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"ŠEDÉSÁT:r.ET:~~ArR~pRo~.;ÁLóIsE~sPťsxR:(~ i', 

; , ":, ;,~ ';" :::ď,';::"" i,i,~::t ď.,. l;' ~:..: ,":>.>,' ,,',',,; i,;:' .,\ J';:~';>'~',ď[d 

. ,"~o 

~ t,~;. '.~.Y,ri~~r~fr~Yi),ajisté,neo~l<lvúj~.ÍiÍeď,o~ob'p;o';osobyj 'nýb~ii~ro'.' , 
ď ) ~ ~ lC~ )?~ ~'C,ll,' kterR,u { Pr<~ ! c!r kE;~ '. ~"n~hožensk oti, ~uIturu Ivykonali. . ': 
,j ,I~ n~s~~ f!~k7v: Jélko neJn~~eJsl::a 'nejmladšÍ:;náboženské,hnutí 
·,~us~. ~~?,v~~It~,~d,~o~~.; prác~IPro::nii:vykonané. :A;'právě' jedním . 

. ; ~,~labY?~9li, ,~ěchAtlo}~Sš,,:~ní~,h;a i~e(}~ých; pracoyníkůi a' :průkopníkll ' 
'JesL r. prof. 01S p1sar. '" '. ',' 
'". ,~ak~rpři,k,ažC;lé~jubpeu,:j~~ti:oy,šemiifzde třeba:'ťrvést' pro' 
~~~~; ~t~n.ář~l ~:jpřátel~ ;,jubilanta:tlě~oli~Ldat:;;Rodiště,;jehól jest 

" ", "'l~~;; .". ~,. ~<;·~)fj~~ti.frq-. 
'" " {". ~ 

~}v .. (;~} Cl 1 

, ; ~.' .. ". '?, i,.· .. ,:',"·; :~:',./ ,," '"',' ,; ..... _,._.~ .; ~,,". ;'"'. ~. ,~"!, ' 

~na Mora:~ě, j~oú'to Německé! Prusy''( okr;:'VýŠI{qv.) i,' kde'še:. na~ 
: ,rodi11S:,:dubnad 1874;' Gymnasi jníshidiá 'kqoa(br:' pro:f; ~Spis# ,.' 

", :v'Króměříži; th'ěolo'gii, s"tlidov'al :pak 'na :ihéoL'fakultě '\;:.Olomoii~i., 
;" 'Stůdlá 'théOlógická. dbplnil:ďp(HUštud~en1: 'filó'spf~~' ~a}#lklfl (~\;~.; 
'deňské '.'á.;, pražské:.'; Právě'to,"žé ':'thEújIO'gii"doplniI' 'stiidiein'<HIó'
;sofiej'; Zvysvětluj e; ,j ehi> ~ š'irokě'i vzdělání n theoló-gicko-filosofické, . 
" spoj eíié ~"sesnáhoi.i vnik~out(: do ;všěéhpr~bléintt znúňě:tiÝčlí' dok-, 

' ,trin' cl pOl!Žít(jich;k~ové'dticliov~i) :~taýoě: '2:2!': ':'! ,:,';~I "II,~':"':':l . 
i, Na římsko.:kat;'kněz'e'b I vsvěccri'.1897;"">',',:,. "::(~:Á . . 

. . ;t..y' duchovrlÍ'spr'ávě 'í)ťts~bil~,Pa:seé'e 'u"Št'ernberkf{ na(Móraýě" 
'~'vMor;:.:Os'travě; ne'ovšém'dló'úho,cne,hof'j'iŽ 'r.nl?OO!s(áy~1\s~ 
1 Re~ue 'ečs.' 
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. katechetou ,na ,obec.; a měšťanských;' školáchv'Mor~ď OstravMa 
'později' (i. '1903-"-7);' prófesotem 'náboženství' v Litovli: V . téže 
funkci působil p'ak.na německé reálce v Króměřížij,'a když tato 

: byla po :převratě 'zrušená; býVpřiděléii'česlié' n~álée '" Kroměříži. 
,:í. > Povolání tičifelskéodpovídalo:plně 'jeho touze 'a:.duševní'čin
;nosti, ' kte,rou nemohl.: sice, jako 'římský katecheta:;: plně: rozvi
:nouti,: kterávšák v něm zrálaa'připravovala'blldoucídílo; žil za 

. !dobpkátolického; modernismti'a'jeh~! ro~~ac,h.ul:~!ile;:tá.~~'.je,~o 
poražky' ' .. ,' "',' " ',''ll .,l"", .',.; '." 

. ,1 Vc;Íé 'j.eho. ducl1ovnía"diiševní"čiiúiosti' jest; ~ř;éjmibdraz ' 
',tól).oto:: hnútí: ;, Katolický; 'ťmodernis1!Í: 'byl'; siéé; ;Římem" formálně . 
potlačeri, ale' jeho 'ideje žily dál.a připravovaly;'v duších' kněží 
ideově příchod nové . reformace náboženské, t. j. církve česko
slovenské. Je'stjen' škoda, žé velká část kněží' modernistů ze 

, strachu zapřélá hnutí toto tak požehnané á pro' náboženský život 
a jeho oživení;úrodné; á druhá část pak že je opustila odchodem 
z kněžství, podobně jak ,tomu bylove'Francii, 'ltalii a Anglii. 
Široká~ veřej no s Lby byla:, překvapena, kdyby znala; kteří kněží' 
z nynějších slottPŮ:Říína (hlavně ve smyslu politickém), byli 
modernisty~" ď "," ",; ...., ". 

V modernismujesLtaké 'jedno z vysvětlení, proč. Řím nemá 
. dost důvěry k nynějším' českým římským kněžím -vůdcům. 

(Sr. "Přítomnosť~r. 8; str. 114.) Řím nevěří svým: kněžím u nás, 
podezřívá je, že i oni načichli husitskou heresí a protó népova-' 
žtije ani ty nejvyšší za hodny'kardinálského klobouku. To ie , 
tragedie římských kněží __ Čechů - a právem, neboť česká 
duše, nikdy, nemůže bý!i vpravdě a céIe římskou; vždy musí 
hledati pravdu a tím se stává ,heretickou i ta česko-římská. Jest 

'dobře, že Řím' jest si toho vědom. '; , " .' ' , 
" . : Br. prof. Spisar bojóval duševní boj; jak jinak anLnení mož
no, hledal pravdu a zvítězil. Ten hoj pro žádného' římského 

. kněze nebyl snadným. Musíme se ovšem vžíti do ,minulé doby. 
'. Bylo ~nohopřekážek a budoucnost jest. vždy a pro Každého ta- " 

jemnou a neproniknutelnou; Hlavním oborem br. prof. Spisara" 
byla' čiimost literární.. Jeho pero bylo a jest schopné a dovede 

. zvládnouti, vše'cky theologické: 11 filosofické problémy., ' . 
, ,Již jako. hohoslovec ,přispíval dorajhradské Hlídky a do 
,-M~sea.,:: :časopisťi', to,ČCú;~ých", a'in6rav'ských •• boh6slóýců:: Při~o
zei1ě/ že; římsUá~ 'drk~v: a, jéj i "dogmatika, :nedovolila";ieho'p'eru, 
'~oivirl8~ti'plněď SV01(, čiriúost.;BYI6 :nutno, ,abY'sE(briiezi!' 'na thc
mata::doginaticliy'riezávadná::'V, "Osvětě"; psa!;.'!? ,nábož~riský~h',a 
'fi1osofiékých ,'n'ázorechK:H:, B,oroyské}ío;; L.;. N.'Tolstého,a .. 
v,;;Medihicích~~ o"Sy;, ,č'e'chovi 's téhož, hh~diska. Y.,době;modér- , 
'íÍismu bylve'spoje'riCa~ činný '~'boho'št' Moderněčeské:

ď

: h: ;'; ~ . 
Teprve, po převratu; ):dy~n~s~áv~' dtic~(rvn('sv()~·ó~a,. opřená 

o svobodu politickoú"a:: kdy,římskácírkevse,chvějé;'že' budé ná
ď'rpdem.;, na. ňěmŽ' I1~pá~ha!á(t<?lik:ď;d~chóyriíCll' i. politickýc,1i,křjv~,' 

• ~'~. . .... 4, .1 .;",í lL,'" ",' '~"_<~:<'_~"'~ .,i",.'· . ,.,.~ ~:" ',~.?~ (, . 
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'.oprčlvdu:souzena ~ bylo,u~ožněrio~ Spisá.rovL.plnL.róz~inotiti 
literární schop'nostL' Připravoval <reformy. církeVní .ideově,' a';: den

.ními listy moravskými" hlavně,olomo!1ckým; "Pó~orem" '(r~(,bři , 
Knechtlové) , .. uváděl :idejereformní,mézilid:a' získával,reformám··.' 
sympatie 'české veřejnosti:"Podohně'v,'"PrávuNá'róda:~"zjiěhož . , 
vzešel paknÍíš,;českýzápas",šířiI a'hájiLrefornulí ideje'hlavně:." ' 
mezi římskýmiduchovnímL ... ;:,,; " :>,-:',' ,:; •. ~~ ';,::;'.' ,;.~::: 

. ,: .~; (Již ,v ,roce 1920 J napsal brožurku .. ,,0 církvi čéskoslovenské" .' 
'" . {Brno)',: jež obs'ahovalazáklad.pózdějších'ideových· směrnic::,na.Ší ' 

,ť ;církve;· Ba.! možno; prozradit" že ,právě ty."ideové směrnice, naší· 
církve:~" jéŽ byly vydány jinym; jménem, vznikly z jehO 'debat 

.. s \ dotyčným pisatelem brožurky;' a i JSou ,tovla:stně ideje; Spisa.-
rovy. Netřeba zdůrazňo:vati, , že ,í,Směrnice" , měly pró', ,vývoj , 

",církve velký. ,vliv, : lilavně mezi )nteligéncí a:pak,též za. krise 
,·pravoslavné. Po, založení časopisu:,'mor,avského', "ZaPra,vdou"; 
statse jeho horlivým,přispívateleni',:podohně, :,;Čes .. zápa'su·!.·, , , 
, ' ;,V Kroměříži se· činně úč~stniLzaložení,cÍrkve"ác'vypómá~al, 

.··.hlavně .. přednáškami, pokud mu: to dovoloval:čas. ... "t. " .: 
": V roce, 1924-25/vyučuje, br .. prof; .Spisarv.OIomÓiíCL,na 

reálce, a ,odtudipo,róce odchází na, reálku, doPraliY.!L(Jéčriá , 

,:~.~~;l~~řirozený~, " Ž~::f ja[~' náš 'ideolog , 'byl' :~o~~lá~ r •. ~i928 
~stře~ní, rad~?,aby ,přednášel našim bohoslo,:,cůÍn:. systema-

'bckou theologu.· ih" ," J' • ,".", , , 

... Na' MoravěpostaviLse;proti'orienhlcLprávoshivné a:bylnám 
- '.vydatnýmpomocníkempřLzdolání pravoslavné krise, která ,pro 

,Moravu byla velkým ,nebezpečím', neboť" býválý ,bisKup" téměř 

'" " 

. celádiec. rada a ,velká část dticho,:enstva'. ináb. :ohd ,~tavěláše. ' 
Úl.: směr: prá.voslavný., Následky pravosla yné, krise cítí, se, ovšéin ' . 
v .. póstižených, krajích'dosud; (Chudobín.)" Byly:'li; tě'žké ,boje' , 
s, římskými, byly ještě těžší s 'pravoslávnými, naširiiioývalými 
bratry. Na Moravě se rozhodovalo, zvítězí~li v církvi směrpo-' ,_ 
krokový čireakčníj nebo zůstane-li Církev jednotnou či se' roz-
dvojí. Neradi domýšlíme se t~ho; co hY"se bylo stalo, kq.yby byl 

, zvítězil na Moravě,směrpravoslavny, , ;jak 'se všeobecně tehdy 
myslelo ive veřejnosti. Br; Spisarvšak'téŽ.věděl, 'žeriáfFd, 

-vyšlý, z Říma, bude potřebovat.theologicko-náboženskéhovzdě
,", "lání;' D;eb6ť;' náboženské y'zdělání, lidti. ,v. řimské, církvi ,j estnep,a

,'lrné. a stranické. Píše proto. "Dějiny nábožens,tvL před,Kristem" 
.•. (r. 1921), ,N~bo~en~tví Ježíše NaZaretského, (r. 1923).;',Masary!t, 

náboženský člověk a myslitel '(r., 1925), Ideový úkol, církví'v ná~ , 
',' .:boženskékrisidneška' (r.A926)" ;Počátky, víry.: k~esťanské(r. 
" ,'1926);EvángeliumJežíše, Krista a naše doba (r:,1929);,', <; 

.~ .l':l~j důléžitčj'ší,:j eh~: praCí, a:
ť 

stěžejním' díle~pro ~ církev' ;jest . 
:óvšem jeho "Učení náboženství křesťanského pro 'věřící' česko- . 
. slovenské : církve" (spolu s' br. prof. KalouséID) ,':~áklad to naší 
"věroůkYi 'přijatý sněmem Církve;, Jest ',to ,šťastnátheológi~~á;f.<>r-

1*, ,3 

.' 

'-"': 



" 

tri1ulic~';právd: n~božerisk'Ých pro 'modérní, církevkřesťllnsko'u, 
, :odlišriá'; siCe'; odstáré :církevní,theologieorthodoxní, .iile plně 'vy~' 

: novuj íd a;' nutriá" Každému;;' náboženskéinu': duchu; modernímu. 
'Jěi{touto, :cestóil,j de:'oŽivit \křesťan'ství ,'a,lu'lboŽenstvt ,v naší 'době. 
:u; člověka; r,ozuninéhó;::t., j;' plri~:'~ŽÍ"vájíc;íh(), ,roztiniu,danehoinlU, 
Bohéin; lá'náb6ženskéno;:i!i:';U< "",', ,',"/,l;;;, ',: ; i .. , , 'i ;', 

Než br. prof., Spisar nezapomínaf:ani'!mrŠkolu/Pro iri1ěšťan
skoua' středníškol4 ~práéoval'i Kře'sťanskóií věrouku; v duchu 

: českoslóvenskéeíikve 'a:' Křesťariskó4', kra votiku: (T.' 1932),: j ak'ož 
: i Biblickou 'čítanku' Nového' ;iák()na: i MimQ. to "vydaPúyod:'do 
Biblickéčítanl{YN. Z. (r;<1933) ia,od;r;t1932 jest aktivnírii"spolu-" 

:redaktorem naší J),Náboženské revue",'á horlivým jejímpřispí~ 
vafeleÍil ,I: '.' ;," . ,,,; , ; ~ ,,' ," ;.:), ", .;.,,,' 

;. :[.J ak. 'z 'k~átkéh6, přéhlédtl vidno, j'~st Spi~~r'ovaJiterární';Č~n': ' 
nósfobsáhlá; a' pro naší Církev :velmi: vyznamná/ Ne nadármo: jest, 

. nazýván ',;theologeni církve";'MŮžeme'snadprozradit,že'svou:čin- , 
, , nosť' literární 'daleko' ještě )leuzavřel, připravuj e :své:'předriášky . 

pro, konferenci'pokroKových éírkví světových v' Kodani' a.hlavně , . 
chysta' se}vydat 'svétheolcigické' přednášky; konané na ·naŠí VY-I 

,'soké ltheoI:' školé( jejímžbýl prvním: děkanem. ;:Budóu,tó';,vě': " 
decko-theologické směrnice pro' naše duchovní a' všecky_' Í>.ří.; , 
slúšnfký'drkve, ,kte.ři:mají' záj~m 'o,'vysok<?~: věde~kou)heologii., 

-'Jistě' je se zájniemčekámeF :':'; ,.:":, . ';, \' ~lP 
ď Br. ,prof.'Spisar dožívá se svých šedesátin v • plném zdraví:a 

, : v plné i prácL'Ztoho:mámé jistě'všichni 'upřímnou'radost'spoje:
":nou"soprávněnou nadějí; :že :ještě,'mnoho'pro,naši drahou 'církev. 
'ideově 'z;;vůle b'oží' vykoná: Ptáce:jehó'živótajest:plodná,;,uži-' . 

. _ :'tečná 1 a' oceněná: Církví::"::':': 'nežij e: nadarmo. A, tó: věříme;: jest Ilej.:: 
krásnější,'čil "a :smysl :živoh( II 'nejkrá1snější, :jubileum,Lnaše 
~l~h~~~f~k~:-,: ',' ;:<:-.. ':l' .•.. ',f,,:, . ,:í':": :" ,,':::,',": Drs;, 

'" ~:- " 

: .' 

, ,',""' 
, .< \.- ~ J ~ 

""J', -.---- ,t 'i' 

ďŘE~OtUcE~U~lIíiďV;NňMECKU.*) 
. : .,', ,~,< ~:_ J " '-l"' -: 'J "', .: l,:~ ,," :,' ,,\ ,"_ 

,,' ':s ~i~ý'm zájmen(Sledúje,d~es',:;:smíine ři~i~<ďcelý svět;pře~: 
,kotný vývoj'událostí' politických'ý'Německu.' Mluvíl se'o 'revo- " 
ludl'1,:irotirevol ud, reakci' ~pódle toho, jaké' stanovisko zau jímá': 
pozorovateLi P()suzovatél.,HleClajíse 'souvislostia:závislosti pří- ' 

. , " 1 . ; " i" ' '- ~ ! : -; ,t ! :'1 : • [ ". :'" f,' .:,,' '- .. 

*1 R~dakce' N: R. vyžádala 'si t~rit~'Článekp;Dr.:Fr.'Žilky, profesora 
Husovy' fakulty·y Praze, aby naši' čtenáři'o,'církevnich :,poměrech v, Ně-' 

; mecku . slyšeli, hlas ,člena cirkve, . která stoj!; bliže : světovému protestan
tismu, než naše, cirkev, a ;má, tedy životnějši ,zájem ó"to,' co děje sev ně-, 

'. meckém protestántismu dnes, álě coneni bez'významů pro žádnou' cirkev ' 
křesťanskou,' tedy ani' pro' naši. Pán, prof: ýélnii ' ochótně . vyhověl' žádosti ,.' 

're'dakce, která mu zde veřejně'děkuje vřele za jeho : hodnotný článek. ' 
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.; ,tomného' :hnutí,\ Stop:ují\se"j~ho;:příčiily .ak9ř~ny,;,Zacházír~ie -: . 
'někdy;'daJeko: do:min~losti~ až kA,ti1Qvi,)K. Luth~royL.akJ~tér~, ". 

t · k' 'f'l f" .' 'Ik' h . d' h 'I't 10 h' t' 'k o t k' .. 'SVl,; i., I oso ll,\ve yc "naro O1c~mys 1 e.U!,a,~;,I~«?!1 u,;~~ .. ~, ' 
: ovšem politiků, Cituje se ,Fichte,: Bis~~rk;' Chamberlai~, Jr~!tsc!h 

.. ke',Nietzs'che" Spahn ;a.mnozídiní,.JlOdy;;a, jinde,zas.seodvo- .... 
,ť zu je' všecko' z· prohrané světové války~ způsobe,Íi:ti dO,sf' z~vňěi.Šíin!: 

. '.'''~;:' Myslím,:'iženejpřiměřenější a~'lÍejspo!eh.liy.ějšír ce~ta: jes~ .~ 
. dlouho' bude, 'vYhnouti :se~d akodvážnýmikombinacím, . které:, s~ 
nevyvarují- súbjektivno~ti,,:tak\i i průz~ačné ,iprim~tivIl9.stir.: kteř~ 

. ' utkvívá':riapovrchu,:,a místotohó,se,:spokojiti[~lavnImi-.f~kty ~ •. 
pa:trnýniii : nespornými, ,zákla:dy , ,Nebude, i t(} .. ;ovšem, P(H!-~Ýi ,so~pi~ 

',; anebo :kroriika, 'nýbrŽ. zároveň kritik ah , ;-:~)t:,:;;i .',', '. :;n., ' 
'-:- i Júpřirozeno,' že:nás':--.již jako) so~sedY:-:--::;.zajímá;, aIl();:pn; . 
• "mO- se, dotýká ,politická' stránka dění:v:·Německu,::Ale;,č~~nářstyq 
: této ,-revue je: daleko, víc přitahováno: a, zau jímáno .,;zj e~y" ~t.~r~ . 
se'odehrávajína poli náboženském a církeiJním,:;r-,:i)jh:f:.:,C": .' .. 
