'v
plenkách ú' děu jest mu' ono stálé, a'
přízna:čn~ dětské: dotazování na předtriěťi,
.
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Prý, "ětš!na í ,nejnadanějš~ch: děti
prochází asi, :ód třetího :roku :života,
óbd~bi~" které m~žno'~azťv~ti ob~·
'd~biminf~ritilního s~~u<Úního 'bádáni.
Jé~iliž~ jest i~to. obd~bí eIlérgicky
přerušeno,;. potI~če~~, .moh~uvznikn'ótiti.z jeho p'ředčasnéilO. spojení se
sex~álními'zájmy pro další osud
pudu po,po~nánUři různé případy;
typy.,'·ď
. "
: Prvním je známý Freudův typ s
neurotickou; poruchou," ,jako' násle'd~:
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,
kem potlačeni ve svobodném rozvoji ,nýéh pramenů, ato áutorů .. latí~
ditět~; " . '
,'.
. "
'skfch~ Strabona;'Plutarcha'~j;i
.DruhýJyp:je význačný tím,že ob~pramenů 'xi1~~ěr jistých,' iako,Hieri>.'.
jekt uniká: plné~u sexuálni~u zat1a~' glyphica Horapol1á' Nila, suppovaÚní,' po: čase pokračuje .v postupu : žoyán zasymboLmateřstviďproto, po~
na: zJomené' linii, ~l~. jeyí, se' už' jako .. něvadž' se. věřilo,· že supi jsou jenom'
sublimace, ' s .. přízvukem' . sexuální samičky)' a jest mu tato'vzpomínka~
·:'slasti.' ' , . '
:.
nepřimým' důkazem,' že, Leonardo
'. Třetí typ, .dle FreudanejvzácnějšL ztrávilr()zhodujféipfvní let a svéh()
a.n~jdokonalejŠí,je charakterisóván . života nikoIfv u svéhootceanevlast-'
asi takto: Libido od samého začátku ní matky,' nýbrž u své' opuštěné :mati
je sublhlÍováno v touhu po vědění. 'kyvlastni. . " " , ' , . ".....
. .~.
Z~ounlání;e;tu:náh~adotÍ s~x~álni·
Pon~vadŽ p.ak androgýnni b~žstva,'
činnosti, protože:vš~kjsou zde zájako na přikI;·~gy~tská Mut i "coda'~ ..
kladnipsychické: děje docela' jiné'supav Leonardově fantasii majisp~- "
(sublimace na misto proP!1knutí z ne- lečný základ' "dětském předpokladu'
vědoD;li), nedostav! . se zna~Y'neuro~mátéřského p'enisu, 'lze se dobr~ti'z' .'
." sy" nen! zde vázaného "vztáhu' k pů- některých detailů ;ži~ota Leo~arciov1t
voilnimuko~plex~ dě~ského' sexuál~ 'Jlravděpódobno~ti,Že 'p'iodělal vtvoj;
niho. zkoumání a' pud, se svoboďně vedou ci • ke vznikli 'homosexuálního
vyvijí se. ve:směru'inte~ektuálního' 'charakteru. o: : ." '
· zájmu.
..
U všech 'homosexuálních muzu _
I id~ se ovšem "shledáváme s fak~' tvrdi Freud..:..... lzez;istiti' vranné~
tem s~xtiálniil() zátl~Čeni, na coŽ ' '. d~tství, kÚirébý~á později zapome~
''.,
póukaz~je tendeii~e projevujíci se' u': 'nuto, ·vellIli'intensiv'nierotický v~táh {/
objektu, totiž vyhýbati se. při, :i:kou- k 'osobě: ženského pohlaví; ip~avidla
mání sexuálním otiíikán't.
'
'.
Jé: . matce, ' kt~iýbyl vyvolán,' neb'a
, ,K, to~uto : třetímU' t~pu ~-p'očí~i, poQPorovántim,.ž~: se, matka s ; dítě.
· Freud,LeoI).árda; když jej byl před temina'zlila.: Příznivou okolností' pro
tí~z ~úzných náznakCt ozIiilČil., jako
jeho'vznik bylo, dáléineúčastnil-li se
ideového homosexuiii~:
!, .
otec. v dětském: ,životě. .
.'.
K_ pfesn'é i1'zevrubné' diag~~~e '~e:tento' předpoklalÍ' se'~reud~viď~o:: "
, \ má Freud arci f sdostatek dat zdět~ . bře hodí' na Leonarda, který prý tei:."
· ~tv'ialnládí .L~~nard()ya:Lečpátrá l l ' prve kot5~ roku přišel do domu sv.é· ob'jeviljeďve . skrovné pozůstlil()st~ ho otce. Do této·dooy matka: jeho;·
Leónardóv~ některé význaČné jedno- . jsouc opuštěna, yeškef!1 péči ,a lásku
t1ivosti, z' niéhž d~dukuj~' char~kteri- věno!ala svém~ d~tětL ' • ,
stiku' Leonardovy, vnitřni, osob~ostÚ
'Také.pro poždějšídobti má' Freud
Především jest to ona :Yzpomíri~a:'~
jakési dokladýprq:svůj názor o .Lěó-' .
- dětství na s~énú se supem,:af:uŽ se niudověideové 'homosexualitě; ';
. tú jed~ád' s~utečnost;ne~~' f~~.tasii, . Zji~tÚsí u životopisce Le6~~r'dova~
Leonardovu~jak nap~~klad ~rsliH;
Va~ariho, žeprvn( úmělécké' pokú~y
·Ellis. , "
.,.'
.
~ jeho byly
hlin:Ymódelo'vaÍlé';u~mí;;
,', Celou s~énu; vykládá Freud o~šeÍn. vající se hlavy Žénské iľněkólik ~hla-i.
~. sexúálně, odvolávaje se přitom n~
dětských. FrehdříkÍi:' teiIy,dvdi('s'e~
mytologii ~egyptskou, kde matka: je x'uálníobjekť,ke'kterémú' jsme'do- .
~značo,vána c obrazem sup~ (dle růz- ~pěli' při imalýse!' fantásie o· supu.ď~':,
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'~ A' 'dodává 'k to~u: 'Jso'ri-li krásné' uíriěleckého; rozletu" Le'onardova ,
, dě{~ké hl~vy, otisky:~ěÍskéosobý, období obdobni'pbČátkujeho umě.·
nejsou usmívající se, ženy ničím ji- 'JečIcCé dráhy I,: jiné za~·eá.ž': ná.sHn"ě'
. ; ~ýrit než 'opakováni~ Kateřiny,jeho : 'dedukované '~ 'ne bez" ,; lógiéký~h

niat~y,: ' "

~.
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"Jí také (matce Leonardově).v'poI,' o', této ,knížé'e F~eud~vě: ~ohli
",: d~bné so~vi~lostiFr~~d 'pfiČitÍionen by~hoin ří~is- Rádl~m, žeje tÓ snl1~.
" 'záhadný úsmě~;:který'obj~vuje se 'na ,ka poznatků, o kterých se~edá~řiéi
tváři zná~ého',.L~ón<irdova, portrétu ,arii Ž~ JSou nevědecké, ďaI;.( ž~ jSQu
<,M;~;,tisy'~ pak 'se': opakuje ,Lv'věde'cké." ~' . ' " 'P~cizidtek.;
'obličejích ',jiných obrazťt u~ělcových'" " ,''-,,'; ď",
'~:,,',
(Sv: Ahna Samatřetí, Jan'KřÍiteIJ,
J an.S 1a\ í k: Po,lř~tí'-:v s~vě;. aÍloi žák:!1,j~ho: Tady 'pódléh'á Leo- 's'kémRusku.' Náklade~".Svaz~ :~~.'
/ ,nardo kouzlu úsměvu'své matky, na ,rodního osvobození v Praze 1932,'str.
'~ějž si~eužz~po~ěl. ~l~, kterýznó~' 84.,'
. '"
, :vu nale;l v~smě~u floren'tskédá'my,
,V Slavíkovi má~e' nejen, výborné, kterou,porlretóva(když mu, už bylo ho dějepisce, největšího ze slovan'.l~řes 50 lět. . , ' , ' :; "
",
skýchnárodů, nýbrž i.nestrariziéh;o·
Co;~šecko 'uvedéňci;- má sloužiti na , "informátora o Rusku soud~bém., ,;j ,
podpciru,Freudovilmíriění .0' Leonar.
"Za účelem' ryze vědeckého studia
'dovil Libido jeho osobnosti ,je záhy
histo~ickéhri zajíždí prof.Sla~íl~ vždy
, 'rozštěpenoták, že vě,lšíčásf sesubli. , v 'obdobích několika' let do SSSR; " '
'muje ve'všeobecnOtnouhu po ·pozná.
VedlejšÍm'vytěžkem ~aždé z' takoní; menší část šeprojevuje,sexuálně, 'vých cest je pák 'spousta ~š'edních,;i
,ale pokřiveně. Následkem potlačené "nevšedních dojmů
lidech, 'městech,
,lásky k· matce vyvíjí se t~nt~, díl v vsích, polích, továrnách átd. ,
Tyio: dójmy:á postřehy jsou nitlhomosexuální' ~kloÍ1.Podvěd~mětrvá,
, ,fixace na matku;a zachovává radost- 'obyčejriě ceÍl1ié, neb~ť' jde' 'o'ze~i,
no'u:Yzpómínku na styk s, ní,ustrne která n~ sobě' pod~iklá,veHky''a 9d však ~ už předem ve, stavu trpnosti.
váŽný hospodářský p6ku~,a' potdtti I
:Takto:dělísez~tiačení, fixace' a s~b-, 'také' už protó,že jde o hlas vysoc'e
limace ó , vlivy; kterými' přispěl, po- ;nestranný. DůleÚtost aé:enu tohoto
<hlavní pud: k',Leona~'dovu' duševnímu posl~dníhdsi.přiznáme; z~láště ťehdy, '
, . ,životu. 'Dvě Leonardóvy zvláštnosti i·, když si uvědomíme; jaká ďhrom~éta
,po psychoanalytickém, Výkladu, vŠak 'st~anicky; od~ntovimé lit~r~íury o so" zůstávaj,í',nevysvětlitelnými( a'to:'jevětské~ Rúsk~ z~plavujesvět,ďať úŽ
ho zvláštní sklon ~k potlačování" pu> 'jde, o úsudky' 'zpr~vá nebo' 'zl~va.
" ,dových podnětů a neobyčejná' schop- : P,roto dobře, Slavík říká:,: Je' 'dnes
___
,_
;,
',nost, sublimovati 'p;imitivni' pudy. •

'

o

o"

Některépostříihy"Freudovyv jeho·): Fr~tid~e d6týk'áve ~~é;n,spis'e
"díle, jsou velmi bystré,: ták na. příklád téŽ náboženskosti Leonárd~vý. Sotva
'vtsvětlěni' poiií~hy 'úmělecké t~orby se dá' říci ně~; Žeb'yhyl' nevěrce~:
'Leonardový' '(ne;tup 'libida' koleso. o Nejspiše byl':vtiči' 'církvi' a jejímu
'~óku " umělcóva ~e prÓspěc!í'umění ,učení kritický/V prvním vydáníV;ť
!po setkánfs' Monati Lisóird~I,dio-sariová.Ži-vótopi~U:~ je z~íÍika o jeho
'coridó, 'kterážto' 'doba:' s lety'následu:: ,'nevěrectvi' 'odpadli~íví.V 'druhém'"
'jícfmi j~~tď jak:sidruhou' periodou' 'vYdání'ťato 'poz~á~ka sch'á~i.
',1
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třeba zkoumati nejen to, co se, vRu~ ,stěnný plakát, povidka, či básnička.
sku děje, ntbrži ty,kt~ří o Rusku Ale tempo: hospodářského životapíšÍ. Je h~ celá ř~da různých katedÍ; Slavík - by ~íce získalo, kdyby ,
gorií zpravodajii. Jsou tu především sovětský občan měl jistotu; že zitra ,,'
a'gitátoři dvou protivných' táborti:bezpečněkoupíchlebá., ':že jistě ho
kapitalistického ,a komunistického. ,vlak.v den, kdy třeba jeti, doveze.
'Oba mluví nepravdu, zkřivuji fakta
Několik slov, jediná, vět~a jaká
'(str. 3). Jednostran~ost vůbec hraje, deprimující to obžaloba orga~isační
, ,'znaČnou roli příposuzo~áníď~uských ' úrovně sovětského režimu! V'živép~- ,
poměrů; Nynější ruskávládá. na pří-~ěti máme ještě; co časú" stálo ,za
klád se snaží celou ene~gií o 'odha-' války' naše lidi takové vyčkáviíní'a
lení nerostného b~hatství říŠ~. Pod- ' vysedávání ve frontě na chleba, mouporuje' ústavy geologické, práci geo- ku, c~kr etc"
"
"
'
logovu po stránce teoretické i prak-·
A to j~dnes y Rusku pravidle~ ..::.tické. Proto navštívi~li geolog SSSR,: tempo front ve skutečnosti a tempo
bude ,asi ,touto zemí velmi nadšen, pětiletek jen ústy, n~ní-li udržováno"
zvláště nebúde-li míti (jak to ostatně
cizinci.
"
II odb,orníků z~usta bývá). pro nic
, A jaká' nouze io věd :apotraviny
,jiného oči, než pro věci: svého oboru. , u nás obvyklé a obyčejné;' ať už je to '
'Rovněž tak průmyslník, jmenovitě ne-' , mýdlo, papír, maso, citrony, nebo ně
',pohleíH-H hloub a nechá~e voditi co jiného: Není proto' divu; že kvete
chytrými sovětskými zřízenci jako spekulace a postrann:FobcKod, který'
'po výstavišti. ' ,
:cenami ještě vysoce převyšuje naše
Jinak tomu však bude,'bude-li ná"kefaství" za války. V kapitolce' na-.
, vštěvníkpozo~ovati nedůvěřivě a kri- depsané "Z procházek sovětskými ba.; ,
'. ticky, jako činil', Slavík,< kte'rý,'má 'zary"uvádí,Slavik 'některé ceny; jim,
zrovna indiá~skou schopnost, z věcí ' samotntm' na veřejném ,bazaru zjiště, a . postřehů. nepatrných: a zdánlivě ' né: za prostředně velikou mrkvičku'
'všedních souditi nac~lek 'á tak: si - fubl, čtrnáct bramborů za ruble,
udělati nakon~c ásudekopravduso,: t. j. 50 Kč átd. átd;A tohle je ten
,iidni. A tento úsúd~k, u~edenýď v "kolchozní 'obchod"! A při tom: jak,
k~ížC:e.'ďo níž píši, je pro vládu SSSR ·náš histo~ik podotýká, jakost 'všech
velmi málo, lichotivý, áč ' se ' autor prodávaných tu plodin je taková, že
, ,snažil poctivě ,;dáti Císaři, co je, cí- by jich praŽská, poliCie'zabavila' při
sařovo u •
"
, " ' ,,
nejmenším' polovinu;,copotraviný
Podle jednotlivých kapitolek i z zdraví' nebezpečné. Pokud' bydlení a
celku spisku soudě, mám dojem, že čistoty-se: tý-če ~ jedno a totéž.:'
nám chce Slavík říci" že to v:Rusku,ď Kapitolkou samotl1ou pro šebe je,
nejde. PředevŠím,ta rú'ská povaha, to zničeníkitlaků v Rusku. Stalo' se tak,
ruské "ničevo" a na' něm závislé ,ne pro dobro věci samotné,nýbrž,
, tempo!
,'
aby byla udržena moc dnes y ~usku',
Vedoucí, ruského" státu ,by ,chtěli vláÍlnoucí kasty. Na, vysvětlenou' potempo' rychlé, prot~ ty pětiletky, v
dotýká Slavík: V,revoluci 'přicházívá
nichž se zrov~a, ~rač( ta nezměr~á
moment, kdysemě~ cíle. S počátku
touha po něčem, co Rusům (většině)
revolucionáři se obětují .ve ,prospěch
obvykle s~házelo a co rozčilovalo už' lidu. Dostanou-li se k'moci, ulpějí na
,cara p'étra' Velikého. Tempo!--:- volání, chtějí se přLmoci;udržeti" i ,když
, sováský, tisk, ai jsou to' novÍIiy; ná- ,to národ musí platiti velkými obětmi.
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<Mám za to, že dá této fáze' přichází žel a ,moca'protQ, privileguj~"větši
. bolše~ická ,revoluce (str: 70). '
'por~í s~lá~u armádu: ~ ~čeku. :Tenhle
, ,: Korunu t~muto obrázku nasazuje rozum však měli ' uŽřhl~Šti; cés~ro~é
demagogie, s jakóu se př~dRusy, v zdohÝ'úpadku také'apřeéé'říši ~e, SSSR, vynáší komunismus. A lžese _udrželi:,
""
'
,",
- :pro, tuto, věc zcela nestoudně, ať ,,už,
Teď taképochopite, proč,Slavík
,je to na textovýchdeskáchl v Kremlu, " ,končí svújspisek' poukazem na slo~a'
,nebo v sovětských n'ovinách ~ápo- tajemníká antiochijského pátria~cliy
'litických schůzích>Při'tom neustálý M~kadje,ktei:ý, když se výprava jeteror nejhrubŠího zrziájlidský,'ži~ot ho dostala p~ své. ná~štěvě":)z' Ru'ska
ď~ až na ten jejich,- ne~í pro sO"' do Polska, napsal: Oddechli jsme si!
větskévládceničím) á kydání hany Asi si prof.Slávík:nak~'ndsv,étře'u
na vše západoevropské., ,,',
'
návtěv-y SSSR, optna"se už na, hrani,,'Mluví-li Slavik ,málo p~chv~lně o 'cich této podivuhodné země, oddechl
'z~vnějšku ruských velkoměst, vzpo- 'také"*)
, ' ',pód~i~ek.
"menem~, co ;é, všecko ve jménU bol,ševiéké revoluc~v Rusk~ rozbilo a
František'Kr'ejČi: Heielo~a
'rozbofilo,'Sani{ bolševici jsou ~šak 'Iilosolie dějin. Nákladem V.,M. ',v
štavitelépr~slabí (viz město Max'ima Praze 1933,str; 186." "
:
,
,:.Gorkého)a lid ,sám zhusta ~azisvět. ", : Jest ',to', vÍástně překladH~gelov'a'
",K tomu podotýká Shlvík:'Zde máte "Úvodu kpřednáškám o fiÍosofii' dě~'
opět protichůdnost rev'o'lu'ce.Ani třejin'" op~třený stručitým ~ýkla'dem "
'tiny času a: energié, která byla. vy~, Hegelovy filosofie'.vúbec'a jehtdÚo; naložena:' sovětskými zedníky nazbo~ ~ofie'dějin zvláště.
"
,ření některých chrámů (nikomu ne' Popud k uveřejněnr' dalóá~i, i :1~7
,překážejícich), ,nebylo by, třeba kvytošní půlstoleté výročí smrti Karla
·stavěnCcihlový~hkominů'.a:kaciap- Marxe"o němž jé známo; že vyšel 'z,
:taci obchodních budov pro troéhu lid: " H~gela ~ k němu se vždy hlásil, irov- '
ské bydlení.;:)'
:
" n a , tak jako 'jeho, spolupracovník
, :Ale.to jsou Rusové., Rus-bolševiksi 'Bedřich Engels.
iíci nedá.;,Vidite určitě na jéhočéle
Vůbec vliv Hegelův byl svého času
. obruč" zatím co on jé přesvědčen, ž~ i !mimo 'obor ~Iastnífilosofíé, poměrně
,obruč ita mozku'máte vy:,~ Bolševism 'značný li sotva úměrný výZnamu,jeho' ,
je dogma, fánatická víra'a v,co? V, filosófie -nijak originální. ,~,
hmotunronie j~ právě V tom, že to- ,<,Jako filosof vycházel Hegel zKan, mu, čemu se v Ruskuv~nuje všeckóta,podobnějakonapříklad, Fichte.
:..,::: hmotě, koÍ ČehoŽ se vše!očí,jako.aneopouští hr~nié kanto~ského kri.:.:
,kolem 'zlatého telete ---: kol hmoty,'coC ',ticismu.,
' "
", ,
.: , '-, .
jedině za jSÍ>~ciseuznává ---:hllÍot~,
",.,'
'Q,tujev,Ruskuvelká nouze a'stále
. *) - Stalo se v ďp~}oviÍlě
století.
,hrozí ;hlad .. Mt1že býti ,většího krachu.
**) Obdobně ~esimisticky vyznívaji
bmoi~řství?l A při tom vedouci ka-, i posudkyjiriých našich lidí(viz Jos.
~tě v SSSR jde hlavně o to, abý :'udr- E. Šro~a'v .. Přitom'nósti·~)" opu~tiv~
ších' v. posledním roce, Rusko. j s~e .
,. ,
*) Oni tam t~tiž prorazi zeď a pro: prohl, prá~~m , zVědávi"; na ,ohlášenou
sÚči ,dirou r~uru od kamen. ,Ják.je knihu,T. Bleszyňského: Více,pravdy
)aková ulice při, podobném' zvyku ·0 sóyětech; o,nii po . vyjití neop,?me- ,
krásnou, umíme si představiti., ,;', ,. ' neméref~rovati. "
"
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, :Jest ~ i~teiektiiaJisto~ ip'~i,'ex~eIie~_
' A~' tak,iz~bíjí ~ prof. ',K;ejčf' s~~
~ cé a íjeh~, iilosoH~ logickýlIddealíspřekladem dvě moůchy jednouran·o:i'I.
:nieni' (vii H~Ým) : s~: sous'tií"ýou .iden: , ~ ,Podzimek.~~·
,tičn:o;ti 'a optimi~tickouteo~ií' vtvoje.
: \: ,~.;' :,~.' i •. ::
,Za nejcemlější kus jeho' iilc;s~ofo'J o s e f r~ e i c hm a n ri:~ Svélči iz~~ ~
~vá~i':se ~pokládáépráv~ ďfi~c?~ofjé' dě- lio 'Udé?'Satiríckf román 'z kněžsk~~: jin::; JEi:filosofický'lizče "spjaJá 1 S ~,ceho života; Nákladem če~koslovEmské
:-l~ti': ~otistavou :ďHeg·~lóvou'·i; proto :obce' sokolské ~.,;~ Prazé' 193i. C.en'a
'fuůže býtíi jákýmsi kHčem,ki~oztÍání·váz. výtisku 28 Kč . ....:..Te~toiólná,n ~
J tohoto': fiÍosofa/ ~ ~Jěmž je': známo,": že
'.líČí' osudy katolického kněze~ kap:jasnost 'v~· výkládu ii: terminologii 1aná':":"'Františka Sýkory,který'.měl
'nebyla 'zrovn~ 'jého přédnci~ti. ' . , ~ za sebou ži~ot plný útrap' aodříkáiii,
~ 'Bylo byzbytéčncí1 ze";r~b'něji~.refe- Život, do p.ěhož bylkdysi:~tlaČen
rovatioobs~hú překIad~s~niotného:
takřkaproti SV? vůli a jenlUž'nikdy
'Jestto kniha stará:a,jejíuhi~ěry"i~ezvykL
~
"
~~
,
u nás sdostatek známé.,
~'
Po svém vysvěcení, potloukaje.se
;,~ "r'''~ :U' ;,';'~,v: ~;-i;' .~:';;~:~ď"z"kra:je~ dokrájé jak toho pbtřěb;a
. nutno vsak,zaroven~ nCl, ~ze.cetba~~" ' ~,'~ . ,
'.
. ~
',,~ ~ ~,
její' i ~dnes p~skytne :.n';nohé :p'ótiČe~í ~. nebo,. rozm~r biskupství;, vyžacl~~a.I,
' 't{, "","~ , ~ ' .
chléb
mladého
• a. proto nutno čes
y. JeJl preklad Je- 'jedl'trpký
~. ' , .
',
' . kooperiť~
.
n~mvít~ti. ."
~.~,. .
. .. ',
tora;' S počátku své' kněžské dráhy
v .v .. '
v
ani netušil,~o jaké spleti bezzásado,\ NechcI
se take
zvlaste
o pred-• vos!a
"t' ~. '. po k~'
. ~'t ·Vnl'k~'~- "
~ ." v ,~ ..
~' "
, . . šmh
' C . .,'
ry~t'ec't'VI~; bu d'"
e, mUSl
mluve k, prekladu.,. , Pokud"' zname ,'. '., t' ' '" ~ k k' . k' k~"
~~ .. ,
~,.
~ ",
v. ~"' ", v
nqu 1 a Jl se ro, ,za,' ro em proKreJčlho,
Vlme
UZ'
tak
aSI
~
predem
z
dí'
t""
"'r
kd
v"'t
'd"
d
' i
.', '. ~. ..' ,~ ,~
. ' ,.
~
ra 1, "~o eprve , yz . ~ vr a
enn
Jeho
ft1osoflckeho'
stanoviska,
co
se·~
k"
~
t
v'd
k"
I'
v ~~
~ ;. .
;' .... ...
'; , '.. . ' .
pra se ~mu nezvra ne o aza a, ~ze
mu. .bude,
na Hegelovlliblh
a: ..co za- ..
h
't
'.Je h o ilJa,
.,.... Je.
. JIZ
..v·'·
vd
•
,
~~. , . ď
~
':
•
~ Je o nl ro,
.napre
.,se ~e,.
.: ~ ~
.,
~ ':spoutánoá oddělenoodvšeho,žiyoťa ,.
". ~ Zavrhuje systém (v nejvyšší :abkruňfřemduchovního' násilí,"aj~
;strakcij' ,pojmu f jsoucna; 'nenachází
vyproštění z něho ~e~oyná.: s~bé~
, znak~ ~ uvědomeni, vědomí;, kt~rý. je,. vraždě ~e.signe~·;itádce na" čele ~',
pak nutně jaksi hypostazován), obdi- tepr~e pochop'ilit' zazoufal'nlld'svým
vuje v~ak skvělé, myšlenky: jednotli- osud~'~,v' j~hož'slnyčce uvízL",'"
vých problémi1.
..
'o.
'
Lidé kteří, pdtomrozh~dovaIi ~
,Ale ~ej~ri kvůli nim:přináší čes-ieho"b'yti' á' nebytCdorazili,v :riě~
kému; :Čtenáři svůj, překlad,'rľýbrž 'člověka-kněze'Ílplně.' ~. . , "
,ještě z důvodu jiného:;,; .. aby 'se' . T;ri ohromný ínlýn lidských duŠí
st~l totiŽ zřejmým, poměr"duchaně~, rozdrhlv něm~ poslednLzbytky po-·
meck~. filosofie dějin k způsobupě~' ~chyba odpovědnosti před 'vlastním
stováni její u nás školou Gollovou,
svědomím. Na prvn[ŠtaCi se' mu~da
,jejíž prácěstaví s~ v'naší literatuře řilo dobře;' Z~představenéhodostal
~n~' první mlsto."*í'
'staréhof~r~ířé, 'jenžbyl'znám,jako
.
cib~~tný.· plagiátor:kosteÍních písni a
~. *) Dodává. ještě: 'IIBude~ tcizárov~ň. 'kantát. S farářem 'se brzo shodt:N~,příspěvek krozluštěrií' sporů; do kte~ '. hof, když farář' viděl,' že se 'kaplan
rých se ~ zmíněná; škola prá vě,za plét~U:ti do práce; byl téďfarářim,ví!=e
podle jména než ve skuteČnosti,Ná:':
:la, .. nevi~ľzdali· navelkf p~osp'ěch
'svůj~. a • vědeckFprá~e<; dějepisné u ložil : mu hnedle všechny p~áce . ~ ~ ,
nás.'"
',.
s'vedením~' duchoÝ~i 'správy
: '
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a teď. tep~ve nastaly jeho skla~atel- hy do pátého okresu'k faráři Vaňka-;
ské:činnostizlaté. časy.>,; , . '.' ' ...... , ' vi,~u něhoŽ' kaplánuje'rád a kně-:
.: A Sýkora se-tik nikterak nermou- muž přilne st~jně jako' f~rář'k ~ěmt;.."
, lir Začal Ítezky' p"a sousedsJ{u.'p()z·~'ar Ale p~~si~lproti ně~u'~lIipřitel'~,
k'r~j, poz~al i jehoJid, který,fak si ~ kate~hid~Krbec, :básnik ~ spisa'vate(
~šiml;měl knězeráďjen potud, po.' apolitický organisáto~... ·Ten kuje
kúdtento byl k' němu." A' totci po- -tájnépikleprotiSýkor~~i ~ kdnečně'
. zňáni. prozí~avéniu . Sýk~rovC proza-jdeďtak ditléko,: že'jeidénunc~j~ li.
tiIh. s'tačilá.Začal: tedy'děláti'tako- biskupské ko~sistoře,:žeSýk~ra ka-:
. ýéhokriězea lidé h~' mělirádt '.' ' . mará.cií ~~redaidor~m :Časo·pfsu cirk~i: '
Tak ·úplýD.úly dva róký; ale potom ~~přátelského, ie '~e ~píií' íin'~ ne:-'
iú':jédnou bylo, zle. Sýkora se 's'přá~ . přístojnóst( dělá. A žaluje .to konsitelil se správcem 'panst~i. Chodili'" stoi'rprostě proto, abýSýkoru při~
sp'ohistřiletatd;, zkrátka' začasjižpravil o místo, na které sám aspiruje.
,iednačá~tobčaniidává hlavy dohro. Ale žaloba nemá valného. výsled-'"
. mady aje~ tak od . ucha k uchu se. ku., Kaplan přes. to. svoji,prostotou
p~viciá;' že. to ták déle nésnií být a dochází obliby jaku obyč~jných'lidi.,
ie kaplaiľse mú'sí ve své lovecké ; t~k i ,u pro1Ívníkii církVe.:A prosto~.
~ášnCnií~it· a 'dáti Bohu i lidem, 'co tá a : ótevře~~~t, .kte;á IIlnohdY·' jest.
jejich jest.·AI~ Sýkora:nédbal.,Jak příČinou t~ági~kého. 'koniliktu, z'íská-:
jeil'ti> hochu šlo; nechal koster ko~' vá. ka-pl~novi diivěru i ú"bi~kúp-a' Se-:
stelem.' a .škálu školou, popadl puškú verina, kterÝ se k~neČně p'ósta~á"o'
í á :do le~a~
'.
.
. ' ....., ... - to:aby"ěčný~ kaplá~sýkora'd~~tal
'A to věříc.í n~jvícehřálo: Vyčká:' místo farářské•. ' '., .ď. ,.' •. " ~ :,' .
\Taji, že 'se.:,snaď kaplan 'přece' jen '::Jósef T.éiéhmann ,líčí kněze-k'apla
vzpamatuje,ale potom, když už není ..' na,: nimródá; který nezákiý~á ;nijak
naděje, je z toho ve vsi'malá re:' svých názorii; který ;nezn'á přetvář~y.
:v:oluce:
.'~
~
Na některYch '·~mist~ch ' jesť -ličé~~~
,To již farář stonal. Když se začalo hodně Ílrsné,. snad úmyslně.Spiso~ .
probouzet. jaro a, sešel sníh -.:.. farář 'vatel dovede, odlišit typy'" . kla.dné a:
'zemřel. Sýkora ho pochoval;, jak se. ~tinné. Zachytil dobře ; mezi. kněžími .
sÍtiší a patří; Nad'jeho hrobeni' měr· i jejich přáteWpovahy se' ;tr~j~nou'
dlouhoti řeč, aby ukázal své umění přetvářkou,.i povahy, které při . svékazatelské a 'aby se tak osadníkiim' nasládlosti mají 's~dce falešné."" .
~.!íchó·Íir ~ěj ák dá jejich, přÍzně. ,~.
Tent~ "r~mán j~st prvním poÍmsem
. 'Pií~Irirti faráře uchází' se o" u- Teichmannovým. čtenáře" zcela za'p~ázd~ěné místo,. alekonsistoř, pre~ ,~jímá a~pró' sviijlehktsloh 'se pěkně:
sentcije, ~a uprázdněné: obročCjiného čte. Možno říci; že prVní pokus '~pi-'
, k'dě.ze', 'j~Úo Sýkora .byl'u ,ní. t~ké ·sova.telský ,.jo~efa : Teichmanna se
knězem áčerněn jako :jrozdováděný
zdařil..
. ' .. " < ' . ·M/Z. ..
lovec, filosof .a pijan~·.ť A
necelý
.
. ,:',
ď: .
ttd~n'.uvit,!l Sýkora ,svého ,:nového
První knih'a ,Mojžíšova. Přei~žili
ph~dstávenéhÓ - faráře Skuhru, T eň
rabíni dr, Isido( Hirsch (kap, 1-36)
ne~hcé trpěti Sýkorovi' jeho chóutky a di., Gustáv."Sicher(k~p .. 37-50);~
a.~dochází ke' konfliktu, Sýkora' strh- Praha, :'1932, .' ~ydal ; Svaz praŽských
,ri~ pušku sraIÍlene ~ namíří na svého: náboženskýéh: obcí '. Židovských péči
Představeného.
. :Nejvyšší ra'dý Svazunábož.: obcí ži~ ,
. Sýk~ra: j est~a fb přesaz~n .d~:: P~á:: 'dovských v čechách, ná Moravěav~'
..
-"
- . . ,.
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Slezskti. : Stran:: 88, text
Český.' ,: "
' "

hebrejsko~

'"

'Touto první knih~~ počínávychá~
, 'z~ti' český překlad' Pěli' knih Mojžíšovych, kterýbudeďdohrým přínosem
nejen židům,' riýbržvše!Ucírkvím
křesťanským; ,poriěv~dž' překlad v,
. soudobé češtině, nám' dosud chybí.
Prvníkniha:(Genesi~) je pečlivě pře
ložena ~ukázuje'důkladriou' připra-:
4':'

"
.' / '
'I,
, venost překladatelů., Tomu, kdo ne'zná vůbed hebrejsky a Čtenáři bible
kralické budou' nezvyklými vlastní
'jména, 'jež' jsou ponechána' jako v
originále: 'Abel jesfHebel, Rebek~ je
'Rivka, Izák je' Jic~hak. "
, '".
Počátek' je 'dobrý, bylobyzáhod~:
no, aby další knihy co nejdříve ná~,
'sledovaly. škoda je, že kniha n~vy- "
chá~í 'v lepší úpravě.
M. Novák:' '

~.'

-'.'.

,ČASOPISY.

"

, 'Sociologickárevué; roč. In.:Č.3/4:, vrrouv mtdFazenost germánské;asy;,
při~áú' pronikav~u studii J. 'L. Fičisto't~' jeho ':krve nesmí být posk~i-
scherovu: "Třeli říše'~. NáÍ'ódně, so- 'něna. Krev je' mysticky posvátná;
• ciaIi~tické hriutíněme~ké:svýmnetu- "znečištění má nutnězanásled~k kulšeným rozmachem budi.velikou, po-' tui-ní úpadek, 'očekávatnávrat čisto
zornost, ale nepřekvapuje sociologa. ',ty'jemarno.
'
'
J., L;Fiséher praví o 'něm, že je to ,~,Takto biologicky pojatý národ je \
, mystické propadání svodům ,krve:, V 'samobožstvo. Právo imravnost jé to,' '
německém ,nacionalismu 'národ tvóří' co' OIio přikazuje.(I) SnahYmíru~
,jen pokr~~rií,' biologické společenství. milovné jsou kvalifikovány co 'ná~,
V nacion~lisníu západoevropském ale' rodní zločin;
,
"'
tvoří nejdříve' společenství politické ,'Průmysl,výraz kapitalis~u a'mÓbi
"
," • hospodářské, nebude v novém'Ji~citi'
'a kulturní.;, ' .,
Poválečná, demokracie německá, se' věcí hlavní; Kult rasy, raso~ápoliti-,
.n'eosvědčcije, Její život prochází kri~
kaúzeÍÍlní expanse budé' ~nár.i;oCi~:
semi' a zIiíatky :anad'ninii" se pro~
álismu soustředěná na půdu:: Jeho
" bouzí vědomí bývalé moci
síly:Z
s~ěr je' od. industriÍllismu kagra, bezradnosti: a "hrozící: hospodářské
rismu;
, "
katastrofý vyrůstá" národní' socialis- '
Jako, je Škodlivé křížení rasy, tak
" mus.Sám·tvůrce.vesmíru~ mu ,určil;' nimi dovoleni, ani výměna kultury.
národ'německý m~avněobr;dít, 'sjed-' Tato'tendence je' v nár; soc. vypjata
:notít všechny německé kmeny':a při~
až k popření objéktivity Vědy/kdyby
'pr~vit se na světovládU:. K dosažení
byla na ,škodunárodriímu' zájmu'. Ta-' '
toho vyhlašuje nár. so~ialism'us ,boj
ková.výhičnost rasy je'autoróvi ovapolitické levici, rudým a Židům;'Aby" c'em protest~ntství. '
,
získal stoupence střední~h vrstev sle-'
Nás zde především iajimá poměr
vuje sprogram~, "vyznává á slibuje nár. socialismu k <nábožeri~t~1. :Jak
"neslučitelrié~·.Jeho oporou je mláse chce vyrovnat hnutí 'po územní
dež, 'která' snadno dá na slova ,~' veexpansi, ,militarismus, vojenskáVý;'
liké slávě minulosti:' Je" ovládána, chová mládeže,rasová výlučnost" a:'
spíše "bru,tální'mystikou krve" než
j. s křesťan'stvím 7 Jáký je poměr n. š;
"milósU' ducha".
,"
k protestantismu a katoliCIsmu7S'
'Progra~ nár; socialismu je nesen katolickýIIÍ univers~lismem' jeneslú-
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čitelný. právě' tak jako
poÍiti;:e
posvěcení jen z této lutherski ~tátrir
s internacionálním, ma~xistickým soideje?"
'.
.
,.
. V dalšímzabÝÝá se studie Fische:"
cialisInem; O tom,lak'protestantisrova 'nár. socialistickým názor~m na"
· mus je hitleri~mem interpretová~, cituje J. L. Fi~cherz br~žury J •.Kupt- marxismus; . mezinárodní' velkokapi~'
tál, .~á;ódohospodářsk~uteorii vnár;
sche toto: "Nár. socialismus~ stojí
· svým sv~tovým názorem na božském , socialismu, otázkou průmyslově vÝ~c
..
..
řádu ~tvoření a ~a nauce':křesfa~ské;: robya j.
Poměr křesťanství a' ná~. soCialis-,
Svýmizásadamr~ činu .uskutečňuj~
jen nauky křesfa~ství a je' jedi~ým mu německého náÍriukazuj~,' kam
skutečným a~ opravdovým bojovní- 'myšl~nka národní' církve; třebas:' ~
,~
kemza křesťanství.' Positivníkřes ~ás, dospět' nechce a:nesmi. ' '.
Bohumil Dlatla.
fanství sily a činu je' jen v nár. so~
cialismu. Proto ·se přiznává'jaké ke
znamen( kříže, Hákový kříž je mu
~ Polský s~ciolog dr. Fr ~ t.M iznamimím· ,německého tělesného člo-.l' e k " vydal, 'jak oznamuje Sociolog.
'věka,'jak ho': chtěl mU BÓh. piidle' r~vue ni-3/4: sociologicko~ mono~'
svého řádu stvoření~ Křiž Kristův je ,grafii. ze . Života katolické farní osa-.'
vŠak~nainením' německého.duchovdy:" "Elementy spoÚcznct, paralji
níhó člověka; je'jž Krist~s vykoupil. rzymsko-katolickiej....: Autor 'studuje' ,
Proto nosí národní socialisté hákový' ~a tomto výseku života církVe soci~
kříž na
ou a Krisiův kříž v prsou:'
álnl dění ~ církvi 'vůbe~. 'Svoje po\ : " Není možno nevidět pod těmi sil- zorov.1ní opírá o zkuše~ost a) členů
nými slovy ~nikat obsáhe~angelia,
farní osady, bJ církve, c)členďsto
a~esrovnat tato gesta s IÍáboŽ. so- 'jících mimo. život fanií osady. Druhá
cialismem Ragazovým" jak· jej póčást knihy 'pojednává 'o' v~niku farní
dává opravdově, tiše, .ale také ne-osady katolick'é v různých z~mich
smlouvavě. Ostatně všichni lidé Kri-.
dobfch. Nalézá tak čtyři prvky vzni_ ,
" stovi mají. vědět: "Jde hodina, když- ku a trvání farní osady:. delegovaný
to ani na tétohoře' ani v Jerusalemě kněz církevní mocí, "prostř~dky' so-:
nebudet~semodliti k'Ot~i.': , "
ciálního styku ,kněze surčítými'lid~
Jak uvá'dí J.:t.Fischerdále, .ne-· mi, inkorpc:irac~ anaturalisace kato-:
chybí ~ tom ,'hledáni ani hla~, ktert lické ideologie ve členech~ociál;"i'
.' hledá'a' dovoluje spoje~i .nár. soci-o ' skupiny a institucio~alisacefunkcí Ii-,
alismú',s katolict~im.· Tyto námluvy~' vnitř farní .osady", Třetí částkniby'
· alepiídně odmítá H.Kremers: "či analysuje ;"'vedné prvky; pojednává
neví' Hitler, ie protestantská forma' o trojúhelníku /duševních ,postojů
křesfanství zrodila .sez germáÍl.skékněŽského' působení: kněz. ve s~~
ho ducha , (sicll,' že celá nová,. dupráci ~e setkává s lhostejností, ne'.
chovní kultura lemyslitehiá jen na návistí,~ebo láskou.';
protesta~tsképďdě, že římský kato~
Pok;"'~ ópodobn~u práci v CčS by
licismus v Německu žije 'z kultur- hyl zajímavý' a ji~tě~ítaný.·· .
ních. statků protestantismu bez' při-'
.
. . , .• Boh. niatla.
'bližného protivýkonu?' Žé.zejména
ožíti německého vědomí je 'plodem
ZeÚsch;iltliir dié altteita~~ntliché'
reformačního období, ••• že 'nová
Wissimschalt ~rÍd' dieKunde: des'·
pruská státní. myšlenka může. čérpati na~hbiblischen' Judentums.' (ZÁW.r
své nábožensko~mravní. zdůvodnění a
Vydává Johann~sH~mpel.' 4.. ~ešit,'
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roč. 1932., Tento poslední sešiL'roč-" podlé obsahu. (249.)' Hebrejskápoe- ,
ni ku ,připouští k' slov~ mladšigene;' sie iná dále ,ch~rakteristický zákon'
rad pracovniků na poli starozákob:~: seř~zováni myšl~nek:zákon' p~rale
nÚn~H. Kr~ů~e,.E.~wléy, Moller ne-: lis~u. Tent~ upl~tÍlěn jest pro stávb~
, maji
sebóú ještě lit~rárrii činnosti: ,ve~šů (parallélismus membrorumj a
Han's-H.,Krause: ·Der Gerichtsprophet také pro seřazeni slbk: (p~rallelismtís
~o;;' eÍli Vorliiůfer ,des Deutero-'stropharum). 'To na~ývá acitor"s'tt'o~
nomisten.· A~tor pravi, že Amos ;byt:, phenrespoÍlsiOl('. Obyčejně obsahuje'
povolán za. proroka viděnimi .v kap: slokánanejvýš 10 masorelských 'ver7;;....9,~vŠak t~p~v~poidějijen~psal;· šů(251) .. Nakone~ :podává rozbo~,
proto 'stoji' 't~ďňakóriec. Souhlasí. žalmu 25,sch'ema: ab'cd":"':d~ba:::"
'
~. Weiserem, ž~jest nesprávné klást(
H. Rowley: Th~; bilinguarp~óbleÍn
zážitektěéhto viděnfdo BetheI; avšak
of Daniel. (256-26B.) Rowléyse do,jde 'jéště dále a považuje, viděni za mnivá, že 'Daniel byl legendárnim
vnitřní. zážitky,:iež,Aníos nikdy ne:' hrdiiió~;,o 'němž kolovaly v ,poexilÍli
proslovil.' (223.) ŮkoiemAmosovym: doDě ÍlOpulárni historky;, některé z:
Jdi ďa ' prorokuj: proti' Jizraeli, čimž 'těchto zpracoval m'akkabejsk{ autor
miněn~~eve,řni řiŠe~ 6,'i n.'i'Ju'dsko pro' povzbúzeni' svých "drúhďa~amej-'
jest jénpa~al~íot/a "to,ulía'iujé,'že sky:', tak vznikly' kap. ,2~6,'póiději
Anios)e ,ďnezahýváJudskem :a', Sio,,: kap. 7, ,Téntýž autor psal pak 'nepo-'
není. :'Vv.:,9/ U"':"'15 jsou ' hrozbou: ' ' pulárni eschátologická ~iděni v'he-'
,;Isra:él i;t' tf~d: bl~ibt vernichtéC' bre,;štfně. KdyŽ' Í>o~ději oboj~spojiľ, "
Kr~úse 'pópírá: že Amos' připo'uštěl 'v: jednu' kÍlihci'a potř~boval : úvod; ,
záchranu ;,zb'ytku";Vv. 5; 4:6: 14;," vzahii k t(lInti úČelů p'rvničásfsnu'
',kterémluvi ~"pod~ženi života",:pci~: Nébukadnezai.-ova,
poně~adž šlo ~ď
važujeautor ~eštilistickýchdůvodů' tlvód k ~eléknize, naps'iil Ir y liébreF
, zapozdějši interpol~ci. PO,'zákazu ské}eči.',', ", •. , ' ' , ' " ' :
Amaziášově . nezastávil'Aínos, svojiZajíinávýni' jest článek A.Menesi'
činnost; ,~a', idě'přÍmo tam~:odkua: TenipeI'und Synagoge, ii~b()(základ-~ ,
zákaz vyŠel, do Samaři. V Amosovi: ní ry's ď židovskiU křesťanské boho~'
, vidí Krause přéčhod od názorÚ:' lido~, . služby,ďmodÚtb~;.a·, kázáni, ia:stúp~:"
Ýých, pror~ků (Volkspropheten) ",k') jíci původni': oběť," naleilý' rozvinúti
prorokům oinamujiéím neštěstí vlast: 'tepiv~v ~y~ago.~e.Miste~ . vzniku
ní zern'i: Že tomu 'ták býlci je'st ilů-', syn~gogy' jesf'babylonské vyhn'ánstvi,
kazem, j~kďp'ozdějši iizraélsko:žido~- . kde'n~měli židé'podminky pro vý-'
,ská his'torie'snažila'se téiíto názor k(lIi'áváÍli óběti.Róz'ébírÍi ~ísta Józ;
"
prvn'iho proroka spisovatele obměiiiti: ',22,'9~4; Eiéch:it, ,14n.; žalm 51,\' '"
vs'uvkou 2, 4: 240-256' H. Mollér;' 17 n. Jako syn~goga nastoupila na:'
Strophenbau der' Psalmén. Článek ob:' mistochrámu,' tak nastoupila 'modlit-~ .
'
,
sahuje '~ákladni vysvětlivky Je' diser-,, ba na ~isto oběk ,),
t~čni 'práciaůtorově; kter,óuvydaľ
Kurt' Galling: ' Koheíetst~dien
·1931 ď vlastním' nákladém.Miillér z~- ' (27~299),komentářv ' malém ke'
bývá se všemi druhy'slok ~'žalÍÍÍe'ch knize':,Kazatei"~" ",' ' , '.' ,',
a schématicky 'je 'provádi.V hebrej-· , ',K' I BtÍdde: ,Goethe :~u; Mose;s,Tod.:
ské ,poesii musíme,věnovát pozornosL, B.iIddé'. uvádí SélIinovú domněnku, že'.: '
, ;:éjímti:zvlášbiimu~znakÍl: 'žekonéc, Mojžiš zemřel mučednickóusmrtiv:
s~oky 'spádá v'fedíio s koncem my- zemi ďvý~hódojordánské, když vystóu~~ ,
š~éiiky. Rózčleněni žalmů musí oýť,' pil proti kúltu Baala 'Peor 'a' pravi,ze
'. , . '
. ,,"
.
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SelIinneni'prvním; .natuto myšle~ku'tigeStand 'der, Ausgrabungen ,von Sipřišel ;jii' 160'l~fpřed, nfinW. 'G~e~ 'chem .únd ;ihre, ZukunÍt,: v: ně~ž Sel~: ,
the. Goéiheověmyšlence dá~á Budde li~ . ostfe. kriÚsulevedeni vykopávek.
ještě. přéd;os(· jako. přirozenější. ~ ': v Sichemí.jimž~byl p~věř~ 'ar~h~oiog:
: pochopitelllějši. Mojžiš', zemřd zá~ . W~lter., Aby' si 'Čtenáři ~,ZAW mohli
keřnousmrÍi,od Jozue a. Kaleba., samiui~ořiÚ ~sudek,byla~d ~réhe
ipřot~' také .musiliV:rah~vé mrtvolu' . ol~giék·ého. ústa~ukposlecl~imu' seš.' '
Máj žiŠe' skrýti a učiniti . od povědný-m ZAWpřil~žeml··p6.~ocini sam'ost~ tná:
záď iejizmizen{~áirak,.žé,Jahvé.~i. zp~áva ,We1ter~~a 0,, vykopávkách. •
Mojžiše pochovaľ sám.
.
ď309~12:i .. Sděleni" RahUs:'Cui-i>303'::"308 E. ,selIín: Der geg'enwar.,
i.nÍ:·~O~~Xď Si~aitícús.ď "Nov, '~ .
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Sam~~itánský p~nl~I~~ch,.V .N~~: ·j~ž"v.prvni~ r~c;e '~vého trváni"pro-

ť blusu;-;ěkdejšim bibÍické~ Sich~~~:

ži/'eněkolik desít~k·Sáma~i.ťánů, kt~-.·
.

