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Význam citu v nábÓženství.:,,·
'.

I

.

,

ď . Dnes jest .ne jrozšířeně jší :domně~koÚ·() 'původů,;náJhoženství;Že
ono' pramení citu. Kdežto však' ti,' kdož, odvozují riáboženství z ,
.,' obraznosti 'nebo fantasie, z bázně a: strachu,', ze sobectví a pou,;.' ,
hýchpřánílidských;ďpovažúH '. riáboženství za lidskou slabost,
,chórobriývýplod představivosti ásóudnosti,
pathologický dó,-, "
provodlidstva ~v jeho dětství, za zjev, 'jehož třeba Ise. zbaviti v
době růstuazrání,tedy za něco, eonemá v sobě objektivití reality;" co' jepótÍze přeludem, ,omylem; fantomem, naproti tomu
ti,kdož, spatřují. původ ,náboženství v dtu, chtějí právě objek;,;
., tivní platriosC náboženství zachrániti. . popírají sice rozúmový
prvek v kořenech náboženství, které nenÍ' podle nich nejvyšším
'uplatněním! rozumn'é á. mravní vlohy'lidského ducha, . ale spa- "
třují v ,náboženství přece nepostradatelno:u. náhradU: všech nedostatků a.mezí, jež dány j~oup'óvaze lidské od 'přírody á jež nikdy
nemohou býti sílou lidského ducha~přemoženy·a odstraněny. To ,
neplatí' jen ópoznání lidském,,'ale též o :vůH afaI{tické skuteč-:
no'stl'žla a 'rozporů,'jéŽ řeší se a' přemáhají jediné y ná:božen:::
ství dtu.····
'
,
.'
,
..
Myslí-li se náboženstvíjako_'pramenící ,z citu, rozumí se ci- '
,tem pouhý cit skutečný, empirický, cit pro nekonečno, v němž duch
'lidský bézprostřédně, přímo bez. pozorování; vnímání, .' předsta,;.
vování;bez/úsudku a myšleníimocňuje se jednoho, věčného,ne-:
konečného a dokonalého: dóbra, jež vítězí nad rozpory 'a . zly.
Tento cit je mimo: poznání a vůli; nemůže prý býtrproto;za~
sáhnut' 'ani· ohrožen vědou, ani požadován . mra vním zákonem a,'"
rozmnožen mravní zásluhou. J'est to bezprostřední uchvácení ne:,konečna'v pocitu I}ožnosti a jistoty,spásy, povznesené nad pravdu
a mravnost, kterých se zmocňuje myšlení a ~nahateprve'vúrilOrnýah a,namahavých jednótlivýcnpokusech.
, .
:'\ ~ .' ,'. Náboženství jest pOdle tétohypothesy svépomocí' proti pře- .
',: ',,' nióCi~:)sudtÍasyTové skutečnosti. V:,ďněm prý' se 'povznáší duch'
k nekonečnu: nikoli rozumovým sylogismem a nutností logiékého,
úsudku, nýbrŽ přímopůvodnim a samostatným úsilím a: vYpětím,
ducha, aby se udržel. oproti přírodě a jejímu .nutnému mechá~
nismu a rej imu: strohému determinismu; Co nemůže dokázati roz':' .
. um, musí 'dokázati dt: ,dáti člověkll náboženství, které je':podle
"této citové theorie ukojením smyslu a potřeby člověka pro ne-
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ňuje se' nijak :..- ani v nejhlubším 'jeho kořenu I
poznání",
- myšlení, 'rozum, nýbrž jen á jen cit. jakožto prapůvodní a bezprostřední projev ducha směrem'k Bohu:. Nábožens'tví jest' pak'
trvalou náhradou mezer: a ',nedostatků :rozumového, pojmového
poznání.
' ,
"
. ', " .,
', ' '
. Pokud se 'týčeobjektivitynáboženství; to jest transsubjéktiv. riího předmětu nábOženské víry~ chtějí stoupenci citové theorieo'
. původu náboženstvízachiániti eksistenci: na'dlidské 'a,: nadsvě'tné
':, oblasti, Boha; činí'takcale s velmi nejistým zdarem a úspěchemj,
uznávájí-li:náboženské : soudy pouze ,za, hodnotící, ,a nikóli éksi-ď' ,
steneiální,:tótiž 'zatakové,~které vypovídají jeno hodnotě, (éeně) ,
nábO'ženského předmě'tu, :nikoli 'však o. jeho 'jsoucriostin~bo'
eksistenci., ','~,:, ď
c ' c ',:
,;·Jen· ,mimochodem hi budiž PO'dotčeno, že ,v ,J9..stolett pro;','
testantská"theologie imoderru.Hlosofie(od Kanta) - pokud seď
týče:zkóumánrpůvodu, náboženství a lidského uplatnění sev n:á~
boženství ---:- :spočívala na této'"theorii citové, různě O'všem obmě:'"
ňované.Připomínám' předevšímSchleiennachera s jeh'o theorií'
. nálboženství jáko pOcitu' závislosti, I álei jiné, jako na př. A;;
, Ritschla~ v: Ně!llecku, A., Sabatiera' ve Francii. Jestliže' novější
piotes'tantská theologie' Barthova znamená, odklon od tak zvané'
" kritické neboli liberální theolO'gie' a idealistické německé filO'sofie·' (paritheistick~), 'pák třeba říd, že, Barthova theologie, opo,.'
'míjí při vzniku; náhoženstvív srdci člověka' význam lidského
p'rvkuaúsilí a idůrazňuje jen Boha. Znamená návrat krefor-'
maci ajejírnústředním principům. Nezabývá se zkoumáním'du;..
chovní, součinnosti člověka po stránce ,psychologické, .nýbrž' spo- ',
kójujese s výsledkem, s vírou. Neříká, jak Boží zjevení ,nebo
: slovo v oboru, druhófnýcli:příčín, v našem případě'v, oboru sil '
člověka; jest'zprO'středkovánO'. Na 'jak dlouhO' možno tak postu':
póvati;u:káže ,bi1doucnost,' snad ani ne příliš daleká; člověka při "
vzniku; náboženství v. ,srdci jeho nelze, Op oiníj eti. Má-linábožen:' ,
shí vzniknO'uti v ,srdci, v duchu lidském; nelzeeliminová.t čIo~'
věkO'VU součinriost. .
.
",; Citová" theorie nábóženství;" eliminu jídc "theoretické ' poznání
z původunáboŽenství,z.důrazňuje přiliš jeho praktickou potřebu,
čímž nepřímo ,a, proti ,své vůli,ale.,v· důsledku, ,úpírá,náboženství
, nárok na pravdu, (theO'rétickou),' a tak podkopává ieho O'bjekti-"
, vitu, objektivní,platnO'sti ,proti objektivní vědě,stavísubjektivní "
'.' náboženství. . Přílišná ," závislóst .' modérní' theologie, ria, Ka~tově
filosofii rozporu theoretickéhoapraktického :rozumu jest 'zde.
příliš z.řejmá. Jestliže, všák theologie. přes,všechendůrazkla:.;."
denýna 'praktický a vitální neboli životní ráz nábož.' víry v Boha '
, a ,věčnost přece nechce .vylučovat možnost, theoretických řešení,' ' '/; .
pak činUak více jen slovy než "důsledcích: z vědomí ztrácí.se,y<"
'sňad~e th~ologům, ale světu, kněmužthe<?,logové mlUVí/a před~
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všfmfilosofii, poznÁvaCí, prvek nábožeÍ1skýnaprosto 'a.tím i ob~
jektivní realita náboženství. Zůstává' jenvagní,' nejistý'cit,my;'
stickézanícení, jež. jevšak~ labilní oporou v'· životě. . ;
~ <

"

o

2.
'; i ~

i

"Cito~á' 'theorie :6 původu:náboženstvLv toni~iny~lu, jako by při
vzniku náboženství v duchu člověka byl iúčasten pouhý náš -éit,
nevyčerpává' plně lidskou 'účast . při vzniku náboženského jevu.
" . 'Je pravda sice,že dt zna~ená\ uchv<i~eňii ano,ale nikoli uchvá~
~enL novéhó obsahů ve smy~lu zpřítomně.ní, ,j ak ~ěje se při vni-·.
mání, kdyoboha·cujenie se.novým obsahem,. nýbrž uchvácení ve
smyslunálady,tím, co je obsahemzpřítomnění,.představy nebo.
· vědomí .. Jinými slovy: citem nerozšiřujeme obsah .,svéhovědomí, ..
nýbrž prožíváme, náladu z, dojinů~ kteiciuobsah ,vědomí 'našeho
v. nás vyvolává; Cit, je takto' reakcí, na obsah, našeho vědomí ve.
smyslu nálady;nenLpůvodcetn našeho obsahu vnímání a před- .
, stav,: nýbrž průvodcem, :.jenž'obsah našeho .ducllovnfho;života
· znehoqnocuje:'"
;. , ' .
. . . . ' . . : ",'
. .",
',' . . "Vnímání apřédstilvování, inyš'lení a usuzováp,í jest samoo sobě ..
lhostejné k hodnotám i cit rušítutoJhostejnost tím; že zhodnocuje,'
právě .obsahnašeho. :vnímání a myšlení; To ovšem neznamená,
že .12;e· od sebe v živé skutečnosti odděliti' zpřítomňování obsahU:
a;náladu z toho plynoucí; Obéjest.časově ,spojeno' ve· skuteč~
nosti:' vě:c i její hodnocení, ale logicky není hodnocení bez věci.
· Zabývati se:věcí, obsahem vnímání, vyžaduje silnějšího.náporti; ..
citově.' bezprostřední hodnocení hlásí se zřetelněji., .Také 'třeba
uvážiti, že naše iny~lení je. podceňováno a hnáno citovým .zá":
jmen o věc, čím· se opět stává, ~e. citové, .h6dnocenívystupuje
opět živěji v.popředí než. reHekse. Zvláště tehdy, když jde o
. obsah' věclomí; 'který pro' riaší :podstatu, naší osobnost. pro riaše'
,životní štěstL je rozhodujícího .významu. Cit zdá se domiriova:ti
.
..
. . ' .'. . .
: nad veškerou činností našeho ducha.
. ' .• To se týká, především předmětů, jež nl<íjí důležitý význam
pro řešení.žiyotníchotázeka'záhad,tedy .Boha aživota:posrnrt.:.
ného.City, :jež doprovázejí vznik neb pojetí a -posouzení rtak:o;'
-výchživotnfch záhad' a problé1nů, jsou tak živé a silné, že . velmi
, snadno může' vzniknouti zdání, že Bůh a: věčný .. život .není nic..
jiného než. výsledek hodnotícího citti. Tuto zkušenost o.všem~ne
činíme pouze. jen se,jmenovanými předměty,takvýznamriými
provysvětIeÍ1í světa ,a jeho cíl,:nybrž Lstěmi,kterédotýkají se .
třeba jen 'našLživočišné přirozenosti; na. př;ocitáme-li sev nebezpečí, nouzi,bíději tehdyriáše city jsou.si1nější než-úvahy a
reflekse' čistě rozumové,pojf~íse'k příčinám naší bídý a nouze;
Byť bylo. však. citové hodnocení sebe .silnější, nikdy nemůže· býti
bez. příčÍny:a důvodu, totiž bez předmětu vnímaného, ať zevní.
J
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vnitřní zkušenosti. Cit 'dO'Provází vnímání, ale není totožný'
:vnímání~' ,'A tak jest tomu i v náboženšké, víře., "Cit' do~

nebo

ti

'

proVáií ' víru',' v Boha, ale "není,. tou "niýšlenkouna. ,., BO'ha, ,
Vírou ,v Boha. HO'dnotit'.lze přece' jen" tehdy,jestli ~de
je, cO' hodnO'tíme. Pojem nekO'nečna, záblesk nadsvětO'vé mO'ci> "
ve vědomí j istě"působf mO'cné '"6itO'vé; vZruchy, ale prO'to~~hO'ďiiO'tíéí"
", dt a myšlenka ,na: Boha není'jedna' a" totéž: Čím větší 'námaha ll,
čím ',větší úsilí je spojenO' se 'získáním obsahu' vědomí, tím mO'cnější je cit, jenž tenohsahdoprovází: Oč větší je námaha, kterO'u '
Výžaduje'v.HdstvuideaBoh~; tím mpcnější jest ,i cit dopróvá- '"
, zejícínáboženské,:jevy' vživO'tě jednotlivCO'vě i celku.,'Myšlenka,': '
zdá se ,mizet' z,a.'dtem. Aľejen zdá. " ; '
,ď,:- ,'ď" i ,
, CHneiltmétÍě 'skutečnO'stí'nežděnÍ v přírO'p.ě.prO'to,.třeba
Icit vědecky zvážit To ;plaH.o každém'citu, ale zvláště též'O' citu,
jeriždoprovází ," jevy' riáboŽenské;' Náboženská věda hO'dnotí 'my:'
šlenkověnábOženské ci~y; hledá.jíéprO',něpO'stačující vysvětlení.
,Viděti v náboženství. cit, není nesprávné. Ale ,nesprávné jestviděti
- v',něp:t •fen 'cit' a, ,eliminO'vat 'proto naprosto" , ' myšlénku, vnímaní
(náboženskou zkušenost),'jáko hy,mO'hLeksistovat dtbez před.;;
, mětu, jenž má býti hQdnQcenpro svět 'a život. ď JSO'U ,pov,ahy,
kferévidí dříve a více cit než úvahu ,areHeksí;ale není citu bez

"

, poznanéhó předmětu. 'Jiní O'pět 'věnují ,více,pDZO'inosti 'úváze a
_myšlení; ,vnímání předniětu;' který" vyvolává a' pŮSO'bí' pocit. hO'd~
_:nQcení. Arii ,jedno ani .'druhé není samO' prO' sebe celá pravda,
, celá ,skutečnost v původu náboženství; nýbrž, jen částečná; pravda
fé"v 'celku. sYnthese.K Bohu áknáboženství.nevedéjenQÍn
,cit"riýbrž i,dtve spojení 'S ostatními stránkami naší duchQvní
činnO'sti. V náboženské zkušenQsti ne~í séstraÍly člO'věká účasten; ,
" jéncit; nýbrž'všechnystr'ánky ducha: ""
"
',:'",
,,', Již jsem naznačil, že dL v' náboženství, tO' jes't čistě citove
nábóžérÍství' (kdyby hylo' možné), nevykoná, čehQ.O'd riáboženství
očekáváme.' Náboženství ,musí dáti,\naprQstD jisté přesvědčeni
o:vyšším původú'a kQnečnéméíli veškerenstva a předevšíni člo'
věka. Životní:řádriuisí býtinejeri předpisovan,ále hlavně umQž-:
něn. V,tomto přesvědčení jde 'vždy O' světový
životní názQr,
, " jde o poznání, 'o myšlení a nazírání, kterým 'je světa veškerenstvo uspokojivě vysvětleno.a, potřeba '.jistého. životníhO' z,áklidu
ukojena. Bez tohQto cíle a účelu nemá náboženská víra smyslu
a. oprávnění; Nedává~lináboženství ·rozřešenízáhadá prQblémů, '
živQtních-a světO'vých,·, nikdO' o něriebúde .státi.PřitQm jistě
prQjévuje se cit, jak .bylo' jIž řečenó,shQra, ale cit jen doprovází
nábO'žénské myšlérií,anábóženský živo~j ovš~mi !pudíaženečl<~~"
věka' k přijimám av-ytvářerií" hledání nábóž·enskéhosvětO'vého. á
, životriího riá~iórú, nebo ideálu; RázPQznání us fup u je ,do pozadf,
pro'tQže chceme míti odpověď na otázky ducha za. každóu' cenu
a' :lined; . při.tom však ,;mýi;let bO'lí". PrQto přijímáme ,prQstě
určitý' způSO'b náboženského myšlení,' ktér:ý , ~sPO'kojtije náš
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"'vnitřní' clt. 'nebo 'spoléháme na, silnou autoritU.: (ci~kev): To Vša.k

,neznamená; .že ten .způsob' náboženského :názoru. který přij ímámé.
protože nás. uspokojuje •.vznikl bez prvku: poznávacího. Jen my
,,i sme· opomenuli, myslet a', ~ui.tiCipovaIL ísme citově.;nábož,enskou
víru; Není-li v původu náboženství součinný irozUtn.· pak ciťsám
nic nesvede. neboť, ciť pociťuje jen hodnotu něčeho; Joto něco
" musí 'itlespoň'zároveň'býti 'dáno 'jako něco skútečného.Zda je
-to dáno. tom ,může rozhodnout jen :pozn~ni. Nelze-li tóto 'něco,.
z' čeho vzniká v nás' pocit hodnoty.uvědoinit, si jako skutečnost.
,jež, opravdu ,eksishtjefďpaknedostaneme se z,· temnoty nasvětIo.
, ž' 'temnoty otázek a 'p'~ání;',Otázkaápř,áníď nemůže' nikdy, 'na'hraditi pravdu a její poznání jako,něco SKutečného.' I· nábožen,ství jde o pravdú. přédevším o 'pravdu; ,Bez pravdy (objektivní)
nemá náboženství 'ceny. nemá síly ,a vlivu. A objektivní pravdy .
,'nezmocňujeme se jinak než poznáním" totiž smyslovým. vní,: ,
inaním a vnitřním usuzóvánJm 'a myšlením. " , ' "
'- ' Je pravda. ,že náboženství dívá se na vše s hlediska mrav,nósti (zákona a jeho naplnění); ale proto nevzdává se prav'dy ve
prospěch mravnoS'ti. Náboženství nemá zájem jenom o mravní
hodnotY.',nýbrž též o fakta a skutečnost. 'Má-li :totiž ňáboženství
,míti význam ,pro mravní řád, musí znáti fakta,' příčíny.živoní cíle.
kte'ré' jsou vnitřním předpokladem mravnosti. tedy musí hodnotit '
'vŠe' jako "pravdu". : ,', ' "" ,': , , . "~,'o
~.
:.Profo náboženství odjakživa spojovalo mravnost ivysvětlerií
světa. Božstvo býlo poznáváno' jakožto příčina veškerenstva,' ale'
Tjáko původce mravní závaznosti. jako předohraz,mravní .doko- ,
nalosti, jako vychovatel a pramen síly pro naplnění mravního
:,důbra v jednotlivci i ~spciIečnosti. jako ,strážce. soúdceiľodpla-:
-titel.mravnosti. To platí o všech nábožéns'tvíoo.odriejnižšícha,ž "ponejvyšší. ,. -" _ '., ď
,ď'
..• ' , .'.,
, Jest . tedy ná:boženství 'dokonalé, zhodnocení faktické skuteč,::
riósti(objektivně). a to' tak. že se v'něm tipliitnímravÍlí světový
-řád jako 'vyšší hodilOta.<To může se·díti jen na základě správ':'
néhopoznání. nikoli 'pouhé Citov~ ,náIéidy.,
'
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" "Stoupenci 'citové .theorie .,' o'" původu' náboženství nebOli.' cito'~'
:yéhó riábóženstvídovolávají 'se Jilavně neduvěry vúčÍIúlost 'po:znání; tam. kde jde~ ci víru 'v Boha. věčnost, milost. prozřetelnost
atd .• tedy o podstatné slcižkYďnáboženství. Lidstvo,pifodjakživa'
.při jímálo' nábóženskouvíru. 'ále odlučovalo jr od rozuinovéčin
:nosti: -Ne poznáním 'rozumovým dospívá se k náboženským hod-'
notám',' ale citem . ~,·>I:.
, - ' .'
I '"
•
_ : ~ /'
"': "'Bylojiž:shoranáz,nač~rio,pr~č,~s~ Jak děje 'zvláště u 'h.odnot _,
,nál>ožen'ských. Fakť je; že převážná vě,tš'Ína lidstva. vždy avštide.,
docházela adocháiík náboženství nikólivlastní 'myšlenkovóu'
J
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; :prací,' - nýbrŽ ,výukou, ,~,choVO'u, ,', a'utoritou •a tradicí. 'N epatmé
, procento, promýšlí vnitřní oprávněnost přijímaných/"názorů,a
myšlenek, i když O'nislyší. To ostatně neděje' se 11 masy lidstva
Jen' v nábO'žens'iví, ale i ,ve ,vědě a hlavně ve: fi1ósofii.~ O ,volbě
.světovéhoa životního nazoru nerozhoduje ti většinypoznání,ale '
,v,ůle a cit, který,myšlení'doprovází. A cit právě' zde bývá mnohem "
silnějŠí než u otázek" , jež nedotýkají se tak nášeho, štěsU' nebo '
neštěstí ~ jako, právě: hódnO'ty nábO'ženské. TO', dě-j e, se' proto, 'že'
;,myslet bO'lí" iprO'tO' obtíže myšlení~'--:' vŮibec, ale zvláště vókruhu
prO'blémů ,a O'tázekživota ,a ,smrti, pŮVO'du 'a cíle-odstrašuH.
,Tak zjišťujeme velmi' často, teri smutný fakt; že i mužO'vé,učenci' na' slO'VO' ,vzatí, ale v 'oborech lhqstejných pro náboženství,
VyhýbajCsepřemýšlení O' pravdách životníCh a výsl,edek myšlení
pHjímají ještě apriorně, ,to jest bezmyšlenkového zkO'umání,
':'
.tedY čistě dtema ,vůlí. , : : ' " . : , , , ' .
SrO'vnáme;.li však 'dějinny,výv~j vědy i nábO'ženství, ať v, jejicn
boji nebO 'v : jejich součinnos'ti, tunemůžEmie, neznamenat,' že filosofický 'a "vědecký výklád, chce-li vůbec něéO', znamenat,' něcO'
, 'vykládat,' žije' z: myšlenkoveho' fondu' nastřádaného' nábO'žen:'
':stvím;Ohě sféry'~ filosO'fie (věda) a náboženství - liší' se od
~ sebe" více jen, tenninologií, ' výrazy, než věcně. Snad všechny filO''sO'fické -ismy' (mO'nism, ' dualism; ,rea1ism, idealisnl, :' optimism, ď'
pesimism' atd.) ,prozrazují věcně' svůj nábože'nsko.;.theologický
'půVO'd. , Ma:teria1ismusáagnosticisní ovšem znamenají spíše
"zřeknutí 'se výkládusvětanež nějaký jehO' způsob:.'
': Když tedy myšleókO'vy O'bsahvědeckého 'výkladu světa není
,náboženství' neznám,'ba je'v nábO'ž~nství před fiIos'ofií O'bsažen, 'ne"následujez' tO'hO', že ,:též náboženství obsahuje ,poznání, a topá-,
/;zn'ání' nejvyšší, jež ovšem ) právě ',jakO"nejbO'lestnějšía.' nejžá,doucnější poznání je ,dO'prO'vázeno nejživějším: citem; třebas lid,.stvo pozoruje' spíše ten'cit než to poznání?
'"
'
, ,', Není tedy v'nábO'ženstvívyjádře'n 'prO'tikIadcitu,k myšlence,
nýbržnaO'pak, riejtužší, sPO'jení ,óbO'U stránek činnosti 'dušeVní;
z nichž však 'přístupnější jest velké mase JJds!va stránka, ,citó~á.
Ale 'myšlenkO'vá neschází, a není podřadná." ";,ď ""',
';
"
, ,K nedůvěře,' k poznatkovému 'prvku
náboženství svádí
častO'· theologická ,a dO'gmatická, tedy myšlenkO'vá různost, kO'n~
kretruch, náboženství' a církví:' NábO'ženství 'jest prýpohtdjednotné a všem' společné, pokud 'se ,v' ně 'nepřimísí myšlení, které
,vyvolává~theologii, dogma,< tedyrózdíIy; Odtud pryvzniká-'ne:' .
věra: y :lidstvu,' nedůvěra k nábOženství Vůbecíž,é cit 'náboženský
, ,jest 'umrtven myšlenkou, pOzdějším, :vetřelcem:'Y'náhóženství.
'I když, připustíme tentO' fakt různosti náboženství po stránce'
myšlenkO'vé,nená:sleduje ,z 'tO'ho, že náboženství jest vě'd jen 'citu,
',že 'z citu vznikalo a 'vzhiká a že ptyšlenka jest jakousi pozdější
, vetřelkyní. v něm. Již, víra ve vyšší moc, účinnou a ,účelnou' pří
,činu' světa a lidstva, není možna bez myšlenky;, Jest ,to . základní "
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~myšlenka ,každého' náboženství,.' třebas rUzná, pojetí'
,moci podmmujíjiž,různost forem náboženských. '.' .

té božské
,.
','
AI~všeobecně,:vzato:, bez;niyšlenky, ,porny-slu, představy, bOže stva" nenLnáboženstvb Říkat. mu;.a ,chápat ho možno' různě, ďale ,
,lnyslitje'musí nějak každéďnáboženství.: Obřady,aúkony,po
vinnosti bez vzta;huk vyšší nějaké, moci,eksistují~liyůbéc kde;, '
.isou nesmyslny, beze smyslu; Nenfpřec nábož,enskéh'Oúk6nubez, .
,vztahu k,myšlence aéíli, jenž mu dáváopr4vnění.Oyšem každá
. jednoduohá základní myšlenka náboženská musí se vývojově vy- '
,tvářeti;, každé vytváření jest jejím zdůvodněním. Zvláště na
těch, kteří se propracovávají' k Bohu a>náboženství v těžkých
,bojích duševních,' můžeme studovati, že cit není pramenem nábOženství, nýbrž vzpružinou a nástrojem jeho. Myšlenky jsou to'
; právě, jež :vzrušují,hloubky 'duše:kmocným citům. Tyto vzruchy
i; jsou tím účinnější a mocnější,'čímsamostatnější a uvědomělejší
, jsou myšlenky. Tak vývojové vytváření 'náboŽenství má účelem'
,obrániti je ,v eksistenčním 'boji s ,odporem a pochybami. .. '
',~: 'Stoupenci ,citové theorie <> 'pl1vodu náboženství :'Ospravedlňují
zdůvodněm, svých názorů znemožněním takto útoků protinábo:'
ženských' se ;strany'vědy a filosofie. Má-liprý'nálloženství ubrá• nitsvé posice' a své oprávnění' v ,životě" musí být odloučeno od "
.myšlení a vědy. Co prý ohrožuje náboženství, jest myšlenka ..
"Myšlenka II1-ůževšak ,zasáhnout útočně; a ohrozit jEmto" coiná
svůj původ v myšlence; proto jest již
zájmu,samého nábožen. ství, aby nebylo zdůvodňováno' rozumem, ale, citem. "
'.'
Než touto· cestou nevyhne se náboženství svému zdůvodnění
, 'před tribunálem, rozumu. Rozum a vědecké myšlení zkoumá pů
,:vod a oprávnění všeho, c'Oskutečněeksistuje. Kdyby ,rozum přišel
,k poznání, že ,riáboženstvínemá rozumového, zdůvodnění v pravdě, ,pak.by bylo třeba odvyknouti si náboženství, jako si musíme
odvyknout pověru na příklad"nebo'\jiné zděděné předsudky a ná",vyky.,Tak také mnozí dnes na~náboženství;;e ,dívají, tak oněm
';soudí. Špatnou'protoslužbu prokazují zastándcitové, theoriená-:
ho,ženství; napomáhají zdůvodnit zbytečnost I!áboženství v kulturním životě lidstva. 'Co, nemá své oprávněnízpravdYi . inusí
ustoupit . jako iluse, fantom, přelud třebas sebemHejší a' citu
'. dražší.. Proti, neoprávněným útokům vědeckým není, účiD11ější
,ochrany' nado,Prá'Vněné důvody ; vědecké,' Oprav:dovéoprávnění
.\ , každé věci .--:- i 'náboženství i-, jest v jej ím původu. , ' " ,
" i Co plaU "O; náboženství každém,' platí i: o křesťanstvÍ; Nepo-'
,máhají křesf.anstV'k·kdo'především křesťanství :osamocují a iso'~! lují a staví' je mimo každéspoj~ní se světem, kdo 'mezi. světa ,.
,.,:,;.;<.. ,ČIQ:v~~~,.na jedné,st~aněa mezi 'Boha a náboženství,'na druhé
. : "~'""straně'prolilů'6ufCpřopasť dónemožnénekonečnosti, říkajíce že'
:křesťansfví. jakožtonábožensfví zjevené'je' povýšeno nad,ja:"
.. koukoli kritiku lSe strany lidského poznání a myšlení čl nemůže '
'.: , "
tedy býti myšlenÍln,ani chápáno ani,ohrožo,váno.
.
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" ';"Nenr:étí~ni znaíneiii~důvěrý:.pro' yěc;ktetóúdomníváme,se
éhiánÍt tí:Dt,že. ji rieehcéinepodrobit světlu,~rozumověhoověřétií.
" 'Má~li nábožetis~á,víra;~ít~,mravnícenuj- býti mravní ,hodnotou;
'paktriúsí projíti vážnouzkoušl{ou rozumua~svědomíj.nebot:jen
to, co j eďzprostředkováno .a 'zdůvodněno ro~umem,liší se od pří- '
rodních,: pudů. I'náboženstvímusí 'Se prokázatLjako 'právdaa'
dohro;má'.:.lhriíti,oprávnění"ITo dějé sev rozumu a"":":' svědomí;
.' Ti,: kdož chtě'jí 'prospěti' nábOženství položením· jeho,základu-'
do óblásti' citQvé, odvolávají. se· nahodnotícÍ,sfránku Iúíhožeriství .
, zan'edbávajíce ',naprostojehostránku:skíttečnostní., Je pravcla,: že
-",nábožénstvÍ''iesf:''''-i na rozdíl. od vědy , přírodní ·..2....:ob~ažéna
'silná stránka :.hódnotíCí,. ženáhóžen!ství obsahuje I soudy hodďnotnéj' ale ho,dnotícÍ'Soudy nevylučují·soúdy ek:sistenciální, nýbrž'
, je předpokládají.', Nel'ze hodnotiti, 'coneeksistuje.Hodnotící'·;
, . 'soudvychází·:Od:ducha jeho:'skútečnosti az.důvodiiuje' 'pánství
ducha riád přírodou a osvobození ze.zaniku; .'
,Také,je pravda, ženáboženskýobsáh jest rázu subjektivního',
· osobního'. na rO:Zdíl, od 'zevní přírody. Ale bylo' by chybou proto
- spatřovati ,jeho ~původ v citu. Subjektivní a subjektivníjest TozdíL
SuhjektivnLve 'smyslu vnitřních ,osobníéh zážitků a subjektivní ve
.smysluneskuteČn'ého;- 'jen·,vy?ájeného. Naše ';vnitřníprožitky ať
· zkušenosti, 'jako, radosti, bolesti, oběti,.povinriosti, hříchy~a po./
kání, to 'vše je subjektivní,' totiž osobní, a:le nikoli vybájené; neskuteČné,dómnělé, nýbrž naopak až příliš skutečné a tedyobjektivní. Z faktů :vnitřního životajest neméně 'třeba usuzovati' ria dostatečnou příčinu, než z faktů přírodního dění. Při vnitřních zá- ď .
,žit CÍch vy~tupujejistě~it~ celkemvzato~mocněji~o'popředí '
než při vnímání zevního světa, poněvadžpoznávajícía'poznávané ,-e
. . 'v.tonlp~fpél:dě: nejsou ~i tak y~dálenijako<v poznáv~nízévní pří-,. '
, . rody. Proto ,smyslové poznání jeví se nám jako opravdovépoznání
· (objektivní),' kdežtovnitřn(zkuŠenost:iM se mítiráz'.neskúteč,:, .
nosti. . Zatím však právě ,to" co p.rožíváme.vnitřně, jest objekti-v~ ,
.' nějŠLneŽ svět zevní, neboť zevní svět . jest nám' 'přisttípný jen'
prostřednictvím' našeho nitra.
. ......
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cit~vou :·theorÍí o'původunáboženství'býváná
boženstvíoznačovánojza pouhoupraksi, .určenou k svépomoci du-:'cha,aby'"skiitečnápříroda byla podmaněĎa: účelům ducha; .ži.;·
'votníĎ.utnost náb'oženství býv.á :dávána ,v protiklad 'k logické nut. 'nosti, vědecké: Než, .'á:nitU'riení 'praktická .výlučilOSf/v~HábÓžen-,:
.. 'ství opravněna: Náhožensfvínení ~všem pouhou theorií k ukojení .'
'vědychtivosti, nýbrž, je po výtce návodem a pomocí k praktickému ,,'. .'.
-- ,:řešen( nejvYššíoh životriích' tikolů" ale: přitom: dpětnĚmí.:každá ,- ~".>
·theorie 'z. něho' vylo~čeÍ1a,- .nýbrž právě jest v. něm~ obsažena', néj-,
',vyšší ,theorie,.pok~d zní plyne správné .řešení· životní' prakse.
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. Pr~kse :~, ,vitaIita'~áb~ženst~r pře'd~oldádá'-~ráv'ě':p~znání:Íl~d:, ' •..•
. lidské a 'nadsvětné, óblasti, náboženské,' aby' byl přemožen: rozpor> ,' .•
ideálu ',se ',škutečností,věrqú v Boha. a získán póstaču jíc'í .Výklad' a
důvod :vešk~enstv'a;' 'j ákož: ivysvětlenfvlohya určeníoIidského.
.
, ducha. Kant sesvýmduaIismem theoretickéhoapraktického,roz-.'
'umů nevyhovuje; znamená rozpor a Iibo:vůliá nemá-důvodu p,r6"ť
: tftzné. taksování. logické a praktické nutnosti myšleni; kdyžol>~jí ,

,'jest'podleriěhó přéde:všíni ~ubjektivnL NejVyššímhlédiskem"pň,

, ď praktických, postUláteCh jes! Ka:ntovLblaženost; zavazuj e-:li však

';blaženost,..proč'ne pravda ?Coje subjektivně 'pravdivé, ,tázava:.',
, , ,-zuj e ' ve ' všech. řádech: .' ;V·,theorii' i 'v praksi. T a'k BUh' a: nesmrtel:..
" ',nost jesUogickým požadavkem i vtheorii iv pniksL Jestliže to,
, ',co jeAhcoreticky.nebo logicky nutné, jest riutnéi.v praksi,zna:"
, 'mená,to,: Že jeto ,skutečÍl.ěpravdoú. Kriterium pravdyjesf,obša- .
" ženo"vnepostradatélnostl postulátu se ",vš,ech hledisek:' myšlÉmí i .
vůle; 'Rozum a 'svědomíj'theoretický a pmktickýrozúm nedají. se ,
od sebe odloučit jako dvě věci. Pravda zavazuje zrovna tak jako",
dobro., Dobro není ;a nemůže býti závaznou povinností, není.:.Ii ,
" ' poznário·jakopravda.,Pravda a,dobro"toťjsoudvě stránkyjedrié;
, věeL-V, křesťanství jest ,to Bůh. A· jako Bůh jest synthesapravdy ,
'a pobra;'takvIidském duchu nástroj pravdy a dobra, rozum a
(a ,vůle), nejsou od sebe odděleny, nýbrž tvoří jednotu. Pokud
sevnáboženství uplatňuje lidský.prVek, uplatňuje se Frozum)
cit,'ne je'dno nebo druhé.
"" ,"
.'.
. , . ' .' '
Příbuzný' čitovou tlleorií o náboženství jest ,v praksi názor,'
'že náboženství ve .své trvalé podstafě jest vlastně' pěstění hu:"
manitYičemuž' zdá se nasvědčovati v evangeliu důraz' na příkazy' ,
, Jásky'k bližnímú;' ,Toto' tak 'zvané praktické křesťanství není v'
jádru nic jiného než důsledek" přehIíženípozná:vadho ,prvku 'v'náboženství a :zdůraznění :citu:jako jediného pramene 'jeho'.
, ' f , Podt, lidskosti a blaženosti jesl jistě vlastní Jidské.jJřiroze:- .
nostia zároveň vzpružinou náboženství.'. Není ani náboženství
'bez' praktické stránky.. Ale jako není pouhou·theorií, tak,nerií
pouhóu praksL Prakse je nutně spojena s theorÍÍ, .' má-li' býti
rozumna" a zdůvodněna. Pocit· lidskosti á. blaženosti' předpoklá': da:jípředstavu,.s'níž 'jsou nutně spojeny, přédstavu o tom, ,co
:znamená člověk 'vůbec a co znamená pro člověka./ajakou 'cenu
majipro nás různé 'statky a cůznádobra. Jen-takove/ ideály: do.vedou' trvalezušlechťovaf mravně 'člověka,o 'jéjichž':pravdivos-ti'
.•. rozurll jest přesvědčen nebo' může se přesvědčiti,' kdýž' :počne'
setáza'ti,pojejich.oprávnění. Némá-IFideál p-ravQyv soooj:j3ká.' ..'
'bude jeho síla ? Známé podobenství. o solil' (Matouš' 5,.13.) ·Také. '
ideál (pliáktický) lásky 'k bližnímu .musí býti' theoreticky zdů- .
. 'vodněn,'neniá-li býtisoH neslanou.' PročmiIovati.bližního? Ne- ,
...:' .....víme"jakdlouho'.výstačLnenáboženská m()rálka s.iCIeálem huina:',~~_......, ._-nity. Kristovo'evangelium zdůvodňuje ,láskukbIižnímu .všeobec':
.' ným synovs'tvímbo'žím,tedy Bohem. ,Bez jistého,zd~vodnění hu-
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~inanity:m'etafysickýrii' přesvědčením ,(které jde ~ 'naď fysis. n~boli
přírodu),'tedy

nábožensky,' aby totiž' člověk uvnitř byl uchváée.n ,
hnán k ~ obětí s'ebesama,zůstané humanisÚi čímsi hluchým. ",', ~
" ,T~t~ met~fy~ické~~:dt1vociriěrií, neintiže'~e ;opíra'tio neurČitÝ,,~'
, nejasný.ci t,ný'hrž ~ určité; j
poznání, dtem ovšem :dopro- '
, . vázené a ,vy toužené. :rak ve všech stránkách,a, ve,všech vzt~zích,
,náboženství k životu,nejéri v praksi, ale iv ,theorii, nálézámene
jenolIl rozUm a 'ne 'jenom cit, nýbrž obé, jež v ,aktu víry' jsou ob'saženy,nedifertmcovaně,"neodlišně", ale ..jsou' tárri'činny. Teprve'
:v.J1~!ik~civíx:Y,na myšlení i živo·rcit i roium se,víée od sebe:()~-,
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;: , ' Cit je'sťtedy opráv~ěIt' ve 'v~niku: náb~ženství, 'a~enesa~Cá jen jako prvekdoprovázejíéía . povzbuzující, nikoli náboženstvÍ' '
:vytváfe'jféí., ,
, ;,"" .'"
ď, " . " ,
Al, Spisar," ,
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'-'POCATEK PROROCKE
.CINNOSTI AMOSOVY •.
.
~,'

(-

'. ď:V:5.~6;'(Úsle ,;Sv'oboďy s~ědo~í':(r~č, 1933) ,pokusil jsem
.;se podati krátký a ucelený obraz slavné doby JizraelezaJer<~;'
, boám!,lJI.t.::Y..njUY§jQ1!p.iLm:~:)!:,Qk_Amos, zároveň sucéleným vy-:
)íčenímprorokova 'vystoupení a 'jeho činnosti., Vě1domě jsem nenastíriil hypotetickýchárakt~r svého názoru a neyyjádři1 dodnes,
nevyřešené problémy. To chci učiniti, vtomto článku;
" 'e: ,; Nérií toho'málo;;'co,'d.proroku Amoso'vLbylo jiŽ napsánojže,
to však všechnoneníkónečným a dokazatelným názorem' b Airio~
sovi, úkazuje,nám dnešnizájem,vědeckéhosvěta'o, jeho' osob,nost,' hlavně pak o'počáteK jehódráhyďprorocké; LetošÍli roČník
.odbornýchtheolog1ckých·čašop1s.ů~ů:že 'se vykáz<!;ti, kratšími
'i delšími studiemi o Aínosovi, kte:ré se. od ,sebe nemálo liší, což
:jed,ůkazem, že nenf.zdé mnoho pevné' půdy: pod nohama. :&1il.!a,
:AIIlO!?ová·ve..:.s.tarérii~iá.k~ně ',pJiná.š!.:nám josti zpxA~o~i~h.9~o'pě·;
jeho osobě a ~ho řeQ.,?ch, přece, však neté@!ežit~~i moment ~jeho .
,života,povolánízal.proroká OClTaliva"".ozustává nejas1!Ýin,, neboť .
V'kníze ,Ámosově m~~líle'ďáníe' :popsáE!~P,o,i<!.i,~nL:,9.bgoJ;mé
kap::6.N IZaiáši a kap~ l~JereiiiiášOvi..Znedóstatku jiných
, pramentfIimsimes.e'-SÍlaŽirpfivéštFit7řiči i tento němý pramen.
','Bude 'pro nás, důležitě zodpovědětiši nejprve otázku" jak vz'nikla
:knihá. An1osova.Nenfřečenovše, když °odpovíme,žeji riJipial

,

,'Amosí,'nUtnó'dodatr:jěšfě;;kdé'á.-:iák.ýiri'.způsobem 'bylY,řeči .na:~,

/.

"

',psány ,:MérTti1 ) ','práví, že kniha vyrostla:
z' volnýcQ.Jistt1,.s,: ji,dÍlQt~,
......
•

•
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,; 1) Baudissinfestschrift, ,1918: K.' Marti,' Zúr 'Kou{I;ositiim" vonAmo~:'I.
3-2,,3," '
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Jivými P!Ql-Octvfmi. Při j~é 'příležitosti by 'j~:Amospsal'?:Jis~ě
"'nepředem;nehyl kazat~~!!U!:.jeho 'tečL~~Ě:y1YJ{á~~nIirii, ale 'je
" n~I!!Yslli.~no_Ja,ké,· že'-':Qy_sYQj e.::p:r:lld.~éJ~~i,:,:pr_orr.'lsllrr.~x.::.Beth~ľ •
,-a..~al!!~ilt!;Jll_l!~d_R()~$p.ával. ~.tomu·neměL9.f!vQQft,.;.Kl!ih.aje
··h~kla iL1!fm_?:PJls.Qh~m;~a,~t~Li~__ R<>..~~ěji. ~bhy~z.!Í~ "stává, vše~lil!~ do~te uchováno'-y":"'R!:Q!..Q:kgY.!.d?aI!!ětL' Snad má,
'pravčIU-Sell~n,2)když vychází při vysvětlování vzniků .psaných,
,proroctví Amosových od nadpisu,,' a sice odvěty:,;dva roky
" pJ~Ě-zemětř~el!!m:ď. Taklile-QatovatCňeI)ýlo-zvyke:m'a-J~j!~i
,m.2LJ."L~9~~s;ímé.mqhl_l!~p.~~!L!~t~_ s]9v.a_.!:L!t.~yž..::~~,_yypl!l!~la .
'jeho Eře4~pgy~ď. Ohlašo~án.!~ ~§:u:,.~~í,~O zpj!~ol>iLA~~..'.I}e-, -máIO rO~L~hu hped!H~,_R9§átKu .. s'y~lio_,y"y~!oU:pJ!ní- a k4Y.?_p.t!~lo .
,z~mět~~:se:hí, tu teprve se 'stal známým a b~p)"oM~,~.!!~ :m~ž..·n9§!j~bJ).:.:.božskéhQ_:p.9YQ1!ní. -I ji!lLi~l!oJlrQ:2:hy_m9hQ~~.~.~';YY-·
.plniti. . Proto někteří vyhledají Amosé a žádají ho; aby jim, na- .
'psal' všecJmQ;"coKa'y_p.toro~oval~· ~~_~~,~y~"'j~,výíime~ii~::i~mě
,:třeseníEl_l!JllH~!nL~nlkem .. Tato"slova'jsou i důkazem proti'
, 'pozaěíšímu::vznikunadpisu. Kdyby· pozděj~í redaktor chtěl vy~
, ,;stoůpeníAmosovo datovati,' nikdy by nepoužil neobvyklého
ď ,zemětřesení"nýbrž ,událostí na trů:iě '-královském; jak hylo zvy~
',,,kem; v, n'ašempfípá,dě' asi' sJ!l!.~L-!~!.!l.-li()áJD,qyy __ lH4) ne,:I?9, vy:.
,' ..
. hnanstVí, (722); Při takovém ,příležitostném napsánínezáliŽělo-již. n1l;,p&~i!!L~ill:Q!!.o!<!glc~é!!l_~1>.0t~4_~!,e{o.r.~.tví tak" jB,:k ve ,
,skutecnosh za sebou nasledovala, stacdo, Kayzvsechn~ byla uveI
'~~. Můžeme tedy: ř~i, žek.!!ihl!.....Y..Uy§J!~ji~-::Řo~Q,I~f:p~o. c~ází,.~~~"§.~~_~,!!!!!QJné~o., Na 'knize.:.furlo__P!~2.QY!!!lQ..E~p~álé
oiC!4~!!Ý.~~_!l.!1forů, ,při}iá~<Í!!X..i..!!!~rr§LR.o.4Q:clpílYf j aKo_;1iYEu~o
"logicKá oslav~ní~9ha, až činnost tato skončena ve . třetím' století .
'.~P.~b:~~ř~~ ~~Y~hYbJX'''':~!!!JhY:~t.~1!@j-.P..:_~~9lcl~ ~estav~7lj)ř())~,9ŠkQ.~ - ,
.' . ' ,
'. " ,
" na ozenSKOU oec v - erusa eme.
, . , ~~~~.,_~~.in_á!ri;:' jak' již' nahoře řečeno, RQ~S~I,!LI>!~_':
, r~vaJ~o~QI4ní, víme 'však1bezpečně, že ILS.Y~.m~_!ě.t~Il!.!l:"Éf~EU"
" :1!!.ustlJ:iý~~PÓyolán, ,nébof ~L n~p"ó,~h4?:~L~_p'rgr.Qck.Lr.:Q<!iny !l...An~ ,
.- neby~erorokell!' ř~l!1~sIiíým' (k_.!~lll~~~!t2.,e._l>ýlLl?očít~n, 7, ,14) ~
c:Musíme,se 'přiznati, že névíme jistě,' jak, se vlastně Amós k své: 'mu,úřá,dudošt<i.}; Kdy a, jakým'způsobem seto' stalo:'a' kde'o tom
.nutno>hlé'da'ti záznamy knize prorokově, jenejsple'titějŠí otáz':kou,,~egeHckou. ':;:, " ',',
' ' ' . ' ...
"
'.
'. > ; .
ď.;~" ',Yvedu'y následujÍ~í,části no'v~j šf řeŠení tohoto problému, ,:aby
'si:Každýčtenář mohl utvořitivlá,strií úsudék,' "
"ď.' ~. ' :
, . 'Bertholet8)~ myslí; že 'objevil líčení zážitkupovolávaéíhove,
:') ',verši dru~ém, kap. ,'pI:vníi Jl!Pve řveďze Sionu az, Jeru~
dává' zazníti svémú, hlasu • ~'. ,Amos prý líčí v tomto verši své
. p~volání za proroka, jěŽ1?:rožilveveliké bouři.ata bouře 'mu
I

•

r

r,

,

' . ' , '

~~_/' _ _ _ ... _

2) Érnst S~llin, -Das ;Zw8lfprophet,mbu~h (Komentaf); iipskO;1922,
3) Bonwetschfestschrift,
1918. AlfredBertholet; Zn Amos .1, 2. Berlín.
,
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,,~évila~

že '!3~ ·chce._~o~d~ti~ a·.E!in!!ti~~~Q!_l!pY..iy~t~!!EU.:...i~k,o ..
prorok"proh',naroélu lzraelskexuu. VedleJslm' dukazem Je"k tomu
:ni1sto_-3,-8-~o,6Vše, nebál, panovník' Jahve" veH, . kdo'
.}>Ynevystůupil jákQ.prorok), kde 'slovaš a ag, (ř.váti)~ je, také po- .
užito,' ovšem. nikoli ve, spojení s Jahvem, nýbrž. o lvu, ll: to jen,
přisrovnánt lIoti Bertholetovi m~Lrr.~P!ostLvšeob~~D:9st v~

I

,,~~.c!~e, ~ělo-li~y. bý.!.~"H~~nO_RQ:Y,olání' (~~_p'Q~t), .~t~L~y_z~~

minulý

čas

slovesa, a ten tam

právě

není; bud 'se musí

. Ja:IiVe~váli .,DUcre:zeSionu.~':-~·rrak~správněriÍají . i

přeložiti:

Kraličtí},'
Ileho:Když (kdykoli) Jahve zařve ze Sionu .. ~a.,pakse nedá

'/

,mluviti opO'volání. Je takémožnO',že verš'nenípůvodnívknize
Amosově, nebof.jihovýchodní vítr, přicházející z pouště, ježto'-' ".
,tožňO'ván s Jahvem .ze Sionu; tak.mysli1i' teprve' poéxiloví zá':'
,konníci, domnívající se, že' všechno j ednáníJ~hvovO' vychází,
, . 'l ,Jerusalema;: ale nemáme !nikde ~dokladu;,že. tak myslil Amos.') ,
"; . úplněpód vlivem kolektiva' vidí Amose Cram&.5) 'vidí ho '
ďuprostřed,1idu,·:tiprostřed národaá vycházLpři výkladu Amose
.od'novéhO' bodu: :v í r,y ve ,v yv o len,í; Amosem nepřichází
~nicj!pJně,Úl,(>y~ho, :n~začlQá s_~~.noyé_~tliQi!lÍILýÝ~Q~zraeršké1i.o
,'~J~Qženství, nfbrž ~Jevným.s~sJá.váiSQ.dosud skry~~li_JlYJO
udržováno smlouvami 'národa s Boh~m,_t~fly_yíra,~xe~._yyyol~nt
,Cramer sfaví-::-setfiňt'o"'1i.lCdišI{em-protivšem dosavadním, 'stu·:diímo ·Amosovi. Nejdůležitějším, veršem je mu 3, 2:SlyštetO'to
'~slovo,které proti vám, Jizraelité, mluvil Jahve, proti celému; ná'rodu, 'jejž .jsem vyvedl ze země egyptské: ze všech 'pokoleníze~
"niě. p O',Z na 1,( I) jsem' toliko 'vás a proto' trestati vás budu za '
,všechna vaše provinění. Cramer klade důraz na 'slovíčkoja dac
. : (poznati) a Mře je ve 'smyslu, jaký máitOzeáše, t:j.·,poměr•.....
:Bohakjeho národú rovná semanželskéniu poměru mužeá ženy:
Je' zvláštrií,jak 'Cramer i negativní, místa dovede obrátiti pro
svoje,tvrzení, např: 9,.7h,Nejstemi·jako Kušité(asi Etiopští.),
synO'vé, ,Jizraele? Zdali . nevyvedl, jsem Jizraele' ze země' egypt'ské, 'jako Filištínské. z Kaftor. a Aramejské i Kir?':'.Všich'ni
.ostatní vědátoři berou tento' verš 'právě' jako o dm ít n u t í víry
Jizraele,ve svévyvolení';odJahva; 'Cramerjej, vykládá jinak:
"Mám rád i.jiné národy ... avšak vás Jsem vyvolil, s vámi jsem
uzavřel smlouvu."6). Tedy ye'.všem je 'možno nalézti víru ve vyvolení á následkem toho Cramer divá se~~ Am2.~~~jak~_l!.a .
ohlašovatele božího soudu, nýbrž, jako na muže,jenž má opatrO::,vati'SIňluvu ,"meži -:Jahle![·}rEar.9~~m:"KIy'éffi1L':YY~I~~p'~ní ;ne;; .
.
dOchází Amos z psycnologlcKýčn -Quvodů,nýhrž na základě zá. ''-'
._~'.

:~'-"",,:-~

-",-~_,,"'''''Y_ ,~"""".J._ ....,"""":",_"",~"""_",~~"""""",,,,,___

, _~ ...... _~""':'~,

~

.~

"
, \

,

4) Die Heilige Schrift des Alten Testaments (E. K~utzsch), 'Tiibingen,
1923, D. Guthe:Der Prophet .Amos. .
' . . ď' •
:;. ,.5)~Crámer;~Amos,.Ne~such. einer theologischenlnterpretation.'Béitriigé . '
zurWissenschaft vom Alten' und Neuen' Testament, 1930, Stuttgart.
6).Cramer, tanltéž, str; 63: . '
.
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sáin;

kona ~~žíšova! "jenž byl v ,národě vždy Živý".7) Amos
pOQreCramera, mluví o svém povoláÍlí ve verši 3, 8 (srov. výše
u Bertholeta). "
','.',"
, ."
'.
· Vzniká nám. tak.uplně noyý:,obraz proroka,AmQ:se"avš'ak.'je '
více2dŮvodů'~.proW·Cramerovi:ri~ž 'pt:o', něh<> .. Přediiě, ::myŠlenka
smlouvy'mezi""Jalívem,a: nárostem v tom smyslu" jak jL Cram,~~ .
'Amosovi ; připisuje; je hiprve ~ deuteronomistická a Deutcrono~
, mium nemohl znát Amos, poněvadž žil dříve . .I,celkový postoj,
, Amóse, (u' Cramera), jako ochránce smlouvy, neodpovídá' jeho
proroctvím;. positivníyýkladněkh~rých míst je za vlasy;přitaž~ni:-:
Cra~erPř.ipisiije: Amosovidócela i liturgic~é ,hyíÍmy H,13,Íi!,' ...
5, 8 n., 9, 5. n.),ježj.sou.všeobecněod exegetů považoványzápozdější dodatek. PráceCramerovanertí krokem kupředu.a nepřináší vyj asnění v otázkách Amose.
.
ď
• Povolání k 'úřadů proroékému nemůže bý't ialože~o :na' něja~
ké tradici,' třebasj tradici vyvolení; může' být jedině osobní "a
Amos sám.ve' své jediné přímé zprávě o povolání 7, 15, dává to·
poináti:·.,,~~~~y~aLm!!~__o(Ls,t~Q~;~j:~kl:,jcli,~xy~!!:!~.. j~~~"p.ro~.
·.rokproh memu hCluJlzraelskemu .. Tento . vers Je vychod~skem
.' Hernfnclžovým.Hr~OvŠem vlasťňffaktpovolání .'.. nemůže ,.tento·
. verš vysvětliti á tak připojuje k němu 'Herntrich 3, 1~8, logicky
skloubené příčiny a následky a duchaplně rozebírá. TeksCpře:"
kládá:
..'..
, .. "

..

.'

· ,'"Slyšte toto sl~~o, které.. Jah;e. p~otr vám, Ji:áaelité, mluvil'
· proti,celémunárodu,jejž jsem'vyvedl'z Egypta: " .... . .,."
Jen vásp o z na I jsem mezi všemi národy země,"
.
proto vás budu ,za hříchy vaše trestati. ,
.
, Jdou dva spolu, aniž by se z n a I i?
. Zařve lev v lese, nemá-li kořisti?
. ,Pozvedne' hlasu svého lvíče, aniž byuchvátno?
,
..., . ' :
Vymrští se past od země, aniž bychyti1a? .. '. '. , .
, :Nebó ,zatroubí se veměstěďnaválečný r~ha lid by se nesbíhal?,
: Lev řve,' kdo by se nebál.?, .
·Pán mluvil, ·kdo by se nestal prorókem?"9)"
."
HerntÍ'ich praví" že .Amos 'v těchto i verŠích uŽívá' dvoj smyslnosti sláva znáti· (jadaC ) . lIP <> z n a I, jsem yás'" verše druhého
má vztah k verši. prvnímu. Vyvedení z Egypta' je pro' nár9d zna:
mením, že Jahve jej poz n'al ajc'š ním. ,Na základě, tohoto
•

•

,

~..,~

••

:','

:"

,','."

,-

.;

"

"

- ,

"-'}

'7) Cramer, tamtéž; str. 108. ..::
'..'
:'~,
, 8) VolkmarHerntrich:' Das Berufungsbe~stsein . des, Amos.

~

••

'~>'< ,,~";

. "
.
Ein Bei~

trag iurthe'ologischen Interpretation der .alttestamentlichen Proph~tenschrif- '
ten v časop. Christentum' undWissenschaft,. květen 1933, DráŽĎany. "... ' , .
,,9) .Herntrich,. tamtéž;. pozn. na str. -175: Verš5a nimi přeložen,"poněvadž
by v nynější fonně _neměl smysl;. pravděpodobně představuje porušenou
glossu kú 5a. Verše 6b a 7 nejsou asi také pravé.V.7 ,ukazuje obsahově i forÍlÍálně,na dobu pozdější, v. 6b je s v.) myšlenkově spjat a zrovna tak.
obsahově i formálně vypadá z básně 3, 1:....8.
' ,.
.
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rozhodnutí cítí se. nát"ocL bezpečným j, praví: Jahve ,jest s naml
, (5,'j4)'INestihne,·nás:neštěstí . (9,10).: OprotLtomu,smysl,slov
. Amosových . je jiný, totiž: Jahve jest p r óti Jizraeli. Jinými'
, slovy:' Já vasznám a'po':něvadž 'vás znám, proto vásza,vaše'hří-:chy, budu; trestati. Pak ,při~liází ,otázka'.k lidu: Jdou dva,gpolu,.
ap.iž, by se znali7T9: je. tolik, jakokdyhy prorok: řekl: Jahve
v~s'iiiá; ale 'z rú!t~' .vY}ahva? Oni však neznají Jahva,: Boha"
otců. Néjdou již víceďgpolu:Bůh a Lehoriárod."To je
1 og i c k ý In' zdůvodněním, prorockých slov"jejichž obsahem,.
j'est:neštěstí:,~ Svá slova má prorok 'od Jahva,a, to proto, že
(jn' J;z n:á:Jahva"" Také "tomůžeine vyčísti z verše3,3. Co: se
" týče Amos,ovýchvidění;: nemají. podle Hemtrich~, co Činiti sj)O~
, voláním a Arnos je. měl.až:po povolání, již jako prorok. V nich
prý se Jahve, ještě vícekrát, sklo'nil k svému poslu; Tento výklad'
.zdá se rnipříliš vyumělkovaný. Hraní seslavy neodpovídá samo- ,
rostlé"nepříliš'jemnč povaze Amosově. Pio' zajímavost mohu
postaviti proti Herntrichovu'. tvrzení Američana lrwina,t°) jenž
. popírá jakoukoli log i k u v,e výrocích,Amo'sóvýcha těžiště'pře
náší na'p'óle sociálrií. Amos prý pocházel z'ti t is k o"va n č' třídy
á jeho'protest mohlvzniknouti'zjehovlasbiího utrpení. To už
. "teprveriéňípravda.Anios nebyl žádným utiskovaným chudákem,
nýbrž samostatným n;taíitélemstád :-,noqedrieznačípastýře
v'cizíchslužbách.l l ) ' . '
Všéchna!ató vys~ěttení nepřihJížela k Amosóvým.viděním
',jako pramenu o jeho povolání anebo se kpodobné možnostLsta-',
věla odmítavě; Dbkladně se jimi zabýval jen Weiser,12) .usuzuje
'správně, že ve viděních ,dá seriejlépe poznati Os o,b fl í. zážitek,
.prorokův. izaiáši v kap. 6,Jeremiáš v kap. 1 a,Ezec:hiel v kap~ 1.
vypisují nám svoje povolánído ..sluŽebJahvovýchjvšichni vidě
nínii, ale jejich ~viděni jsou přímým povoláním. Toho I I Amose
',není.. Mimo tó: je I I Arnose pět vidění, , což činí značné potíže.
. . Poněvadž je správné znění velmidůléžité, ,jsem nucen ,uvésti nej-"
. prVe překlad všech pěti v~dění pódlekritickéhovydáníhebrejskč'
'bible od Kittela,u) . Překlad kralický není, vůbec. spoléhliVý .
. ' Vidění 1.(7, 1~3j: ,
, "Totóukázal mi jahve'[].
,
:Hlest~ořiÍ kobylky, když jarnízeleňpočalapočeti [ ],
fa ony)s;ežraly,zeleň země.
"', .
,
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'-,-1-0)-W.A. I~in: The Thinkingof Amos, V časop.ďAmericari Journal 'of,
Semitic Languages, 'ledén 1933., N. ,York, str. 105: Amos .•. ' is no logician; ,
,
' . ': ' :
"
.",:
'His reasoning is hut, the simplest. ' l ;
,11)Gesenius, Hehraisches u. Ar. Handworterhuch (1921);R. KiHel:' Ge-'
:schichte des' :Volkes' Israel, Gotha 25, str.: 341, II. SV.; Sel1in,Komentář,
str. 160.:, ': ' . : .
:":':.'
, .'. , ,'.'
" . , ..
. 1?) A; Weiser: Die Profétie des Amos .. Beihefte zur Zeitschrift fur die
,
;alttestamentliche' Wissenschaft, 1929, Topelmann,· Giessen.' ' . , '
.
13). Rud. Kitte!: Bihlia hehraica, Pars' II, Stuttgart, .1925.
"
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I řekl jsem: .Jahve,' Páne,odpust přece;'; :.,1
. jaknitiž~ obstáti,Jakob, když:je.tak~malý:
, ;Tedy, zželelo se toho Jahvovi a řekl:
Nestane se tak. H )

•

-*

Vidění

,

II (7, 4-6): .
'Toto.Ukázal rit(Jahve[] ....
.
..
· Jahve ,přivolaloheň;ďjerižztráviLvelký oceán
a (pohltil pole~n?l : ď,
ď..·
.....:.,
I řekl jsem:' Jahve,Pane, přestaň přece. _ .
· Jak může obstáti' Jakob; kdýžje' tak malý.'
Tedyzželelosetoho'ďJahvovi a řekl:
Nestilnésetak.15 ) , . ď'"
. ' ..

';,

,.,'

I

"

I

-

' ;

' .

.' . -

,."'_.

.!

'

i

Vidění III (7, 7--':'8): .

'.' .
. Toto ~ázal mi (Jahve).'
,:(Jahve)s!álnastrníé idi' .' .'
a'v ruce" držel olovniCi; ....
· Tu'řekl íni Jahve:· Co vidíš; Amo'se?
. Odpověděl isem:' Olovniéi. lpr'avil:
Já)'.přiložím olovnici k mému lidu Jizraelskému.
Neod'pustím
mU'vícé!16)
- "..
.
.,
*

Vidění IV (8, F-~-2r:
Toto ukázal mi .Jahve [ ]"
..' Hle; koš ovoce (podzirimího) .• · .
. Tu řekl mi Jahve:: Co vidíš, Amose? .

. ujAd I. v:i. ~dcin~j ne~iv LXX.:Ňeuvádím~. lb: ;,a byla to ,z~l~ň
po _královské' senoseči." Je to dodatek, jenž' má znázorriiti .velikost nouze.-·
První sklizeň' totiž patřila králi a když kobylky sežralyostatní,nezbylo'
'lidem naprosto ,nic.
..
. '
.
,
15) Ad II. Obraz představuje velké sucho (v tamějších krajinách, žár)" "
'. 'jež vysuší všechno podzemní' vodní bohatství a zničí všechnu 'úrodu poli.
V. 4b. jest velmi porušen. Kraličtí překl. z masoretského tekstu', qoré larib
ba eš,jenutná změna asi: lahab eš;
;'.
.
..
'16) Ad III. Jahve. změří ódklon Jizraele jako .zedník m.ěří odklon zdi
Vulgata vkládá 'do těchto 'veršů obraz jiný: omítání zdi zednickou'lžici. "Zecl
,znamená národ jizraelský.Bůh tli, zeď chránil tím, ,že jiobmital .. Nyní
však přestane ji' obmitati a ponechá ji svému osudu," J. Hejčl, Bible' česká,
s,,; 111;;'.1925; Ani'vlastní·výklad Hejčlův v·pozn.n·astr;868 (sv. 'liL)'. není
správný"jednou klade.rovnítko·mezi Jizrael a -Zeď, podruhé nikoli: "Hospo_ din dosuďolovnicL (nebo krokvicí) 'ustavičně měřil zeď a pečoval ó to, aby'
stála kolmo a ~vodorovnó neporušena; t.' j. dbal,:aby, chránila' národ jisraet." ský.,;Nyní; však Hospodin, přestane. zéď' měřiti, ponechá ji jejímu sklonu;
" 'jejím. nepřátelům (dešti .atd.)',' zéď senachýlí, ,svalí a zbude z ni '~,rozva~
" lina; tak se stane 'i s národem' ;israelským;". Ve v'- 86 místo beqereb, ammí
jimlel, ktere, by nedávalo dobrý smysl čti he ammí jisraeL (Guthev K.A;
LIl. sv:).
.. .
.
.....
. ,.

>

19.1

,

;

Odpověděl jsem; ~ošovoce.,

,.,', ' ",;';,< ,,,,,'~ .' <
Lpravil (Jahve) : přichází konec mého Iidujizraelského;' "
Neodp,ústím,m'uvíéeP7):'
,
"
'

'\

~,

\

*"

'Vidění V';(9, 1~):, "
"

"

,

I

'

Viděl jsem Pária státi u oltáře (s kladiveni,'\; rúbe)

se

'(jakuhodiI do hlavic sloupů až zachvě'ly
prahý) " ,
fa řekl: zničím jé \ršechriy) 'a mečem zabiji )ejiclípotomstva.
, 'nikdo z:niéh ,n~uteče, 'nikdo se nezachrání,'.', ,':,'" .
Kdyby' se ptobořlIJ' do podsvětí, dostihneji6hruká.má, '
Vystoupí,li na nebe; srazím je dolů, , ' , ','"., ' " >, '
schovají-li se až 'na' vrcholek. Karmelu,itám je najdu,'
a skryj í-lise [,] na 'dno mořské; pošlu hada mořského, '
'abyjepókousal:, :" " ' , ,'. " "
, , ' ,,:,'
'Půjdou;-li, do zajetí; před,nepřáteli svými,',
'
, přikáži tám meči, aby je pobil [ V 8 ) ,
"
,
"Te~t těcht~ vidění je-dochová~ v:prabídném st~~u"a,:á.llten- "
,tické znění, už bohužel nikdy nezískáme. ," Ale', i tak může~e {lo-" '
"inati jejich řadu vzestupnou. Obraz'sezesiluje. Řadaviděíií bývá
'rozdělena
dvě ,části a: dělící ,čára vedena mezi druhým a třet!ní
,viděním:vprvriích' dvou Jahve' odpouští, v dalších třech-nikoli.,
,Tak rozděluje i ,Weisera, myslíj:že;,prvnídvě jsou'pcídmí,něna'
.opravdovou zkušeností pastýře. Na jaře vidí sedatiťhejnokobylek
naúlenající' se 'pole 'a na konci léta,prožívá velké sucho., Pro '"
Weisera" jest však ,rozdíl 'mnohem větší,Bůh je zde, jiný než ve ,
viděních ,dálších: Jé to lidový 'Bůh, ·jehožmožnci ,ještě, 'prositi;: a '
'jenž také vyslyší. Ve ,třetím vidění ;vys,tupuje Bůh' syětový, př~d
něhož, nemožno s prosboupředstóupitf.. Vtom Weiser, zachází
příliŠdaléko. Ve.všech 'viděníoh,jest to jeden a:tentýžBůna,vy-'
,plývá to'i :z odpovědi Boha,veviděnrllL a IV.: N e o d p u stím,
inúví~ e,;t,j."dřIve odpustil, avšak pro ,:vzrůst špatnosti a rie~
věTy národa,neodpustívíce;' Pravdu má' Weiser hlavně, vtom, že ,
vidění patří ku povolánf za prorokaaže je prorok nepronesl v,
19
'BetheI"
jak' se innozí domnívají.
) ,Podrobnosti 'z velké, Weise.
, .

na

. ,

.:

~

,

(,

•

. ' . ' " I'

'..,.,~

',,17) Ad. IV. 1 v. snad není

úplně

>

'-.'

;

dochován.' Guthe dódává podle viděni'
," předcházéjícíhó:: ube jado (-a, v jeho ruce); Není to nutné.' "Ovoce" a'
, ',;xonec"" nemohou '~ovšem v' češtině, vyjádřiti," slovní 'hříčku: ;;haqqec" .ku '
~'"qajíc'~. '
;
-;:: .\.
~
, . . ,~8) Ad V. Počátek vidění ·porušen. Souhlasíin
prof. Guthe, že: je třeba"
,doplniti nějaký nástroj,ktěrým Jahve. hlavice' sloupů rozbíjí. 'Kladivo se
. ještě nidlépehodt ;,s kladivemv'ruce" je'tedy přidáno. Podle Kittel, B.H. "
. ;místo 'vajjomer hak čtu 'vajjak(t.', j. místo "řekl uhod~" je zde "uhodil','f.. '",
.Šám:::::: tam,:jest'původní, jen ve verši 3. Po ,všem, co se ve vidění.odehrálo,· ,
jest4b,slabým přídavkem'(í,a obrátímoko:svéproti nim, k zlémua,nikólí
k dobrému")). Gutheneprávem vztahuje~ oltář k' Bethel, kde prý Amos~toto,:: " '
vidění 'proslovit Oltář není ze skutečnosti.
"
' " " , ",' :' "',:'" ' .", .
19) Weiser, Die Profetie,,'str. 67, nn.
"
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rovyknihy'(str.340),neuyádím: tř,ebaže Ib)r bylo hodně ,zajímavé '
, pozorovati, jak ináhlědisko ohrOmntťyliv 'na :exegesi ipostránce
filologické. .
":' , , '. ...
'.' . ,
"'" Veliké_osQbnostLn~Q,oi~ské X9!:H ~i.~J!.I~~ý:~l_~i~~~ř~ _~',
ních zápa!ů a!těčíín:podobnýmj~vJ se mi i Aiiio..§~dění. Ni-!~ V.
terným. zápasem je taJté ono ,rozd.ílné stanovisko mezi viděním.'
drunýma~fřeJim. Amos nejiirve prosí za Jizrael, potom všaGa
prošoy::UPoušttJe'bezpodmínečně nutno, abY byla uvedetia"pří:'
čína, proCpřestal prositi ? Myslím, že ne; Amós až pozděj ij ex ,
.postJjzazn~~ává' mi~o svá~,proi~ké sv~..:.. zážitky;.y.ELYidě=
~,' ~ěmě podle své paměti, al~~~_J?Ě!.čin~_:náhlé _změ.'!y_~e'.ne:zmIňUJ e,' poněvadž. s,uýká_jeJio....:.samotného;--N:.ellLt.Q~l!f:ina
" v~~í.' .Pro~"'y_~!l_<!:z:QJLjizri:t.gls~Lj SP!1....ie..It~!yj~~i~~i!!L:.§_miliy .
~ovy3fiáviti s~P!..oroC}{~ úřadu., Al!l0s; nechce bý! prorokem, brání. se oožímu' povolání, jaKo' se mu. bránil Moj žíš, ,Izaiáš
, a ,Jeremiáš, ovšem také s 'Íulprostým neúspěchetri. Boiod~hráY!Í,_~,e
něm; v jeho nitru a zesilováĎí obrazu ukazuj~, že 'l}oží vůlej?ře
'níáIi-á~jeno:bázeňa' plameii'V:-šrdcrje~o'~~oHčí-n\iHJlo:=aliy~přjjal
.,úIroTB@~1!!: mu~~nf~!>ez o~Jt@u,_!l_a_sebei n~jiEé.20).· , : : .
~mi jasno, že vidění nejsou P!iI!!Ý~.....P:QYQláním, ávšaUl!!!í '
k ·němu: j s~!1Y2~t!:..B:~!!!L,plipraY:(u.L;k ..P9yolffi.ní. Tmo. oycK si.
predslavil,~ Že Amos vidění svá také někde přednesI.Není 'v niob
.. :-le,gitimace Já.hvova'proroka a není v nich podstatné zdůvódnění
. jeho řečí. Nemohl by jich' použíti apologeticky ná. př~ proti,vele~ \ .
knězi Amaziášovi.·Zdůvodnění je ve verších .. 3, 3:-8., Po těchto
. viděních, za neznámých nám oko~no_sJi.~~.Q~há,?;.Lk; přímém1;l' ~vo~
4 :...!~<1i,,":a...YY~~!.~P..,.takQ_,pi:O:
. láiiiAiii<?sov,u, o ..D;.§~j~PI<:\~a-y"
, . rakprotl memu hdu}IZraels1kemu.
.
,": .~.. ,:-,":-:,;-"".-'''.":,~-~,,,-,,..... ,_.,,:._--.,
.Miroslav Novák .

'V

Zt.1

C'

.

.

.'

PAVF;L ~ZE SAMOSATY~
.' .·Americký theolog McGiffert nazýváPa~lazeSamo~a,ty nej.·
,,:~tÍ~e~it~jš}n.t..::~.~ .. :v.~~ch.ad.o.p.cia~is!ů..a., jednou.,z nejzajímavějších
··· .. ·ďósoOOost,ípI'V'otní· církve~l) OrthodoxIÍÍ·theologov~' n.emají ~t~o'. vého~ínění oněma schvalují kaceřování ,tohoto biskupa2) .i po
stránce mravníj' jehož příčÍn'óu bylo Pavlovo riezvyklé postavení ve
veřejném životě. Byl totiž ještě předtím, než 'se stal'. biskupem'
;antiošským, :vysokým. hodnosblřem .královny '.ZeIÍobie Palmyrské.
•

~.'.r

~,

•

~.

".'

_.

~,~".

~

;',20): Srov; Hans-Helmut Krause: 'Der Ge'richtsp~ophet -Amos, einVorliiufer
des Deuteronomisten" v Zeitsehrift fur die aIttestamentliehe Wissenschaft,
1932, T8ppelmann, Giessen, 221-239.
..'
.
1) Me Giffert: A History of Christian' Thought,L, p,'.242.
.
2) La~lor: Samosatenism; E.J~... ~., XL, p. 17ga. . ':.
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"Jeho: úřadhyls~jen'

s titulem' ducenaria

a iáviděníhodný~i

,'příjmY. To druhé bylo patrně, trnem v oku: jeho nepřátel,' kteří
, : jej, obžalovali ;z kontpčÍliclví na synodě,kolein roku :264 v'An-

,

I

na

tiochii konané; 3) PoukazO'vali
jehochudobu' v 'mládí a luxusní
způsob ,jeho 'života, jako ducenaria a tvrdili; že' nemO'hl nabýt
svéhobohéltstvf podivým způsóbem. ' ~,' , ,', ',. <, , ' "
,; ,TO' by,vši:tk pro: nás mohlo hýt zajímavéjen,tím"žéjiž'pře4
,1700 ~!lety byly. velmi vYdatně užívány zbraně běžné 'v dnešním
pO'litickém a strariickém bóji a snad ještě .já.kodotvrzení faktu, '
že, poHtická:čiiinost, neslaódjakživa pečeť korupce amacchia- >
vel1ismú:
'", ' ,
"
" Těžko však můžeme' věřit těmtopomluváni,všim~eine-lise
Pavlovamyšlenkovéhoprofilu 'a.jeho 'zásad životních., SvýĎ1,
p'ojetím křesťanstvLdaleko převyšoval své okolíadokonce;eho ,
'zákla.dní myšlenky nezní, cize ani modernímu čIO'věku:' Kfesťan~' '
stvím'nebylo proň věři:tiv"určitá ,dogmata Církví stanovená, .nýbrž
úváděD.íin v ;život mravních, a životních ideá.lů Ježíšový'ch, shrnutých óbzvláště v'kázáni horském~ ,Proto, vší močí snažil 'se zadržeti 'myšlenkový' prO'ud' strhuj íér křesťanství ,do hlubokého
řečiště řecké, filosofie novoplá:tonské~':Jásně Viděl,' že .ucení Je, žíšovo'nezůstalo' by více zákonem'"Ducha života", očišťujícím
aušičlověká od nákazy hříchu, nýbrž že hý se stálo předmětem
filosofické' spekuIace; zatěžujiéIa zavazujíCí, ,příští generace
formulováním a,zdogmatisóváním:dO'bOvých pravd. ':, ',~;"
, 'fato ,tendencé, uplatňO'vaná snhě. alexandrijskou Školou: ka,;,'
h~che:tiékóu,byla::všakjiž, přílišníocná, než aby, mohla býti za~·"
stavena a přetvořéhaúsilím'sebe.vícvynikajíéího·,jednotlivce. Ko:;'
nečně Pavel"jsavzdálen od centrakřesfanskéhoživota,myšlen-:- ' _
, kového:, jež dávno již bylo přeneseno z Jeruzruéma a Ef~zudo.
, Alexandrie a Říma, nemohl účinně působiti na usměrněn! myšlenkového',Vývoje v křesťanství: Tím ,si',můžeme ,také vysvětliti
" ,fakt" proč-jeho učení, ač radikálnější, nevyvO'lalo takové odezvy,'
jako vystoupení jeho ,žáka z druhé generace; Aria, 'preshytera
alexandrijskéhO', o půl století ,později. '.

II

,,,"",,

~

;. ,.,' c·:

*

~

.~

.:.:

·.:·,:jakoth~ol~g byľPa~dze$am~saty ~~narchián'~do jisté

tPíry adopcianista. Ve svém ,pojetí boží· existence vychází z před~
pokladu, že' "dvě ,Qsoby' mají .jen jedinou lnožnostsjednocení;'
. a:to' shodou vůle".4) Proto zavrhuje nauku, o Trojici,formulo'" .
. V:l!-llOUV' duchu,.noyoplatonské1.to "realismu, jakož i theologické
~pekulaceale:X:andrijské ,školy o osobě' Ježíšově' a proti tomu,
.stavírigorosní theismstarozákonní ap1."ostou víru v Ježíše Krista
,

_

'

•

'"0"

, \ '

\

."

I

"

•

3) Tamtéž,' s~ 170b.
. , ,',
,
' ,
4) Harriack: 'Dogmengeschichte, I.: 729, (citát· z' řečí'Pávlových li Sa- .

binovi).,'"
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'jakoč~9~ěkaf ", jenž dal lidstvu n:ejlepší . příklad 'ž~~ota ;dit1~~,
božího.:'!", ".:'
.
.
, ,.
....
:.:;,: '. '::. '
, .ď Odvolávaje senaslovctpáté knihy MojžíšovY ,iHospodiriBů'lí
, náš, Hospodin,jeclénjest:',~přijímaI jednotu' hoží: podstaty v ,
jedihéosobě; Při.iíiná"vŠakJeŽíŠovo pojetí· Boha jako lask~vého.,
Otce a uvaži1jevducnu apoštolaPa'vla o jeho podstatě. Bůhďjako '
samobytná podstata. všeho myslí sám' sebe. 'Je ' tédy"m.oudrost "
či logos zákhidilÍm :rysem podstaty boží; podobně jako" rozum.'
charakteristickou složkou . v osobnosti: lidské;G) Slovo: boží 'je ..
nástrojem energetickým.' a proto'dosahuje plné 'existerié'e jen,:,,"
činnosti.O) ExistujevHohtio'd věčnosti. ,Je tedy něčíniieáln~;'
přestože neosobníma proto 'není chybou,říkám.e-H,· .že je stejn~
podstaty s Otcem (honiousios to patri); ovšem v tom smyslu, že
jeho .usia ihypostasis je plně identická s podstatou a hypo- '
stasí ,boŽí. 7 ) Jinými slovy: není tu žádného rozdílu osob. v boží
podstatě,., nýbrž naprostá '. jednota; '.aužíváme:-H ,výrazu Slovo
,boží, chceme,tím,naznačitijeho schopnost a vlastnos't; jíž udržuje,
~ řídL celýsvěC "ď,;
•.
':,
."''", .
",' ,
'
· ',<'Jak jsem již uvedl,: postavil 'sé PavelprotL metaFysickýrn
spekuhlcím alexandrijské.: školy theologické'v otáz'ce drristo:
.,' , logické',tvrdě,že Ježíš byl člověkem, nadanýin však'absolut~i
znalostí, Boha, ,respektive "moudrostí boží.·' Nebyl', však skuteč.. · "
· ným:.ztělesněnímLoga,:neboťtím byla by porušena;jednota:boží
podstaty. MOUldrost či slovo' boží nébyla jehopodstatour'nýbrž
, jen kvalitou. S ), Ježíš ,mohl dosáhnouti: sjednocení s Bohem jedině·
cestou .absolutníhosjednocení· vulea takriahýti práva na titul
,Syna, boŽího.D) Hledati tÍějakéhopodstátriě'jšíhospojeníJežíše'
Krista sBohem je podle Pavla marným a konečně bylo: by pro ~~
· život Jidský>bezcenným' ~. i kdybyněco',takovénomohlo,:býti I
,ď doká::áno;lO). Tento názor ,byl ovšem' vehni. excentrickým v my;;'
, šlenko'Vém. obzoru Pavlovy:,doby; a není; divu; že nebyb přijat.
vplnéin ':rozsahu ani jeho žáky. ,
, '".
.
: ~ Největší důležitost pro Pavla měly'život a dílo JeŽíšóvo. Jimi,
Ježíš ukázal'lidstvu přímou céstu k Bohu,s!av se tak Spasitélem .
jeho. Ježíšži1; trpěl li byl podrohenpokušením jako každý člověk, '
, přesto však jeho duše zůstala nedotčena hříohem,u} • ,,' ;
, ! ~ Z toho i.e zřejmo," ž~: to byl etický mo#y, j~nž :,ye:dl Pavla: ,
, ,k popřEmí Ježíšovyh,ožské preexistence.; Jeh~ du,!az'na:Jéžíšovo;
lidství
měL'za' účel:ukázatina'jeho>životnítěžkostLi
,vítěz'ství; ,
..
.
,

~

. 5) Me, Giffert: A

"

~

Hist~ry of Christian Tho~!!ht, .J., p;243...

.6) Lawlor, Samosatenismi E; R; E., XI., p.l71a.
.
.
7). Tamtéž. 171a. '
"
.
.
. 8). Bethune-Baker: History of Christian Doetrine, p. loL
9) Srov. ep; Pavlovu k FiIipenským 2, 5-11. . . .. ' .
.
.10)

"

Me Giffert:.A Historyof Christian',.Thought, :1., 'p;243.··

~,>~

'11). Lawlor: SlI;mosatenisw,<E. R.·E., :XE, ,171h.i' ,:.... :;. ;;.",:'
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~Je: také na možnost, z'ískání práv Syna,božího,ln,~ Po: této 'strárice
, pak Ježíš 'podle Pavla - dáleko předčil ostatní lidí,.stav_se:vy,:
! volenýmboží~i jehož ,~uše~yla chrámem ,moudrosti boží.
,
-. Na počátku označiljseniPavla· jako - adopciana,ale ,omezil'
ísem, tuto' charakteristiku slovy "do' jisté :míry",: Harriack a 'po,
, něm Me Giffert ,vidLv: něm prvního a nejdůležitějšíhoze'všech
~dópchinů, ~ Pavel však na rozdíl,ód'aclopeianů' pozdější dohy .
upírá Ježíši' plnost ,pódstátybóží nejen po křtů, ale 'ipó smrti
jehó.""Je(sice) ochoten nazývati jej Bohem, ale ne, vtom smyslu,
že se 'stal. sám 'Bohem, 'zlýbrž proto, že dosáhl :tohoto titulu a di:
jako odpl~ttÍ za svou ctnost :a' stálost ve svém lnutí kvÍtli boŽí."u)tedy: podle Pavla 'parlicip~vánímna
'J.ežíšóvó 'žoožněníť'
, plódsta~~boŽíí, .ÍlYbržjen na slávě, a jménu ,jeho.
,.,'

není;

!

~.

.~

,

~,

Pa'Vel :=?e' SáhtosátyhyPods6u~e~;p;o své

'

učení o osobě,~Je."

žíšově';,ja:ko kacíř:nas)rnodě r;269 ,a zbavenhodtiosti biskupské;
Jeho' myšlenky,vš,ak 'působily mocně na- svéráz' antiochijské
školy: theologické nejen .y'~,době,kdy'v jejímčelé:stáli ,jeho žáCi
Makhion,a Lucián,nýbržď,Lv době pozdětjšíí ,kdyse'k ní hlásili

theologové : rázu'. Theódora;' biskupa z, MopsuesHe ' a ' Jana Zlatoústého, biskupa-.čařihiadského; Tak-Harnáckdókazuje, 'že' vliv
, Pavlaze'Samosalyna theology seskupené kolem této školy je:
,'ve \Tšechdobách zřejniý, hlavně z jejichodmítnutímetafysických '
špekulací theologických; ze zájmu o historičkou osobuJeží~
šovu'a.'zmyšleriek'rázu:silně eticky zladěného,14) , ,','
','
.Zhývá" již jen podotknout;, že 'učení ,Pavlovo nalezlo 'ohlasu '
i'všiiokých~vrstváclí hlavně :v'Persii a Armenii; Myslím, 'že
, bychom, nebyli 'daleko" pravdě; jestli bychom" tvrdili; že': odtud
bylo přeneseno; arménskými,eniigranty'do'Bulharska a španěl,;,
, ska:{ kde 'v 8.· stol. vyvolalo silné hnutí sekty zva:né' Pauliciánt
, ",'.',
~o_:' ,- ď!
_:~,,:..',,:.: " O. Hradil.

f '

-

'

~ď'

,

ď'.>, 'Použitá lit~rClt~ra.,

"

AHarnack:~Lehrbuchder DOI!IIÍenl!eschichte, 4. vydáni, 19097 10.• '

.A.'C,~,Mc,Giffert:A History,of Christian Thoul!ht, 1932.<
',~-'-~J.; F. Bethune-BakerL'An-lntroductionto -the Earey, History

}'"

I

'
of Christian"
" D9ctrina,to.,tnéTiIrié; óHhe;<:oundFof Clíalcedon/ 1903'-", , : / , . ,
. "',,'
ď:EncyéIópaedia of, Relil!ic:iriďand~Ethies , (zkratkáE. R. E.), vYdaná',J.·
. Hastinl!sem.v, letech 1909...:..26; V' ni obzvláště článek H. J. Lawlora Samo~
'satenism. '
"
'
,,

,

"

12), Srov. ep. Pavlovu kfUmanům8, 15-29..
13). Mc Gifferl:A Historyof Christian ThoUl!ht, 1., p. 244..

tl} Viz též, Bethune-Baker: History of
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VERICI .PRIRODOZPYTEC.
"I

_
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,I"

. .' Myslím,žetobyÚ hlavně A. Haecke't, a pak:Osh~~lda~rews'.
sésvýmistoupenci,kteří se' néjvíCe přičinili pro sklónek 'století
. předchozího a začátek let století. dvacátého :0 skutečnost" aby
sď představoU, přírodních věd bylo: spoj ováno'-signum neznabož,- ď
-ství. ,Jin~na těchtobada:telů jsou nerozluč1Íěspojenas' dějinami', .
dosud '.'
'filosofického monisplU.·posledních···desítile'tí; : který ',byl
,jest oficielriI filosofií tak ,mriohého vý'známnějšíhó iniéně .vý~
'znamnéhó .přírodovědce, a ,ovšem s dějinami filosofického mo~,'
'nismu vůbec.
. ",'
" ..
'.
,

a.

. Samoo sobě' {estúsiIio monistický výklad světa. a ,života
starého d,ata. 1 ) Ve filosofii řecké mimo starojónské filo'sófypřírodnÍa,Thrue'ta 'l~e jej ,zřelelně sledovati u 'školy eleat-,
ské"jejížstoupenci učili, že .vesmírjejedinou, věčnoua"nemě- .
.. .nitelnou 'existencí, která' neměla počátku, 1., j. nevznikla a 'pro,
atribut· věčnosti ani nezanikne...
. .'
~. - '
/" :::, Tak XeIÍofán' Kolofónský, Zeno, Mélissos ze' Sámtľa. jiní.""
" ,~ ,Také ',stoikÓvé . drželi ·stanoviskomonistické.Jejich':učiúlí' o
dVOŮ 'prindpech, Játte' a 'forrilě, živlu pasivním a aktivním, nás
...... nesmLrnýliti, :neboť'jde tu vlastně o substa:ncijednu;;ktérá jest
h1n:otnoiC ;'. . '"
.'
. ' , ' , .,., , .
'. ' - , : . ,
, . I,Bůhjest. tělem; 'arciť svrchovanějemnékonsistenc~"kt~~é
'všecko proniká ~. 'jest to' pneuma.ďvesmíru, rozum světový.'
, . St~ikovézovoU: Boha' "hen' kaipari" : ~ jestjisfě' zř~jmoíria.;
kolik tu 'už'. proniká přesvědčení pantheistické.Můženietumlll~
viti 'dobře o pantheistickém. moriistIul.
"':', ,ď ;.: "
," .Tento pantheistický monismus je snad ještě patrnější ~ oovo-"
platoniků, ať už byli ze' starší:škqlyalexandrijské' (Ammonius
Saccas, Plotinos,Porfyrius Syrský) ,nebo :i mladších škol. "syi..:
.ské a.athénské, jejímižhlavními.representan:ty jsou' JarilbHoh a
Prodos; '.. .
'
_:Podle; ~o~oplat~niků' hmota emanujez duÚ sv'čta, :duš:~ svě~,
továzrozumujrÓ<z.umpak :zjednoty. ~Těchto emanací je nutně
zapotřebí, abysečlověk~" hmohié ,smysHlOsti mohlpoyznésti~
hodně

': - lrNliz~v ~onismu~: pochází" ~~Šem zdobcÍřivějši~h;a r~iil j~(Ch~i~t:
Wolf. Jako filosofický termin je tento název velmi široký 'a zahrnúje proto
, řadu jinak protichůdných směrů, jenom -když jim jde o výklad jediné sub-'
stance' (materialismus, spiritualismus, filosofie identity' atp.) Stačí' ostatně' "
.;yzpomenouti· na monismus starověký, ·monismus. Haeckelův, nebo. docela na
hylopsychismus Montagueův, .aby tato skutečnost ještě jasněji pronikla. Jsou
tu detailni rozdíly i řešení z různtch, stránek a: proto i růzrié příslušné.spe'cielnínázvy: pánteistický, monismus, naturalistický. monismus, noetický mo- nismus atd., věc přesněji' :vys~ih\ljici.:
'.' ;
.
.'
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Bohu. Po~říchunení vš~knemožný; také'postup. ópačný,~edoucí' '
člověka k úpadkl1 a hříchu.
, ....,
".
.
Jednota, duše světov~1 roz~ i hmota jsou' arciť" 'potom jen,
projevy téže substance, byť se i ve stupňovitém, g~netickémspo-.
jení; zdály, růz~orodými. Naturalistickým monistou je také
Straton. z Lampsaku. , . ' . , '
. ' . . . , ../ .•. . . . .
. •Filosofie' středověká,.' aŽ .' na' Scota' ErigentÍ,: Almarika:' Char, 'tresského,'Davida ;'Dinantského;Magistera: Eckhardta a ovšem
'Giordana . Brurúi,není monistickou.
. :.':"'.' '.' .....
: . Zato užfil()sofie'Spinozova je zase či'rym pantheistickýin'monismem. Odtúddále' zvláště německá ,filosofie v prvé polovině
stol. 19. :Fichte, 'Sdiélling, Hegel zcela, Giinther, Schopenhauer
'aHartmann alesJ>oňz ·částfjsoumonisty., '. '. . . '. .'.
, Největšíkho .ro.zvoje dosáhl vŠak.monismus v t. zv.' monismu .
. příi"odově~eckém; a jetu' trv~le spojen. se ,jmény Hae~kel a
·Ostwald;·:
:';:. . .
.
'"
"
."
ProtilehlýmmOlíismuHaeckelovu a' ,0stwaldovll je pak mo'. 'riismus hl~saný Drewsem;, " '; ...•,'" . '. " .... , ' . ' " , ' , : ' Z dosuduvedeného·dásealespoň·tušiti; Že některé fásCevrópskéfilosofie před Haecklem a Ostwaldemdostaly se'k resultátům,
jistě :hodn~'podobným těm v Haeck,elových' "Die Weltratsel".
Stačí, ještě vzpomenouti výstřelků, samotného racion~Hsmu a
zvláště sensualistickýchexcesů filosofických, ať už je to takový
De la Mettrie, nebo. D'Holbach. ď <, .
., .
,', ': Jisto jest, aniž .vylučlljemez vlivú starou' monistickOu' tradici
'filosofickou: a myšlení .jí zvláště v důsledcích příbuzné". že dodries'působiiďunás ještě ria'značnýdíl ~eřejn~ho' mínění int~li- ",
gence ďprávěonen monistický odkaz. Haeckelův, tak dlouhó,~ vy- ,
. trvale a: zároveň šířený různými protináboženskými společnostmi.
" vIi" feÍrtóa zvláště jeho šíři lzesnadn·óvysvětliti.' ~ .:
HUII1;e, kteTý jistě svojískepsizpů~óhil dqsti ruchu mezi filo~
sofysvého'věkui zrovna tak jako John'Locke 'svýrriempirismem,
. šli dó:učený<:h:spólečnósH atakélejich:spisy'dosta.ly .se poměrně
do velmi úzkéhó kroužku čtenářstva;;' ' .',. ď,
~
" Naproti, tómu HaeckeH Ostwald žili ve ~ěku Zrovmhak uni~
versitúíéh' kateder,. jako' široké popularisace' vědní a toknižrií
L předná.škové " leč.také už i v době' velkých možností agitačD.ích
a, organisačních ,na základě určitého názoru. O Haeckelovimožno
dobře'říci,žehájilprogram.
: . . .,
.
, ,"
, . Po,nepříliš zdařilé. a v odborných kruzíoh málo všímané ed~ci·
'svých'"l'rindpen 'der ťgenerellen Morphologié,der-organismen~' '.
. .Haeckel začal, nabýVáti ,'. půdý~' a i~ vlivu" svými: populárními, spisy, ' .
,ať~už to.,byl svrchuzniíněnf'spis '"DieWeltratsel"j nebo' "Natiirliche. Schopfungsgéšchichte", které byly svého času jákoněj'aká . ','
, 'věd~éká' sensace' hojně, překládány: ' '. ' , ; . <',': .: ' , i /,, , . Pro svůj způsob kátedrové 'a polémické;. čin'nosti, hývášrovná;' ,
vánHaeckel s Fichtem (RádI).
. .. :
';',"
,
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Opravdulze, ač hlavně jen'co dO temperamentu a ovšem bez
Haeckelových' hrúbostí, stavěti vedle sebe:"Rečik '. něméckému
národu" a Háeckelovu ,,,FreieWissenschaft, und 'freie ~hre"
s pozdějšími jeho pólemickýrni projevy. ' '
• , ' : ' :,
Ještě ,sÍiad případnějším srovnáním, zvláště s' ohledem. na '
pozdější průběh popularisacer Haeckelových ,nazorů, ' by' bylo.
,přirovnání k ideologovi, který taloží politickou stranu a' strana
, se posléze zmocní jeho myšlenkové výzbroje kdalšímsamostát'ným počinům.
, Haeckel c zkrátka na rozdíl od, jiných, "t~k. Četných myslitelÓ; .
'uměl' svému, .zbOŽí zjednávati odbyt ,methodou, s jakou ,hájil i
šířil své i adoptOvané učení, kterémuž to výsledku arciť byla v ne,poslední řadě na prospěoh jak malá hloubka, tak zdánlivá! samozřejmost 'a jednoduchost jeho vývodů.
:'
, ,
, ,' ... ,Haeckel vyšeL od vývojové. theorie, Darwinovy apředchůd
'ců. 2 )HlásaLji a někdy bohužel i doplňovals.takovouhorlivostf,
~ časem 'znamenal pro masy více ,než 'sám Darwin; který !tak
. za mnohý, nečekaný úspěch vděčí svému německému' obdivoyateli; 'ď " .. . . ' ,
.. ' . '
.
. " . , , " . '. .
", Také všelijaké ty, mohli, bychom:: říci samospasitelné, výroky,
darWinismú pocházejí od Haeékelá..
. '. ' .
; : ", ' •
" , . .D~rwiti sám byl' na ,takovou' domýšlivost příliš 'skromným a
'" névtíravýmčlověkem. Leč u Haeckela, jak už'povahajéhosama
sebo'unesla, nezůstalo,: jenom / při vývojově theoretickýchvý~,
vodech.'~ ,
,'
.' "
" .
~.;""
Haeckel stal se časem hotovým propagátorem' a tribunem
všech aplikací vývojového myšlení ato na poli života společen
'skéhoanáboženského. . '
., • . ,> .
":', . "
'
A/ právě tady vzdálil 'se natolik intencím Darwinovým" 'ž~
můžeme vším právem mluviti ,o jakémsi "haeckelismu"; A tato
, filosofie á jí budovaný světový a životní ,názor to' fsóu,' které
nadchly tak' mnohou spoleČÍ1ost lidí a tu á fam dosud vládnoui ,
'nikoliv jeho positivnípráce, 'přírodovědecké,'na evolucionismu
. založené.
.,:.,""
' ,,
. ,.' Darwin sám nefilosofoval, Haeckelmnoho.
.'" "
..','
"
Darwinův: spisi,Originé, oI' species" k~nčí chár~kteristiékya
zároveň i střízlivě 'slovy: ,;J e .vznešenost v 'tomto názoru na život
'8' jeho ,několika,' mohutnostm.i, 'které'bylypůvódně.vdecIínuty
Stvořitelem';do několikániálo tvarů, mibo 'dó jednohO;' a že zatíni '
" co tato' planeta ,kroužila ~tále :pódle pevného ,zákóna' tíže:; z' tak'
.pro~téhopoč!Ítku' vyvinuly ,sea :VYY.íj~jí nekone,črié' tvary 'cO' Ílej;-'
, krásnější a nejpodivuhodóější."S): .:; ,>' "':.'~ .'" '. . ' ,
,,' Tolik Darwin. Naprotr tomti Haeckel sLmosofickou spekú~
l~d řešHy riejobtí~nější vědecké problémy. Sedm DuBois:-Rey.,
I ..
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'~Dobře' í~ ~zpó~~~outitÚy IĎ6ni~rilU.: i 'e~óI~ci'oni~~u' Goeih~ova, "
. '3) Dle Klapálkovačes,',překl.;,O ,v2;Ilikudruhů"" (Praha ,1914). ' : :
,

•

. , '

,

.:.,

.

•

~

/,.

.

o."'.'

.,.

,

-,

"

"

'

1

'.

'.

, 199 '

mondovÝéh 'Zé:Í.hád světa 4 ) ;p~kládá , za rozresené ,a to z části s.. . /ď
· platnO'stí definitivní, Jiné pravděpodobně;
. .."
. . .
·
Podstatu hmůty a· síly;' dále původ . pohybu 'a .,vznik vědomí
prý vlastně řeší. Lavůisierůvzákbn' ,zachovánC hmoty'a Mayer~ .
Helinhůlzů" principů zachůvání energie.
. . ~ .• , . ,.", / '
. Haeckel tu vlastně vychází od Spinozyajehopaňthéistického
· monismu;:dlě nějž substance'jestjenom jedna, nezávisí na 'ničem,
a:Ie.:jes.t půstulátemvšehůďjsoucna;ď Tato substan.ce:jesťnútně . /
jednotou hmůty ,i energie. :
.'
\, ,; ,"
.
: <Jsůuvšak'různé,hmoty'a různé energie:
.
.
.
'
.Jaků lze; všecky síly redukovati na prasílu, tak všechny mO'di.;.,; .'
.' Hkacé 'hmoty.. zase; na t. zv. ,prothylu .a nevažitelný. ether. '
.
.V dál~ím přijímá Haeékel U'čeníJ.· G.,Vógtůvo. 6 )Půdle tóhoto:
.učence "není společnou" prasílou; světa, • universální prodynamis,
vibracečástečékhmotyvprázdriém próstoru,nýbrž individuální
. zhuštění,~ ,čili densace 'vlastní pódstatyj' která"naplňuje celý, dO'
, ' 'nekůnečna se rozkládajícíprO'stůr bez jakéhokoliv p'řérušeníkO'n-'.
tinuity:: Působnostjéjí projevuje'sev zhušťůvání, nebo stahovaní;
čímž povstávají nekůnečně. malá centra zhuštění a tO' měnlivého,
alepřéce y. celku 'pro sebe stálá: A tO' jsou t. zv. pykn~tůmy;
Pyknatůmy mají sice platnůsta význam praatůmů, ale jsówodu:
jievnělé,' mají cit a snahu:;,; Spekulace Vůgtůvaneznámezí a ".
tak nakůnec tentO' materialista 'a's ním i Haeckél·májí' hravě 'vy- .'
lóženprůblém vědómí; které' přece také podléhá 'vývůji a'má .,'
základ vdEmsacf .substánce 'jaků všeckO' na světě. V celku však' ..
· nevykládají nic.', ',," " ' .
...... ď
" ., ,Néní' divu,že' ůstatní ;iáhady Du ,Bůis Reymůndůvy' dopadly.
v dílně Haeékelově pO'důbně, zvláště průblém svůbO'dyvůle, 'jehůž
existenci.' Haeckěl dt>celá:, popíráá tedy Loprávněnost ' vědeckou.
k této. ůtázce yůbec/ " , ;., :- :': .' ,
.'
'"
.' '. ,' ..
: .' ',.; . ~ PůdleHaeckela6 h'je:'všecků hmota a síla, 'a:tůmy jsůuodu
ševněné,' á.' tak: celá 'JsoucnůsLv sebe.většLrůzmanitůsti ,vnější
je jednůhopůvodu,' výsledek evůluce ve, smyslu Darwinůvěj,~
, materiál ok n í - ,trvá od věčnůsti.Není dualismu hmůta,. tělo.":"':';
· duše" duch. Odtud .je už ·jenům ,krůka samůzřejmý k· popření
'~Xistence osobního·Boha've~yslukřesťanském;-:",:.. ~:/ď ,"
JakO'vyznávápřesvědčeníců.f:Ysikalní achemiéké jednotě'
nekonečného. kůsmu ,a> popírá: nesmrtelnůst duše (přiznávaje
tento atribut hmotě a·· síle)" tak hlásí se Haeckel katheismu, .či
- "f,odboŽněnému názůru' světovému"... ,ď' ' . . " .' "
.."
· _' Pnlvi: flNe~í Boha-a hohů/rozumí~ě-:lipod tíÍnto'- pOljmem:
· os'obtÍí, mimo přírodu stojící hytosti/,' A -dále ~ dokládáfcituje'

o

. "

•

' .

." . • '

•

c '

, . , . , ' , .