',' 'Naší, otázkou je,: jaké i;místo "zaujímají,' křesť~nské~cJrJ<v~ " 

(evangelická' většinová i římskokatolická' menšinová) . v: ' n():v~ " 
státějnebo jaká funkce se jí. přisuzuje, a:pak:co s~ qěje 1Íynitř " 
církVÍ; zvláště v' řadách,církve~:většinové, ;';;;,:y,' ,"'I;',.', ~'}" 

". Od samépopočátkubylopatr!1o, že' stát.,vesvémo~iveIléIll 
a. stupňovánéni:sebevědorhí má' plán, zařaditi Církve do svých pró
gramových: snah a: užíti; jiChí k svým cílům,::Také,bycbom'InohH' ," 
řícií' že i tím-činitelem" který: chtěL použíti, církví, ' byl národ.- ,Ne.:.' . 
lze:totiž'.dobře rozlišovati národ 'a; stát. šlolo národní: stát:aneb 

. '"", ~. národ,' represen~ov,aný; státemj'akomluvčí~ľ avýkon~ým orgá;, " 
, "pem>,Přebujelý nacionalismus senehodlal:zastavitipředžádný:: 

ľ '. ,.,mi překážkami na své výbojné cestě k absolutnímocL;;;;.::J .:' " 
... ·,Prvl!íkrok, jejž,učinil; .. 'by1- pokus; o<organické;,:sjecinocení 

, "zemských' i evangelických >církvL :ÍJ.~iedinou: církev! říšskou. '. 'T óto ' 
úsilí' se nesráželo ,s, vážnými ;nárriitkami se', strány' stáva j ícíc1Í; cíi; 
kvt ldeově':a '. pracovně byly, ,tyto dílčí '. církve beztoho : již; sdru.. \ 
ženy, ve. fedeta tivní svaz a měly: svů j; centrální: úřad!;v r Berlín~ 

. '. l'"Kirchenbund':) .Alé ,metoda,; kterou(chtěla; mlcionálně~sociali~ , 
\< 'stická strana. dospěttk: organické·jednotě, ;budila~hned od, po- i . 

. čátkupochyby. Jedním z:principů'prótestantismu (na rozdíl od 
ka~oIictví) ·jest, svobodná volba' dúchovnícha'úředníchfunkeioná:' 
řů,;;Toto : právo bylo;v, samem::zárodkú'ohroženo.,:JiŽ;~způsob;' 
iakýln měl býti ustanoven říšský biskup, neodpovídal zcela·cír-:-

.' kevním.právním zásadám,a praxi'protestantismuj než:přece:mělo 
býFzachováno'aspoň' zdánkvolbycjako .výraz'yůle.církve:Ale . 
ušlechtUá.osobnost~draBodelschwirigaise' tlezamlouvala vzrušené' 
mentalitě mas v: řa.dách,;,německýchkřesťanů", Bodelschwing mU7 

'. sil prohlásiti, že nechc~ býti říšským ,biskupemj metódami :poli~ .,' 
.•.. tického ;boj~'a!:.nátlaku byl' na I vedoucí místo protlačen ,důvěrník" 
'Hitlerův,vojenský: farář-Ludwig:Miiller, muž,:o. kterém ~nédávnQ 
předtím. nikdo : hevě'děl::,l'o :se :ostatně může říci :snad . bez: vÝ-: 
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j imky ó' vŠ'echf kteří se vyšvihli' z" ~ne~náimi: 'a' ;ie'mna.ría, vůdcov
'ská'místa"zéinských biskupů,. členů'·'duchovního ministerstva,' kon
sistoří 'a"'oshitních .-6řa:dů: Stafrosvědčenl a;'~blíbenL vudcovéá.' 
strážcové církvCmusiliiustoupitise'svtch,míst.:·' ." :; ,:'::.: , 

P O'd ' o'élírarin ýin š mem : dvou i vábivých hesel nastalo ~ radikální 
výsti'ídání' řídícíéh; lid~ ( hlásalo, se~:; '"odbyro~ratiscivat '. církve" 
a ,',osohrióstivůdcovských.kvalit včelo"!. ~o se 'stalo ve; skuteč- ' 

, nóstiT;Y prvníin 'směru ' se' dostali dopopředídidé; ,vyzbrojení' 
tužší .autoritouy~e' které:j e; stej né· 'nebezpečenství 1 byrokratismu i 

, v.,druhéni'isměnHze;říci, :že'·osol)nosti opravduvůdcovské,.se.:rie-, 
rodí'j'akó:houby,:po deštt'Nacionalističtí :Něriici.vzhlížejF k HiHi- :'. 

'róvi jako k vůdci, Bohem danému. Vtom,jekús:nárcidnLmystiky : 
'a'róDÍantisnul, kus bludu a; sebeklamu. Hitlerovi jistých ,vůdcov;' .. 
ských':schopností nikdo neupře. Ale, ztěéh:novýé:hcírkevních' 
vůdéů . se dosud neosvědčil' ani jeden, ani sám· LudwigMiil1e'rl . 

, .', . Rozhodujícím 'činitelem se' stalo hnutí, které ,si ;říkalo';,Ně- . ' 
Í7i'ečtí"křesfané"~Na 'ně padá o~povědnost' za'všecko;éosedálo 
ac,děje. .' . :.,: ;/i','. '",.:" ' .;>.: " ';',,;:.', , 
,i·: Cójsou a co chtějí "riěniečtí' křesťané'!?, Je :to.velmi různo-
rodá směs osobností a, směrůj sdružovaná';aidí-žená pohromadě 

: naciorialistickou myšlenkou. :1" ..' : . .. . . 

. :;'Ra:dikální a vý~třední živly v této skupině zacházejí.ve svém': . , 
." .' n:ěmeckém (nacionálnímia' rasovéiri.)pójetínáboženstvítakda-· .'.\ 
'. leko. že' zamítají: skoro, všecko,: co' je,y křesťanství podstatného. 

a:' chtějí· je : nahraditi :germánskYm. ;,riordickým" ,náboženstvím: .... 
Církevrifa '. theologické.' křesťanství ' prohlašuj í 'za zatížené ,semit-:
stvínÍ ,a proto ~ za; nepřijatelné pro Němce, 'příčící se :.jeho, ná;.. 
rodní dušL' "I ,',"',,' ," é':',' ",> 

" 

:; ,Z těchto extrémních kruhů: vzešel"pověstný "arijskýpara-, 
grar~ ,'podle kterého v křesťanské 'církvi" jmenovitě, V.,j ej í' ducho'
veriské služhě'a správě. není místa protono, kdo se nemůže, vy
kázatilinÍí: čistě gemlánských prvků: (namířEinopřímoprotidu-' . 
chovním'a i členům, v jejichž původu se zjistí nějaký: příměsek' 
krve židovské) i odtud odpor proti užívání Starého zákona; v kře;., ,. 
~ť.ans~~. cí;kvi,. výboj . proti . pojmu. po. k~ní" vvyk~uÍ>en~,. spásy., atd., I' 
'. Vdezne hlasy tohoto dosahu byly SlC uredne zaknknuty;: hla- . 
vy,některých 'vůdců byly obětovány, aletíín se nezarazil.odpor' .' ! 
lidí;'op:av~u' křesťansky: náboženských;'laiků i i: duchovnifh, a. '. ',' I 
theologu .. 'l; ,i:." , : ; '; r . " ,',' ,i .,; .. 'J .. ,: '.;; /" '., j 

Spontánně na'rozmanitých, stranách vyrostL odpor,organiso:' ď 
vaný- nakone'c ve svazu,riazývimém' "PlarreI1"notbund"--'- 'Svaz 
farářů·v tísni.;Je to výkřik důší v 'ducnovní' úzkosti i se zřetelem 
n~ metody hezohle'dnéhopostupu'se',strariy',vlády světské i.cír
kevní. je točinopravdu'hrdinskt.;, ~;: 0,:: " :. ,,: .. , ' :,: 

,Tu musí býti podle.pravdykonstatováno •. že právě ,hábožeri:' 
ské kruhy jedméměly zmužilost:m;jeri se ,ozvat; :alei činem.se 
postavit na :odpor. To je nutno řfcive'próspěch;evángelíků ~i,ka:. 
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'toHkÓ. " Politikové : mlčí ; neí;~,,: hldsitě' "pfikvědČiíjI': kl !'ÍÍá.~iIníckÝ;~ 
metodám· nacionalisticky l soCialistické' > vlády'; . Soéialištié~'é . a~:4e; 
mokratiéké; 1iber~lní: I kOÍisen,rativIW' strány"pogticke ~"s~.; vyroy~ 
nalya'usměrnily;:(Skrytě'asi :pracují,"ale'veřejÍlě:se.neozý~ajq( 

. 'Jediné : náboženské osobnosti ; aJ skupiny: niluv(a ď j edria jí, j rieleka j ~ ., 

. ' 

se 'utrpéní,a,)pronásledování. :, ll';; Oi I;:: ,', r:: '); ,'C ,'::i'"~;<,, 
~ ,,:y,té' přítomné revoluci 'duchů; v,: Německu' 'jde: Ó 'Í idklačVs'lJó~'. . 

, body;'svobody svědo'mí,iduchá;: svobody"de'mokraéiě>TéiítO"'hój' '. 
'. ,ď nynVzásadně;'i prakticky vedou' aries6ií;, křesťané. Cí~kye i P!a,: .. 

, cují <>' udÍ"žení ,vymoženostínovověké; kultut:y:prq; 'přítomnost' :a~ , 
pro búdoucnost; pracují" bojujíaJrpí!za:'pštatrW:složky'národá: 
á: pro 'ně, trpí za m,ravní 'hodnoty o. li dství' á: Hdstva;'Usilují'za
chovati základní'· duchóvní,.' nábo,ženské', státKy' ,křesťanstvÍ/:ze 
kterých vyrostla a 'nakterýchrjeivybudovámi 'stiukhira' dúchc,-.:! 

• vého a kulturního'života::evropského lidstva:":;":<''! :,i;"; ;.o:;! 
.>, .. ,"C[' Přes všecky'vady': a'slabosti'jestcírkev'svědky~í'i;nositelk6Ú' ", 

,', těchto ahsolutních hodnot' lidskýchi'a::nadlidskýéh, '!bbžskýéli! 
Proti rasovým předsudkům, proti běsnění' 'oácioriáli;mu,'.' :přoti 

I nárokům ;ďstátu na absolutnost, proti sekulárisaéP'(zesvětštěn( a 

',! , 

.. počlověčeníživota) trvají církve' na :ohsahu~vého"b6žskénórpo::' 
sláníá' úkóhí. Církev' sé právem nechce" dátóvládriéiut ~státein a 

, politikouj' nehodlá'"ovšem' ani sam:a'ovlá~at:stát/ák.úsilitje"tv6J· 
. řiti;, formovati, :vyplňovati,!vésti: :vnitřní' život 'společ~osti, d,úchá' 
člověka'"i'." ":", '~. t "~:!~ .. '; ~ ~.C?' , :< . I,:;" ,,·:·}';.·~:··;,;Il·; ,"{:,7J;~: 

To, je smysl dnešní revoluce auchů v',Německu>V,'tom je: skuj
tečná revoluce,' vzepětí dúcha, 'člověka, i N ěniée:" , r' }.J, ,;: i 
,: ~: Nacionalisticky: sócialistická stranaividí:v i sobě'riěIÍíécl{oii're:! 
voluci.; Veskutečnostirje ,reak'éí;":.ipátečnickým.'odboje:m proH 
svobodě~':;deníokraciii ,:mezinárodnímu!cítění,i a' 'úžívá! reakčních' 

. metod útisku :a'.násilí;n)!) . . ':'l;;:;';(!, .~. • .•.. '"'\ í:./:,:.l(1! ' 

, Duchové,nábožénské, křesťanské ďv~epětí > ,církví !:jé tvořivou 
revolúcí probrudoucnosL'ď, '.:!ď\;:;:.{~::;>:ď; •..... 

. Náš '. celkový. odsudek naciclIlalističky socialistického hllUÍíse 
. týká cílů< i metod.' Ale ,to'nás nesmí činiti zaujatě slepými a od
rnítavými ke všemu, co nynější:'režimtřetLříše: činí,- podniká a 
chce: ,Pb.! jeme, ~e, tentó režim •. potírá ,.vymo~enosti ,de,mokáicie, , 

',že"výlučně nacionalisticky 'ódmítá' a:":pót1ačujé\'éškeré ,'pokusy; 
ď o mezinárodní' sblížení;: ódsi,ľzujenié ;jenoďstánoviskó:,ké'Spoléč;;, 

" nosti národů' a k úsilí o 'odzbrojení, jeho nároky na-.tak'řečené '. ' . 
. ' zro,vn~právIÍění: v otázée, zht-ojerií.,Ale;vidííne:jeho' ;sna~u to: sjéd;-

nocení.národa" uznáváme, co činí pro .řešeníproblémuinezaměs.t~ 
.na~ostLplánem na 'osídlení, venkovac:městským dělnictvem,1 ce:
,.' níme,codě,lá~pro'mladé.lidi, aby,načisto,neodvykli prád,';aby . 

jim bylomožno zakládati rodiny. Máme zprávy, že ~toupla' 1íro~ 
veň,:~eřejné' mravnosti. ,Mnohému by se~mohla,!,cizina:,učitod 

,naš'Ích s9usedů; ;Je; vidět,že t se .dá' mnoho', učinlV,pro,veřejné 
blaho.:Nevěříme, ovš,emí' že: jediná cesta':kJori1U ;je,cesta:Jbrutá,l- ' 
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, ',nich, prostředků., N ěmecký,národ, prochází kdsí; ,j e' to podle mého 
'~~4ii' 'ryei~,~p'i~~~šf~r,i.s~' d'!Tn.?,k;.ac~e.;;, pernokracie ;(v>nejširším: 
smyslu) ,trpI"a' ,zapasl, osvoUďexlstencl,s mocnostmI reakce" ,na~, 
Cioria'ismú,' ,#íili,t~!i,sfúú: Í; p~siJnp~!f:;;:Z~pas: ':Ilebude,' snadný ani ", 
~r~tký~ :;N'ěm.~~1{f!,n.á:r.9d.: mi lPěj ;}fl~d9rostl .•• oq~anickýmďvý'vojeni, ' 
výchovy;Alepravětafo 'tíseň, sdruží ,skryté ;síly:duchové, ,zocelí 
j,e,zo~gall!~uje.;.~iWo.)Iledovede.iPledytqat" jak,dlo'uh,o'.,pótrvá '. 
pří~onlDý : r~~~m.; ,lYh1s}me,být! p'řip'rayelli ,na "trYánI: dost. dlouhé:, ' 
Ale. jako; se ru!;;kému' bólševismuonepodařilo;vyvolati:světovou 

,ř~vol~~(~o{n,~ÍÍ}~ft-~,:)~k ;ne~~él~v.mít:anLfašis*kÝrpokus z, Ně-, , 
meckasvetoveho,a,trvalehouspechu, .. í ,i,;~'i;:, ;:''';I I"::",.' 

. : '~:Tp;~~~i'ďn~~(~ýj ďchlá,~liol.ením: a.Ykolébávánim do ,bézpečnosti ' 
~,,~e,~inn()~H:pr,~ o~t~!rtí syět,: pro.: s()usedst~o, í ani pro nás. Možno, 
tíc,i,.j~ :q~I1}~~z:a,ci~:,y):\l'~me5=ku, pd,války nezabezpečila své,po.;., '" 

, 'sice, právěpronedo.statek soustavY,:.pro~:nejasn()st., cílů, 'pro., 
. 'C:?é!lx>~,t"rIlI~~o.~;; .pro~likIlé!y(}sLve;yýchovnéj)ráci:xNato, již: po 

mnoho . .letvarOvněi:upozorňoval ;:např.'; švýcarský r,náboženský" 
~~§h;Jíst~;,L,~·~ph~rc(Rp.g~z!.'"i, ;;,:J; ,[ ';u:::~',q ;W( d":'; .;>:,: 

l~ :;~!ít0!D~~,pr9Ji.r~~Y91uce~ v:Nět.neckulje Lpřím()u výstrahou, naší ." 
.. a.každé demokracii.?,: ;", ;:;:i;;; .. ' i: ,;':;i( {';.;·;i:; :,:.; ... ·'·.}'!i' 

.. G"·;.r:ř()~~cí~~Ye,',ž~l~šiě:)nekatolické" ale 'i '. pro:minsk6katolickoú, . 

.. i~; ,pa~ ,t,a,to, prpti!:~yol ~c(! A ůtkliy'ou' yýzvou k .výchovné práéi; po-: . 
. ' s,~#y~p typ#vé,: ,P?dnětné. '.: Je ':;,nutno ,důtklivě;a, sOl;1sta vně, vycho';': . 

vávat členstvocfrkve v'tom~co je podstata křesťanství' a jaká 
, jej :iéh.o pt:a,ktic~á~_aplikace YLžiV:otě;cÍrkVea společnosti;. jaká je' 
funkce' drkve vl,~~~ía přenesená,·: jaký jel t:lormálnL aj žádoucí 
v~~ah:;~e_zL!:írkyL a,státem,;\ j aképovinriostirná :cfrkev: k veřej ~ 
IlR~ti, j,a.k.é;.jE:isJ j~jí :risiko; v:.sociálním 'děnÍ' a~:tvořenÍ;, ", ;;~, :j',. 

.r::j;~~e~fanský:Jid 'takto :Ny:chovaný.i á::připrave#y::nemůže, pak 
. býť zákeřně a omylně překvapen a zmaten, žádnou ;f(!volueí 'ani 
. p'1"Otirevolucí.: <~) ;1::',:",.,: . ';;;·:,i Li ., ";,;i, ,', : ::':u(;' . 

.. , To, 'je P?uče~i'z Nětnecka. ..!;<ii~;" Fr,' žilka.,,, 
~~:: t ~.~+; í.d {)~~-' t·'·:: 

.!:!·ibf:j;;"t~' L~:,. :1; 

':~'" t '-i ~ '. ~: ~'i:) ''1 L'. \~ 

' .. :,,$ .;, J',:.y >-,., ... ,,,,- "v''· ': .... ,." <, ,'" o~;": '." ',' 

KONKURENCNI'PRISPEVKY'AKATOLIKU'KE" 
. (,:".~j,';\J •• "",.'_.'~'\'.,~, '.Jo.,1y "';v"'!~, o ,\ ~{'~ "" ~'-' ,'. c ,- • '.~-""'", 

KATOLICKYM': UCELUM: KULTOVYM.: ;;11'(: 
:".::fi~):::j"f ls;i: ~t~';~U,~;,i~ ',\ ';(""'1.;1, .',;;.~~ '/ ~~; ,s j ,:~ ;'~:"M<:: l/IJ'! , 

-ll :.Podle i ,římsko.:.katoHckéhó ,kodexu iná'~ katolická: církevpřiro-

("" 

. "-7"~ 

. , 'zeriě. právoinábyvati, míti'a·spravo'vati'jměník 'vlástním:účelům,' 
a;to .svobodně'a nez'ávislerna'svět$ké,moCÍ; 'Totéžoprávnění! při"'-, 
suzúje:se fédúotlivým'kostelům1aprávnickym 'os'obám,odcírkve 
uzn'ilDÝmia::pró církevní účely existujícíni~l;;::i~:; {I::.C,:;; ,~, ' " " 

Lo Uvedení' tohoto:.práva v: život'a l.jeho;uphitněnf. na: venek je" . 
ovšem možnéJpouze' v:mezfchi předpisů, státních. Podle dnes . plat,": 
něho' práva. nerií.institu~ím: cÍrkvé':k~tolické:.bráněno 'vnabýváni" 

\ I 
8" , '. , 

" . ,/ 'I 

I , I 
':2' "':1' ~ ';,' :. ".; ..~ '; : 



\': . 

" ' . a drŽerií májetkÍlmovÚéhó i neÍnovitého>St~rší,'předpi~yi zál<onů 
',<, ' anÍortisačhkhjd/j. 'zákonů:v:Ylučujícíchresp.'ÓInezÍljících ztak 

zvanou', i ,mrtvou !ruku'~ I veZ:půSobilosti.nahývání >jmění,' ;dnes ~ již, 
neplati;'~;,;:';,;,'",,;' (c' ,;::!.:,: ;i:,ď; . ':';""1";:;;;" ,',',i 

,I Qírkevkatolická·připisuje sivšák v~dle; tohó ,také:ještě.'právo' 
nezávisle' na: státu z,daňova ti sv~, věřící. vybíráním ',příspěvkCi na 

, kult, ,na;vydržováníduchovenstvaavůbec riasvé, zvláštriíučelY;· 
" " ,Samozřejměije: i tento druhý.: zpusób: ,íiábývací závislý' na; státu:: 

,,; neboť zdaňování j evýlučným právem: státním, z: něhož,: j en: on 
"může připustiti výjimku. '-::( , '. '~:; >, , " 

i,', Z,dálo:by,se'samozřejmýmpožadavkení spravedlnosti,:aby:ke 
kúltovýnl' účelům, církve římsko-katolicK,é. byli :povinni: přispívati 

, '(I jen její příslušnícL:,Zásada:ta odpovídala,by:v ,naší'ústavrií,li"-
, ':,stině(§ 124) ,'proklamovanéi,:rovnosti::všech'qiáboženských' ,vy

I znárií: Zvláštní privilégované postavení, jež' i:dnes :vnašem státu 
"ď zaujímá římsko-katolická, církev, přináší vŠak s sebou řadtÍ:: vÝ'.:. 