.d~lo a~i40ÓO' brožur a }úlih, ..
"konalse' sněm';. .
v' N'arvě v. E'slonsku

řÍ'jsou potomky onědidávný~h 'asyr- duéhovničh.lutherského v'yz~áói'pro~-:
, sky'ch, kolo~jstů 'a: Samaritánů, : při::' ti, hnutí·
'
.
.
bezbožeckému,
Sněmu tohó~,'
šiýéh' zBabylonie;Nej~yšŠi kněz' to' se •;úč~stnilo ,Ú'prav~;Iav~ých;'
této,:snád i~':všecIi'ne'jmenŠí církve', 'd~chovriich;národnosti estonské •• ;;
čfta/'ic(aši'íóO.lidi, 'tiéhoV:á:Vá' ~imo ruské.'" .:--';
' ,:, , •.
jlĎ.é·panÍ~t~o~ti:. také " pentateu~h,
" ',' ,
.
Prvo;",čásfbible".psanou' féni~kým,
v: Berlíně v: měsici záÍ-i'1932 za- , .,'
pisinem~limžŽidé p;ali před zaje: . hýnulóprůměrně 6.lididenně'sebe-: .'
,
., . . '
.
,
,
' vraždou.
" ,
.
Hm. babylons~ým., Podle názorů. od.
'. .
bórniků, tetito'rukopi's, pochází z
Svaz"~vob(Únych'~ábože'nskÝ~h ob~':
prvých dv~ustolet(křesfan~k~ho le.' ci 'r~f~~mov~~ýchv Německu nazý~'
topoČltí;: a:Ie,Saxhariiáni ~~ustávaj(~~' váse' nyní. S~az' ,evangelicko. refo t:7:
';vém t~riení" Že bylnapsá~ již za mováných, církvi' Německa (Bund
ii,v~ta,~A:r~nCl':a. Je"tó oyšelll,ruko-:' e~arig;-ieforlllierter Kirchen Deutsch~ ;
'pisvelmL'vzácný. a.bohátí Američa-.' lil'rids), 'Předsedou,jéstnyni pa'stor'
ni~arněse'jefďpok~uŠeji : ~í~'kati,:' Niige'l "z iIámb~rku;., '
.
aČk~lin~biieÍi,zá.vrahié, sumy. 'N y~i
Podle uv~řeiněnésiaÚstikÝ. řlms,ké
'přicházižp;á~á ,.~ Paříž~,že. ~ukopis kongrégqce ,pro,cirkevvýéhodnUest
s'c:'dóstai' >do , ~kou,; Illezhi'árodnich ;vfcé,neŽ' 8,000.000 'katolíků. Východní-'
, l~pičd;:ktéři,jej d'opr~vili .do Evro.' htj':obř~,du, '~.nichž., jest~ié~ 'ne(,
py. ,: N~i$píŠ~ ;š~k. n~jvyšif"kně,~ď 5,000.000 Rusínů': MeziRusiriy,'půso~, ,
ukrylpentai~~~h', j~~ ;'a'jelllu zná- bi 28llluž~kýéh a ,41 ženškých 'řádů~ ~
~ém~ m'istěa nechafro~šÍřiti, ~prá Vtl . a,-~pplečn'ost.i..v;sěvětni:AÍnerice, j~~t:
o uloupeni rukópi;Uiď~by:nebÝl Skll:' ast, 70.090 .kato~iků východllihoobtečně' uk~aden: 'o '~oŽ',~e už, pokú~ili ř~úlu, V roce 1931 přeStoupilo asi.
, mnozí" Arabové ,i E~ro~~ni.' ;. :'", ,:," . 13,OOO~'přišlušnrkůVýchodniho 'obřá~' .
'ii;,~ká inisié' l ~teviéla; KiÍiiná~~ ciu 'k, řimskélllu k~tolicis~ú;"mezi ni:; .:
.džár~ pryni~ě~e~ké)~l!ihk~~e~tvi,·. ~r)y~036 ~ěži.
.,:", " q "
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'Německé misie mají v Číně 262 ci~
Kravař, ve Skotsku od tamějŠích'
zí~h' a 1164' čínských' mi;ijnícli pra- biskúpů a kněží obžalová~z" kaciř-, '
covnlků,: 9' lékařů, 9(:l76 žáků'v' mi-' 'ství, postaven pi'ed soud a odsouzen
sionářských , školách; ,anglické misie. "ksmrti upálením; Letos. tomu bude ,
mají v Čí~ě' 7400 cizích a .25.969 čín- 500~ let, co bylt~ntoPaveIKravař,'
ských ,niisijníchpracovníků,499 lé~ . upálen ve' Sv; Ondřeji na' náměstí;
kařů" 293.134 žáků v Ínisionářských, , Tato, hist~riejestmálo známa, ale,,'
školách a 24 vysokých ,škol.
've Skotsku skoro každý. Skot jesť
Rozluky, rozvody a nepÍatná' ma~- sní o1:leznámeri.' ;Na, místě, kd~byf,
želsfvív r:1931. V roce '1931 bylo Pavel Kravař upálen, bude ď posta':'
V ~emi české provedeno: dobrovol':
~en pomník. ,Ve Skotsku není Pavel.
ných rozvodů 1767 ,(v obvodu kr~j- Kravař znám podle svého č,eského
ského soud~, v Praze~422), nedobrojména, ale p()d jménem Crawa. I navolných ro~vodů; 1983 (v obvod~' še'církev československá uctí toto
krajského soudu v Praze Ú58), roz-' význačné jul)íleúm.
.
lu~ 3673 (1551) a iIeplatných 'manM~hamedánské ',bohoslužby v Tu-', ,
želství17 (5).'V zenii'Moravskoslez- ;ecku'sekonaly dosud jazykem,',
'ské662, (v Brně 192)' dobrovolných arabským; který-má v,islamu právě'
rozvodd,nedohrovolných
rozvódft taKový' vý~nam: jako latina 'v církvi '
bylo 392 ,(v B~ě '137), rozluk 1380' římskokatolické.Nynívšak~nařídíla;
(v, Brně 417)' a neplatnýcli manže~~' t~reckávlá4a, aby'~napříště modlit~,:
ství '14 (v Brně 7).. V zemL,Sloven- by v' mešitách se konaly výhradn(
skédobrovolný~h rozvodů" vůbec ne- turecky ~ ne arabsky' aby nej déle;
bylo, rovněž,tak nebyl~,jichv 'z~mi do příÚího "ramázanu", kterýjes(
podkarpátoruské. Ná Slovensku pak ' největším mohamedánským svátkem
bylo: nedobrovolných rozvodů 'pouze' a ktert,seshiví začátkem ,jara, byla'
9 (v Bratisla~ě žádný),- rozluk' 558' reforma všude provedena. Koranbyl
a neplatných manželství 3. Ná', Po~C přeložen do turečtiny" a' bohosl~Žhy:
Karpatské Rusi bylo' nedobrovohlých se konajít~récky. ;Nyní; se, začíná'
rozvodů .22 (z' t~ho ý' Užhorcídě 21), tur~čti~a zbavo~ati i a~abskýi:h slo~,
rozl~k87'a neplaťnÝ~h'~a~Úlktví poku'd ; ~ohoÚ 'býÚ nahrazena ture- '
i.CeÍkéni' v celé,republice bylo: roz~ ckými.: ,'Došlo/se' v' tom' jižďt~k da-'
vodů " dob~ov6inýé::h . 2428,' .. n~dobr;ó- leko, ,že slovo,~alah" bylo, nahraze- ~
volných 2406,roi:luk 5698 a neplat-, n~ tureckým 'slovem: "tariiri".Proti . ných maIÍželstvi pouze 36.'
této 'refonně 'protestovali stoupen~r,
Me~ickd ';iáda 'změ~ilanábožeil- ortodoxníh~ mohamedá~ismu' přímo ~
ská jméná '200 mě~t ci ves~ic. Mexi- I I presidenta, KéIIlala paši
žádali.
ckávlÚáůveřejnílanařízeni, kte-' abydóvolil aspoň" uživat slova,
rÝ~, bylo :změněno na 200 jmen měst,
"ala~". Kemal paša' se však rozhoř- '
v~snic ~', usedlosti, jež doposuď nesla
čil' a deputaci od~yl: "Bůh je ne~
jména' svatých, n'ehÓ hyla' 'označena ,smrtelný" : já' jsem" smrtelný. Po mé:
. slovy nábožen~kélíovýznámu.Je to s1?rti,si jej tře~a' zase nazývejte",
dálšídůsledek boje vládyproir ka,alah', ale ,dokud já isem, živ, bude ,
tó!ické 'církvi;' ,
'
se jmenovat ,taniri'," '
'500 let muč,ednii:ké smrti Pa~la ., Theologická fakulta v Curychu
Kravařéve Sv; Ondřéji ve Skotsku. rozhodla" aby"všecky . oficielní slavV roce 1433 hyl husitský lékař Pavel 'nosti kOnltly se ,bez pití :alkohoH-
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~.~kých nápojů,' jéžto toho vyžáduje
~dpovědné : postavenI, duchovních.

vrhovatelé.zákona se· ódvolávajiďna '.
hist~i-ické přÍpady, kdy ,bYli.vypově~'
zeni'jesuíté z katolických států. Zvlá~ ,
:ten~vskáriábožeriská, obéb evan~
ště přip!>mínají stanovisko slavného
'i~iická ustanovila., pr~'ď švýcarské
římskokat~lického biskup~' Strossmapr~testanty v Paříži zvláštriíhó ká::
yei-a, kte~ý prÝ právě· upozorňoval
zaiel~. .
.'
.'
jihoslovanský lid na :nelÍ~~pečí, hro~'
. Na konferenci pro . spojení melho~., ,zící od' jesuítů. - ' Tento návrh je
dislických církvi v Anglii:přinesljaksi d~monstrací proti 'pastýi'ském~"
vévoda 'z Yorku poselství anglického' listu katolickýchbiskúpůjih~si'~v~n~
krále, ve kterém ~e' praví: "Metho-', ' ských .proti Sokolu", Protisokolský
. "'disté 'vyznamenávali se vždy" horli- biskupský, projev.' způsobil ostatně
vosU pro vyšší: ideály, pro šířeni 'rozkol i mezikatolickýnÍ kněžstvem;'
evangelia Kristo~~'a, pro mravní, so~ ba (mezi biskupy, jichž část' jest
ciální a" duchovní· blaho' svých" bliž~
rozhodně na' straně' Sokola. Biskup
ních.<ModUmse; 'aby:Vaše ' sp~jenr kotorský Ucellini je. starým čl~riem
v jednu;círk~~ Vaši horlivost osvl:- Sokola. Pozoruhodné je,že·nyní se.
žilo a posílilo;' abyste 's tím větší dů- :·nápadně množí přihláškYvYnikijí
kladnosU~ a odda~ostí věnovali se: cích vlasteneckých katolických kněží
službě pr~ králo~ství Pána a. Spa~ do Sokola.' Přihlásihe začlen~ kari-'
,~ítele JeŽIšé 'Krista:'" "
'
cléř arcibiskupství barského' don: Ivo
, "
" .
.
Kotnik. PraÝfvesvém dopise; že si
'Návrh na vypovězení ,'ésuitů, z.Ju-,"
. '
,
,
hrdě připne, rytířský sokolský 6dznak:
'goslavi~. Ve skupštině pódalposlanec'
.
,
,.
na posvátné kněŽské roucho' a ~edle'
Gavrančič a soudruii návrh na "ypo- '
,
,
vězení.jesuitského· řádu Jugoslavié, svého slibu Bohu a církvi:sl~ží sokol.
ský ~lib králi a Jugoslaviia čistýini
,Návrh doporučúje; aby jesuitskému
ř,á,du jako' celku i 'jedn~tIivy,'ni jeho' sokolskými cestami půjde ,k jasnýni
.
sokolským cílům. '
, členům' byla zakázána činnost. členové řádu, 'pokud jsou cizinci, mají
Nová protináboženská vl~'a SSSR:
stát do:dvou dnů opustit, jsou-li stát- Poslední dobou 'přicházejí z SSSR
ním I občany jihoslovanskými; mají se zprávy sobě odporující. Dle jedněch
ubytovat na.ostrově visu. Kdo by~e. zpráv se bolševici ,vzdávají kus po
v dané', lhůtě , nevýstěhoval, mábýtL kuse, protináboženské propagandy,',
potrestán. třiceti 'dny vězení á pak. dle druhých zpráv projevuje' se n:ový
jako 'obtížnÝ cizince vykázán. Statky nápor nll; cÍrkve a věřící a dokonce
řádu:niaji býti konf~skovány ve pro-: tento nápor má nabýtÍ.formy jakési
"spěch státu a věnovánÝ' na VÝchovu pětiletky; Možná,' že časově. imístrič,
římsko~katolických , kněží ',; duchu
odporují si tam úřady a úkazy, moŽnárodním: Návrhdoporučujé ~ouČas~
ná, že je jiná teorie; a 'jiná' prákse.
né rozpuště~í řádu lazaristů a Spó~', Skutečnost je,'že l~ňského r~ku veJečnostinejsvětějšího srdce Ježíšova, likonoční' bohoslužby nesměly ; býti
jakož ivšechjinýchmužských i žen- rušeny; ro~hodújící kruhy v armádě
ských' řádů, jež maj{ s' 'jesuíty spoje- ,jsou, proti. ,bezbožsképřopaga~ciě.
ni; ,V důvodech ,se pra:vi,' že činnost ' "Osservatore Roma'no'" a "Deui~ch~'
řádu jes~ítského jest státun~bezp~č- AllgemeineZeitung" přinášejí ~ou'-~
nOli,'nebol'řád jest prý podřízen' pří- hlasné 'zprávy; že se chystá' dokoIÍce~
mo cizí moci státní,svaté Stolici. ,Na-' proHnáboženská pětiletka.
"
"'
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_ Veliké množství domnělých, 'pamá- arcibiskup dr. Leopold Prečanj p,oslalť ,
lek nci': Kristovo umučení. K 'většr předsedovi. vlády: Malypetrovi' list, ; v; "
slávě' ietošníh~ roku nařídil papež, : němž praví" že, veškerá' naše kat~~
, aby všechny :kostely, jež;chovajípa~ lieká" y'eřejnost 'byla "znepókojéna
m'átky na' umučení: Kri~~ovo; :uspo~ 'zprávami 'o chystaných návrzích mi-'
řádalyzvláštnf ,církevní slavností. V riisterstva školství' anárodni'osvěty
Turinu:bude' v'' katedrále' s~:, Jana' 'na zřiiování'a 'udržování školství a '
křtitele ,vyst~veno '. domnělé' 1'6ucho,:' ná-organisaci jeho spráVy.Episk~pát
do něhož bylo 'zahaleno-tělo Kristo-' dostaL také; ód mnohých spolků, a,
/v~"poshěti '8 ,kříŽe. Vědeckézkou~ korporaci přípisy, upozorňujícina ne-,'
mání potvrzuje, že toto plátno:prý~ spravedl~ost a škodlivost těchto ná-'
skutečně. 'pochází -, z doby Kristo'vy.' vrhU. SáIÍl upo~orňuje miněkteré,čá:':
Posiedně bylo vystaveno před: civěm~ stÍ." zvláště o, církevních , šl<ol~chna-~'
lety ,a, této sla~ostí se: zúčastnilo na Slovensku a Podlqtrpatské 'Rusi
dva. miliony, poiÚníků . .v~vatíkán;ké ryloučení' zást~pců: církve
~em~"
bílSilice bude vystavena rouška,' jíž 'ských školních. radách a na. rušení.
;v. y~ronika otřela Kristu tVář,'když ,učitelských'ústávů> Pokládá"proto.'
nesl svůj. kříž' ha Golgotu. V basilice takovou úpravu nyni i v budoucnu ..
bude" vystavěna také část ,Kristova za, naprosto, nevhodnou" z' důvodů
, kříže, ,kterou' nalezla na ,Golgotě: sv. ,státních ll, hospodářských za' škodliHelen~,a h~ot kopí vojáka Longin~, vou.' Protoprosítaké ,vládu, aby na- ,
k!erý Kdstuna kříži prob~dl bok.':":' ,vrhované školské reformy nebyly 'u- '
Zvláštnl úctě; katolíků doporučuje zákoněny. , , "
' ,"', , ' .
~apež:Rozůstatky, uložené. v' kostele: ~' VUmbrii byly obievenykřesf~nské'
s,::. Kř!že v Jerusalemě. Je
jeden katak~mby. V okolí Villý, San 'Fau~ hřehů,.' jímž. byl Kristus přibit na; stíno' byly v posledrií 'době ohj evexíy
křiž, dva :trny z jeho trnové koruny
důležité, památky římské; značné
ta,bulka s nápisem: ';,INRI",jež; umělecké ceny. 'V:pocÍzemí blíŽe
, byla přibita na kříži; V/San GiovanJi Grolty Traiane 'přišlo 'se ri~'star~ kře~
v 'Lateráně, ',búdeť vrstaven', i : stůl, 'u,' sfanské katakomby;': které~e táhnou'
něhož ,~ristus :'IÍimál' s~:J~mi apo:' 'na někólik' kil6metrti. 'Tentoriález je:'
štoly' chléb a' tak' vlastriě'po'; pné' zvláště zajíina~ tí~,ž~ ověřuje tvr- ,
,ťelebrovalpřijímání., Sa~ta Prassede zení,žekřesfanství se šiřilo Z Říma
vystavíza~e;sl,óup,'uněhož,byl:kťi: podélVie' Flaminie:,Také býly vy~.
stuspřr Jjičová~í'upoůt~n;;::'" P~dob:" kopány i impos~ntní trosky řím~kých,
~ě tr~vírský ,bisk1;lpohlašúje ~v;,Se-, Íázní na plošé' 200 metrů a' zbytky'
~aine Réligieuse", 'že tunika . Kristo- řín;,s4ého 'mostu o jednom 'obloukh. '
Papež~~:6 p~žeiznánio'veÚk~no~ich.'
va, chóvánaďv pokladu trevírské katedrály, bude: letošního, roku ,v~řejně' Papež udělí letos na ,Hod božl, 've~'
vystavena od ~7. červ,:nce do 3. září. 'likonoční z loggie Náměstí s~.Petra'
Město Trevínlibuje ~i ohromný pří- věříCí~:požehnání,.:kterýžto' ,obřad.
liv cizinců,neb přil'0slední ,:ýsta:v~_ byl odÍ-oku .1870 zrušen.,
, ,,','
uvedené památky v r. '1891 navštívilo'
"p t' t V t'k' ' ,
••
'
"
k
l'd' y.:
'. ,,'
' , ' •• ::."
',:
,ro,es, aranu u rrms e':va
mesto ,1,900.000 poutmku z celeho . V t'k' k' ,. d ' I' tO"
t"
~ěta
',,:,"
a 1. !lns y ,ur~ 01 . IS ; .. sserva ore"
.
Romano',' uveřejnil ostrý, protest 'pro-;
"Předseda biskupských porad z re-; tí vzrůstajíc!. snaze považovat fašisp~bíikyče~~oslovenské, ';lomo~ckf' mus 'za' nábožen~tví 7" jak. tom~na~
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" "svědČúr~~:'vystavěnt, někcÚka.cltářů, v '
'ckcli iHmana' památkú"fašisfickým
mučednikům·~. ..O~servátcre oRcma~
nO''' výzvedá připad z města Pall~n
:l;Y" kd~', představitelé fašismu .,při
pietniceremcnHpckleklipřed' jed-'
,nim .z cltářů,' ,věncvaných, mladému
fašistDvi, ubitému r. 1922 tlUpDU k~
, Inuni~tů. VýstřelkY., tchoťo druhu-'
,pravi',vatikánský' list -,jsou 'ny~i
v:elmi časté ~ jest obav~ .. aby sé, ne,staly parodii' křesťanskéhO' '.' . kúltu;
,Autor článku dDUfá, ž~ MussDIini ne:'dDVDlí, aby tDtD u'ctiváni;'-.PDVýšené na
nábDženst~í, stalO' se v~e~bec~ýÍn;

;'povim., Nikdy" ~o:ŽivDtě'jsem~eváhál
řicí,'~O mÝslím a cÚim,'anid~es.' O
víru nejde.. 'PrDt6 jsem' n~pDdepsal
Dkružnieí a;nebyl~ DhlášEin~'v mé~
biskupstvi.Nevidí~:v tom,hřiéh.vi-,zvDu-li mne,' abych žellIlal jejidh' prá. cí, : pDžehnám. jr prO' BDha: Proti' prá.- -,
ci sDkoI6: v mém hiskupstvinéni ná~ď .
níilek,' j~ž: jsDu~ákladení okružnice,
a 'YěříÍn,,'Že jich nehude/':'':'':':Dále
uvedl' že 'za třicet let svého půsóbertl
'v ,KDt~ru byl ,vŽdy Dde'.všecli'ctěn,
ačkDli katDlíCi v tDmtD: kraji'předstá- .
'vují' jednu. s~dminuvšehD Dbyvat~l-.
stva. NatO' 'ukázal,' na,knihu,;Srbská'
,vDjska: a' sDluňská frDnta····. a' pravil:
, ..Tu máte; účet, kDlik nás~tálD, krve, '"
CD máme. Která jc,tD'sila; která chce
nám ;upřitíprávc na klidný živDLa:
chce, nás rDzdvDjit? Já,věřim, že:,~
:Iia k~n:e~ 'kDnců:uvěř(že marn~; jest'
všechno jejich u~ilcvánL,. :~, ,o :;';',':-

. ';Oslailá;:~~Tóz~,iiri'9udi~ele' biskupa
SlrDssmiľyera:':Dne: 3;' llnDrá V'eČer
uSPDřádála' jugDslávská i Dmladin:a v
českD's16venském L dDmě o,v - Bělehradě
sIavMst~Lakáde'mií na 'pamětl18.
<ď~rDČi:~ria~o:ámi" 'Ý'elkého 'jugDsláv, ,~kého búditele, biSKupa Josipa'Ju~raje' StrDssmayera; (NarDdil se "4 •. , Papež' letos p~ prV6~'čľ'le'tií/~obY~.
ún~ra .1815.) PrDf: SiII1Dnič měl před- ' -Jak sdělúje papež~ká kurie',:naviUvf
~ášku ď IP'velké: všeslovanské' 'akCí papež v' letDšnim~~áÚm rDCe, ňéj'én
slavn'éhii, ' ChDI-Va. tskéhD . biskupa a své,letni sidlD v CatelgándDlfD', 'Mh;ž'
':I;důrazňDval, žE: ,StrDssmayer' býl, jed-, ' i tři velké basiliky" d~ 'nichž:búdbu
nim z rlejvětšich' bDjDvniků'iza 'jugD- ; putDvati 'výpravY.pDutniků. ,I' Kromě
slávskDu:nárDdni 'myšlenku., Všecky tDhó pDvede.-papež o svátku ,BožíhO'
těla procesfria:, ná~ěstisv•. Petra;: ,;:
,časDpisy při~esl y , .,vzpDminku 'D:\
,vzneŠenou č snášelivDst StrcssmayeraSloie'ník~rdináíského • sboru ' ~D
,vuÝe věcech viry, a, na jehO' hluboké
jmenDvam nDvých' šesti" kardinálů
'. přátelství' k: sokDIské myšlence.'
, jést tDtD: Z' célk~véilO počtu 56ka~- '
dinálůjest 30ltalda 26ji~énáÍ'od-'
- 'Proie~' katolic'kéhó • bisk;;'pa : kótor,:nosti:,
6Fra~cDuzůí 4 Seve,roameriskéiúi' u:cil1íÍtiilO'ovzbuzuj~ na' jih'u o
, všeDbe~nDu'p~zciritiist. Zaválky' př~ "čan'é,'4 Němcí;3 'španělé,' 2PDlá.ci'a
'stáfčetiíá utrpe~í.bYI;označD~ánza ' , pO' l' čechDslóv'áku;' Káríáďanu, Belgi,vyz~ědáče pr~ SrbskO'. Jesť d~es 85 čanu. Maďaru, 'Portúgalci; 'ItČailU' ~
.Rakušanu;
" ,:,',' ,
'.
,'.
, leť stár a duche~ p~řáď čilý' jakO'
I'
,ďdřive, kdý hO" vy~var' 'rakcriský divi- " Arcibiskup' dr .. I nn'Úzer ovcílce 'cI
"síDnářď'přéd: ;pá~emLb'~č'éhu;aby , ~iru:, V, r~kDuské , Lize, PfO' ,SpDle~
'~pustíl ~BDku kDtDrskou.' 'OdpDvěděl nost ~árDdů" pr,Dmluv;il,. ~rč:ibiskup" dr.
mti:i;Tychra,Íí tá' op~vIÍ.ění;'já' hudu' Innitier: na té~a.:'" Válka, nebO'_mir~'. '
chrárii!i';VDU. cirkev'a 'nárDd." K zá- Vycházeje: iesvatéhD rDku, vyhláŠestupci bělehradské' :':PDlifiky~' se VYc .' néhd papeženľ,:: jímž křesťané celéhh
'slovil' 'O' : d~ešnich' srážkách' O' '.sDkDl~ ';věta maji býti 'po~zbuzeni kZvýše~é
. stvu: i,Vim;cD mne čeká. vim, CD Dd- , čihIÍostí' promir' a'dDhodu ďiné~i ná:'
,
l
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'rody, arcibiskup"~oi~dIÍalo snahách 'o úkolech státu"ao přikázáních bo~
k~tolické církvé;ktéri,ódm1tá ~váleč-, .Žích. Ve' ~vém prohlášení vyslovují
'né zbraně, a chce je' nahraditi palma:- se prótipolitice církve a proti' dq.eš" ;, {
mi míru. Prelát dr;, Drexel Žádal, aby ní znemravnělostL
bYlovýnaložen.<:!.,v~eéhno 'úsiH;aby ('" ElJa~geli~kÝ ,kazatel, dr. :',' WolF
se Vatikánské Íněsto' , stalo členem . v Meusel~itz
Durynsku vzdal' se ,
Spoléčnosti,'nebÓftim by Společnost svého úřadu v' církvi, kdýž mu bylo '
národů nábyla velké mravní autority,
nadři~enými úřady církevními pohro~
,a' krom toho by, také oněm americ- 'zeno, ježto se činně zúčastnil, mnoha
,kým lCruMiil;které ~i přejí"aby Spo-_ shromážděni ,sociálně' démokratic;jen~: státy!ivstoupily do Společnosti
kých., ,:, CH
,národů, byla dánamož,nost k dosa: V pfedsednické schůzi německého
,žení jejidí'Cíle., '
< ,.'
,'spolku diakonistek y Marburku po,266;:,seb~lJrážd v'Práze"za' deset dával dr., Alfred Lechler "zprávu o
,měsíi:d. Ý lednu ~ž říjnu 1932 skon- jedné své pacientce,ktérá ležela v
:čilo seb~vraždou-2660sob, bydliVŠích" nemocnici ,v Neustadtu v jiŽním Har"V Práze; a tól72 ďmužů' ~ 94 ženy.
Zit a na níž se ie~ily zllámky stigmat.
V l~dn~,' zemřeló ,'sebeVraždoú 20
Zemská cí;kelJní rada. ,lJeF~ank-,
,~soh,'~ ~noru 26, v březnu, dubIiu a/urtu nad Mohanem udělila důtku fa:kVětnu po 29 .os'ohach, v červnu;' 31 ráři Probstovi,vydavateli evang~lic
, ;'osob,v, Červenci 16, v srpnu a v září kého , týdeníku "Sonntagsgruss", že
po 30, v: říjnti 26 osob. V týchž mě- porušil politickouneutralitu církve.,
sících z:oku 1931 skonalo sebevraždou Tato důtka byla národním sociali,
292 osob (211 ,mužů a 81. žen). Průstům, fiankfúrtskýmpodnětem,' ,že
měrný počet sebevražd v ~razeza, 'svolali 22. 'ledna t.'r., velk~ shroměsf< čiriil ,~roce 193227, y roce "máždění,' které se usnesÍo, abýzem1931:2~.;ď ' ,
'
~ ská církevní rada byla rozpuštěna a, '
V, ,,:10':" českoslolJenských:: ;krema~
a~y : hýly. vykollány 'nové ' volby.'
(Tiichbylo V lednu, ,1933 ,zpopelněnoCírkelJní rada IJ Curychu rozhodla"
579, zesnulých;' at~ 284 katoHků,; 142 aby kandidátky bohosloví mohly uží,hez,,,yznání, ,s.~ ~echC!slováků, : 37 ,vati názvu "farní pomocnice" a kanevangeHků, J9israelHů. Až do 1. 'didátkyžénských sodálníchškol náúnora '1933 :'hylo' y :Ce~ko.slov~n~ku' ,zvu "obec.ní pomocnice".:
,zp~pelněno ,43.250 osob.:
,V'Paříži byló zřízeno 242nolJých
;- V říšském sněmu, německém podali far' katolických. Jednotlivé,' farnosti
,poslanci' centra návrh školního ďzá- byly ,~rédukovány na i5.0ÓO. duši. Pok~na, kterým by se',zaručovalo zřizo- třebný"ob~~s::20,qoO.000 franků; na
,vání konfesionelních, škol ve všech' stavbu kostelů byl půjčkami, sebrán
zemích říše, výukanábóženská a:,ná- během 3% hodiny.
., '
'
božensko ..iĎ.ravní výchova a jímž by
Pět mladých" theologů, fri:mcouz,
r~e um'ažniloi,'náboženským menši- ských, kteří~e zajímají o dialektic:
ď~ámzřiditi si své soukromé školy:'
kou. theologii, ,vydává od listopa~~ , '
'::,21 ~ltonských pastorů seusnesio 'minulého, roku ,svůj,vlastni. časopis
naarÚkulech, které pak 'vyhl~sili 've pod,ná~ve~ "Hic et nunc";'Cahiers
':svých' kostelích a v' cí~kevním tisku.
périodiques., ,PaÍ"is VI, Rue' St.; ,PlaTyto artikule . neboli články,'pojed .. , cide 31. J~dnotlivé číslo stoji.3fran.návají' o ;cirkvi, o člověku, o, státu, ,ky, celý .ročník pro cizin!l18 franků.,
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',J>rVní seŠit 'obsahuje články filos~: , chodního" ritú.' Odchovanci, tohoto
.fické, :theologické .. ' politické, ,·anťihu ... " ~~emin.á,fe . ~aji ,býti posUáni ~jako mi ...
manistické(l) a církevní. <Řídí. se ,siónáři dozemLvýchodních.' "
- ,heslem: "CogitoÍ'; ergo sum."
'MirovÝsp~lek německýchkalÓlíků
," V belgickém', ~ěslě Eupen, v pro- obraci se proti 'zmilitarisovanému
vinciilulyšské, které do roku 1920 'sportu; varuje př~d'opětnýín z~vede
bylo, pruským krajským městem, ,byl ním' všeobecné, branné povin~osti a
kaplan Gilles na štědrý: den odvolán ,usiluje o' její odstranění v zemích,
ze ,zpovědnice" ~by, mu mohl býti v'e kt~~ých je ,zavedena.'
,
soudním zřízencem, doručen :výnos,
' .'
královské vlády,' kterým' s,e mu ,n~- <
Usnesením ,většiny : občanské rady
- "
pró 'výchovu v,' kantonu 'basile)' ském
řizovalo :vypovězení ze země belgické
',ve 24, hodinách: "Něm~cká vláda po- 'byla ve všech veřejných školách jmenovaného kantonu' odstraněna' moddala ,protest.
' ,; :
' "
" , ' litbapřed'a po' vyučování; rovněž
,
V osadě S~lzdorlu uŠubinu vPol-, tak se stal~"v,C, uryc,hu;
'j,
sÍlu byly bohoslužby, pro' školní mládež dvěma strážmistry policejně 'pře'Advenlisié čítají '347A35 ,člemi V
rušeny a čekatel diákonátu, který , 141 zemích hlásá. 21.607,inisiOliářú
'bohoslužby konal, hyl, bez'so~dního: :'slovo ,boží ve 455 jazycich a náře
vyšetřování odsouzenk',d~ěmatý-. ' čích; v:61 nakladatelstvích á knih~
dnúm' vězení; ježto prýs~ pr~vinilkupe'ctvích byl~prodánospisůví~e
'proti novémuzákon~z 11. VII. 1932,než' zá16 milionů marek. Adventisté
který zní ~ "Kdo vykoná vá pó~oláni' ma jí 167- ~yšších škol: '24.177 .žáky
,;. bez - ~ádouci~o ~pr~,vnění, hude po- . a '1937 : elementárních škol s 66.288
,trestan ..• vezemm.
·táky;.
,Na un;iJeTsit~ vK~líně' nád Rýne~
Při požárudonÍinikiínskéh~ kláš/~'byla' zřízena stoli~e církevního práva ra ve Zvlle v Holandsku byly zni, ,a cirkevních ..dějin.,
'
čeny knihovna i 'archiv" dominikán-

,

'

s

.

'

ského řádu.
\.
"V ,Anglii uslaviľ se spolek abstÍnenlních dělnlků; jehož př~dsedoú
byl zvolen president odzdrojovací
komise A~tur Hende~son:
'
,
,Španělská sněmovna zamítla 'návrh
" 'Vyšelřován~ proti oldenburskému zákona, kterým mělábýti katolickým'
ministru Roverovi pro urážku vrch- . kněžím zaruče~a. pense' ze stábÍípo:
·ní církevní rady bylo na základě ~á-. kladny a odúv'odnila' ~vé zamítnuti:,
kona' o' amnestii zastaveno.'
ď
prohlášeííím,.že·círk~v. katolická ve i
Ve Výmarech hyl založen při 'ta- špa:riělsku jest dosti bohatá, aby
· mější vysoké šÍmle ústav pro.' evani x'nohla svédu~hovní vydržovati ze,
svých ď finanČních pro'střédků: .
gelickou cirk~vní' hudbu / a ředitel
I."
,
kňru v Eisenachu Mauer~be~gerá
, . Ve ,spojenýchc,~írkvich evangelic~
'farář Michaelis.ve' Výmarech, byli
kých v Polsku klesl opět počet evan-.
ď"jnÍenová~i docenty.'
. gelických duchovních,: ale potřeba,
.' .~ V Mnichově 'byl zříze~ katolickou kázání a bohoslužeb je stále stejná; .
církví seminář pro b9hoslovce vý- . takže přibývá' případů; že mu~ejí tuto

"Evangelický kazalel dr. Pieper v.
· Halingen; byl po mnohonásobném
varování bi~kupem zba~en místa pro
politickou' činn~st. Jeho' 'političtí
· straníci ''Usp'ořádali mu' pochodňový
'
P rův,od.
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službu vykonáv~li i laici. Není příp'a
• Dle příkladurelor'mované 'cžrkrie '
du, ' Žé' by': ~ovorozeně ~ůsralo'; ne-: zavedla' i něniecká,' lútheí-ánsk.áci~
pokřtěnb,' přísitÍšníci eva~g~liČtí,' v .ke~ v ,Jugoslávii:' zvláŠtní 'kursy'k~~
,Polsku uzavírají: jen sňa~ky církevní' zatelské pro kněze;~ a t~k ' 1i<i kněŽL
a. nebylo také případu, že,by zemřelý 'a církevních starŠích 'š~Úo '~é'v '~yr
'. hyl pohřben. bez, církevní asistence. mickém· kraji dó,hikovéiiokur~u;.',;
~'.:1- ~ . ,
V kraii šubin~kém ',I( ťo1skl! ~yly " Pápež:Pius >já.'· ~chválil říni~kd- ,
. vykonány . domovní 'prohlídky 'll dí~ , katolický'rittÍá(v, ,'řečI' slovimikék ;
tek, které navŠtěvují :škol~í' 'boho- . 'potřebě slovinských far v Jugo;lavÚ,
služby a dítky byly vyslýchány,' :Zda ':alé~rÍikoli k p:otřebězIlaČných slaviti:při bohoslužbách se; učily" něme~ky škých me~šilÍ" v' Itálii' ~ RáIí:~itsk~.
. čisti a psáti. V,J~raji kOstenskémbyl: :·'A~cibi~kúp . . z·E~iv~nu,'b~i ,,60;hl~~~ ď
'jed~n hospodářr který~vé' dítky učil
80 zvolen za hla'vuvšech ArméÍ:l1i.. '
.d~ma vánočním ".písním li' říkánkám Vqlbě ne~yly činěny, 'se 'strahy sovět'- '
v jazyku' německém,odsouzeit k. po- ské *lády žádné těžkos'tC :. ~\.ď,.
.kutě 50 zlotých.'
. tírisk6 'mtn'isterstvo v~itrri ~ydal!>
,: Polské ,policeiní 'úřady. potreslalyvýnos,dle něhož církve,,; z~lož~n~'
několik. uniatských duchovních,:kteří' ,čínskými. křeSfany" mají právo,za
'v, posledních' týdnech na dlidostzvláště příznivý~h p~dmíriek ~akQ~~'
ukrájiiI~kého " obyy'ateIstya':"vykonali ,piti 'si anebo, aspoň; n~iatr Ínísto:~} ,
slavné bohoslužby za 'popravené: mla- .' zřízení misií, ale, nemají. toho. práva,
dé. teroristy ~ a: bylo jim" policej ními církve" podporova,n(ciziriQu; "~ " '
úřady sděleno, 'že by konání dalších '"
Čínská .národ~i vláda· zakázala
~akových bohoslužeb bylo považová-' ~šechny pr~jevy, 'jimiž i by~ někte~é
no ,za vzpouru proti státní moci.
ll áboženství" bylo' zl~hčováno.M.. Z;
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,: :_', 'N~íz~:~n'aci popříti: :ž; v"E~~~ě' zveciá:~e:o~ět:,~l~~ '~~ci~~~:'
,lismu,jeDŽ, po, světoV'é :,V'álcé:byL'žátlačeň"mezinárodriím:šocia
:- Jistn:em' silně,' dopoiadí. ,To,nepřekvapúje.toho,~do ,zná:z dějin,
'aLpolitickýchnebo kti1turních,:že ':v.ývojlidstva nejde."vpřed
přímočaře; nybrž'spirálovitě' rieoo ,.vlnovitě. Myšlenky' ,a' sIDěry
'a snahy střídájí se tak, 'že~'střídánípodobá' se výkyvům:ky:Vadla:/
§ ctím rozdílem, že kyvadlo ,zŮstává ,D.!l j~dnonimístě, kdežtó vý:'
vo j . lidstva; .náÍ"odů., j dé .V'před~ ,Též: by~h()m,mohli říci, ž~ lidstvo,
ať .ve 'syY~hčástech:nebo' ve),vém:::célku,.:· jde:vpřed střídáním
ekstrémů:z',eKstrému do.ekstréňlli~ Ekstrériiem byla společenská
'niveHsace·j::.řítíc!, se.'áž',vbezbaivýJntérnaCionalis'mús, a ekstré~ .
. ineňl j~sf.vystúpňovanY., náciotúl.lis'mus,', ják ho můžeme :.pozóro~
;y~!~,·pr~~~:~d·~~s,;.y~,~·ouséd,~,í,ni,~~~~·~k~~". -:c ..~>.
~::'
~_~,~;:,'"
,,! • Otázka:. nacionalismu není ;'bézVýznamn<i ,:atÍi pro náš náro~
a náš stát, ~a ;není bez .významUanLpro naši církev českósloven
sk01i.! u nás máme silně zahroceríéhnutínárodnínebonacionální; ,kte~é.· je pěstováno v.našem ;f~šismu; máme zahrocéné;:ně~
mecké hnuWnacionální ,vhakenkreuilerismu,.třebas ani jedno ani
:druhé neohrožuje klid.státu,' jak sedějevNěniE~cku.:NaŠé:cír~
. ,kev'ráda se. nazývá nár.odní církví; ,třebás . jinelze anizdaleka,_
přirovnávati k,nacionálnímu. hnutí; ,které seuplatňujepo,sled~í
dobou v protestantismu v, Německu, ač právě pro její mírný ,rá~. "
.náródní nebývádí'vždy rozuměno ani u nacioná1istů,: ariiuso-' ,
cíálistů .. Jedněm, je málo národní, druzí by ji rádLstavěli.na,~tej- ,.'
'ný stupeň: s "německými křesťany", y "třetí říši'/; Mám namy'sli
, případ, ď který. se odehrál II nás. poslední dobou. Na přednášku·
;v •našem rozhlase, kterou měl: profesor Hromádka' a .v. níž: obra~
.cel se: próti zapřahání Boha 'a'náboženstvfa'- církví' do zá jmů
světských,: národních, :státních,; reagovaly.hlásy: našich; příslu.šnI::- ..
, ,kůjakó naurážku;oprávněných snahnáródnícha vyz.ý.valy<:ve:-·
:dení- církve,(abyse.ozvalona ochranu.národního .ráz.u .našícír,kve. Když.v~dení: neuznalo .za potřebné a nutn~' reagov;at '. na
, 'přednášku, viněno'téměř. z nedostatku,národního cítění.: , ..... .
Není tedy: asLnemís'tné, . aby'ch~ní :zall jali ' stanoviskÓ'i:~a:'
':cionalismu'a stanóvilijedriák: jehooprávn,ěnost; toti(pokud- á. jak
"dalece jest: národní' hnutí, myšlení,.cítění ·ať snažeriíoprávněno
,vůbec.·a'·jakoil'oprávněnostníajínárodnísnahy,v' náboženství.
"

"

J

«;:~,;:: "~:~~ ',"'i;:"~

~ ,př~dévším~v-.kř-esťanství;:a,pak~v;·církvL,

"

'

-''':''';>;'',::, ", _. -'.'
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••
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O 'Óprávriěriosti 'nárddiÚch snah: vůbec .počelé Šířce' politické~
ho' i kultUrníh~ž~votarielze'p'ochybováti. ;Neeks~stuje' ~ějaké lid;.
stvo :ab~~raktní, ':kt~ré ~ybylonad kmeny 'a ','národy: . :Jest jen
'lidstvo'v náró'dechhik; jako' js'ouría :př.:vždy jen' určité' stromy,
.hruŠně, jaql<?riě, 'šv;estky,'du,by,' sosny atd; a ne, stromy' yůbec, .
'které by:nebyly určité:štromy;Nelz,e 'mluviti 'o anacionalismu;' o

o:'.