",",'

· '.' a) Du Bois-ReyÍnond, Ober die' Grenzendes NaturerkenrÍens,' (Leipzig
1916)'
..'
"
'. '. .
'. . .
'
'ď
· " 6): j~ho spis "Podstata električnosti a magnetismu na zákl~dějed~ótnéh~
pojmu o substanč:i'';zr. 189ťsi ovšem Haeckel velmLchválí. ,...., .-" ", .
a) Haeckel"DieWeltriilzel, Leipzig 19~2, (čes; překl. Maliřdv z r. 1905).;
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zárov~ň. SclíopenhaU:era: i,Te~to 'odbožněný~~or švětový spadá
'. "v podstatě v jedno s monismem;'nebo: pantheismem naší moderní
přírodovědy; . ona m,á pro·tojerÍoÍn. jiný výraz, zdůrazňuje jeho
negativní stránkuí nejsoucnost extramundanního·.anadpřiroze-','
. néhobožstva,T). "' . '. /. .', c' '. • '. "
. ' . ' : , • . o.
"
· ",Praktické důsledky :tohotó. učení Haeckelova se dostavily
v,organisacích tzv. "Haeckelgemeinden", které utv~řilyy lednu
· roku ·1906t. zv. "Deutscher 'Monistenbund", jakožto' sdružení.
všech .. 'Osobností a spolků, které stcj í "na .půdě věde'ckého názcru .
světovéhoa··.chce 'působiti :ve" prospěch jednotného světového,' a···.·;
životního názoru,kterýby"spočíval na:poznání přírody. ' . :'0' "
" Odezvou tétoorganisace,u nás byl t.' zv. "Svaz socialistických' ...• o
I1!0nistů", založEmý ·vroce 1913, přijímající sice filosofickou .ideu .....,
ínónist~ckou,~ ale v' detailech od německého· vzoru odlišný.' Jakýmsi vyzriáním i, programem tohoto.litiuH jé kniha F.V. Krej:'
· ČíhO:'·,;Světóvýnázor.nábožeonský. a. moderní':, ·nedá.ma ,už .ve '.
S
třetím vydání ·vycházející. ) '.' . ' . .
• .
•
-',,'" "Krejčí vě~í, 'že věda" -po 'jsvém půl tisíciletém , z~paše s nábo- '.
-~enskou vírou,zvítěžila na celé čáře á;žeopoložilazá.k1ady k no::'
· v"émusvětovémú názoru.' " .... ..~. . ". ď'
0:2 Búdova:ti na nich dále "je'p:if nyní"věcí'nejenvědců;ale vše~h,
kdoŽ pracují za lepši kulturní ~ sociáln{bitdoucnosf lidu. Nenftc
·;jen:věéí.studovaných .aučenýchj· životasclíopnost tohoto :riázoru '.
se právě: prój eví v. masÍich lidu, ka:rÚž musí, proniknouti a 'doslova. .'
přejíti",' krev.
....
.
.
, , ' , ' .'
• Dle toho si prý "Svaz socialistických monistů" vytkl za: úkol ..
odklízeti· poslední zbytky starýchmythologických· náboženstevá
· šířiti nové poznání a··novou.mravriost. Je to' opravdu monism:a,
monistický program v nejširším slova :sinyslú,trochu,pohodlný
',:a výhodný tím, že se v' něm snadnc'ztrácejí různé tynázorové
· protivy a'vědecké, nedostatky;9r. "
." .
Monismus Ostwaldův na rozdíl ód monismu' Haeckelova' má
pro:vysvětlení veš~erenstva; jiný princip, dtlsle'dnější než, Haek-.
kelova· hmota', - síla,' totiž, energii. .Hmota ' je konglomerátem :'
energií, ,které se arcitť dají převésti, na energii jednu, jejíž obměnou je ·všecko.
" .
~"
. Zajímavé jsou jeho "názory. na 'm~avĎ:ost ·a-náboženství:Veliká důvěra'\, účinky přírodní ,vědy:jej přivedla k názoru,:.žepří- ,.

,
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' } ) Násled~jetimto,~iiát ze. Sch~penhauera:i. ;,Panthéismus. jest: j~o~
. '.' .ždvořilejší .atheismus. Pravdivost pantheismu' spočívá 'v. ódstraněni dúálistické'
· protivy mezi BoheID"a' světem; 'vpoznáni,že. svět existujé ze své vnitřní 'sily .
· a sebou samým. Zásada pantheitismu:"Bůh' a svěťjest jedno".je pouze zdvo•.
řilýobrat,· že se Pánubohu dává výhost." - ' Li><:; cit. str. 232. '. :
. - " ..' S) F. V. Krejčí, Světový. názor náboženský a moderní, ,II. vyd., Práha
· 1914.
.',
". .
. .I .
" ....
_'
"
, . ,
• ',. 9) lTetíto moni~mus;mimo zmíněný "Svaz socialistických moóistů"; vyšlý
· ze strany sociálně demokratické, lze zřetelně znamenati .i. ve vývoji. myšlení
· "Volné
a. 'v.jejichněkterýchpublikacích
u.
nás i "
v: cizině.
.. r .
. myšlenky"
".
. .
o

"
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. .. ~dóvěa~~kě 'poznaní . aostač~j e zc~la. k

tomu, aby • člověk věďěl, .
,
••
~",:
. co potřebuje kmravnIživotosprávě.·, . i . : :
. Zavádí pojem energetického' imperativu, jehož působnost ;e
, prý jeví zrovna ták v přírodě, jako; y životě HdSkém; V obojím ..•.
případě; jako byslédován plán.trvatitak,aby co nejméně energie '.'
se ztrácelo a co nejvíce energie se zužitkovalo k plnosti životních:
úkonů;ďTl1též tendenci lze prý přijímati i pro výklad kulturních
'a .mravních činů ,člověka. Čím méně; energie se'Ýestroji ztrácí,
čím plněji a·zároveň úsporněji stroj pracuje~ 7títri jeta:kový stroj
pokládán .~a:lepší, : dokónalejší. ' Atak' prý to je. i·v mravním
živobytí člověka. Čím. vkeďs energií spoří; tím 'jedná mravněji, je
'I11!"avnějši;';

,

,

.)

\:

,.~.'

'ď.

t;.', , . ' , ' . '

...•

"

'

Nesmyslnost tohoto učení netřeba dále dokládati .. Nikdo se
~ ,přece. neodváží .vážně.}vrditi; ,že. energetická úspora se rovn'á
mravnímu, činu'a že, mnivně 'j~dnáčlověk proto, aby šetřil. své
e'nergiel .' , \ .....
c · ' . , ..... '.'
......
;'
. Na místo náboženství·církvi dává ()st~ald lidstvu j~kési' ná: ./
bóženstvfmoderní,'úplD:ě o.současnouyědu ·opřené. Nerií to nic
jiného···než víra,. žé lidstvo směřuje k stále. vyšším . avyššíÍn
mravním a:kulturním cílům ."7" tedy yíra"ve.vývoj lidské ,spo1ečnosti;'.:', ,'., .• , . ' .'~ . -;' i ď
<':' ....,.. .... ,
.Že skutéčnějdev:t9mto ,případě ..o víru,a,to'víru obdobnou,
víře ve, smyslu náboženském,,'toho dokladem. je fakti že víru ve
vývoj .lidské společnosti nelze vědecky dokázati. A tci Ostwald
jistě vL' .
. '.
. ' .
,~. Zají~avým však zůstaňedakvelké poměrně ríaroky čhú'Ost;;'
':wald:na své.vyznavače.~Všecku energii a chuť k .životu monista
. Ostwaldův.musí čerpati z přesvědčení, že dobro,krása,ipra.vda
jsou člověkem; uskutečnitelny.:, Jak vidno,'a snad.dvakráte ani
nechtě, Ostwald' výhledává klaď lidského životá na' základě hod.not atci :vlastně hodnot dúchóvní'povahy.·.' .,.....: ď
..' Léč i ~aděje '(op~k zoufa)ství)i kdyžje_člověku.n~jhůře; je
předepsána Ostwaldovu'monistovi' na~ pouhém základě. přésvěd
čcru o 'naprostéa nutné',zákónitosti přírodrií1io dění a: o téiněř
neomezené síle mocné a vytrvalé vůle (stoický rys úvahy Ostwaldovy). Tedy, silnou vírú, velmi silnou vírt! musí·míti.monistický stoupenecOstwaldův' a 'to o' nicritenší, nežčlověkná':'
božensky-' věřící. . Z toho ,vidno zároveň, nákolik . je nucen,. O st':
waldkapHulovati'předtím, čemu.vypóvěděl boj.10) - Podobně
končí ostatně i Drews,. jehož monismus učením ó t. zv. "Nevě~
domu", existújícím·mimo',příródu· (nevědomou) a ducha (vědo:'
~~?o), je arciL,z'p~čně ~jiríélio, ráz~!. než monismus . obou . jeho'
o

••

;

:','

.,

o

".

' ••'

"

;

o "

;

fO)'Přispěvek
kládásoustavněji,

k Spisarovu' učení o ,podmínečnosti atheismu, jak .. jéj vymimo občasné' zmínky jinde, zvL ve své Věrouce,'Praha
1932, "str•. 6., . . ,
.: .. , . ',',: :,.;.";'" . ': '.: :'c,'.

202

"",,",

,

/'

,

.

.

: •

',:

I

.

,

. předchůdců; Proto se také o něm podrobněji zmiňovatCnebudu. ll ) .
Z toho, co pověděno o .Haeckelovi'a Ostwaldóvi,' vyplývá, že,
'nosnost; jejich učení jest a bude vždy, odvislá od základů ,.tohoto
učenÍ; ,A tímto 'základem-je 'u Haeckelil.hmota-sílaj u Ostwalda
,energie.,
,',', '
, .'
,:,'
",,',
.u obou (ať tiž na příklad Ostwald ,chtěl svým 'principem
, čelitiprávě'hmotařství; materialismu) ,-lzezna.menati touž chybu:
jejich p'rincipy: jsou:jistě'jen':částí:á ,nikoliv' podstatou celé sku,tečnosti a proto plně této skutečnosti 'vysvětliti nemohou. Jsouce '
částí celku; dodnes lidským rozumem, nepochopeného j : nemohou
se také nikdy'státi,tím,' čím je oba, myslitelé míti : chtěli, tótiž , '
metafysickými entita:mi."
,,
'
:Ani dnešní stav nauky o'stavběhmoty,' ač'se v tomto 'oboru
dospělo k"mnohě novince od dob, Háeckelových rOstwaldovýchi
' ",' ,
by neopravňoval k,takovýmtoresultátům. '
" Bohrův ,atómový model,všecky výzkumy, týkající, se látek
,radioaktivních, ,jakož' i vlivu ;magnetickéh<? pole n~ světlo, výzkumy, týkající se jádra atomu, i pokusy o rozbití atomu i nejnovější výsledky 'vědeckého . úsilíPanethova,o chemický důkaz
pro pranepátmá p:1nožství vodíku a helia,: vznikajícíéh při bombardování . prvků radióaktivnírri iářením atd.' atd., , ' nepovedou
nikdy k 'Haeckelovýniposledním dedukcím; jimiž.je popření
existence i činnost osobního Boha a duchovního poslání člově
',čenstva ria tomto světě ve'smyslu křesťanském.
'
,
,
" Křesťanství může 'd~cela -s klide~~čeká~ati ;dálšíchvý~ledků' ,
námahy,' vynakládané v ,laboratořích avě:deckých ústavech na,
výzkum :hmoty, aniž by byl strach, ,že,se:.'jednoučlověk stane
Bohem; 'hude':'lf' iúnětí:;;dělati", zlato: a obratněji ' se: vyhýbati.
sepsi mikroby, než je mu to m~žno ,dnes."
,','
; ',ď;., '
V opaku kpřírodovědcům' směru monistiékého;vedlo'studium
přírody jiné přírodozpytce ,přínio, " nebo prostřédečněk 'Uznání
hodnot náboženských. A nébyH to slla'd' jenom'ďnějaéí více 'méně
K'náhoženství lhostejní a povrchtiípřivTŽérici t. zv; dvojí pravdy,
nýbrž lidé obyčejně, i filosoficky"vzdělaní a svůj :piobléní',dů~_
(slédně .promýšlejícL
'
,
,\, ";
" ,'Jednírnz',nich Fe také anglický fysik O Hver Lodge, ; 'který
,", 11)' O"některý~h knihách

Hae;k~lovýclijsem již ~luvil. Kni'm nutO:o při
seznání jeho' filosofie ještě: l.,Der Monismus,alsBand zwischen '
,Religion und Wissenschaft .•. Glaubensbekenntnis eines Naturforsches. vorge- '
třagen in9:.0ktober 1892'iÍl Altenburg von E. Haeékel. Vyšlo v četných vy'dáních. Mám vyd;: Z r.: 1922: 2. Gott-Natur(Theophysis). Studien libermonist.
Religion.1914.' (Nejvýše ještě: Die Lébimswunder.) " K~studiu Ostwalda,:
'Grundriss., der, Naturphilosophie. ,Reclam'1920,',c nebo "ětší spis IIM-oderne,
Naturphilosophié",' jehož, první díL vyšel v roce 1914; Tyto spisy. obsahuji
,arciť 'i myšlenky ,dřívějších' publikací Ostwaldovtch. jako: V ol-lesungéÍl 'liber'
Naturphilosophie z 'r. 1902,' Die Philosophie derWerte 'z' r: 1904,' Abhandlun, gen und Vortriige' z' téhož roku,' Grundlagen' der' Kulturwissenschaften, z , r.
1909' a 'spis' Der energetische .Imperativ" publikovaný .,:. roce 1912.: ď
'
počisti' pró

,

'.,'

.'

,/

"

vedle exaktní vědy, 'jíž' seodhodlalzasvětitL celý svftj ~žívot, '
napsal 'trojici knih, / která: je'ovocem ,nejen stroze ,rozUmových ,
, uzávěrů; nýbrž -popřavá patřičné Ííčasti i citové složce 'osobnosti ,
oadatelovya ,respektuje ,zároveň itovše~ko dósud: rozumově
. nevysvětlitelné, ale přece' jsoud a tna j ící' za hranicí,' rozumem
, naším posud, nepřékročenou., ' . ".' :", ," '..;
".'..,..",
Lodge má mnohý rýs,ďcharakterisující H.Di-ies.che, zvl. pokud
_ se týče. uznávání někt~rých para.psychologíckýchzjevů, na druhé
',však stra.ně" zvláště svým" hlasem pro náboženství, připomíná
, ,vystoupení jiného přírodozpytce, a to kielského botanika' J. Reiů:
, Keho,ojehóží nám.'veIn;lÍpřfzniyých názorech"se v této revui
,v dohledné, době tákézmíním.
',:, , ~ ,',,'
,;': " .
' ; Dnes 'povšimneme 'si pozoruhodné. osnovynÍyšlenek v Lodgeově, díle.' ;,Stvoření a: vývoj" ("Creation anddevelopement);12)
,kónfrontujíceje 'tákzároveň.tuatam suvedenýÍni Už náhledy,
",-filosofie, mopis'tické. ,-:-:-,Stvoř~ní.avývój '~dvě slova, pro. která
'byla :riai)sána~ celáonrómná literaturaL ;, ',.," '"
' / " ".' ,
-; 'Jednise'stávěli protisťvořéníjakožtonáhlémuzásahufrans-' ,
, , cendentníbyto'stize,zevnějška,alé uznávaJí vývojjáksi samohíý'
o :sobě;' " .,
• • """
'
,
ď Ti pakí kdó stvóřéní uznávali; mimyslilivždy pod tíinto' slo:' ,
yemjedno a. 'totéž. I ,pojem.,stvoření'prodělal svůj vývoj odnaivního smyslu tohoslova~ přes ?eHnicí ikřesfanské..filosofie (stVD-:
ření je:úkori, kterým se vyt-yiáří něcO" z ničeho) a :poj etL augu-,
stinskéaž t~n1,'kdy: bylo,pon~náhlu stvDření odlučDvánD ;od v,ý- .'
voje a 'stavěnojako boží úkon nad ,mechanicky se spravující. pfí:- '.
. rDdu.PDsléze::-:: ~jak,tomujest i-, u Haeckela~c~ápánD stVD~.
ření ve :smyslu,přirozeném:'t.· j.. jakožto,neustálé,tvoření, z příčin
zcela přirozených. Ná,další .j eštěcestu.tímtD směrem přiveden
, 'pojem stv6řéníBergsonem~: './,~:::
",:..,; , :' "~ " ',, ,'Také Lodgeovi se jeví, stvoření . jako ,děj věčný, neustále
trvající ane tedyjako náhlý a náhlé dokonariýděj .. Hledícena ,

t

,:'

světavesmír,:,praví"mámedDjem~sta:vičné činnos.tinějak~bla-_
nDdějné. llloci;Neustále jsou částLvesÍnírii beztvárn~, a prázdné;
nepstálé myslící. duch' tvoří kosmos z chaosu" riové _,světy, Vy- .
'stů.pují V život, staré postupují k zániku ~ďa tO:'snad ne)te
,konečnému zániku. Pokud' víme, je děj ten věčný . ....;,...

, ,Jak si Dnu věčnDst: Lodgé; představu je" vysvítá z dalšího (}d.,.
slavce' úvodú ke knize. JesUo věčnost v kóloběhu...
"
'
'•. '. Neboť: "Nejpn;:e' éter, .plný ~běhů ~ jemu vlastních, zauzlov~ní
"jého částí v elektÍ-ické náboje; takové sblížení ,těchto 'nábojů, že "
utvDří atcimhmoty, .seskupeníhmoty ,doďveliký~h shlúků, uvedených v rót~ci, postupné . zvětšóvání. otáčivé rychlosti, až hmoty:
:vysílají· pásy,lámájící .se. ve veliké hvězdy, proměn1iv~, . vysDké
že se stahují 'v: hutnější
teplóty, jejich{ztráty.zářenímpůsDbí,
.
.
,"
-'

,

"

12) 'PouŽívám'
dále k citacím.
če~. překladu Theurerova
(Prahá. '1932) •.
,
,' "
. ,
~
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, hvězdy, z nichi-,povsfáv~jí :pla~éty aná nichž se rodí ~árodky
života. PotOIl!f hvězdy, ' stále vyzařujíce svou 'energii. a ztrácejíce
, svou hniohi, se zmenšují a ztemňují a, snad konečně zmizí, 'zů
~ stavujíce opět éter-a záření,: takže celý, děj' inůže'začíti'znovu."
, ,Stvoření a'vývojpak pOdle:Lódgea nejsou dvadě'je, nýbrž
jeden postupný děj. vývoj jejenmethodou: stVoření. Přoto',sfa:.
věti tyto dva pojmy jako_protichůdné' nemá smyslu, nebOť si
neodporují.' " , ",
'_
' ',"',
',', "'
, -." A 'nyní otázka!. Ják,tovŠe, co ,před ~ ~ebouvidínie,ď: jak "t9' ,
:vzniklo? Než Odpovíme slovy Lodgeovými, předešleme, si několik
slov úvodem; ' , ' ',' "", , ,', ' , . . ' "
" , ',','
,"
Věda, totiž dnešní věda; neřešfnijak"úspokoji~ě této otázky,
otázky po p~vodti. ď a ', počátkuhIIÍ()ty/ světa, a života mi něm.'
, ~:Poniineme-Hjalovo1.ľ nyp~thesu, která tvvdí, že vše trvalozdé ,:
Ód věčnosti, země, slunečnrso~stava našé,vesmír, jistěmělýsvůj "
počátek. A taktéž i život na zemi musil míti svůj počátek. O tom, to začátku živého se připoutší ve vědě několik 'dohadů, než věří se

\,

,

,-

,-

celkéinjžejistýchvědomostí vědeékýchani po'tomto'začátkunebude

,byfi vdal~ké bUdóuc'nosfi.:Arrheniehúloposleclních kórisek~ericí
, propracovaná RichterovauElUkao panspermii vlastně pův9d ži~
véhonevysvětluje;' nehledíc aniktomp., že; jsou, proti 'ní vážné . ,
námitky- také ve 'vědě samotné, tneorie antogonistická pak nerií " ,,
ničím jinyIÍl/než:opa~měji vzhledemkolodernhnpoznatkům bio:.!'
:chemieřešenouábiogenésí; na. níž se
'příklá,dAristótelóVi ne;:'
" dostávalo zrovna tak patřičných póznatků' z mikrobiologie/ jako
znalostí ontogenetických. " , " ' , , "
\ ,"
"",
,. ", Preyerovu ,pak, nauku 'o' órganismech 'v'e 'vysokých tempera':. "
turách prostředí nelze už ' drú~s vůbecbÍ'áti vážně,' zvláště když
i jediná' její Opora,' 'vytyčující spojitosfdnešníhoživota s oním,
, od tohoto se frapantně lišicím, argumenty' z.'obórů fytochemiea '
,výživy'rostlin se"zbortila. "
, " \ ' : , : ' .\
, . ,Atak mipřjme-H věda theorii~tvoření,ať;už v té či oné pO'někud\:navzájéiit oq1išné>deHnici,' třebaže' arciť s plným respek':
", _tem; k tvůrci-osobnímU,Bohu jakožto nejrozumněji: mys~itel,,: '
,nému počátku všeho bytí i života, vzdává se vysvětlení tohoto
~,' ""
'.,"', '
problému vůbec:, . " ~,,'
"Proto ,také: někťeří, přírodovědci (většina' dělá jen' řemeslně
svojivědti bez Hlosofickych a, theologických důsleaků) zcela
vážně' ~ důsledně há jí i dnes kreatistickou, theorii~o vzniku bytí
vůbec i, života, na, zemi" pokládajíce tento názor ,za nejpravdě~'
podobněj ší ~ a přír<?dovědecky dobře zdůvodnitelný; ,:' "
,Už; nehledě k, starším, Darwin, tak věřil, po' něm Haecke,
,Reinke a jiní a.jiní. K nim možno .připoČísti i O"Lodgea; , " ,
,; Jest.z~jímavo, žé:~edIe- :ínoderníhoIriyšlenívedoucího; kě
kreatismu ,uznává Lodgecenu zprávY' biblické' o stVoření; "Jeho
. cenění biblické zprávy však,také IÍijak nejde na, rukut. zV.,'fun'damehtálistům. Cena 1.-:-3; kapitoly Genese'nenidogmatická,
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spíše básriicky intuitivrií.,A: tuto:okolnost neáeba'z .rozUI~u ~odL

ceňovati"neboťjsoudvěchyby;praví Pascal: "Nedbati rozu~u:a

'!

. .,,,
'.
"
"
. '
' . .
db
'ah
Jenom. na rozum.", ',ď, ',",
,
i"
" ,
"
': '
Inspirace u' Lodgeje inspirací ve smyslu té, kterou mívají:
básník, '." věštec, nebo.prorok. A fa: se, také . . uplatnila ve znění
prvých ,kapitoL Genese."<:,'
' . " "", '
; ". :Coinspirace ;jest ~~pr~víL()dge '-:-'- nebylo dosud úplně de.;
finováno a je to tak správné, protože.,nelze definovati, čemu úplně
nerozumímeial~,myslími: že inspiracéexistuje aže:je'skuteč~'
ností. Přicházejí: nám myšlenky, kterých jsme' nevyvodili akte-,
Íýchnemůžem~zpěhífpřipojiti,k myšlénkám starším."
"; "
'. Nejsme.jedinými pyto$tmive\esmírui jsou hytosti,které vědÍ'"
daleko vice- riež, my' a mohou viděti ,dále vpřed a' dále vZÍld. ď
, Nevíme; jak vstoupiti's nimi vestykiněkteří'praví, že se, to děje
, za' bdění nočního; jiní pravili, ženlOdlithou a posty.13), ",' "
. Zde iižproniká i parapsychologi~ký podložené stanó~isko " " "
autorovo" o "němž se -'zevrubněji zmíním v drůlié,části této:prá6é:'
'
,:ď, K"h~,éItÍocenibiblickézprávÝo stvóř~ní' ještě' tato, Lodgeova .
'slova~: :qívaJi~ se, ná,.knihu Genese jak?': na vědeckou. učebnici:,
nebo jako na pokus vystihnoutivědecký fakt,j e chyba; :pochodící
z nevědomosti a nevzdělanosti: Musíme se
tyto kapitoly o
6' ,
·stvořenídívati.jakpnapoesii,a propracovati.se' k ,jejic~ Vnitřnímu, ,
významu tím, ,; že. pronikneme povrchovým obalem,tíni, co, jest
jenon;, přidáno, ,k vlastní :,kostře" na. níž .. je, upevněno' vše. pod,.'"
"',' ď
,>
, '••
statne. .
, ',', ,V Genesi se tvrdí, žena'počátku byl Bůh'. BožLmysl, "mající
úniyslya:vykónávajíCírje" byla téhdy,při.prácL ' , , ' "",
" Či je::snadmoudřejšímJvýklá,d 'onah6dilosti:věcí, jak,jsme:
shlédali "u; moderního' monismu? Ostatně <nahodilost,' automatič-, '
nosť a m~04aničl1osf h~z počátečtlího' impulsu, 'je vůbec absurdní, '
představoupro:rozuin'lidsky.~ Za' každým automatem, ať už, to'
jsou hodinky,' neho',nejsložitějš'í 'á, neJÚIDělejší mechanismus ro.,":
bota,:stojítadynazemi ,-duch lidský. A za světem a vesmírem- '
- ať.'už.desetlU-áte:běží,podle,zákonů nebeské· mechaniky; hude,
prosím; státi '-,ne jakási. Vysoká a mozkům lidskýrrÍ'!ěžkoposti.:,
, žitelIiá, ~ntelige'nce', (k tmlluto uzávěru vede nás· i střízlivýroi~m) i
nýbrž-!.:.slepánáhoda!?,"':"'" ' ':
i.,,:
' "" ',' '
'." Moii~sté 'velmi:rádi '. ;vždy; klaa~)U :dfuaz 'na přírodní :lákánÝ, " ,
které bynejradějrzbožnili~ Jakse.dívá'napříródní zákon a jeho
, ' , " " ,,',
,
formulaci mo'deí-nífysikLodgé?ď i ' " ,
"" , ' ' Je' obecně •známo, •že 'přírodní' zákon, formulovaný jako, :Věta;' "
,je, vY~ledkem vědeckéhopostupu;,který sl()ve ;indu~~e.' Př(iin:...
, dUkci~e: vYcházíz.jednotlivychpřípad,ů a výsle4kem jsouvše-:.
óbeétié, více' méně a:foristicky vyjádřené věty -zákony,"
,

na

••:,.",:'
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.~"

",<._~

, , " 13) ·.loc;:' dl., str:' 25;.
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,:>~aždý::zákóni jakož i '~ložky,i nichžpovstai,~ožno kriti;ovati.YYskytnou-li, se během:času. fakta,' která· jsou'včástéčnéni;
nebo úplném nesouhlasu se·stává.jícím ,dosud zákonem, ~jedento. "~o
bucf.otřesen, nebo padá. , :'. ,"." '"..; ;"
.,', '/;' .'.,:., .. ~
':'~róto ,také' Lodge právem říká,žezÍikony: nemají donucovací
sHy.nafaktajindukce m.ůže.býti siCe' .vůdcem. prakse, 'ale'riěáá- .
kladem dogmatismu. V důsledku toho výměr zákona: .je:toďvěta:
vyjadřující pravděpodoonou,. neb9 přijatelnou pravdu všeobecněiš~ho:auniversálnějšího ,rázu, 'než může'podati'přímá zkuše'.;.· ~
nos,t.14) ,Czákony jako takové ,jsou'podmíněné. .
.
. Zákon' je, jak už. jsme. vyložili, :zevšeobecněním. Jeho sílu
, zkouší Lodgenázomě na tomto fU1ldamentálním výroku Demo~'
krHově: "Z ničeho nepochází nicj nié,co skutečně jest, nemůže
býti zničenój yšecky změny jsou způsobeny, kombinacemi a .rozlukami molekul." . ' ". . , .~, ,. ,. '.
.
,
: ',t~~to,' vyjádření, mělo a v' určité míře' dosud má platno,st
' '.' , . '
.. '
. ....
, .. ',.
.
zákona',
... PrVá větasouvětFmůžé býti vyložena btiďtak;' žeriebylo počátku vůbec, nebo' že pomyslpočátku ,je nad .r():zum ď• lidský,
anebo'" ještě pravdě'podobněji;, že .se·oofakt stvoření .vůbec nevztahuje:' • " , . ,': .. :., .;. 'C: , .... ' ' r C .
,
(; Věta'dnfuá 'vlastně zpodobňuje 'zákony'o' z~~hrivávátÍi hmoty
.' a erie.rgi~,,~te:ré'stál'i))~atíí ;;byf i '.náz?r,y':na : pod~tá~u ,hmoty "'a
energle,se s dobou'zmeOlly; .,' '" ...... : ..... , '... :.: . ' '. '.
. .. Jetu všaki ještě 'ňěéo' třetího, 'ojehožzacllováníby bylo:
možno mlúviti a co by proto hylotrvalét.Tó je sporné; Ale .stáJe'
vzrustá; průkaznost, žeo'sohriost je;tono druhu a že tedy osObn.óstí··
. neb' éharaktér, 'nepřestává existovati, že. jé trvalá. Zde však vs tupujéme'na'spómé pole,kdest6jíniéméllě bezpečně?5) . . . , .
'Tř~H větu, D,emokritovu' po~měňJ jeLOdg~, tak,,' ž~~ahTa~lfj é
slova" jsou ZPůsobo.vány", 'sloVy "j sou prováieny~' ,:Jest to jakýsi
. 'paralélismusj'který tu Lodge vyznáváj:jé'všá.k přece' s ohJe'dem
na c. životyíce:nežp#vržencem psychológickéhópaia:lelismU,' tím
méně;' 'ahyiyyznávaI,' že živóf:je:póuhýni 'epifenomenem.,dějů,
~ilOlel{ulóvých.\ ':ď',ď,' ,••,>,. ,';': ',.: ' · t .• : ' : : : : , ' " , , ; " , : , : ..
:":'( Rózinl.~uvajéó'probléiriuživota po~na:ínenává Lodge asi tolik: ",
',,sótya, lze. říci,.' že ' hy , tato· otázka, i' nyní . ještě .byla. rozřešena,
nebOf je ',dosti biologů; a filosófů, kteří se .stavÍ na tu.i ónu ,stranu:
'. Neíií pochyb'nosH'v 'nÍé' nůŠi, 'na kter()u stranu: se váhypřikJoní
~ ale trvati na tom,hyznámenalodogmatiso~atitnazákladě dů" k;azů, bychom. k tomu:'bý1i 'oprávněni,.:: ale důka~ůi tzatfun
ještě, piíed ,sebou'" nemáme .. · Něco'ďPodobnéhoďmůžeme':>tvrditi
také'o', "duchu","ďnéhof,'bylď p()vážováriza 'ďjakýsi'"diuh
'čehosi ,vyptičelého",,~eho' narostléhó; nehoď 'zá:·épifenómen,. ,ne:', " ,
ď

-'-.1-4)-"10<:. cif."~'t/ 33.;· . , .,."
, 15) loc. cit., str. 39;
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,májící' jsoucnosti ,osobě, nýbrž Jevící se, toliko jako 'výsi~dek, ,';
'nebo důsledek zvláštního druhu hmotného 'seskupení, Proto niůžé"
pravověrná vě'da považovati 'zasprávné,pfesjistáfakta, která
zafáktariepovažujej že', myšlenka" o 'možnosti, 'aby' duch 'trval'
'dále, kdýž:'jého'nástroj, mozek, zajde,' je beznadějně absurdní~
'Jistě, proti slovu' "nástroj budou' námitky a : théoretickýpřed~
'poklad;riebozévšeobedi:ění;nebQ'afor1šmus,žeduch bez mozku
nenfmožný, budeilěkteÍ"ými fysiology považován' zadostátečný;' ,
aby popřeli fakta skutečně pozorovaná, která zjevně ukazují, že '
charakter paměf.a inteligence přetrva j í i tělesnou smrf.1 6 ) ",
" .I tady se zastavuje:Lodgé'ria; samých hranicích ~arápsycho
logie, maje'hi ná:zo;rově hodně společného s Jamesem 'á'Dde-sehem. ," <
",ď"
::: , , '
" ',:
"
,,- ,", ,ď
,~led~jéVýyorkosmu,pod zorným uhlem moderni'fY,siky-a< '
astronomie- dochází Lodge ,také k zajímav,ým :anine,tak::zá~
věrům, jako spíše náp'ovědím. Na základě dnešního stavu náuky
o'
stavbě ,hmoty ,rozvíjí nejd~íve" svoje názory .o vývoji:kos:-:,
mickénC"
" ;,,;, "" ' , " ','
"
"
, Ten 'se ~u j~~i 'i~k~' vtěl~~ýď~yklúsbez poČátku ~a konče:;~
- K, této theoriidóstává'sé .LOdge 'od ,ponětí t. zv. hypotetického
, účinku rozptýleného" ale jenom zdánlivě ztiacenéhozářeníjkdýž
, seJoto, dostalo; na hraniCi prostoru Ei.' setkává; se tam š: kosmickým
prachem, pó věky ;hromaděnym: Ry~hlostr, vyoltvěvů dopádají~,
cího světl a17) '11a kosmický prach -tedy na atomy hmoty, se tyto
"atomyionisují,t. j. elektron,vylétne,z,atoniu a ža~omu stal se,
,po~itivně nabitý ion.' ,Počét takto'vybavenýclt elektronů'závisí '
a,rciť na, inténsitě,sVětlá, a; to'přímo~úměrně. Fkdyžjich není'
II ;

j

>"

množstvíJakové"":':ťÍiebof

I

síla světIaďv'těch

dalekých:končinách

,klesá ~,~tačí,aby sěďVybavily\1~2 éléktróny načtveréčnýkilo- ,
metr prostoru a bude' prý, možno Kompensovati hmotný déficit

," ,';milionů"baibi1ioriů'sltincí. ;.
\, . , "~•• Než'v~áúriése k rozbiÍému:atcunul Záporný elektron odletěl
,',a'přímknuI se posléze,kněktérému jinému, atomu, , s IllmŽ"utvofiI
'negátivnf ion: , Sloučením obou ta:kovýchtó iontů, kladného' a' záporného vzniká molekula chemické sloučemnY. Záření přestává
,a Vzniká 'hmota.;'" ~první hmóta, ' z :níž se formují mlhovinýa:, z:
niéhž zase známým' po'stupemvznikají, hvězdy,prodělávajíce
<:,:. ;.;~" .• ,vývoj:Ové~stupiiě 'až k)tUhÍtu!Í~lšLK',tomu připóniínáLodge,že,je
ď

' .

, ,,~~:',,~

"

"

"

.

'

16)loc;cit. str. ,43. , , ' , " ; ' , . '
:' ,', ' '"
' , ' ,.~,
H) Viz o tom podrobnosti ~ tlak světelný ď_ ve fysice: Kosmická apli:- '
".',
,',
, , kacepochází od Poyntinga, Fitz-Geraldá a Eddingtona. '" '
'\ ,18) ,Zde si ovšem nesmíme představovati, že sestává z, látky, tuhé. Edding~ ď
'ton dokázal; že Slunce, ač' je už dnes těžší než voda -jé, také plynné a bude
takovým ještě při 'mnonemvětší hustotě, což je působeno thn, že skladebnou
složkou nejsou tam atomy a 'molekuly, nýbd elektrony a protony, které té-,
měř 'nezaujímají místa. Tento rozpad v elektrony a protonyďnemusi' ovšem '
'býti úplný, stačí; když kvantitativně silně převažuje. A ted si představme. že ' '
.'
,
.
,

'I '
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,.
doéeÍallložrio, že.čerstyáhmota.vzniká· ze záření ve tvaru
hmotu ,už:
stáva jící .. Leč o.tomto·pochod u riení dosúd ani zkušeností labo':'.' .
ratorních,;neřku-li jiných~~, Zbývá ještě otázká, jak dopadrioll'
• nakonec taková tělesa; která stále' vydávají nesmírnou energii'
zářivpu doprostoru ---,-ria příklad Slunce. Neboť po:čnemc':'li.:pře:' .
mýšleH a předpokládámé:'li,~ že. kladná ,a záporná jednotka
elektrická se mohou sraziti 7 čímž by. se jaksi ,Vzájemně zrušily
a redukovaly by se na elektrickounulu:- víme, že tím vznikiu~,
. zákmit světelný, jako vznikne vždy, ,kdykoliv elektrická jednotka:
" do:stane n'ára'z, nebo. je. uvedena v riáhlý pohyh. Vinik záření se.
nejjednodušeji vysvětlí známým yznikem Rontgenových paprsků,'
nárazem a náhlým zastavením částic kathodovýéh" kdyžnarazi
.náterč. :Tak bychom. srazem 'protivnych elektřin yyložili'mizeni
", hÍÍlOty a \nesmírne zářent: Celáeriergie se· přenesena éter, a· ač
nmoho"se absorbuje 'zpět, část, 'přece unikn'ezďoblastihnultya
postu'puje' '-s' rychlostí~ světelnou k me'zÍm: prostoru, -af- slqva tato ~ ,,"
znamenají,cokoliv. 19 ) ' " .
:'
".'
",
."
." A tak na příklad naše' Slunce i při 'neustálémzme'llšováni
rychlosthvého'vydáváníspotřebuje asi A milióny tun své vlastni
hmoty za jedinou ·vteřiriu ~s,ového; trvátÍÍ;",' " ',; " ,.'
.J eť arciť hmota sluneční hik nesmírná, že 'jenom k tomu,; aby
takto ,·Slunce. ztrátilo,1-%. své nynější 'hmoty, . bude' zapotřebí
plných':150.000"miIionů let; tedy' čas 'v průběhu 'lidskému mozku
;
'.''-';,
,... .
..
sotva představitelný. '. ""
.A důsledky? ·Ktomu odpovídá 'L6dge asi takto: Sledujemé-li
, ,tyto myšlenky k jejich' logickému důsledku, ',zdálo' by se, :že
. ,vesmír ja~ó životný a činný soubor, musil míti ,začátek a musí
: míti konec. Začátkem bylo, pokud můžeme jeho dějiny sledo, vaH dpzadú, tvoření mlhovin před stem milionů.let.·Konec patrně,
nastane, až hmota zmizí,aeter bude opět naplněn věčnými zbytky ... ·
záření,'. P9sJupujícím( všemi směry' do nekonečna, což ~ nastane .,.'
v. aobě , nesr9vnatelně, pozdější, než jakékoliv období' Časove, O'
. němž. jsme sé, zmínili. . ."
"
, .... '.,
.. . , . : ~ .
<:',A).ončí,sáníotázkou:. Bude. toto konec?, Musí časll!íti,nějaký' ;
konec; 'nebo, nějaký'počátek? '.' '.'
;., : ....., ,.. ,: < J.. ..
Cyklickou, theorii připouští však Lodge jeli,pro fysický.vesmír. ,
.Zde sllad'opravdu je věčný koloběh bez vzestupu, odpovídající- '.
J,~ii obvykle chápanému jakopokiok mravní~ kulturní a'p.itedy" I.
v oboru .ducha; , :, .
.
" '.,
' .. " " .
'
" '. r:Ý říši:.organické :sice jsorl'pátrnéneustálé živofnía vý'vo'
jove.cý~y,ale.tyseV'ztahují:záse jenna'hmofy.; 'ď.:', ,:, '.!"
itake

elektronů aprotoriů,'vedle .fotoelektriCke' působnosti' na

é

'v' takovém. nebéském těles~doeházik stálým s;ážkám ďp~oti~~ě~ ~áhitýeh .
, '. elektrických elementů . ....: z. toho záření, - kter:é. vyrovriává gravitaéia způso-.
'. huje veliké . rozpětí , tělesa hvězdy a jak už pověi:lěno.jeji' plynnóst .j'při
značrié hustotě., ' , .' . .
" . . . . " '.
," ' . ,.
.
.. 19) -Ioe. ·,cit., str. 57.,
.. '
.' ,
; 14
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., . Lodge věří ve vývoj, duševního; který se muohÍ'áží naďpos~· nujícíse .hierarchii' tvorů'stále inteligentnějších. Proto také v~ří,
'že smrt není koncem člověka. 20 ) Smrtí jakožto naprostým ukan, čením by' se, stala ·eenaJidskéexistence zcela pochybnoú. i
· " Cyklického' stroje fysického vesmíru -.pravíLooge:~ se
užívá: k získávání hodnot ve vesmíru duchovním; jako otáčení
. setrVačníku může hýti:.proštředkemketkaní krásných' vzorů. ' .
Mnoho, výrobků může zestál-nouti .a· obrátiti se v prach, ale nikdy
. ' báseň neb skllldbahudebníiiy mají v sobě, sémě nesmrtelnosti
a ·je-lidostiveliké,potrvají, pokud potrvá lidstvo. ..Kdežto
však věd fysické trvají jakýmsi' druhem vývoje změny 'cyklické,
'není ve vývójivěcí4uchovních nu(ného návratu. Mohou' stále.
pokračovati vyššími a .vyššími' stavy k' dokonalosti. 21) .'
,:,. o detailech. ·vyvojerostHiia'.živóčichů· mluví Lodge spíŠe.
jako neodborník, jsa odkázán na áútority. A přece tu a tam do- .
spívá k'pozoruhodným: myšlenkám.'.
"
. > ,Problém: krásy a mal~bnosti 'v živé přírodě jej. upoutává 'v
celé své hloubce. Analogii' těchto myšlenek, v: nichž se zračí ;du," .chovní i1azírání autorovo na tvůrči.projevy boží,možno u nás
'. na příklad shlédátU v některých:pojednáních slovutného příro, dovědée českého' prof. Dra Jos. Velenovského.. " . '
. . '
~,'<Nad zéÍhado~ Života"~alnýšIí:~e' todge ,co :nEijodpovědněji.
Mě .se .zdá· ~ .praví -":-.' že život. nelze vyložiti ifysikou, ani chemií,.
ani atomy a -jejich. silaníi.. ··Živoťse "jeví jakO 'IÍěco,copnchází
zvenčí, co se objevuje, když .m()lekuly sdostáték,vyspěly, aby to ;
mohly přijmo.:uti.~lI),.Jestjistě jsoúéno·stívůdčí. a řídicí,' která
užívá'energie hmotného ~vesmíru'a ·'řídI·ji k vlastním :účelům. 2s )'
". Pt1vocÍži~óta je pro vědu,jak(uŽ'dříve' po~ěděno,~aréiťv~lmi ..•..
tvrdým oříškem a tak, .jak se. jeho yývoj .hypotheHcky vykládá', <
, můžeme souditi,,' že' vzriikl :ná velmi nízkém' stupni li odtud sevy-,
", ví jel; jak nás tomu' asi: uČí palaeonthologié a embryologie.' Leč
. tento.výkl,ad, dí Lodge,' je ,toho drúhu, že mezi ním Výkladem .
. příslušne'kapitóľy: Genese 'není rozdílu,'.lečten; žev Bibli jEi děj ,
· zdra,matisován;' jako hy nastaLnahle, v jédnorndÍii, apověděii,.
dodáváme'my,'slovními i' vědomostními prostředký.;své'dobya
sn,ad redakcí dob pozdějŠích. 24 )
,', "
• ,',
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. '. 20) loc> Cit. str; 73: ''". ď
, ": _.21) loc.. cit. str: 74.,
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Viz, podobné myšleni u Wasmanna, ,který se snažil už před.válkou
smiřiti, v,ědu přírodní' s theologii katolickou; Žádá ve 'stvořeni; alespoň 2 zášahy·Boži a to pro počátek života'a 'propočátek oduševnělostičlověka.(Was
mann E., Die modeme Biologie und die' Entwicklungstheorie, F reibhrg - 1904).
U nás psal o Wasmannovi prof. RádI.
..
'. .,
. . ' '.'
,: .• 23) loc; cit. str. 89. ' .
;':'
". ,
".
.:;
.
> 21)Lodgé di dále (viz cit:'dila str: 92): "Neni póchyby, že pisatel (t. j:
biblicktl; myslil,. že děj byl' rYchlt .:.'"- 'ale co považujeme ~za' "rýchlé" acó
za "pomalé", nimi jisto. Naši časovou jednotkou je lidskf život; 'co je kratši,
zdá se rychlé, co delši, pomalé; ale jak jsem již řekl,; nevime, co je' kdn,eč,nou:
. 22)
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Na,nejyyšší příčce hierarchie, tvorstvástojí člověk; "
'
\I{;apitoly, v nichž Lodge 'jedná člověku, jsou nejkrásnější.
Zde, ustupuje přírodovědec 'posléze filosofu a,člověku zaníceně
zbožnému.
, ,,"
".
',A tím cennější jsou ještě)~to;přívlastky u něho, že vyrůstají
~vědy, ja;kostromzeživné půdy."
':. ': '"
.
""
,Lodge připouští, že se člověk vyvinul, že lidství svými ~ po,:,
čátky, s,e projevilo v čase;: snad asi, tak před 'SO"7,100tisíciJet;
, Tehdy z: j~kéhósi tvora, začal ,vyrůstati ,člověk : se' svriuna· po~
čátku primitivrií obrazivostí, která jej začala' znenáhla vésti nad
Jlouhé smyslové póznávání. ,Poté objevil se, cit vedoucí k tušení
" (vyšších,jak~usi m~cíopatřeÍlých ,bytostí, 'smysl pro dění ne-.,·
známého -.:.; 'zkráHranáboženství, byť ještě surové. Odtud, po, kl1ačovaLvývoj po cestách, které alespoň tušíme ažk dnešnímu
stupni lidstva. '
"
',',
",
c.
Atento s.tupeň,nenínijak dokonalý; je kousíčkem\cesty uběh-'
'núté, prvním mezníkem, od něhožse:musí dále a dále.. " '.
,Vývoj Hdskéduše"niusíbýti právě ,tak ,jako vývoj lidského
tělá pozvolný,namáhavy děj, vyžadující dlouhých oddílů" časo-:'
výah, dí.Lodge~ Genius, tu a ,tam ,z té temné řady .lidstva, se za';
blesknúvší je jako hvězda" širé temnotě.: Osfatni gav, j de zvolna;
jde ,sice.zcelajistě k, vyšším věcem, ale nepohodlně;a pHmo;:
,ale pfes 'ub'pení, ,bolest i mnohé zlo" a nezřídka cestou kl;katou..
:',' A aby tato ,cesta více ,a jistěji ubíhala za Hd,stvem,'k tomu jsou,
,tu církve adobi-é:skutky. ",' , ,,: ď
'," /Lodgevěří, ;že v pravdě, dohru, a krás,e ~,které" jsou ,trValé '
--:-. je cíl lidského pokolení. Jednati ,v intencích těchto' hodnot
,znamená:býti spolupracovníkem božími s, nimi také "postupně
přijde na zemi království boží pro člověka., " ".'
,,
". Proto také to první; Co odlišilo člověka. od ~ ostatního'tvor-,
stva;'bylá. svobOdná 'vůle. Snad vznikla znenáhla jako vše ()stat!iL~ o tom si Lodge neosobuje výlučného mínění. . "',
' .
" Svobodná vůle je .velkýdar:-,- člověkujesť jí umožněllOhod':
'nocení,rozeznávání dohra a zla. Svobodná vůle je skutečnost,
je .faktúmze zkúšenosti,podotýká' Lodge 'a pokračuje: nedejme
~e zastrašiti ~ne,snázemivýkhidu~a jen ji připuSťme. Nikdy nesmíme, zavrhovati faktum, protožé je teorie' nedokonalá., Nevíme, jak 'svobodná vůle je možná, ale 'víme o ní,cítíme ji ci. máme ji.2~),
-, ,"" . " " ' C , , , , i ,
, Neždar ,svobodné vůle přinesl člověkú i, n.esmírné risikó ,a
, možnosf hrozného, di-uliu snirti. ditševní.' Bezděky , se ',nám tu
'L9dgéový2lí,Jm:YŠlenek vrací do vědomí : obsah kapitoly zDo,~
sto
jevského\ .,',Bratří
Karamazových o :Velikém:
'
,
,"'"
.. ,in:kvisitoru.
"
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povahoú 'č~su. Žijeme' ve věčnosti, a básník nám' ťéki:'vý~n~mnými slóvy, že
;,tisíc,let je jediným dnem";' á že jeden den ;pro Věčnéhó ,neliší, se ,od tisíce
let.:Anó:....,. a tak'é:neod.'milióríú letl"
'
' ',' I "
25) .tóc,. cit;' str.. 110;':, .
.' . \ .
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Na druhé,,!;traně zase,' ač risiko , j'eveliké, míní ,Lodge;,že
liodnota výsledku bude'větší, byť se člověk 'svobOdné vůleuží
. vajíCí níusi1 ovšem vzdáti každé , ínyšlenky na klid a nirvanu; ,
' : Ale 'i tu
člověku dostává pomoci. A tou . pomocí je Jéžíš'
Kristus.', ..... ,:', ,."
,'. ,:' " ...,:,
' , .'.. '.,
ď.ď
.'
. Zde stanovisko Lodgeovo"a,č není zvláště ,přesné,' ,je '. přece
sdostatek jasné. '. . . . . " , " ' . ,'::.
"
" .
'
,: .,Lodgeje 'tu 'už člověkem', doko~ale .nábožensky .věřícím 'a na
samotných.hrariicíchmystiky;' Než odmítá rázně každý. dogmatismus.; Je 'přesvědčen; že právě tam, kde jsou orthodoxní nauky
podrobné; jsou aŽďnejspíšepochYbené.
...'.. .'
,
Y,Ježíši ~istu ~;ať už jej považuje za světce nebó,bo~b':
člověka" vidí pomocJidstvu. ~, '. :....,'
'......;. ,
: ,
, Neboť jako v Adil1iiu:yšichni ·zemrou, ,tak ,v . Kristu'zase,
ožijí. 26 ) " , ' "
.' ' .
' . ...
:;
'i,' ,
. Zkrá.tka: po.vykonanémposláníJeŽíŠově "lidé si počali' uvě.;. ,
d()movati, že ve' středu ~tohoto celého majestátního vesmíru je
srdce o'téovské --:- souCitné; :dlouho ~q)icí·· a nekonečně .dobrotiv~, '
'. laskavé i k'nevděčným ,'azlýma jen doufající; že volní tvorové,
" kteří počalieksistovatipo dlouhýchstave1chpřípravných, se
vzdají vzpoury a sebezničení, 'že projeví ohlas mihijícípéče,
kterou. jejich život byl obklopen, Že si uvědomí,že ,vesmír je
.' čínisidobrým akiá.sným a; stejně laskavým jako vznešeným.'ť 27 )
. A. tak: dochází L~dgé zno~u 'k vÚe . tvrzení, že.j sme ,bytosti
nesmrtelnE\,můžeme býti . spolupracovníky božími28 ) a jako 'ta-::
, ,koví, že.máme před sebou velikfukol,' veliké "určení,29)'
.
· ' .A táto .určení ' je ,. nikoliv hospodářské, .nebo kulturní, . ale, ná::'
božensko-mravní.· .' . : : " ' . ' " , ' , - ,ď: : "

se

....

.. '

.'.
",

a

'J>odobě jakoLodge,.měFby,každýz;nás vyrůstati

'z. vědění

knábóžeriství,nebóť jen ,',. tak 'také 'inóŽrio;uvěřitiv~ vyšší. ·s!llysl.

'0 \

lidského života.
·•. ·ď
':, : :.
,', '
.
.ď'"
, .Shrneme-li' výsledky. tétopřvnístati,' obdržíme: Lódge ďné-:
hledá",snlysl a 'cíl veyěčnémkolotání'proměn lysického vesmíru,
· nýhr~ výše -::vevývojilidskéduše,která po strastné ,a dlouhé
· cestě' za dobrem, pravdou a,krásouspěje:k Bohu .• Osobního:Boha, ',ja:kož i :'.nesmrtelnou , dušiuž'poněkuď
více než jenom postu-,
..
.
.
;--

..

",

.

- ,

loc. cit. str.; 112...
27) loc. cit-str. 114..
"
,.
'
28) Někteří ,theologovéaf se nad těmito,dvěma slovy nepohoršujil
,,' 29) ,Cha'ra!cteristický pro Lodgea a nlýsticky vyzriívající pasus (str. 115
cit. knihy): ,;Jsme obklopeni zástupem pomocníků, o nichž vím, že jest'.
, možno míti' s nimi spojení '7-ne', trvale, ale časem. Od oné doby, můžeme
prositi svého staršího bratra; který kdysi' přebýval jako my na této oběžnici.
a který stále pokračuje ve své práci vdiicliu lásky a sympatie a má neoby~
čejnou všudypřítomnou moc pomáhati. Nezanechál nás bez ,pomoci, jeho duch '.
přišel k nám 'a zůstává s .námi, pokud neodmítáme jeho pomocné ruky.'vé své
, hrozné'. svobodě a soběstačnosti. On, nám řekl, že království. boží je v nás •
.' Ukázal nám výšiny, ke kterým člověk může vystóupiti."
. ,
'26)

\"

~
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Íuje' a víru chápe, což 'zdůrázníme ·ještě v"druhé části pojednání.
Je tedy duaHsfou 'z přesvědčenLBůh jest mu sice bytostí transcendentní svou podstatou, aleimanen.tní svou činností ve světě
' .. ~ vesmíru~30) Stvoření mu není činem, 'dějem náhlym, ďnýbr;ž, stá-i
le á dosud i dobudoucnapróbíhajícím. s1 ) ProtomÓže,dobfe' říd,
:ževývoj 'jesf jen ~metodou stvoření. '
'
", ,
,:;0 ceně .lidské vědy má: mínění velmi střízlivé'a nikoliv:ta:k
.' ď nabubřelé jako jsme shledali u moriistů a jimi ovládaného davu ..
Proto také říká" že, ,tam,' kde j de ó poslední prapůvod,nezbývá,
, člověku než -zašeptati:' "Na počátku Bůh." S tímtostřízlivym a.
důstojným vztahem jeho k ceně;-,dósahú a hodnotěvědys'ouvisí .
,i jeho úCta k Bibli, k náboženské'víře 'a, náboženství vůbec. Svobodnou~vůli uznávájá:ko fakt inástroj 'nútnýk vývoji toho;lepšího v člověku, 'neřku-li aby ji popíral, jak jsme viděli' u Haecke,la a vidíme i u a.nešníchjeho,epigónů. '
," .
: ;', Tólik' z~tím -i~věfein, 'kdežto' vlastní Uzavření stati 'ponechá:
vám k'části další,.v níž pojednání o Lodgeovi ukončím,',> '
'Dr. 'Jan Podzimek.'
,,' ,~ -
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SNAHY KARLA FARSKÉHO USMĚRNITI·VYUČOVANÍ
NABOŽENSTVÍ CČS.
.ď
,

:.' Jednou

ze snah patriarchy K. Farského bylo napsati niládeži

CčS Školriíiičebnice.c Plán,

jak' postupovati, načrt1~,.vČeském

vy.;.

ročník VIII., čísIo' 41 z S.října 1925 článkem: ~,.K
uČovaCÍosnověná:boženské v CčS~'; " ,
,' .. c . , ' . : " • . . • . • •

zapase

~',:' Ve tomto článku O'dvolává' se .na 'stručriO'u~sic~, " ale" jasn:'ou' Cl:
přehlednou prvotní osnovu . uveřejněnou "túším na: přeooodu
rO'ku1920.:.21";;,
' . ,;
,
, "', ,
,,'
,·'Prvnfosnova tato: ,,vyučovací osnova. náboŽenská v,Církvi '
československé z r~ď 1920-21'" byla vydána y'Praze 1921 jako
Příloha "ČeskéhO' Zápasu~' k .Číslu9., t: j. zA.břézna ,(iněsíC Ko'menskéhó) 1921; V této osnóvěipracoval br.'Fárský (pod znač
kouF.) osnovy tři:,proškolú" obecnou (str. 3-19), pro školu ob,Č~ÍJ.skoit (str: 20~23) a pro šk61ustřední (str~24':a,25). K této
"'

',3°)'Vi~ shódu,svi~otil}ou c:čS:' ." ,."
. '"
" ,'. " 31) Srov.: "Otec můž až. dosaváde. dělá'.' (Jan. S, Í7)~ja;kožikapitolu ,
Spisarovy "Věrouky" (Praha 1932) nazvlmou "Bůh, jako ď tvůrce", st~. 24
a násl.
, I

..,'

~.

,
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osnově připojě~'

I.

,

~k:' 2~28"TUiháčkova;'(~naČka~'T.')

je na.'.
'"Osnova pro trojtřídní školU: obecnou"; alenázey tenoprá.ven .
.už .v poznámce v:růinych zprávách Českého zápasu č~ 10 dto
~U.března 1921:'j,BudiŽ'opraven'laskavě omyl při dodíitkupro
troj třídní' školu,který určen' pro 3.' oddělerií. stř~doškolské, ne
pro školu o:be'cnou.' Příp'adné 'jinéophlVY, dodatky i výtky buďtež
laskavě adresovány na hr: Dra K. Farskéhó, Práha VII., Bel',
.'
.
'crediho '12;" . :
.' ,Tato poslední :os11:ova nesouvisí organicky's;předešlými..
. ',Svciuďv)ručávač:í osnovoun~črt1 K. Farskýprvriíplán. vyuČovánínábóženstvíďv CčS. -: ' , ' . ' .
'.'
: '. Osnovy riestačily.. Bylotřeha ,učebnic,. zejména. "Biblické čí;"
tanky";'" . '.; . . . . • . : , ' ,
" " ' '.'
.. ,' Bratr ,K,' Fárskýv. zmíněném článkuc; Z.o tom'.píŠe:,
,"
,;K~všeobecnému:.naléhání přikročil jsem tudíž k sepsání Bi,blické. ,čítanky.' Rozv~hntrl, jsem látku na; 'tři 'díly: Starý, 'Zákon,'
.: ", : ď
"
.
,
, Nový zákon a Apoštoláf,; ,
" První čá.stt~hoto plánu' usk~tečnil vydáním Biblické čítanky
I.' Starýzákón:' Sepsal.Karel Farský.' V Praze. 1925. Nákladem
vlastníÍn;' Tiskem, 'knihtiskárny,,,Blahoslav',',. Praha II., Kra:~
ko,vská 7 ; " ,
,',
,...'.... . ' , ' , . ' ,
. Současně téhož roku yyšlo'i "Zkr~cené ;rydání pró nižší třídy" .
škol obecných". '. .... ' ..,
.'"
"'.' ' . , /
.
.
,:' Dúvod" p1'(ivyd~rn~předStarý zákon,: ti~á.díV Předmluvě:
"Chcenie~li:tedy vniknouti . y ducha nábOženství Kristova, .. musíme seznámiti se 's náboženskými zkušenostmipředchozímii
,které 'on přejalana kterých stavěldále:"Oriy.'obsaženy jsou'
hlavně V biblických knihách StR!ého zákona." . : , ,
' "
.' : V ičlánkti Č. z.pišé: "Začíti nutno se. Starým l~ákoÍ1em;
'Neboť nenÍ-křesfanství bez Star'éhó.zákoria,jehožKristus."nepřišel irušit,ale naplnit""a jehož je svět dodnes pilný;": A dále:
, ',i Cely N.ový zákon jeve Starém 'a liší se od něho .jentím; žé je
v Novénl;zák.oněvtělen:doosobi Kristovy,""·;: ,~ ; ,;.,
.,ď , V'téinže člárikU'jeíáké --...: ~imo jiné"::": podán" rozvrh 'práce: .
, ',',Příštím školním' rokem hodlal jsempřijíti sťdrUhýmdílem a na'
rok zase s třetím; načež mohlo hy. se, přikročiti k soustavnému
zpracování dějin jedriak všeohécně nábožénských,jednak kře. sťanských a'ze'jménačeskýchrefórmačních." ...... '
, .' . ' : '
Z uv~denévěty.za'j í~avý :'j :miniliý, 'čas 'slov~sa" první' ósóba'
při "hodlal· jsem':a 'dále třetí osobá vďl{ondicionálÚ "mohlo by .
se". Dá se z toho snad squditi, :že prvnítři,účelbÍlicehcidlalse~
psati sám, ostatní ,i někdo 'jiny.. Učebnicí: Starého zákona .uvítal
v ténÍže ročníku Českého zápasu 'A. Spisar .článkem': ;,Zásltižný
čin" (Č. ,Z. čís. ,ll z 12. března 1925) a' F. Kalous článkem:. ,
•,Drobě , vydání' Farského', Biblické' čítanky díl' 1." fč: Z. čís. 34
z 20," srpna 1925).
'
.
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'A. Spisar praví: '.' ,;Br.patri~rcha 'předmluvu končí přáním,
aby' Bibliéká "čítanka, I. ·záhy dočkala se .svého pokračování a
doplnění čítankou Nového zákona 'Knstova a další čítaIlkou tak'
'zvaného dějinného : křesťanství. To 'přání máme' zajistě i my ,
, všichni." Zvláště my, učitelé nábo,žeriství. Ale prohlašuji,' že považuji k lomu způsobiIýln' pOUZe bra pá:tnarchu.Kéžsemu do"",stane.'trochu volné :chvHe, aby mohl dílo provéstil',' ,: I" ,,' -"
,,
A poslední 'věta" článku' F ::Kalóusezní: ",Kéž brzy následuj e
'díL druhý: Ježíš v evanděliích".'
"
,
"
členovédiecésnL rady rady 'pražské 'jjámatujíse, :jak jsem
'několikrát osobně' žádal, K; Farského, : aby tuto' učebnici napsal.
K. Farský na to ,pomýšlelapracovaI.Částěčnou přípraV-ou k
tomu:, byly, Farského' ,iPostyly",' uveřejňované ,v Českém zápase '
od ,9." září 1921 Č. 36.do "konce r. 1924 ,(poslední z 23; prosince
,1924·č:'52). část jich v'ydal v knize:'"K. Farský: Naše posťyla. ;'
Sbírka' prostý·chvýkladů 'a' úvah k evanděliU:JěŽíšóva. Řada 1.'
'v Praze 1925. Nákladem' vlastním. Tiskem' knihtískái:ny ,Blahoslav':' Je tó72 (už to číslo je charákteristickél) postyl, rozebírajicích'životadílo Kristovo'Ód"adveritu" (č; 1) až,'do č. 72:
;,Život věčný dal nám Bůhatenživóťv'synu"J~ho',jesť~; ,
"
Jeto.ro'zborosobnostia zásad Kristovýchv\'duchu CČS."
Ale K. Fárský ,pomýšlel už nyní na 'vydání druhého díluBi-,
blickéčíÚmky.(Novýzákon.)',
'
'" "
'"
.' ,,'
"
'" Na 'Závadu byla: ješ~ě ,jedria příčina---'-' ne iděová~ ale Htulnční. ' '
"Čítánky K., Farského i Naše postyla :byly, ,vydávány: "nákladem_
'vlastním". K nim,se ještě r. 1924 přidružil spis '"Stát a,éírkev";
'(PoIÍlěr státu čes~ého k 'církvi : římské' od prvopočátku až., do
roku 1924. 'Do všěchtěchtókriihinve-stoval K. Farský značný
finančn(kapitál, který se inů pomalu scházel.) ',: ... ' . ". ','
A,tu"náklademvýchodočeské diecésní rady církvečeskoslo
:,:enské': vyšla v Turnově r" 1924 "Náboženská' .čitanká",'kterou
"pro dítkyčeskoslovenskě drkveupravil V;'Lemberk .. Byla také
',: s'chVálena ,15. května 1924 č. 3695 východočeskou diecésní rádou.
" CČS vTurnově. Později vyšlá i V drWIémvydání." ',' I " .. " ,
, ",'Tato čítanka ,horlivě byla doporučována a kolportována ,v na:. šichnáhóženských obcích~ Obsahovala v desíti o;dstavCfchL čiisH
. 65 článku :zeživota ,a:učení Ježíše Krista. Mnohým byla iiáháldou
. ,za čítankuNovéhozákoria. . " .~: .. ' ...... , ,.; .... ....
. ď "
.
. ~. ··K. Farský' hyl nucen s'Uni počítati. Musil brániti se·usne'-,·
,sení :duchovenstva ,východočeského.'o Starém zákoně:' ~,Nesou- ,
:.ď:Masíni s:u~nes.ením, že py s'e nemělo zákomi Starému·učiti'sy:- ..
stematicky.Ka,ždá Výuka' "musíhýtisystematická. A výuka: zá-,.
" kona, jehož vyznavači vládnousvětem dva tisíce let po'zhroucení '
. své vlasti, musíbýhsystemiltická. dvójnásob:"(Č. Z. z S.října·
1925.') ' .. ' ....... ď . . . • • . ' . ' , • ·ď :;
,Tím' zdržovalo se'. VýdánCch-1.1hého dílu Biblické čítanky. Jiné .
.úkolyodvádělyho od.tohoto'plánu;·
. .
.' ,
"
I

I
I
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.• Postěžoval:si souk~omě,'pracdvaLa ·čekal.:Nedočkal ~~e d~.;.
psáníkÍ1ihy.,Slabost UŽ před.skoneniodňala.,mu peró .. '
'., :'.
. ~ Z knihypřipravované~ pokudví~;- zaéhovaló 'se 32 lístků', .'
~tvrtkových. (číslo 2-::33) ,:snadďsempatříi třinečíslóvané listy
čtvrtkové omodlithě. snad .iCIvaJístky o poslání církve·českoslo.': '
.•
,venské: .Jistě .sempa{ří' čtyři listy' čtvrtkové. (Bouře na moři,
Ježíš . návštěvou u Petra; 'Dcéra' Jairova, .. Slúžebník· setníkův, 'Na-'
rózenC J ežíšóvo,Ježíš v chrámě ), psané jinou ·,rUkou.
., .
, Bratr K .. Farský vyzval' totiž některé' katéchety, ,'áhy<mu,
zpracovali určitou Ilátku .,ze' života i Kristova.
. ...... . . . . . ' .
", Z přehledůlátky,jež'se,:Ín~la zpracovati, zachovaly se dva: :,
·prvnís ,72 hesly, ,druhý s 'nápisy: ,Ježíš v. Nazaretě. Magdalena; .
. Pod'Ob.: 4 símě -pšen. akoukoľ~zrno hořčič:.,.....::. símě samo- . ,
rostoucí .-' hostináveliká ' - • sytý statkář: .~. fíkový strom
zafr;, - ,úředník 'nemilosrdný -dělriícina vii:J.iei,,- hřivny'---..:. '
.soUd -,-:-, družičky ~ ztracená ovc~ peníz-' marnotratný syn .
,~ boháč a Lazar ---c neděL,klid (ruka) - farizej apublikán.Jiný
.mínípravdu·. též. : Církev '.promravně :éhoré. ~ Vrš; .:....:., poklad v
poli~ . kvas ,~Bližní(Samaritán) '- Žena, kananejská:....:..-· Sa-',
maritánka ~. Jan bezzávistL.,.
I .:
. , Články druhého přehledu jsou zpracovány, všecky. Doporu':"
čovalohy ,se , je vyd~ti knižně" jako' cemlóu '. památku. póprvním '. ,
patriarchovi 'církve' československé. ' " :.' .
,'."
. Začínají delš!m' článkem~ "Mezi svojepřiŠél,"a' svojí hó 'né- ,.:'
,přijali,' .. (Luki4,1~30Vp() něm.ž následuje nedlouhé vypra~
.vování"Magdalena". (Luk;7,,3~50.) "ď
,..'
,> ,Poté následuje. r'Ozbor uvedených podobenství s nápisem
.·"KrálovstvíboŽí"; (M,á.t.: 13, 1-'-53;' Luk. 8, '4.)
. : Podobenstv{, majLnázvy: Pod'Obenství' očtvérém~ osudu:se....
,mene.PodoberistvCa pšenici:' a~oukolu. Podobenství zrnu hoř- '
- ,čičném., Podobenství 'O' semenisámorostoucím;.~Mar.,'4, 2~29 .
. ,Podobenstvíó hostin,ě:'vdiké. (Luk. 14; 16----24.') 'Podobenství'o
sytémstatkiiři (Luk. 12,,1~21;) Podob; o Hkcivém stromu (Luk•
.13, 6----9.) Podob. o úředníku nemilosrdném. (Mat. 18, 23-"-35.),
Podob. o dělnících naviriici. (Mat.20,1:....:.:16.) Podob. o hřivnách .
.(Mat.. 25, 14-30.)'Podob.o s'óudu.. (Mát 25, 31-46.) Podob. 'O .
družičkách. (Mat. '25, J~13.) Podoh.oztracené ovci ,a'o ztra-.
ceném penízi. (Luk. 15, ,1~10.) Podob.,o'gynu,marnotratném.
. (Luk. 15,U~32.) Podob. o boháči'a' Lazarovi. (Luk. ,16, 19'-:""31.) .~
. .Nedělníklidrieruši se dobrým činem. (Mar.' 3, '1-6.}ťPodob.o, ._
.. ,farizeovi a publikánovi ,v ~I1rámu. (Luk. 18,9---':14.) 'Dóbré,skút-: '"
ky,třeba nepátrné,jsou také dobré. Jiný mívá také', pravdu.
:(Mar. 9, 33~O.) .
"
.. ,
, ,, Zvláštní odstavécmá článek,,,Církevriemocnicí mravně ch 0- . '
rých~ (Mar.2,13-17:) . '.' '~ " ' , ' " , . . ' ;
. ' , .•.. '.' '
',Po té se, pokračuj e opět v podobenstvích. Podobenství o vrši
(jméno "síti"-ie'př~škrtnutol._Podob. o pokladu v poli; Vlóženo '
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'j ei Podob. ~: perle. \P,?dob. o kv~su:, Bližrií.Milo~rdenství bez ;přéd
,Samaritánka;, (.Tan~, ,3~3;)Skromnýď;bez ~ávisti.(Jan:"
3,2~0.)',
,
'
, ',U podobenstvfuveden je:napfed té'~t evangelia:K.Farský, ~o~
. ;dává 'tú svůj, vlastci ,'pleklá:d. 'Někdy j~ to už yý;khi'4.,;::' '~": ' ,
',',Ty to překlady -.: i v~ ,;Postylách" .:....,.. daly 'mu více práce; než
'jejich výklad: Říkává.l ,to častO'kráte sám;-Dókonée ,O' některých ' částeoh písm'aSvatéhcí'pravil,žeďo ,vhodném ~lově českém pře- ',tnýšlel léta. Týkalo 'sEdó, zvláště části "o stvoření", o němž na- psal i zvláštní spis."
{:- ",",'
"
' -, :
". Po těchtó, překladěchnásleduje,výklad. Je'odtextu oddělen
':>búď,vódorovnou čárkou ,nebprázdným,místem. Obyčejně po levé'
, stianě·je výklad"oznáčen' klikatou' čarou. Jí,chtěI.jasně odděliti
výkladod,vy'pravování..Taschází ,jen ,u podobenství o synu
marnotratném, . nedělní klid neruší se' ,dobrýIÍl činem,' dvou ná- ,
sleditjícíéh a ti' posledního článku ,:,Skromný bez, závisti".
"Post~p .z:pracováníměl býti záchovántak, jak tomu bylo při
-zpracování 'Starého zákona: vypravování,vysvět1ení a' příhodIiÍí
"píseň. U několika podobenství jsou uvedeny už písně: O' čtverém '
,osudusemene(Zpěv:Otče, dobrý Bože náš; ;č;93[to je číslo
,'jeho':' zpěvníku] jSvíce ,mým 'nohám ;' •. • Č. , .160)j" o pšenici -, a., _
, koukolu' (Zpěv: Tvorstvo tvé,',hle,Bóžei:'" č" 172) jO úřední- _,'
,ku nemilosrdném dZpěv:,Bližní':li,ti v ď prchlivosti; .. ' č.:163);
- jiný mívá také' ,pravdu, (Zpěv: Malé kapky vody .. :Č. 165),j
bližní '(Zpěv:, Ó, přijdiž, přijdiž léto,Páně .. :;č.19j K;do: za
pravdu hoří. ",č. ,143) j milosrdenství be'z předsudků' (Zpěv:Be- ránku 'boží. .. č. 144.) , -, - " " ,_ ď ' - "
:_ t ,
",,Toto uvádění ,,,zpěvu",plsnÍze zpě~níku>Farského,'je do";' "
kladem> jak. K Farský miloval. zpěv; Slyšet jeh~ bohoslužbu
. bylo i pro hudebníka požitkem. Několikrát si naříkal, že úpadek,
, _ ' zpěvu souvisí také
nepěstováním lidového zpěvu při boho-,
službě. Myšlenka má ,Se snoubiti s jejím vyrazem a 'ušlechtilou
,
','vnější formou. Kté počítal zpěv, oblek, stavbu. Proto hledání
nových :písní; 'nového, sYJllbolu, pro církev, ' obleků -,pro, duchovního~astavhy pro sbor.
, _',
'
_, , ,- Poslední čtyři "krátké články jsouposlednínľodkazem, prv';:
'níhó patriarchy' československé inládeži; Pracoval, o ,nich v po- '
"slednídl dnech, svého 'života, '~,dy ,už ležel na smrtelné' postéli ~ľ
'nemohl psáti., Tehdy ~vola:l; k sobě studůjícítheologie a' ,dikt~val jim.,.' .,;, :,
,'.'. ď;.' 'ď. ':' .
. ','. , ' . "_:'
:Proto tytočlánky'nejsoupsáIiy jeho vlastní rukou; ale.cizL· .
,~ ", Jinou - prvýčl~nek; (DětLu Ježíše' [Marek; 10,' 13':'::"'16])," jinou" "
',druhý (Cizí hříchy,na-'člověku,,[Jan,8, 3-11]), poslední dva'
" rukou "stejl;lou ,(Největší" přikázání' [Ma'Íouš "22,, 3~0]) ,'a ,,'
Odpusť, nám 'naše ,viny, tak jako my odpOuštíme.:vinníkům svo"',
"
' .- ,
, ' jim : [Matouš 18, 21-221).
sudků;
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PÓSt11P zpracování v nichj~ týž jakou př~dešlých. Úvod; vy~
pravování· a výklad. Vyklad, oddělen je ~d. textu', písma ~ .mimo .
I třetí článek .~ hvězdičkou. ....
" . , . ' . ' '............ '
Z piety k zesnulém:ti uvádíme z těchto čtyř článků první á
poslednídoslo:vně:: (K( Farský důsledně píše } ~žíš s dlouhým,
é): Děti'u J:éžíše. (Marek 10, 1~16.),
<,.',>
,
,Jednou:.odpočíval Jéžíš úna~en vjistéin ·domě. Venkushro~
máždilo , se· hodně lidí ',z toho 'místa, kteří ho ještě nevid;ělii a.
chtěli vidět. 'Bylomezi,nimi také hodně matek s dětmii' a děti,
žadonily:, na nich, 'aby' jim'ukázitly.JéŽíše. ,I hrnuly~e ~atky"
S dětmi do domu k Jéžíšovi'l abýjejich dětem požehnal.,AI~
učedníci .hránili .jiín.'Nechtě1i jich pustitdo~nitř.'
. JéžíŠ to zpóz~rova} ahn~d volaL~a'učedníky: ,,,Nechté ,těch
,dětí ke mně a nebraňte jimi tieboť takoví mají království nebeské.,
,Ano, já vám říkám, kdo by nepřijal : království nebeského jako
. dítě, nedostane 'SedO'něho:~' .' '. .'
".'
,.... . ,.'.
Lhrá.ldětiC1ó náručí abladiľ á. žehnal je.
.
,ď

:1

~ ~

, . IDdo'chc~'~kúsiti,: co··je 'Jéiíšo~~ ·králo~stvineb~~ké;.~USí:býii ..
. pri)stomyslný jako dítě; .:. . . "
.~ .•.. ;: . .
'.' ď.'
·Pře'jme .•'dětem jejich'"nebeského <království, 'to' jest 'čisté, 'radostné a bezélstné mysli,která je dělá šfastnými.' ' . . ... : .
'.' < Kdyby· lidé uměli'zachovati královstvf'nebešké"dětemí až'hy
"vyrostly; yratíIby se ráj'ria·svčt, .. "
",,'
.,'

"

.:.'

.

~ " '~,

"

. *
'.1,'

;'Posl~dní článek je psán sp'iše:p~~dospělé:
.. " ' , ' . ·:.Odpusf' nám naše viny;
., ' ,
i>,"

"tak jako my.odp'Ouštím,e. .
,vinníkůmsvojim.
"
,'(Matouš 18,.21-'-33.) .
, .

"

,

PfisfoupiljédnouPetr k JežíŠovi ;ótázkou: "PanCi kolikrát
,proti mně bratr můra já Il1U odpustím? Třeba snad, do
sedmíkrá:t?"··
;
"
'. .,
.
,Jdí m~ jéžíš; ;,Já Ti. m~p~avím, že' do sedmikrát, ale třeha
'až do sedmdesátkrát ď sedmikrát-"
""
.
zhřeší

','

*

',JéŽíŠ. spatřoval velký zdroj ,běd lidských' ve hněvu. Proto
. žádá;na lidech, ahy'siodpouštěli. V'odpuštění má 'býťčloyěk
, velkomyslný' asmiřlivostí IÍešetříéí, vědaže sáriltaky potřebuje,.
odpuštění .. .
. .. -,
_
.,:' ď
. ',','

..'

'
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- ,Kde si lidé riedovedouódpu~tit(tam odpu~Út-·tot~ ~pa
kování·je,chyba,.v diktátě)' a vzájemně se mstít (i tu je 'chyba: •.
. má'býti ,;mstí'T jedéřldruhému,tam,jé život jejich . jako ustá':·
vičnýzápas ,divé ,Zvěře v,džungli.'
, .,"
'
'. Tak Czní 'poslední. varo~ný hlas prvního patria!chy:; .' .

.'

,;'
•

.

;

.,\

".

/

' , : ',1

Článek· tento je psán v roce .i 933, . v němž" vyplňuj é 'se . ca~

steč ně Odkaz'· K:F arského' učitelům' náboženství; .' nebo,ť letóšního

"roku ',vyšla y druhém ,vydání' jeho .'Čítanka ~ Starého' zákona,n~h .
patrně: přepracovaná Al. Spisarem, 'a týž 'autor 'vydal .' druhotl '
, částčítaril:iy Nový zákon s "Apošťolářem" (abychominl uvili dlé .
'Fai-skéno), k riíž bylo třeba: nápsatijákoúvód -'pomocnou knihu
,
'..
,.',
'. ,
....
. ·oŽidechv,doběKnstově. ,"
','
',;~ Yykoriáno bylo však' pro níládež a :věřící ještě Více. Minulý
rok . napsaL Al. Spisar . Křesťanskou. věrouKu. a 'mravouku, v du~ .
'. /chu církve československé pro školy měšťanské':a,' ·střední.', Obě
,
, učebnice jsou již zpracovány podle 'učení náboženství křesťaÍl':'
'. J.
ského,: schváleného roku 1931 sněmem ,CčS, jemt1Žzáklid dáli
,J','
.bylkatechismem'K.Farskéhoa ,F. Kalouse;: který přepracoval
'A.',spisar s Kalousem.. - . "ď ' . '. .. . " ď,'"
".. •.•..
." ,'.
';
. " Z nepa:trnýdiosnov vyuč~vacích,' které tak:épojetí~BoÍia,:"
'. , Bůhvěčný zák()ri:všehomíra, nesmírný, nejvýšdohfý-: á svatý,' po-'
znatelný' člověku "po částech" v jednotliVých z.ievecha. záko- .
, . nech přírody, sám duch (str. ,11) podnítily napsáníkatechismu ~.
ze stručného výkladu náboženské nauky (nebo jak jej ve 'zpěv- .
níku'písní duchovních, vyšlém.v Praie 1922, nazývá K. Farský.
"Stručný přídavek věroučné nauky") i z Masarykova pojetí ná-' .
.
bóženství(spisek:, V ,bOji o náboženství), vyrostl nyní systema-:-,
tický' soubor učebnic pro mládež' církve československé*).· ....
, Tak.také vdrkvi uCtěná byla: památka jeho odchodu.. ,
'.
,"",

.

.

'.

.

...,

Frant .. Kalous.

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

,

.....
.1'

"' -

'

,.1'

obecn~ škol~ vyd~ny

~nihy:

J: Halb~uber,'

A:

*) Pro
tyto
Seménka,
Hra.'
dec, Nábož, ~'čítanka' cirkve :. čésko'sl. pro střed; a'vyš: 'stupeňnár. škól .:..:.. .
Novýzákón (s výkl, Desatera).
.....',
Redakce. "
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ROZHLEDY POPÍSEMNICTVí.
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'REFERÁ'TY~: '

/"

"

Vefeje.'N á bo'žen s ko -o o ho- ',spoutáním:a usměr~ěríím rozplizlého
s.1 ov e c k ák niž ~ ié~. Ří(Íi A; No- , : a 'nejistého I nábožeriského ,citu... To
, votný. Nakladatelství Nedělní' Besíd- 'CČS také dělala přes mnohé neporoz, ,ka. Hradec Králové:., " '.',
"
>unÍění, ať "axtra . muros" (zvenčí) ne-'
,;',Od 'r.i931.~ýdává 'Českobratrská '·bo "intramu~os" (uvnitř)~X proto
~~a~gelická' N~děínf Besídk~z~ říze-' můžeme zde ~nahu výdávatelstvaná. ·'.~I'A. Novot~éhozvlášÍní did~vou . bože~sko-bohoslovecké knižnice 'j~
,knižnici', obsahu riábožensko-bohoslo~
vítati. Nemtižeme ani ~ic n~mitáti
ď~~ckého,vé kt~ré ch'ce 'vydavatelstvo' proti směru reformačnímu á rázu če
'při~ášeii ~ro~unÍitelně, ale i spolehli- skobratrskéinu ~vangelické~u, 'když i
:věpsáné,knížečkyzóboru.,vše~bec- my chc~me pěstovat a hájit svtij ráz
ntch dějin nál:Íož,m~kých a círk~vnich
církevní a když j;iné přesvědčeni,Že'
; 'j~K~ži z 'oooru thoeÍogiékého as'ním " křesťanství mtiže eksisto~atijeIÍv úr'soúvisejícíhó<oboru , filosofického.
Čitých apÍikacích na určitou dobu,
KnižO:ice ' je'stsměru reformačníhó rázu' . určité prostředí a jejich potřeby ži;:~írkve českobratrské evangelické, což.' votnLOstittněi' CčS uzriává'vymože, i~' podmíněno jfžstánoviskemvýda-, nostireformáce,' nečiní Zliich však,
vatelstv~~ Sy~patick~j~~tpř~devšÍIli' do detailu Iieomylnádogmata a chce
prohlášérií, že ,knížnice~;vdobě ,my- 'v duchurefornÍace domácí,i.světo~é
'~lenk()vých z~aikti, 'náhóžeriskéne-' i postupovat "naší době ,nynější, aby
vzdělanosti, : náladovo~ti a, cito~ěná- -náboženství; církevní bylo studnicí' voboženskérozplizlosti" chc:eklásti dti- 'dy,živé i pro dnešního člověka. Tím
'raz':"na ,náJ:iožen~k~' vědění a, myšle-, - nepravíme nic n~ Ííkor, 'snáh naší če~ "
,ní". 'cčs od ~V'ého počátktirieztrác~lá: skóbratrské, církve' 'evangelické, bil
s"mysli. jasnost programu nábožensko- " myslíme,' že by 'obě . církve (jejich i
křesfariskéhoVěděÍlí nÍyšlení,třebasnaš~) mohlyinnóhem úže;ispoluprají bylo mnohdy' ,vyčítáno' že spojuje ,; : covat na náboženském' ~ mravním' ob- ,
v sobě' nejr11znějŠí, hlediska; 'Ano, 'v
rození' naš~ho lidu a' také úspěšněji,
dob'ěr~v~luč~i přihlásí~~ k slovu " '~eŽsé děje do~ud. Bylo by dle naše- ,
sta:riovIska a 'myšlenky,m'nohdy i jen ho skromného míněnítřeoa, aby obě
nápady rozmanité;:ro neni'ani'jinak','éírkve se lépe pozn'ávaly a pro rti~ná',
inóžno, předevší~ nastoupí'~licírkevď,' stanoviska' theologickánezapomrnaly'
ce~tusvooody svědomí jákoulehčení' na jeden cíl 'a účel, stanovený všemu'
, dogmatického' nátlaku a útisku dob
křesťanstvu, ano'všemu lidstvu, jak
. minulých a jako prosÚedek vybudoj~j 19 set let níož~o'číst v.evangeliu
váni, nové 'formulace křesťanského' Kristově.,Chcem~ jedno a totéž: hlámyšlení p'ro dobupřitomnou. Ale
sat Krista a žít dle jeho pravdy. Cechaosu nesmí :ztistat ani církev h1ása~
sty' mohou' a musejí býti rozličné.,
jící svobodu' svidomi" nýbrž musí
Myslíme, že i. tákové .podniky, jako
- usměrňovati dnešní lidi v. hlavních
je na př. tato knižnice" mohly by být .
. zásadách Ježíšoyých, čehož dosáhne
vedeny spoleČně. Vždy! máme jedno-,
, jenom zdiirazněním jasného nábožen-; ho Krista a, jednoho Komenského s
'sky-kÍ'esťanskéhomyšlení
a: vědění a,~ -jeho odkazem:', sloužiti,'Boh~
jedním'
..."
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ram'eném. Jak 'plním~'ienodkaz.? My. : hledal' Sólm~ies, : <i.' pak jeho inravní
sIí~, že ~~škodil~' by takovému p()d- povaha músí imponovat i těm,' kdož
niku, kdyby měl větší okruh přispěnepřijímají' jehoth~ologicko~fiIoso~
vatelů J' odběratehl.. Vedle populární
fických .názorů. o'statriěkřesfanst~í
knižnice náboŽensko~theologick~ pO':' se svýmth'eismem vynikne právě jas..:.
třebuje' ;všakr;aŠe 'doba jako' soli ,ně ve srovnání s jinými. hledisky
v. ě d e c k é 'k n i h ov n: y'. t h e 0- stánovisky.A pantheismús ' jasně, vyj
log ic ké ria,'; způsob f i los 0- ;, niká- právě u Spinóiy. V poj~dnáníó
f i c ké k~ i ho,vny, ježvY,cházív
Spinozovi jako i'jinde však nemůže:"
nakladatelství ; Laiéhterově.' Nevy- mé potlačit poznámku;že< pisatelé
čítejme. světu dnešnímu, 'žerieiriá; opomíjelí ,ve svých bibliografických'
, velkých: 'myšlenek' , theologických' pozdámkách, zmíniti' se též o cČS a
a nábožénských, z minulosti. Ra: . j~jícll 'publikaéích. Tak ~a' př. nakla-:
ději se,tažme, co jsme~činili v oboú '. datel:v _doslovu ,k č. 6;'~miiiujesé o
církvích pro 'to, ,aby 'stěžejná díla 'Rá,dlovi a HroÍnádkovijakohlavních
thl!~logická 'vešla ve, zriámost.'. Hié ' odpůrcích pantheistického monismu 1& .
, 'Rhodus/: Bylo by snad záslužnějšÍ" anLslovém nezniíní se o 'theologické "
" přemýšlét i pracovat; jak onu spolti-- ',prác:iv CČSvtéto .věci .. A přece stačí'
prác} u~k~t~čnit;, místo hledání toho, jen, vzít iiče~í CčS do ruky' a sledovat
co,nás dělí, .
'.č~ánkyv Č.eskéni z'ápase,. aby bylo
,.Dosud máme možnost ocenit 6 čísel: 'známo; 'že CčS stojí, votázce Boha
zmíněné populární kniŽíiicé (víc~nÍi~':: na"sb.no'viskupřísně theisti~kéÍn .. Je
nebylo dodáno)'. Z:'filos~fie; důl~žHé'to, s!1ad, mali~kost. Ale
nás ne~
pro,nábpženské:myŠlení,'přiIiesla '" , ,Nédop1ttření vysvětIhjemesi' zatím'
.č.l: pojednání: o Sok~atovi od,. Fr.
jen isolovaností'praéov'níků 'na 'obou
" Poláka' av č .. 6. ó Baruchu' Spínozovi 'stráná~h. Jinak 'i Hrůšovo' dílko 'vy':'z; pera dr. J()š. Hrůši. Že SQkr~tes
hovujesvému ,cíli' a účeli, - ;,~ >,\":,
, mě~ :význam pro křesfanskouthéólogii
Vč .. 3;.:....4. pojednává', zmínl!nýjiž.,'
'minulosti, je'známo. Není bez užitku
Fr. Polák o brahmanství a,buddhis-'
znáti Sokrataďi dnes, když naše doba
mu" Opě~ n'eproto, 1l;by ~nad. býl 'se~
po stránce ideové je' tak podobna So-· ,- třen rozdíl obou náboženských' světů,
kratóvě- aobě.'svou myšlenkovou roz-." lndickélioa křesfanského í nýbrž aby
hárano~tí,roztříštěností,' kdý toneme vynikI.v~ííl~t 'rozdíl ob~ú, který autor
v. noetickém. a. mrávním relativismu,
také 'zdůrazňuje. :Nenivšak bez zají~
banihilismu,;,kdy, každý, má s~ou
má,vosti pro křesfana, znát ovzduší,a,',
,pra~du a svou' mravní normu .. Snad myšlenky buddhismu, zvláště dIle~,, mohl pisatel knížečky o Sokratovi 'ná~ ,: kdy buddhismj~~t~eIebena js~u zná.bože~skémuariJra~í:!Ímu mYšleníSo-. 'my snahy naočkova{,}:íuddhi;rit ~a ".
kratovu věnovati více místa, než uči-,: naš(západní 'kulturu" 'coŽ je 9~Š~~( ,
'niI.,Jin~k je spisek informační a po: l).aprosto nemožné. I zd~třeba pozna~'
. učný.
,.,
.'
, ' , medat, 'žeautor,nezmiÍíuje'se \.iIÍi ' '
. Pojednání Hrůšovo o ,Spinozovi 'slův~~m,o,spi~é z 'CČS,věn'o~~~ém
. mohlo by se zdáti nevhodné do nábodějinám náboženÚví, před Kristeni; v
žens~é . (křesfanské) "k~ižnice, k'd yž·· n'!imŽ' je t~kt~ž, ~ta fo Indii, 'podáva~ ..
, Spinoza přece byl naprostý. panthei- . ,jící přehl~clnáb~žen~kéhó vývoje
šta: ztoto!niv.:Boha 5' přír~dou",aIe
oblasti tak· zajím~vé anábožÉmský
poučÍlájes(u něho snaha náb~žénská; žha~é.Spis: který m~'mena ritysIi;_
v niž' a s níž hledal pravduj,.jako :ii'je~t při riejme~ším také ďt~k ~enriÝ'
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jak~ Polákův. ,Oba jsou 'populární a'akteru as dětmi . ovšemďc~lý~árod. '

Kompilační, Zmiňuje-li

se Polák o'
katolickém spise dr. Al. Langa, mohl
,by uvést i' Spisarův spis' z CčS, ktérý
, "kritikou prof.· Arn. Bláhý byl přijat,
příznivě. Tím však nechceme znehodnocoval spisek Pólákův, j ehožpřed- ~
'
.,
.nosti plněuznává~é:

Aut9r mluví oďvýchově vůbec; o 'dítěti
a učiteti,~ vyvoji žákově, o dětství;
pubertě, o nábóžeÍlství, ditěte, a na<'
konec o nábóženském vychovateli, já~ ';
kou osobností' má a musí býti a jak si
metodfckymápočínat.Ltti :násmůžé "
jenu~pokojiti že'zdů~azňůje,sepo~, .