" ji~ek. "Jsou to,ohzvláště břemena,; stavební, .. je~; podle;starších ' 

dosud ~,ďpla tnosti ,zachovaných zákonů, a naří?:Emí, postihu jí li t pří- , 
, slušníky jiných' církví, " a'přij ichž rozvržení a . v:ymáháníspolu.; 
"působí jednak:! zastupitelstva obcí, ',jednak zvláštnI.!obecní: ták 

:zvané koDktÍrenčnL výb()rý. ,:';",:',1 'I' " .,', :: ,":,;:;>,;: ' ,:: i; ~ 
"",:Dodries platný zákon ze dne7.května 1874, ,č.:.50 ;ř.;z.,upra

, :V,u jící : zevní právní, poměry: církve: katol ické;' zachoval v : plaJnosti 
stará ,zemská: nařízení; o ; zřizování : a. udržování: ka tolických ,ko,: 

, :', stelůa"obročních i stavení IV: dobrém; stavú, jakož' La, óp~třování 
kost,eln~ch parament:ů;,', nářadí: i: jiných. potřeb. : Y ;těchto věce.eh.; 
lllají' správní ,úřády:, učiniti nále.žitáopatření,; aby potřebné, ,vÝ:: .' 

· lohy byly zapraveny, a'to, lllá-li Ik,niIn, něčím;přispív(lti,některý' ' 
veřejný.,~«?ncl,;z povin,nostiúředníj,nežád,á~li s,e;v~ak;nav~ř~jném " 

· fondu nic,. kpožádánístraÍl. Zvláště," je-litu více, p'oviÍlovanýclť : 
osob;' "má' : správní:' úřad' naříditi·' ústní' ; j ednán(' . (řízení / kciÍlkU.; .. '. 
re.nčni) "p.řFněÍnžmá zji~titi;, jé'-livýloh' těc~ skuteČně' zapotřebí. 
'apotommá'přimětivšechny 7 účastníky' k: tomu," abyďse'·shodli. ' 

,jak se tyto ~ylohy majf'zapra:viti;' Nelie·.Ji'dosíci,takpv~ 'd?~()ay. 
,budiž' o I sponié ,;povinnosti 'rozhodnuto' ;pořádem.' ',instancí : podle, ' 
, skutečných'a právníéhpoměrů? vyhledánýchpři :jednání' nebo po 
· "něm; a to podle, povahy r poměrů b,uď; S konečnou plat,nóstí ne.~' 
'je~·provisomě.··:;, ',"'" ,:.-,.;'.;';' """".,",:'<',';,"/.':": 

:,:':,~'Podle těchtcí<starších'; zemských' nařízení 'nesou' zásadně·...:.!. 
nehledě k (p'odr~hilOstem'~ " veŠkerá'; staveb,nf 'břemena> vl PrVllÍ, ,:. / . 
řádě"ti;:-,kdó',:jsóú·'.k .. tomu, . povinni' na" ~ákladěď nadač~ího "listu;· 
.~nilóuvý, 'mbb<j:' jiného právhíhO' tituluj není-li : tákto'povinn9va''; 

',': / ných:nese;útraty postradatelný vol~ýpříjeriípřísl,ušnéh~ 'koste~, 
'. ,',la; a' nestačí:'liáni tyto' příjmYí přispívají spcílečně'patron(apři~ . 
',' fafenf osadníci'(členovéfarníobce);ď ";',,;;;!:,:,,>, .. ;'. í (:;, 

'.' N ásza i íniá zejména povinnost těchto posléze' ?žmi~ěný~h: čle~' 
nů;farní'obce;:::;;<~:': : """,,:";' ' ',,' ,ďl 

. ' 



, , 
''; ., 

, ." Podle§ 36. 'ciÍo~aiiého' zÍíkonai~ 7;' května ,1874,. č:SO ř: z;;' 
': nemá-li některá farní, osada:: na Uhraz'ení.potřebvlastního ,jmění • .' . 
; nebo néní':'li tu jiných prostředku církevních, kterých ,by, se k to- '.'.' 

mu mohlo užíti, má býti ná,jejichzapravenLrozepsánpříplatek, • 
na .farní 'osadníky;' Podle, §,L. zákoIÚl ze dne 31. ,prosince ,1894, ' 
č.,7 ř. z; ex 1895,' majípak'b'ýtikplacenítéto,přirážky'při-
drženi :také: a) ,ve farním ,okresu , (duchovní' správy) ,nebydlící .. ,', 
,katolíci téhož, ritu,'; b) rprávnické,. osoby, ) společnosti a,společeri- ' 
stvaj .ježpodle stanov: nesledujívýlučně,nebo>převážně účely 
některého jiného vyznání nebo jiného ritu, tito obojí podjJod- , 
mínkou, ,ze: je jim přE!depsána pozemková'pebo .: domovní daň 
z usedlostí ye,farním okreslLležících, nebo.že majLvefarriím 
okrese provozovou,nebo závodní správu. podhiku'nebo zaměst-:- .' 
nání,: z nichž, se předpisuje, tam ',daň, z výdělku: .neho z příjmu; I 

" v některé, berní obcidejíž .území. zcela neboz,částileží vokresu > 
, . farním: ď: .' ".::" ,I ,ď, ',,:,,', : ."';'Ií"":< '. ,',: " ,,: " 

Jak~nejvyššrsprávní soúdvyslovil v'nálézúze;dne 29. hřéz':' 
na ,1933, :,č.'15.061j31í'zavázaLtímto' ustanovením: ciV"zákon,ke 

"konkureilci' právniCké osoby; 'společnosti a společenstva' jako' ta-
kové,;t. j.'poplatníky· (zpra:vidla;~elkéH}éz'ohledu'riato,k'jaké' ;, 
církvi jednotliví společníCi takových sdružení náležejí, aže, 
proto aiIi' téhdý, když 'všichni spolE~čníci přináležej í jinériáho- ' 
ženské spoléčnosti,'nemůžé, taková 'společnost' odmítnouti· kón- -

, ,kurenční p'ovinnostiježto subjektem' k placétifpovimiýmneníď 
společník ~á~;'.nýbrž společnost 'naveneksamostatnájkterá jako 
taková nepřísluší k 'žádnému! náboženskému'vyznání. Na;tomto, " 

,stavúplynoucím ze zákona'nezměni1 paknic'ani§; 124.~'ústavní '. " 
listiny; ani §,8./zákoÍÍač::96/1925;,i-;'~ ",,;; ",.:.»":'\ 

" .To,.ó~ši~'·n~tÍí jediný 'případ; k'dýďpří~lušrí& cizí, kÓnf~s'{ je 
fakticky, 'povinen přispívati kekatolickýmučelům kultovýin. . 

" 'D~lší~takovt~ po~ě~ě 'dosti. často '~~~pakujícím ~řipad~m . 
jestteti, ,kdy se jedná o úhradu. nrukladu, který postihuje. obec 
z titulu věcného patroiuÚu, ď nebo. z..i iného převzatého .,závazku ' 
vůčiřímskokatolickédrkvi, a kdy te.dy jde ,O' závazek, ,který pře-:-' 
vzala obec, jako :representantkaobyvatelstva jeho jménem. ;]'a:
kové náklady musí býti kryty stejným způsobem jako ostatní ':" 

-obecní vydání, t. j. v první !ad,ě výnosem obecního :i~ění,'a není-:- 1 
li 'to možno, .stejnoměrně. všemi .poplatníkyobce~. Ani zde, nelze \.' I 
se s úspěchem dovolávati předpisu § 8: zák. č •. 96f1925, ježto se .'. "; 
strany,lpoplatníků obcenejde:o plnění pro účelykultové,nýb:r:ž 
o příspěvky ,k účelům, obe~ním; Povinnost poplatníki't k požado- I 

. vaným. od. nich příspěvkům, vývěrázčlenství ve svazku '()bec~ . • 
ním, přičemž'o:ázkajejich';náhožen~~éhovY,zn~ní' neilláv~zria-:" ; I 
mu. (V podobnem smyslu rozhodl,ne)v. spravnl ;soud,v, nale<!;u .. i 

ze dne 12. 'května .1932,:č.7.773.L: ' , ,.' ./ , .. 1 

V posled~ídobě za~ěstnávala příslu'šníky českoslci,vénské.cír~. 
, . . ~'; - , , 

10 
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'-, I , I 

• kve;'téžotázka, ',jak,dalecese
ď 

mohou akatólici zúčastnitCvolby' , 
,'"do'!; zv.lionkurenčních ,výborů na Moravě a ,ve Slezsku." \.", :)~ ',' 
"V,Čechách;,tato otázka, není aktuální, neboLzde'"obstarávají",' 
záležitostLuložené,farnínl osadám" (§,35 :~ák.,,50/1874) :až;'dó,: 

"jejichitsta:vení.obecní, zastupitelstva.; , Tato "se,;:mají; i.'nadále 
usnášeHo:závazcíchk církevním katolickým ,účelům a postarati, 
'se o úhradu, příslušnéhoriákladu, ; který pak; ovšem, možno; roz~" 

"', vrnnoutj:,jeňnaipříslušníky,CÍrkveřímskokatolické;'" ď ,i: '; , " 
;, N a Moravě , příslušf právo voliti kostelní-konkurenční výbor' 

" .podle, §, 14., odst., 2. , zákona,č;,11j1864' nlOr. zem. zákona, ,všem, 
členům obecních rad, i když nejsou katolíky. '(náleznejv. ,správ~, 

, ilího: so'úduze: dne ,21; února 1933" č.,.1153);';Pasivníprávo',vo~, ',' 
lební do, konkurenčního' výboru ;akatoličtíčlenové obecního>za~ 
stupitelstva' nemohou ,míti již vzhledem k výslovnému:;ustanove .. 
ní §, 12.;: podle něhož, ani, při. ;Usnášení: se obecního zastupitelstva, 
o zvláštní přirážce, k úhradě, příslušných ;potřeb:cÍrkveřímsko:',ď' 
katolické nemají. spolupůsobiti' nekatoličtí náboženští ,příslušníci.' 

Jinak, jest, tomu ve, Slezsku, kde,,',§ . 13",zákona,'2/1864 'slez:' 
z~m. zákona;(ve znění zákona č. 5f1867): stanoví:,výslovně,:že 
právo volitiavolenu',býti (do těchto konkurenčních: výbOrů) mají 
všiChni katolíci obcí; místních nebo částí obcí, k faře, náležejících;' 
kteří tamtéž podle ;řádu,~volení v obcíchvoliti:a;volénu hýti" , 
mohou. ,.;;, ','''' , ;'~; "",,"; ,,' >,.,(1,;:" 

, " Od; těchto' oHcielních, konkúrenčních,výborůdlužno ovšem, 
, "mzeznávati různé: jiné ad! hoc tu i onde zřizované: hřbitovní a ji-
, né, podobné,;',výbory,'na,něž'se',nevztahuj(předpisy, citovaných 

zemských ,zákonů. ,;Takové,výoory, zřízené ,pouze na podkladě ' 
, soukromoprávní i dohody (např; mezi ,obcí a ; 'místním ,farářem) " , 

~' , 

, . á pověřené jen! určitým úkolem"nejsouvědkul~ovoú,i nýbrž zá,; 
ležitostí; spadající"do vlastního' samostatného, oboru"p*sobnosti " 
obce a nemůže profo :y'otázce; provedenLvoleb, nikdy přicházeti 
v úvahu'nábOženská;příslušnost voličů a volenych; , ' , 

" " "IV. 

-,' ~ 

, , ~:' ~ : i l. : ) ~ 

," ,"- , " -, 
LIl'URGICKE HNUTI . 

. ;1." 

- 'Po-dá~né~' odli~u 1ituigi~kých Y~d;~'rd~nÝč:h, ~~ičin v XVII. 
a XVIII. století nastal pozvolna do konce.XIX-. st. příliv ,liturgi- . 

. ck,éhó. zvlněriLchládného. období,":' křesfanských:církvích'i jež 
. jmenovitě, v nynější, 'neradostné: a . rozvrácené , době ,Všech, proti ' 

:všem hledají'sjédnocujícf :apósilújícíútočiŠfě'v'oživeném, Ii~ 
.. ,turgickémhnutí, kteréž: ve svých nejhlubších,ko'řenech. jest, dě-

. - dictvímdětství lidského pokolenLHo,dnocení Iiturgieu nás bylo 

I .: , 
II ~. 

., " 



" 

:,. 

',1. 

z~láštěča~ovýin tetriatem. V 'záČátcích CťS ~ ,v~době s~cese: pra;':' 
voslavněorient()vaných· našich' členů. Liturgie tehdy hrála'. důle
žitou ; I'oK: a ,::přivábihi.:ninohé :do; CČS ~'místo ,dočeskdbr;'>~írkv:e 
evangelické, i neboť tato, má (namnoze nej jednodušší' formy Jitur: 

, gie ~lova; ale nikoliv úkónu v'takóvémíře, :jak ,by to trojstrá~ko~ 
" . , \Té, 1 ednótě lidského dubha:: odpoyídalo:~šak i)~ !lí' ne~ml~ly; do-' 
'sud úplně' toúhy 'i'pokusyliturgické;' .,' ' "",:.';."" " , 
, . ,\,Jakou všech národů: a\e\ichpraotců: se',pro\evovala~ odvěká, 
vrozená,touhaďpoďpravdě 'a věčný : hlad lidské ,duše po 'příčině, 
vyšším 'cílFnacházel ~ podle" jej í kulturní >Úióvně 'své I misy'éení 
roztodivnými ',náhrllžkámi,· nejen' v oblasti rozumové, 'nýhržhlav,-

:' ' 

ně ,citové, tak 'podoQně' nacházíÍneve .všech 'dobách děj in :1idské~ , 
ho pokolení: životní', úsilí nejvnitřnějších ; hlubin'1idstva 1po'po- ' 
chopitelném (I výrazu a využití i Uvědomovaného vztahu> k ď nad.; , 
smyslnému" nadpozemskému: nUmen; jeŽ ,j iž pravěléý člověk' ve 
svém' :pocitu: stvoření ("Kreaturgefiihr~):více vyciťoval,; než; po':' " 

:inávalv'r()zm:anitých' podobách' vi'jeho'óhromujícíni' mysteriu' 
(;,mystei-ium tremendum") .a' obdiv 'vzbuzujícíni:majestátu' (fasci-,' 

'" , nosa,:majestas),l) Ve' všech'náboženstvích světa 'nacházíme od 
nepaměti stopy 'po úkonech a' 'zvyCích;! 'jež'é: zoveme ; všeobecně ' 

, k'ul te m,' jímž lidstvo, projevovalo 's'vou· víÍu-"ve'vyšší bytosti' ',' 

(, 

si větším,'neho menšírí{podílem na 'vytvoření světa, 'jímžse sna: 
žilo.vstoupitis nimi vesty~ úctou a,dosažením jejich vzácné přízně 
'v,těžkém'svém živoťním:zápase'se'živly:ise!sebous'amými. Tak 
vznikl kul (fetišistický, tabuistický," praeanimistický i atd; , s .pe': f 
sirými ; formami; jimiž' si;pravěký člověk,' projevóvaVpodt· zá-i. 
vislósti a úcty; k'vyšším,' ,nadpřirozeným: 'mocnostem. Pro kult" 
křesťanský·'ustálilo se použití ře~kého názvu'; I i t ur ~ i e :(lei~ ,,;:--~ I 

',' . turgia); kterého 'i u nás používáme 'Vi přeneseném smyslu na ...... l 
poli .~atolic~ém,:a .to v d. vOjím. <~ir~ím, -ja~o '~ouhr?u ',všech drt~h~· .' I' 
bohopocty Cl bohosluzby,rozhcnychobradu a:vseho"lcos mml ~ .. 
suvisí a V užším smyslu 'slova 'jako liturgie:parexcellence čili .. 'I 

.hlavní' bohoslužby' nebo' mše; V titúlu, našeho pojednání 'máme 
na. zřeteli užití názvu liturgie ve smyslú širším, jako ,soubor kře~ " .' 
sfanských obřadů,' úkonů a zvyků; modliteb a zpěvů, ' symbolů 

,a průvůdůapod.,. jimiž vyjadřuje~e,a posilujémesV'ůJ . vztah 
.. kBohu. , • '. -, 

~ . .' 

" . 2. 

,Křesfanskálituigie má svůj' staletý, ha tisíciletý. vývoj. Neh' 
starší aiďealnívzor.:křesfanské -liturgie tmáme jižďu Ježíše:sa~' 
mého,ďa'tó'přijeho: posleďní,večeři.,Snadse tak ~dálopodle ori,:,', ,I' 

',eÍltáliiího :'zvYku v'tehaejší době' častěji.' Tentokráte 'seto' dálo 
soozvláštní .procítěrié:lsH a Ópravouv; tak'fozho'dujícíchvíli, kdy, 
U" -- • ,;:, i'"}~::.'~ ':'.:" - ,~~ . 

. ď;. 1) Těchvýra~ú pouŽívá R."Otto,' ·;,Das'.HeiÍigé/'4:.:vyd.,VratiSlavÍl,' 
1920, str.5-46.;,; ,;\.:;; ,.:,' ':;.,.' 
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" 

:j~jich, xiitra:zachvívaíalse.,posvátnýmnapěÚ~'iv]'oč~kávánii"xiě_,'" 
" ,čeho."yelikéhoi,'Nidíme [Ježíše, :ye'shromáždění', s"jeho : apoštoly ,,' 
ď;, :jako,:nejužšLjeho::duchovrií ,ródinu,> zárodek ta příštího králov-, 

, " , .stvíbažího: na, zemi,' 'anse ,s 'nimi, spalečně "modlí, a 'zpívá; k:riiňi',~, 
:mluví,;:umýyá;nahYI::pozvedá·~chlébď,'a..víno,žehná :je::a požívá' 

,I .s ;nimipasléie,svau poslednL,večéři.,Tedy;'znamenáme,při tóm: •. 
',slo'vo 'a;úkotz ')v·organickénÍ,:živém spojení. Samozřejmě nebyl,to,;' 

-, 

, '.i ědiný: ;-drúh,,!j eho ,duchavního J: společenství s: jeho ,nej bližšími " 
;:věrnýmU,Běhe'in,>: doby ser rozví jela: i kyriaké : oikeia ,; ,čL i krátce \ 
" ,ekklesía,.t.;j;, sbor Páně nejen:do:rozsahu, 'ale LvnitřníhlaubkY'l 
"abOhaté~vnitřní i;:vnější členitO'stí,také:i,v ohledulitúrgickém: v 

";;'; V:abciďapoštolské; se ,v ,liturgii, kráčelO' lve stO'pách zbožnosti., 
, Ježíšovy:, Liturgie apaštolské; éx:y' zůstala: nějakau: dabu :tak; je'do:' 
, :--.ndduchou t ale; členila i se;.stál~ ··znatelněji:~v<:.boh~služb'u:\úk>~11:·u: ,,~ o" 

.. Večeře 'Páně (kyriakan. deipnan) a, bahoslužbu slova (pánta 'pros 
ik d ') 2) .-- , , .,' , 

O' a omen. , '. I '., ,I" ' .' ,I : ':~ :'l' ... -',i' 'i. 
"Toroz,dělování ,ab6uhlavních druhů,.liturgie ;postupovalo';stá-Je markantněj i ,zač. II:, století, kdy podle Pliniovalishi:a zprá.v ",' '\ 

, ,Didáché' byly "oba druhy 'liturgie přesně ',rozlišavány :a'vy-vihtity,' , 
",se} zvláštními názvy :'s:hbdně ,: znatelnýníi' : synkretickými':: vlivy , " 

,pohanských mysterií 'á ',židovský~h','synagog; ,Prv~í,\zpráv~.o .spo- . 
jerií O'bau' druhůniáme:z.Apalogie I.'Justinovy .z<:,dohy,:'·kalerii 

".;r.150po.,Kt:istu; ,,:' ':-': ~:';"" ci" ' ,', ",[,j:" 

'.' ",Z Pavlova, liturgického; typu ' 'vyvinula; 'se' liturgie;' řhnského : 
,. biskupa! Hippalyta' kalem' r;' 200' se 'shtrazákomií: myšlenkoú;' óběti 

, . "a.podle Apoštalských 'kanstituCí ,kal :r;' 380: ještě s .větším: židov-
, ským:přízvukem aŽ"k přibližné' stavbě eucharistie: v, theatrální 

,',. mysterium výchadnícírkve, kh:rá vytvořila, siběhenlVII. a VIII . 
. 'století dva hlavní typyliturgieChrysastamóvy a Basiliovysepi-, 
, klesí.a /magicko-mystickau,transsúbstanciací:skrze:,puchF sv~ . 

V církvi západnL Řehóřem'VII.', a' Urbanein, VlIL' r ;t1634: ustálila' 
,se liturgie,v: odlišnéiU' ~ypu nekrvavé ,()běti)Kristo':Vy,s. tnirissub::
'-stanciad skrze ,slavaiknězova,' s;.důrázem na· prvek-sakrairiéritál-: 

·ní s restrikcí ,význámu'slova .. MimaAó:v, obou', ,církvích i se\vyVi-: 
nuly kroniěsvátastí 's mysticka.:.niagickým~pajetím!;ještě;;Í',jiné 

. a četně liturgické 'lormy významu podřadriějšíha;<na,př;: sakra
,IIÍĚmtalia, henedikce,:exorcismy, pravidelné" deimí"modlitby'kně~' 

, jží,'pO'božnostis modlitbau; zpěvem' Lkázáním,qjrůvody ,a'pad;{. 
:'.' .. ?e. značnýmivariantyďLutherovými; ~wingliho"Kalvíria;a'i." 