8 Revue CČS

113

o:

beznárodnosti tak,:, jako nelze mluviti, u lidí
bezpohlaví ve
smyslu normálnHlo životá; Jsou anoníalie á abnornlalitý,' alé,s tě
mi nelze počítati jako.spravidlem a oprávněností., Tak národní
'snahyjSou 'naprosto opráVněné; 'jsou nutné,má-li ' býti, mo.žné
, lidstvo;:.znamenánepo~opení ~eksistence'avýVoje 'lidstva po'
:všech stránkách života,(biológickyikulturně); chce':'liněkdo od:"
,suzovativ.ůbecnárod; mU'odnost, '~' pokud slovo naqonalismus "
"
j~ .pouhý" 'překla:dsIova národnost, . tedy i.' riacionalismus 'vůbec, '
nacionalismus každý.", '" '
"
'
".'
,
'-·,Co"však.zásluhujeodsouzení azavrženídest určitý druh mi.-"
cionalismui totiž' ,tákóvého nacionalismu,' který: nechce' znáti" a' .
uzná~ati· žádných, jiných míTodů, než jen svůj, a pokud' musí
tlznati f~kt}ckoue.k~istenci jiných národů, uznává je jenom 'jako
podnož'svých,svatých"snah.~Takóvý pojem nacionalismu . není
-nic~ jiného n·ež ,strohý, absolutní egoismus, promítnutý. ze' života
jednotlivcova do ,životanárodů'astátů,ze soukromého života do
,života 'politickéhó, kulturního,' hospodářského a sóciálního; 'Tento,' ,
,'riárodní egoismusnestane:se oprávněnějším; jestliže se,' nazve.
, ·,\svatýin·~' (egoismo sacm). "Jest opět: jisto, že egoismus,uplat',nění'našéhojá, života individuálního má své určité mravníopráv-,
", ,':nění.Má-li eksistovát lidstvo, má-li trvat národ, společnost,musí
ěksistóvat též jednotIivci.AčíÍndokonalejšíjesťjednotHvec, tím '
dokonalejší jest spoléčnost, ať národní,aťstátní,. ať všelidská. '
'Jednotlivec ještzákladem : národa; Proto' egoismus jest do jisté
, 'míry oprávriěn:· Pravíril: .do jisté míry: A celé· umění .spOČívá
'vtom, nalézti tu' prav:oú míru;' V tom" spočívá také 'veškera pod:stata' bOj e' nebo zápolení, jež se 'odehrává, ve,' společnosti 'n~rodní,!
státní, všelidské:' vyrovnat prá.vaindividua" oproti societě,. oproti
'kolektivu a naopak , '
" ; ': -: :'"',, ~"'" - , ' , '
, : :~' Každé náboženství se ~ pokouší' ideově a eticky..: řešit, tuto
'otázku ,'vztahu individua' ke ,kolektivu. Čím' lépe, životněji" zdár- '
'riěji pro společnosti, j e~notlívce se, to děj e,ď tím hodnotněj ší jest
'ono' náboženství.,~Křesťanství· nevyhýbá se tomu řešení a' pama- .
'hije+na'jednotlivcei' iuiispolečnost, kterou zná jako ,království
bOží.- Příkaz lásky k bližnímu po svěcené láskou k Bohu dává nám,
což našeho;~a:bližnímu, cožjestbližního.~Království boží neničí
,'jednótlivce,.nýhržpovznášÍ, přivádik dokonalosti.
:7; Jest tedy: určitý stupeň, egoismu, který můžeme označiti: jakó '
:péči.Óvšeóhecné:hla:ho jednotlivce, mravně 'dovolen. A ,tak je'
dovolentaké,určitý: stupeň 'ďnáródního egoismu". národních snah,
; totiž péče' ó všeobecné blaho národa, blaho hmotné 'i duchovní,
',politické i kulturní, hospodářské a sociální i a to.všecko ~ároveň"
.V zájmu lidstva. Jako jest právě nutno nalézfurčitou míru práv '
, :uvztahu jednotlivce a společnosti (jedné rodiny, jednoho kmene,
I.
',jedrioho:národa,jednohostátu),-taktřeba hledat'a: nalézat urči..tou .~míru oprávnění snah jednoho :národa 'U'. vztahu, ~~' ostatním
rnárodům.,Ye.hledánía nalézánLtěch právvzájenmýchjeS't právě
!
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těžiště Ínezinárodtúhoživota' aJrozv~je." Aby, ~e, našl~ správriá
'míra národních a,mezinárodtúch práv,'nesmí žádný' národ zapo., '
mínat,že, zde není sám, á néniůžezde.býti sám,- jako jednotlivec
"nesmí. myslit, že 'jesfzdejen' on 'a 'nikdo jiný. Jako je,dnot1ivec,
tak,více jednotlivců, národ musísiuvědomit, žetákéostatní ná~
rody mají zrovna tákové oprávněni jako on, a že třeba národní
zá.jmy uplatňovat nikoli na úkor jiných národů;nýbi"Ž vedle nieli
,ií:·Ýe shodě s nimi. Třeba si uvědomiti, že právě všecky národy ,
tvoří dohromady VyššÍ'je'dnótu, totiž lidstvo; a že každýnáTod
, '~výni způsobem a . svým svérázem má 'přispět k uplátněni: a roz",:
voji Hdstvai, , " , ' , ,.' .,'
,',
, "','
.:- Z toho ,plyne, že, národ jáko jednotka. (rierozhoduji,' pokud
jest jednotkou) nenÍnejvyšší hodnota; vyššíhódnota jest lidstvo.
: ., Tu třcba řícijže'ne vždy bjrlo si lidstvo ,vědomo' své nadnárod.,.
'11í :jedrióty:.~ějinY:,nás"o:tom: poučují. Lidské vědomí vyvíjelo se
od rodiny; rodu, kmene k národu a teprve velmi pozdě v dějin
néinvývoji,přišlok vědomí jednoty' lidstva., Náběhy k ,tomu byly
činěny ·již p~edkřésťanstvím, ale nejlépe zdůrázněnajednotalid
stva.teprve Kristem v jeho modlitbě,,,Otčenáš~~. Tam je jednota
lidstva, vyslovena, ,zdůrazněna,posvěc{maniyšlenkou ,na společ. Ďého' otce~ Boha~ A :tamodtud plyne i'rovlÍost všechJidí, bratří,
sester" jedné rodiny.. Tedý i rovnost národů v·lidstvu. Jestli fran, couzskárevolucese domnívala (a s'lÍ(,moderní .lidstvo), že te- '
~prve jí hyla objevena rovnosLHdí, klamala
'Jí ovšem nikdo
, nevezme zásluhu,'že rovnost, na níž ,s,e zapomínalo (a to důklad~
ně), zdůraznila,ale nelze říci, že by ji byla' teprve vytvořila.
Kristus vyslovil ji .svou modlitbou před 19 sty, lety. ' . " . '
.~:,Aby národ ,a-jeho příslušníci dospěli kvědomí, že zde nejso~
sami, že tvoří všecky' národy, vyšší jednotu, lidstvo, a že všickni
llárodové, aj všicknijednotlivci -jsou členy tohlQ 'celku, žé mají
proto, povin,nosti. k, jiným, 'musí., pojem národ1:\.: býti naplněn. du;.
<:hovním obsahem,duchlQvními hodnota.tl!i; které k, t~kovému; po:, . jímánLsvěta a života vedou. Zrovna jako jednotlivec, má-li v so-'
,bě překonat 'strohý, naprostý egoismus,. musí býtivederivyššími
, .ideanÍi;cíli'a snahami,. tak i náród.· . ,
,
"
..
.
, ,ď . Pojem národa jest sám sebóÚpojem prázdný. Musí mu,býti
<lán obsah, náplň: .A: ,vše záleží na tom,jakýobsah' mu bude. dán.
-?ůstane-li n.árod'jen utéÍláplně, která plyne sama sebou:z .fysi-:
<:ké'přísltišn.osti'ktomu neb onomu národu, pak se,li4stvoocitne
na stupni dávno' překonáném, totiž na stupni, kdy nebylo, ještě
vědomLlidstva,:alekdy byly jen náródy, bžd,ý 'sám pro sebe,
a·s jinýmistýkál se jen sezbranf v.iuce,abybuďbyI. poroben
".
. {
"
." . .
nebo porobil jiné..
....'. Nejvy~šídosud,duchovníhodnoty, jež zná lidstvo, .jsou hodnoty, které hlásal Kristus .. O křesťanství možno soudit různě.
Nazýváme . .li však křesťanstvím nikoli církevní :výklad evangelia;
~ýbd evangelium samo,' to;. co hlásal.a.uskutečňoval Kristus, pák
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nemůžeme'neuzriát~ a~emůžežádriý nepředpojatý poi;úz~v~t~I.

neu~riat; ;.:....:...; že právě duchovní a; mravní; hodnoty evangelia, bo:';;
žího: králov;ství,i umožňují'soužitía'zdokoriale'ití1idstvaj' jedriot.:.:
livcůi'národů,způsobein nejdokonalejším; Vše záleží jen ná tom;
~by' ty:duchovrií' hodrioty evangelia> Kristova bylycpřijaty' Íl.:2...:..;:.

praktikovány;"
. ,ď',
i , ;',~' ," , ' .
",i,' , , , , " , , , ď>,,,
;: 'Tím jest dán jižpriměrnacioniilismuké:křesťanstvi:'a k'cir": '
kvi.'Když.riebylo 'společného vědomí lidstva 'jako celku;', tehdy'
:nebylo: ani, společnéhO' ;náboženství všelidského. Bylo: n'áboženstvi" .
národní: egyptské, babylonské, : židovské, "perské,' 'řecké; , římské:
slovanské; germánské atd. S křesťanstvím v evangeliu "Kristovu
bylo však ,dáno 'lidstvu náboženství všelidské, nadnárodní. 'Od
té 'doby stává se: ;,národrií nábóženství", nižším' stupněmiriábožen:~.
skéhovědomí, stává se:čímsi překórianým: Národům, kteří prošli
křeSťastvím, nelze' se vracet :k~přédkřesťanskému chápání' n'áb6';
ženství,'Jotiž k budování nějakého'národníhó':náboženstvL' vývoj
pr~stěriejde:zpětí jako' řeky~;netekouke sVýÍnpramenůin. A
jestli národ 'se:~ vrácí k'náródnímu pojímání 'n'ábožénství, ,totiž
svého: vztahu 'k, Bohu, : jde' zpět, a 'ne:: vpřed. ,Nám, kteří jsme
v 'oblasti 'křesťanskékultui:y,' nelze' se zbavit křesťanství.' To: by:..
chóm!;le musili zbavit veškeré své kultury, . ježj e, křesťanská.,' '.
':,Křésťanství' neri(náboženslví národní, nýbrž všelidské.'Alé'
proto' křesťanstvíri'ebránt národům, 'aby 'se v chápání' evangelia
I\'ristova' a,v, jeho uskuteČňování neuplatňovaly, i;,e' svými oprávněnými národními,' schopnostmi a" vlohami.' Kristus ď učí, že Bůh
, dává lidem' různé hřivny; dary;' schopnosti, :vlohy.A'néchce, a~y ,
'jé zakopali, nybrž a:by jimihospodařiIi",Jednajínárodovév in..'
tencích Kristových'a pódle'božívůle, ,jestli i v, náboženství, 'vna~
šeÍnpřípadě, 'v naší oblasti 'tedy v křesfansfví, uplatňují se každý 'j inak, každý' podle' svýóh možností, schopnostI, a vloh'. Ono
prostěnéní:!anLjimik možrió.Každý:člověk: a káždfnáród má
, při sp'olečných, vlastnostech> s 'j inyini; lidmiá. národy též vlastno..:
sti, vlohy odChylné" které jsoU jenom jemu vlastní. Těch nelze'
se: mu' zbavit 'a netřeba 'a'ni' toho. Naopak,má je uplatnit; Tím· '
docílí se bohatosti,a pestrosti jevů životních. Jako v přírodě půso'- '
, ,bila' by uniformita na nás' dojmem deprimujícím; 'taki v životě duchovním u, j édnotlivcůi' národÓ.Bůh'chce' ne' uniformHu, ale jed2
notu. Ne ,uniformu, jeden tvar, 'alé rúznosttvarů,různostchápá ...
hí,' a jednotu myslí,- sťdce,'ducha. Jedriotu duchovní. '
," ,
, " Národové mohou a smějí uplatňovat své růinosti v 'chápání
'evarigelia, Kristova,a oni nemohou ani jinak'než uplatňovat' je;
roinámená: nemohoU mítnár6dní náboženství, nemohou mít ná:.!,
rodní křesťanství, poněvadž první by byla degenerace;'druhéby .
znamenalo rozpor v ;evarigéliu; : ale mohou, směj ía mají: míti ná":'
rodnrdrkěv:' prkey' není křesťanství, totiž nekryj e' seplriě:, s kře~ "
sťanstvíní; .s 'evangeliem; Ev:angelium je nadřaděno církvi'a: dr";'
kev, po'~řaděna' evangeliu. ; Církev jest lidské, dílo,- 'kterým; lidé: ,
',;'
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Jnár:od) ,snaŽí.se. uskute~ňovatevangéliu.ri:l,Kristovo,,;~jak,dário
byló ,Bohem skrze Krista.,~.írkevje, nádoba, :evangelium má-:býti,
.obsahem.,Evangelium-jest však hluboké,.tak bohaté, ,že, není'mož-,
Do,'aby lidé,.národy.jednou formouj':jednou 'církvídovedlLvy""
'stihnout,' uskutečnit,· realisovat celé .evangelium na ,určitém· místě,
~v určité,době.Církve', se' ,měúí, střídají, : povstávají,' ,hynou,': ale
-:e-yangelium zůstává se svými božskými: hodnotamt' " " .:;r
, ; '""VíÍn"že' s' tímto výkladem o církvi nebudou souhlasit ,katolíci,'
',protože ,u· nich' je, evangelium totožné s, církvíjďtotiž s: jejich·dr:· :k:vÍ. Ale,pohleddó dějina'na'mapukřesťanských,církví nás,po':"
'~účufe o něčem "jiném, než jsou názory, katolické. Jakmile:kře
,sfanství, sevíce.rozšířiloa,z'abralo. různé' národy, počaly se jeviti j ,odlišné, způsoby;:chápání evangelia Kristova, vznikaly cír:Jrve,.!ř~has byly s počá tku potlačeny, a, první :pokus rozlišení dr':'
,kvL.upevnil.se teprve v,ll., století, "rozdíl mezi Východem a Zá..;
jHidem, . světem řeckým. a.Iatinským. Pokusy,o budování' 'církví'
:oproti jédnécírkvivšak,byly činěny: již dříve (na Východě) •
. Dnes -mapá církví nám ukazuje rozvrstvení'křesfanství .více méně
~podl~ďnárodů nebo,aspoň skupinrnárodů.iKatolickáď'éírkev" zá· ~padní jestrozšířenaa udržela se ponejvíc: (s malými výjimkami,
·,:...které:,potvrzují pravidlo), ,u; národů románských; církve,:prote:'
;stantské ,~pojímají do.,sebe: národy. germánské; pravoslavíjsoU:
'oddáni Slované (vedle 'Řeků' a "Rumúnů),; ,ale pravoslaví není
• -'útvar slovanský,' nýbrž 'řecký.. Slovanépostupem,.věků~vtiskli
sice svůj ráz pravoslaví, ale .své~církve dosud nevytvořili. č'echo~
"vé učinili, pokus o svou církevvdohě po. Husovi, ale., dílo ztrosko:talo nepříznLdoby a, prostředí;.Jednotabratří byla celkem vyhu~
,~bena. Dnes, čeští evangelíci vědomě,vracejísekduchu'Jednoty,
, ,ovšem naší době, přizpůsobené. Československá církev: je novo':'
, dobýmpokusem' ó vytvoření národní 'církve, ,především pro ,čes
koslovenský národ, ale v budoucnosti snad .i pro jiné národy
slovanské;
, ' , '
.
. Není-li oprávněno zvát křesťanství národním. náboženstvím,
přece. jsou nejen oprávněny, ale přímo nutny národní církve. Svérázriárodů'smí;'ba:má:povirinost'uplahÍit se,i v:chá.pán(křešťan~
ství, ovšem 'ne tak, jak chce to'dělat narod'německý"nebo lépe,
řečeno Hitler a jeho stoupenci. Jest p6dle Krisťa jederi Bůhikte-"
i"ý je Bohem, laskavýmotcemvše'ch náródů.Všichni k jednomu
, Bohu máme 'volati: Otče. Ale'hélií Bůh Němců, Bůh ,Francouzů,
Bůh Angličanů, Italů, ovšem 'ani Bůh pouze Čechů: Taková:mluva,:a takové myšlení znamená karikaturukřesfáristvíďa ,evangelia
Kristova. Jesfjen jédenKrishtsj Mistr a Pán (všech; nikoli 'pouze '
.Ně~ců.>Jest, jen· jednoevangeliuin; "radoshiáizvěsL stejně pro
'všechny ·jednotlivce i národy, a není' jen'evangelium pro Němce . "
· .nebÓ :jim pro Čechy.' Tak,j ako Němci -.' ovšem' he'yšié:hni, nýbrž
, .jen:někteří..:.....:: chtějí ,budovat nejen církev· náro:dníi ale j·nábo'ženství 'národní· a Boha' německého, KristaaÍ"Í i ského.:.germánské,
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:hOj; to'j est'nesprávné' a: 'nemožné.' ZIiá.íneIiáto 'zneuznání ·ievang~~ ,
ma:Kristova. degradování 'křesťanství na náboženství z doby před "
·Kristem;,' Ostatně ,můžeme býti :klidnij pokusyněmecképotkaji
'se' s' nezdárema:-Němd budo~'se jédnou hanbit za ně; Tím má
býti řečeno. že my v církvičeskóslovenské nemůžeme jlásledovat
:německého příkladu.třE~bas by , tO,vyhovovalo' i některým' Če~
chům, snad i našim' 'členům. Cíikevčeskoslovenská' chcé a 'musi
býti '. věrna' evangeliú ,; Kristovu; ,,' duchu Kristovu., To nás 'poji'
's' ostatními křesfany. Smí' však; ba:: musí chápat a uskutečňovat
·Kristovo'evangelium;,v duchu národa českého,vtom'duchu. jak
'sé'projevil,aukázal ve snahách a v práci M. Jana Husa a jiných
,českýoh:reforínátorů. Není ani 'jinak IIÍ:ožrio~ Kdyby secírkev na'šé' sebe více vzpírala 'českému duchu, ona se ho nemůže zbavit.
:-Ten'ješ( nám dána myníusíme ho pěstovat, ovšem tak; aby' nebyly rozporu, ,s duchem Kristovým. Náro4ní ,ráz 'neboliduch,u ;
každého'národa :uplatní se v celé duchovní,prád.i v nábožeÍ1',stvía,mravním životě:. Uplatni se i v církvi československé. A to "
:nejen snad řečí a symboly,uýbrž 'i v myšlení, cítění a snažení.
c:. Výslédeki':Odsuzujeine nacionalismus 've smyslu v ýl uč né
,národn'osti,;'přiHmáme,á bude,me ,pěstovat riadonalismus, naplně'ný' duchovními'hodnotami evangélia Kristova" především ,spra~
'vedlnosti a práva, ano i lásky: k' bližnímu; Kristus jest, n,ám,i
);de vzor~m. Objímal 'celý,svět,a,le miloval pře,devším svůj lid.
'nad jehož' budoucími osudy plakal. Odmítáme národního Boha.
,národního Krista, ale, hudeme ,budovat národní 'církev. ,v. ,duchit '
, . HUsově a'v' duchu Kristově, církev, pro' náš náro( a. snad jédno)l
,i pro: národy,slovEulské, církev:však,,'pronaši dohu;rie,pro'mi- "
'nulost. ,Evangelium Kristóvo :pojí nás s národy 'a 'učí nás povinnostem k lidstvu; Hus nás,-učí'milovat náš' riároďa národy slo''vanské~:všév duchu .Kristově;' . : : '
, 'Ať Spisar. '
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,DISKUSE O,CIRKVrCESKOSLOVENSKE,SPROF.
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"i'""ď::'.'~ 'Glosa,() povaze':diskuse.

,~'-,., Profesor' Hr~ádkai1'~p:s:aldo páJtého ročníku Křesťanské,'
revue: (č. ·;7.:......:10): někó1ik,statf o' československé církvi. Byly
'v ,nich: kriticky, probrány přédpokladyv:zniku' CČS a koře~y;:j~jí ' ,
,domněléslabosti.'H. ,tusoudilďCčS přísně á jednoznačně. 'Na..;
:cházív CČS. příznakobecÍ1é české náboženské slábosti a duchov:ní' bezradnosti; 'Pochybujeo,.vážných motivech záměrně religios'- '
,',ních'1i její iakládafelské generace duchovenskéilaiCké;,Zasta-, ,"
.vuje'se,přL:jednotHvýcn JAzích dosavadního ideového. vývoje,a
,}~8

1

.~

., :

,

je, až: ,pohoršenjelích riejednoIitostL' V' poslediiím ~obdobikriti;.
ckého nazíráníýěr,?učného v CČSshledává H. stopy Iehkovážné~
ho'a' škóláckého riástinu ~naukových odpověd.í na 'nejtěžší,pra':'
. blémyvírya' životá:Nam,átkou jsou k ideologickýmvýhritdáril.
pijřazenynániitky ,proti administra.tivě CčS,; ,aJev . celku theo~
lógickýrozborsituaqe: CČS v' těchto statích, převládá. ' ,;.; , '
Profesor Spisar', zabýval se' podrobně člá~ký Hromádkovými
v českém' zápase a jeho odp'ověď vyšla.též v samostatné brožuře:.
Věnovaľ se ve 's,'-é, ůdpo,vědí kritickým poznámkám Hr,otpádkoL
výmo vznikti,CčS,a ovývoji její křesbnské na.uky. H .. reagoval
na, odpověď.: Spisarovu ,způsobem' neuspokojUjícím. Řadupře'd~
.mětných jehothe~íďpřešeI pouhým gestem; avšak' důka~y
mlčely. Zato zahájiLy Křesfanské revui, roč; VL/č., 3., froI1t~ln~
. útok protivedeníCČS, čímž byla, dána jeho kritikám' riová,' od. ' , ' .'
lišná .povaha. tendenčně ,osohní zahrocenosti;, , " .'
,: 'S~ byl;do~~C'en hájit\vouosobní čest, ~ učinil tó' v č; zápase
(č;' 52/1932). Patriarcha Procházka vdlouhéserii článků, tamtéž,
otiskovaných '(vyšly též v samostatné brožuřé"V boji za prav,:,
.du"),obhajoval hlavní stan CčS, na nějž se předtím střílelo.z'e
zbraní' nepříliš vybíravých. Fakta, jež na',obrruľu vedení rCČS
.P:.:uvedl,. H. ,n:ey'yyraceJ.,.~p()kojil,se,. p~uze dovětkem 'v 'čís. ,~~:
Kř.revue, v němž'slíbil, že se vyrovná' s věcnýmLtvrzeriími obha_ joby ',CčSj replika. však dosud nevyšla. Proto je možIloprobrat
logickou. strukturu diskuse',oCČS a dialekticky uzavírati, ,já.ké
jsou její výsledky. Co se diskutovalo o duchovní orientaci, CčS··
a o její administrat~vě, co plyne ,z -diskuse pro další církevní,
život?
'_",
.

L
,.,.\
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',Předpoklady ,vzniku'avýszedni~dideóvého' vývoje:CČS~".:,:.

, .i "

..

Ceho chlěf.dosáhnoufi prol; Hroinádka?' . ,'.:~ . 'r::
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~-:.H.',s((n~tají cílem"svých' kritik ...'Ujišfuje, :žejé k CČS loyální

a že mu záleží na jejím vnitřním rostu. Za úkol si ,vytyčúje' rozDor 'vzniku, vývoje, dnešní' duchovní tvářnosti "a poslání CčS.'
"Chce psáti své stati,' ahy pomohl církvi čsl.. z' duchovní malátnosti,
a" prohlouoil: v' <DÍ· vědomí;' odpovědnostf 'za :tvorbunové' církve•
. P:řéje' ši; aby ;v: níjeho slova byla, pojímána: jak() slovapřítelei
, který, se' neiníní póvyšovát,.;ále~ píše:"li o i chybách' a nedostatCích,
.. CČS,dtí 'je;:já.ko 'své chyby; a ,nedóstatky., Ta:to,:ošudová' spjá;.
,tost' šCČS.nutí:.jeL k tomu; aby.,jí;raqil a~.napomínaL H.sipřeje ó
..' '"abyďfěmito pohnutkami hýla: jeho: kritika Vykládána. ", ;..... ,' . i
,; ~~. iP.'shodujFse'; toni; že' k9n'ečný·doj~in,'z;H;omádkovÝch
-,,": člán~ů'nevyzněl: přáteIskyriúii '~pravedlivě,pro"CčS a," její 'ústa~'"
'.' ní :předst~vitele;Došáhl H.: předsevz.atéhó:cíle, nebo~e při úkolu
1
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,Jakn~smírně:nesnadnémi:~ vyžadující~hlubokého,proniknutí' do
lidskych, duŠí á: ódosobriěné"sluŽby :vyšŠí,spravedlnošti, pře'"
,cenil'a'ťdosÍ:íhl"'účinků ďi 'pro 'oki·uh,svéosobní'činnosti;.nežádou-,

, pitra

!

d~líT~elze mriě ,iodpovědětituto:~tázku; bez:podrobnějšíhoróz;
boru jeho kritických hledisek. ;':" . ", . .. i ' , : , ; " .,'.',
Hromádkovy' otCúníkY. ~Obtížnosť Ííkolu,' aby: totiž' CčS :vdosavadním rozběhu rostoucíhci:díli:t nábožensko-řIÍravni reformace
byla bez vašnivého'odponÍ, Ílebo,tendenčního" úmjétiposouzena
po' stránc'e genetické i funkcionální,' nezůstiilá proL H. ~kryta'. Ne~
~efinitivnost· jeho soudů a:' zvídavý ,pohled:pátrajícího"zr,aku','na:-,
cházísvůj .výraz/v čehiých otázkách,' jež nemilosrdněpitvaji sa~
'Ďlotnézáklady církevní st8:~by;ďjejichnosriost 'a: solidno'št, odol-'
Ílostk ' náporuinvněj šího" světa,; a: sp j i1tost s královstvím, v: němž
vládriesvatost a dokonalost boží. Kčemu zde církev čsl. jé, jaké
je'její mísfov zápasechopravdu'evangelia? ,'..
'; " "ď
Procházkova odpově,ď' všímÍí' si" těchtotozmanitých ,otazníků
Hroniádkovýcna: přím'očařé .upozorňuj e, na .zcela 'konkrétní úkaz,
že CčS získala,značnoričásf :národa pro cestu Kristovu 'a že zá:';
pásL o čest a, 'platnost jeho' evangelia. důrazem nakřesfanský
život ',a'věroučn()u poctivost.,
' " ~"";r,
;ď~Ovznikua vývoji CČS ,ry-slovil K 'několik sotidŮ. prodrkev
nepříznivýéh."Nezarážela hy' ani·these, žezaklada:telšká' genera:',

. ~e'CčSpatřila kekatolickéniuprůníěru. Zatomnoupříniootřásá
Hromádklivsouo; že přestupý> do, CčS nehy ly následkem nábo, , ženskéhó obživení, .nýbrŽ prý bylyú kriěžíi laiků vyvolány vněj:' ' '
šitá tlakem obecnéďpo'ph~vralové 'mentality protiřímsky riakvaše~,
Ílé avlaste'neé::ky' zvlněrié:'Tímsi:H;"vysvět1úje,Že'vCčS:nebyl
a.louh'okatolicismus překonán a. naznačuje,.že duch katolický
byl v CčS sesvětštěn,, znárodněn pod vlivem popřevratových he..;
sel aj en poněkud, usměrněn okléštěným výsekem požadavků ka. tolického modernismu. Vznik církve' byl připravendějinnÝ1Íl vý, .vojenlťnárodav'minulosti, ale' '"plnost času'~nenašla 'pádle ~ Hromádky skútečných. nábožensky vůdcovských 'osobností, které by
'ideovou náplň CčS svou duchovní převahou formovaly. Ideály
Masarykovy á českáref6rméÍ:ce působily Prý na vznik CčS vel-.
',;
·ď.'
.. ď~., '
mi málo./.' .: :.'" .,,' ,;,
, ",:S. podle mého: so'udu správně ,vytýká. Hromádkovi',nedostatek .
hlubšíhovcHění.'se: do niteiného života nových členů· CčSa zvlá.;.
ště :kněží. Mluviti, o náboženském ,úhóru českémzajis'fé, neznamenáještěrozum·ěti jeho skryté: dynamice a zakletým pokladům
, ibožnosti, jež ,může mimo očekávání vykvésti iz bodláčí, jestliže
duše jeoinilostněna: ,S. souhlasí, že CčS je vysvětIitelná jen ria, ..
pozadr katolického modernismu, stejně jáko· jejími pfédpoklady • .
jsou ideový odkaz české r~formace a dále kritická činnost Masa~' '
rykovai jíž byli ovlivněni někteří římští kněží, pokud přešli do ,
,CČS.C',Od:pÍivodní pochopitel:gé neujasněnosti ;'prvních., začátků,
dostala.-sé:. círke.v k: vlastnJ 'naukové soustavě "snahou: yěrřících o'
I , ",
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'lepší' náboženství.' a mravný živ~t.,Nespo~nýnlvůdcem: CČSz;pó:':
čátečníCh zrna tků k ja:sn~mu,'náboženskému ,uvědomení:-. by lpa~
triarcha F a r s k ý . " : , , " ; , .
.
.'
, ',p; 'vidí základní' chybu Hromadkovu,v: tom,: že, vysvětluje -,
vznik CČS:zjiných důvodů než náboženskýcnLa:uvádFpraktické' '
příklady, že duchovní, přestoupivší ,z katolické církve, ,nesledo~
,vali: pre~tižnía hmotnézájmy,';jež: jim:H. :vytýká. Podrcibná'zna~~,
lost katolické, církve umožňovala těmto '. kněžím; aby; 'posuzovali
důvody její'chatrnosti,ačanLrozchod s ní nezáhraňovaljimmíti
v úctě její jednotu a kázeň, jež úcty z.asltihUjí .• Přestupové 'hnutí .
do CčS je vysvětlitelné jen na základě-potřeby očištěnéhonábo-,"
ženského, života"vduchu,Kristově. ' ".
..;' ':
;'
; ,Pokládám ,soud, Hromádkův,' o vzniku' čsl. církve za znenodno':' ,
cení zaklada:telského díla' CčS; li. výsvčtluje' vznik, CčS mecha., ,
nisticky, působením ,vlivu sodálníchsil ' (davová ,sugesce, ,tlak '
,obecného, mínění, účinnost populárních,hesel),'Ačjde ogenesi
Církve" činitel teleologický mu ,vůbec 'uniká. ,My ,si osohními,:svě- ,
dedvími' stále' více ověřuj eme;: žé', vznik CČS. byI' provázen :vanu~
tím .Ducha božího, Merý částo' získával. si vládu nad dušemi. lidskými, ,kudy sám chtě'H, neVyhýbajeseariitvůrčímu:probouzení '
podvědomých kompleksůá';psychickýchvznětů povahy-;náb().žen~ ,
ské:'proc·es.vzniku CčS je dějstvím kolektivníin a'proto řada je~
ho průvodních zjevů. byla teprve postupně·radonalisována. Pře:
váděhf 'tohoto teopatického dějství na souvztažnosti: mim'onábOženské -je .pokusem .. psychólogicky .neudržitelným; Lidénebitdou
vstupovat do církve, zvláště ne dodrkve nové, nemají.;.liďsilnou
náboženskou tóuhu,' jej íž 'plné uspokoj ení, od '. náboženské společ,:, "
nosti očekávají. 'H. nemůže prokázati;' že kněžím a laikům,kteří,
do'CčS vstupovali, :nešlo o Boha, ó spásu ,duše, ,o porozumění
'evángeHu,:,oče'skoumodlitbuanábožnou· píseň, .0 duchovní obé~
censtvI milujících se bratří,asester, spojených vírou v' jédnoho
Otce a jednoho Pána;
, ','
. ,':'
ďl Tuto, základní pravdu oCčSnechce H.připustit. Vznik CčS
, lze stěží vy8větIit'bez obracení 'tisíců' duší lidských k, Bohu; , bez
. nadějného : pochodu nebo· aspoň rozběhu odpokrytedví ke'svo:-,: ,
bOdě, dítek, božích .. V: tom si' nemůžeme; ,8 Hromádkou·' porozumět, '
- 'poněvadž ;,on vychází z 'představy, obrácenípřestu pu na :iákladě ď
, kalvinistickém, my'z:p:ředstavy obrácení ,v pojetísvobodnýchcír;.'"
kvL .Nerozumíme' totiž 'obrácením a ,provázejícím jej:.přestupem
přiznání se:k určilé'{onllUlce víry,·nýbrž trvalépodřizová~kaž-,'
>dodenní prakse životní ideálům, ;,:touhám ,a, :zaslíheníril; ,Kristova' .
e"angelia;Z'foho) důvodu máH.málo pochollení; pro pozvolný .
proces přerodu od katolictví 'k svobodnému : křesfanství,~ypu
;Jamese Martineau, :,anglického' unitářského světce,amyslitelemi:-,' ,
'Dulého století, který; je,námvzorem:v mnohém ()hledu. H.;necítí,
že. odřímšfění: je pro ď nás. úkol daleko .těŽŠí 'než intelektuální, ,roz-,
hodnutí'se pro změnu symbolu. :víry~ Představuje si H., že může
é
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CčS lidem, určit lhůtu, do kdy, se ,mají,odřímš,Úta jaksi mají
, naočkoy,aL a~atolickou mentalitu? ~:' " . ' ,c, , " .
'.
, . '.' Ve ·vzfu.h~.ke sv~katolické minulostí Y'ú)m:: aspoň můž,eme
's: Hromádkou, plně'soohlasit,' že, příslušníci CčS ;nemaj( důvodu
. ke škodolibým· útokům ,na' zkaženost církve,'kterou' opustili.·.Vše·
iáleží na jejich chování a'smýšlení,' jinÍž se vyznačují vpoiněru
kBohú i liderini církvi nové, zap.ěž jsou povinni nésti i před ve':'
řejnosU plnou: odpovědnost.
""
.. ".'....
" .' .. ",~
,
':'. H.vidídůkaz' n~připravenosti vůdců nového církevního,útvaru
v prvotní pravoslavnéďorientaéL CčS a viní .dra Farského z lehk~
vážnosti, kdyŽp~otiní'Ilevystotlpil,ač jednání s 'pr,avosl~vóou'
církví srbskou nemohlo:vésti k soitladu'p~ijehověróučném sta::'
novisku., K; spojéní' CČS'.se,srbskou· církví nedošlo, . stejně, 'jáko
nebyla uskutéčněna intensivnější ,spolupráce s českými protestanty, :zyláště :'kc!yž> studium reformace bylo· přerušeno novou '
orienÚl:d.'unitářskóU.,C:ť:,:': .. : ,: ' ' , ' '
.,., . ,. ~ ,
.. ' S: ber~'vďoch!atÍ~ F",arského'pr~ti výtce z kolísání,' a duchovní
CČS, proti vý~ce.z 'riépřipravenosti. Všichni kněží, kteří vstoupili
do nové Cirkvé,' Ilebylfpřipraveni stejně, ale musili -nevyjí- .
:maje ani Farského~ bfát:v počet smýšlerií a dúchovn(potřeoy
, lidu, při ;př,edvídání , dalšího' vý:vojenové církve. "
"
Ideová náplň CcS je u Hroniádky předinětem jen úryvkovi, tých kritických poznámek, místo soustavného a metodicky přes:
'ného roiboru;j ehož bychom: se mohli nadíti od vedoucího cesko- , .
bratrského systematika. S. nepochopením opakuje, H; několikrát
,v literátuře CČSvyvrácené tvrzení o ánárchické povaze zásady
svobody svědomí. Přisuzuje čsl.~ církvi názor, že' moderní.eírkev .
/ inůžé svým yěřícím předkládat snů~kumLbožeriských směrů z ce.;.
, lého světa, ačjde.o úsudek jednostranný, vyvrácený přijetím
Učení' náboženství ď křesťanského na církevním sněmu čsl. církve
roku1931. ť ';·

, '

•

ď

... H. glosujene~huf k dogmatu a theolo,giiv CČS, jež ovšem jé
spíše -podle mého názoru ~ reakcí na· bezduché memorování
nesro'zumitelnýéh' katechismových, dogmatických pouček církve
katolické~ než: odporem proti. pojmové . jasnosti ústředníchzá- ;
sadďkřeSfanskévlry. H. vidí v nauce CčS školský výtvór,~vzniklý
eklekticky sestavením.' růinorodých idej í a názorů bez '. jednotící '
'linie.' Podle: něho nezodp'ověděla' si CČS otázkunejVy'šší normy;
na níž ,chce své učení založíti,jíž chce svou církevní praksí slou- "" .
žiti a podle níž chce oýti posuzována. ,H. má námitky proti the~'
sím o náboženské zkušenosti a o povaze, božího zjevení v nauce'
CčS.Nauka je prý opatrně formulována,a ač chdst610gickyje
unitářská; najde se: v. ní. a· ve. vyznání . víryCČS krotkýdrinita:.. .
. iisnlUs;Y podsta:těinspu-oval nauku dr> Farský a:S.vykomll pry.:
.na ní jen nepatrné opravy, např. V učení o Bohu•........ " ".:.1 ',.
, S.vidírozdíl. mezi .vznikem nauky CčS a, věroučných. soustav ..
starších církví v tom, že v případě čsl., círKve byly v diskusích .
122

I·

;':~

..
,o "věcech víry . ,voleny pros'tředky' vybíravější:',nei' ml' někt~iych
.',

drkěvníchsněméch vriliiuIIOstC'c;čS" chce,'vytvořitinovou'Jheolo
křésfanskou atheistickou,:vníž, by náboženský-'obsáh"evan-,

gíi,

,gelia! byl' přiblížen :Hoem; Jpro: něž .'starokřesfanská sytnhola. za~ .
hrazují cestu k živému Kristů. Ač 'se církev po :svémvzniku'né'·:
ubránila vnějšímu tlaku' iůznorodýchnáboženských i neIlábož~n~
skýchsměrů,' vedení církvévšehochuf' :nábožÉmských'představ
nešířiloj právě naopak podporovalo tvorbt1učení 'logicky:itčleně':;'" .
ného a jédnolitého. S~.obhajuje.zásaduo svobodě svě,dom( jako'"
.formální princip' věroučného' sebeurčení oproti. kato1ickédognia~'
Hce. Ani CčS není bez kolektivníatttority věroučné; 'jíž ,je dbda,~
. ,Jen církevrií sněmrS. si ,stěžuje na"neúplné,citovánFliteratury
"CčS ll' Hromádky,"Čírilžvlastní'smysIUčenfjezatemňováll. Ji.
, ,nak církevní naukaneneéhá'riikóho,';na'pochyhách,'ženormou '
yírYv CČSj e Kristus 'a jeho evangelium;~V:: učení': o t1"0j jedinosti
života' v' Bohu' je" iachován' náboženský ;oosah'dogmatu, oTroj id,
ač jsme opustili theologicko~uifó<ririulku o :třech <boŽskýéhďoso:'
báah.'Svátosti,a.'večeře Páně,jsouv CčS pojímánypsychologicky
:a .jejiéhúčiriek jé vázán mravním 'ro'zhodmitíničlověka;'·· CČSne
.chce si zakládatina,svénovostL oezdůvodně .. YytvářLnovýtyp
církve prostě ,proto, aby; mohla, 'účelně;'; sloužiti , evangeliu':iKTi- '
,stovu s použitím moderního způsobu myšlení." :::;':,> ",.,<', "
, -S: ,odpově,děl 'na HroniádkoVy' 'námitky podrobně:a' zasloužil
si objektivního a 'vážného rozboru' svých' antithesí: H.'siv polemickéslati, v Kř., revuiVI.,' 3, 'str. 72/ úlohu úlehčil: a ojjakoval
.' inovu své paušální' a nedoložené odsúdky; žé CčS'vzriikla jEm
, 'jako ohlas poměrů, že církevnLnauká: není jen iáleŽitos'tí nějaké: '
ho naukovéhó výbOru, 'že Spisarovi schází porozumění pro;otázku
normy víry,apod; S.'vykonal pro ucelení a:vnitfuí' řád křesfan-,
ského'učení CČS mnohem více, nežH;,myslí, coždokážem~, při '
,jiné příležitosti. O, základní náboženskou, orientaci:' a ideovou
"Iiáplň v nauce CčS mělF zájem všichni 'její opravdovLpříslušníci
. 'a'těch bylo, bohudík, víc, než H.bybýl,ochoten připustit. Připo~
menu ijá,prof. Hromádkovi náš rozhovor 'o'; CČS_v',Litomyšli
vr. 1930 a jeho'upřímnou radost, když jsemsi:dóvoIil'předvídat,
že S;, jákoreferent naůkovéhoVýboru obhájí'na'církevním' sně':'
'mu'základní zása.dybiblickéhotheisÍnu~a náboženský':obsáh: ji,riych' křesfanských "pravd~ Tehdy.·v tom viděl,' významný 'mézník
. ·tl, neváhal prohlásit;· že i- přiroúrianitosti theologických východi:sek se náboženský CČS podstatně přibližuje českobřatrské círKvi
ev,angeIické. Y'té,chvíli promluvilo srdce křesfanaaďzvítězil(j(n'aa
'theologein>Věcně; myslím, in.ěl tehdy H; pravdu a. měl ji 'UÍn spí~ '.
še; že' naděje'stala se skutkem. 'Jaký smysl inápak celá:'za.tijá.tá .
kritika Hromádkova proti novému bohosló'ví CčS,ď kte'ré' sice· spočívána' odlišné' fármulaéi ,křesfanské ,myšlenky" ale vědomě ;chce'
.' :sloužit témuž nadosobnímu :zřeteli jako theologiedeho? Ho' správ"'ně připomínáí' ž~ ,'bez; nábože'nskéopravdovosWžádnácírkev. ne-·
I
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,"vYdrží., Přip0t1~tímplně, : že tétO';. připomínky .' potřebujeme/Ale'
,při pozO'rném rozboru náboženskéhO' úhO'ru českého a' podrobněh'
,šLznalosti.':konkretníhO' života y náboženských obcích' CČS, hyl,
,byH. našel jistÝiklad~IiastupnicLracionální .religiosity,(o němž
',by stálo"za,Úvahu, zda', by,neměl,:hýt :zapo.čten.',k:dobru::nové
"cíi-kV;Í;,: , ,,': . ,":';,', ' , " : " " ,';",,;: i,',
;
',/L'
" ď Celková duchovní, situaceCčS je,v hodrÍócenLHromádkově
"bilančním faktem,nevalně aktivním.~Jako dědictví: i: pruv<>dní
zjev vyprahlosti českého riáboženského,života musípočítati s kritičnostíd,oby~a s~ světským, "nenáboženským: charakterem průměrného člověka~
"
,
, / , ' :::.
"" :H. s'e ptá, ,zdazákladatelé církve ,se vyznam'enávalihorlivostí '
,víry', a mravní odpovědností nebo upadali ,do obyčejných' kněžských neřestCI:když 'nedává, sám určité odpovědi,není pochy-;
by, že' soud je; vysloven už ,v,otázce'Podle názoru Hromádkova
je CčS vnitřně,nejednotná anemajíc pevné náboženské linie,d~ ,
,stala se i 'do 'organisačllíchtěžkostí. (O Hromádkovýchvýtkáéh
administi-ativě,CčS se,v dalším zmíním.) H. věří, že CčS z těch- '
to" nesná:Z(;pomůže jen' diskus·e,mezi příslušníky; bude-li zalo':
ž,enaj,ria'pokcírné ,poslušnosti Bohu, na, vířev.jehoskutky a na
.pohotovém, odhodlání nésti jeho, rozkazy. světu". (Křesť. revue,
roč. V., str. 303;)
" '
',,'
, , ''
Souhlasím:, podle' své' znalostLsituace' se.Spišarovým tvrze,ním, , že "H. ,podceňuje náboženskou, potřebu Jaických 'přísl ušníků
,nově,se. tvořící,církve a svědomitost vnitřní přípravy jejích-duchovníéh' ,vůdců. H. se ,téžmýlí,že,si ,veřejnost v CČSlibovala
, ·v kněžích nábožensky ~ vlažných" a, mravně ' bezs'~arostných:: Znám
, příklady pravé vnitřní trýzně, již, zakoušeli živí~ údové mnohých' . ,
,náboženských obd, př,ešel:'li do GčSz katolické církve, duchovní, '
'který ,se "nesnažil" <> 'vylepšení', špatných ,vlastností 'své dosavadní
kněžské, minulosti. 'Za opravdové., kněz'e,; sl užebníky slova' božího,
:prosiILčastO' příslušníci'CČS' na modlitbách, poněvadž vycítili,
,že jen oni' mohou je vésti k pravému naplnění náboženských' úko, :IÍt,očištěné ~írkve 'Kristovy. :
:, , .,
'.,' " ,
, , fl; , vidí'zatínmC záchranu CčS' přeď' ró'zkla:dem jen' v její
ď hmotné, a, organisační. stavbě, coŽ:jLvšak nez.aručuje stabilitu
,pro budoucnost Jinak vidí jen: duchovnLzmatenosFCčS. Tento
soud ohsahuje v;sóbě' vnitřní 'spor, poněvadž. vysvětluje. soúdrž,'nostkorpóraée' 'duchovníhtiřádu Jaktory hmotnými. ,Církev zají- '
, ,/sté není možno vybudovati v náboženskob. společnost bez zbO'žné·,
"touhya duchovního hladu.H. zůstal dlužen odpověď,na~otázku,.
-proč lidé v driešní doběnáboženskéJhostejnostiave dnech kritidréhO' postoje k církvím dovedli pO'staviti za několik let desítky
kO'stelů 'z vlastní iniciativy" s obětavou horlivostí, a proč své sbory
nebo z ,nouze i shromaždiště, :pro: bohoslužbu častO' nepřiměřená,
, naplňují duchem bratrskéhO' křesťanského:. ohecenstvC , U .,Hro~
mádky'+ okolnost, že sL CčS: dovedla ,po~tavitsvé chrámy a,pev,.. .
,
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'ne:se ',v: kázni ,křesťanské 'organisov:ati obra~í··vIastně,proti:létó
církvi, '. poněvadž prý' to '. j e,důkazem, žehmotriá, organisace drží
CČS pohromadě. Skutečnost podle našeho soudU: je však opačriá: '
CčS,' dostal~Csez z počátečníhochaosuvevěcechvírya:~vriější'
organisace do' období poměrné: k'onsolidace:Jasnost,Ýe' 'věcech'
víry a náboženská .ukázněnost příslušníků umožňujevCČS i její'
zdravou soCiologickou,struktúiu. Organisačnív'ybavenost CčS -=1 '
u níž semuselH. pozastáviť--..:.- 'jedílem'Cílevědomého; 'adniinistrátivního: vedení: CčS:Nedrží však v saM' bezduché tělo cír':'
kevní,'.jak'se Hromádkovi zdá, nýbi-ž'jeobjektivacídósavadních
výsledků, jidiž ',CčS získala 've slu~bě ideálu nábóŽensko:.mravní
'převýchovy :našeho' 'lidu' duchem evangelia Kristova. . ,:'", ;
.fo
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"
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,Hromádkova kritika vedení..
,
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-.,."