V Č. 2. seznamujilprof.' :Husovy fa-- t~ebá~eje~ ná~ož:v.ýc~ovy': nýbrr~
kulty v Praze dr. Fr. Bednář širší ve- ,vy~k!, a pusobe~i nejen na cl~,~ýb~z~ .
řejnost s "vydáním ták zv,, toleranč- na , vse:~ny, stran,ky ~uchovmho ,vy~ ,
ní ho 'patep.tu, ,jehož iSOldé jubileum: : ~oJ~ .dttet~, tedy 1 ~a: rozum ~!ovšem '
,oslavila církev českobratrská evange- ,I yuh. Dnes, v dobe up~dkoveho :roz~
:lická v r. ,1931: Výzh~m' jehonéuvě- , c~tliv:ěni, nesta,čím':, upozorňovat,. že
• :domujeme si plně my,'lidé 20. století"
Cll s~m n~stač~, ~ ,ze není p:am~nem
, .ale zato ev!mgelici ; tím živěji, poně-' poz~aní,Jeh~z', Je ta~ p~tr~ba ď~r~
vadž' , jejich', otcové pocítili' dobuJ' mr~vnost: a .ZIVOt. S?~~ek' P?SIOUZl 1
, temna"na vlastním' těle na vlastní:'> nasnIl uč1telu lll a rodlcum..,
"
. ~uši a: pochopili' den vYdáni patentu, • Cel~~.m, inů~eme ř.íci, že těch ~ čí'jako den. spásy' a 'vysvobození. Tíín ,s,el_~~lzm~e ~e: do~r,erepre,sent~J,e ~
'-více'potřebujemeci my dnes,jimžóny" doufame, ze vy:kona 1 mnoho dobreho,
<loby jsou 'óeznámy,' abychom se " N~še .po:~~mky, jež j~lJlepřidali,.
vmyslili a vcítili ják v dobu duševn(' budtez pnlaty'v takovem duchu, v "
po~óby takv~ dÍly:osvobození; ~ždýf ' jakém, byly ,napsán}', tótiž v :duc~u:
:.:i :my dnes' t,ěžíme j~ště z n~sledků
křesfa~ské l~sky,z,: ,ú,~elemsl?uženi
'Svobodomyslného a' křesfanského ,Bohu Jedním ramenem. "ďSP!sar,
l'ozhodnutI Josefa: II.;, Prof." Bednář
J a ~ B. C~ pe k: ' Č;skoslo~enskii
'jasným a š.iroký~ vrstv~m.?ří~tu.pným 'literatura tole~ar:'čni i781~1861. iVy~
, '.~
'slovem lící dobu,y níz se zrodil pa-, dal Čin, Praha,1933, ve 2 svazcí~h;'
., tent toleranční, .kreslí obrazosvícen-:, strari 383+46' l' C" '114 Kč' .. ,','.
,;
"
." " d '
'
• ena
" vazane
stVl v Rakou~ku a na císarsk.em vo~'; 138 Kč.)'.. ,
',
"
','. '
ře,a deklaruJe,toler
..
patentJako
'/Ý,
'Ob"'hl"'bl'k"
"'J'
B
Č'
,', ;:',' "
',,"',.
.','
, s a a pu, ,1 ac~ a1l;a . ap k a,'
"'s~~d~k, bO,JU mor. evang,~h~u. Nas dnes věnovaná' č,esko'slovén. liter;Ítuře' tó-'
'1Il~,h~~;el~i ~děčně zaj!mat oběti,' j,e,ž ,leranČni,ď vyt~k si,nešnadnfaod-,
, prmašehč~stl a morav,stI evangeHcl" povědný úkol, aby' v časovém období
, :bych?ID, imy mohli',se těš.itz~ábo-,přes~ě~hraničenémpředvedlapodil,
:zenske' svobody. Proto, spisek ~ed-, ,slovenských a :českých 'evange!11r.ů ve'
'riářův je i' pro' nás ,:československé
sÍove'snétvorbě buditelského' údobí
:křesfany ,velmi, poučný a; zajímaÝý,,;. nárĎdního obro'zení československé, Vč. 5;i~bývá'se: dr.J.P;ochÁzka ,ho; Meznými daty j~oujednakrok ',", '
...
ofázkóu~áboŽenské'; výchov): ve: ško~ 'vydání tolerančnih~ patentu,' j ed~rak
Je' ivrodině;tedy' opet te~atém; 'je! rok. 1861~ kdy byl vydán patent cir- '
jevelmi ' ~kutní r pro nás právě d~es'" kevní rovri~právnosti meziřÍmsk.ýDli
, ,kdy vše se "r~fořmtije" ,a pro ša~y katolíký
mezi' éva~geliky ,p'oto~
,'J;efórmy: ocit~, s,: nášedítě ~e '~elk.~m ra~óusk~u 'vládou , trpěnýnÍi. Abyďd,ě~
,riebežpečí,~ že pro'samy 'pokústutrpí
jinný význam vydárií' tolěrančního'
,:~k~dti ri'~'nahr~diteinou' ili svém kar~ ", p~tentu
;pci~a'dí 'před~házejíi:,{pro::"
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tireformace lépe vynikl, věnoval au-, jazyka českého, v ryzosti dosažené v,
tor poběl~lí~rské rekatolisaci zvl~št~, literárních ,dílech Jednoty bratrské.
ní pojednání v ,prvním oddilú s~ého By~trostú~udku a vědecké:akribie,'
'spisu. '"
"" "' ,
" , projevil Čapek hlavně
podrobné
• ,Celoti dobu osnid~sáti let, kt~rou' ánalyse 'příčin jazykového a duchov"'s(zvoliI, za,přédmět,svéhovýzku-niho rozkolu v generaci ď št~rově a
• mu, rozdělil autor podle literárně- Bernolákově.
historických, hledisek.na čtyři údobí.
Autor Připo~ínámáiou. aktivitu líV každém z 'nich všímá si na. I'~vém terární' u evangelických farářův komístě obecných dobových ' znaků, ná- runních zemích, kdyŽ více .n~ždvě
radních a' nábože~skýchj' avšak hlav~ třetiny' autorů tolerančního období
n.i pozornost, věnoval rozbbru původ- ty~ří, ,Slováci, 'česky, píŠící." Omluvu
níholiterárriě významného materiá~acházf v' jejich nesnadném posta:"
'Iu; Při to~ ~všímá si též karakteri~ vení'obranném, ale nemělo se zapo- , '
stických' Iiteráfních rystl každého ú- , 'mínat, "že zbraň potlačených j~ sloďčhí,přihližik drohn'ým lidovým ří-: " vo,' že "slovo je velikou mocí. těch,
, ,kánkáma písniČkám 'imonymní!Ío 'kdo~~mají zatím jiného prostředku
původu, seznamuje čtenáře s poesií~ ,k. obraně". Čapek ukázal, že zatím,'
lidových:veršovců,obirá se, liter~r~ ~o ev~ngelIcká' církev v českých ze~(, proclukcí'veršovcď, příléžitost-, 'mích zápasil~'~ možriost'holé, eksi,ných, 'autor"" chrámovýc~ písní a pO-' stence, býlo Slovákům dopřá;~, aby
kusy v próse a dramatu, stejně jako pokračovalI vkultur;íď tvorbě bez
p'oesií skutečně' posvěcenou básni-", násilného pře'rušení kontinuity. Slo'ckou'inspiracf, jíŽ 'je všakť--, jak váci 'tolerančního období česky píší:, >" 'a~tor p~iznává'c..:..:" žalostně' 'málo~ 'cí spojují se ideově S ~eformační mi-,
, , Přes, tó podrobně stopujetyůrčí vf-, 'n~lostí a, tvoří přímý předpoklad k
, voj, od prvních pokusů literárních k' budoucí československé tradici.', '
, vys'pělejším' formám , básni~kýnľ; ď z; ,čapkovi' poclařilo se přesvědčivě,
, nichž, nejvýše vyspěli ,vedle lit~rár~" prokázati, jak 'se, refórmační duch.'
'ních' koryfeů evangelIckých Jana' plodně uplat~il 'v slovenském klasi:
" KoÍIár~, Pavl~ Josefa š~faříka,aFr. ' cismu .a jak' čestný 'podílsi' tím
, Palackého ze Slováků hlavni Kare!' získal
národním obroz~ní; Funkce:
~'Kuzmáriy a Michal ,Miloslav HodŽa; toleranční Iit~ratury zá:V'Ísípodl~ je~: "
,Čechů 'JiřiOpoč~nský , a '·Jos~f· ho závÚů v, tom, žeulv:d~!:lě ,ob:",
Kačer.
"
rození i fakticky vytvářela kulturní
i .. Vedle', nesčíslné ,řady; drobných' . i' .' jednotu' , 'českoslovens~ou' \ a, že : po- '
obsáhlejŠích ;inonografických portré- skyt1anositelům ref~rmačních: clti~ tů, bohatě ~ clokumeótovímych úkáz-' chovnich hodnot, jejichž soitkmenov-'
, kami, toler;mční literární· tvorhy,.vy-' " ci byli, v' českých zemích po, desftiriiká spis skladebnýilli'karakteristi~ "Jetí mučeni; 'mpžnostsourodého a
,ka~i ,jednoÚí~ý~h ',čásových. údobí,', ' vnitřně zpřízněného :ovZdtiŠí,. v ,němž
kterými je podepřen~: periodisac~' J.' mohla .obživňoutinejhlu!:lši' potřeba'
Bo': čapkeÍnzvolená.,Zvláštní. cenu jejich duše. Čapkovi umóžnila jeho,
, Čapkova' díla; vidím v osvětlení.úča-, ' erudice' filosofická; aby zachytil, ve
, sti Slováků česky píšících při zá- své~ spise' též,' obecně-kulturní'
'~hraně, reformaČního ldEiálupředbě-' aspékty' .ideového, vývoje 'českoslolohorskéhoa,při.zach<,>vání pokladu venské,:jednoty.: V, jeh? poieUpo~ď
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drobný. obraz" literární" produkc~ pramenů' ri~bó' interpretaci Újinri~ ~
'evan'geHcké ď . části českoslov~nského pódstaty 'tolerančního' e~ang~1ictví,"
národa' a: jéj'iúčast při proc~sii'~dú~' zviá.ště'pok~d se projevilozbra~Ld~~
. 'chó~nIho. a' jazykového obrozeni:Úá- chá,' slova a knihy., Autor pojal c~lé
vá s'e přispěvkemnád jiné" význam; dilá progra~aticky a Vj~dÍlOtliVO
ri'ý-mk vyklidu' české' otázkýf'poriě- ' stech' zvolil'- sivěd~cky' bez~adno~
'vadž~jde o rozhodující létaprQ'sa- métodupra~ovni. Přijíinám~toto je- ,
"mo~nár6dníeksistehci.ď : ' < , ' .
'.' h6 dilo j~ko ·příslib. živ'ě' s~i 'při~ .
, Konfésijní 'rámé~ ne~tal se Čapkó~" kladné á 'c~nn'é'ČiIln'~sÍi litérá.i~ě:hi~
vi, 'iávažím, :nýbrŽ p~o předs'e~zatriu storické 'bud~pok~ačo;ati á .Že ději
prÍí~i 'plódiíým" hetiri~tickým' prió'ci-' ny' č~~kosI~vénské eva~gelickéďlite-'
pem. KonfesiJní' p'říslúšitost hyl~ v ,ratury vypiš~až' dódohynejriovějšf." "
literárním období ' čapkéht"';'sthdo'va-' " .
F. :IVI. 'HnIk.
ném jednou'zďr~zhódujíéích činitelů'I;"
'v, ,
celk~:
kulturníhó
Cesta' d emo kTa"
'
" . ' "života' jednotli~':
....
,"
Cle.' Po"'t'
ca k em ,ce r ~
ce.'i společnost.i.. čapek propartiku-';'
. t"
"d I' č" ·t· k" . ,
" .
'. ".
v',';
" . ,'","
.'.".vepce. r.vy.a
In" IS ove ana-;
,IarmzreteI evangehctvI ~n~zapomlI~a' . klildátelské' družstvo českosloven ..
na"funkčn.í spiat.osl e.vangelické'lite~ ·I'g·.' ,~.' 'p '.'"
,', " . ' .
...... , .
,
, . , : e lonaru v raze, prvn í svaze k" rozratury
s
totalIto.u
)1ných"kultu.rmch··
.'
: '"
"
. ' .. "
.•.
. , • v',' ,"
','
sa'hl'h
e o-1'1 asary'k'ova ."
SpISU." Ces t a d' e-:
oblasti
domaclch.1
zahramcmch.
,.kon-'
.
m'
.k
...
kt
rý
.
b
h·.
b
r'
, '.. ; ď~,
,ď.,
~',
o racle , e "o sa u)e sou o
fesl)m
pnslusnost rozhodovala.u ne.'.'
'd't .
bl'k
'
..• ', v. ','~'. . ,."'~ ,,; :;',ď:pro)eVUpreSI en a repu I y Z prv-,
h. o len pn vyb.eru'·.autoru,ponevadz. ·,··.···h'.I·.t'·\b·
d
>
..
'
"b
.
.
'.h·
.t't
~ nIc
"e
u ovam .0 novene o s a u'
'
ráz
.. k'h
. práce
. vYžadoval,
' . aby
. . bylo
'..'.'po- ces'k" os"1 ovens
e . O. :Uz ' z. 't'h
o ot o d' I;1'u,,
588 t'" ,'. h' "b 'hl " t . ;.
jednáno jen' o literátech: jichž. evan~' kt ,"
,",
"i'
v" v
;'v~':
.'"
.ery,na,
,sr~nac:o sa
maebylo.
. 'I zalm
. t' 'd o k oncerou'
k 1920.,·)e
. ···'
,gehctVl'
.',
" . presne.,z)1steno.
' . , . " ,L.,Ibe: : .. na
ral~l, :ende~~e . č~~~~va S~ISU )e .v: .... moŽno uzavírati, žé,.seď.nám d.ostává.
tom, ze nepredvadl len 'dlla horlI~do 'r~ky. publikace významu ,zásad; "
vých drkevníků,~ nýbrž :v~be~sivší-, níhó.
....
'. .
- . ." ,
',má literárníhopříriosu autorů, v jichž,
. . . , ' ". . '
'.'
"hova'1'
:'tvonve'
.'~. ~ . "'k"I:'
· dI'l'
e ·se 'uc
a .a·
prom a a. ' RedakCI
.
. Vaslla.·K.škracha,
.... .': '. o,' . ' vysla
':'.
ideil>České-reformace, předběIČlhor- tu)ako II: kmha~plsu T. G',Masa:
· ské,' ~směrněná óvšem dobovýrili' úia-, rykovýchsbírka' jinak po,většině neky kulturními/'"
' :~;: '..
, přístUP!lých , úřédnkh' .á, politických,'
. " 'Jan B. Čapek. zařadil se u~to,' dí_'aktůj kt~rýini ,~ejvýznam~ější qáš.:
femmezi přední'naše lit~rárni histo~ • státní~ <od Qik;ap1žiku svého ná.,:ra~·
riký.Je ovšem' teprve '~a počátku' 'tu z dobrovolného éksiluv měsícíéh.
své' vědecké činnostV ~h;' příspě~ek, . svrchóvanědramatických :pomáha,l. :..
který svý~ '.dílem·' poskytlidéóvému· . spolutvořitiá"s~b . specie:aétemít~.; ,"
, chápá.rií'čéskosl~vénskélÍop~oblému: tis" .osnovati osud českosloyenské
a posí1~ní reformační .linie čésko~lo" . demokraCie. :: .
. ,'~
venské; ,může. býti,' označen, za vyní. Cesta' demok'racie organicky: ~~va:
kající., Jeho práce' jeobjévitelská, zuje naknihuválečnýchpaměU~ n~
· ~aložená na přímém' studiupůvod-. filosofickou apológii demokia'de já-, .
ních pramemi.i na'ďznalosti:příslúš~é kožto politiéké soust~~y a Životního .
literatury. ohsažnýmateriál ovládá . slohu, kterou T .. G:>Masaryk 'vydal
s 'jistotou' úsudku,ať' již podává hi- 'v
1925 pod 'n:ázvein í,Světová retickY'.:ro:i:bor,jednot1ivých 'literárních vdluce". Ideově "nový spi~,jé dokia~
v
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dem, jak'Masaryk' v ~ko~krétních si~ ti"ckého 'státu pokračov'ati ve svécelo~
tua.Cích jakópfedstaviteI státní svr~ -. životní: akčnípotÚbě, kte~áSejevf
chovanosti' svoufiIos~fii 'demokracie ,doU;inantní složkou jeho osudovéhd
dále. promýšlela prakticky uskuteč~ určení: '"šířit poznání o tom, Č~ho
ňovaI: Podstatnť rozdíl Cesty. de~o~ sou~ití V demókratické~ iátě poÚe, kracie : záleží v tom; že není dílem buje,a čeho potřebuje ·~tát v s~užiU
memoárovým ani nepodává' soustav- ·'států.':TřehaÚ programáticky'A je
riě. teoriidemokráde, 'nýbrž 'jsou"; - Cesta demokracie dlouhou< řadou'
ní v'chronologi~kém' pořádkusesta- . svědectví, j'ak'a:utor' Světové revo~
veny důležité 'doklady' Masarykovy "luce den ~a dnem zůstal' věren za:
'presidents~é činnosti, ve své původ~ ~šech okolností svému de'nl~krátičké.
ní, autentické·povaze':Aby čtenář' ,mu:kredti ajak se v praktické poH~
nebo badatel na pŤvní pohled poroz- tice řídil 'humanitníin ideálem v du: '
uIiJěl situaci, na niž byl presidentův 'chu, české ;reform~ce,přecepolitická'
p~ojev odpovědí, . opatřil" vas'i1rozv~haustaluje se jako převažující
škrachdůmyslně ,projevy reliefními
známka duchovního slohu Masarykopředrážkami;. které dobř~i při' vší' . ~aa zatlačuje zcela dopožadi sklo~
stručnosti seznamují' s I okolnostmi, ~y:' k sektářském'u' partikuíaris~u.,
· při' nichž došlo k enunciaci přísluš- Ideál táborské dem~kraéie a' českó~
, néódpovědi.Předností při 'pořádánÍ 'b;~t;~ké' životníďmí~y zůstává Masa':
" 'projevů podlé' časové posloupnosti· je . 'rykovi, směrnicí; :jíž je vázána ~še
~ jejich logická. sjednocenos't,~ .která ~lina' jého 'presidentská činn~st;· Při'
,zvláště bude' oceněna historikem. i
tom však je' si stále vědo~, .ž~ 'j~
kriihy přehledně'můžeme pozorovati. a'ritá:býtihlav~u ,ČechoslováKu i
bohatství IÍej~ůzněíších těžkýc!,t úko- Němců' a Maďarů; katolíků i.pr()te~
lů, které musel na se vzíti prvn(čes- stantů, 'sedláků,. měÚákůi dělníků,'
· koslovenský presidenta zároveň se óbývajících tent~ ~tá't. Přesto ž~ hrdě poučiti, jak se" jeho' . osobnosťpři .' 'a neústupně obhajuje: územrií in'te-.·
.tóm tvořivě: uplatňovala .a vnitřněgritú českoslove'nskou,. sHbuje' 'poli-'
·rostla.
"
• tickou ďavůbec občanskou rovnopráv'. -Seznamovali jsme se sice za uply- no st téŽ přísltišníkt1mněmecké a:'ma':
nulých patnáct let republiky 's tre-' ďarské' národnostní menšiny. Ačko~
:'stinejdůležitějších projevů Masary- Iiv jasněprohlašujej že jakopreši-kových,. souvisejíCích. jeho funkcí;; den! ~epubliky, není povolán 'řeŠiti /
presidéntskou, . z denního a .periodi': 'otázku nábožensko'u a chce býti i,
ckého ·tisku;' ~však za tříští ·.jednot- ·vůči. katolíkům ď zcela'. tolerantním,
'livých a~často neúplných citací 'ne~ sám vypracovává ná'v~h vůdčích zá-'.
· bylomožn~si dokresliti zcelapřés~',ésad pro odluku·círk~e ať státu. Ce~
ně celistvóst. 'státnické moudrosti"; a' lču s~ou - autoritou a, hlavně váhou
záměrnosfpři .výměru kompetence':' přesvědčujících argúmentůstaví hrákám 'až zasáhnouHósobní 'autoritou; ze bolševickému' -nebezpečí,chódí
oboji~e nyní jasně' rýsuje z prvního . sám mezi' dělníky i: ,ze své, bohaté:
dílu C~stydemokracie. .
.....
. 'život~í zku~eIIostiď poučuje. o~pole~ .
··'Už z autórovy předmluvy je 'pa- čenském pokr~ku ces~ou vývoje, ~a
,trná etická souvisío~t díla se záKlad- zároveň usilůje o dalekosáhlé . reforní ideovou linií jeho životá. Chce v ~y na' poli' hospodářské rekonstrukp'ostaveni' prvního obča~a denl~kfa-' ce a organisace práce,' směfujícík
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zabezpečení~ětši:míry sociální, spra~ řivou' inteligencí, a. tendující ksovedlnosti pro slab~, členy ,ve, státní ciální' službě., Jeho praktické ':kře~ď
pospolito~ti.,
',.,"
sfanství, objektivovanépři: uskuteČ':
'. ,Stálo, by za podrobný rozbor krok ňování ; demok~atického, humanit~íhd'
'~a krok~m sledóv'ati" 'pokiid ,se. Ma- 'programu je ' zdůrazněno. hIied:, ,na; , ,
sarykovi podařilo za daných 'vnitro-- první straně spisu', v ,předmluvÍ!: '
státních' a mezinárodníchokolnosií"PresiiIent~· jako" každého' občana
,us~ěrnÚi'budování státu a pokuďna 'zavazuje, demokratické·sl~~~JeŽíŠo
dynamiČnost jeh~ myšlenkové .vý- , vo: A kdožkoli~'z vás. chtěl by býti
.
hně,reagovala
celá,náro'dní,společ- ' předním,' budiž' služebníkem ,všech.'-~
,
, . ' . "
nost. československá, která po, 28.
(Str. VIL) A toto žité křesťanství,
říjn~ _.,1918' byla' ,nucena revidováti tak kontrastujícičasto" s hon~snými
'svůj, po'měr. k . másarykóvské ideolo;
gesty vládců '"z boží milosti", ,progii: V. níž~,ov:šem ,dnem státního, pře~" niká skutečně, všechnu činnost prevratu, ,.nenastaly principáhlí ,zlomy. sidentovu. Qno ,'je "spiritus agens'"
ď Te~to 1Íkollpřesahuj~, rámec; tóhoto, jehoi"práce, , i. když úřední projevy i'
, článku. 'Přiznám ,se,· že teprve,; při' příležitostné ,rozpravy ať Už písem, četbě ~estydeniokracie jsemuplneíí / né nebo při svém počátku ústnětra-·
p~rozuměl;ďpožadavku ,Masaí:ykovuie " dované' zabývají ,se' úkoly' ná pryní
,Světové revoluce (str. 571), aby de- 'pohled ,světskými.' Iz ,nich se ,může-'
~okr~ti~kfpolitik. byl nekompromis~ me ," pouČiti, že ,náboženství ,Ma~ary- '
ně důsledný ye věrnóstikzás~dánÍ; ,k,ovo má své kořeny v onom ~věte
j"když je donuéen ke kompromisům ,božím, •~le uskutečňuje se ,v tomto'
prakse, bez nichž ,demokratiéka ~pó~ světě, pozemském;,.'
,
lup~áce ne~í 'myslitelná. Masaryk
Už z tohoto dílu, Cesty demokra~
vyslovil se'protLdvěma . kraj~~~tém;, cie de ~řejmé, že soubor Masarykojimž nemá, v demokratickém'" státě vých projevtl ob~áhne inntice pará~
politik propadnouti: na jéílnéstr~ně ,iehi,k: nejdůléžftějÚm ',událo~tem'v, '
proti bezzásadovosti, která 'bfvá. ně- " souča~ných dějináchCeskoslovenské
kdy označována jako ,zlatá ,střední', ,republiky. V prvním 'díle zrcadlí se'
cesta, ač nahrazuje politiku politika- : z: udál,?stí na sklonku' roku, 1918, '
řením'a, programovou' jistotu polo-' především radostný' návrat presidenpra~dami' a : bezcharakterností: na," tův'do !osvohozené. vlasti s uvítáním'
. druhéstrariě odsuzuje :doktrin'ářstvi, ':v~ : jih~českých .,městech, slavným
,malichernězauj~té a ne1í~tupné; Na'-, . vjezdem do hlavního' města," dále
, protUomu žádá Masaryk, : abý če~ko- 'presideritskýslib' rev'olučnímu' Ná'slovenská~politika zařazovala' ná'Š
rodnímu' shromáždění v bývalé zem"
, stát. do celku Evropy a sVěta.'·Jehó· skésněmovně,první poselství k NáCesta demokracie, v teorií i' praksi, ,radnímu shromáŽdění na Hradě "
má před ~ebou jasný cíl a :kněmu" pražském a konečně zpráva ,o ,zahra:
'plánovitě směř~je. O tom nacházíme ničrií revoluci; předn~sená ,23.prositi-ď
,dokiad' v ,souborně otištěných proj e,-' ce' 1918 v . ~inisterské, ' radě, ,v" níž;,
vech ,Masarykových' snad ·nakaždé jsou v ' zárodku :shrnuta hlavni" hi- ~~
stránce..
" " • "ď,~;, ,,'o , ,,">' ,~t6ric~á faktá.() válečné činnosti Ma~ ,
,Tři hlavni znaky ',.;~rakjerisuji,Ma-"sarykově,' .rozvedená':pozdějí vé Svě-;: ." '
sarykovu, presidentskou ,činnost: ne-' tové revolucL. .":, "
úmorná' prácovitci~t, 'podložéná 'tvo- '
Rok 1919 je . v "souboru zachycen
'\
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.144 projevy., Zvlášt~[ ,. místo patří v-revolučním Národ~ím sh~omáždě~i:
projevům, které: jsouvýrazém' snahy, Když revoluční' Národní shro~áždě.
zařaditi nový stát dó ,mezinárodního
ní' skončilo svůj úkol vypracováním,
',života, ,k čemuž rušná doba bezpro.: republikánské' ústavy,' 'byl: po' vol': .
středně po :;válce', dávala mp.oho'l pří. ,bách novým; Národnhn. shromáŽdě.
ležitosti. Bylo třebi: p~oje'viti vděč. ním V G.Masaryk p~ .druhé . 'zvo"nos!.: jménem 'Československa, Sp~.. len presidentem republiky. President'
jencům, přijímati· první vyslance ci.
i v 'tomto' roce použil své iniciativy
zích, vlád, všímaÚ si:sitúace na mí· 'vevšechobo'rech státní moci, af! to
, rOYé konferenci a informovati·,pro. '" bylo přip~minkamiknávrhům·záko;.;
střednictvím tisku svěť o obno~eném nů'nebo jmenováním nových'vlád po'
státním útvaruvé!středu Evropy; je':'. demisi první a druhé vlády, Tusaro.
hož státotvorná vůle byla 'postaletí vy neboobec~ou' ,politickou abolibí
~ásilně po~tána:: Vraceli, se'l~gioná~ a "amnestií.'. Při krisisocialistických
/" ři a' repatriace ,ruských legií' hylasa. stran,' z~l. strany. sociálně.demokra~ ,
ma o .sobě. obtížným zahraničně~ poli~ , ,tl~ké,. která zavinila dočasné povo~ .
ti~kým úk~lem.Proje~ila\· se nuhíosl .: lání vlády úřednické, ekspo~ovalse
budoyatihrannou moc, jejíž nezbyt.Masa~yk ideově' i 've svém úředním
no st záhy prokázal vpád Ma.darů na póstavení.'proH nebezpečí .bolševické.
Slovensko a vyzdvihnouti' výchovné ho' rozVratu. ,V té době' vyšla' .v. Ča;'
možno~ti demokratickéh'o' vojsk~; O. se serie. jeho 'anonymně' p~blikova.
svoboditelská, úloha' presidentova vy., ných článků pod nadpisem :ď ,;Naše
žádala si záhy: své thesauráée při u~ 'otáz,ky' a: sovětskéRusk~", . jež je'
pevnění oddanosti občanstva ke stá. zde, přetištěna~: sttdně . jako článek
tu. Ukázala se· potřeba, abypresi. ..Revoluceabolševici",'přetištěný"z
. dent přišel do styku s obyvatelstvem Lidový~h . novin. Z tohoto roku'·je ' , '
a' tak dochází k . prvým ;návštěvám též'., nadšená' so~iálně.reformistická'
měst, při. nichž president bezpro. řeč k 'děÍnictvu" přednesená" na
středně, působil' svou' přítomností' a 'Anenském dole v Březových hor~ch
slovem jako mravní autorita: Poprv.' ; dne 24::září 1920.'
'.'
,IlÍch obeéních ~olbách podala demi.·Myšlenkovébohatství, . uložené, v
si.vláda·Krainářova a president jme.
Cestě demokracie" je .nesmírně ob.:
noval: vládu" Tus~rovu. : Bylo ,třeba .sáhlé· a naznačuje'. řešení' ; velikého
pomoči' 'hladovícímu. obyvatelstvu ď mnoŽství, složitých" otázek 'státního .. ,
sp'oluprací' sHoové~ovou' pomocn~u života 'vnitropolitického; ,sociálníh'a' i
akcí; řešiti., osobité postaven'í Pód. mezinár~dního;Pokusím: ~~. ve, vší
karpatské' Rusi v'rámci'republiky a stručnosti nastíniti . základní ide~Yé
poraditi v :naléhavých . otázkách pti schema~ iímž v dnešní podobě pro':
prvnímvý~očí 28 .. října..
.
.
jevuje seu. Masaryk~ tvářnosfčes':
Z roku 1920· je'v,ďsoubóru zachy. ké otázky. Obrazc'e.. jimiž·le ·podlo•
.ceho 169. projevů, které ·jsoÚ ovšem, ženo '. základriC' psydio.soci~logické·
přímým pokračováním předcházející

předivo ma~arykovské fiIósofiede~""~'

presidentské činnosti Masarykovy. mokracié, možno ·zkratkově' vymeziti'
Sedmdesáté I nar'ozeniny presidento. v těchto' třech heslech: 1.,Humanita,ď
vydaly.:pod!lět)Ja~ě pr()i.evů,·z národním' programem: 2.' Revolucí
nichž opět důležité místo patří tře. 'hl~v;a srdcí':,k lepšímu 'sociálnímu· ...
tímu. poselst~í~. přednesenému ještě I zítřku: 3. Náboženství služby do ,ži.',
"
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vota os~bniho:.
rodního. ."

.'

veřej~ého. 'j' ~e~iIÍá~

'tivní,' zitl~Žené ·n~. trpělivém. a sóli~'
'dární~úsili, reformujicimposttipně
M~sa~yk přijímá. přesvědčení F. M; sp~lečenské'ahlavně.hospodářské in~. '..
Dostojevského, že, sen člověka .sou- stituce. Odpor proti násilné sociálnl
časně' s láskou· li vhlstnim~ '~árodu revoluci je . opět u-Masaryka urč'o
vyvíjí též.toůha po sjednocimí :vŠe- ván, jeho ideálem humanitní~, ktery.
lidské~, knemuž,iá svým hu~anit- • muveHříditi se ve vztahů: kpližnl..;
ním progr~m~m' směřov~li našÍ-obro- mu devisou posvátnosti Života ,vŠech
ditelé. Už Kollár, věděl; že láska k lidi. Sociální otázka je však milé..;,
národu . nevylučuje čistó~ 'lidskost. . havýmproblémem dne II musí bfti
Ve své řeči na sjezdu čsl., učitelstva' ·řešena za spoluúčasti' státu ioisáh~'
pre~idenL pravil:,:Národno~t ni.ys~í-, lymi sociálními refo~m~m( Masaryk
clmu člo;ěku' je dnes ' pr~gramem. ,A. měl přímo .v plánu umrtviti zárodky
přirozEmá ~ krásná láska k: ná'rodu . revolučního Dolševictví radikální ale'"
a.,k'vlásti' musí být:uvědomělá.,iČló- ,~smírnoU:cesto~ sociálních ,reforem,'
věk, " mysli~í p'~o: s~é: českéideály,sjed~a;ých, v .rámci finančních 'mož- '
vypracovarié hi~to~ii, bude shledávat; , nostLstátuiaro~umné, součhinosÚ
~bych to. ták řekl? s iiejiepŠí dťívěrotÍ ,všé~h vrst~v obyvatelstva.'
. uvědoměi~u lásku li viasti an.lro-,
Ma:s~rykvyslovil 'se hned v den
d~:' (St~.33LI Jaký je. tudíž' podle. svého, ~ávratu ,do vlasti, Že má. býti
něho : dnešní~ náš ď národní 'program?' pracováno' pro', rozkvět náboženské
Masa:rykpo' ukc:iO:čení války ,stejneopravdovosti, 'a to\'e svém,projevu
, jako~ ve' dnech, kdy, koncipoval Čes'- k • zástupcům .českobratrské církV~
kou Qtázk~.jepřesvědč~n, Že národ-, ~vangelické. Výrok:. ::Noste lidu'vlnim~programem "českosl~venským je ru živou" je jedóak pfipisovánkje-'
. usí{Utečňo~áni ideálU: huma~itního, ve' ho,proje;vu .vůči· římskókatolickým
:víře,,'že člověčenství, je zavazno~ biskupům (str. S), ale. podled.óda:t.;
mrav~i úlohou; Másaryk' k zá- ků' na str .. 459 hyl ~dresová;": ·z~~
stupcům .mládeže Jednoty,. braÚské 'stupcům.'českobratrské· cirk~e . ~van-,
proje~il přá~í,aby' se 'stalo' če~ko-, geÍické.' Náboženst~ipokládá, Masabratrstvívzo~em ,pro 'československýrýk za důležitý prvekkíilturníhó ži, národ. a, pro celé člověčenstvo. čes- vota náróda:. Jako p~esidenf r~publi
,'koslov~nský :progiam: p~dl~Masáry- "ky. ukládá sL vidomě reservu a ne, k~ spočívá'tedy X tom;' ~b'i čésko-" chde' zas~i{ovati; do řešeni otázky n:ábratrství se ďstalo kvasem našeho ná- boženské. Osobně nachází Masaryk
rodního života: ,Demokr~cie. je mu v nábóžeJ;lství "ideál pravé dokómi~
politickou fo~ou. lid~kosti .• a ,. sou- losti 'a odsud objektivní měřítko p~o
časně součástí, celkového názor~ na, všecko ko~ání lidské'" (str. 264).
živ~t. .
'"
,.'>,
' " Ke:katolici~mu i Vátikánu zaují~
Masaryk vyslovil se ve svých' pro- mal president Masaryk bezprostřed
'jevech z počátků ~epubliky s r~zhod- ně po převratu. hledisko ,velmi zcir-',
, nost~ proti jakém~koliv' eksperimen-,lelivé;Na str~ 465 je publikována v
, továni. se sociální revoluci; Revoluce" rozhovoru p~ésidentově s redaktory
~á, podle '.něho smysl ,'jen' tehdy,:' madridského Časopisu La Correspón:;
, když' vých<1Zí ~: '~iternéhoTózhodnutí ,dencia de Espaňa též, Masarykov~
člověka: Proto ~ýmluv~ědoporučuje odpo~ěd ,obudo"u'cí~ vztahu církve
é:~siu' revcil~ce' nekrvavé' a kon~truk- - a ,státll'V nové,rep~blic'e; která 0'0.
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slovně, zní: "Odpověď, shrnuji takto:

nás všech a pro' nás všechny.' Přibli
žujEi nám pre'sldentaMasaryka"Um',
vlastnění církevního majetku; ochra'- 'že nám poskytuje dlouhol{řadu vý~
',na nižšího kleru; jmenovánL'iástup- hledů do, jeho 'duševni dílny. Vidíme
~eu Vatikánu. Nelibí se mi věci za- íejcořečnil, psal, rozprávěl, 'pódpi~
kryté. 'čechy' ;'sou větším :díleI~ľ k'~~ so~al: telegrafo~al, 'riavrhoval,' osno:'
toliéké,ale to nezo<imená, aby 'je' ří- val, radil, rozprávěla' přernýšel 'jako
dfl ,papež ... ,A prota'že' potřebuji první ,president, tvořící svou: věrnou
vědět, 'co' se dějé u Vatikánu, je lé- a trpělivou "službou základy k prepe.jmeriovát ' u' Vatik~nu 'ministra, "side'ntšké tr~dici' osvobo~eného Čes
n~ž tam niít ~věda.Pravd~, • páno-' kOslovenska. ,Projevy: Masarykovy
vé7" Časově je'zajím~vé připome- vynikají;. evangelickou
prostotou,
D.outi,že tento interview' byl skuteč-' vnitřní 'pocHvosUí lóyalitou k' prini _,
ně. otiŠtěn 30.' 'srpna'1919, coŽ by se dě. Každý jim může '~ozumět ainnoasi nestaloponástupn(aúdienCi'p~v- hé sentence ,z nich stanou se okříd- .
'níhoni.mcia ClemelÍta Micary' 9;' z'á~ " lenýmislovy;kterése zCknih zitovu
řL'1920.:'Pódobnl> 'se: pi-esidént,:M~~ ,rozletí dó celého státu
jako zrnka
'saryk vyslovil v' rozhovo"u 's dopiso- ' ,zralé 'moudrosti budou půsóbitLsvou
vatelem pařížskéh~ 'deníku,L~Temps sugestivní silou k':uskutečňování ide~
úŽ př~dUm dne U. ún~rá 1919zcé: 'nlOkratických", úkolů v českosloveIí
la ote;'ř~ně proti 'rakušácké politice' ském ,lidu. Cesta demokracie je •díVatikáriu i arcibiskúp~ Huyna; 'pro- 'lem,' které oprÍivněně bude zápasiti
jevil. naději, ,: že ,papež povolí· ;refor- (, své uznání ' , ve veřejném /'míněni
my katolickéhoduchovéristva, a z~lá- ·českoslovénském idal~kd: za' hrani~
ště' Úiruš('celibát: Jehó slova, že cemi' repullliky. Obsahúje'vsobě
','.dřímají~í husitská dušesé probudi- ',kouzlo' nového' vladařského: 'druhu;
la,když se 'svěrák,kterýjí"tísnil, poněvadž; je toto' \rládařství založehlavu, zlomil", (str. 82i, ' znějí ještě' no na vznosnýchideáléčh lidskosti,
, dnes' povzbudivě"
'
'slu'žbÝ a 'rozumné ~dvahy.• Demokra~
'Už, z těéhto faktů' je jasné, že T. . tický idealismus Masarykůvje<'ob-,
G.. 'Masaryk měl maksimální cirkev- dobnéhopůvodu" jako' je Ježíšův
, ,ně-politickýprograIri, 'jeh~ž zásady ideál' synovství boŽíhó. Mezi ~bě~a
jsou'shrnuty jednak v odpovědi pre~' není sporu:d~ínokrá:eié je společen- "
side,ntověna Illemorandum, českomo':, 'skou' realisací ď čistého . člověče'nstvi, "
ravských biskupů ze dne 2; listopa- synovství ,božispočívá na ,touze jed-:
du '19Í9, 'ad~esov'a~é kardin~lu Skr- notl~vce pospá'se: vlastní duše:, De- ,
b~nskému, jedn~k v ~~'emoraridu o' . mokrácie vyrostlá z Ježišo~a evan~:
~ásadách.odlukY: ~[rkve a,' státu ze geli~, s'úpadkeni ~ demokritcie' ~astá~ne' 11.,list~pad~i 9Í9: prominister~ vá, rozklad vyšších' forem mravnosti
sk~urad~.(str.206 až ,213). Plán; i osobní zbožnosti; '" •• ',
,"
o,diuky církv~ od státu ~všem nebyl ,NáboŽenským obcÍm, CČS, a:zvláště
uskutečněn proodpor'p~Iitického bratřím '; duchovním m~hu vřele;, do~
'katblicismu, jehož vliv v ·dalšiCh'le- poručiti; aby si opatřili Cestu detech trvání 'republiky 'Ilepř~dvídaně • ,mokracie, ,-do' s\rých 'knihoyen. Prov z r o ' s t l . d á v Á se za 70 'Kč; vázaná' za 82 Kč.
Cesta demo<kr~éie je, knihou: jedi- ~knih~ ,je vzorně vypravena 'a: p~oje- ,
<~ečně časovou, neb'o'fje pub<li~acio vy r02:tříd~nY:Í>ří,m,o;<s: t1zkostlivou

bdl~ka ~írkve' oCl ·státu;nucimé 'vy-
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pečlivosti. :N edle obsáhlého" reistři- : Než současně s rukou' vyvijély' se
ku, jniennného je též připojen 'účel:, 'na základě zákona o korelaciorgánú '
, ný rejstřik věcný" který, usnadňuje 'i jiné ,části těl~, Co 'prospivalo ruce,
'rychlou, orientaci' ve spise. Vedle w' prospívalo L celému' tělu; v jehož
předmlu~y a~torovY napsal Va~il'K; 'službáchpracov~lá~' '
škrach' instruktivní ~ úvod k' c'eléniu ' ,Mnohem však cennějšim účinkem,
souboru: projevů' i k ,I. dílu Césty. než, ten, plynouéiz faktuorganick,é'
72 vyobrazeni"
,přílohách oživuje
korelace, je vliv, vývoje: ruky~ na'ovhodně ,spis. Redaktor ediceinakla~ ,statni orgariismus.' RozŠiřuje se obzor
d~telstvi Čin ,;'zaslouži sLza', pietní
lidský; s,ním' 'všák i lidské panstvf '
vydáni spisu vděčn~sti celé čtenář-, ,nad pfiródou, ,zdokonaluje '~epráce
ské obce československé, zvlášÍě vy- "sama,asilně přispivá k rozvoji spole~' :
da ji-li;celý;: pětisvazovký soubo'r, do _' čenské družnosti. Lidé dospiva ji krát'28. října 1934. '",', F: M., Hnik., 'ce.až tam"že'si'užmajico říci'-k
'"
j',',':"
" l i d s k é ~eči, která se' arcif po' celé '
, ',., , Be cl ř i ch, Eng e I s, Z' dialektikyvě)l:y ,také darwinovsky vyvijel~,až
- přírody. (Podíl práce na polidštění
dos~upně dndni dokonalosti, jako
opice.) Edice "Našecesta:"ísV. 1.,-:-, ,všecko na'světě. , ' : , , ,
,Vydat Odeon, Praha: 1933, st;. 16.'
': Práce a ' mimo ni ř,ečjsou t~dy
, Po Bedř. ďEnge~sovi, jak.' to ,už Uď dva nejpods~atÍlějšÍ podněty, jejichž
lidi, 'sou'stavně, literárně pracujicich přičiněnim 'změnil se mozek' zviřecí
bývá, zůstala miÍnojiné: zlo~kóvitá .mo:zek 'opiČí,' vmoz!!k· liuský:, Ne~
literámi ,pozůstalost. K ni patří i ani 't~dy se vý:voj nezastavil, nebo!
shora, uvederif fragment,:" který: měl se ,zdokonalováním "mozku' šlo' ruku
/hýti úvodni statí k zB:mýšlené'mu, ale
v ,ruce zdokonalováni ~rgánů smyslových.,Tak prý řeč ve svém pone,nenapsanému většimu 'spisu o; nad~
pisu: Tři, základní lormy: poroby, ,či' náhlém :.vývoji je nutně provázena: ú~
Po~oba dělníka. ;,; ,': "
:'
měrným " zjemněnim 'sluchu, zrovn~
, Ospisů',:.ktert ,zůstal'jenomú- ,\tak, jako zdokonalování:~o~ku 'je
myslem v. hlavě, spisovatelově, se: ar~ ; sledováno' zd~konale~i~ ostatních
cif nelze vyjádřiti"zatovšak Ipře'd_ ,smyslů,' na, něžarclf\,také působil
~Iuv'a osvětluje ,alespoň :některéná- zpětný t1činek Ýývoje mozku a' jeho,
zory spiso~atelo:v.y,,:,J~k'.už,podÍitul ,myšleni.
'
',
, pravi,jde.olešéní otázky podílu:práSbltisice let uplynúlý a konečně
,ce na', polidštění ,opice.'
,
"
ze 'smečky' opic vznikla společnost
- Engels' věř[ ve zviřeci předky' Čl 0lidi. A ' jako význačný rozdíl me~i
věka, kteří"byli celí zarostli"iiIěli, smečkou'opiči a společností lidi shle~,
, :vousy a špičaté uši 'a žili ,ve smeč;
dáváme právě práci •. '
'
'kách na stro~ech>Prvním krokem z
' Lůpičskéhospodářství a masitá po"', tohoto zvířecího stávu byló odvykání travll, se :staly ,spolubudovatelkami'
užíváni, rukóu při pohybu na zemi, 'nové společnostCZvláště' masitápo"~
tedy. přechod od "čtyřnožstvi" k přitrava . vedla ke dvěma' novým' 'pokro'mé chůzi. Odtud; kdy' ruka bylájak- 'kům:k' uživání ohně a {ochočeni' zví, .si'osvobozena, následuje' jejivfvoj, ' ,řat.' Prvé zkracovalo,zažívací'próces
. jehož 'Výsledkem jsou posléze malby masitou','potravou"už beztak' zki:áce~
'Rilffaelovy,sochy Thornwaldsenovy i ' nf, 'druhé umožnilo jakési' zásobení
~hudba,;Páganiniho.
":'",
a 'pravidelnějŠí, pramen:;vÝŽivy;'což
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znávání evoluci()nistických princIpu
' Odtud Hegelovo ,hledá~íónoho no- .
se procesď děnL ve smyslu.' Hegelově vého, vyššího.,Atímto vyšším, je',pa- "
stal)iěčím samozřejmým, takže ~y,
dle Hegelaněco, co nútno ,hledati; ve,
jsouce v něm' doslova, přfrodoyědou vlastnostech národního ducha;,' Zcela'
vychováni,ani neznamenáme, jeho podle' pláitu jehofilosofiel' Vůdcem
tehdejšívýl~čnosti:"
,. '
práce filosofující mýsli je podle. He'Hegel se dále díval na filosofii I a
gela vždy jediný živý duch, jehož
filosofování,jakoŽto na rozumový' výmy~Hcí povaha' záleží v tom, aby do- •
raz své doby., To znamená: uznával
šel k uvědomení 'sebe a jakmile'toho
filosofii za zřídlo pravdy pro tl! a tu,' dosáhl, aby:se hned povýšit naddo~,
d~bu .. Z tohoto' náhledu vykukuje
stižený stupeň a ,'šel, dále (Enéyklo-,
zrovna tak ,kus relativismu '. jako ,kus, ; pedie § .13). Tato stupňovitost ,ostat: .
zastřené, nálady hodnocení pragma:, ně vyplÝvá už ,ze 'svrchu pověděných
tisticI~ého. ,Plechanov~ ,tu,. však za~
slova vysvětluje cesty úskutečňování
jímá něco jiného: Srovnává, Hegela . obecného ducha, kterým je vlastně ,.
s J. B. Sayem, který považoval stu- 'celá historie světa:,
'
dium(Íi~jinpolÚick~ ekonomie'za ite- .. HěgéIova:fiIosofie dějin~' jest,jak
užihičné, poněvadž prý áž doAdama známo, čistě idealistickou aPlechaS'mitha všichni.. ekono~is.té ; hlásali , nov, si na ní chválí zvláště tu okol~ylné' teo~ie. Hegelnap~oii;, t~!llunosi, ,že v' ní není ani I atomu. eklesti~
tyrdí ~r~ifv' iiné~ oboru, ducha,' než
éismu.Jinak on, přivrženechistori, jakfm je politická ekonomie (Ency~ .• ' ~kéh() materialismu,: považuje její
klopedie§J3), žekáždá časově,po~
idealistický' záklaď za poclÍybený, a
slední . filosofie je výsledkem " všech sám praví: Idealistická filosofie Hege- "
" předešlých· filosofii a proto v,. sobě lova sama v sobě obsahuje nejlepší" '
musí obsahovati priIi.cipy všech' před~' . nejrozhodnější důkaz, o neud"žitelno~hozích. Tento názor by. bylo možno . sti idealismu. Ale souČasně nás učí
z~áti názore~' filo,soHckélradice .i· dů~le~no~ti vmyšlení.akdosJáskou,::,
íe natolik, oprávněný: 'každý filosof . apoz.orností projde. její přísnou škose mu~í s filosofií'předešlých věků vy- lou, lomu se navždy dostane spásného· '
,'rovnávati, af už
smyslu p·ósitiv~. odvrá~e~í od eklektické směsi ••• '
ním nebo, :negativnímí vedle',novéhó;
,Z t~hoto citátu je, pěkně vidno, oč'
. ,kterým snad přispívá k filosofické!llu' jdepřLHegelovi nejen Plechanovovi,
pokla;aú'p~znání sám.:,
ale všem mar~istům ~bec: ne o' jeTento názor aplikuj~, Hegel i na
ho )Úo;ofii, ale'jenom o metodu, o
právo a, náboženství,. které. ostatně s . dialektick~. myšlení.,
filosofií, uniěnítit, ba'i technikou po~' ~ Proto se staví Plechanovk obsahu':
dle ~ěho velmi Íízce ,souvisí, v~ájemně
filosofovári{.Hegelova ,se svého sta-,
na sebe působí a jso~ tedyn~ sobě něn~~i~~a ho'dně' kriticky, vytýká, ně
,jak Závislé; kteréžto vztaliy,z~vrubně
~teré nedůsllidn()s~i, z ·nichž ona <>
vykládá ve své. "Philosophie der Ge~ultecha kastách v Egyptě a Indii,
schichte". Výklad vztahů aréit není \' neníiedinou a' snaží' stÍ zároveňuká
ieštěvýkl~dem vzniku a historického ',':,zati, že' materialismus se projevuje
vÝvoje těchto vztahů,ani jejich pod: ~ i,akoHo pravda ide~lismu. Jinými slo-,ď '
staty.:,·.
""
. ' '.~',
,vy: Leckde; kde se I;Iegelsnažil uká,Uvésti ve vztah neznamenápřivé- zati na idealisticky založené příčiny
sti ~ poznání na svět něco fenom~~
historického pochodu,uK:!Íza1y se: tynálního.,'
"\
to vlastně ma te,;ialistickýmL Pleéha-.
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MV dem~nstru'ie tento.procesnáHe7
přisuzuje totiž neval;~ú ~lohu.char
, .. geIově' výkladu_o ~n·itřnímr'ozkladu., ; akterisujíc ji .obr~zně:vfrokem' Ó, SO,7'
'. st~rého ,Řec~a ...... '.
"
.
" . vě Min~rvině. ,která vylétá .jen 'za
. . ' '.
.' .
, Podobněvšam uzavírá. když Hegel soumraku.",
mluví., o .~e~ě'dělskýchSlo~anech' . VelmI si -~šak zato chváliHege~'
(vztah ekonomické skutečno;tf: k n:á- ': lovo ř~še~í ~ntinomie mezi: svobodo~
boŽe~skyin názorů~ národa).' nebo o ',a nutností. To jest' podl~,vlastních .
státě. Stát je.podle 'Hegela:usk~~
slov Plechanovových ten největší zisk
tečněni mravní ideje;' ~ravníhodujak v' oblasti filosofie. tak (v obla~
:éha. který. se odhaluje j'ako .substan- ,sti společenské Vědy - z, něhož'
. Cionálnivůle. jasná' sobě samé. 'mys~. ovšem prakticky'nejvíce výtěžil<zase"
", licí ap~znáv~jící sebe~ provádějící dialekticky matériálismus~'
cómysli':~' co ,zná. Tento' citát z ',:NaHegelanavazuj~ ~výmdileiil
i.Philosophie des Rechts" ,doplňujé,~ Marx. Plephal1ov,vede paralelu mezi
Plechan'ov vysvětlujícím . citátem; .z . oběma. Hegel nalézá' svůj výsvětIu;
iíPhilosophie der Geschiéhte". kde:se
jicíprincip 'v absolutním duchu.
(viz' tak~ nedávný' Krejčího překlád) ,Marx· V ekonomickém' Vývoji a :zde
praví. žeskútečl1ávládá; a skuteČný
také, každé srovná~ání končí.. Vede
,stát vznikají jen ienk~áte. když, je 'Marxa,nikoli~·HegeI. Zásluhou.He-'
dán rozdilstavů a tedy imajetku.·', ,.gelovou je tVrzení. že dějiny nejsou'
Což je to' jiného; než tvrzení. že 'determinovány po ~ýtce lidský~ rozstát.je jenom produkteÍnekonomické-, ~mem a vůlí; Marx kio~u ,přidává
ho rozvoje. praví Pleéhanov.'·
. jasné řeŠéní:rozv~j materiálníchvt~
: ktak i na jiných příklad~ch (ma~': 'robníéh silpodniiňújedějiny)idšk~'
želství •. 'rodina::' geograf. prostředí.
~pol~čÍlosti. Hegel vidí 'v' proletadáť~ ,
vlastnictví) 'ukazuje;- jak je 'těžko' á .. jen dilY (Piibel).'Márx 'napi-'oti' toniu' '.
vlastně nemožno' i, z idealistiékéh'o ' významnéhohospodářšk(;~pol~tickélio-.
pojímání dějin odstraniti korikrétní "" činitele pro búdoucnost;
','"
,
skutečnost ekonomických vztahů..
,Nakonec mluví. Plechanoi) ~'po~ .
, !
. Materialisté' 18. století se dívali na
iněru hledisk~ diaÍektického k evol~~
svět a dějiny očima' naivního idea-',
lismů. Smutné stránky'lidských dějin. .*) Plechanov máznaČny :výználll v'"
·'zrovna'tak. 'jako každé' společenské' 'dějinách' socialismu. MožilO říci. že
: "zlo. nutno podle: nich přičítati; chyb- / ' edicí jeho pověstného pamfletu "So-,
,
cialismus a. politický boj" začínají
nému myšlenkovému postupu. Až, huve skutečnosti dějiriy sociální demo':
'de odstraněna tato příčina.' pomine i
kracie v Rusku. Svrchu' uvedený s'pijejí' důsľedek. Ta,kto naivně si chod
sek má dodnes svou cenu; ač je hod..'
. věcí ve ~větě 'Hegel-idealista ovšem' ně starý.,...... 40 let uteklo od jeho prv-'
nevysvětlov. aÍ •. i když s Ana~ago~ou níhóvydábLv:.NeueZeit. Plechano,:"
vova literární činnost má zvláště ten
, opakoval"ž~rozum vlád~esvětem.
sympaticky rys." že si hledipozá-' '.
'. Člověk' jako ,Jindividhúm '~á . sice' sluze· i .filosofických důsledků mar-' ' .
své, svědomí ':a' uskutečňuj~své soo-: xismu.Proto·bylo ,jen·zásluhou na-·'
,
kroÍné. zámysly•...I.e. č. ~evýsl~dku, děkladatelství Boreckého .. v . Praze. že,
....
vydalo - přede dvěma léty; Plechanojinjeněcovíc.,než 'jen toto;:nebof': vovy "Základní otázky marxismu";
člo~ěk bezděky vlastně~realis"j~' cíle' '.' přeložené přímo z ruského originálu:
ob~cného ducha; " . , ! "
"
. ; '.'
S' Leninem.' Deboririem· a Buchari. I
. , . . ilemnutno čítati Plechanova.k výV da Išímpo emisui~ PI~chanov s . značným myslitelům o historickém'
..
filosofie. Hegel jí ' . materialismu vůbec;
.
Hegelem
o úloze
..
'1.ď

"
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cionismu' své doby, odmitá výtku urazňuje spravedlivé požadavky i bu~ ,
topičnosti sociaÍismu, . posuZu je ~ Kan-" ',' doucnost ,nositele ,nového" světového '
t~ a ,jeho dualismus ve'sro~ánis historickéhoprindpu; kterým prý 'je
významem Hegelovým a na základ~ "už nikoliv národ, ale určitá společen~
'některých výroků Hegelových'
zdů- ská třída,'
Podzimek;' :'
,
'll

, '~l

,

.\',

~

I,'

,KNIHVOj"
PŤilozi za Iilozoliju ie;~nopsycho- 10 so Ii e E, Rád lov y hlavně na
logiju, (Příspě~ky kfilo~ofi a etho- podkládě jeh,~ posledního spisu""Dě
,psychologii,) 'Sv,, 1, ,až, Š:Vydá~á, jiny mos'ofie" (I. sv~zek, Starov~k
-dr, Dušan, Nedeljkóvič, Skoplje1931 . a: _stř~dověk, Praha" Laicht,:r, 1932),'
až 1932,i-/Nedeljkovič,vydáÝá mi-o . Celkem konstatuje totéž, co bylo ře
'sto čásopisu samostatné svazky, kt~~ čeno' v tomto časopise, u', příležitosti
ré jsou věnovány vždy: jedné ótáz~ re~ense, ~m~~ěného'spisu" ,že, totiž
Radl
ce, 'J ak"o 2', č'lS I'o' vYšlo', ' , Sou"čas'na' ,
' " Vidl Jen,
, 'prvek akbvlsbcký
,
, . ,v
'-,ces'kos I'ovens
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'
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otm"
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k, člstěvoluntar1sbckemu c ápani
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, 6. svazek
..' bude
, , " prý
;, 'ob- a'I'e, R a'dl ~e, . ' sv éh o "d
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- sahovah Prehled J1hoslovanske bloť
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J us t ln1JanOVlce,
'vl'en k,y; urcl
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" ,
urč't
1 é mys
o poznan
,česká mysl, časopis .. filosofický,
uvědoineni,' totiž poznáni Boha: jako"
, Ročnik XXIX" seš,' 1, --- ,O ta k ar otce všech lidi a lidija:ko dítek boZ ,i é h: K problému fysikálnikau~a~ Žích, a nav~á j ~m bratři a, sester, 'Tam
lity, Autoru nejde o filosofický pro-: je centi'álni idea evangelia Kristova,
blém ka~sality, nýbrž čistě, jen 0, z níž pak, plyne určitý způsob jedkausalitu ve světě fysickém, Ba ': nání.' Rádi :je-' jistě' iracio~alista~
předmět jeho' uvažová~í' jest jeŠtě 'ovšem jen' podle :posledních- svých
užší: chce vyšetřiti, jaký jest s ka'u.' projevů, najmě p~díe svých Děj in
salního stanoviska poměr mezi teore~ f i los o f i e, Čim je ve skuteČnosti?
tickou fysikou a fysikóu vůbec, Jest , Těžko řici,když je v něm .tolik rožto stále ještě problémfilosoficki: porů, jak konstatuje i jeho ji~tě bliz.,
ale 'nemá významu pro ,theologii,' II ,ký 'přítel proCHromádka, ';enž
niž třeba hovořiti o kausalitěnejvyš': jistě dobře zná, (Viz Křesfanskáre":
ší, ducho~n[ a boží. Zde il ě k S m e- vue, roč, V( č,2,) Neni 'naprosto tře~,
ťá č e k ~Rozhledech podrobuje roz- ,ba býti jednostra~nýin á ekstréinnhn
boru a kritice ústřední myšlenky
f i., "
, intelektua1istou,
abychom uznali
0.
. . ',"
,
V

,
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právněnosf'rozumu:(intelektu)' zrov: '
'na tak, jako citu' a ,vůle. Kritika li-,
'Josofie, jak ji' podává RádI ve' svém:
, dÚe, je jednostraníui á nespra~edlivá; 'Ale '~pět musím upozorniti, ,že
, Smetáček upřilišuje, když vysvětluje
Rádlovy soudy a odsudky' filosofie
jeho.' křesfanstvím. Ano, 'snaď jeho,
Rádiovým' křesfanstvím, křésfanství III '
,v 'chápáni RádIově, ale nikoli kře
sfanství~ vůbec.' Theologové kře~

,,'

,sfanšU sice. stavěli, vždy, výše ,kře
sfanství než 'filosofii; alé nicméně
~ážili si mosofů;,z~ačně.' Tak velice,
že spojovali náboženské složkyevangelia s' filosofii řeckou a : vytvořili
,theologii pátristickou a scholastickou,křeSfanský světový názor, jenž
vládl výlučně v životě' evropského
lidstva, až do, 'r~f~rmáce a' ren~sance
'á z velké části vládne v, katolií::is~u
dosud.
" "s';.
"

,

CASOPISY.,
, Han s D ri e s c h, Parcipsych~l~gie.

tale.' Informuje Italii o českém duchovním životě. Naši filosofii karak,nungen, Methodé"',und Theorie. Mni- 'terisujé jako, nedostatečnou, nevě
chov"F: Bruckmann, 1932, 160 str., ,deckou.Upozo~ňuj~, žéčeský čl~věk
cena 5.50M. Auto~ shrnuje:vknize nemá' záliby ve filo~ofických ab,výsledky' svého badániv oborúokult- strakcích' a systémech, .Ú je více
"nich 'čiliparapsyč:hologícký~h j~vů. p~aktický a proto politický ~ sodoUkazuje' nane4ostatečnou zjištěnost logickÝ'. A~tor nevystihuje plně filo~
: zmíněných jevů,přijimávšak některé, sofii' MasarykovU. Jinak působi spis
z nich jako jisté, na př. telekinesi, ~ympatiéky::
"
,
ma~erialisaci; jevy strašidelné, 'tele~ , ,
patii; čteni myšlenek" jasnózřeni, psy-' Han s ' D r i e s c h, Philosophische
chometrii" třebas se nepokouší,abý jé Gegenwartslragen: Lipsko 1933; Autor
jako ,zajištěné prokázat; Pokus oteo- •zabývá, se především rozborem pojmu
, 'retické ;":~ysvět1ení' parap~ychoiogi~ intuice;kteróu zamitá, což v ,době
,ckých jevů, ~emůže nikterak působit různých citově podložených, 'nej~s:přesvědčivě.' ,Přes to doporučujeme ,ných a mnohomluvných "zření", pů- ,
,spis Driesch~~jak'o ,názor ,velkého ,sobiuspokojivě na toho, kdoví, že,
•vědce" Íilosofá a psychologa. '
není' po~~ání ,~imo ,činnost ro~um~-'
, Wo tf g a n g o G i us ti"
Studi vou.Vedlé tóho podáyá kritiku no- ,
sullacultura 'cěca contemporanea.' vodobých směrů 'a" pojÍnů filoso'Roma, Istituto, p~r l'Europa'orien-' ,fických.
-Sp. -

nie Wissenséhaft d~r okkuitenErschei-
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'RUZNE.',·,
"

bible do slovenštinypoří
í Dne 23. července 1933 byl slavnostdilevang. , farář', Roháček v Modře;' ním způsobem odhalenďpomnikTo
cirkevní:vréhnosti ,však chtějí vydání, ináše ze' Stitnéhov,' obci' 'Štitné" za
bible britskou společností, odsunouti.
účasti, spolků, slávnostnichhosti a
Dosud užívájí na Slovensku bible množství obecenstva.:U pomníkú, zakralické.
"
,pěl' slavnostní, 'sbory' ;pě,,~cký - sp~l~k
Překlad
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, "Slovan'" ze Žirovnice, načež' náš, dobrý příslušník a místopředseda Jihočeské,' společnosti pro zachování -husitských památek 'v Táboře, prot' dr.

_Kolář,: pro~luvilo životě ,Tómy/z~
ŠtíÚlého a osvětIiljeho_líterární čin
nost a práciprorozv~j rodného kraje.

1.>-

, Něme~ký :~hrabě Reve~Úownapsal

vÍ! svém liStě ;,Reichswart", 'Že ,lÍaken:'

kra j~Ieř{,: stoupenci hákovitéhó kříže;
riemohou : býti. ozna'čováni, kře'sfimy:
'"Nazýváme se křesfany, nejsme jimi
-:však~a nemúžeine jimibýtLKřesfanství neodpovídá naší rase. Ukřižova
ný asketa je bohem zestárlých a cho~
rých."

:",Ostřední vÝbor -Sva;~-' iúgdslávsk~~
hoSokol~ 'zaslal ministru spravedl-,'
iiosÚžádo~t/ aby kát6Íi~kému bisku~' 'iiíšskÝko~kordcitn;eÍi Něnieck~m
puv Sub?ti~i: Msgr. -B\1danovičovi byl 'a.yatikánem 'byl podepsán. _Potvrz~j['
prominut trest Msgr. Budanovič byl
se v- něm dosavadní konkór'dátní
ódsou;;:en soudem ,první instance ,v ;, 6.mluvy mezi Vatikánem' na jedné,_
straně a mezi Bavorskem,' Pi-uskem a
Subotici na deset dní Ao, vězení- a k
pokutě 4800,dináru, 'ježto p~d~psal a "Wiirtenberskem na stranědruhé,ale '
četl,y suboHckémchrállÍu ,známý:pa:
rozšiřuje' se platnost konkordátních'
stýřský: list biskupú ' jugoslávských;
úmluv na celou říši, Nový konkordát
který byl namířen protijugoslávské-6bsahuje32 článkú_ vnáší do staré:
_ ,mu: Sokolu. V žád?sti ústře~n_íh()yý~ _' ho znění dříve ujednaných úmluv rftz:
boru jugoslávského Sokola se prohla~ ,né -podstátné změny. Z nich nejdúle_šuje, že jugoslávský S_okolj~stuspožitější jsou ty, které se týkají kato'"kojen .liž oosouzením Msgra, Buda-, 'lickýchspolkú.' Hakenkř~jcleři žádali _ ,
?oviče-aže si nežádá, vykoIlání prostřednictvím 'PapenovýmV<itikán, ' ,
rozsudku. Ministr spravedlnosti~ žá- ' aby kato'tickéhxihtí v Německu bylo
dostL vyhověla bislúipú Bu,dan<,>vičovi I1plně 'odpo!iÚsovánó ~ -~by ~i~kev-p~i
trest ,odpustil. -Věru, ,křesfans~ý: to
pouŠtěla ,póuze ' nábofensko-kultúrní
~kutekjugošlá,:ského Sokola vúčikaórganisá~e. , V~tikárina' toto 'stanoiolickémti biskupu!. " .,
visk~; které: ostatně dří~eakc~Í>to~al
:> Vé 284 ,~r~ŽSkých. dbecnýcha )ně~ ; již:! •v: ,Iť~lii,' kae si' ~vŠ~~ : vy,m,ohl
, lfanských -šk~ldéh 'vyuČú'je se přes' .cenné ú.shipký" p~isto~pil. ,Mlčky,
'70.000 děti. " ' . ,,'
.- schválil i rozpuštěni 'éentra' aby dal
. " .. " " , .,' ,,' 'výráz,své'novéorientaci. Že německá ,
střední škol~ pNhlá,silo. ~~ l~tos 'vláda, s odpóliti~ovánIm katolické
'.v českost. _repubh~e27.609zak,u,;- akce, bezp-ečněďpočítá, je viděti z to~ichž 2~.058 složilopřijímaci z~o~škuho," že.v'Prusku i ve Wiirtenb~rsku
s úspěche~."
jsoújiž rozpuštěny 'vŠechny katolické
Dtrok6řsívi i ~ dnešnŽdóbě pok'ró- 'organisace, pokúd _ nemají výlučně.
k~ ~humanity' ek~istuie; Na: 5,000.000 kulturně-náboženský 'ráz. Paplmovi
'liC:U úpí jéště' dnes v otroctví. V Ha- ',dostalo. se ujištěni, že řimská k~rie'
'beši, jediném- křesťanském státě, v ' nehodlá se ani v nejmenším vměšova,ti
němi'do~ud kVete olroctvi, odhaduje: do politiky: Papen sám, který ~Ř~mě
se počet otrokú více než na 2,000.000 'vystúpoval jako rozhodný zas~ánce
.' a pokus učiÍlěný, samým králem, vy- , "j,totálního státu", chce vytvořiti místo
pleniti ,starý otrocký zvyk; narazil . rozpuštěn~ho centra'. 'novou' ,katoli, na ,velké potíže. 'Také Čínanáleži ,k ckou stranu, stranu kříže_a, ,orla. Tim
()trokářským zemíni a počet ótrokú v
má býti vyvolán; v život německý'k,\l~
, Číně, odhadllje,se. na 2,000.000.,
'
tolickýfašismtis',a: Papen ď hodlá}.i:,v

a
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hakenk~aj~ie~ov~ké~ táboř~ vybud~-

n'óveru, ve vých~dním Prti~ku,'v Po:'
vatí novou posici. V kruzích duch o; rym a 've'Westfálsku. "Deutsche
, venstva katolického byly obavy, že v ,Chrištén'i "n:ej~ou s volébriím výsl~d~ :
Německu bude rozpoutána agitace
kemspokoleni. 'Stěžují si na to,Že'
pro národnLcírkev, která :by vytáhla, v' mnóha: ' osadách podle' úředního
,do boje 'se starým heslem' "Los von,zjištěiií volební listiny nebyly v po,;.
Rom". Byly obavy, žebtidouzměněny řádku 'a'nesouhlasily. Vmn'ohapří, obřady při bohoslužbách; žé bude' padech lze dokázati, že správně ode,:,
zrušena neděle jako den sváteční' a
vzdané přihlášky k volbě nebyly ~a- ,
že bÍldoú vyháněni 'z éí~kve pokřtění ,psány do volebních seznamů, takže' '
;,nearijci". Tyto, obavy,jak ~e~dá, "oprávně~í voliči nemohli"vykonati
, prozatíiiI ,ďpominuly.Nélze ovŠem
svévolebni právo. Dále bylo, ~jiště
,předvídati, jak' se b~de, dál~' vyvíjeti ,no, že, mnozí duchovní" t. j; předse:
vztah :mezi církvi katolickou a haken- ,dové volebních komisí,' prováděli pa~ ,
krajclery. :s~~ní~resistenci a> ~idili přípravy k
Evang. farář MiiUer.Aůvěrnik Hit:' volbám tak liknavě, ž,e voliči byli nti" .lerův. mluvil v Občanském pivovaře cení po dlouhé hodiny čekati, než se
, v Mnichově o volbách ,v 'ev~ngeli~k.é 'dostali kvoléb'ní urně.
cirkvi. Při tom uvedl" že mu ,Hitl~i
., 'J
','
'
po' převzetí vlády řekl, že v poslední~' Na schůzi ',nacionálně~soi:ialisli:',
vývoji věcí vidízázraka'žese ,po; 'ckých závodních bunMv,Do;tmundu
vaŽujeza BoheÍn vyvolený nástroj; "m:luvil člen propagační sekce nacioBe~ božího, požehnán! prý , pov~žuje, ,nálně-sociahstické,' strallÝ' Schri.íder ,
~plnění svého úkolu za nemožné. ,K 'o ž~de,ch ja~o parasitech něI!Íeckéhó'
v~lliá~ d~ e~angeÚcký~h církevriích hospodářství:' Před, hojným poslu;'
~bo~ byly přihlášeny dvě' k~ndidÚ~ chačstvem 'dovozováiřečník; že', ži- •
ky, hakenkrajclerských "ně~eckýéh' dům,šlo vždý j;n o zničení aďzrád~'
kř,e~'fanů'; a'"evangelické církve",
',cování Německa: Na:účet židů nutno
~ sdružuje všechny ostatní skupiny. přičíst rozklad německé armády,konVedellí ;,~ěmeckých křesťanů" 'vyda- ,'cem světové války, židé, financovali
, 10 písemné' p~~volání' farářli Hasse~- . německoúpoválečnou 'revoluci,židům ,
feIdra, v němž' se praví: "Němečtí. sluší přičísti vinu na: Ilěmecké 'pová, , kře~fan{' jsou, údernou rotou Ježíše lečné infla~i, kte~á 'ož.ebračila' něme;"
Krista v b~jLza zničení tělesné', so~cké střádaly.', Jen,:pomocižidů'se
ciální 'a', duševní l:íídy,.a pochodují S 'podařilo Francii v poslední době' sou;;
'heslém:,NěrneckoCKii;tem národ boo' středit ~l~to :ve sklepícli Frané~ú~
ží."- ~O'výslédku 'cirk~vnich voleb
ské ,banky. K zničeIÍí.Něnie~ká pra;';
vNěmeck~ se ~děluie vn'ovinách,:že covali židé' soustavně jii'od XIII.
, dvě: třeti'ny" od~vzdaiiých ,hl~sů ' přistoletí.' Ve snaze dostati' se na rozha. .
padly ,na kandidátku ,'"německých
dující mísfa/uložili si židé v, Něme-,'
kře~fa~(;;' a třetina na', kandídátku' cku ,', za povinnost,' studovati 'piáv~;
refÓrm.h~tÍtí "Evangelium a Cirkev". 'a~y právo zotróčili; věnovali se lé-,
, 'V mnoha městech a provinciích byly kařství,abypohřbilLzdraví německé.
volhy, proy~deny jenom zčásti, ježto. ho lidu, ba. nechali 'se i pokřtít, aby
leckde bylá,postavenajediná' kandi. . jako pastoro~é ~zalilidunábožén"
dátka německých křesťanů> Stalo s~ - st~C Vposledrií době chtěli se židé
tak např. v Lubeku; Hainb~rku,dókoncedostati ido'říšské ol)ráIlY;
"šles~il~u-Holštýně; v~ štětině, v 'Ha~:'" aby
'ní zabili br~~ou' myšlenku.
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Z těchto aůvódůpostupuje nacionál. tivy, kteréhó védlypři tvofenitoho;
ní socialismus tak ostře' proti židům, ,todila. Primátor'hlav; měsiaP~~hy ','
V' budoucnosti bude. mócibýtižid Ý vzdal zesnulémU- chodskému buditeli
Německů pouze hostem bez občan. hold hlavního~ěsta'PraIÍY;'Btíato
ských práv, který, ·rieodejde.li dob..krásná; veliká slavnosttíížsezúča~t.
rovolně, ·budevykázári/.jaK~ile bÝ' .Jíili zástu'pbikruhů 'spisovátelsk'ých;
se necho~aI slušně, : jak ď se 'n~' hosta . uměléckých á, vědeckých •. ' "
:.sIušia patří. .
,'.
VBerlí~i na o~er~irit~J~~s~íki,~
Od 2. č~,:vé~~el. r:. ú~ti~aló' celé, na(sev 'červenci' projév: berlínské,. ' "
Chodsko ,div~delními.předsi~veními
skupiny Siudentské~o bofÓviÍé~o~ sva~
z'dramatisova~ých děIBaa~o~ých ~," zu"Německých:křestanů", n~ k~e~.
před~áška~j' o Životě a díle~véhoro.' rémžto projevu ,proníluvil farářWie~
aáiw:' DneS. Čerýe~c~ ránobýI o~do. neke.· Pravil, že ustánoveni ,německé
"hvb't~"
Kl" v', h rob' ,ml'1 0- "říšské
církve . korunuje
dílo
II, J,' říše. "
ben na'
r love' vencl'
, ' '
,
, . " . "
'h . k"
: ~ t 1 J" dř·'h Š' ,Odpůrci
"Německých
křesfanů";
vane. o·
neze-splsova
e e 10 IC .a " , stoupencI
. " . ',Ip l'a d oref"
" "k"h
.
1
"
.'
',;.
ormators
é o h'
nU7.' '
,Baara.. Pak byla v dome, ,kde Baar ti 'E' '1"'"
'. k" Ol ' h'tvI'- "',
v'I'
v'I' ' , 1 d "1'
v' ' "
'II
vange mm: a clr ev, cel pry
tvon a'prOZl
• 'é'St"d
" v
k'e clr
;'kve''t ak'é" CIZ
. i
, ' pos e Ol, eta Zlvota,uv
I onemec
otevřena výstava· památek literární 'v' 1 ' v k' 'Nv 'vt', kv 'f""" ..,....
. ',
; . , ,.
",
".,
ZIV y, 'avsa . II emec I
res ane za.tv~rby spls~vatelovy. ~dpoled~et~: 'stávají stano~isko; Že pro Íiěmecký
hoz .dne 5;'cervence
vysel od ". nadrazl'" I'd
t . ,. '·.v' . ké :kř'es.ans
". 'tv.I"
"",,,"
I
ek'
SIS uJe Jen nemec
v Klenči průvod. ,."
na V<rhledy.·Starý;
p'
...
b'
"I
'k"
v
..
'··
Ví
,..
,.'
rOJev, y za oncenzapen m .','
plsne•
praporečník Přibek: z Dražinova nesl" Horst Wessela:
' . , '
,
,,'
.',
posvátný chodský: prapor: Choc!ové ď .' , ; ' " ' .
s čahny tvořili jeho stráž. Za pra_ Hitler pro"!luvllna ~/ezdu westlal.
porem šeľ chodský lidí muži, ženy ských úderníků, ÍJ Dortmundu () sjed~
i děti. Chodsko' vydálovšech~obo,
paném,konkordátu~ Podle' něho bude.
hatství, ~vé krojové 'nádhery; Násle~
~ně~ítp,ri,a:vždy z'akázário.úč<l;stniti se' I
dovaly spolk~, korporace a řady ná-' politického' života ,ve, stranách., Tím '.'
vštěvníků., Slavnos~niakt zahájil vy~
je.zakončen} poHtickýboj ,a nastá-"
konavateI ,posledn(vůleBaarovy,
vá do~a~udová'}-i a.hájení řiše. '
Dr. štěpánek' z Kdyně: Pěvecká žu. Případ profesora, Vojtěcha' Šanay!
pa Pallova'z PI~ně předn~sIa Jindři~
je pro církev řím;kokatolíckoutrap
chův sbor; ,;Čerchovu",komponovaný, ný. Profesor šanda' za~taI se svého
; n~ ~Iova ,Baarova~ Slavnostní řečník
čash arcibiskupa ď Ko'rdáče . pfij eha
uni~. pro{;ďDr •. Hýsek ~vykreslil živo'tresignaci' ná stol~c' arcibiskupský a:
ď ni porÚét Baarův. j~ko spisovatelé:' 'byl ~ato suspendován 'a ztratil kaBaar dovedľ výstižně zachytiti vnitřni,nonickou misi jako prof~sor bohoslo-'
vecké fakulty 'Kár lovy , university ~
život lidu, p~otože se, dovedl sám do
něho vžití.ZazněI~ státni hymnáa
Praze, poněv~dž prý ,;pohoršlivým
. rouška padá.' N~ podstav~i:po!llniku 'ijiůsobem kdtisováI,á popíral práv~:
\
"
,',
'
. "
, , stojírádce,.vůdce'· aspisovateI. Pěcírkevních autorit". Profesor; šanda
véckážupa plzeňská zazpívala chod- však své 'odsouzení neuz~aI za 'správ:
skotl hymnu "Bulačinu", komponova~ 'né a vydal' před krátký~ čase~' (v
nou J.Jinořii::hem ~a ~Iova' Baarova. dubnuleto~ního roku)latin~kou bro';
:",-,,-.·Tomáš,-K~zina;ze,Stráže ,vzdálhold' žuru; ve které. se zabýváI neplat~ostí
há~níkovi jménem Chodská. Mistr
~elého řÍzení, proti;' němu' vedeného. '
mo-'
zá
to 'byI 6pět potrestán
tím; ž,e býI' ,
šaloun', autor,pomníku,vy!íči1
" ' , ,
,
,

'.
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'zbaven práva nositi' kněžský, oděv.
Z .československých, státních ,příNa přípis;, který mu p~ažský arci: ,slušníkiJ isrázelskéh~ vyznáni přihlá, biskup poslal a' vekt~émse . mu
silo se v roce 1921 v' celé,~epizblicek' .
, trest, oznamuje,,' odpověděl profesor národnosti československé'73.203, t..j.
,Sanda p~ážskému arcibisk~p~ lati~-, 21.7%, k ~árodnostiněmecl~é48.629
skýsepsanouodpovědí, napsano~ na,' (14.5%), k., maďá~ské29.06ľ (8.6%),
i'
"dopisnici vzduchové pošty. -':'ťJak
k židovské, 180.191 (53.5%). ,V Če
referuji noviny, . stalo .se potrestání ; ,chách se přihlásilo i přítomnýchi~ra~ "
prof. Šandy na pokY'n'Vatikánu. V
elitů (t.j .. domácíchi cizích) k české
ordinariátnímHstěstojf o jeho tr~- ··národ~osti '35.418, k německé 23.662,
, stu: ie přes více 'varováni ~eprojevil
k'židovské 15.461, k polské 488;k
znám~k polepŠeni. Současně se
,ruské 161, kmáďárské '802, k srbo:
:---...:-<: z~rňuje na ópa:tř~ní, 'které proti prof. .'. chorvátské 49, 'k ostatním nár~dno~
,
' ' Šan ~ovi; uči~il ordina~iát diéeé,se li7 'stem 260, osob; V zemi Móra vskosleztoměřické tim;ďž~ mu :odňal vyznaské se přihlásilo z přítomných israelimenání, kterých od této diecése po~ ·tů k národnosti židovské 21.315, k ně'iíva1..
'
' ", ' ; "'. " ,:~ "mecké 11.997; k české pouz~,7251, k
Vlád~ ;ozpusilra Sva; 'volnomyšÚn- . maďarské 407,' k polské 179, k ~uské,
kářiJ,jež v'posledních'letechsilně ,39,.k srbo~horvátské 14 a kjinýmná~zrost1., Odůvodnění zákazu, jímž bylo
rodnostem 48 osob.
splněno dávné: přání římskokatoliVídeňský arcibiskup 'kcirdi';d())r:
ckých kruhů; n~ní z~á~o:,
'
Theoáorlnnitzer přijel do čec'h:na~
',Říšský kulturní předseda. nábožen-' , ;' vštívit své rodiště . N eugeschrei u
ského hnůií ..Něinečtí 'křestané";' Vejprt. Navštfvil také Kadaň,: kde
Bierschwale; uveřejniľ ve svém ča:so~
studovalgymnasium. Obyvatelstvo
. 'w'
plse
,', an d el' h a1'1 e ,; provo1ání, ve 'uvltal,o velmi srdečně,' prot, oŽe, vedle
kterém žádá pro církev evangelickou . : ;vé vysoké ,hodnosti se vyznamenává
. neprodleně nové volby' na základě také štědrou dobročinnosti: Kardinál
'. rovného, přímého a tajnéhóhlaso;i~
Innitzer je j~dním z chud§ch'hochú;
cíhopráva. Nově zvolené církevní
kteří se :svým vlastním 'přičiněním
'korporace mají si obrafiza,6.kol,.dá"
vyšinuli. Až dó čtrnáctého roku věku
ti evang~lické., církvi 'ú~tav~, ,které
svého pracoval v továrně. Vejprtský'
potřebuje,' Úiá-li býti církVÍ- ná~odni. děkan Hóraumožnil mu studiumria
. . . , '
, '
gym~asiu~ Kadani. 'Po maturitě stu~
Německý evangelický církevní ll$':bór v, NěmeCkU, nařídil, aby. o 'dnu doval theologii ve Vídni. Když mu
, narozenin říšského' kancléře byly ~a
bylo 36 let," stal se uni~ersitním pro~
círk~vnich' budová~h' '~yvěŠeny . pra-, fesorema' lo~i' v záři byl j;nen~ván.
po~y a'. by na'druhý v'elikonočni svá-" arcibiskup,emve VídnL . "
.
tek' byly k~nány v;. kosteHchza fíš-:.vyučování na nároJníéh'a po~o2~ ....
• skéhókan~léře modlitby;. '
nýchškolách. v 'Sasku músísé:óp~t.'
'VSasku jest od v~liki:m~c zavl!deod nového ikolního rokúzačí~áli ci.
no ,povinné vyučováni náboženství končiti. ipěveinch~rálu 'cI modtitboÚ~
pro všechny žáky Lpró bez ,vyznání.
NÓ podnět fí~skéh~ ~o~Ú~;'e j',n~PrC! tyto žáky, kteří byli vyuČováni
novala z~mská\ kons{sloř pro svobodo.
'laické m'orálce, niůže býti,·. zavedena
nýstáf. saský konsistorního: radu Dra" '
zvláštní. ,výuka, náboženská, jestliže M urra" aby byl :stále ve ,spojenI, se'
jejich počet obnáší 35..
,,,
státní církví' uzemské'vlády•. ' .j

up'a-
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, Saská církevn{ víáda,nařiciila,~ aby land Co~ndron"'Foreigň Rel~íióÍl~"
n'ebyli přijímáni ihnédti, kteří' se
(s' církví římskokatolicko~,východ~l
do církve hlásí, nýbrž 'aby se o kaž~' 'orthod~xní, a~ýrskou,' koptickou; abe~'
dé~ jednotlivci ~ rozhodovalo zvlášť,
sinskou, _ jakobitskilU;iumenskoii,'
a to po určité, zkušební době.
" , protestantskými cí~kvem( evropský'
, "
,
mi) a sami jsou předsedy této rady; ,
Svaz náb.ožen~ký~h,~_ocíaJi:;!,ů ve tato rada má 50 člendmezi:n'imÍŽ '
Falcku se všemi svými místními sku- "
I d C T' r d
k'
''
'
pinamise'rózešel.
''
JSou' or, eCI, a,: or,,:~ ~c mson.

';

s

D'

",
ď
; , ' '.
Lvovský arcibiskup Teodorovicz '
Farar, RudollWmtermqnn, ,ve-napsal, obšír:ný ,článek proti dvěma
Frank/urtuo' nad
/
, Vo Mohanem napsal ve' v ,po Is,k"e reCI vy d
aný
m'k nt'h'am pro,
vehkonocmm
cIsle casoplsu "Frankp' Sl'IV,ka :S'
' 'T,ereze,z, K"
,
" , , ' , '
v;"
" J o~:
onners(160 dubna) clanek ,', reu th'u, Na t o vy d a I , t en't'oV'
, furter
, ' Zeltung,
o " -,'
yz pro'fes!}..--'
. "žldovska
otazka
a
kresfanstvi,
o'
"
t
"
k
"h
kt
"
" , ,,'
ď'
JesU! a novou m u," ve , ereo ve.Otsmu
v

,

v

v '

'

v'
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Na kat~lické u~iversit~ ~e Freib'ur~'o zÁ~raků II Ter~zy ~ellmannovénazý~ ,
ku ve,švýcarskubylyzřizeny' stoli- yá podvodem. Její ekst~se nemají
ceřet; slovanských a špan~lské' lite-' ,ani ynejmenšim známek,které:by
Tatury, aby mohl býti lépe pi:opa~ .ve~myslu církevních kriterií m~hly
gován na vědeckém podkladě boj
býtipokládány,za.,zvláštní milostbo:
,proti' r'uskému 'a špa~ělskému, bolše-, žÍ;Naopa~, Tereza Neumánnov~ ~ini
" , vismu.' ' ' ' '
' .. ' .
mnohdýdojem,:osoby, která mázalí~
,, , '
',,,,,
' beni vtheatrAlním chovÍíni
''-, ;.
, Rakouský minisírvyuč~vání zrušil
' '
•
. ~M ezi ~tude~ty varšavské university
,nařízen;'z raku 1919, 'jímžsena škojest
3.7 proc o evangelíků. Z '38.155 .
lách obecných a měšfa'Í!ských 'zaka-, '
zovalo nutiti dítky' k účasti na ni- studentů n.a všech akademických uči':':'
"boženských cvičeníčh;' kardin.áIIri~:~ lištích.Polska ,jest 71.2 proc:~říin~
nitier,'zaslalproto miriistruděkóvriý- skýchkatoHků, 1..5 pr~c. řeckýchka~
tolíků 'a 2.5: proco, ',evangelíků.
"
,dopis,
'
o

: Anglie jmimovalaopět vyslanée II
Vatikánu a Úm obnovila s ním 'opět
diplomatické styky, které ,bylý sporem 0" ostrov, Maltu - roku;. 193,0 zkaleny.-'

i"',

"

,

Ve, v~tších okr~sich v 'Pbliku .~~
usnesli ,příslušníci evangelické církvl!
užívati při svých bohoslužbách_ vý~'
hradně polské řeči;
~,

) -"

' "

'

,

,

.

Magistrát ÍJ Kielcích v Polsku dal
sbořiti orthodoxní chrám,' který poAnglická dolní sněmoimaschváli1á,
převratu' byl. zřízen jakogar~isonnf
zákon proti pobllřll;ici/nu a 'neznachrám
pro vojenské bohoslužbY'řim.
'božskému školnímu vyučovánt "
katolické .církve. Orthodoxní' nábo-,
,
V, anglickém parlamentě, od~.staletí , ženská' obec používá, nyní . pohosti~~ ,
panuje zvyk, že se korÍá vněinjed~ - stvl jednou- měsičně v chrámu clrkve
nou týdně, zvláštní "zboIná hodinka", lutherské. při které se _čte a vykládá písmo sv.
V Turecku bydli 81..872 židů, z~nich
a koná 'se pobožnost.,
"
42,698 ,bydlí v ,Cařihradě, 16.501 ve .
Arcibiskupové z Canterburý 'a, z Smyrně, 6.098 v Adrianopoli. V Tu- '
Yorku zřídili zvláštní radu' pro sty- ~~ckuiest22 židovských škol s5.74~,
ky s cizími církvemi "Church of Eng- ,zaky; ' , M . Z,,;
"
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. , ',,: Názory ~eskýchdějepi~ců. .,'J
'.
,/';
1.' RozděliúzípodleFr; Pillackéhó'.2;,'Nazořý ArniJštaDenise.:J;T.!:
g·:J1asClryk.: ;1::01.. Pekař ,,0 periodisaci českych' dě jiTz":5.,Peká~
rovy, československé,dějiny. 6. W;~ W. Tomka: D,ěje' země české: . '
, .7. Dějiny ,v '.če~ko~lovenské vlasfivěciě.8. Pojetí. V. Novotného " .. ,
v českých dějinách. 9. V. Novotného: "Z dějin československých .
,~. ,.,',
,', ' ; úvahy a poúľáinky",',,'
'. '
....

.

'J',;

1

)'"

.;.

'<'.

\

.,

: :, L' Jak~'viinydi otázká~h~kŠicn '~ěj'i~ i v otázc~ r~ztř~dě~í
'hudeme.se vraceti'k Franfišku"Palackému, ·zvláště·k' jeho'úvodú
o dějinách českých. (Dějiny národu českého v Čechách a v Mo~avě.) '.fu; podává. epocJ!y.a' prámeriy, 'jejich. ", .,'~' ' :',
,
. Palacký rozeznává' tTO)i věk. Piše: '"Popatříce n~ hlavni'roz:"
,díly:'dějhičeskych, trojí 'věkv:nicn snadněana první pohled. :
rozeznáváme': starý totiž,střední a nový: Věk střední značí' se •
výtečně půtkamionáboženství,'.jénžpočátkem husitstvf"r. ,1403'
vs,toupilydo veřejného života, českého, a ',ukončeny r>1627~,vy:"
stěhováním se všechpodohojích ze,vlastLY'tomvěku národ
, náš' dostoupil vrchU) !historickéznamenHosti',své:"Co jej 'pře, . dešlo ké staré, co, následovalo, k: nové historii \?oč"ú.atise. mu.si.',' ,
:. Také~ každóuhlavnrdobú strUčnědlara:kterisuj~',ahlěÍí l
,vdoby, vedlejší. ,;S'tarý věk dějin českých(ohsahujícítéměf'celé
,: tisíciletí od prvního usazení 'se národu' ve vlasti, 'nemá 'jiné pátrnějšíznamky jednotné, nežli jest ta,~·ž~:v:ďněm. ještě nepředčily'
"pó,třeby' 'a' půtky' zbuzené .óhiiovOu. církevní, ' alehrž . jen 'důleži-:,
tostLsvě,tské. čili státní, zvláště" pak: snažení' p~novníků,.moc,' ,
, " 'svou idoma upevniti i. vně rozšířiti;' Jest' v něm rozeznávati trojí
,',hlavní:~obu: .nejpt:Ve' Čechy. pónanské 'á' n~závisné, od·P!Voi:lO~ ..
'., ~čátku:aždo, T.; 895; potom Čechy .křesfanskéaod ,říše',N~~
meckézávisné, s :převahou však ještě vniterních řádův. slovan:.: ;
, skych, ~OdT. 895' do 1253; posléze: č'echy:~ královské; ,s ·tíŠině:..
:,meckóÍl sva,zkemrovným ;spojené, :alé ',ve' vládě.' z,emské . živlu : '
něineckému mikládající,'od r.,t253·dor:'1403/',:: ,,:ď
\
'
~,
"Hlavní 'obsah' a ,ráz věku' středního historie, -české, jsou•.
jakož sme' již 'napověděli, různice a ,půtky'~írkevní' a.nábožen:' .
'ské, jenždvakrátek,válkám' krvavým a> dlouhotrvalým ve:dly: ;
první husitské, 'kterouž čechové a' Mora.vané áž dokonce ví- '
tězně provedli; :'druhé třidceti1eté, k.!eroU: nešfas~ě počavše,hrzy'
,až na smrtvýsíleni s dějiště ustoiípili.~' .. ~·"
", < .' . ',: c,:
Konečně:",;Zá:kládní ouvázek veškeréhO' ~života:,si:)Olečenskéh'o
·i. státního ve věku novém' byli a'jsotlďřádovéa 'zákonové,' jež,
. 'i
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Ferdimindn. zpl~éníoCi s'{é r. 1627 ,obnovenýín zřízením zemským 'předepsal, a stavové. čeští na sněmu téhož léta :poslušně
. a vděčně přijali; Od té doby země Česká a Moravská staly se
nepochybným dědictvím slavného domu' Rakouského, a spóhi
podstatnou částkou· sfátu velikého, jenž mezi čelními v Evropě
'mocnos'fmi. vyniká;;.' 'Církev~Rímsko-katolická stala se ,vý, hradně ,panující .. Moc zákonodárná, vykonávací a soudní spojena
v rukou mocnářových; ,a rozhodnutí na nejvyšším místě' děje
,veVídrii.' Politické jevení národu obmezeno aurčerio jest výsadami . stavův 'prelátského; ,pan,ského, rytířského', i 'městského.'
Jazyku česK:ému i .německěmu ve veřejných potřebách zemskýčh
. přisouzeno sice :právostejné: poslední však čím dálétím,širší
, . místo si osobiL Tentotě'povše'chný ráz věku celého. V .podrob- ,
,ném. pak rozjímání zvláš'fěpanování ·Marie Teresie i . Josefa II.,
. co střední· článE!k,~ blahod~jnfnľ sVéi-ázetp, a, předně vymaněním
'.obecnéh~:i·selského' Íidit, se vyznamenávají." .,
:. '
..
. 2: Arnošt Denis, .francouzský dějepisec našich dějin, roztří~
dění· českých dějin podal svými třemi hlavními pracemi o ději.,
nách čéských:"Husáválky husitské." ("Hús et laguerre, des
. Hůssites", r., 1878)'j.Kónec, české" samostatriosti ("Fin de' ľindé
pendance.boheme'~ r. 1890).a konečně čechy po .Bílé.hoře (Lá
"Boheme depuisla Móntagne':'Bláncher.1903) .. Dó češtiny po'"
slédní dvě ,díla přé1oJi1 Dr: J. Vančura."
" ,
" '
",(' .V předmluvě kekoncÍ č~skéďsámostatnos'fi ,píše toto:. (Vy~
bírámjen'věty souvislé s' daným tématem.) 'hDějinyČech.pro
'vzdělané' Francouze shrnují se ',krátce ve.třech. událostech:
.vmučédlóiétVí prvního:ref()rmatora v Kostnici, v bitvě na 'BÍÍé'
'hoře a:v'·bombarcÍování ,Prahy za revoluce roku 1848. Tři- jména
Hus, Ferdinand ll. a~alaéký jsou všíni, cozach()valo sobě poJomstvo,.:.' Zdálo s'eÍni', že. nebude, snad nézajímavo, poku'sím-li"
'se',vyložiti jašněji,kdo~byH tito ,mužové, a~ochtěH, vysvětlím~li
:příčiny • vlivu . jejich ,a určím-li 'vzdálené, následky díla jejich .
.Ukázalo:se, že proto .je třeba 'napsati úplné téměř dějiny cech.
ď·~··',;Země·ďč~ski'dospěvŠi .,~áhy .ku· v~zděianosti velmi. pokročilé. ;'., dala'heslo·ke'vzpouře proti římskému katolictví aprv~í
,protrhla západníj ednotu. křesťanskou; ~o dvě století udržovala
bpjprotipapežs!ví, a ~·několikrát osudy' reformy a HlI). budo'uc:nost moderního 'světa zdály 'se:záviseti na' jejím odporu. I<,dy~
,konečně' podlehla roku,l620, její pád málem by byl měl v zá.,. ,
,pětízká:zu všeho, protestantismu.
,,"
" , , ' ::
: .... "Němci· pokládali se za'<pány území. aŽ ~o počátku XI!C sto. ·letí; ale tenkráte vítězný postup' jejich byl náhle zaražen neoče
kávanou reakcí. čechové,probudili se Slovany 'ze SIlU. dvěstě
letého a jako někdy provolali první slova.osvobózení náboženské,ho,: oni· první prohlásili boj ·za. osvobození národnL"; :.'".;
.
"Reforma náboženská a renaissance 'slovanskénárodnosti, ty-, .

se
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to dvě 'události tak rOZdílné' jsou přece .úzce, spolu spojeny, a:
bedlivé pozorování ukáže jejich souvislost." , ,
' ,
;Y.hlavě první drtthéhodíluČechpo Bílé hoře píše: ';,Od doby, '
cov XV. století' zlomena byla jednota křesťanská, dějinYevrop.:. .
skébyly,u!čóvány jakýmsi rytmem národních' a kost:UopoHti:, ,,'
ckých proudů, ježí střídajíce se pravidelně, zachvacují po sobě
národy."
, ','
',",'
"Století osm~ácté; náslédujíC' práva, přirozeného a kult.u rozumu,' bylo velmi důsledně pi6tikřesfánské,a kosmopolitické, 'a'
zcela přirozeným'dusledkemvedlo ku prohlášení práv lidských.",
; "Rómantikové; kteřÍ-ve vedení duchů přišÍi po encyklop~~i~ "
stech, jsou žáky Rousseauovými." (Str. 6.),
, ,
'
, , : "N elzepopírati, že teorie, RousseauóVy pronikly do čech ke "
konci XVIIt století; a byly zde rozšířeny, zvláště'rozličtíými ,lo~
žemi zedriářskýmij'šíři1y se zde tím 'rychleji, že odpovídaIynej-'
hlubšímpotřebam kmenů slovanských, mystických· a zaujatých
, pro rovnost, a že zdály se vzdáleným ohlasem Jednoty ,bratrské
Čl: Jana Amose Komenského."
',
,,
'
,(, 3.- Tuto souvi~lost našeho národníhoobroi~~í se starou re,:,
formací' českou dokazoval i Masaryk.
,
rJeho ·rozbor mosofiečeských dějin jé ,přejímání Palackého,
názoru. Podává ji hlavně v Českéotázce(L vydání 1895), Krisi
'a Janu Husovi. Ukazuje (v Doslovu,k Janu Husovi), že "osnovní,
ideje našeho t. ,zv. obrození jsou ideje naší reformace a hlavně
našeho Bratrství (str. 374 Knih pro každého,' 1924). Přijímá Kol-,
lárovo hodnocení: "Na náboženství založena je humanita, na hu-'
manitě národnost." (374.)
,," ,
',"
.
, Táže se: "Co máme'v té minulosti"nerozumíme,:,li čtyřstole
týni bojům reformačním a: protireformačním? A co nánízbtide
svého českého z doby našeho obrození, jestliže nám nemají ceny ,
ideje a tužby obrodní, připínající k ideálům refórmačním, k Bra- . '
,trství?" (377-8.),
"
"',,
','
,
V Janu ,Husoviv prvé kapitole čteme: "Naše renaissance, 'na:o, ~
še obrození (znovuzrození, probuzení,vzkříšení' atd.) čelilo té- ,
muž středověkému názoru; a če1iIo mu po druhé, protože histo- .
rickým, během náš prvý obrodní pokus, reformační byl zadržen,
staven' soustavným' úsilím protireformačním, protiohrodním., Do~
'cela přirozeně tedy naše obnovené obrozování připínalo sehistoricky na naši reformaci, je' to po pokuse prvém'pókus ď druhý.
" (321....:...22.),
.'
, ; ' ,,' "
',., " ' J •
"Že naše ,obrození je pokus pokračovat v díle Husově, •vidíme
, z těch našich hlavních buditelů a jejich úsilí: Dobrovský, KoI1ár,
Šafařík,Palacký, Havlíček~ Smetana (Aug.) pokračují na, dráze;
, nastoupenéHusem."(322.}
",'
""""""
",,1 d eál humanitrzí" základní<a stěžej ná . idea, vedoucí všecko
úsilí :buditelské J' a ohrodní,: je id,e.anašfreformélce:,hurnani!a je,
16*
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jen jiné slovo pro Bratrství a na této myšlence zejména: Pálacký
budoval ná,šprogram 'národht" ,(323:), '",
'. ..... ;:ď
"K;idei Bratrství dospěHjsme,svým' vývojem náboženským
a:mravnímj ídeanáboženská'však, idea náboženská a mravní reforInY byla, po více. než..400 let přímo viditelnýn;t a čitelným, obsa-, .
hem. našich, dějin.' Náš Jibeni.lismus toho zapomíná, ,vlastně dělá
" se zapomínajícím." (352.) "Ta minulost, a právě ta jejínejskvě~,
lejší doba měla· obsah po výtce ,náboženský - odsud právě ukol,
sloučiti obsah tétodóbys ~ynějším myšlení~,ježvtísninioder
'ních'vym'ožeností,' dobrých i špatných, nedovede pochopit a océ':,
nit problém' náboženskÝ~':ď (353:) , .,.'
",... ,
': " "
.'
, , "Náboženský ,vývója hlavně naše reformace od Palackého
v základech dobře býlpájat a'osvět1eri. , (Str; 187.) Obzvláště také,dóba prótireformační čeká ještě' svého Palackého. (Str: 187.)
,',Otá.'zká>riábóženskáproilá.'rodj proživšíreformaéi a 'protirefor- .
:, maci, ' má' důležitost nej větší, třeba' za panství dnešního liberální-.
ho, ilidifereritismú:většina lidí' otázkám těm: se vyhýbá." (210:)"
. 4; ,; Jinak 'zní 'názor J osela d Pekaře; posledně formulovaný
v rektorské přednášce "O periodisaci českých dějin:" (CČH1932,'
l-lLL"Vracím se'~ tomu,;cojsem vyložil:jižve svém "Smyslu
českých 4ějin" starost národní, péče o zachování, obranu a
t;ozvinutí 'vlastní .individuality",náródní'~ je 4lavním 'klíčem, ,k p~
rozumění. českých děj in,' chcete.::1i, smyslem j éj ich,·· obj ektivněpo'::
stižitelným smyslem. jejich: Odpověď na' otá:zkU, proč tu má riaše: '
historie postavení snad ,výjimečné, dává 'pouhý pohled na naše,
.. místo;' náródnostníniá'pěstfední Evropy:-.;dnes jako před stem,
nebo před pěti či desíti sty léty:', (Str. 10.) , ,: . 'e:
'•
ď .",
" 'Stejně jako Palacký rozeznává i Pekář:·v íúišich'dějináchtři
věky,: periody: "RozeznávÍím;:v, našich ,.dějinách' l.;starověk,čili.
dobllroniánskou, sahajíc::Faž)dó' let ,kol:'r. ,1200,'2. středověk; ,
jejžjsem již časově,':ymezilaždo 2. ,pol: 18. stol.;3.novověk:" ,
, (St';
"ce"
:<.
r, 10)'
,,' :.'
.
\"~.
" Jemu ~ jako žáku Gollovu - jeví se "s výjimkou .vlivů by~, ..
zantských nejstarší době, celá: historie česká v podstatě dílem
vlivů 'a· souvislostízápádoevropských:'(Str::2.)'"
.,
·Táže. se:;,Není-Hto .určitá i duchovní disposice doby, která
, vtiskuje svůj,zyláštnfráz člověku; má ·vliv, p.a jeho snažení a ko-,
nání, táž disposice, týž styl duševní,:.jejichž zřetelnýmvýraz~m
jsoudHa výtvarnéhouměrií, néní-H třeba mluvitinetoliko' o go':'
tickém, remussančním nebo' barokním' chrámu či obrazu, ale'i
o, gotickém,' renaissančním.a barokním člověku nebo ď:riárodll:a .
hlubší 'a niternější výklad dějin národních· z'aložiti .především ná
tomtorozdíhidob a' kultur' s', jejich měnící se psYéhologií?":.,
' 3')'""" ' .. ' . '".,' ". "': ., ';
",
, ," ".'. '
. ,.''.'" . .'' . ':'
, ., ,"
(S tr'
. ,Ód~olávaje se na dílo ď Maxe Dvořáka, "Kunstgeschichte als '
G~is~esgeséhichte", pokračuje: ,,s~ačí upozorniti na dějin.y, lite~ rární, vnicliž' dÍles rostouCí měrou užívá' se týchž periodisačních:
é'
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'dělítek jako v 'dějinách úmě~L výtvarného, takže' modernímu
· vzdělanci jsou zcela, hěžny:. pojmy: .literatura renaissilllčrií,: baro-'
ková,' literatura klassicismu nebo. romantismu." (Str; 3.) .', "
,: i O . střídání "j édnotIivýchduchovních oblasU", Vykládá: ';,Pře;' ,
míra jednédúchovní tendence :jaKo na'lpř. gotického'idea1ismu.
a 'spiritualismu přivodí, 'zdá' se" nutně 'protivu opačné 'podoby
v převaze .materialismu či na.!ur,alisínu v:renaissanCi,' 'abaiok je
·jaksi synthesou'obojího."(Sk 4.) "O duchovní s~ruktuře jednot'livých 'období poučí nás přímo 'a názorně povaha jejich,jak se
'jévív jejichtvorběuniělecké a literární." (Str.· 5;)' ,'."',,;
· ,Ale í,přibývápi~cí:;~ dověděti se, jakým zákonem; j~kým .'
rozumem řídí se dějiny lidstva .vůbec, postihnouti tajemný smysl;
metafysiku všeho:. Mám za to, že tu jen 'v"ěřícíkřesťan najde odpověď bezpečnou." (Str. 6.)"
,"
.'
""".
" . Z jednotlivých "duchovních epoch" nezmiňuje se vůbec o sta'rověku' (době. románské), zato však' rozebírá obšírně .. střei:Jověk,
zvláště dobit gotickou v .13 ...,..,..l5.stoleU' a z novověku dobu ro;'
doby duchovně příbuzné,; obě
-inantismu>\r 19;stolétí. '-"Jsou
typu ide~listického, obě, v nithžcit a touha, vzrůst k, duchovém!!
"éíli, vůbec úsilí po větší svobodě, ,po- většímrozpětf křídel pro":
lamujÍpouta. a meze, .vytčené předchozími dobami kIassiCístiéké .
vázanosti."ď(Str. 6~) "
,',.
'
, ' "', ',';"", "
,'Rozeznává proto gotick~u dobu ve vyššimslovas~yslu ašir.ším slova smyslu. "Gotika připoutáva ve vyšší jednotku periodi- '
'sačníksobě i o'bdohírenaissance a baroku.", (Str;' 7;) Končí úvahu o "českém středověku" -:- "době 5stoleU": "Poněvadž igo.fické.husitství v důsledcích 'svých stalo se hlavním regulátorem
osudů, našich v dalších třech stoletích, poněvadžs. ním souvisí
přímo i nepřímo Bílá hora a její důsledky, jeví sespojenÍ\všech .
. ·'těch ,tří, období časových á. duchovných,t. j. gotiky'"renaissance
,a. baroku ve vyšší úsek periodisační cele oprávněným~"(Str.7.)'
- :, Novověk nazvali někteří "sekul~ris~cí světového ná'i~ru".
V něm hodnotí .Pekař nejvíce. romantismus: "Po perioděklá.ssici- '
· stického osvícenství,; jež se představila nové, době zejména. slo':'
hem empirovým s jeho přímočarou Slavnostní' přísnosti,inastává
poměrněhrzo ..,..-:" reakce romantismu." (Str. 7.) "Citové vzrušení
'a vlastenecké zanícení romantismu živilo náš 'život, národní, i desíti1etí pbtom, co. vyhasl žár' prvého vzplanutí; romantismus mlu~í
k námsťálev hudbě Smetanově i Dvořákově,'v umění výtvarném
ještě v generaci, jež budovala Národní divadlo, on je z neposledních inspirací. politického. zápasu našehó od:,.dJ;"uhépolovice
19. století,. boje našeho'zasfátní "právo a duch: toho úsilí to 'takě
byl, jemuž děkujeme především, že jsme ,se dopracovali, znovu
"ku podivuhrZo plnosti národního života, on 'to' byl,jenž byl
předním spojencem a spolubojovníkem mtšímv konečném dosa..;
žení samostatnosti...· (Sti~ 'S.) .. ' "
:

tq

"

:;.,' 5. 'Pekař ,tÍž'zá Rakouska' a r. '1921' za republiky nap~alsytÍté
su"českoslov'enský~h' dějin" (za· Rakouska : .:"Dějiny: naší,fíše':)
jako učébriic(pro nejvyššÍ': třídýškol středních. " " : " '.
,,' ; DějiIiy:n:aše' dělí 'hí vď osm epoch, označených, římskými' čfsli
'cemi: }: Země; české., vdobě't.zv. stěhování národů. (Str.: 3-;-6.) .
,,' 'II. Země českénapočá:tku doby slovanské.". (Str. :7-14.), ;
III. Říše česká v době 'od r~ 900-1200. (Str; .1~27.)
IV; Dějiny,čéskoslovenské v: době. gotické. (Po ,prvé tú uveden celkový: ráz :doby;) (Str. 28~66.) Tato část dělí, se v,dvě
podobdobí, označené, velkými, písmenami: A. Století .třinácté; a'
čtrnácté .. B., Doba od konce stol. 14: dor. 1526: ,ď, ,~.
:
'; ,V. Země československé. v doběrenaissance aprotireform~ée,.
" ,(Také:súvodem: Ráz dobyj str. 67-103.) .. ' " " .'
,'"
, ,VI. Doba osvícenství a revoluce. (S úvodem téhož ,označeníj
, str. 10~133.) . : ' ' .
" " ,'"
,
",'
,
" VII. Dábá ' Císaře. Františka Josefa.' (Bez·úvóduj 'str. 134
'až 165.) .
.". :.• " : . " , ' '.'. " ,•. "
.. ' ." ,':' , ".
:", VIII . .vznik' čéskosl6v~riského státu; (úvod .tu'nahrazuje šesti:řádková poznámka, tištěnápetitemj str. 166--:.-:198.),
, .'
"
Ze zajímavých těchto'nápisů epoch vidno, že první tři (při:
:hlížíme':'li krektorské,přednášce)ohsahují český starověk, čtvrtá
'a' pátá' epocha' (jádro knihy',anej delší části) český středověk,
, šestá až osmá novóvěk:, Z.toho:značná·čásť jevěnóvána našemu'
'státu ~ď',
, .. ,6: Zajíma;o iest,žei W ..'Wladiwój To~ekypřehledu děj~n "
:českých (W.,Wladiwoje Tomka: Děje~země české v;Praze1843,
á š~sté; po opravené ,vydání"':"':' vyšlo ještě sedme, nezměněné:'::'
:vPrazé' 1891:" V ácslav VladivojToníek: Děje. Království' české
ho) 'rozděluje 'naše ,dějiny. v: osm; dob. Obsah dělí, v" osme'ro·
',:knih':.;'~:·':
'.,.;.'
., , .' , .' ",' '
:;". Knihy první m~jí riázev:, "Odďzačátkuaž dopříští čechů do'
t6h6tokrálovství." (Do i;::451 po -Kristu;) V šestérri vydání je
,pozměněntitul:',',O nejstarších obyvatelích země české .... (6. vyd.,
str;'1~6.)"
,'.' ", .",
':'·:;,':":ď ,.,'
" .. ' ,
, .;. KnihyéIruhé: ',;Odčechawojewody až do smrti .kňížete Boleďslawa lL" (Od451až:do 999.) Y'šestém"vydání: "Odpřistěho::'vání Čechů až do smrti knížete Boleslava II." (Str: 7':-:"'38.),
,,; Knihy třetí: ,;Oknížatečh čili wéwodách' země české po smrti
kněze Boleslawa 11." '(Od rokú999až 1197.)6. vydání: ,,0 kní. žatech' čili vévodách země české od smrti Bóleslava II."'.(Sti.39
.'
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". Knihy čtvrté:: ,,0 králích českých rodu Přemyslova:~. (Od:ro:"
kú1197áž 1306.) 6. vydání má důležitou změnu: "Králové čeští
,'od,P'řemysla Laž,do smrti 'JanaLucemburského:'(Odr; 1197
ď !až' do 1346.) (Str;. 81-147.) ":
~ i,: ";
, ' , < ,,'
'. Knihy pát~: "Časové ~odulúcemburského:až po,Mistra Jana ..
. Husa:', (Od roku .1306 až 1408.) 6. vydání (změna) : "Od:riastou.
-:..

''-

"

"

J• ~
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pení KarlaJV., až ,do obležení ,PrahykrálemSigm~~dem." (Od
'," "C" : , " ; ; ,', ' ,l'
, roku 1346 až do 1420.) (Str. 148-200.)
, ' , ' Kpihyšesté:;"Casové h~sitští'wČechách." (Odrokú 1408 é!ž
do 1526) májí tři pododdělení: LWálka husitská. lL Od skonání
husitské wálky až do smrti Jana Jiřího Poděbradského, čcské40 '
krále. III. Země,českápod králi rodu Jagailowa. V šestém. vy- ,
,:, dánítěchtó podrozděléní není. Titul zní: ;,Od korunování krále
Sigmunda áž do :zahynutí krále Ludvíka u Muháče.:', (Oď roku
',,'
. ' ' "',',"':' ,
1420 až do r. 1526.)' (Str. :201~292.)
" 'Knihy:sedmé: ;,Zeměčeskápod panowníky'rodu rakouského
až do bitwy ,bělohorské." (Od roku 1526 až do 1620.) Šesté vy- '
dání' má ~táž ,léta s názvem: ' "Čechy pod panovníky rodu rakouského až, do bitvy Běloho~ské." (Str. 293-337.)
,'Knihy osmé: ',;Příhody země české od bitwy bělohorské až do
času nejnowějšího." (Od roku 1620 až 1842.) Šesté vydání, je
rozšířeno:o;děje dalších 18 let: "Od bitvy na Bílé ,hoře až do
ú'stavného' diplomu císaře' Františka Josefa." (Od roku 1620 až
do 1860.) (Str. 338-411.) Poslední §94(vydání prvnLmá §,76
na 318 stranách. malé osmerky) má název: "Císař František
,',''Jose.
f
i, ' l
, :
,',
''
, , 7. Poslední vědecký pokus o syntésučeskoslovenských dějin
vyšel v: Československé vlastivědě. Díl IV. Dějiny;Pr,aha, "Sfinx"
,·"1932. Opatřen je předmluvou prof. dra 'Václava , Novotného
z 3Lhřezna 1932. Nezapomínejme, že prof. Václav NovotnýbY,1
nejlepším znalcem českých dějin doby starší a, zvláště doby ,husitské. V těchto dějinách "největší důraz položen nadějiny'no
vě'jšr a ,nejnovějŠí,ovšemtak, aby ani 'starší partie-nebyly,<za-',
nedbány a aby zejména vynikla síla' husitské tradice." (Str. S:)
'"Podávají setu především dějiny politické,' ovšem vždy s náležitým' zřetelem ,na vývojové :vlivy. rprvkůkultuiních." • (Str. '5.) ,
;,Pod jednotnou redakCí (prof. V; Novotnéhor bylo mitrio;svě:' ,
řiti jednotlivé partie několika,odborníkům." (Str. 5.), ;,Zpraco-','
, vání naše se přidržuje rozdělení 'českých dějin,' jak jsem' je've
svých Děj inách o'důvo,dnil , na dobusta'rou do r., 1346,. dobu střed-,
, ní do'r; 1627 a dobu novou inejnovějšC' (Str.6.): "",
, ",'Vtomto'dílé zatím,je zpracována doba stará astřed~í.,., "
, Doba stará je. rozdělena ve čtýři ,;kapÚoly", které zpracoval
~:lr. 'Josef Dobiáš (1.), dr., Václav Novotný' (II. část a ,II!.'),
dr. Otakar Odložilík (část III. a IV.). , '
".: "
'J.'
Doba střední obsahuje tři í,kapitóly"" zpra:c~vané O dl ožilí- "
kem.(I.), drem :RudolfemUrbánkeni(II.) a zase Odložilíkem
(lIL) .. ' , ',ď,' '" ' '" . ,', ,: ", '" :, ',',~ ,_'
,;
Z doby nové a' doby. nejnověíší; kterou má zpracovati dr.; Jaroslav Prokeš, zatÍ1ú' vyšla' první, kapitola, a,. část, ,kapitoly "druhé.
Doba stará dělí se ve čtyřfkapitoly:' ' ; " .
':: .
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kapitoly·tři:·;·,

se'v

: .'; L Rozkvět;národnÍhb ži~~tazá Karla ,lV;{OvácIava, IV. ·(Str.