" ,'reformace :světavá'pazměnila 'radikálně a podstatně liturgii'obau 
. "hlavních: cí~~ví '!í?l; ;že~dstra~i~a" jejI;zá~lu~ný !kar~kh~(~yst!- : 
., -' ·cko-maglcke 'obeh' nebO 'symbohcko-myshckeha:dramatu?s pn- " 
/ ,!vilegiemi'kněžštva~jakoprastředníka{a subjektu vten:smysl,;že 
, "'liturgie' jé; shižbau" skrze' slovo"atíkon, 'kteryž,ďma';význaÍt1('psyo: , 

j , 

, ';". ,.,.~');'"."~.:~)-" . ~ :r'~'~-~ ': .. ,~: ·::I:i'(·:',:,.,~: ':, ;;",1 1_'{::,7;:'_;_'~,-~,,·~~?,,:_~::):" , 

• ,ni Tak' Sk ap., 2, 42. 46.-47;' 5, '42;,rI:',KÓr. i ,10,:'16. i;1.;:11;(:20; s1:: ;', 
14" ,'12-26;;,14,.3,3~4",/r.,.:' ",' ' , . ,~... ': .. i" :'\" 
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;chologicko-pedagogický .'Subjektem:jejím není hierarchické k'něž
• stv-o, ' ale 'obecné 've'smyslu,Lép; petrovy:2;· 9, totiž obec' neb 

,I 'církev'. Zůstává: však 'dostiď:rozlišovánCdvou hlavních druhů: 
, - Néčeře' Páně a' káz~rp,' ane~ se:obéspojuj~ :'v: jédnu'hlavní li-
, 'turgiis2středisky,'což jé ótevřenýmproblémem,pro mnohé a 

činí dnes; potí~éj neboť ,po dobách: úpadku liturgie 'v ď době pie
tismu ,a: 'racionalisnúiriénachází, ' bohužel, N ečeře . Páně tohový
;zriamu"u: všech:křesťanů;-"jiikému' se·c,těšila v"době"apoštolské. 

'Ostátnfpodruzné>formy: liturgické všechnýbudto ,bylypodro~ 
benyreIormaČÍlí. koucépci, aneboodstranětÍ'Y. 'Ostatní reformač-' 
ní'směry'r s.církYí aiiglikáD.skou 's,rozličnými: variacemi stavěly: 

. ~světším nebO :menšÍm zdáreřn'nauvedenýchtěch historických 
,'.3 ':hlavriích ,druzích většinou, eklekticky 'podlé syé ideologie. ~;:, ~ 

" : '" '"Mimo :atheismus dvá·hlávní typy kulturních', proudů zasaho-' 
.'valyri.tšivě 'do' stávajících, liturgických 'forem. Byl 'to náboženský 
. ,reformní směr piétistický V 2: pol. XVII. a zač. XVIII: stoL , 
"spozdějšínÍi' odnoŽemi 'anglickými akontinentálnínii, 'na př: hra'-
, :trskou ober Zirizendorfovou.-Pietismusjako náboženský směr, in- , 
"dividualistický kládl' důraz 'na subj'ektivnínáboženské zážitky, 
'a os6bníznovuzrození'a posvěceníiv, kollegiích pietatis modlit- : ' 
bou á písilí, neměl porozumění. pro církevní život v obcích vyjma' ",' 
'herrnhutanism ani, probbhoslužebné formy. :Raciónalism'XVIII.' " 

',století pro svůj chladnýrozumbvý karakterteprve přivodil·ještě. . 
. ':Ve 'větší míře, než pietismúpadek: litúrgického;živ-ota: vyjma oje- -
'dinělézjevy.',Církev římská vzdorovala. ovšem rušivým těm či-

, niteIůmvíce, nežcírkv-eevangelick~, o Východní ani nemluvě. ~' ' 
t • _ ' - , ,~;.. •. "' " ;. ,.;.: ~ ': ,> • 

".: ;é'.. C':' 3.,' ,," 
>' , <. ',i''- . _ J' \"; • o-i.!.!< . _,'; 

, ' Ale přes ,nepřízeň doby uhájila přece liturgiesvéeksistenčúÍ 
OpTá vně ní. Vždyť' nadměrným' pěstěním" chládné : rozumové.' obla-
sti lidského'duchalidstvo nedošlo v éře, pietistickéhO'zhožného 
'-individualismu, a osvícenství svého, všestrannéhouplatněnC,á:: <, 

,plného upokojení své touhY"po přiblížení se. tomu, jenž byl od:.. ' 
~věkým cílem; lidské závislosti a úsilí na cestě za' pravdou a bo
:žím králóvstvím~ , '" ",' ',' ., ,'; , , 
: ; ,Qsvícěný,:člověk se ,přesvědčil: žerozUIn nEmí ani prvníIllo~ 
, hutností lidského ducha: ani motorem.; i ; j eriž hynabádál 'vůli,' 

'.k činůnÍ.:Ano, 'v:óhledll poznání nedovede nás přiblížiti k onomu' , 
nadsvětnému,numen, .. kleré nás ,budí ' posvíítným; obdivem i 'ne
,odolateInoupřitažlivostí.'Dříve:nežli rozúm probouzí:se .včlově- , ' 
ku vloha citová,; kterou si člověk doplňujea:;nahrazuje rozum" 
kde tento ,nestačCna!jehopoutí,živofem;' zanechávaj~ ď,voborll' 
~poznán:í. přečetné.otazníky a m.ezery. "Marně hledá člověk prav-: 
dy svýmH;rnysfY' a rozumem ve světě věcí; neboť tak doj~e jen, 
:k pochybování, existuje.:IL vůbec nějaká pravda;. a kdyby,i':věřil,', :! 
že existúje pravda, uzná jL za· nepoiriatelnóu, pro 'něj mrtvou. . ! 
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Á:přece próžíváme pravdu přímo' citem, živou'pra~du .. : Cit 
praví nám, je-li naše smýšlení a,konání podle pravdy; a 'podle, 
. pravdy; sé ; vzáj entně' hodnotíme .a·' ctíme; Všichni cítime~pravdu 

jakožto 'duchový J řád všeobecně a: naprosto platný' a závazný .' 
pro každou' myslící: bytost. Podle tO'hoto řádu' hodnotímé :'1ogi-, .' 

, ~kou platnost svých soudů, mravní hodnotu svého 'smýšlení 'a kO'- . ' 
~ání a prožíváme >všedO'bré a krásné . ~;' City. prožívámésebe ! 

',> ',:'saniá., jakožto duchovní ,bytosL~: Tak :usuiúje o významu ,citu 
.' :v,úsi1í'o :pravdu.prof.;dr.F. Mareš;S) podohně:sO'udí i· dr.Pável . 
'Barth4)aTj~l" ., ., •. :-\., I,' 

, .. M~o:ďO'důvodněníT1ittirgie. zvý~namúcitu, jenžriacháií v:1i~ . 
,turgiLvydátné uplatnění, nesmíme přehlížeti sociálního významu • 

. liturgie,:nebot vyhovuje/touze' stejně' .. věřících/smýšlejících'i 
'lrpících I členů· církve, . áby tito se: sešli· nej en', přL náho'driých 'PO'
-vrchních příležitO'stech,: nýbrž' jákó 'živÍ': učastníci . společných 

. ,bohoslužeb, jsoúcespolu··spiá.ti 'organicky. 'vírounaoblažujícím,. 
:Výsluní blízkosti '.BOŽí'v domu Páně v modlitoě.zpěvu,'slovu· . I, 

i úkonu bei;rbzdílůstavovských, třídních; ,národnostních 'a ra-.;\.' 
:sových.Vedle tóho mltivíproliturgii téžTvliv jej(utilitárnítím, 
že společnos(věřícíchbere podíl na duchovních: charismátech ," 
omi1ostněnějšíchriádob ·ooŽích a abyvěřícCjimise vz.dělávali; 
těšiliá (sílili' jako' kámení,živé. ve své nábožensko-mravní' vý-

'. stavbě v" domu s ; spiritualis;sacerdotium sanctum; populus' acqui
,sitionis, (L:Pt2,.~9) •. ,.,>;. , .' ..... ' ..... , " , 

.. 1; Pohnutkyqjietistického individualismtiči1i vnitřníhó šubjek~ 
; : ,.:' tivního'nábOženského; zážitku, i ak tOllacházíme i . II rozličných 

pietistickýchpozděj šíchódnoží,zdůrazňuj ících súbjektivní '. zbož- .' 
•. ri'ost, ustupují: před významnějšímiaúčinnějšímivlivycírkevriě.: 
.sociologickýmioMísto tichého a .Vnitřního dialogu; dušes'Bohem· ' ' . 

. v uzavř~nénÍ, pokojíku,'et,clauso.,ostió iil abscon'dito (Mt;'6,6) 
·více půsO'bha převládá' orie~tace jhíáipodlenJž:.člověk; blížíCÍ."', 

'se k .prahům:Otée· Je~íšova; abý se s ním .• spojil,v"hohoslužbě, ,ď ... 

slova 'a .úkonu;. uvědomuje si,ževůle (Otcova ~jes~:viděti,kolem' 
."' '. sebe co nej větší' 'možIlé : celky,šhromážděných" svých· dětí,' bratří, 

'á:séster;'sdruženýéh ve ,víře a'.1áskyplné službě,'aby .• k~nimjako 
Ot~c 'mluvil a; je takndělával ne"jen jáko jednotlivce," alě jako 

. "živo~ křesťanskou' obec. Může ,sice i jednot1ivec,.nadaóýďob-

.' . zvláštní náboženskou . vlohO'U ." též sám" dosíci vnitřního, spojení:, . 
sBohem modlitbou"a: slovémBožím třebas ivzavřeném\poko~' " 

l: ,jíku" Ale. nesporně, snadněji a.,působivěj i ,přiblížíme ;se"ku.:bra- " 
! .. nám,věčnostia se, značnějŠím .. volutaristickým výsledkem'pro riáš:. ': 
; ... ' <,všedníživot:1idskýchkřehkos~ív~ 'shromáždění. sobě"blízkých ;' -: .. 

',bratří á. sester ve sboru Páně.' ď. ."" ,~' .,'. " ,.;.' " .• 
... ;. " ", ~ ~ 

""';. " 
"~.' .... ','> 3)";;Pravdá'v:citu":,F:.Topič,· Praha,' '1922, sÚ';.7-1S::,:)t; I'., i. ,1'" • 

4) "Die Elemente der' Erziehungs- und Unterrichtslehre;;'Lipsko, ,J. A. 
''Barth,,'1923, 503-'-505.' r;', ' ::, ",' .:' 'i·, ';" .(: I 

. ,~-, ' 

5) Psychoanalytische ,Bewegung, . V., 5.,'. 381~39L'.i 
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, I, ,:První,<kd(}učini(v XIX. stoletímohutnýpokuszdol~ti!chlád
" 'ný; a'lhostejnýfTacionalismj' bylt'slavný' evangelický j theolog a:fi-
',~ .losOf tněmeckého;romantisinuFi. 'E. D.' Schleiermacher'(t 1834) ,~' 

,svou teorií, citu: závislosti;, který' j e počátkem, citti: numiriosního, 
<aikterý z; církve,: jež, se ,byla: stalaškólouj učitÍ.i1'opě(obec věří:. 
:CÍch ~ ctitelů Boha: ,Cit se hlásfó svá.práva a; zhodno2ení: v;óhledu 

. :náboženskéril la,' sp~ciálně liturgiCkém. ',Po, reakci! proti ',osyícen- I' 

~ " ' skému' racionalismu, jež .se projevila vliturgickéni' ohledu : kro,;. , 
.kem zpět, dotiž Oživením: archaistických: forem ca IPO; význá.mněj
:ším ; obrodném .. ~zasáhnutí [Schleiermacherovy theologiéké ~školy, , : ~ 
'vy:vinulo',se:koricem',XIX.' století t., zv.' starší' liturgick'é: hmi:fí 

,:evangelick'é: theologické,',skupiny,' vedené', v" Jiturgickém ohledu, ~ 
:I:r; Spittou6)'a,Jul;!Smendem',7) j1iko',synthesa:osvíéenskěho pro-':", , 

',. testantismu á Schleierínaéherovy~tlie9Iogie: j eštěJ sice' hodně rázu;, " 
,raCionálního, ale s'; porozuillěriím pro 'rnýstický::. Cl "láický. živel. j' 

,Ono liturgické' hnutí ,n'ebylo, jednolité,'ales 'četnými odstíny, po- , 
. dle theologického" svérázuvýznačných;,jejich';představih~lů; Ži- ',' 
"vel,laický 'a význam,/obce jako"liturgickéhó subj~ktu' U,F;eiernde 
GemeiiJ.dell~:) vyzdvihoval,.na př.idr. FdNiebergálliprof.t,Jheo-

,logievHeidelherku, nebo "j'eh() stoupenec Knevel/ j ériž bohosluž-;: 
·bám .obcí,uložiLúkol:: "Diee stimmungsvolle', : Erbauunif' i pomocí: 
,psychologie, pedagogiky a techniky. Názorně dramatický tyrdi- ~ 

: .. tuigickéhóhnUtí' představuje'Ad;"T. Stiewe,"jenž sestavil H-
, ,turgii'"alsHándeln:und-8chaúen"ls' uplatněníin:hudby, recitaCí, " .. 
,.sborových~zpěvit,:světel; ;průvodů Lvěnců', a "ůpril.ViL svůj litůr,':, 

, ,gický:.typ ev: ,kohkrétrikh', formáéh:,vi knížce' pod ruvedeným:,titu--
dem" s: různými:. yzOry. 8); Bedíriský.farář Horn; JloUžívalpřL litur': 
:gickýcli/pří1ežitostech i: světelných .ohrazů a: stanovil 'za střed ti- • 

, :chou;modlitbu. Přehnanost 'použití Aechniky se ,zoufalým psy- \ 
-'~hologismem k liturgickým ,účelům nám představuje' .p; Classell' ~~ 
,:ve; svých; hornických (bohosl užbách, v, uhelnéin:révíru~' Společným 

. ;rysein ,toho, staršího' obrodného liturgického hnutí je. I anthropo-
. . centrické iněřítko ':pro ,určování 'obsahu liturgickÝch,! hodin 

," , , _0' ','o t •• ; - " -, ' . , ( F .' t d . ''') , , ' , " ,elers u en." .',.' ,. :' ,l 'I,,' " 

"':0 " 

\j;; ::~J':~ 
I,' ".~~ ; ... ';~:Y;~; .,~ t,' oJ'~' ~ '.,,,"':~ '",' ",< / • 

·:,:Nov~jšimocné:litr.i.rgické hnutí vyv()lal, něm;-·protest.'profe,:" 
50r' theolog,ie Rúdolf . Otto v'prVních' 2 • desíti1etích ~riašeho' století,' 

.. a ,to ď05ud';nepozbylo své časovos'ti;'..Pod-ďokřídleným názvem 
_' _' ' ___ '" :".,.' .' ". -',' .. '1" ;:': .;".~; i.~:tr.:( /' "!":,-,; . .'.t.;-; ',.':, , .... ) " 

6) "Zur Reform des' evangelischen Kultus", 1891; Gottingeri. '", '. 
, 7). "Kirchenbuch ~fiir," evangelische i Gemeinden";·GiiterslÓh,d924,·' ,nebo> , 

,.;,Der GoUešdienst", G5ttingen,: t904. ,':,::: ,L, ' :, : i" 
8) Líc. Adolf T. Strewe; Die Líturgie áls Harideln::und 'Schauen,jNákl. 

A. Straucha, Lípsk~, tU 'stran., " ';;::C'._ .. ':,~l' 
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. '. bohoslužby,jáko ·"mlčící. sluŽby:'(;;s~hweigerÍder:Dienst',~,)OtÍo . 
".uplatňujé::posvátné,ticho· ("heiliges. Schweigen~~};k :Úče,lu .. adorač~, ' 
)límu , ;("Anbehuig~',) podobně;. jakje' tornu,u. k~ékrů.iI1nuti;Jo 

, ," ( . používá nejen, historických: vhodných, forem ; liturgických, 'nýbrž'; . 
,i.'moderníéh;;ód nichž ~obóu Očekávají, Ottovi stoupenci. obrodu·' 

'.'. a: většrživotnosf bohoshtžebj zove, sétéž'proto hnutím 'synkre-, 
\:.tickým.,A :ž,e.Ottovoťdílo' našlo v.dneŠní"době~zmatků.a.. strasti . 
'hódněpocnopé'nf .'a· roZŠíření,.lze:usouditiz"toho, . že ,jeho kniha: 

: ~,;D~s ,'Heilig~ď:,~), .kterou 'd() \n~všední;míry;Otto;byl,vzrušil;cír;, 

. " 
I, ' 

'_.' :ke:vIÍí :svě,t,svým, ;zájímavým,;pojednáním.;.'o;irracionálnu (ideje 
Božského a,', jeho vztahu k;ra'cionálnuivyšlav poslední. době již . ~, 

'''.' _·v sédffii ; řečích: 'an'glické, Jrancouzské,.·italské,', japonské,;švéd:-", 
:ské ášpanělskés Aoplň~y, . jež vyšly již, ,ve 4;, rydání.; Dokonce 
,známý, liberální}heolog berlínský Adolf i v.,.Harnack.věnuje qtto".:. 

,vU: liturgickémllhnutí-plné .uznání a ;univ~prof.v Kielu ,qr.:p. 
Baumgarten rovněž .velmi .střízlivého ' theologického', směru" se 

, '-~' 

;V'yj adřuj e, že, dílo IID~sHei1ige:~ ,ne,spárně'postavilo, svého:: ~l\ito,-
r~' do' popředí současných' t4eologů. á;p()volalo., jej • k pókra~ován,í,' 
na "životním . díle Schleiermacherově.,S:,nemenšímoceněním vy-:- ' 
slovuje se o Ottovi iUniv .. proLv'Marburku:dr'lPavel,Tillich;. že 
ptý mu hude veš~éra: soudobá generace 'díkenľ; za vázána. IO) 'x'; ". . 
.' . O,ttověří, že ,e,ksistuje IIDas,~eilige"! dvojí,ho~, druhu:. předně '. 

"ve : smyslu níeta!ysiékém 'jako ,př.ívlástek; jestoty,: podstaty"by:- ': 
tosti, něco pro,ciťminió morální moment,co nelze, přesně .defi;. , 
'novat,: spíŠ , :vYcítit" čemu, nélz~ : uči(v,' přísn~m ,smyslu, 'co IZ7; jen 
,prooouzet"vzněcovaLjakoDa:s Numinóse,.sacrum,:'quadoš,;;há-" \ 

~. gios,sebasfós;,:'Nelze,:pOzna(.t<> :"Svaté"'" smyslyďneho'rozumem, 
\ . \podt toliose můŽé:dostaviti :v:rozm.anítýchformá:ch' primitivních 

af ;V, nejušl~chti1ejší(!h" dokonce až. i v';pokorném. zachvěnia 
otřeséní ,(Erschati~rn :in : Andacht) :před, hranamin~vypo:vě,ditel:- .', 
ného tajemství:všeho.tvorstva pozemskéhoiÍežse může na ne j vý:. 
še. proživati,v pocitééhjako"mysterium·!remendum':. ,Pocity:ty 

" mohou ,vyústiti v, bázni a' ékstasi, 'cukáni a' proměněni. ,: Druhý 
smysl toho' slova(,>tto: chápe: jako, něco.z oblasti: etick'é/ jako, eti:

. / ·.ckou hodnotu: ,;Numinosního", , objé:ktivní V sdbě,i:1~terá svym'i:vY~, 
, ,: . tušeným vznešeným obsahem m,ravnim. naplňu j ~ \člov~ka' obdiyem, 
. jako,'. ~!l-jestas; :fascinosa, .. ,čili ,;. Das ::,',W;underv;<>lle,:, .~augústul!l~ " 

'~ " s~n6n ... I, r ,'o :' ~,"~ :< > I >";h"_i~ ""ť .. ",'",.';,; ',\'-.~ .. >~, / '~ :':'",~ •• , -~"'f:': .:.: ř;;.~.· 
~. ,'"Svaté" je podlé Otty :sloŽeriá.' katego~ie"reiň ,apriori"" p~ 

ť. zůstávající z prvků .racionálních;· t. ·j.:zČistého'ro:úimtl,'airra;,· ď 
'. cionálnich, převyšujících lidské možnosti. rozumové;: Tyto pó,:" :' 
. vstáyaji,zhlubin dušeskrzě smyslové popudy.' Je to 'jakési in;. " 

".', 1 stinktivní' tušeIlí, . ,hledání, . touha" která se stává náboženským:'" 
I r, . " > ",e"':,.:·,'- '.~ ,d<:.'. (' :',' :'~'~, ',~ .,:,.~: "~"~' :.\';:.;1 ,:',_,' ,·.,·l;,:"'~~-~'··'~""'c,,~~·':~>,·.'.'.:'J. '.' .', . 

. . ', 9):4.:,výd;, ,Vratislav,. Trewendt-a Granier, 1920, stran 216: ,' ....•.. :;' '. 

.' " ,10), V: ; reklamní cčásti 'obálky dila' protibarthoÝskélió~ teologa"tiiarliurk-· ' 
<, • I,' ského:, ,Theodora· Siegfrieda;':' D~s Wor( .. und -die (Exi~tenzf,,;'L~,' ~L; ,Klotzf ',' 

Gotha, '·1930,.stran:301.: -,.: 
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· pudem (Trieb).:V křesťán~tví Ílum~n'seďstává Boh~m, rácion~li-. 
sace 'a·ethisace' obsahu "Niuninosního" se' dokončuje; až nastává,- . i.' 
nerozlučná ;.sýnth~sa; ~chopnost"Svaté"V'e. zjevení náležitě ',PÓ-. 