:

CčSJ

?řijímáníkritikyu
CčS. ,<.
,

,
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',',K si stěžuje, Žé.není možno krÚisovati: CČS a její vůdce, aniž" '
by se člověk.vydávalv nebezpečí i 'že . bude prohlášeri zá jejího '
nepřítele a· podezříván' z vedlejších a nedobrých záměrů;':\I"ůd.:. .
'cové CčS, byliprýodpočátkunedůtklivLkpochybnostem,a 'ná,:,'"
'mitkám'ci své činnosti a 'choulostiví ke' každé kritice. li; , vysvět- ,
luje-,si tuto okolnO'stjejich upřílišněným'sebevědomím a chce':je ' .
získati. pro většipřístupriost ke kritickýmprcijevům cid, těch,. kteří
sea CčS zajímají, nejsouce jejími členy.'
,,
,
'' .
," S. i P.: miproti tomu vytýkají Hromádkovifonnu i obsahfeho
kritiky.. Ve .svých '. poznámkách a připomínkách '. ke kritikám Hro~
mádkovým snážili se dokázati, žeH.~kritiscival CčSs předpoja:..:
. tostía tím, nespravedlivě; Oba mu naznačují, že' daleko více: by
dokázal svou, věcnou kritikou před úzkým mézicfrkevním: fórem
nebo'v rárilci vnitrocírl{evní diskuse než ostrýmvýpádem, vněinž'
jednostranně' odsuzoval CčS, a,jejípředstavitele ,vevěc~ch;.·o •
" nichž, nebyl~dostátečně .a" objektivně' informován.. ~hoClú jí se:. též
, vtom, že H. svými projevy: o' CčS, podlamuje růst církve áro~":
mriožuje sebedůvěrua:útočnost'íéjích,'nepřáteL:', ,:.: ,':~,'
·VysvětIují-li:,m:!póvědnfpředsf.aviteIé CčSniotivysve osfra;;-,
.žitosti "ke kritikám á přip6uští-lipatriarcha potřebu revise hodno- .
tíéího postoje l{ vykonanému:díluv CČS,.inůžeR' předpókládáti,
že se" jeh'o článkům'-o ,CčS; dostalobedlivép6iornosti; ikdýž
jéjich značná část mtiselabýti: 5' rozhodnostíodmítnutitÍ>r() svou
efemerně osobní ráz; .
';.;,:
.' ,ď
neobvyklou "formu"a
,
.
," r ~ •

-Výik'ýadnlinist/átivě 'CčS. ','.
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•
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, '. H., uvádí celou řadu povšechných i konkrétních" výtek; proti' ,
vedení církve', (ústřední radě),' z nichž nejv~ce je .. namířeno, proti ;
,

::

,

patriar,~hoyi ProcházkovÍ; JilřLtom' není možno si nevšimnouti,

jak
jeho posudek-zvláště :vůči patriarchově činnosti kolísá. Na jedné
straně ,vede jej vnitřní hlas k ,tomu, aby viděl 'v' něm za daných
okolností pravého 'muže na :pravém' místě. a dovolává se-:mého
svědectví, že už před několika lety tak smýšlel. Ak přece vítězí
popouzející a našeptávající hlasy zvnějška á v' Hromádkovi se
indukuje další pmud nedůvěřivosti a podezřívavosti k CčS. '>
,:.:H.uznávái proCČS potřebu arganisátorů,a obratnýchspráv:"
ců,: zdalávajících chaos j a','na.· chvíli věří, ,že_vedoucLlidé v CčS'
dostalf sena svá místa vnitřní nutnastí. Uznává abratnosta'
schO-pnast patriarchovu a :sám . je na: rozpadch; zda' by ha. náhra~
dil muž s lepšími kvaHtamisprávnimi.H. dále s důrazem tvrdí,
· že c:ČS"patřebuje -tvrdého. pahledu, pevné a rázné ruky. Doku~ .
nebude z!melena náboženskou :,hlaubkou,.a . ' živau tradicí; dotud
· odpavědní mužové jsou povinnÍ' chránit p oř á dek aspoň 'orga- · rusačněa správně:·' (Kř. revue,.roč; V., str. 199.) Skoro současné
vytýká vŠlikvedení ,C,ČS o,sabní' tyranii, nezpůsobilost, hmotné a
prestižní zájmy.
'. ' , .
.
.. :! . H. píše,o'nespalehlivosti 'vedénLCČS, a dokládá ji těmito výtkanii: Vedení' CČS vYjednávalo ještě v únoru 1932 s Husovou
faků1tauo zřízení čtyř profesorských stolic pro· .čsl. církev a ná
· podzim -téhož raku bez loyálního vysvětlení tuto cestu apustilo
· . a,přistoupilok založéhíVysoké Školy bohoslovecké CČS.- Ústřední
rada nechala Husovu fakultu habilitovat dra Urbana a když fýž /'
· obdržel od ininisterstva školství veniam docendi, od.epřela muka..:.
· . nonickou misi.Y bohoslóvecké koleji ,je .zaváděn tyranský režim.
Mládež, CéS,a její časopis Rozsevač jsou pod tuhou. kontrolou; .
. , VedenLCČS i je. ovládáno, duchem; úpadkového. římanství ,a. osobní
libovůle.::Těmito metodami. se strany" vedení' ztrácí čsL. církev
své ·dosavadnf přátelé.a .jsou· proto vedoucí: lidé.v CČSodpovědni
za ro,stotÍcí isólóýanost své církve; ~
. \:
.; Na tyto 'závažné 'výtky o.dpověděl podrobněP." a jého zaní- .
cenáapologié CČS.vyšla v brožuře výše,'zmíněné ... P. především,
vytýká :Hro.mádkoVÍ,- že zaměňuj e 'p'ojení.důslednéhosmyslu .:pra
kázeň'ařád.za.tyranii a.osobní libovůli. ·Také se nesnažíH. spravedlivě .posou'díti, co', výkona1i vedoucí lidé v církvi, použivše·'
:'svých schopností· za daných'společenských poměrů' a vytýká. jim, ..
covykonat~nemohli dovésti;'-Tvrdí-:H H., že Ústřední rada nese
,ódpovědnost za neúspěšné -jednání o. stolice na Husově·fakultě
pro CČSa podpírá svoů thesi nechutnými dohady osobních mo~
tivů, hrání P. vedení církve poukazem . na zásadní odpor, mini..:
· sterstva financí proti naznačenému řešení.' Přípravy' ké zřízení· .
. Vysoké školy bohovědné CčS byly veřejnosti i Husově: fakultě ,· z -úředních projevůvedenCGČS delší dobu .známé. Pokud jde ','
· o ',habilitaci dra Urbana, ,vysvětluje P., že Husova' fakultaposta-',
."Ua Ústřední 'radu 'bez předchozího.'uvědomení před hotovou
· věc, ač se habilitoval·. pro
církev
čsL.
Důraz na mravný život a pol;
. '
_.
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v' bohoslovecké .kolej i, není, tyranií, a 'samostatně, orgapisovaná" mládež, jsoucí ve stálém kontaktús ústředím;drkvc,,'de
základem jejíhO' zdravého vývoje, do budoucnosti.P.,vidFv jed~
notě, a ucelenosti církve zárúku-jejího dalšího vzrůstu: a.·nemá .
proto pochopení pro rO'zkladný.individualismus jednotlivců, kte~
řL by:chtěli. svů j, osobní prospěch klásH nad záj epl celku., S pro:- .
testanty, kteří kladou křesťanský život nad theologickouunifor.:. .
mitu, se CČS sbližuje. Pro libo:st Vólné,myšle.nkya protiriábožen:.
ských,pálcrokářů ;riebylazaložena. S nekřesťanským pohrdáním
NorbertemČapkem, jež:dalRnajevo způsobem málo' delikát~ 7
riím,nemáme'důvodu souhlasit.P. zastal se'také církEwního;tisKu
CČS, který hledá pO'hnutky.'kritiků: své:církve,~jako'předpoklad
ř,<idek

dalšíhovyjasněníhledisek.
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"
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;\ Podle mého názoru základní ráz kritiky Hromádkovy o. ad-, ,
ministrativě" CčS ,by I ,w::čén ,vcítěním se do, rozpoložení ,ďněkolika
jednotlivců, 'kteří' měli osobní ,důvody k nes'pokojenosti s vede~ .
, nímCČS. To,je lidsky pochopitelné, ~Je nedává,mu dostatečnou
legitimaci k veřejné'kritice a závažným soudům defiÍlitivnípo~a-:
hy, otiskovaným dokonce ',v listě ,korporace,' Merá do: nedávna
měla zvláštního sekretáře pro mezicírkevní spolupráci nei<atoH-:
ckých, církví v Československu.
,'ď'",' "
. 'ď\'~::
:,:', H.; napíše: "Od, smrti dra' Farského .(1927) církev, měla: co"
dělat s ' těžkostmi' hospodářskými, organisačními, a, kázeňskýIIIÍ;':
(Kř; revue, roč. V=, str., 197;) TO' je typický příklad nespravedli-,
vého soudu o správě CčS,' :jíž ovšem nenastaly .zmíněné tě~kosti
teprve smrtí patriarchy'Far,ského. H. 'vysloví soud, aniž detailně
analysoval, co od r;' 1927 novýpatriarcháprávě pro hospodář- '
,-- .
, ,
skou, organisační li kázeňskou konsolidaci církve podnikl, a ,n~, volá" sebe' k odpovědnosti, koho svým šlehem bezpodstatně,' za, sáhI.Takových příkládů by bylo ;možno uvésti;více. UvedU
)

,.<

"-·á.spoň,tři.'
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H.činí (Jstře'dní radu'O'dpovědnou za neloyální přerušení kon~
taktu>s : Husovou fakultou, ve, věci vzdělání duchovenského' do: '

'rostu čsl. církve,jež'nastalo náhlým zřízEmím:Vysoké školy:bohó~
slovecké:CČS. K tomu je třeba vďěčněpřipomenouti, že Husova
fakulta projevila "dobrou vůli, sloužiti též potřebám'českoslo-'
,venských _studentů: bohosloví a býla' O'chohia' provisonum jejich, \
studia prodloužiti;'Nebylo její vinou,' ž~ nemohl.a'vyhověti jako',
konfesijní- fakulta církve.jiné všempotřebárn.čsl. církve,a.že'
vzrustemčsl. církv;e.a ,vyjasněním 'její náboženské orientace 'se .
tyto odlišné potřeby množily. Husova 'fakulta' stala' sepřiro
zénýmstřediskem bohovědné práce pro ideové pracovníkyčesko~,'~
,bratrské Církve evangelické, zatím cO' CčSobdobné učiliště schá" zelo., CČS 'v ,posledních letech' několikrát :prohlásilá, ,. že (pokládá
" zřízení samostatné: bohoslovecké fakulty za svůj ,,' nejdůležitější
požadavek:a,že'otevře ,soukromou' školu :bohovědnou,,'nebude-li'~
'jíťstátemvyliO'vě~o. CČShledělazískati na Husově fakultě zái-o~
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dék\.lastní' vysoké" školy; když:s~ tb :nepodařilo' pro finanční si'itiaci státu; f rozhodla 'seú střední' ráda otevříti vlastní bohovědrié
učiliště: Husově: fakultěhylo' toto: rozhodnutí ihned sděleno ve vší
formě, ,jakmile v té věci padlo 'poslední ,slovo.CčSpo svémuW ,
lišti toužila"vše- k, rozchO,du směřovalo; nemá tedy sníyslilmlti~
vito nedostatku loyality u CčS;:-H.vytýká,zcela ilusorně ,le~
toštÍí redakci Rozsevače tuhou kontrolu, ústředí. j 2;asedal' jsem
v.jeho redakčním ,kruhu, a :pokládal jsem;se prostězá:,spoluprá- '
co~íka redakto~ova; Necítiljsem" že by se ,na :redakci činn'ja':: ,
kýkolivnátlak'.:-, Vybíra je si~ několikil ustrací 'tendenčnÍ' informovanosti, dra Hrómádky,- chci se -jeŠtězmíriit 'o;křiv'dě, :jížse
dopustil', svymúsním: o mravní popravu Spisarovu> Mys Hm; že
je mou povinností říci o tom několik slov, poněvadž jsem se' stýkal se Spísarem, v době,' kdy se rozhodoval ',pro stylzávěrečiÍého'
,působení
CČS:yěc bylapróstšía' motivy průzračnější; než ,H~,
'předpokládá~"Osobní' tyrariie~,' je, totiž, hohudík,vCčS ,:tak ,
'umírněriá,že: odďSpisara',nikdonežádal, aby;zrazoval své' přá': ,
teh~' nebO: abypřisahal 'na: :správnost všech opatření! církevní' ad~ ď
ministrativy. Vedoucí lidé v CčS chtěli prostě dát,Spisarovi maž.;,
nost,' aby 'spolupůsobil,: jak nej lépe' dovede 'pH výchovném ,pro,,: .
éesu, v. němž postupuje přerod československých věříCích:odkái
toliékéinentality v údý :svobodné církve Kristovy podlé směrnic
Učenínáboženstvfkřesťanského, na němž S.'pracoval a,jejžpřed ,
, Církevriím'sněmem 'obhajoval. Lituji; že za těmito křesťarisky ,:
,bezúhonnými: motivy: Spisarovy· smířlivosti. našel 'H.pohnutky ,
,', proradyna přátelskéloyalitě, jež hobylyvidáleny., ,
" : ;,:
" 'Podle; Hroníá.dkovápsání;',s9udě-, 'riemá:' vaU,néh'o:, relspektri
k t., zv~op'osiciv CČS.Píšeo 'slabosti'oposice, ~ aniž: by' přesněji
,zkoumal,' v: čem'tato ,šlábosť:záleží.', Doklad její' slabosti'na:chází"
'téžvtom, žé byla' na sněmur.1931 bezmocná: Důvody,jefího;do-'
,mnělého mlčení (jež ovšem neodpovídá skutečnosti) 'shledáváH;
spíše:" okolnostecht svědčících , v neprospěch'CČS 'a jejíhó',vedení"než'-oposice'samótné. Nedovedl Pt:oste, býtipráv faktu; Že
při demokratickém hhisování :na církevním sněmu se dostalo 'církevnímu'vedení plné satisfakce, podobně jáko ná jinýéh směro~
, datnýéh 'shromážděních, zastupujících pravoplatněCČS. '
, ''Kladná prác1e v CČS. Má-li,H; tolik námitek, 'kritických vý:'
hrád a pochybostí o ~írkvr čsl. 'a jejíl11 , vedení, je zaj~mavo zji:
stiti, zda' uZtiává vůheé'nějákoukládnou činnostvCCS: Dobré'
'. slovob' CČS 'je 'při "ostatní kritičnosti; ovšem u Hromádky vzác.;:
né.' Unikne mu zřídka' kdy 've ,formě" přívlastku, 'n,ebo'stručn:~
" char,akteristikyvnějškových pokroků 'tl CČS;' H.konstatuje; ž~
, 'Cč:S je církev:yelká; rozsáhlá,' pozoruhoqÍlá,' připouští;', žé ' má
dobrou;organisaci a vnitřně se' konsoliduje. Neváhá,přip6~eno~ti
'ž,e :se soCiológickyupevňuje a' že'vzi'ostla:: vnéjv:ě!ší nékatoliékou
církev<ve státě: To je:též'všel"co ,doved,l, o 'eí rkv i' positivníllo na: ,
, psáti, ač'pravděpodobriě podle něho'ani naftěchtovnějšíchproje~
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véch organisační' vyspělosti: nemá 'v~d~ní,cÍl;-kve .žádného· podílu.
Zdálo by se. ve" stÍJ;lU Hiomádkovytemnokresby, že CčS nějak
'narostla 'samiiďód 'sebe áhatíni ve zmatcích vegetuje,·nevědóué
'",'

'proč.
:

.
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..

"" ..: . :: iIi.' '."

.Za~lepenost nebo' společný křesfan~ký program?'
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Kritika 'Hromádkových kritik.
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,"Pátriardha- Procházka: ve závěru ,'své odpovědi ,·prof. Hromád';
,kovi vyjádřil námitkY',proti . rázu' jehokritiký ·takto:: ',;Odsoudn'
nás,: snad z neznalosti, '" 'snad z le,hkomyslné neinformovanosti,'
" snad' z 'nesprávné informovanosti, i'· po' stránce ". adniinistrativníno
"vedeníCČS ... neproI!iknuvs'vým :kritickým. duchem ',ani ,kdůvo';
.. dům ,vzniku' CčS, ani kokolnostem, .s nimiž musí .každý':no:vě se
u
tvořícíútvarz;ipásiti!'(,N·boji zápra"du ,' slr. 99;): "~,
'""Dále vYtýká P.;~že~R Užil, jedostranných a zkreslujících infonriací od ·žalobců-zřa'd ·CČS jako materiálu' k odsudku vedení
CČS, že nemluvil 'S nikymz vedení, aby sizIskaHiiformace: o'dů~
ležitých podrobnosteCh' a: slyš~l' ,před' odsúdkem:;též: žalovanou'
stranujže zav:edf dóboje proti ,CČS, osoby :místo' věcí ---..::...·a tíÍn
.že dostaly·jehostatioťCČS,inámku jednostranné zaujatósti, mí-,
sto aby by ly kritikou nestráílÍlóu a' spravedlivou;' - .. e.< c, ". :::
c', Necháv;aje :stranou doklad 'O. Hromádkově 'osobní; nedůtklivo- ď'
sti, kterou' osvědčiľ ve výpaduproti-Spisarovipfó připomínky té-:- .
'hož o sporu ,Hromádka contra Linhart (viz Kř. revue, roč. VL, .
, str. 72), shrnu.své námitkýproti metodě Hromádkova ,kriticismu
do těchto thesí: ' . .
. '.
L Hromádkovi scházCnamnoha místech· jeho kritik patřičná
znalost skutečnýchdaFa,faktů a proto své soudyoCČSimpro.;
,- visuje, "místo aby: je odpozorovávaL NavštíviLsice několikvel.;,
kýchshromáždění církevních,' ale; podrobněj šI znalósti vnitřního
životá CčS se' mu nedostává. '.
.
'. 2.' Ochólné naslouchání jednostranným informaCím,' jéž odpo.~
vídají:'jeho apriorně',ziuriítavémÚ nebo· skeptickému stanovisku
. k; duchovní 'funkci CČS, maří p'ředemmožnost,' opatřiti si, před..:
pókladyobjektivních··závěrů.' Proto. jeho"kritika není-též :Vtiitřně,
zoelená,'nýhržpůsobí dójmem .nesoustředěnéhoglosaria,:chvil'::
kovýéhzážitků a :uchopených sdělení.
". ~', ; , " : ' . ',' "
. 3.:'tendence jeho kritických, statí je :rozpoléená vnitřnímspo~. rem: H;chce;CČS.pro~pěta úmocnit její, duchovní živoucnosf;
což. odpovídá 'jeho aspiradni'křesťánsky irenickýin.; Ale'součas'::
ně napadá církevaiejí představitele výtkami; jež dóslovně: vza;'; .
fy, možnostůžší' spolupráce s'nímá jéhokruhem:úpIně~ vylučuji.
. 4. H. ose schovává v' některých závažných ohviněníéhza" ano~
nymní Ínformátory,místó aby přímo, osobně 'převzal ručení' ia
učiněná'tvrzenÍ;'
':, ",'
'.
.
\
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" Z~eží. ~a,pr~f. Hr(}mádkovi.,chce-ILpříště v ~éto ,metodě po-, '
kračovat při svých posudcích o CčS, nebo , chce~li voliti raději.
, cestu úplnějŠ(informace,a opatrněj šího ,soudu. Společné věci by:
prospěr jen v případě druhém.
"
,

k

čemu sloužila' diskuse s 'prof~ Hromúdkóu?

Je známou skutečností, 'že' přik~ 'odsudek zatv~zujesrdce.
Nenipochyby, ,že H.' smýšlí nepříznivě a zaujatě o CčS a jejím
vedení a o,všem~Ilelze sewvit"žé v čsl.,církvi',veřejnéďmínění silněp9chybuje, o 'objektivnosti,
smyslu pro nadosobní,spravedl-,
nost a sympatickém cítění, prof; H. ve vztahu, k CČS. Mohu však~, '
, na základě ,zdůvodněného osobního přesvědcení pro Jeviti svů j ná':'
, zor, že H: nesledoval svými kritikami účel"škoditi čsl. církvi a 'ne" pochybuji, že svými články chtěl ,CČS pomoci k vyšší duchovní"
úrovni. ,Při tom se, dal ovšem unésti k vyslovení soudů, 'dohadů a
námě!ů,z nichŽ mnohé> jsou : založeny na omylu, .. unáhlení nebó
jednostranné,skutečnosFZkreslující ' infornúlci .• Nescházejí ani
momenty,' v' nichž H. podlehl hněvivému rozhořčení" jež' se ovšem
,:
,'
i ,v Jomto ,přípádě ,ukázálo' špatným rádcem.
.-: ~,V, jE?dnévěci je však hlas H~omád~ův pro, nás mementem, na~,
nímž se m~síme zamysliti, ise vší opravdovostí a v pokoře svých
duší.:Vybízí nás k pokání, knávratu ke službě vůli božLapodří-.
zenosti příkazům evangelia Kristova., Hromádka nás :napomíná,
abychom při všem, úsilí o nový ,typ Církevní nezapomněli na', pmvéposlánícírkve" jež. záleží v šíření boží vlády nad "světém.
'Má,;,Hse státi .. mezi' námi' skutkem svatá vůlebožíi .zbývá,nám
, skutečně mnoho vykonat' proobroz~ní jednotlivců duchem,Ježíše' Krista a pro, překonávání protivenství' světa ve znamení 'lás-,
kYí'v'Bohu zakotvené.,K,tomu chtěl H. svýllÍ,soudemnadcírkví ,
čsL 'nám pomoéi; ale: především sám ,sobě ublížil, že nepřišel se , :
sVým poselstvím jako učedník Ježíše Krista. :H.nás vyzýyák po- '
znání' křesťan~kých úkolů á připomí I1 á tíhu, odpovědného, ručení,.,
jež na sebe vzali členové nové církve. Poselství samo je výzvou'
služebníka božího~ ale pro zvěstování poselstvíuži1 H. řeči příJišhašteřivé, než ahy'zněho souznělylidskyvyrovnanétóny'hlasuprorokova. "
"
"
"
., 7
,
'Církev; čsl..potřebuje živéhoduchovníhoprogramu"":"",to 'j'e
správná devisa v. Hromádkových projevecb o CčS., Tento ,du- '
choVní program v souhl,ase sezakladními principy evangelia Kri:., I'.
. stova. chceme budovali, :prožívati ,a' uskutečňovati", aby církev čsl.
prokázala, že ,je církví Kristovou, aby duše ~jejích příslušníků
našla v Bohu, své ohnisko' a'aby jim byla něco platná: na pouti,
úskalími živo,ta~ Situace pro křesťanský program není dnessnad-:,
... náa ;zvěsLevangelia 'nep(přijím~na ,jako samozř.ejmosL .Cítíme .
i ,v čsL .církvi ó že církve křesťanské, budou: odumírajídnii'V'ětvenii ,- .
nastroměJ křesťanství'; , nebudou-li·· obživenytouhou po ,'. vzá jem,,:
'némporozumění a přáním'po součinnosti, p,lynoucímze vzájem.~,

o

130
I:"~

\.-

,

I,

,

!

t'

~é.a nepredstíian~úcty. :Také CČSsi budest~le:více,uvědo~o

vat svou povolaÍlost, k; duchovním a, mravním záp,asům přítoinno .. ,
;sti'á'uždnes sílí v,ní vědomí odpovědnosti za to,žéj~Ii:ejvětšr .
nekatolickóucírkvbve, státě~, CčS, nedá sena: cestu" humanisti- '
,ckých eksperimentovánís'nábože~stvím. a ,bude sta~ěna i dále'
Jla~ví'řeve věčnouplatnostzákladních pravd božího zjevení v Je-,
:. , , '
,"
'" ,
"
:žíši Kristu; -:- ,"
Prof. Hromádka není ohskitrantní zpátečník. vtheol()gii,nýhrž,významnýa'moderní. filosofickou kritikou, vyzbrojený theolo~',
,.gický myslitel;, Může se site mýlit a propadnout zaujatosti, vě
:říin.. vŠak, žene:,natrvalo, zvláště, bude-li jeho očekávání o, tva.. '
nrych duchovníéh schopnostechCčS; překonáno na' základě>našf'
:společné křesťánské rozhodnosti. ,Záleží' na nás samotných, ,zda
" v náší .církvi Vykvetou semena. činorodé víry, nebo zda se 'roz': ,
mohou,y našem církevním organismu,zárodkymálátnosti a, úpadkové lhostejnosti k božím věcem•. -' "
' ,
' ,
, Nejlepším zakončením diskuse's prof. Hromádkou búde"při
nutíme-li jej kvalitou'své nábožensko-mravnf práce, aby s CčS
, , cpočítal' a museI jL respektovat. ProL Hromádka. je vedoucí osobností, československého protestantismu á. základním, tónem jeho'
bytosti je touhap()vš,ekřesťanskéjednó~ě. Jak bychom si jiÍlak
vysvětlili jeho vlivné postavení ve Federaci ev,angelických církví,
j YMCA a ve hnutí ekumenickém? Pochybuji, 'že by ještě dnes
'H.' věřil v možnos!užšÍ' spolupráce. mezi katolíky, a, protestanty'
v našem státě. Zato poměry, podle ,mého názoru, dozrají ktomu,
,.aby, úzce na konkrétriích,úkolechspolupracovali ev~mgelícis CČS." ,
Dnes máme mezi sebou diference, dobře se neznáme ,aneroz-'
'umíme si" Přesto v budoucí užší součinnost věřím. V intelektuální"
,součinnosti CčS 5' Husovou fakultou, v ,ekumenickou. součinnost
:na ď poli věroUky" křesťanské prakse a' mezinárodriího ,přátelství
s evangelickými.církvemi a ve spolupráci k dosaženÍ. soustavné, '
, , ;výchovy: mládeže v. charakterově pevné individuality s YMCA..
, ,Tendence k duchovnímu sblížení mezi křesťanskými-církvemi
, i ,se neobrátí~od, hranic naší répubHky.,Vyslovúji naději,žeprof.,
,Hromádka se jí nepostaví do cesty. '
. F.M~;Hník ..
"" 1,°

Teprve v 'polovině : 19.' století vstoupilo' náboženství ,,~~obo~
. -vědeckého zkoumání, když bylaproražena:;~~dba,'" je~, činila
z'náboženství věc,:stojícímimo dosah lidského empirického zkol;i, :mání. 'Zájem vě,dců ,přihlížel' hned s počátku: nejvice :k historii
náboženství; byly, zkoumány vztahy' mé'zt; jédriotlivými :ná'hožcn' , - ,,:',",
"'J, . "
' ,
skými formami.' '

:>:

13.1:

:"<.
"

-",Když'odboriié:,vědý.přinesly:svá 'pozo1"Ování dávnýchkulturi
jak 'se dnes:jevÍ ve společnostech primitivních,ivznika jíd věda:
o.Íiáboženství:s velkým'zájm.em se chopila materiálu á.zkO'umala:
ná-boženství primitivní. _Snažila se také brzO',' osvětliti: pO'Čátky,riá'"
božé'Ílstvía rO'zřešiti 'prO'bléni, jeho 'půVO'du; Přes nehotO'vO'st vědy,
o :'nábož,enství- byly,;tvO'řeny: teO'rie' 'O' 'půvO'dua vývóji,nábO'žen.;
, stvL Metody nebyly dO'sud přesněvypracO'vány a výsledky byly:
příliš, spěšně: gerieralisO'vány. (MetO'da, filoIO'gická.):'
"
',' '
'Nejznámější' z těchto teoriL je',teO'rie animistická. BudO'vate~ ,
, ,- lem jejím- je Eduard Burnett TylO'r. On prO'hlásil za nejnižšívý~, '
\rojové staditimnáboženství animismus, víru v, ,duchO'vébytO'sti.
TeO'rii animistickO'u O'bnO'vi1'aprO'pracO'val W. Wundt. -Teorie tatO'
býla uvedena v systém;kuItumCa:,učiněna základem vše'ch:Í1á,:,; ,
boženstvípbzdějŠích .•~ . , ' : - ',,' , : ' , . '
,:.' :. ;~. '
, "ltO'temismus,'jedenz 'útvarů ži~ota nárO'dů nekultumích~ se
: stal předmětem 'úsilí O' vysvětlení všeth probléniů,týkajících 3e
nábóŽenství.-';·
.... I ' '.
"
.
"
'
.' 'SIO'Ýo'tO't~tri 'je, přéja.to:z jazykůln:diánů severO'amerických.
Algonkinský kmen ObŽibri,a:y ,nazývá slO'vem .dode'm· zvířecí nebo
rO'stlinný 'druh, jehož jméno nese některý jejich rada s' nímž se
"cítí. nějakém vztahu. TotemisÍnem je O'značO'ván kómplex jevii,
jiChž nositelem jest společenská skupina a její příslušníci. Tahy
-skupina rest SPO'j ena' příbtizenstvím' zvláštníhO' druhu s některym
, druhem zviře'cím, rostlinným anebojiriým objektem. Tento vztah
'jéspojen, se sodálníÍni institucemi, rity iďvěranÍi, připínajícími' '
'se k tO.temti. ':' . , " ,
.,
",~,
; ''-í,TO'te~ismu~:'jeO'z~,ičení prO' komplex' nazírání- ~ iiístitucf'
mnO'ha, ~árodů, ,,:předevšímť'severní·.Ameriky,·' Australie, 'Indie;'
",
' , ' '.
' . "
Af
, rl'ky, 1)'
,', ,,' ' "
,
'" "
'e
: "P9 prvé 'jméno tO'tem vyskytuje s:e vkriizeJ. LO'nga.:'"Voaya;
ges ,á.nd Travels'of an .Indian 'lnterpreter'~ .21' SchO'lkraffrO'zšiřiI
totO'jméÍlomltí:věo'systému' totemickém,s)S počátku byl, znám:
poUze americký'totemism::' o:
','"
"""",'
,'V Americe: se~yskÝtrij,~ ó'~envztah'k' totemu,hodně',jÚ itidF
vidualisovaný" protO' teorie americké považují totemism individu-'
ální. za původní.. čl O'věk O'devz:d<;iyA syým, nástupcům "O'chranné~o
ducha" ,a tím'se jev. stává sociálním.4 ) (Boas Hi1l-Tout.) .
,', '
,. Mac,Lenan pO' prvé~'rčii tO'temismu místO' v 'kultumímvývoji lidstva. Dokazoval;ž~totemismje pr,ameIlem všech nábožen,-: ,
, ství pozdějších, zvláště kultu ,ctění zvířat a rostlin. 5 ) Uváděl to:"
t§plsm ve yztah ,kexO'gamii ~ matriarchátu. 6 ) ;
. ' •

v

~:24J' Vatt~r' ibid;ď~tr;'8'-'
: ,; C

' ""',

'0:'; ,' ,:,:' • ,' , ; ",' ""',.:,:;-:,

2) ,É. DurkheiriI:' Les fOIÍ6ti~ns élémenteurs de, la' vie religieuse, str,' 124~