. '99~162,sliteráturo~:):: ',:.' ď, .>",' ,i "' ... , , . . ',i! " .:,',,:
'.:;IL; P~ních,što'let .utrakvismu' (1419~1526),;:(Str:163-~40,
, s·'I't
t " ) ' ' ; " ' ' · ' " , , '.:;
" ,': • ,,;
, ,... '" r" .:.
' , .'. "
1 era, urou . , ..' . "" ' .. '
<"
• . '. "
" ,
• " ".
;
" \,' ,; III; Rozkváa '~á.nik ·reformace. (St~.341~90,s litera:turou.l,
,,: Ďóba'noVa:::';: ,:
ď i:
", " I>OlJd~bípr~tiref~~~ac:e, (1648l...:.i740)·.(StÍ':;491~571,':sli~
t~rat~r:ou·.)'ď·::> .'.'.'. '';, ....';:,; ", .:',;~.'.',f';;"·; 'ď'i.;,'~:' , , ' : ;
ď; ':IL"Obdób(osvíé~nstvi areakée.,l'o~átky národního ohrození: ' .
'(Str: '57~637.r
~ ';<
. ď'
. ď .' ' .
,,'
... 'P~zoruhodnáďje'p~siedi1ívěta před~Iuvy: .,;Kapitolao 'čes
.kéIri, ~č.á.stenství naTřiceti1et~válce ao',čes,ké:~e?1igraci pojata'
jako závěrečná-kapitola' dobyďstřední, poněvadž rok 1627 zn a- .
. mená sice v· Čechách dějinnou epochu,. ale dóhapř~dcházejíci.do
.,' znívala na bojištích úlhraničních:"'(Stx-.6.) 'Proto'si,vysvětlímei
. že 1.- období Dobynove počÍliá rokenľ 1648.::
'. ': . ~lóva"Pe'riodisacedě}in ,českých" ..,- nadpis článkuPekařo
va vCČH; XXXVIII;;1932,.užilpo prvé Novotný,,v'~,úvodu Epo. chy dějin 'českých'o; kterým:-'jakoHlavaL-cpočínáCeskédě~'
'jiny.Dílu 1.,. Část L (Str:18;) ,Jinde píšeo./"periodisování dějin .
, 12)"'" . ',~'' .,.' .'
':"
cesk'ych"'. '(St'r.,.
... ;';"
,""','
...., '.' ,,'
"Je to sice 'mér;,{'vzletné' pojedná~í než:přednášká' Pekařova
~ účel'amísto hjovMyv.ysvětlíi,rozdíl podánJ obou,žá~~ů,Gol
'Ióvých ~ '~tle yysvětlí i :nesouhlas Pekařův s' uvedenou periodisací, aČ, V. rektorské přednášce Pekař Novotného pojédnání se
výslovně'nedotýká .. Setkáte' se tam!z: českých; historiků' jen
sjménemGonovým . a'Pal<l~kéh«(, :' . ď .•. ; ... ,,'. ' : ;
•
. . Už v přédmI~vě (datováQ.~v;Praze v'říjnu 1911)·vykládá V~
Novofný;. ,',že (dílo). se; po!muŠí' zachytitLcelý rozmanitý vývoj'.
dějin našich
rámci,dějin'politickýc,h". ·(Str;'vn.)· . , ",
.,'
:, ,', V' ·d~bě. husitské,' ,',~p'atřu'jivrchol naŠeho dějinného;Vý~oje
a její detailní .vylíčenÍ pokládám za nejčestnější část té čestné,'
'povinnosti;'již jsem svým dílem 'na se vzaU', (Str. X:), ,: ' :
. ' ;,Pró zpracování novodobých dějin: českých' musí. nastoupiti
, ,postup· více sYnth~tický:~~(Str., XL);.:
'
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II.<Pd,yystouperiíS·lovariů :Přemysla'l>(Sfr..23..:..;,.43.), , .' ,,'
" ::. nL' Rozfuách:čes~éříše\io'vy~řeníPřemyslovců; )(Sti-: '44
'až'79)'
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1346.') (St r. ·80....:....98'),:'·
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.;: Zajímavé je sdělení, ,;jak,jest práce o ;Dějinách: rozdělena':'.
(Str.·XIV.J "Dobu nejstarší až do konce války,husitskéďa:vy";
mření Lucemburků. zpracuji já sám; Odtud přes. slavnou periodu "
Jiříkovu až· do povolání ,Habsburků na trůn český ujal seprá<;e ~dr;Rud. Urbánek . . :,první dobu Habsburskou.aždo.,vrcholu
nábožensko-stavovských:zápasů·. zpracuje ... ,dr. Bohumil Navrú-:-'
til . .' ;.době:nové ,věnuje se. dr. Vlast. Kybal.':' (Str;XIV;) ,
::Po té '"HlavaJ." pojednává o '"Tozdělováni dějiričeskýchvě-.···
• deckým způsobeni'~, které., "nemůže---.: jak :přirozeno - bytí .
. starší nežli' jejich. vědecké 'zpracování':•. (Str. 1.) <"Na pokus O'
,',
. uvědomělé, hlouběji odůvodněné rozdělení daného předmětu: by- ,
10 jL (české historiografii) čekati poměrně ,velmi dlouho". (Str~L)
"Každý pokus o vědecké třídění a rozdělení kteréhokoliv obo, ru vědního může býti toIikovýsledkem úplného jeho ovládnutí,
pbchope~í a proniknutí,výsledkem uvědomení si všech základních jeho problémů, a tedy; zároveň pokusem o jakousi jeho fiIo-:. ' sofii." -"FiIosofie,dějina .. zvláště českých, .nechce~Ii utonouti·
v· plariélli. rozumování bez věcného" odůvodnění, nemůže, nežvy:".'cházetiz pevného základu určitých,dobře ověřených' fakt, z jejichž vniterné, souvislosti dovede· teprve své. pozriatky abstraho.:: "
:vati:.qStr. l.J:"FiIosofické pojímání určitého oboru vědního ,(a
'. ničím jinýin.koneckonců není synthese) a .odtud plynoucí třídění'
<',
a yědecké rozdě,lováníjeho předpokládá podob~ou detailní prá'::, ~
~ ci kritickou." (Str. 2.)
. '"
~ :' Prvý ~ "způsobem tak: neskónale. hl ubokým" pokus: o'. vědecké" '
rozdělení dějin. českých ťučinil!Palacký. '
Po té promlouvá Novotný o počátcích ;,vědecké historiografie
české", jež 'souvisívelmi těsně,s dějinami našehó národního pro~ .
. bu'zenl'''' . (S·tr ď 2')" . ..... \ ' .
. ,c: -<:...... . ... ' .. '. ' ; . .'
" významné jsou věty Nov~tnéhO"o' našem: óbrození 'y textu
i ,'poznámce <> Masarykóvě' názoru.
''
.
'"
: ",Význam osvíCenskéhO' hnutí 'západního a zvláště všehotoho,.
lzesnrnouti pod pojem josefinismu, i kdýžjest to' starší;' néžii .
. činnost Josefa II., bývá u úás podceňóván,a. namnoze. i nechá':'
pán." .(Str. 3.) • ;,Vše,' co, jest v,němnáródnostriě obsaženo; jest
nekonečně.' vyvážerio;'ohromným- ziskem,' který,' přinášel·:·a zmi~ ,.
merial proti strašlivé niinulosti;" (Str. 4.) "Musilriám. nekoriečně
.. ' více: posloužiti·svým' významem všelidským;' duševním uyO'lněn~m;
. a celým' prógramém osvětovým, 'kterr přiríášel. N eby!óďmožno
buditi,národ,. dokud spalo lidství, bylo dříve nulno stáli se člově~
kein, nežbylomožno'cífžfi se! Čechem: A to ,jest oneri'hluhO'ký,
smysl' zmíněné odpovědi .. (tu se míní, :odpověd', GO'llova: " Frant.
Palacký, ččH IV., .223) o našem probúzení duchemčasti/'
f (Str. 4 . ) .
' .I •
•
.
'..'
."
,
"Aby obrožení naše, stalo se opravdu národním; musily při-'
stou piti i dO'niáéí tradice,' vzpomínka na 'slavnou minulost, vě-,
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, domÍ.n'ěkdejšího významu." (Str. 4.). V poznámce: i,Ze starých
tradic pak přirozeně nejvíce působila' tradice české reformaée,
jež 'sama byla nejbližší náladě tehdejší ·doby. S historického stá,;,
D,oviska váhal bych arcí t9lik zdůrazňovati určité vlivy, a'zejriléna 'včdoménavazování,ria: Husa. ~ľ refornúici., Bylo 'vtom jistě
mnoho instinktivního."; (Str. 4-5.) ,;Josefiriismus ;;;celé ovzdú.,;,
šídobové' ~ podněc1!:je reakci národní,. neboť tato dostavuje 'se
teprve později a: jakožto výsledek určitých podnětů; ,kdežto; ony
'osvíceriské.vlivy.bylyzde již dříve.", (Str. 5.),;,
"~o
, ',,,Prvý,; nepod~řeriý. ať čistě·, náhodný pokus 'o' p'ei-iodisovap.í
dějin· českých", (str. 12)"je Pubitschkův, alé teprv', Palackému
j,Z jeho veHkolepé koncepce vyplynula možnostpoaa!i:prÍJní vč:.
deckérozdělenLdějin'českých".;(Str. 14.)
,
,.,.
,-;; OPalackéh~'iozdělováníčeských dějiriN. ~iľstr.14.,praví:'
',iA-plikuje rozdělování 'dějin ;všeóhecných na dějiny České,Pa
lacký,včeském vydání' svého díla rozeznává'v nich věk~ stáry, "
střední 'a tÍový;:JVěk ,stárý"sahá'mu,od ~prvopočátků. do,r:1403, /
.-věksti'ediií odtud do:r,' 1627, Odkud počíÍlávěk nový. Jest to
vJ>ořadí časovém první pokuso.vědeckau periodisaci dějin čes
kýchana prvním místě stojfjlOdnes;nejenom.časově. Vpodstá.' tělz·e rozdělení toto, podržeti.podnes, nejen 'proto, že dotud ,ne-'
bylo nahra'zenolepším, nýbrž proto, že ho 'lepším nahraditi nelze, jak ještě'níže bude:'odůvodněno.'ť (Str;, 1(r . , . , '
";,
, Proto odmítá Novotný i Tomkovo rozdělení' dějepisu Prahy na
, 6 period ["první jde od začátků dor. 1235, do. vnějšího dovršení
městských, řádů Pražských, obezděriímStarélioměsta' Pražského,
druhá odtud do r.1348,·kdyzaloženímNovéhoměsta Pražské.ho také.český živel. uvědoměle vstupuje do této sociální vrstvy,
třetí do konce války husitské (1436), doba stoupáníanaciona1i':'
sování živlu městského:až,do uznání,zaJřetístav,.čtvrtádo ro, ku 1547, dá'zlamení významu měst po odboji ,toho roku, pátá do .
"zrušení samostatných řádů městských za. JosefiII., šestá pak od:' '
tud dále" (str. 15)] Za dělidló celých dějinčeských,ač, přiléhajíc
-,úplně k: jednotlivým periodám.vnitřního vývoje.dějin Pražskych,
j,vystihuje výborně jednotlivá období dějinného vývoje městské, ho stavu v Čechách"; (Str:16~)Také odmítá roidělení Totrikovo
~. Dějl1 země' česk~, neboť "postrádajíc hlubšíhozdůvadnění vě
deckéh~, sloužLúčelůmčistě prakticky.rň~' a "pro vědeckou pe.,.
riodisaci dějin českých. není třeba k: němir přihlížeti." (Str. 17.1.
'Odmítá i pokus L~d. Schlesinger~, v . G~schicht~ď B6hmEms, (Prag '1869), neboť kniha je ,i tendenční a,následkem toho, jednostranná" a, !,pokus orovědecké rozdělování,dějinčeskýchzůstá:'vábezvýzriamným". (Str .. :18.) . .' ',.. . . . .; ..;
Josef Kalousek v Ottově Slovníku naučnéril přidržel ~se, cel;., '
kemPala'ckého, také jiná zpracování dějin českých (uvedena na
str. 18;':19)::Y "periodisaci jdou za, Palackým; anebo volí'rovněž '
,.
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z'motivÍi spíše .prakÚélrých . neŽ ; vědeékýcll 'rozděleJí ," Íiriě "b~~
·hlúbšího odůvodněnV'(Str;' 18~) . • .,;' .' "'.: , . :ď'~
• i,
NoVotóý~dmítá. i pokU:s' A'd.Bachmanna· v.,Geschichté·BBh;.
mens", "ač jeho původní rozdělení má význam hlubšt';, (Str. 20.)
"Bachmann jím přiznává, že'15:stolétí tVořÍ.epóchuv. dějinách
českých." (Str. 20.)'"
. ,~ .
"'.'
. ď .' ..... :..•" .. ,.
" '"vý~oj'dějhljěsfsá~"sobě ~itvéré~~m,.~: ci. jenv~ětri;sa~ •
mém azněho, v jeho vnitřní .nutnosti možno hledati'odůvodtiění '
.vě~ecké periodisace;" (Str. 21.) , . . '
, . • :.,' ":"
" .. "Palacký za,končuje první a zahajujed~u~oů: cl9bu 'svéhor~i~
.dělení ;r.1403,; Bachmanrinavrhuje r. 1400. Ve ,skutečnosti· jest
rozdíl přes :tutoblízkost obojí hranice ohromný. Jeví se již tím;
,že volba obóu ,roků j,est motivována. Palacký zvoliIr.; 1403ja:kožto ,datum. prvého oficielníhovystoupení ,wyclifismu', u· 'nás •
. Bachmann se rozhodl pro r. 1400, poněvadž jest rokemprohlík
,
š,ení ,krále,:Václava pi sesazena s tT1~mu německého/' (Str. 22.)
; .• Novotný 'siceuznává:,jDůvody,:ze kterýchPalač:ký'volil totó
. ,viditelné rozhraní svých dvou:prvých .dob, nejsou vázány pomíjejícími okolnostmi,; nýbrž podmíněny povahou .vnitřníhovývo- .
:je,z· jejichž nejvlastnějšího základuvyvěrají." (Str. 23.) ,',
Ale místo r.1403·("z r. 14Ó3 nemohu,hlubšího významu při.,. .
znati"- str: 25) ;;máin ;,za nejpřirozenějšírozhraní prvé.a: dru,hé périody dějin českých ,r. 1346, rok na~toupení Karla IV."
,.(Str.26.)
.,
'
. Dtív~dy? Za vlády Karlovy "provedeno bezprostřední sblíže. :ní duševního živótačeského' se západem a vlashiími ,duchovní;'
mi centry světového myšlení, vlivy dvora Karlova; .založení university a jiné proudy světové, činnost arcibiskupa Arnošta prová, dí' a dovršuje splývání církevní organisac'e naší se všeobecným
. -~staveín.církve a tím vzbuzúje j všecky odtu,dplynoucí positivní
i~negativní účinky. Tenkrát země české začínají dýchati evrop.ským vzduchem.", (Str. ,26:1 .. ' .
..
- . "Druhý z mezníků Palackého" 1 _ ' rok 1627 - pokládá Novotný za šťastněji volený prvého;
.
'.' .' : '.
, ·D.ůvodY;"Né že by' r,1627,~mame~alzačátek 'prótiréformač
níakcé anebo nějakou podstatnou změÍlU v jejím provádění; ale
proto, že po odvržení všech' ohlédů knekatoIíkůní, 'po uvědomě
lém organisování rekatoIisace sé všemi následky odtud 'plynou:'
'dmi až do vylidněnížemě;: po zlomení; dosavadního vývoje, vše-o
mÍl tómu dán hyl obnoveným zřízením zemskýmr.' 1627. nový
právnh:áklád." (Str; 25.)
'...'
"
. " c·. . '
, Při tom, 'ovš,em,' stále j es(pamatovati,J"žeť';;převrá.tYdějinrié .
připravují se dlouho, a zvláště změnybk hlúboké,ť kt~ré lz~na;.
:zvati změnou světového názoru,nedostavuW,se nikdy náhle, ne'uskutečňuj(se jedinýní rokem. Děje se tak spíše pro snazší pře':
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. hled Ja.tedypropohodlí),voÚ-li 'se' určitáíéta, ~,jeji~hž:udá~'
lostech dostavivší se, změna způsobem, význačnějším se manife-,
stuje, aneho'nastávajícLpřevra1'svůj'základnalézá:'ď, (Str. 24
.až' 25.) " . :,< ·,·:.,~ď ' , ' , " .' ; "
" ',:"'"
,':,. Oďpodrobnějšímro~děleiií ~rvníperio&y če's~ých:dějin,.(No':
'votný str. 27"":""28) se neZmiňuji. Je méně důležité: . .....• '. , . :'
9. K problému periodisace českých dějin vrátil se:opě(Václav
Novólnývpř,ednáškáéh,jež mělo velikonoCích r; 1921. v kursech
pro slovenské profesory a 'jež vydal tiskem' ve s'horníkíľvědec:'
',kýchpříruček(č. 2) s názvem:"Zďdějiričesko'slovenských'úváhý ,
, ~ poznámky':,>vBpíě,,1921.·
. ".
""
: "', '
, J~é'~První kapitola"(str.;~':"-18) 'pojedllává o roztřídění ději~čés
kosloveriských, jež ,~jsou toliko 'jedny".' (Sti.' 18.) Nejprve pro':
mlouvá' o názorech' "na' rozdělování čili periodisovánf dě'jin'v hi~
storiografii vůbec" (str ;4~ 10), pak o "rozdělování ď děj in 'čés;:.
'kých"'::(Str::ll~18:)'
. " .
.
, \,Jésfsamózřejmé;'žetaké dějiny české, nepřestávajíce ovšem
. býti:s'oučástkou' dějin.všeobecriých,·· přece <> sobě jako 'zvláŠtní
jej ich část pěstovány p žáda jí, iv láštního zřetele k vnitřním potřebámsvým,'zvláštníčlenění svéhovývoje:"(Str;l1.)' :'
."
"Uspokojivé/čleriění látkyliistorickéniůžé se. dostaviti teprve s:vědeckýmpracováním historie." (Str: 12.)'.
',,vědecky odůvodněné tříděrií.a rozdělení dané látky ie'stiá~
roveň pokusem ojejífilosofické ovládnutí, předpokládá její de, iailní poznání, ale vedletohá a nad to, také .jejíúplnépronik.,
nutí a pochopení/~ (Str .. 12.) '0"
.
.
.. "
,
.
Po té rozébírtl, obhajuje,'a' S kritikou' přijímá"prv~í 'alze,řici
,vlastÍlě jediné: vědecké: rozdělení dějin českých':, . jež navrhl: a:
odůvodniLteprvěFrantišek Palacký.
.i 'ď,
" 'i,P~lackéh~ děleníp~dnespodrž~je plri~us~ou váhu'a oprá~
něriost.Příčiny .toho'ležíopětně v' jeho. hlubokém "odůvodnění vě-:
deckém'a vnitřníma:jsoti 'z'.částí tytéž, které: také 'dělení dějin
. všeobecných' na' trojí věk činí podnes vědecky, nejzdůvodněněj
ším;neboťPalaéký, ,použil-li,:tohoto dělení na dějiny naše, neučinil tak snad z nějakého pohódlí nebo lpění,na tradicích,· nýbrž vesprávnéma pronikavém poznání,. jak právě důvody, které
ono ohecnéděleníčiní oprávněným,' přiléhají k našemu' dějinné':'
J. mu vývoji, :v'němž snad víéenež. jinde tato dvojí změna světo- .. ,
,vého názoru se'projevuje:' ,(Str. 13.)', " , ,
',."
...
~: 'OvŠem:' "uvádění ~~čitých . hraničních letopočtů 'ne~ůžemiti·
,platnosti absolutní" ,(str. ,13) a "ani v našich :dějinách tak hlu,:,
boké proměny:' nepřicházejí náhle' a ,období'přechodná'podle;'"
svých, průvodních zjevů mohou' odůvódniti i posunutíčas()yých'
mezníků,beZujmyzákladního,rozdělení:' (Str.t3.) ':
."
, : Pó:tépřijímá TO'zclělení Palackého'-:' ovšem mí~t~:~. '14Q3
.rak 1346. (Pokračování.)
F.~Kalous.
1
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,~ď 1; Ve své monografii: "Sodologiedělníka' a·' sedláka': po~ává
J.A. Bláha mnohé zajímavé rysy sedlákova života.. Ten 'se pře~
. devším vyznačujeďzemÍtostí, láskou a'porozuměním půdě~,'Z té
faképočítána užitek;' Jako jiný producent, :tak i rolník se oddá.';
vá racionalisaci. (Bylo by' třeba' zvlášť zkoumat, jak nedostatek
zemědělských dělníků,<zvláště' mladých,' k pracím na' 'statku,' růz:"
né sociálnFvymoženosti dělnické,' nebo sám přesný i rychlý vý~ ,
kon strojů měly' vliv. na ,zraciona1isování zemědělství.) ..... . ' . ;
. • Předně nás zde zajímá, co autor' 'soudí o duchovních. a ;mrav:'
ních poměrech v selství a na venkově vůbec. Všude při malé hu':'
stotěobyva:telstva se zá jníy nestřeta jí;. také nečistí'a netříbí.Vcil':'
kovský 'duševní život se proto vyznačuje: jednoduchostí, inttiHiv':'
nosU a; heiprostředností. Na venkov ,přicházejí sice nové ideje~.
nová hmití.. Nebývá to často. Přijme-li ale rolník novou ideu, ne':' .
'. vymění'ji při další příležitosti hned ia jinou, ale 'houŽevnatě' ji
drží'a hájí. Selská hnutí 'duchová jsou radikálnější, než městská:
Pokroknayenkovvniká éelkem pomalu. Duší venkova je tradice.
,Jejím' důsledkem. bylo klidné svědomí áďspoléčenská 'stahilita:
Vědomí pak, že: sedlák žije jen 'zesvé práce,~ nazýváme pravou
'.,.
.. ' . " . .'. .' .'
.s'vob'odou venkovana. - '. . ,...
.' ~·V posledních létechdosávadní'~pokojenóstvenkova:· dostává
povážlivé trhliny. Dlouho se V' selském domě vyrábělo vše po':'
třebné:kjednoduchému, nenáročnému životu. S industrialisací
vriikly na venkov mnohé nové ideje, i politika sem vícá:víceproniká. Městské obyvatelstvo pro' různé zájmy také . přichází na
venkov: A ,tu pak, 'zvláště mladým; sezdá městsky život po:hodlnější,volnější, tradicí nespoutaný, rozmanitější. Městskáia:.:.
městnání mají ki-'atší dobu pracovní, za práci se dostávala; do':'
'nedávna právidelná mzda~; Mnozí proto odcházejí "za štěstím"
dOiměsl, venkov se postupně vylidňuje. Nebo se venkovská mlá.:.
. dež 'riiěshi přizp'ůscibuje doma, dosavadní klid je vystřídán nespokoj~ilOstí.VýstižlÍěčteme něco podobnéh,o, v. jednom ·z. ne"dávných čísel: ;jVenkova": "Do vsí vniká kinematografie, pomalu
každá větší ves. má' své kinó-.· Mimo to město vniká do'vsí,' čím
iapadlejších,·tím lépe, trampskými skupinami, ; skauty; tUristy,
klubý;fotognifickými amatéry, tanečními mistry, zkrátka"vším, .
. co je' 'dnes výsadou určité .. svobody". nepo.úrčité '"romantiky'"
hledané. mi mom ě st 0/" .. . '
.' '.;' .", . ' ' . ' ; .c., •...... "
Není divu, že tím nastávají mravníporuchý;Z měst ~.. dováŽí
se 'lésk, pohodlí, peníze, vyváží se víra, morálka, věrnost,pocti.:.
vost; Napodobuje se civilisace,' ale nezažívá; se kultura," praví
prof. Bláha. ", ..; ,,' ':, ",-, ";" 'o, ' . , , : ' / , ' ; ' ď
\ •... :.:
. éeká se proto na osvíceného vůdce, který by'dovedl' připravit
synthesu příroay a.kultury, těla a: ducha, města avenkova.Vzdě':'
'laný' s~dláknebude:vidět hlavn(zisk vďpenězíchidobýtkua 'obil~~
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Bude pamatovat' na vzpruhy života': nadomóv, školu a kostel, ni
půdú -'- ty budou příště representovat zisk jeho posv'ěcené práce-o
~, .•,2."Chceme'se nynízdepokusiť 'vyšetřit náboženství stavu;sel~
, ského. 'Bude ,především třeba vzít ,v úvahu .zkušenost.Célý. 2:pŮ~'
sob života rolnickéhoukazujek;půdě. Půdu jest obdělávat, aby
vydala plody, a produkty, potřehnérodině' i dělníkům i zvířatům
:ve statku.;Námaha mnohých k tomu vynaložená často ale ,bývá
zničenanezkr6tnými živly, 'dlouhotrvajícím suchem, dešti, roz;;"
vodněnouřekou :aj.Sedlák je pak nucen.začíttrpě1ivě,znovu;
Slyší, že 'se:tak nestalo jen jeniu, ale i jiným;'iotcii dědům. Ví
Jo, ale věří· v léta lepší.' Vidí přerozmanité tvary v přírodě, bar,; .
vy, účelné uspořádání, na každém kroku se stím setkává,a opět,
obnovení těch tvarů a nový život, lodává vzniknout živé, víře v:Bo.;
ha. Vtévířev Boha budeoČekávatod.Bohano:vý.. zdar zq,.práci
a, únavu,. bude čeka!ispravedlnost i pravdu'mezi bližními.' A
zase intensivnější bude ,víra rolníků y horách riež·v žírné rovině.:
Rovina dává 'sedláktivětšímtdějina zisk z vynaložené námahy.
Jehoobavapřed katastrofou.je tu.menší; co bude zničeno na mí-'stě' jednom, búde.zachováno alespoň jako' existenční minimum
na jiném místě rozsáhlých . lánů. Lidé na statcích v horách jsou
nuceni vynaložit více práce, vícedůvěřujív Boží pomoc, za dob~'
róu žeň jsou Bohu více vděčni. .Sama: tvrdá práce na horských
<poHchnutípřemýšlet rolníka,jak byúródurozdě1il, aby' bylo
pro, všechny a navše,pocelý rok. Ztc;>ho vážnějšího prvotního
postojejde'i vřelejší náboženská víra. '. . ;.
....,
: : Selství .má náboženství' bez spekulace, .ve své podstatě nedbá
na formy, ale. ptá se. po obsahu toho náboženství. To'plyne z' PQ~
triěru' k půdě. Má;.li. vyda t žádaný užitek, "vyžadu j ebezprostřední<,
práce; skutků, krátce to, co rolník .v ·sobě. předpoklá.dá; :než ~e .
ujme ,hospodářství. ,Ale -jako' jiride, tak i v nábožénství.působí
tradice"a'. výchova ·k'tradiciukazující. Tam:se setkáváme s . for-'
, mami, s kultem.' I selství poznalo a nÍá náboženství prosté i s ob-.,
", řadem,'náboženstvF Ježíšovo, ,evangelium, ale i učení .církevní.
Ze samotné' povahy, selstvíplyne, že bude mít vždy blížekóno- ~
mu, než tomuto. Sedláci vojsk Žižkových nesahali po zbraních
pro nějaké věroučné články středověké, ale pro svobodu s lov a
B.oŽíh'o, pro řádsociálně.·lepší, proti hříchu li lakomství a.i:
Stěhování Čechů· pobělohorských dálo se opět pro. nabytí ná-'
. boženské svobody, pro vroucí lásku k-evangeliu, kdy pouhé, pomyšlení mnohých sedláků; ;'žehy zapřením. staré víry.v zemi
. získali pokoj, ;ale uškodili duši, bylo jim hrubým, neódpustitelrtýmrouháním. ;Jak v době . protireformační byl duch. a obsah
,evangelia všude v našich zemích vystřídán násilně pověrou, kultem svatých, procesími, obřadnictvím atd., je obecně 'známo ..
. ; Příkrý :arita.'gonismus ·theorie a . praxe .•. v :.oblasti, nábóženské
nemohl být ,vyřešen snad jen. v knižníchpojednáníchínebona
kazatelnách. 'Selské rebelie y:době: předtoleranční dostatečně
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. ukazují, kterak sociální a socialisujícíprvky evangeHa'bylyopo" ~í jeny jeho hlasateli. Zemitost selství: si žádal~ ,skutky. z víry;
která stále byla nápadně 'předkládána 'vrchnostmi i kněžími.So':',
chy a obrázky v polích a na cestách měly pozornost poadaných
odvracet od moudrých slov Ježíšova učení. Ono ale věčÍlě bude
proti oné', pověře, ',právě stavu. 'selskému,'vždy' znamenat:' cesta,"
pravda i život. Životní cesta selského' rodu je tvrdá rea1ita;sama
osobní, tělesná námaha jeho vydá po dlouhém čekání ovoce.,·Je.
zriámo,' že :kunváldŠtLBratří v zemědělské práéi viděli a nalezli
život spokojený;: v němž 'nejméně je dána možnost ,oddávat se
hříchu'a neplodným hádkám náboženským..
.",
'. ': " "; ,
. ' 3. Sedlák,v církvi československé. ,CČSprávěJím,ď že vytyčuje'
',ethickou"né formální, obřadní stránku křesťanství,mámezisvý:
mi, příslušníky hned od počátku, značné'procenfo .rolníků. ,Pře::
mnozL,z, nich ve. vesnicích a farních' osadách velíni ,zblízka>.viděli
n~božens.ký život. svých; vůdců. Kniha' dra Hníka "Za lepší cír~
kví'" přinesla řadu' důvodů přestupu rolníků z· kátolickédrkvé
,do CČS.Jéjich'důvod je: nesouhla~ kázání· a ,života kněží.,;Lidé
venkovští"nepřemýšlej í ,příliš ,0 tom, co církev katolická k věře,,: '
nípřédkládá, ale bedlivě, si všímají jejího praktického působení/'
,Jintdů,vod rolníka: "Církvi katolické nešlo, o Boha aniospásu
duše, nýbrž: o světskou moc." Jako si pole sedlákovo žádá činů,
tEtk,podobně i 'on sám žádá skutek z vystavované a', ukazóvané .
zbožnosti. Jeho radikalism nedovede trvale omlouvat spor mezi"
, , ,'
slový. 'skutky; Nelze' aní přehlížet r~miniscencí histoÍ'ických' pii'
př~shlpóvémhnutí, • arii sociální, momenty na českém . venkově .. '
Přední v I].árodní minulos'ti trpěli za to; že :vztyčili prapór. evan-:geliaí:přavdy;,mravn(.jistotya pokory; ideál prostáty, k níŽ čl o':', .
věk,":obdělávajíCí pťÍdu, má stále ipoměr'velmi:vřelý a blízký; .
,
::,:ZaČátek CčS byr na mnohýchmištech provázen. radikalismem.
Y~nohý~h o~cích tak~ to byl~ rolníci, ,kteří vítali ,příléžitos't zaměnit inézinárodní náboženskou instituci za' církev náródnÍ. Byla .
, to revolta ducha proti minulému příkoří,neupřínmosti;: ceremoriiel~,: s pevnýmpře'svědčením; že svobodnému národu' búďevrá;.,
<;eno náboženství Ježíše Nazaretského.' Je po 'pravdě·nutnó. říci,
iďzkušerÚ'dobře věděli, že nová církev,' člověk' a křesťan nebudou
. živi .radikalismem a 'negací. 'Ale' i' husitství'bylo' revoluční, hó.:. ,
jóyné,': a~yp~ešlov. pietištické českohratrství s velikými: mu~i, '
'Víry a skutky víry. ,Selstvítím, že je zakotveno v půdě, v plné sku':'
tečno'sti,' sama povaha práce zemědělců' bude, přes' otřesy'á' svá.dy
srriěřovať k hluboké náboženské' víře. ··Bude z evangelia přijímat
to~ '.'có zvyšu je' mr:a v,nost,' lásku' k ' b'ižnímu. Církev' českosloven: .' '
.
ská,ukazujíc k: samostatnému zdroji života' v učení: Ježíšově, '
~k ·tr,adici husitské i českobratrské, pomáhá významné a početné
,složce národa; stavu selskému,"a::'tílIÍ ivenkoYu;najít.v 'současné
des orientaci· kulturní' v náboženství činitele .. á. ho'd:Ílotu' harmonisující..~·" .. · · · , 0 . " ,
"
Bohiimil Dlatla.
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NABOZENSKA:,ALAICKA 'MRAVNIVYCHOVA"
NA: ;ŠKOLE :NÁRODNÍ. • c"" ,,',:/:
';:~~
('úvaha.) .. , ,;,:',:,""
,:;Jedním

:"

;C","

" : . , ,

~ 'Úkolů ,školya'spoluk;ŽdéhoÚ~éhovýcho~t1éh~

útvaru,;na,př.· rodiny, ' vychovávacích ústavů a 'pod> jest'

vésti '
chovance k mravnosti.
'»,
f,
',]
',i
.
;" Naše šk6lá,narodní pečuje o to dvojím: ipusobem::Jedná.kvše~
óbecně,:veškerým'svým::působením, jednak zvláštními výchov-,
" I
""
'
. ,
nymr pre d meV,ty. ""•
,":;"
, ; " ," '.': "
; ,'>:: I",;';,
;', .: Pddle ', 'školských';:zákbnů1 )'1Ilá" hýti v~škeré "yy~Čování ' ~a
šk6Ie'narodnívytičovánímvycnovávacími' to jest: má nejen po::'
skytovati 'vědomosti a' dovednosti, ale spolu má pěstovatH 'mravní osobnost A skutečně lze při všech předmětech i při všech opa~
třeních,:spojenych's působením národní školy,tento zřetet:za-:
chov'áH' á'úpla:fnitL";' ' \ , , : .
'. ':;'
' ,";
"ď Kioll1ě:tollO 'slouží vý~hóvnÝmúkóliÍm na škole.národní} ještě
zvláštní přédměty vY-chovné, totiž' nábóženštví. a laická' morálka~
úředně':zvaná óbčanskou.'Ťiáukou"a výéhovou. 2 ) , : : ,
,,'
'.
,

•

v

':i';Kt~r{jepods~hiÝ;:~o~dír!m~z('nábbžen~t~íhia"obč~nskoú

.' naukou a, výchovou? : Oba'. předměty; šesllaží;, vésti ,chovance '
.. k mravnosti, liší, sc'všakne zcela, shodnÝIO'poj~tím' nirávnosti.
:, Občanská n~uka,~~ýchova',v,~elkripokl.idázá rnr,avnéto,' ~o
, je všeobecně. prospěšné lidské společnosti azej~énapak národu
, a státu,'. jehož :;sme':příslušníký,a :vedle,toho i to, c9 pr6sp~v~
toliko jednotlivci, ;aniž,byvšak, škodilo; jiným.:Jinak ;zájem;:a:
dobro celku se'klade nádzájema,dobro jedince.B):-Jetedyv po-:-~
předí' ;výchóvy laické člověk a jeho společenský idndivíduálni
·'prospěch. 4 )

. :.:/;

'; •. , ' ,

.

".\~~'

;

t,;

. • ,.·.·ď

.: .

;. iProtLtomuvýchova ~náboženská, ať se jedná o· kterékoliv kul- .
tumí i náboženství, rozšiřuj e, svéiPojetí mravnosti zahranice.lid'. ské' společnosti a lidství.vůbec, a hledí na otázku mravnosti pod .
,zorným úhlem veškerého' j sou~a, tedy. celého; vesmíru·a ·zej llléna·
jeho věčné a účelné eksistence:·Z tohoto chápání vyvstávají pak
zvláštnípojmy, ,vztahy a· jich; důsledky; jako Nekonečno,.Abso
.}utno,:Bůh" poměr člověka k tomuto božskému a:odtu'd.pak .'
i, úkdly, člověka v nesmírném. vesinírovém ,děni,·kterýchžto hod.:' '
. not laická morálka; v)Tcházejíc z omezena á..dočasna, nezná. ;, ..
Pak na'Tozdíl
láické . :Výchovy- vstupuje při náhožen~ké
výchově do popředí mocný princip Bůh (třebaže v rozmanitém.
". pojetí),; Jeho projevy ve jsoucnu, postižitelné lidským', duchem'

od

"

.•

1~

záko~školn~':ze,14.k~ět~a',1869,Č.62j z.·' .. :

1Hšský
..
')Zákonze:dne 13.' července '1922, Č. 226 Sh.z. a. n. '.
3) Viz normálni ósnóvypro školy óhecné'a měšfanskél
~) V jádře se tato výchova opir~ o americký: pragmatismus.

"

-,
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•a. srdcem;- a/z nich vyvozované boží Úmysly n~boÚ,boií 'VŮi~.5)
· V, rámCi to~oto:, chápání nát>oženského nacházíď:místo i člověk.
jako částice vesmíru a'spoluúčastník vesmírového dění. Jako takový musí si nalézti sv4jvztah ke jsoucnu veškerému i tajemné ,
Moci v' něm,ďaodtudpaknutně ~yplyi1ou pro něj zvláštní úkoly , a cíle. Bude pak požadavkem mravnosti, aby se jim podřídil a jim
, sloužil.'
, .',
Tyto vyšší účele člověka hledáa.vykládá riáboženstvt'I jest
pakv'riáboŽenském pojetí mravným to, co jest v souladu s po';'
znávanými ánebo qušenými Úmysly božími, boží Vůlí. Budepak
ti) jistě i všechno to, co slouží člověku a lidstvu k jeho vezdéj~.
_šímu: dobru -,.-azde se scházíme s výchovou občanskou. " : :
. Pa'tm~ ~ toho, ž·e mezi ()běmapoj~tímrmravnosti, náboženským
, .' . ahiickým", nemusí býti, sporujnýbrž že náz~r laický nitiže' bý~r'
· kladnou složkou pojetí ,náboženského. Tak tomu,bude vždy u po~
'krokových' forem náboženských,', které nestojí v 'rozporu s vě':"
deckými základy, na nichž láická morálka,· buduje., Pojetí nábo~
. ženské, bude ovšem vždy ohsahově širší a vyšší. Odtud bylo bY
. pák mož.no pěstovati pokrokovou náboženskou yýchovu jako sa:-,
· !Jlostatnou výchovnou. disciplinu nebo' jako, doplněk mravnLvý-"
. chovy laické. Proto obě morálky mohou svorně působitipospolu.
Laická bude zejména vychovávati k radostnému soužití lidstva,
v němžbyi.jedinec.mohl naléztisvé.štěstí osobní; a;náboženská
bude' kromě toho vésti člověka také k tomu, a:by poznával a: chá';'
pal tajemný základ a, cíl všehómíra, Boha, hledal·si,k:Němu:· '
svůj vzt~ a prakticky jéj životem svým vyjadřoval. - . > , . "
, 'Tím, že výchova náboženská vychází~poměru člověka' kta-.
jemnému božskému 'prinCipu ~e všehomíru,' musí. užívati pojmů
a myšlenkových formulací povahy filosofické až metafysické,
čímž:opoUštípůdu mÝšlenkového zjistitelna. 6 ) .Proti tomu laická,
.' . " výchova odmítá ,zpravidla vše" co není hezprostředněpod19žimo
empirickýmipoznatkya výzkumy. Tím se staví sice na pevný7)
. základ, . ale bude vždy neúplná a nedostačující, neboť vytěžky .
empirického badánínemOhoUi dáti člověku uspokojujících od;.'. '
povědí na všecky otázky, které' zneklidňují a často velmi rozrušujfjeho riitro.-'
.
, , .' "
':
:' '. > .....
· -: Přesto my: učitelé 'československého .riáboženství. vítáme ob;'; ,
, ,čanskóu nauku a. Výchovu' na škole n'árodní, neboť zriačriě' nám'
. usnadňuje naši .Výchovu ·náboženskou:. podává~ IIlnó_ho~v~ěcí" ji~iž
stejně ve výchově náboženské jest se obíratLanadtodává.so":
D) Nábože~skáinórálka'liší se od laickéhláv~ě ~duvodněním mravní
.
.'
,.'
, normy' Bohem, , tedy, činitelem mimolidským..
II U pojmu"zjistitelna"jest třeba býti .chódně opatrnými 'aéskrom-.
',' nými, neboť nemáme nijaké ,záruky, že to,co se, nám jeví jako pevně
zjištěné, také vpravdě tak' absolutně eksistuje.(Huméova noetická skepse.'
itué, "jevu" - řiše "absolutních reálu". N:aivní realismus.)
,
" , ~
, 7)1 Pokud je ,v našem p,oznánl vubec co"pevnéhol,
, ,

17 Revue CČS "

·257

,

\

I'

"

'

I

lídní ~áklad lidské povaze, na n,ěmž jest možno" ve smyslU: ná-:- "
:,'
''" '
,božeriskéril ,dále' budovati. ' ' "
" Katecheta 'československého ná.božEmstvÍ podá' ~i"jistě vŽdy
~ku s učitelem' občanské' nauky a výchovy ke"společllé'práci na
zušlechťování dětské duše, tak' jako s liaždýmz ostatních lai:,
ckých učitelů nanárodníďškole~ , ' o ' . ,;' " " "
.,.,,;
"ď, Jestliže snad jest 'přeée nějaké neujasnění nÍezináším učite
lem náboženství a laickými učiteli, pak může vyplývati' jedině
krajněpositivistiékéhohlediska,' které zčásti, ještě 'zaujímá
dnešní škola k otáz,kám života pod vlivem některýchmyšlél!- ,
kových směrů minulých desítiletí, které 've vědě a odtud i ve vý~ "
, éhově"a vyučování považovaly za, hodnotné je!l to, co' se:,jevilo'
,jako bezpečIÍě' empirickyzjiště'rié, a dokázané. Tyto směry však
se dnes již většinou přežívají austupují novodobémU. idealismu,
který věří, žé, jest" mnoho cenných hodnot, kterých, n'elie ,empirií
dokazovati, ,a jenžhlédí na vědecké problémy ne jako' na výseky
samy pro' sebe uzavřené, jak si je zjednOdušoval ,pro svoji. 1'0-:
třebu 'positivismus, ale,pod zorným; ,úhlem vesmíru jednotného'
tvůrčíhó principu ve všehomíru,', podkladl1. to nazírání nábožen,",I:'h
8),'"
sKe o.,
,
"
".,
,
,,' _
"
':': Positivismus ve' škole jest nejeri~hl~sem: a: dozníváním pOsi.;
tivistické pedagogiky, minulých desítiletí,9) ale,i jakousi reakcí.
na' nesvobodu:a .útisk, ,jež bylo naší škole 'sriášeti za' byrokia~.
'tiékého·a církevního režimu předrokeníí918: '" >, ", '" , ' "
" Co' však je vpravdě pokrokové,' to se vždy nakonec sejde'
v,jednélinii.A tak i pokl"okovýučitenaické morálky a katecheta
,pokrokové církve.
'
' "" "
'. ',' Jaroslav Halbhubér.
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'STOLETA ,PAMET:SMRTI RAJA'RAM MOHUN"
ROYE~""
,'""
,,'
.
(Řeč, kterou" pron~sl Dr.J. G.Gadre;' Bombay"
dne. 22; září 1933.) ,
"
. '
-

J.

•

~ 'Essex\H~II, Londo~;"
, I,

•

-., Mám'k vám dnesv~čer p~omluviti' o nábožen~kém životě, a
, o' práci, pro náboženství, Raj a" Ram' Mohun ,'RoYe. Nežli' tak uči
ním, dovolte -mi,' abych vás :upo~omi1 na fakt, že temná polovina;
, měsíce Bhadrapada, t. j.dnihápolovina září, je zasvěcena slavnostem, kdy každý Hirid,muž i žena, vzpomínají těch, kteří jim,
,dali život.: Jiná významná skutéčnOst jé tato: iatím, co lidé' slavbožstev'. i . narozenin
svých, uvéli:..
- nostněvzpomínajínarózenin,
.
,-,"'"
. ,
..
I

I

,

~',

'",

"

~

,.",

, .8) Na dnešní šk~lu :vtonit~:, ~mě~~ ':pdsobí. zej'méri~<J.'
kozák;'
RádI, Uher i jiní. ,,~ ,
:::' 9) ,Učitelstvo národní 'školy'ose zejména ještě dosti nevymanilo z vlivu
význačnýchďpedagogů-positivishi' Krejčího a, {:ády, kteří "v nedávné ininulosti velmi na učitelstvo :zapůsóbHL'
, ... :
;
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kých' mužů,' kteří zanechali svoje stopy ~'dějinách • lidstva" je
obyčejem slavnostně vzpomínati výročí jejich smrti.TEmto obyčej najdemenejen,u,Hindů, ale iu křesťanů, mohamedánli, pár, sistů a buddhistů; Důvod pro to je jasný': tenkrát člověk' dosáhne
velikosti, když éele vyplní úkol svého' živohi..Myslím, že jeto'
Lv souhlase se skutečností, že 'jsme se~nes večer,všichni shro-,
má~dili, abychom slavnostně vzpo:Ínen~lismrti Raj a Ram 'Mohu..n'
R()ye, který podle pravdy byl nazýván otcem moderní Indie. ;' ,.
Narodil se v době, kdy Bengal, a vlastně celá Indie, byla po-,'
nořena y hloubku. nevědomosti a pověrYíidolatrie převládala
v celé .;zemij tuhé kastovnictví' dělilo třídu od třídy a člověk byl ,
hodnocen pádle kastovního rozvrstvení. Kněžství nejúčinněji za':
sahovalo' do, všech věcí,týka jícíchse Života, individua. Postá vení
~enybylo'naprosto neuspokojiv~. Sňatky dětí byly v obecné 'zvyk-:
, los tf ~'s tím,důsledkem, že bylo v zemi veliké množstvÍ vdov. ,
V Berigalu po věky trvalo spalování vdov.v takové míře, že podle; státistiky' Ram Mohun Roye (v brožuře proti·· tomuto zhoub-,
nénlUohyčeji) bylo V provincii Bengálské za' 14 let napočteno
,osm tisíc případů spalování vdovj to'znamená průměrně šest set
,případů za rok. Obyčej tento nemá sankce ani v Sutrách, ani
v, platných ,zákonech., V několika případech byly dokonce i, zdráhající se vdovy, donuCOVány ke splnění starého obyčeje. ,'" '
, ; Když, zatakovýchtó soé~álních podmínek zazářila duše Ra!l1 ,
'Mohun Roye, vyzývající k pozvednutí a emancipování Indie
, z. tohoto stavu nízké degrádace, splnila se' velká pravda, prohlá- '
šenáKršnou v,Bhagavadgitě:', . ' .
'
" . ,"
""Kdykoli dobro ve světě, k úpadu spěje, ó ,Bharata,' a zlo
kupředu se dere, tenkrát já nasadím svoji sílu.",
"
,
"~ Přicházíme nyní k životu Raja ,Ram Mbhun Róye a bude ,se
zdáti, že jeho živoťbyl zcela prostý. Narodil se 22. května 1772,'
ač někteří kladou datum jeho narození o dva roky pozd,ěji -:-',
k Radhanagar. Jeho ote~byl Vaišnava a jeho matka Sakta, tak-,
že pieta a náboženská horlivost jednoho a konservativnosta po-.
korná'o.ddanost druhého splynuly v jeho krvi. ,V časném',věku<';,
dvanácti let byl poslán do školy v Patně, aby'se';učil perštině,
a 'arabštině, a potom dvorním jazykům. Později,' všestóácti letech, byl 'poslán do Benaresu, "aby se učil sanskrtu. Studiem,'
těchto tří jazyků.'získal nechuť oproti idolatrii a postupněodklá
dal uctívání' rodinných :idolft. ' To, přirozeně pohněvalo, j'ehoptce
_tak, že' musel opustiti domov. 'Ač mu, teprve' bylo osmnáéte .let,
podnikl cestu do Tibetu,několik set miI.od . domova, pěšky,'bez
společníků, aby, se tam .'učil , budhistickým ,', zásadá Jll , v původn! .
řeči. Ve- shodě se svým odporem, k idolatriinemohl tolerovati, '
idolatrii.tibetských.'lamů a počal' s .nimi disputovati.: Oni sním,
přirozeně; nesouhlasili a dali mu svoji nelibost najevo, takovým
způsobem, .že· stěží unikl s:vým životem. s ,pomocí několika, tibet..:
_' •
ských ,žen, jiniž vždy projevoval svoji vděČnost.,' ~ "
17*
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. JS~ľvy~broj~~ cÍůklad~ým' stuaiem Sůter,počaldisputo~á:ti
. s pandity. Tito nestrpěli, aby RaniMohun Roý iasahovál 'do je~
jich ná:bož~nské povýšellosti ai oni počali s persekucí:- ..•.. ď·.
ď ,Vé věku <h:aadvaceti)ef počal'studovatiangliČtin~ a četl
Bibli; R. 1803. uveřejnit perský 'traktát s' arabskou předmluvou,'
riazvaný, "Tuh-tat-ul-:Muwahhiddin", t. j.'"Dar monotheistům~',
dílo,' prot,:stující proti ;:idolatrÍi, a' pověře ve všech 'vyznáních,
. pokoušej ící se. póložiti· společné . základy Universálního nábožen·
ství na doktríně o. jedinosti Boha.
.
. . . ' .'
..
. Po smrti'svého otce r. 1803 byl donucen na nátlak svojLrodiny hlédatLzaměstnárií. Nejprve hyl berním úředníkem a pozdě- .
ji se stal še:risteda:rem.u dvora. Mr. Digby: R. 1814, po' odchodu',
Mr. Dighy,vstoupn do veřejného života. ".
..
.
,Jeho skútečná veřejnái>rá~e může býti ohraničena léty 1814
až 1830, kdy odejel do Anglie.
. .
"
': Prostudovav .Bibli, počal :dispútace s křesťanskýmimisionáti, .
kteří to považovaHza neoprávněný zásah do jejiCh vžitých práv••
'A ták Ram Mohun Roy se potkal s neporozuměním'hinduistických" '.
'. pa.nditů na jedné a křesfanskýchmisionářů na druhéstrariě.
V tomto kritickém ohdQbíjehó ,života opustili ho někteří dávni
, přátelé, .takže stál. ve svém zápase' osamocen. Neztratil. odvahy, .
n~opak,' pod jal se s· tíÍn' větší energií" svéhó. úkolu: Kdýžse potkal
.: s oposiCí a ,persekucí na všech 'stranách; napsal tato slova: "Na,.
cestě, kterou mi.~rčujísvědomí a pravda, já,' rozený Brahmint
byl jsem vystaven výtkám některých mých příbuzných,: jejich!
předsudkyjsou.hihéa jejich'dočasná převaha závisí na' součas
ném systému. Ač mriožství jich shrnulo se~na: mojihlayu;-,třpě;'
livě :je nesu ti víře,že přijde den, kdy'mojepokorné sriahybu;.
dou posuzovány ď správedHvě'- a snad uznávány s ,vděčn·ostí.
V žádném případě této útěchy nepozbudu: motivy JIiéhojednánf
jsou
která
vidí
_. vv..harmoni'
' . s tou
"- "'.Bytostí,
,"
.v.. skrytě
, , , a odplácí
.. -'
z)evne. "
..
. . '
" 'Tento projev čisté dušé je nám klíčem' k celému životu Ram
, Mohun Roye.:
:.' , " , ., . ' . ď , ' ,
•
.' 'Raja',Ram Mohůri Roy zalóžilBrahmaSámaj r. )828.N~
i'dolatríe, ale' ctění. věčné, 'nedósažitelné a neprořněimé Bytosti.
stvořitele. a zachovateleuniversa. " ' .
"'.
. ' '.. '
...• ' čtěte jehoe'ssaye ,výchově,' právním a, berním systému,; jeho '
petice k parlamentu ozákazllzlého obýčejé spalování vdov/jeho názory na sňatky vdov; ,čtěte jeho traktáty o výchově žen, .
, o právech žen na dědictví přédků. čtěte jeho nespočetné překla- ,
dy tekstů Veda Upaniša.d, nebo, jeho traktát "Učení Jéžíše;vůd-' '
ce'k mírti a blahu". Pohlédněte sktérékoli stránky na. život Raja.:'
ův; ,riajdeté ,vždy 'neumdlé~ající úsiií reformo\':ati'a obroditisociální i náboženský' život .Indie. .'
.......'
.. •
. '. ~', .
r' , . Přihlé_dneme:"li k naboženské historii světa, uzříme, že' boží
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r~ka' stále a účinně 'zasahuje do jeho běhuprostřednictvím~eli-

,kýchinUŽů. Čas od času se Bůh sámzjevů.je~ ........... ,. " .... .
. Nejranější boží zjevenLmělo lidstvo'
Védách: "Eko Devah .
Sarva' Bhutešú Gudah~~, . "Jediná Nejvyšší Duš.eproniká celým
-stvořením"., Tato veliká universální pravda stojí beze změny'

ve

a

. dodnes. Jistěže v pozdějším studiunábože-oské historie Indie
lidé uctívali ·množstvÍ bohů a bohyň -ale. pravdou je. to, co
,Sir'Romesh Clunder DuH jasně vyzdvihuje ,ve své -;,Civilisaéi .
Indie" : "Zathn,có populá.rní mysJstaré ')ndie' představovala si,'
'božstvÍ v každém přírodním jevu a zatím, co při obětech byly
'. ,zpívány ··hymnyrůzným:-přírodním bohům,. zadumaný' mudřec
věřil-"':' i vtomtti raném. období, že všechny, přírodní děje jsou
. dílem: jediné, NejvyššLSíly a že všichni. bohové nejsou než, rozličná jména 'jediného, svrchovanéhoBoha.~·/
. ". . .',
''
','" N'ásledujícjéra zjevení se' naplnila y Ježíši Kristu, který žil.... ·a z-emřel vé službě lidství. Celým' účelem jeho života bylo vésti
',: -'lidstvo k poznání" svrchovaného Boha; Nikdy si nepřisvoj ovál
..•.. IladpřIr,óieriých sil, jak je patrno zmnohýchjeh()projevů.Čtete,
li pozorně Kázání .na hoře, je to důrazné odsouzení mnohých
'souča'sných' Špatností .. Bohužél, Ježíš Krištus stal se .obětíbrutál- .
jííhonásilí své doby. Pro fanatismus ,a nevědomost lidí, nebylo'
jeho dílodósta!ečně :oceněno. yesvépravdivé hloubce.
'..
.. Potom. přišla éra buddhismu. Když kněžská moc a idolatrie.do-.
ésáhly .svéhovrcholu, objevil's~ veliký Buddha a učil svoje násle- .
. ,dovriíky odkládati pověrečné obyčeje a zvykový ritualismus, následovati cestu dobra a spravedlnosti a praktikovati "ethinsa" '"Dobročinnost",. je~ jediná vede lidstvo' k -dosaž~Ilí nirv~ny:-
svrchovariéblaž'enosti. Je to však .skutečně .ironie osudu, že ...:..
ačkoli celý život· Buddhův1:lyl' jediným protestem proti higotnosti
.~ idolatrir~ lidé po jeho s!Drti ctili jeho šóchy. ."
-", :.' Příští éra začala životem proroka Mohameda,' ,jÉmž,vol~1 .
všechny národy pod prapo:r . svrchovaného Boha.'
,~"'"
. Následující éra byla vedena. reformátorem Martinem Luthe·::rem. Jeho život se značně podobá· životu. Ram Mohun', Roye..
'[utherůvoteébylpuritánského ducha. I pro' nepatrI10u .chybu
byl Ltdher otcem mrskán tak, až krev'tryskala z jeho tělaj"ve.
škole učitel ho bil nejméně patnáctkrát za dEm pro neučení se
úkolům, nebo pro trochu ,darebáctví..
•. . . ..... '., .' .' .~ ,
" V místě, kde žil, nebylo úplného překládů Bible. Proto ,chó'pil se překladu Bible z hebrejského originálu. Tenkráte papež,ství bylo'navrcliolu moci a kvetlo prodáváni, odpustků. Luther
shledal, že něco podobného nemá sankce v Bibli. PoČal disputace
's církevními úřady, ale potkal ses oposicí a persekucí. Když tak
. móře nesnází ho obklopilo a jeho život byl každýmokamžikéiir
v'nebezpečí; pravil: "BůhrrÍnenutí
žene. 'Nejsem páriem sebe
saÍna. Přeji si klidu a jsem h~ári dopróstřed bouře." '.- '.:.'
Když mu papež,nařídil odvolati jeho názory, pravil: "Dokud
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"nebudu přesvědčen, Písmem a 'rozumem; nem~hu a nechci odvolatf cokolivěk j 'neboť moje 'svědomí je zajatcem božího slova a
, ; není to ani bezpečné, arii' spráyné jíti protL svědomí. Zde je iná
'opora. -Nemohu jednati >jinak;' K,tomumidopomáhej : Btih. '
Amen.' ~ ',"
,,.' ",' "
"""
-,,'.", _
r -_
Nejsou tyto city :podobné těm, jež projevil RamMohunRoy
'tvářívtvářoposiciapersekuci?;, "
."
, ",
Možno říci, že potom následuje éra světců a mudrců,lndie.
Ačkoli' sem tam',ukáz'a1i tendenci kidolatrii
kastovnictví, pře'ce vedoucím tónem jejich uČení bylo otcovství, Boha á bratrství
"
>1idstva. Vezměme' riapř.<hy~ny· Tuka:rama, s~ kterýmijsem nejlépe 'obeznámen; Bylto':veliký:poeta~světec Západní Iridiea jeho
hymny staly sedé~n~m,chlebemkaždé hinduistické domácnosti., ,
' ',' , :
Praví:, "Na každé steicemé jsi se,mnou,-ó Pane. Cítím_Tvou
',rukuvmé,-:-::- jak vedeš mne. Kéžkráčíme,na s~ezceživotapod
~Tvojíochra:rióu. 'Jestliže-má slovaneznív Tvé harmonii, Ty'uvá, díš je na ,pravou' cestu. Ty 'sňal :jsize mně pohanění a daľs: nii ,
,"odvahu: V,šichni jsoumoji,přátelé;cítím veliké bratrství lidí. Pó-,
něvadž jsem v duchu apravděj)oznal ,Tvoji, přítomnost, tančím,'
-opojen radostí.:'
';
,
Nemluví tato slova výmluvně o' velikém, milujícím srdci svět-, ,
, ce? V minulosti bylo v' Indii na sta takoVých poetů-svěců. __ ,',
'Potom přichází éra Ram Mohun Royej' Miss, Collett, životo,pisec Rajův" toďpřekrásně~vystihuje:',íRam' Mohun "Roy stojí>'
'vhistorÍÍ jako živý most, přes nějf, kráčí Indie Z nezměřitelné
minulosti, 00 slibné, budoucnosti., Hýl obloukem, pnoucím sen'ad,' ,
'propastí, jež zela mezi starýni kastovnictvím a moderní humimi:'"
tou; mezi pověrou a vědou, mezi despotismem a demokracií, mezi
nehybným,' zvykem', a. pokrokem" mezi' divokým, polytheismem a
,čistýmtheismemjhyl prostředníkem svémuulidti, harmonický ve '
. své vlastní osobnosti, již budoval častým utrpením v osamoceno': '
sti i' koriflikty mezi -dávnou' tradicí' a' riezadržitelnouosvětou." ,
, 'Mnohé'soCiální anábožeIÍské r~formy, jež Raja·Ram Mohup. ,;
- Roy' zápoč~l' v 'jediném životriím~bdobí,' jsoujénčástéčně pochopEmy různými muži a institucemi Indie, ale není pochyby, že
v' pokroku:času búde Jé'pe oceněn jeho život i dílo;,Šivnas Šastri,
průkopník Brahmomisie a, autor Historie, B'rahmá.Samaj 'dobře
vystihuje to slóvy: "
'" , " " , ,,'
liS dalekovidouCímgeniemRa:m MóhunRoye počíná nové
'ránoJndie á jdenezádržitelněl kupředu, a~y,otevřeIodveře,ncí"'.
'vému světlu" Velikost jeho díla bude plně obj even~ vpřicházejí-<
'címvěku."
",
,:,',
. ,,',
> ' Mr. Justice Ranade u příležitosti šedesátého tfetíhovýročl
shrnuje: ,jRam Mohun Roy nehledí na Brahma SaÍnaj jakó n~
,1
" novou 'deklaraci božích cílů. Touží jen dosáhnouti harmonie lid-,
ské víry a jejího uplatněnfv práksi stdktní jediIÍobožskou údou
á ďděnítriSvrchované Duše srdcem a nikolirukania, 'sebeobětová-
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" '. ním anikoh obětí hmotnou.' Nebylo nic cizího v jehonázorech.
Přál si, ábyďmužovéi ženy opatrovali- starý poklad, víry a hlé-dali osvobození od pověry ,a' nevědomosti. To· byla práce, již za;"
'mýšlela: prováděti Brahma Samaj. Není na mně, abych řekl, jak
, dalece sliby byly splněny; nebyly:-H splněny, nenítohánboit jeho, ale' riaší~' Před námi leží tentýž úkol, jako ležel předním na
počátku století. A naše budoucnost záleží na správném jeho rozluštěni. ~rosíin vás u příležitosti tohotó'výročí,a:byste tento velí;.
ký úkol nosili ve svém' srdci. Jestliže bude dosaženo harmonie
mezi hlavou a srdcem, 'tělem a duší, indický monotheismus stane
, se největší mocí v zemi, spojující' v pevný svazek 250 milionů,
r'
lidí. Histoiiéké:rozdíly vyznání budou dále eksistovatijako růz,;.
né styly v architektuře. Křešťanský chrám' nebude snad míti·
.vzhled mohamedánské mešity či arijského chrámu, ale rozdíl)':
. stylu a formy' nebudou rušiti duchovní jednotu účelu. Po dokončenítohotojináveliká.ídea bude uskutečněna:, sjednocení všech': 'ňáboženstvÍ:(jež Roy nosil hluboko ve svém srdcí) ~ a Jehdá
lid~ ve. všech' iemích budou volati jedním hlasem: "Tvoje krá:'"
I
. lovství přišlo a' nebesa sestoupila na zemí."
,
Ram' Mohun Royodebral se do Anglie 15. listopadu '1830
"
, ,s posláním nioghulského císaře a také proto, aby zdvihl křížové
'·,tažení proti bbyčejispalování vdov, jehož zákaz chtěl dosáhnout.i
. , . .
.
, ,u parlamentu~.
. - Bohužel, podnebí, podkopalo jeho zdraví' a ,zemřel 27., zá.ří.
r;1833.v Bristolu, kde také jsou pochová.ny jeho ostatky. "
V tento posvátný den stoleté památky smrti Raja Ram l\iohun
. Roye projevme nejhlubší díky Bohu, že dal IndiL takvznešeného syna, jehož život a' dílo bude ma jákem 'budoucím gener.a:c~m.~):"
'
"
'PřeLO. Rufrle.
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ROZHLEDY PO· NABOZ. 'VYUCEA' VY CHOVE.
,

.

,

'vÝVOJ CÍRKEV'NicH A NÁBOŽ.

' , '

i'

POMĚRŮ ,V NĚMECKU..

, Chceme..:H pcizorovat a posuzovat církevní a 'ná,~cížÉmsk~ po:- "
'

'měry'v Německu, resp. jejich vývoj,·nutné) 'začítiijevypová:lečnými, nebof máme za to; ž,e v Německu život církeyně'-nábo
ž~nský souvisel s t. zv. válečnou a poválečnou psychoso!1' 'z níž
se německé církve, ať protestantská, či římská nedostaly, ven

dosud. '

-,'

" ' ~)'Doufáme" ~e ~~. zavděčím~ď~ašim čtenářům uv~řejněním 'této, před.
, nášky. Ram Mohun, Roy je důkazem, že ,boží ,duch vane, ,kam chce a nenívázán jen na' křesfanskécírkve; (Jan 3,' 8.) Pozn; redakce.,'
,
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, Něme'cký, protestantism,Či k6nkrétněji>lutheranism,ostatně

nikdy~ebylnaladěn " nějak.'. evangelicky~acifisticky->to

'.

"

ostatně, už od svého vzniku. Nebylo, to náboženstvÍIÍlalých', po- ''..
nížených,:,nÝ9rž německé šlechty, která :,v něm:;a ním našla '
krásnou příležitost obohatit se na účet římské církevní šlechty,:
jež ,v 'lutheranismu.našla, rovnocenného, ne;.H 'IepšíhoparJ-,
, nera. '-:-:- Lidzde:.hrál celkem roH statistů. (Cuiusregio,eius ef
religÍO;), '
,
';
,;
"
'
"""
".
,'
'Také, sám, zakladateLlutheranismul,' Martin Luther,~ ne;by}
:', ,nikterak nakloněn kpassionismu,' jak(),náš:M.Jan,' nýbrž byl to
'duch výbojný, . duéh hoje. V 'těchto" několikaslovech;jest také
naznačen ,rozdíl, re'forIÍlace naší a, německé a také "klíč K ' jejím,
úspěchům -':nehleděk tomu, ž,e vlastně potomci obou reformací"
se vlastně až dosud charaktedsují stejným ,duchem. Nechceme,
" • se' také pouštět do 'rozboru' fysiologického, lépe snad řečeno 'rasového, poklid totiž různé r~sy mají vliv, na charakter refor,masí
a:, reformátorů. 'Jen, připomínáme,' žeiKalvínbyl duch bojovný;který,'senebál pro uskutečnění svých.ideLproHti krve,"
a také Zwingli na curyšském náměstí"či nábřeží třímá ~'vedle
bible-evangeliá:,meč.' (Socha.) Tedy přirozeně od našeho Chel..;
čickéhó,ď a chápání.. křesťanství "J édnotou" , obrovský' rozdíL
, A· přece i Luther, Kalvín a Zwingli a hlavně jejich následovníci
.by se velmi podivili, kdyby se jim řeklo, 'že . jejich "prostředky'"
, nejsou křesťanské á,oni křesťany;"' " "
, ."
,
,Také pokud: se. týč~ římské cí~kve ně~ecké','nútno~i uvě, , ,domit a abychom tak řekli, stále 'zpřítomňovat, že:áni onase
nikdy nebála pouŽítinÍeče a ,krve k šíření évíuigelia Ježíšova:: '.
Stačí, jen ,připomriět t. 'zv. '"pokřestění" Slovanů polabských;
, křížové' výpravy proti nám a !ůzné ty německé mariánské ,ry:"
,mské řády ~slávu to ,;křesťanského rytířstva'';''" '. ','
':Pohoršujeme ;e sice stále' nad islam~IÍl; Ž~šířilsvé"úče~í
, ohněm a' mečem, ale jeho "křesťanské" partnery nevidíme"::""" a
" přece jest třeba stále náš lid uvědomovati, jakým způsobem stal
'se náš národ "křesťanským",t.j. římským. 'Nebyla to vnitřní
,náboženská síla těch "misijriíC,h" církví" nýbrž politika, atóuha ,
pokolonisaci. Ostatně zmínili, jsinese již ,často o tom, že i ny':',
:nější misijní. činnostrŮ'zných' církví, t.zv., křesťanských,nesle- ,
duje jiných cílů. A ,to, právě jest největší překážkou šíření se
skutečného evangelia: Ani ,císař Konstantin,' aniViching,ani
Pribina, riemělina zřeteli J ežfše, nýbiž moc politickou a římská
církev. nemá se čím, pyšnit - a Piibinoit ovšem ani ne náš národ
či stát. '. ',:' . : ',' ',ď " ' ,,', ' , ' . ' " . ď, " • ~ "
" Komu foto jest jasným, ten nemohL býti překvapen,,' že ně
mecká lutherskácírkev" na světové,konferenci Stockholmské,
:tedy, konferenci pro mfr, života. dílo evangelia (Life andWork), "
p'ro pokání církví t. zv. křesťanských-se postavila tak' pohan- '
.
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ský,upřímněproti mírú, za' válku 'odplaty a' měla odvahutofo'
", sv{stanovisko krve hájit dokonce theologicky. "
',
,
, Ovšem najdeme poněkud theologické vysvětlení: k tomuto
.' .stanovisku' 'německých / církví, 'a všech ,církví starověřících či
~lépesnad' řečeno, stařevěřích,připomerieme-li si,jejich věrouku
: o· vykoupení ~ kde, na základě Pavla, ,a tento v duchu: a pod
, ,vlivem mystedígnostických, přičítají Bohu':'Otci touhu a nutnost
, 'krve svého vlastního Syna -na usmíření hříchu čité-rajské
, . naivnostiiprovédené,prý ještě k tomu prvním.člověkemAda',mem;, Myslíme, že žádný : theolog: hy se, neodvážil podobnou'
vlastnost, ježjest vlastně nejvyšší urážkou Boha Otce, přiřknout
nejposlednějšíinúčlověku.A:v'takovém falešném názoru "na',
',' Boha vychovávají: církve ( zv. pravověrné svoji mládež. Také
"idea Starého zákona, a jeho názor na Boha a války a zručení ne,přátel --iineprospívají u niládeže nikterak k šíření >pacifisti",.
, ckých ideí evangelia a bratrství lidstva. ,
.~<Vě'cjest hlubšího ,významu při výchově národů, jejich mlá':
/--, " :deže,a mentality, než se snad zdá na první póhled.Zde také,
leží', klíč:k, vysvětlení,- proč ty, církve, ;které ,stále se chlubí a ko:. nejšísvéď svědomí, že jsou pravověrně' křesťanskými,' mají ve,
.' skutečnostHak málo společného s křesťanstvím, resp., ještě snad
lépe řečeno s Ježíšem.
' ~.
"
. Zde by snad nalezl i své vysvětlení p. redaktor Pavel Vaša,
kterého rmoutí, zcela ovšem správně, fiasko nejen socialistů, ale
j církví v Německu,k&yž píše: (L. N.r.41, č; 50S):
',,,Ale více než úpadek soéiáln(demokracie v Německu zarmu-'
'cujenaprosté selhání 'církví v boji ,o duchovní hodnoty. ~Obě.
hlavní církve v Německu, katolická,i .evangelická, v rozhodné,
chvíli se podřídily a zapřely své zásady. Katolíci ,se :aspoň po:kusiliď o odpor, kdežto evangelíci přešli do Hitlerova tábora
,ohromnou většinoU ,dobrovolně s' vlajícími, prapory .. Zřekli se, .
záse .většinu dobrovolně, všech velkých vymožeností reformace, '
, zapřeli svobódu 'svědomí, vydali židy pronásledování a za Vůdce.
~místo avedlé·JeŽfše uznali Hitlera;'Národnost; rasa se takéjiIn
'stala. místo prostředku nedotknutelnou modlou. Barthovo heslo:
,
Do katakomb! nemělo ohlasu a nemohlo ho mít, .neboť do .katakomb'bý šli jen málokteří 'duchovní h,e z s výc li: s b Dr ů; .. '
Těm,'je Caesar, ne Ježíšheslem~ Neboť také u' církvL jakou so- '
ciální demokracié 'má:jejich slabost hluboképříčiáyvnitřní; Ne'vedly:dobu, nýbrž daly se jí většinou: bežvolněďunášef. Předklá~
daly a předkládají, svým ;člĚmům tičení; jemuž' jejich hlasatelé
už' sami většinoU věří 'jen se, všelijakými výhradami. Není úž
dávno souladu mezi přesvědčením aůčením. Proto smějí církve
p()rušovati'i své základníprihCipy, jéjicnčlenové jsou už na to
zvykIí~,nebojich neinají' nebo'neuznávají.Chybí vnitřní tiábo-'
ženská pravdivost, jako :demokratům' chybí politická poctivost.
Zákládkrise i tu jemravní.~·
" ,
'

'i,
"

~

"'1

"

.\'

,:Nittno ovšemk,článku p.P.,Vaši"dodat,že římštíkatoHci
se sice pokusili oodpor"ale,více politický a jako '
politická strana', "Centra" - než Vatikári, za konkordát "Cen~'
,ti-Um"Hit1erovi prodal (podobně jako v Itálii "po'polari" Mussolinimu)í nehledě, ktomit,že německý, lid římsko-katolický
'v masách' o'pouštělřím,' k~t6Lpólitické spolky a' přecházel pod ď
,nacionálně'pohanský 'lomený kříž vůdce Hitlera. Zde tedy sku- '
tečně římská církev dožila sei"se svou výchovou krach1Ídu~
chovního ,a ,Hitlerči Janatism 'němectví stal se' něm. římským
katolíkům větší 'mravrií hodnotou (z jejich stanoviska ovšem),
než ,sám· Řím. ' . '
ď
-,' " "
Podobnftomu, bylo ,ovšem i u německéno' socialismu" který'
sice. internacionalismus "čile exportoval, ale pro' sebe v reservě.
,siútchoval německýnadonalism ---'- ať již za Viléma či Hitlera.
'Takže zde i skutečně uplatňujes'eskutkem, a 'tedy realitou;
1
tvrzení skeptiků:a lidí znalých 'dějin a duše národů,' že Němec,
. j~sf a ,iůstane' napřed NěIricema teprve, zbude-liniu,v,duši
místo, jest sociaJistou či křesťanem. To by mělo býti ovšem i váž- "
'~l
né: pouČení a memento pro, riaši' naivnost, neboť, jako vždy výjimkapótvrzitjepravidlo. A není také žádnou' hádankou,'že
setká~li se ,vlk s ovcí, kdo' žé zahyne. A myslíme, že národ náš
právě svýnlÍ dějinami náb~ženskými dokázal, dosti dohře světu,
, žés~až}l ~e býti křesť~nským vpravdě-'-,a bojoval-li, byl to, jel) ,
boj obranný, za 'uchránění duchovní-aiysické svobody, na-niž ,",
má každý tiárod právo přirozené, t. j. j>římood Boha-:ale nemyslíme, 'a to jesttřebá říci, že ve 'jménu křesťanství, by náš
'národ musel býti národem ~těchovcí;zatím co ti "praví křesťané",
kteří ,na nás' házejí, kamený kacířství a nekřesťanství---'- n~báli
, se '"chlubiti se ,mečem" místo,křížem,místo mírem,;a .láskou
Ježíše,násilím~'
',"
_' "
',',
' ".'
A' bylo ;chybounašich'passionistů' Cnelčickýcn a Bratří, že
, neuvědomili si tůto smutnou sice a přece 'pravdit"anebylo by
bývalo tolik zbytečně prolité krve národa' ajeh6 ,poroby it'
,zklamání víry v cizí ,pomoc, jak .dožiľ se toho Komenský. ' :
ď /
Otázka sebeochrany,' pacifismu za každou' cenu,jest ovšem "
prov'š~echny křesťanské církve an,árodYinejen Němce, pro-·
blémem mravním. Stačí si,připomenout dějiny židovské za dob,
Makkabejskýéh; Ni Židé nechtěli, abyďneporuši1isoboty, bojovat
proti' Antiochoviřkouce: "Zémřeme všichni 'v sprostnosti své, 'a
svědkové budou' nám nebe +země, že nespravedlivě zabí jíte nás."
Antiocháto ovšem nijak nédojaJoa ,také nebe Židy neodměnilo
zázrakem v odměnu za svě'cení soboty, li Antiochovovojsko Židy
pobíjelo'jak ovce,a tuŽidé,kdýž'jich, bylo již velmi mnoho po:'
bitých 'poinalLa' přiznali,' že by svým ,sobotním pacifismem' ,byle
"všichni vyhlaieni z země~·ď(l,Mak. 2'37,' 40.). vzchopili sea
, zvítězivše, ušetřili t~k národ svůj 'od krveprolití 'a,vyhlazen~.
Jest velikou chybou, že" naši protestanté před Bílou' horou, ne(předáci,nelid)
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Makkabejskýéh (knihyt. zv. ďmimok~ribiíick'é,' ale veHni

',',

po~

.učné a morální na rozdíl od jiných knih St. zákona, karionických).
Snad by bitva na Bíléh6ře byla pak 'dopadla jinak; a též ,i ríá~

. národ . byl by hývaLušetřenkrveprolitfaotroctví .. " , ' . '
. ',Nelze ovšem, dle našeho názoru, Vysvětliti církevniinentali,tu '
německou, jak jsme' se <> ní zmínili, jen' rasou gef:'1llánskou,a. to
již vzhledem k jiným skutečně germánským národům, nehledě
·ktomu, což jest velmi důležité, že totiž vůdcové Německa,Pru
šáci, jsou vlastně pologermáni. Mimo to také u Slovanů' jsou
pak .. národové, národně velmi aktivní (Poláci' .a Jihoslované).
Určitá pasivnost a pasionism, přičítanýrase slovanské, má. spíše .
. i,
svůj původ ne snad ,ve zbabělosti,nýbrž pochází. z prakolébky
Indo--cvropanů; a právě -ty prvky charakteru indského .uněkte:'
'rých .Slovanůzdají se převládat., ','
. .'...
'.
'," . .
/>,Nutno ovšem. veřejně doznat 'a se přizna-t, žeáni římská cír-,.~ ,
kev ani, lutherská 'církev, obě tedy,. jež honosí se názvem kře
{'
'sfanských,'nedovedly z Němců; jako-,národního' celku,. za ta~
ďdlouhou~dobůvycho:vat křesťany, a že tedy. ztroskotaly ve svém
: ·křesťanskéni: výchovném umění ke' království božímu. Tedy ji- ,
ziými. slovy; že v Německu měly křesťanské církve tá.k málovlivu
na'lid,že,snadno v lidu'zvítě'zil Hitler mi.d Ježíšem. ,Ostatně
máme dojem,: že ty křesťanske německé'církvese takmnohoo to·
. vítězství Ježíšovo nestaraly a Jeho porážka že jim není nikterak
nevh6d.
. , . ..',
Tvrdilos~,ž'e světová válka dokázala zřejmě krisi a porážku
církví t. zv. křesťanských a že jest začátkem jejiéhúpadkuá
korice~ dokazovaly to náboženské· společnosti t: zv. ~ nekřé
.sťanské (Indové), ale. snadné' vítězství myšlenek.Hitlerových
v' německých Církvích, nad .idcami.JeŽíšovými· dokazuje," že zde'
vlastně skutečného křesťanství vůbec nebylo. (Myslíme, přiro- :
zeně zase'celek.)· U:, jiných ';,křesfa:nských" .států tomuovšém.nenJ
'mnoho jinak a nad tím by se vůdcové křesťanstvamělf vážně'zá'myslet a jíti do sebe.' Tak to jis-tě pochopil Soderblom, ale jeho:'
'snaha nalezla poměrně málo ohlasu u:vůdců církví-' ač 'vše' to .
mělo by nýti pro církve vážným mementem. Zde' také leží pří- .
čina, že církve nemají' žádného vlivu na veřejnost a nejsou
, brány. vážně. Skutečně soumrak;
.
';Ze i papež' ustoupil před,Hitlerem, jest jistě zajímavý 'příznak .
poměrů; jenž hy lákal .k srovnání s poměry riašimL' Hitler
vyhrál a předstihl. i Bismarka, kterému:sejistěani nesnilo, že
by římsko-katol.'poI,itická strana "Centrum", tak mocná,vlivná
,strana, mohla 'býti rozštěpena- iasouhlasu'Vatikánu ještě •
k tomu .. Kdyby to hyl ještě před nedávnem někdó řekl našim' .
politikům, že dokáže .to terinedostudovaný Hitler; hy.li; by se '
. ,mu přinejmenšim vysmáli. Jak vidět,: Prozřetelnost vede někdy, '
národy poněkud 'jinak, než jak rozumujeme my. . : .
.
Hitler: níáriázor, že církve a hlavně ,kněží nepatří dopoliti~y,
./
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';.nýbrž..~~ kostela '-, u nás se kdysi otomdeb~to~alo,že jest to
názorsprávny, náboženství dokonce., prospěšný,ď a byl to tuším
hlavně tehdejší profesor' Masaryki který ,se ,bil za tento Ílázor
a snád táké trpěl -:-::. ale u nás se'néprovedlO nic v tom 'smyslu.
Hitle:rovi se' to 'podařilo zázračně lehce'a ,dokonce Řím musel
chtě nechtě soúhlasikďJakvidět, umí ,také Řím svým kněžím pÓručit,že nesmí ,Se plést do politiky, ovšem ,v Německu":- u nás
'Hlinkovi; Jehlicskovi a jiným prý poručit nemůže .. Jsme dokonce
, tak naivní, že politiku Říma v tom smyslu si ,sami sobě oml ou,.
váme a sami sebe "i diplomatických důvodů" flagelujemej dě,.'
láme ze sebe polodivochy, jimž ,prýlezesláma, z bát; .Žel, ,stalo
,se. Hitlera, jak vidět, Řím se bojí. , .
,
.',
. ,,'
, Ve svém dOpisu' něm,; profesoru Ehrenfélsovi p. p. Masáryk.
svůjdřívěj šíÍlázor 'na' politickou činnost ,římské církve· iásadn~
,~měnil, že, jako říms~é církvi se' jedná v politické její činnosti
o' mravnost, adokorice k našemu překvapení omlouvá jí slóVY1
,;,Tak jest také: zapotřebí rozumět politické:úloze. katolic~é
(římsko) a \TŠ~chostatních církví~', (K:J.č. 42 r. 32), nevíme,
,které ty ostatní Církve p.,president mysleli ale pokud známo,
'nás' pracuje politickou stranou a politicky "jako. taková" jel!'
římská' církev. Nevíme také,'zda eventuální politická činnost
naší církve;' ,hýla· by' posuzována". také' tak "blahovolně, a zda
,přísnými kritiky,' jak, již je máme, nebylo bý,. to, připočteno
'církvi naší k: minus~ " .' '.
.
' ','
_
,"
',Ostatně jak pěstovala římská, církev: a'její kněží mravnost
,v politice, víme z dějin a též p. president to nejlépe zakusil nl!'
svém těle. Není dobře. na ty\o,věci takbriyzapo'mínat.. , r . ":
" ,,'VNětrteckutedyi Hitleri Řím a německá veřejnost mánázor,žekněz,nepatří',do politiky, nýbrž do kostela (lép~ :řečeno,
,j~nk duchovní' službě lidu). Přirozeně mohla by sea tomto ,názoru,:zavésf)liskuse ... (K.ďnašim poměrům nútnoo:všem připomnět,
'že za, Rázusem ďnestojLevangelieká církev že jeho strana není
. ,.také stranou církve evangelické.)
.'
" ,:.
" ď,
" ,Pokud pak se týče " formální" organisace ď německého proté;..
,slantisl11U, není pochyby, ,že, akce.HitlerOva protestanty sjed:',
I
:notila, ne sice, vnitřní,silou, nýbrž rozkazem, Je jisto, že'pro:", " ' i
testantským církvím nejvíce škodila jejich roztříštěnost a 'ne:",
jédnotnost;' která vedla 'je .ténÍěř k impotenCi, zvláště srovnáním, '
, 's celkovou; vnější činností římské církve. Čásfojsme ide .o to~'.
psali.' Jedná se ovšemoto,'jak:toto sjednocení se projeví uvnitř '
,církve a jaké ukáže' duchovní' plody a' užitek.
' '.
'","
. Jest 'ovšem 'zase' příznačné pro německé církevní poměry; že'
Hitler tohovšehó dosáhl t.zv. demokratickou cestou, t. j.vol;.. ,
bami (vůle 'údu) .::.:..:..podobně jako syé politické,moci, jak správně
:to připomněl p; president. A' to' nás vedlo, také k, tomu, abychom
se, na celý tenněníécký problém dívali psychologicky, t. j.~a
'" duši 'německého národa .:- zde jest klíč.
'
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, Prvníčlánek;,Nového zři~eníněm.ev.~církve"ZÍ1í'sice,velmi

křesťansky a slibně' (Nedótknutélný'z'áklad něm. 'ev: církvé 'jest
evangelium o JežíšiKristů,ják je' tÍá~osvědčeňo v ~Písinu sv:~

á jak ve vyznáních refomračních nově" vystoupilo na'světlO.)

, (K.' J. str: 217, r. 1933.) Ale máníeurčitou ',pochybriost,'zda~hě

mecké 'duši by lépe' nevyhovovalo a žda nehylol?Ytéž ~přímnějš(
vyinání něni.: hraběte Reventlowa' (snad potomekpobaItských'
Slovanů): "Ná,zýváme' se křesťany, nejsme jimi však a nemů": ' ,
žeme jimi býti. Křesťanství neodpovídá naší rase (I). Ukřižo",',
vaný asketa' je bohem 'zestárlých 'a chorých.": . ' ,
" ','
'.'
Prákse uk:áže (a sriádjiž Ukázala), za kým Němci, respektive
jejich, éírkve'půjdou spíše --.: 'zda 'za Ježíšem a' svojí' církevnf
ústavou- či za: Reventloweín.
'
,
Drs.:,'
•

>,

,-.

~

,

I,

: ÁKADEMICKÝ
:.TÝDEN' ŘÍMSKOKATOLICKÉ
.. : .
INTELIGENCE.
-,"-,

Zná~éíé 'riáhožens~ého,';iv~ťa,v \:írkviďřímskokatolické

", '"
v ciiiÍlě i unás'poukazují od několika let
skutečnost, Že' uvnitř
tétó Církve projevuje s'e'nové r~šení duchovního ~ájmů, jeŽ od'

na

nepatrriých. ohnisek zasahuje' i širší kruhyvzděláncůj před ne-'
dávnemk náboženským otázkám zcela lhostejnY-ch.' Dovídáme.
se, že kolem několika kiiěží'bezúhonnéhó'života soustřeďújí se,
hloučky mladých 'lid(se'střédoškolským ivysókoškolským vzdě~
láním; ,aby 'se podřídiltvedení doktora' katólické církýe' sv,' Tomáše Aquinského,aby' se posvěcovali'společnýffimodlitebňíIÍl'a; svá-',
tostnyínobecenstvím, a vycházejí pak z tišin svých'uzavfených
" p'or~d s ,programem ',' nábožensky i, kulturně, roz4odným, li, ~ů,~ ,
sažným,
'
..
. ", >
.'
' '.
": ,
"
, "Také čeští katoIícimají středisko svéhóprobuzeneckého'
, hnutí, jehož hlavním' dlemje""omnia renovare inChrist()".Ča'::
sérrt se, zmíníme v "Náb.revui" o literárníchpočinech·této sku':',
, piný,'jež je vedená', dominikánským řádem a jež' p~avidelněovoce
své práce ukládá jednak ve' sCholasticky' těžkopádné; "Fi1()sofiéké
revui", jedtiákvnáh6žen'sky výchovné revui "Na hlubinu". Z ini-"
dativy spolupracovníků těchto dvou revúí doŠlo 'letos',ke' kotiCi '
září a ,začátkem Bjná k pořádání prvního akademického 'týdne,
o,němž chci podat zprávu, pokud'mně bylo časově možno se jeh?
přednášek účastnit. '.' ' , "
':'",' "
.
, ' Akademický týden' zasedal v břevnovském klášteře 'a byl pří-~
stupný inteligenci bez rozdílu vyznání.' Účastníků hyloďvíce než,
200 a chodili na přednášky s' vytrvalou pozorností. Značny počet'
bylshideritůa studenték vysokoškolskýc:h.:Pořadate1stvem, by~'
položen důraz
kulturní ráz podniku. Proto byl v'oleti, za místo
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první- konference. břevno:vskýklášter,. založenýBolesl~l.Vem. II. '
k šíření křesfánské' kul tury v' našem národě. 'Kulturním iřetelům"
, byl uzpůsoben i'program AkademickéhO' týdne, Jakže přednášky,
byly konány ,z dogmatiky a metafysiky, podobně. jako ze socIologie aeštetikYi Při,toJ:?l.úmyslem'byl0 osvětlit nyn,ější stavčes~
koslovenské' národ llLkultury:pod zorným úhlem; zásad sv. ~To
máše Aquinského;kterýpróhlašO'ván za myslitele' moderního, tO'
i estpřed jíma jícíhO', podle. pravdy smyslskutečnostípřítóniných
,ibudoucích;
'. ' . , , ... ',
' ....
. , , ' ,', "
'. "
,,'
,
Při zahájEmí 2S;'zářípronesl inaugurační přednášku dr., S. M. '
GiHet,:generál dominikánského řádú z Paříže, na ,téma: Filósolickdmetoda sv.Tcnnáše Cz zkušenost. Hlavní thesí jeho přédnáŠ: ' .'
ky bylO',že metO'dasvatého·Tomáše· je založena.'na:,přesném,po'.::
. zO'rO'vání a naeksperimentu; nikoliv. jen na P?myslných cl neži-:
, vO'tných' dedukcích:.' Nej duležitěj ší 'problémytomistické filosofie .
, tykají se,přédpokléidůpo:znání a společenské mravnosti. a řešení
sv. Tomáše je podnětné svou časovostíl prO' přítomnou dobu,Je
omylem' posuzovati sv.' TO'máše 'j i:tkO" epigona Aristotelova. Svatý Tomáš sé vědomě rozhodl pro empiricképředpokladynietafy
siky Aristotelovy, PO'něvadž' Platonova, spekulativnost neodpoví-',
dala: Tomášo:vě sklonu.k pokusům naz~kladězkušenosti;Y teo-,'
rii' poznání je sv.TO'máš umírněným realistou, připouští-'objek
tivní platnost lidskéhO' poznání 'při objektivníeksistericI trans.cendentální skutečnosti,'jejíž bytriost,zprostředkuje ,člo~ěku
smysló:vé vnímání" uvědomělé, v; myšlence .• Tomismus karakteriso- '
val přednášející jakofilosofii.bytí,pO'něvadžv něm inyšlenka~e
. ' odvolává k bytujícf skutečnosti. Noetický realismus s~. Tomáše .,.
je základem. jeho sociální morálky, v níž.:se:po~statněliší od
'
, východisek ,positivistické sociologie a etiky;Tomismusnel~ká 'se
, eksperimentálního nátěru moderní ďsocI6logie,a chce odkrýti jelí
klamně transcendentalistickou 'základnu. Modern(sociologie bu,dujenaJeoretických, skutečností nep6depřenýchthesích a. 'bytí'
lidské jev ní postaveno' mimo, společnost. Sociologové musí se
učit vědeckosti II sv. ,Tómáše,poněvadž.u něho se, mohou naučit
'správnému pozorování . lidské přiroieno'sti., a života 'pospolitého;
SociolO'gové chybují,j~stližehledajícíl lidského života v kolek~
"
ti,vitě. Člověk ovšem nemůže býti vyňat ze'společenských so~:
vztažností a ' je povinen, podřídit. se. dO' určité míry závazkům", '.'
k nimž jej poutají.předpisy společenské poplatnosti. Avšak spo;',"
lečnostllemáprávaO'dvádět člověka od osóbní spásy a O'd osobní
, blaženosti,' která cílí k Bohu. Osobnost stojí nad:společností,' al~'
. konkrétníje4inec se svými osobitými nároky je'PO'dřízenspoleč~.
nosti: Světová krise záleží v· nesouladu mezi osobními zřeteli in.:.
, ~ividuálníprospěšriosti'azájmu společnosti,ďježjsou vyjá,dřeny"
ve společných ideálech.
... , " , " ' .... :, " ,
.
",,";
, : , Dr> Gil1eť přednesl svůj. projev. s·gallsk6u lehkO'stí' výrazu,:a/
Jrttensivní gestikúlací" jíž ,byl~( podepřena 'v:nitřní :přesvědčivost .'
,:~' - '
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. mistra ,řádu Kazatelů, jehůž zbraní, je myšlenka a můcslůva.'
Z1I!íniI jsemseů ůbsahu jehO' úvůdní přednášky půdrobněji,pů
něvadž' byla myšlenkůvě:superiůrní. Duchůvní prázdnůta arcib,iskupskéhůpůzdravu dra Kašpara~ trapně: kůntrastůvaláj když
,průmluvil k'zahájenfAkad; týdne pO'. Gilletůvi, ' půdůbně' jaků
. udýchanýprůslóv draJana Riickla O' půniěruřímskůkatolické církve k mezinárůdním yztahům nevynikal nijak nad průtněr-tucto,,:
véhů referátu.
, ..
'
.'
"
Připůjím k referátů· ů Gilletůvě přednášce dvě kritické pů
známky, v nichž se zmíním krá.tce.ůvěených námitkách; jež 'jsem'
si při .ní uvědůmůva1.,Pt:ů vzdělance našehO' věku můŽe být To,,:
máš Aquinský· příkladem čistéhO' zaujetí prO' věčné pravdy,pla.,.,
Hcr nad skute.čností smyslůvých je·vů. V jehO' půjetí přirůzené4ů ..
vědění (intellectus půssibi1is) jsůu zajisté dány předpůklady prO'
,,; .:' filósůfii' jaků' salnůstatnůu .vědunetheůlůgickůu .. Avšak Tůmášůvy
I, 'spisy ani meto~a deditldiv}1í v nich půužitánaprO'stů, nepřipůu~
. štějí 'důkazů,' že byeksperimentálnímetůda, zalůžená na indukci,
'tO' jestpůzůrO'vánískutečnůsti; popisu/.tříděnía srůvnávání ůpa
kůvaných dat
událO'stí, tvůřila základní ůbsah jehO" pnlcůvníhů
,. postupu .. Sv.' Tůmáš jak6 schůlastik· vidí půdstatu; pravdy v. ah.,
straktních schematech ůdtažitých Od skutečníhůživůta', á nepů- .
může, budůu-li' se neotůmisté· snažit tuto metůdu ůznačůvat jaků"
půpředně eksperimentální. Chtějí-li nůvodobíscholastikovésku-',
tečně' svůu' filosůfickou metůdum:odernis~vat, n.ezbýV;á, než :aby
, 'pokročili dále než jejich svatý patron a naučili se užívati induk• tivních me'tod přírůdovědeckých a duchovědných;, .. ' ,.., ",' ..
GiUefova ekskurse dO' sociologie byla na svůu kusost ;příliš
nároČnáj takže se mu nezdařilO' ,její výstižnější půdepření. Dopu-'
stil se obvykléhO' "křesťanského kacířství",jemuž se ani nebrání'
katoličtí,sodální filosofové;' kteří 'sedomnívajíj: Žévědeck'á. 80- "
důlogie, se může postavit dO' zajetí některé. křesťanské :konfese
a,,, vyznávat" některého církevníhO' otce.' Sociůlogie ze' zásadních
důvůdů, musí odmínout radů,.' aby se učila, rozumět společnosti '
podle' zásad . sv.' ·Tomáše, poněvadž. kriteria:: její. vědeckosti,.· Ježí .'
... mimů ·sféru jakékoliv 'apriorní dogmatičnosti. ~ Dr~ Gi11etprů":,, :
. slůvil·.v rámci AkademickéhO' týdně' ještě dvě pozůruhodné . před
Í1ášky,a' sice O' výchově intelektu a výchově\růlé,v nichž vyzuvihl p'otřeb'u hlubšího' humanitního vzdělání a důležitd'st 'vůle
k realisaci ideálů u mládeže. ..' ....... . ' ., ..... '
'. ; ' , ,.'
Druhou osobnóstí.z ciziny, která se~těši1~ zvláštníri1U zájmu,
byť dr. Múckei-mantl, , německý, jesuita z Miinsteru. ". Přednesl, ..
cyklus tří přednášek
předních ,zástupcích světůvé literatury; .
~a'něž pokládá Goetheaj půst()jevského.a Dantea. Přibásniekéni .
a myslitelském zjevu Goetheůvě si uvědomuje přednášející, že
genius může vYrůSti.i mimo římskokatolickO'.Ú círk~v.' Setkává. se'
s nadšeným souhlasem svéhO' katólického. PO'sh,lchačstva; když'
.projevuje' svůj názO't,. že~írkey mávé.st s miší dobou dialůg :na
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: celé 'kulturní 'frontě.':Radí k 'op~trno~ti při posuzování, zda hyl
, Goethe pantheista a obdivúje u něho bohatost a tvořivost 'osob:';'
, ního' života. Goethe~ ~ěl'by, se stát předobrazeni ;'osobnostní' ktil ..>
tury a v tom ohledu by mohl mnohé říci i katolíkům. Souhlasu' ,
, posluchačstva' ;l:ískává •řečník, dále, svým tvrzením;' 'že' vbudouc~: '
" nosti zvítězí ten'světový názor, který bude vyhovovat elitě ná:'; ;
, roda;,U,Goethéa setkáváme se: s podivuhodnou iOV,IlOváhou:meii' ,pozemskými, avěčnýmÍ hodnotami.·V Goetheově díle je, ,mnoh~'
ohlasů křesťanské pravdy i církevních forem;' Svým živýmmyšle~
'ním'a životaplriýmuměním mohl, by ív, církevní ,práci 'býti ná~'
-pomocen:' Mladá katoliéká generace má podlé řečníka přejrnout
. ' Goetheovu krásnou ,formu:a 'naplnit ji křesťanským obsahem: ~
'Podobně obsažné byly Muckermannovypřednášký,O Dostojevském, v němž vidíb:ásníka zmátku, hledajícího vítězství nad svě~
-tem démonů,Y křesťanské vířev,Boha;a o Danteovi;v jehož'dílé "
byl podlé řečníka:' dokonale předshlven duchovní řádavěčná za- ,
,kotvenost člověčenstva v Bohu. ,
"
, " ",', ' , , ' , '
, ,'Při přednáškách dra Muckermanna jsem zřetelně viděl, jak'
.- a~ademickou mládež 'silně ~ přitahovaly jeho, ktílturriípodnětya,"
jak přítomnLsouhlasili s jeho devisou,že 'celek současné ktiltu- "
,ry má. být ohsáhnut~duchem církev:ního vlivu, yprojevechspíšé ,
'vlídně shovívavého než' tvrdě kaceřuHcího ke' geniůrn:. Liber.ál':;,
nost německého,jesuitybyla překvapující; zvláště když' řečník, '
,prohlásil, ževidfjeden 'zdůležitýchukolůkatoHctví,aby za';'
chránilo z libera1ismtijehó víru 'v 'lidskou osobnost-Nevím 'sice;
do jaké míry dajíříinští biskupové'imprimattirVý~v,ě,'aby mlá:-,
dež .čet!a Goethea.a.D~stojevského a jiné vynikající zástupce'
" ,světové, litérat~ry;pokud ~ byli zásadním~: odpůrci'říinsko-kato~,
lického typu:křesfa:nstvÍ. Začnou-li jednou s Goethem pro krásu'
, " jeho' hásni.cké 'dikce,' bude. z.bytečný:i indeks ,zakázaných" knih'
mnohých učitelů, lidstva: ,,'
'
" ". ", '. ,', ,','
'.
, ' Jinak hyla na Akademickém' týdnu 'pfedÍlÉ~sena ;řáda:: rozÍna-'
nitýeh přednášek, z nichž:nělderémělyúroveň značnou; Nemohu,
, podrobriě:ji,'~ nich referovat, aletivedu aspoň krátce, co pokládání,
'zapodstatné", ' : . . : ' ""'" '., ,"';' "ď "
" Na sjezdu byla očekávána učasfznámého ir~nc()uz~kého "spL·
, sovatele' Pavla' Claudela, který ,se' nedostavil, ale poslal' konfe, rencisvoupfednášku zpřítomnění Bbha v denriím životě., Projev"
začíÍlál mystickým negativním výměrem božství a dálé v mnohých'
symbolických jinotajích" naznačovaJ, jak můžedušeď dpsáhn()ut
,znovuzroúmí v Bohu. Přítomnost, boží; se i evF předevšíťn v mirti,
',který'nám Bůh' dává' obrazem Sabatu;: Dál~:v,e, světle, jež,tím
, , lépe vyni\iá; poněvádž Bůh rozprostřel kolem nás temnoty. Bůh
. ", se, ná.~ďzpřítomň.ujedále vcobčerstvujícímpokrÍnú.duchov~ím a '
,v pramenu vzácÍ!ých "pozriatků. Chléb,:a slovo,.žívota dáv~jí člci:;
" věku. živo!věčny; ;;Každýčlóvěkje" 'Povirien" aby, složil svému,
Stvořiteli Svou osobní daň;-K našemu vztahu k Bohu je nám třeba
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,yícen~ž,smyslů a duchovních schopností. Je ~ám. třeba působení
jeho Ducha." : : ',' . ' < " , ",', : ' " : : ' ,
' , Z přednášek o umění uvádím proslov prof. Dra Cibulky o tra':
,dici a novotách ,v církevním Umění; němŽ uváděl 'doklady, že
církev :římsko-katolickáobhľěňovala slohy y církevním, umění,' neuzavírajíc 'se novým tvůrčíín snahám a korigujíc výstřelky nóyo.tářství vázaností tradiční.' Ing. Půjman shledávaI:v, tomistické ,
, filosofii základy ,estetiky. Dr; Birnbaum prošeľvesvé p~ednášce
památky Církevního :stavitelství v Praze podle jednotlivých slohů.
:. Q,vodní proslov, Papicův o pojmu křesťanské kultury, stejně ,
jako. přednáška 'DraSylvy':'Taroucy nevynikly nijak nad úroveň
školských referátů. Druhý z,nich,mluvil dogniaticky~okrisievrop.:
, ské kultury, kterou, si předstilVúje 'vyúsťující na rozcestí mezi
barbarstvím a' obnovou všeho v Kristu v rámci katolické církve
hlavním. receptem na řešení sociálních nesnází, jsou mu 'papež'.- sk'é<· encykliky_' Lidé; kteří nejsou .katolíky jsou ·podle přednáše~ :
jicího k politování. Zbožňovali techniku 'avzala jim chléb, zbožňovali volnost a přinesla jim chaos, ibožňovali humanitu a z.mě.:
nila ,se ybestialitú. A ,tak vrchol moudrosti di-a Sylvy-:-Tarouccy
:lie:shrnout ve větě ,jím proslovené:;,Dnes jen čekáme, že přijde
, k'átastrofa,'·která. smetá všecko, nebýt kafolicismusu.", (!) Potírat,
(yt~ 'dětinské fráze, jež vidí podstatu současné hezradrlOsti spole::čenské.vevšem jiném, jen. ne ve spoluvině římsko-katolické církve
za,dnešní neutěšený stav, necítím potřebu. " ' . , '
,
" Nesrovnatelně' hlubší rozbor současné sociální situace ve .
, světIe autoritativního nálezu' papežské kurie podal prof. dr. ,Be-. '
dřich Vašek, při čemž zdůra:znil, 'že sociální reforma předpokládá
"
'" duchovní řád ve světě idejí; Pódrobnější rozbor jeho názorů so'ciálně,:"filosofických, uložený v obsáhlém Vaškově díle,podám
, při jiné příležitosti. Rozbor základů tomistické psychologie podal
, 'prof. dr. Beneš, státovědecké teorie sv. Tomáše osvětlili P.Ská',cel a odb. rada dr;' Fuchs. Z jiných přednášek aspoň registruji
pr,oslovy' profesora Garrigou-Lagrange z římské'university Ange-,
licum:~o údobích duéhovního života na cestě mystické 'a yýklad"
:lékaře dra Partose o skutečnosti duchovního principu.,
",
'Moje zpráva o ,Akademickém týdnu byla by neúplná,kdy'bych se nezmínil o přednáškáéh jeho intelektuálních původc!! dra
Arit.' Habáně a dra Silvestra Braity, mnichů řádu Dominikánů a
o přednášce' kvardiána františkánského řádu dra Urbana, jež ,'se
vyznačovaly vynikající úrovní, myšlenkovou. \.'"
' . ',' .
,Dr.ďHabáň' předn~šel o metafysických životních hodnotách a'
ovýinamumetafysiky, pro život. Poukázal též na důležitost meta..;
" fysikY pro 'myšlenkové 'vymezení cesty k ,Bohu. Habáň, stejně
, j,ako dr. Braito, který přednášel o poměru přirozeného 'a: nad~ ,.
. . přirózen'éhó života,v' křesťanství" vycházeli: ve ,své argumentaci
, neúchylněz tomismu'. ,Bi:aito ',VIdí, v,křesťanstVí nábožeiIs!ví' 'abso~utní reality a ,nikoliv, n~~9~enštv(llÍ~~'.lf~ry.~; ~áklaď ~~~přÍ1:~ze.,.'
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,nosH kř~sťanství' jedán faktem, Že či~věk' svou úČastín~ ~qost(
'boží' v Kristu se stal božím spřízněným' dítětem.' ,Klřesťanství ,
, k()tví v nadpřirozeném jako v realitějavšak milost boží neruší při~,', .
rozenosť lidskou: -;- Právě na tomto' problému jsem'si 'uvědo,;;
, moval, jak,CČS přes' odlišnou christologii má s ostatnímikřesťanskými,církvemispolečný theistickýzáklad.
/ "",'"
;" Dr. Urban ve své přednášce o modlitbě' dal výraz'svému pře,;.
svědčení,že' modlitba jé nejvyšší Junkcí životní. Inkaniace Kri-'
stova v: člověku je etapou, kdeživo( boží skrze Bohorodičku a
"" Eucharistii plYne dáL ,Kristus v'každém člověKU žije celý a zároveň celýžijé ve všem: Modlitba v řádu nadpřirozeném je,dle
Urbana spojování se s Bohem rozumem a vůlí, a modlí se při ní'
, . Kristus v nás: Modlitba' křesťanova není hýčkáním citů. Má dva '
ter~íny; člověka a' Boha., ModlitbajeobjekHvním, reelním po- "<
měrem, 'je' určována ; danou pravdou. ' Je-furikce popředriě
rozumová. Jde při 'ní orozhov?r s ,někým, a o něčem, pravdy se
"
musí, stát v ní věcmi 'a ne : pouze pojmy. Dr; Urban podal řadu
,konkretních rad a'vysvětlil několik pochybností, jež mu přítomní
předložili o smyslu modlitby: ,-:Shlidiska CČSje pro nás ne- '
předs'tayitelná'modlitb'á ke Kristu, Panně Marii a svatým, po.;'
něvadž seřídíme podle Ježíšé Krista,který překonal jedno pokušeníuvědomiv si závaznost příkazu božího: í,Pánu Bohu své, mu klaněti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš." (Mat: 4, 10.),
fV duchu evangelia jeví sé nám mnohá forma zbožnosti, kterou trpí
římsko-katolická církev jako přežilá forma fetišismu: a mnoho',božství. Musíme však vzít na vědomí fákt~ že desítky. katolických
vzdělanců chtějí se v upřímnosti srdce svého 'skloniti před Pánem
Bohem' i" formami' katolickými. """ ,,::", '
, ':;, , ' , " ' Závěr všech předcházejícíc~informadvyzní 'stručně: V,řím,,:
sko-katolické drkvi začínají se objevovati i 'v' českých zemích
vá.žné', pokúsyo' cl uchovní' soustřed,ěníkatolických', vzdělanců na
základě;riesmlouvavě přísného plánu křesťanské'obnovy,a kul-'
, turníh6 výboje. Zatímjd~o první 'cílevědomé náběhy,kh~ré' se :
všák "již"misijně' projevily slibně po prvé letošním akademickým
týdnem. Varuji 'před tím, abýchom 'lehkomyslně a povšechně
podceňovali, náboženskou sílu: svého říÍrísko-katolickeho 'odpůrce.' ,
"
.,
,,""
'
" F; M. Hnik.
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,: SVOBODNÝ 'PROTESTANTISMUS 'VE 'ŠVEDSKU.' '
, ,Svobodný protéstantismus "ve švčdskti organisoval ~e teprve r. 1929.