'znati' názory a pocityjako něco nadempirickéhos!újé sch9pnost. ' 
divinačnÍ" in. actu, jež bývá odstupňována . v "produkční sílu" 

· proroka/a'dokonéé'až v nejvyšší ·kátegoriidivina.člú,. která se' 
slávásamaobjektem ,divinaéezjewjícího' se "Svatého';,:t. j., 

" Syna. Podle. ducha křesťanství působí v nás jakési tušídporoz
umění uvnitř.nás·, testimoniumSpiritús sancti internum; které je. 
tolikoinóžn('n'a základě ·kalegoriální·vlóhy·"Svatého" v samé . 
mysli. My tedy niůžeme.oýti účastni zážitkci "Svatého", nikoli 
z logické6sudkové' nutnosti,nýbrž'z čistého citu pravdy,'t. 'j:,' 

• kontemplativně,' čili' intuitivním' pochopením neboli uchvácením, . 
• divinačí.' Každé, nábóženství, které chce býti' víc než tradičrií a 
á ti toritativní vírou,: které . staví ',Íléi'přesvědčení, ' na. :.v lastním 080b-· 
'nínizákladě,t j.vYchází zylastního Vnitřníhó poznánísvéprav- _ 

. dy,.musí,předpokládati 'v mysli . principy, podle riichžji může~: 
. 'jako pravdivou; samostatně pozriati., Ty to principy musejí býti . 

a' priori.·-:- ~!fedy qyla hy to, v duchu mystiky jakási immanence 
Boha v nás, čili· j ak poukázal E; Brunner: habe~us Deum ev sobě, 
či.ihóžnění nás a všeho ve.smyslupanthéistickém. '," >ď::., 
~.;; Přeneseme-li ,teorii Ottovu: ná . pole'liturgiky: mysterium 'tre:" . 

, menduriia: fáseiriosum ;,N uminosního" či "Sva tého ~', se prožívá 
.veformě·· povznášej ící· tiché' adorace .. Pravou. bohoslužbou· i vdu
chuprotěstantském< je ::podle' Otty' taková,'. jež 'k . mysteriu . při-

· v'ádí písní/modlitbou, rythmeIllr' riápětím,a: uvolněríím, sebrano~ . 
.... strdtiší,' 'sjédnoceriímmyslí :a' vnitřní' koncentrací pobožnosti, '. "um ' 
. zuletztimDienste sakramentálen undeineríden Schweigens d:ls 

SakI-amentder Zukuríft des HerrÍ1'zu erfanren". Ato p'ókládá 
Otto za možné jak v. liturgii:lutersk:é, ,tak i reformované a uvádí 

Jionkrétrií návrhy; .v nichž uplatňuje vlivy laické, tedyobec: Otto .' 
, i jeho stoupenci'G;·Mensching' a'W.'Krieveljsou silně mysticky 
óÍ'Íentováni, ale ~é "e smyslu katolických církvI skrze mystic~ou 

..... lásku a "unio ženichá s rievěstou'" nýbrž v dúchu, Lutherova spo- , 
~jení člověka sBohemskrze,fides(fidúcia; adhaesio) a vytvořili c,' 

; podle. vzoru' východních meditačních ,praktik . nábožensko:psycho~: 
. logickoúmetodiku či' techniku, aby lak' vytvářelivždý 'nové" zá:

.žitky, mysteria tremenda. Zasnoubili mystiku s psychagogismem 
á ,dítětem toho jé theurgié. ' ,; . ' .' ,: " 

, '...' ~ " ,.' '. . -
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1'·:;Značněvypialý, mýsti~ký prvek Ottovy liturgické skupiny, _ ,'-
došel ještě ekstremnějšího odshipňování':v Lzv. Hochkirchliche ' 
.Yereinigůng ,j' Bertině; r. '1918, jež' má své ,analogie ijiride, ,na 

. př.:" Anglii., TOf!1uto směru jeCírkev,viditelným.ústavelll spásy, 
'. proto zř,ízení a kultmajípevšední,vliv,nanárodníživoti 'vědomí 
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katolicity; je ,mt)cn~. Z" těch důvodiisáhlo' toto i ImutLk" red~c'i . 
kázání, ale. zdůraznilo' svátosti a jejich • objektivní 'povahu; 'roz- " 

"'vinulo liturgii s oltáři, ornáty, hudbou, reformou' zpovědi a Ve';' '-:, 
, ;'čeře Páriě, fakultativní soukromou zpovědí" dokonce; i. evangeli-· .' 

ckým klášterním životem: a breviářem;' Krátce" jeto" odklon od ' ' 
subjektivismu, a individualismu, hlad po 'obj ektivních . a' věčných' 
hodnotách;: pá: autoritě' a'veqení dušíi,či1i jinými slovy synthesa 
protestantismu, á katolicismu, neboli 'evangelická' katolicita: ·Ty-

'piCkým:pfedstavitelem toho směru je Friedrich Reiler, konver,;. 
, tita z,katolicismu, jenž se .dal'vysvětitiza biskupa 'der Roch:. 

kirche.' Hlavní liturgie se nazývá "Hocharriť'j slavnost Euchari;. , 
'stíe:i oběti. Důvěra ve ,vyšší.synthesu'katoHcismu a. protestan:': . 

tismu 'na 'společném podkláděnejpódstatnějších: křesťanských' 
-, " pravd a ideálů bez konfesního zbarvení a na společném kultu 

ovšem byla s katolické strany zklamána. .:' " 
" 'Jiný pozoruhodný liturgický směr jet. ,zv. Die'Berneuchener 

Konlerenz z r,; 1913. Zastánci jeho 'jsou K 'B.Rittér,'L:Heit- ' 
manri a .vilém SHihlin; Pádle' nich vše ve, světě je nositelem:bq;. 
žfho ,slova,: jež.' se, nikterak neváže toliko na hibli. Vše .je.' sym
bolem a podobenstvím' boží 'pravdY'~i transpareri,teÍn věčného~ 
Z toho, vysvítá oprávněnost a' nutnost liturgického, symbolu sa~ 

, I 

,,' .' kratisování přirozeného života a tím konkretisování božího slo': '\ 
'va v každé situaci. Učení ó Večeři Páriěje rovněž tolikosymbó:" 

,,'. Hckým ,úkonem.'Bemeuchenský směr stírá čáru mezi, symboTI
ckou.koncepcívšehostvořeného II nadpřirozeného. Je ,to, t.,zv.' 
symbolická theologie 'relativity a nejasnosti v' ústředních my-

': 

šlenkách ,:-, " ' " ,,". ,", ' ".,,"', ď, "', ' 

, ·Tato :novější liturgická' h;uÚjsou fvrozpo~u,~e :zákl~dním" 
článkem 'reforma.c,e, podle riěhožstřediskemevangelického kul- ' 
tu' je ,Slov~, B~ží, te~y: kázání. :Nedocházi-likázán(uspokojeni 

'a žádoucího účinku,' není vinou Slovo Boží' neb kázání, vůbec, 
,jakojehó hlásánfaaplikaceJ Dlužňohledativinu nejen ;na stra- ' 
ně posluchačů, ale také na straně kazatelů,' kteří častokáží',slo-
vo své a ne slovo, Boží, zapo~ínajíce ,na jeho,karakter,opo~
její se před ním'modlit,Veni Creater' Spiritus; Ne:.Apollo:,neb. 
Demosthenes, ale svatý Jan Zlatoústý~ 'a Bůh; Kázání namnoze, " ' 
'se stalo 'šablonou; Liturgie seťpak nesmf pěstovatnaúkorkázá;.~" 

, ní"ale musí se najít zdravá syriihesa slova a'úkonu>Dialektická 
theologie, která pochopitelně ,podceňuje ,kult ve prospěch' téměř:: 
výhradního' slova 'Páně," nazývá Ottův 'litúrgický:druh ; ;,kulticky, 
Hybris'!., jenž je v rozporu s kriteriem, křesťanské: refOrmace.' 

, ,;;Posvátnénilčeníďďmůže znamenati toliko čekání,ale: nikolispo-
;', ,jování." Adorace i v evan'geIické'orientaci je;možné';' ale nikoli . 

v: mlčení, nýbrž' vnlodlitbě, zpěvu' a slově'v 'duchu Pavlově (II; ,'. " 
Kor; 4,,13).:::,'<'~:'.:, ,,', ,ď,1 ,. "," :, ,';" _". ;.:;" ' 

, Třebaže jeďtěžko'najítidravou syntesu 'proreformiční ,a svo;' 
. ,hodné kře,s~anské společnosti, přece se, hledat· musí;' ti, to na zá:' 
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kladně; krislocentrické. ;J~n ,ta nás může vyvéstišfa~tně z; roz
todivných, liturgických novějších směrů. Platí-li pro 'nás Kris~us 
a.ťz,jevení Boží skrze;e~angelí~ vÍC'než kterékoliv ,jinézjeve~i 

. 'aCskrze slovo nebo, skrze,úkon, riajdeme,·jižv~. Kristově ,době,' 
"V, apoštolské době,::,nejvhod.nějšivýchodisko: 'slovo • á úffon",ate 

" napřed: slovo. ,:úkon. pak "v :d~chu slova ,Kristova můžeme,pojí~ 
mati, pouze,jako, jakousi; obměnu. nebo, doplněk. slova' v: Organické 

. harmonii.: Zájem 'o lit,úrgick:é: hnutí je všude znatelný a ~ dnešríi, 
, "neu,těšené chaot~cké ,mizerii ,dúchové ipoliti~k~ vysvětlitelIlÝ' ' Jen, 
. je.záhodno,;a:by církv.e dovedly. najít správné mě,řítko pro;výcho:' , 

disko;vďduchu evangeHa'7T;milosti Boží z;víry,: a nikoliv z , lid.;; 
, ského ;úkonu (obřadu);, ' " ., .. ','", , , ' " : :" . 
_ 'Základní' a: :karakterisfické z~aky.Hturgického; ,hnutí, v pro:

, teslantismuj sou ~ asi tyto; "1., Snaha'po ad ora?ni: úctě Boha nej~n 
, slovem, ale iúkonemj 2.tquha' po ,kolektivní zbožnostij3. zvý-: 

, !' 

\. šené hodnocEmLživl~ lai,ckého, tedy boho,služby,obce, a církve; 
'4; úsilí .o rozmanitý citový :výra~uměním "a psy~hologkkou ,tech:-

,-"Í ' 

'k' " "(D k v , ) ni ou.:,'" "o ~ ':, ,;,' '.' ',' ';;, ,'" ',' ' , . :" o onC,enl: "~o 

- ,l' 

, ~. ~ ; ',' :. ,<' ~ : "-
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Skončili .jsme prvou část svého pojednání o věřícím přírodo':', , 
zpYJ<::i poukazemnajehostřÍzlivý názor oyědě"kteÍ'ýžto názor, ,,~.,' 'I 
'óstatně nabývávučenémsvětě'stálevíéea více pudy, Je! jistě i 
na místě. skromnosLz vědy, tam,',kde,odstranění jedné záhady I 
znamená jenom navršení, dalších.A,takovou vědou je' právě ! 
věda lidská, o níž platí výrok Laplace-ův: "To, co víme, toho je I 
velmi máJlo :- ale co nevíme, toho je nekonečnost". ," I 

Lodge mohl 'docela dobře, kdyby byl chtěl, alespoň ve vše"'," i 

,obecných' rysechvyportretovati; nejobHgátnější" týp dnešního'. f 
universitního učence ,a jeho vědy, ,obrážející se za, katedrou, i 
v málo přístupných publikac,ích a'v nějaké té universitní extensi ! 
či 'jiné 'popularisaci vědní., : ", " , , ': , " 

I'" Neučiniltóho,a jen'tuatamnechávásvým:dílem'prohlesko:-' 
vátL odmítavý: posunek: platící výlučnosti, vědy ,z ; celku: lidského ' 
životaa,aristokratičnostitřídy.:'.' '; -:,. i.o," 

-(' :Za,to.však:důrázněji: odsuzuje, : abych , tak-řekl samospasi-,:,' 
lelné domnění" o" metho dických prostředcích . a tedy.; i . o. přesně' :
dáné;, nepřekročitelnévýši obsahu" vědeckého· poznání, : kteréžto 
domnění je ještě' vůdčí hvězdou přesvědčení tak mriohého dneš':' ' ," 

'Ílího' badátele, . přisahajicíhQ' tla: výhra'driě., fysikální podstatu:,' 
"ve~kerého,bytí.; ., ~. '." ; . ';;; ,;~ , , ' ",; ,',' 
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, " Zde už se' vŠak 'ozývá ~Úžnost toho dru:hu,"~< jak~u' s~ obrátili' ' 
na adresu vědeckého světa pře,d světovou válkou Richet, Maeter-

, linek,' Ddešch','Séhienck~Notzing a jiní> Jdév podstatě' o 'uznárií',' . 
.' parapsychologie 'a' ójejí zářazení ,do, stupnice věd.' ,;', :', . 

i Už v. prvním oddíle této studie jsme alespoň na'povědě~Í-;' , " 
,~o'LOdge-óvi, že'jsabadatelěm vtákexaktní;věděi' jákou' jéfy-~, 

~iika;';pracuje 'zároveň dloúhou dóbu' Lv 'obOru otázek metapsy~ 
. 'chických;: Jé to 'podobný 'poměr,' jaký, 'shledává!l1e'ti' biologa', 

, ')Wallace,; astronoma' Schiápafelli-hO,' biólóga 'á: filosofii Driesehé', 
i astiófymkaZollilera, fysika, Barreta, fysika Lazareva,; u,'. nás 
. bOtanika,Velenovského! ·fysiologa: Babáka 'atP., Tato (okolnost: je 
, proporozuměrif Lodge~ovi, svrchovaně' důležitá : ll, proto. kdo mu 

"', chce <lobře'roztiměti'a přesněji stopovati jeho'myšlenky ve,spise,\ 
~terý nejen' o" vědě, , její podstatě a jejím dosahu jedná, nýbrž 
vědecké' snažení lidské hodiíotí' 's ohle,dem na ;vnitřní růst lidské , 
bsobnosti a pokrok lidské společnosti vůbec L7; fl Věda ,~a' pokrok ," 
lidstva", ("Science and progress of themankind~l ~musíbráti, 
iároveňzřeteli na jiné p'ublik~ú:e Lodgeóvy~z óboi-u'parapsychó
logieariajejichhlavní'uzávěíy,/l ,_.'>' '" ,r' ,,' ';, 'e;, " 

.; JaJ{o'lúiždý, kdo'o lidském', yědění "přé~yšlí;1i , Lódgě 'se " 
nejprve ptá,' možno-li věřiti, smyslůin. Odmítá ,tady skepsi ,jako 

, " neoprávněnou a"yěří ,v'dóbré jejich'zpravodajství,připomínajé,,' 
'žeúákovÝ' a',Sluchovy ,orgán, jsou nádherné stroje, jimž vděčíme - , 
iiľvšeéko,' 'co jest z'ákladem našehó' vě,dění~ S domnělóu kblma~ , 
vostí sÍnyšlů,je:to jakO s fysikálnímipřístrojL Ne vniéh,samot-
nýcn,'ale've výkládů:jimi:podanémbýváóbčásklam.", ," , 
:;'Vizme: jedrioduchfijříklad:~' Dotkrieme-li se: železa ;a.vlněiié ' 
látkystéjné'teploty/zdá' se:iriám:.železó; clila:dné,látka ~ teplá~ 
Proč? Protože:nmot~;';kteié' jsme' se dotkli,jev"jednom pří- " 

, .'paděopravdU ;sttidená,ve 'ai-uhéní o'prav:du :leplá; ,žélezól'rukú ' 
chladí, vlna, však nikoliv.' Nervy Y.' našípokožée'mohou'ďnáni' něco 
!říci 'jenom o' teplótě pokožky 'a o té také~póaávajr:prav'divoú , 
zprávu. Železo pokožku ' ochlazujej' odriímajíc'i jítepló ,védením,.::: , 
když serukapokoušCj,{zahřáti,'že!ezo způsobuje pocifchlá.du,' ~,' 

, protože jé 'skutečně 'éhladnější,'než' naše;ruka."Naprotitomu~' 
1eploudělenévlně zůstane "na místě;. kde bylo uděleno 'a proto 
:~íStOf kde 'jsme I se' 'd9tkIVzpůsob~ie,pocit tepla,protožé sku> 
tečně jest teplé. Byl6 ď zahřáto ,dotekem, nebylo rozptýleno 'ani ", 
odvederiá' ' ,i '" ,':':' 1., ".,' "'f yl "",,' 

ď ,Tento' příklad 'lze' zevšeobeériiti:' ,;Každý.'" fy'sikál~i 'p,řístró'j 
'.,' ,;'udáva poměrYí','v,'nichž :jest, au:ve'deme-:-IL,jej;do jiného okolí, 

ď >:" , 'může toto okolí pozměni~i.Také na něj může, působiti ,přítomnost 
'<',/"', 'i." I" \;-1~, '.:'.' '<.~. ":, ;' ,I~, ~.' .x~~ _' .. X ,:c. ,,~ .. , 

,;,";1) ,,,Raymond,,oder Leben'und .Toď', v "OkkuHe Welť! 30.'a.potom po-
.' jednání,.v""Révue: métapsychiqué", 1932 .. '~,,,Enqúoi. ľHypothésespirite 

,est:ellejustifiée parles'faits?", mimo'někté'ré jiné,na'příkl. . zpráVy v "Pro- , ", 
, ',ceedings Society for Psychical Research", a p. - Viz také spis, "La vie et " , 

hl matiere": trad.' J': Maxwell, ~aris 1909.', ,':':, ", ~ ,.' . 
" , 
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pozorov'atelo~~., Nepraví' nám nic o 'poměrechdřívější~h' ani bu- .', 
doucícn, jenoín o přítomných. Jsme-li si yšeho Joho vědomi,'ffiů-:-
žeme, mluviti o svých smyslových ústrojichs ,neomezenouchvá-

, lou' a, můžemé" se naučiti správnémtL výkladú', 'toho/ co, mim , d' .. 2) " .' " " ", ," "" , 
po avaJl., -, ,',', "" ",', , i',:'" "",',': ' 

, . ',: T of : aprobace spplehli vos~i' smyslov~hó ,po.znání, s ,jehož ,d~l1ší-':, ,~ 
pro.blematikou a stupňovitostí, se Lodge',příliš 'netrápí., Uznává, ", 

,že jsou,tyto. s~ysly:ienoni' lidské,~le j~k6';takové' pod~vajf po'-
. měrně správný ,ob1"azpředmětu a světa" " ,.' ,,' ,',:' , 

, ,'Tytosmysly:s'é ,svou schopností nevyjádřují"však vyhra"dně: 
,', samy skutečno,st, 'riebof-.náz:or bývá. u~probaÍ'veI,l naší~,; sta~o-

': viskem,vkládimý~ do'skutečnosti. Zde ,teprve naráží Lo~gena 
noetickýproblém, ale odbíhá ,od něho ,k otázce jiné. Noetické 
skepsi nepropadne a' proto.' se raději ptá, po','roždílučlověkao.d ' 
zvířete;"Jsouf ď přece zvířata velmi.bystrýéh" a dokonalých 

,,:smysl~, '~~ s~ecielně,' ~oko?alej~ích, než jaký~C sem~'že vyká- , 
,za,h sam clovek., "", ",' ",' ,', ' " ,',' ,;, o"~ 
;' Roian je ,tedy 'jinde~,ve'schopnosti domýšlétise"por()z-

',uměti, V mohutnostii'ozunlll; kterým člo.věk chápe'skutečnosla 
kterým'se lišUakéod zvířete, jinými slovy: rozdíl jé ,v' duši. " 
," Z,de~ v duši člověka ~ jetáké sídlo vší kultury,'vzdělá
n'osti,: uměnÍ-Báseň" výtvarný, ákt",melodie'~, toď;všecko'né~ 
existu je jako pouhá. skupeóin~, píSD1('m, bar~v, -,nehá Dotových' , 

, zriaček, ,nýbrž' je dříve 'hotovo 'v ,dušičlověka~umělce.N a' rozdíl ' 
, od,existEmcé: hnlOtného,;,jde'tu <> skutečnost duéhóvní.:. ,', 

,.--' ' , Lodge, ovŠem: neztotožňuje duši, s rozumovýmL schopnostmi,' 
, tím méně' s: účélně 'organisovano.u 'hmotóiľ.mozku.,' Jef mu árdf ' 
záhádou,vztah mezi ' duší a ganglióvými buňkami,a slovo '"spo
j~ní" ("connection") ,tady,zavrhuje. Ostatně i fakt ,poúhého 

,vidění/; nebo slyšerií, je ,neméně záhadný, nebofza tím vším ,také 
nutnoumístiti,duši. , , ' " ,: :', ,: ' " ' 
, ", Po.dobnánesnáz, 'jaká se ,skrývá, ve, skutečnosti přecházení 
energie z 'atomů do étheru a: o.dtudzase dO,atoÍnů ,(viz na 'příkl. ' 
energi sluneční: a vůbec cesty' energie vesmírnými dálkami) I " 
",Nejd~, tedy jenom ,o pouhévidění.Dí~ám se na krajinu; 
vidím"jL-,-,. až' sem je to práce ,toho ,obdivuhodného aPllrá~iľ", 

. ,kterýslove'oko- alepo,tom? Zmocní se jehoobrazu moje duše, 
nebo.L,vzpo.mínám" přemýšlím o < jednotlivostech atd".,Hranici 

, přesnou kdy po fysiologicky organisovaném aktu nastává pře- ď 
chod 'do ,duše" je těžko stanoviti.: . .:. ,0 " .",' " " , 

,< Tedy, to'; co vi:dínie;"p~o. nás anizáhado.u není,' ale právě to, ' 
ď co nevidíme acose· dějeiv nás.,' ",,' ' , 

,_ ď, Proto také; že'jdeo tento. vztah viděného, k zážitku viděného", 
,.' jetosvýkladein~ta:k:těžké: Průměrný člověk neumí 'a:nivyklá: 

. dati, .vědát()r ,zpravidla' jeny omezeném úseku svého 'o.boru a 
, " 

2) Věda a' pokrok 'lidstva (překl. Th~~rer1Ív,c'1933), str. ,77. " 
."' .' \' I' 
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';.' . zas~ nevždy bez.pcizději' p;okáz~n~~h chyb a ,omylů.3 ) -Ko~~' ' 
tedy nejspíše _ přenechati- opr,ávnění~, k výkladu.' za smyslovou . ' .. 
zkušenóstía, třebáže,stále k výkladu lidsky podíníněnému?Zde 

\sedostáváme,ďjakse u Lodge-ho dalo čekatii. k obratu:;,výklad 
~ j~ 'ponechán. kompetenci' básníka, v~štce,filosofa. a' světce., .' ',', 

. : _ A alYychom tomu porozuměli, 'musíme jíti' nad rozum" Bez 
. vyloúčenfiózumu nútnopfejíti do sféry i intuice ,aohrazotvor-:

"~.,'~osti.~ .. :'!: .. :.' .. ,," '.' .1.,.<, '~},<,,' .•.. : .. :.," 
. . ... Nesmíme'býti omezeni 7 dCLodge; ~" schopnostmi smyslo

·vými;anirozumovými. Ty nás vedou až k
ď 

jistému místu, -lze jim ' 'J 

napomáhati, lze je rozšiřovati, napínati, ale mají své meze.· Nad 
.. ' nimi se. vznáší schopnost ,obrazotvornosti.. I ďv: nej obýčej něj šich, 

nejvšédnějšíchvýkonech denního života:' je .' kus· tajemství,·:tíni 
tájemnější je. zásvětí. Ale.vesmír není omezen'na,našepojmy, 

J. ; tím ,méně na naše, úvahy o IÍěin./Můžeme jím JrpěHvě":tápaitt,·, 
schopriostmi, které máme a pomůckami, kterénám,býly poskyt- ... 