,;:,,:2)'É;Durkheim,ibid.'-str.-124.
'" , , '
l).E. Vatter:, Der Australísche Totemismus, str. 3.
Durkh. Les formes. Str. 125:
'
"
", /
6) Vatter ibid. str.' 2.
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K vysvětlenf totemismu dako 'celku Lkvysvětleníjehó·zvlá."ít
nosti byly vytvořeny. různé teorie a> hypotésy o totemismu. , .,'
.' ", Lubbock vysvětluje totemism zvykemjmenovi:l1izvířecími či. '
dinými ,jmény.7)'.
,,' ď ,.'. , ' . ' ,"', . . ' . '.....•... ' ",.:,
!,. c' Spencer praví:: člověk jmenúje se.podlezvířat, tak jak,toděláH
jeho,předkové, nerozlišuje objekt a'jméno ,a'přenáší.úctuk před- .
,kům na zvířata a jinéobjekty.8)
"", ", "
", " , ,
'
. ,A. C.Haddon praví,' že určitá skupina se, živila jednou p':>-: '
travou a podle té bylanázývária~9) ~<, , ... :.
, . ". .','
!:
'Pro Riversaje, tabitování.totemti :podstatným.znakem tote-,
. t'lCk',
. . . 10)'~'_', '.'~ ,. ,_ . '" ,_, ' ' _~_ , _',
mlS
e organisace.,
_~-".'
,,,,_~
rr, Wundt v přesném tabuovánianetabuování'totemu vidí znaky"
původníCh forem totemismu,' jsouéích,v. 'protikladu. Tyto ·formy :,zve "entsagender",a "géniessender"·,totemismus.,·.
".
~. Freundutvořil:t: zv.teorii·oirifantilní regresi·totemismu, spo~
čí va jí ~í ná pánsexuálním: názoru freudismu. .T eOTÍe' v ~ sobě, spÓju je Smithovu totemickou. oběť a Atkinsonovu. p11ahordú.n) ,
.,.::, Fnl.zerstaví svoje úsudkynapřesvědč~ní, 'ž·estředóaustralské
" kmeny představují nejprimitivnější stadium totemismu; 'Považuje
Jófemism 'za. racionélní a,umělf, systém. "magické produkce""
"konsumníhodružstva,,:- Každá skupÍI1 a se nesfarápro sehe;,:tle
,pro druhé. magickýmipniktikami; '"zmnožovac,imi 'ritY:'ďrozmú;:i".
',žujéprospédtu 'totemovéhodrúhu ~.i>ro·druhéskupiny•. , '",,:
" Později sestrojil Frazer t: zv: teoriikoncepdonalistickou, spo-,
čívající' na' zvláštním' výkladu koncepce,vyskYtujícím.se.(li>.ěL
·u. středoauslralských kmenů;' Hlavríí úlohu ',vóplodněrifď tarn,né, 'hraje sexuální styk, nýbrž totemičtí předkové.:Tatofunkcevy-~
"svět1ujeFrazerovi příbuznost člověka a, totemu. 12 ) ' " , , . . ' ,
ď: .Reutersldold hledá počátky totémismu'v,době,'kdy nebyly ,
" }eštěďznámy hraniCemezičl~věkem amezi přírodóu; Vtéto době, '
"hned od počátkubýlaui,čitá' skupinapřiražena k určitému .druhu'
zvířecímu.' Tórini •druhu .vděčí, za svoji životaschopnost,: protoť vidí
V něm vtělenu "moc'" á protójepro ni tabli. 1B ) ' .,,', " . . , . "
. :.Pro . Atikerinanna ,pramení 'totemismus ,v :důšf, pr4nitivnÍ'ch •.
'lovců a sběračů: Dlouhé' duševní obírání 'se' se zvířetem vede lovce "
'k toniu,'aby: ho· hrál, ď~až' tó~přešlov'identifikaci. K vnějšínúl'
vypracóvání ,totemismu "přispěly" motivy. z kruhu. idej í '. aúimistic:- '.
Jý.chamagi9kých~~4)"
. ... ', ','"
, ,« '"
"
",
. Zvláštní'mísfov historii nápoženství v problému náboženství ,
vů,bec,., určila' .totemismu sodologická'!škola~ francouzská::; hlavně
<
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7) Vatter, ibid. str. 6."
'8)Vatter ibid.'str. 6.
8) :VaHer ibid. str. 6.
10) .Vatteribid. str. 7;
11) Vatter ibid. str. 7.
12) Va tter ibid. str. 9.
13) Vatter ibid. str.,9. ,
U) Vatter ibid. str. 10,'
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:praCí E;\ DUikheima:' Lesforines éléritentairs de', la' vie' religieú.še·~
.
' A, us'traI'le.
)"15) ,.' .,", ' , ' . : ' ',,',' '"
'.
(Systeme 't'ot'"
emlgue:..enc
i,' Durkheimve, své Knize'o sociologické metodě16 )vyslpvuje po":,,
žadavek vědeckosti:me!ody i vědeckosti sam'é sociologie .. Tito
:tědeckost 'se pře:devším projeví' dokonaly-m odlóučením od, všech'
. 'filosofický,ch 'teorií, kterým ještě podléhal Gomte iSpencer.:: .
"
Durkhéim tlam, konstatuje, že vědci v mnohých, případe'ch
• 'místo vědy o'skutečnosti podávají jen,ideovýrozbor.:Na počátku
a před počá,tkem Jmždé vědy'nalézá 1. zv; pojmy' předvědecké.
'praenotiones, jež právě.pocházejí' z nedostatečného pozorování a
zkoumání skutečitosti a tíin,ztiesprávnéhojejího výkladu.,'"
'Comteovi,:ytý~á takový předvědeckýpojem pokrok lidstva.,
,ivčaserjejž vnesl do sociologie' a učiiůl z něho princip své vědy.
;Žádá,' aby takoVý'všeob~criý',princip J:iyl stanoven; až:věda:bude
,hotova; 'Spencer \ opět činí •předmětem své' vědy společnosti ' a, ne
, .lidstvo. ,Společnosti, definuj e~ tak,,'že, potom př~dmětem. studia' se '
· ~tává pojem Ď nich, nikoli věc saina: "
'.
. ,', ' . , ' ,
,~ ':Nutno,tedyz:vědyvyloučiLv:šecko, co,by před odbornouana,".' .
'lysou' chtělo·stanovit. zákony. dění. :: . . ' '"
,Druhýpožadá.v~k, kteiý Durkheimovi: zarufule vědeckÓst ~o;ciologié;jenaprosté,odloučení, jevů psychologických ... , "
','"
.. 'Dr.:BeneŠ, prayí o J~into, rozloučení17 ): ,;Myslím,',že příliš
schema.ticky odlučuje soCiální od psychického. Aby mohl učiniti
~zadostpožadavku, že sociologie ,jako v,ěda má:mítisvůj:,zcela
"'výínezený a odlišný obor a'žese má'jevsociální zkoumati objek'tivně;" jako ,jákýsi' hmotný pNidmět,' dochází-li k nutnosti odsek~noutiúplně soCiální' od psychického ,~,ve skutečíiosti, tak ,str~
· ,hého 'odloučení' jednoho ,od druhého ,není, - ' musí: 'dá~épio
hlásiti, žeí,určitéstavy, a j,evysociálníďexistujf mímověd()mí indi~yiduálIlí j,Z, toho 'vychází známá' ,krltickánámitka, že tvofí novou '
j'ealitu,"žejého sociologie se dostává do' zvláštní metafysiky atp~,
Dtirkheím 'opravdudospív:á ,k' jakémusi kolektivismu sociálnímu,
)terýse mi zdá. příliš,f?oU kTajnostf Domníváln, se, že vztah psy-'
, ~chiCké~o' k sociálnímu je jiný,žetak ,obou' oblasU', odlučovílti
',n,eJze~ ZivotníděnL tvoří celek,:který'my pomocí pojmů zařazu
'jeme do určitých 'schémat,:abychom si usnadnili analysu onoho ,
·celku.Musíme si však býtivědómi, že schematický'rámec a scliě~,
.matickéodIíšení, nám nepředstavuje' ještě dění samo, rozHšeníve '
skutečnosti. ',':", ".,,' -"
':, '" '"
~ 'c,',
>.':' Sociologie'i !psychol~gi~ kážd('zk.oumá' čásfživ~triího' děrií,
jednotlivou část celku." ',.' "
,',' . ,. ~': ",,:, ,-,", ',", "
: Žádná jednotlivá věda nemůže si činiti náIoky 'mivysvět1éní '
,celku' životního dění. Tam, kde by se sociologie domnívala: j e- .
dinou ,metodou vysvětliti" celou realitu, inluvíme o' sociologismu.
I,'
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15) Paris-Felira Alcan2.--'-3. vyd. ,
16) Pravidla sociologické metody str. 47.
1?)'
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Pravidla soci()logické metody" český překlad str. S;, 9. ."
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..... Tohoto soCiologismu 'se d~porištíDurkheim,: kd'yž'požadavky
svojí sociologie přenáší i na studium.,náboženství.·' .",:: -.'
:,' . ZéjméDa tamneuskute~ňuje,požadavek odluký,oďteorií·filo.. ' sofických" poněvadž ápriori' stanoví" '\1ýchodisko:náQožtmství-je
'jev sociáltií par exelerice. Neoddělujé v riábOženství,jakourčitém
. ,.celku.·po~ze, faktá 'psychická'od s~ci~níchiale předem psychická,
'vyl učuj e prohlášenímháboženství pouze za jev,'sociální: Mluví, sice
'o 'účasti'individuí ,v nábožeriství, i o individuálním· prvku" ale.
'nikoli jako o' jevu souřadném, ale druhořadém., NáboženstVÍ je
mu předévším silóú kolektivní -.:....v individuu'se ~ato k~lektivní,
sHa,indivi,duaIisujé.Tím prvekindividllální nemá existenci samo;.
statnou, aleodvoze'nou; Apriori prohlašuje, že ~nábožen.ství je
produktem příčin sodálních., .'
',. "
' .', " ,....
..; ď ď:
. Tím Durkheimstanoví filosofickou tesi, určující podstatu ná-.
,
-'.
boženstvLv,'silách sociálních.,
c,' Mluvě o individuálním kultu,. pravPS): ,;Ukázá.li, jsme, jak ná.· ooženská síla, oživující klán,sEdÍldi-ridua1isuje při vstupu dově- ,
.'domf in_dividuáhiího a partikitlarisujese tam. Tak se tvoří 'druhotné -bytosti ;posvátné: každé )n~Hviduunimá~voje ,podlésv.ého
svého obrazu: to je duše, totem individUální, ochranný předek ap.
Týto,by~osti jsou předmětem ·ritu,. j~ž věřící ,~l,avípro sebe. To
. ,je prvotní forma individuálního, kultu; Existence iridividuálnícli
kultů neóbsah~je nic, co bypOpíralo;- č,lzabraňoválo :výl:d~auso-.
-'ciologickému, protože síly náboženské; jež ,ísoujeho předmětem,'
nejsou,než.in4ividualisované·síly kolektivní". " . ; . " ,', ,',
· ' ,Individuální předmě~vírynení n~ž i~divid~alisovahá spa ko,-, ,
-lektiva. To je ,postulát; onen nový druhínetafy;siky, ,?~níž se'zíjliňujé Dr. E. Beneš, tvořený při Durkheimově, studiu, náboženstvÍ.
,,: Uv,ažuje' takto o'pods4ttěnáboženství a překročuje tím, hra~
ni ce vědy a' ?t.rácl,o-bjektivitu;ď . " , , ' ,
.
Uznává 'sice' lláboženskciu' ,zkúšé'nóst, ale: n~z~ó11:má. 'její: prů
běh a: na ní vytvořenLná:ooženské forrný 'a: jdevesvéinvýkladu '
za zkušenost, a tedy za émpirickou'vědu'':''-';; do m6sofie.
,',",' ,;Celá 'naše studie spočívá na pb'stulátu,'že špolečný cit věří
Cícll" všech 'časů nennlže ,být· čistě' ilusorni. 'Stejně j:ako' William
James souoíme, že'. riá-boženská víra spočívá na specifické);kuše-,
'nosti,'jež' nenLmériě hodnotná, než zkušenostvědecká,áč 'se od
ní ,liší: Z toho neplyne, že 'reáHta, jéž' jé jejím podkladem,'je táž,
jak o nUnyslí V;ěřícL,' J,e.stliže učenec přikládá 'sensacím světla,
tepla, objektivní existenci,·iúkterak nedovozuje, že ona je :táž, j,čtk':
,se jeví.nášim smyslům. Taklvíra náboženská. lkdyždojmyvě
.řících' nejsou imaginární" nejsounějakprivílegovaríou .institucí.
,-Abychom tedy mohli poznat, "čem záleží ,podstata objektu, nutno·
, je 'podrobiti, analogickému šetřeI~.í; i aképrovádí', Šetření .vědecké, , .
· jsóti velmi různé; a lé'existu je'objektivní, všeobecná a věcná pří- '
, pojmové, 's před~tavam~' ynějš~ho, světa. 'Přédstavy,' této reality
,', ··í;fJ~~/~~~~i'b~rid.~~6;·6~~."
','.~' ";';, ,', .
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' .. čjnatě~ht~dtů suhge'neris,z,~ichž:se skládá zkušerios(nábo.;,'
.~. . k ~
, " I ~.' 't" 19) . ' , '
.:. ~
zens a - spoec n 9 s ." , '",;'
, ' , >', ' .. ,', 'ď ,;\,7
""rlato ,stať je,šiceDurkheimem napsána v závěru citovaného
Aíla,alezpus,Db,jakým zkoumání nábOžÉmství ,provádí, úkázuj~ •
na to,'.že ťDtD .přesvědče·rii není závěremvykqnaného 'studia, ale'
.ieho· přeéIpDkl~dem a vychodiskem~, ' _.'.,
,',""
~
'.' Empirická 'věda tu přestává lIlluviti, aby . ustoupila filosDfické
spekulaci. Věda. a ná.'bož·enství'ponechává filosofům, .aby na .zá~
'}{ladě .jej ího materiálu' spekulovali o,podstatě . náboženstvL' Sama' ,
" ,yšak. j a:kékůli, přesvědčení . O' jeho' podstat~ , nečiní,: východiskem ",
svého, zkoumání - riedá',se ,oylivnit teoriemi metafysickými;, .' ,
. "Tak ~oimičení náboženství jako jevúsociálníhonevyplýyá
u Durkheima ze .všestranné analysyj eho o jedinci a ve společ~
nosti, ale ze spekúlativní teorie.', . .'. . ,;
. "
Věda: o Íláboženství musí objektivně přiznati i velkou dů!~":
žitost faktorů .psychických V náboženském' ,dění. Náboženství není .
~ě'covýhradně niíníoindividuum, ale je to především fakt života
,vnitřníhci"psycJrického. Toto,vI1itřní dění nelze'z jevunábožen" '
ského odstranit. ,1 jeho vznik je .podmíněn především psychicky.
Fakta denní 'zkušenosti:ukazují,' žeč!ověk žije náboženství pře:" .
devším ,osobně, .že prožívá 'svójiosobní náboženskou zkušenost a .'
nepřijímá' nábóženstvLpouz,e' jakovnější tlak kolektivních sil.
'
. ,', Nábožep.skázkušenost je sui generisa nedá se pro'stěprovésti
" Jlaindividualisáci sodálníchsiI. .Vnější projevy náboženství, tra. díce. instituce, ohřady,órganisace ap. se nekryjí s vlastním,nábóženstvím"žitýnl' především osobně. Často právě hluboká 'zku-"šeDost náboženská: .vedla·· silné osobnosti proti. tradici,; proti ko-'
',' ,.. ; ,.... ;' , '.' ":;
,Iektivu, proti ,formě nábožÉmstvL .," .'
Předpoklad,' že náboženství:. jejevsociáhií, je nevědecký.
Fakta by spíšeuka.ioval~ pa to, ženábo,ženství je- jev ,psychický,
,poněva# ,jeho dějištěm je především. nitro, duše. člověka.:
'
Poněvadž všakcnceme nábož,enství pochopit všestranně, níu~
símeuznat i jeho stránku sociálnÍ;. , :
,> ; ,',Jé .ovšem pra"da,';Žé náboženství neníjen>jev' individuální,'
žcmá také svou' stránku;'sOciální:a že .'táto' stránka' fe také pod..:'
statným prvkem v náboženství, ale nelze tvrdit;· že ,by všechny
vztahy soéiální bylynábo,ženské 20 ) 'a že bynábožeriství nebylo nic
víc než;vnějšívztáhy sociální.
",' .
,",'
'.
, Durkheim vyluČuje náboženství stránku psychickou, již"ne:povážuje za 'órigiriáhiía stejně 'v náboženství podstatnou; .' "
_ Toto' základní' stanovisko se,projevuje,iv j'ehodeHnicinábo. 'ženstvÍ. Chce v. definování'zachytiti'vnějších'zna.ků 'snádno pří':
stupných. 21 ) 'Zapomíná, že právě v náboženství jsou podstatnými
,~nakynikoli .vněj ší, ale· vnitřní.'
'. Proto. se. kriticky. obrací:. p~oti
. .
.
.
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',.: '19) Les formes 596, 97..
,.
'. . '
20) Pozn. (jak činí Durkheim při studiu totemismu);
'1) D. Les 'formes 32.'
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,d~finicím;sice, pravdaj~neúplným, ale kladoucím, důraz •na ynitřní., '
,dění v životě náboženském.,Důvodemk;iejic~Jcritice jei,zbávení '
,~epředpojatý:ch i4~jí:~2) ;>:"

... :

,'.,

'"

,'::'

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

",'0dmításe. y,prvé"řadě.ozriačenínadpřirozenost} ?:ac~~r~~e:- . '
ristický rys náboženství. ,Rozumí pojmu nadpřirozena,ye smyslu
:řádu, :kter,ý je mimo zákonitost ,světa. Takové přédstavě,ovŠéin .
',.právem platLjeho,yýtka,že.bynejdřivemusilhýti'znám,a.uzná-., ,
,ván řád zákonitý, ,abyněco:.mohlo,býti:óznačeno jakonadpř~r~-' ,
.zené.23 ) Býlyby,to pak jevy,přesahujíd všC!chhó,naše poznáqí..a
,lláboženstvíby byla,' spekula,ce,o' tom,co ,sevYI1lykfl.. všeobecně
ohraničené myšlence. 24 ) , " .' " " .' ,'.
';'
'.,.,
• , e Jako, typ definic . tohoto"druhu: uvádL definiéi
Spen~érovuí
" .která všakse.mi nezdá právě typickou pro ,jeho námitky: '"Nábq. -ženství i s protichůdnými dogmaty se 'sho'dújí:V lom,'že švětse
. vším na něm i mimo něj je tajemství, jež potřebuje vysvět1ení... ·2.~) Tato definice nebyla tvořena pro potřeby vědy o náboženství, ale
. , ,přece zachycuje 'část,skutečnosti;,Náboženství" taktéž chce. být,
,odpovědí na tajemství světaa života, éhced.áLódpověď.na otázku
po smyslu života, kterou si náboženský člověk klade. ChceIDít,'
.jistotu o cíli života a především svého osobního, života. Tato po,třeba v nábož.enství vede' ke 'spekulaCím o podstatě'jsoucna, které
v různých .dobách a kulturách dsou různě formulovány a mají
,většinou zabarvení praktické..
. ,'; . " ' ,
,.'
"
,Ale.není nutné, aby intelektuální stránkauznala·v .. ná!božen- ....
'$fví ,za podstatu jsoucna nadpřirozenost ; mŮže dojíti právě.i v.náboženství kzávěru,že podstatou jsoucna je zákonitosLltato
intelektuální stránka je v náboženství podstatnou.. "
.'
·Jiná ideologie'klade důraz na "božskost"; V náboženství. Sem'
. patří, podle Durkheima,definiceA. Révi1le-:ova:. "Nábo~enstvíje
určehí lidského života citem. pouta,spojující ducha·', lidského'
:' ,s duchem mysterijním, jehož vládu ·uznává ,nad světem, sebou
,&~mým a k němuž rád se váže".26)
, ."
,
',Objekt náboženské víry patří taktéž kjejí podstatě. Ale, tato
definice klade větší důi-az·navázano,st k objektu víry'---':" na, pó,měr mravní,jako 'odpověď,na otázk!i, jak jednati:' ,
ďl:;""
'. ': ' Durkheim správněvytýkáchybutěm,ideologůmjkte.ří:rozú~í
"božskosti'': v náboženství ve smyslu úzcevyhianěném: a ;neuzná.- .
vají. za náboženství jevy, které onoho, pojmu nemajUnábo'ženství'
,primitivní, buddhism, džinism'ap.).,
"'.',
.
:'... ' .
Také Tylorova . definice sezdá Durkheimovi, n~dostatečná:
/ flBude,lépe,zdá se mi, položiti jednoduše jako minimálnídeHnici
náboženství víru .v bytosti·duchovní::;27), . . . ,,,,.
D.
D.
24) . D.
25) D.
26)D.
27) D.

22)
,23)

Les
Les
Les
Les
Les
Les

formes:32;
formes 36.
formes 33.
formes 33.
formes 40•.
formes 40•.
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".. "'.Dato denIlicepomíjí:jery;kde objekty víry~jsou síly Il~osobni.\
, 'Všem těmto formulacím Durkneim vytýkái'žechtějívyjádřit; co
náboženství znamená a že tvoří z něho jakousi' neviditelnou.en'litu; Mnohé prvky:vš,ak, vyj ádřené·: v těchto· fOrmulacích, patří
'k p'odstatě nábOžeIlství, ikdýž jsou ·neúplné.,
'.. "" >
'-Správně Durkheini konstatuje" že pro vědce jenálbožeD:Ství
, 'složeno z částí; To je ovšem pro toho, kdo náboženství ,analysuje.
Pro toho, :kdo Íláboženství žije,· je především ,celkem, hodnotou
'pro jeho život, ústředním bOdem a silou jeho života; Pro vystižení tohoto celku je· nutno si 'yšímati všech složek náboženskéh~,
. dění."
:,'.
,,'
ď,
,'4
, ,Dále' upozorňuje Durkheini namylný názor teoretiků,žé ná~ ,
boženstvÍje'systémem idejí.28 ) Praví,že funkce náboženstvLnení
především v, tom; aby'obohatiló( naše poznání, ale aby nám po:"
I ~. 29)'
'
,
..
" , ,
'
ma. h,ao'Zlt.
, '
,~'
,'"
., .-Odmításystém, 'ale mlúví. o náboženství takto SO ) : j,Je to kom-'
, , :plexri( systéni'mythů, 'dogmat,'ritů;ceremonií:~ 'Také ve svém'
pojetí totémisniu'staví'systém. ~ ~systém idejí (věr) , a systém
'tO'Sl) ,
"
' "
nu.
' , ,
"
" "
" Tyto dva systémy rozeznává v celku, který studuje -' v tote-,
',mismu .. Prvá k'ategorie jsou stavy, 'vědomí,. druhás!avy volní:
Diference mezi nimi je v celém rozsahu jako mezi myšlením
, _, a vŮlí. S2 )' Tím dotýká se dělení psychologického; ale nepropr,aéo,
"
vává je dálé: ,'", " " , "
, Věda: o mibožensťvfkonstatuje v náboženstvítfi.stránky,o,d-'
povídající přirozenosti člověka: stránku myšlenkovou, citovou, '
• '·~<1.:volnL K těmto třem stránkám bývá.přiraženai stránka sociální.~'
, " :Spekulace,theologie,'kosmologiea pod.' vyrůstá z prvku roz';:
, 'umového,' rity ze,'stránky citové a sociálníimravní vztahy,předpisyanonnyze.'stránkyvolní. sS ) , ..,'~: ;;,,:,' C <,'ď , /:., Toto rozdělení Durkheimna mysli nemá neuinává ,ho;' Pro
něho "croyances"i "i-ites" jsou produkty sil sociálních -;-' pouhýmjejichpřetvořením. ' ,
" , , " " '
,;', .
",' Charakteristickou známkou 'náboženského jevu:, je" 'podle
,Durkheima,klasiHkace'vě,cí na posvátné a'profánní~'de sacré
a deprófane.Všechny vědjsouzařazeny,do dvou protichůdÍlých'
,tříd ·asvětt1. Svět věcí profánních je' podřazen světú věcí po:svátných. Kontrast profánního' a posvátného je: absolutní, pro:' '
lllítnutý" do transcendenta. KlásHikace de sacré' a d~ ď,profa:ne, je '
" 'základní' kriterion'nábože~ského, jevu.U): -Věci posvátné "jsoú '
"Iastně~ věci ,sociální. To, co je'posvátné, určujespolečnost;;Ta-

a

,.

:28) D; Les formes 595.
, , 29) D. Les formes 595.
,30) D.Les formes 49.
,,', 31VD.,Les formes, 50.
32) D;' LesfoÍ'IÍles 50;
. 33)' Náboženstvf' národů nekulturnich; "
34) D; ,Les formes 56,_kn. III.
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,'to klasifikace ,je odpozorována:2! nábóženství' pdriiitiriích;' ciIe
'výklad j'ejÍ jespeku.líitlwCVěéi 'posvábjé' se nekryjí V 'n,áoožeiistv! níjak se. silámi společe~skýmí.Ro~děleníje· čis,těvň.ějšía
. 'scheniátické; Klasifikace: předp~kládá'měř~tko,'p'odlekt~rého se
'klasifikúje;' Jak se společenské' síly proměnily ve.'věci posvátné? '
, 'Klasifikace předpokládá' člověka, ,individuum,"'jeho zkušenost
" i jeho myšlení: Toto r~zdělení rieIllůže'býti, p~edpokladem, .ale
l ď,,', ".' , "<'., .
, ,důsledkem,náboženské víry.', ,'ď,,~ ;ď
'
", "NáhoženskiFvíra dáva čiověk~ď měfítkopro posuzovállí'svě. 'ta; ale ~iíevytvářLvšeobecného' rozděleni 'na"svět'jJosvátný -a ,svět
profánní. Přeď, všfm JÉF p'ofřehívlástn( osobníilÚiŠenosti; aby'
'člověk začal hodnotit nábožensky .. Utlačivá' síla společnosti ke
vzniku náhoženského:' hodnocení", nestačí. -:A 'právě,' nlriohě 'věci
",sp<;>le~enské, sociálóíjsouněkdy náboženským člověkemozna
;čény jako_"nen~~ciženSké,profánní. ,Tak, mnohýminá<božEmskými' "
. ' mysliteli býl označen stát ',za dílo' ďáblovo,'a:čkoli jako kolektivní.útvar inělby být věcem p,Q,svátným blízký.,' Ne všecky, věd ,
,sóciální;možnopovažovati za náboženské;,' '
.
.'
Sacré.a profane, je podle, Durkheimá' svět, proti~. Nemohou
'spohi'existóvatL,ani:v ,prostoru, . arii v čase. - Prostorové, omezení
znáni.ená VymezeIÍí tiáboženstvíria určitá místa,. chrámy a ,pod.
,Náboženský životvšak,neníjen tam,kde je kolektivum, ani není
. vázán na'určitý prostor. 'Dějištěm je tu lidské nitro, a to se n,e,omezuje na určitá místa. Náboženství proniká denní životvěřI
cího a pro,j~vuje se Hndividuelními.projévy, zbožnosti (modlitba,'
obrácení, ď svatost) ,ježtryskajLz,1iáboženské: ,jeho", zkuš·enosti~
,Osobní zkušenost. není vázána, na' prostor a také; vyme~ený -I>rosto~ onu zkušenost n~působí. Ani v církvích 'není .přesně ohraní-:'čené místO" (chráriJ.a pod.) privilegovaným místem kultu, ktery'-možno konati kdekoli. ,-,"
,.,' ,
'
.?~ Čásové 'omezení je dáno svátky, slavnostmi a pod.Živo'tni, ,
j:, nábOženský ,má však především, svým '. centrem. dny obyčejné,
chvíle každodenního života. Ke kónání slavností vedóu důvody,
" .. čistě sociální: Náboženský ráz jim dá.vá' teprve nábóženskázku-'
.šenost a .účel shromáždě:ní. Nepocítí-.lLshromá:žděnL jedincLná,..
, : boženské, zkušenosti, 'zůstává shromážděrií faktem >čiře sociálním.
Tóto oddělen{odpovídá;DurkheinÍ~vupojetí:náhoŽ,~nst~í'jak~'
cosi, vnějšíhó, 'kolektivního, projevujícího se 'především.kuHem.,
,Jsou' však církve/jež přím'o kuHtts;' obřadníctví' odsunu jí'(protestantismus) a:' omezují ,ho rianejmenší" míruí' požadujíce :při· něm
,o,s,obní prožívání' (podobně hínajánský buddhismus)., - ,~
," , '
,.' Sociální stránka~;6častná'~na kultu','n~iÍív ;ĎáhoŽ~rístv:í 'jedí:'
nit a nenÍj eho pta:menein. " '
' ' ď .' " , " , ď ',,' ,,'e
".' Náboženství ~e ,p'ro'Durkheima neodlučitelné od pojnítieír-:
. kev. 36 ) Nábož:enství, jako v,ěc lidská, tvoří si~e:: církve,:t j/orgaI
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, ,ptsa<;e, ! ale; ;tyto organisace' jSQU , p~uze" pros.tředkem, k realisaci
.spol~čných~,dl'Ů;,jsou sdruženími, Iidí.náhože.ns~yžijídch.;Jsou
.!e?y rámcem' života; nikoli .náboženstvím samým.;
",
"",
'" ' :< ,Ve společnost~ch:primitivníchdo popředí: vystupuje. tradice;
_ <forma, kolektivum, ale to. nikterakrieopravňuje Dúrklieima. aby,
~t,;e: zjeyůPr"imitivních :činiL všeobecnýzákon'ťp'ro;'óáboženství

;, "vůbec.: ;' .,'
'.:',
"
' ; : . -.", . . ':'::(':c", ,,' "
", Pak dochází k definici náboženství: "Náboženství jésolidámí
systém věr-a praktik. vztahujíť:í se,k věcem posvátným; 1. j.odděleným, sys,tém zákazů věra praktik. které všechny přísl ušriíky
'pojí'v
jednum'orálníspoléčl:lOst, nazýVanou:církvL"36)
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'. OmezíÍnse ,jeri ná zachYceÍlÍ.určitýc!ivztahůmyšlen.ek V tomto' "
evangeliu obsažených k.oněm, :jež .jsem zdůraznil jako néjdů;' ',"
, ležitější v Pavlově' pojetí křesťariství. Jde mi tedy huď o shodný
,nebo ':eventuélně ' odlišný ,: myšlenkový .rázevangelia Janova
vzhledem k Pavlovu literárnímu díIu.A prototaké,bezpozná:-.

'j

Les:forme~65:;:< ~"".

··'·36(D.
"
,
'." , : , " ' "
*) Viz v předéš!éi1ľ čísle článektéhožautora:Pav!ova'zák!aé:l~.L!f.<lI:í.,«.ePce
kf~sfanstVí.
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mek'označuji autora čtVrtéhdevangelia tradičním' jménem' Jan;:
Nechci se. také pouštěti do filosofických nebotheol6gickýchúvaK
vycházejících z je<dnotIivých Janových myšlenekbez,ďohledu ÍI.a~
jeho celkovépojeW osoby: 'a poslání JeŽíšóva.' Upozorňuji,> že'
takových myšlenek,' jež;dobře:nezapadajído ,celku: Jano"va evaÍ1:':
,gelia, je dosti. Daly již v minulosti velmi mnoho možností k vybudování·, náboženských 'a ,filosofických" směru, jež," ve· skuteč.-,.
" nosti byly: velmi cizí, duchu ,Janová evangelia., To ,všakje,'jiná
'otázka.
'
"
' ". :,:.;:

, Osoba "Ježíšova,

"Evan,geliuínJanovo řadí se' sVýmduche~ a· ~yšlenk~vým:' fl, '
pojetím k mladšímu', písemniétvÍ 'starokřesťanskému,J Jan nemá
, v:úmyslu vyličovafa popisovat díloa živó(Ježíšův jako histo~
'rickýdakt, nýbrž' jako předmět, křesťanské víry a náboženské
zktišerÍosti.NenL to'evangeIiumJež{šovópodle J,ana; nýbrž Ja-, \ \
,novo'vlastnL,evá.ngelium o JeŽíšovi.Užjeho úvod ,je hluboce
propracovanou ,úvahou 'O osobě Ježíšově. VnÍěkce vyznívající
mystické meditaci vyjadřuje svůj názor o nadsmyslovém,tajem- '\
ství ztělesnění Slova božího' 'v Ježíši slovy; jež sama jsou, zá- ,I
hadou; 'skýtající velmi mnoho látky k přemýšlení.: Ootázkú, jak' ,I
, se toto itělesněníuskutečnilo;Ján se, nestará a ji také ,neřešt,ď
Důležitějším byl proň vlastní p6mě:rosoby Ježíšovy)LBohu,' , I i jákó'Slovaa Syna božího/jenž jedno jest sOt~eÍll'(Jan,.10,30J,~
a z toho poměru plynoucí podstatný charakter 'Ježíšova poslání
ve zvěstování spasení všem' těm, kdož v něj uvěří. Vesvéin'idů~
razňovánívíry~ shóduje se" zcela s' Pavlem, jakdosvědčtijf jeho'
slova:"Dosvéhovlastního přišel, á,levlastní. jeho'nepřijáli ho •.
" Kteřížpak koliv přijali jej, dal· jim mo"c syny Božími.. býti,
těm, kteříž věří ve jinéno jeho, kteřížtÍ.e ze, krví, ani z vůle, těla"
ani ,z'vůle muže, ale oz Boh~i' zplozeni jsou." V této'částiúvodtí,
Janova: evangelia jsou obsaženy, tři základní 'myšlenky Pavlo'va.
pojetí. křesťanství: u~iversalism' Ježíšova poslání; spasení skrze'
víru a synovství boží v člověku.
',',"
',: ' ;. - ,,'
" N'erií sná.dtfebazéIůrazňov~t Ilhoduob~uv ~áioru,: že Ježíš ,
přišel spasit všechny, ,kdož jej'přijaIi, .Jan žiI,v době, kdy tato;' ' , myšlénka: byla jižťsamozřejmoú a, kdy ,již mohl zcela 'klidně
'konsta.tovat;'že Ježíšovi "vlastní" rú~přijá.li .je(:; '.;:, '; , ' , . ,
'P~někud:;dIiš~ěji cháp~e, však Jan, otázku'sp~sení; <,přes'to'
že ron 'vychází Zrovna i akci. Pa veLze stej ného: předpokladu~ a'
životní zl{úšenosti.Vidí také,' že lidské myšlení, :chtění a činění .
,jde dvěma cestami: cestou zla a cestou' dobra. - světlém a tmou.
Rovněž pozoruje, že zákon hřícha člověka víée', ovládá než zá-'
kón Ducha - že lidé iniIujLyíce tmu než světlO', (3, YH,'Zdá se
yšak,;ž~ nestačila UlU: pouze mravníPavlova'.riáplň:'-spasení: Zdů-'
, l;'azňuje,:,sice také, .víru jako podmínkuspaséní. To;"šahpřo~
I

14f

\

..

llení' 'je,n trpným, ~!št~ním 'duše ,Člověka, od hříchu skrze:vírit;;" '
nýo/ž ,táké a, to, ,pryní řadě, poznáním Boha. ,Z tohoto, poináni
musí nutně plynoutJáska, kNěmu, a život prostý' každého·hříchl;1r'
neboť zná.tiBoha', znamená milovati. jej a ,milovati ,jej znamená
p'oslouchati ,jeho:př~kázání a, tedy také žít v' lásce.apravdě.
BOŽÍ- (sro;v. kap.14k,;, ' ,;, ' . ",: ,/' " " . ',' .• '
,e, Znáti' cestu k.Qtci .-:- ta' myšlenka vyznívá'.vzákladní tón
v akordu, Janových úvaho spasení člověka. A právě tímto zdů,.,
razněníinmožnosiipóináníBoha a cesty k Němu vedoucí na~
.bylo Janoyo pojetí spasení poněkud odlišÍÍeho zladění' myšlenkového, než jaké má Pavlova koncepce této otázky. Pavel bu, dujé svÍtj názor o spasení na 'vlastní zkušenosF a proto v něm
se, ozývá. nad jin,é, zřételný citovy tón. Jan, podle mého sn,ad
mylného mfněill{:jey( :se více theoretikem, j(!nž bystře pozoruje_
svět, "aby vypozorovanými zkušenostmi "životními' 'mohl ověřit
syou.vÚl1.'Payélbojuje ve své vlastní,duši o spasení,' Jan klidně,
přemýšlí 'O .cestě k spasení., Přece však zase, se ~hodují, ,že člověk
, můžeJ>oznatizákón Ducha, života či cestu k Bohu jen prostřed-;
,nictvíni,Ježíšovýni(J1an 14, 6-'-:'9) a dosáhnouti tak spasení již,
.zde'v,tomtOživotěj 'nebo lépe Janovymi vláshlími slovy přejíti
ze smrti do života'(5,24) . Jeď to ty;picky Pavlovské'riaznačení,
.spasení, Jan. však 'dává mu jinou náplň. Shoduje se s Pavlem
. v názoru; žezriovuzrozený;ďčlověk je dítkembožím'(l, 13;3;'
3-=-8), 'ale podle Jana' dosáhne člověk tohoto stavu činěnímskutků
.dobrych(3,,21), néb6'jihýtlli slovy:zachovávaním boŽích přiká
zání 'JeŽí,šeirl tlumočených (14, 15). Mohli bychom', tedy; naznačit postup Ja'novýchmýšlenek vď názoru na spase'pi asi ,takto:
poznání,'víra, láska' k Bohu,' dodižovaní Jeho přikázání; ,zbož-;' /
,:štěnLlidské',duše .. Pavel,' jakjsnievidě1i, ,byl stručnější: víra
-V Boha má; za. následek, bezprostřední spasení} ,"'.
' , :,
.:- .Janpřisúiujedálekaždému člověku bez výjimky' možnost. a
:schopnost" póznatiBoha a státi se dítkem Jeho. Každého, člověka,
přicházejícího na svět osvětluje:světlo .Slova božího (1, 9);a, '
. " :iáležítedy,načlQvěku,'aby, svět1i? toto. prozař~valopo celý jeho
,:život dobrými skutky jeho. Bůh miluje svěfav lásce.skláníse
.nadvšcIl1i lidmi. Protó poslal Syna svého na svět, aby jej vy- .' '
vedl ze . tmy ku světIu. ' Ježíšovým. úkolem nebylo,' aby soúdil·.
:syět,nýbrž a:bý:jej spasil (3, 17); Ježíš Krlstus je' Janovi právě
jako Pavlovi ,.zárukou' synovstvLbožíhov člověku,neboťpřišel,
'aby všichni lidé .poznali, ,'že Jedno jsou v_ Otci, tak' .jako:Syn
y,Otcij,edno;jest(17, 21). Je to ta myšlenka, kterou, jsem končil
;tl Pavla: naděje ve vítězství' dohra nad hříchem a věčný 'život
-V jednotě s Otcem.'
,
'

v

,

'

Závěr:

, V předchá,zejících statích, zdůraznil, jsem Pavlův a Janův"
názor"že ,křesťanstvÍ> jest náboženstvím sp~senLato'osobního,ď
;142,
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individuelníhospasení (tot~označ~ní ,Pa~l~va'základníhonáz6ru'~,
na křesťanství často se vyskýtQ.je v knize pmf. Mc. Gifferta"
"A 'History of Christian Thought). V tomto závěrúsvékonc~pce~,
křesťanství shDdují ,se oba' 'dokonale.: Ne ,tak již.ve' zpusobu,
myšlení. Mohli hychom říci, ovšem ne' v plnémslov:asmyslt1i že
'
Pavel je ,více filosof než theolqg a Jan' více theolog než filosof." "
,Přesto však u každého z nich jeví se obojí způsob myšlenÍ;' ~ ,
Proto v závěru ,dovolil hych si jen krátce naznačit a Vystihnout
,. ,,'
" " '/ '
.' , '
tuto' ódlišnost;:,
, -," Pavelpři budovánís~éhoná:boženskéh~náZOru 'vychází 'víée'
od skutečnosti lidského' života) Proto':říkání,ď že , je více filosofem
než theologem;' Člověk 'zdá se 'mu' být" jakýms' ,mikrol{ósmem:,
rozděleným v zájmové oblasti ,dobra a 'zla.: Zdůrazňi1jé 'tedy~,;
duševní život člověka a jeho individuelní vztah k Bohu; Cílem,
lidského života' 'je "do:sažení práv 'synů'b'ožích','.V· tomto úsilí
pomáhá Bůh člověku darem 'víry., Zárukou mDžnosti dosažení
,tohoto' dle'je život Ježíšův,::; jeriž"prókázán byl' mocně býti
Synem Božím podle ,Duchá posvěcení". Jinými slil'vy: 'jestliže,
,Ježíš',stal se Synem božím, pak i ostatní)~dé mají tuto možnost.
,,:;ď Jim jde 'při's;émmyšlení op'ač~ýmsměrem:od:B,oh'aďk čló-,
těku;Svůj světový. názor buduje na, předpokladu existen~e'
určitých absolutních řádů vesmírných, obsažených v BDhu. Proto "
Jan zdůrazňuje tolik jejich poznání, jako'podmínku spasení
člověk:a: Bůh 'poskytuje čla'věku 'ttitD možÍlOst' dvojím způsobein: ,
1. zjevením a ztělesněním, svých ,řádů ,a přikázání žiVDtních " v Ježíši Kristu ---' a,2: přímým působením' v duši 'každého člo..;: , ' '
věka! Výsledkem tohotopůsobeIií'je ,pravé poznání' a zriovu~, ,
zrození 'člověka, jeŽ jsou pak nezbytnDu podmínkou' zbožštění,'
lidské duše.
',
''
.:

*

'

,

.

'" , LiÚrdtura;"'::" Ke'studiu ~véhÓI thematu užilj~enitě~htoknih: A. C. Mc
Giffert "kHistoryof Christian Thoughť~, Néw York 1932; A. Schweitzér,~The
Mysticism.of Paul the Apostle", angI.' překlad z Ilěmčiny, London ,1931,
(originál "Die Mystik des' Apostels Paulus" 1930) j A. B. Bruce' "St..Paul'scóÍlception of Christianity", Edinburgh .1894 (kniha psaná v duchu své ;doby,
tédy dosti orthodoxním, ale. hodnotná) j Ai Sabatiér "The ápostle Pauľ~j' aÍlgl..
překlad z francouzštiny z r. '1896. Samozřejmě hlavním pramenem ini byla
bible,' už z toho 'důvodu, 'že v žádné 'z těchto knih nenašel _jsem, uspokojivé'
řešení PavloVy o t á z k Y " ; i , ..
_! '
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NABOZENSKE.,POMERY A :.CIRKEVKATOLlCKOEVANOELlCKÁ;VWFRANCIL .
,(Pokračování.);.f; <,;.
.

Posvětové-~álcé,

tak

,.".

právě' Jako

u

ná~,

lve

Fra~cii:nástál~

.určité duchovní proudění,ovšemnev té míře jakoU iíá.s;Chy~

běl ~ zde ,předně' historický faktor (. Hus a .tí-ádicenárodití' refor-: '.
mace) a~.faktor.po1itiCký(pólitickápoioba a.osvobozerÚr a pak
.také orgánisáčnLvůdce. : "
,.'.. . ' . '
'..
.· •• Jest .·,přirozeným . a'. pravidelným. faktem;' psychologicky"
odůvodněny~;' ~e ýšechny. hist~iičké otřesy, á převratý vyvolá-:; ,
, vajícfé~ převraty. ve ,světě duchovním - spíšeovšem možqo říci, .,'
~elatentní, duchovil~ proudy, icleje a síly si jim, převraty histori':
ckými. otevíra,j í' brántl. a ~asto ony jsou vlastně příčinou převratů
hi~torických;.,
'. . .'"
" •. .' . ' .
....
. ','
~
, ;: In~šé cír~ev, jak yše,obecně z~ámo,' ide~vě sahá daleko d()
minulosti historie, našeho národa a politický převrat, byl i pro
.nijen branou, kterou ona ze skutečně ideově eksistujícího "skry-.,
"téhó,semene" přešla V přítomnourealitu:JesHozákonidií vdu-'
chovním svěWvšeóbecněplatný a sťálese'uskutečňující a opakú~
jící. - Nemožno tedy říci, že nějaké duchovní hnutí trValé podstaty by bylózapříčiněnó .·jevya převraty. politickými, které'
v podstatěmu',jen uvoláújLcestu.
.' Málokdo si ostatně;. ďuvěd6mllj~, že. i idea.' messiánská; t:'j.
osvoboditélská ,v'národě židovském byla ideou čistě nacionálně"
politickou, která připravila sice psychologicky Ježíšovi v národě'
židovském půdu, ti j .:touhU .po . Messiáši~Osvoboditeli politicko-'.
, národním; s níž ale později Ježíš měl velmi mnoho práce i u syých
učedníků; aby ji II nich ,i ideje politické přeměnil videudu- .
chovní' tak;, jak jsme ivyklí se na ni dívat, ' onímluvH' nynL
(Srv. přánLmatky synů Zebedeovýéha např; Mat; 16,' 23,kde
Petr' utrpení smrl Ježíšovu 'považuje, za neslučitelné~ s p.istori:
ckýtri Messiášem-Osvoboditelem,.t.· j. vítězným: kráJeni;):A byla.
'totaké politická idea messiánská; jéž' sloužila za záminku odsoui
zení 'a, smrliJežíšovy; ~,
. -'
'
,
.' JakóU p'a:k 610hu,hrárapolitická historie-v šíření křesťanstyí,
není. třeba připomínat, stačí' jenvzpomnět počátku křesťanství'. •
ti nás ašířeníjehó u polabských Slovanů. Mluvit tedy,otom;ja, ko by naše církev'bylá zapříčiněna ideou politicko-národní;- t. j'... ,'
převratem, není ani historicky ideově, ani věcněspr~vným. Také'
ve Francii a.v cizině vůbec jesUento názor častý a nutno' jej vy:- .
vracet a proH němu bojovaL Takto byl také ve Francii vykládán '
'náš úspěch) z kruhů náill přátelských.'
.
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" ,Protó bylo t~ké 'dokazó~áno, ze ve Erancii nenf',~apódóbhé
, hnutí nábóženské, jako' u' nás, žáané naděj e : ' ,'. " '"
"ď
Hlavní: příčinou a' poClsUltou jest ovšem to, co' itvedli 'jsmé "
shora o náboženské situaci ve Francii, a~ náboženské 'duši F rancouze vůbec - to ostatní jsou jen' fonnaa' acéidéntie kaž,déhá
hnutí.
, "
.'," "
"
"
, Eksistovalasice' ve Francii, lépe' řečeno v Páříii,již před,'
válkout. zv. církev'galIikánská; aJeto bylo jen' jméno pro církev,
starokatolickou; která neniělave Francii, 'pro :svouorth,ódoksní
povahu a, nehybnost, zaviněnou též vedením ,unie' Utrechtské;
valného ~ úspěchu. ',' ,,' " , ' "
,', "
'
, ",:,,"
,Přesto ovšem, že význcičilé kruhy 'duchovní 'v Paříži byly ná::,',
, zorú shora' zmíněného; že totiž' reformní hnutí 've Francii nemá
žádné naděje' naúspě'ch,: nekryL se' náš názor s názorem ,jeHch': '
, ' ,Po·zkušenostech se začátkem církveu nas došli .jsměk ná~
. zoru, že nejde vždy ve věcech' ápřevrafech duchovníCh, předpo~
vídat.'~.vidímej že'i tak:bystrý~duchďjako Denis á k totrÍu ještě
historik se ;ve svých předpóvěaechzmýlit:'
' "
,', •.
'Také ovšem nám, se nesprávně prorokovalo" žena Harié' a '
hlavně na Olomoucku,' středu' to mocensky i kapitálově ,římské,
církve, nemůže míti'hnutí tak radikální lako jest naše církev žádného úspěchu -:.' a'přece :opakjesf. a ukázal se pravdoú~ A od"ažuji se tvrditi; ne bezdůvodně, nebýti' t. zv. kdse pnivoslavné,
která po dva roky, v době jara:církve,t.j. Lejíhonejvětšíhovzrů~
stu, ,paralysovala a . rozvracela .šíření církve na ,.Moravě '-:-:- dnes
Haná byla,nejméně ze ťdvou třetin československou.Po'dobně to- '
mu mohlo býti i na Slovensku, kdybYseovšem·hylo začálo hned,
po převratu a nebyl se nepropásl ten důležitý psychologický mo- .
ment :- kdy i' známívůdcQvé nynějšího výbojného, slovenského
.. klerikalismu ařímanství byli ochotni postavit se v' čelo reformní
, církve. (lnfonnace Dra Šrol?ára; .příII:tého,svědka.- že pak mí.š~
vládní kruhy projevily úplný nezájem a neporozumění pro :toto ,
dúchovněreformnLhnutí,tak důležité i. v zájmu národním ,'a,
. 'hlavně státním'na Slovensku, jesto.všemjiná otázka ---o,zvláště
kdyžúv'ážíme, že římská církev šířili se u nás ne ,svojívnitřní
silou, nýbrž čistě a. jen tlakem politickým.)
:'" ,Nešťastnou ov~em byla myšlenka Jehdejšíchvůdčíchčinitelů
církve (biskup Matěj Pavlík), 'chtíti se dostat ná Slovensko přes
Ameriku ~,to jest již nyní úplně jasno; " ',' , . '
Majíce 'právě 'hojné zkušenosti ze zakládání a šíření církve
na Hané, mohli jsm'e posouditi,zda hy1:íylo~moŽhépodohně hnutí 've:Francii'---o,a ,vzdor.všemútVrdfme;že' ano, ovšem- oylo:by
bývalo třeba podobných': p.ádšených :pracovníků,j ak tomu bylo
u'nás. Žádné hnutLnáboženské sCnezaložisamosehóu bézvůdců;
Negativ'nLdůkaz řečeného máme' právě na' hnutí Ín()demismu;
ideově tak silném a' prop'racovaném ~ org~J;lisačně ovšem bez:
mocném - Slovo nestalo se ~tělein. ' ,- , ' ,
o
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Ve Ftanciirefommí hnutí, a založení naŠí církve nebylo vduchovníchkruzích neznámé. Bylo ovšem římskou církví bagatelisováno, žé jedná'se jen 'o hnutí politické a proticelibátní. Také
jeden čsl. redaktor.' politického 'listu, u nás. velmi rozšířeného a
směru. liberálního 'se o llásv pařížských 'salonech takvyjádřoval.
Jiným "také pokrokovým" zástupCůín našeho tisku' v Paříži byli
jsme zase jen "Římem" natřeným na červeno-bíle. Zřejmě ohlas
informac~ z ,domoviny, kde ~ani lidé porvažovaní za nejrvětší auto'- /
rity' duchovní nevěděli, kam nás zařadit ~ a což teprVe nespráv-' : '
ně informovaná ,cizina. '
'."
" . ' . . ' ď.,
,ď: '
, Za to v kruzích římských "abbées" duchovních' hyl o naše
hnutí velký' zájem 'atonej en u pařížských, nýbrž' i' rvenkovských.
Téměř každý týden přicházeli ke mně ;,kórporativně",debatovat
a se informovat. Viděl jsem, že nejsou.v římské církvi' spokojeni,
. dogmaticky jí nevěří, ale zároveň že nemají odvahy a· netajili se
nijak s obdivem pro odvahu, naši. Jnfortnorvali se přesně·i po'
stránce dogmatické . avpodstatě souhlasili - jediné scházel těmto
·Nikodet?1ůni . neohrožený, vůdc'e. yůle zde byla" ale tělo ~bylo
ď slabé.,
~.." "
..
".'...
. " , ' ;' ;', ' .
, Jediný ďabbé A odvážil se, veřejriého kroku tím, " že svoji
tuším'hospodyni'veřejnělegitiinoval za svoji-ženu a začal, ovšem
ne nejšťastněji - dle našeho názoru neměl k tomu dost schop'.. ností ideOvých a organisačních. Bohoslužby v jazycefrancoúz~'
ském zá,čal. na předměsH Paříže, v sále: k tomu vhodně tiprave~
',ném (tuším z remisy) a měl slušnou účast a pochopeníhlavriě
, u středníéh a dělnických' vrstev,' 'tedy podobně jako i u ná:s; Z toho
niibylo' zřejmo, že hnutí refórmně'-ná:boženské mělo byíu fran:':, .
·,couiSkého lidu 'poměrný. úspěch;' Bylo však 'třeba toho~ čemu my'
· říkáme· propagace, (ne ovšemzcelavhodněapříp;adně)"totiž
, misi jní, činriosti a organisace hnutí ~ a to byl kámen úrazu. Vy· pomáhali jsme mu sice radami a"direktivami, ale to bylo celkém
. ·bezúčelné.Věřili jsme ovšem pevně, 'že naděje 'na úspěch. hy zde ,
byla-lid chtěl :duchovního chleba, ale nebylo nikoho, kdo by \
hyl ,měl odvahu
jej lámat. Sáínjako cizinec, jsóuc'í'v Paří#
přechodriěaplně z'aměstnán studiem zkouškanii, jakožf vzhledem ke krátkosti, Času pobytu neniohl,.' jsem se· propagace a: or- '
ganisace 'uja:!' -nehledě k tomu, že abbé A. místo činnosti
propagační staral se více o věcUormální, 'dal seod své malé poměrně a noerganisované obce:zvolit'hned biskupem (éveque élu); /
aby prý hnutí nabylo většího významti,aměljsem dojem, že největší starost čl:, péči tnU činí biskupské insignie.' Byl. to přirozeně
hned v zárodku "faux pas"~ Bylo zřejmo,že' on ,nebyl vůdčím.,
duchem a, také duchovE!nstvo zaníni nešlo, přesto, že měl ze: z'a-,
čátku v sebe velkou důvěru, ovšem více slovní, než skutkovou. Lid
, ovšem' za ním byl ochoten jíti, přes to,ževeveřéjIÍosti pařížské, ,
p<>;dléhající~ přetvářce a .falešné pruderii, bylo proti· němu použí'váno jeho sňatku~ Abbé A. založil si t;nalou;církvičku"pro domo·

mu
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~ua·.', ale~eměl bohuž~l an~ ,odvahy ani schopnosti ~táti se ap()-