Př~d tím vystupoval ve'švédskg theologii jen velmi řidce.Jako jinde tak"
i. ve' Švédsku ,pěstována a šiřenaosvicenská 'theologie na:' rozhrani 18. a :
19. stoL některými arcibiskupy,. biskupy a preláty. Vliv jejich jevil se 'až do
let devadesátých. V polovici 19:sto1. byl zlome;" náboženský ;"átlakzásluhou
libé~aÍisÍnu á pietismu. Tu teprv~· mohly s~ tvořit svobodné cirkve lutherské a
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švédské, kultúry byla církev nucena zauj~o~istariovisko obrahné.Zes~ětštění· byl~: tak silné,' že i 'v~ Švédsk~ .
byly kostely prázd~y. :Ale již v 19. stol. objevovaly' se,svobodnější theologické a nábož~n'skénázoryve, švédském písemnictví. Zvláště 'zasluhuje
zmínky bá~ník amyslit~l Viktor Rydberg, (t 1895). Koncem, 19.' stol;
, získala školit Ritschlova aWellhausenova přivržence; Zvláště to býl znám'ý
'Na/han' Soderblom,: jakoprofes~r náboženskévědyv·Upsale,: jeriŽ přinesl
do Švédska z Francie ~olnějšÍ názory (počátlí:em 20. století). ale nikoli
, dogmatié:ky.,Nový velký mladocírkevní směr ve smyslu vysoké církve
, anglikánské povstal ;r;190S 've studentstvu. Pod ochranou Soderbloma usi-'
loval o'ariglikanisujíé:( obnovu švédské církve na tradičně dogmatickém"
, základě,ale v' ~p'osicip~oti svobodnému církevn'ictvía protI. kritické ékse~'
getlce, při t~m však přizpůsoboval' se kulturně době a bránil se proti radikalismu' a:' socialismu, Mladocírkevnictví ovládá nyní· švédskou , církev:
Teprve .spisem 'pro/. dr. Em, Linďerholma "Od dogmatu k evangeliu" vešel
svobódný ',protestantismus ve Švédsku ve' známost (r.1919).,. NábožEmský
reformní svaz: švédský založen, vŠak až ľ929 a čítá asi 3ÓO, členů, farářÓj
~čit~lů, náboženstvia,; st~dujících theológiL· Vydává od: r. 1930, časopis
"Náboženství a kultura" s 2000 odběratel. Věnován~ úsilí zvláště bóhatŠí
"liturgii. V r.: 1931 byÍ, k~nán první veřejný, hojně navštívený kongres, jehož
~e zúč~stnili i' cizí bohoslovci.'
,,
'
,

reformované. Vlivem

,

.~

I

zesvětštění,

Podle přednáŠky prof. dr. E; Linderholma na konferenci
'světového svazu ve Sv. Havlu.'
I,'
A.Spii;ciř.

!

I
I

ROZHLEDY PO PíSEMNICTVÍ.'

REFERÁTY.
Pie r ~ e B run ~'t, L'introducfion , Jaký :protó'div, žejeÚě současná
des,théories de Newtón en France au doba' splácí pozorností sv6.;'dluh jeho'
"
, ;
XVllle :siec1e: avant 1738, Paris 1931, myšlenkovému' odkazu.,
'VII~355' p. ,:,'
,
,'
,
- Máme před sebou dilo, pojednávající o vstupu vlivu' á působení idejí,
, Když byltémě~, před dvěma sty
Ne~tonových~a půdu Fran~ie:á to'
lety 'odhalován ' Isáku ,Newtonovi v
Camb;idgev Ti-inity College pomník,
zátím' díl, ,jednající o vztahu Ne~to-'
stkvěl se na' něm krátký; ale za to vý-' nových theorii na filo~()fické á' pÍ'íro- "
dovědeck{ myšlení francouzské přéď
mluvný nápis:' "Qui' genus humanum
rokenľ,173S'- ,
' "
'
ingenio superavit";
"
"
Vtomťo 'nápise' ~bsa'že-n, je všechen
Newton zemřel 18. března r."1722
jako stařec víc~ než osmdesátiletý a
ob'div i úcta teh'dejšíhověktI' ke geniu
Newtonqv~: a k jeho dodnesmimořád~ v tu ,dobu bylo jeho dílo i za kanálem
'dobře známo. Ne' všude však proni-'
ně důsažnému' dílu vědeckému.'
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kalo'stejně. Zvláště ve' Frán~ii se t~k

slovy: co vzb~zuje' 'ne~řátelství ' neděloB ~rčitý~i potíŽemi, fejichž při- 'zřídka za něco stojí.
,
,činou býľo kadesiánst~í. , ' , . , " 'Jistě se ~všeni ~t~ž(imé; ,co ~lastIlě
, J~st dobře zitánlO, že Descartes n~- ,měli kartesiániďnewtonísmu zazlé,co
, byl jenonífilosofi'cktni spis~vatele~, 'cotheórH Newtonově vytýkali. '
nýbrž i ~Ýtečným mathematikem: Z~ktu nutn'ás BrUneté~ uzn~ti,Že
fíniál se i o jináodvětWvědeckáa v to byl hlavně 'poje~přitažlivo~ti, s
astronomiipi~slul ~vojí theórii vírů~ ním{ dle tvrzení' ka.rtesiánů '~~edí
(le systeníe,tourbillon~aire):ď ' ','
Newton'do'Vědý >jednu Z bkůltních
V krátkosti naznačeno' by 10 učení' o, kValit, které,' jakďsekar'tesiáni do- '
vírechasiiiikovétó: Existuje prosto- ", >mnívali, Déscart~s navždy vylotÍčÚz
rové fluidum, táhnoucí se všemismě-; p'ositivní'vědy;
'" "
, ry do ;nekonečna. V:něm pohybujise "Theo~ie vírů nalézala oporu ,á to
tělesa nebeská'a'.tédy i náš 'sluneční ' nemalou také vAkademiivěd.:'Její
systém:Slullce"kťeréseďotáčí kolem' <tehdejší sekretář Foutenelle '(1657 aŽ'
své, osy, tímto' mohutným: pohybem
1757) byl přesvědčený~ kartesiánem .
. u~ádí v~ouběžnýpohybi ,nejbližší Ale i tato bašta musila posléze povo~
masyc·fluida: Fluidum,takto sedó-' lit. ú~tÍ1P se děi ve znamení ~ftzných
sta vší do' rotace uvádí ~ tentýž pohyb. . oprav v De'sc~rtově theo{ii a, tak se
i další. partie fluida s pla~etámi. Ce; předcházely stále ostřejší a ostřejší
lek potom činí dojem vířícího množkritické, výtky s~ strany' stoupenců'
ství a odtud .také jméno. přijaté,:k' Néwtonových."
'.
,
označení' theorie: Jest o~Še~ ~é~ia, ,'Zapomenulé s~ vŠak, že theorie 'jsou
přirozeno, že vzdálenějŠi:partie flui~ tu riik'olÍv proto, aby se na nich'lpělo,
dární,vzdálé~ějšíod centra, otáčeni,
ale aby byly stále (pokud je to vůbec
budou vířiti s menšCrychlostí a inmožrio) pravděpo'dobnějšíniL nahra- '
tensitou, než partie jemu bližší. Také
zovány. 'Cesta', theorií je tedy cestou
V celkové rotační sféřé sluneční, bustálého se" blíŽení 'pravdě. Kon~erv~;'
dou implicite zahrnuty ,Ívíiové cel-, tis~tistadyvždycky velmi, škodil a'
ky d~uhého'; třetího' stupně;mánie-Ú "idržoválvývoj.'
'
" '
na zřeteli obíhající, ale, i otáčející ~e'
Korektury, podnikané ,úporně . na
planety 'a jejich satelity. Tato' nauka
Desc&rtově' theorii 'vírů ve Francii.
měla ovšem svoje. vady. Nedalo se j í ' před rokem 1738 by bylomóžn'o srov'le~cos ze záhadastronomických~ynati se, správkou chalupy, která je
světliti, zvláště;nezjevyzáložené ,~a n~ spadnutí. '
zákonech Keplerových. ", ~ ,
".', ' '. " Ta theorie užte~kráte patřila' na~
Přes, to však ještě dosti, dlouho
čisto' historii vědy. Byla ,jim u~ěle
theorie Descarlo~a 'ovlivňo~al~někte-' oživovanou mrtvolou;
"
~é duchy,drŽíc je Úsv{stráně proÚ
Prot~ také každéjeji další ~mělé
Newtonovi: \
"
",
"živení j~n diskreditovalo - odpůrce
, Omi resištenci, s jakou se potká-' newťonlsmu a newtonisty v boji po si- ,
valy uzávěry' Ne~tonovy, právě ve' lovalo.
""
Francii, vlástně považuje Bninef za
Spisy, tištěné na ,obhájení předem
jakoby, důkaz; ,už tehdy hlubokého zÚacené posice, ať uŽ to byly'knihy
vliv; n~wtonismu. J~stližetotiž po~a- a pojed~ání Sáůrinovo, Balfflngerovo,
Žuj~m za 'Ilutné brániti se pějakéthe- Castelovo, nebo VillemotovoJči C~ssi
si, uŽ tím 'dosvědčujeme,že jes tako~ niho, 'de Bernoulliho: a. jiných; 'dá-'
vo~toth'~sí '~utno, pÓčít~ti. 'Jinými . 'padly' zle. S principem' the'orie;Des-'
"

"
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~edávno byl do~l~ěn tento soubor'
cartovy se už astronomie dělati ne'
dala.
spisem o paříž,skéKo~uně z r~kti
, V období, které lze zhruba~meziti,
1871.
lety, 1700~1730, možno mluviti ' už ,o
Vše~ky tyto knihy' jsóú '~sány 's
,převažující~ vlivu newtoÍlis~uvpři určitou tendencí, js~u orientovány ko,rodovědě francouzské.
'
munisticky a snaží se 'ospravedlniti
, Z~láště je to patrno ,na pracích věpostup prol~tariátu ve velkýchchví-'
deckých z oboru optiky.'
"
lích jeho nástupu k boji.
.~(
..'
'
,', BrU:net tu rozliŠuje přímý a nepří
Tuto 'okolnost nutno míti na' zřemý projev ~livu ne~t~nismi.t na hfa:
teli i, při četbě, o pařížské Komu~ě.
dinu franco~zské věcly,při čemž rozJejíhistorie bývá obyčejněpřidává-:
umí nepřímým projevem reakcišvrchu
na jako'poslední kapitola panora~a
uvedených autorů" čelící krektifika~
tu pohnuté války prusko-francouzdm theoriekartesiánské.
"
'
,ské,' počínaje obší;nýÍn líčením z akt
Odtud ~Ž byla krátká cesta k<za-'
ge~erálního štábů pruského a ,ko~če
tlačení >oné r~sisteniní averse' vdči'
francouzskými' monografiemi tét~pro
principu přitažlivosti vďněkte~ých hla'FráncHnešťastné: doby od Fi~uxe,"
,
"
:"ách francouzských.' ď
,Lehautcourta, Roussela,a jiných.
, Už, v, prvních letech ob4obí ná~ledu
"Oficielní vládní kruhy francouzské
jicího (po roce' 1730) objevují se spipo
i;'1871 vidělyarcif v Kómuně pa~y" které možno označiti dobře jako
newtonské.Tak 'práce Maupertuisova; řížské jenbandu paličů, petrolejníků
, dále 'novější práce de Privat de Mo- a ~Iúuchistických, dryáčníků.
Vpravdě tu však šlo o pokus reali- ,
"liero~y a BenlouilIiho jsou 'napsány
sováni ,určité hospodářsko-politické '
, ve :Znamení naprostého opuštění stasměrnice, která je zhruba vyjádřena
, noviska' kadesiánského. '
" Kniha Brunetova je~tcelkově vý~ už ,v' jednom z Babeufových manife-,
znamným příspěvkem k historii pří- ' stů,*) kde se praví: "Příroda' daÍa
rodních věd s důsledky filosofický~i každému ", člověku rovné práv~ na
,a zár()veň ,specielním 'příspěvkem k' užívání všech statků .• Nikdo si ~epsychologii,lidských povah s vědec- ' smí,aniž by:sedopouštěl,zločinu,
kýni 'založením a intelektuálním ži~přisvrijovati výlučně statky 'země a
Podzimek. ,
průmyslu~ V , opravdové 'společnosti
votním cílem.
nesmí býti ani bDhatí;, ~ni chudí •.•
,,'l'a'řUskd Komúna i~71. Zprávy a' Revoluc'e " není, ukonč,ena (rD'zu~ěj'
,dokumenty sDučasníků. K. BDrecký velká 'revoluce francDuzská), protDv Praze 1932, stran 360.71vYD1íra~ . že boháči uchvacují všecky statky
Cena Kč _.2-. '
,
, a výlučně kDmandují, zatím co chu:'
" V~Imi agil~i ~'inici~Úvní nakladal- \ dácise ,dřou jako. skuteČní, oh-oci,
hýnou, v ,bídě a, ve státě 'mim~jíco
'~tv(K; Boréckého:vPraze vydalo už
říci."
'
někDlik, dókuméntárních knih, .. týkaPo
'úsilí
,BabeufDvě
a'jehD přátel
jících se dějin revDlucí .
nadcházejí
drobné
,pDkusy
revDluční,
.• ,Po PokrokDvskiho "Dějinách 'Ruszprvu, levě ,demokratlcké,později
~a" :následDvalý ,,,Dějiny':ruské re~
yolu~e .1917" Dd Astrova,. StDiepko~
. *) Babeuf byl zakladat~lem' tajné- "
va' á ThDinase a pDtDm "Dějiny obho svazu "Spiknutí rovných" z Jet' ,
čanské,války v' Rusku 1917"':"21" od
1795~.'Zemřel po.' prozrazeni svazu'
Bubnova, PokrDkovskihD. a ThDmase. ' na pDpravišti v r. 1807."
,
,
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"p~oletář~ko~komúnlstické

v:, letech • 'vlivem zorného tlhlú"komuniitiékých'
1830,pak 1831 (povstá~í tkalců v
názorů a zkušeností dneška. . ';, ,.
Lyoně) ,1832; 1834, ď á 1839 (Paříž).
Historicky nepřináŠí knlhamrtoho
Následuje známá' revoluce únorová v . nového: Hodnocení je ovšem Komuně
"r•. 1848,' sice buržC><í~ní,.alezaprů-': prlzn;ve~' odtud i zdůrazňoyání
'vodné účasti ,prolétariátu: Tento.pak
h~dinství úč~stníkui ať už~užů nebo .'
,'přejíniá,na čas samostatně otěže' "lá-.' .. 'žett.Nastátse hledí ~~ lsmyslu"výdy 18. března 1871 a během2,měsíců, měru Engelsova; že jesttotoÚžjen
: vytváří děje t. zv. Komuný~ paříž~', 'stroj na potÍačovánítřídy :třídou, a
ské. ,Všechny tyto revoluč'ní pokusy,to'v demokratickérepúbli~e'právě ,':."
včetně 'Komuny paříž~ké, skonČily 'tak, 'jako v móIÍarchii ("v nejlepším:
naprostým' nezdarem. Nedostatek pa~
případě zlem, jejž proletariát' v hoji,
třičné ,organisace; isolace, neboť ,šlo
o' třídní moc zvítězivší zdědí. a jehož '
zhusta o revoluce jako zjevy, jen 10- nejhorší stránky právě tak, jako Ko-,
kální, osobní n~dostatekro~manitých 'munabtide musiti có možno okamžitě .
. zkušenosÚ;poťřebntch k řízení stá-· ,okrájeti, dokud nové pokolení, doru- '
tu, ne vždy' ~áležitěa 'bezohled~ě 'stající'v novýéh ,svobódných po~ě
'prosaz'ovaná '"ůle,jíti .do důsledků
rech spole'čenských,. nebúdé moci' ce: programu i jiné ještě menší chyby, se 'Iou státní '~eteš': ód • 'sebe odv~h~
kladouz~,vinu' puvodct1mtěchto re-, :nouti"):),,-.,
. , ."
?
~olucf proletářskýéh ve Fi'áricii. :...:.
•. " Zají~avou je v dlle kapitola; naCelá kniha' jerozdělima': ve 2 'oddepsaIÍá: Komuna usilúje.o novou
díly,. z nichž první' jedná o událo-' kulturu; Nejde totiž itni tak o něj astech,oa červencové:monarchie kdrukou opravdu novou kultu'ru,'jako ~pi
hémuc::Ísařství(1830-70) a zahrnuješ~ o různá opravná nařízení,refor
zároveň historii německo-francouzské 'my" kulturním živótě veřejnéni; tedy,',
'války a tzv. zařijovoú republiku.
ve školství;
nábožímstvíapod.; k
" Druhý, oddíl obsahuje navice jak
jejichž sk;;tečnémur~alisování 'obY~
'dvou stech stranách vlastní dějiny "čejně pro' nedostatek času ~'brzkÝ'
pařížské" Komuny' s kapitolami: 18.
pád Komuny ani iIédošlo.Většinou zu':
březen; Ústřední výb~rďnárodní gar- . staly' návrhem, umyslem' a tedy na
'cly, Volby, Proklamování Komuny,' papíře. I zde: jde pisatelům o apoloKomuna na venk(lvě, Programová
gii hnutL
'
,
prohlášení; Doplňovacívolbý, Státní,
V celém spise o Komuně hojně poaparát, Dekrety a vládní opatření, '{;,žÍváno též' pram~ů ,~uskýé:h, a' to z
Paříž-Versáilles-':"'Prusové, 'Boj o' dobY nejnovějŠí, tédy~SSSR. V cel~
Paříž, Bílý 'teror' -Poučeni z Komuku kniha' hodně poučí. Tende~ce,mit
ny,Měšfá~tvo s;; ~stí, Ohlas Komúny me~liji na mysli"n~ní na závad~.
,~mezinárodnlm pr'oletariátu, KomuOstátně se oct1~knihá p~ávem na
nardky, Komuna usilújé~ novou' kul~. knižním trhu', neboť muže býti v 'tom
túru. Následuje "Sezn'am členů"Ko , i' onám vhodným korektiv.é~ spisft,
. rouny" a ,;Kronik~· událostí' Pařížské
nichž byla Komuna jednostranně:a'
,komuny".,',"".'
nepřátelsky posuzo~ána. Přes ď mnohé
Závěrem je otištěno Breitenfeldovo
chyby a nedostatky ycelkové kon"Po;Ičení z Pařížské komuny";'. '
. cepci iv povahách. jednó!!ivcu, pf'es
:',Celým díleinprobleskují stále dva
.proudy: , historický. a kriticko-póliti-';
Engels v předI1lluvě' k. ;,ďbčansk'é
cký;kterýžto ,poslední bývá ,často. pod
válce ve Francii".""
....
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, 'barikády, pozary a prolé~anou krev,
naznačenému tématu; a to ,od, výbyla. Komuna přece něčím více" neŽ:zna.mnéhoroku 1848.,
jen, tímto. "
,
'"
,. " ',Tehdy v zemích koruny české ne, PozdějšL i'současní socialisté, j
bylo ješÍě ani pa~átkypo, nějakém
, , Marx,'iE~gels: 'se ze, zkušeností a, revolúčně d~mókratické~,~svobozen, dějin Komuny paÍ'íŽlÍké uči1i. Leniri ji ském hnutí. Nem~oho bylo národů,
'pak 'stále měl na mysli, pfše své zá-', ,;zraÍých" pro 're~olu~( po ,míně~í
, kladnidílo, "Stát, a: revoluce". A. t~k ' Marxově a Engelsově., Zvláště seto
'. ~zůstáváKomun'a pařížská z,ri1871
týhlo značné části východoevrop-'
stále, důležitým článkem ve vývoji
ských, národů, které stály , tehdy, na
politických' snah socialistické ~p~le'č- velmI: nízkém stupn( hospodářskéh~
J?0sti.
"
• podzime,k.
,vývoje a nebyly prý ani svojí poli':
, "'
'i
tic'kou úro~ní 'způsobné pro hnuUr'~~
M~rx: Engels, Lenin, Sta- voluční.
, ,HnL ,O ,Rakousku a České, otázce. ,Toto~ysvětIení má býti jaksio. Sborník k 50. výročí Karla Marxe;
mluvou tehdej šíha stanoviska Mar~
Redigovali Pa~~1 Reimann a Gustav' xova a. 'Engelsova vůči národu čes
Breitenfeld. Vydál, K. Borecký, Pra- kému~' Je ,totiŽ d~statečně známo ,. a
ha"1933, stra~ 400. C~na Kč-.-.'
Masarykem ~.vlášf v "Sociálníotáz- '
Dějiny' sebe menšího 'údobí jako
ce" ,zdůrazněno, že~, oba jmenovaní
sebe závažnější událostI možno na- 'i~ternacionáÍové, považovali ,alespoň'
'psati z různého. stanoviska: Odtud pro tu dobu český národ za kontratend~nc~; hledisk~, více méně předem re~olučnL A k tomuto mínění,.pro
'k posouzení historické události za'- ,nikajícímu .'tolik v Marxový~h a: En'ujatá" řízná přesvědčením národním, gelsových -,článcích;' publiko~aných'
konfesijním, nebo politickým., U
raku ,1848aŽ:í849', v ,,,N.iúeRheinisvrchu zmíněného sbOrIlíkú 'máme, cosche:' ZeitU:ng';, prý b~li ,Marx a Énčiniti s tendencí 'poslédníhodruhu.-:gelsdo;edenipóznáním o' dějinném
, ' ,Jest dobře známo z životopisů, vě- .výyojinároda,českoslove:nskéh~.:Za
'novariých Marxovi
na př. obsáh-jímavým jest tu' pro 'posouzení"si-'
lý spis Mehringův'); že se'velmi 'z~j{-, tuac~ p~sus 'zčiá~ku;Engelsova o
mal, arciť v rámci svých hospodář-' 'panslavismu, eitovanýna: 15" str~ně
'~ko-politickÝ'~h plánů 'o~áš národ i sborníku: ,,,Čecho~é,; ke kterým po-,
jiné rakouské Slovany; (o, jejich 'čítáme i Mora~ány,a Slováky,' ačko~
eventúélní úlohu ~. chystáné revoluéi, li~, se ;j~zykově i, dějinně IiŠí, 'neměli
'evropské. "
'.
,
" nikdy ,dějin:), Od:,Karla Velikého
,Tentýž zájem-měl ovšem i-jeho 'jsou če~hy připouián'ykNěmecku.
~ spolupra.covník Engels a později i Le-" N~, okamžik osvobozl1j~ se českýná
nin, a Sta.lin před, bolševiékým pře-rdd, a '~ytv~ři _' říši Y elkomor:a"skou,
vratem vRusku.'
,
."
aby ihne~ nato ~'yl opět: pod~aněn ,a
',Zájém tento, nespočívá prot~' 'jen po 50Ó let semtam'házen jako míč'
na základně te'oretické, nýbrž je dik~ m'ezi Německ~m,'éUhrami a Polskem.
tován praktickou,potřeboú a mávé-. Potom pře~házejÍ Čechy . a Morava
sti k uskutečnění velkého proletář
, ského' hnútí evropského, 'přÍpadně
,*) ,Kdybý~hom,. chtěli :' chY.tati za.
slovo a ,poučovati z logiky, mohli bys;ětového, rozsahu. ,
'
se pozastaviti nad tímto tvrze- '.
" Sborník námi recensov~n:ý všímá, si 'chom
ním. Jak se totiž·můžé~lišiti dějinně
''nejdříve, Marx-Enge!soya' v~tahu; k něcó,"co nemá,dějin!
','
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definitivně kNěmeck~a 'slovenské'nasvět' rakouský. parlam'entarismus, "
krajezůstávají'přLUhí-ách. ,A 'ten- \ arciť s panskou' sněmovnou iiiélu:.
tó dějinně neexistující ,~ároď činLsi. sive.
,
nároky na nezávislost." ':
Leč ten už' neměl dloúhéhotrvání ..
,Místo toto nepotúbuje-ani výkla~Po sednii letech (1914), na počátku
du, přes okolnost; že právě naši' ko~
~věÍovéválky, hyl cisářem' naz.i~ ,
;munisté sesÍlaži tento 'Engelsův od- ,kládě § 14. ústavy rozpuštěn, což jak'
,'sudek 'o nás vykresliti v co mijpřija- se p~dotýká,' se' IÍestalo; ani v zasta~
telnější smyslu á srovnávati ,'jej sď rale byrokratickém Rusku; kde bol-,'
jednímodstavceni ,. Mas~rykova' Ha:' ' šěviču' poslanci "dúmě mohli právě
vlíčka (p. 101). kde se autor •s~aži tohoto roku' svobodně hlasovati protL '
vysvětliti příčinu'nepřipravenosti na~ 'válečným úvěrům a" publikovati 'do- '
Šich, možno říci' zase prvních poli-' konce,' prohIflšení, proti ' imperiali- '
tiků, po pádu Metternichově. Pozorustické, válce.
: '
hodné': 'však jest, že: jiné přízni a
Stáv V Rákousku byl ,'těsně 'před
spravedlnosti· i lepším, informacím 'válkou asi takový: Středověký feuMarx~Engelsovýmse těšili~ póláci.Ti dalisÍn potř~ný na př. ve Francii
by li:', revol učně schopní; : Te;' pry je, buržoas~í: revolucí, • v; Rakousku v
, také důkazem, že Marx' a "Engels ne-.
této době' 'j eště' z části' pronikaI;
•\
.
byli. žádnými pangermány, 'jak se tu
'Engels' charakterisoval ústavní
a tam za to má; Jim šlo' v p'rvě řaformu' Rakouska o' něco dřívetermí
'dě 'o 'velkol;pou: koncEipci boj e mezi- nem ' "primiti~~í konstitutionalisnárodního proletariátu. Proto také se, mus';, Viktor Adler pak' na sje~du II. '
'ujímali ve svých projevech českého
internadonály v, Paříži takto: "Svo~
:Íidu,kdy! ,se : vzepjal pr~ti ~a~" hoda v Rakousku je ,složité stvoře
kouskému absolutismu. Zrovna tak ~í, které seud~žU:je 'uprostřed' mezi
al~ byIF o· IIÍálopozději (jakmile se svobodou v Rusku 'a 'svobodou vNě~
lépe informovali) zase 'proti 'Čechům, ' 'mecku.Ye formě je~ěmecká'vpro~"
ávŠákÍ1ikoliv už proto: že to byli Če- vedení ruská.;. Rakouská,'vláda je
éhové, národ bez dějin;nýbd k vtlÍi "stejně neschopná' býti důslédnoii'
'reakční politice Palackého,' Havličkadíle', spravedlnosti jako při potlačo~
;a jiných. :" ď
,vání;, ,koHsli neustále sem' a 'tam -:-'"
"'Hojně místa: je' vě~ováno 'v úvodIÍí
máme despotismus,: mírněný , laf~
- stati'knihy vývoji rakouské konsti~, dáctvím'" (Briigel,' Geschichte der
'tuce, ,kteráhlavněv' posledních fáosterreich. Sozialdemokratie ,IV. p.
sídisvéhcí vz~iku souvisí nezadatel- 44~5).:'
.
ně s hnutím dělnickým. Až do roku:. : S~uběžně je zajÍmavý výrok :Stali1897 neměladělniéká třída zcela'nův, učiněný: mnohem později .v díle
. žádného volebního práva; Tohoto :ro:' ',.Marxismus
národnostní otá'zka":
ku zavedéné volební právo bylo jen "'" •• " Zatím co senazápadě,vyvijely
velmiókleštěné; 'ále přece .se' do~, národy ve státý, tvořily,se na vý-,'
stali na základě, faktempfipuštění chodě národnostně smíšené shity,
páté ku'rie, zástupci sociální 'de~o- které sestávají z několika národ~
kracie .. do . parlamentu. " Všeobecné;,' nosti. Titkovými-jsQu"" Rakousko';;
,rovné a přímé právo hiitsovacf je Uhersko, Rusko atd. Tenío: zvláštní
teprve. ovocem velikých dělniékých zptlsob tvořenístátil' mohl' nastati
demonstra~í z.r. 1906.Rokem,potom-pouze za podmínek' ještě, nezlikviním (1907), vlastně teprve' vstupuje dovaného· feudalismu,', zapod~ínek
~
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,slabě vyyinutéhokapitalismuj ~ když

,teritoriálně ~hraničených oblastí, ' že
nár~dnosti, "zatlačované do pozadí
všák přeci připravil půdu pro úplnou'
_'n~měly , ještě' čas se konsólidovati
oportunistickourevisimíuxistického
ekonomicky Ý: celistvé národy,"
programu v národnostní otázce" '
, Také Lenin ještě v roce 1916' po~
Hainfeldskýpr~gl:"am~ r,190néri~'
ukazoval na okolnost, že 'úkoly, bur-, to vývoj jenom dovršil; V dalším po:
žoasně-demokratickérevoluce ne- 'suzuje se činnost Otty Ba'uera avlív
'jsou zc'éla 'splněny v Rusku, v Ra- 'proti němU: napsané brožury' Strá~
kousKu "a n~ Balkáně,,',
'serovy "Der Arbeiter ,und 'die Na,Světovou válkou se póměry natolik 'tio"" která' směřovala proti nació:nál- "
změnily, že, zvláště po ,vítězství říj- ně sepá'ratistickým snahám Éauero~
,nové revoluce' v Rusku mohlo se převým,
'jftiv Rakousku bezprostředně k ,':St~novisko Bauerovo přejímala Ró, 'proletářské' revoluci," kterážto'mož" s~ Luxemburgová, odmítaf'je -Lenin.'
nos! se však odsun~laznačriě do po: Bolševici' vůbec vystupovali' proti
zadífilktem',ďinteresů; česko;lov, ná-oportunismu rakouské'sociální de~,
rod~ďostátriísvébytnost a národní mokra:cÍe, vytyčujíce naproti refor'osvoboz~ní: Proto prý skutečně re-' mistickému programu program revo,voluční strana v ,Rakousku ,za války lučně osvoboditelský, '
by byla musila spojiti boj sociální s
Následuje v celku známé vylíčení
,bo'jem proti absolutismu a ovšem ,i
poměrů v sociální d~mokracii za vál, , ,proti národnostnímu útlaku, ,což by' ky a po válce, zrod sovětského' Ru- '
jaksi zároveň představovalo dohojoska a K. S; Č,',
'
vání posledních, etap,"náležejících
Za úvodní stať vloženy do knihy
, ještě období měšfácko-demokrátické
články J, Šverny, uv~řejněné v, roce:
revoluce (podlé Engelse i Lenina),
1928 v Komuriistické-revui,č,'5-6,
Zevrubně se' obírá kniha i rozbokteré je však dobře čísti s některý~ ,
rem situace dělnického hnutí a jeho mi histofickými spisy té doby
týpolitiky v Rakouskuv období impekajícími, zvI; s Bakuninovou"Zpo~"
, rialismu a pak v letech přeď světo- vědí caru Mikuláši 1.", Fričovýirti
vou válkou (kap, "Rakouská sociál"Pamětmi" a Tr~ubovým "Kvěhío~
ni demokracie před. světovou válvý~ spiknutím v čechách v r, 1849"
kou") , Kritika sociální demokracie
Švermovo stanovisko k tomuto \spik:zvláště, té před válkou je ve spise
nutí lze ovšem snadnouhbdnoutL
hodně' konmnistická 'a srovnány pěkTeprve od ,105,; stránky začínají v,
něvš~ch~y její vády od jaksi vroze- díle výňatky z různýchspisů; článků'
ného' jejího, oportunismu až po' onu
a' dopisů Marxových, Engelsových",
slavnou'ostudu německé sociálnideLeinových a Stalinových," vztahujíce
'mokracie na 'samém počátku války ~
se kRakousku a české otázce>
, Ostře kritisován Modráček u, nás a "
Otištěny' ,věci znáníé ' i méně zná~
,všeck~, 'co so~visí s' nacionalis'ácí v, mé:, Z Marxe a: Engelse leccos' vyoe-'
',:téÍo 'straně starého Rakouska; dato-cháno, zvláště celé stati, kde' kurVIlnOU 'od wimpeigskéhosjezduv
čenému thematu sevztahtijí jen tu a
"roce 1897."," , t a m nějaká'- věta, ,dálé vyriechány
Stalin 'pozn:amená~á,že přijetí t;
Engelsovy b~o'žuryj,Páda Rýri",ja:' '
zv~ brněnského. programu sice činí
kož i.:,SavoYa, Nizza a' Rýn" a ,po- ,
konceseíeritoriálnímu řešení národtom' článek Engelsův "Násilí a eko~
nostní . otázky" požadavkem zřízení" namie při zakládání němedké, říše,"
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, ?:abralo, by 'příliš mnoho, místa re- ,'du': je skutečně, pojednáno: o sociál- '
, ferovaÍi, byr, i jÉm o nejdůležitějších ,~ím, kulturním a, politickém zřízení
. partiích, těchto výňatků.) sou: povět 'Číny před,révoluci,v r;'191L Jsou to
,SlOe,
hotovými dokumen~y, 'které jakési,přehledně podané ,dějiny pr~
,.nUtIlO citovati při příležitosti doslov- 'staré říše,: počínajíc ,vládou, dynastie"
, ně, ar už, celé, nebo jejich části. ,Ně , čin, tedy několika stoletími: před, naize p~příÚ, že se vydavatelstvo pod~
ším .letopočtem~,Z<této kapitoly,v
'jalo záslužné práce vydáním této ,níž se mimo,jiné ukazuje na ·vliv.a
obsáhlé ,knihy; by! i zniíčná část mačasovou resistenCi ustánovení Konteriálu měla dnes 'už pouze histofuciový~h, ana význam' taoismu 'pů-:
,;icky průkaznou cenu'. , Podzimek;
vodního i porušeného, zdůrazňuje se ,
,i ,veliký významkřesfan~tví" šířené) n IÍ. Jo se f Han č,' Dálný východ;
ho y hranicich 'ohromné čínské říše
~nihovny' Svazu"nár.osvoboz;
už ,od stoC 16. Politicky jest stará
:86~ Nákl. , Svazu: Nár.:~syoboz.i Pra-' Čína autokracií, v níž cisař jest' zá,ha' 1933, :,str., 125~'a:'1 mapka. Cena '.stupcem: božím, na zemi a děli se" o
, neudána.
,"
'svoji odpovědnost se svými podři-'
Autorpóje~nává na základěvybrazenyml, vysoký~i, ,Úředníky~guver
:.né,povětšině cizLliteratury, o dnes' ·néry. ,Dynastie všakmohla'býti,svr:dosud velmi,aktuální situaci na, dálÚna'vzpourou, nebyla tedy nedo,~ém vt'ch~dě.
",'
tknutelná~ Svržením :končil takéj~j(
Středem jeh~ zájmu jesta;~if ještě božský mandát a přesunoval se na
v· přÍtomnosti ne cl~cela Úkvid~vaný' ,nástupce.
'", '
, ,'
konflikt japonsko-čí~ský se vŠemi
"V "říši vycházejícího slunce", v Ja~,
'prdvodnými zjevy, od něhož ve svém ' ponsku 'jest~ýznamným a rozhodu->,
líČení vychází a'k němuž s~ při kaž- jícim letopočtem rok 552 po Kr., v,
,dépř!ležitosti.vraci."
",
,', .,',něinž:slldostaly do" Japanu, přes'
.: Knížka,: ač ,n~velká rózsahem, \ j e . Koreu " buddhismus "spolu li čhÍskou
velmi obsažná,a psána vskutku podle
civilisací.Autorna zákláděpřísluš
~čeni "no:n :multa"sed'multum"..
'ni lit~rahiry srov~ává a významem
" Jest rozvržena..v, tyto kapitoly: Ze- ,analogisuje tento zjev přínosů řecké
mě a lidé,Říšě středu,: Země ,vychá- .osvěty do vševládného Říma: ,
.Na rozdíl od ,Číny, kde převládal v
, .z,ejicího ,slulÍce, ~Náporzápadu~, ri~
valitavelmocL Japonská e~pansea nezvyklé' míře centralismus; vyvíjí
Mandžusko, ,Slované u ,TicÍlého ,oce-: ,se v ; Ja'ponsku zřízení feudální ..při '
ánui' 'Ifospodářské ~kutečnosti' a
čemž byrokraté a šlechta v~jenská'
předpoklady, Čína v přerodu, Spor.o 'nezřídka(zvl., do ·1: stol.l. zatlačuji
Mandžúsko, ,předSpolečnosU nárocisaře do úlohý pouhéhofig~ranta.
dů, ,Kapitola ,první je kapitolou ',Poměry se mění s rokem \603, kdy
úvodní,' kapitola, poslední. . shrnuje
séstává rod ,Tokugavasjednotitelem
~ejvýznačnější uzávěry" vyznívající v "země.' "
"
'
morální dedukci.
"
'" ' . "
jak čína, tak i Japan, se•. brání:;
,: :Začíná :se načrtnutím současných
stykům s, cizinci, kteří nutkániob~ ,
územních, politických a' sociálních chodními zájmy v 15. stol.'pronikají'~
poměrů Číny, i Japonska sohledem
do, Japonska. Od této ;doby.se, všal<
,na závaž~á sousedství, ,zvl., na sou- 'obě říše stávají body n\poruzápad,sedstvíkvasíci Mongolie ,a, sovět- ,nÚ:h 'velmoci.
,'"
'sk~ho Ruska .•V ,kapitol~ "Říše :střeZ tohotonáporu:vychází bohužel
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Čína' velmi poŠkozena: Naproti tomu východ. 'J~ou to, ~~I. pok~d, Číhy se
·Japo~;ko prožívá pod egidou toh~to' 'týče; dějiny násilí, které páchá' ;iltlaku jakési 'kulturní 'i mocenské' nější na slabším. 'Jak Číňané i.tst~
znovu;rození: Před' tím ,však dochází ~, pu jí, . koncese ev;opských vlád rost~u.
k důležitému datu pro říši vycháze- ,Anglie z~čalauž v ~oce 1793,žádajíc
~, jícího slunce a tok roku 1867.'
zprvu· jen obchodní úlevy. Císař
:.' Dobře čtvrt tisíciletí· vládl' rod "Čien-Lung tehdy odmítal,leč n~ na'. Tokugava' v. míru·a pokoji Japondlouho: Po koncesi v·Ka:ntoně,'při~
skem. Nešlo však ovlád'u j~dnoduŠecházi"nehledě ke starŠíni"H~nkong,
provozovanou .. Císař. vládl. jen, dle, pak šanghay, Fučau, AIÍloy, Ningpo.'
" jména, držitelem výkonné 'moci byl :V r~ '1844líčastní se těchto vynuce,vlastně v Jedosíďlic!'šógun., t .
nýchvýhód i Amerika, později i jiné
;"R. 1867:byI.však šogunát pcivalen . mocnosti; .. '
,
a císařská moc restaurována;'R. .1889
K· nesmírnémú ,zlu, na východě,
dostává se řišikonstituce; sdělanéopiu; druží se záhy, jiná' šp~tnost,
· podle vzoru 'pruského; Aristokracie ~bchod s kuli,který je, jenom ot~o
'zařazena do pěti tříd, císař prohlášen . ctvím
tr~chu jiném, než tohoslo~
:' zii osobu ,posvátnou' a. nedotknutel-, ,.va· smyslu. Vrcholem Jéto smutIié' binou, ale skutečná: moc zase přešlá', lance: někdy slav~éříšej~ revoluce
n~ neústavni:p'racovnísk~pinu, na ,Taiping,: jejímž. intelektuálním. pů~
. ;t. zv. geluo.·, Jak vidno, ústava:: z r.
vodcem byl kantonský' vzdělanec
~1889 . není. zvláště demokratickou, . a
Hung, -tvůrce jakésI' nÍiboženské sou~
.proto také ~ politickým probu:t~ním ',stavy::""" synthesy t~ ;'některých slo". lidu musí dojíti ke změně. Zatím . žek' staročínských, a,křesfa~ských
"uzákoněno před: osmi léty všeobecné" věr. Pak už ná~ledovat pád:ínand· prá.vo' hlasovací, jímž stoupn~l: počet '. ,žuské dynastie.
: ~olíčských. .hlasů . ze 3 na 13 milionů.
. S Japonci, jak už podotčeÍ1o, doHospodářská situace je asi' taková:' padl' proces'západníhó náporu jinak.
, Střední vrstvy se prolet~risují,ka- 'Po roce :1853, kdy přistál v' Jokoha,pitál se koncentruje (48% vkladů, 1.
mě americký komodor' Perry,' přizpů
':j.';více jak 11 miliard yenů je v ru~ - 'sobo~ali' se Japonci rychle !západní
· kách šesti největších finančních kon- . kultůře a: civilisaci. Zvláště techniká a od ~í odvislé vojenství nalezly'
. :cernů), dnešní tlak hospodářské krise odnášejí zem'ědělci, '. dělnici, 'gá~v Japoncích velmi . učelivé žáky. Je,Žisté'- tedy zase střední stav. Mlá- :jich vyspělost v tomto ohledu se při- .
značně projevila už ve; válce s Čínou
. ;:dež·je zaníc~na' radikálně 'a ,hoří
dosti· procsocialismus. Politicky arciť
(dobytí Formosy a sa~ostatnost Ko- .
rei) , potom ve válce r~sko~j a po~ské
socialisté . neznáme~a jív Japonsku
'nic. Dělnická sÚanaprý nemá a~j1 %. i ve; válce. světové, kdyJapo~s~o
mandátů!; Přir~zeně. však,že vývoj
anektovalo' K~reua zÍDocnilo, 'seti-,
tímto stavem ,nekončí a. pro budoucchómořských' ,ostrovů" něrileckych;
nost nadejdou asi : změny ) 'napoli
Nejnověji. je dosvědčeno'velmocenparlamentním;
.
ské postaveni' -Japonců posledními
událostmi ',na';dalekéin 'východě .. O
Velmi poučnou' v dílku je kapitola
těch' se zmiňuje autor se, st~novi~ka "
:"Nápor západu, II rivalita velmocí",
. ·stručný,. ale velmi .instruktivně po- ,politického,' hospodářského'· i se stadaný popis postu pného pronikání - noviska ~větového míru' .na více, jak
vlivu velmocí evropských na', dálný' polovičním počtu stránek své kníž,
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ky; Uvedu jen po~oruhodné jednotli- ~ponsko teď,měly'vš~cky' už,dá~no.
,vosti.- V jedné i loňských schůzí
Francie měladvacetdevětkráte větší; ,
'Společ~ostinárodů y Ženevě uvedl ,zámořské kolonie než je sama,An-,
čínský zástupce ' Dr. Ko pasus z me- .' gli~stokrát, 'Holan'dsko šedesátkrát
:inorandajaponskěhó minister:předetc.,:
"
.
'sedy Tanaky, kteréarcifjaponci po~
Proto,také malý respekt Japonců
·pírají., Místo: ono zní:' "Chceme~li V
před: Společn~sti,· národů.. Zloděj
. :budoucnÍl~ti ,ovládnouti Čínu, musí- 'těžko může napomínati zloděje. Zenejprve ,'poraziti Ameriku,:, jako
vrubné šetření mukdenského lnciden',jsme ~porázili Rusko: .Před 'vládou
tu v noci 18. na 19.- zářf'.1931, pe- .
, nad Čínou musipfedcházéti 'ziskáóič!ivý posudek připadu Lyttonem',veMandžuska a Mongolie.Podaři-líse clené komise, jakož i' ostátní ,~ásahy.
. nám dobýti Činy, ostatni asijské zeSpolečnosti národů minuly; se· proto
'.měse nám vzdají. Svět pozná; že výcilem. Japonci měli a 'mají na' ~ře
,chodní ' Asie' je naš~' a nebude nás
telí jen plány svého generálního šiá~ 'ď
, ~rušitivnašich právech:'~ ' b u a jeho instrukce a ne instrukc'é
,ď. : Nakonec Dr. Koo~ podotýká; že za- ',a paragrafy Společnosti, které ostatčátek, plánú, právěuved~néhovlastně ně umějí . vykládati ťaké po svém •.
, ,~ž;Japonci začali realisovati.,., Jediným účinným' prostředkem, k
Máridžuskomá 30 inÚionů oby'va- /. řešení věci se strany čínské bude re:tel, Z 'nichž ,jé 93% Číňanů a jen 230' konstrukce Činy 'eventuelni pomoci
tisiČJaponců.Je to země,zemědělskY·finančni i jinou z Evropy. Lečdnešni
i 'neroshíým bohatstvím vehni ,z~jí~ , poměrynezdaji se: P~o. takovéto nut~mava, ač : organisačně' zanedbaná.
ně dlouholeté řešení: příznivými,ba
~ Trpěla' všemi' bědami, na něž stůně
nescházej i. hlasy" které :. pokládaji
celá Čína, 'počínaje, nesmírným ne~ :Dálnývýchod za ohnisko budouciho
dostatkem komunikaci á;banditst~ím
mezinárodního konfliktu. .
.' '.
konče.Tako~ézjevy ,organisátorů:,a
Nás na celém připaděz~jimá arcH'
'reformátorů, . jakým byl pro: Čínu ,osud autority Společnosti národů"
hsoce "zasloužilý' Dr. Sun,jsou která óikomu, kdo očekává od politi7
opravdu jen:kapkou do moře.
ky dneška více než pouhé sobecké
~ . ; Naproti tomu Japonsko je, mladist- . prosazováni. zájmů státu proti ~táiu;
'věvýbójné a: se všemi předpokladý,
nemdžébýti lho~tejnoú, Auťor praví
nutnými.kezdai-u"invase: :Vostrovn( závěrem" doslova:' "Zpronevěřiti, se
, ,jého části připadají mil čtve~.~ili
vědomě ,těmto,~ásadám znamenalo
by podkopati důvěru v jédiného me- •
. obdělávatelné' půdy 2774ob'yvatelé
(v Německu na příkI; jen, 806.l~ ~ zináródního morálního činitele, kterf.:
tedy přelidnění velmi znaČné: K to-~ nám zbyl po světové .válce ••• " Tak
:muto '.' faktu' se. druží a' dráždivě i daleko to tedy, dopracová~á ~vět, je_ šk6dlivěpůsobi v Japonsku úmyslný
hož generace měly vyrůstati pod vličínský bójkot japonskéhozboží.Ne-vem křesfanskýchprincipů,jimž se
dá s~ ovšem dobře popírati 'ani niilina neštěstUak ča~to zproněvěřovaly.
ťarismus, ani okúpač~i. touhy, Japon-. ' , : P o d z i m e k . ·
,ců. V ďpoloanarchistickém stavu· Čí"
,"
'....
ny také 'sotva naleznou ospravedlněDr. A. Pěn i č~ a: Cesta z· krise.,
ni. Velmocim i menším státům evropa korupce.. I. Pilný, dotaz, generaci"
'ským je však t~ké těžko dělati menstarší i mladší., Libo ,fair play7'Motora a karatele, když co chce··Jaravská. Ostrava 1933, str. 94.
.
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tativnF s normálními logický~i soú~
Trochu zvláštní, ale. p~zoruhodná
, publikat~, 'přip~mínajíci stylem airo- " dy' vyjadřova~ými '.obecným{ sche~,
niéký~Lzákmityknihu' "Tvůrc~m 'matyA=A~ A není B.Prvé schesnadno li ,rychlé", jejímž 'autorem je
ma představuje (kvantitativní relaci
jistivou,druhé kvantitativní relaci, zádosud bliže ,neurčený ,Petr Den.
, ,. Letmý .,' pohled na. knížku člověka pornou; ,Oba~ dva soudy a"zÚoveň
fundamentální prinCipy logické mají '
ovšem nepoučL Je z těch, jejichž tiovšem této své důležitosti odpovída-'
tuhli list velmi sk~upě napoví, o 'co
ď' vlastně autorovi'jde. ,čekáte poučnou, jíci mís'to ve formální logice a na ,ní
spoČívajícich soustav, filosofických. ,-,'
,předl}áškti, ale dostávii se vám svěží
causericjnevšakpro, potěšen~, nýbrž
Experimentální výsledkymoderni '
kdqcela ,vážné úvaze.' " "
fysiky však' platnost- prinCipu <i denAutor se totiž v odstávcich své knitity i' platnost principu individuáce
'hy dotýká nejbolestnějších míst v
popír'aji. Autor stručně tuto' skuteč~ ,
životědneš~ích lidLLibí se muu
nost dovozuje.
,
"
, "'~ladých mnohý povahový rys, ve
K tomu bych p\odotkl;že i biologie
sportovní hře uplatňovaný a ústití , (viz na příkl.' otázku systématického
do anglického výr~zu "fai~play".,
a biol~gi~kéilo druhu) by mohla mimo
Ano, poctivá hra je samozřejmým
experimentální moderní fysiku podáti
cileÍn ,každého opravdového' spor- 'leckterý přísp,ě"'ekk ' autorovým' vt~
tovc~. Než jestlipak n~š veřejný ži- vodům.
'
, ,vot jé' také "fair play"? A . tu naNeŽ sleclujme a~to;a'clál~1 Čim n~
lézá: pisatel hotovou žeň ,pravého
h~acií kvantitativní vztahy; fimnáÍnt,
opaku. Odtud i takováto slova, adrelogiky? 'Jak vyjádří na příklad priri:
sovaná, zodpovědné a dosud pevně
cip , identity' v, opravené'~ a slibněj~
vládnouci generaci starší:· í,Nástup
ším vydání?
,.,
generace Ínladší neděje se bojem o
,
Odpo~ěď
je
,na"
dosah,
ruky.,
Ne~
,
moc a sinekury, ale živelnou obranou
mohou-li
bý!iimidvěentity
n~svět~
před 'nákazou, jež zavládnouci ge~
nerace rozežiala vítězně život ve- 'totožné,pomůžeme,:sivztáhem intensi~ním, t. j. výraz'emď"pod~bá:se",
řejný avitězně postupuje, aby:roz'rušilá i ,život so;krorný, pokud se tak tákž~; ,~a··' místo A' _ A _dostan~~~
dosud nestalo,' tedy i soukrómý život 'vzor~'cApodobá se A. TaktéŽse obmění ,'princip ' individuace, při Čemi
nastupující generace".
.
pro
zkrácení, ,a. to písemné zkrácení'Z odporu podobného i ,ostatní ví" '
,vztahů;
použije, se ,logicky' L syllogi,
c~mén~ osťré výpady proti starší ge:'
neraci.Nechci rozhodovati,' na kolik 'stikypouŽ~vaného písmene: S. *) "' ,,'
: Dostávámepótom: AS N,
.
jsou spravedliVé; Že však zvláště' ona
' , A S E , ' , '. . '
není bez viny na ;ttapném dnešku, je
z čehož' vyplývá; že: schema ,'obou
jisto.
. Tyto vývody jsou ,však už spíše " soudů' je'. vlastně jediné, á, společné'
(A podobá se A;,Apodobá se
praktickou aplikaci knížky. Autorovi
"
,
jde o' mnohem více, "než o pouhou B).
mravokárno~ výpr~vu' do současnosti.
i pÓ~~dně' dvou schemat ~só~dtÍ d6.."
Chce' nové hodn'ocení, ;myšlenkový
stáváme vlastně· jedno, vyjádřitelné
. převrat na iákladě nové logiky;' kte~
obecně ;,cokoli~ p'ódoblÍ,ď ~ečeniukO'~
'
..
,.
"
:'''>'",0
ré říkáanalogika. 'Jefpopřením, té~
měř výsadního 'práva logiky kvanti- ,
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liv", atak shieci.ávám~ jejich společiiý ného, než soudy; podóbnostní,~ nichž
"
, ;', " ~,.,' :"(:/,, vyprchává životnost,vinichžÍIltenAutor uznává siée,' že po dosázení
sitapodobnosti: byla stláčena na, 'mientit do všéobecného vzorce:nežřídka
nimum 'a; zůstala' 'z rií ~buď '"téměř
dospějeme' ke groteskním uzávěrům;, stejIiosťl,nebo; "téměř různost"."
ale'to prý je p~uzé.zdáóliVé. V~ sku~ ',l'odle toho' prý ,vypadá) naše Ci-~
tečnostivšakvŽdy~e~idosazenými' ,vilisaceďa kultura: Oč re' tu' lepší,
eittitami shledáme. nakonec, opravdu' 'fřanéóuzský :,l'esprit", ,vyplývajíci. z
podobnost (~vádí se dvapříkliídy,ve ď, Iranéouzské pfibližllOsti, než němec:'
větách:: "Činí~lidva. totéž,. není totO" ' ká :koženost a, německé profesortéž'~ a: "Extrémy~se,dotýkají'J ... ! : ství,
jemuž je, kolébkour"právě'
Tuto část- výkladu konči autor, slo~
"zkvantitátlvnění věde~kého myŠlevy: život ,a jeho pozorování lid~ký~i
ni",
,.,;,
smysly',nám potvrzuje, žene~r ani
Odporem' k tomuto d~hu myšlení
stejnýcháni ,odlišných' soudů (neje~
a vědy vykládá' autor i útěk někte- '
normálních, . ale i zkrácených" t.., j.
rých:-lidi do oblasti okultismu; my- '
pojmŮa'slouČenió;t. j.Úsudků), ný" :stiký, astrologie, etc. ' '
\
bd, ž~živótÍií ~my~l mají jel1'soudý
Tí!llvšak' nenUečeno,Žé i myšlepodobílOstní,že 'všecky so~dy sp()čí: ní:' intensivní, nemůže~aběhnoutL do ..
'vají ria .vztahti' silnější, . či slabší po:
nesmyslnosti- vŽdyf extrémy se
dobnosti. '
"
dotýkají.
• "
v 'dalším si vSlmá' spisovat~l po-Proto prý hra:podobnó~tních: soudobnóstníintensity'v'jednotHvých' dů, má-li miti životnismysl, t. j. cisoudech. "
. , ' .... ď
liti. k zachování zdravého těÍa a du;Výz'dvihuje zvláště soudy oslabl ,éha, ,musi:'~espektováti pra~idla fair
intensitě .podobno~tni ,a' potom ~oudy' • pl!ly; - " ,....
"
, "':
opačné,t j. ~oudy zriačné intensity
Zajímavá j~ však ještě, podstata
podobnostní,' ~kté~é byly, dosá'vadní' soudu ,'obecně. vyjádřeného slovy: co:
lógikou házeny.' do "širokých ',pýtlů' koliv podobá se čemukoliv; Jeho ještě'
shora zmíněritchschéniat ' sOUdů 'obecnější výraz zněl by: podobnost
kvantit~tivních:'
",: -ď,' , : , ' , ' / pódobá "se' podobnosti: AS P (budiž "
. Auto~je táképřesvědčen o jakésičteno:'Analogiesiniili~ podobnosti).
zdravotně á hygienicky: účinné. úloze. - ) Tento, soud je;' triunit~i: ve srovná:' ~
uŽivánftěchto soudů na živóUidský, ní se'~oudy kvantitativními, kde kaž': ,
nebo! praví: Nelzepochybovati,'že' • cÍýčlen je Úm, čím vskutku jest. V
intensitapodob!1osti,přispěje k.zdra;, . triunitním souduvš~k vystupuje po~ c.
ví ducha čtenáře ... více;riež 'třebá '~, dobnost jen ,jednou jako, skutečný
vědecká studiesrovnávaci o stejných
soud, kdežto třikrátcopoj~m.'
a' odlišných: skutečnostech' v· životě . 'Důsledky dle'slovaútorových: Od-·
oněch postav (mysli. na ,Ladovy ilu~'.1išuje se touto povahou podobnostní
strace v' Ilustr•. zpravodaji k :Moráv- . myšleni i od všech 'dosavádní~h Hlo, kově humori~tickému Šlágru). A dále: .'sofických soustav; které :býly budo~
•Můžeme 'připustit patrně již, že sou~ , ,vány na.myšl~nikvantitativníína
,dy podob~ost~í jso'u životnější, člo- daly se ro~tříditi na'soustavy· mo- ,
věku bližŠi a milejší, 'než sohdy nistické, dualistické, případně itria-,
kvantitativní, které .jsou 'neživotné, 'listické, 'n~bof filosofi~ký systém za~
éizí a ,studené.
.,
. ložený na myšlení podobnostnímb~Soudy' kvílntitativ~I nejsou: nic, jide "triunitní''; a nedá se zařaditi' do
kořen.
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žádné eZ výše' jmenovaných tříd,' ný.
a Izvláště od těch, zodpovědnějších,
brž ,j~všem těmto. tř~m druhům sou·
jimž: více dán~; ale od Ílichž bude
stav'společnýmkoře~ení~
" , , ' . ' : také více' požadováno, moudrosta
'Navysvět1enou' 'významu,' podob.
mravnost, (poctivost). ' "
. , nostních'soudůve srovnání s: kv'a~.
Avšak nic' 'nového na' světě I To už
títativnímiještě toto přirovnání auto~
požadoval starýSchléiermacherjako
rovo (str; 47).
','
"úplnou" kvalifikaci 'pro vysók'oškol;,
••.•. Mohli bychom také rozdíl obou
ského profesora*) a nutno to žádati v
způsobů myšlení, vyjádřiti podobností
každé době od každého:'
s ,rozdílem elektrofýsiky slabo a sil- \, O tomto druhém tudíž - bez dis.",
noprouditi.
Slaboproúd~í, eleldro~
kuselPokud: 'pak', moudrosti' na' zá;;
technika dodává' nám zvonky, " tele- 'kladě podobnostního myšlení se týče,
grafy, ,telefony, 'siln~pro~dní elektro- ,nebudiž řečeno v tomto referátě slo;
technika: zaří~e;í o' vysokém napětí.
vo' posledni. Autor prý též neřekl
, ,
Podobně í logika 'dodala ,nám ,myvšecko a bude po odezvě z čtenářstva
šlení kVantitativní o slabém podob. pokračovati v další publikád.
'.
"nostní~ ,n:apětí, ,~nalogika pak doPřipomenu zatím tedy jenom 'jed;
dává nám usmě~něná síl~ánapětí po~
no: Je sice pravdou,' že ,pojem, soud;
d~bnostní, fež m~hou přivoditi obro- úsudek, patří doóboru logiky, ať' uŽ
du lidského ducha' ~ těch, směrech,
je to logika kteréhokoliv směru, ,ale,'
~de kvi.tntitaÚv~:lÍ myšlení svým slazáróveň je také pravdou a to: ještě
, bým napětím zklamalo. ";:pozoruhodnější, že všecko to náleží
,Z Íéto theoretické základny posu-' "také do oboru theorie' poznání" do
~ůje autor všecko: výchovu s Konoetiky. Nad formální logikoub'y
m:enškýÍn, vztahy společenské,' poměarciť byl autor snadno vítězem,' ne
ryhospodářské, vědu etc. a svoje' náták ale na'd no etikou, která se snaží
hledy podporuje řadoucítátů z nó~ řešiti dosah a hodnotu~lídského po:
vější literatury i novin (Engliš;' Lóeznam, respektujíc 'výsledky všech
wen~tein, ,H.' de Man; Dúhamel, Šal. věd, až do toho kořene - pokud je
da, RusseI"Dewe'y, Fischer, Kuntze ',to lidskému rozum~ vůbec možno.,
atd.).
"Problémy t. zv. správnéhci, lidského
'Od methody .vztahů 'podobnostních '!lsuzování, tedy věty logické, svými
očekává do budoucna 'mnoho (viz
kořeny tkví právě,v noetice. Po kori.'poslední ~ stránky" knihy ...1" ;,Okénk~
frontaci s moderními i starší~i' ře;
'l~pšího: Života" a to ve všem, 'co
šemml problémů noetický~h neza~
s . kulturo~ acivíÍisací lidskou sou.
zdála by se snad analogika': autorovi
V'ist éo se pak týče aktuálních těž;
takovým, objevem;
jaký jé po';;
kostí á problémů dneška; říká asi
kládá, třebaže, jeho upozornění: V
tolik: Problémy,: jež dnes tísní lid.
tomto' ohled~ jako vůbec. celá ,jehci, '
stvo, nebudou' ani lámány' přes kole~
publikace; nejsou' bez', Úžitku. '. " ':; "
no, ani přehÍíŽeny, ani řešeny' bezProf. Čáda" soudí na přikI. (viz,
duchóu kvantitou, nýbrŽ jejich jádro
spis' "Noetická ,záhada u "Herbarta a
se vyloupne poinocívžhlnů' podob~
StuartaMiIIa", p: 65), žeIogiéké for~
nostních~,ľřeš~nÍfáir play.' ,
'my nejsou leč 'určíté zvláštní forrný
je recept, ,který ·prý .. také 'po-~
.
může dneškuz k~ise 'á korupce; jimiž /
*) Dnes se toho' na světských fa •.
, současná společnost: doslov'a . zahnívá;
kultách nežádá." Stačí, nedostane-li
.
"
'
se . ,;doctissimus" do, konfliktu s
,'Jinými slovy:' autór žádá, ode všech
trestním zákoníkem. "
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psychické,Apodobně soudi o, 10: .ných publika~i Drieschových,atoje~ "
gic;ktclÍ .formách i.jintHodně střiz:, , , ho logického 'spisu "Órdn~Ílgsleill:e",
livý názor,o vztahu logických prin- . jeho. ontologie' v. knize' "Wirklichskutečnosti ď shledáváme .. keitslehre" a poslé~e, v Lipsku~ ro- .
. ostat~ě už ve 'filosofii .,starověké, ce 1922 vydané knihy,',Wissen und
neřku-li 'později (viz pro' informaci' Denken",'.:' ;
no etický Ilpis Zichenův."ErkenntnisV těchto publlkadch'totiž dochátheorie au'f psycho-physiol. und phy- zi'DriesclÍ výsledků, kte;éznovu u- .
sika!. Grundláge", '~nebo spis Enrivádizvláště';. prvé . polovici 'svého;
quesův "Lel Problemes de.Ja sCienc~ I. do češtiny přeloženého' spisu a při~.
ét hlogique", abych alespoň n~kte~' leŽitóstně se n~ ně odvolává pro čte~
ré uvedl, nehleděk"mI,ložstvi kni,ho 'nář~vo .poučeni specielnějŠU. . .'
llOetice vyšlýc? ,is~álé' vycházeji-. Spis Drieschův, '0. němž referuje~'
cich) , K relátivisováni, pókud ceny. me, jest ~lastně· Ý knihu upravený
lid~kého poznáni s~ týče, byla ostatně , soubor př~dnášek, které měl autor
každá doba'nakloněna,Čáda v cito~
ná některých východoasijskýchuni~
vané už publikaci posuzuje princip
versiÚch' a' které se dotýk~ji v' pře
identity hodn~ formálně a'.ináproň hle dně sestavených kapitolách zákla~ .
nejjednoduššivyjádřeni ve~istencidůi problematických dosud otázek
álnim soudu:'Je~tA.
'
z psychologie. no~málni; psychofysi~
, šeracký , ("Teorie poznáni' a vědy") ", ky; metafysikyduševna,parapsychoproto dovozuje: Princip, identity,.je logie'a psychologie'yůle, "
nám vůbec čistě formálni princip nej'V rvé části když st~novil~; pro~.
obecriěj,ši u ~ašeho.m~~leni, sám ~e- br~1 Ppředmět!p~ych()logie,; s~aži .~~
bou eV1dentm;nem
. k'd
'-' def1'n Q
vat1'. .
"a.
" " . _mJak. , normattv.
po
u mozno
p~esne vy
ni, neboť
praV1 proste,
co Jest...
k rl't'1Ck Y . vysve
' "-tl·t·
.:.
-.
'.
,..,
~.
,_....
11 pOjmy
mys l't1'
1 ,veJest.
Jenom
samozreJmosb,
ze
zadd-t'
.'
'htit'
t'
d
.'
,
t'
.
u•
•
.
.'
.
"
',
.. o_
e 1 a:c
1, e y prave o, co z
na'loglka mkdy . nebude: a' nemuze ',"
'b' _" ,. ~";I"
.
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.
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'.
.
o'
zevru neJl . ucml, ve .svrc u ;zmme~
hyh proh . zarucenýmvýsledkum ex-o '
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_
'
.
.
• nem. sp1se " .1ssen un , en en .a
penmentalm vedy, proh' overene
b ' · · · · · h" - d h' • h' .
o I dk o
•
.
Ob
"d
v o ou sp1sec .pre c OZlC .
Z'kl d' , k -d'h' 'f'l f ; .
~'
zkusenosbvu .ec aprob us e. um
..' h pro . mys-I em• . 1. pra
' kt"1Ck'y, ZlVO
-' t ... .; a .;..
a em. .'az e. ' o 1 oso
ovam mu
z mc
'."
I'1· vuOb' ec: neJa
.' k'e prak't'1Cké dO'
. S.l'
vyredukova.
( JSouu· ,byb
' . podle
. ' Dnesche
.
'.1· " ,
'I'" t ' , '
.
, néně. co, o čemž už nelze' pochybo~
I
dk)
se y, vyp yvaJ1C m , . ,
' . '.'
, .."
• . 'I
.' Za t·1m Sl,.
.... Jen
;
d ovo li'·
.... vab,
Jde
tedy. . .po
stopach Descartome·. poch yb'0-,
"
,ď
. . I ' . . . '._
"
t a k ,znacn~mv
- ; , '1'1vu',ana
. I'°olCK
.... , é '.výcha
·
va t 10.
. 'přece
, . .ses
. .nim ..,neztotoznuJe,
C "
:
theorie na, celý život lidský, třebaže "Descartes fo:muluJe sve, Oglto:. er .
leckteré' uzávěry, autorovy,. (na, přikl: ,go' sum, Dnes~h. ~Iade na ~ocat~
opravená . národohospodářská devisa)
yši filosofie· Jlrvotni ,fakt: mam . .ve~
ná~ ~ohou;býti jenom sympatickýdoméněco ...,
.
. ', mi,
c,; .
"Po.dzimek.
, ,Tedy mám, .v,e smyslu drž~ni,' ve'
smyslu statickém, nikoliv dynami: lÍ a n s D ri e s c h, Základní'pro.- ckém~ Když myslinÍ,.nebo. chci,!edy
blémy , psycho.lo.gie, Výhledů sv, 17, ,mám, nikoliv ,a}{tivně. l!1ysJim, c;:hci,
Vydal Melantrich v Praze '1933, str,
pro.žiVám,..
, ..
. ,:' . .
V k ap1't oIe".M'a" du š e."
"'k 0lIlu
t
-1'"
,242."
.', "., :. .
~;.'
pr-:
Refér~jíce, o této 'knize, musime
pojujeD~iesch doplněk, Nemám, to'vzpomenouti zároveň (několiká ji~ tiž jenom vědomé, ~tbrž .obvykle už,

, ;

cipů" ke

o"

I
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vědomé, ' uv~dené ',v řád; Plati 'tedy
sche především nedostatkem: určito- "
'prvotnLfakt takto lépe ápřesnějisti,za druhé pak,'~ to'jehlavní'ná~
formulovaný:' mám vědomé 'úspořá- 'mitka, nevysvětlí nikdy; co je nej";
diné" něco;'
.příznač~ější~ přívlastkem duš,evního
Naproti staré 'psych()logii, ,která 'života, totiž obohacení smy~lu. Ne'prac~vala 's' počitky jakožto' eIemen- 'vysvětli se tímto ,prindipem také nity adekvátními; bez~smy~lným 'ato~' kdy původ nového př~dměiu, i když'
mům; soudí Dri~sch, že smysl a výje. tákový předmět prostýrn ~ýsled~
znam vězí už v el~meniárn[ch, du:'
kem naší far;tasie.·' " , ' . , ' , '
, šévních předmětech. Proto si všímá, 'Zkrátka -; přesvědčuje Driesch ~'
zevrubně a peč!ívě naukyomateriá- ~sodiáční, theorie není. ničím ví~é,
Wch;' ať už jsou 'tato, určeními pro-' nežtheorií kopír~vání, Nedbá a ne~
storo~Ými '(vedle), 'neb~' časovými může ani tak, 'jak je upravena,' dbáti
(dřívější, . pozdější), nebo jsou to
~ku!éčnosti,; neustálého obohacování,
mateiiálié, výjadřujícílib'ostči. neduševního života, průběhem času " a
lioosf,vÝzna~ý řádové (toto, tákové, nota: bime, ještě,ží~otá. prolnutého:
v~tah, ne,tolik, "protože, 'celek a
~c~l~' smýslem ' (Srv. Bergson!). Zdě "
část,řád), ákcentý kruhú pravdy, ne~
pronáší Di-iesch nad asociační .theo~' I
bo'přízvuky existenciální. A 'právě
řií verdikt na smrt, které' nezabrás' těmito smysl vlastnícími, elementy nily ani., dodatečr;é , zavedení ,pojmů
chce Ddesch budovati pokud možno' konstelác~ a' disposice, ani HoffdiÍtsr~zumitelný; ,byť stále nedokonalý, gův' pojem celkovo~ti.' Podobně 'zaobraz duševníhožfvota lidského.' A
vrhuje Dri~sch' princip,' psychofysiten' má smysl,ba je' plný, 'smyslu
ckého paralelismu, kte,rý koření už
zrovna tak ve, svých elementech, ja- 've filosofii, Spinoiově;
,
',,'
ko ve svém c e l k u ' , '
Psychofysický paralelismus, ať už
'Proto tiké zavádí 'Driesch do' své
laděn ví~e 'e'pifénomEmalisticky nebo
, psychologie pojéin ucelujícíipořá~ 'pimpsychicky, 'zavedldopsychol~gi~ ,
, dající duše, kterou, ač ji pokládá zaď, pojemt, 'zv. stopy, která zůstává' v
nevědomou, (zde je DrieschproblemOzku po ,každém popudu,.vzpomín~
~atický, podob~ě, jako, tam, 'kde, ká je vlastně reprodukcí takové sto::'
konstátuje ,paralelu mezi entelechií"
py. A;tuprávěje onen kámen úrazu,
"působením .duše a, vědomým prožívá~ o nějž se učen(psýi:hofysického pa~
ním', a mluvě o relacích entelechie ,ralelismurozráží,' .vzpomínky přece
'vůbec), vyzdvihuje 'jako jedinýsku- bývají neúplné, omylné,vzhlédem K
tečně, koneč~ý pojem ilOrmální 'psyoriginálnímu zážitku pozměněné. ,;':'
chologié li,: jaksi kulminaci 'zákonů, '"Zde na,' výklad psychófysi~ký pa;
,vnitřního; duševního' života. '
'ralelismus nestačí. Zasedóklad,že
:,' Psychologii bez duše podráží no-, to duševní v /člověku je mnoh~m víc,
hy'odmíblutim dvou, jejích'základ-'než' jen,epifenomenem hmoty.;, Dunich dogÍnat, '~ to theorie asociační
ševní život 'člověka jevíce svůjínež
_a psychofysického, či. jak' Drieséh
závislý' (na hmotě);' , " ,
.
rád říká, psychomechanickéh'a paraToto př~svědčení 'probleskuje ve
ielismu.
','
.
spise Drieschově, na" více 'místech, '
As~ciační princip' (ať už' asociace zvláště p~k tam" kde' jedná o možvlastní ,nebó'asocia~e podle podobno~tech~ivota:'pos:mrt~ého. : '
•
n~,sti či kontrastu) trpí podl~ Drie~'
,Uznáváni' někiérých' - zjevů; para/
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. psychických není II Driesche.jistě oddíly:Problétri svobody a Nesmrtel" . '
pro' nikoho, jen trochu inf~Íntované-,~ no st. Driescn,ovšem neřeší. ani jeden
, ho, n o v i n k o u . . ,. :
.
aÍlidruhý, jenom je' ostře 'rýsujé ja~
kozáliadY. Při oceňováni. svobodné
.~Pokládá za' prokáiané: telepa:tii;
vůle nelze sním .však všudy souhlačtení myšlenek, jasnovidectví, 'telesiti. Zdá se, že p'raktlcký jejívtkinesi 'a ma terialisaci.
" ,
'.
znam
'nedocenil.. ' ",'
'Z~jíínavá je Drieschovacharakte-'
_

i"

,

"

"

',Vcelku je Driesch ve svých uzá-'
ristika dnešní psychologie ve vztahu
k parapsychologii. . Oinačuj~ túto , věrech velmi střízlivý. Raději, vyprakápitolu; ve své' psychologii za "ne- . j' cuje podrobně odpověď n e'v í m, než
zvyklou", praví: Jsem' ,'přesvědče~; by ~ž' do nemožnosti spekulov~l. To
žev některém 'bud~ucim' díle O. psy~ , lze v: celku "tvrditi o všech oddílech'
chologii bude, vla.stni základrii k~pi~ , knihy.
Je' 'tu mnoho:, ~ových myšlenek,
tólo~.' Zdá se o~šem, ž~·.budemé mt1vše, o: čem mluví;, je ' rozpitváno,. a
sit' na možnost takového díla ještě
ozřejměno, 'pokud to jenom,' bylo
dlouhou dobu čekat/ Dnešní fiIos~Íie
. o~"chápajíci psychologii";>",;duchú", ~ možno. Zkrátka: Dries~hovyzáklady'
"kultuře" ď <podobných ~ěcei::h a
jsou ',spisem t~h~ druhu, že ' značí a
před' skut~čně, podstatnými věc~i
vždy" zů~tanoudůležitýni mezníkem
zamhuřuje oČi. Neméně "'zajímávfmi 'na cestě psychol~gické vědy" za
pravdou.
Podzim~k.. '
jsou' z knihy Dr'ieschovyposlédní d~a

a.'
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Josef Kr,atochvíl a'Karld
Clark, 10/6. Nejvyššíhodnota je po,č e r n o ~ ký', Filosofický slovník" 2, 'dle autora osobní Bůh; na ni 'spočí- '
opr., a dopl. vydáni.' V Brně, ,1932. vá celá, říše"hodnot.
Cena váz. 30 Kč .. Populární výklad
'
'
' " '
",,','
' . t ermmu·a
'.'
J o u n 'g:. ' Comenzus
zn
Engoso'b -''
,"R. F. ,",
, '
ď
' ','
f I'loso f'ICk'yc h pOJmu,
",'
" '. k aO.I~
't I' ký'
t' "
land.
Oxford, Umverslty" Press;,
LonnOSI,',napsany
ml, auory,
"ď , . " ' ,
" , , ' ••
t
' č -, b' kt' ,don, Mllford, Jedna o pobytu a, cm-.
a I e zna ne' o Je lvne.
'
,
' :,
"
,
.'
'
, ., , "", '
,
J:Iosb ,Komenského' v Anglii v letech
" H . S ch o I z: Eros" und ' CarUas. 16412-1642'
'
'"
.
Die platcinische Liebe und,die Liebé
'
'
"
' , ,
im .Slnné des Christentums.;Hall~
• T h e o d or. L'i q: Religion und
1929;: str. 120. ~Spisovatel: 'vyklá~,' Kultpr.Lipsko (Teuber) 1931,27 str.
dá rozdíl mezi pojetím .Bohav ře': Spisek poukazuje na růz~q~t nábo~,
cké filosofii (Platon,Aristoteles)~
ženství a, kultury, která nesmlvésti
v křesfanství,konkiétné na pojmu' k rozluce obou, nýbrž k přátelské~u
lásky:, boží, čímž přispívá k', diskusi,
prolínáni a součinnosti.
zpa eksistuje křesfanská, ;filosofie
K a. rl A n e r: Di~Theológié der
nebo,ne... ~ ,.;, .... "·.;·.·..,·-Lessingi~U, Halle, Niemey~r,'1929;
.: D. M i a II E d w: a r d s, ,Chrislia-' 376 stran. Stále palčivý vztah r~~
nity 'and 'Philoso'phy." Edinburgh; umu' a:zjevení je zde studován: na"
, ,*)' Našé' ~oz~á'mký j~ou je'npou~
the'~logii ~svícenské doby' v Němé:
hým upozorněním na knihy.
cku;·
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Li c.dr;Rú d:, 'F;'r.ziM.Cr k é I:
E d mundS chl i n: k: Ei/lOlionale
Chrislentum unáS'exualethi!l.: Eine Gottesertebilisse.: Lipsko, :J.'A. Barth,
Auseinandersetzun!! mit Gegé~~arts~ 1931, cena10.80M. Oba'spi~y"zabý
fra!!Ém;, Giessen, .Topelmann, 1932, . .vají se otázkou 'objektivní pravdivo~
.48/str~n,.:.~ena M I.20.. V Úpadku
sti. náboženské ďzkušenosti:Možno,z
· dnešního života seksuálníh:o spis dů. nich poznati, Že otázka' objektivÍÚ
ležitý.. Přináší' světlo do přitomné " pravdy náboženství není' pouze otáz-.
"seksuální.
~anželské problema- kou náboženské psycholo!!ie.' Vedlé.
· tiky~';
.' : _ '
subjektivního, osobního momentu :je ,
v 'náboženské zkušenosti' moment .
W i I he lm;' Ba ř lh e I h e i m e r:
Schleierm·achér. ;I.i~d die gegenwéirli- . mimo lidský.

a

ge SchÚiermacherkritik. 'Lipsko, F.
C.Hi~rich, 1931, cena 9 M. Spis zajím~vý tím; že obhajuje Schléierma·cheraadokazuje, že,E,Brunner nepochopil' správně . základní thesi.
Schleiermacherovci o podstatě nábo':
ženství; přitom napsal E.Brunner
doprovod ke spisu.
"
,'. E.; E i sen h u t, Der"Begrill des
,lrrcÍtionalen, als philosophisches Problem. ,Gotžngy., Vandenhoek .und
'Ruprecht, 1931, cena 12M, váz: 14
M. Podobně jakó Th. Sie!!friéd ve
svém .spise "Grundla!!en der Theolo- .
!!ie bei R.. Otto", o němž bylo zde
, referováno loni, podrobuje aut~rkri· tice, ~le ostřeji než Sie!!fried, theo.lo!!ii .Rud. Otta až do' jejich' noěti
ckých základů a stanoví svou noěli
ku theolo!!ie. Bohužel" ztrácí se úplně': vontolo!!iiHeide!!!!erově a v
. čirém' konscientalismu a th~ologie
.: vychází napráidno.
E ri ~ h' Keller: Das'Problem
'des l"~liorialeri im wertphilosophischén ld~alism'~s" der Gegenwart.
Be~IiÍi, Junker iind DiÍnnhaupt" 1931;
cima 8.50' M: . Nástin -iracionálna u.
Richerta a B. Baúcha.: ;,Iraciónálnó
není p~pření -rácionálna, ale spíše
jeho omezeni.j~ >
Joh. H e ber: Das Problem der
Golteserkénntnis in, der .Religions~
philosophie .Max' Schel ers:- Lipsko;
A. Deichert, 1931, ce~a4.50, M.

19*

K a r I ~ e i in: . Glaube u. Denken.
(Teil 1.' des Werk~s;' "Der 'euangeli~ ','
sch~, Gla~be und das penken, der,
Gegenwart." Grundzii!!e einerchristlichen' Lébensanschauung. Philosophische Grundlegung einer éhristli~
chen Lebensanschauu~g.) Berlín, Furcher,.1931,Cena 12'M, ,váz. 16,M.
-Široce založené, dílo, v němž známý
. protestantský theolog'a myslitel sna~
ží se překonati jednostrannosti dialektické theologie Barthovy,' aniž
chce přitom zříci seje(ích hodnot~
ných poznatků.· Podobně, ,třebas jinou cestou, postupuje spis Die t r icha Bonhoeffera': Akt 'U. Sežn,
o němž jsme zde referovali v, minulém (3.) čísle Náb: revue.
O. Pi per: D,e, Grundlagen der
euangelischen ,Ethik. Giitersloh, Ber~
telsmann; 1928-1930, 2, svazky, cena 12 a '14M, váz. 13.50. a, 15.50' M
Spisovatel nestaví se ani' na- stano~
visko mravního apriorismu, ani em~ .
pirismu. Píše se stanoviska věřícího.
Nazývá' ·své stanovi~ko "novorea~
lismus" a hájí ho v souvislostr Nov.
- zákona. Ve filosofii -je příliš závislý
na platoÍ1is~u a téměř. až !!n~sti:.:
cis~ti na: škodu' svéh()~evan'!!elicky bi..' .' '
blického stanoviska. Menší, ah;, bezbarvý jest jeho spisek:' "Erlosun!!' als
Erfahrung." (Tubinky;, Mohr ,1932.
Cen~ 1.50 M.).
. :, ,
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,

Fr. W.' s chm i dÚ . Di~ •. théol.· lektické. Bůh a politika jsou .na vě';"
BegrÍindung '. der. Eihik... Giitersloh L ,ky odděleni. Křesťanská ,;theologie
Bertélsmann,-1931, cena 1.50 M.· Po- lnusi překlenout i tento rozpor;:
.~Úe,názoru autor.ova,do'pomohl ,ná~ ,
Hinr: Knitter~eyer:'Staclt ,;
Kantův kriticismus ke správným 0und Mensch.Breme~,· G. Winter, '
táz~álI1\r etice; nikoli však ke správ1931,'cena 3.60' M; Stát má úk~lem
né etice. Spásu jest hledatln~koli v ' podporovati lidi v' řádech, od Boha
Kantovu . "Du' kannst- denn, du stvořených. V toni.je'i meze feho pů
sollsť:,nýbržv povoláníQd Boha; Z 'sóbnosti. Stát nemůže ;e' dotýkati '
povolání 'Bohem odvozuje, pak autor 'vzájemného vztahu lidi v'e stvořeném,
boží rozkaz.
.,
'"
řádu.T.o může jen .slovoboži. .,~",
Emánuel Hirsch:~SchOplung
und SiincÍ~.Tubinky; Mo hi-, i931, cena 6.60'M, váz. S.40M~SiailOvisk.o ..
reformačni.Člcvěk 'jest cd přírcdy

: HansGerber: Die ldtiedes
Staatesin der neueren eva~gelisch~
theologisch~n 'Ethik: B~rlin, Junkér
und Diinnha~pt,1930, cena 4.50, ~t '
hříšný. Stvcření ~,hříchjest j~dnc 'Spis ukazuje, jak theologickápojed~
~ ,totéž: Bez'usmiřujíc( milosti' by- nání politických .otázek docházejí
~homzah)rnuli., . ď
povšimnutí' u, slátníchpráv~iků z
" .G- " . "'. , Vb
d" , A' h
povolání.
"
.
. .
.
.o g art e n:
er·. le ec tung.
'
. ' _,
',.,
.
der' Aútoritaet. Jena' E. Diederichs,
A I f r e d H a II: The Beliels ol an .' \
1930, cena 1.60 M. Oproti :naprosté-" Unitárian.
mu', individualism~ staviautor řádý
, S. H .. M e Ilon e: Liberty andRe~
'stvořeni (manželstvi, rodiÍi~, povolá,; ligion.
'.
"
.. ni, stát). Obsahe~ etiky,jestuznat ' . Dr. P. H.:WicksteediThe Re. tYto řády, tedy:uznániautoritY.
liglon ol-Timemzd.tTle ReÚgion'of
T,h.-lÍ ~~ g: 1m Ringen um ReinEternity: - ' " ,
hcdt unď Reife: Stuttgart: Steinkopf, _R a ym o, nd V. Holt: . Religion:
1931, cena6'M, váz. 'S M. Spis jé. lts modem Needs and.Próblems•.
psán- s opravdovou',znalostí yšech'o>:, 'S i du e y Sp e n~ e r:The Meani;g
tázek seksuálni' etiky. Promýšliúko- 'and Valúe ol Religion. .
'
ly dnešního 'člověka ve svědomí za- ': La w r én c e C I ar. e: Praýer: lis
~otveném, v Bohu. Při t?m pon,echáMethodand JusÍiliccdión.
'
vá r.ozhodnutí křesťanu.
,Všechny' zde, jmenované anglické
H. Wa g n e r: Geburtenregelúng spisy, pojednávají o náboženských -- ~
~ls the'ologis~hesProblení; rLipsko, ,pr.oblémech:ahcdnct~chv 4ué:h~ svo..Deichert~Scholl, .1930, cena 2 M. Vy..bodného křesťanství' a .. , unitářství. '
éhází od p~vinnosti regulovat porod- Vyšly: The Lindsey Press, Essex
nós! a přichází k přípustnosti' scciál 7 Hall Bookschop,', 5 Essex - Street, ' )
'ní indikace., Snad' byl by' autor lépe Strand, W. C. 2. .
tjČiitil, . kdyby·, by~ mluvil' pro ,refor~,
Mr. P. C.S a n d s: .The Literary
mu scciálních poměrů;
'Genius ol the N~'w Testament. ,(Mil~
R i h ar d Kr o'n e r:' 'KulÍurford, 6 s.).
'philosophisch'e,GrundÍegung der PóPro f. E. F.' S c.o t t:. Literature ol
liti k> Berlin, Junker und Diinnhaupt, the' N ew Testament (Columbia, Uni'1931,cena 5.50~ M. Stanovisko diaversity Press).
.
,
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,r S~isý' zabývají se.literár~i histoÍ'Íí

. sus and th~ Gospel
Lo'v~. Lond~1Í,
Hodde~ and Stoughton 1931. Vy~lo
vufe potřebu nové interpreta~e náboženství Kristovapr~' 'moderní 'dobu.
V křesfanství Ježíšově vidí zdokonaI
- , ' ~,
lení osobnosti" cele .;,. pl~ě vyvinuté.
Ma'uriée Goguel: Vie de.JéKristus •. není ~u Boh~Ín~ ~le božím
sus.·(Paris,Payot.) .
,
člověkem, jak sena něho dívá i CČS.
I ' ,
'
.
P r~L B ~ ki tt:,Jesus ChTist.
. . F. C. Bu r. kit t:The Church and
(Bl~ckie and Son;' 3 s.', : 6 d.)
Gnosis. Studie myšleni a spekulace
Zabývají se p~ameny a zkoumáním
'v 2. stol. Cambridge U~iversity Press
života. J ežíš~va. .
. 1932. XII
154 stran. Cena 6 s.Dů
,K:,L. S ch ~ i d tj Die Kirche des
kladná. studie gnosticismu' a jeho
· Urch;isÚntums'(Tubi~ky, Mohr 2.50 : vztahů ke křesfanství. Gnosťicism ~'
· M.); Studujezvliště název "ekklevelmi zajímavý. zjev dějin d~gmatu. .
~ia", místo v Matoušovi XVI."17. až
H. ·F. H'a II e t,A Spiríozistic Stu, 19.,.význam Petrův a' Pavlův v šíření
dy. Oxford - Clarendon ďpress 1930,'
'éírkve; Slovem "církev" (shromážXIII.
344. Cena 16 s. Nejjemnější
dění) mínil prý Ježíš své učedníky.
anglicky psaný spis o Spinozově me-

ol

a kriťikou' Nového zákona a mohou:
mih/adit německé spisy'právě dnes,
kdy knižní obchod s Německem jest
silně. podvá.z~~.· ....
. .
1
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D. D. Charles

E: Raven: 'Je-

tafy~ice

Spisar. '

ČASOPISY.'
Ceská Mysl, časopis filosofický. .
Časopis 'novÝm složení~' redak~e
RoČ. XXIX. č. 3.-4. Vydáýá"čin".
(redakční kruh dosti široký) pod~
Zčl

án klů:

Jan

Pat o č k a,'

·Několik" poznámek k důkazům boží.
jsoucnosti u Tomáše Akvinského.

statně získaľ na hodnotě i rozsahu.,

. FilosoFická revue. Odborný

čtvrt-"

letník pro filosofii. Vydávají pro-:
· La d.R i e ge r, Kant a česká fi- , fesoři bohosloveckého učiliště řádu
losofie.
.
' .
,
.. ,
dominikánů v Olomouci. Za redakci
"
, . 1\:1 i 1 i Č Č a p e k,. Fysika' a psy- odpovídá dr. Met. Habáň O. P .. Před:chologický problém.
platné 35 Kč, pro. studenty 20 Kč.
B.l,ahoslav ZbóřiljPoznání
R oč. V
.
,.'
' ."
a hodnocení. / .
Nebudeme uvádět· jednotlivých
'ČÍánky. zahmají každéhri theol~ga. článků, ale řekneme několik slov'o
V R o z hle d c h:ldeologie
podniku vdbéc. Revue je něnována'
HaI.' fašismu od Zd. Smetáčka. (Ča": filosofii. Tomáše Akvinského, jenž
sově zajímavý.)
byl vždy považován za katolického .
. .o' současném českém myšlení filo- filosofa ,po výtce. Přiznáváme, že ré~
s6fickém~od Fr. 'Krejčího. (Trochu vue. snaží se plnit svůj úkol, totiž,
r'ozvláčný.)
seznamovat
če~koslove~ský
svět
Hojné· referáty (v těchto číslech, znalostí filosofie', tomistické, jen co
hlavně literatura cizí). Poznámky 'a , sily stačí. Potřebu, znát'Hlosofii'toz p r á v y . m i s t i c k o u nebUdeme nikte~ak popf-

e
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rat, ale nebudeme ani f;losoiiTo~ : Referátů , a zpráv' :obsahují svazky
. niášovu "bagateHsovat: ,Je-li tom i- ',Filosofické revue dosti. Cena, j~ velstikave formě,.moderní_vědě .,'přimi nízká. To mohou si dovoliti; jen •
katolíci. ,Opravdu7,"Což"nenL 'c,ena
" '7iPůsobené pěstována ' v ,cel~m:, kato-'
,lickém světě,nemůže, její znalost ,naší revue, též vélmi.nízká7 My,váškodil ani u nás. Jako ovše~ filožíme, si jasno~ti a ,přesnosti scho~
sofie . vůbec, každá filo;ófie ů nás:ne~ ,"lastické, :nestavíme se však,ýévšem;
má příliš pochopení, tak ·ani ,filosofie
na stanovisko schol~~tiky, jak uk~
,TomáŠova; ba, ~,m'íře 'stupňované." A
zuje, naše myšlenková., práce, : a(
'přece, třeba" zvláštědne~, v, 'době ',v učení,'af v'praksi:.'
myšlenkového' chaosu, upozorňovat'
, , ' : ",
,,'
",
na pevné, stanovisko' tomism~' nemů,Protestantenblatt. Týdeník,' ně-,
"ze " s'ko d't'
meckého
1 'd"nes, v, 'd ob'e rozp~l'1Z'I os't'::
I,
;
" protestantismu.
.',
..Vydává
'
" dr.
,', l't' .
""t"
d't" ,'"
',Vdém Schubnng'a spol. Vycházív
re a 1V1smUUC1 se,1 o "om1smu"
"'.',;, ' . ' .
"
'
,
t' o, ze",ne
,
1ze, k'"
Bremach
a v Kolíne.
Roč.
"
pres.
race t"I, mo'd"ern1 ,Berhne,
"
"," ""',',
""
"
'1"
• '1' ' 't' , ,',' 't
'66., Č. 49-52. a roč.' 67., č; 1-'-7.
mys ence up ne na s o pro cen ,ve '
" , ' , . ,'. ' '".
"'I'
,". h" ,o
T' m"asovÝch'".' V'su d e 'v ' C1, ' Cena
LIst Je ves epel1C
" , 2.50, M:
" ctvrtletne.
"
,',', hl' d' :, ",
"h' 1 t'k" "
novaný nábož" círk:' . a kulturním'
zme
e 1 se novosc o as I a vypo.'.
" '"
,'
'"
"'d
' t " ,otazkam
ra a t"" s pro,bl'emy ,d' nes'ka a uzna,
, , '. ' "v Nemecku've
"
' , . . smyslu
" ' " ,sv'0co'v moderní filosofii' aV moder- :' bodneho kresfanstVl, Doporuculeme.
ním myšlení uznání zasluhuje" Ci- Hoj~os,t ,člán,k~" zp:.áv ,a 'posudků,
.
, t .. ' t '
., být"
z mchz poznavame, ze CčS není se
zma pes UlICI, om1sm muze
1 v z o - , . ",'
',, .
,"
rem i 'našim novoscholastikům. Zdá' svym1 nazory' a, c1h ve svete osamo, , .
, , ' , t" . t'
.. '
cena. Svaz svobodných ,církví slese, ze 1 nas1, novo om1s e snaz1 se
',,, "
,
'
"
.' b't d ,'"
'1'
'1'
duje stejné 'cíle: kulturu dnešní do-'
pnzpuso 1
nesmmu mys em" ,a e'
,,
.'"
",
"
"
d'
" ta k'"cm1, d os t'1 t 0 by
a obrodIt
0lem, ze
- promknout
,
' , nabozen-'
mame
, ~' aneob s't 0lne.
"
stvím
porne
' S'c h' o1as't"k
1 a '.le
' " Ježíše
, " Krista
" novým'
, " formu,',
.. t'" t h d " 'k ' ',,',"
lováním círk. učení. Z 'článků uvá~
lIS e uc y, o ny po ~s o re~em P~o-dí~1e' ,:,
.
blémů světových, životních, ale' naše
, .
,
doba má své prá.vo na řešení sta'Čf 3.; roč. 66.: M ar ti li 'Ve r u ~:
rých otázek;,:Opakujeme; co jsme' již
Glauben u.' Denken,,'9Iaubenser~
napsali" u . příléžitosti ,tomistického
kenntnis. Tamtéž pro f.W eh n e r:
"
'sjezd~vPraze;,že,dle'Ílašeho náPia:léktischer
'Pessimis~
zoru 'naši tomisté' příliš lpí ~a staré' mu.·s, kde autor upozorňuje na roztermiÍlOlogii, lez' četbu a 'chápání 'díl pesimismu a pesimism,u. Je pésipróblémů zn~čněstěžuje: Jinak třeba
mismus, jenž,:konči zoufalstvím, a
uzÍlaC.sriahu' našich novoscholasti~
pesimismus, jenž v duchu evangelia .
ků,podat to nejlepší; Že trpí jéjich , Kristova přemáhá zlo. Pesimism tak:
práce "nedostatkem tradice filóso- . zv. dialektické theologie Barthovy'
fick"é 'vůbec u' 'nás a scholastické
činí zpesimisín~· aóptimismu s y II':'
zvláště a nechutí našich lidí, k váž~
t h esu.
néinu filosofickému myšlení,' j~ jisto.
"Č.'4. Sc hu hri n g: ,F Íir' N eu~
.Nejsme národ filosofů: Také "bude
be g r ii ÍI. d ú n gd'e r' A tl t o ri liít
potřeb~; aby, naši katoličtí, filoso~ ,i ~ derE r z i e h u n g. Autor'za::
fové zaujali' uznalejší stanovisko :ke: bývá.:se ótázKoudůléžitóu'uejen pro ( ,\,
všému, 'co nepřisahá'na názory" 'je~ 'výchovu,dětí, ale i pro křesťanskou,
jich; I ~denÍohou se, učit" od ciziny.
~tiku. Autonomie n'~bo , autorita? •
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. V duchu Kristovy, etiky' 'činí, ~ynR: A. Edwards: :The ;presĚmtmo- ,
ral Chaos - Fact -or Fiction?, :
, thesu; z :obou' hiedisk, v theonomii.
Tam, kde chce člověk býti'zákono·W. J. Blýton: Idealism in
dárcem' nezávislým na vyšší autoritě,
rec e n t F i 'ct'(on. ,Dr.'C;' D.
' '
: nevystačíme ,: anf,"s autonomií, ani Br o a d: ;Joh~, L'ocke.
s autoriÍou " bez Boha. - ,R u st:
. Y, každém sešitě přehledy : nové
literatury theologické, filosofické/mi. ,D i e >g e gen s e i ti g 'e, Bef r U c htun g 'd er k rit i s che n" u. der boženské. Směr a duch. časopisu 'je
di al ek ti s che n ,: Theologie. ,blízký naší drkVi.Doporučúj~Íne
, Má na mysli .vyrovnárií obou' smě~
místo Časopisů německých všem, kdo
rů, aby se 'vyhnul : jednostran~ostem.· ovládají' angličtinu; Zvláště když
. ,Č. 5.:' W al t e r, W e n cl: h n d:
Německo dělá se svými knihami a
Ve r nu n ft ~.' O ff e n bar u n 'g.
časopisy drahoty.
Sp.
,Vztah rozumu' a zjevení v náboŽen\
.
"
" . Die,' christliche Welf. Prote~t.
ství..Rozum, ,'má své d,o, movské právo, '
čtrnáctideník pro ' vzdělance všech
ve víře;,
stavů. Založil, M. Radl, vydává ,H.
..Č.,5, a 6.:,Schmied-Kowar~ Mulert, Gotha,· :C.Klótz':. R~č. ,47.!
iik,: G)auberisbekenntnis
Č. 1-4.
e i nes f r e i e n Pro t e s t a n ten.
R.S c h w a z: Dei Bose oder 'dás
Č. 7. Luise ; Hartma'nn- , Bose?
R ií c k los;
N 'á tur w i & S e iI, F i e d. F r. von U Í1 r u h; . Der
se h,a ft u~ Rel i g i o n; Určuje vý- . . Nationalismus u. die' Krise des
znam záko~itého děni v přírodě a
Christentums.
, žiyotě 'se stánoviska, víry v Boha,
Hans Windisch: Das joh~n
, jenž působí: j~ko příčina.
nei~~he ChristentunÍ und sein Verhiiltnis zuÍn Judentum u. zu,Paulus. '
The, Hibberl Journ'al. čtvrtletník
Waiter Nord~an~:'Die Kir-'
pro ,náboženství,' theologi a filosofii.
che hat verságt.
"
Vydává L.' P. Jacks, London, ConE
ri
c
IÍF
ra
Ii
z:
Krisisd~s
Chri~
stable e( Co., Předplatné 10 s.
sténtums?
·Č. 4. roč. XXX. Rev. P a u I G i bAdol,f: K\ellle~: Vom ,We1t~
A
p, s y c h o I O' g i c ~ I
s q n:
protestaritismus der Gegenwart. '
Aspect of the Problem,of
Han s K o c h:Rom u. die orth~
, RIÍ u n i on. (Zabýv'á se' otázkou
doxen
Slaven. Každé číslo . přináší
sjednocení. círlíví.)
řadu posudků, hlavně náboženského
J;-L. Stocks: Thé EcHpse
písemnictvia hojnOst ' 'drobných'
o f ' c'a u s~. . (Z~temněnípHčinY.)
zpráva: informací: Stanovisko je k;i~
Věnováno --problému příčinnosti.
tické.

r

r

rHeľeneDeneke:· qo'eťhe's
'M in d a nd- Ar L (Duch' a uměnL) ,

Chrislenlum', u. ,Wissenschall; Za:'
ložil K. Girgen~~hn.' Vede prof. dr. Rob. Winkler. , ,Drážďany . a Lipsko,
L.Ungelenk.Ročo':9." č. 1-3; ,
:.Č.' 2.,; roč.' XXXI. ' Fr. ,J o ung, Dr.-, G. :Wobber'iÍlin-dr.O,
h u s II a n d: 'f.h e Des H n y '.o f
P i pel:' Thesen : zur,-theologischen.
" Lage: ,,' ' ,
' .
the'Universe :(Cíl vesmíru);

G oe t h e' s
, M c E ach ran:
- F a u s t' a n d Dan t e 's D i v i n e
Comed y• .
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E r z b i s c h ó r von' Yo r k, . E. . ho, o' atheismu jako' riábož.p~~blé
Ga,rvie',<Priegel,. R.~Win-'. Ínu,:'o bezvěříjako boji za"n~vOti
kler:' {jb~rdie Gnade.·. "" ' . cviru·atd. élánky;,jsou'neseny pře
. Dr:' Eg.' Haj e k:;' Hemmungen~' svědčením" že 'staré :fo,r~Ý círk~vní.:
desll"elig.'Erlebens durch;·Lehrbe~
nestačí 'a·,třeba 'proto ďs pochopením
kenntnisse' . (Symbol~)., '~Referáty; . pozorovat bezvěrecké . hnutí pro'. vy' ,,:
'
budování nových ·.forem náboženZprávy.
,
ských. ,',
' .
'Sti~men de~_Zi!Žt: ,.' MěsiČník:pr~
Roč 5." seš. 1. Xurt· Leese, V Om
duchovní život přítomnosti. F reib'ur!! Si~n des religii:is. "Erlebnisses". člá
im Breisgau. Hérd~r el Co.: Cena 'nek psanÝ", V' duchu, jaknazirá i CčS
'pololetně ,7.20 M;Směr katolický, je- na náboženství, zjevení,náboženskou·.··
zuitský. Roč. 63., Č .. 3.člál!ky:, :.
, 'zkušenost a víru, ,třebas autor, forG. G u n d I ach, . Grunosiitzliches
mulace učeni CČS neznal ani autora
, uber . Part~i u. Partei~n.·
,
, 'článk~ a jeho myšlenek,ani s ,ním
, É.• P r zy wa r a, Deutsche; Fr~nt. šé'shodujících ,spisovatel,theologickoH. S c 11 or,n,. Bedrohurigder.Ge- ' náboženských. Dúkaz, že. nejen u ,',
wissensfreiheit des Richters. ,,-'
n'á~,ale i jinde mysli ~e stejně o
J. Ho mm e s, ; Gesellschaft ' als "náboženství, . j~ho obtiŽí~h' a, úko,
,'.
lech;
Ganzheit. (Zur Krise der,SoziOlogie.)
Č. 4. články:
E. P r z y w ~ r a; Deutsches Schick~ . Nouvelle Revue. de Hongrie., Re.'.. daktor: Jiří Ottlik, Odp.red.: ' dr.
sal.
"
H. ,.S c h o rn, Gericht gegen Ge:-. Jos., B~logh. . . ' .
Ják' Maďarsko snaží se oriento:,setz.
.
vat cizinu, ,vidíme na· této' francouz~
, Re.cense a zprávy' v každém' čís k
, Dřívější ,čas'o'pis "Die,' Stimnien a~s 'sky 'psané maďarské' revue.Vychází v BudapeštI" v 'nakladatelství neMaria La.~h" :pitelně ď zÍn~dernis()ván.
~ávisl~ Sociétéde la NouveÚe' ReVšímá si změn 'vespolečnosti evropvue de H~n.grié., Měs!čně svazky., o
ské, hlavně. německé,. po stránce du:
100-120 'stranách.Přináší články z
chovní, politi'cké ~ s<i~iálni. Zabývá
se problémy aktuáfními v, naší' době: vysoké' politiky,' sociográfie, 'národMožn.o, ;e i 'n~řn' lecčemus z ~ěhri . Ilího hospodářstVí,. kulturrií politiky
přiučiti jak nadpisy Článkúukazujf. podunajských zemí;pře'devŠím ovšem
Maďarska. ,. Obsahuje stálou' rubriku
Tytéž problémy'l1lásí se i~n.ás. '
"Střední a východní 'Evropa", v· níž
Kommende Gemeinde.Nezávislý referuje o životě Bitlkánu a Východ.náboženský časopis.· VydáváJ.'W:
ní Evropy; k tétopočítáj Prahu.
Hauer. Lipsko, C. L. Hirschfeld: ' Lze tam, nalézti, také hojné zprávy
Články:
, o, literárních: novinkách jednak ma~ .
Roč. 4:, seš. 5. a li. Hauer, Úvod ďarských, jednak:o spisech .psaných
(všeobecně
hnutí tak' zv. bezvěři).
o, podunajských zemích.
'Stepmi; Koch,.Fuchs,' Lee;e, Grabert,' .
, ..
Spisar.
."..
.
. Ehleri,Wagner, Bo~us,Grabert: Das
Zeitschrift llir die. alttestament..' Ringen um den Sinn der Gottlosenbewegung. Řada článkú, jako o' bez- liche Wissenscháft und die Kunde
věří v Rusku, o bez~ěřijakonÍ1t desnachbiblischen ,Judentums.'VynostiproletáÍ'ského vývoje duchovní~ , dává J. Hempel, seš; 2., l~I33.,Hans
~,

v
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Ba~er:; Die. Gotthéiten ' von, Ras
rockánebyla - vazana nějakou insti, Schiunra, přináší c~riný přehleil bóžtucía tak se stalo, Že ,během doby
'stev,' jejichž jména' se nalezla ro':' zprávy prorocké stály protis~bě, ~a
, ,1929 v RásSchaÍnra, Např; él'(lJ,;, .,' př,: Micha: benJimla,protLČtyfem
, kteréje,dokáz~no.ijako:v I a stní' Istů~:Jahvových proroků; ti·,hlásají; / '
jméno určitého boha (u Feničanů á
ž~ král bude mít štěstí, kdežto o
ď starých Aramejců): Ve' Starém:záMiéhovi ,víhál již před~m,' Že ne-koně sev'yskytuje skoro jen ,v,poe-, umí nic dobrého'prorokovati, V Č~In '
,sii a: významem rovná se eloah
zálež{' u'~proroků ,'pravdivost n~bo
elohim; Při', té 'přiležit~sti ., vykládá
lživost? - 'stává se důléžitou otázkou"
~ovÝÍn' ~pÍtsobem . slovo' , jizrael ,= starozákonní, teologie; kterou, může"el ,,'září"; Elohim (3) ve, smyslu
me snad rozřeŠiti jedině 'v',' případě
"bůh" vyskytuje se jako' singularjiž' Jeremiášově" práti . Chananiášovi, 'Je'u Kananejcův,době'předjizraelské "remiáš ukazuje na pochybný základ,
a, Jizraelitédento způsob, vyjadřo-zjevenísvýchodpůrců ....: óniohlavánfpřejali. Baal (6) významově v šují chazonÚbbam
vidění srdcí
textech stejný jako ve St. Z, Zají-'svýéh ..:.... óhlašujLsvé sný, kdežto on
, mavý je obje~ boha J v . (15), čímž
oznamuje slovo boží; Jsme proto
udiveni, kdýž slyšíme, že, "když
móŽno nyní vysvětliti mnohodos~d
, neobjasněných jmen jako: Jau-bi~di, ,Chananiáš' promfuvil;' šeL'Je~emiáš
král z Hamát ,z~: Sargona 'II, s vasvou cestou", v, Rad spr<Í.vněvysti
riantou I1u~bi-dt přehled není úplný;
h~je:"Haňanjá~Weissagunug 'f~~gt
,~ebofvšechny té~ty nejsou dosud 'das Pseudos nichtso in sich,dass
přečtény,.
"
'
JereÍnia an',ťihrem verabsoiútie~ten
S,101-108 Paul Humbert· (NeuInhalt Kritik, íiben' kčnnte .: .' Die
'~hatel):, Die Herausforde~ungsfor- Gescnic'hte wird fa Hananía im'
niel ,;hinneni eIéka", Uvodnízvolání Stiéhe lassen und diskreditiénin' (S:
'"hinneni eléka" uvádí, hró~bu vzta-l1), Tedy v tu chvílinernůže Jere~ ,
hující se k nejbližší budoucnosti, ili-miáš' najíti nic v proroctví svého odkdy však na, budoucn~st pozdějŠí.
půrce, co by proti němu:mohl obrá~
A~tor d~kazuje,' že původ tohoto títi, další dějiny teprve tikáží. Tím
~v~lá~íci1~Žno hledati ve vyzváni k ovšem p r a vf 'prorok stál proti
so~bójii ba domnívá se, Že celá stav- konki-éiním~ dění,' nebol; jeho vlast.:
ba'. věšteb uvedených '"hinneni elé- ním povoláním bylo znáti vše, co se ,
kit" je jak co do formy tak' co , dá
děje u blízkých i vzdálenýéh sou-'
slohu' převzata' z vypravování o sousedů, Jeremiášovi bylo jasno, když
boji. Příkladem může být i souboj . po politicky šťastné doJ>ě s~, blížila
Davida: s Goliášem (J, Sam, 17,.45 bouře, že Jahvovy }lIány s JizraeIem ;
jsou jiné, ale prorok, který tonechá~
, " nn), jenže tam ""hin:ríeni @Iéka,i schá~
'zí,' nebol David jako vítěz neozna:
pal a ~ůstá~al i nadále, v původním'
o. mújesv~Íimoc,~ýbrž moc Ja'h~'
směru Ímspáse'aŠtěsti, o'dkloniÍse
v. o v u,: "
od ',' Jahvovy mluvý'.v dějinách a
Gerhard von Rad: Di~falscIien
místo proroctví hlásal své vlastní
Propheten, . důkladně 'rozebírá vzápřání. Když bychom slóvá falešný~h
jemný, poměr, dvou druhů proroků,
proroků vyňali z'jeÍich Qéiinnéch~í- ,
'z "nichž jeden zvykli jsme sl nazý:
le, nemůžeme proti' nim, nic riamít~
vaf"falešní p'roroci", Inspirace pro:
rio~ti, Pouze v' době jejich' aktuality
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móhÍi p~znati opravdoví. mluvčí Jah~
va;ž~ tc;> ~ omyl těch, kteří ~la~tně
'přestali· hýt pror~ký a .předávali'.jen
dále oblibené dogma' :'(~pásy) .': "~.
RichardPrťmss: Das,Ordal im
"'.
:
.'."
I· ' "
,
'alten Israel I. (S., 121-140.) . Všeobecně' se' o~načtije'slovem" "ordal"
'pokus dátirozh~dnout nějakýsp~r
;nadpřirozenými silami,asi t~též co
český' "boží so~d" . Autor chce. dokázati, ž(~ moti~ý 'OrO~iií Vy~kytují se
ina m~o~ých; mí~teéh ,ll ,proroků,
kde' Jahve vyzývá, Jizra~lkprá~
'~íÍnu',sporu. R~zděleIÍí, He;npel~vo
na "ordal' kletby:' ' (Fluchol'dali, a
,:ordalvěšt~b" (O~ákel()rdal)autor '
po~'echá~á; '140-150 W. Caspári:
Uber ďdieTextpneg~1" nach den he~
biiÚschen' HaÍlcls~hriftEm ď de~ '. Sira,
II. Pokračování zr. 1932. (Náb.' rev.
s.246.)
,
.
" S.,,150-156, WiÍliám F. Bade: :The
Seal of '. )aazaniah. Autor,feditel
expedice v, Tell en~Nasbeh podáváv
zprávu o n'alezení pečetidla v,. jedné,
hrobce' 'v Tellen-Nasbeh. Pravdě
.podobně, bylo dáno do h~obu. ~e svý'm
majitelem. Jméno Jaa~ani~h obje~
, 'v~je' se čtyřikrát ve Starém zákoně
'a sic~~koro vtéž~ době' (srov; Noth,
Die isr~eÚtischen" Personennamen
198).'
Jaazaniah s'ynJeremiášů~,
Jer. 35, ,3. '2.J.' ben:š~f~n,' Ez~~h: '8,
ť

1.,

11. 3. J., ben-Azzur, Ezech. 11, t:a
: za 4., J. ben- Hammacakhati II. král.
25,23 a Jer. 40, 8. Bad~ se 'domnívá, '
že možno za majitele pečeÚdla' po- .
važovati .. toho' čtvrtého;" Jaazaniah
ben -::-H~mmacakhathi.Nálezem pe~
četidla potvrzena, domněnká" že Tell
,en-Nasbeh je místo'totožné s Mizpou
.z B~njaminu.
'
, Balata odiJ:Hempelaje koneč~
ným vysvětlením' ke sporu, o·· něm~
ckévyk()pávky vSichemu (Sellin a
Welter).
,
"
,
Th. H. Robinson (Cardiff): Der
D,urchzugdurch das Rote ~eer. Pře
chod Rudéhó moře nebyl' žádným zázrakem. Teprve,', pozdní, pramen' P
(Priesterkodex) snaží se,vyp~ávová
nídodatl nadpřirozený ráz., Robinso:'
novi je~t věc jasná. Jiz~aelité. ,přešli
Rudé moře v úzké části ...:..:přes zá:liv Suezský, - přiódlivu, kdežto,
když je :Egypf~né' pronásledovali a'
přišli doprostřed" nastal ,příliv, který .přichází. 'p' () d pískem;' takže po;;
,vrch vypadá pevně. Písek se stal
'měkkým a Egypťané se, svými těžký-,
~i, vozy. nemohli již utéci a 2:ahynuli' poď 'stou'pajícím přílivem~' .
Ve sděle~íéh S '173 , jest Aáge
Bentzen (Kodaň): Zur', Geschichte
, . M. N.
'der Sadokiden. '.