" . '.nuty á .získati si,tak skromný přístup do království Níry;4). 
Tedy poznání ze smyslů: a rozumu:. je"Lodgeovi-:utěsňújící 

. 'skořápkou a' člověk se .nesmí .. báti v pravý čas', ji proraziti.' Kaž
.' démúar~iLriEmí' dánojaby, se stal básníkem~ ,.věštcem,filóso~ 

fem; prorókem, ale " všem niůže hýti dána' možnost· zabezpečiti 
si přesvědčení,' že .• za, skořápkou' tou není. tma nicotnosti: a práz~ 

: dno, vrhající·svůj,pezútěšný.až.zoufalýreflex do to.hoto světa 
,'. lidských ,s.myslů, nýbrŽdillší život, .. ač jeLsnad dosud lépe tu~ 

šíme, než známe. ,,' ,'" " 
.' Lodge je mužem velké v.írY (a ta víra, nezapomínejme"rostla 

z vědy), ale nezastírá, že generace lidské, byť sí:daleké budouc
nosti, budou' moci rozumovými formulkami vyj ádřHi .i kus, toho 

',··tajemna·zásvětí, které nás' obklopuje dnes>,',>, '.' ";"':: , 
Tajemno pro nás ostatně zahrnovalo a' ;jistě. ještě" sobě.):a-.: .. 

hmuje i čáSt (a nevíme ,jak.velkou):úkazů, projevů atedy:ibytí " 
rá:zu fy'sikálního.· Kdo na: ,'pf.'. před.Newtonem: znal všecka. fakta 
normální, .' nebo' abnórmální cl.ispersebílého, světla, tiebo' kdo • by 

, 'se odvážil ještěď dnes popírati:existenci -infračervEmých.'· ,nebo .. 
ultrafialových paprsků slunečního;. spektr,a, , pcměv:adž:: j enevidí" . 
nebo existenci etektřiny ,amagnetismu,které,e~na-, naše~ smysly, . 

. nepůsobí 'přímo?; ...... . , ' ." . . ...', .. . 
.. , ... A co zjevů, které pokládáme zafaktá, jsme:takéspišettiši1i/' 
neŽ věděHl:Jako příklad stačí' uvésti dějiny atomismu;, nebo ' 
poukázati na existenéielektronů, kroúžíCÍch ve. sférách kol po- . . ' 
sitivního jádra; jde-li o příklad studijního obj ektti, jehož zákonné· ' -
projévy dó detailů sice sledujeme,'ale který riikdonikdy nevidět·,' -

, ····.T~~y li .pokud· projevů světa'·.fýsikáIIlího ,se'. týč~j '.je naš~ ." . 
vědění -velmi zlomkovité a kusé.: .' .. ď· 

"'3) .čtenář '~echf'si' po~~imne, j~kLodg~tu''';~o~u~, j~koby 'ch~dÚ)k~U~ 
hu, . niuážL na, různé stránky problému lidského ~poznánf.:. 'ď ,'~.: ~ 

. I) loc. cit. str. 87. ,',' , . ' " -
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,;;!Což! teprve)Ó ~d~lší '!ltUPriě~~ýŠ~!:- l~. '!" ,-.'! . • 

'Tady. podotýká Lodge;" že'·tvl'dí:-li5 věšteci že 'jsme 'obklopeni : 
světe'mduchovním a'stále podjého ~vJivein:, :0' čemž nám' 'smysly: 
arciť •. nic . anebo ,1 dosud:' nkl.nepraví;·· můžeme sice pochybovati!; 
o správnostitoh()to:učení/ale bylo'hy projevem našínerozum
nostLa zároveň :domýšlivosti,: kdybychom jen zhóla popřeli; , , 
'~K~vířevexistenéi t()hótoJ·světa.'duchovního' ukaiuje Lodge:.. ' .. 

! ovi, jak sám' podotýká, především jeho, padesátiletá vě,decká 
. " zkušenost ,apotoni,uznávání 'nložností'oka,mžitýchpostřehů' bož

ské • skutečnosti i.ínttiici'. a;' inspiraCíi ve: ;chvilkách' opravdu' 'pro~ .... 
, rockých.5

) ,Lodgepo~žívá;tú:'a:-tan't· 'rád. slova 'í,nálada~' ',(viz; 
např:;pozn; ~ 5) ; '.mluvě o' těchtc) věčech. 1 Mohlo by se' mlmítnouti; . 

:- . 

<., 

, ·že 1náladynejsoú ani trochu. přesno'uzárukoti:proh6dnoty'vě+ '. 
, deckého' rázu., Máť "substantivum'nálada i svoji odiósní'stránku.' > 

Tady: je zapotřebí. alesp()ňkratičkého,Vys~ětlení:Je,nesriadno ~." :. 
slovem tllunočitLkaždou,ďt;;zv; náladu, tímméněpakvydefino~" J. 

vatipodstatu té které' nálady .'Psychologickybýva j íriáladyne:-
,zřídka velmi! složitými; stavy; slovo ,pak' je' jako terniín:velmi' ši
róké a 'v" běžriémužívání i 'innohozriačné;:Nálidá. neM: nálado;; 

. yosfa ,takéikaždá'náladá není, abych tak: řekl, 'citovým'prů:, 
vodičem' intuitivního" postřehu, 'nebo; inspiracíoplodněrié 'chvnký . 

. Tóho ješt si ,jistě' Lodgevědoín';a protoužíváslova'Po' patřič': 
ném kritickém'~ýběrui pokud je tu: vůbec možný. Důi-á~" hlav
ní:důráz,riutno všakklásti'na vyvolané, 'nikoliv na'vyvolané'pod
něcující. : . " ď .!' , 1 .' .' "., .. , ;> 

JNež' provázejme'; Lodgeá',oa cestě, na 'niž rostlo jeho pře:;' 
, svědČerií " o· existenCi ,::tianscendentna ' jaKo' pfesvědčenípřírodo::' , 
'zpytcovoa 'psychologovo~' " ;:; , ,,'. .', ,:: ;;, ",:: . : 
.. 'NutIlO však předeslati poznámkú!,.,·.' ,,:,' ' .. 
, .,1 Jsou dnes: dva typy učenců 'a budou. asi ještědósti, dlouho. 
Prví :zů'stávají na této';zemiúpotítáni světc·m.smyslů a někdy 
'ani ,těmto 'nevěřícenegujíapriori určité zjevy.',Druzí; a k nini 
patří; i Lódge,ří'dí se . tu' spíše zásadou, že 'nic na ,světě' íi':vé . 
vesnií~u, není' taK ',' malého· 'nebo., . docela opovrženíhodného';,' aby 
nezasloužilo' badatelovy' pozornosti." OcHud i pozornost ·Lodgé~· 
ov:a;:,~ěnovaná~zjevům'metapsychickým, ,,' , 

: :;:5) K .tomu,~ bude' užiÍečn~ citovati, tato, slova Lodge-ova: Nyni se mi 
zdá,', že: š.é : nesmí. pohrdati' nároký na, intuici a: inspiraci;' Mohou, zajisté 
býti' skutečnosti:,ďjež lze zachytiti ,jen příležiÍostněkrátkýmpostřehem, za 

" jistých nálad, a :výjimečných okolnosti. Mnozí' z nás stáli na', šVýcarských 
horácn 'a neviděli, dole než mlhu,: a 'přece tu :a'.tam, misty á: občas se ~lha 
probrala aukázaláúžasně~ krásnou krajinu, hluboko p'ód' námi:. Potom; se 

'zase mlha" zavřela,' vidění zmizelo a, byli jsme zdstaveni" jak ,Wordsworth 
prav[,;,ve ' světle' všediliho . dne". ,Skutečnost.býla' tu 'neustále, ď ale, byla 
našim očim skryta" Neměli bychom toho užiti· za! podobenstvi a uvědomiti si, 
jak. podstatn~j~' ~mezen náš',V'Ý;h,led,.do, ,yesmit:~i,cO. vš~~hn~ v něm nidže 'I 

, býti, z .čeho Jsme 'Ještě nezachyhham neJmenší 'zableskj'covšechno v něm 
je" o čem nabudeme,' jakéhosi poněti' . jen y "okamžicich bezprostředního 
vzhledu? (loc .. cit .. str. 91.)-" ., < o' : 
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',Pověděli' jsme' si'už'svrchu'něco' málo~,o této 'Lodgeově;pří~ 
'slušriosti, která :ostátně není v: Anglii vlastrií j ériom jemu: Y' této . 
. ' zemi totiž: badánívobóniparapsychickém'mázcelaminíořádnou' 

tradida: zachovává: si 'silný interes' V, širších, kruzích 1 Zro'Vna tak, 
. jako poutá'významné, pracovníky '.vědecké, oby~ejně ,'. prosl~lé 
zároyeňi:vněktěrém 'vědním oboru, jiném/ ',': ';5'~'ď ", .' 

, '. Do'dnespůso'bí a velké zásluhy '0 ;bádáníírietapsychické'má 
už'v ',ro'ce1882 v Lo'ndýriě :zalo'žená ;,Sodety fór i Psychical Re~ 

..search"·(Spo'lečnost,pro' ;bádání psychická).6V~U;kolébky této, " 
• ',společÓosti stáli,' známý politik anglickY.; 'Sir" ArthUr; Balfour;"; 
; 'pr()f .. " H/Sidwick,neméněď známý ;filosof.:-pragmatis!a' Williairi 

James; anglický 'chemik a 'autorspisu;,Spiritualismus',a'vědá", ' 
William Croo'kes a jiní a jirií, jichž ,kruh stále' se .r()zšiřo'val 
a k-nimž také patří Olivier Lodge, Myers, Barret, Bergson etc.," 

". ", Na ro'zdíl o'dproL Oesterr~ichaa' někter1ch. jiriých'badateM', '. 
"Kteří nechtějí uznati' spiritistický výklad jistých fenomenů, :rie~ 
" boť nevěře,;, možnost ďidentifikác~, manifestující;' o'sobnosti sď du-
. ,chém zesnulého, je Lodge 'velmi nakloriěn' theorii spiritistické. 

Toto jehostanovisk~ hýIo'pak zvláště posílenoosobními"zážitky, 
.kterýph se mu doshllo~e spojení s tragickým4mrtímj~ho;!iyná:: ; , 

, ,Raymonda, 'padlého ,ve, válce (viz spisďuž citovariýl}; jehož,dúch, : ' ,'o 

, . 'jak Lodge 'Věří, 'se projevoval v seancích 'skrze, svého času zná~ , 
, 'mé medium americké, paní Piper,;o'vou a' 'Po'to'm skrze :medium 

Mrs.:Uéonard. Nedá 'se'popříti, že v,širo'kÝo'bo'r t. zv. o'kultismu; , 
' .. , náleží' řáda:zjévů,' o' 'jejichž~ existenci se sice po'chybovati nedá; 
:. ale 'jejichž výklad je značně'obHžriý~"'NaivÍlímby 'bylotvrditi 
.' (ačtakéďse to dá!lo')t'že:experimentátořiá poiórovateléjsou'lidé 
. málo .schopní;neho' lehkomyslní,:nehó že vše, s'číni :přijdou,' je' 

podvod: Bylo': by potom nutno' '. ,kválifikovati je pro :ďexperiment ' 
a -poiorování . zcela' nedostátečně,'alé: co:: Po'tom,sÍlepóchybno~' . 
kvalifikaCíCrookesovou.,v' chemii" Lodgeovou "v ,moderní' fysice, . 

, Jamesovou ve . filosofii a psycho'logii'atd:' Jetěžk<?:,říci'ďo' 'obje': . ' 
viteli thalia,' že je. inko'mpetentní. ve' ,věcech 'e1GperimeÍltu: 'a:jeho ' •. 

,methody, že jsou zhola:kničemÚ;-Totéž ,'platí'oLodgeovi a W.· 
. Jamesovi v jejichóbOrech.': .. " ... : ., . " .' ,,: : ~'!':, " .. 

: (fLo'dge:tÍžócilet'~e~účást~i~ýzkumů v o'bla~ti metapsy
.éhična,:afuž jde o telepátii, studium automatisniů, nebo 'o jasno- '. 
zření, ',t. zv: křížovou, korespondenci~fysikalní mediumitU' a 

··.·.:~~láště spiritisníus. Ják uŽpo'do'tčeno,. je přesvědčen' o' Il1élnife; '. 
'. staCíchdti~hů,zemřelých, :kteří ,se piójevují,'používajíce ,při'tom 
. ;.: těl, medií; upadnuvších .dotransu:, Že, se tak. neděj e " bez obtíží, 

" 'a jen 'za určitých po'dmínek splněných se strany mediá', je samo- " 
. . zřejmo'. , Odtud i, vzácnost o'něch !projevů. ,,: i' ".; 

,', ' -:: Lodgeseúčastnil četných .seancí s : talento'vanými medii. ' 
, .... !-; "".'~- \ ~ ; .. 1"·' .-l.':,;. " '~.-~:/~'····";··>" 

.: '6).v oboru fysikální' mediumity má tato společno~t předchůdcé,v·i.'zv., 
, .. Dialect Soéiety·~,. založené v Londýně v roce 1867.' ,ť:,..;.., ," ,', 

, -" '-'.' - ,. I., ,_ f' ~ > .', 

", ,\ 
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-o dvouj;me',seUž ,~míniH svrchu. K'nim nútno připočíst(-je,ště 
známé' medium Eusapji ,Paladinovou, jejíž, mediální založ~ní při';' 
spělo znaéně,k seznání-zjevů fysikální mediumitYi,a které bylo. 
sledováno, i :řadou jiný<:h,yynikajících' osobností ,z, kruhů ' v~.;.:" , 
deckých, af"užto byliobjevite,1é radia manželéCurieovinebo, 
Flammarion,'Bergso,nj' {.ombroso;Morselli, ,Sabatier étc. Ač zji- ' ,', " 
štěno při ,těchto seancích několik menších podvodů; za řad~ zje- ' 
vů se,přítomní učenci2iaručují,:č~hoždokladem jsoll i'protokoly' 
francouzské. komise' učenců '"Institut J~énéral.psychologique'ď 

:, v Paříži z leL190~1907nebo zprávy pr()f~,Bot~aziho z1'{eapo~ " 
" le, prof. MorseIliho, z Janova, zvláštní komise zmíněné už "Spo,:" ' 
,:' lE~čnosti;pró psyéhickál badáÍlí" v, Londýně atd.7

) • "O, . ';,' 

, . Dosudje,Lodge čiI,1ným členem této; :posledně,.jmenované; 
společl1osti sv:é vlasti; v letech190~-:-1903 byl : dokonce jejím -. , 
'předsedou, dále 'jest za Anglii ,členem i,Organisation, Interna- \, ;', 
, tionaledes Comités,pour. les Recherches Psychiques:' :aúčastňu- " 

je. se' zároveň mezinárodních kongresů této společnosti. " • " 
,'Jezéelá' pochopitelné, že celé, toto pozadíovlivňuje.i Hlóso:' 

fický názor Lodgeůvavykonává svůj, vliv imi ťieho názor ,vě: 
decký" kte:rýmprobleskllje.. ',', i. 'i:; :. ," ',O",,," '. 

:, Sl{eptickýnázor' ke zjevůminetapsychickym tédy Lodge za~ 
IIlítá lL v opaku k této skepsi věří, že' se stanou časem předmě~ , 
tem pečli~évě,decké práce jako zjevy ostatní. "'" : .-' 
. "0 tělC'lidském' je Lodgepřésvědčen; že není vším, co jsme. 
Skutečný význam a ,pravá bytost' 'nejeví se na' povrchu,' nýbrž 

:j sou' založeny právě na neviděriém. ' " , ';'" "ď '::' , .:' 
, ". "Jako kterékólivdílo 1.u:nělecké; tak také fysiéký zjev. 'je fo"; , 
,liko projevem čehosi daleko hlubšího. ,člověk, myslící, doufajíCí, ' 
strádajíeí,ďniilující není jen 'á jen organismem, kterým se proje':" 
vuje"návenek;Není .jenkašovitou, ,vysoce organisovanou hmo-

~ tou;, uloženou v lebce, která je vlastně 'pouhým shlukem molekul, ' 
'/ důmyslněná: čas)polůseskupelÍých, jako' hudební nástroj, tiébo 
,obraz, a:, která se,·přirozeným postúpem 'nutně 'musí. zase vrá .. o 

I 
'I 

títi ve stáv'oddělenýchodosebe ,atomů;; z nichž ,je složena. Tělo 
je dočáíinýshl~k: )ako'}ástup)id!; nebo!ój .včel,jehopr~k~ ',': I 
moho~se rozptyhb" takze. shluk prestane, zamkne; "ale konecna o,. I 

" skutečnost; která je ;podkladem všeho, která je vytvoři1aďa zníž ' 
bylo složeno, :nez,anikne.,'MůŽe IzmizetiÍlašemu oku~ale. ne:. 

, přestává:'frvaH.paměť nesídlí v mozku a hmota ,mozková ne:': 
,:'myslí, neéítf á:netvoříplánů. Tyto vlastnosti hmotě nepřísluší; 

ty jen hmotyrpoužívají; ábyseukázaly nebo projevily: Poškodí::-
li sé, stroj, přestávají jeho projevy: .:."8) .' o;, " , . 

- , ..•. - - '~',.' : : i • " ~ , 

7) U nás Hé~eroch a'Forster,'a' zviáštětento,nesdileli,tóto miněni 
o Eusapii Paladinové,opirajice se ve svých vývodech hlavně: o :nepřizniÝé, 
sděleni psychologa ,Dessoira, který kratičkou dobu 's Umto ,mediem také 
experimentoval. o o • • , ' 

8) loc. cit. str., 93~94. 
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, A'zdé·.dále. nav~zuje·:Lodge. k,to~uto', riázotu" přesvědČe~í, 
'. opodstatněné spiritistickou' 'theorií;: že totiž smrtí.:nepřestávající .. 

,:bytí Jidské~niá ve své dtichovni,podoběschopnost'rozezvučetL 
nástioje,t.j .. tělajinái jak svrchu:o mediích bylo podotčeno> 

. Fakta k tomuto :tvrzení. shledává Lodge, právě "v.dboiu~:ine~ . 