I

stolem.
. . .... . ' . . : '.-..' "' .
Jeho 'pckus ovšem, i když nezdařéný, byl .mi pře'ce jen dů- .
k:azem,že lid francouzský, jest pro náboženskou reformu. připra-'
ven, kdo nebyl připraven, byli kněží. 9všemnutrio stále míti na
zřeteli, . že náboženské poměry ve Francii jsou zcela, jiné, než u
nás; ale křivdil by .uvědomělejšímufráncouzskému lidu, kdo by
chtěl tvrditi, že'neinávůbec zájniu'o ;vYšší nábožensko-církevní,
formy - i když římská církev a prakse ten zájem hodně ztlumila
skutečně pokrokového člověka pojem církve a kněze zkom'pro,
"
,'
mitovala: ,. " , '
,Důkazem, du~hovně-nábožénskéhozájmu hlavně uPaří~an*
jest nám také množství nábo,žensko."okúItních spclečností, jež. se
těší většímu, zájmu. a náyšf.ěvě než pařížské kostely ~ a zde
skoro přestává i známá francouzská šetrnost.. .',
. '.
"
Takových akcLjako abbée ,A. ,podjali se i jiní 'francouzští
kňěží (Nantl~sr, ale. vzhledem ktomu,že nébyHzorganisováni ~,
hlavně sjednoceni, což 'jest u francouzské individuality věcí velmi
těžkou, akce jejich 'se tříštily a neměly žádoucíhoúspěchti. Unase svou osamoceností.' ',... .,'
; •. ' ,
.'.. '. .' , .... ',
: Jednal jsernocelé věd často s br. patro Farským,který 'také.
zcela správněpostřehl příčiny jejich neúspě,chú a měl zároveň
pochopení pro reforniní snahy římských kněžIu jiných' národů,'
ď, Sledovali jsme ,spolu, plány; sjednotiti všechny reformní 'a pokrokové'knězeřímsk:é v jednotnou pokrokovóu-~írkev, v níž. naše '
církev by tvořila základní ,.složku a vůdce.' Bohužel, 'vzhledem
k poměrům doma, totiž',pravoslaVné krisi na Moravě, byL jsem
odvolán Dr., Farským k pacifikaci cfrkvemoravské.Idea spolupráce, s odloučenými drkvemi od, církve římské' nezahynula však
"
"
'docela.
Bylototii v Paříži téŽ ji~é, hnutí, tak zv. ~írkve svobodné~ka-'
tolické; v, jejímž čele"stál a stojí dosud :vážnya inteligentní kněz- '
biskup, ,dogmaticky vzdělaný', msgre Winnaert. Také s tímto '
hmitírnnavázalá církev naše styky a také br. p. Farský byl s bi-,'
skupem. Winnaertem, mým .prostřednictvím, y korespondenci. ,,',. '
. Bucle.sesnad zdáti 'zvláštním, žeCÍí-kev naše již zadobý'bi"'i
Dř.Farskén9 .navazovala.s CÍrkvemi západními, kdežto příroze:
nějším'by se bylo zdál9' navazovati styk s drkvémi východními,
slovanskými.
"
' - '"
.
. ,Abychom ,této věd. porozuměli a si ji dovedli 'vysvětliti, nutno'
si přesně' zpřítomniti dobu, ve které se tak dálo a. jákébyly pří- '
činy tohoto jednání.. ,
" '. ' .. , ' . "
'>
"
,
.' Jak všeobecně známo; byly ,navazovány, styky 's orthodoxnf,
církví 'srbskou,· které·.v~ak· z hlediska ortho'dcxní' dogmatiky' a
zvláště v otázce' biskupského 'svěcení, totiž lépe řečenot. zv; apo- .'
štolské' posloupnosti, úplně ztroskotaly. Také jest ivšeobecně zná;. .
m~, že .vedení' církve a také sám bi.. ".Dr.
Farský pc' biskupském
\
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svěcení se succesí toužil, óvšembe~ neměnitelný~h závazkůdog~.

matických: To bylo "punctum sa1iens", ~le také"pierr~ ďa9hopp~
ment", začátků naší církve;. Právě svěcení Matěje Pavlíka na
'biskupasrbskoU:orthoo()xníeírkv(a celá krisepravoslavná jsou·
toho důkazem. Každému, kdo ovšem byl hned ze-začátku ve,ve~
dení Církvé a v družiněDi-á F árského, jest to plně' jasno: N.ení·
dobře 'na to <zapoÍnínat,: aby se skutečná' historie nezkreslovala
Iegeridámi,jakse:vž~yvhistoriiosób,stává;"
'.' ....., ". ' ..
. Když hr.·Farský viděl, že' svěcení srbské éírk~eb~z d~gma~
tických závazků nedosáhne' (bylo zde přirozeně pracováno . též
intrikami a pomluvami [atheismu} proti Dr .. Farskému), obracel
kcí:rkvím zá padníÍn, '. z ~ nichŽ' nělÚeré ,se samy br . Farskému
li svěceníanaváiáníuniepřátélsky nabízely. Vím to přesně, jako
jeho osobní tajemník atIumočník -::- ostatně stále jsme '0, tě'chto
. věcéch,kterét~hdy byly px:o nás tak akutní,.inluvi1i, a bude třeba,
aby se jeho kor·espoÍldence vtomto smyslu z.achovala,. pro sku- .
tečnou historii naŠeho hnutf a'Jé.foďotázky/. ' , '
, .ďBylato'předně církev anglikánská, aletáto,přicházela- u br.
,Farského.'zruzných dŮVodů poměrnědo'stmálov úvahu -, ač .'
, nabízelapfátelskollunii br. Faiskému'- lpo ,vydání ,známého
, katechismu--=---: bez závazků dogmatických (prostřednicfvíinnašich
,kruhů ~.va~geliékých. (Ue,.sv~dectvi,br .. Farského).·•.. ·. ' "ď,
... Br. Farský ovšém ~áhal, jednak že to .byla církev cízí,a bylo
;-ní také hodně agitováno se strany .pravoslavných'protibr.Far'::"
.skému,· jako,'CírkvíneslovllnskoU, j~dnak, 'že jsou určité 'pochyby
, o jejhipoštolské successi -..:.. ačzasebyláudržována pověst,.,že
II nás "nahoře';; jak se říkaloľbylo by se této akci přálo -'ovšem'
více z důvodů politický oh. Pokud· tato pověst. byla správ-nou,'nemůžeme říéi,' ježto .jsme jineiněli nijakautórisovanou, ale ,p.rav,:,
děpodobn6st by zde' býla'.' ,
", '. ./' , :.
'. že·drkév;resp. br. Dr; Farský'navazo'val·.a udržoval přátelské
styky s' církvemi západními,.jest také psychol6gickypřirozeno a
vysvě,t1itelno,.neboť.i 'tytbcírkve vzešly,;podobIiě"jako my, z dr:
. kve římské; jejich iniciátoři býlibývalí řbúští kněží,jako my, tédy
y určitém smyslu, ideově' círlive:':sestrYi' které potřebovaly. naší
. " morální pomoci a ideově'. nám stály, velmi blízko.
.
.. Mámeza:to, že jest dohréi účelrié, že i nynější vedení Církve
má~ pro tyt.o snahy pochopéní, jakvidno z'přátelských styků's re;.
formní' církví na 'Filipinách,' která pak společně s námi a pokrokovýini. církvemi evangeli:ckými' tvoří ,unii Haagskou:
' .. '
Že vedení církve. neztrácí z očí také' práCi meii národy slo~
vanskymi, jest samozřejmo'- ovšem na .jinémpodkladě, nežse
dálona.z.ačátkucírkve. "
: ' , ' .. ' .....
' . . ď·
.... ".
Bližšístyky měl br. Dr. ·Farský. právě s církví svobodriě-:kato~
lickou ve,·Francii, vedenou biSKupem Wimiaertem. '. (poKrač.)
,
.:D~. J.<~.St~jskal.·
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UNITARIANISM.
Můj příteLI). ,OldřiCh ,Hradil žá:dal :~Iie, ,aby~h napsalně~
kolik odstavcůo'unitarianismu, jeho vývojfa o: jeho cílech.
,,
,UvedU: předevŠím několikhi~torickýchfaktů, ježpom~h~uvY~"
světliti některé základní principy. tmitariariismu; 'za druhé' opa:"
Jřím poznámkamLněkoli~ bodů"abýc4prokázal jejich důležitost. '.

1.
" aj :Jméno~,unit~ř'.'vynořilo se~a S.po~ít'v'dohěprotestantské
reformac,e. ,.Po čase vytlačilo' názVy jako "antitrinitář'" a: "soci~
. nián".Z počátku ~yl tento názevtěmi,jichž ,se týkal, velmi ne:'
ochotně přijímán; a doposud jsou Jllnozi, kteříbyraději chtěli
býti nazýváni svobodnými nebo liberálními křesťany.
'bJ Unitarianismbyl zavržen"od katolíků i prot~stantů se stejnou Pt:Udkostí přísností. Je to dokladem'faktu, 'že na unitáře
bylo pohlíženo jako na drastické reformátory a že jejich. theologické názory nebyly jednoduŠe menší obměnou sektářství. ' ď . . . . ..
Dobře Cto vystihují .slova epigramu:ze 16. stol.: zatím co'
Luther rozdrtil· střechu středověkého katolicismu á Kalvín zdi,
Socinus rozbóřil. základy (Alta ruít Bahylon: destruít, teda
Lutherus, muros' Calvinus, sed fundamenta' Sodnus); . '
Avšak .unitáři bořili nebo měnÚi základy j4:m próto, aby vybu:,.'
dovali něco, o čem věřili; že je lepší, Bylo jejich:přesvědČenfm,
že se přiblíži1ivíce k původní a nejčistší formě křésťanstvL" '.
. 'c) Základním tvrZením unitářů bylo, .že náukaoTrojicineni'
. obsažena v~ Bibli a proto; že neměla žádného oprávnění v biblickém křesťanském učení, jak i reform~tóři snažili se dokázati ..
- d) U~itáři usilovali ovybudovánítheologie, založené na sku- ď c.
tečném',učení Bible.Za:vrhHorthodoxníschema spasení a tvrdili,
že účinkem smrti Kristovy jest mravní vliv na 'vědomí a vůli :
věřícího.~·
" ' , ' .... ", I ,'.' ' . ' " ; . . ' .• ' ; ,"
"e) Unitářské nábo~enské obce vznikly v Polsku;~byly však po:
plodné době činnosti jedné generace potHlčeny jesuity. Podobné '
obce byly vytvořeny v Transylvanii, kde se' zorganisovaly na zá: kladě biskupského . zřízení v církev, ježexistu je zde dodnes: Její
první biskup Františék David· tvrdil,ďže protitrojičnictvízahrnuje
v sóbě izavrženímodHtby ku Kristujtakvýhradní úctívání Boha
Otce stalo ,se časem charákteristickým rysemunitářských bohoslužeb. "
.
,'. '
,
'.
,
f)pnitáfské ríáz9ry o~li~ňovaly pr~testantské ~áboženské
obce i v jiných' krajích a mnozí jednotlivci přijali unitářský ná,hléd na pO,dstatu' křesťanského ',učení.
. . . . '..
.
. ' ,',
. g). Unitářství rozšířilo se z p~vniny do Anglie. Stalo se vírou'
o
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jednotlivců aíu~ tam pojítkem,jědnotymezimalýmf skupimú~L
Pronikalo také, do některých již dříve existujícíchnáboženskýcli
, spůleč~ostL: Bylýto 'obzvláště církevní obce, jež přijaly presby:..
terský systétn církeyníůrganisace..
,", ;"
,"':'
ď h) Ku konci 18. stůL a začátkem ')9. stůl. byla doba unitář
,ského růzkvětu' v Allgl}i. Půd vlivem Theofila Lindseye, Jůsefa'
:,Priestleye a Tůmáše Belshamá vznikly mnohé, speciélúě unitářské církve.
','
,"
',
, i)' Hodným povŠimnutí 'je' předevÚm Lindsey., Jeden, z našich
, historiků nazval' jej otcem unitářskéhů církevního hnutí. Byl anglikánským dúéhůvriírÍl a průtů 'byl nucen, užívati' anglikánské
modlHebnfknihy. Žá.daL Parlament, aby byl spro'štěntéto povinnosti. 9vš,e:m marně. Lindsey vystůupil z anglikánské církve' a
založil v roce, 1774 v Londýně,Essex Street,první'zřejmě unitář';;
skou ,náhož,enskůuobec:Hlavním jeho přáním ,bylo, abybohoslužby přesně' byly omezeny na Boha Otce;
"
"
,Lindseý dókolice šel lák daléko, "že označil uctívání Krista
'jako, druht;tiodlářstvLNapsal malóu, kriížku podnazveni "Růz:"
mluvyokřesťanskémmódlářství" (1792). Lindseyem zde užíva-,né slovo "modlářství" není příliš místné a vkusné. Přece však
pamflet sám jepoz<iruhCldnýmdokíunentcm pro jéhozdůraznění '
,důležitosti modlitební knihy jako průkazu theologických ,názorů.
jf Vliv1tétoperiodyunitářského ro~květu rozšířil se do Am~~'
riky .• Hlavně ve Spojeriých Státech mnohé puritánsko-kalvini-'
stické náboženské obce staly se, unitářskými: Roku, 1825 byla založena 'ústřední organisace pro' posílení unitářských názorů a 'cír-',
.kevního života~,William Ellery Channinga Ralph Waldo,Emer- .
'son obohatili americké uriitářské hnutí· vroucností \ a ůdúševně:" '
ImitL Channin!f' důtklivě' upozorňoval na vrozenůu dobrotu lidské
'povahy a 'sp'ojení duše sBohem,' plynoucí z', dúchoVní,zpřízně
nostt 'Emerson 'pak vyslovil zásadu,;' že pravda ,boží' jest sama'
sobě'důkázem rl. proto nepotřebuje žádnýéh jiných.
' ,
, k) Theodór Parker v Americe vysvětIovalunitarianisin,jako
spirituální tlieism, jehož typickým, ztělesněním, byl Ježíš ,Nazaretský;:Svůj výkladobhajoval',inhiitivníethickou filosofií; učil kře
sťanství. bez' zázraků, ztělésněnémuv)ásce k Bohu av službě
lidem."
'. ď
1) Jakub Martineau v Anglii podobně zavrhl zázraky a hájil,
, spirituální theisninazákladě filosofie á náboženské' zkušenosti.
,', V roce 1890 uveřéj nil',knihu ,pod názvein "Sídlo autority, vná1>o:'ženství". ·By-Ito kritický rozbor 'a odmítnutí nároku církve římsko-,
katolické, že 'jen ona je ztělesněním, této autority, práv,ětak-jako
piotest~lIltského názoruriajejí 'ztělesněnÍ v Bibli. Dokazoval, že
:obětáto'stáňoviska' jsou sezřételem ke skutečným dějinám' katolické církve' á historii,vzniku ' novozákonního kárioriu neudižitelná. Odmítaje tyto .typy "autority obratně chybně umístěné", '
I
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vyvíjí svoji-vlastní koncepci a zdůrazňuje, že ~ákl~dy náboženství
jsou y rozumu, svědomí a srdci člověka. Postupuje pakdál,aby
ukázal, ,jak rozum a svědomí čerpají z dějin a náboženské zkuše.
nosti .pevnou a vroucí víru."
; , , ," ", ,', '
"nÍ) Martineau nikdy se nezpěčovaloz~čit{sebe sa:m:~ za urii~
táře se, zřetelem, ku svým 'osobním názorŮllÍ a víře.' V ohledu cír, kevní organisace sympatisoval však s těmi' angHckýmipresbyfé:"
riány, o kterýchjsem již dříve mluvil. Znal jako historik zhoubné
následky zdůrazňování "orthodoxie" vážil si"ideálu těch preŠ':
. hyteriánů~ kteří pracovali a modlili se za široce chápano'u církev.
'" n) Hlavní organisacLunitářůve Velké Britanii jest' "TheGé:',
',neral Assembly ofUnitarian and Free Christian Chůrches" (vše-.
obecný svaz unitářských a svobódných křesťanských církví) ~' Za'-"
hrnuje;v sobě 348 nábóženskýchóbcí a 321 duchovních;
,
.
. , Vznikl' sloučením 'dvou dřívějších organisací. Jednou ,z nich
byla '"Britská a zahraniční unitářská asociace", založeriá v roce
,
1825. ,Druhým byla "Národní konference unitářských,. liberálně
" '. ~řesťanskýchj' svobodných křesťanských, presbyteriánských a ji, 'ných nes chválených nebozpřízněných církví", založená v roce
..1882. ,',
'
,
Splynutí nastalofeprve nedávno V ,roce 1928.
, "Jednodušší názevno;ého' útvaru neobsahuje v sobě žádné
,"kapitulace před vášní vtěsnávati názory náboženské do určitých
,norem, vášní to, jež dala vznik dějinným orthodoxiím křesťan
'skýmse všemi jejich zhoubnými následky. Má být ,pouze zdůr<l:z
něním faktu, že unitářské nebO' "liberální" pojetí křesťanství.tvoří
přirO'zené ,pojítko jednoty a sympatií mezi ur,čitými ,skupináirii
věřících v uctívání Boha v duchu a, pr,avdě.
"',,
" o) Kázání velkých unitářských kazatelů (Channing, Parker,
Martineau, Hamilton: Thom) jsou plná poznání lidského, srdée,
jeho víry 'a slabostí. Ukazují, že unitářský racionalism nemá za
následek žádné újmy mravních a,duchovníchhodnot. Životy nej;.,,'
lepších' unitářů, mohou býti ,vždycky srovnávány životy'pravo;',
,', věrných 'křesťanů: Sociální ,a filantropické snahy unitářŮ' byly
, pak často ob~ivovány i těmi, kdož předpokládali, že intelekt,uální heresi musí následov,at mravní nezdatriost. Od 'unitářů jsou
,také složeny křásnékostelní .zpěvy,'z nichž některévysHhují tak
dokonakópravdovéhoduchakřesťanství,', žé byly 'přijaty ,'a užívány všeru křesťany.Unitářská píseň;jBlíž k Tobě, Bože,můj~ ':'
jest známa ;všude, :kam pronikla anglická řeč. " ' , ' ", J
"
pl R-íká se někdy, že:unitářstVí ,jesťjen náboženstvíni,itite'- '
, , 'lektuálů a ženemá~ žádnéhó, poslání pro chudinu a utiskované.
Alemn<izí zjcho duchovních mohou dosvědčiti, jak'silně působí
mezi próstým:lid,em 'a jakčašto's'úspěchem zachránilo mnoh~
marnotratníky a,lidi z,e Ispólečnosti vyobcované,' aby je vrátilo:
" i"," " "
'"
'
domovu a Bohu.'
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Uzavírám několika poznámkami k před~hozfrmi,přehl~du;
LUriitáiiřešjli již mnohé problémy,ježhýbají :'mod~rním ,

II

, světem; proto j ej ich historié" jé plna poučení. , , " '
,'"
"Jejich e~stencedokazuje, 'že 'o4mÚntiHvhějŠí aut<;>rity ne;,
zničí náboženskost;naop,akčiní náboženství osobnějšíin'aproží
vanějším. Nenípochyby"že vznik vnějších autorit mápfíčinu v
,přirozené Hds'ké"vlastnbsti'hromaditi p6kladyvzácných ,životních,
,zkušeností a učenÍ. Avšak Duch Boží'je stále' činným v duchu lid-,'
ském a v~astní' zkušenost náboženská, je cennější než zkušenost
.přejatá. Ukolem,tradice jesť; áby' připravovala duši na 'přijet(
přímého zjevení. \ Hodnota' tradice nespočívá v jejich zákonech,
nýbržy jejím bolíatství působivých' myšlenek. Tento názor na
, tradici tlumočí Dr. Martineau ve slovech: "Nemohu se spokojeně
opírati 'ó minulosf;~emohu však učiniti' jediného opatření do huď :dó.t1cnos,ti bez:ověření 1ll:i~t1losJí.", ' "
' , " , ' , . ,,' " , '
,::' 2. Unitá.ři d9kázali, žeracionalism, neničí vyšších pravd ná',' ' . ,
'" ,
,
'
boženských.
, ' . ,', Slo~o. 'raciona1ism není přiléhaVým slovem; Byl často zamě- .
, ňován za dogmatický anti-do'gmatism. Byl často spojován s dog'matickým atheismem a, agnosticismem. Avšak racionalismje pros'tředkem' a ne výsledkem. Předpokládá užívání hlavy. právě tak·
j akci. srdce; v otázkách, náboŽenských. Myšlenka musí mít, svoj i
oprávněnost: Bylo řečeno, ,že veliké pravdy vznikají v srdci., Stanou se však dokonalejšími, projdoú-lih1avou. Co je tedy zapo-:
třebí"není suchý intelektúalismj nýbrž to/co Dante nazývá ;,roz;, ,
umem, 'vedeným láskou".
"
,,' , '_
'
<.~3. V prozkoumání' Bible 'a hledání jejího pravého učení; un.i..;'
tářipřijali výsledkym6derního biblického kritiCismu. Ty ukazují,
ž,e křesťanské epos o spasení a na něm zaloŽený plán vykoupení
má velmi sla:bé odůvodnění ve skutečnémtéxtuBible., Zůstává
.faktem, žemnóhé z kontroversí. jež způsobily zmatky v křesťa.n, ství, byly ve skutéčriosti uměle' vyvolané a že 'zatemnily jednoduchost, krásu a hloubku mravního učení" jež vyplňuje z větší
části Starýj Nový zákon; , .
'
'4. Unitáři dokázali, že 'zůstává křesťanství skvělým, i' když
element zázračnosti jeho písemnictví jest pokládán za druh
folkloru a hásnickélegendy.
. '
5. Unitáři dókázali," že' kréda' nejsou' nezbytná jako pojítko, ,', ",
jednotymezi'náboženskými lidmi; naopak, že jsou škodlivými, . ,
,jestliže jsou složena jako autoritativní měřítka, víry. Neboť význam slov, se mění a filosofování, založená jen na1iádkách o,
, slova, ztrácejí brzy na významu a jsou zapomínána. ~réda mohou"
; býtivhbdně,skládána pro vytříbení, myšlení, ale jako znamení
víry 'a podmínek církevního příslušenství jsou pramenem. ne do-
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rozumění,' pohnutko.u kheresíÍn a.' dělením
sváděním k rievěrohodnosti.
"
'
. .'
6., Dějiny, unit arianismu ,ukazují, že trinitářská .ko.ncepce byla
největší' překážkou· pokro.kú křesťanství v moderním 'světě:
. Nebudu zderoiebírati otázku, 'zdatrinitarianism 'jest, v podstatě něčím jiným než mtvrácenímse k polytheismu, k čemuž mo., notheism, jest. vždycky náchylným.' 'Ni:mínezbytným '. po.pírati, ,že',
myšlenka Trojioe' byla centrem hlubo.kého. myšlerií; může,býti
také připuštěno, že pomohla křesťanstvípřemQcCpo.hanství řecko;
římského sv:ěta. Ale nikdy nepřemohla judaisma ztratila arabský svět: Způsobila, že křesťanská misijní činnost v Číně a Indii ",
zůstala poměrně bezvýslednou. Neměla. žádné přitažliyosti;vyjma
, pro theologické myslitele. Jest nemožným vybudovati naUktl,jež,
by. zahrnovala v sobě současně jédnotnosta trójičnost Boží
bytosti._
""
, ,.'
' . _'
ď
. , '7. Konečně: dějiny' unitarianismu nazna.čújí, ,že obdivování se
historickýni 'naukám křesťanským směřuje k'odvrácení pozorno.sti
'oďskvělého mravního bOhatství myšlenek;' jež,jákjsemjiždříve'"
naznačil, jest největším darem judaismu, akřCSfanství,daným
kdy světu. Theism aethika jSo.U úzce spjaty; křesťanství však'
ukázalo' víoe pochoperií pro, orthodoxii, ,to. j estsprávné, věření,
než pro. orthopraksi,'to.' jest, správné činění.. V přítomné době, kdy
lidskY-smysl pro správnost jést úplně desorientován, bylo by pro~
spěšnějším pro ,všechny křesťany/aby'si hleděli více:uplatňování
nejkrásnějších' vlastností lidských. Nejlepší o.brárioukřesťánství
proti prudkému náporu mo,derního myšlení' byla by jen-oprav.;.
dová. snaha křesťanů v. plnění příkazů blahoslavenství a třinácté,
kapitoly, první 'epištoly ke Ko.rintským ď v jejich každodenním
živo.tě. '
'
- '
, '
J. A. Weatherall.*) ~- Přel.J. Hradilová.
'

•

;,'/

,>

"
. '"

..

f

',

,

'. ,~,

') Mr. J. H. Weathérallje, představený~nia:~cheste~ské koleje ft 'jed~ítri ,
z vlivných unilářských osobností v Anglii. Je odborÍ1íkém v ,řecké literatuře "
a ve Starém' zákoně.'
,
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-"ROZHLEDY 'PO' PISEMNICTVI.
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REFERÁTY..

v

zr'cadlo " ,
,František N ech vát a 1: Sluno~rat. ';,Tvář země stavba ponurá
,
temnot
,Olomouc .1933. DÚv~ryt '~gr~fická
. kan~
Ííprava: 'AljoB e r ~,n; Jako 3, sva:, 'v nichž kvete zora, bolestná po ~oci
zek sbírky PLAMEN, kterou,'redi',"
'p~oplakané
gúje St. Vrbík, vydal č; 'Beran v na ostři lačných poznání,cár visí mé, l' omOUC1,'
,
'. št ef"k
'29 ' Vy t'1Skl'a ,
těla
o
am ova.:
• • '.
'
, ho ••.•
knihtiskárna, V. 'Horáka
Prostějo"- ,v antenach hvezdných tale~stV1Z1zen
'. ,(Autor
"", vydal
'
. ' . ' . ." " "
"se rozhořela
ve,
predbm"V1chnce,
, "
,
• "
'1932' FÓb'" )"..:-'St" 40
zas proc1tab v parno, snu'a, dýcha,t ,
u.'
zmy. "
r"", cen~
bahno lidské:
9 Kč . ..:- Obsahem sbírky je sedm
'
ze' zříd~lhasit narkozu zlé' noci
yeršova;"ých ' ref1eksí. (Tvář' 'země;
'chaotické
Modl~, ' ,Sl~ích rioci, Štědrý ď večer,
zas mlčenli~ být~ jako vrah á kro'tce
Hlas,Vých~dďsl,u~ce,~ Hannoni~). Úzasmušilý
pra,:a bibliofi1sk~s'prvky moderních ,ach v mozku mém,se sbíhají ve~míru
libů~tek; Ýerš pravidelný,.' jambický, '
)
prasklé žíly
túa tam ósyěžený d,aktylem, při své 'být bledý, přízrak skrytých hrůz 'a
,délce • (sed,mistopý)a : d~slednémvy'
,
podzemního hřmění
'pouštěpí interpunkcí zcela plynný a
a klesat roz fat sekyrou tragických
lehce srozumitelný.' Obsahově těžko
rozpolcení'~'
pochopiti s~Uborný nadpis Sluno~rat. 'toť Nechvátalův svět,člověk v něm.
Jdespfše o: pochmurný popis' adven- ,úděl lidství, běh země/ smysl ,živo, ~u, bez'slunce í' bez~ hvězd;bez ,na;, ta ,-aspoň' v Evropě. Probí~ámse
dějí' a víry; které se 'neprobírají z ,dalšími stránkami, náboženské koketěžkých mračen nálady ~\I~iv,,,štěd- 'tede, trapn'ych desilusiací ,:- mezi
'rém veČeru", Hledání smyslu ,života;,smutečnýmithujemi", ,;nahotou,muj~ v 'podst~tě křesťanského' základu,' čených", "tlamami' če~ných "úzkosti
ale krok na té cestě nikdy se ne- snu, "neřestnými, hadry'" po
udrží v křesťanském tempu; není v "zkrvavené zemi"; za "nocí pÍ-opla-:
něm odvahy' ,ani rázu, beznadějně' a' káný~h", mezi "rakvemi",za "znění
hluše čvachá ivmočálištich vedle umíráčku'~" v ;,zápai::huandělů", na
cest, umíněně vyhledáyá, scestí --' a' ' "voze šílenství", okolo polí, kde je
oč tam 'klopýtá, do čeho zabředá,
"hnis' a ,kal", í,V mdlobu vyssát,
,theátrálnim"ach" je, proklamováno umrlou",' kd~ !,tmy propast 2téje, ko'za všeobecné a absolutóí neplechy.' lem nás, z níŽ chlemstáš krev", "v
'Nelze dobře" označit sbí~ku \ ani za prach, zasut rudých šílenství"7- atd.,
pesimistickou nebo a'sketickou. Mu~ až n'a str; '32; (Východ slu~ce)' se
silo by vní být, aspolí trochu hero-, zdá konečně svítati:
i~m~,aspoň paprsek v temnotách, ,,,Nechal jsem zhnilou evropu a spěji
aspoň vysněná, d~visa života, Nic
,
,do 'kanaán "
'oZ, t~h~není v knížce Nechvátalo~ě,' má'zaslíbená země hle ;'se' rodí' V.
čtu 'na ,'str, 9,:, '
'I'
"
prudký závan,
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procitá z kletby divošství a' z praho~' Zl se'. udržeti 'svou'' věc' nad vod~u
vyklubána
spíše silnými slovy než logický přeskuje a.~krvL stmeluje paprsky svého nou 'a přesvědčující argumentaci.'
rána' - V ú'vodní kapit~le' áutor roz~ádi
ach ještěskřipotúžasných muk vraž- poučku, že probabilistickázása'da .. o
,
dl. se a t6nd
účeiuposvěcujíci1n,prostředky určua přece víru zažehla v žalářích
je tájemství úspěchu schopných poli;
'. milionů. ,tiků. Uplátnění principu přet~ářky v
{deš žhavým tr~ímvečerů poňadrech politice vede k rozporu veřejného mí"
hvězd apan~nnění' s mravností. Krejčí zastává'náráj lidsky staví' z nových. věr u Ž i o r , že k ,pochopeni původu citů
.
. rozdmýchán, je v plamen
mravní závaznosti naprosto. není tře-,
Už rózdmýchán je duje hřmí' a' zemi ba pojmu osobního Boha. Etiku chce
.propaluje
Krejčí povýšiti na vědeckou discipli;
.,
v čí ruce smrti kladivci zas buší a
ilU a proto se staví se vŠí rozhodností
",
I".
, .
sny kuje."
proti slučování mrav~osti s náb~ženAvŠak:ten záblesk naděje je o ně~ . stvím .. Je mu proti mysli i metodokolik. veršůdÍíle vysvětlen a dobit:' , logicky přesné rozlišení prof. Biáhy
"jaro ti vtisklo .narkozu ach už je.
mezi vědou o mravnosti,' jíž Bláha
.
' . steb~u ame~."
přisuzuje poznatky o . mravním sku'Závěrečná "Harmonie" je pak 'již tečnu a mezi filosofii mravno~ťi, jaká
jen několikerým úderem, i něhož'sly-, nauce o mravních ,hodnotách a cilech,
· šeti.po'mfsené, 'r1\znorodé adisonující ač, jinak s Bláhovým' rozborem .mrav" t6ny s'převaho~ smyslnosti,' roztřiš- I nosti jako jevu' sociálníh~ v pódstatě'
těná rozhodnuti, pravé "peklo ráje.''' 'sOuhlasí. Za to se obrací Krejčí se
Krása ze změti neladů a bolesti ne-: zřetelnou podrážděnosti proti důra~
dobyta, nevytuš~naj nenalezena; Do- zu; který klade prof: Linhart na spekonalé zbloudění v labyrintll, věčný cifičnost přízvuku' libosti á nelibosti
západ slunce. ,A ,sbírka nese nadpis 'v', cítění mravním a zvláště proti iIá~
,Sluno~rat.
F. P.
zoru prof. 'Kozáka o náboženskésankci mravního ideáhí.Krejčí n~ jedné,
Fr a
šek Kr e j čí: Politika a 'straně ve své blahovůli byl by ocho· mTavn~st. N~kladem.Volné' myšlenky ten pojmouti do. 'svého filosofického
v Praze; 1932. Stran 284. Cena, Kč slovníku pantheistického boha, ale na
,25.~.
. jeho polemice proti pojínu boha ·osó:
. Dr. F. Krejčí; myšlenkový. vůdce .. bitého: poznáme; 'jak všechen jeho
českého, positivismu. a profesor, filo- odpor' je zaloŽen naD:aprosté!p ne-.
sofie. na odpočinku, věnoval :tento pochopenI' významu' nábož,enstvC pro
spis aplikaci některých zásad své po- 'život'osobní a, společenský; 'Přito~'
sitivní etiky pro' oblast politického hlavním nedostatkem ~Krejčího je
života. a obhajobě své theorie o přiro-"
jehofatálrií' 'záměna dekadentní, foÍ'~
· zenémzákladu mravno'sti ... 'Předse~ my tradiční zbožnosti protirefor~
vzatétéma,jesice velmi ožehavé, ale . mačního katolictví ď. s' bezprostřední
přece překvapuje, jak Dr. Krejčí na náboženskou 'zkušeností lidí zakoušeněkolika místech spisu ztratilrozva~
jících 'v'nejdůležitějším okamžiku
hu a svou mnohomluvnou a nesou- ' . mravriího ::'rozhodováni; :přítomnosti ,
· středěnou 'obhajobou positivisinu sna~ Boží;" Krejčímu zde. nepochybd· i
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schází aspoň literární znalosti vý~

Jar QS I a v' Dur Ýc ll: Plíženi" a
zn~mnych děl psychologiemí.bože~~ pouti. Vyšlo" r. 1932 v ,Melantrichu
,siví'''poněvadž jinaK by, nemohl, psát jako 10: svazek, sebraných ';spisů.
o něm s prost~duch~sti tak rouhavou Stran 411. Cena Kč 45.-"
a,;;arážejíci.Pravděpodobně budezá-' "Te~tosvaZek 'sebraných spisůJa~ "
sl uhou ,těch, jež Krej čí označu je, s 'rosla v'a Durycha obsahu je cestopisrié
luidech,em pohrdání, jako novoscho~ črty vzriiku'~různórodého a napsané
lastiký, ď že mezi mladšími českým,i na' základě vzpomínek autorových na
odpůrci 'náboženského názoru. život- . toulký po Evropě 'z' mezidobí' dvacíti ,
'ního'budé,samozřejlIlos tí ,více doc;/ae" let: Po stránce genetické 'spojuje tyto
' 'ignorantiae, "dříve, než. se, odhodlají vzp~mínky, 'především" ,óbjektivní
psáti o·tématu tak závažném, '"
soustředění zájmu,' jež soúvisí u Du~
Náboženské, názory prof, K~ejčího ~ycha' se záidadním opovržlivým
vS0u.vislosH s mravnosti jsem přiro- postojem' k céstování' jako účelu O
zeně' glosoval' poněkud obšírněji, ,ač
sobě. Anamnese na okouzlení hork dosavadnímu jeho dílu nezname- skou přírodou 'alpskou v polozasně
'nají : nového myšlenkového příno~u"ných,;ábiescích' dávno procítěné
Jinak se v tomto spise opětsetkám'e krásy;.stejóě' jako kaleidoskopický
s eúdaimonistickým a' mechanistickým přehled póslóup~ěasociova~ých ré~
'rámcem, mravnosti a při tom jsou kolekcí na válečná leta ,1914':"-1918,
novfjenotevřené stesky na :mravní vyplývá' u Durycha' jeho, povolání
úpadkovost našeho veřejného života. 'vojenského lékaře, Daleká živěji a
'Zápas prof.' Krejčího zavyšší úroveň poeticky působivěji jsou pódán{
politického' stranictyí ,je ušle~htilý. vzpomí~ky na nedávné cesty 'Dury'Nese'se k.!omu, abystranyrespek-, chovy, do Německa a do, španělska.
lovalyvícesvůj program, aby pře~ Obě z nich byly následkem , vnitřní
stitlá samovláda majitehi, stran a stra~ 'vá;anosti kterou autor' dtil'. jako
~ickýcll, byrokratů
aby, ,~oličstvo ~ulnou i~iátku ke svému rodfcíll1U se',
, bylo vedeno,. k, samostatnému, pře- '. a dosud největšímu literárnímu 'dílu
,mýšlení. Stejně spraveilliváje snaha , _ ' valdštejnské' 'trilogii .. Bloudění"",
Krejčího přispětF k ,mravnímuhodno~, Podobně jako Durych, nespolehl se
", cení při výkonu státní justice. Za to 'Úphlě' na ',svoú' básllickou obrazivost
'úsilí vytlačit ,od~ábo~:nštěnou hunia~ při líč~ni Albre,chta z Valdštejna;
'nitou křesťanský, ideál ze,smysJu na- tohoto hrdiny svého srdce, a' sáhl k
"ši6h dějin je pokusem krátkozrakým, ~onografíím dějezpytným, shlédl',těž,
a'souvisí ovšem sjehocelkovou proti~, polohu význačných dějišť svého rozriábožensJ.{ou orientac!.
'
'sáhléh':o románového, plátna,' Proto
Obávám se, ŽeKr~jčího pokus jako' seplížílNěmeckem, putoval do Špa~
umravňovatele veřejnéhó života, je
nělska a rychlé proběhl 'krajem
odsouzen, k neúčinnosti přes ,b~z- Valdštejnovým v Čechách,
úhonnou mra~ní kvalifikaci ~utorovti:- "Durychovy ,.. causerie·~ se' ve ,sV1l1
Mravnost odvozovaná teoreticky, z' prospěch liší od vnějškoÝých "obra.
přirozených pudů, člověka, není "svět.
zů, jež' obvykle o letmých' zk l1še;"
přetvářející silou, nýbrž ďnedokrev~
nostech z pobytu v cizině píší světa
ným sche~aiem, St~čí na slušný ži-· běžní~í 'a přeletaví " beletristé,: pře~
", vot jednotlivce, ale není mocí obro- devším sch.opností~utorovou ,pronik::.
-, z?jící ,člověčenstvo, ," F, M. Hnik.
nouti duchovní profil krajiny a zaď
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do' ní, žijící zjevy lidí sou- s' naprostým ne'souhlasém nad, nečasno~ti:i obživující stíny,těch, kteři bezpečnou, ilusí Durychovou, Že, špá- , '
, tu dýchaHa,cítili přeď staletími; Od ~ělsko nám Čechůni' vrátilo'''nábó"povahopisAé drobnokresby přechází ženskou' viru, když právě :,dědictví a
spisovatel, často mistrně, k' zachy~ duch, Španělského' j ezuitstv'í :rozvrátil'
cení .celistvého sk~pinovéhó útvaru nejen naděje" katolictví 'v: čeSKých'
hned:,'menší ,družiny,'města, , jindy zemích, 'ný~rž odkřesfanštil' je: vů~
zase kraje aze'mě;Durych ,dovede, bec: Také se podivuji Julturnímu" depronikati' pod povrch věcí á uchva- faitismu' Durychov'u, který lituje;' že
,covati' tajemství i< potká~aiÍcích jéj se nestal toulavým mnichem', . když
'duší" a'č ovšem' není uchráněn ' před , Bůh 'mu přece dal dar sÍova:a, mi-,
~oŽností: 'podstainý~h omylů.,
,
lost léčitelské služby. Pr~:: porozD~rych', čast~ příliš;' spoléhá> na uniění duši Durycha-bá.snika a Du-, '
,;sílu ekstasí a snů". a chtěl by i rycha-myslitele' poskytuje kniha ,'cestopisných,' vzpomíhek' .'cenné' do;'
svymi 'omylnými snY' opravovati
F; M., Hnik. ,
smysl skutečnosti. Uvědomoval jseni klady. '
si ,tentoďpoznatek, zvláště,' na jeho
zku'še,n, ostec, h 'z cesty ,po N ě,mecku "a
D r. 'J aros l
. : S';
av' K' raus:'
veŠpanělskú; ale, přímé' potvrzení; k 't~vé ~dzbrojenijdko, probÍém pálioprá~ně~osti,tohotozávěru dal ~ně tický, ťechňický 'a pTávn[Vyšló"~
autor ~ám svým vypravovaOlm o Praze 1933 nákladem Orbistl .iak~
nfivštěvě v ,děkanském chrámu ,jiXVI. knihá Politické knihovny, Strail
,čínském, kde se ,obrátil proti prosté
316. Cena Kčď50,~/;'
,.
'
, skiltečnOstia' jejímu. výkladu zvoláZahraniční' p;;litika, Českosloven~
ním:. "Ale tohle.jste: mi~eměl říka- ské republiky od 'niíru \vers'ailhiské~
ti! Neniěljste mi kazit ilusil" (St~a- ,ho byhl;urČovánaviilí~írotvornouYa
n~.393.) Není v t~rnto výkřiku. ob~ hyla:ú{ ve' sn'ahách 'po ~dósaženi'
sažen kus DurychovYť duše?
, 'úspěchu př( poradách odzhrojovaCí
Durychovo: katolictví proniká v konference' podporována " sympati~
knize "silně, ale, ~ několika příznač- ' 'ckým' zájmem veřejného riiíl';ěn:C Při
ných" pablesků v jeho, zmínkách, ó toÍn.s'cházela námohŠírnějšístudle;
nábOženství soudím, že i jeho kat~- v ,níž by' celá problematika odzbró:;
lictvL bylo zurodněno:, oČistnými sijení 'byla - odborn~, ~'dok~mentárně a
lami české reformace. ' Durych: se', přit~m"; sr·ozu'mitelněvyloie~a. To~
neubrání vlastenecké'hrdosti'~ n'e; muto: nedostatku, fe'; odpomozenc:i ,-"
přemoŽitelnosti' českých husitů" po vydá'nimspisu',Dra"J; Kraúse~'ktérý
staleÍích dojímá jej jíida krajem;
je'ceňnýnipříspěvkemkďřeš~n('ótá; ~
kudy odcháze1i:nekatolicf 's Bibli zek 'souvisejí'cích" 5' ~~ilím:: o zabéz'~ ,
'kralickou v~tříé: nejisté budoucnosti pečeni míru v dnešní ~~klidóé době:'
pro věrno;t, k' víře otců,.' opovrhuje 'Viajímavéúvddní 'kapH~le" dovídá
tučnými.preláty, kteřI se ve' šp'aněl.:o
se čtenář,ják 'ili, před sto:lety od~
ských.katedrách' obehnali ~di,aby-k'zbrojení'bylo : politickým, ,úkolem;
nim~,nemohl'lid, má' tristní 'dojem který, se nepodářilo :í:ozřešitiSvaté
,nad hrubou pavěrečností kátolických alianci •. Dnes je' viak,' tento 6.koi'
'Lúrd ,a mluví s 'vřelou' účastí, o,bez-' tím: D:esnadnější,,:žé se: 'politické'- a'
prostřední, vřelé; zbožnosti prostého - h'óspodářské 'poměry za' poslední
Iidú. A přece se musím: poz,astaviti desítiléÚ D:esmírně komplik'avaly, :1'i'á~ ,
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sleduje, pečlivý ro·zbor jednotlivýchB o h'u s 1 ~ v Br o~ k: Psyéhoaiza~
jež' 'předcházely' lýtická sexuologie. Nákl. A. Srdce;
svolání'odzbrojovací ,ko'nf~rence, Praha 1933, str. 174.CenaKč14.-.
zvláště pokud k nim došlo ve snaze,
,Kniha' rozpadá se v hásledující
'pr~dloužiti ' nynějšítičinn,~st míro- k~pitoly: Biologický dvod, Genese'
'vých smluv v rámci' úmluvy o Spo- lidstva;
Sexuální historie lidstva
lečnosti 'národů. Při tom' se Krau-' (exogamie, ;m~nogamie. prostituce);
sovÍ- podařilo zachytiti nové" ideové 'Sexuální' aberracé(záměrya perpozadí poválečné diplomacie, v němž, verse).'
'
,
vedoucí , politikové ,:musí :' p'očítat ,
Nechci referovati o' každém ::z
stále ·'·více s t.zv: universalistickým' těchto' oddílů knihy zvláště, nebol
pojetím světa, ",'po~:lle něhož: i, malé, detaily v' nich' probírané, js~u, jako
',národy' světa'mají právo ,rozhodo~ fakta historické i recentniskuteč-'
~ati' o svém: osudu' a ;zasahovati ak"
ÍlOSti obsažena v každé 'obecné 'setivně' d~. dějství a politiky; života "xuologii. Psychoanalysa v nich' a na '
mezinárod~ího, jsouce ,souČásti' vše": 'věci. vůbec nic ~ezÍněni. '
lidského' spol~čenst~i. Ve třetí části
Mně. zajímalo spíše hodnotící staje pr~brána' problematika, odzbrojo-; novisko autorovo, které pronikalo už
, vaci'konvence,~vláště pokud ,se týká v. jeho dřívější publikaci, uveřejněné
,klíče pro určení vojenské síly nutné
pod ,názvem ,,,Psychoanalysa" v
k~ajištěn{ územní 'bezpečnosti jed- témže' nakladatelství.
" nt.t1ivých států,. při čemž autor snesl'
,Autor má víru v, abiogenesi, kte~ ,
mnoho dokladů, jinak v cizojazyč-, ~ roužto 'theorii, biology tak často zané ď literatuře jen těžko dostupných. vrhovanou, pokládá alesp~ň 'metho~
'Ve' čtvrté části, obírá se' Kraus od- dicky (pracovně) z~. aktivní,' opr~ti
zbrojením s' hlediska, politického a pasivněji' založeným hypothesám ji..
,vysvětluje st~noviska ak~nkretni' ným., Proto' si také vyjiždí nákre3:návrhy. jednotlivých velmoci 'a, m~- tismus, zapomínaje, že: potom' nevylých evropských států' podlesitua~'! : světH z bytí vůbec nic. " .';
',,'
zkon~e r;1932: A~tor;dospivá. k/' ,:Řekněme hned, že je: mechanistou,
závěr~,ž~ ~dzbÍ'ojeni je ria. prvéin který nejen že neuzná autonomii ,ži- ";
místě" problémem politickým' '(a ~otníchvýkoriů živéh~,ále vyhýbá
mravním), a pak teprve problémenÍse'zrovna sdogmatářskou 'úzkostlitechnickým., Úkolem ,do budoucnosti vostí, sebe' menší možnosti vysvětliti,
je proto vybúd~vati nóv~u . organi-' , něco t~leologiéky. Autor, zdá se, zasacimezinárodníhoprávníhó řádu; 'sp~Lcelé jedno období" které je ne~
jehož by bylo od~brojení' přímým zadatelně spjáto'se jménem Drie-,
důsledkem. Spis by zasluhoval. pečli-' schoJým."
'"
vého studia i skupinového,. jedIlak ,'_ Za to se vraci ,s tím, pevnější~
pro bohatstvi. mátedálu sneseného přesvědčenlmk materialisticky. vyzde o úsilí pacífikačnímv: rámci . kládanému ,Darwinovi" ač Darwin
Svazu národů,aie též, protó, aby nás, sáinměl nejmeO:ši zásluhu na :baé,
současná" depresse' z váléčného' ne-' clovsky p;eu'dofilosofických, extra. bezpeči.neodvedla' od pa~ěti na, jé~ ',vagancích. '
c; ,
dinou : cestu ,,,politiky, rozumné' a
Moderní názory, o povaze a ' slopoctivé",:ježmůže spasitsyětjako žení hmoty' 'zro~a naplňují oll;o
celek.
\,
F:. M.' H. . Herakleitovo "vše .. plyne".. Klid