"'."
O·

,

. RUZNE.,
\ ~

~

Badenský arcibiskup, generální Vikář a zpravódaj, pro katoli~ký, kle:
rus v. ÍninistE~rstvu ,vyučování v Ně
mecku, měli pora~U: o stížnostech na
politickou činnost· katolických. kněží.
Dosažen~ dohoda. Arcibiskup uji~til,
že katoličtí kněží pódle usnesení říš
ského k~nkordátu .a pokynů arcibiskupových se vzdají každé politi~

,

~ké činnosti a že' budou podle nejlepších svých sil podporovati nár.~
'socialistickou 'vládu. ,Zároveň pro~
sil,' aby .od ny~ějška na základě po~
stavení . katolických kněží k nové vládě., byla jim důvěra věnována a, pře':'
staly stížnosti pro ,nepatrné příběhy,
což.arcibiskupu~ přislíbeno; Týž již
nařídil, že děti musejí při nábožen-
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stvI ,zdraviti hitlerovsky';-' pozdvižením, pravice ,a slovy: i,P~chválen
buď,Pán JežIš Kristus" a ~čii~l ;ábciženstvI zdvihne ,též pravici ~ od-

,u nichž 'se'dá' očekávatLdědičnost je~
jich ~edostatků,' také ' proti',bastar~
'dům a ósobám, které se mravně provinili'ná 'ženách.
" ' ,

>p~~I: ;,Na:vě~y.'Ameri:ď

"
' , N o v é Německo hitlerovské ,hledí
" Katolická mládež počtem ,desIti ti:- katolickou církev dostati,d~ svých
sI~ů' dív~k a chlapců, z' biskupstvI' sl~žeb: Odtud nov+ po'měr' mezi. pr'oherH~ského m~nifestovahl' v, stadioriú' tesiantstvi~, a 'katolickým' německým'
,~novokolínském v BerHně' 'pro' církev
středem. VyskytujI se hlasy, jak viá řIši za heslem: "Chceme jako ka- 'dět 'projevuProestova,opostav~~
tolická mládeže' svorně' spolub~don.I' německého' katolictví ďknárodnI
, vati ,říšL" Ředitel ,úřadu pro', katólirevoluci, aby' katolictví byla pone~
ckoumllÍdež dr. Puk~wskiv,ýdal jach~n.~starost o Němcepfi'hranicfch
kovyz~ánI pro národ, a, otčinu heslo: Ně~ecka. Tito Němci prý upírají po"Jedna, tužba, 'ledna vůle, ,jedn.a
slední s~é z~aky ria Německo.' ,Roz~
řIšé!':
.'
hodujícLČinit~lénema:iIprý, oposič, ~' Za biskupa ,Schreibera, bývalého
ní' střed k~t~lickÝ' naro"eňp~sta~
, 'biskupa BudyšIněnaLužici,mluvil 'viti katolictví. Jemu přináléžI ,pragenerální vikář Steinmimn; Pravil:, , covati v pohraničí ,Německa,' v'<iuchu
riěmecko-Iidovém, jeÍn~ž' sedřI~e ří-'
i;Radujeme se', že padly přehrady,
,
jež zabraňovaly německé jednotě., kalo, '"Velkoněmecky':', ~
Máme jednu řIši a, jednoho vůdce a '
Veškerá činnost evangelických ,žen:
jdeme za tímto vůdcem věrně a svě
v Německu byla rózdělena na ,4 skudomitě .• Neptáme sepfi t~m po'o~o~ 'piny: činno~t, žěn vi nábóženskýchob:
bě, nebofvíme, že ten;jénž,stojí" v
cích, sociálnI ,činn~st, výchovná' a
,:čele,' ustanoven jest nám od, Boha za
kulturní" činnost, ,činnost na '~chra~u
vůdée. K jednotě' dosud dosažené"
m~~e~"a koj~nců.
. ~
jež je více méně ještě vnější, mu sI se ·'Vr~hní zémskýl~rař v Durynsku
, ještě přidružiti vnitřní spojitost: jed~ , ,
ohdržel úřední: titul zemského bi-'
nota v říši Kristově. Víra v Krista,
skupa;
jeh~ pravdy a jeho zák~ny jsou obě
}N~~~ckÝ svaz volných myslitelů,
m~, ko~fesím 'společny., Děkujeme
řIšskiin~ kanCléři a také papeži,že kte~ý': byl vládou ~ěmeckou rozpu~
Šfěn;,'ustavil se v novo'u' 'organisaci
nám darovali říšský k~nkórdát a tím
bezprotin.áboženského
nádechu pod
svornosi, mezi 'církvI a státem."
, jménelI! '"Neue 'deutsche Bestatungs~
Vyšlan~vá kniha, rasového baiJat~
le Weinlandra, jenž prohírá rasovou ka~se 'fur. Erd- u~d F euerbestattung".

z

,v

',_

I

c

otázku ~ Německ~ v dU:chu nové vlády berlínské, aby Němc'i stáli zde jakočisté'plémě,ď'~ijak pokrevně. a
pohlavně nedotčeni, cizI 'rasou. Navrhuje zákaz sňatků 's blízkými, pHbuznými, ,též s osobami ,cizího ple, mene, ,dále rozluku ~mIšených man; želství, zakročiti se má' proti ,těles~,
ně a duševně mén.ěcenn.ým';osobámi

V

Bérlfně

,

•

se ustavil ,,,Říšský, svaz

křesfanských ~tátních.' občanů. nearijského původu".':','

V 'Prusku "neuděhijí ,s~ až do, 1.

ří j?a 1934 noyé. ~ýČ~pnické kon~es~;

. ,Virtenberskýcírkevní' president
Wurm byl jmenován zemským bisku~
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Přáteléevangělit:ké svobody v' AnháJtti připojili se' k "'středoněmecké
skupině svázu pro' rozhodný protestántismus.
."

školy, jíž, byl" zaručen konko'rdátem

~ře~fanskt: r~z.

tZahr~ničnL~oviny přinesly zprá~u,

Že vůdce hakenk~aj~lerů~, Německu
'Biskup vir~burský 'vydal 'výnos, ve Adolf Hitler, přestoupil :do evang~li- , '
ktifréni vyzý~áduchovÍlí své diEicé-' 'cké církve, což ~ však. německé' novi'I
ny popírají.
se, aby se vystříhali v kostelích, všech
politických pro je,vů.iBavorskáJÚová strana byla roz,

puštěna a její jmění zabaveno. Její
Svaz~áboženskýchsocialistů ' Ně
vůdci, mezi nimi .prelát Leichtá jiní
m'eckaa sv~zy volných myslitelů by' .
ly'. v Badensku:. zakázány a rozpu- .' katóličtí kněží, byli zatč~ni.
štěny.
' . '
- 'Státní policei~í úřad v,Pruskuza:
".
'
.,;:
,·Jak O~tředTlí' 6řad é~~rÍgelick~ho' v,řel V celé zemi spolkové místnosti'
spolku' GústaiJaAdolfasděluje, ne~' různých katolických spolkÍi/~ jejich
písemný materiál a jmění zabavil.
konalo ~é .sIÍěmová~í tohoto· spolku,
ohlášim~ ni dnYlJOlovice září t~hoto Jako důvod tohoto opatření se uvá- ,
dí, že tak zvané konfesionelní kato~
roku.,"""
" lické spolky, provozovaly činnost stá,K;'-eúangelick6éi~kvi přist~upilo v tu nepřátelskou' a systematickým
iiěm~cku;roku ,1920 452, židů, roku
štvaníni' velké části katolického lidu
1925'226; roku 1929 172, roku 1930
chtěli sabotovati celý německý ná<
12jz ev~ngelické církve klidovstvu 'r~d; Pro. toto ~eužívání. nábožen'přistoupilo
1920 82, ro~u1925 44,
ských a církevních zřízení pro straroku 192936 a roku 1930 .55 'lidí..
nickéa,politickéúčele byl přátelský
• Jednání o' říšský ,konkordát v Ně~ poměr mezi národním státem akato~eckú:' které za.' vlád~. 'německou lickou' církví vážně ohrožen. Ne~
vedl v ŘíměkancléřPapen s kardi- '. dotČeny.májí zůstaW spólkyčistě náb~ženské 'a církevní, které se do po~
iiálem Pac~lliiii, ~končilo' dohod~~ ,o
'litických
věd nemísily a zabývaly se
, ~ávrhu . 'páiřičÍlé, snii~uvY. Návrh
činn~stí
čistě'
soCiální '~ charitativní.
sniIo~vyobsahuÍe 32 páragr~fů, o
v;ájemném ·p~sta~~nistátua. katoli~, ' , •. Arcibisk~p ve Freibu~ku Dr. Gro'cké:církve.'Katolické církvi, která ber nařídil klerusvé diecése, .aby 'se
ztratila v, centru opěrný bod pol~tivystříhal jak v kázáních, kř~sfan-.
ky v Němécku/ jsou dány státem ur~
ských cvičÉmích a. př( výuce' nábočité tgarancie a církev katolická, zaženské, titkve spolkové činnosti ať v .
ručil<i státu, že se nebtÍde míchati do sa'ukromých' rozhovorech všeho, co
, jeho politiky~ Jak se proslýchá, inó~
by se mohlo vykládati jako~ kritika
hoú katolické ~polky podle smlouvý' vedoucích os~bností státu a obcí nekonkórdátu jako takové eksistoxati, I bo jako názory jejich politického
, 'j~stliže je říšská vládá uzná záne~ - smýšlení. Arcibiskup v Bamberku
,zbyhlépro kulturní katolický život
vydal list, v němž vyzývá katolický
'Íiěmecký. Z německýéh biskupů" zú~ _ tisk, aby se vystříhal' vešker{ politi.častnil se jednání arcibiskup ve Frei- . cké činnosti a aby se spokojil. úlo~ ,
burku' Grober.·' Pod~iabióu- část . hou denními' zprávami. pěstovati· ka~
. ~mlouvy tvoří paragrafy, týkájíc.í. s.e . tolick~h~ ducha v 'duších svý~h čt~-,'

r.
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'

'nářú ,a či~y lidského života a:' světo

vé udál~sti, posuzovati s hlediska
křesťanského a pod zorn,ým úhlem
věčnosti. Katolický denní tisk' jest,
nepostradatelný ;a
nenahraditel~ý
,'p~ostředek dúchov~í správy, 'jeho~
, 'se ~írkev za žád~ých okolností ne~ůže zříci.
-

Strana centra vNěmeeku byla rozp~štěna. Poslancům, této ;strany'bylo

I'

pónecháno na vůli, zda se chtějí při
pojiti jako hospitahti. ~ sÚaně ha-,
kenkrajclerů nebo zůstati '- bez 'politicki ,frakce.'
-

, CCJsopis "Reichsbote",jehož vydá.vání po nějakt, čas bylo zastaveno,
- ~ača(opět ~vycház'rtiza nové redakce
a bude nyní majetkem "Německých
'kř~sťanu'\ Redakci'" př~vzal farář
- Lóerzer.,
'
Zemský iJiskup V Hambúrku u~hi
no vil po odstoupeni. seniora a zem~ké círke~ní ,rady na 'základě zmocňovacího ,zákona' synodálního' zatím- '
ní zeÍnskoti církevní radú; ktera se
, ~kládá~ duchovní a světské komory.
Každá tato i komora má pět členu;
-".

\.

../.

Bavorský stát zmenšil státrii výdaje na církev katolickoiť aevangelickou o 3 Yzmilionu mar~k.
'
Vůdce

'katolíků

hyl

míroúého svazu německých '
P; František' Strathmann

děni Nčm:eckého sj~dnoc~ní:, světové

ho svazu pro, přátelskou práci, eír~
kví, kteréžto shromáždění, mělo>' se'
konati ve dnech od 31., července do
2. srpna v Ochranově~ v 'Sasku.'
~.

,"

1

Kruh th~ologůa laiků z Porýní v,
Německu,mezi nimiž' j~st profes~r,
, Karel Barth, profesor Goeters, soukromy, docent pasto~' Líc. de Quervain a dr. med. Keller, u~eřejňujé
následující věty: , "Církev žije. ve
všech svých členech tím, že vykonává úřad, který jí svěřil J ežíš,' Kri~ "
stus, a to úřad kazatelů," učiteld;
st~ršícha diakonů. - 'Duchovním
vůdcem c}rkve jest jedině Ježíš Kristus, nebeský král, který žije na ze. mi v jednom každém, kdo poslušen
jeho rozkazů, mu slouží. Úřad ka~
zatelský, učitelský, 'lířad 'diakonů ~'
starších slouží společně k vybudová~
ní církve., Z nich jeden ,každý při
vší rozdílnosti služby má své' zaslíbení a svou· moc bezprostř~dně od
Pána církve.' - Pan~tví nebe~kého
Pána n~d jednotlivými náboženskými
obcemi neodpovídá panství jedné oh"
ce nad ostatními, nýbrž jést to' slÚž~
baj ktérou jednotlivé obce navzájem
si mají prokazovati' á kterou syriodami povolaní bratři mají se,' snažiti
vykonávati."
.
-

,

.

Němečtí křestané mají V Úmyslu,

zatčen.

P~ocesí o Božím těÚ ubír~lo' se letos v Berlíně ,po 'prvé' tříd~u "Pod
lipami"~
-,
,
. Evangelická lutheránská církev
(starolutheránská) v Prusku čítalá
r.1932 57.00Ó' členů" kteří sebrali
, 697.838 M,takže prů~ěrně,připadlo
na k~ždého, náboženské daně schop~
ného člena :35.~7 M.
"Následkem, státních opatření

odloženo konání výročního shromáž-

ve'

věéech církěvóíchv Ně'mecku bylo

jak jeji~h kulturní referent Bier-,
schwale na jedné schůzi v Berlíně
prohlásil, dne io. lis~ópadut. ~.k'o~
nati říŠský Lutherův den .. K povzri,esení slavnosti mají se' toho dne konati' v celé říši německé boho~lužby,
školní slavno"sti; biografická a, diva~
delní představení, atd.' Evangeli~ký ','
svaz se usnesl připojiti se' k' těmto
slavnostem k povznesení ,a uÚlžení
víry. Má, býti· zřízen ~vláštníčestný
výbor; v němž by ,byli zastoupeni

301

JI

"

~'

význační

né jen v'duchu positivního kfesfan- .
mužové"státua církve, Říš~
ský Lutherův den, má ,se konati ,s: ' stvi."·
takovou okázalosÚ a' V; takovém ,niě~
. JesuÚ~ký řád vybudov~l svůjklá~'
řítku, že toho .svět·' Od; doby ~ LutheÚer,v:
Děčíně, Noviciát býl upraveni
rovy' ještě;~e~idět Hla~ní' příp'iavY.
pro 60 až· 100 osob, Má.:pečovati o
mají sek~nati\<:'MariSfeldu, Eislebeněmecký dorost řád,u .v č~skosloven~
nu; Virtem ber ku, ' Ei;ena~hu;:, špýru, .
. sku, Patří tento, klášter podpravoAugsburk~,B~~lí~ě,
Hamburku a j,,
"
.'
.... ,
,
, . moc biskupa litoměřického,' - Je-.
'Vpražske,katólické: ..De~tSéh~ . suitský řád koupil v.·BeneŠově· u
Presse" bylo uveř~jněno,že; katoli~
Prahy ÍdáštÚní budo~ý. s" kostelem .
cism ,hy( zakl~datelem ně~~ckého
řádupia~istického, K tomu .rietřeba
národa: Katolicism 'nesl, prý ;hěm~c;
pozná~~k,
".
tví přes, Lab~;přesOdru~' Vislti' až
'.
"
.
..' I
'n'a" ·.baltl'ck' . , . . ,.,.
N'·:· k' . ,
Katolicky demk "D. eutsche,Presse
".
. e provmCle,
emec yml
.••
"
, .
l.~to·ll'ck·y·;;",
' ; k ""k
b'YI;'I pre.. ,
plse,.
lUl .
~.! pru OpOl y
.' , ' ze nad
; .umrhm, .berlmskéhoka;
, •
't
't''''
t
'
..
,,:,
b'
d'kt'
:.'
tohckého
biskupa
Schr.
.
.'.' '
.elbera, neJvet.
m ons ra I, . CIS erClaCl, ene I 101· a
šího
nepřítele
. kd e kt·'··
ere , v~ Ik'é"'k'
, at oI'IC k"'~'d'"
e ra y, k"t ere;
,"
'"
, lužických
. .
.Srbů,truchlí
.••.
•
'p' rom'
..•..prom
'.
'kl y .hl·ub o.ko : d o .'s I0-,. . . neJen
katolíCI.
Německa,
nybrz' .take
.. ys·1'ene
'.
: v '.;
' . ,"
;'
'n "y;·c·. h'. .. mis
' . t za
. kl'd'
• . svyc
.' h':kl"
"sud. etskonemech
katohcl,
. k. ten.~.'v
V a SK
a amm
a-~ . "
'."...
. ' '.. .
't ru· '. m'v ·t· .• k 'I . d I k'," : • 'nem ztraceJI vrelého .pntele,. PIse:
Š e,.
a es, a ZIS a y a e a uzeml"
.,. ~
..: .'
'. ..
.
.'
t· T k N··· 'k ' . ' h"
"Katohcl...krusnoh.orsh"
'. ~" zvlaste za" Je"
P ro·nemec Y1, a. emec o a )e o , ' . ' ."
v'
t l " " h v''
\ d ,'.
ho 'pusobeOl Jako mísenskéhoblskuZemeďvyr~s,
y )eJ1? cmem, vo)na- . . , ' . ,
••.. ' v '. v
v v.~
'··e·Dál'·
••.
'
t'k'
k"
pa. (v·Bud.yšme),
meh·opetovne.pn.e vzpomlOa, a e
rI,.....
... '.'
Sobn e,'"
"h' vyprav,
; ' . ' .zas
• Iu h .o vy b u d ova-'
. , ležitost
slova,
zva'c'ky' c.
. . poslouchati.
,',
'. jeho "
. " , Ča-..
ní ri'ěnie~ké"'k' It
·····d····· k' h' stomohh )smeh~pozdravlh 'Jako,
...
,u ury ra unemec yc . h' - . ' .
• d " '" . ,.. v"
·y't·vu·:··.··.· ." k.'" .i • t'i ,,'.\'; '. ,osta
stre
... astoslyseh
.r I r . o nemec ~ c sars y, o "sva',... ve
. svem
.. .
.... u.;
ď.
,.....:.
'u'
.:"V'·. . ' kéh
.
d'"
.
Isme
ho
v
rozhlasu,.;
Byl
biskupem
o naro a
. .. . . .
.
. .
to nSI nemec
, ':.' lr).
, ", ' .. , '.... :
nejušlechtilejším, obětavého, smýšleVídeňský:'arffbiskizpkardinál In-,' ní,jenž,jsanaplněn svým' posláním, .
Il:itzer, rodák' ze severziícih čech, po- . položil. celý' svůj· život . do: služby
slal německým katolíkůmv Čechách" své církve a svého národa,"
po~d~av,Ulišfuje . je;: 'že se těší na
. .
·.Arcibiskup .dr, Kašpar vyslovil· se'
jejich' příj~~dk vídeňskému' sjezdu
kčlenům.,Association, de ta' presse
katolickém~ . ve . dnech7,až12,' září,
étrangere . ft) Prague" ď (Sdružení za- .
kdykat~liéi~ají. ó~věCÍČiti;že' 'lze hraničního tisku v Práze) o někte: .
,

o

V".

světu ,pomo~i je~ vd~chu 'k~tolické~ . l:ých '~oučamých ~jevech. a .otázkách;.
h~ přesyědč~ní. Praví:; "Rozumí se, . O katolické akci pravil, Ú ~měřuje
" ž~' slóuží~~'; první' řadě svéínu ke klidnému spólužití občanských
vl~stnímu národ~,', ~le vpravděkato- tříd všech vrstev a' stavů, Kněží li .
·lickém , dú~hu . ne~ůže ·ji~ak. býti,
laikové m~jí svorně,pracovaÚv mo-.,
než 'yítá~e k~ždou sp'olečnou sou~
h~tném h~utí katolické akce, Řeše~i
čin~~st
katolÍky jiných národů a' nár~d~ostníotázky jědáno v.kat6li-.
jint"chjazyků, '~že,ji ze ~.rdCe. rádi, cké m~avouce,Katolická' církev rii-.
pěstujeme, 'S boží pomocnou milokdy se nestavěla'. ~a protinárodní.
cqceme všechno s~é možné nasa"
stanóvisko: ,V duchu 'Kristovy' íásky
díti za obnóÝu kultury,. jež j ~st mož~ . pěs{ú je národnÍ' snášenlivost:, Církev" .

s.·

sti
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katolická nechce bojovati proti Sa-'
kolti, ale nemůŽe ~ ~ím také společně
pracovati. Při dobré vůli je, možná
zdárná' součin~ost' státu 'a: cirk~e.
,Nutnodoufati,že', brzy' nastane néj~
, lepší dohoda' ó modú vivendi. 'V'
otáz.ce školství tlumočil' arcibiskup
staré ' stanovisko' ,československých
katolických biskupů.""

bozenských óbcí;: 170 far je neobsa~
zeno.

C

Hagia 'Sophfa', ohrožena.

Zná~t

paříŽský odborník . pro' orientální
), - s't~vby Alexander
zkou ..
mal stav stavby nejproslulejší: caři-,
" hrad~ké méŠity' Hágie' ~ophiě ~'z jištil, že tato nejcennější stavitelská
,';.:paÍnátka východní Evropy je krajně
. óh;ožena.Mešitě hrozí zřícení, protože 4ohrovské pilíře, 'na nichž spo;
Rakouské· vrchní církevní, radě
, čívá obrovská kopule, jsou podemle~
ty' zasypanými svatými prameny. Ne- . ,evangelické ,církve bylo ~ynodním'
výborem uloženo,' aby ve srozumění
bude-li ihned sáhnuto k důklad~ým
s vládou' projednala změnu; prote"
konservačníni pracím, propadne '~e"
. šita ,zkáze. Hagia Sophia je z nej- . stántského patentu z roku 1861: a
význ~čnějších cařihrad~kých staveb; 'schválen{nové církevní ústavy. ' ,
. budova této mešity byla dříve kře~'
éí~kev~i;'ada ~ábožen~ké obce v
, sfanským chrámem, jejž zbudoval v' Rize; které byr odň~t,dómský ch~á~,
byzantském slohu Konstantin Veliký zamýšlí ~říditi nouzový éhrám adilp-, I
. ~,jejž pak přestavěl císař. JtÍstinian.
tací jlikéhosišpýcharu. '
'

.Raymond,

.
.,. . . .
V Polsku obnášel 'přírůstek óbyva, V Rakousku ,byl rozp1,lštěn' sva:z;
telstv'a v roce' 1932 13.7, roku 1925 , " volných myslitelů;
,
,
JešÍě i8.5 na 1.000 lidí. Varšava mě
'V Bernu ustavilo se komité ,bez
la v první~ čtvrtletí r. 1933 0832
politickéh~' z~barvení, kt~ré.: má z~
narození :méně nežúmrtf, stává 'se" .
účel boj :proti' organisov~nému' hnutí
,tedY' Varšava vymírajícím" měste~
bezkonfesijnímu.
'Jako Berlín; Největší přírÍlstek obyvatelstva' . měli,' orthodoxnl (většinou
Vládní rada v Basileji zamUla ve
UkrajinciL s '15.7, pak ~ásledují řečsvéJýchov~é,k9misi4. hlast' pr~ti 3
",' ti katolíci '(t.-,' j:' kafť?Úci východního návrh, aby ,modlitba před' a'po vy-'
obřadu, opět Ukrajinci) s 12.6, řím~ ,učo,vání ',ve škol~chbylaoďstraněna. :
,
.
,.
ští katolíci 89.6 na 1.000 obyvatelů.
Kai~í~t,
.kóng~egáci~l1alisti~ké
,cirPočetma~želskýchsňatků' se v' Í>o~
'kve na Cařrs~lane' v ,Birminghamu
" " ....·slednfch dvou Íetech zmeóšíl o třicet,
pm:~al~rch~ího.židoy~kého.rabína,
, tisíc.
aby vykonal y jeho kostelebohos!už': '
,Německá ev~ngelická církev v por~ ',bú. Toto .'poz~ání mělo znamenati
sku má'404 z větÚ' části mlilých,ná~, přáteistvi· této církve· k židó,:stvu li
~.

'

~'
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, protest proti., pronásledováni němesňat'ů l11éně proti předchozímu roku.
ckých Židů.
.
' ,
Úbyi~k ,sň~tků je příčinou poklesu
'; Dne 1. října t. r.ko'n'alo se v 'Ra- -naroz~nýchí,který.činniv,roce,-,1932
,dotíně'u ::prahy slavnostní 'otevřeni
319,383,t'j. o. 6,000 méně,než v ro~
, nového evÍln'gelického chráIhu. Slav_ce 1931. Tento,Úbytek jez částivy~
" nostní, akt vykonal' synodni, seni~r 'r?vnán po~lesem ~očtu úmrtí ,o 2,000
; dr::' Souček; slavnostní kázáni', měl' , na, 210,25~:, osob.
f~rář Křenek z Prahy. V" pos,lední
: Dáňové' bře~len'o', Německu bylo
době bylo, dokončeno několik staveb
v roce 1932 2.4krát poměrně větŠí, než
nových, chrá~ůa ,éírkevníchbudov '- , : v době předválečné.Všeobecná daň
ve venkovských sborech českobr.'cír-, stoupla 3Y-krát, daň, majetková jen '
kve,evang., Dpe27. srpnabyi' ote-' dvak~ái tolik,' jako V dopě předvá~
vř,en chrám f~liáiního sboru, v Pfsalečné,
,;řově
,na
'severn{'
Moravě"přičleně~é;
" ,,' k'a ak' ade m I'e" byl
,
.' , , "
' ',,' " ,
. N"',
azev""p ed aóOólC
ho, k farnimu,sbor~ v Hrab~yé, dne"
Pr~sku změněn v název "Vysoka
~4, ~áří ,byl otevřep chrám s farou' škola pro vzděldní učitelů".'
'
sboru v Rokycanech. Chystá, se
"
"
_,
stavba ;modlitebny 'v Dr~han:o~i~ích, ,Zemský, církevní úřad v!lanoveru
kd~je" kazatelská stanice, farního
vydal zvláštní ,řád v~věšování pra;,
: sboru v Olomouci:
'p'orů.,Cirkevní prapory mohou býti ,
,'
, ',' ,
vyvěšeny na církevních budovách o
Velký' rozmach česko~lovenskeho círke~ních svátcích a slavnostech, <>
školství od převratu je zejména pa~
necírkevních slavnostech mohou bý~
trný v tom, ,iak je postarán~ o prvni , t i 'vyvěšeny; jen tehdy; bylo-li žádáno
stupně školství a tím, o: prvni zákla-, výslovně o, vykonání _ bóhoslužeb.
dy vzdělániobyvateIstva našírepu~: Zemský církevni úřad vymiňuje si
'bliky. Českoslovcmsko řadi se tak ve
rozhodovati o vyvěšováni prapoi1i i
'školské ',organisací mezi první státy,,'~', jinýchpříležítostech.
v "Evropě. '-; V poměru k počtu oby~
'-,',
,',
"
vat~lstva připadána 1000 oby~atelů
Mukačevská neolegická obec židovjedná obecná škola; Od~čteme-liod ská, byla rozppštěna.V židovsk~ ná~,
t~hočisla počet: dětí, ;návštěvou 0boženské obc~ mukačevské byly již
becné ,školy povimlých, dospějeme k' 'asi ,'12 roků vnítřníspory .a zvl~ště
číslu 123 žáků, připadajících na jeds,epřiostřily, '; když ~e před, 6 roky,
nu školu. Na jednu třídúpřipadápak 'vMukačevě orga~isovala nábože~ská 44 žáků., ';'
"
obec' neologická: Zemský úřad pod~
karpaÚlruský, nyní za souhlasu 'm~<
, ' ,NeSlta
' d'
"
"sukmce Kristova"
" chovana,
,
ms t ers t va svk'o1s t Vl" a , naro
ni , os'vVty',
e
'jako památka vměstě':-Treviru;
byla"
'"
p"
"'t
t
'1'
,,'
k
'u
be'
,
-, v raze, u o neo oólC o a c' roz'p"u','v :neděli, ' ,23, července
v: při't'l
v neprOlevova
'
1a na'leV't;
" ' v ' , 1933
"
'
Sl, pro't oze
, zl,e:
, ,tomnostl ,vlcekancle~e Papena, vr~h-, čin:riosti v' náboženském' živo.tě(ne~
ního , presiden, ta Lenincka,
zástupců' meVl'a na' pr,
v
"sve
, m' odll'tebny') " a' le'
"
ani
sá,rské vlády
a
vysokY,'ch
církevních
,
'
'v
t
k'
,,'v, ",'
:" v~, ,
"zaroven a e rozpus t'l';
1
pre d't'
s avenk
ucht
v'd
k"
'b
v
ké
'b"
pr
v
hodno.star,u 'vystaven,a venclm
"
s VO Zl ovs e na ozens o ce a ování. Tato slavnost se koná vždy jen
v , S"
'b v k' vid~' k' 'ednou za 40 až 50' roků
' verne, pravu n: ,ozens e z vs; e
I
obce v Mukačeve povede prozahm
, V roce 1932 bylo vČeskosloven~ku zvláštní komise, státní správou jme,::'
uzav~eno 127,593 sňatků, čili o 2,000 ,~ovaná"
M. Z.
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• ", Dri'esnení oboru' lidské~ činn6sti;; 'riení;:instituce' a'korporá'céi
která, ~y:_nellyla ',zúčastněna, na všeobeéné"krisi"jjíž trpí<c,:lá "
společnost kulturního ;lidstva. 'Již ,dávno mluvilo a psalo se'
o'·krisi církví,'ano o'krisi: ri~boženství. Dnes'propuká krise'té'
instituce, na>nfž si'modernflidstvotolik' zaklá.dalo,' miĎ.iŽbylo
pyšno, ,totiž kris'e státu. A nejsmubiějšíje 'pr~vě ~na tóm, že
nej de ", jen '0' krisf určitých forems,tátních,' ústavních;' vládních,
nýbrž o stát v'jeho základech --jako' jdev,krisi:dneška',ne'
'pouze,o:'způsoby;; hospodářských

systémů;' riýbrž"o'společnost

samuv'jejíÍn:bytí ,á.trvání,' ovšem o sP()lečno,st,k~lturn~ho lidstvá:
'~ Pokud se státu: týče,' není tomu dávnO, ,co'povaleriy byly
,,; formy absolutismujďpanovníci z "boží milosti",~ríastolena forma'
,\'
demokratická od způs6bunejmírnějšího až' po 'nejradikálnější,
a~,e: 'j iŽ í ,mlúví);e, ó: kris('forem demokratických a, ďnastolov'ány'
, j~ou diktatury; ,které tím, že (nimi souhlasí široké:vr~tvy li~oyé,
nezadajLsivjádrit's formami režimu absolutického, "ba jsou·"
právě tím nebezpeČnějšL pro okohiístáty, pro mír" států', a ,ná~
rodů.::'-Jdé:ó'to; zjistit, 'proč' práyě, tý1ll.asy •'lidové:' opouŠtějí" '
vládú' lidu a utíkají se pod ochranu ,vlády silných jé'dinců: 'Věc
, není' u.spokojivě' zódpověclěÍlét,' 'řekne:'li . se,' 'že seÍhála: demoknide nebo naopak,' že' selhaly, formY'absolutismu'strohého i kon~
stitučního, Také, není 'otázka vyřešena,řekne-l(se; ženikoH,
'demokracie selhala, ale "demokraté'~,',totiž lidé, neboť i tu znova
třéba se tázat, proč selhalilidé~, ď
ď,'
Dnes máme, ~es~ém okoIídiktatllry; jež \rydá~ajíse~ade~
mokratické a" jež nechtějí přiznat,:'světu plány a snahy i~pe
ria1istické. Do popředí dostává se ,tak', otázka státu ,vůbec a otáz. kazákladu' všech forem státních, totiž otázka,' ve jménu' čeho>
lzevládriouti. :Otázka autority. Různé způsoby a formy, ~lády
i státu-:- ne, že by neměly významu ve svých rozdílech::-:-,dnes,:
ustupují, do pozadí a.pozornost'upíná se k základu státuá. jeho.
', .. ,'ď
forem 'všude tam" kde se ještě myslí a, smí myslet"
Nejimíutnější .fakt j~ ~' tom, že tak zvaný, ,~sekulal-isačni'"
proces křesťanské společnosti; jenž. byl zahájen již před něko.:..
lika stoletími, již od doby renesanée a humanismui,v 16; a'v 17;
století, ajenž'původriěchtěI jen spoh~čnost křesťanskou ajejf
i!lstituce ,vymániti' nadvlády· církve n(!bo:'církví, ,dne.sdo·spěI
. tak daleko, že usiluje 'o 'vymanění společnosti ·a •jejich instituCí"
zodpovědIH)sti;před Bohem, toti'ž 'ovymanění;společnosti z riad- .
vlády duchovních hodóot, jakými 'jsou pravda;';právo, spravé;;;.
dlnost, . dobro atd. .
,
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Nemůže nás to 'udivovat. Tam věci dospět musely, jakmile
byly vyřaděny. z .výchovy;lidské společnosti institucecírkevrií,'

,

\

která~ přes', všechnychy by :či
a přehmaty přece jen byly a

vady, . přes všechny nedokonalosti
mají býti strážkyněmi náboženského a mravního řádu. Kam společnost kulturního lidstvaevrop, ského a' amerického-dospěje, bude-li pokračovati na cestě 'na- .
stO'upené v prócesú"sekularisačním", 'pO'dobně·.jako ,posud, ,;tc)
teprve se uvidí, .. neobrátí-..H společnost. Společnost, a její insti:-:
tuce, ať se jmenují jakkoli, nelze budovati a udržeti bez duchovních hodnót,'bez .mravnosti, .práva' a ,spravedlnosti,anobez
lásky k míru a k jednotě lidstva.
,
. ' , (
;
, A právě dnes jsme svědky toho, že státy chtějí býti budová-.
ny pouzenapřírodních.pudech
instinktech, čistě biologicky,
rasově, ·tedy,na. moci a přesi1e, na přírodních silách a jejich: boji
Nic jiného .totiž :není koncepce státu, jakou můžeme, viděti kolem .' sebe, koncepci huď, čistě rasovou a. biologickou nebo čistě
hospodářskou bez jakéhokoliv ,zřetele k:právu aspravedlnósti,
k mravnosti; o náboženství ani nemluvě. ......
'~...
' .. ,.
. .:' ,'Dnešní Koncepce státu :vynalézá .slova; pro formu" která už
dávriédiibyla'a'byla'opouštěriajako.niŽŠí. Státý před érou 'kře':'.
,sťanskou,' zakládariéna moCi a.jen moCi, byly' ještě lepší než
~tát podle této nejnovější koncepce,rieboť, pánovnícilěchstátů'
znali výšší hodnoty á,ódvozovali svůj' původ nebo aspoň:své'
panov'ání. od vyšších mocí, od, božstev. Ovšem .náboženské:chá":
pání 'tehdejšího lidstva ,bylo ,velmi riízké aprotótakové byly
Ímravní základýtěch·států. Driesvšak buď.. vysloveně seiří- .
kají : držitelé moci státní. křesťanských hodnot duchovních '-, a '.
nic.~a:tom neměnl fakta zkušenost,že tak činí imasy~1idit, .
ba naopak,- tím hůře pro lidstvo ~. nebo. nazývajíse křesťany,
'. ale křesťanství; degradují na projev rasy , rodu, krve .. tedy hmot.:.
néa:ptidovépříiody a .ve smyslu této přírody nazývají právem
a"spravedlností,cojiným je pouzeprojevemhrůbé. moci, síly,'
násilí. ;'Nejmoderněj ší koricepce stá.tu spatřuje ve státu' "totalisační sílu"; ,kterásmí'a' může a musísi podróbitvše a která smí
černé riazývatbílým, bílé černým, násilí 'právema,spravedlností
á: naopak, Stát je podle toho omnipotentní, všemocný,' nejvyšší
'iilstance nejenvřádu~hospodářského života,',ale i na poli mrav,:,
nosti a ducha. Stát je vše ' - je Bůh, říkají zastánci té teor~é",
jé modla, fetiš, říkáme •my.! , Je to starodávné ztotožnění' Boha,
·s: přírodou, , zakuklenýnaturalismus nebO' jemněji . řečeno. pantheismus, podle něhož.příroda. a bůh jest jedno a totéž •. Deus
siye natura. Stát, .tento totalisační,. omnipotentní, je. prO'j ev'! boha:
·Stát· je ,boží stvoření, proj ev stvořitelských řádů božích, ale; ne
ye smyslu biblického Boha, ani starozákonního ne, Hm méně
ovšem Boha Ježíšova, Boha lásky a dobroty: Bůh totalisačního.
·státu je bůh moci, síly, násilí, nerozumné přírody.Proto·pod,:,
stata tohoto moderního .státu je v moci, ve svrchovanosti nejen
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.lidské,' relativní, aléábsolutní,. naprosté. Není 'vyšší;hodnoty,,
:než hodnota státu, a to státu; jenžjejjrojevemrasy;,krve, pří
J",ody brutální. Proto se "udržujei ,takový :sitát !jenom, násilími
mocí, ,přesiloú, ,bojem, válkou. Válka, s hlediska této :, koncepce
státu je naprosto nutná, něco přirozeného, ba 'posváfného,vždyť
,', je proj evemtoho přírodního boha, jenž mluví,skrze rasu, a: krev
;a brutální' přírodu. Jeto apotheosa moci, a násilí, vášně a pudu
přírodního; slepých sil. Pro takový stát není všeobecně uinávaných a, platných mravních a právních, prinCipů a zásad, jež
:by uznalyvšechnrstáty a všichni, náradové.! zása'dya princi,py, kterými se řídí státy, jsou prý, projevem 'krve a ,rasy a pří
rody, toho kterého 'národa a pro'to platné' jen' pro ten kter{
. národ; Hodnota,těch"zásad.řídíse počtem a převahou toho kte.rého národa. Proto je heslem: Kdo' s koho. Při tom neplatí roz..; ,
';:um, neplati' cit, nic' není lidskost či humanita, nic není ,rovnost,
,:brátrství, nicriení evangelium a Kristus. Vše je moc a hrubá
,svalová, železná, válečnápřevahá; Tam dospěl' vývoj státovědy
v éře "sekularisace",', neboHod církevní ,společnosti. ,Nezůstalo
se 'úodcírkevnění"pokudcírkevnictví ,znamenalo nézdravou 'a
nemožnou nadvládu cfrkve nad společnóstí,. totiž přenášení stát- '
ní funkce na církev, nýbrž S' církví odstraněno i náboženství
.a,s náboženstvím i mravnost a duchovní hodnoty ',Vůbec. ",
:
" Vím, ;že taková řeč je nemilá, málo pokroková, 'alé nesouhlas, určitých kruhů nás nesmí mýlit ve správném hodnocení
,dnešníkrise, jež zaéhvátilá všecko. A nejsou právu; kdož'na.
jedné straně jsou' proti nábOženst,:í a na druhé chtějí :budovat '
společenské útvary, třeba státy na pevných' základech. ,Je', to
KUS nedůslednosti. Důslednější ,jsou, kdo, jdou až k popření vše.:.
,obecně platné morálky, kdo morálku :sidělajíí jak potřebují,
'nejen pro svůj soukromý život, ale i 'pro národní,stát. Bez Boha
:není autority minio moc.
'
, . , '.'
.'; :
:', ,Jest jisté, což třeba připustit, že' příroda, přirozenost 'Ílárodní má svou oprávněnost. Tak, jako přirozenost: jednotlivce"
:n,mí"bez ceny, ba naopak', je, nutnoU: basí pro'životjednot1ivce,'ď
tak i to, čemu říkám~ národnost, což však není jen póuhá,kr'ev;' ,
:rasa, hrubá sílafělesná, ale i duch, rozum; cit a vůle, má ,opráv- .
:něnost v. životě společenském, a tedy i státním.
.; . , . '
" ,člověk není pouh€ tělo' a národ není, poůhá, síla ,hmotná.:
'úkolem: člověka je,' aby z té. přirozenosti; kterou má" spoleČnou
:sOstatnEril, tvorstvem,' vytvářel' př'rozeriosťlidskou., TO,' l,plá.ti
'o. jedri~t1ivci, ale stejně i v komuně;'societě;'aťmilzp~sob bytí
a' trvání jakýkoli,' To platí i o' státu;' Stát ne~í stádo. O stádó.
,je p~staráno ,pudy áinstinkty, jiniiž se ono udržuje ve. své,'
eksistenci' a·ve své~ rozvoji. Ale stáfjsoú 'lidé. Trniusejí se·
:starat sami O. svou eksistencia svů j rozvoj. Liší se. od stáda, ,žě
mají smysl pro 'pravdu a dobro, pro 'právo. a spravedhiostJ,'
, ,zkrátka: pro hodnoty ducha, proto'žeduchovníni životem vyni-
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lmjínad stádo .a·liší se od něho; Stá'do .netřeba. organisovat. Ono';
seorganis~je, 'samo', na :z'ákladě, pudů: a,instinktů,',dáných příro- •.
dou,' Ale lidstvo' musí se:orgariisovat samo na'základě:hodnot,,'
'.; kterými se, odlišuje,ďod::neroztimriéhó a nesvobodnéhri:stáda, na!
v
.•
' b d"
,
'
,z ákl a de:,rozUlIlu,
a .svo.
o ne . vuo Ie;', \. ,:..., ' .' "Jé:'"
, ,
;' Je pravd~i že ,: i ,:biblíCký.! Bůh' řídí" á: spravuje :přírodui' ale':
, jina~, řídí, tO,stádo a>jíriak'stát; Stádo, řídí' těmi i,nstinktyiježď'
" působí nutně,· nesvobodně,'stát 'pak sdílením, a pozriáváním'du..;·',
" chovních.hodnot., Co:je Iqobréj' ba nutné pro stádo,' riení 'dobré;
pro, stát. Insťinktý',a' pudy. kteréplýnou ze' živočišné přiiOzeno, stí' lidské,"ínusí '" býti" ve éSP:o,lečnOsti ,zitšlechťovány,'pró4úšévňo-.
vány,.proměňovány duchovními" hodnotami,' pravdOu, .p'ráyem ' á'
. spravedlností, láskóU a:, bratrstvím všelidskými musíbýtí ovlá-:
, dány',dÚchein<a::rozum~m,'. ,",',:, : , , " : ,':' "'" '" (ď'
, ' I ' 'Miu~í~e:~Ú ~mÚ'od~íiíiď~tatě a' o. j~h~: oprávněMsfi,ďnezn~~,
niená' tóvládii· pudů 'a ,instinktů' zvířecích, ď nýbrž proj ev lídsko-:
sti'skrze nárOd,' lidstVí' neeksistuje mim'ó národy, žije' jenom,.
v~riáiodech;·ďAle 'v~národech:musí .žír a;se~ pro)evovafi lidskost. ..
. Ka,ždý 'příslúšník národa 'nlusí bytí' v, 'prvé řadě člověkem: Žádný',
náród,'á'žádny' jednotlivec!" jěhO,nemůŽe·.á' .nesmí se' beztrestně:
vy'rD.ýkaflídskostí' čili 'všeobecně', 'phttnym a', uznaným" zásadám,
, pravdy, prava ':a','s'pravedlnosti, ' duchovních. hodno( a ' mravnosti,"
DuchOvní hodriotf činí ze .skupin: národů, a' z, á tomtl jednotlivcu'~ ,
i--2'lidský 'célek; . lidstvo: ' Je'pravda:sice, že i :ty, duchovní, hodno-,':
ty' všelidské budou do jisté mírY' různě ,chápány,ahhrvně různ~~
'praktík"6ván'y různými:' j~'d~otliYc~.anárody,ale 'ta různo~t ~e·
smí jíti 'nikdy, tak daleko, aby, hézp'ráví' nazýval někdo. právem"
moc' a, násílLmravnostC' Zkrátka:' lidstvo:vyniká nad přírodu',.
(natura)'. kulturm.1;: která 'pří ,všCro'zmanítostí vykáiujeshoclú:
ve: svycli'zákla:dech: V kultuře~Íntiší bý'ti jednota lidstva. A ' pů. '
sobí-li, Bůh' skrze' přírodu "a v ;přírodě, te'dy, působí i.v ·'lidstVu. '
.avd,ějiriách lidstva, půsóbíV kultuře, 'y,duchua ro~uin:u a vůli ....
'lídstva,předevšim,'skrze některé~ vynikající jednotlivce. Tu.však.,
"
neniů~e';riikd~, laCit;loi lehce' ~'snadno.prohlašovaťse:za "spa- "
" sítele"';'a ;,poslance" Do'žího,:,Je, třeba" ábykaždY;.jenž.chc~,ď
" vésti ·jiilé,'zkouinal srdce a 'ledví' svéj: zda. jého Íímysly, a snahy- .
jsou ye shodě s úmysly a,v(Ílíb9ží;.a áby se'rlespouštěl; ,p,rávě-'
proto,. žě' je vůdcem, Hdu, 'uznaných :hlasatelů a~ ztělesnitelů du':" "
cl:iovních\hodriot1lliavníé~ .a'náboženských:Zvláště H;ehá ,i,oz-, .
hodněprotestovat proti t\!mj. kdož snižÚjí Ježíše na' hlasatele n~ ,"
rodriích pudů a .instinktů~ , projéyujících'sev. pohrdání ' jiný~i,
'národy a lidnii, kt~ř(js~>tiz'Hného 'masa a z. jiné krve: ", , ,.,., , \
.' :-. BiíŽ,Re Krist~,·to;mti.biblickéu{~·a,nefal~ovanéinu, blíž k;je~',.,' ;ď.
Ho .zásadám a p'ravdáni ,-=-.:. ,jen .v,'tom. búdé spása. ľídstvai, dries~;,; ,ď .
, 'v dqbě tak 'krít~c1~é, :
~latí. i 'o' státu. dne~ka, ' ,'",""," '
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Názoryódborníku,'inýclÍ. o "
. 10. ,Josei Dobrovský: Pe~iod~~ der K'uiiu~o'd~rbo1unischen:S;~~
.che. 11. Jose/Jungmann: HistorieJite.raturyčeské.,12;'V~ F/ajš, hans:Písemnidvíčeské. 13. J. Jakubec:,Dějiny literatury ,české.
~14.,J.V;a :Ame Novák: ,Přehledné dějinýliteratury ,české:: 15: "
~,Zd.Wirth, a, j.:, Československé umění; ,>16. Jan'Kapras: Právní
. , dějiny, zemí koruny české.'ď17;'Drtinův,:vývoÍ'évrop.'lidstva.~;
l'

sé' periodisac~' - ·~~~tříciění ::..' dějin' 'literatury
pracovníky.
, 10. Také'Jose/Dobrovský napsal' do i.1526 Dějiny.' (Geschichte ,der Bohmischen Sprache und aIterenLiteratur.Prág ,
, 1818. Ganz"umgearbeiteteAusgabe. Toto vydání mám po' ruce:
'První vyšlo r. 1792, viz Jakubec str.3;). "o:';.: ;', " :,' "',
, V § 8 naďstr. 64,ti~ádr "Perioďenť'der Kuliur d~r~b;jh'miscizen
"Sprache,u~ Pak rozděluje"' "dějiný české', řeči" v,šest odstavců
«Abschnitte)'.:. "'; .,:,:c" ' : " " : ' .. ' ,',"'.,," ,<.'
"" L, Od při~t~hovánL čechů až ,do' jeji~h,'obrácenikekře~fan:.
'ství.,Perioda~ ,(Erste Periode~)AVoh,det Einwanderung,'p,er
, Czechen bis aul ihre Bekehrung,' zúm 'ChristEmthum.) : (J., 550 až
~ 845) str. 64-69.
, " ' .. '. , . ,:' ': ,,': " ,.:ď, ',.
"
,
. 2. Od rozšířerií.křesťari~t~í aŽ dokrá.leJana.ďfVo~perVer-' ,
oreitung des Christenthums bis auf, den Konig Johann.J.845
:až, 1310, str. 70-132.)
,
,",,' • ,':
",
'. ',' :' ':, ď
:' '3: Od .toh~toaž'.naHusa neb~;'k~miÚ k~ále'V:ácla~a.(Von '
,diesen bis auf Hussen oder 'K:Wenzels Tod.) (V textu~ str. :13~:
, ,-:"Dritte Periode'vom J. 1310 bis 1410")' str. 13J.::;-188. " " c , '
, ' ... 4. Od ,Počátku válkyh~s'itské, až k: rozšíř~n(kriihtiskařství.
v čechách, nebo až k Ferdinandu I. ,(Vom Arifange des Hussiten": ,
krieges bís auf 'die Verhreitung' der', Bu:chdruckerkunsť iiiďBoh- '
,men; oder bis auf Ferdinand 1.) (V text~ str. ,188.)' Vierte Pe'riode"clíe man díeherrschendenerinen"kann '(141<>:;'1526) str.
188-384 (k dodatkům);':
'".'"
' '
'"
5. Od tétodoby.ažk bitvě na Bílé'hoře 1620.,(Vondíeser.
Zeitan bis auf,díe Schlachť a:m weisz~n Berge 1620.)"
":.
, 6. ,Od vypuzení nekatolíků až do .našich časů: (Von der .Yer.
treíbimg der Nichtkátholisch'en, bisauf :únsere.Zeiten.) " "
, " K, rozdělení' (periodisaci) Dobrovského poznamenává J~.Ja- ,
Kubec:'"Při 'rozdělení, Dobrovského' ztlstáva1i ' skóro všichni. po~
,.adějŠí literární his'torikové" (str. 3.);- . ,." "
"
",
,
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li.' p~ ,Dobr6vském', 'róztřídil' dějiny lit~ratut:y. J
Jungmann. V spise: "Historie literatury české'~ aneb "soustavný 'pře-;•hledl spisů českých' s,' krátkou historií národu,' osvícení'" ajazyka" (druhé vydání v PiázeJ849), jejíž "nové spracování a.
rozšíření díla byla jedná z posledních prací Jungmannových'"
(str; '.V.). Tak aspoň.pravk.vydavatel druhého vydánív předmluvě.z 20. října 1851 W;'W. Tomek;
Už v "Uveaení 0 Slovanech vůbec"· .podává J.'Jungmarin
: -v § 5 na .str. 3: "Rozvrženíliteraturyčeské".
ď·.
"
,~,
Rozeznáva také tři',epochyči1i jak ,praví: '"Celá literatura.
: česká ml třihlawnf částkysero'zwrhuje, z nichž pr-wní'čili'stará:
;:od, počátku svého až do r. 1620'jdrúhá čili prostřední odtud áž'
: do r;.1774,aposlední čilinóuiá ód toho roku až do našich časů:.
:se wztahuje. $tará opět rozpadá se na dwě č~stký: jinošslwí
'.:(451:..:...;.1409), 'a mužslwi (1410-1620) j obě pakza,se dwě oddě-·
. lení od sobě zawírají,' wyhynutírodu'Přemyslowa a rozšířeni'
... tisku :za:základ majíce.'·A tak powstává'šeslero oddělení litera- '
;·tuiy .weškeré:(str. 3);
.
'.' '::OddělenLprwní.Od příchodu Čechuw do země české až do.
wymřenÍ' rodu Přemyslowa po meči;čiIi'dokráleJana, to jést,
~o? ,r; a,si451až do.r. 1.310, (jedná v' něm odstr. 4-:-18). .:
:.~: ,O~d.,drúhé. Od.wymření rocluPřemyslowa až do půtekoná-. '
boženstwí, čili od krále Jana až 'do Husa, od r.1.310, až.d0140t'
,(str. ·19-;:4~). ':.',' o "
,", ' .
. ' .. '
o.'
. '.'ď:·,Odd. třetí .. Od půtek o'nábóženstwí až do rozšíření' knih-o
. tiskařství w Čeéliách,'čilr'odHusa aŽ do FerdinaňdaJ., oďrokit
. '1410 a:ždoÍ':1526'(sti: 4~1i5).· .. , ... ' ď
'ď
_ Odd. čtwrté. Od .Ferdinanda 1. nebo od rozšíření tiškařstw[
=:až' do. Ferdi~anda )l;:"riehó 'do' Óp~du 'nekatolíků Vi . Čechách ,a
; Moravě~ Od' r. 1526 do' r. '1620. '.' ' 'ď'
.. , .Odd.'pát~.9d ~ř,e~ože!lí . nekatolíkÓ až' do uwedéní' něm.
jazyká:weškolyakanceláře't. j;.odroku1620'aždo roku"17U·
:(str.239~343).
:.
~" .... "
.. '
,
•... ď
Odd . .šeSté.:Od ·uwedení něm: jazyk~..ve š,k~ly a kanceláře
; aždo.našichčasůw,od:roku1774,aždo'rokul846 (sír. 344 až:
521)::
:
. '.'
...12. Roku .1901v· Pr:~zevYdal Václáv Flajšhúns "Písemnictv.í'
-.české slovem iobraiem od n'ejdávnějších dob až po naše časy'ď~
:Y p.ředmluvě ·z5.listopadu, 1901 :podávávýčeť pokusů o napsáni:
. . • ...... '.
. : dějin našeho písemnictví (str.:vn.-DC).
:'", _Fla j šhansvydal~ísemnictví ve' dvóu dílech. Díl prvýóbsa~ .
_ htije dobu nejstaršíadobu starou. Díl druhý dobu novou a dobu'
. nejnovější. Tak rozeznává. čtyři-doby:,
.
1. Dobá nejstarší. (OdpříchódúČechů'do'čech' až 'do' vy.-.
.. mř~ní .Přemyslovců.) str. 1-27; 1. Obdobípoh~mské.(stól. VI.
až IX;) :2. Boj "cizích 'písemnictví: o nás u nás. {R.: 800-'-1100:}.
'ď , .
.
. 3: Vláda latiny. (Oď !-iOO,2-1306.)'
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II. Doba stará. [Odvy~'ře~í Přémyslovců do'nasťouperií
, Habsburků] ,(do něho klade RKZ!); , [1. Předchůdc'ové zlatého
· období (130~1346). ·2.',Zlaté,obdobCza Karla' čtvdého;:(R.
'1346:--1378.) 3. Počátky písemnictví národního. (R.137871419.)
: 4. Květ' písemnictví národního.(R. 1419~ 1458.) 5. Rozklad staré
· dobyprvky' novými (R. 145~1526.)] str. 2s.-:-:.288.· . , .' :" .
~ III.' Doba'nová. (Od' nastouperií' . Habsburků '. dovypuzeÍÚ
češtiny ze škol iúřadův) str.289~579.
... " : 'ď i .~ "~',
. ll. Vzkvétání písemniCtví" českého 'vnovoveku:(r: .1526 až
- 1576) .. 2. Zlatý VěK Rudolfův (R. 157~1620).·3; úpadek ':jii-.. zykái ,písemnictví.~ (1620~1705). 4. Vláda ·něníčiny. (R. 1705; až
,1774.) 5. Vzkříšení jazyka i písemniCtví. (R. 1774~1815~) 6. Obdóhípředbřezn.ové: (181~1848.)].:ď' ; ... '," .. ' .' ...... " .
.', ;IV. })oba nejnovější .. (Odpočátkuústávníhó' života ,moder' . . . 'ď
,ního až po 'naše dni) stí-. 580-:-740.. ' ."
',':,L,P;yn{ kvěi.(R:1848-1879.)(,2.,N~šeďni.(1879~190Ó:;)
. ,V předmluvě, doznává; že;:autortáké historik ,literární :nene~.
·
13. O ostatních p~kusech roztříditi· dějiny české lite;;tu~yvlz
· ."JanJakubec:.Dějiny literatury české J. Od, nejstaršíéh 'dob, do
probuzení politického". (1929 Praha. Nákladem: Jana Laichtera.
Druhé vydání.) na:str. 3. á4; Rozebrány jsoutu'názory Po' J. Šafaříka; A. V. Šembery, Jos: JireČka,J .. Gebauera, Jar. Vlčkaaj.
',-. ; Jákubec v předmluvě~ k 'd~uhému 'vydání zdůrazň~fe:' j;držel
jsem se i v novém zpracování ještě' zjevněji ideového 'pojetí,
· .podle 'příbúúiéhó smýšlení a cítění a podle s'měrůliterárníchi
'ideové pojetí' je právě pro naše oějiny; literární' obzvláštěvý
značné. Ideový postupdóvede'oejsnáze složité jevy zjednodu:.
šovat;itmožňóvat přehled, ovšem' svádí také'kschematickýiIÍ ab'stnlkcím a k jednostrannému výběru spisů rozbíraných, k Iitě:..
'rárněhistoriékému dogmatisování;". (str. XVII.) , 'ď;. .' "
.:
. Vú~odě (str.1~)p~dá~i .,,~ózdělení české literatury".
"Hledíme-li k vývoji ideovému, k tomu, co bylo:hlavníni'obsahemduše našehQ,náropa, v,minulosti; 'rozdělíme' nejsprávněji
dějiny české Werahiry'na dvě doby. Od prvních začátků;Iitera
'tury u nás až asi do poslední čtvrti XVIII. století jde doba první,
,starší; odtud pak se vyvíjí literatura novodobá;'
.' .... '." .
. . Rozhraní v.literaturách', jako v 'dějináéh' vůbec, , lze biát jeÍl'
přibližn~i vždy se proudý starých ďsÍněrůtoztékají'.také',do o})~'
dóbí riásledujícího a naopak praménky pOzdějších' inýšlene!<, a
směrů se sbír~ jí již v době starší. Obbj í pak běží ved\esebe. .
· . .' V .druhé pOlovici XVIII." stolétí .-: za rozhraní' 'sé zde hodí
dobře r .1773, 'kdy byl Zritšenřád jesuitský ~.:.> se končí' sta~ší
'vývojmlšehonáboženského' Života; který ,se tak silně obráž.Í
v naší literatuře." ,(str. 1.) . . ' .
",
.
'Pivrií dobu rozděluje Jákubec: "z'ďůvOdu1Íletodických na
menší období" (str. 2) : Dobu sÚií:-ší literatury' na,,~ejstarší()bf
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,dobl, literaturu staročesk~:)U" (5. hlava) (str.~314)a v litera-'
:turudóby střední (hlava ~12),'str;315-:952';:i i"; " i ' .i '
· ,.' "Staročeskfí doba' podáva.ovšem óbraz','tohó~ jak.býlo"na.šiini předky'přej ímáno středověké 'smýšlení křesťanské" >(str ~'1) .
", . První (hlávaš'esbi,( obdób(Hteratury. dob)r'střednf JakUbec'
" 'nadpisuje: ,,'Jan Hus a první období hu'sitské".Hnutí,hu·sitské
:char,akterisuje: "Hrnitím husitským se pak jako'celek;vymaňuje
ď český národ první, ze ,všech. národů z nepřekonané' autority církevní, : bojuje zasvé přesvědčení náboženské ,i ,mravní. ,,'Jeho
'myšlení a cítěn( zůstává náboženské. silněji než ,v' předešlém
období.', Tehdy' sě,nášvývoj nábožen~ký, vyvrcholil"(str:, 1).
Proto ,lián póčátek XV;sfóletí ďzarozháiní (str. 2.)' mezilitératuro'u st<iročeskou 'a literaturou sťř,ední'doby o'de všech',Jiterár:'
,ních historiků od: Dobrovského poČínaje •. :, ,: ',." . " i ',',
O'
humanisniupra~í: ,,,Českálitératura je nábožEmskÝ!ll
duchem. naplněria, když se také přes 'narodčeský přévali1' nový
moc'ný proud,kultur'rií,humanismus: I jemu 'vtiskl' český duch
, 'sv4rrázj v humanistické družině.ViktoritiaKornela ze Všéhrd, '
:potom 'y Jednotě bnitrské; vyrůstá 'vzácný zjev; silnější nežIL
IV riěmécké reformaci, zasažené 'humanismem:', spojení . hluboké "
,ZboŽÍlOSti křesťanské s 'nejživějšími 'touhamipóvyšším :vzdělání. .'
Kom:etis~ým usilování; Jednoty 'zasáhlo plodně ,celý svět" (str.
ď

"

,vlivu

'f-'-2) '. "

·

, '.'

.'.

'.

.' . ,

;,Těžká pohroma;riárodní, bitva bělohorsk6, se V če~ké,liiera-,

tuře

nepostavila za tak. příkré rozhraní mezi dvojímproudem
myšlenkovým jako hnutí husitské na začátku XV. yěku','jstr. 3). "
Ale:"nábožé~ské 'snahy, vedou k čilé činnosti literární' nové
učitele národa' za úpadktiv době protirelormačnf'.(str. 2) ;:, ' ;, ,',
· 'O druhé době píše::,',Jinak jev druhém ,období, literatury
,české, od konce XVIII.' století. Podněty českého obrození jsou
ideje filosofické,. humanitní," sociální, nakonec ipolitickéj ovšem,
ani' v. nich nepřestávají působit nábóženské' snahy; ,Jsou jen
:mnohem "slabší".' " ' , ','
,.,', ..' . ' " .' " "
,: '"Vrouéí láska k jazyku a národu českému vystřídala za této
'doby náboženské ,tendence starš(literatúry~~ • (str. 2) ... "., ',' " .
, "Místo dřívěj šíhoúsilí náboženského proniká z literárního
dění jakovedoucí:motiv liteÍ'árníhó hořem 'niýšlenka ' národ- ,.
nosbií, která se odůvodňuje filosofický, ,jmenovitě snahami hu-'
'marutními" (str: 1; Dějiny liter. II.)..
. . . ' . . . . . ', .
"Za rózhraní mezi novodóboulitera,furoua mezi :literaturou
'starší ,.beremé od Dobrovského"rok, 1774. Rok předtím byl zru- ,
, šeri řád. 'jesuitský, nejsilnější zástupce' starěho názOru na:život
'člověka. Následujícího roku (1774) byla provedena reforma škol
o~écIlých a potom i reforma, škol středních a vysokých, .události
to r pro Vývoj, naší literatury velmi důležité" (str. l,U.); ,',' .'.
,.' Oďnáz~ru Kaizlovu (České myšlenky 1895) na ohrozenípíše:;
'Jakubec: ,,:l{aizl,l?ojal české o~rození jako ..baj rozumu. a snah
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, .' . '-osvícenských p~oti upoutání národa ,mí.zory a předsudky: středo':
.věkými·aprotireforrnačními' a uplatňování ·národnostního. ~mý- '
.šlení·~ (Pcíznámkystr.3).: : ' ,
, : , "., , o L
. :O.názoru Jar;· Vlčka, ',,,k jehož ,pojetI'česKého obrození se
:hlásim také já": "Vlčekhájímyšlenku, že: české ,obrození je dítě
tem západních proudů myšlenkových, nesrovnává se s Masary-.
~kovýmmínění osouvislostičeskéhci obrození s českým bra~
trstvím aodůvódňuje názor"že české obrození. neni.'"vzkříšením"
..,českého riároda, nýbrž jeho renesancí", (str. 3, Úvod,·II;.dH):. ' ,
.',' 14. "Přehledné dějinyJiferaturyčeské,odnejstarších dob až
"dopolitického osvobození", jež napsali ,Jan Y. Novák a Dr.oArne
..Novák, vyšlyve;vydání třetím v Olomouci r .. 1922;Sbo'rník pří_o
Tuček svazekJ3.,V.předmluvě "Praze.na jaře, 1921: označuje 'je
Arne Novák'jako.,;naukovou příručku··,(str.1):;!,·
',' ,....
. "V.úvodurozeznávají se v literatuře české tři doby: 1
. ,
, · L ;Dobasfará, jež sahá, odpočátku tvořenLliterárriího po čin-, .
ndst Hus'ovu (--:- 14(2). Vrcholem jejím je století XIV. ....., '
," II. Doba sfřední, která vrcholí ve století XVI. a.k úpadku se
,
'. .' '
.nachýlila ve, stoletj XVII .. a XVIII. .
lIL Doba nová, od,znovuzrození jazykového, slovesného i ná-,
.
.Todního na konci XVIII. věku a na počátku století XIX. ,do poli- ,
Jického Osvobození r.,;1918...
.' , . , ' ' .
, :. 'Stará doba:(dor.:.1402) probírá' se (ro;dělenay3 období) od '
, str. 5--:-36, Střední doba (takétři období) (od r. '1402 do r;1780), .
. ,od str. 37--:-89j ,Nová doba (od r. 1780 'do roku 1918) od str. 90 ,
.až 786 děH~se,vliteraturu. národního obrozent J 1780-:-:-1848» '
1. Doba osvícenství; 2.. Doha.romantismu a,literaturu obrozeného'
, 'národa (1848--:-1918).,
, '.
,
'
'.,'
, .1;>. Stručné dějiny československého umění výtvarného s 134
reprodukcemi vynikajících: architektur, plastik,maleb a prací
, .úměleckéhó řemesla v č'Cskoslovenskuod pravěku do dóbysóu,;.;
,'časné", je "Československé umění". Sestavil Zdeněk Wirth.Text
".napsali V; Birnbaurn, ,A. Matějček, : J.' Schránil a Zd; Wirth. ' '
'" "
", ' "
, ,Praha 1926. :Vesmír: ,,' "
',,' "V ,doslovu z 15., května 1926 Zdeněk Wirtll doznává, ;že ,jPU-,:
:blikacejest spolu s úvodním textem ,v, určitém: smyslu projevem,
názorů jedné 'gerieracena hodnocení 'našeho um~ní"(str. 24), že
"byl položen ,zvláštní-důraz na obě ,vrcholná období vdějinách
českoslóvenského umění, na gotiku a barok" aže"vzat zazá':'
klad čs. umělecké ďoblasti do r. 1848 pojem . geografický, 'odtud
,národní příslušnost" (str. 24).
,.',; "
,
',,'
, ,Podán tu "obraz, tisíciletého Vývoje zhuštěný v: rámci jednot':'
Jivých kulturníchoblastf·,(st!~5). ' ,", :, , " ' , : '
-.,'
.'
"Přijetí, křesfanství, k němuž došlo na československém '
,~území postupně v, X. století, po Kr.,. znamená' pro ně n~poměrně
'více, než pouhou změnu náboženství, 'neboť "církev' byla v těch
~dobách: nejenom hlasatelkou určitých, nábožensko-mravních ná-,
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· zorů, ale také nositelkouyeškeréhÓ. kulturního snažení" . (str,)).
,;Československá :kulturá'v! doběpokřesfanské ,býlapřece
jen barbarská, značně nižší nežtehdéjšíkulturazápadoevropská
á od·· ní 've svých· názorech,', cílech. a potřebách .. příliš .odli~ná,
tákžekpřizpůsobeníbylO nutno; :aby·se duše národaO'd kořen~
přetvořila a obrodila,'>
.
.
'. . , .'
" ."
Totopřizpůsobovánf Evropě bylo provedenoponenáhlu'v~
všech oblastech kulturních,v státním .. a: společenském zřízení, .
v organisaci církevní a mibožensko-mravním .nazíráníi v hospo':'
· dářskémživotěj'pokudsetýče umění, bylo dovršeno' asi kolem .'
· r; 1200. Tenkráte dosaženo:západoevropské'úrovně aodtud'až
· . do konce doby románské, jejž lze 'pro architekturu dostipřesně' ,
stanovitirokeni 1230, kdežto pro ostatní obory výtvarných umění
mnohempozději~' (str, 5)., ..'
. ;.' .' .. ' .... • . .' ,..'
'. "Kolem:r.1200riaučilo sei naše stavitelství budovati skle-'
· -nuté.velké prostor.y,;' .čírilž dosáhlo evropské úrovně·umělecké'·
. ".,.,
.. '. .'. .
".
.....
(sr,
t · '. 6) " '.''.
'.' "Stavitelství dřevěné, vlastní pohanským čechům, jen velmi
pomalu ustupovalo stavitelství kamennému; ze západní Evropy
importovanému, a udrželo se v lidovém' umění .až dodnes"
...
--(str. 6). ,.: •... ;,' ; .. ' .:". : ........ . .... . . '. :' . . ."
.' Na' str. ~S je. rozbor "románské dobyu nás':· i .v slohu
:;;vzniklémna. západě na 'rozhraní obou' slohových period středověkých, romáriské a' gotické"; ; (str. 7).
'.
. '. ;. . ". '. ď
. ': 'O gotickém slohu jedná str. 8-13; V architektuře :"vnikádo
'č'echbezprostředně po roku 1230", Je~ to gotika sice časná, ale
formálně čistá". Sloh ,přechodní u:nás téměř-není:· :.:..~ď
..'. '"Toto náhlé převzetí čisté gotiky je příznačné pro radikální
'novotářství jako typickou;vlastnostčeského ducha" (str. S).
· ";'"Až do prvního 'desíti1etí13. s~oletí trvají u nás v životě po. litickém, ; sociálním' i'hospodářském-řády .dosti· prosté, které' né': js'ou sice pokračováním~ staroslovanských- řádů, jak' se dříve za 'to'
niělo;alé; ač původu západoevropského, mají tenkráte jižkori':'
servativní ráz. Počínajíc asi dobou Václava L (1230 až 1253)L
-dochází totiž k překotnému zavádění' současných zřízení západo.:
evropských,'\zejméná :k: zakládání' města zároveň kmocriéniu
'přílivu cizíéh,.hlavně německých kolonistů" (str. S).'
.'...
j,Doba Karla IV.:' (1346-137S) je jistě nejvýznamnější vdě- ,
j inách středověkého umění stavitelského u nás" (str; 9),
'. .
"Tento ;velkolepý rozmach doby karlovské byl přerušen hu:'
sitskými válkami, které jsou nesporněnejčesfnějším listem ná::
~ šich dějin, jichž neobyčejný význam v. ohledu nábožensko.;.mrav.;.
· ním musil však býti vykoupen. dočasným úpadkem kulturním. .a
',éumělecký'm, :takže' zejména stavitelství (pokud nebylo jen užitkové) ustalo po nějakou dobu úplně, Po skončení válek oživuje '.
siCe' opět ďa ',za Vládislava':,II. (1471'--1516) dochází k'novému
- skvělému .ob~obí,·které' svou pozdně .gotickou architekturou 'éír•
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'kevní i světskou předstihuje snad i dobu Karlovu, ale nevyrovná
se jív mezinárodním významu" {str. 9) • . . ' " " . -,' ... ,
. "V dílech Benedikta Rejta: vyžívá pozdní gotika své.· poslední
, možnosti a renaissanční motivy, které rialézáme :utohoto archilekta{okna v průčelích vladislavského sálu na hradě'pražském,
datovaná 1493), ukazují již cesty, kterými se bralo' stavitelství ,
po něm" ,(str.lO). ; .'. ' "
.
' . ...•. . .' .<;
"
'. '"Gotické malířství československé jest ne toliko nejslavnější
:.kapitolou . našich: kulturních dějin, ale tvoří, i .závaŽný článek
,.. v pásmusvětóvých dějin umění" (str. l1J.';,Okolor. 1400 mt:byla malířská činnost neobyčejnéhO' rozsahu i významu". (str.
,J2). "Tento skvělý .rozvoj malířského umění byl,přérvánnekli
dem válečných h';'t, které.vyvolala bouře husitská. Půlstóletíži
,vořilo malířstvfv poměrech pro vývoj obzvláště nepříznivých a
· jenom í1lurriinovaná kniha tvořila: slabou spojku' me:Zi' minulostí a
':ještě dalekoúbudoucn6stí tóhotO' umění. Bylo znamení doby,' že
· hlavně bible poutala k sobě umění zanikající v,rukách neuměle
.;prácujících'řemeslníků, těžíéích ze starého 'pokladu, ale ne'schO'pných 'rožmnožitijej 'umělecky" (str. 13).
,.,ď
."
'"Z ,této pozdIlěgotické, umělecky neplodné 'doby přechází čé-'
, '.~' skoslovénskéma1ířství v první čtvrtině 16. věku na půdu nového
stylu bez přímého styku s vlašským uměním.' Všechno, co se,
.,' (zdejší'malíři: ó renaissanci dóvídají,pramení z oblastí 'uměníně~
: meckého". (st1';'13).
,"
,,"
, ' Renaissa~ci je věnována str. 13-15. "
, ,;ReÍlaissa~ce, •která u nás vyplňll je jenom asi 'sto let. (1520
'až, 1620), vnikásenl sice v prvních ohlasech již dříve, 'ale trvá'
skóroplÍlé století od jejího zrodu,'než v ČeskoslO'venskuvznikiíe
· první, slohově .' dókónalá renaissanční architektura;· Opoždění sou. visí (jako v celé střední a severní Evropě) s živelnou 'si1otigo, tiky" která jsouc' nejmohutnějším. projevem uměleckým, této
oblasti prodlužuje svůj druhý květ až do první čtvrtiny. 16., věku
.,"'a' jejíž residua se objevují, ú~jmén:a v církevním stavitelství;a:ž
do války třicetileté" (str. 13). ,
'
' " '.
, "ObdohírenaissarÍčĎ.í v 'oboru obrazných u~ění tvoří'u, ~éÍs
,význačnou kapitolu dějin kulturních, nikoliv dějin umění"
fstr. 14). '. .
. ,
'. '. "Teprve. na sklonku 16 .. století stala
Praha,středislwm
, umělecké. činnosti vyššího stupně. Zásluhou cizinců, povolaných
,císařem Rudolfem II. do Čech" (str., 1 5 ) . , · "
. O době,barokové jedná str. 16--18.
. " ;,Třicetiletá válka znamená i u nás jako vcelé střední Evropě .'
, ltospodářské ochuzení, ale nad to dotýká se těžce'isaménárodní
,~kulti1ry duchové ničíc ji nuceným odchodem ',veliké části inteli- ,
· gence ze země na dvě století. 'Výtvarného umění 'dotkly se ,však
Jlásledky ztráty: národní samostatnosti 'nejínéně" (str. ,16); . "

se
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historii umem; znamená. třiCetiletá válka ~caesurú,mezi ,;
renaissancí a ,barokem:á ,tento' sloh, , spojovaný <v Rakousku '
· v úzkou "souvislosf:g řádem, jesuitskym,z 'důvodů 'spíše zevních
· 'než vnitřních, stávii se:u nás skutečně všeooecně' platným 'stylém
:;:~o!em 1?30.. Stav;bní činn?st jeuniěleckou propaga,cí,stejně·ká~o.
,'\
hClsmu)~onoveho'slohu (str. 16): '
.' ,(' .""
"
,
"Ranní barok v Československu zůstává 'jak(jďrenáissance pro.
j ,vinciálnímuměriíni". ',N, posledním' desíti letí XVII. století začíná
"se vša,k nový vývoj baroka v českosloverisku; kterf iáhy 'dospívá
,'od dřívější mechanické reCepce hotoVýéh forem'k samostatnéniu .
·Jvoření,' a nakonec :ažk {velikému' prostorovému . umění-Barok
-vyUsťuje u'násdopolovice XVIII. století v architekturú.. znej.
, "hodnotnějších' ve střednCEvropě"'(str. '16).'
. '
· ,~"Po' smrti K;J;'Di~ntze~hofe,~a (1689'::"':1752)' doznívá ritocriá "
··'vlna. pražského· barokáv celé'zemi, takřka nedotčena. rokokem, .
:'do 'konceXVIIL století,' bariaďvenkově'udržuje se 'až,do XIX. : .
'století", (str; 17)~
:-"', ."" •....ď
,': ,;Platzerové' pOkračují v: sochařské ďp:á.éi, prodlužují~e. ba.
'rokní tradici,·aniž. však dovedou. zabrániti: jejímu kónečnémupo·
,klesu na začátku:.19. století, .. kdy zaniká v akademickém ,klassi·
: dsmú" , (str. 17).' ' : . ' : - ' ; ď c . ď
,,',Škréto~o ~měnín~ělo,mocný'~Íiv na: zd~jší m~líř~tvLvdr~hé
,polovině 17. století a jemu dlužno přičísti záslúhu 'o zobecnění
. baroka v malířství v Čechách" (str. 18). "Jméno Pétra, Brandla
'znamená nejvyšší vypěti 'uměleckého chtění té dohy" (str. 18) ...
. "živý a plodný-vyvoj bár~kního m'álířstVí. Ullldlév~l z ~nitřni '
'ochablosti již kolem, 1760 a ustal . téměř 'úplněďv. umrtvujícím
· oviduší josefÚiské dohy a. tak na konci století nebylo již u nás
· velikého umění" (str. 19)., , '.', "',
'
'.
,XIX. století věnována je str: 19-21. "'.
','.'
,. . "Hluboký úpadek výtvarnéh~' umění 'na konci 18. st~letí. vy. ,
volalvkú1turnívrstvě české snahu po nápravě" (str. 19J; "Zal~
'ženamalířská akademier .. 1800..; "Škola 'prošlaklassicísmem •
.nazarénským romantismem. a romantickym historismem, aniž vy-:,, tVOrl
v'l:a Zlve
v' " tra"d'lce..
"( str~.
"19)' :
,;
'"' ,' / .
. .. ,
.. '"Empire'a paralelní proud ro~antiky určují déle než jinde.,
"
~.'
.' ,"
, charakter architektury" (str. 19):'
'liZ chladné akademické.atrnosféryvyprostilo se umění ai .
v době revolučního kvasu' a rok '1848 byl mezníkem, dělícím:
umělecky' chabou a národně neuvědomělou práci doby předbřez •.
. nové od umění, naplněného českým duchem a již v pravdě tvoři •. '.
,vého. JoseIManes ... . položil základ.k tradici českého úmění,· jehož vývoj dosud trvá" (str. 1 9 ) . '
"._
. '"BylaJo skupina mladých jdoucích jeho stopou, jež vítězně'
;vyšla ze soutěže na výzdobu právě .'dostavěného"chrámu zpovuzrC?zení " , českého. Národního divadla" (str. ~O). .
.
!;, c;;Pto
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. " "
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"čsI.;a~chitektura,od r. 1848 pokračuje dlouho v nevýrazné, '
linii 'pouhého epigona:Vídně', a v' ideovém progr~mu :akademi-.
ckého, romantismu" (str., 20)."
.
,',
';""
.'.
. ':~ "Dovršitelem vývoje a spolu ,zakladatelem moderní české
architekturydeJán Kotěrcl' ,(str. 21);. "
.
.
, ""Základy,položené k československému. umění v.druhépo-,
" lovici 19., století,. jsou bezpečné, umění jsouc opřeno o. nejširšL
basL národní , a lidovou má'možnost,apy se dále rozvíjelo jako:
část,eyropského. uinění, vůbec ,i. jako projev, samostatného" ceny.
své vědomého a svérázného národa'" (str .21)
.
1f>. P.okusy o Pe'riodisa~i prdvních :děj in českých,uvádí JUDr.
'Jan .Kaprasjuž,v, prvním,vydání díla:' "Právní dějiny zemí ko;.,
runy,česk<f:.vPraze; 1913. Unie. Už v předmluvě (nadensv. Mi~~
kuláše 1. P. 1912f ohlašuje "dvě části práce, které budou obsa-:
,hovativývoj státního zřízení. českého v· době před bitvou na .Bílé
hoři{'a'po ní" a v "úvodě': jedná <> períodisací v odstavci čtvrtém"
stC7'-:":'9.
i '; ,
, " ,
, .
, .
,
0,

"

.

'"Právo národ~ ,je sice~ prvé řaděprodukte~ jeho vlastního
život,a', kterýlml dódává:'zvláštní ráz,ale,mimotyt9podstátné
živly'domácí jsou něm Cprvky cizí, z Í>r:áv jiných recipovallé,
·Z ,nejrozmanit,ějšíph důvodů, . nejčastěji protó, že právní vývoj
v někt~ré době, riest,ačil"yývoji hospodářskému, ,potom prvky:
z' ~odové příbuznósti a konečně i prvky všélidské" (str. 5).; ,.' "
, , ",~t~~ český bylsíc::e po staletí vkHněn dá říše německé á,'
zprostředkuje styky, mezi z'ápadem a Východem přirozeně pod,
léhal ,mnohém vHvům"západňímj ale tvrzení, že právriívývoj
český je, pouhým ~~léskeni vývoje německého,při, čemž i prvky:
vš,,:lidské' za nětnecké. prohlašovány' bývají, není správnó"'.
(str;6).;,Samostahíost právního vývoje v patnáctém' a šest-'
, ;, nácté?1, stóletí byla II nás, dokonce, mnohem vYšší; než v Ně
mecku, kde recepce římského práva již zlomila sílu práva do;'mácího'" (str., 6). "Konečně trvalé spojení se zeměmi' rakouskými . ,
mělo 'zánásledek, že právo a právní zřízení ·zemí vespolek sdru"" .
žených'sesjedribcovala tou' měrou, že došlo k jednotnéoq~ani.:.:
. ' ,'" saci'Úřadůa k jednotné kodifikaci práva,'v nichž svéráznost'a
samostatný vývoj práva českého zanikly'" (str. 6).' ;'
.'
,
'P'eríódisiú:eprávníCh " dějin' českých spojována' s 'dějnami
zemí rakouských (Rossler) ,(proto zvláštní důraz' kladen na' rok
.1526) nebo (Ziegel)s dějinami slovanskými. • '., ','
. " ': ' ,
': "TeprveJ. čelakovský .správně rozdělil původně' české práv, ní .dějiny 'načiyři hlavní, periody, i níc::hž prvnLsahá do. sklonku " ,
.
XII." století," druhá,'do.v:álek husitských, třetí. d6Zřízeníobno".'.' veného :ačtvrtá,od' něho,se počítá 'do,,r.,1848jač,ve svých práv:' .
, ' " "'nÍch-dějinách spojil periodu druhou' se třetí.v' jed~it. Souhlasíme:, , "
, s tímto sloučením' pro 'dějiny pramenův'a' držíme se původního' ,",
.' jeho' rozdělenÍ-pro' dějiny' ~t~tního .zříz~níj protože \r)é jJříčině:;-
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má'každá iZe jmenova~ych, period svůj i'vláštníráz, připojujíce
périodu pátou 'pro dobu nejnovější. (od.r.1848)'1.,',
," ď
Dle .~toho první perioda dějin praménů' ~ jép.zvykovéh~
pr.áv~ , - ,druhá do Zřízení,' obnoveného""::"": dobou' pramenů rázu
stavovského~ třetí - dobou nařízení královských, (str; 8).
,;Pro dějiny' státního zřízení jeví 'sepaÍ{ charakteristika
period ,takto: Prvníperioda:(do sklonku století XII.) je dobou
slabých 'cizích: vlivů, převládání domáCích prvků, jednoduchtcll
právních řádů, ,monarchie patrimoniální a maléhoteiritoria:
(dobá knížecí, doba 'národníh()stáfu).
' ,
.
,"I!iuhci~-periodci: (do:ďválekhusitských)' jeví silné cizí vlivy,
vlivy>'náboženské, 'zápas principů vlády absólutní' se stavov-" '
skými;utvořénívětšího territoria (doba tvorby stavů, d. České,
koruny),' ,,' ,
",'
,
;:'Tfetí perioaa(do' Zřízení obnoveného) znamená vítězství
stavovství, dle ;,nazoru stavů jest panovník representantem jich~'
'počátky byrokratismů,' (doba státu stavovského ); "
" ~;
"':'čtvriá pe;riódci(doioku~i848) 'je dobou úpadku stavovství a
riebývaléhovzrůstumocikráloÝské (doba státu absolutistického,
s nátěrem' stavovským); " '
, '\; "
',,' " , : ' ,
",
" Konečně, pátá perioda (od r. : 184Sf je doba snah 'po uplat~
nění historického postaventkoruny č'esképroti ústavní centralisacilď (str. 8-9). ,',
,
'
, , '. ' "
" V Pfehledu (,;Pfehled'právních dějínzemí České koruny.
V 'Praz~ 1930. ,Čtvrté 'vydání) za~hovává Ja'nKapras pro dějiny
státního z,řízení tótéž roztřídění: Jen třetí perioda sahá mu;,do "
bitvy bělohorské" á. pátoll, 'poslední periodu, ,charakterisuje:
"doba'snaho Uschovánf(snád :uchování)' státoprávního postavení'
českého státu proti stálevzrůstajíéímu, habsburskémucentÍ'a~,
lismu až ke', konečnému odloučení" j ~hozase jako, souverenního
s'tátuzvláštního (str. 6 ) . " "
" ,
: ',;,V,s()ukromém právu vývoj' vykazujE!, pouze' dvě' periody.
Starší perioduďdomácíhovývoje až, do Obnoveného zřízení a no-,
vější ,periodu s převládající recepCí římského práva, která končí
v t. zv. jednotném právu rakouskéni '(str.6) . . ' , '"
"
: , 17. Frant. Drtin~: "Myšlenkovivý~oj' evropského, lidstvá'~
tV,Praze 1902, Jan,Laichter), rozeznává:.; ,
'
,A:' Ř~cký'ná~orsvětóvý a životní.' '
,

.

\

lď

lď

, "',8: Křesťanství

a·středověk.,

,

C. Novověkýriázor světový a životní.
" Tento dělí: VI. Renesance a reformace. VII., Novověký rá~
cionalism. Vrámci tohoto evropského vývoje sleduje i účast, "ja-'
kou'měl národ český v.celém myšlenkóvém vývoji~' .. (Předmluva.)
:: V hlavě VII. (Novověkýraciomllism) v článku 62 (str. 300 až ' ,
301):~ch:araJderisujeďnovou dóbu: "Začíná 'doba nová:úplným od-: .'
! '

'.
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~oučením~ se filosofi,ea, theologie;:z nichžkaždá;nynípo.kračuje,
samostatně. Zároveň:

však, vedle, filosofie

é

vytv:o.řují, se, vědy_od-;

born~. Zvláště studium,mathematicko-přírodo,:ědné, ,kťer~Lve

stfedověkuúplně ladem ,leželo, se tuvyyíjí, a ve~leněho. Ls ním
vsouvislo.sti nastupuje řada vynálezů theoreticky i praktickydů-'
l~~itý'ch' (mo.derní- t~chnika)., ."
,
,,'
'_ ,"
"Převládající fo.rmou ži:votní stává',se v'době no.vé stát, jenž
přejímá mno.hé funkce"do.sud ,výhradně' církvi' náležející; Život,
yrůzných směrech 'svých se ódcírkevňuje a póstátňuje. S vývojem 'tímto. pákzáro.veňse' dějepro.bo.uzení národnosti k' samo.:
, státnému živo.tu a ,činnost státo.tvorné'" (str., 300.,-30n.

IÍI. "

18:Nábožensf~i ~ křesfansf~i.19. Pravěk. 20.Sfará a Nová doba.

21;, význam r. ,1781. ,22.' Rok 863. 23., Čfy~LobdobíSfaré, doby."