,ditlmismu . a 'parapsychiókémexperimentu" 'dodáváje ,asi tolik:' 
'; 'Tyto pokusy se', dáli vždy. ojediněle a, konali: jeti nečetní' jed';' 

' .. ,notIivcií kteř~: měli 'schopnost projáořiti se • .Ale v posledních,. 
'J letech, se' jevilo, toto úsilí zyláště,':zjevně .aJ<dybychomi'mohli'· 
" sebrati,všecky případy a kdybych.'jen já'sestavilvšecky·případy .. 
mně: známé,: bylo by j édinou možností, uniknouti,; tomuto 'pře
svědčení· zatvrzelé stanoviskopředúrčenél:io' popírání ,a ' neroz

.;.umného předsudku. Důkazy se množí, není', třeba:: odvolávati: se' 
na, něco V minulosti, co nyní jižpřestaloj důkazy sepódávajf 
zde, ~yní 'a stále. Je možno uzavříti tomu našiďušijnedopřátj 

..... tomu sluchu,nevěnovati tomu pozornost/ale zamítání fakt není 
'stanoviskem: vpravdě vědeckým. Existence duchového! světa" 
:., y nás, nebo. kolem nás, jeho vzájemná, souvislostsriánii fe nyní 

dokázána. Leží mimo naše ,normální 'pojíniání --':- ale.' množs!ví 
jiných skutečností chová se. právě, tak;V:podstatě'semůžesku,:, . 
,tečnost poznati jen usuzováním,' na základě. fakt 'a' dobiýéh'dů.;.. ' 

· kazů. Není třeba vYšších prostředků obrazivosti a víry, : posmr{ný 
živoflidÍ'sfává selotožný,s vědeckýmpoznánim.9):. ',;.. 'f,. 

LodgevěřHedy,v pokračo~itníživota po sinrti'tělesné,v exi- ' 
stencLduchovna' ajéhobytostí a tvrdí, 'že má'. o· tom > vě,deéký ,,;' 
důkaz .. ,:.",ť ';'. ' '" ./<.' 'C' '·.""i':" 

· " MyšlÉmkaďtato není Lbez'té parapsychologickévýzbrojě; kte
rou vhistní todge; ve 'svém>vznikutak nevysvětlitélná;': " '(.:. " , 

" . Je hierarchie živočichtfa'rost1in,',fypů,'r~stlinni~haživoči~-
, ných. Celá' tato: řadá bytostL před 'objevenímdrdbnohledil ko'n~ 
. , čila. ód člověka: postupujíc tam,'· kde,má; dnes'směrem acilů' ještě 

bohaté pokračování. Není 'tomu dlouho; co objeveno ,Bactério-:-
· phagum intestinale;','nejnižší dosu,d zn~ýórganisÍnus.,. Jakýpak 
-div, napadne-li někoho myšlenka, . zda' i Íladtoúto,. řadou bytostí 
nejsou ještě dalš'í.fáseaJormy 'života. ~. ','.: ;;:. .. , 
. Lodge se o to~ vyjadřuje, takto':,Jak().~a~házíme na' naSl , 

Zemi ,bytosti, stojící na. stupni.značně.nižšímnežčlověk 7 .se-: .. 
:' stupující bez mezí až k riízce, organisované , jednotliv~ .~tiňce"77" 

. , právě' tak sLmů,žeme představiti v oblasti nad touhraničnou.ča-
· rouexistencC; vystupUjícívždyvýš:avýš. nád úroveň, na niž 
'stoji; člóvěkNĚmÍáme důvodů, pochybovati <> tvrzení, žetakóvé", 
'bytosti jsou. 1 jednotlivci, trvajíi::í.po -smrti' se mohou'státi .po,:, .. ,. 
kračujícím, vývojemčíms~ daleko lvyššímnéžlje.,<:okoHv,· co ;' 
známé; Přijmeme-li však, že jest něco vyššíhó·nCžčlověk;'sáhá 

"',..( •• r, ~ _', ' _ I' '" "._ i,; ,~., :i:l<~":' . "-\. '-~. ',;,~:: 
, .. 9) Podtrženo. mnou (loc.citstr. ,,%~97)~' ',' 
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naše přemýšlení dál a',dále, až dosáhnem~' nekonečnosti,l°) Tedy 
od', víry ,v,nesmrtelnost lidské dtiše vede nutná' cesta k víře v Boha; , 

, ;"Podle,-niéhonázoru~',,~ Í)raví Lódge -'"senezmění;anlpo:' 
, "měry tak náhle a úplně'(rozuměj:smrtí), jak bychom sisrúidbez. 

I ',poučénL představovali., Jsme' stále' obklopenitlumem' ponlOcníků , 
" a' příznivců,: kteřIzápasí za, dobro,' kteří se, rmoutí mld, našínL ", 

úpadkem aslabostini, ,jejichž" snahy 'někdy se ukážímarnýmlj' ale " 

I, 

',' 

" 

, kteříťsepřes to;sn,ahsvýchnevzdávajL'Aje 'samotné vedou 'zase . 
I bytostivyššF a: vyšší, které, vidL a' vědí daleka:, více, ,než:ony. , 
V:eš~erenstvo existence je proniknuto' božími, úmysly"acíli, , jiinž, 
se nakonec musíme' přizpůsobiti,; chceme~li dosáhnouti štěstí. -My 
1 ~ni jsme služebníkyJ ~dnoho, v . jehož ,sl užběspóčívá 'j ediJ:!é 'do':' ; 
konalá svoboda. ':.: ;,,: ' ':, -,' ' , ' , ",:: 

, ( -Tedy až dosud můžeme -shrnouti a ;vytk'noutftyt6 hlavní body' 
: 'Lodgeova: přesvědčení: víra'vevývoj .~:víra V:posmrlný život 
',člověka (mozek; je, pouhým prostředníkem mezi duchem a hnio':", 
" touplr;~víra 'Y, existenci"'nadzemskýchbytostí" inteligencí,' ,2 , 
'které niajLdocelaiinteres o nás,' tvory pozemské~ víra;vBoha~ , 

:; Pověděné stačí,"abychom si uvědomili;ožejsme zde ria' s'amót':' I 
'tÍý,ch ,hranicích'rozumu/Ná :míľoh()!náš:rozumdóbřenes!ačj; mú-" 
síme~ýtivel~ivskromni" opat~~í,ť:,~e~ned~ ~egující, v~eck.oí',n~č'::. ! 

,nestaclme prave rozumem;':Take veda nemJenom' a 'Jenom vy-' t 
plodem rozumové práce-':"i v inÍje mnonoirituitivriě 'chápaného,' - tl , 

, dosti dohadů;,hypothes, theorií. Víra hraje) ,ve vědě jako ostatně, " " 
v; celém'živqtě lidském '"značnou; roli."A, kdo ví, s"jistotou ,a 'do" I 

tóhokořene,.co je1čas, co hmota, co život atd.? I;'! 
."A plece zas,edakuž js~e svrchu uvedli, má Lod!!e'silnou víru ! 

,ve .věduhudoucnosti., Věří i ve vývoj ,a pokrok vědy. ,Tak hned, j 
V otázce: ~dýž už existuje živótposmrlný, existuje osobní.život 

• ,:p~'~ě~esn~~s~rti?,ro,~hoduj~:.;,Sll_ad·vne}ze·?a ,ni (otázku)! odpo~ ,: 
, vedeh,aletazah se Je moznOj a kazda otazka, kterou lze roz,:", ; 
, umně' dáti, 'muže čekati;' že na ní hude jednoho dne ,dána od~ ~ 
pavěd: .. Jenom fysickým zrakem nemůžeme proniknouti v,hhi- ' 

- biny skutečnosti .... " Nyní jsou naše znalosti' jen částečné,' álepo: , 
tom,časem,~ a snadtó budetrváti (ještě)věky-'--- budeme .znátf 
tak" jako 'jsme sami znáni."12), " ',':' , ,',ď"," 
; NéineněobtIžnóu:jeotázka, jaký-ďjÉq)óšmh~ý ži~ot. ;' .. , 
>: .. Ti,"kteřI ,téměf již' prošli tímto dějem13 ) ,a'vrátilise zpět; 

vyprávu jí llám,' čehozaktisili, a že bolestným, byl hl~vně návr~t. , 
'Těm zďhásíkteřícítí;že jest jim dopřáno' hýti}e:spcijeníse sv.ými., 
přáteli ria~otiOmhřehu, se dostalo zpráv'-oJóm; jak seďiirn :vedé 
:"c';)-:·.~~'}\ .:~·~:·"··:;"f-' .' ,~'y.,,' :,' , ".~": _i-! "',, .:i.:·.'.·":·~ ,', -"~:'.'.<' 

. "l0{lóc~CiCstr: 97.;; I ' "; , , , • :, " ' ',: ;<':';:,1;;, 
11) ,Umění ,a věda = projevy ducha,nikoliv:,hmoty;kteróu: si'duch: jen 

p!>drobujel :..:-"J~}Ile,na' ~as ,sdruženi s Jysickýmsvětem, i ále', skutečně 
k němu nepatříme,(loc. c~t. str. 156). ",' , 

'12) 10<:. cit. str. 163, 165, 166. " ' , ',',' , , ' , ď 
~3) t. j. smrti; umírali; aleď nezemřeli;' bylina' samém 'pokraji smrti." 
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a 'že , j~ te~íó' styktěšÍ . .v;prostili .. se ze <stra~h~·přéáh~i,~ániem,' " 
,osvobodili se od pochybeného ,naříkánína:d 'ztrátou'milovaných ' 
, osob ,a unikHobavám o budoucnost.' Poznali,' že nic-neztratí 'z to:: 
ho, čeho: na'byli, že ,příležitost pokroku trvá dále, že' všecky pravé 
mohut~osti 'a, schopnosti' zůstávají a že 'se' postupně, zvyšují.' 'Po':, , 

, , .. znali také, žejednot1ivéi stále zůstanou sebou samými 'a že-jejich, ' , 
" přátelé je;poznávají aOhižepoznávají Je a ,že',všichriistále'hů:' : 
:ďdoti v:činnétil :světě lásky a vzái.emných slúžeb:'l~),' ,ď ,,,';: ď ,~ , 

;~,' ,;Je to zase· stanovisko spiritisty, který; je .. př:esvědče~j'žena';. 
,," šímJ>ravýin.tělem je těloethet:ické.15) ,Zde je také:dobřeupo,zor": {' 

niti', na ,myšlenku' Lodgeo'vuí která byse:'mohla:'.snadno ztratiti. ' 
, -,; S-vrchujsme',totiž poukázali,\na' okolnost'e'opravduvýzriamnoui " 
,e., z,níž:seozývázvitk~reminiscencí na;jiné filosófiékéautory:"':'.to:" '. 
, ,tiž,'.že: mozek .je. poUhým prostředníkem : ducha a; hmoty.: Podle , 
~ -. LO'dg'eho "působení ducha' na-hmotu. nenf:přímé,,~ nýbiž; d~je 'se ' 
. 'prosth~dnictvím něčeho, čehovHlstnosti. označuje,:Lodge 'názvem; , 

,,prostorový éter"." Zase ozvuk,. a:bych (tak řekl,' uokultní' anato";:' I ď 
, mie~·. Novým, je tu další 'ještě náhled; .. že totiŽ, éter j~ .. prostředími: 
,.spojujícím atomy átedy, že vlastně 'p'articipuje:s nemaloú důle'-,' 
.žitostí, na,'složeÍlíkůrý zemské :zrovnatak,' jako na'· složení orga:< 

, nismů: Život ovšem není.' tvarem energie ! , , ,.,'. , ,:. ;:;; , 
',~ ::Zajímav~:dokládáLodge: "".: ,Jsme' přímo sdruženi s éterem' 
, a 'se hmotou asi vůbec ne.16). Éter má nej spíše mnoho' jiných způ- _', 
soDů·činnosti" nepoznaných našimi: nyněj šími 'smysly a mohou to 
býti ;tyto způsoby" kterých ,potom ,budeme užívati.-V-ěřím, že i ny -, ' 

, ní působíme ,na Jysický·svěC prostřednictví~' éterui;že': nemáme' 
" jiné možnosti,v něj působiti,ženašepůsobení na ,hmotu' jest ne- ,\', 
přímé:'Hmota je;'přettžitáj takže i:když hmota půscíbína hínotu, 
děje,sé Jo éteí-emí,,fe k; tomu . třeba spoj ovacího '.článkui 'spojújí
cího prostředí. Působí-"li ,důchna hmotu,' nhlsLse'fo :dítLiovněž' 

1. 'éterem; Vétéiu. ski1tečnětrváme>éter je :již nynía-, bude 'vždy , ' 
naším duchovním domovem~"17) c': "; , .,;> ,:~ !.L ., 

: 'Lodge ovšein,přiznává,.že ;dosud tady vědeckého důkazu není, 
avšak doufázase~vevědu budoucnosti:,.:;' ,.', • :,' ,:'," 

"; Neríí'také snadno říci, ;zda' iná étei'vlastnosti' psychické, čili 
'-" nic. Snad·tu-zase,rozh·odne čás.' 1: ',.r'·«·>··";~';~'" ~,',., L~"'" ,'/,. 

',' Lodgesám také:neočekává,;že,každý uvěří:v~všeéko s'ním, , 
,ale ujišťuje,: že je pravdou :podlejeho nejlepšího vědeckého, pře-' 
,', svědčení, ,že život alespoň na vyšší úrovnio's()bnosti je trvalýa'že. 
"riá:čassouvisÍ s hmotou, načež je opustí a trvá"dále 'za' jiných 

",;pom-ěrů ... ;'! ,.,', .'"'''' ,': >.;"., 'i". '.,',~~"~~ L::" '" ',,:. "Zdanútně 'šťastnějších? Toho nevím,Hpraví,Lodge.· "To:zá:' " 
_ visí na tomrjak jsme jednali zde,' jak jsme ,užili příležitosknám ': 
.' A ,", ", t.: • 1,,1 ~ .o.'! " . 'P' ~: ~. ,~;: ,'.' "., :~; .. _.~ . 

',.< ,14>,~loc. cil. st~:175; :. 
15) !Viz obdobně t., zv; astrální 

• 161 'Srov. pozn. pod čarou 12)1 

'17) loc: cit: 177. ' ' 
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, poskytnutých.M~símě 'pokračovati '- snadvzhÓiit,' s~ad' dolů.~' 
"t t V

, .. 'd,'k' "~8) , " " I, " o pa rl )1nam" o eb y. " ,,-', , . ,:. " , ' ! 

'"V souvislosti se:sVýmnáhledem'nahmotnývesmfr, na h~otu 
a její úkol, ve světě, vlastní Lodge přesvědčení, že bytí je řízeno 

, podle nějakého' plánu; který vyrůstá z' předcházejícího i stále ' 
trvajícího útnysl:u: Duch,~dimota~ jsou stálým tenorem jeho vý- ',,' 

, kladů., Při j ím~L za!ím' iriutn9sti, j akýsi'dualismus 'při výkladu', 
bytí. j,Hmotnýsvěťbez jakéKoliv'pocnyby existuje/'dí, ;,al LÍž 
jej ,vykládáme'jakkoliv,a: svého.ducha jsmé si přím() ,vědomi." ,'.'. 
,;KonečnáskU:tečnost~úpIÍléveškereristvověcí, je však dosud mi
mo dosah našeho 'ducna : .. :~19) ,', To. všecko nutí Lodgeho ke snaze, 

"vyj ádřitimnohotváí-nost ' alespoň 'I' hmotné,ho,vesmíru několika' zá
kladnítpi jevy.,'Mluví: 'o jedinosti 'vesmíru a ,nekonečnosti pro- '" 
storu {,času,:' () Ínnohosti světů obydlených: a všude zdůrazňuje 
jendóhado,Vostúsudkůa·oprávněnost intuice lidského ducha při 
zkotÍnÍání' a; promýšlení těchto 1 věcí. ,': 

• " ! ;, ;,Po~ud~' p!ozkitmu 'hmoty' se " týče, zarážíme se' u . elektrického, 
· Íl~boj ej :' jehož podstátu neznáme, ač známe seskupení těéhto 'ná- ' 
bojů.v'at91llu.ITató I jednotka, 'o',níž ovšem.nebylo řečeno ještě, 
poslední 'slovo; 'spolu s gravitací tvoří celý vesmír, nad nímž pa

.,nujeduch. 1 bolest a zlo'mají,svůj učeI.ná světě a jsou jen pťo~ , 
'jevem' určitého vývojového (a tedy, nedokonalého) stadia a koření 

,,' "ý,ičlověkti,2°)c.'.;" .. ;~.," " , . , , ," , ' ' ;",' 
::,V:dějináchtvorstvah~iovnl,i tak, jako v postuptilidské kul

"tury I a civiIisáce znamenáme 'stále plán a, úmysl boží, v jehož 
, objetí spějeme k. vú:lálenéniů ,cíli., A poněyadž jsou tu 'plán' a 
úmysl, jest tu i pomoc á vedení. . , '." , 
,.,,:Už svrchu·jsnie se. zmíniWoLodgeově víře v možnou účast 
nadsv~tnýchbytost{na našem'životě a' ovšem O' jeho víře v čin-

, • nost:boží:Lčlověk' má schopnost' plánovitosti, vedení a možnost 
pomóci.Ba;:v~ příslušné míře tiž i zvíře. Chce~li kočka,' praví 

Lodge,',abý se otevřelydveřej 'požádá nás'o to, Ocitnou-li se'zví~ , 
· řáta vpobouření, nebo~ nebezpečí, ozvou Sej vede-li se jim dobře, . 
mohou' dáti . najevo 'svéuspókojen( a, vděčnost. Někteří tvorové 
:však: si naprosto nej sou. vědomi ,našich schopností, ba snad in,aší 

. ,ť přítomnosti, ale 'mužeme, stejně ~a něpůsohiti. Neinásinyslu 
~tvr.diti,' že modlitbak.vyššíbytosti je neúčinná a neniůžebýti vy- ď, 
slyš~:má;~Takovýto názor' nemá oprávnění ,vůči nižším: tvorů>"Íl;" 

- ; " - ~ - '- :.' 

, ,18) Íoc, ~it, 201. ,. , -,' 
" 18) 'loc,'dt. 38-:-39,' 'I.", ' " ' ',' 

. . 20l. Lodge . tu: podotýká: Problém zla se jevi rozsáhlý a nesnadný, ale 
· ult\že' se ukázati; ,že 'neni neřešitelný,' Poznáni :d6bia" a zla, bylo krokem 
vzhdru'vdidském vývoji 'a' vedlo· kposilujicimuzápolerit Mll.že zlo býti :.,' 
sUnem dobra?, Světlo a sUny jsou' pro obraz nezbytné: kdyby bylo vše . 

,stejně světIé, nebylo by nic viděti, - Protivné. sily' nemusi ,pocházeti od 
nepřátelských principll., neb moénosti; alEiinohou> se' vyložiti zčásti: setr
vačnosti hinoty, hlavně však 'odporem; , ,hlouposti, rieyědomósU,tvrdohla-
vosU lidskou (loc. cit. str, 147~148k' " , , ' 
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. . a' jediným důvodem' jeho' vůči: lidstvu jest. planý. přédpoklad, . ž.e 
vyšších oytostí není.~l) :". " . . . ,': '" . 
. , 'Tady 'už sé vyrovnává Lodge sl.TyndalIeín·'a "'následóvníky, .. , ',' 
kteří; jak známo,. popírali možnos!:účinnosti modlitbyď pro"ustá- . 

, IEmOti'zákonitostpřírodníhoďděIÍí. ď. '" "_:- .. :<:;: f, , 

.. :', Ktomů. po,ootýká':Lodge: ;"Podl~toho'l?ychomnemohli změ-, 
,n!ti běh řeky; 'neb() ď zasaditi' strom~ nebo· čerpati vodu;: a~yló hy 

, 'opovážlivé' požádatiia:hradníka; aby.zalil zahradu,nebof by·to 
.. " hyl pokus 'způsobiti místní a,chvilkový dešf, který-' nebyloItól
,nostmi připl1aven. Je~li sled událostínezvratně stanoven (jak '. je 
při,"názoru ď čistě materialistickém přédeín, stanoven' 'vzá jemným 

"půs()bením atomů a jejiCh dosažitelnou energií), potom ~ jak se 
: tvrdilo ~ by děj byl 'úplný j bez ;života a ducha, nejsou-li, tyto', 
. samy také tvarem energie"á,,iakékoliv jejich zasahování' by bylo, 
• naprosto vyloučeno. Aletákovýto, úsúdéItje přímo nesrovnatel':., 
ný se' zkušeností. Všichni ~ víme,,' že živoucí' bytosti mohouzpůso:-:' 
biti výsledky, které, by, jinak. nebyly nastaly; od pbíčího, hnízda 
až po palác, od skřivánčí, písně' až po oratorituÚ>Víme, ~že 'tak 
činí"yyužívajíce: slunečn~, i jiné dosažitelné : energie.: l'féroznino': 
žujíani netvoří žádné energie; ale vedou á řídí ji do nezvyklých' 
drah. A to jest· živo! '-' princip' vůdčí. á řídící: Je bézmocný í' do:" " 

, . kud:seimergie n~d()dá, ale může určiti pracovnivýsle4ék této 
, .dodán'é. energie .. ;.' Střelný prach toliko vymrští kulku, .neíníří; 

,,'a, také nerozeznává' příteleodďnepřítele,22) ." .,' '" -: ,"; 
, 'Je ovšem těžko; ne;.li nemožno říci, jak vlastně p~sobí-ducl:i 

, . ná život, miIÍló nějž .stOji; tedynaŽivot fysický, ale tato' okolno'st 
.,' pro nedostátečnost rozumu lidského ostatně tak rozšířená nemůže 

býti ona závadu, nemůže,býti nepfekonatelnoupřek~žkóuopodstat:-' 
něnévíře Lódgéověve vedení tohoto světa:syětem 'duchovním.' 