průpravných, .fizí,
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opravdu .' je' omylem a, zavině~ ma~ autor: prohlásí třeba za', pok~ytce,
· kroskopickým 'pozorováním. V tom, jedno . říci musím: Vydá~ání. tako~
souhlasím \ ~ autorem. Ale, že'by "ýchto' knih nenf, ani prací, ani závšeck,o dění bylo jen slučováním a
sluhou, ~:1e vinou á to' jak ~pis~va~
" rozÍučováním hmoty, že' by život byl · telovou, . tak nakladatelovou.
jen 'epifenom~nem hmoty,žebyvše
Podzimek.,
povstalo jen na základějákéhosi
.dění.~ prah~~ty ,(která,: tu ,pravděKa rel .W e i n f u rte r:, Ta;né
podobně bylaoď'věčnosÚ) a lidská společnosti okultní. mystické, a náduše byla samov()lnouz.plodinou boženské.
Nákl. Václava. Naňka~
složitého organismu 'člověka, tof tro- Praha 1933,: str. 316. Cena Kč 40':-.
.chu· moc a .ved~; autora '. k. takovýmto
. Jest to dosti' spolehlivé" kompen- .
duchapin~stem: n~še psýcha vznikla. diúm o tajných společnostech, poČí-.
apsychogeneticky, jako' živÁ. hm~ta n~je líčením starých ~ysterif a kon~'
· opět abiogenetickyl To' jsme v'názo- . če'tajnými společnostmi j náležející:'
rech na duši a tělo ;akoŽi na :celé mi vznikem do. doby ·nejnovější. Pro~
lidství. přece jen dále.:"""":.'
.
. brány útvary historické i dosud ak-,'
,Po takovémto úvodu si ovšem tivní,ď jakož i, příslušné instituce u
umíte .pomysliti,jaká bude ta ,psy- kmemi primitivních a divošských.'.
_, .cho;tnalytická : sexuologie autorova,
,Všudearcif ' probleskuje' 'hermejak' bude pohlížeti na manželství a tické stanovisko autorovo. Kniha, nepohlavní 'funkci u člo~ěka vůbéc. ní pomdcko\1 vědeckou, nýbrž po,"
Jemu se láska změní V páření,' mim~ můckou,určenóu, k informaci.' nej~
'. želstvív· legalisovanou prostitU:ci.·· širších . kruhů. Odtud' si . také vyPo ~ějaké' morálce - byf1 té posi_~věÚujeme. nedostatek·patřičných
.. tivní- u něho ani stopy.>Tak tak, literárních ,tldajů a odkazů, jakož i,
že nezdvihá obě ruce pro to, aby převážně kompilační, ráz spisu:
Poněvadž je' znám Weinlurter jako
.zase zavládl stav 'promiskuity a div,'
.že podobné atavismy neprohlašuje' za zkušený informátor, prospěje" pře
kýžený normál. Monogamie jest mu' čtení knihy. každému, byť' p~o in-.
něČím, . co využilo pathologicky naše . formaci· speciálnější, a .tudíŽ i kritič~
· přirozené' n'adání- a tak divoši. a. 'tější musilo, se sáhnouti k iitera:-· .
:.staří Turci byli asi. ve spravedlivější tuře cizojazyčné;
. Podzimek." ....
,a přirozenější situaci než my. .
.. Zllá jen přirozenou živočišnost; že
B e d ři chE n gel s , 'čtyři dopi-,
by člověk .bylséhopen ď upříti také
sy o' historie kem' materialismú. . Edice
'zi~k~k ethi~kému'ideálu akuiáko- "Naše. cesta", sv. 5. Vydal ,;Odeort'!,
nění 'povinnosti, to je· mu terra inPrahitl933, str. 28. Cen~ Kč 2.":::",' - '
'. .cognita'
jesuitská. askese.
.
Jak už z titulujestzřejmo,:jde o do:
, Jaký div; že'pakvětší dil autoro-. · pisy, adresované létechdeV'adesátýéh
vy knihy v rukách. nekritických., a ' soukromým ~sobám; a'tóKonr;Schmid- .
nepovolaných. může se· státi. stručnou . tovi, 'J, Blochovi, J.~ Starkenburgóvi
příručkou . laksnosti a, perverse. A
a pOlsléze Mehringovi samotným ,En~ď
.důsledek? . Hotový: 'sd~inism.' proti · gelsem. V prvém dopise, ~ejobsáhlej.
· němuž uŽ.v... roce 1909 Masaryk jako ším, vysvětluje Engels. poměr výroby
typu, úpadkovému .a. zavrženíhodné-. a obchodu zbožím s ohled~ na po·
kročiloudělbti 'práce, vzájemné.pů.- .
mu s rozhořčením psal. Ať si mne
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. sobení ekonomi~kého 'pohybu a po~ .. zoru na děfiny a vývoj lidské společlitické moci, zpětné'.:půsoliení státní
noste Užv před~ho~íni dopise zmi-:
moci nahospódářský,vývoj. Tu roz- ,ňuje. se .En'gels', o .~om; co' doplňuje .~
liš~jetrojí možnost, zníž,ivláště ta
teď, totiž že on i Marx učí asi tolik: '
j~pozoruhodna, kdy,: může.politická
hospodářská. situace, jest . podklad,
•.. moc způsobiti hospodářskému vývoji
avšak 'různé .momenty nadstavby .-:
- velké škody, spojené s hroma'dným
politické formy tříd. boje 'á jeho Vfplýtváním, silami i niaterhiIem.,Pů~
slEidky.--:- po'vyJlrané bitvě vítěznou
sobnost 'obouďčiniÍelůide jde nikoliv třídou uzák~něné, ústavyáp~d~ ....;;.' ,
jed~ím a týmž, nýbrž protivným 'smě- 'práv-ilÍ 'formy nyní dokoncé reflexy
rem.Zpětnývlivna'průběh světóvé-všechtěchto skutečnýdíbojů v moz~
hd hospodářství přiznává Engels i ji~' ku zúČastněný~h, politické,juristiéké,
ným faktorům; ač v různé :míře. Ná:
filosofické theorie, nábož~nské oázoa'jejich další vývoj, k soust~vám
bož"nství, khm~ mu jest 'nesmyslně'
založeným a 'spolu s, filosofii ideolo~ ,dogmat"'::' působí .takéna průběh hi~
'gickou obl~stí ve v~duchu sevznástorických bojů a určují v . mnohých
šející, niáprý, spíše negativnL'záÍdadpřípadech jejich formu. Toto' konsta:v nospodářskémdění s~ětovém.:Nětování. se dále ,v', listě rozvádíá,vy~ ,
jak)u,Engels;;zapomíná na bohatý
svě~l~je' se~áro~eň,jakriutnázdů,sociální a' humanni poklad e~ange-, r":l~ňovánihospodářské stránky Mar~
lia *) 'z něhovyvěrajici praksi, která
xem a' Engelsem vedlo některé k ne~ ,
se. dá označiti ',někdý aŽ.termínem
dOÍ"o~uměnia k' domněncé opaU:šali"křesť~nský komunismus':. Není vŠe- '. ~o~áni ho~p~dářské situacetimto
cko
křesťanstvi 'jim pro onen svět. p~i~cip~~;- Tř~tí dopis je odpovědi, .
, A -což t~prve : J ežiš.ova osobnost sa-. ~a tyto otázky Starkenhurgovy: 1. Do
ma, IJomáhajíci utištěným, těšíc i ne':
jaké miry, půso~í ; hospodářské : po.štastně povznášejíci chudé!? ReÍni.
měrypříčinně?,2. Jakou .úlohuhrál
nisce~cemi ,historickými 'a, potom' zriom~nt ,rat;:ya:histo!ické individua-o
zminkou o spise Barthově dopis kJrility v' marx-engelsovskémpojetí dě~.
čí. D~pis. druhý řeŠí ~nejprve 'čistě jin?N~p~ou otázku Ódpovidá 'En~'
theoretick~,u-~~,spolu, :histo~ickóu oc g~ls vtom ~tnYs!u, 'že to hospodářské'
tázk,t1~ pokre~enských sňatků mezi
ye společno,sti; j e dostatečným důvosourozenci,:u starých Řeků a dále ď ~em jejího vYvoje.Ukazuje tona vý~
specielniotázlúl, byla-li'pádl,,: Mar-'voji techniky, ano i některých oborů
xe a Engelse pro,dukce a reprod~kce
vědy,
nimiž,Lpo stránce' ryze poskutečného životíľ jédině: vZnIšujidm, ~návacihnula teprvepraktická'po': '
,momentem či, jen' basí vš'ech"ostat- "třeba, ahospódářský zájem;. ~'Ke .
.nIch, dále, půs?hícÚ:h pmllěřd,'tedy 'druhé otázce odpovidá,že 'sice nutno
,?táz~a kó'n,ec koncú hl~díci :kzáklad': považovati ekonomické pódminký, ~a
f1í~.prill,cip~~~ ~~r~isT?'2ja~?1~á-základ:dějinný výv~j v poslednHn~ c
;,
. . ' : '.
- y
starici podmiňujíCí,' al,e ra.ya , sama je \
*) Srov: .W a,l,t er'R a u s c ~ é n- , prý: ·hospodářský. činiteL ,Nesmí se
'b u S ch, Sociální zásady Ježíšovy á
však přehlédnouti při tomto .pósudkn
dvě okolnosti. 'Především:, politický,
spisy F; Pe b ~ d.y-ho, o s cl i ck a
.. : ajiÍlý~h'.ďÍ>o~ti: obsáhlá jest i naš~ li-.' právni, filosofický;' náboženský; 'lite~
teratura k. tomuto Jhematu: s~ 'yztarárni,umělecký atd; vývoj spočívá na'
huji~í,zvl.článková.. , .
vývoji, hospodářském á. poto~ :,fakt
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prý, že lidé tvoři dosud své dějiny
lism,vlaslni většim'dilům autorovým,
bez' sp~lečÍlé vůlé k poslednfmuplá-iakož i podivuhodné ,elim~nováni;d~
nu. Jejich s~ahy se křižují a proto
tové stránky bytosti lidské a až ne~
vÚídn~ ve ~šech tako~ých společnó~ ; smy;liié' podceňování' jiných oblastí
stech'nutn~st, jejímždoplňkeIIloÍ for~' lidského ducha, než jsou právě zájmy'
I, mou' projevu' je ' náhodn~;t. ,Obé
j é a starosti ho~podářské, jimž: se všecko
vš~k' nakonec" zaseekonomické.- všudy podřizuje. ,;.;.. Jak jinak'Vy~ní-:
Pokud se týče' velkýchdějinný~h 'vají naproti, tomu 'pro nás ,uzávěry,
o~obností, individualit, jsou prý'zrov~
H. d e,Ma n a (viz jeho spisy, "Der
na tak výsledkem' náhody: jako',nut-Soéíalismus "als 'Kulturbewegung'~.
nósti (asi ve smyslu HelveÍiova vý~
Berlín. 1926: ' a' "D'leh socialismu",
roku: "Každá dějinná' ep~cha' potřé- . Prah~ 1928) i když se s' nim ve všem
buje, své velké lidi 'a když je nena~
nestotožňuj~me..:... Podle, Marie :a ,;
lezne'\ vynalezne.ie.") Zkrátka, zhu~ta Engelse jest křesťanství konec konců
'čas zraje a realisuje ÍlUtně 'náhodnou' jen překážk~;a ideově,nesmysl, pó~
osobností,covi;t ve·vzduchu.-,En~
dle Mana je křesťanství spolu s ;de'gels tvrdli' že; čím více se zkoumaná ,mokracií a socialismem jednou ze tři
obl~si~idaluje hospodářskému 'a na~ forem téže ideje.~Kdojetu pravdě
opak pfibližuje' čistě abstraktníidéoblížc, posoudiž každý sám.
'
'
,
"
,',
Podzimek.
logii; tÍ1~ ,;více ·'náhódností se' nal~zné
ť
vevývojij tím ostřejšízář~zy: vyka'Dě ril j a ri CH ě do Yj , O smyslu,'zuje' její křivka. Naproti, tomu čím
básnicivi' s výborem poesie. Ediéé'
delší jé pozorovaCí perioda, tim spíŠ~
' " ,,' 'sv;
,', '6'• V'y d a'I '" O' d:eon
' ..
,; N":'
aše cesta
průměrná osa' křivky' probíhá rovno- Praha, 1933; str. 48. Kč 3....,..:;" Př~dča:
běžně s os~u ekonomickéh'ovývojé. ,sem, referoval jsem natoffit~triístě'o
Chyba prý se činí zvláště v Německu, ' Gor~ého spiskú "úkoly's~uča~né li~anedbá~ají-li se hospodářské dějiny ter~ťury". Br~žurá: Děmjan~ BědnéJ{o
v literatuře. To'jeví se ostatně i v ne-: " řeŠí podobnou úloh~, ale s'hiedi~ka
doceňování hospodářského principu spíše, básník'ova, néžpros~ikova,:ja~'
, pří .. theorii dějinného vývoje .. tam, ,', kým, je na 'ro~dil"od'DěÍrijariaBěd~
i jinde: - Poslední, nejkratší dopis,
ného' Go~kij, Zas'e j~šttó' bes~d~ hás~
,jé vlastně íenvýňatekzIistu'M~h-:'
níkova ~mladým'ilid~i a proto jsou
otázky' thematu' nadhóZeny :nesouring()vi a přináší přiznání Engelsovo
~spo'lu Marxovo o fejich methodické stavně řešení jeji~h jest jen částe.č~ :
i 'věcné chybě, spočívající v přec~ňoné.'DóbřeiíkáBědnYj:';,VŠeinajed_
váni. odvozen{ p~litických. právních a
nou nevypovíš;' mnohého jsme se 'arii
jiných icÍeoi~gických představ na 'ú-' . nedotkÍi.' A hle;' 'f~ká' ~de vyro~tla
kor výkladu jak tyto ,představy po~
hora otázek." Vytknu jen.rázov'ité a
vstávají aněkte;épolemicképoznám~ 'pozoruhódné 'vý~ody básníkovy. Itak
ký ,týkající' ;e, ' mimo· jiné Pavla jsou velini pódobné ~uzávěrům ,Gor,;.
·Bartha.-Publikace'sama má'vý~
kého. Ceterum ~titemcense'óBědnéh'o,
znamzase,' spíše jen historický, amá
jsou slova závěru knížky: :,Stáleměj-<,
podle míněnívydavatélstva přispěti o'ťe na, mysli, že proletářský'spisovatel'
k ucelení literárního portrétu Engel---.: to. je především, bojovník za mysova; Sledčíms by se ovšem dalo jeŠ- "šle~ký, revoluční třídy,' ~a uskuteč~
tě dnes polemisovati. Celou' publikací, něni těch obrovských plánů, nářešenf
pr?ráží opět ?nen Upřílišený racionatěch geniálních' úkolů, které jsou vy-;
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,tčény, generální linií našístranyl" '.,:...
jasnou a srozumitelnou. -Žádné liteZkrátka kultura ~e službách výstavby' , rámí rebusy ft lá kubismus ,'atp; To,
'sovětského siátuiktÍltu~~ ve službách, je 'estétství, 'proti němuž , už 'Lenin
;zesovětštění' světa'podle ruského, re- mluvil.' Ke konci spiskuuv6.dí Běd~ ,
'éeptu. Literaturu dle 'Bědného nelze nyj příp~ď VinevHónova ,básníka':a " ,
rdiílati zvlášťě po své~, ~yze: i~divi~
jeho rodovéÍlOpanství ve Voroměřskě .'
, 'dualÍsticky: Nutno mitipř~d očima: ,guber~ii: Jeto t.zv. ,,,vymírají~i. vesneustále ,hlavní leninský příkaz,~tonice", o níž píše r. 1901 Dr, šingarev; ,
tiŽ: dělníky a .rolníky: Dílo spisova- 'Básník-aristokrat" popisující éskvělé'
,telovo a spedelně .bás:o.ikovo musí hostiny, duchapl~é rozhovory a teplo
býti-pochopeno široktmi, pracující~i, šlechtické selanky,a vedle, vesnický
masami, musí v nich p~obouzef pocit
lid }ve, špíně, nemoci "a nade, vŠím'
radosti, musí býti jimi' milováno,' musí
panský bič", K. pravému opaku, musí'
sjednocovati cit, mys( a vdli pra~u-. ' prý cíliti sověty v takových vesnicíéh":
'jících '. na dosažení' M~r~em ukáza'-, k Bědnyj razí heslo: "Od umírání ke'
'něho "společného cíle'O: Od tako~éhozrození,' v,kterémžto hesle vidí so'to obsahu arcil ~dvi~Íipřípadriá for~
větskou Rus na konci ~cárský režim"
ma; Proletářská poesie musí míti ta~ ,na počátkú. Jde jen o to, dojde~li
ké svoji form~. Bědnyj ukaz~je, tuto Bědného :touha uskutečnění, i Zatím
nutnost 'na bás,:!iA. Majkova "Okt~~ nutno stále vyčkávati,' nebol dosud
r a " ve srovnání s nově 'nastalýmipo- v sovětském Rusku vypadá příliš
měry naruském venk~vě.Z klasiků mnoho agitace na malýdílrealisáce, '
ruských si. chválí ,hlavně Puškina, 'J~dno' poU:čení bychom si však i my
,.kt~rý prý geniálním instinktem za~ v. republice mohli zknížkY,Děmjana.'
phycujerytmtÍ~1 a dyna~iku rozměru Bědného odnésti, Totiž, více smyslú'
:r,e ~vém "Baldovi"a tona vzdorofipro praksia' skutečný Život. Haldy.
:delní kritice (uvádí tu dopis Kolcova knih,' theoretisování, nesmírně ~ roz.Bělinské~u) "A.zásese vracíB~dnyj tříštěný životní ná~or"hr?~ada' rů~~
~. obhajobě třídního básnictví. _ Pranorodých ci!ů, to. vše' nám často. za- '
,~í'dosl~~a:;):)ok(;~š~jí~e vás' ~ou_čfná př~růstatipřes hlavu. Naproti,
druzi,' splésÚ ještě tím, jakobyďtas'a~ " tomu ta jednota a vidění sp~lečného '
fraportská ::agitaČnostmivyhnutelně
cíle u Bědnéhoa jiných imponuje.
snižovala uměleckou kvalifikaci díla,' Bohužel'že, vše na světě, má svůj ,líc
, ,Hloupéžyasty; ui: j~em s vámi mÍu':: i rub ,a' právě ten .rub - ,sovětská ,
vil " o • Iliádě. D~cela příkladné dílo,
diktatura s celým svým pozadím a ,
.Ještě s .větŠí. oprávněností móŽno to' ,osobami. -: kalí i, t~nto poslední doříci, o básních Hesiodových:A' což
j~m, -:- Na k~nec spisku je přidán
Aischylo~, Sofokles ,·a Euripides ne-< . nepatmývýbor poesie Bědriého, zně~ ,
byHagitační? Což Aristofanes nebyl' ' hož' je opr~vdu 'viděti,. ž.e mu jest
radoštným agit~torem? .•" Takivý- , poe.s~e"údemou ~ělnicí", proletářské'
tka, že by sovětská' poésie byla jen . p.obhky.
' . Podzin;z~k.
prací pro tento Čas a. z ní odvozova- .
A, L o s k o ťo v á: Dr. Fr. Loskot.
ná ,podřadno~t umělecká, prý musí Kněz, no~inář, učenec, člověk. Nákl.
býti odmítnuta. Cituje Goethe-a, kte- vlastním, ,Praha. XL, Dvořák~va 28.
rý.,se .vyjádřil;. že kdo, pra~uje pro 'Vytiskla" knihtiskárna, Žalmánek 'a
.svou.dobu, pracúje jistě i pro věč- spoL ve Vsetíně, 1933, Cena 6 Kč.
nost. Z~to .musí sovětská poesie býti Pietní.'vzponiínka,věnovaná.
vlastní'
.
'

'

.',1

162
,'\

"

G

"

Že~otÍ muži-~anželi, jenž byl' karak-' stejně trpěli ve svědomí i v ži~ciiě,
teristickým 'zjevem

českých

nábo-

ž~nský~h a církevních poměrů před'
válk()u. Z~nířel'siceteprve poválc~
r. 1932, ale ,těžiště jeho život~wjeho'
bojů, ob'ětí, strádání/byl~' před vál-'

'I

nás zajímá především, cov'e spiskú'

řečeno o' těch refor~ních s'nahách,o
~od~rni~mu, katol.' moderně a ·~O
vzniku československé církve,' neb~l '
tam '~jsou kořeny církve' českosloven- "
, kou. Tehdy valila se k~tolickým svě. 'sk{ Až jednou bude historik; p~át
tem ,vlria tak, ~v. m~dernismu, pO-, dějiny' přip'rav církve' českosloven'slední to pokus, Vyrovnat r~zpor lid- ské, bude m~set analysovat nejen
ského' svědomí mezi katolickou cír- \ ,vzdálenější, dobu r. 1848, ale·' pře~

kví ' a' moderním názorem na život a ' : devším dobu počátki1 našeho století;
nasvět.'Tehdys~ lidé 've světě, a i .'atú střetneseopRčasto a Často se,:
u nás, o tákoÝévěci 'zajímali. Hojníénem dr. Loskota. Pak muposlouspodářsky , dařilo ,se celkem" SVěÚI Ží.i tato knížečka ke 'karakteristice
'dobře; mohl' se věnovati otázkám ,mtÍže, který sice' nespojil své 'osudy,
kulturním: Dnes rveme se jen o Ža- s osudy ',éirkve československé 'a je" l~dék' a jeho, potř~by. Loskot tehdy jich příslušníků; ale který zůs'tál je, ',byl v popředi' snah tak zvané:kato~'> jím' a jejich 'milým přítelem. Je zá~
lické moderny u ''nás., Byli, to Sv'ojímavo, 'zvědět, 'proč nešel, Loskot li
zil,Kunte, ' Loskot," E. Dlouhý-Po- námi,' ač nám' byl' ták blízký.. Snad,
kor~ý, kťeři přede', všemi bojovali by i o, tom byla mohla, jehó ch'of
za::práva individua,' ubíjeného; .tra- něco' prozraditi naší: veřejnostiicož
dicí, 'ztělesněné ~ kalolické círk~i.' by' nÍis listě bylo velmi ' zajímalo.
'Yši~~Lprobíjelise ,krutě životem, Ve spisku toho 'n~činí; Pódep~ant
obět~vali nejen práci, :alef zdraví. a jen jedenkráte se,'osobně sešel s L~:
'život.' Všichni z církve katolické skotem, tuším v roce 1927 níl pododešli,ač dalši,jejiéh'osudy vy tvá- zim, v redakci "Venkóva", aby mu
řely se různě. Mrtev jest z nich prá- vzdal svo~ poklonu; nebál si' h~ vá- ,vě Loskot, jehož osudy, boje,utrpe- žil již z doby modernismu.' Dojmy'
ní,ď~aděje a' zklamá~ílíčí :právěv podepsaného, kterýmiLoska't působil
uvedeném špi~ku jeho choť, od dět~ naň, byly nejlepší. Byio hovořeno i
'stvíjeho áž dosm~ti. V devíti krat- o církvičeskoslo~e~~ké. Atu ~~ě, ,Úd~ kapitolách, vidíme př~dsebou' děl,' že Loskot jí ne~ÝsI()vně :přej~.
rozvíjeť se život 'člověka, dítěte, stu- Proč sámzů~tal Loskot mimo, nf,
d~nta,"bohosló~ce,ho'ríivéhoa žha- inělodů~od ~,dierozmiuvy ..:... v
vě; vÚícihok~tol: k~ěze, ~eiórm'isty, různém ri:a~írání na Boha. Loskot
, vysto~pléhoz:církve,učence, žurna~ by(přiliš: oddán n~zorům ď svého
. li~ty. Tklivý, j~st'ten živolčloÝěka,
učitele A.Loisy~ho, jehož poslouéhal' ,
jenž prohřešil se jen tím; že stal se, v' Pářfži, než' abý' byl se ' považoval
. katolickým kn~zem, á ;jéíiž 'platil za , ď za schopna působiti "v 'di-kvi" v níž .
svůj ~ omyl 'trpkou daň' zklamání a' přes, zásadú svobodY-svědomí' Je víra
bolesti a 'úfrpeňí.Čistý byl jeho' ži~ v, osobiúho Boha (ve 'smyslu Boha
,~ot a' čistý, 'nezištný' zůstal' až, dó, "od 'přírody' odlišného) základním' kasinrti.Nás,"kteříp'amatulem~dobu' , menem. ;Podeps~nému zdáli> se:' že
Loskotových bojů, kteří 'iiJ'ámejehó I..osk~t býl : oddán mystickému chá.
jméno z"doby úsilí o ,reformy
cfr- pánLtajemství 'světlí a 'života a ·že ,
kvi k~to!ic;:ké-,v ,č,~chách, kteřUsme n~~ítil se při své opravdovosti dosti
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váme mučéstriou vzpomínku, za co
pr~sim ityz bratři, 'kdož neprožili,
'soDil . jako duchovní.' Škoda I,.' Nám co' jsme prožívali my, ilkdož přIšli
"
. všem, kdož ,jsme ho,znali ať· o~ob':: , ďdo dnů klidnějŠích.
, ně,: ať jen ze 'spisď; 'zůstane mužem
SpiseK, vřele doporučuji: ~
.
A. .Spisar:
pevného, - čestného karakteru. Zacho~
silen' oprávněri, aby přihlásil se do
.řad' našich, nebo dokonce' vnl pů~

_,l'

"

KNIHY."
Z nakladatelství. Nedělní besídka" hungswissenschaft" Band 8.)Oster(A. Novotriy) vHradci Králové. ;,Ve~ wiéck' 1931. M;, 4.50; 6.30. Spis dů~
řeje", nábož.;bóhoslovenskíi knižnice,' kladně filosoficky,ále přece-lehko "
řídí A.Nov~tny:i>Fr. Polák:, srozumitelriy a názorně pře~vědčiVy.
Sokrates, 7, Kč. 'i 'Dr." F r. / B e d~ - Důkladný rozbor celé' řady' problén á ř: Toleranční patent, 7 Kč: 3.2.4. ,mů a tneorií mra~ích. Přiznáni se
, Fr.' Pol á k:' Brahinánstvfa budd- : k idealismu, ve smysl~, duchovních
hism,us, 14 Kč. 5. Dr.J.'ProcháZ;· hádnot"tedy.pr~kticky.·,
'
ka:'Nábožimská-výchova ve škóle'apetei-Thómsen,prof. dr;: Pa-,
v, rodině,' 7, Kč.,' 6. Dr. Jas. Hiů- lasti~aundseine .Kulturinliinl
,ša: Ba~uch SpitlOia, 7 Kč.: (Přine- Jahrtausenden: Nach den neueste~
seme podrobnější referáty.) '"
" " 'Ausgrabungen und F,brsc;hungen; dar- ~
. "Ježíš Král: 16'úloh' k:; vyučováni gest elit. 3'., vollig neubearbeitet' Auf'náboženství a pro Nedělní' b~sidku'.: lage: 120 Seiten, 1931. J.eipzigj ~1in
Vydal ,Svaz Nedělníéh škol, v Hrad- _ rich.CenaM.3.60, váz; M. 5.50., O
ti Králové."
'nejn~vějŠích výkopávkáth ~' a:, obje~ ,
.~roi. K.,L~ n Ý i:D~saf T~kovAb- vech,v Pal~sÚně vypravuje autorvše-'
, šti~entněho Svazu, na ' Slovensku;, obecně' srozumitelně;' ale' na'věde~
, B~atisla;;a' 1čjjf"
'''<-::'
'ckém podkhlclě. Pro porozu~ěn{St~::'
, ,ť,);óf. K,ť La nyj: Preto pijú;!udla ~rého zákona; důležité. '
~:
alkoholické ,nápoje?, Bratislava 1932.
A l,b'ér't ' Sch wé i t Ze r:Aús
Abstineňínei klližnice sv. XVIII.
meinem Leben, und 'Denken. Cena'
Š o Hés o v á '~' K. .Lan y i: !i,M., ,vá'<6.5Ó. .Lipsko, Meiné~. Vel;
Niekolká sl~'v,k' slovenským ženám., mi'zajímavá autobiografie vynikají- ,
'Brátislava 1932. AbstinEintnej knižni- cíhá' the~loga, učenc~~, lék~ře, umělce.
ce sv. XIX~
"
"
" ' É h r t Adolf Dr. U:ndSchwei~
L o:s ko t o v á: Dr. Fr. Loskot. ,;' cik e r t J ul.' Dr.: Entlesšeiung ',der
(Kněz, novinář, učenec" člověk.)· Unterwelt.EinQuerschnitť durch, die
Vlastním' nákladem: Knihtiskárna· Bolschewisierung Deutschlands. ·320
~almáne~" a spoL ve ,V setině.' ,C~na Seiten. Cena 8 M;, váz.' 9, M. Berlín~
6 ,Kč. ' : , ' '
'
,o, Steglitz, ' Eckárt-Verlag. Obraz za, Dr<W a I 't her' S c'h
e doK 0-" myšlené zkázy Německa shze' bolw á r' z i k: "Ethik.Mit BeriicksichÚ- ševictví. Pozoruho'dny spis. ,;,'
gimg paedagogischer Probleme.>'~
G e o r gW ft n sc h: 'R~ichGottes.
,(Handbiicher:,der, '. neu~ren ,Erzie~ Marxis'mus,' Nationals.ozialismus," Ein
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Bekenntnis· religioser . Sozialisten.
LeopoldDin'grave: Wosteht
193i. Mohr, Tíibingen. 4 M., vázané die jungeGeneration?' Jena, Diede~
5.50 M. Pohled do boje náboženské: , richs. 1.60 M."
"
ho . ;~cialismu. s nacionálnim· soci~
G e o r gG ol é h: D~e deutsche
Iism~m v Německu. P~učné i pro ,JugendbewegUlig,als, :Volksgewissen.,
~náSr
,Leipzig. ' Quelle, u. Mayer, 1929.,
S c h li t z Paul: SčikulareReli~ L50 M.: '
'
gion; Eine Studie Uber ih're' ErscheiHan s von r: íi p k e: Kirche und
nung in der Gegenwart und ihre Idee Nationalsozi~lismus' in' ihrer' ETlI.'
" "bei' Schleiennacherund "Blumhardt sc h'elod ungss
'
't und'e. BerI'In SW
11,
,','
d~. J. 1932. Mohr, Tíibingen. ,11 M., 'Deutsche Landbuchhandlung.50Pfg.
váz. 12.80 M. Poučný spis~ theolo- Dohovor 1Dezicírkví a národním 50gickýéh otázkachd~eška.
'
cialisÍnem; "Jestli se církev, a náSchumann Fri~drich 'Karl:cionální socialismus nesejdou,nepo~
Gollesged~nkeiInd 'der' Z~rlall znaly hodinu svého navŠtívení." Po;' ,
der 'Modeme. i929. 'Mohr,:Tlibinge~. ,učné propozn'ání poměrů'; Ně:,:
14.40 M., ' váz. 17 M. ' ,
, , 'm:ecku:'
.. ' ,', ď., '"
, " ':

s

"

Der:

• F,r i e d e II ,E g on: " Kult~;g~-' '",Die Kirc,ke, und das dritle ,Reich.
'schichle der Neuzeil. i svazky. I. sv. 'Fragen imdForderungeri deutsche,r
11 M., váz. 14,.50' M.iIl. ',sv. 12.50
Theologen. Cena 2.40M., Gotha,
M., váz. 16 M.i III. sv. 14 ' M., váz. Klotz. Evangelická' círk~v~ěmecká
18' M. Míinchen, ,Beck. Vážný rozho- by, se ráda,dohódlasnacionálnim
vDi-a 'p~kus 'o porozuměni nejen pří- ~ocialis~em,ale ,za, úrčitých př~d
tomnosti, 'álé.i budoué:~osti. Dilo vě- pokladů. Kterých?, O 'tom' se lze poštecké' a' 'mysticky vykladatel;ké; Vi- tiČit ,~e: spisku.
,
',,'
dí nového, božstvím proniknutého ' Ma r ti~.B II ber: Ko~igtum Gol- Člověkabudouénosti. ,,les. XX+260 stran: ,7.50 M. Berlín,
. L oe w W il h.: :O!?ethe als reli~ Schocken-yerlag. ,První, ze 'tří knih,
'giOser Charakter; Míinchen, 'Kaiser- jež; vyjdou pod názvem "Das Kom-'
V~~lag~ 0.70 M~
, ,
~ende, Untersuchungim zurEntste~
G Í' li n d e I G íi n t her,' E.: ,Die' hungsgeschi~htedes' 'Ihessia~ischen
'Sendung 'der jungen Genera/ion. Glaubens". ,Trilogie o biblické "escha:.versuch ~iner, umf~ssenden revolu- tologii",; jejím původu' a jejich za-'
tionaren SiIÍ.ndlimtung ': der Krise. čátcích. PrvnLdil: liČí opravdo~ou
'Mu"nch'en" , Bec.
k" '5 'M., : va'z. '6'.5'O M. .theokracii.'-'nikoliknězovládui dr~Pokus o póro~uměni' naŠemu století . hý' se bude, obírat osobou, mesiáše;
velkého. ;přerodu II : poukaz ~a spo- třetí eschatologickým ~ napětím.
lečné úkolydnešzÍi mládeže.Ottfrie'd ,Kie'tzig: 'Die Bě" R o s e ns t oc k Eu gen u. C a rl k~hrungdes. Paulus. religionsg~-'
D. v «> Žl T rot h
Dás Arbeitslager. schičhtlich ,itnd psychologisch;
Jena;'Diederichs 1931.160 Seiten. untersucht.
tinter~uchunge;t zum
4.60 M.'
"
..
'Neuen Testament. Herausgeber Hans
Her ni a n n W a B: Geistige,Far- Windisch. HeR 22. Nová formulace
, 'mung der .Jugend unserer, Zeil. Ber- problému života Pa:~lova ,;., jeho
lin, Reichsaus~é:hussder deutsch~n obráceni; Zkoumá otázku tv~řivě ,pii':
·.Juge~dverbancÍe. 1931., 4.50 M.
vodního. zážitků . Kri~ta . v Pavlo.vě
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Qb~ácení.