24. o Nové době. 25. Celkové rozfřídění a,sfručnéúvahy (vývoj
",jazyka; umění-výfvarného; ,myšlenka národní; oběti; voi,?nství;,
technika; budovy; vědění; vliv ,okolí; hospodářs~é,poměry; stav,itelské, slohy; stavové,\duševní vedení; škola). 26. Ná~voslovi.
,'., '
"
27. Přehled.
.
,,

-,- 'ís. 'NáboŽ~nst~í'-má

byÚ; sYntheso.ú.veškeréh~ živo.ta .cluše~-

níJlO;;zvlášť.V tom smyslu -'--' ja~ Masar:ykpravf"V:boji'oná';;-

1>oženství (T. G.Masaryk: V bo.jio náboženstvLDruhé rydání. '
'1932. Čin; Praha) str. 25: "Nábo.ženství je živo.tem subspecie '
~eternga,tis -:-je uvě,domením našeho poměru ku světu, je~ůvě- ,"
do.mením smyslu živo.ta, je o.pravdovostí. Nábo.ženství,: je cen~rální ať ~ůdčí ď d llcho.vní : silouživo.tní, je úsilím o. živo.t,no.vý"
orlové, a vyšší Životní hodno.ty.:"
: " ", " :,: '" ': ,
",
':, Tím životu náboženskému, dává se no.vý smysL," ,
, ,-:, Z nábo.ženství nejznámější u nás je křesfanství, zacho.vané,
, biblí a o.rganisacemi, křesťanskými. Křesťanské spo.lečnosti ,( cíi':
kvef, u nás se střídaly,a tím i živo.tkřesťanskýbuď uvnitř jich
~ebjimi ,se měniL V podstatě však křesťanství---,a:ť biblické-či
, drkevní -,- uznává Bo.ha :"""-jako "Otcenašeho"---:, Ježíše ,Krl.:
istá;---",syna božího. -:- (synovství beží přenáší sei na'všeckylidi)
a bratrství všech' lidí. Tak dána autorita, Po.měr' k ní i osobní edpovědnost a pomět" člověka k člověku. '
_'"
ď ~
19. Dle tehote' názoru; pohled: na českeslovenské/děj iny' je
pohled na usilevání přiblížiti, se nej více ideálu křesťanskémú, ~ eb- '
hájiti' svobodu člo.věka a tím i celku (náro.da),ázaložiti v zemi
,~ádybratrské spolupráce. •
,,',
.',
.',,_
,;.; Idea křesťanská :-:-:-_,zvláště •církvemi. u nás podávaná-,-:-je.'
'nejmocnějším poutem čes~éhočlověka <?d:doby pradávné až do
doby nové. Církve jednou zdůrazní více autoritu, jindy svobo'!u'
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a' tím; i mraVní odpovědnost; Vliv církvÍ, je mocný od:počátku 'až: '
dó,tloby,'kdy ;lidstvo , začíriá',:se vybavovati' z"p,orilČriictví'cíIkev''': '
níhoazdůrázňuje,nábQženský'živQfkřesťanskýihéz'církvi," ,,;
,
"Tím 'rOzdělí'senáboženské dějiny naše' v třf.hlavní ,dQby"I,\
epQchy' nebo 'periQdy", První;' doba je i pravěk' našeho 'národa. ;Sáq,á
do doby, kdy pevně zakotvilo. II nás křesťanství, '~teré 'o;d; 9. 5tOletído;našich krajů se šířilQ--:- af:na SlovenskojčLódMQravy ,
nebo 'do. Čech.',V 1 10. ,století· je, už upevněno. azajištěnQ;"::" ':
· \,Křesťanstvím začínaj Cu nás vlastně: českQslovenské "dějiny;'
, dQba, dějepisná;'
"',,
,':,
20. Druhý meiník' v našich:dějinách jeobrQzenínašehQná~
roda ke konci 18. ,'století. Do této, dQby různé směry křesťanské:
vystřídaly se u riás, měly vliv ria kulturní utváření se našeho. nárQda'~ ale od této. doby, církve ustupují organisaci světské;,
státu, který podpQrován svobodným badáním,- přejímá mnohé:
úkoly,jež·ďQsuďměla vítězná' církev.,',
,,',
,
'ď ""
"
, 'Tím rQztřídi'seml.še,dějiriy V dvě'dQby:dQbu starOú,a:dQbú:
. nQvou~1 RQzhraním je druhá poIQvina"l8. ~tQleťL Kdyžpřihlížíníé,' ,
kp'ravěku, dQstáváme 'dQhy,'tři:pravěkjStará' dQbaiá'NQvá dQba::'
" N álézti; dělidIQ;. kterým by se' roztfídilyQd "sebe' jednQtlivé' \,
dQbý, nen(snádn'é,"nebQť ,tQk dějin je plyntilý;'nepřetržitý. Ke'
kQnci předcházejícídQby mQžnQ sled()vati prv1W dQby 'následu-,
jící, takže každého. přechQdu jé třeba rozeznávati obdQbí pří
pravy; vyvrchQlenía: PQtQmníhQ'živQta;:' '.'"
''''".'."....:'

u

',i;

Nejnápadnější přechQd yčeskéril <živqtě:dějinnémje:kQnec,

,18:stQletLPrQtQ' jenejdůležitějšiin mezníkem. Tak přiklámmse
k názQruPekařovu, že Nová~obá PQčíná koncem :18.' stQletí.:' ','.'
'c : Tím OPQuští· se názor Palackého a' NovQtnéhQi kteří Nový yěk:
PQsunQvalik rQku'1627': c i : ; : , ," ';, ", ' , " < : ;.,',,:i",,,
i,NQvo!ný z úcfyk Palackému.F. Palackýži!;tQmut6mézriíku:'
blíže, jako činný pólitik cítil, tíhu mOci : panQvnické právněQb
nQvené r. 1627,'ajistě'netušil, i,:když vydával- heslo::,iByli jsme,
před RakQuskem, hudémei po. něm",' že nárQ'd českQsIQvenský,
spojený:v'jedenc'elek;,dQbtidésil1D.QstatnéhQ státu.
, ",,'
, ::Důvody Palackého jSQuv>jehodobě přesvědčivé, vnašrdQbě'
,všaknedQstačují.' Co zaRakQuskaďbyIQ~PQchQpitelné: např.:
hájiti \nášstátoprávnÍ,. boj a 'autonomii proti éentra1ismu,' to p6
dQsažení 'státní samQstatnQsti je sice histQricky zajímavé, ale' pro>
živQť nárQdní podružné."
}::.
'.', \ '
" . '.
.
· PrQto' tQtQ dělení' Pekařovo'je životnější .a'tíintaké 'vědeč-:'"
tější.
,Pekař vyslQvilnázQr, ale' důvody;: které uvádí, népře. ~vědčují.A tu je :zajímavo, 'že: lepší důyody pro.Pekařův, názor:'
podává V; NQvQtný;'
I , . .
'
.
· Novotný (Čes. dějiny I.,str. 3~) QdvQhivá' se· na sv.éh'()
učitele GQlla, přijímá jen· z části názQrMasarykův: o duševním
PQdkladě národního. Qbrození našeho.· a: vyzdvihuje význam ,;jQ~
sefinismu" •. '
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',' ,A když: probíráme periódisaci, výzriainriých ' odborníků' lite~
,rárních dějin, dějin výtvarného umění, ,práva 'a filósofie, .p~zná- ,
váme, že jejich názory souhlasí s tímto dělením.~"," !
" Literatura novočeská - viz zvláště J. Jakubec,. ale r J. Jung.;.
mann,
Flajšhans, J. Vlček, A. Novák - od této doby,počíná
dobu'novou.",'
,
" , ",', , ' " ,~,.ď ,,:ď "",,<
" " Dějiny ,československého' umění ,:ýtvarného :-viz' z ďařil é,
projevy ,;jedné generace" .v československém umění~ končí ,dobu
,barokovou:"v umrtvújícím ovzduší josefínské doby"" " "
" Pro tuto dobu platí Drtinova slova o novověkém racionalismu.
,Pro, dějiny ,práva Kapras přijímá sice názorPalackého,a
rok;1627, ale kdy vlastriě počíná "doba státu absolutistického" - , : '
:ovšembeznátěru stavoy:ského? Jsme zase v dobějosefinské.
:' . Proto .toto období je nejdůležitější v dějinách našeho národa,
~a pro~ó j í,m počíná nová dpba. ' "',, "
"
,.","
,
',' 21. V .té době -:- kdy též počíná i vědecké zpracování dějin
,našich" (Dobner) -::-' hledáme i určitý rok, od něhož ~, snad 'pro
, většípolíodlí, více všák nejen'pro vědecké, ale i pro pedagogické
, , cíle ~., bycho~ počali Nový věk.
',"
,",'
,
, Osvícenství, u nás správně jmenuje se i' josefinismem, 'podle
nejvýznačnějšího podporovatele jeho, Josefa ILPocházel z dyna ...
stie' francouz.-lotrinské. Habsburkem byl, aby udržela ,se prestyž
'rádu. Byl nejprVe spoluvládcem své matky, ale vlastní činnost
,jeho počíná teprv jeho samostatnou vládou. Byl ve spojení
s francouzSkýmiosvícerici, a ač podporoval Z,důvodůstátních
zavá~ění' němčiny -.:" více proti .latině než proti oživujícím jazy~
kům národním :-' zasloužil se nepřímo o naše obrození.
'
'Hlavní čin jeho, ,kterým ukončil jednu dobu
dal základ
k době nov:é, 'který byl výsledkem ,usilování věků (v ,Německu,
',znamenaný léty:1555 a 1618) a stal se' základem nové: snahy
,věků příštích,bylovydání "Tolerančního patentu 13. října 1781'~.
" :'Tento'rok: inůže 'se proto státi rozhraním; dob, neboť ,jednu
, dobu, smírně 'ukončuje, a druhou 'začíná; Pozdější věkytiznaly "
tento čin Josefův, ď a příští vývoj' (nejen riáboženský»děje, se
vi duchu ,tohoto císařova nařízení. Byl to:čhiplodný. Vyrůstá'ze,
'staré doby, alé tvoří základ k době nové. ' "
"
,
'Proto přijímá se ,r. 1781 jako mezník Nové doby. , ,':"
,,'Aještěznjednóho důvódu.Roku:1781 vyšla,Kántova',kritiká
(Kritik'der'reinen' Vernunft), 'nejdůležitější, dílo,největšíhofilo
sofáněmecKého,' ktery měl' veliký .vliv na naše, národní obrození;
. I- Pekař vrácí s'é, ke Kantovi a tomu, "co Kant názval' koncem lid ..., '
ské nedospělosti a jiní sekularisací světského názoru" (str. 7). ,
Je to zároveň' desítiletí, v němž propukla francouzská revoluce ,(14. říjen '1789), uznána samostatnost .spojených států se, veroamerických (1783), které první (4. října 1776) ,zdůraznily
občanská, práválidská', svobodného, občana fi· národa, ,j,When in
the Course of human ev~nts it becomesnecessary for,one peoplé
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to'di~shI~e the;politic~lbands :whichhave·connected tlÍem';'wÚh'
"another, 'an to :~ssume . a:rilong ·thepowers of theearth;· the: sepa:
· rá.te and equaI.statiori to'whiéh the'Laws 'ol Nattiřeanďof:Na:.
. tures· God entit1e them, ádecent'respect tothe opinions ol man~'
kirid requiies. thát they should ,: declare ,th,e causes, which impel ď.
them to' the separation". (Počátek prohlášení americké neod.:'
vislosti.) ,';desítiletí) •. v 'němž "začína jí (1784) i. vycházeti Herderovy.
" / "ldeen·zur PhilQsophie :derGes~hichte der Menschheiť,','"desíti-;
letí tříhlávníchspisů Ka.ntových dieKritikder~r'einen,Vernunft "
(1781 ll': die Kritik der' praktischEmVernuÍ).H (1788) . tind ,( 1790) .'
· die Kritik: der/Urteilskraft. Snad je to ,nevědecká _hříčka., . ale'
ozývá se tuříjen, jako předzvěst našeho, slavného28.říjl1a 1918. ,
'Jiná léta:~jak r.'l773, 1774--":':nezdají se tak vhodná.-··
,
,'.' 22.'Koiú~cSt~iéidbbybYlby· stan6vé~.· Hůřé jé i)řesriěji~~čiti
· jejfpočátek. KI~du, ji 409. a na počátek'désátého"stolétt
riíky j,ejími můž,e' byt počátek'vlády Pribinovy 830,(?) ,a konec
'zavraždění sv. 'VáClava 929. /!.",'.. : "'.
.,
" , ' :',ď
. ď: ....
". ;, Je 'to' póČát~k kÚsť;',~Úví,' ·kt~~é·'.~',těchtci .' dobách k, nám. se
.rozšiřovalo, u nás .zakotvilo ,a.se',ilpevnilo:.' , ' , ' , '. '.'
'.
. ,',~ SměrodatnÝ,éh"m()hlob-y hi býti,někólik'dill:založEmíprvního .
kostela křesťanského'v Nitře~ příchod slovanských apoštolů Kóri., .
, staritinaa'Métoda na Moravuj' tragi~ké' 'oslepeni' Roštislavovo, '
, , které nijaK neZadá,si'se zavražděním Václava Svaténo, aj. , ~,:,.' .
'c" K,~yž'blíže 'uvažtijerrie' se ;,vše~hs'tr~nďotěcht({uv~d~l1ých: l~:- .
,tech,zclá se,'ž.er.:863:-:-::- ač:,přesněnezjištěn - je . .ro~em:px:o
třídění nejpřijatelnějším .. , . '.'
, ".' ':. ' : ',; ,",., ...... " "; ' l
: ,,'Založení kostela vNitřé',souvisís: vypuzením Pribinóvýmí ~
prvotníkřesianství v Čechách z ;Němec 'některými ,vladyky, při';
nesené' nebylo ,základem nového vývoje;;' oslepení . . . Rostislavovo' ,
nezastavilo: rozvój. říšé velkomoravské; 'vpád ,Maďarů., do ;.Uher .,
byl sice katastrofální pro říši velkomoravskou a odloučil 'náste,-,
ritoriálně, od, Jihoslovanů, 'ale' posunuLj ádro ,československého
národa . tendy .teprve.~jako n:árod.~;setvoříčíhó dále ria szdo .
Čech a'tíin ,více k : oblasti kll;1tury' gérmánské~~, ale: trvalý: vliv
'kulturní mělo přijetíkřesťanstvÍ,'Róstislavem,a jehO' dvorem od:
Konstantina ,a Metoděj e; Z Moravy : róžšířilo. sé, křesťanství ',i' na",
. dvůr Přemyslovců a dalo'ýznilc nové' době kulturní. Smrt Vác1a,vova, je spíše episodqú, uk'azujíCLna nesvá~"y'vrodě Přemyslo",- '
ském a na nespokojenos!:Čechů s: opatrnou ,vládou knížecí. Nezáleží natom, odkud přišlo toto křesťanství, anijaký~ byl pozděj.:..
šr,jeho vývoj : hlavní je fakt,že od té.doby zakotyilo a stalo se
základem novéhó~: tisíciletého:- 'rozvojekíilturníhó.
..
. ,:_23.~ ~Tím St~rádob~riašich 'dějin náboženských 'obsahuj e téměř
t (863
"1781l ."' '.', ....,..
.
"
. . . . .. '
" Ie'
t lSlC
. ~
• ď' .
, '.
. .
.' .....• . . . ' .
V tomto tisíciletém vývoji 'je několik období' sice ,význačných,
ale 'přece podružnějších .. ,'" "
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, 'První jde, do počátku 13. století,: v:'němž';iřády západn('za
trvalé .už vlády. královské posledních Přemyslovců, seupevňujf
dávají základ k novétÍni.rozmachu vzdělanosti' české/;· ..,~:: ,
" Druhé období sahá do upálení Mistra: Jana Husa 6.' červen;;.
ce: 1415.' Hranice kostnická' nemohla zastaviti postup nových snah,
náboženských' a .svobodného: usilování o ideál křesťanský , naopak ..
.' ještě :více" je podnítila 'a byla novým 'základem k 'velikému roz.:.
" ,voji duševních sil národních. ;'
" ' ',,", " ". " "
; "
", "Třetíóbdobí končí ,bitvou bělohorskou 'S. listopadu' '1620. Jí '
" , :' Ukončoval seÝývoj našeho národa období předešlého/některé ďdů.i.',<
. ,sledky (poprava> 1621, pronásledování nekatolíků" obnovené zří:.
, 'zení zemské 1627), z ní. pramení a ,ona je počátkem nového období, jedněmi vychvalovaného, 'jinými odmítaného; Vlivsvérázné' .
:k~Huryčeské podléhal tu' nejvíce vlivůincizím,a musilo 'přijíti
mohútné kulturnL'hnutknové, aby obnoven byl,' znovuzrozen;
ohrózen opět život národní v jiné formě av jiném úsilí. '::,'
:'Tehdy ukončilo se ,období čtvrté (1620:-17S1)':
,'"
,.
. -24. V Nové době --.-- ještě 'příliš krátké a námi ještě příliš in:'
ténsívně prožívané - hlavnínimezníkem pro příští pokolení jistě
~,
stane se 28. říjen 1918, kterým-ukončuje se ,jedno období našehó.
národního života,' v němž národ po obroiení" svém -'-takřka
v: dětství - hledal a'zápasil o ~osažení své'samostatnosti,až,ko~ '.
nečně Světovou válkóu přišel čas, kdy mohl, dosáhnouti. samostat:'
I
,ného státu, v němž svobodně .~. ovšem mezi ostatními ,s'ainostatnými státy a různými vlivy kulturními,'které zůstávají. i z ininu) '.' losti L přecházejí k nám z jiných prostředí -'- může 'se rozvíjeti.
a přispívati k é.elkové vzdělanosti .lidstva; ." , - .:. ' '. . .' ď "
• 25. Tím nabýváme přehled dějin českoslóvenských v:jednot, Hvýchdobách:
" .
1. Pravěk .:.- 6dpovídajícf starověku' evropského' lidstva ~ .
do ,r. S63.
- "
: . i \'
, \,,: ' :
. 2; Stará doba ~ďnáš to středověk ~dor.1iSL _
,:- :F;i,
'~ .. ',3:'Nóvú doba ~ náš novověk-do doby současné. ~"'" i:
'.
, :"V pravěku 'není' psarié literatury, zachovává se: mluva lidová,
" , stará doba má svuj spisovný jazyk- latinit - vedle' něhoŽ těž,. o' "
ce probojovávají se jazyky národní (unás'zvláště,iJd·dobyďre - '
fórm~ce), Nová doba znamená rozvoj národního jazyka;spisov:.
ného, :který,ani sousedství mohutných jazyků světových nemůže
ohroziti: ., , . ' 0 ' ,
'
' , ' . . , ,,~.,
: '.
. ' .,' ZajímaÝý ,jei 'rozvoj umění'výtvarného"zvláště architektury.
V dobá.chj,.kdynastávají hluboké převraty ideové (husitství,jose-,
.<
•.finismus), íe! úpadek výtvarného umění, na'opakv, době velkého
rozvoje výtvarného umění (barok) je úpadek jazýkové,i ostatní'
'kulturynáro,dní. "
.... , ,
:::-;'~."
;, Zajímavo, je sledovati uriás i boj :národníhó svérázu,kultur,.',
ního (nai:ionalismu) s pivky všelidskými' (internacionalismem).
PrÝní doba - .pravěk - j e (v tehdejším 'slova smyslu) "ná!,od~·
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.,ni", ,internácionalism~s.d~stavuje sevpr~ním: a -druném:'období

"

StarédÓby,:jezatIačen.:v třetíÍnobdóbí' Staré.dobYt' álé . zcelil' . '
, vítězí ,ve, čtvrtém, období:·V, Nové době: nacionalismus. (tehdy' ve .
'",
vlastnímslovaYsmyslu) překoná~á nesnáze obrozenCaideajeho
~ vítězCdosažením samostatnéhó státu. Náiodní'je ._spojénÓ's lidským, a kde nejlépe lidství nárOdem je vyjádřeno (husitstvíh tam
'mánejvětšLvliv. n,a 'ostatní národy; Reformace : národů ,západo:-',
evropských souvisí s reformací -naší;." c": <': ". - ,ď,' i _';, :
" Každá doba~Lobdobí -.;....:. začínánebokončí 'obětmi. NevÚne,
kolik' v: době. předkřesťanské ,přineseno 'obětí na. lidských. živo'. tech. V· soUsedství. vidíme zánik Slovanů polabských. Ale už: počátky' doby _Staré::;-::- křesťanské-mají své. oběti:.' Rostislav,
Václav, utrpeníďnositelů slovanské . liturgie; Nóvé. obětL přinášejí
'novému:názoru Hus'a :božCbojovníci ,:.,..;.. neopomíjíme. ani obětí
. husity zahubených, které zase.jsóu.dalekovyvážimy obětmidoby:
bělohorské. Stejně založení !samostatného; státu vykoupeno je
ohromnými oběbrii.na životech;, I počátek Nové dobydoprov'ázen
je velikými obětmi na. životech, Veliké .revoluce aváleknapoleoÍl~ ,
. ských: Snaďjen:počátek, 13;' století vyznačuje 'se. klidnějším vf_o
_.vojem; Ale předcházLitu 25letéboje koncem 12.stoL~.ď:.. '
Oběti souvisí s' bojem Lválkou.,Pravěk cení osobní statečnost, .
, kterápřecházíi-do1prvého 'období Staré·doby, . vystřídána: je
.' jezdeckou:' organisacírytířstvL 13. a 14. století, ustupuje riárodní- .
. • mu.vojsktipěšíínu a dělóstřelbě,mění se. ve' vojskožoldriéřské
. averbováné, aby, ,v Nové době:ushlpovaló .pravidelnýDlodvodům·,
řízéným stálými posádkamLvóJenskými s pomocí úřadů státn:ích~, .' .
ď Stroj a. otganisace zat1ačuje:stále. a .stále, význam osobní 'sta':'
tečnosti;.
, ' ; : ' 'j,>:.':,;
_-~
Stavébnímmateriálem převl~dajícím 'Ua :stavbáchje.v pra':'. věku zvláště -dřevo; kteié.v·,Staré době ustupuje kameni, za nějž'
•v Nové 'době hledají' se i různé riahrážky.(éement, železobeton;
, sklo, ' železné. konstrukce) '. ' , " . .
. ~" ' , ; . .
.
. , Hrad,tvrz,kostel-aklášter· charakterisují. dobu' . Starou;v prv- .'
ních dvou obdobích,'y třetím. a . čtvrtém .hrad .ustupuje!zámkua
, paláci" klášter. spíše. koleji a' konviktu,: v Nové ' doběbudovědiva~
deli1í,'. radniční; i. školní,'" nádražní,' ,trŽní, . musej ní, ,Jiemocniční" a
jinéí'zřízenék veřejným~účelům; ' ........ '... , .: . . . ,.'.'
.' .
Soustavnév'ěděizžzačíná' se ;vyvíjeti.v _době Staré:. prochází
scholastikou pod patronací církve, vybavuje se refórmací z. jedn,o"
stranného' poručníkovárií, znovu je ;sevřeno .novým 'řádem církevní autority, abyposléze'mělojedinou:autoritu: .autoritu vědecké
pravdy, ,dobývané'; svobodným· vědeckýmbadáním mezinárodf:1ě
kontrolovaným::
,,,', ", , ' , - ".;. ....•..... .... ".,:,.,-"",.
. . Národní život náš podléhá v každém období vlilJu ;okolních
národů. rV'pravěku;těžkodají se,kontrolovati vlivY mimo slovan';' .
ské,vprvním období po počátečním-vlivu Byzanceoyládne život'
náš· vliv západních řádů, :prostředkovaných, k.nám Němci,. v i ~ru:.J •
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'g~t~kou:~piatní

franc~uz~ký"třetí:o~d~bí'

.héDi'období
'se vÚv:
'je,
"pod podnětným vlivem ~názorů ;arigHckých, ale ži je; svým; svéráznýmživotemduševním,' ivčtvrtém,převládne, vliv jihu:; italský'
, ašpariělský., '.: ,,'.
,,'
;3,;."
"'; ; , i ;
;,;
Nová doba - byť prostlednictvím Německa - přináší k·riám
vlivy francouzské a německé" a konečně 'národní samostattiost,·,
~ěkujeme přispění Francie, Anglie, Spojených států amerických
" " ; ' • .,.",,",
a Ruska proti, útlaku německému.,
,V organisaci hospodářské pr'avěkžije hromadnýIllživotem'pá~
,stýřů
zemědělců; Stará' doba ,'záčíriá' nejprve:organisaci 'dvoréů:
, avésnié,'vprvnímobdobí"v druhéÍtľ , období: ruchem měst; cechy,
a trhy, vtřetíma'čtvrtém trvají tyto řády,a'vyvijí se velkostatek,.,
kdežto Nová: doba.:vyznačujese'rozvojem' tovární' kultury ;měst.
i venkova s' jejími pokroky tlú:hriickými •. ,;~ i';.': , ; ' '; ~, " "
',; ,Ze slohů stavitelských uplatnily se v.Staré ď době i,postupně '
všecky slohy: 'v 'prvém obdobíslohrománský,'v:druhém a třet~nť
gotický, zasažený v poslední části· slohem' renaisá~čním,večtvr
tém 'období sloh' ,barokový.' Nová doba znamená' hledání nového
, '
'
, '" ,výjádření~lohového,podléhajíé nejprve slohůniantickýnl; pozdě:..
ji ostatním.' Sloh mnohdy zasahuje do slohu. Na př. 'starobylá, \
~adnicé táborská',je gotíéká s prvkyrenaisančními;chrám klášte-'
ra milevského má ,loď, románskou, ,presbyterium.: gotiéké, . oltáře
barokové, všespojené~v jeden celék.: ;'"
;:'~";';;',
"
,
, ,'Které stavy 'společenskénéjvíce', se ',uplátňují ',8, vtiskují 'rái
'určitéIÍlU ,období? V pravěku je to'rod a kmen,v ~prvém'obdob!,
I,' Staré doby svobodné a šlechta, v druhém' rytířstvO;'církeVníorga-,' '
, nisace a patriCiát .města v: třetím' zernanstvw selský, lid' á'dróbrié '
živriostnietvo, v, čtvrtém' pimstvo;, vládnoucla hospodařící v' rně- '
stě i na venkově. Všecky tyto, ustupují v Nové 'době svobodnému,
'sedláku, kapitalistické 'orgariisáci a 'organisované' síle d~lnické. "
"', Z počátečního,roztříštěni- duševního· v pravěku",vytváří se'
,; v prvém a druhém obdóbí Staré dopy jednqfa duševní v jednotné
" organisaci církevní" tav, třetím období prochází bojem kritiky,
, / , zd(trazňujícfosobní. i národní. svobodu v, duchu <Jednotné idej~ .
, křesťanské, aby, včtvrté:m období ustoupila přísné kázni, zdůiazňu jící 'podříze'llíned6.tknutelné ,'autoritě,,' již' rozirietá duchfiloso,'fického 'a odboměvědeckého badáníNové,'doby.Aiitoiitouprv"
níh6:druhého Í'čtvdého období byla éírkev;.:třetfhó· bible; Nový
věk přináší autoritu novou:.autórituvědecképravdy, jejíž kritika:
nezastavuje, se před', žádným' útvarem s'polečenským'~,církví,
státem - ani před žádnou autoritóu myšl~riky kdekoliv (i ,v bibli)' ,
'obsažené.' Co všem' věkům Staré doby ,bylo, posvá trio' anedotkriu::: '
'telno, procházfduchem vědeckého, badání ,á, kritiky,':vyznačtijí-'
dm~Novou~dobu:,Nenívšaktřeba;;Íiby-to,bylajen rázumová kri- :i" "
tika, nepřezírá se ani intuice. ,
. ,'", ,',,' " ~," ',", ','::'
'/ ' Toto duševní proudění obráží se zvláště 've škole:, v níž při- .
pravují se nová'pokolénLPrvní školou i v pravěku je,denníži:"',';
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'v
cken,živo~, duševní," lať : pro. své účely' \neb. pro'i celou' společno,st:

.:voi

aťv. přírodě či společnosti:' ;Starédoběcírkevóvládne:'~še~:

·1 'v, reformaci <učiteli j

sotť ,vlastně

duchovní;· Teprve' Nová $loba.

přináší v tomto směru obrat: škólství se odcírkevňuje:áúkoly

\

,'jehó přejímá stát. Odtúd',o.bratv'našem životě:zhticisování'spó..;
:leČenského~života.;:T o'yšakzase neznamená, Že staré ,útváry; a
"d'
b ,,' tl" 'I
,:1 eJe, Y us a Y up ne •. li".' '-;':", "
, ,
,,: ';C\"'il-: >"
; 26. Zbývá pojmenovati a tak slovemcharakterisovati,jedriot- ,',
livá,obdobL Zkterého-o.dbórú,v'zíti přiléhavé. slovo,?' Z· dějiif po-:'
.litických,právních,: školských;, církevruch"uri:lěnívýtvarnéhó?: ;
,První ~vě.óbdobtje :nejlép'e charakterisovati slovem křesfa'J- '
skáobdobí prvokřesfa'nské, a 'starokřesfanské;třetí : období má'
ustálený:název;. reformace;· čtvrté: protireformqce, nebo reformace katolické. Celá Stará i doba.: je ,dobou,křesfanskouv::Íulšich'
"dějinách.:,:;:
-,,; <: ,', ">: . ,',' ::"
, '-' ", ,
';',;, Pro: Novoul dobu ,---::-; příliš: krátkou'- zatím netřeba, názvu .
.věkynajdou~siriázev. sám: Možno tu ·mlu~itdor.1918 o'úvólnění
;~: sná,šelivo'sti ~nábož,enské "a' po' té o. 'náboženské'·svobodě. ::.:
»27'. Rozeznáváme,tedý třidobY':českoslov;,v' dějiriáchná:
,bóženských::
,,' ,1;1: i,; ~ď:,.'::,,'. ; ' í " " ; , , ,>.' i',;,·ť '-. .
. ' L,Pravěk ~;863,IbStará doba ",~,~",d78~l.nLNová"dóba. "',
-, "ObdobfStaré.doby::.,,
'
"~,i ,;, ,','"
'~"
, '1. prvokřesťanské 863-1200; l b
, :: 2:.starókřesťanské. 1200..::-1415;
" ' 'I':
n,
,. 3 .. reformace 1415~1620j '" i;' ' . ' " ' { " - •• ;
~.
i ;~4.'protireforma~e,.čfreformacekat()lické '1620~1781.,;
:> !Obdobr Nové, doby: ' .
, : 1. nábožeriské, snášelivosti 1781"'""7':"1918;' :,'
:., -2.';náboženské ·svobody: 1918-:-.'
"; " ,'' ' " ,;.
i.,'.::... ' .
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J~o~á.~~vá tiiľbgi'e ''Jarosi~~~· D~~ych~ poáává:J~mŠe~ý: obriz .

prvníj)olóvicetřicetiletě, války, v . níŽ 'osud habsburského 'ródu
. ',rakouskéhoa:tíín\ téžbudoucnost,č'eského královstvÍ'.byly úzce
spjaty . s.vójenskýmL,a,ďpolitickYm~ činy frýdlantského j>ána

Albrechta: z Valdštejna; Válka tato' nebyla .jenřadou šarvátek
odyiiastické' zájmyrákouské, ,nýbrž jednalo sev ní ci vládu'papéžské~o nebá protestant~kého náboženství nad mnohYmi. národý.
·šloskútečně o válku evropskou a Durych to dovede poutavě při. pomeIiout:nejen střídáním kulis, .nýbrž' i evokací příznačných
událostí: 'i .
.
..
'."
" .' ....

~.

_.'

',,,'.,,

.,;~

'

<

'\:

,<; *)Jaroslav .:Du~ých:" Bl~úd ěilí. Větší': vald'úejnská ·trilogie. <1933.: Melantrich,
:Praha.,čtvrté
po 28. .Kč.. :(Str.280+324:+:336).
"
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" ',Pásmo,dějsteyzacma popravou na staroměstskou popravit.; ,

,přLčemžduchqvnLpánové se těší!larozdělenE světských, statků"

'kI;va vč '. potrestanýchrebelů .. Císař, při jíždí do : Prahy a dá si, vypravovat, ovítěi:ství.na Bílé' hoře; , Římská hierarchie r řádoví
mnišiprovozuj(vysoI{ou politiku. Čtenáři se odhaltijeúloha:dvorských, stvů!'.a může .sledovatzávratnoukariéru: českého šlechtice
takřka až ke koruně ,královské. Je tu líčena noc s pekelnými 'pří~
. " hodami na okl-aj i, rebel~e '. selské.' Dvorské' i kněžské: intriky, způ
" sobu jí :Val dštej novo· ponížení po 'řadě :'vítězství., Sasové, vracej í
. českým eksulántům.naděje l1astaré ,pořádkyv.královsfví.,Při- .
chází d6byváníMagdeburku.Valdštejn, pokořený. rozhoduje se '
",čelit vítěznému vojsku krále Gustava Adolfa, který padá v bitvě
, u;Liitzenu.·A nakonec , čeká frýdlantského vévodu zákeřná smrt.
připravili jeho podřízení, ,jimž, žiluž příliš dl()uho;,Né-,
, kterou
'vyčerpaLjsemtím dějovéhDbohatstvLromáÍlU.'" ",,;~ ".' . '
.< DD ,popředLdějinných:,scéndostávají se '.V "Bl'oudění",dva ,', ,.'
, ,mladí lidé, Andělka a Jiří, abyzrcadliliive;svém úrčeník'onečné .
pozemské'póuti; :ale k'onec
• ",vítězstvLlásky, jejíž počátek je
v říši nadsvětrié. 'Jiří j~ neklidnýsvět'oběžník:s ,česk'ou.rebelsk'ou'
, 'krví, vyhledávající z oblibyk.bláznovským přeludům nebezpečí
, sÍnrti na bludných cestách, při čemž jé pouhým stíI?-emkavalír,:"
ského zjevu Valdštejn'ova. :Je štěsth!1,:'Jiřího,žemu~nebesaSesla:-:
'la anděla strážného ve španělské pr'ostédívce s duší královskou,
"
-která si jej. zamilovala lásk'oU ,v'ykupu jíÍ::í:" Říše nebeská a pekelná '
, zasahují v ,románě Durychově ,dci Jidskéh<?života; Podle-méhD
soudu chtěl' v něril,Qurychi 'odhalit, propastný~úděI.miIujícíchse
, duší. nichž jedná pOmáhá Bohu vyrvati duši ,druh'ovu:zespárů
ďábelských.,'
',',' ",:,',""", ,ď
'
,
,
:',
•... '.
'.
Aut'or '"Bloudění"; pohrdá FerdinandemlIL,:jak'o . jím.'po-'
hrdal. pán frýdlantský, 'přece:,všakpozorujeď tra'giku.'. národního
'oSU~U českéh'o v, době třicetileté války, s jiného břehu, 'než 'byl
" ten,'na němž<stálavětšina předběl'oh'orskýchČeéhů. PodleDurycha 'v románěbl'oudípředevším . čeští ; eksulailti"jimiž 'ohavně'
" a',utrhačně pohrdá. Ale nad kterou ,dějinn'ouskupinu 'se spis'oya~ ,
"
"~ telovo ingenium P'osupně nešklebí?, Pr'ostý .lidobč,anský,vDj enský
Lselský častuje nadávkami; Císařem; jeho zpDvědníky, ď kurfiřty
'ageneralit'ou opovrhuje pr'o jejich pr'oradnost. Vév'odu frýdlantského sice 'obdivuje, ale přece i ten vlastně bloudíazari1otává se
. do sítě svých . omylů, . jež mu vzaly ;rodinu,', lidsk'ou' čest :a. nak'onec
též život. a. statky. Jediný, kdD' nebloudíHest-Andě!ka; ~' ..:.. .. ,,~
Třicetiletá, válka nebyla ,jen ,nek'onečně dl'ouhÝ!ll' pot~káním.
pomatenců. ,šlo vní takéů,vítězství jedné .ze'd.vou',odchylných
formulací křesťanské,Víry.Přes. všechny omylnép()činy Albrecht
z,Valdštejnai král Gustav AdDlf, riěcochtěli. :JepřekVapující,že
se z' Durychova. románu dovídáme více D,tomí co s hlediska v~č
nosti trvalého chtěl severský Gedeon než Valdštejn., nř~dní před-,
stavitelé
papeženského
reHgionu
zpádobi1Durych
s tvářností, - in_.
.
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,: "fernálně záludnou.;Dúchovní 'pánové nesmějí scházet "při· žádné .
,.'
", .'zrádné kejkli;' Obludnost' kněžské cti ,mohl ;naznačiHen; autor se
..
'vzácnou;, vlastnf.zktišeností; která" 'obyčejným smrtelníkům,' dík .
vítězství zednářských: zásad, .začíná. býť nedostupn'á. i·N emohu vi:-,
,d~t do; Durychova nitra, nevýznaj e' se '.' v .' praktikách, zpovědni.;;
, '~'ckých.iAvšak,z :toho,.co:sámnaznačil' k veřejnému odhalení zdá,
;·~e,vyplývati"že;pr~testai1tští :predikanti. se sdílejí o jeho opo- ,I
;,
vrženís:preláty:a i.tntlichy:církve římské. Bylo by'přílišoptimi-,'
stické' s.e domn,ívat;. že"BloÍtdění~'pomůžev očích myslíéíhočlověk a rehabilitovat tutoi církev.: _ ." " ' .
c , ' ' . '.',
;'.'
:
Základní.postáva románu je Ai1dělka,: bytost sice smyšlená, i
ale živoucí,'.skutečnáauchvacující, j' když v dějinách Zr.áníjejí
duše, jsou ,prvky pohádkové. Andělka 'je'mimo svého ipovědníka'
. ,.jediný.člověk :ycelé románové trilogii,' který'jasnozřivě předjímá', .'.
svůj jedinečný úkot've. věčnosti; jejíž'prvIÚhodiny již odbily•. "
Durýchovi. roste: hidinkarománu 'z duchovního: a' s~ěteckého .dě-,
dictví španělskéhokatolictvL, Španělka podle místa narození sta~
:/ /,<'
la se',ze záměTnéhorozhodnutí nositelkou českého smutného údě
-"'.
lu národního' i osobního, když jí k tomuukáz'alcestu poustevník '
. ve' snahách. nad svatyní· montserratskou' ve . clÍvíli' svátostného
rozhřešení. :." .,
',
. ;"
'"..' '.,
'
., .
Andělka,Durycho~á "Blouděnf' obětovalá:krásusvého ,mládí,
a hrdinství 'své duše, aby přivedláJiříka áspoň v· hoditiě, smrti
před tvář božíjakosvéhochotě'; A tuse mně jeví z vnitřní logikyrománu' 'čin' sebeoběti:Andělčiny ,jakoiskutekvrcholhého a,'
obecně křesťanského milosrdenství" a nikoliv:' jako" symbólisace' "
.
, .,' . ,.. , .,,;
• I
. vIry nms k ok a t ol'ICk'e.': ....... ':."
'. , ..,
,.
,: .
ď
~ . Podobný heroismus víry nemusel.irát'nutně pouze z ducI1ov':' .
: nímízý španělského katolictví. Zkušenost montserratská mohla .
sestejriě dobře 'odehrát v čase omilostnění před ikonou apou.;. ,
steytiíkem.pravoslavným . nebo před českobratrským'kazatelem, ,
služebníkem'Slova; Musíme však počítat se skutečností,<že se její '
konečné určeriídatuj e' od rozhřešení nad svatyní' montserratskou.,
Rozumím;.li 'románu,' Durych jím chce říci:. Co, se nepodařilo ,
v:péčÍ'o. spásu dušr hierarchii: duchovní, panstvu světskému
jeptiškám ze stavu šlechtického, podařilo seslúžebnici s duší krá- '
, , 'lovskou~ Andělka je více.nežValdštejnvříši ducha. 'Měla proto
právo odvésti ,Jiříka.~· brány: chebské,' aby jej zachránila životu'
. ,
před hodinou· maškarády, s ,mrtvolou poníženého;· frýdlantskéh~,
' ,',
pána, kdyby sibyL dal říci 'a ,uposlechl. Durychova Andělka j~
ovšem věřící katolička. A. proto její' zrození v díle básnickém je .
, připočteno k dobru jejímu religionu.
' . ,; " ,
" Durychovi '. se 'nepodařilo: 'na jít .• jéainóu' nebloudící a· křesťan;.·
. ·s~Y,vzllešE!rio1;1_osohIl()s!~'y::prY!1~ch :1~J~.!=h_Jné.~til~té, 'Váll.~Y, ..kterA_~_.:_::"':
hy se mohla vyznačovat jako pře'dstavitelka vítězné,papeženské
. církve,'úrovnI, obdobnou' předbělohorské českénábožénské; kultuře,', jejímž,výkvětení byl, J!ln Amo's, Komenský.- Durych x;nusel
.'~
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utécipředJproradnóu" 1ílóhÓu římských: k~ěži'do~ýhně •své, váš-

a

nivé absolutně postulujícíduše, 'ahy v,AnděICe'kiitolickécír
kvipřičaroval nepravděpódóbný,' protismyslný,' alé;.pochniurně

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

, krásný 'zázrak; : " . ", .,
; :Andělka je 'ovocem filiace básnické; výtvorem' 'mučící '. touhy:
'po bytOstné jsotÍcnosti'nadějf ' neuskutečněriých... Při tom nelze
spisovateli odpustit, jaknerytířsky:'iatočiI spyšnoua'nešfastnou '
'Ziinní,ki'álovriou/kte.rá do' smrti se '. nevzpaIDa tovalaz'přÍšer, .' jež ;
jIpronásled~valy za její touhu po českékoruriě. Alžběta Falcká,
" smutný 'dar:iemě·.anglické .Českému' království, dostala ,se v'režii
•. Durychově' dál'než se scény, .aby, mohla'triúnifovat jeho' andělská
.,' vidina, oživlá <v úchvatné.fábuli o' lásce ~siIněj ší než smrL .
'; 'Láska:Andělčina k Jiřímu je na'dlid;kYČistá a v trpělivosti .
.
. " odevzdaně čekající. Andělka je poko'rná. dívka Páně; neohlížející
':' sé'
časné ,konce, poněvadž u dětí božíchnenioho'u být:poslední ,
věd horšíprvriích. Zůstává klidná v 'ječících bOllříchválečÍrých ."
a nepohne se proti úděsnýmšklebůmpekélných nástrah .. Durych
, 'vní'vytvořiľniravně svrchovaný typ ženské",dúše" zakořeněný'
i /
'. vjistotách, .na nichž spočívá smysl světa~'Comohlo'.většího če-,
I "kat/Valdštejna přicelém ;jehoválečÍ1ickém mistrovství a"finarič~
. 'nické genialitě; J kdyby se, nepřepočítal s korunou královskou ve '
"'-<"srovnárií s výsostným,poslánímtéto.služebniceKrále králů?; .
: ,,~, j3ásnikvypravuj~',v/ósudu Andělčině n~uvěřit~ínépřiběhy:
o ,x:ůstu dcery:boží mezi rozpoutanými běsy. Převtěluje pře'd oči
, . ma .lidskýma , ideál nadiemské svatosti 'v živou,' skutečnou", jed;, najícíbytost a povyšuje ji na ,typ člověka,který ve zmatcích, ži-,
'. vota· i, v neštěstí žije ,na pokraji ráje, ďponěvad~ pronikl tájemstvíjedině potřebného cíle.:
," , <. ",.
.,,' " ' ..
. 'Historický'román' český měl zvlášt~í výchOvn~ui 'a; du~hovně
učitelskou funkci od dob národního obrození. Probouzel 'radost
,.
; z reformačního, údobí a naříkal nad staletý:mútiskem~ poroby,
v němž národu byla vyrvána domácí náboženská víra.. Durych've'
,svém románě. přehodnocuje ustálené' představy, o . minulosti ná-'
.' rodní' podl e katolicKé filosofie děj in.' Snad' mnohéhá: zmatÉ~; svým
nepřédstíraným pohrdáním lidmi, katolickými i protestantskými.
Stačí mu asi, aby: úeIativisovalprůniěrnému českému vzdělanci
. pravdU: 'o. slávě českobratrství a'o ,ubohosti· dobyt~mna; Česko
bratrství seč v Durychově mentálitě, jíž se' ideově ztotožnil s ví- ,
těznou církví římskou,' proměňuje v' révu trpné zbabělosti
a jen nepatrný zábleskzjehó duchovní velebnosti proniká: do
jeho románového' díla' citátem z KotrienskéhoLabyrintu světa "
a ráje srdce. Durych vyzdvihuje v· siločarách Andělčiny di!še
. ~, ,'_ ,, __ .,.}{a.t()J.ickou, ~ktivitu,~ádzhož~o~.ti: spj atos,! ,_~~' žiy()t,~mďy'ě~,nym:~
'. Španělská katolička musí' spasit českého 'zmateného a. neukázně-"
ného rebela dopomoci mu před bránu nebeskoul Kolika čes:'
kým .rebelůmvšak Andělčini. neromá~o~í souvěrci 'zevšech'·kon"
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, či~,EYr~py pomohli'k,b;án~ďp~~elným;je,problém,na n,eJz
~ománodpovědtneposkytuje. ,', ",:, ,.'.-', ,;"',
: !," Spra vedln()stnutí ,přiznat, že éyokačuí', schopnost; Durychova,' '
. jeho dušezpytný klid' ci. mistrovství slovavytvoři1y{v "Blou~ě~i"
významné, dílo novodobé ,české, prózy. Staršíhisto'rický, román'
"česky ,neÍlúlže. se"s,níni,měm' výškóu' uměleckého,vyooje' an'i ,
hloubkou ideového, ručitelství Z'a kreaci díla" zVláště "pókud jae
opráé:e,poje'dnávajídďot~že epoše dějinné. NaŠi'pfedkovéza;to "
'nemohou, :že" se Durych' zátíril, dostal už dále. ( Dostat ,se:: nad'
'"
,~loudění#~~itde'~~Ii~kó~;t. ~'.ť:>' ',i ,',
"'}'.:l!'!:l!~~~:';,
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,:,', Giťa}~:pravděpódobně :riejra'nnějšÍdoktľnÍent,: kdenalézfune
. určité 'vyj ádřéní: myšlenky
nepamí jcj íCnoš!i'éxistů jících věcí
'o' 'nemožnosti vstupu': ne-existence :do ďřáduexistú jících 'reálit.
:",'"
"'Praví/ že :to'; coneexisttije:',nemůže se,'státis}{úteČným, ,ato;'ďcÓ
, existuje", nemůŽe :přérušiti'svojetrvánL/~V:mod(ú:hích:)dobách
slyšíméo prirícipu'zachování,energÍEia 'o' ;principu ,zachování'
hmoty. Princip,: zachování energie 'je jasně 'doložen ýe::Vyasa, -bhasyai' ,alerríýšlenka';:zachování" hmotynenínikde'·úrčitě.vy~
fádřena;' Vedanta'i Samkhya:niajízákladem své: filosofie ontolo-,
gickY:'princip,.' známý.'jáko':sat-karya~vada: ';,'následek', má "svou''
existenCi: již 'v příčině." V edanta 'tvrdí;:, že-následek' jepouhý ,i ev"
.anerríá skutečné existen~ej jedině příčinajeskute~ně existujíCí~
Samkhya naďdruhéstraně učí, že, následek je :pouze. modifikací
_ "katis,ální,substan.ce.;N:ení neexistentní,:ale jsa'- oddělen. od'pří\ činy, "nemá, ,samostatnéexistencej možno' tedy říci" že, následek
existuje :vpříčině'před.počátkem' příčinného procesu (karana- ,
;'vYapará).Oba,systérríy;Sa~khya i Vedantaj'pokoušely,se pro-_'
í,
kázatLsvojeďthese, ale ,žádný z nich ,si; neuvědomil,' ,že jejich
nauky: vycházejí ,z apriorních : předpokladů, ,na ,nichž princip za, :chování energie a zachováníhirioty spočíVá; jež však, těžko se
dají dóložitiposteriorní ilustrací: Tak; Samkhyapraví, že; ná- '
sledek existujevpříčině, jelikož, kdyby tomu tak nebylo, nebylo -'"
',by,důvodů, proč určitýdiuh následků,jakbnapř. olej, by mohl
" '-býti vyroben pouze z určitých ,druhů příčin,např .. ze sezamu.
Žéurčitý druh' následků můž,e býti, způsoben' jen určitým druhem
'příčin, není ve' skutečnosti důkazem :pro sat-karya-vada, ale,ob"; ,
sahtijé, tuto, naukuj tak; sat.:.karya-:vada spočívá na apiiornÍIn'
.principu,;jak je formulován' v Gitě:.to, co existuje, ,nemůže,za
hynouti, a' to,coneexistu je, nemůže vstoupiti, v řád bytostí. (Gita
,II, :16.) Oita se, nepokouší' dokazovati ,tento předpoklad, a~e:, po~',
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kládá:j~jizá;evid~ntní prinéipí' JeJz nikdo' ~emůže,:změ~íti:,Ne~

myslí,na·všeobecnou. aplikaciJtohoto ·pririCiptí,.nýbrž~poúié; 'na
pOvahy.: atman-a;':Tak praví:';,Ó Arjuno,- na ..
.tento :princip I 'jímž vše . je'pronikriuto,:nutno.se( dívátr'jako .:ná
nepOmíjej ící; nikdo; nemůžezničitHoto; nezahynútelilé;',Tělaíj ež "
hynou, náleží-.věčné,. nepoznatélné podstatě, ~jež je,beze.sm'rti;
proto musíš bojovat Tén,.kdo'myslí,· že: ona podstata; (duše). je
zničitelná,:a . kdo, se éloÍimívá,;že může být'. ničitelem;· neví,. že
nemůže ani ;. ničiti, ani býti zničena;·N enr zrazena; neumírá, arii,:
jsá;jed~6u tíni, .čímjest, nechceexistovatLznovti .. ; Je'neira-:,
. nitelná zbraní,' je>nespalitelná' ohňem,nerozpustitelnávOdou,.ne::'
vysušitelná .vzduchem.''. Nesmrtelno'st důše, ,hlásaná' Gitou, '.,zdá
se.. být,i vypůjčena:příÍnoz, Upanišad~:a.odstavce :jipopisující .
• zdají,se: dýchati : týmž duchemnejenom·.y myšlence,>nýbižtaké
ve. výrazové;' formě~. Ontologický :prinCip, •že to,;: co ~exishl je, : nemůže zaniknoutía . to, co. neexistuje;:nemůže. býti,mebyl :.anHor-.
Ínulován'Upa:nišadami.- ,Jeho vyjádření 'v Gitě,. kde jest' jím: po,.
depřena i nauka:·o :nesmrtelnostií: je,zřetelnym ,krokem kupředu'
oprotLfilosófii ·Upánišad, pá této stránce':."·!·J
. " .. >'
'; ,První důvodjvyslovený Kršnou;aby .přemluvil: Arjunu k: boji,
.' byl,.žedušeje .nesmrtelná"že' pouze,tělodmůžebýti zraněno
\.. ,nebo zabito a,že,tud}ž Arjuna:nemusLcítíti'zmatku jda' do\boje
se svými příbuznými :v'bitvě:íi Kúrúkšetry: Po smrti .jednoho .těla
duše. se obrátí k jinému,; ve .. které 'se:znovuzrod,í, právě tak: jako
člověk vymění 'svůj starý.' oděvza.ďnový; TělO' se·stále:měrií;a
i v mládí, . dospělostí a stářínezůstávátotéž'::- beze'změny;'", '
.• ,ZměnapřLsmrtíje:také ;změriá' těla; ·není-tédy,podstatného.
rozdílu mezi. změnami·' tělá' v. různých stadiích' života;'a .mezi . po'"
slednízměnoti, jež je způsobena smrtí,:kdy stai-étělo je duchem '
opuštěno a nové. při jato.: ď
;r', '..
.
.'.
"
. . Zrození nutněznamenáSmÍ"t;;.smrt nutně znamená znovu:"
". zrození. 'Není· .vysvoboiení z·' tohoto; nepřetržitého cyklu ( zrození
a; smrti.· Od' Brahnia: ·dolů ke všem .žijícím. bytostem!běží. ústa:'
vičná·· rotace narození,': smrti ,a' : znovuzrozenÍ; Na. :Arj unovu
.otázku, co sestane·s člověkem,'který daleko pokiočiLna stezce.
joga, ale.následkeni. svých' cnybjiztrati1 a·.zemřel; Kršnaod:".
povídá,··že.·žádný.doorý ·čin·.s'e' nemůže', ztratiti'; ·člověkíc·.který '"
jednou kráčel cestou'pravdy, nemůže trpětL' Je-li: člověk; jenž' ,
pokročil na s'tezce joga, :smeten s ní rUkou; smrtí, zrodí se' znovu, .
... ,. ·v rodině čistého a prospívajícího národa, .neboy. r'odině moudrého"
jogina'
. , ' . .. .:
...... -.... .: .,......
.
.,
.
. ; Vý~l~dk; úsilí: m;i~uléh~' živ:ota: j~oú···~so~i~vá'nY lnovému ~ ,
·.zrození a .počínánovou· cestu' vpřed; staré· čiriý minulého ·života
. nesou ho :kupředu bez jeho úsilCTak cestamLmnOhých životů 'a
hromadícími se výsledky správnéh'o'· usilování, dosáhne .j ogin
uskutečnění konečného cíle:' Život obyčejného člověka v káždérit· "
znovuzrození závisí na· jeho přáních: a myšlenkách. ve dnech'
ďaplikaci;;týkající se
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Ale

smrti,;
·ti, jejichŽmyšlen( s~ upíná k Bohu, ;nejstaršímu' tiČí.:: ..
· teli,' věštci,' nejmenšímu z nejmenšíCh-': držiteli·· všehomíra, ,zliří-.
emu!, jakó slunce:'nadvší· temnotouíti, ' kteří upevňují: své: ži;: ,
votní síly do středu svéhozrakti a:kontroltijí dveře svých smyslů,
·tikoIÍečně dósáhnou:. svého ,nejvyššího" á posledního cíle,vBohu.
Od 'velikéhoíl nepoznaného Pána: sestupuje' nepiojevené t (avy~ .
akta),'z 'něhož' .. ,vychází, projevené ,věci, (vyaktayah'sarvah) a
v·:časese'·opěťk:něínú vrací azas'e sez něho vyvíjí. Jsou tedy
· dvěformy.neprojevelÍého:· neprojevené, z něhož všechnyproje.;.
'vené' věci, vycházejí,' aneprojevené,:což, jest.vlastnostL věčného
Pána; (GitaNII!.j,l~23.) ';.
"
.',; ,;." ",;.j .
Myšlénky o déva-yaIÍa a· pitr<yaná, dáksinayana a uttaráýana,
tmavých ;a: světlých .ohdohích, jak, jsou zinÍněnyv, Upani~ádách,
jsou doloženy; v ,Gitě také; Ti, kteřf procházej (pohřebním: kou-;
řem ve 'čtrnáctidenní nového .měsíce 'a v· následujících šesti mě~·.,·.
sících .(kdy slunce je na jih od rovníku),' zastihují ·tmavé ohdohí '
avracejí se zpět. Ti, kteří jsoú:spalovánrve.světIémohdohí,,:e·
..
. :čtrnáctidenní úplňku a dřívějších še~ti měsících (Kdy slunce je na .... ' ".
o, sever, od roVníku), nevracejí, seipět (Gitá .,vlII,;24-26). Tyto
myšlenkyďzdájí"sehýt pouhým vyzníváním tradiční víry, dolo:, .,.
,ženév' čandogya, Upanišadě;: Gita o ostatníchpdlví, že ti; kteří
. ,
" ...: následujíéestu vedických ohětníchpovinností, radujfsez ne':"
heských radostí ,v nebi a když jejichzásl~hy"jako ovoce do",:'
,brých činů jsou vyčerpány, vracejí se opět na zeíni.V kapit~le
XV!., 19.,' Kršna praví: "Způsobuji, ~e krutí a.zlomyslní lidé'·se
...
.
, opět a opět rodí jako' divokázvířata;~'
.,.' :. '~Eschatologické . názory.; Gity.<ukázují, že.jsou·.tu· sehr~IÍY'
,,' ·/různé tradicionelnínáhledy na život, po' smrti bez . harmonické ,
"t
''
. . . . '..1,.
.'
• .
..,
' •. '
; syn ese.·,
: " , '.:""/, ,.'
..
. . ' '.' .
. Nejprve nutno říci; že Gita věří vn~uktÍ 9 karnía; Tak.v kap.
XV.i, 2 a'. v kap;' IV. 9, 'se. praví, že svět, vyrostl na' podkladě
karmaj'jsou tó okovy ka:rma;jež nás váží k 'tomutó světu~'Pouta '
karma vděčí' existenCi lpění; ;.vášni ;a žádosti. Ale k' čemu.vede
,pouto kanria?,:Odpovědí ,Gity jest, 'že ,vede k 'znovuzrození;
· Pakli kdo' jedná, ve shodě' s" vedickými. požadavky .pro . dosažení
blahodárného ovoce, tedy touha a lpění na tomto žádoucím ovoci.'
je pouto. karma;~. které přirozeně' vede, ke znovuzrození: Pro· hlášení Gity,:ž,e zrození 'nutně' zmi,1lÍená'smrta smrt' nutně
. vede ke znovuzrození, upomíná nás na kausální řetěz Buddhův.'
" Gita pouze'tóleruje;nikolfvšák úČinněpodj>oruje yedickýrituál.·
" ,Formulace názoru o smrti a ·z'novuZrození se zdá býti v Gitě dří-, ,;
vější; než: v buddhismu~'Gita nez~á pozdější buddhistický kau7" .',
sální propracovaný/cyklus a nikdy o příčinném řetězcineniluvil. .
. ·.·,_Jistěže·zná, že ulpívánLje kořen všeho zla, je to.yšak poúze-.
". samozřejmý' závěr' z·' pozilatku; že .lpění . vede. k .poutu karma. a
, " pouto karma·ke.znoyuzrození! Hlavním účelem Gity není najiti;
jakmožno.zlomitipouta:karma a Úlk zameziti znovuzrození, ale
"
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'ustanoviti ;správné pravidl~ pro lidské povi~nosti.: Jistěže '~ěkdy
mluví ó zničenLpout. karma a QosažeiÍ.f nejvýššího,ále; instrukce,
tý1íajícíse dosažení ,osvobození; neb~ popis zla na, to:mto světě
· tyoříjen . nepatrnou ,čás! obsahu . Gity. Gita. nemá 'pesimistické, " ,
tendence. Mluví o nutném' spojení zrození a smrti ne proto, aby
ukázala smutek života a jeho bezcennost, ale abyzdůraznilaj,ž~
· tu nenÍ' příčiny, k' zármutku ve ' všeobecném, koloběhu zrození, a .'
· sm~ti. Není. pochyby, . že .hlávními idejeinf 'jsou lpění,;káima,'.
_ ,Zrození,;smr.t a znovuzrození;' ale myšlení buddhismu je' složí, ·tějŠí a' soustavnější. a . je proto pravděpodobně pozdějŠím, vývo:'
. , jemv' dobách, '. kdy' diskuse Gity.o tomto '.' předmětě, byly ,již
· známy. Buddhistická 'nauka' o. neskutečnosti dúše individua je
~ 'protikladem nauky' Ó nesmrtelnosti duše' v' Bhagavadgitě., '. ',. .Osvobození v ,Gitě znamená osvobození od stáří a od smrti .
(mókšaj. ;·Tóho. osvobození možno dosáhnouti .pravdivým filosofickým poznáním .podsťaty kŠetra - těla, jakožto celku a,
, '.kšetra-.:..džňa,snímajícíbyJosti, nebo upnutím se k Bohu;'.jako
- : nejbližší ,a, člověku -'nejdražší. bytosti .. Osvobození ,od,stáří . a
. , smrti znamená též osvobození od, pout karma. Nepřichází jako.
přirozený ,výsledek' filosofického poznání nebo oddané pokory;;
ale 'Bůh, jako osvoboditel:dávaje darem moudrým ,a těm, kteří ' "
k němu přicházejf.v pokoře;
' , ' ;, Otto Rulrle.;· .
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Splněna' -t~dy našetouh~,ď~~;novém překladě:z;áklad~íknihy'

křesťariské, totiž Novéhozákona}'VýznamNovéhozákoná je ,jistě
. ' známi příslušníkům českoslóvenskééírkvejá.č nelpí na jeho'slov':
,ď ném. zněnÍ; Ceskoslqvenskécírkvi nejde tak,o':slovo,alé 'o smysl'
a' ducha Novéno zákona. To,právě opravňovalo naši' touhu pO
,.'. novém" r9uše, po .'novém '. překladě ,Nó'yého' zákona, '. :snad ~ yíce,>riež
bylo., pociťováno v jiných 'církvích ,evangelických.' Ty- církve. ,
srostly spřekladeinKralickým"v něm byly. ,vYchov'ávány. a 'jému .
, . ,idobřerozú'měly: Ale naši bratři našesestry,ďjež přišly z; cír':'
j.,kvekatolické,"v níž riebyli'pfidržováni ke, čtení Bible; jednak
· nepociťovali tak' silně. náboženskou spojitosťs kralickým překla, dém, jednak'mu piávě proto ani dosti dobřenerozuměli.·, ...... : :
: 'Kralický. překlaq by I· a bude nám jakó všem československým
· lidem, příslušníkům národa, velmi. vzácnOu' památkou :českého ,
, : ' 'písemnictví, památkbuposvěcEmotÍ utrpením a ,slzami a strá.dáním '
.>, našich předků. My, Čechoslováci, jistěnepřestanemesivážitďne~
", ,jen literární ahistorické cenrt9ho překlaclu,:alebudeme ,míti
'.~. ' ~ pochopení a smyslLpro, jéhoéénu'nábožeriskou ámravní jako'
pro' překlad Nového iákona z'jazyka původního, řeckého; v němž:
se ~ám Novf zákon zachoval. ~icméně v,práksi' sáhneme:smi.d
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'. f~ději 'po 'překladě:ďno'Vém,-~ v moderní; češtině, ~}jakýmj je.právě
vyšlý'ďpřeklad dra F!antiškaŽi1ky; . profesora::Htisovy .fakulty
l._
evangelické v Praze, muže. chvalně známého azasloužiléhó:vži,;..
,vótěnáboženskéin a:církevním,"nejen u evangelíkůi'ale'i',v'naší .
.
církvi, muže,' který s; porozuměním sledujéodpočátkú :rozmach
a: 'vývoj československé církve, ba' co' dím,nejeri Si porozuměním;
, nýbrž: s láskou:' a: jenžsvým':stanoviskem' kritické' theologie' je naší,
církvi značně: blízký. Vítámet{mpřeklad~a. elitu jeme, že nevyšel ,
- 0.10roků·dř:íve"....:.-vítáme jej tím více, poněvadž nám za jeho've-,
likou cenu ručí právě'proL' Žilka: celou svou činností, jak odbor':'
n'ou na Huso\;'ě·fakultě.-::..:..·. přednáŠí Nový:zákónj....;..;.· tak-veškeroů'
svou· činností· náboženskou' 'a'cír,kevní,. svou činností' spisovat~l.:.
skou v oboru. riábožEmství,tak:. hojnou' a osvědčenou celým 'jeho
životem,' jehós'chópností jaiykovou a Íásk()u k věci,' ,:- "
ProL ži1ka:;'jak 'vykládá Předmluvě k'překladu, bylsi.vě~
dom 'nejen: potřeby nového .překladuí· a to: nejen- po stránce: ja.:. .
zykové, nýbrž i věcné, ale iobtíži stímspójených. Po stránce věc~
riéizniěriilosemnoho'-ve znalósti:řeckéhotekstu oddob,"kdy
.;.
,J:Blahoslá.vpřekládaf, v:16istoletí Novýzákoú:do:češtiny. Stu~
diúm 'teksttÍ Nového zákona přiblížilo naši znalost· nemáló původ-,
. nímu znění,originálu.:Nového zákona,. což ovšem musí se ·zračit
J
též v novodobem překladě.
Přédmltlvěse'ži1ka zmiňuje:o tom,
jak si počínal a jak pokničovál. Že' p'o stránce. 'jazykové bylo pá:'
třeba nového překladu,' to připustí. i největší přátelé'Blahosla1_:
vova překladu KralickéhO., pá stránce jazykové i věcriébylo' sn,ahou prof. Žilky;"učiniti.tuto;čásťBiblé "obecněpřístúpnou asioz':"
.' "
umitelnou" (str. VL). Proto usiloval jazykově ;,o.snadnější,'a
./ ,hl<í.dšísrozumitelnóst" (str. ,VIL). Po.stránce věcné,.;óbsahové, .
_bylúkol-jehómnohem těžší; 'Jak.překládat?.To,jeiotázka·,všech ..
překladů; nejen. Bible,alé. káždého - spisu; aťtriodérníhó .nebo··
starého, jenž' je psán.':půvódně v .cizrřeči.Že' úspisu; jakým je
Nový zákon,bude tato práce těžší, pochopíinéí uvážíine;.li,·. kdy
a kdebyl'Nový zákon~původně napsán:. Jiná dobáa jirié,prostře. dí. 'Překládat tedy' otrocky: věrně? 'Čipřebásňovat? Obě cesty
mohóu véstik.nesprávnóstem,. budóu-:-lidodrženy: jednostranně. '"
Třeba:kombino~at, 'spojovat obě>cestý.Jde' Ó, ducha Novéhozá-·,
, kona; má-li hýt srozumitelny á' má-li nÍíť'vHv i na: naši nábožen.:.·' :
. skou a mravnLzkušénost.iTó:je':slanoviskoCČSvůbec k Bibli ,
a ·ke Kristu. Ne;slova, ale duch.
žilka výslovně prav.í: "Snažil ,
j sem se. vystihnouti ducha- Nového zákona a 'neváhal j sem nikdy,"
obětovati literu" (str. VII.). Byl si však také vědom,"žei ducha,
. Ježíšova, totiž hla vnLi surý-sl jeho díla; lze tl umočiti jén, slovem, .
a tedy i. poznati ze slov.' Proto,' ,ač mu nešlo o. nic menšího; "než ,~ o;to,'přetlumočiti náboženský a Plyšlenkový svět do' dnešní řeči"
.zachovati jeho obsah a ráz", (str. V.); přece,'nebQ právě:proto, '
bylo celkem' jeho' úsilím, "překládati. docela ,věrně,' ,i; když ne
,
o t rocky'.. (t
s r.ď VII)'··
".
:,"
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Jak sé mu dílo podařilo, bude', úkolem' dalšihot~zborh :Ódbori.
ného, aby bylo zjištěná. Nám zde jde o to, 'abychom naši církev
,a ,všechny její členy na nový překlad upozornili a vzbudi1ikilě~
" mu důvěruvriašii::h ,členech poukazem' jak na jeho potřebu ~pro
, , naši Církev, takria vynikající vlastnosti .pana překladatele, které
, jej:uschopňujíi aby podal dílo, jež nejen vyhoví potřebě 'dneška;
.• ale· na ,dlouho. zůstane 'důkazem vynikající práce' a velké ,láskY:
'kvěci, ják ji prof.Zilka:svýmdílem ukázal.,
.
" ,
.:Končf..li ZHka Předmluvu k překladu ujištěním,'že konal svou
"práCi s pílíá láskou a nemalou radostí, a s přáním, aby'pomohlá
, lépé:'porozumětizákládním, myšlenkám křesťariství" uzavírám '
s'vou zmínku'o jeho překladu' výzvou', aby ,naši bratři a naše,
sestry pilně as l~skouv Zilkově překladu četli atak nejen poroz""
umění, ale flá~ku k Novému zákonu a Kristu v sobě rozmnožováli. Není dnes v'našíspólečnosti a·v celém :světě křesťanskéPt
ničeno víée potřeba,:než porozumět Ježíši Kristu na základě jehó
'. évángeliaO: Tám túdy vede, východisko ze všech ,těch krisí: nábo"'žeristvÍIi-ľ a, mravnostC Panu prof. zilkovi' jsme za jeho překlad,
.2 ' ', .. irděčnÍa ~ bla~opřéjeme~llu k němu.'
' A . Spisur:
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ROZHLEDY POZIVOTE NABOZ.ACIRKEVNIM .
. -NABOŽENSKÉ:POMĚRY A C.ÍRKEV KATOLlCKOEVANGELICKÁ VE ·FRANCII. '
(Pokračování.) , ,

: .' Biskup Wií:mae;{zajímal. se živě o naši církev. Imponovalo
mu iuiše hnutí,' jehovnitřnLfvnějŠí síla a nijak toho netajil. Jako
,'
té'žbývalý říÍnskýkněz 'dobře chápal jeho začátky, vývoj a, táké
podstatu, neboť ide.jerefonnní jsou v římské církvi nejen u nás,
. 'i1ýbrž i v. Cizině' ú ktÍěž{stále, řekli bychom, v podvědomLa jen'
tuhá:éírkevníkázeň 'jimnédá proniknouti a projeviti se ria povrch
atÍutí je'k přetvářce. O tóm bychom se moh1ivelmi snadno pře..;
, svědčit; kdyby říniští kněží byli lidmi svobodnými. Nen(táké
.' Pbchyby,'že 'římská, hierarchie. jest si toho plně vědoma. Jest to
stálý, záp~s,:' římské církevní 'organisace s přirozeným',- zákonem'
božímí daným Bohemnején člověku,nýbrž veškereQstvu života
vesmíru: 'Ostatně tento.' inversproti přírodě zapoúštěl kořeriy již,
i do prvotní .církvé podvHvem gnostické askesea.'již pavlov\,.
, (ľépe řečeno' prvotní Církvi) 'bylo třeha'proti němu bojovat. Jest .
, pro každého velmi'poučno; kdo chce býti infoí-movári'o této .věd; , ,"
" přečísti si začátek·4:kapitoly 1.' listu Pavla k Timoteovi, aby' vi- '
děl,jakse římská církev liší v názorech na' t.yto~věci. od,Pavla"
resp.- prvotní církve. 'Přirozeně, že v římské církvi se tato' slova.
, Písma' mnoho 'nečtou,' ale jest též jistó, že jejich obsah' vítězí~
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i,u,římských kněží celého 'světa svou "vnitřní ,silou, pokud ,ovšem,
",'xllohou ,býtiupřímny.mi -:-,' a' taki.jak jsme se.' ~honl zmínili, bylo
" "tomu také a i est ti kněžstva' francouzského; ' i , . ~ ' : ' " , .,' .. "
,: Biskup .'\Vinnáer! slédovaltakésvelkým zájIÍ1emnaši,otázku
svěcení biskupft s celým' jejím vývojem a měl jen ,jediIlou.obavu, .:
, . aby ,se tato otázka, nestala úrazem a závadou,ve vývoji našLcír-'
,kve'. Často jsme o tom vedli debatu. Samozřejmě, že chápal rúiše '~,
přiklonění se ' Ii, církvím, vychódním (srbské), které, ou/považoval
za církve \ nám, příb'tizné. Když viděl, 'že ;jednánLnaše: církví
pravoslavnou ztroskotalo, nabídl se :sám, že ,církvi naší,.resp.
tehdejším, biskupům svě'ceníbiskupské, !ovšem bez 'j akychkoliv .
závazků~dógmatických, poskytne:) ,Br. patr.' Farskf nabídku
ochótně přijal a,činily se přípravy, k zájezdu do "Pařížé: Že'br.,
Ar~Farský tó mínílyážně, toho 'jestdůkazeni, ,že vyzval tehdej- "
šího. br: biskupa ď vých . .diec~se G; A~: Procházku, aby se chystat:' ,,'
na cestu .do Paříže, y. svěcení. ,Mezitím však ,vyšel známý,.kate~·'
~hism, kteiy"ňeprávé~' vzbudil tolik rozruchu ,i ,v církevní cizině;, '.
a jehož ·mlpo'éhopení bylo značné využito prOti nám a my piólilá~' ','
šeni Za Církev nekřesťanskou. I biskup WinnaerCslédoval kampaň .
proti ka techismú ,ve" francouzskych klei:-íkálníc:h' listech' (tuším
"La Croix"), jimž přišlo'velmi vhod, že mohly, prohlásiti našere, , \foimní 'hn~tí, .i ehož úspěch římský svět., děsil, za. nekřesťanské. '
,pohanskéa:pantheistické/Samémú biskupu Winnaertovisézdálo; ,
, 'žev katechismu, pokud se týČe Ježíše Krista, není plně vyjádř~na
· plnosLfunkce a" poslání,~' Ježíšova;:iTaké :riázev ',;katechisinu'"
v tomto smyslu nezdál se,mtišťastným. ',:
,
. 'Cl ':,."
,", Otázka. svěcení byla oddálen~,až 'roZruch,' způsopený hte7
chismein" poněkud se utiší a různé věcisedoplní'a'vyjasní,ale,
přirozeně k svěcení·jižnedošlo.Br. Farského bylo midehdy'
velmi lít(),neboť,hyl ~()dkladéIÍ1'svěceriCvelmi zklamán,' jižvzh'e- '
dem kpoměrum;; jak;se, vyvíjely a vyvinuly doma ... , '.' ,; , '::~'
. Po.zději, když jsme o této věci spolů 'mluvili (bydlel 'ještě
Belc.!"ediho, 'třídě), ,řekl :mi,. pó~tÍd. se týče' katechismu, že'sám
, nepovaž()val dílko ještě zaplně věroučně propracované; ucelené
: II zralé k vydání; 'a proto, že 's, jeho ':vy:dáním váhal/lna urgence
přátel),aže Ii jeho tisku přišlo ne plně s:jehovůlí,'Bylato.spíše '
jen' skizza. Věc se' óvšemuž stala, a měla ten význama efékt, dle;
našeh~ míriěrií;že;,zráníkríse'pravoslavné'ď bylo urychleno, což'
konečně. pro další vývoj Církve bylo, nutným. ....
.' ď
.: }
Pokud-pak se, týče 'biskupského svěcení, zůstal bi'.,dr. Farský
ve slepé :ttličce.Ač·shodovaIC jsme se s ním v důležitosti ,této
· otázky pro naší církev,' hlavně s' hlediska pecfagogického t histo-:,
···rického' a,psyc,hologického, se' stanoviska sacramentálního. jsme.
~ast~vali llázor, ,opřeiiý;o.- Písmo :(pavel)a prvotní církev a její' '
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;. "-f Biskup Win~aert;mábiskupské svěc~ní

nostípůvodem, zcirkve starokatolické, jdoucí
· )3erberini-mu. :, : '
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s Czv. apoštoiskoup'o~lo~p>
V linii až ke kardinálu ,Ant.,
.,,' .
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.způsob svěcení;kněží;..bi~ktipů,')že totiž' ta t., zv>apoštolská po, sloupnost se. traduje v kněžích;.t. j. 've, svěcení kněžském, nebOť
i s; hlediska' orthodoxní ' ;dogmatiky, ď jen svěcení;'kně'žstva: i est
svátostí, ,nikoliv všaksvěcEmíbiskupské a že biskup od kněze se .
liší jen'pověřei1ímcírkve k episkopátu, t.j. ,ti zv. jurisdikcí; 'tak '
,jak. tomu bylo v prvotní církvi, která nezná rozdílu mezi knězem
,(presbytoros vlastně'jen starší)' aepiskopem ,(doslovně. dohlížite;.
, ','. lem). Srovnej k tomu:ve"Skutcí.ch"z kap; 20 verš· 17. (starší
. .církve, presbyter'oi'jsou ria~ýváni ve v. 28 episkopy, t. j. bis~upy). - ... ''. :.,
, - Podobně ti ,1. Tím. 3, :v.. 1 ·"biskupem" jest. roiuměti kněze, ježto ' ......
" . ," ':,·se.'O ki1ězVd~l·jižneínl.uví·á 'přec4az(se'přímo<k I)oj~u j~ná. '.' ,,' .' " .. ', .
"'.' . , , Víc'e tó' ještě' .yynikne (y listů. k 'Titovi kap. 1., :v. 5., s.tarší, ·v. ,7•. ' .. "':., '. '
" biskup~, Svěcení'- dá,lo se'v prvotní církvi (i. biskupů)', skládáním, . - '. . , '
"
'·.rukO'u~kněží; 'lépe řečeno starší<;h' ,(presbýteroi) .. Vi.z k ·.tomu -I. " .-: '.' '.
.
' Tím. káp. 4:, -i: '.14. " .' .,' :" .. '. :: .''', :. ,,' :" _.
.' . - . . ',.:.,,' ,
: ',:' '.-Y,·:;Terito' zvyk:svěcení biskůpů (to~iž.'~kláciánímrukou~kněžíj, se : ,'- .::.
-,:; :~", zachoval :i.círk~e :prvokřesťáriské i ,cÍI:kvi;sfarokřesťanské.iéště·, ď
• ','dosti :.dlouho; ;V Alexándrii,. 'sídle; tedy, stái:qkřesťanského "patrl-- :- .. ,
ar~háiu, rial~záme jej'ještě 've st~letí čtyrtém. (Duche~e, 'Históire' "
anéienne a~ ľEg~i,se).· ..,'~.... .... '. , '. '. " " .;'. ," . . ' . ' . ,
.~
.' K celé této otázce:.nutno: uvážifii'~ což ovšem:také orthodoxi1í.
' , : '.
. '. ·.dogmatika 'neprojevuje, že .Písm.o ,a prvotní církev 'nezná vůbec "
, ' pojmu kněze v našem slova smyslu'církVí orthodoxních (hiereus),
",', 'c- nýorž jen poje'mpresbyteros', t. j. starší.. Vše ostatníjest jen' vý~ "
,voj' pód vlivem náboženstev' žido,'-ského,' ántii::kych, hellénismti 'ii
.'
mystické gnose... .
' .
.....
.. Když viděl jsem, 'že v dohlednu nenížádné'vyhlídkynasvě- '
cení historické a církevthu čekáním hledáním byla zdržována - ,
, ve vývoji (viz dějiny hnutí 'husitského, Rokycana!), přemluvil
'(jsem
dr; Farského,ábýpřejal moji th~sisvěcení a otázky po;;;
. sloupnosti' apoštolské; theologicky 'ostatně úplně správné (t. j:
posloupnost apoštolská ve svěcerií kněžském, rozdíl niezi knězem
abiskup'em: není sákránientální,' nybrž jen jul:isdikční, způsob '
svěéení jako v prvotní církvi křesťanské).'" "', '.:
" . ::'
." 'Br;' dr: Farsky idei převzal ariaše známá prvnf'ordinacebi~
skupu byla jejím ,výsledkem. Tím .círKeV vyšla z této slepé ,uličký:
v níž bloudila' také 'církev liusitská a :Rokycana.
' .
,. Přirozenčtím nijaknepodéeňujeÍne:úplněv duchu a přání br:
dr; Farskeho ideje historickéhosvěcénf a otázky apoštolské po": .
sloupnosti, ovšem né zcl.ůvodů sacramentálních, nýbrž shora uve';
dených a' hlavně též k 'vůli styku a,uzmíní 'historickými církvemi,
což hlávně leželó br. dr. Farskému, zcela spráV-ně na ,srdCi. "
. Bude naší ve:řejnost:zajhililt, že'když po letech sešli 'jsme' se
's biskupem Winnaertem, tento Htoval,žepodvlivem psanícírk-.ií
, dogmaticky ortohodoxních, vysvěcen'í: oddálil. Litoval, Že spolu~
. práce, která by byla nástala, mohla přinésti mnoho užitku i jehó
církvi i naší.' ,
. '
:
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Netřeb~ ovšem podotýkat,. 'že ,náboženské' hnutí"jehož j~st
'. , biskup ;Winnaert hlavou, přes.svoji historickou formu jesthnutíin
pokiokovým, (moderním),velmi ideově blízkým naší církvi,ovšem
jest určeno ,více pro užší kruh náboženské inteligence/Spoluprá.ce
by tedy; jistě nebyla na škodu, nýbrž k, prospěchu a my mohli
jsme tehdy i pro reformní hnutí,ve Francii a zemích románských
,vůbec, velmi mnoho udělát, jak zmínili jsme,se:o tom vpředu.
To, že se, neuskutečnilo,myslíme, žeje škoda;-'
.... ' , ..,,'
Také historických forem starých 'společno~tíriábožensko-ideo"',
yÝch se rozumný, 'člověk 'a 'pravý demokrát, dle našeho názoru,
bát nemusí, tak jako se jich' nebojLsvobodní zednář~,lidé jistě
inteligentní a demokratičfLa' jako 'se dich·nebojí' 'demokracie a
. starý, parlaméntadsm v:Angm.. jistě parlameritarnějšCademo
kratičtější,než' často' tainf~ kd.e 'se o :té svoboděparlamenfu a de..,'
niokr~cie více ~jen ml~ví, než vjéjím ducnujedriá'.,
'
.'
" , Považovali ;jsme ,za 'nútné zmínitL'seo vzájemných těchto sty:,'
.dch, které ,existovaly. meZi 'ná.ší 'církví resp; br; dr. Farským ,a
. církví' sv'obodně,kátolickou ve;Fraticii;' abychom ukázali, 'že naše
UÚl. vírati,
k:ruh a. stano:"
církev již' od svéhopočá *u nechtěla
'visko čistě. provinciální, nýbrž že snažila se stále navazovati
styky se sesterskými éírkvemi V ýchodui Západu, v kteréžto' jistě
dobré tradici pokračuje i nyní;:'
'Dr. J. R. Slejskat
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EM. RADL SEDESATNIKEM.
. Dne, 21. prosince t.; r. ,vzpomene
(icky překonal mechanistický deter_ kultur~ís~ět českosloven~ký i za: minismus prO oblast vitálních jevů ~
hraniční šedesátých n~rozenin:před7 vyloŽil význa~Účelového, principu v
~íh~ 'filo~ofa českéhÓ Ph. dra. EIria~ biologii. So~á.tologické . p'ředpoklady'
~lUel~ Rádia, řádnéhoprof~sora Kar- ' 'dušev~ího' životá 'zkou~alv pojedlovy ,uni~ersity.v Praze. Není kro~ě
nání o .. ústřední' nervové sousta'vě.
Masaryka mezi akademickými učiteli' Nejdůležitější metodologický,příspě
u nás myslitele, který by předČil
vek.' k htidování: 'soustavy vědní poRádla mnohostranností tvůrčÍ. práce
dal R., v "Moderní vědě", 'která je
vědecké a filosofické při současné ne- pnz~acna pro pováleč~ou' tvorbu
ohrož~nÓsti ve věcech soéiální, mrav~ autorovu. R. jest orie~tován volunta-'
nosti a organisač~í pohotov'ÓsÚ. Prvristicky ~proto fiÍosÓm pojí~á jako
nívědeckápojédnání' psal RádI z
program reformy světa, přičemŽ ideoboru fysiologické a srovná;ací p;y- '. ový obsah toho, co ve .světě má být,
chologie. Roku 1905 yyšly německy nachází v obl~sti křesťanského'theis
jeho "Dějiny vývojoyýé~ theorií (Gemu. V posÍedních letech jde' filososchichte der biologischen Theorien der
fický za jem ,prof. Rádla. ruku y ruce
Neuzeit,2. sv. vyš~l~. 1909), jež za- 'S jeho ú~iHm po~oci,'součas!l~ spoložilyRádlovu evropskou' proslulost:, lečnosti národní; aby.se o'rientovala
(Česky. vydány 1909, anglicky 1930,
podle věčně platných'principů: ve
špa~ělsky '1931). RádI v nich filoso~ jménu čeho mají lidé žít.
'\,
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R. podnikl myšlenkovou revisi .,do':3avadního filosofického vývoje, "e
svém novém spise o dějinách filoso-,
, fíe ~ snažil se pr~kázati, Že, positivismus v rozmanitých, formách zna-,
,-menáúp'ad~k' teorie o smyslu života
, ;a', lidského P?znání vůbec. ď Rádlovy
, ,;Dějiny" filosofie" 'jso,u spisem psa. :ným pro budo,ucnost, klerá sprav~dlivě: ocení, 'co v něm' bylo vykonáno
..osobním :svědectvím 'autorovým pro
nIubší pojetí filosofické pravdy. "
, iladou spisů a,brožur o naléhavých
'Otázkách dobý, přispěl, Rádi nesmír" ně ,k ověřování ustálených pravd podle vyšších' hodnotících měřítek než
jsou obvyklé v běžných diskusích. Ve
'spisech "Válka Čechů s Němci" (1928)
':a"Národn~stjakovědecký problém"
-(1929) bojoval za' humanitní'nacionalismus,'usilujício progra~ově obs~ž
no~ formu státního vlastenectví. Proti
,úpadkovým zjevům v' náboženském
ži~oiě' se 'vyslovil v cclé sérii úvah,
, z nichž uvádím spisy "Náboženství a
~olitika" (1921), "Moderní pověry a'
tak zvané ' okultní ,vědy" , (1923) ,a
"Západ a Východ" (1925); Poslední
z nich je výtěžkem z Rádiových zku'šeností ,na cestě' kolem světa a· podává kulturní bilanci dnešního světo:"vého názoru s hlediska osvíceného
,Evropana. -'-Rá~U se postavil nebojácně proti úpadkovýmzjevdmveřej
'ného: života a zvláště' se snažil čelit'
To'zvratu lidských pásek mezi mužem
a 'ženou v manželství: Z hójně disku'·,tovaných. jeho brožur připomenu'
.aspoň "Mravnost:, v' našem' stálě"
(t926), "Krise inleligence" (19.28),
.iProti lak zvané . sociální' indikaci"
, {t932) a "O ženském hnutí", (1933);
',!poslednidobě 'podal ·R.podrobný
'rozbor vnitřních předpokladů změně, ',_é, situ'aci v·· Německu ve spise "O
německé revoluci'~ (1933).
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Organisační, 'schop'no'sti, uplafnil
, prof. Rádi zvláště v. Československé,
,YMCA, jejímúž: ústřednímu, výboru
před~edá od 'r. '1926:.'Je její~' ideO::
vým, vůdcem, co! se projév~je' ~a '
prvém místě 'vďt~m, že' v'r. i927" ~'a:..
ložil
od té dobY' společně s'
,Hromádkou řídí "Křesfimskou.revui":
Energickému' .: vedení RádloÝu ,Čsl:
YMCA mnoho'~děčí'záucÍriení fiIianč~'
ní rovnováhy v nyněj~í: svízel~l do~,
, bě 'ste'jně 'jako z~ dobrou pósici'
světové YMCA. '
.
'

a

prof.

ve ,.

Po založení církve čsl; .projevil'
prof.' IÚdl ob~vu,ďaby nový církév~í
útvar neztroskotal v moři mimokře~'
sfanskýchvlivů ,a kritisovaI. liberali-,
stické ,úsilí jejích' počálků. Při' tom'
měl vždy živ,tzájemo jejíd~chovní,
osud snažil' se' získál její před sta- '
vHele pro: spolup~áci s YMCA. V 'po-' ,
slédních: letech projevil, CČS svou
sympaHi vždy, když jsmepolřebovali
jeho'pomoci. Na mezinárodní Ínírc:i-',
vé konferenci v Černohorských 'Kúpelích, ,kterou pořádala v červenci
. 1932 Ústřední rada, přednášel ogeneračním· problému. Letos se účaslnil
,naší ankety o' regulaci porollnosti' a '
před~áŠel 'bohoslovcdm CčS ofilosofickém základu mythu. Církev česko
slovenská má dobré důvody, aby
~zpomněla Rádlova jubileánejeti pro
. jeho zn~menité' dílo filosofické.' Na
Rádlovi· od převratu spočívala znač~~'
ná část úkólu svrchovaně odpovědné
ho při rehabilitacikřesfanství. 'Jsou-li
náboženské, síly evangélia ,:Ježíšova
stále více v české 'veřejnosti uznává-,
ny, zí~kal si o to prof. RádI' zásluhu:
nevšední. Rádi církve' přísně •soudil,
zavázány. vděč':',
, a' přes to jsou
nosU, .protože jimukaz'oval cestu k
tomu, CO" křesfanství je jedině 'po':
třebné. /
F. M.R
ď
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~psyéhol~gie~ 'yydal,' "Čin~~:, P,raha, ' 'ba podezř~lým', pro; vědeckost" dnešni:'
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1933', Cena: .5 Kč. . : ' '."', " .•. " psychologié.. Teologie" může •.tento>
;,Sta{'o' Úlosofii "j~:"piednáš'ka :z~:' stav'jen vít~t.Zajímavé je,že 'm~tó"
sj~zdu 7profesord' md~ofi~',filoiógiě 'a- .' da. dnešní psychológie je .vice em'pi~: .'
hi~tiirl~ 1 v Praiii "(, ~elikonocích' 'r; ricH, zkušenostní" než; byla metoda:: '
; : i929. Staf 'o 'Psychól~gÚ::j~'přetisk ;·psychologie'minulé.Spisekje dob'rY;;:
:', Článku ~ria., tcitéŽ'téma'z .časopisti, jasny,'poučny, lehce srozumitelny a'
Křesfanská revte 1. roč. '(1927 l !928.) , ciopor~č~jeme jej našim bratřím a',
Tim.' dán. je~i jiŽ(roz.dílhqdnotYa, 'šestrám,.
' ',' Spisa;• .ceny :obou'statí.:'První '!,ta(,je' jen','
'nadhozena' jáko 'úvod do'deba:ty, kte~: " , R e n é. Des car tesl Rozprava o.,
r~i následovala ;po, pře'd~ášc~j áf' již: metodě.' jak správně vésti svůj roz-, '
. byla debata, živá ~ebo nellyla;, Před~ urna hledati pravdu ve vědách. lPře- ' .
" nášejíc(.naznačovaljed.zběžně, ny-~ 'ložila.Věra Szathmáryová-Vlčková~'
. ~ěi'ší ',stav :filosófie ,v' kulturním, s~ětě; Láicht~rova~ Filo~ofická:ď bibliotéka, \.
,zmínil se o kri~ifil?s~fie, jejíni,úpad~
ř.ídI J. ;B.$ozák; ..,...Nák1. J. LilÍch':',
ku a,upozorňova~n~ vyznačnějŠí,zje- tera.,v;Praze 1933.)
;.
vy, filosofického myšlení urůzÍlých', Vydavatel; Filosofické" bibliotékynárodů 'a',v.růžnýcli ,zemích ,e,:rop~ 'Laichterovy, sleduje důsledně : meto..;' ,
'ských,aanie",i~kých: Dotýkal í;~ jed-: ' du, ktero ll si předl~žilpři zahájeníi
notlivýciľ věd,:a', fejich ''pě~těni:pó' prvních', překladd, ,totiž aby se: díll!>'
,stránce fil!>sofické.: Výsledek, ~hrnull
filosofie' staré; klasické, střídala 's
Fil~sofii nelie jinak st~věLnež: 'na : knihami novodobého ,myšlení. Kl~si-;'
. těch záld~dech;' jež jsou už poloŽeny .. ' cká; filosofie byla ,vhodně zapoČáta.:.,
(str. 13.) Ná's'n1ůž~ z~jímat, 'že'do~ vydáváním .Platonových děl«Filebos;"
tknuL se i' teologie, o níŽ. zjisÚt;"'že,Gorgias. Theaitetos- další b~dou
se,probouzf k nóvémuži~otu;. ': .
následovat), v dokonalém převodu:
Důkladnější 'jést druhá stať o dneš~ ,brněnského. klasického filologa Fr.
nim stavu p~ych~l~gie,:což ~y;větlu~ 'l':lqvotného; z děi moderních ,vydán. ,
je;se, že,jest psána již původn~, j~ko dosud 'John Dewey a. H~ns Driesch,,:,
článek do časopisu. :Velmíinstru!ttiv~' nyní pak přicházírepresentativní zá~: I
n,ě poučuje o rozdílu psychologie sto.;; ,stupce )ilosofieporenesanční" Ren~
letí XIX. a XX. Základní rozdíl. obou . Descartes, Překlad díla, "Rozprava"
směrů dá
,vyjádřiti,ž~', dn~šní fi~, o metodě'~ vyplňuje opět jednu hlu~
losofie' óbjevilaopět ' duši;' J{d~žt~ bokou mezeru v naší ·filosofické Hte:;',
psychologie 'XIX, stol. pro ;a~é téore~ ratuře;jde tu o dílo v'ýznamu 'zátisov,ání o duševních element~ch na kladního,Tató kniha nás pouč~je ne;': , .
pozorovánidtiše ·zapomínalá. (str., 41,.. jen o autorově myšlení, ale také 0,
42.);' byla: psychologií bez duše:' Dnes' jeho životním a niterném ~ývoji" kte..,: ,ď
oživuji .v psychologii nauky Arisiote~; 'ry tu Descartes odhaluje; protO' p~tři,
lovy, a, tedy středověké, '(5t"".42,):., me~i klasická díla novodobá. Descar-
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'1es byl, duch' složitý, mnohovidouci

.
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,

~

•

lišil Um,' methodiČ~ost

frílncouzsk~u'

:a proto~ ohrožo~aný :rozerva~ostf;'-bo- .~ 'od ~ngli~ké.,·kteiá ·~ždY·4bal.a~'a 'dbá:

'jovaivšak z nejlepších sil o vytvo-, 'na indukci, protispekúlaci stavíem,:,
:ření novéhoiádu myšlenkového a
plrii ,a proti čistému logicismu'akcén~
'dúéh~vního, jejž renaisančníepochatúje,' zkoumání a' hodnocení _psychó~
,rozbila.' Proto nalezneme u Descarta logické.' Kartesiánské vlivy, zasáhly
"i v '"Rozpravě 'o ,m~todě': v~ či~rté 'nejen ovšém FraÍ1cii;-ale celoúEvro:."
rkapitole ,,,důvody, J11ll lZ dokazuje 'pu:: Veliký .pr~b1ém 'předl~Žil ,Descar~
~jso';c~ost Boha a , lidské duše" což' tes 'také, moderní: filosofii s~ým 'sta:.
ď novenÚn' nesmiřitelného dualismu ,du'~
'jsou' základy jeho metafysiky'':. při
, "
" " " " cha' a hm. oty; viděl pronika,vě, nedo:'
,této ,částéčně retrospektivní snaze ,
.,
.
'h'" I" . k' ";dí'
k':" D " c c
myshl však problém až do konce.,Je
",t "eo' ,OglC e,",
Vl me",'"
vsa"u',',es cart,'typlce
a,
. 'k" pro ' mysI'de I'"
, '
e porenaisanční,'
stále
jeho,
pronikavý
pohled
intelek.
'
'd'
I'
b'
ď
d"
'th
."
,,",',' " "
, . ' ", ze upa a l' U
o pan elsmu,. neb'o
,,
.tuální, "stále,
napjatý
vpřed, ,a jeho ' "Ot" "t'
.",
I'
' ,
d ua I'"t'
;; ,:
,
'. "
'.~
_ ope ,ex rem.1sova 1 nazqr
lS lCk'Y ,
hluboky
zaJem o matemahku
a 'pn"d ,:'ne'b ezpecnyc
-, '. ; 'h' ' do'l'dk'·
...'
,
, ,
o
us e u.,'Z'd e ,re'rodnLv~,dy" kt~rý, tak pl?d~~působi!,viduje,"~:,inriohém' moderní' 'dúčhovii'
, 'na~alsl 'vyvOJ evropske vedy. ,Sve filósofÍli, 'kteÍ'á'.sepokouší o' novou
~odlišné
,zájmy theologicko-spekula's y n'th eu',s .
"";-.'
,','•J';B
" '
' ,
,
,,,
. . 'c'o"
.
,tivní, a ,renaisancne" přírodovědné
, ,
;' i
,
.stmeluje Descartes svou, ':jedinečnou,
P I,a: to n'o vyd i a log y: Filebos, '
:Schopností ,systemati~kouamethódo~' Go'r'gids;Theiaietos' a ,Solistes. pře'-,'
"" ,\ :logickou, která ho také nejvýzriačně- 'Iožil 'Frant: Nóvotný; L~ichterovaf[- '
ji charakterisuje jako myslitelé; K ,Iosofi~ká knihóv~a(svazky,l;, 2., 4....
:Descartovým"d,ůkazůin. Boha na zá6)'
.;.,."'umy.
. ','
f' D'r, J'~ 'B'.
" R' ed, l6uJe
'pro.,
'kladě logických dedukcí ,;Finitum' Koz6.k:'PrahaÍ 932~1933;' "," '
:non capax' infiniti". a these,. Že pravá : U 'nás' se filosofid{é texty dialógů
. 'jsoucnost je dokonalostí, se. vrátilo PI~ton'o~ýclÍpřékládaly tiž před "vál- .
•ód těch dob mnoho myslitelů' i bóho- 'kon; ~ikoÚÝ, však' nějak soustavně;
slovců. Descart~s m~ohó kladnéhopři~ nýbrž' jednotlivě a' eklékticky: Nehl~
:nesl ják svou nlethodou,.tak 'již 'svýU; dě k ';tarším pokusům; jako je na 'pl'.
'přesvědčením,žejes! možno" kon- "Desoldtlv' překlad Faidona~" bylý od
':striiktivněďřešit napětí mezi 'vírou' a,: různý~h'autorů 'přelóŽeny" dialogy:
"'vědou a výtvářet 'novou soustavu La~he$:ď(Veiišský~ • II:' vyd:' 1890)',
produchovnělého universálního .'názo- . Euthydemos ': (Snětivý ,,' 1902), 'Jon
'ru: • Methóda Descartova 'ukázala ,:(Neuhofer' 1908), ,'Lysis"; (Mazánek
,.ovšem také brzy 'své meze; její au- ' 1908/9), Clzarmides.(Mazánek·:1909;tor přes. svůj sklon k přírodním'vě~' ,10);, : ()brana , SÓkratova' (Entiicher . ~.
,dám příliš'se sousUeďovahiapostup '1910);.: Faiddn' (Grohem' 'opravený,
,déduktivní; vše redukoval na '.formul- ' 'zmín'ěný' ,! překI.':' Desoldův) ,', FaidrOs
ky, 'v krajním abstraktním ;zjédnodu- :(Kólář 1913)," Krltón ' (Jarý 'i914),
,;šenLprobléinů viděl vrchol poznání. , ,Profagó;ci~;:' Men~n' '(Hrabák' 1914), '
Projevil tím typí~kou' tendencLfrari~ ďEutliýlr~Ťz:(G~op 1909)"rSymposion
,couzského ducha, jak se od té doby
(:Novotný 1915),' Timaios 'a 'K~Úias
'vyjádřilavelmi částo (v: nové době
(Novotnt : 1918),',PÓliteia . (No'votnf· ~
-velmi' zajímavě také V· čisté' intélek:-' ,Péroutká;1921)' á' ZČíkony '(Sládek ' .
. '.tuální poesii Pauhi Valéi'yhor a od- . 1925/2~)'. :Jak 'vidno/ ná' 'póč~t ~elmi
,
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~I~šná,práce překladatelská a záro- 'n~tnozhodnotiti; slast, t.j. 'dóbra~
'veň',doklad ,poměrně, silného 'zájmu o· 'se,'conejpřesněji zjistitelného,poinu~
" Plátona u: nás, Práce překladatelské, slasti. Za, Hm účelem Platon tivád[ ,
,jak ,už,s,eznampřekladatelů ,ulmzuje, aba,'svrchu u~edenénáhleciy"dovzta:
účastnili se, většinou, ne-li, ,vůbec' fihu se čtyřmi uznávanými rody jsouc-,
1010goYé.Také způsob edice není jed- ,na, (1. to, co j~ n~OI~ezené" 2. to"c~;,
notný a 'některé překlady, ',nacháze- 'jeome~ené a omezující, 3: smíŠe~é ~,
jíce se ýé výročních, většinou užohou prvních; 4. příčinou tohoto smirozebraných zprávách stř~dníclíškoi, š~ní) a dospí~á, I{, názoru; že'rozllI.,
jsou dnes,sóukromému:zájemci,těžko' patří do vyšší kategorie, než slast.
'dostŮp~é.;
, ';kteránáležív podstatě k: tómu,cČJ-"
. ,Proto lze, jenom;uvítati : soustavný
jest, n~om'ezené. Řada podobných
'překladatelský' počinproC Frant. úvah, prolínajících text a vsákujídcll
Novotného, odbornikav'badáni o' Pla-do,oborů psychologie a estetiky, logi,":
tono~i na, slova" vzatého, jehož vý- 'ky a:noetiky, doprovází, hlavní' ře:~:
, stižné studie platonské (Příspěvek- k
šení, které vyznívá v tento 'smysl:řešeni. otázky , pravosti, listů 'Pla~ono-~kutečným 'dobrem pro' člověka nImi
, vých, Nory: pokus o ,datování, Lysida" 'ani smyslová rozkoš, ani činnost vý'"
Platon a náboženství,' Platonovy listy hradně "rozumová;' nýbrž něco up~o;.
a Platon atd.) jsou tr~ale cenným střed, obé ,úmÚně spojené a harrrío~,
, příspěvkem naš~ filosofiCKé literatury. 'nicky 'v životě vyznívající,' při černi
"Vesvr~hu'uvedené;záslužné,sbírce
k rozumovému poznání smí se družiti', '
Láichterově, uveřejnil Novo.tný 4dia~
pouze slast čistá:
"
Platon se zde staví jak proti ethic~,
logy Platonovy: Filebos;' Gorgias,
',Theialelos.. a, Solistes~ Filebos, na~ kým extrémům z práva '(zdůrazňo
zvaný tak jako ,v'ětšina~ozmluv Pla~ : vání výhradně ,rozumu,. co>' pramenu'
Jonových, 'podle jména, jednoho z, dobraa štěstí) tak s:leva (přeceňo'
účastníků·): filosofickéhQ, rozhovoru,
vání slasti ,: a vyzdvihování' rozkoš-,
řeší otázKu, lidského dobra. Co je
nictví):) ;
vlastně dobrem pro člověka, tofpro. Druhý: dialog Platonův "Gorgias, je,blém pro trojici, rozmlouvajícíčh: So- ipró dnešek aktuální; Jestló; jakýsi
hala,. Protoarch'a i Fiiebál .. Jest to soustředěný útok na mravnL vj-sledslast,radost i. rozkoš ~á ,všecko, co- ky; řecké: rhetoriky, která se někdy'
,koliv, je shodné s tímto 'druhem jevů, stavěla: spíše do služeb, úspěchů" nei
nebo jsou, to spíše.'fozum, myšlení,ď mravno;ti. Stávala se, 'abych fakřekl"
pamět, správné, 'mínění a.pravdivé . éhytráckou ~ad~okacii, jakou nalézá.
úsudky? ;Tak. je asi polože~a o~ázka.me i v:zemích a snad právě v zemícli.
Otázka tato v podstatě a pokud maž- nejvyvinutějšího práva,' Je snadné,
no. přesném, stanovení' pojmů,' které ,uhádnouti, co pro takového rhetorá, .
·v ní přicházejí,. metafysická, jé- ve . jakým byl Gorgias; nebo pro lidi,ja- .'
,svých důsledcích, s11ně .. ethickoti. kými byli jeho žáci, Polos a KalliHlav~íotázká budí otázky podruž-kles, byly,mravní základy; Pokládali
,~ějŠí •. třebaže nemé~ě .. d~'1léžité: Je 'je. zá :konvenci,slabost ~ tedý 'něCni
-:...-