PQdává shuktúru :nábQž,en- , v' Německu. 'Dnes :ódehrávásemezi
skéhQ zážitku Pa~IQva c~stQUpsy- évangeIíky to, co u nás bylo mezi,
· chQIQgíckQU a· histQ'ri~kQu.'
.'
katolíký již.v ď~inulém století: odéi- /
,Died~ich Bi~c'ho,ff: DerRul zenícírkví~:Kdy začll'QU evangeli.unserer.'Zei( nach Menschwerdung. cké ~í~kve pracov~t;aby 'j dnešní:
GQtha, KIQtz.:3 M.Kdse dnešk'a mů~: evangelik, byl získán církví, ,Kristu,.
"
.
že býti ř~šena jenzměnQu člověka, Bohu?,
· změnQu smýšlení. Jde Q·PQměr-Y v ' Han s W e g man n: Díereligiose
Německu,'ale pl~Ú.i jinde.
Lage d~r Gegenwcirt únd das Ireie
:' K' u r t P I a ch ťe: 'Symb~l u. IdQI. I Christentum. Ziirích, BOler u.' COl;
B~rlin, Cassirer, 1931. 150 S. 9~. 'Mluví prQ nutnQst sVQbQdnéhQ kře~
Z QbQru náboženské ,filosQfie, ale .rá- sfanství.·
~u pl~ě theolQgického. Jedná Ol p~~'M a t h i Id e LuXe n dOl d f: Er:"
zilání theQlogickém; .zdů;'~zňuje sym- losung von' Jesu Christo.' Miinchenbolický karakhir mluvy theologické.' LudendQrfs Volkswarte-VerIag. 1931;
.L u i s d~ Z u I'ue ta': La oración Děsně. povrchní PQkus vysvětlit Kri· del, incredulo. Ensayos sobre el pro~ sta a jeho evangelium" z Indie., Tedy.
biema religioso.:(ModÍitba z'tevěřicí- nic nov~ho. To zde již tolikrát hylo
ho. Rozpra~a o· nábož.prQblému.J. i 'tvrz.:eno i . vyvráceno. Vždy vážněji
Madrid.' .Bibliot~ca" " Nueva. Knih.a a poctivěji než zde:
'
španělského ministra zahraničí, . šéfa ,.' P r oi. Dr: M and e I: Das metcÍšpaněl~kéďdeJegacé na odzbrojovací physisch':religiOse Ringe~ der Nach, konferenci
Ženevě. Spis' kárakt~ri-' kriegsz~it.. Kíel, Miihlau. Dnes iř~ba
, . stický. pro nábož;-církevn{. p~měry ukazovat cestu; vedoucí z, dan~. skudnešního Španělska': Plný touhy po tečnosti k Bohu. Nenivhodn'é začí· ~íře v .. Boha, al~ odpor; k církvi :ka- nat věrou a Bohém, '~Ie' světem a
.
'.'.
člověkem:' Tedy opačnácest~, 'nii
tolické. . , , '
'; Kirche und: das drilteReich~F~a- kterou: 'doporučuje K;Bá~th a jeho
gen- lind. F orderungen d~útscher theologie~ A pro dnešního člověka'
Theólogen.I1. TeiJ.' 1932.· M; 2.80. schůdnější.'
Gotha-Klotz: Pokračováni, části· I.
A I ber t· S ch we i t ~e r: Goethe.
Stanovisko tiskunaéi~~aIÍsticko-so~' Gedenkrede hi' Frankfurt. 5í stran.
éialistického.Projevy the'()I~gŮ ~ 2 M. Beck. Krátké, ď~le nan,ejvýš občlenů strany. Důležitý spis . pm'p~
sažnézhodnocení významu Goethova.
· znání vztahů 'německého ,pr()tes~an:' ... !. D~•. ' Mule rt: Religio~, Kirche;
tismu k hitlerovcům.
....
'Theólogie. Téipelmann: . 167 stran.
, KarI' Gustav Ros' Ú : agnis~ ,4.50 M: Spis' v duch~ sVQb~dného
se: BerÍin, Wolf· Heye~.128 :st;an. křesfanstvLMiilert rediguje po : Ra2 : M. :Spisek pozorúhodný tím,' že deovi :,Christliche. Welt"..
' :
přlnášítytéŽ .zásady pro' cirk~e' proK a r L. And e r s .. 'S ch á 1': bl a
test~ntsk~.' které, my již p~aktikuje- MáthUde Ludendorlls Verleumdu~g
me: DOPQručuj~me.
vó~ Diebstahl .. der Evangelien. aus
,:Ru d. Grie sen g er: Der, Ge- Indien: und die Wahrheit.' GQtha,.
· bUdeteund ~seine Kirche,' Wiirten- Klotz.1932. 82 strano' 1:s0M. RQz~
berg;' K~hlh~~mer,84 Seiten. 1.50 M. 'bor ávyvráceni.,náíeidů~ MathiJdy
Spisek ličí úpad~k vlivu cí;kevního
Lud~nd~rfQvé na , křesfan~tví. "
'.
.
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19 n a z Roh r: Die soziale' Frage
Ra ďe m ach ~ rl' Neuleslamentl.
u~d das NeUe, Teslament. Munster i. 'Grammatik. .1925; ,2; yydáÍ:tí.
W,1930, Aschendorf. 1.35 M.Mnoho"
Moulto~~'Howár-di' AGram~;
myšlené k a popudů, porozumění pro mCiroiNew Teslament Gre~k. 1919.:
ne~náze a otázky
dnešni" 1- doby;\ .,1929.
' .
"
"
. ,Stanovisko je katolické,"
,
"
,
. P r eú s c li e n'~B a u e GTi~chis~h.
Jakob
Schílli,ng:"
DieA~/·
D eulsch es W orler'b uc'h zu"d'en S'h
f
'
,
cri·
lassungen' Kanls Ílnd des hl. Thomas
',",,','
,','
,
,
, '
, , ' ten des NeuenTestamentes.2. vydá':,
von, Aquin von der Religion~ Wurz.
"
,
liiíi-g'.1932, C,'J, B~cheri'6:M,Sta.' ni. 1928.
" "
novisko, katolické. '
. ' F. Kru ger: Der Sl;uklurbeg;Ú/
" , "" , , " , , ,'"
i,~,:' der ,P,sy',chb,'logie:J~na.G, F,,i, sche,r~' "
~,r n s:Ú"hr,bU,'ch 'd, e, s, rieut~sta7
1931. 26 str. M. 1.20. Dobrýúvod,do
mentlichen Gfiechisch. 'Gotha, Otto ' . '
"
'..
','
193C 215 stran; 6 M.' je to a~h~', / strukturální psychológie, ale.i do
, ostatních věd, pokud strukturální
rozšířelié vydání. Přijde vhod těm,
"", ' ,
'pojem v nich zdo~ácněL
" "
kdož nestudovali řečtinu' na' střední
škole a 'chtějí se yěnovat,.studiu
'Rud. BúItmann, Han's'von'
th~ológié.
S ode n,' He i n' r i c li
~ié k: Krl.
, Ti llW.; Koplisch~DiaÚklgram:' • ~isde~Glaubens"K~isis der Kirche;
Di-ei
matik. Miinchen,. Betk, .138 stran. Krfsis deř Religion.
'
" , Marburg~r'
,,'
8.50 M.,Velmi, uŽitečná kniha pro Vortriige.: GiéBen,,, Topel mann . 1931"
, studium Novéhó zákona; ,I, pro za. 79 str. M; 2.50. Téma' věru ča'sová.',
, čá,tečníky. ',PřLloÍnzasvěcuje, do'Řečen~ však více ~ hlediska, víry.
vše~h koptických nářečí.
,evangelické:' ,
G e r h ar dRa ti s che n: P~tro~
'A 1 fr e d . de Q u e r v a i n:, "Die,'
·logie~ 'Die "Schriften, "der Kirchen-, théologischen, <Voraussetzungen·, der
vater, und ihr.Lehrgehalt: ľO; alt. Politik. Berlin, Furche, 1931: 192
_ vydání zpr~c~vaÍ Bertold Altauer. stran 6 M., váz~ M. 7.80. Disk,Usekře.
Hérder, Freiburg.i •. Br~, -1931" ~4L~ 'sfanství s hlavními politickými sta·
'
' , M 'p'
, , "nov,i,sky'.
"
"
,,'
stran. 10, M'1 váz. l1.qO ' • ro stuJoh. Rei n w art h: Der Glaube an '
denty v, prvé ř~dě, ale i p~o odbor·
riík~ vhodné. Je to spis katolický;,
Gott u. der modeme 'Mimsch. Berlín,
C;' Leonard Woolley: 'Vor' Verlag des Evang. Bundes, 193t.'24
5000 ,Jahren. 13, vydání; Stuttgart, stran M. 0.50. Z kon~tatováÍ:ti hranic
Fránck. 118 stran. Cena neudána.
přírod~vědeckého poznání odůvodňu
'c., Leona ~ dW o o II e y: UT Ú. je p~třebu' ví~y.Tento způsób dnes'
díe :'Sintllut. 'Leipzig", Brockhaus,' nestačí. Seb~ důkladnější poznání ne· "
'1930.137 strán, Cena 6,50 1\1. 7 Oba, vyluč~tje Boha, ale, vede k' němu. ,:
,spisy poúčují o' poříčí Eúfratu a
'A ú g u st M' e~ s : r: Einfllhrung
Tigridů' na iákhidě, nejnovějšíéh vy~ ,in die' Philosophie'" und" Péid~gogik:
kópáv'ek,,, Četba velmi ·'zájínúi.vá 'a . Wi~senunďForschen;'Ba~d 23. Leip~
. poučnájákostudium starozákonní. zig. Meiner. 1931.' 198 .str.'M. 4;40,'
,vái: M.' 5.80.Vho'dnýspís pro uve·:·
, Četné barevné tabulky.
,B 1 a B~D e b r u Ii'n e.r: Grammatik deni do problémů filosofických.· Ne~
, des: TÍeutestamentli~hen Griechisch.· uhýbá se ani ,aktuálním;' problémům
1931: 6. vydání.
dneška. ' - , ' ,
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,~G e o r {Wo b b er m ini 'Gottes~ '90' st~.,' M. 2.50 ~áz.:Jémriá~tudie o
wort u. eva~geliseher Glaube. Gottiri: rozdiluzbDžĎ.ostfně~ecké a ruské:' ,
gen,,'VandenhDeck~.'Ruprecht, "30 , ,M.,O i be I i tú:ďJunglrau~nsohn u,.'
stran '1' M. DiskusE:.' s,theologiiBar- :'Krippenki~d., Heideberg,Wi~ter., 80"
thovo~ . .Doporučujeme. " ' , ,
", 'str. M. 3.50.,Zkoumá~ía~ýklad LuD~i é tr i c h 13 o n ho éH e r:Akt kášových, zprávón<l~ozeniJéŽišově.
u.' Sein, Giitersloh, ďBertels~ann.M a x W e n t s ch e r:: Geschie~te
1931. 158 stran, váz. 5 M,Známýnám der. Elhi~,,', Berlin,.JIl,nker, u.Dunn-,
německý systel11atik z kónference' v' hiiupt. ,1931., 113 stran., M" 5.50,. Na-, :,
, ČernDhDrských KúpeHch pDkouŠís~ 'hradí .vel~i ,dDbř~ spisy Dbsáhlejší D. '
• ci synthesu. KantDva 'transcendénta- stejném témat~.
.',' ,
, ',
_ I:I.ans,Duhm,: Der Wegdes,113~-:;.
" 'lismu'a Hússerlovy~fenDmerii:í16gié,v
v obor~ filosofie' jako podklad novo~ 'd~rT!enMensehen zuGo/!: Mu~chen:
d~bé prDtestantské : theologie; ,Činí Reinhardt. 1931. 198 str. M:' 4.50,
tak se zdarem: •
váz., M. 6.50. Založena na, stejný~h:
·'·
. "h': B"
'h ' 'ff' "S' " , myšlenkách, jakéi nám jsou vůd,?e,m
on, .oe
"D
, ..letrlc
,
"
" .er. ane-,' v,' p ř ema'h"an í k""
rlse na'b DZ,ens ké v d nesto rum , C~m.munio" . Ei~e dogmatische ní dóbě
'
zur Soziologié
. O t to'
B ar d en h ewer:
" G eUntersuchúÍlg'
",
,
. 'der Kir-,
ché,Berlinu,'Frankfurt;
"
" ' . ,- ,
" Trowitz,s,ch.
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Má
úkolem
PD'5
B'
d:
D"
"l't
t'
p' 'd 'd'
,
.
"',
'
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ID sice
pUVD
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K a r IN ot"z e I: Russfséhe .Fro- , TentO" dil· je poslédrii; Harnack, vy. , Sp:
migkeit, Miinch~n, p,' MulIe( 1932,' SIDVils~ ci něm uzIiale,
y

,

'

;'

",

..

'

, . .

':,'

',.

'...

y , ' ,

" , " . ' ,

, ' , '

y

y

'

y

"

y',

•

"

.'_.

:: '

.. j

"

ČASOPISY.
, Z~itschrili liirdie altieslame~tlieh~
. Wiss'ensehalt und' ·die' Kunde des
n~ehbibliséhen Judentums, (ZAW,)
Vydává Joh: "Hempel. 1. sešit, rDČ,
1933, W. Staerh Zu Habakuk 1,
5~11, Geschichte ,Dder' Mythos?
, Z . veršdl, 5~11 ~ycházL skoro,
všechny pokusy o datování knihy
HabakukDvy. ,V' nich se mluví o:
Chaldejích atD SIDVO jést.,výchDdiSKem, Poněvádž však, nEmí mDžnD

nalézti v babylDnských dějinách dD- '
bú, k níž by -se tyto' verše p1Dhly
',. vztahDvati,
odvážil se B•. Duhm pD~
, ' ,
' I
. sunDuti je dO' doby, pDzdějŠí. Pova- ,
žuje SIDVO "Kašdim"(Chaldéjci)' za:
pDzdější interpolaci a opr~v~je je
naJ "ptivodní" Kittim, značící evropské Řeky, a dospivá k výsledku, že
Habakuk je prorDkemčtvrtéhD sto- - ,
letí př. Kr., a že, podnětem k jehO',
vystoupení byl příchDd" Alexandra
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,
~

,~

-.;.0'"

~elikéhodo Syri~

kolem r. 333 (bÚ'- ", opak J oele~ a Eze~hiél~; (Gog.). I u
va u Issu). Sellin ~ V,' prvním -vydání' těch nálezneme mythické:, vypodohsvého koinentářé(Das Zw8lfpr~ophe- nění'móénéh~ národa,nebo'mythické
tenb~ch, 'Lipsko,' l~122f s : Duhmempo;tavy) které byly 'později', histo-:
plně souhla~í:;,da~ganz'e' Buch h~t ricky"vykládány avýldad přijat, do
es mít 'ein ullddenÍselben, Gottlósen textu;, 'Je 'možno, Že;i u ,Hab. ',1,,6
zu tuní dem griechischeri Tyrannen Chaldejšti' jsou části ,pozdějšiexeAlexander, und " seinem 'Volke" ,(S.g~se~' Septuáginta by na, to, ukazo332); ~ Zde, navazuje' článek Staer- vala.',
", ,
kův. Hned na počátku zmiňuje"seo
'Jak' jedrio ~lovičkó ,může přinésti
Sellinovi a j~ho novém stanovisku mnohó; rozdílných' názorů v' theolo~
,',
podle 2. a 3.' vyd. jeho -komentoiřé., gické mluvě, zvl. při překladu do jiSeIlizi se odvrací od Duhma a, klade ných'jazyků, ukazuje nám čl. W. F.
knihu,Habakukovu,'do století' Jere~ Lofthouse: Hen and Hesed in thé'
miášovaí praví, že: celé proroCtví H. OldTestament, Str. 29--35. Obě slo.. p~cházi z 'doby, kdy no,:,obabylon- va' značí "přízeň, milost", ale jejich
skářišé měla za, sebou již kus dějin
význam, ,již v' samém St. 12. není
a kdy stála na politickém, obzoru stejný. Lofthouse vypočítává 'místa,
,Jizraele jako' veličina impet:iali-, kde těcht?,slov byloÚžíto,:a:vevět~
stická:'~Termín vzniků by byl 600 až
šině případů podává i ,řecký překlad
586. To sedá (nebó také nedá) do- 'ze Septuaginty:
káz~ti 'hlavně' z ,veršů 1, ,5-11.
S. 35-47, ,J. Kaufm~nn" Probl~me
Staerk uvádí příklady, že se to do~ dér israelitisch-jíidisch~n, R:eÚgio~s- ,
kázati nedá. Např. k Chaldejským geschichte; III., Die Unabhangigkeit
nehodí se líčení,' jak dobyvatel se des Pent~teuchschrifttums, vom Pronáhle ,přihnal se svým lidem a rychle ,phetismus.K. d~kazuje, žePentateuchuse-zmizel (proto, nmozí myslili i a ,Proro~i liší ,se již v základních,
na Skythy) nebo prorocký nářek, myšlenkách. V historických knihách
kteTý je možný jen ,jako výraz dě- neprojevuje se skoro žádná známka'
, jinného prožití' společnosti, jiŽdlou-, zná1~sti p~ofeÚ~mu (mimo zmínku' o
, ho pod útiskem tyrana trpící atd. Íz. v' kniz~ králů). Ka~fmimnsrov:
'Stáerk vidí' úplně jiné východisko nává filosofii dějiri' u proroků av
.i těchto hypothesí:' "Verzicht 'auf kl1ihá~h hi~torickych:p~oroci znají
jede konkrete geschichméhe Bezie~ dvě provinění Jizraele mravní aná~
,hurig der Schilderungen des Gott- boženské' - kdežto knihy híst. póu~e'
losell :,bei . Habakllk'" (6). Pr~róéké náboŽen~ké. Sociál~í ,zlo, není' v hist.
výroky" jsou ~ythickýmvylíčením knihách vůbec zmíněno (s. 37). Pro":'
" protibožské moci světové, jsou my- roci ~a.jí učenr'o, primátu ethiky á ' ,
them o Antikristovi,' do'nějž se do: nikóliv oběti - ' Tora uzÍiávávédle
, staly barvy dějinných událostí doby,' sebe opět imr~vnf závazky.N.a~pak "
; níž prorok 'a 'lid žijí. To odpo~ídá zase schází u před. proroků myšlen- '
,pak i eschatologické náladě ll' H. ka o, iediném legitimním ~istě obět~ "
Staerkmáto potvrzeno i stilisÍickou ním, (s: 41). NejhlubŠí rozdíl vidí K
povahou veršů (S.' 7.). Průkazný~ v p<JIllěru k~ízím ,náro'dům. VětŠina'
materiále~is~u mu i parallely z ji~ proroků očekávala" z'ánik ' 'modloný~h proroků blízkých době H;:Na-· služby,' obrácení se národů k Jízr'aehuma; ,SofoniáŠe, ' Jeremiáše'a., na- le a holdovánfvšech Jahvovi. Sku~_
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pina .Pentateuchu·(mimo', . vlastní,. všech :možných' stanovisek (pravosť
pent.· ještě knihy:, Josue, Soudců, . knihy,celistvost knihy; apokalyptika,
Samuelovy a královské) viak . věři, . vztah" k, pathologii . a ,parapsy~ho-.
že svět zůstane~' ro~dělen na,.;dvě 10giiatd.).,'
, Části:. : Jizrael, národ., Jahv'ův a 'PoDrážďanský' .časopis'. Chrislenlúm
hané. ".
'.
und W issenschaft,. seš. 5. (květen),
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. V časop. Theologische Rundschau, Amose nemáme p()dróbného vylíčení
11}33,'seš,2., ~tr.92-118, Cu rL KúhI:' , povolá~í za proroka jako u. Izaiáše,' .
Geschichte derHeseki~'t ..:.,' For- Jeremiáše ,'a Ezechiéle. Herntrich se
schling. Klihľ ~ebral všechnu lite~a pokouší bráti ,jako' jediné. výchoťuru . o próroku. Ezechielovi . a i ~ho , disko. 7, .15:' "Jahve vzal mne od
kniz~. a~~jíinavtm" ipůs~bemď pro~ stáda. a řekl mi: jdi a. ,vystup jako'
~ádí .' čtenář~··: jedn~tlivými fázemi. prorok 'proti mé~lU lidu jizraeIskévývoje' kritiky n~ .. Ez~chielovi . ,se mu."
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, RUZNE.
.. Biskupská koniere~ce ve Fuldě, vY'dala . projev, v: němž praví: Vrchní,
pastýři' německých, diecési zaujali v
posledních letech z, vážných'. důvo
dů::.zákazy 'a:výstrahami odmítavé
stanovi.sko, k.národ~ě so~ialistickému'
i

.

\

hnuti. Nyní však nutno' uznat, že"
nejvyšší ,zástupci říšské vlády,· kteří'
jsou zároveň vtldci tohoto hnuÚ; dali
veřejné ,a: . slavno:stní' . 'prohláŠeni,
které·.je v .souhlasu snedotknutel~'
nostík~tolické:věrouky. a.;>né'změ-'·

- '
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'

nit~l~ými ,úkoly'. a

práv;'katoHcké Obývatelstvo'" muze v ,jeho: odchodu
církvé. KatoHckýepiskopát; ,aniž,oplakávati 'jedrioho I, ze 'svých' nej-'
,zrušuje své, dřívější odsouzeni ně-, 'věrnějších 'synů, a nejněmečtějších
, kterých 'nábožen'skó-mravních oiny- biskupů; 'NěmeckA půda'm1!,budiž
lů,dospěl k přesvědčení, že není' již lehkál" ,Biskup Dr.' ,Klein byl jme'třeba, aby uvedené ~Šeobecné. zákázy nován,; biskupem ,brněnským v' roce,
aVýstrahyhyly i riadálepovažo~ány 1916 po odchodu hrabětéHuyna na
, ,za nutné.
,'
stolec arcibiskupský v Praze:, Tak
V Jerusalémě ,sešli se ve§keří ra- byla obsazována místa biskupská. v,
Mni pal~stiTlští, aby pojednali o si~
českých zemích!
"
.
tu~ci v sovětském ,Rusku. ,Po dlou-V'Mnichově konala se ko~/erence
hém rokování" usnesli,'sena resoluci: delegátů starokátolický~h církÍJí sjed:.., '
1. že je ,nutno,' aby.věřící židé ko- ,'nocených
U trechtski" unii, která
, 'nali zvl~štní. pokání; .' 2.' že se mají, se' ústávi1~ •roku. 1889. K' unii' při:.. '
konati peněžní sbírky, které' mají náležejí: st~rokatolická církey "Hobýti první poinocí israelltům nejkru- landsku; švy~arsku, Německu, Ratěji postiženým' sovětsÍl:Ou' vládou a. kousku, Československu"dále pol-'
/pak' těm; 'kteří ,mají dosti. a'dv~hy ská ~ národ~í, cí~ke~ v Americe ,~
přek~očiti tajně. hránice SSSR a Polsku.K~Ílférence z~bývala se. též~
přijiti do Palestiny; 3. že budou hnutím' ekuménickým a, vysle~hl.{
. sou~tavně protestó.vati ti vlád ~šech zprávu taj. bi~k. Dra Kiiryho o sje~
civilisovaných národů p~oti násilí, duy roce 1931 .~ pravoslavnými cír~
ktérému jsou vysta~éni ~Úící 'židé v kve~i v, BOlinu; ~oku 1934 má se
~ SSSR.;'
.'
.
.
konati v Mnichově., XIII.' starokat~7
"Lidové noviny" . přinesiy zprávu lický mezinárodní kongres. K tomu
zPešti, že ministr vnitra "rozpusfiI se' oznamuje; ,že, starokatolická cí~
peštský Lutheríiv~~olek, poněvadž kev ,chorvátská :vy;toupila ze svazu
zaujal ·nábožensky. radikální ::stano- starokatolické. Utrechtské' unie' pro
visko,. k politickým .·~,~áboženskýln rozpory: s něme~kými ", členy. unie"
otázkám, bojoval proti zpopelňování pro ,útoky, kte~mi němečtí členové
mrtvol a útočil v.tisku prudce proti· zahrnovali ,'v' poslední . době bisk~p';:',
poiiticé . évangeHckéhó biskupa' Raf- ~alógj~ru,. hlav'U élíorv~t;kédrkve~
f~ye" usilujícího', Ó. 'sblížení s kato- , 'Bratrská'. jednotaochraizovská,v
H~k.!lu církví.,Bi~,k'UpRaffay byl; Malé .. Velké u Búdyšín~ v:Ho~i .
,Římě přijat ve . slyšení' papežem.
LužiCi v Sásku,'založená r~k'UI758
Spolék :tvrdí; že. se jiŽ 400 let ne- h~ahětemZinzendorfem; bude~laviti
stalo,' aby,. pr~i'estantský církevní· letos, 175.. VÝ~očí '-svéh~ trvání.. Jsou
hodriostář učinil' hold, papeži. ' Mi- to",' potomci • emigrantů z 'M~~avy; <
: nistr vnitra se' však biskupa ujal' a . jimž . zakladatel věnoval tanmí "staL~therův spolek rozpustil.'
tek, •. na němž, téhož' roku'. po~ta~il
. 'Ně~'eéko1Iacionální,;Freudenthaíer kostel •. Dnes o~šemiest, c'elá. obec
. ieitunit přinesl 'na i zemřelého bi~ riě~écká" alezachovává.,:do~ud· věr':
skupa Klei~a tutoposmrtnou 'vz~o~ < ně,veškeré,< zásady 'a řády jednoty'
·mínku:"Jméno· velmistra a ,biskupa' českobratrské.: < .
' . ..
.
-'Dra, N~rberta Kleina bride vŽdy zářit
O· poměru státu k 'círk~íni v Ně
ý; historii Německého . řádu,' němec- hteck~' pr~viI .říÚký' <kazi~léř . Hitler
'~ého lidu slezsko-mor~v~ké:,otčiný. ve 's~é zah~j~v~~í 'řeči v~· sně'múdne

v

>

I
,>

t

<

171
I

'

.

;'

í'

"

23. března:, "K politic!<é~uamravní- 'storním"radou Ankermannem v Krá-,'
, mU,9brození veřej~ého života před- lovci, byl zakázán.. ,
pokládá s~ zabezpeče~í( života ná~ ~'VMariánském k~stele 'v Berlín"ě
boženského. 'Národnívlád,a vidí ,v" byla uspořádÁna 3; února t. r.;,Ně
obou křesfanskýcpvyznáních' důle- meckými křesfany" '. (Deutsche Chri'Žitéčinite!e k udrŽení německé ná~šten), bohoslužba na poděkování 'za
rodnosti. ;Vládll bú de 'vždyresp,ek- - ~skutečnění, ~Iady národníhosjedno~
tóvatL uzavřené, smlouv,r' mezi cir- ,ceni, pod vedenim HitÍerovým, na
kvemia -státem. ,Práva církvínebu- 'kteroužtóbohoslužbu byL takový nádo'u, zmenšena;, Vláda' očekává" a, val lidu, ž~ musela býti opakována.
d,?ufá, ,že ci~~v.e.:b':1dou,pra~~vati k
'Ddm- německých volných mysliteÚi
národni~Íl.a~mr~vnimuďob~ozeni ná- v Berlíně byl policejně uzavřen a ~~_
, l'0da , ně~e~kého., Vláda bude spra7 pečetěn..'
"
vedlivě "vycházeti, vstřic' i ostatním
.Z
k"
k ' . d • 'S k kt •
" ." , , '
. " . . . , ' ems a clr evnz an v as u, era
vyzna,
aby
'1929 '7'1/'
'1"
,', mm,
" 'ale
, "nestrplj
'"
" pnslus-, ,o''b"
nase I'a V roce
7Z ml Ionu,
'nosti
k
určitému
,vyznáni
nebo
rase
k
l
l
'
"
'19'32
'3700000
'
" . ' k""
' ..,
po es a y roce
,na,.
by,10 zneuživ,ano' ,'prestupovam za- ,
'ký h
k'
,,'
.
'
'b'
'k'
d'
•
i
1"
~řišs
c
mare.
,na rzovan z ocmum. '
"
,
k onu'. ne o
,Vlá<Ía,zajišfůje;kfesfanským 'cir-'
časopis !,DieFanlarc"! orgán "N~"
,kvim vÚv, ~eŠkoI~ i ve výchově a meckých křesfami." (Deutsche ,Chrl~he ' udržovati přátelské styky 'se sten) ve Frankfurtu nad Mohanem,
'Sv'a:iou'stoli~í." "', ,"
.
','
ohhlšuje' ve svém 1. čísle' z 25. úno," , ' , ' , , "
, " ra t. r., křesfanský plán' jakési pěti-Ří~ský komisař, pro pruské mini- l~tky:' "V pěti letech _mu si býtí vyďsterstvo 'vnitra 'n~řídil 'přisný dozor, hlazen veškeren ~eřej~ý i tajný ,vliv'
pa'šp'0lky a společnosti, které pě- organisovaného bezbožectyi, v~ 'Ně
stují kult, nah~ty a zakázal různé" mecku. V 'pěti leteéhmúsí býti do"v,:černí schůze těchto spolků;
'sáhn~to toho, že bude pokládáno y
\:VydáiJá~í ~eděl~iho čas~pis~ ;;Der ' Německu za hanbu; n.enáležeti k ně- '
~eÚgios'eSozialist" 'v, Německu, bylo jakému křesfimskému vyznání. V pě, :-z'akázán~; j~žtojinenovaný list byl" ti létech ~usí opěrzavládnout~ silI • dí-gáíiém' sÚany'" so~íálně~demokrati~
nÝ'křesfanský'duéh ve veřejném 'žické a:óbs~hó~aI' marxistiék{ náz~ry. 'votě, n:ik~li~ :všált jako pan'ujíciÍn?c,
Zda byl i,:Zeitschrift fíir Religionale jako duchovní. síla...
, ~ndSozialismus", vydávanýprofeso-, ,'V:Basil~ii prohlásil~ se 61% učit~
rem: Wíinschem ;vMarburku, z~ká~' Iii pro moiflitbu' př~d a, po školnim.
zán, nezdá se, býti' pravděpodobným. vyučování, ' 23% ,'. učitelů ,prohlásilo
Nakladatelství náboženských sociali~ se, proti, 16% s'e zdrželohlásováni., ;
, stů 'v ,Manheimu podalo I proti tomuto ' , šest švýcarských náb~ženských' ob- ~
odůvodnění zákazu': na: roz~ódu jícich , ~í zavedlo při vysluhování ,večeře
místech protest. ',~áb?ženšti soCiaJi~ Páně víno prosté alkoholu, tři· jiné
sté kJadli .vždy ti.ej~ětší váhu na to, obce 'zavedly totéž, ale jen o urči
aby byliJHnančně, organisačně a iých a významných svátCích.Cirkev- ,
ideověnézávislí na politických stra~ ní' rada basilejská dovolila všeni ~á~
nách. "
"
,božén~kým 'obCím jednotněat"á~'
. 'Ev~ngeIÚký drke~~í 'časopis' prole sÍaviti' v~čeři Páně. S ví~~m alko~
~ýchodni
Piusk6,, , vydávanÝ"
kotisi~
h~Iůp~ostým.
..
". '..
.
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"Ná národních školách v Elsasku~ . : ŠkoÍní kuratori~m V\Pozncúti, neLotrinsku, odhlásilo se z vyukyná- dovolilo, jédnom'uřišskému' Němci
boženské z celkového počtu, 215,927 ,-dáti svoti d~éru dosouk'r()1l1é 'něme~ "
jen 437,dftek:
'
ckéškoly a odůvodnilo svůj:výnos
Britská' biblická spoléčnost rozŠí~ tím,'že soukromé školy vPolskuj~óu '
, ři1aroku 1932 11,888~226 biblí, 'No- určényjen 'pro' polské státiíí občany'
vý~h zákonů a jiIiých'čáslí bible,' z \ německé národnosti. Policejní' úřádv '
~ichž 7,604.625 biblí bylo ro~šířeno. K;otoširiu nedovolil německé souk~o-'
,1.130 kolportéry,a to jen v horách mé škole autobus()vý provoz pro dopravu30 Školních 'dětí do sousedni~
'Aridsk.ýchv Americ~' áv, Tibetu. '
lío' níístas odt1vódněním, "že/.jízda
,Podle posÚd1Ííh~sČiÍá~ílidu v, ro,,: ' -autobusem ohroÚíje idraví ~'h~zpeč':',
ce 193Ó jest v Praze 1~:48 proc.lidí ,nost dit~k".
bezkonfesních ·(v roce, 192.1, l8.81
o;d~pfel ~ři s~ud~im'
proc.), počet, řim: katolíkÍ1 ~touplz - V'
ndniJ
~d
en'svěd
e k při pří~~zép~lí~
58.39 na 58.49' prac., počet přísluš~
biti
kříž
z
dův~du,
že té, '~~ní hygie" níkůvyzná~i č~skoslovenského
stoúpl
z, 12.71 na 15.78' proc;, počet evan- ni~ké; bylodsotÍzenk pokutě 50 zlo- '
tých nebo ke 3, dnů;Uvězení a 'z.dai.: "
;, gelík.iÍ~e 4.58 .n,a ~ 5.58 procent '
šíhó soudriího 'jednání byl jako'svě- '
" Českobratrská, církev- vydá;tárý " dék vylóučen.,'
',
českobratrský katechismus z r. 1604;
Ve vesniciŠiiírC:e u ChoÍmu v',1>ol- ,
~bý ,~yučování nábóženské 'navázalo
skuzasadili
se římŠtí katolíci ,u 'úřa-:
na starou českobratrskou
tradici:'
';',
dů, aby byl před léty uzavře~ýa za~ ,
'Séniorátni,shromdžd ěiti evémgeli~ 'pečetěný, ~rthodo~iií chrám znovU: '
cké· cirkv~- v 'Rakousku " požád~lo otevřen . . \
-- \.
vrchní drkevni' radu, aby zakázala
, Cirk~~~ Či~~. přip~jenék~á;~d;i .
duchovním 'účastniti' se veřejně' poli-'
cirkévníradě,' čítají 306.000 'členů:
tického život~ a, politicky vystupo'106.000' čítá' církev Kristova, 101.000
vati. '
britští a . _ amerikánšH " , In~thodisté; " '
.,' Nový dánský trestni zá'konpřipou 28.000 Oaptisté,' ,14.000' kongregášlí při spácháni zločinu nebi>· pře cionalisté. Basilej sk:á misie čítá, 7:OÓO
činu. opilost, jako, pólehčující ,okolčlenů. K národnf~írkevni 'radě,rié- "
nost jen .tehdy,jestliže ji obviněný' připojila se, čínská, tuzemská. misie,
, 'sám nezavinil:: Místo. vězení může
(74.000) a lutheráni (27.0oo);, , ':'
býti : dán takový odsoúzenec až na
'Dne 9., dubna t.r. ,zemřel ~ Bráti.;
5'Iét dod~nu~ovacipracovny a mů-,
siavě na klinice prof. dra' :Viškovské~
žemú býti potu 'dobuzaÚzáno.p'o~
ho evángelický' biskup (a/v.) DrTh;
. žívání alkohÓlÍckých nápojů; Po od'h. c •. D u š ~ n Fa j nor, rodák' ze
. pykání tÍ'estu může býÚ dán' do ústa~ Sénice v Nitranské -župě, ,kd~se navu pro aÍkoholiky.
''
,
rodil dne 20. list~padu 1876. ~Je' za':
EvangéÚcká 'cirke~ ;~gsb'urgskéh~ jí~avo, že zemřel: na ,rozklad krve ,
/. vyznáni v Polsku utvořila s várŠav- jako jeho předchůdceevatigelický
skóu 'ci~kví refórm~va:riou a s metho- ' biskup Samuel :Zoch.Jeho otec jmedisty, ;,Spolék 'přátel'Yísma svaté- 'noval se štefan, který, byl činným ve
ho", který vydává pro své Členy br~ veřejném životě slovenském :církev~
, žury s, návody pro čteni' Písma sv: .. 'nimi' politickém a' j~k~ vytiik'ajíci
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sló~enský. notářproslul ;jako obháj'v procesech politických; I Dušan
Fajnor l studoval. na universitě V PeštLa 'na ,evangelické,the~logické fa-'

ce

'lrkutska býly vyrobeny naSibíři'_v
Petrovských závodech. Ikony ,z p~
trovskýchiávodů patři . k; ,nejvzác~
nějším dílům uměleckým.
'

kultěv Prešově.-Naknězebyl ordi~
'. NovY . srbský' prav~sl~v~ý. metronov~nrok~1902.:Dr,. Jar?slav J~:- politcÍ~I?ositei byl. v Záhřebě,slav~'.
~OV1Č, bratIslavský, evangelický farar, nostněuvitán od zástupců pravoslavnapsal, že ztráta, která stihla evan- né církve a,i od státních a obecních
gelickou církev na, Sl~vensku, smrti úřadÍt, K uvítání dostavili se také,
biskupa Fajnora, j~st těžká. Byli li-hosté,z Bělehradu az'Niše kde biterárně~in!lýin, přispíval do če,tných 'skup 'Dositej. až dosud působil. Slav~
~istůa '~ýva~., také. red:ktorem "Str~- ;osti se 'zúč~stnil, také', zástúp'ée' krá~
ze na SlOnu.' Byl pohrben v, Modre. le 'srbského, jakož' i vlády, 'dále řím." ,V posled~íd~bě se 'iednalo~ezi katolickÝ farář Sino~čič, evangelick~
východoslovenskými; kalvíny o otáz- 'biskup dr, Pop,starosta dr. Krbek,
ku, příštIho sídlakal~ínského bisku- bándi. Petrovič.' Skopljský metropa Indrányiho:, Jednalo "se o to, zda polita Josif představil nového prV:~
, 'bude bydleti, v Košicích nebo v Ri- níh~ metropolitu. Nový metropolita
'mayské ,Sobotě. ZáleŽitost ,tuto roz~ pak' měl promluvu, ve, které zdůraz.
řešil sám biskup Iridráriyi, rozhodl, 'nil, že ,chce 'býti·, služebníkem míru"
že ,bude' úřadovati: v Salanci~ ,
který přinesl Kristus člověčenstvu.
'Ř'
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, dostával bohaté 'dary, 't~kže tento
'Londýnský ,;DailyHe;ald" sdělÍ1~ .
zbožný pódnik byl. současně i, výnos-' 'je, že polská ,vláda svtm' ~ástupcem
ný, Úmysl,svůj ~šak jíti pěšky musel' v Berlíně zakročí aže sáhne k,odve'.
změniti ~'c~stu dokončil~ute~,
tě proti Němcům z Německa 'v Pol,
, ' ; . ; ,,'I '
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,',
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nýznalec' ruských památek,' próhlá, ,sil, že má pódobné ikony ve svých:
sbí~kách, a žé podle. posudku univer-'
sitního profesora,:Pok~okovského Z
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,Podlé mezinárodní statistiky' je
nejvíce rozvodd 'v' Rusku, nejméně
v Anglii. Podle tétá ,mezinái-odni sta~",
tistiky, ,v' níž nejsou . zahrnuta'dáta'
ZHalie, Pólska, Španělsh a. z Jugo-
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slavie; rozvádí
v Evropě ročně.' ním !3avorskupřesídlil do, kláštera.
,425.000 ,~~nŽel~tví, ,a ,s těmito státy" Opat Schachleitner tohoto ' rozkazu
inůŽ~me odhadovati: na 470.000 ,rot- neuposlechl: a' zůstal ve ~vém' sou- '
yodů.z úhrnného počtu rozvodů,při-:, kromém"bytě. Dne' 6. března t. ,r.
ďpadá na: SSSR 68p~~cent, ;deve .byl mu odevzdán od pápežské kuri~
dvou letech' ,stouply rozvody o' ~41' poslední rozkaz s přesně vyměřenou
tisíc, roku '1926 ,bylo zde 'rozvedeno lhůtou., Scháchleitne'r 'opět neupo-,
178.225, roku 1927 306.388 a' r. 1928; shichl...'
'
,319.150' m~~želství.'
,,',
, ,universitní profesor VojfěchŠanda '

Poměr;ě nejméně dochrízf ,k ro'zvo~ v ,Pra~evydal v .latinské: řeči,svou,
, dům v Anglii. Na 1.000 'obyvatelů' obranu ve 'sporu 's pražským' nunci~ni
:připadáv Anglii 0.09(3565případů),Ciriacim::a' věnuje ji kardinálům a:
,:e Finsku 0.11 (375), v Portugalsku ostatním 'církevním 'hodnostářům.
0;15 (958), v ,Řecku 0.20, (1.232),' na :Vy!íčeny jsou tu, události, kdy árci-'
Islandu 0.24 (26), v Bulharsku Ó.24 biskup dr. František Kordač po vi(1:360),<v Nor'skuO.31 (873); v: Bel-' 'sitaci na Českobrodskuna počátku
'gH' 0.31' (2.491), ve, Švédsku' 0.36 'července 1931 náhle zasáhnutím nun~
(2.218), ,v NizozemskuO.36 (2.853), éiovým odstoupil a ,nastaly známé
včeskosloverisku 0.39(5.697). Po- dozvuky v arcidiecési, za nichŽ byl
měrně častěji, než"ú nás dochází 'k" suspendován profesor Šanda. ,Dovorozvodu ,v Ru~iinsku,' kde přip~dá ~ zujé, že nebyl vysl~chán, dovol~vá
ná ,1.000, obyvatelů 0,42 rozvodů se církevních tistanov~níproďsebe a ,
(7.618 případů), ve FrancU '0,49 prohlašuje, že' neodvolá, >,poněvil:dž
(20.409); v Maďarsku 0.60 (5.162), ,nelze pravdu Odvolat.
,'v Estonsku 0.62 (697), V Německu,
V Poděbradech konaL se, ve :dnec;h
0.63, v Dánsku;, 0.65, 've švýcarsku .30. dubna a 1. květria, výrOční sjezd·
, 0.67, v Rakousku 0.98, 'nejvíce v Kostni~ké jednoty. Účashíícisjezdu
Rusku 3'.15. V Rusku rozvádí se prů- položili' k pomníku Jiřího' z'POdě.
měrně' již každé 'čtvrté m~nžélství, v brad vaVřínový, ~ěnéc; Se ~t~pňůvpo.'
Rakousku'
ósmé', v Němécku čtrnácté, ,mníku promluvil, prof:
' di. Zilka' a
,
v' Ma:ďarskupatná~té", ve, Francii polský host,'farář NikodemzU~t,ro-,
sedmná~té,
'v Československu
d';acá~' • ně. Večer konala
,
,se disk\1sní schůié
,
,
~éčtvrié,: ~ Anglii' osmde~áté~smé;
na theII1a: "Obr~na ,a výboj čsl; pro, "Časopis ",;Bayrischer, K urie~" při- testantismu",: ~ níž' referovali sen.
Čapek.'
, "ne~I zprávu, že pověstný, mnich be- Machotk~z PIz~ěa'dr.
nediktinský,' Albán: 'Schachleitnerj v' pknární schůz(sj~z40vé dru~ého
který ~ž do převratu bfvalopatem , dne byly proÝedény:doplňovací,vol~
kláštera v Emausích
Práze a kte- hy, při nichž zan'ového ' předsedu.
rý pro' germanisační činnost musel zvolen jedn?Íny~l~ě ,d~savadní, mistoFrinta(ježto dosaf'epubliku opustit, byl suspen'dován předseda dr,
a divinis, t; Oj: byly'm~ 'kongregací , vadní předseda' prof d~.ZiIka se-'
Římě zakázány, funkce kněŽ- , trval, na své' resignaci. zá zemřeléh~
víry
ského úřadu. Loňského roku ,v, čér I. míst~př~dsedu; biskupa" dra Fajvenci a prosinci ,byl mu od papežské nora, ,byl zvolen: posl. Ze1!Ian, evang;
"kurie dán rozkaz, aby ~e svého sou~ farář a. v. z Trenčína. Bylo ,přijato
kroiného' bytu ve Feilnbachu, v Hor~ '5 resolu~í, a', {~ proti nápo~'"bCZ~,
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božectvi: amate'rlalismu a pro řešeni Ch~ám, stavě~ý ve sioh~ hýzantském.
, sociálních' a' 'hospodářských otázek' v bude v lé!ě dokoričen a: vysvěcen.,'
, duchu evangelia; dále proti předloze
M. Z>"'
o reformu,§ 144 pro "Dérerovy"
Jako každým rokem' bylo i.letos
. - - -":-školské:předlohy, pro:-vyřcšenLdob-:, k~ 12.-'červnu,vzp~men~to dmr:ti-' br.,·,
ré~oPoniěru, Čechů a Slováků a, oj'atriarchy'Dr.K.Farského po všech
utrpeni křesťanů v sovětském Rusku. sborech riaši církve, přL Čemž uvě~

Ý Se~ici konal se 1. května. sjezd

domili

~i če~~oslovenšti' ,křes'ť~né'

,českobratrských a slovanských ,evan_vykonané dílo zesnulého, a.povinnost
Jlelických farářů."Sjezd byl zahájen' ~íků.'
" '".
'.
S. ,
Společnost _Th. 'dra K., Farského,
bohoslUžbami' ~ kázánim Jana V. Šebesty, faráře v Pečkách •. Bylo vzpci: prvniho ~patriafchy, byla z~lož,ena a
nÍenutó'pietním 'způsobem nedávno' konala svouprvnLvalnouhromadu
zemřelého biskupa, Dušaná Fajriora; 21. května t. r~Za úkol si'vzal~ pro~
Po duchovním proslovu synodniho hlubovati náboženské' vědomi člen~
seniora ,eva~gelické cirkve česk~brá~stva; hodnotit F arského ~innost v cirk~
trské dra Josefa 'Součka konala' sé
vi a' uchovat památky' po něm. Kost,porada, jejímž hlavni~ bódemhyla nické Jiskry se d~vidaji;že má pů
otázka (, poměru éva'ngélické éirkve sobiti i k ozdravéni~ěkterých po,,:
ke škole. Promluvili ď prof. Husovy, měrů v',CčS 'v duchu opravdové de-fakulty'; Praze dr. Bednář, farář z' 'mokracie a' svobody;'věcných'pro
Moravské Lieskové, 'Andrej 'Michal,: jevů pracovnikůa', člens~va CčS:
a~,iint
Nevime, co.na. tom pravdy, poně-'
vadž stanovy :~ společnosti zminěné
Již delší dobu se' usiluje .v ~ kru..:
nebyly nám doručeny. Snad nebude.
zich římskokatolických oto, aby,pl.
nám' zazlíváno,' když. upozorníme,' že
·Anežka Přemyslovna' byla jako sva-,
bud~ mit spoleČnost také p~vinnost, '
, tá přiřaděna k zemskýni,patronům .
hájit, čest a ;pamíitku' br. Farského ,
,vedle sv:. Ludmily,' Nynlse 'sbiraji
proti útokům a, výtkám, ať přijdou z .
podpisY7pO-.diecésichna:'žádost,kte..;'
kterékoli ,s~rány.'N~ ]~ěéné;:zhodn~~
'roupoutníci: jedou'ci do Říma, přédcení díla, hr. Farského může~e se
loží papeži.
.
..
"
, ;je~ těšit. Bude yŠaktřebá, aby hodV městečku 'Opatově u Třebíče - noceni br. Farského:' neobsahovalo -,
staví.
novf pravoslavnýchránÍ. V, nespravedlivý . oste~ 'znehodnoceni'
. neděli dne 2. dubna vykonal svěcení
jiných osobnosti.ď'SudoucIÍost:ukáže.
:Základniho kamene farÍiř Leixner, Náš list ne~z~ ví~á: se věcným člán
slavnostnimi 'řečniky byli odb. učitel ' kům o osobnosti a' dile 'prvniho pa..; ,
ď
Sp:' '
, Syrový' a učitel, Nokulil zTřebičé~ triarchy:
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