.' ·)Překladatel'se· domnívá, 'že ne, .J První překlad: tohoto . diaiógu -'
'jde o' os~bu skuteč~ou, ~ýbržoi Pla- . uspořádal už v r.18~5 ,Jan' Kosind- ď
:tonovu fikci;
(Grégrova bibI: klas siků řec;:a říin;)~
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podobriého, co shledáváme mnohem
, později u Nietzsche-hO. Napr~titomu
Sokrates, ač' o něni nelze říci, ž~ 'by.
byl konvenčním člověkem' v hanlivém
toho slova, smyslu, ,hledí docela, jinak
na mravnost, a to jak in theoria, tak'
i ve ,veřejném životě. Nejlepším způ
sobem. života je' dle slov Sokrato'vých: pěstovati spravedlnošt i ostat,- ní chiosti a tak žít i umírat. Proto je
'také lépe .bezpráví snášeti,' než je či
'niti. Spravedlnost, obsažená v pojmu
absolutního, nad~sobního dobra, je
'více než hodna snažení opravdového'
filosofa, ,který spíše pro pravdu a
spravedlnost má umříti, než by v jejich' ~paku' 'žil.' Tento požadavek
o~tatně 'potvrdil Sokrates svým životem až' do toho', důsl~dku obětování
života. Pravda skutečně svým význa• mem a:závazností sahá až za hranice
'naš,eho pozemského ,života.
, Proto 'se také Sokrates v našem
dialogu . dovolává soudu božího, sou'du činů lidských na onom světě, používaje k vysvětlení staré báje o Mi~~ovi" Rhadamanthyovi 'a Aiakovi.
Trestu za' vinu :je zapotřebí,' nebol
,trest je očistou pošpiněné duše. '
" Politika má dle mínění, Sokratova
vychovávati k mravnosti. Výslednicí
politické činnosti má býti člověk stále lepší a'lepštNemravná' politická'
In0C je zločinem. ProtO také,' že Themistokles, ,: Miltiades a Perikles, neměli při svých, státnických, činech ná
zřeteli: právě zmíněný úkól politiky
--.:, činit lidi lepšími, n~uznává Sokrat~s jejicQ významu.
'
TheiaÚtos je zná~ý dialog z trilogie: Theiatetos-Solistes-Politikos. Platon' v něm potírá jednak nauku Her~kleitovu: panta reL a potóm tvr- ,
zení Protagorovo, že je člověk mě_o
řítkem všech věcí, t~dy subjektivní
relativismus, ústící snadno ve skepsi.
Jde tedy v tomto dialogu o řešení

próblému noetického. 'Ač řešení, po,;;
dáno není" je. tu ~'noho cenných ná~
běhů k řešení' a pokynů pobočnY'mi
výkiadý. Sokrates; jednaje o ,vědění,
v'nímání, se' tu, staví proti anarchii !
v platnostimíněÍlí"a dále' protizmfněnéuž nauce Herakleitově. Zajínia~
vé jest, jeho přesvědčení, že mimo
vjemy smyslové, existují i poznatkYi'
které sitvóří 'duše ,sama. 'Protagoro,;
vtl větu upravuje v ten smysl; že Je-'
nom člověk odborně informova~ý jeměrou všechvěcf. Tol se ví,' že 'pó~
kud věd se týče,' plátí 'pro ,Platoná
i tady staré tvrzení, že ve' vědě je - C
právě tolik vědy, kolik je v ní mate-;
matiky.
'
Plát on se pokouší v tomto, dialogú
ještě 'o' jiné definice pojmu věděÍlía
jejich rozbor (vědění, jest správné
mínění, vědění jest správné mínění +
logos), ale v celku ponechává ' pro';;
blém otevřený.
,
Dialog Sofisles jedná' o zvláštním
před~ětú. Z otázky, co je to sofista':
přechází se tu k .řešení dvou problé~
mů: jakým způs'obem má nejsoucno
přívlastek reality a pó{omjak' je
možný' omyl v řeči a míněni.
.
Podle filosofie Parmenidovy vl~st.;.
ně nejsoucno, jsouc pravým opakem
jsoucná, neexi~tuje. Existe!nce však
sofisty, jehož vědění' je nezříilka síti
chimér, přeludů, nutí' Platona k' 'ja-: '
kési revisi nauky Parmenidový: ď,' •
Jako odmítl v Theiatetu Heraklei~
tovce, zastánce' neustálého a.všeóbec~
ného pohybu; odmítá Platon v tomto'
dialoguiópačný náhled, tvrzení 'd:
věčném a všeobecném klidu jsoucna:
Jsoucno je výrazem obojího, klidu.l
pohybu. Jsou pak jakési rody jsou.;.'. '
c~n, .ideje, ne siCe zc~la nesciúvislé~
ale za to 'podlé jistého řádu. se mísící~
Základnímijsóu:jsoucnost, klid.
pohyb, totožnost a rfÍznost.Navzá~
jem jsou od sebe různé! lišíce se.
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vidy; jedrio~d~"ostatních apo tétá nové, mentality' a nové úcty'k:duchov;;',
stránce tedy jaksinejsoucí;,,, ,
, 'ním, hodnotám; ďV· rozvoji :tééhiliky'
, - Plati~ Jedy různost, a :nikoliv ne~> domnívaLse ,pyšný svět,' jenž: se: spilc:~,' •
jsoucnost. Nejso~cn~st, jak byla hle~nuI proti civilis~ci,' proti ~větu;' proti
dána,' jest ,vlastně ,různosti" '
, Bohu a všemu,'co'povznášímid prach
•,/ .. ' Omyl, pak: na základě ,této" dialek- "věéí pozemskýchi že: se' mu , podaří
. ktiky jest nejsoucno ;+"řeč, nebo mí-' , vystavit" hmotnými ' vymožeriostmi
, něni ,a ,sofista řečník, nebo: polemik, strojů, chemikalií, dopravy; architekoperující zdáním, , namísto faktem, tury aj; babylonsk~u,věž p~z~mské
nebo poctivě/udělanou : myšlenkou;
ho štěstí" jež jedině uznával. Toto,
tedy,venk6ncem; zase. eskamotér" je- usili'ztroskotalo a dov'edlo'lidstvo na
muž jde o; o~obní" úspěch na místě pokraj ',záhuby ,v Rusku i:v'jiných
vice, než o pravdu" Zůstane jen otáz- státech:,Evropy' á: svět~. Bludičky li ..
ka,do' jaké míry" klamé, vědomě ,ne- ; beralismu, ,socialismu, fašismu. nebo
, jen ostatní, ale i. sebe:' j .',"
i demokradenezaručujL pevný směr, '
Leccos z těchtodiálogů .PlatOIio~ zdravý obrat"záchranu. NenI: času~a
vých náleží, ~ž ovšem" nenávratně' dě- neplodné" nářky rieb teoretické neko:"
jínám ; filosofie, ale přes, tuto okol- nečné : spekul~ce.:' Nepo~ohou prášky'
n~st'bt.ide Platon ,jistě .ještě' dlouho' ani náplasti,n~ 'vnitřní choioby.éelé~
jedním,z nejčtenějších filosofů, nejen ho ~rganismuspolečností.,Ario, kopro ,c~nný:.obsah', ale: i pro ,přitažli-' řen ,krise, tkví též ve zmatku a,úpadvou, formu., Za dokonalóst: překladu ku ideovém; . Filosofie" stojí nízko v "
, nám, ručí autorita ,prof. N ovotného; ku~su, od nábože~ství 'se mode;ní člo
Poznámky I, k. j ednotlivým.dialogům věk technického rozvoje odvrátil. Ale
jsou:.výborným,stručným komentá~,' vůie lidskáje,vývojém po~l~dní do~
čem.;); ' ...I ' .:Podzimek.,,'
by zkažena(nebof byl otupeneibli",,', , ;
'..
":',',~' "',,,
teraturou,:,ob'razem;'.sochou; biogra~
" Ing.:' a'"JUDr.J o s e f II orá k,' ,fem,j hudbou a válkou,; Cit pak'je
EthokracÚna 'koře~,krise!Návrh na hybnou pákou vůle. Atak má pravdu
organisování hnutí, pro ',výchovu' a
Horák, ::že ;krise ' je' většinou;· povahy
propagandu /lidskosti. Praha; 1933. mravní, Lid pozbyl' touhu po mravně
Zeměděl~ké knihkupectví A; Neubert, lepším. životě,: on nemá zájmu a~ůle
stran 62,cenaKč~7.":"".';''':' " . b ý t i : mravně dobrým. A:to je nej~'
.. Žij eme:~ ve velké, době; t: Zv. : krise,
horši. Jako ,:j e: horším atheism éordis
jejíž blahodárné řešení, vyžaduje vel- n:ež mentis" tak je též:nebezpečnějším
kých;lidí, Autornem~sí. obzvláÚ ,do- immoralita:cordis •. Východisko ukakazovat, a. ani" se, ,teorií:' skutečně zuj~ národu, Komenského ,,,učitel p.á~
příliš nezabývá, neboť je to; již :vše-, rodů':" jenž žilv,neméně zlé ,době "
obecným přes~ědčením kriti~kých' pojako' je naše: ,,,energicky usilovat. o
~ zorovatelů, ' že:, krise. neodstraníme . obnovu výchovy ~a tím: o ~bnovu ži-'
úplně metodami' toliko, hospodářský- . vota", jak jsem' i :já byl' zdůraznil na
mi,·a prostředky hmotnými. Kořeny, přednášc~, r, 1932 naPerštýně. J-i
tkVí.hlouběji: . A hlas Horákův jako nutno, zmobilisovat , všechny: výchovinženýra. a právníka, tedy:národoho- nékooperativnékomp~nenty, k této
spodářského, odborníka je tím: pozoradikální obrodné práci, abychom tiLk
ruhodnější, ,když upozorňuje' nadia-- nejspolehlivěji odstranili, krisi sougnosu' Masarykovu" že, svět potřebuje 'časné doby. ", Ovšem" nelze očekávati
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-':zdolání krisé,až 'by' námvyrostla:no- Cle, :,lI.' to iihumanitní" ethokracie"l "
-vá generace zrnových' škol;: neboť 'ví~ D~mokracie 'mu nestačí;' nebo! '"po.
',', me,"že anivýchova"školní mládeže 'třebuje morální náplně': a: často zkla~
;nenívšemohoucía,závisH 'od jiných' mala: ,Ethokracieje ·též, širší: a :zá~
'koefi~ientů:'rodiny,:a célého ostatního' kladnější pojem. Je třeba vytvořit
:prostředí. ,Musíme výchovně působit -,' hierarchii 'representace, ethokra~ie:
'.,; hned,: na"'.:toto : 'prostředí,' "na. dó~pělé~
Jelikož ucírkve samy dnes již, nesta ...
.abychom mezi nimi, získali' spoj ence. či': a', nemáme všeobecně uzná va~ého
'Nikoho, nevylučovat,nil: nikohový- filosófického směru, tedy představi- .,:
!učně, nespoléhat, rsevšemi lidmi do- ' telě humanitní kultury převezmou' re, ďbré vůle se spojit, i stiskem, i poli- presentaci humanitní' ethokraéie. ,Je
'tickými stranami,Sokolem"skautin:" potřebíďvélkorysé manifestační orga~'
,gem' a také:i;$ ·církvemi. A právem nisačnf.' formy na: vytvoření' koalice
-soúdíDr. Horák, ,že"církve,jako ná- na styčném bodu,"přijatelriém pro,'
"boženské" organisace, ,'mohly., by 'míti: , všechny" součinitele ,na" záchranu hu~
, ,,'
y oboru mravním i vliv nesmírný". NemanHní.' kultury, 'mravnosti.'> Vůdčí '
, , ':využívá-IL některá 'církev, 'náležitě místo pro ethokr~cii musí převzíti
:svého, vlivu, :tedyjipobí~eti burco-některá:: význačn~ 'osobnost, jako
, ' vat:nebónahradit,jinou, agilnější 'v uznávaný vůdce národní 'kultury a
tomto směru., Neni bez zajímavosti sympatický zjev prókooperaci se za.;,
, 'připomenout, že :i Horák jako práv- hraniční ethokradí, bez, jakéhokoliv
,nik veřejně doznává,' že, osudnéchy- přízvuku' politického.' Nejvyšší 'sbor
by, se, na mravní kultuře dopustilitií" by stál po jeho b~ku,podHmto'prá~
, 'kdož agitovali pro vystupování zcír~ .covní sbor zástupců :různých oboru
'kví, a když tohoto ~íle dosáhli,' pone~ veřejného, života:" filosofie, ; ,nábožen.;' ;
-ch~li vystoupivší' bez mravnL opory". ství, sociologie: psychologie" práva'ti'"
Nebo'f' bylo 'jejich povinností, 'abý národohospodářství,umění a žurna:
připr~vili ;'předem', náhraduzanábo~ lis tiky ,a mravní: elity,ze'života· prakženskou ,morálku' a ne' p'onechaW: je tického.- :Výkonný ,výbor by pak: pó~
bezradné samy sobě.' Obyčejný člo~ máhal,vykonávati drobnou práci toho','
věk nemá přece ani času ánÍ. dosti
ideového, pracovníko, parlamentu ',v"
schopnosH,' aby: si 'sám' hledal ,aLsé'- ústředí; župách a. okresech.':- Kniha
"stavil vlastní filosofii a' nějaký vhod- opravdu poz~ruhodné časovosti obsa.;
:něj ší etický systém •. "Propagace nové ,hu, ď který, chce: býti, tendencieprak!
, .nenáboŽenské' morálky u lidí :z' 'cír- iickě bez : aspirací 'teoretických;měří~
'KvL vystci~pivšÍchbyla: nedostatečná, tek; proto·je~om dle ,toho se: může
neúčinná, a :minulase u širokých' posuzovat jako pokus idealisty v cíli,
'vrstev,lidových s~ého cíle','. (39.:40:) , neříkejteď utopisty, v cipravdovosti je'; ,
:- Lidovýéhova :"je ; zploštělá; příliš ' ho, ,třebaže ' poj em mravnosti' s' hle-: .
Yšeobe~ná a: historisu jící.· Vyžadu je diska theologického neilí bez' zná- ,
prohl~ubení, diferenciáce. a, speciali~ mek,,' nebof' je;~ zbarvén; naturalisace' , novějších,' psychologičtějŠích. sticky s akcentem positivismu, ačko~
,:metod.· A Horák jako inženýr přistu- Hv svého stanovisko' nepredsujev'
puje' ihned ,k prciktickémú cíli' sv~ 'theoretický~h podrobnóstech.. Ale'
'knihy: ,ku konkretnÍ. organisaci' mrav- vznešený.cíl,jeho: povznesení mravní
,ní výchovy lidu. ,Obrodné, hnutí pod
tak i všeobecné 'přitáhne jistě Hdi.,
prapárem,
vládymo'rálky
či "ethokra~
dobré
vůle. Kéž'" jejich co' nejvíce,;
r
.
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uposlechnou ' hlasu' nadšeného_ cionalismnebo didaktický" materia-::
autora a', přihlásí se na, jeho ,adresu lism nútno regulovati pracovními mc"
{Praha.XIII.,'čp;'1071j, ,ž~'~~hiějí to dam i pódle m~žnostipodle dalton.,.'
býti průkopníky počátečníh~,: obrod. ského' i batavského plánu,' aby.: dle -'ného, hnutí pod rozviriutým>prapo- povahy uč. předmětu, nabádali se' žárem, vlády mravnosti ~', ethokrade ci' k vlast1IL indukci, řadou .vlastních ,
postupných objevů., Mimo ,to dlužná.:
proti ,materialismu, , korupci,.úpádku
a krisi.*j~: ',ď,':Urban:',
čeliti. jednostrannému pamětnímu, p~,
stupu radikální redukcí učiva, revisi'
Chl u p.U h e r.V e lem ín s ký, O, způsobu 'zkoušek, ,zvl., "na ,známku",:
,novou školu:,1933. čin, Praha,stran doplněním dialogické formy zkou. Šení, jež je životnější, a, více: bystři,
56, cena"7..Kč.",,,
~."
:Jsouto3 ,přednáškYijež, byli au- ducha, metodou testovací, jež vyniká,
toři předne~li. dilem v plenu, dílem značnější objektivností: a, klidnějšt.
psychickou náladou; Chlup ždůraz':
v .sekcích.' na. sjezdiL profesorů filoso.
fie, filologie a historie o, velk()llocích ňujeď potřebu, protiváhyrozumo~é
kultury' životní eurythmií a' reformou
1929, v ,Praze. PředriáškÝ, jsou stál~
velmi aktuálnimia značně přispívají do:a~.chladného aupiatého poměru
k ideovérilU zdravému;' usměrnění a 'školy a, žáka,' aby, docíleno býla
vh~d~é organisaci. úsilí o lepšÍ školu. upřímnějšího " uvědóm~ní· žákova,'
Prof. pedag. Masar; brněn; Miv. Dr. . chuti k studiu a vytvořeno' bylo při-,
Ot, Chlup, ve své' přednášce ; sympa:~ rozenější,rodinnější ovzduší., Ob~'
ticky načrtl "Ideály nové výchovy:'; zvláště doporučuje, Chlup pro novou
,předeslavhlavní rysy, evropskéa,mi.
školu ~ověišísměry, psychologické.
moevropské' kultury. Kultúraevrop.
jež se odlišújíod starší, psycholgie
ská, nese· na;'sobě, znatelné',': zn~ky trojstránkové i od' otřesené, psychó.;.
jednoty, harmonie, všeobecnosti, a logie behavioristické tím, že vyzdvi':
'vzáje~riosÍi se silně,vypěstěnou
hují význam s/ér duševních a rozma~'
,
stránkou racionální,. historicky órien- nitost duševna. na př. instinkty,' afek:
tovanou.Zatím: co Evropa ,je' značně' ty: suge'sce a desugesce, podvědomíi
racionálně a, retrospektivně či ďtradič~ , krátce; jemné metody introspekčně'
ně orientovaná, Nový svět zabývá se . analytické.' Nezapomíná Chlup ani na
více přítomností a' budoucností.: bez přezíranou potřebu studia psycholo~
tradičního zatížení snevšedni char~
gie :'. osobnosti .~ď učitelovy. Zapomíná
akteristickou, snahou po novotách' a ,však Chlup . úplně na nezbytnou ins častými hypertrofickými, projekce. ,tegrující složku kultury a neméně
mi v jediiotlivých úsecích. kultury s 'působivou a sjednocující i sublimující
tendencemi utilitárními. ,Úkolem nové složku výchóvy školní, totiž na ná.:.
. školy u nás musí: býti 'vytvořiti boženství• .; bez: něhož kultura není
správný 'poměr mézi' tradicí:a sna~, úplnou a nová škola by byla v~ stav;
hou, po novotách: Rái evropské ,kul., bě : svého 'ideálu mezerovitou a ; ne~
tury, odráží se i vmišiškol~ké, sou- ' dosti. působivou ve tvorbě charakteru:
stavě. Oprávněný retr?spekÚvní r~. V náčrtku' ideálu nov~' školy přehliží·
~ýchovnou,. stránku "škoÍy : střední,
,.' *j Zůstává nejasno, ve jménu čeho . která v . nejnebezpečnější vývojové
fási pub~rty nemůže :se, rozhodně.
jako nejvyšší instance má se vésti k
mravnosti., Pozn. r e d ; "
spokojiti toliko instrukcí, ale nezbyt:.
,

,
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lIě ,musí mezi svými ideály ; niíti, iařa.
sjédnocení ,v: reformní úsili . o ·lepš~
, 'zeno též· poslání výchovné:.A na 'to novou školu. Nedodal již doc.Uher,.
'-" :stllně jako přechódný stav dnešního
že Komenský viděl cil 'výchovy ne,..
, ',' 'středního, ,školství" tak. i. vytyčený' toliko ve vzdělání a ctnosti, ale.i v
vzor:. nové <'školy" budoucnosti dle ~áboženství či zbož~osti,.' jak;t~ 'pře
Chlupa i j. Této mezeře v Chlupových
ce, čtu "v Did., magna X." 122, IV.,
- . ideálech výchovy' snaží·, se,odpomoci ,72~73 .. -:-y. třetí otisknuté 'přednáŠ:
. do~. Dr.
Uher známým způs~bem "ce, dÓc. dr: K. 'v elemínskéhó : "Jed.,.
'V ,d~uhé, přédnášce 'knížky: "Filoso-~~tndšk~la" se dokazuje nutnost po~,
lickézáklady pedagogiky~·. Snahou 'převrátové, přestavby našich škol'i'
, positivismu, a jmenovitě amer. beha.Ý cizině. U,nás, seneobyčejněuial~
,,!iorismu Tho~ndikeova a ještě, více a rozšířila měšfanská škola někde
Watsonova bylo uplatnit antithesifi- 'tro'j ~někde, čtyřtřídní. Podlé ,toho
,losofie a pedagogiky. Skutečnost sou-, ~efci~1lla .organisace ~o~é školy II 'nás
vislosti, obou někdy až značně těsné
musí býti trochu odlišnou od provedokazuje pravt :opak. Zmíněný ame-' denÝch reforem školství v' cizině. Po:'
, rikanism 'hléděl uČiniti pedagogiku převratový refo;niní smě~ doc. Příh~
pří~odní, vědou" eksperimenÚlní pe~ dy 'nefvíce ~důrázňoval' a odůvodňo~
dagogikou a pákeksperiment.psy_va'l, potřebu' 'jednotni školy" nižÚ
chologií biologicky orientovanou. AI~
střední ,a měšfa.n~kéškoly' tak,' aby
psychologie, a: biologická S-R 'psy_ 'oddálena byla volba odbornější pří~:
chologie tí1ll méně může ;ped~gogice
pravy pro povolnáí dov-hodnější do,.
poskytr~out nějaké' pevn'é teleologické. by, ,aby, umožněno ,bylo vyšší vzdě:"
normy,' vždy! tolikor~zbo~~1ll nevy~ lánÍ'nadánějším Žákům chudobnějších
světÍuje a pomíjí to' ~ejpodstatněíší,' , a ve~kóvskýchrodičů~Usnadněnby
.; (smy~l! duševnih~ života~ Tím,mébyl přechod, z obou druhů škol po- '
mě pak inůž~ pedagogika: splynouti, ~ , dle . příkl~dui rakouského. s dilerén:'
:hiologií a sociologií. Pedagogikunut~, • ciacístředního stupně. Střední škola'
»0 řadHmezi vědy cluchové, norm'a7
vyššího stupně máhýt' co nejvíce
tívní pro její zřetel k tomu, co' má 'sjédnocenou.. Příp~ava' na učitelstvi
'býti. 'Má~li 'její práce véstikúspě- pro,zrefórmované obecné školy má
chu, IÍlÍisí míti jasně st~nrJÍJený vy~
se dít 2 roky na vyššÍch pedagogi~\
chovný cíl, tento pak nutně vyž~duje ckých školách, pro měšf. šk. 3 'roky
určitou, filosofickou základnu s jas-' tamtéž. Tím by se úroveň učitelstva
" nou' . hierarchii 'zhodnocených •cílů.
zreform. měšf. Školy 'přiblížilá 'úr'óvStánovením cíl~ výchovy·' bude. již ni středoškolských profesoI11 aántá:dán poměr' člověka 'k universu: a
goniSm stavovský by se zredukovál
smysl jeho" eksistence na· zemi jako
na' minimum .' bez" újmy nové školy~
osobnosti,jež je příslušníkem ducho~
Plán': jednotné školy u nás nyní troveho světa. Dalším' důsledkem pevné- ~huuvázl na úskaIl' nepřízně doby
ho fiIosofi~kého základu bude vyře- i pro nevítano~ fási úsilípro aproÚ
šení poměru tělesna k duševnu a hi- . abudesepatrně.p~osazovátipostup..:
. dívídua k společnosti;.Nejv'yššíma
ně.
"~U-"
nepomíjejícím 'vzorem naším '"inusí
být K omenskýv plnosti :svého usilí".' "'Dr."Josef Kr'atochvil, Pro:'
'Uher doufá; kdybychom vystihli ,jeho , blémpolitické' moci' ve Iiloso/ii' scho~
ducha, že bychom dosáhli základu k lastika XVI. ,stol. Fr. Suareza.' Histo-
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Tický "příspěvek' k, soudobé záhadě.
," Suarez' se také, pilněobiral' filoso- '
Nákl. .Lidové akademie. 'Brno 1933, ·fií právní; a státnÍ. Od něho pochád
:str. 48. Cena 6 Kč.
~",důkladný'spis,'vydanývroce 1612
Francisco Suarez náleží' k;néj~ají~a nadepsaný: "Tractatus de Legibus
Ínavějšímzjevům t.zv:špilliělské no~
ac Deo Legislatore:indecem libros
'Vějš(scholastiky,' za jejíhoŽ' zaÍdada:' distributus."
"
tele se pokládá profesor ná universi~ , ; TřebážeSuarez,přejaľ v' . jádře
ďtě v SalanÍance 'Fi-a'ncesco'De' Vitto:' theorii scholastiékottl v tomto óbo'ria; Naroúó' v roce '1548,' věnoval s~ 'ru, podal ve ' spise svréhu uved~nem
Suár~inejp~~é sttidiu.'právÍliékémú i, dosti toho, což' je nezádatélIiým ui~
Salámance' později pak ystoupiÍ do
jetkem jeho ducha. A právě odtud
'jesúitskéhó ' řádu~' Pů~obil jako' 'pro~ 'přenesl známýkatoliéký filósofJofesor . théólogie'riá různých' španěl~
set Kratochvil: do své knlžky' výčet
$ký~h :'universitách,' vedle několika;'" Suarezových názorů o pdvodú aúčé
letého pobytu' na Collegium 'Roma-' lustátu,' o 'politické moci a:' posléze
, ,num
Římě~ 'Ve Špánělskut~ké ;z'e~ o 'demokratické ideji" kteroužtoide-.
-mřel:- a: tó roklÍ 1617.' Jeho' literárn! jí; .už Suarezemzevrubněj i posuzo'činnost je značná a' ne~é
'výhr~d~ vanou;<chcéiautor, učiniti s~holasti~
nětradicionelním'směÍ-érri scholasti!
ékého i filosofa jaksi aktuálIiím pro
, .cké nii.t:kY: ' Jako theolog ~ěnov~ľ ~e ,dnešek., .
mnoho
prob"témům,'
mi i jej ichž řeše~
, S AÍ"istotelem souhlasí SU<lreZ f Že
~
~
čni . naraiili ' také vynikající . p~stavYzákladním a neJvyse 'přirozeíiým
'reformace·stol. XVI. Luther' árKal~
(ináxim~ naturalis) elementem lidské
vin, totiŽ 'problémům milosti. 'božI a společriostije' rodUla. ď Z· dů~odd
předurčenI"':'" filosoficky determi:
obr~ny před nehodalIli á ,škůdci s~
nová~o'..:-:;:pr~blilIlú' dobra a ~la '~a rodiny sdružuj(v~ 'ý~lké' ~elky _
,~omto světě.
"'
,
obcé a 'státy. ':' ','"
" ' ďl", :
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K~ivÍIue ro~hodlipro p'raedestina~i,
'hájil ďzase'Su~rez íako~šichni ,je- .
<~uit{~kaioiičtí' theolog~vété doby
;vohddu lidské, vůl~. Při tom s~ však,'
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.
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i, 1ičelemstátuleob~~~é

blah~ (comm~ne b~nu~; polÍtic;; s~~
' lús,éom~unis :utnit~~)., Stáťjetedy
~ravnI,~'rg~ni~~us', ~ 'mr~vriím ,po~láním"':'" pro blaho Vš~ch.·· "
'

':yzhle,de~ k,'flrobliniu.praedestinace··, Státy ·zakládají lidé, al~, z přiro

:rozhodl. pro i jakousi sHední ce~tu.
ze~ósti,. která. jim je; , dána Bohem'Schola~tický~i "te~míny . vyjádřeno, ;,Stát. je '~utným, projev~mspolečen
byl pr~,~9žské ,přédt\rčení, ante p~ae- .ské, vlohy. lidské a Úm zároveň 'podvisa merita, ale' nepřipouštěl
,zavržeI.",.
,.
"j"'>:,'statnou
'
.částí
. • světového řádu f Bohem.
ní ante praevisa demerita.,Je :to ,ře- -: stanoveného ....
~eníi'n~ř~še~i. ani~íl ~ep~~yŠí.~ni, ',Av~ak pouhý, shluk, rodin není je.ž~}y.Bůh p~edzvěděl některé k ~a;-, ště státem~ Abý se jím stal, k lomu
.vr~~~l, ale pres to zase n~mohl ne,- "je nutně zapotřebí. ,centrální, páliti- .
u~n,ati jistého předurčení.
cké moci,. autórity státní,' kt~iá, je
Vůbec bylSuarezscholastický Ii- 'dúší '.státního organismu.:,
.
Josof ,poměrně ještě. nejvíce'volného
Suarezovu 'scholastickou nauku:
:založení, a proto . jeho; spisypozdějipuvodu, státní, moci shrnuje autor v ,
,půso1!ily. i.,mimo;scholastický;ok~uh.
tyto čtyři zásady: c. .<i'
. .'.'
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tPolitická ni~csama
~obě p~-' tická 'idea'- rozuměj. u Suare~a. Zde; , .
chází., ód:: Boha, :tvt'ircelid~ké pfiro- , 'vyzdvihuje autor (když poukázal nej'zeÍlosti:,
, .
',',
dřív~ na hlavní rysy ,denÍokiatickélÍ~
,-. " i Ústřední m~c politická je ~ cel~ zpt'isobu vládnuti'a ' ml demokracii ~
ď: ku,občanskémi -nikoli, v, jednotlivcích;:' křesfanstvf) " závažnost, • mYšie~ek.
;, 3. Politická moc v určitém ; n6sit~-, 'Sullrez~vÝch: o 'demokracii. ' , 'Nejsou,~' ;, ' .
',li; nebo nosite1ichj~stpřímo od,li~ '.Iiijak'zvlášbÍi ~.p~pež má ipři~nich-. ,,"~-,
" du"který ,na ně přenáší 'vysloveným', docela' . nede~okratické . výsady''':''';
,'.
n~bo' mlčeli~ým souhlasem svou nebol' zástup~o~é .liduse'mu~eii ~a..;,
, . '"
ústřední moc.
konec zase' tu a tam'
ti na dobro-- . '
.4. Forma vládní, moci, má , p~íčinu~' zdání toho, ,který 'sedi ila 'p~p~žském·"
."
ve vt'ili lidu, nepochází tedy, přímo ' stoléi. P~aví-li 'Krátochviť na, str 36.~
od Boha. 'Z těchto bodt'i isou zajíma~ .,' že'Suárez 'se:doceľa ůpří~nědoinni-.'
""
vé prvnia čtvrtý've svýchvzájem~' 'val; Že papež by, měl s~uditi pa~ov:, .
nýchvztazich:'
"
,
" níky.i ve/,vyk.~náváiiíjejichvladař:"":, . : ",
Ještě' ~ajímavější jest .však,vztahský,ch funkcí, když tito napadají cír.:"
'těchto;dvoub~dt'ik ústřední ,autoritě ' ~ey"nebo.:zine?šují.;jeif'p~!iva' (ne:- '
,clrkevni.:Nebof podle Suareza' jest' seslahi dojem poukaz, že'by tak měli
~utorita společnostidrk~vni i'codo činiti rve "ěcechčistě 'Občan'ských0
"/orm'YI určena přímo ,Bohem; ,Zde' se 'viz moji poznámku dále I) ~...:;, pak ji- .'
, už prostě jeví ty samospasitelné kon~, stěpřipoušti tento 'naprosto ne democese; presentovan.é; Suarezem papež- kratický zásah, římského, biskupa i' y.,
ské ~oci.vládní, vzhledem k niž'jsou demokratiéké;republice.;,~ ,
oslatni, světské vládní moci nejméně
. Krátce - Suarez není žádný pře':
o stupeň níže: Jinými slovy: papež, svědčený, demokrat. O demokra~iisi
monarcha, nad monarcpy:)" 'i
cepiše, .ale nic .víc~ Vždy! věří, že'
Ale' ještě" po jedné stránce jest, žádný, vládní útvar není. sám osobě
tento poslušný náhled Suarezt'ivpo':. špatný. Uznáváme ostatně; že jsou i,
zoruhodný.
špatné demokracie-a. :jsme si plně',
'Jak už naznačeno, KratochviLuve- vědomi ,rubu demokracie:
, řejňuje ,svoji' knížku se zřejmým 'ú-, ; ,Zůstaneme však protivníky' Í'ůzn'ýc1i"mysiem, ukázatPna Suareze jako, na' těch ~ literárních ;šikovnosti; i když'
demokrata, 'který přece nemůže pojde, a právě, že jde: o' filosofii.,Do-:'
strádati, zajímavosti i pro našeho' jde! totiž potom" autór : šikó~ně 'od.
současného, demokraticky zaniceného . Suareze áž k otázce laické či bezná- '
člověká: Poslední oddil'jehoknížky. boženské'školy a tak tak, že nevyzni
je proto nadepsán slovy:' Demokra- některý pasus jeho spisku' v protest
,
"
proti Dérerovým školním, úpravám a
.*) Suarezdoporučóval' na. příklad;
pro'~irkevní školy (ovšem katolické'
. aby papež rozhodovalo panovnících, - třebas :na. Slovensku (viz str. 44).:lIeschop~ých, tyranii lidu provozuii~;
·,Jsme'jistě, také rozhodně protivy-:,
: dch, mravně zvrhlých a pod. Jsme, loučení náboženství ze škol. (třebažei:
_ jistě pro ' rázné ,odstraňování "tako- ne pro církevní školy) ~, al~' co Suavýchtolidí ~'z moci lidu, ve . státě rez' s -tím? :Takovéhle "omlazování'\
c ~le z moci papeže? Velm'i pováž-:, jinak ne nezaslciužilého filosofa ne-:
1ivé - a co, když papež byl,' či bude pokládám za vhodné, a přibarvuje se,
'
.
tak jen neoprávněně starýportrét.-',
ní1!ema?, ,,'
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':Proto: také demokracieSuarezova, ~aximemrozp'ětí a' maximem.·roz!to-·
. i:když'se. v, '~imluvio'vládě:všech lu.Tento druhý· znak pak téÍněř'ma..' "
ve próspěéh' všech, / o ·nutnosti· mirl1;>' ~ograficky probirá; :. :" ". '
spra~edlnosti, dobra a:mravniho,~do- , "Rozkoly mu; nejso'užádnou< 'vf': . '
konalenive státni' společnosti; je de~;' hradnou> specifickoú ·vhistnosti· 50')'
nlOkracii scholastickou,;~irkevně (ka.:· cialismu,··ntbrž .:zjevem ·~politického
tolicky) přistříhan~u.a: éo;hlavniho'~ , . děni vůbec a vyrustaji z 'rozporů, ob~;,.
'jak už' zddrazněno --,-.psano~, neži~ - jevujicich 'se, mezi . sociologickými'
. tou. Toby'~e byl musil ~a ni Su~rez vlastnostmi hnuti a ·mezi -ideologií."
rvát apotoiÍlby jistě, a nejdřivemu-' Proti· extensitě, hnuti stojit~iaksi'
.siľ utécÍ;' ze společnosti, ke i kt~ré~, ná~' ieho intensita.
ležel, "z: cirkve' řÍmskokatolické; kte-' Zevrubně probirá. autor :t. zv.;, levé
',rá,už šnád byla" všelíjak~u:jeno~ne ' . rozkoly a' zvl. komunistické schisma'
. demokrati~koti a neni ji'dodnes s ~ ce~' v soCiálni: demokracii z r. 1920 u nás,:
" lou,'sv'oji 'hieraréhii/papežským ;abso~ uváděje. př( tom, řadu zajimavých
lutisme'm,'átd;,' ! ,
.'.
'.;,
podrobností.' Pótom rozkoly 'pravé,
: N 'tu' si :dov6lim:řici.: ještě ·'něco.
které podlé něho nastávají tenkráte
Btidižto záro~eň i upozorněnim rKa:-: .v poválečném hnutí <socialistickém,
tolický :filosof, 'člen' cirkve,' která je; když si· celek hnutí nebo celek stravi; všecky :přiznakyvládniho 'absolu.: ny neuvědomuje integrál ni ' sily, mo_o '
tismu;; co do' ob~ahui f~rmy .....;:: vydernidemokracie a ještě více život-,'
náší ... " ;,demokratíckého"·Sua'rezal .. '. ni sily státu a když sí' toto vědomi' '
Řeknetesnad:;"édůsledriost. Ale- ní-· nlzí timto hnutím a takovou stranou'
cestu saÍno. Zase Ilvádí řadu příkl~~
koliv 'jen 'nedůslednost, - něco ví~!
, -'Je známo,ďjak' si· chytráčÚjesuité dŮjosvět!ujíCích jeho.názory. .: :
počínali' na zámořskýchmisiich;když.Velmi zajimavou kapitolou hnuti·
šlo ví~e 'o~oc, neŽošiřeni křesťan-· socialistickém jsou;rozkolyos~bní,.k
ské víry." Také ten :'"demokratický". nímž 'nezřídka vedou'í osobní. ambi~:
Suarezmá.býtivpašován demokrati~· ce.- ať už peníze, snazší a:rychlei~
cky naladěném~;ale ne vždy 'proziší přístup. k moCi; nebo·'~láva, která
"rav~~ua' ddslednému našemu inteostatněneni než jinou formou kapiíig~ntovi a' tak posilovány sympatie
tál u;'
:
'
ke katolicismu, jako by' se nechume-.
Probráný zevrubně: rozkolŠmera~'
. lilo. I tady je kus té katolické akce,
lův, :.. osobni
rozkoly. francouzské
~á niž si:'nutno' dáti pozorl·
(Briand, MilleraÍ1d),případyMussoPodzimek.'"
líni,Lenin!Pilsudski,' osobní rozkoly
anglické'" (Mac:Donald,' Snowden,·
Jar o I a-v K o ude I k a, . Rozko- Thomas). V závěrečném oddílu knižly v socialismu.' V čem' zálež i štěpeni. .ky,:(Ititegrace soCialislUu) jsou pák
probrá~Y'možnosti společného postu~;'
i.tvůrčí" integračni síla: socialistického hnuti. Svěcený, ,Praha '1933,' strán pu socialistických stran.' Tendence,
223 ..
spisku' je 'sociálně demokratická,· a"
··Knižka v hojné u nás literatuře o proto není divu, 'že se na mnoha rní~
s'ocialismu opravdu jedinečného' the- stech vyrovnává zvláště 's' komu·'
nismem, jejž· na pf. u nás povaŽuje
matu. - Dobře a:útor podotýká hned
na první stránce, že poválečný: so- za škůdce dělnických zájmů.
ciali~~us se vyznačuje dvěma .~naky:
Zajímavé jsou poslední odstavce;
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vztahujicí, sek dnešku: Praví setu" léčriosti opravdu, s~dal,stické. 'Ne;doslova: Strojová racionalisacea s
bližší úlohou socialismu' pak jest od~
':,.- ní 'postupujícínadprodukce 'a'spolu
straňovati nezaměstnanosFas,tímto'
s '.:ni ro~toucí :armáda' přebytečného úkolem :zároveňpřipravovati, likvidaintelektuálního' a I manuálního; proléci kapitalismu; kterÝ' chce vybřísti z
tiuiátu, znamenají' pro' 'naději socia- ,krise ~ válkou.
Iismu více" nežli sebe slavnější poli-,,,Proto socialistické strány,"díspitické hitvy.
"
"
,
sovatel, "hodné svého jména, neměi y ,
.. Jinými slovy: 'socialism~s si vynu- by ,: chr~nit 'svým 'štítem úsilí'burtí skutečnost;' už; dnešek; ,který, trvá 'žoasie, o 'záč::hránu 'svého vykořisfova
znamení zra~io~alisov~né 'a pře~ .,' telského . systé!1Íu. Dělnická třída stá:
dimensované '~YrobYI ;<:'
jí~tomto' bojina,druhé straně frono:,.,
,,:Sociál~í rekonštrukce 'v 'souČas~é ty: ~Proletariát 'od : soci~listickýcl1 .,
,,' Americe' je'p~Ý' signálem:á,irský ná~
stran. oČekÍi~á' in'ici~tivuk.o~g~nis~~
. '. ~h národní !iivide'ndy' (ve skut~čno-, van.ém':1 odpor~proti.buržoasn~, zbí.
;., sti~,sociáltíí "-úvěr a tedy ,urči~á.~so-· ~ačovací.·po~itice a .. o~ekává ,té~ 'ini-',cialisace .důchodu) 'znamením: ,Sym~' clativu: k socialistickému' řešení kri, pati9ký~: rysem č knihy 'je zdůrázňo- " se;, k ,likvidaci kapitalismu." .
·vání . mravního prin'cipu' "(potřeba
. Úlohu soCialistické' úpravy spol~čm'ravní ';odpovědnostivůdců i člen-' 'nosti kreslí' potom autor.' zevrub'něji"
stva) v.socialismu vůbeé.
v . jednotÍivých,. kapitolách' oddílů:
"
'Podzimek.,
. Příčiny kris'e:a Likvidace' kap.itaIÍsmu,
,. .
(rozbor nadhodnoty;,":":' zisk:, úrok,
Milo š,Hr ti šo' vs k ý: Nejbližší . reilta;, akční program.-o'dstianě~í:
úkoly s.ocíalismit.;Vyd~1 Otto GirgaI,
nadhodnoty,renty,'a: ú~oku). Jsóu'{u
Práha: 1933; stran: 61. Cena 4 Kč;
vykládány;.věciznámé,:útržky pro,,:Nevelkotl ,túto; knížkuvyneslá na
gramu .. socialisticky" chápaného 'nápovrch' dnešní trapná sitůace: hosporodníhohospodářstvt Místy je, to až
dářská, která je .pravděpodobně prů~ heslovitý přehled ,starších i no'věj
pravou 'pro váž~ou budoucn~st.' • .ších theorií s 'jejich možnými aplika.. Autor . spisku jaksi instinktivně, cicemi na dnešní hospodářskou praksi.
til' 'nutnost zopakovati: se 'čtenářem Likvidace, má· býti . provedena jaksi
extrakt socialistické"nauky 'v. hI~v- 'parlamentárně~ vahou většiny nuz~,
nich rysech, vytknouti zvláště někte~ .I;lých a pracujících, tedy ne··krvavou
;é její, dnes' mimořádně aktuálníporevolucí:)':
'
Předpokladem pro uskutečněni Sóžitdavký a' body, čímž je ovšem dán
j'program' obsahu' brožury. Autor má cialistického státu touto methodou je
silnou 'víru v' socialismus, třebas za~
ovšem jednotná fronta' pracující tří~
čírial své ,ú~odní'slovo" výčitkoú a ,dy,jákožto .c~nditio sine,qua non.
obviněním z nečinnostL:a bezradnoTato jednotná fronta pracujícího lidu
sti, adresovanými' právě'levému blodonutí buržoásii ksocialistickéorga-'
ku',a právě dneska:: 'Vykládá', že vy-' nisaci práce a spravedlivějšímu ' dě
chází z předpokladu, Že 'socialismus 'lení. důchodu. pr~středky, bude-li
, musí hájiti 'existenční zájmy prole!a; nutno; nejostřejšími, t. j. až gene,-:ál-'
riátu: Ale tento soCialismus' se)nusí • ní stávkou. Ztráta monopolních~ tříd
starati 'též 'o' lepší budoucnost lidu; -'-'-.> .', ,....
, kterou vidí autor, jen v 'realisaci spo".} Autor říká: ,',suchou cestou':,.
v
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, ní ch dů~hodů přivede pak samozre,. : Cena' ~ázaÍlého svázku 190"Kč:,
mě na svět' i nezájem na dalšbil trvá': Českoslov~nská: Vlastivěda vychází
, ní ,kapitalistickéhó řádu' ,,-, tedy' ko. pod. protektorátem' Masarykovy. akanec kapitalistů; Netřeba, myslím, při: demie.práce za vrchní 'redakce univ;. ,
pomínati, že ona jednotná frOIitapra~ prof,draVáclava Dědiny";, ď
,.'
cující třídy, od níž hospodářská zrně.
Vpřédmluvě •tohoto svazkú ~e pra;,
na -světa'. záleží, musí mlti, ro·zsah ine., ~ ví" že' vznikem .,československé repu':,
,zi'národní.
'
" ' ; " , : ' . , bliky povstal stát, v němž ocitli' šli-': ".
;,
, ,. , ~ " když.nesdílíme . všech' :o~tiinisii. -vedle n,ár!>da'; , českoslovens~ého:, , i: .
ckÝchnázcirů autorových' (viz .,na: př,' ~ěmd,: Mádaři,' }>oláéi, Rusíni. a,'Ži~
" .,
';ozmániiou' ma:jeino~ť:p~acujícího: li~.' . dé, \po~ud, bydlí, ~~:, ;'eh.o· úžémi. 7ím:, ,
."
..-díľ;,...' továrnL dělník;"domI{ař,,'ch~~ - náš 'zájem' odnáš.Lse",i k ,jejicli lité:' " 'ď
" :" " :. 'l\1pníJít'ID~lý Žiip;~t~i~>itd,,: ,pci~,~m" " ,~~tuř~,
Pf'oto .. če~~o.~,lo'feii~ká ,VI,a:". :ď~:;'
•. : 'hlubiny;Jidsképovahy a'pod.) a ne· 'stivěda zaQývá se' také" literárními"; ,
'ciáme' tak pevné ví~y' v: člově~a jako ' ': dějidarn( těchto' riárodn,ostí. ',A.t&k
:,"
'," .: ,; ď 'oit(~éštěstím,'~še,ch těchto:sousta~'a', cióstá~~:se české. veřejn'osti 'po prv.~:
, ;', " '.- recéptů sp~leČen~kého 'životá: je :jé" I : literá:r~ích dějin .Če~h, Moravy,Slez.;. , '
.. "
jich 'hmc;biřská base, ;ign.'orujiéi 'tolik ',ska, Slovenska, 'Hhičínska ~ ,Podka~.. : "
ps'ychólogic~O\i 'zkůšenost' a:,' pne p~tské 'Rusi, :o~šem : nikoli ,v tiiem':.,·
'záj~'ové oblasti' lidské' než. je,"po' ':ním; nýbržv,nárOdnímsmYsl'u., Te~.'
,
l'
, výtce oekonomická} , , ňemůž;nie,: ne· ' to VII. dil českoslo~~nské Vlastivě~ ,,;,
.e
uznati; že 'dnešní kapitalistická sOIÍ~'dy,obsahuieliterárni.děiitiy ;ČecIÍ6.
, .: ~tav~ hos'podářská je v. těchto lete,ch ;' Slováků,:' Němců" M~darů, Poláků.,
'na zk~šební' cestě. Nedokážé~ii: iaji~ , 'Rusíriů : a' Židů oď,dobnejstaršíi::h'aŽ"
, stíti každému příslušníku národa ale.' , po n~še dobY.Při/toin všímá, si r li:;
sp'oň 'minimálrií živ~trií úroveň; Ae.: ,teratury lidové; Redakce českoslo':~
zmůže:lidriešn{ hrozivý: zjev ,neza~venské ,VlasÍivědy' pojednává o, 'na-'
mě~tnariosti, ; pak musí ~stoupiti, řá~ "ukových,. disCiplinách ", ve' zvláštních
du jiriému; Tvrdohlavó;tsÓbců a pri~
dílech",";: Osvětě, Dějinách, !Státu,'.
'vilégovaných,vrstev:\nutnýběh',věcí ' člověku'j, Jazyku a'pod. Z té'příčiny
v takovém připad,ě nezadrží.Proto~
obírá se tento' díl.literaturou v úž.,
čekejme na' rozuzlení situace" s' nfŽ; šimrozsahu, ježto nejedná, se v něm
jak' nedávnoMas~ryk'póinamenal,
o lite;atuře vědecké. ,VtoJritoVII.'
ani světoví národohósp'odáři si snad dílu Československé Vlastivědy jsou
rady, nevědí. '
Podzimék. ď
za řaděny' články vynikajícíchoclbor,,;
,I' ,,'
níků, znalců. ,a: pracovníků literár.
Československá Vlastivěda, dli VII.ních, Jsou to: prof. Karlovy univer.:
(Písemnictví), vyšlo za 'odborné. red- sity dr., Albert Pražák, bibliotekái'. 1 •
akce prof. dra Alberta, Pražáka a knihovny Národního musea dr; Miló':
dra Miloslava' Novohíého· v ro' 1933' slav Novótný, prof. Masarykovy uni..; ,
nákladem'· "Sfinx", 'Bohumil~ Jandy .versity dr. 'Arne Novák,' vrchní odv Praze .. Návrh natypografickó~. ú~, borový rada: v ministe~stvúiahranič': • "
pra~u/obálku avazbú :učinil Jaro~ , ní ch věd dr. Antonl~ Hartl,prof. dr.:
.'
slav, Benda, profesor Umělecko.pr,ů- Vojtěch Martínek, prof. Karlovyuni."
.myslové školy v Praze. Vytiskla versity dr. Arnošt Kráus, , dr. Pavel
knihti~kárnaK"Procházky,v Českém Eisner, prof. KdmensKého university
\ Těšíně, písmem ,Bodoni. Stran 607. dr;', Karel Bujnák,' vrchní ředitel-
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knihovny Národ~iho musea' dr. Josef mezinárodni,:' nehol podává' a zachy:
Volf, prof. "Svobodné' školy' .politi- · éhje světový' život. : Jé· všák meziná:'
ckých nauk' dr. Kárel· Hoch,·Emile·Pa:'· rodnL hlavně ti'menších nÚo'dů' ta
. "Covský, ,ředitel·' Umělécko~pnimyslo podléhá. vliv-lÍm .cizíCh n'óvin; zvláště
vého musea ~ dr. Karel 'Herain a dr. těch, které stojina' vfšVkterérni~ji
lepší zpravodajství a' více·stykii. Ač~ .
Jan :Lo~eňbach. "
. 'VII.svaz.ek ,.československéVlasti:. koli jsme měli vždy antii>lltii k Němvědy' vé své; druhé části pojednává · clÍm á sympatisovali jsme ~ . Ruskem;
. ' i. československé žurnalistice od Francii a Anglii,' přec~ převládliT až
dob nejstarších až po naše doby. Hi- do' války v' našem ··noviriářStvi.vliv
.
storie . našich 'novin'; a' časopisů', je něme~kÝi vídeňský::'
Thistorii české kilihY'jesLvtomto
rozdělena 've. dvě části. Prvni část
<·.sahá: od .r. 1848 do roku 1860 a: dru: VII; svazku Československé':Vlástivě
há část ,oďroku 1860'dodoby sou- dy 'věnováno místo a pozornost.. Jšo~
tu práce; 'pojednávajícío výVOJi načasné:
.. Česká, žurnalistika vzniká a rozvi- kladatelskéhoa knihkupeckého'; ru':'
ji .se pozdě. u nás, teprve rokem ·1848 chUj o českémuniění . ihistračníni, o
· náhle rozkvétá; Ale jen na čas. 'Na- české knižní vazbě, . O' československé
stává reakce a 'tu je zase potlačena krásné knize 'a 'o českém I ex'libi-is;
turnalisÚka .tak, že když' se obnovu- Mnohé věci jsou tu po prVé 'uvedeny
· je. ústavnost, musi se' začínati úplně a shrn~ty v pěkném : inf~rmati~Ilím
. ..
,
znova; Skútečným začátkem českého' přehledú. ~
novinářství: jest r. 1860;'
Nakladátelství "Sfime' postaralo' se
'. " T~prve r. 1861 vznikl čéský denik, pečlivě nejen o stráriku'textovou, to':
. který má také mimořádný význam.
hot o svazku, ale i ohrázko~ou.. I v
"Žurnalistika je kus 'národn! histo-_ ilustracích jes! mnoho, nového, ,co .'j erie a' kultury:.A není tedy sporu, že ště ~ebylo uveřejněno."':' . ~, ' ..
., 'i česká žurnalistika tvoří svrchovaně
. ZájemclÍ~ naskytá se . vhodná pří-o
závažnou 'část národní historie a kúl- ležitost . zakoupením '. si tohoto. VII.
túry, nebo! byly doby, kdy byla C v svazku Česko~iovenské Vlastivědy'
· čele veškerého života a úsilí národ- získati p~o' svou knihovnú nejen, ~en- ,
ního.
nou, ale při' to~ ..velmi .hodnotnou
,M.Z.·
Žu~nalistih je svou podstatou zjev . knih~: ' , "

o

:,":.

'ČASOPISY.
"Pokládal a. vydával se Ježíš sám Kriiiken, 1933, 105: B.;:'2:>H.; Kiot~;
. ·zamesiáše? ....·Pózoruhodný příspěvek Gotha,<c~ir: 117~137.'číáriek j~vážk osvětlení toho nezapomenutého vel- · ný ,póliúsř'ešeni tóho:ož-ehávéhopro~
kého' kristologickéhoproblému najde blému' iiovo~ákon~í vědy 'na eksegetiodborný čtenář v zajímavém článku ckém' podkladě' nejVýznačnějších pa:význačního něm. theologa proC dra · sáží,'z·nÍchžMk.,14,' 62,vkládá'dó :
K. .G. Goetze, Hat sich Jesus selbst úst Ježišových- odpověď určitě' klad~
fiir. den Messias gehaIten undausge~ , no~, ~atím' co druzí.' sy'noptikové .Ml.
· geb~n? v Theologische Studien und 26,.64; Lk:22, 70, dávají' jej :'odpo~
I
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'Yfdati,vel~kriězi 'ne~ičitě'a : vyhýbavě

notit: husitskou revolr.ici t6ž jako zjeú:,
á:k~nečněvšichni.tři Pilátovi-nechásóciologický, ',' který 'nel%e,~posuz'ovat
vaji 'Ježíše odpovídati souhlasně:opa- jako~vytržený; výsek z : dějin i našich
, trně a vyhýbavě: 'sy: l~geis,.Tu di~ a, evropských bez ,orga'riické símvislo~
,~cis;: Není to' ~nikterak popřeníin, ;,ale'
sti s mnoha: jinými' složkami kuľtur'ponechánim odpovědi tazatehim, kteří 'ním i, politickými, hospodářskými ,a
podle s'oiivislosti, dleokolnosU nemo- , ji;....:.: ~Druhý náš' iÍlámý; 'a čilý ,histo:
hou mezi řádky vycititL jin( odpově- rik na : tomto úseku' dějin prof;'dr,
di Kristovy,' nežli·kl<idné:, Autor, ~á: ' , F, M; Bartoš Lvěnuje 'svouvědeck~u I
ujímá' stanovisko kprobléniu,d na p'ezornost Pekařovu nevšednímu dilu
základě studii ,rabíritl" křesfan~ktéh o: "ŽiŽkovi, a j ehodobě"; zvláště "IV,
theologtl j p~y~hiatrtlve směru:klii.d-dilu ve', velmi c'enriém, kritiékém'; re.;.'
ném, Nádhozená otázka, nepozbyla na "ferátu:o citovanémjihočeskéni histor,
svémvfznamu zvláště, v době moder:" sborníku, jehož 3, číslo letošního roč;
'nf,',jak ,pro:. stóupence liberálnlho' ,níku bylo vypraveno jako "Sbornik
, křídla/ které posuzuje ~Krísta. k~ta, Žižkův~' s hodnótnými Články Bartosárka",tak iprozastánc~ křídla pra- Šovými: "Pekařtlv Žižka"~ "Okrum'vého"kteřL pojímajLKrista,~spoň' lovský,'iápiso! rodině Jana Žižky",
kata pneu~a,:článekje'důkladněin~ ď "Dva, Žižkovy zápisy a problém jeho
, formativnL;' ::
,- ; -U- ','povahy~',' í,Odchod:Žižkovy rodiny z
: ,;'
. Trocriova";.CikhartR., "Domekne~
"Pekařdvtižka", F,' M, Bartoš 'v bó#e.Žižkóv!na Táboře"""Osada'
'JihóČeskémsb~rnik~,hi~torickém;; r. Ch~tovinská':, dr.J, V. ~ šimák, ';,In~
. VL, č.~ 3,,(Sboi:~ík Žižktlv,),Ob~áhléventář jiho'českého'vladyctvír, 1599""
a neobyčejnědtlkladné dilo proUdra mimo jiné zajímavé drobn~sti, nále-,
J, Pekařeí,ŽiŽk~a:'jeho' dciba", Dil zy; literaturuav 'přiloze' otisky:řečí
IV" "Vesmír" / rozvířilo ;Jopět'neohy: českých poslů; na kondl}! 'basilejském
,čejně hladinu \ hist~riékého, světať u '1433. Z <:itovaného čísla: vidět, kterak,
nás a}zaměstnávástálep~zor~ost od~ redakč~íkr~h Jihočes; ,bisl. ,sbo!níku "
boí:nil~t1: A~šÍm právem, m~bol povážn~, vytčen! sv~j ď ,úkol ; dů~le.;~ně '
ď t':
"
provadí,
T om'k"OVl a',':Pa I' ac'ké m"',,'
,Je,
o neJroz, ,a ; pnspiva,, hm,
, "zasluzne
,'
, k,
"hl
',~, '
,',
-:'
,
I"'~' 'k~' ,.: 'b'~
spravedhvemu
poznam
a
hodnocem'
sa eJslprace na po I ces e', na oz,
'"
',' ,
' ď h 't ké
N'~ ,;, b:'
,husItské ,reformace; : Žádný vědecký,.
re formace USl s , as neo- y- '
, "
" ~' ,
, ~ "
', . '
,
pracovník se neo~eJ de bez nevsedm
čeJne agIlní
hlstonk
dr.·
Jan
Slavlk,
č'
t'
'J'h'
'č
h'
t
b'
',ík
,~
,
'~
'"
lnnos I I o es, IS, s orn u, 'Jsem
který
bedhve
a
uctyhodne
kontrolUJe
'k'
~
, .
'~'
,;
zve~'d av, kt era'k o'dOuvo d'f
n" d r,. SlaVI'.
vedecké
USllí
Pekarovo,podrobll
ne-,
,
o'·'
'hl
B'
t
~ 'ý
'f
",
~'
,'"
,.
,SVUJ nesou as S· ar osov m re erapříznivé stanovisko Pekařovo'k hu- . tem o: IV. dílů' Pekařova Žižky: o
sitské revoluci ostr~ a věcné kritice. 'němŽ se' v Nár. OSV, , byl vyjáďřiI' popr,ozat~m v Národním, osvob?zení;v známkou, že, je ukázkou;jakpódob- '
kulturni hlídce od ,15. X: 1933: pod ný referát némá: vypadat. Prof~ Barnáz,vem "Pekařův výklad husitské re~' tóš \ přece ve' svém 'úvodním' článku'
."voluce a, dnešní, krise:',Dokazuje, sborníku slibuje,~že ještě se bude , '
kterak Pekař jednostranně posuzuje' Pekařovým Žižkou zabývat :minio to,
husit~kou, bouři,' kterak opomijľ psy~, co; již přÍ- jiných pÚležitostechf zde
chológii· jiných podobných' hnuti, své- v· jiných' '-článcích ' býl' o 'některÝch
tových 'po'ro"vnatiš'husitskýin a hod':' bodech, napsaL,," "
" ; ",U-<
.
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Zeitschrilt'liir R~ligionspsychologie , aby' toto i ~io 'iiá~ ':~e ;~iairi "tÍm,' číht·
(Beitriige: .zůr r~ligiosen' Seelenfor: bylo Iiodle "n~iv~itřriějÚ' p~d~tat{ II
, s~hung 'u.' Seel~nfiihrung);;ďK;' ~Beth;
Ježíše,' ,totiŽ ",;dié' Religió~:~e~ ,r~i~
6. Jhrg., H; 3., Verl. Ungelenk; Dr~ll nen Gottverhundenhéit':', ~,' čistým
den- A; 27. Obsahuje v posl. čísle oddáním, se' BohJ"ci1i' 'či~tÝm'.náb~~
. ' 'ď~V~ďr,~
zajímavý '. článek: "Religi()n' u.Psy- ~emitvim."'"
chopathologie'~, od uni~;' p~of.MUDr.
, Zeits~h~ifr lii~ 'den, eva~geÚ~dhe~
E. 'Stranskyho ajmen~vitě hodnohlý
článek: ,,~sychologie der,' EntsteReligionsunier~icht,' vydá~á H~~mariIi
" hung: u.Entwicklungde~"Christen-' 'S~hust~~ u. Helnr.: 'Span~ih;', "nákl~
tums" ; od dol:. , dra" Konst. Radakovi- .' Mor. Diste~eg, F~arikf~~i' ;.M.," j~ .'
-ce ze štýr~', Hradce~ "v iIěmž' tímto znamenitý bdbornf 'Č~sopís . vědecké
,poukazuje napřičinu,' proč křesfan úr~Ýně,' který již 44. r6k koná' ,výb~r~
ství ,odol~lo tolika' t • kOÍlkurenčním, : né službyučitelů~ evangei. :riábož: .
kl.tltům a fiIosofi~kým':, systémům'. v Sešit 7.,,1933, 'čtenáře' o 'mém' zasloú~
římské, říši,' kterouto tajemnou" silou . žim~m' hodn6cé~í přesvědči. 'švým
ď :se, udrželo,. a :prob~jovalo k světové-. péČlivým :obsahem~V ,části', věd;',po~
, ,mu náboženství, ,:ačkoliv. některé,~á
jednání' z oborunábož. 'vědy a ~u~t~:·
díky 'pfínášíhodnotně st~Íě.oLuth~~ .
boženské soustavy; ;na 'př. indická a
, výchódoasil ská: Jsou mnohem fiIoso- r~ví 'a : ně~ecké ~o~ča~ně' dol:iě,',v
, fičtějšiini, a ačkoliv' křesfanství ',se' němž u~ív., prof. dr~ H. S~hustěf
uchovalo na mnoze ,v tradici. a ,dějin~' kresli ,Luthera' při .přiležit~sti . jeho
~é formě "hodně" porušené~.Mluvív 450~' výročí narozenin' německé 'mlá~
článku o původu náb~že~ství vůbe~ , deži jako' vzo~dokonaléhoNě~cé
nejen ve světském 'ohi~dti, ale':i ~v
t. zv: pU,ditpopozziá~í
a ~ifu,
.
.
. tlcty
a spojitosti čilásky k nejvyšší by~ náboženském, který je si ;ěcÍ~in
svých povínnostík Bohti,~iadaří i
to~tí -.:. Bohu.Podle Radakovice, tkvi
laiem~tví 'úspěi:h~ Ježíšova ndbóIen: kn,ěmeckému ď sedlákú.A~tor ' pod~
,stvív hloubc~, ~pravaovosti a ayn~: Íi'huje 'L~thero~u lásku k' přÍr~dě,j~~
mi~ké síle vnitfriích 'náb~ž.' zažitliů
ho věrnost 'a kritické. sebevědomí, jež
~Nazaretsk'ého.' kt~ré .Činily j ~ho o~ob- " se zraČí Ý jehoodmíta~ém stan~visku
~nosÚ,'t. j.' j~ho vř~lým 'a láskyplný~ k~abíri~ké'mu právni~kéxriu poj~ti ~á.::
srdce~ 'a jeho ideálním sjednocením boženstvi. NejvětŠí .y~pruhoittěŽc~
s 'Bohem na jeho poslu'chače neodo~ zkoušenému něxrie~kém"u národů' lÍni':'
lateinývHv., Tato ojedi~ěle ;uš\echti- Že býti Lutherova' ví~av Boh~, kte~
,'lá;' strhující osobnost Ježíšo~a' vy~ jako Deus' 'ábscondÍtus, ale též jaká
,stilpuje, před náš duch~vní pohled v Deus revelatus skrzeKri~i~ nk Gol:'
evangeliích, třebaže tyto nej sou bez~ ,gatě může býti i něm~~kiritláděžÍ
'vadnými dokumenty. ,Ten' účinek ,zdrojem takové 'síly, jaká '.bYla' i
Lútherovi. .....:. V' druhém. p'ajednání
,6sobnosti Ježíšovy působí n~' nás i
,v ,celé naukové soustavě křesťanství. eksegetického' druhu: "Království boŽivé ,vcítění (Einfiihlen) do, velkého ží ve vás" (Lk; 17, 20) dokazujeR.
Neumaim, že Lutherův překlad entos
'vnitřního 'záži~kového náboženského
procesu Ježíšova, do, jeho' sjednoce-, hymon ,nutno poopravit podle Altní .s Bohem nejvýš mocným a sva- meistra" Weisse a j. ve smrsl jiný"
tým 'bude 'pro nás i pohnutkou k ne~ " totiž'"králoyství boží jest mezi vá,, dogmatickému, postoji' ke křesfansM, mí" podle kontekstu.':'" Duhm:' Der
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~ ·Jiingling von N~ilIÍ. zdařile' dává ná- proti . podst~tě .. duchovních. úřadů.
.vod; kterak vysvětliti ve -školeJeží- , kdyby' se/měli. duchovní židovsk6hó
iovy' záZraky z' láskyplných cilů .. bo- původ~ ien~~ proto ze. sl~žeb pró~
'žieh ~krzeJeÚše, -Wéin·e·~t. Reli~ pduÚěti, -;- časopis by i naše učitelé
gionsl1nterricht: .und' Kirche' .přesvěd~ náboženství velmi·dobře informoval
čujé ' o: nut~osÚ ži~éh~ styku'mez{ ~ '. odbor~ých otázkách náboŽenský~h;
oběma, článek jeneobyčejně~ajiniá~
ahy . se je·jich~ozhléd· rozšířil ()
. vým náboŽensko~psÝchdlogický~při- e~ropská. h~~cÍisk;, _
.
-u- .
. .~pěvk~m. "informujícínl . o.'sIIlýšlelli
.
s~udentů .z· nejvyššiclltřid . střed~icIi
.:Die christliche Weli, '. protestantiškol o"~ý~lla~u '~i;k~'é,J~ palčivou scheH~lbmonatssch~ift fur Gebildete
á ži,:?tnlpovinho~~:íci~k~e;:abY,hl~~ ~Ii~~, Stande. 47, Jahrg,; ,21;. Leop.
dala.vho~nécesty a: pro~třed~y.~
Klotz-Verlag. Gotha •. je 'vCznamenf
.. , ziskánI dospi!ající inteligentní mJá~ Luthérovajubilea ke dni 10, XII.
d~že.kt~rá\ mávyvill.utý.>s,myslpro . Jubilejní oslavy v Německu byly pro:
životnost .~čInorodo~ pod~ětnos.t';7 říŠské; politické volby odloženy. abY' .
Z ,č:tnýc? ~pr~Y: zasl ~huj e. povšÍ1;nllU- . do o;lavných . juhilej nich řečí bezdě':
ti casova zprava. Hemeckova:. o .poky:nezazní va I' víc. nez'Je
~ .,
.
'.<;; ... ,.: "';"~.'
pro ně zameru
učltele:nabozenst.vi
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.. b" h···
,mecku. vsu,de plno I v církv~ch, Uve-.
ckýc h nec, asoplS. o sa uJe d .~, I . b . h'
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• ~I' k' .
k'é" ·10'forma".'
ene.·cIs
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"
'
.uJe zaJlm.
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.:.::
ce . .....
o o··d·b'·.'
orn··é·..: 'I·.'t.·
I era
o og'.'
l~
.. '
, ' ... v.,: ýznam
, : Luthe:'"
~.
't"d"
k·~.·
b'"
rov
..
··reformator.s.keho
gema.
na, }.'r.··
·.··"··d·
'g··g·.·k·.···
k
c. o-pe a o IC e. me o IC e. z. o oru . . . . . . . . . , ' ,
"vch'o"
uther
• 1
vy 'doz'r"ava'J'I'cI"mla'd"~
.
eze , a . p o- ..L."
. ...'Das
. elgenthche
.'
.Anh.egen
'
'sudky' .něktérých . lit~rárních' odbo~~ Luthers· ... ;.Der. páulinische. Mensch" ~
~ých.novinek:":"Z rozh'l~dů po, ná> '. jenž ukazuj~ na' 'nový typ. ~lov.ěk3;
bOŽen~kémŽivoiě .vNě'ine'cku máp~o' Pavlova. ';,nové stvóřeni:',~v 'němž,se
nis' t,vÝz~am : př~hl~d ny~ější ;~it~ac'e j)roil!vui~ tvůrčí síl(l;' kter~ půsóbí y~
evím'geíické 'cí~k~e' v. Němeéku 'dob~ .Všech rasách. co~ považújeautor Fr~
rozdáni"IÍěktert~h 'th~ológickÝ~h' fa~' Manz 'za ;z'áhodno v"nynějŠí situacf
. kuIioď:~i~~e~ně~politicktch, op~tře~' y Něme'~ků. podtrhnoúti~ , ..I.uthers
ní ch,' na; pl'; 'théoI.;' fakulty marbui~ G:esc:hichtsanschauung". "Vom ~esen
skéa ~rIángské~"íi~ijsk~chp~ragra~ . des,ChÍ'istehtums. Freies,. deutschc:s,
fech. 'že <Cirk~vni' dějIny.' 'světské i . ',Christentúm;' (pokr,) o židovs.kémj·
církévn(~rávo'dosúd . zií~l~ poie~, řin;ském a' řeckémp~vk~ v křesťan- .
žida ~eď jtikorasy;' ale'tolikoďv)1~n6: . '~t~í odH, S"chuste~a 'ji~tě odborného '
";í:" Obrac~~y a pokřtěný ,zid . přesiá-' ČtenÚe up~utá'lutherskými hledisky'
vá ,býti proďcírkév iidem, Byl~'by a hodnotami, ; ' _ -uď
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Adolf Keller:Vom unbekánn~ErnstCassirer:, ',Diě, Ph ilolen Gott. Bída a naděje přítomnosti. 'sophie der. Aulkléirung; ,Tiibingy,
Gotha, Leopold .Klotz. Cen~4' M;;' . Mohr. Cena 14.50 M., váz,' 17 M. váz. 4.80 M. - . Je to' náboženská Nepodá~~osvícenst~ívevše~h jeho
řeč, které jedině lze' dnes rozuměti podrobných'~jevech" ale' v 'principu
vnáboženských'otázkách 'dne, ale ' a niyšle~ko~ém původu.' "
'kterou jest' takzřIdka slyšet. Autor' .' ~ku' {"B'u' ľ tma n'n:Gl~uben"und
přednášel letos o,círk. úkolech' dneš~ ·Verslehe~. Sbírka pojednání. Tiibin- '
ka na Husově fakultě. v, Praze. Je'
"
" , ' , , ,', I '
.'"
..
gý, Mok Cená 12.60, váz. 15 M.-:
činný, v cirk,.unio. ni.smu. Přispívá do
Ú h"><' b" h'" ·;,·t···· t' 'k';'h,d 'k' ",".
.
. va "Y'. o., sa,~,'
.u. sys.,. ema.
časopisu "ChristHclÍe Welt".'
" lC.. e. o, e" .se-.
"
, .
,getickéhoď~oa ' blb1ický~theologického:
,R, OÚ ~~ D~~Geliihi des tibervěno~a~é~ozbor~' ;oz~~ěni' (smy~lu) ,
sinnlichén iSe~susnúminis}. : c. H: křěsťanské ~víry.,',';
: :, .~' 1 j
Beck, Mu"ichov., Cena 6.50 M:,váz;'" Bernh;" Ba~{~k;
"Ndt~~~'
. 7.50 a 9 M.
wisseTÍscha1t aul"'d~'m'.wei'e,iur,R~li~ ,
,Týž: Siindeu. Urschuld, tamtéž. gion. Fr~~kfúrt·~~.:~~M;:'!M; :Di~st~r;
Cena ,4.50 M., váz. 5.50, a 7 M., - . weg,' 1933. Cena 2.90,M.~síOjÚri~
Známfnám auto~ knihy "Das Heili- na přelom~ dějÍi:{ Nejé;':/v politi~~:
ge", stcíupe~ec s'v~b~,dného křesfa~- ale":':' a především á' Iiapřéd: ~: v'
stVf;vydal ř~du: s~ých článků V kni~ duchovním' vývoji. Věda " smiřu i é; sé .
, há~h. Jak i~ánio, zabývá se studiem,
náboženstvím.
"','."
'podstaty' ~áboženstvi akřesťanst~í a
G e o rg. Wun d er 1 e:' GlaÚbe;u•.
nalézá,je mysticky v pocitu bázně a
Glaubenszweilel moderner' Jug~nd;
" ',.,;'
svatosti.
Diisseldorf;' Piidagogischer . Verlag.
Tf ž: 'W est~6stlic~h~Mystik;
1932. Cena vái;7:50'M;- NáboženT t ž:Dl'e. á~adenreligio~ lndiens' sko-psycholÓgická 'studie. Empiri~ky ,
u. das Chrisientum~ Oba~pisyvyšly vědecký příspěvek k psychologii náboženství,čerpaný. ze, života· něme,:"
V Mnichově; nákl; C~ H.' Be~k.C~na
, prv~ího 8' M. a váz, i 0.50, druhého -cké katolické mládeže. Pokusnikte~ ,
,; n
:ď, neváz/' 3.20 M;'~ Za,býva/fsestu-. ~rak' n~zajfm'avý:-i;u:n'ás.
"'"
.: di~m" nábož. indi~kého a křesfa~ské:
J. P. St e f f es:. Religion u. Reliho/Je~ajímavé, Žé Otto 'na,lézáďví- giositaet 'als Problem i';;' Zeitditer
rU~, osob. Boha'j v' Indii.
'.
des . Hochk~pit~lismu~.Diisseldó~fi '
.. G e' o r g W ii n s ch: Wi;klichkeits- Piidagogischer; Verlag.', 1932. " Cena'
christentízm. ,O možnosti th~ol~gie 3.50 M. - V době. obviněni proti. kaskuteČna .. Tub"ingy,; J; C. B. Mohi- pitalismu zabývá se ďspi~ ,vztahem ná';
(PáulSiebeck). Cena 13 M:, váz: boženst~í' a kapitalismu: Té~a :jiště
14.80. ''-- Spisovatel ukazuje, žemlu:: aktuální.' Stanoviskd kat~li~ké~ .'.' ','"
,Herbert .G'~a'be;t:. Religli;se'
venl o zjev~l' II slovu božím;není
nic jihéhonež lidské' slovo. Zároveň Verstiindigung~' Shodné cestynábó':
'zkoumá" jak zdstává tedy přes to ženské u,Mik.' Cusa'na; :Schleierma, slovo a zjevení , božlve' své plat- chera, R.:Ottaa J. :W.Hauera. Lip'nostt .,1,"
.. '.
.
skOL C. L. Hirschfeld.', 1932.. Cena
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3.60 M. Co má pojit spoleČnost. v .' Jmeno~ané čtyři spisý': '~~~áž~jí,
.dnešni rozhiiranosti a roztřištěno~ťi, ;' bezvěři; A. Ziegler ták čini s katoline~H,nábožeiJ.stvi? i Jak: tohb; docílit, ckého' stanoviska> ;;
. 1" .;, , .'
o, tom~pojed~áváspis:;\'): ... ,' ' : A ~:th~~. eiÍ~r:ď:;D~s~E~~~;i;

F

Dr>É.' S'c ha i'r e~i,;G~itlosiik~it:

,,

riien( d~~'Bqlšchewism!its:,' F,raňkftÍ~f
Stuitg'~rt.Náklád,(Č~sópisU:,'
"S~riri~
'a
.. M." '1930
... ; , '
I ...· ·
'I .' ., . -, , .'; " )" ",' .
,
tagszéitung",' 1,~32;;~' l'~ku~, z~~hY:' ,'W a I te r: 'B ir nb'a um::,Wider
tit nejen negativní," 'ale'ľi positivní, diel Front ,des Góttloseniums;,: Pots~
~áboženský,:smysl be~věři; ; [ ' : ;1
damj,1932. Stiftungsverlag;,
..... :'I'~
t~,.·.,I",.!::,:.-.,~ ;. >,,~.~?I'"I'~ !:t:1,,,_,.~'.z,
•

."

••

~!

~.
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•
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•

o

"F
r,',~!
it ii"l\{a
iit,h~
er,;Der,,:Athe~';Vob~~
spis'~chje pokus ,poch~;:'
~~.
'",,'
'., ....
~
h,) ,,~l'
is~u~ ~·f~~~~~C;,e.s~~ichf~ ,ipA!'~I!d-, peni ~ zhodnoceni bezýěři'v R.u~~u,=' .
lan de. ,4. svazky.; Stuttgart, Deutsche
'
","
;.! ,
'.",
ď
v~~laJgs~'~'~tairi932 'jl dálš('"""
L, ,Th im m ~:,Reich Gottes. oder
i I',.,'
':, 'L,.:':::":,:';; :::."i, ,.,', ,1',::
:Bolschewismus? 'Neumiinster' G Ihl.Wilhelm
WÉdHing::'.:Ge;': . off~;'Co,;"19je'-;ClÍcebýii úkazii-:
~~1;if~~e ,~~s, ~el,igiOseij\u~,; f!tfzei~ti- ,telem' cesty:ve zmat~ich vírý 'při~ "
sch~~ ,:Jriih~oz.i?Usrnll~, \:YY,d~~;:,",~·,tomnosti. Jé všakpfílišpovrchni a
Ba~nt,~?l.. Kiel, ',} 9~,2'l.,::""·()~,a, '. spis,Y"', frázovitý.'" Příliš,' mnoho pósy, """" .
ličLbezvěřizápadoeyropské;,společ,- ';
." " ' . : . : ' . : , ! '. " " : .. ; ' , - '
" lÍosti: p6 ~iránc~~hist~rické, ; , , , ' , K~:C,r,~ ,me ~::D.a~:, ,ťotb~ch, de~
'.' '; "
.,'"
'" " . , ;
russischen Chr,lstenhelt. Berlm~Steg~
F ri e d. Eng~.I s: Lui1wig Fe~er-" lity:' ;Eckart-V:erlag;:'1930:ď;;~'Zaji~ .
·bach.: uiidderAusgang:,der/: klassi:: iriávý popiS',poměrů 'Cirkvi,a kře~
schen Philosoph'ie.'
, ~f~ristváv Ru~~ci: do.i,i930: ...... '
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che; ~~ligioiz:ďwieri,.:. .1" ~'~'~;h",{n ~~ r t:D~rGottes1926:;',': "" i'V:\~"'.,:o, . ".'
gedanke, im
modernen, Denke1}.
L~)riin~;ii~ť~;i~li~~us :~:Émpi~: Augsburg: Haasu, Grabh~í:r,1.20 M,
";i;;krÚizis~~s::wi~~' :i'929," :.": .. ď
SIeduj~"ďdv~' 'šniěrý\'~yšleni~ 'ima- '
,J1 :':, : ,,;""' L" ; ' " ) '''',' ';':,ď
nenCi' )nysti,éismiíS'; ':'AthCÍsmus' a
B u cha r in: Das.' ABC.', i1es·K.om~ pá.~th~ii;niiis, :AtÍtórdvo stanovisko je
munismus.' Hambu~g,:1921. ': ;",' ':'. ~" " jed~6ta;filos~fie ~ theologie,:,::,'ť; ,

'.
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.i. .'
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'::i'e:n'i~:: tJb'er

""

':.

a

'L itn ~'č'a'~ li k
:Cizr!st~?t~m u'na, ""c:~'~i Gď~'b;h'~'~~dt~"Spi~~;~,I;Lí~~
Kommunismuš: Leningrad, 1926"
I
'~k~ ÚÚ2::R~~h.m O,70;vá~::tiriM, .

'~

, .;

'"..

i}:

: VŠ~~h '~'ět'~~i'sd:'~á' ~ýz~a~pro: ,SÍ>is~k:pl~ý,p,~~něiiÍ ~,'~o~ých ,yýhle~

i'de~~~poz~áni ~~~k~h~be~věii '~C~> "dů, Z~?ývá;se:i, nábože~sk0t1, 'slož-

!:':~'. :,: h····.·· kou , ~pinozi~mu:, ' ' ' . • ď
Dle·"russlsc e
ď
",~"
, , : , : ."
,
Gottlósenoewegung;",;r,;';
.
"'"
R.~d .. ; ~~yse::Spino,za;Bil~:
",', ,:',:,"' ;;"., ;. :.'i\·;i:.: ::;;:"'.',i nis"eines geistigen Helden/'\Tide~~
: ,~c.~ ~~:1 t,ze r-~~!l,n ~
Frei.: tip~ko::ď1932. Nakl~d,:Phaidon;:Ce
denkert~~u~~Kif,~?~: " " "'i:~ na:3,50,1{~:I>uchov~i:o~~a~Spino>
Ehrt~Scliweicker!t:.Die Entzůvje tU,kreslen na kult~rnima;po
Ús;~lúng de~ 'U~t~rw'ělt. ," ,"', " , . Iiii~ké~ ~.;zdušijeho dóbY., Spisek
, '~"J' "1"1' : :~'J:'" G' '1"'1' 'H" ": t .' d" W
má ~áz, víc u~ěÍ~cký ,než hist~ri~kf,
'"" ,', }ln: I , els "unesen. ", '"' ; ',"'" . ''', ,",. ',""; ,
des Bolschéwismus.:: Berlin" 1932,,;H II lm u t,H at f id d:i,Religiiiser
.. Eckart~Verlag.:.
'Aulbruch, im .geistlgen, Frankreich,
,
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von heute. Freiburg' i.': B. Herder.
1.20 M. ,-Ukazuje, jak iv~'Fran~
cH projevuje se "náboženské znepokojeni".
',Dr. b.D i bel i us:, Dás, Wieder~~wachen 'des Glaubens, in,der Ge~
i~nwa;'i. 'Berlin~Charlottenb~rg, 1933.
Buchh~Íz,~. 'Weiss'wange. 0.75 M.Zakotvenť 'člověka
poz~mském životě je 'otř~s~n~.,Autor ukazu'je to'
na 'německém protesta~tismu.
Dr.!' F ~ i tz Gi~ s e':Philos~phie
(ler' A;b'eit. HaÍIe;Ú/32. 'Co
'MaX-hold.
,
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,'"V Ně/;,ecku začínal; ,v;~ik~t" nyní
ndboienské' třerii~e.'KcÍyŽ se hake;'~
, krajcleří znÍo~nilL vedenI ~vangeli:
, ckécirkve, ztistáloasi 2.000 fa.rářti
IV oposici: a 'odešla ze synodu: Ti si
,nyní vyŽádali 'od,!heologické fakulty
uIii~~rsity v Ma.rhurgu -dobré zdání.
Fakulta usciúdila, ženaříz~ni hakeri- .
krajclerská!ďproti didtim se protiví
/ bibli i ; círk~vnínauce'. K tomuto sporuuvnitř evangelické', cÍrkvepřistu
puje, :,že, novop'ohanské hnutí má už ,
na '100.000 orga.nisovaných: členti.
,Jeho zásadou 'je, -'že' si má každý
~lověk bez nátlaku" sám'ujasnit, Če
mu ' chce věřit. Mnoho" členti tohoto
hn~Ú',hlásá'vfrti,vstaré pohanské
germánské b'óhý, , Wotana 'a podobné.
Někde jim staví í modly. Toto hnutí
"se' domáhá, ' aby. bylo státem, uznáno
jaká třetí oficielriicirkev. E~angeíič~
,ti' duchovní 'praH; němu jako proti
poha~ství 'ostře vystupují.
'
i

'

Dr. H. E i bel: Vom Sinn der' Ge-,
genwart. Wien, Braumiiller, 1933.
Cena; 10 M. '~Vise budouéno'stf se
~tanoviska ;;třetí říše";Z~jfma~ý 'spis
pro poznÁni mentality, dnešního ně.~
mectva.'
Spisar.

I'

I,

,RŮZNÉ.

Cena' 11.90, váz" 13.40 '·M.
Spis,
obsahuje'bddíly: i I: ,ď Wissenschafts~
'lehre der Arbeitj; II. AestÍletik der'
Arbeit; III. Ethik' und 'Arbeitj IV.
Métaphysik der Arbeit.Stanovisko je,
stano~isko
jeclnostr'anného .technika.
"",
',"'.,',
.:
.

, mi" nýbrž že: budou zemským' biskupem jmenovánij' lze očekávati i 'zrušení voleb farářti. '

, . Saská 'vláda nařídila; aby přísluš
níci zednářských loži nebyli ustanovování ve veřejných službách ~emě.
V Německu bylo uzavřeno r.:1930
84.600 smíšéných manželství. z nich
22.000. bylo takOVých; 'že Ženich ne:
bo nevěsta byli bez vyznání, a 33.800
bylo. u~avřeno podle obřadu' církVe'
evangelické.'
,
Virtembeisk~ zastavilo, státní podo:
P?ruproizraelské náboženské účél~:

Spolek' prokřestánskoú; svobOdu
ve 'Frank/urtu nad M oh." změnil 'po
svém připojení sena' jihožápadIÍi ně~
mecký svaz, svtij n'ázev v, "Německý
~va~' rozhodnéh~" 'protesta'ótismu", .
skupina FrankfUrt ri~dMol';:
, ,

Francouzsk'á reformovaná nábcižen,
( .
Církevní' vláda 'v Badensku nouzo- , ská obec v'. Ollé~báchu' 'nad. Moh.,
byla zaÍožena
roku 1699, óhlá-,
vým zákonem zřidila: místo zemského' která
,
,.'
biskupaťa' iistanavila,; že děkani 'ne~
sila svtij přístup' do svazu reformo:"
.. "
'budou 'více ~oleniokresI1ími'synadá- . vaných 'církvi;'
~
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. Biskup Kaller, z Ermlandu· Údá,
aby, ti' kněží,' kteří byli zvoleni. do
óbecnich' nebo ,okresních, zastupitel,
stev, na své. úřady ,resignovali.,
-

VHainstéin~ u Eis~n~ch'ú byl od~
hal~npomník ~rdbisk~puSode~blo:
movi.

sfanů", 'farář Adler; 'vZal ,tento požadavék: za svůj, návrh., Rýnská provinciální . synoda :~, zvolila' předsedou
opět Schafera;
" , :•
,

,

V Berlíně byla rozpuštěna cirkev--, '
him senátem městská synoda,' jejíž
činnostm~ dále' vYkonávati novězvo
leny výbo~,jehoi předs~dou byljme~
, V 'domě '~olných mysi~ť~líí v Berlí- nová dosavadní 'předseda' generální
ně byla zříz~na . poradna .. prověcí , supe~intendént Karow.' "",
'
cirkevní, . zvláúě', pro a'petný; vstup
do . církvi;
", V Lutherově týdnu tl 'Eislebenu'
p~omluvil Íne~i jiný~i i mini;tr kul~, .
V HariaiJě posvitil ev~ngelický.'a tu Ru~t.' Zdůra~nil, žeri~ch~e ani 'na
rář 3 prápory, ale katolický děkan
okamžik vzíti, cirkvi svobodu,. ale
. je ostenta~ivně posvětil ještě jedn~u. chce jí, což ona sama nemůže .. zjedZe staropruské' provi~Ciální syno- nati jednl?tu~
dy. Bra~denburská provinciálnLsyNa universitě v Kolíně'naď Rýrierri
; n04a volila za předsedu superinten- má' býti zřízena i,Něnieckými křesfa
denta' Grella ,(německého křesfana); ny" prVní ;,Německáak'ademie",'na
Mezi3mí~topředsedyjest .také do~ 'nIž mají se k~na:ti'přednášky,ď je~
savadní p~esident D•. z Gersdorfu;
jichžto' úkolem, by bylo pěstovati
Všechna. práva provinciálni synody charaktéru 'studentstva:' účast' mi.
byla přenesena na provinciální 'sy- těchto •. 'přednáškách' má 'býti ,. povinná
• ď nodní radů;' vníž j souri:tiÍno jiné fa~
pr~ ,: všechno' studentstvo university.
rářiHóssenf~lder, Eckert a' Jacobi:
Návrh, 'aby o Jarářích , a,' cirkevnich' , ,Y Bomíu;' při, cirkévních volbách
byla, vydána mimo 'kandidátku ,;Ně~
zaměstnancích, platily: základní', člán~
kYj říŠskéhozákoniL(t;zv.Jarijský meckýcli křesfanů";, a kandidátku
paragraf) í byl přijat 132, hlasy pro; '"Evangelium a 'církev"ještě třetí
kandidátka. Provolání ,této třetí skuti '48, ačkoliv farářJ~cobi . jménem
piny zdůrazňovalo" aby bylazachoskupiny "Evanieliu~ a' církev" prohlásit; že tento návrh odporuje zása- vána samostatn~st církve; Z 'této tře-'
dám církevním. Rozhodnuti,závisí na' tíka:~didátky bylo ~voleno 6 zástup~.
generální' syn()dě. Do. Výboru pro pfe~' ců, mezi, nimi, profesoři Kárel Barth,
Holscher, ; .wolf. "Němečtí křesfané" .
loženínebó\ odstranění duchov.nlch
byU: zvoleni jen ti faráři, kteří patří obdrželi 31, sk~pi~a, "Evangelium a.,
církev" 19 zástupcti.
ke, skupině "Německých. křesfanů".,
~,'

J

, v

;

}
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,
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VestMlská'provinCiální ,~ynocIa , ,Ve'všech okresich,Saska byla vyzvolila předsedou opělD'. 'Kocha: do dán~ při církevních v~lbách do zem~
generální sÝnódyzvolil~' 1.1 delegáské synody jen jed~a kandidátk'a, a;
tů ,ze: skupiny· ."Evangelium a' círto j,Německých křesťanů", "
kev", 7;,Německý~h křesfanů':. Jeq• Vš~ch 30: pasto~d; . Reussu starší
nohla~ně bylo' Údáno, aby. provinci,mělo v. úmyslu, připojiti ~e ,k
linié
ální ! církevve~tfálská podržéla si ša- '
, mostatnostiÝůdce :,Něméckých kře- "Německým křesfanům", ale tentoú,

...

,

-
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'mysl neuskutečnili, 'ježto m:us~li' podepsati ' revers;, že 'se, bezpodminečně
podrobuj( řišskému vedeni.

'Katolický spolek učitelský' v ,řiši
'německé se rozešel:
Podle výhlášky zemského vůdce,
, ,.;Německých' křesfaná:~ v Badensku
, .' ,vzdali' se všichni duchovni evangelické cirkve svých' politických funkci
~·,ářadů.
'HlClVrií list bavor~ké lidové 'strany
-, "Bayrische Kurier" přestal vycházeti.Od 1. září t r. vydává "Katolický
tiskový spolek pro Bavorsko" misto
něho časopis "Míinchener Presse".
Programem jeho jest "cenné sily ně
meckéhokatolicismu dáti do služeb
, nového státu'~.

.l

V Ulmu zakázal: policejní ředitel
/ Dreher ',;Armádě', spásy" konati pobožnosti a. zpívati' nábožné pisně na
náměstích, ulici~h, v hostincich a vd~
bec na',veřéjnýchmistech města. Pří
prodáváni časopisu', "Kriegruf" neni
dovoleno nositi pokladničky. '
Podle smluv konkordátu mezi Rakouskem a papežskouStolicím~ji
býti' diecése' v Rakousku" znovu roz~
'děleny,' cirkevnísňatek próhláš~n, za
závazný, stan'ovy 'duchovní~h a náboženslcýclI 'spolkdupraveny; Taktéž
má býti upravena výuka' náboženství
, a: ~ědecké instituce ,duchovenstva podle ,hlediska 'v 'kat~lických zemích
platného. " '
,Předseda švýcarského evangelické-

h~ círk~vního svazu 'zaslal pozdravnýďddpis něineckému říš. biskupu:
J

.'

,.;

0'0-

"

Y Anglii· byla 'založena' za ,účasti
známého 'cirkevníhovddce nová nábóženská společnost ,Frieitds ol. ReUnion, která zamítá vyčerpanost jed'notHvých cirkvi 'a smišeniny nábo-'

,I •. ~

,

'ženství a chce dociliti jednotnosti
'rozmanitosti.

y

,;Spanilský zákon.' jednajÍcí. o vyznáních a kongreg~cich, zavazuje řá
dy" aby ,v, určité 'IMtě podaly seznamy svých člend a ,aby běhém jedno~'
ho roku zrušily ve svých klášteřich
ob~hodní, prdmyslové a hospodářské
podniky; jim pak p~necháno ,jen ~ží
váni pozemků ,a budov,které ,však
sestáv~ji vlastnictvimnároda, a jim
ponecháno len vých~va duchovnich ~
výuka nábožen~tvi miinoráme~'škol
niho vyuČováni. Bisku.pové ' . pOdali
proti tomuto' zákonu protest a vy, hrožu ji kanonickými tresty riepřáté~
lům církve. .
',

Vyda~atel pozňanského' e~dngeli: _ '
ckého čcisopisu Lic; Richard 'KamÍnel
byl' odsouzen 'do vězeni na·7, dní a
k pokutě· 1000 zlotých; vzdal se své~
ho povoláni. '
V Biszcztě ,v okresu . Bilgoraj , v
,Polsku byla' 'p~licejně iavřena. modlitebna orthodoxní náboženské obce,
kterážto obec čítá 2.000 duší. Bri1=O
po světové válce byl jejich chrám za~
b~án katolickou cirkví. a i modliteb~
na, zřízená v jakési kdlni, byla; jim
úředně zavřena. V Zámošči, kde jest
500 orthodoxnich věřícich 'a tolikéž
orthodoxnich vojínů, byly orthódoxní
bohoslužby v tamni, hřbitovní kapli
bez udání důvodů zakázány a teprve
po dlouhém vyjednávání bylo dovoleno konati bohoslužby' v soukromém
domě.

flímská Kongregace, de. propaganda
lid e obdržela v letech 1931-1932 na
darech 55,000.000 lir (v roce 1922~23
24 miL; v roce 1929-30 66 milionů).
V Júgoslavii ~potvrdil'ďkrál',ústavu
"Reformované'křesfanské drkve ....
.Tato církev má '54 'riábOžĚmské' 'obce

,

\

ve 4: seniorátech. V čele cirkve jest, ", čátku č~rvna t.';r. své 25leté ,bisk~p
r,
biskup _ a světský zéIIlský" drkevní
~ké jubileum.Na~odil, se ,~Curychu~
pr~kurá tór s pr~sbyteriema diakoná- Loňského rokustal ~e biskupem ď se- ~ ,
, !
tem pro' dob~oČinné účel~ a" sociální niore~: ' j ako seni~r předsedá kole:'
pÚi;' ke kteréžto práci jsou' přibirá- ,giů' bisÍuipli' celé; církve 'nÍéth~disti~' "
, :
riy ižeriy.' Povolení 'volebního práva 'cké.Osvědčil se jako:znat~l a přítel'
pr~ ženy' je~t zlistavěno jednotlivým' 'Němeékaíhlavně ~těžkých dobách
náboženským:obcim; • Vyučování ná~ 'válečných a poválečných. jest ,čest
b~ženství rriáse ditivévšech škóíá~hným dokt~rem,theologické fakulty.' . / ,
'Z5Ó.000'duši,
- 'dar':' "s' zn
'gh " o'k''t'er'é,ďm',"d'
" v' řečibóho~luž,eb~é.
,",'
"
.
':',, ,Sa'dh u',', s' un
o ,
jesL13,OO"ONěmcli,
ď ve',12, "'n,á,božeii'. . ""
,
. , "
"
"'" ,
I'eh'
o ces t Y d'
o:T'b'
I e t u ,"-i
nen zprav,.
po- '
sk.ých
ciéh",os,tatriíjso,u,'Maaaři."
kl'd'
' ,ure
:- 'd n i ch' , mIS
,'t,
, , ob",'."
,',
,\""
a a se na
ech ,;
za, ,,'
Z ' dar~' iód,oOO d~(~~iz' hyl zřízenmrtvéh~. '
'
" '.
;, Jer~~al~~ě'~<idhe~,nÝ titul~k' "Cy': .,',.
ff
'V Curychu bylo v letním' semestru
ma .'
zapsáno více než 100 theologů, v'le-. , ;,
. 'Počet nebydlících. v ,11 varšav- :tech 1928'-32, pÍ11měrně 72. Polovi- .
ských ~sylech yzrostlz 10.371 'v:ro>cé studujících zrodin fárářskýchstuce 1929 na 22.000." ' ,',,'
"dujetheolágii;,"
,
'
<

• • ~.

v.

•

•

•

•
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" Kortové; vešp'an~lsku .odhlasováli
.. Podle nařizeni ,miriist~ávnitra v '
zákon, ,jímž se zapo;'ídá,nábože~skýril 'Německu \ jestďsladká' ovo~ná,šfáva
řádovým,'společnostem vyučováni, ~á osyobo~en~ oddaně ·nápojové.SI~dškolách.'
... ::;
ká šfáva ovocná, a. mléko ,jsou jediné
, 'p" 'd
Z'·'
š
-I k
nápoje,které"ye švýcarských' ka~á~:' , ,resl "ent
" h 'ISOU vOllOum
... d
, ",:' amora'
' , ve
' pane" s u nac
ovo l
eny.'
podepsal zákon o vyznáních a kori,"
"
gregacích, p~dle něhOŽ do'konce toNizozeinskť{, bibliéká ' :společ~óst
hot o roku:museji ;,;všechny' školy, ,vydala bibli Nového iák~na v jazy'které closud' spra-vo;'ali duchovni: a ,'ku, frišském.Překlad, jestp~a~ídra
řá:dovi učitelé,; obdržeti světské ve'de::
G. A: WÚlllkesa. ,"
'
ní:asvětské:učitelsk~' síly. Ježto'po';':,;(:, ' "
čét těchto škol"byI veliký,mí.Í~ej( , /ro:ge~er~~ni synodu ref~r:n~v~n~ ,
světské učitelské sily;.aby dostačilý,czrkv,e. v. Nlzozemsku'jkt~ra se ma
urychleně k tomu účelu.:býtivzdělákon~tiroku,1934, sbi~ají někteřid~,- "
ny. Papež.' podal ve' své : encyklice ' c~ovn[ podp~~y. p~o 'zakaz volné ~r~:
protest, proti ď tomuto zákonu.: Mini;' paga~dy socIalIstIckých a kom.u~ls~l~
sterstvo A;anaihned ,po přijeti to- ckých ideI v církvi a pro závaznost.
hot o zákona odsto~pilo(z politi~kých tohoto, zákazu pro všechny církevní
,dlivodli).
'
,
',.
funkcion~ře.,

.'.

x,:

',V indii' vZrostl p'očet~ 'kf.esfariů <>
'
Holandsku', byly ze smiŠenfc~
:13.25 ·proc.;Hiridovéjen"'o '1.04prĎc.,sňat~Ii, . uzavřených před katolickým
~ohaniedáni o t3 pr~c.,' btfdhisté '0 duchovním,58 proc., před, protestant"
. ' ," "
'ským' duchovnim
"10'5 ,:proc.
, ,'
'47proc.
, . Ditky
"smi-,'
,
, "
'ených manželstvi nepatří z: polovice
M ethádistický biskup D,' Nue(sen,
k Žádné církvi, u smíšených manžel~
, .do jehož .obvodu patří 'také něIIle~ká ství s osobami bez 'vyznání 'nepatři k,
,; .. '
'methodistická cirk~v, slavil" na' .~a:" žádné cirk~j' 81 proé."
'-

•

j

,
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V Holandsku bylo v roce 1932 se-'
bráno. pro' zahraniční misie 971.000
"zlatÝch, z čehož obdržela rýnská mi~
sie 39.000, ochranovská 25.000 a: ba~
silejská 6.000 zlatých.'

cielněvládou ,prohláše~za:; vysokou
školu plně oprávněn~>u:","':" Bohužel •. :

zpráva tato neshoduje se iS pravdou.
Církev: naše českost. 'do~áhá . se, po
n'tnoho let své vlastní vysoké školy,
;
-"/',
bohovědné, 'ale dosud bez výsledku.'
Mezi Hitlerem a církví katolickou'
Snad zasloužila by si církev, českoi' pr~testantsk~u jsou '~~zpóry, které . slovenská
počtem 1,000.000 svýc~
, rostou dÉm ke dni. Bavorský mini- příslušníků větší pozornosti ,se stra- sterský předseda Siebe~t pronesÍ v
ny příslušných úřadů, když' sami ci", neděli řeč, v niž se zabýval také prozinci a k tomu Němci pokládají po~
volánlin bavorských' biskupů k vol- žadavek naší církve za plně opráv-,
'hám, které neshledal dosti příznivé.
něný.
Ministerský předseda pronesl názor,
že hakenkrajclerská vláda nedá si od
Svaz '3000 ~vangelických laráFů v
nikoho nic namlouvát, jedná-li se o Německu vydal provolání, v němž
véderií národa. Také na otázky výs~ praví, že do církve vniká pohan'chovy má ,~ prvé' řadě právo stát, po,:, ství. 'Dále se v něm praví: My, kakucl se' nejedná (, čistě náboženské zatelé evangelia, nemůžeme připu
·věci. V, Žádném, případě' neb~de ,stát stiti, aby. na nás padla. výtka prorotrpět, aby ~e,pod pláštikem n~hožen~, ků, že jsme němí psi, nýbrž jsme
,tvr" dělala politika. Stát rozbil stra- povinni svým věřícím podávati ne'ny a,vše~i prostředky zabrání, aby
zfalšovanou pravd. Důrazně se při-'
'~as~:ďvyrťts.taly" pod záminkou nábo-, znáváme k sv. písmu Starého i Nožimství.
vého zákona jako k jediné směrnici
naší
víry a, života.
, Z 2626' ~esvětQvé 'válce sbořených

s

~ poško~ených francouzských, kostelů
bylo opraveno a novi ,zříz~no 2600
kosteld nákl~dem 612,ÓOÓ.000 franků.

HI~vní redaktor č~so~isu ,;Evangile
'et,Liberté", E., Dejarnac, vzdal se
svého úřadu; zaÚm byl pověřen ve,clením listu pastor Ch. Bos!.

,.V 'prolestantském "táboře v Ně
m~ckiiv~de sel sporm~zi ortodoxní-

~

,

.

mi vyznavači bible a stoupenci nor,'dicko-germÍinského kultu, který nechce nic věděti 'o Starém zákoně. Za
tfmto póslednlm směrem stoji vlivní
hakenkrajc1eři.Čeká' se, že do sporu
.zasáhne' vláda.·'
.

i,.'

!'

."

.

>

.' Časopis "Die Chrfst1iche WeU",
roč. 47., č., 21 ze 4. Hstop~du 1933
přináší. zprávu: "Bohoslov~cký seminář: české národní církve -byl, ofi-

I

'

,

Pastor J. Sanders v Lotyšsku, který zamítl Starý zákon jako nekře
sťanský,byl postaven před zvláštnl
vyšetřovací komisi, která po jeho
vyslechnutí prohlásila, že nemůže
býti více lutheránskýml farářem;
vrchní církevní', rada doporučila
mu, aby, zažádalo pensionování.
"Svatá' auto ke/a/ní pravoslavná
církev
Polsku", ,v jejímž'. čele
stoji arcibiskup metr~poHta' "Vai~
šavy a celého Polska", čítá 3Yo mi:'
Honu ,členů; má 2550 náboženských
obcí, největší to počel mezi ostatními svobodnými autokefalnímipravoslavnými
církvemi' evropskými
(Bulharsko má 2076 obcí, Júgoslavie 2000, Rumunsko 1300, ." Řecko
'860). Státní ,polská podpora obnáší
2,000.000 I zlotých" z Čehož' připadá

v
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kve'pravoslavné;Pfi' rozvodu, ~ pn
sp~rech, o 'platnoÚi, manŽelstvf jsoú
"
",,:,,:,
I':"".
Kompetentní j~dině pravo~lávné' cír~ ,
Varšavská lutheránská nábožen~' kevní 'ma~želské soudy. Rozhoduji~,'
ská obec má :90% smíŠených sňat~
cimdůvodem 'k roz~odu manželství '
ků. 'nva'~ojini baptistického vyz~á- .
jest uzavřeni manželství před nepra- "
ní ,byli proto, žé,odmítli'na základě' voslavným duchovním
stálé, odpi- ,
evangelia 'nositi' zbraň;, odsouzeni
ráni n:epr~voslavné strany' státi'se ,
před krakovskýin, so~dem do'. vězení pr'avoslavnou; "
na ' i, rok~ ~vůdce' vÚný-ch biblic~
; V Jugoslavii : schválil ,král novou
kých, badatelů
Polsku, Vojcovi~z,
,býl, ,pro' zlehčování katolické církve ústavu reformované 'církve, dle' niž
'odsou~eÍl'na 1 rok do věze~í. ' ' " biskup'není.volén doživotilě,ale do~'
Časně., NěmCi, t~oří svůj vlastni ně
, 'Při slavnostních bohoslužbách v' mecký, cirkevni okrsek, Mádaři tři;
největší pravosl~vné svatyni Polska,
v Lavř~ Poczajovské,' ,lI 'přítomnosti . " Rumun~ký' ministr kultu' zakázal
metropolity Dionysia' \Íspořádali čle náboženskou společnost adventistň,'
'"
nové národziiho ,uk~a.jinskéhcisp'olku baptistů, naza~enůa jinfch.
i,Petrova, mohylé ,demon:straci'v ja-'
Vrch~ímu' komisa.ři, pro Palestinu
zyku, ukrajinském pro odtrženi se
, bylo předloženo židovskou a.genturou',
od polské pr~voslavné církve, ,pro
25.000 žádostí' přistěhovaleckýí:h 'a"
;zvláštníh~ "diecésního' biskupa" pro
bylo 'vyhověno jen 5500 žadatelům; :
Vólyňsko"a ,pro respekio~áni hárod~
z nichž 900 jest německých židů.By~ ,
. níéhpoŽada ~ků pravosla vných Ukra- .
la ohlášena přísná op~třeÍlí proti ne-,
jinců. Metropolita nfonÝsius odÍnítá
zákonnému, ,při~těhovaledvi;
v zájmu ekumenického' po~tavení éír~'
kve::tyto'požadavky v pastýřském
,Kosiei
Zetlritz' ~ Kostří~a v'
listu; ktérý byl vydán 'v jazyku polPrusku, vystavěný Bedřichem' Veli:
ském/, rúském, uKrajinském 'a bělorúkýmibyl pro 474 marek, prodá~ v,
,ském;bohoslužby 'mají; se konati , dražbě a má býti zbořen.
'
r
na qsobní p~třebypětina.' obnosu,
zbytek na ~ydání věcná.,,'
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"

I

,,

v

dál~.v předePsaném staroslovan~ké~

Pruské '~inisterstÍJo spravedl~osli','~
vydalo výrios, ve kterém ,vybízí stát-'
, N~výcírkévní ' zdkon' '~anželsky n! návla:dnictví,abý' nestíhalá ~. zv.
proprávoslavno'u ci1'kévvJ~goslavii studentské mensury v tom případě,
ustanovuje,' že:, smíšenému :, mánžeI'jestliže, p~i, nich bylo' dbáno pravidel
stvíjen tehdy bud~:' přiinánaplat- 'a bezpečnosti.
..
'nost, ' jestIiže~manželství 'bylo uzá- ~
Počel' nezam'ěstnanÝch . na celém'
vřeno, před ,pravoslavu'ým : duchovs~ěÚ obnáší. v' přítomné' době 31až,
. ním, 'jestližepravoslavná výchova 32mllionů, s .rodinnými příslušníky
dítek jest zajištěna, jestliže nepravo-' víc~ než 100 milionů. Jen ve 4 stá-"
slavná strana' prohlásí, ,že .nebudeďtech počet neza~ěstnaných klesl, ta;
'straně' pravoslavné brániti vevyko- 'ké v Německu poklesl 'počet, nezanáváni náboženských "povinností a
městnaných, óvšem podle zpráv' ně
jestliže se pravoslavná strana ,zavá-ineckých novin, o' 3 proc.; takže do~,
, že, že se všemožně přičiní,. aby ne-: "sud nizaměstnaných.je~t,33 procent.,
pra,:o:slavnÓu .stránu:převedla do cír~ , '
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