NebOf'já.kjsme',užjinde vYsvětlili, ,tento~svět ,duchovní: niá ~pro " 
Lodgeho ,pečef z.rovna tak průkazné existenceijako~projévy_'fy
sikální; A snad' i edriou podaný výklad těchto 'dnes: ťak'málo' zná
mých' věcí.budejednod~šší,,·než si myslíme.',.'; ':;', 
.•. Před několika lety zúčastnil se Lodge ankety,- uspořádarié ví- , 
deňským listem ';,NeUE;sWiénerJoúmaľ~/ a ukázal tam právě na, 
několik přípádůze' světa' vědy,; kdy taKé :mnóz{ Iidéhl~dllli -
tvrdohlavě složitý· výklad ve; věcech skutečně . 'Velmi, . jednodu- ( 
chých. ", " , ď':';" ... 'ď • <. ď , 

,Těmto mnohým lidem nechtělo se např. dlouho ,věřiti, že, 
, 'červené plameny, vyšlehující zřetelně při:zatni:ění' sluncé vko-' 

roně'slunečni, -jsou.opravduplameny.; " 
.. (:Nebo.uvažme ,známý případ-Dána Olafa Réimera,23) jehož .,~ě;;ď, 

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

-r.:l~"21).1o~·_;cit.~,~t~ •. ,71~72. '\': ;,~'." 
, .,22)loc.cit: sti. 67,' 68." .'., '., .' ď .', ' " , 

ď 23), Olal Romer' (1673) určil rychlost světla 'podle zatmě~i.měsíce Ju~' .
piterova;. 'Bradley. (1727) dle' aberace' stálic •. po nich" jintlIli -methodami. " 
ještě Fizeau;; Cornuá konečně; F oucatil!; .". , , ';"', ., . 
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které výklady :astro!1rimické, se; ,opí~~ly .. o Jvrzení, }.e' světló, . ~by 
: se dostalo. z hvězdných dálek k nám, potřebujek,tomu;časů/ 

,Také tét~, myšlence ',. se svět smál a,~Omer byl v 'očích' světa' .dě':' 
tiIlou, A dnes, každý 13letý, chlapec ví, že světlo se šíří prosto:' 
Tem 'rychlostí '.300,000 ~kmIsek ,:P~~to,: podotýká ,také. Lodge"že .1 

. snad :se,bude' za,;1000;let; zdáti,m~žnostt:ozmluvysezemřeIÝlni; 
, slejně,sanlOzřejmou věcí,jakoyěcHyto nám ,už 'dnes,nebof ,ko

nec kóiľců'.vše::je;ve 'vesmíru've,'yyšších·Í'úkou,'. nežjsou;'našel . 
,(DokoÍ1č~ní.r::, '," ,I':', ":~:.,:ľ:; é;"L~.::Dr.:,JanJ)odzimek.:,: 

.. 1 ~ r' ~ 

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

HUM.A~IST~CKXMANIJ;Esr. 
" , I .• "" ':... . ,> ' 

" ' "', ' )~řiŠeLdas" ici;.'j ~ j{titnoti~ěd~nÍik~si: r~dÚ~ální' změny ná-. 
, bož,enské; víry: v ,moderním světě" Doba' pouhých r změn.: tradicio:' , 
:ti,elníchzvyklostí,minula. ,Věda a ,změny ekon01riického rázu roz
rúšily staré víry, Náboženství, celého světa:jsou; núcena- vyrov- .. 

. nali ses'novými podmínkami, vytvořenými široce vzrostlým vě-
dění.m ,a zkušeností. ,Životní,proudění'v každémp'oli: lidské, akti-~; 

" vity riesese ve, směru čistého a otevřeného humanismu; Aby'ná:" '.' 
. '". ,boženskému,humanis~u bylo .lépe rozuměno" my,ďpodepsaní, . 
',' . přejeme si .ukázati na: určitá fakta, ·která dokumentují náš :sou-

čashý,život. ~ ., ď' :: ,- ;:'~, "ď',,~ , •... , ', ď· ',. , 

:,,<, 7 Jezde:velké ~ébez'peči: kOll,ečné; a j~k, my yěřínie" fatální-· ..• 
. identifikace slova' náboženství s' doktrinami a metodami, které 

, ztratilY-svůj význam a' jsoúbezmocnépro'rozřešení /problémů , 
:, lidského života ve dvacátém století;: Náboženství byla, vždy pro-
. středkem realisace nejvyšších hodnot-života. Jejich účel bylvv..-, 
plněn iriterpretací celkové ~ituace; ,obklopujíCí.. člověk ll; . (theo:" 

'. : logie nebo světový, názor), hodnotami, kteréhyly výsledkem, (cíl, ' 
", ideál) a technikou (kultemkustavenou prouskutečněníu'spqko
·'.jujícího 'života;, Změna každého z těchto faktorů' působí změnu 

: ve vnější forměriáboženstvL Tento fakt vysvět1úje časovézmě
ny>náboženské; Ale uprostřed:yšech,těch změnnáboženStvLsa~: 

;- . 'IDO._ ve. svém ;hledání ,hódnot. zůstává, konstatním'ianeoddělite};· . 
'. , " ,', l'd k'h y' ',.' , . , ". ..., .' ; ,'nym, Jevem 1 s e o -Zlvota;, , " .: \.'. _,"',:': 
. <: . Dnešní hlubší porozuměníčlověkauniversu,jehovědecké vý- . 

, Kony, jeho hlubší ocenění bratrství utvořily, situaci, ,která 'si . žádá '/ 
nové 'formulace prostředků·a cílů ,v- nábo~eÍ1stvt ,Takové :~nábo:
ženstvi živé, nebojácné a svěží, schopné 'uspok~jiti.,příslušné ~o
ciá:lní i osobní potřeby, niůžese jeviti : mnohým lidem jaKo doko- " 
nalý rozchod s minulostí.! když tento věk vděčí za mnohé tra-

.~ dičním náQoženstvím, přece zůstává jasno, ,že .kterék()li nábožen~ 
ství, d()ufa j íé:í ,by ti syritetisú j ícf a, dyníl1riickot1 :'silótC aneškEl, 
musí býti uzpůsobeno potřebáni tohoto, ,Yěku.: Největší; potřebOu 
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32 
'l.'j 

J\ - ... 
" , ~ i 

I, 

1 

I 
! 
I 
I 



é ' 

I, ',' " 
" -

'. ' " -' " ", ,.J, I '. I j, ,_ '-:,. . '" ~ ...... ( ~"., •• ' ;,,' '. ' ~ 

přítomnosti ,je' nalézti takové' náboženstvi.",Je::tó'ódp()vědným ," " 
/, ú~olé~s0':lč~sIlé' generace;" '::::', ~:=:,:>~:;l;:: J : \ , 

,:~ypro~o; tvrdím~(',. .:ď., '\', : ,', .",' , ... ', 
" " 1; NáboženŠtí humaIÍisté se', diva jí na svět· jako 'na n~stvořEúí~ 

" a}ám seo()ti:.:é~istuHcí; '; '; ""o ,:,,' ~,/:'~::, ~:~:,:': .,' ,": ;:/,;:';,;) i:'~ 
,ď' 1'·2.' HumaÍiism věří, že člověk 'je části přírody ážé::povstal 

, ,," jako výsledek nepřetržitého, procesú. ,,; ; . ,'. ,>. ,. " 
" , ,:3:ďH~riľ~uii~té shledávají na', zákl~,dě '" orgiuiic~éh~': živ~tníhó' 

" hlediska; že duálismmysli 'atěla,mus( být odložen. > ',,;:1 ď,: ' 
, :: .,;f ':Humanism' poznává,: :že' . náboi~n~ká f kul tura ;: a : civiÚsac~, ' ' 

" lidstva, jak ji osvětlila" antropologie "a historié,! je:ďvýsledék po:: , 
" stupného:vývoje,: jákse, člověk;'vyrovnávat':sesvýmpřirozeným , 

, okolím,a seďsvým sociálním dědictvím; ': IndividuUm,.' zrozené 
, ',v určité kultuře, jehluboc;:e"formováno touto 'kulturou.' , .' .:,:0'.';'> 
; ď. : 5. Humanism ujišfuje,že povaha universu,os~ětlená :mo'derní " ,',' 
vědou, nepřipouští nadpřirozených 'nebo: kosmických: zá.ruk:lid~ , 

" ' skych, hodnot.,Jistěže.humanism ; nepopírá': možnost, skutečností . 
. dosud neobjevených, ale ~trVámltOm,:žéce'sta:k; stanovení: exi~' 
stetÍce" a hodnoty kterékoli \ skutečnosti ,vede' jediné rozuinovým" , .. 
šetřením.a zkoumáním, jejího vztahu ,k ,lidským.potřehám;Ná--' 
,~oženstvi,mtisíďfórniulova~i ,svOje"pI4~Ý' vědeckoú,ll1E:todou,.~:"'é'; 

, ",' ,6.:J sme přesvědčeni, že' čas ',pro theism, deisnl, m.odernism ~ a 
'" ~ . ,'několik,obměn, "nové myšlénky" 'minul;:, ď ",,';, " 

, ",7. Ná:božens"tvf'pózůstává z';takových' či~ů, ,cílů a;'zkriŠ~nosH; , 
" , jež mají, lidský smysL Nic'lidskéhó':neúívzdáléno'ďnáboženské-
"mu.' Obsahuje' práci: utiiění,: vědu;", filosofii;'~'lásku,' ',přátélstvÍ, " J, 

'zotavení ::"'-vše" co uspokojujeintéligentní lidskou bytost. Roi- " ,," 
, lišení posvátného a světského jé' déle neudržitelno~' " \; , : ", 

; , 'S. Náboženský humanismse 'domníváj, že cílem lidského ži.;.: 
vota' je 'plná.- realisace)idské"o~obriostCá 'hledá: její ·rozvó;:'a,'.na- " 

'plnění zde a'nynCTojevýkladhUriianistiékéhos'6Ciálriího cítění; ',' 
, " 9: ÍI~mánisÚck~riábÓŽenské:city:' JSou \ yyj ~dř~riy ,~~Ýš~riým" ' 
" smyslem pro os()bnostní' živol' ď a 'společným: ,úsilíín,'všéch' uspíšiti, ' 
'. sodálni'dóbró, na' inísto: starýinzpůsooem.:' uctíváním á'; mod-.' 
,1itbou:-",'.' <,,:, -~'ď:>·:':,r< '" ~ .. :l:",::< ,,:',', i",'ti'-L, 

. ':10: Z' toho' vypl§vá, 'že, tu' nenT žádného čitu'ani zvýklosti;, 
spojeníH;'vírou'v,nadpřirozéri();' : ';, ;':1' :. ':::,.:·,ď,:,;,;:~<j::tď 

, ll. Je nutno, ,aby sečlově}{' naučil ,dívati 'na životní' k~ise~~pód " 
, " ' • hlediskeirt:jejich přiiozenosti'aprá~děpod6bnostt R6zumrié ,a, 

zvýkem: ,Při j imáme ~ cestusociáJ~' ~,{ mentální, hygieny,' iďéhéeme 
mužné, ,povahové rysy, budou pěstovány';výchovou'a'p'odpo~éli'ý 
odstraniti' sentimentálnf a nereální ~ touhy ,a, .'vysněné,.myšlent, , , 

, , .. ' ',' ~12. 'Věříme," žeďnábožénství musí, pracovati ke' zvýšení' radosti 
" "'ieživota á'~ch'cém~,pěstovati'tvoříCíď sílučlověka,a'dÍiti':mu'Ó,d;;; " 

" vMuk dosažení uspokojení životního.' , ' .',: ~" 1"';:' };,;;H , 
, ." ~, . - .,,' '", /'" / ~ ; ,~,' . - . 
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, :' ',13: Náho'ž~riský huma~i~m tvrdí" že, vŠechÍry, i~stititce tu', jsou 
pro naplnění lidského života: účel a program huinanismu spočíVá 
,v ocenění,proměněí' kontrole 'a uzpůsobení takových, institucí ke ď 
zvýšení lidského živo tEL; N áb?ženská lin!!tituce, jej ich ritua1isti~ • ' 
cké. forÍny;,církevní metody' aSJ?olečné, podniky, musí býti, rekon-' 
stituovány, jak nejrychleji možno; aby' mohlyúčitině ve světě 
,působiti.<,;;"iX;': t!;':<':',J:,," ,: ',',"ď"'>,, , , 
:14. Humanisté jsou pevně Přesvědčeni,' že sóučas'íiá sobééká' 
sp'olečnóst (je;n,edéi'shltečná,!a:1že musí ,nastati', nidikálili,', 'změna 
y nietodáchj"kontrole, a'\motivech~: Sociální 'a kooperativně-ekono~ 

"mický2 řád ,musLvésH k rovnocenné' distribuciživotníé:hprostřed,,: 
, ků., Cíleni.: liumanis'mú' je svobodná' a: univers~lní společnost~ ,ye ' 
kt~réhy; lidé; doqrovolněa rozu~Il11ě' spolupracovali ke sp'olečné":;' 

, mu', d()bru;:, Húmanisté ,žádají ;účast:,'céléhó; syěta: ,na, společnéni ' 
\ ',živótě. ",> ,', " ,,':',"" :'::ď,' 'i'" :, ;i:' , 

15.,Ujišfújeme,že/a):humanism živótspíše;podpoří,ďnežpó
píráj',bl:hledá:možnosti ,života' a neutíká' od něho(~)odhodlává 

'se .upravitipodmínky,uspokojivého, života'proivšechny' áneien 
pióněkolikmáloJidb,Huínanism:je veden touto,positivní mrav'" 

, nostíj,toutoperspektivou bude, se': říditi 'jeho technikaťa úsilí:;'" ;' 
, ~ '; Takové~ jsou' these; '~áboienského :,humanismu; Ačkoli :pova:~ , 
žu j eme ,nábóženské • formy: a 'ideje ~ria:šich,ď citc,ů 'za nepóstáč:itelné; 

, přeceistálým úkolem .lidství je;imyslím:e, hledání dobrého života., ' 
" Člověk, si konečně uvědomuje; že 'j ediné' on 'sám: je 'odpověden, 

za; ;realisace; j eho,-,vysněného:, světa a žé: i e~ obdařen silou, pro "' . ..;-
'činy.;MusCdáti svémuúkólu.svóu~inteligenci a vůli. ,: 
!bjp,odep~áno .. ~3L,1:'profesorŮ a ,duchovních v ; Americe .. ~ 

. ' "' t : ' '.. 'f; ~ ,. \" ":::.. : ': )-
* '}!' 

, , , 

:-;,~J.~!';,\'.;~~,. T~;.,i~6~- ,.·-~··,i " ~/,' o.', "';, ".J ': ~"'.' ,·1.~~ • 

" ' 

"Humanismďrnll'ezajímá jakó zjev,který ,svým způsobem rea
rluje'aféší/di:ichovníťproblenúttiku dósav'ádní náboženské situace. 

"Jé 'to ,jejCplo(a'Jéz'ájímav'fsvou energií zlomit tradici dósa-' 
.' vádních::círk"í;"Jéijisto, 'že chce ,vědomě klást jiné základy~', ,",', 
,jt',.ťí~ h~~h~{i~ad ř'íc(~ž~ďi~uhlasímishn~tím, jako;~ábož~~~ 
,'štvím.Myslím však, 'žé ~jáko' metoda "náboženského života je .za~ '. 
" j íma vým. pokusem, O,I'zživotnění" náboženské, prakse;, Htimanism 
je; 'myslím;'j édnírĎ. 'z "nútnych důsledkti; křésťa:n~vy,;víry,byť . by' 
to, nehytVykónstruovaný,',humanism, americký! ",.' "~o,'. '.' i'" '" 

';; ')~roto' tnlíe, tn~nifes( za:l1j!lI,;Že, je si,vědom ,Íiutnó's~i zŽiv.ot.nění· c

, náboženské víry a její energické spolupráce na, přebudování, lid,,:' '.,; 
;k~,""ďl'v""'-:"k"l""-"'b"':''' ,',I, ". ',"ď " -,' " • >sespoecnosh .. v, ra ovs tVl ," OZl;: ":',,; •• i:' i 

.' :'-?Má~~va'j~:~hr~dy'k; ~ě~u .'ánemohu'; ~chvá.lit j~honároky, 
na ;nové; náboženství,; protože • toto: se : nebuduj e.vymezeriím·lid..: ' 

'skýchi:definic; á,~ nemůže"hýti posta.veno',;n~. relativitě ,;pouhých. ; 
,lidských měřítek. . " ',tJ Ol.:. i11'1 

,,', • "J j .' 1'"\: " . ~ ~. " ' \ . '\ 
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, ",Zdás'e mi však, že hlavní nedostatek církví,dnes'není:,;'obsa:: ' 
hu jejích ideí, které' js6u jéště ,i dÍles" živé, ale v nedostatku po~' 
rozumění světu:do te!,niíry"aby'dovedly:u~init s~oje' poslánío.ve ", 

" světě prakticky a ~nergicky činné. Americký' hiúriánism je snoho " 
vědo~a~ledá cestúrovnou do ohně potřeb doby,~aby jí pomohl , 

, v práci pro lepší zítřky. , - ""č , ,,',:," "", 

", N ebezpečf j ehó j~; ~všem ;;v/to~,\ že ~tiže' v'reiátivitě ,proble- ' , 
matiky a zmatků utonout, přijímá-li pro sebe měřítko toho,koho 

i,O chce~ vésti a' vyvésti .. Nepokládám,prototentó směr'za' spasu( ale' 'I 
za' jeden z,hledajících; a jako takový 'nám mŮže mnoho'říéi, 'co" 

:_ - u "nás, za~azeno do metódy,života, by, mohlo býti: podnětné. , 
, , " ' " . ':. ... . Otto Rufrle: 

. - \, 

. r ; ; -, i; , " f' " . ~" i ~! j ~. 

", ,Doslov redakce;' 
, ,,'" Uveřejňujeine'hiima~isti~ký manifěst;'pr(}tože 'ha i~iních'kur~ 
',', sech SvazU, svobodného .:, křesťanství" a"náboženské" svóbody,'po:'; 
, , řádanýčh letos v srpiuí v', Kodáni u přílE~žitosti světové' konference " 
,toho:Svazú, má 'býti ,přédnMeno"též oainerickém ; hnuti ;hunl:áÍíi~", 
, stickém'; jakO o' příznačném,' jevu; sňah pro :oživení náboženského 

, " , '·života:. Církev<českóslovenskávítá; každou upřímnou snáhu' :ná':'. 
božénskou; šri1ěřit j ícÍ kuplitiíěiií náhoženstVívna.šído'hě,' je( jé, , 
,právě karakterisovánél riájědné ,straně úpadkein vlivu starých 

'," avelkýéh církví,'iale<na;druhé straně žízní. lidstvaporiábožen-" 
, s tví. ;Ainerický humanisni hodnotí' ona' 'ovšem se, svého positivriíhó' 
'hlediska' křesťanského a ; náboženského;' 'Vidí ;v: riěm':dób:róúvůli , 
lidskou' po lepší" búdoucnosti náb'oženské;álezároveň nepřezírá' ' 
,nedostátky ;'j eho, : totiŽ ,hlavní : 'prvek . k'áždéno' náboženství,':j ím'~ , 
je Bůh a božstvo;',Chápeme. plně'vznikfhumarustického,.hnutí~ " 

/ Ono musí'dnes vznikat všude hlm;:kde v náboženství 'zdůrazňujé 
se jenom a vý I učUě nebo příliš výlučně božský ,prvek i v nábožen- :: 
ství a ()pomíjí,se.součinnost lidská. Náboženství 'nevzniká jen čin-. 
nosU boží bez součinnosti člověka, nýbrž je :dílem i božíinLčlově~ ~ '. 
ka, pfesto,· že pryenství, (i časově) má; Bůh. Nelze' ;vysvětlit nábo- . 
ženství jen z činnostUidské. i CčS ,ve svéiIi učenÍ. jasně zdůrazni': 
la.:činnost."boŽí přivziliku: náboženství, áť·tomuříkáme~ milost. 

',' 'nebo zjevení, nebó jakkoli: NatÍméněnezáleží, ale na ,věCi.vlná- . 
. boženství.nelze stavět proti sobě .. člověka, a,Boha,humanism a' 
'milostl-iiýbd třeba činitsYntlíesu:z,obou.; Nábóženství; je,: dá~!,:;::: . 
, alei;úkol. Dar boží; milost, alei·.díločlověka;;synergism .. Přes ,tó, 

,vidíme,v ,,~timanismu' počin ',dobrý, třebas n~úphlý a',n,epo.staču,;" 
jící. Dnešní člověk 'chce' se ,uplatnit. Ale neuplatní se : bez hó·Ží 

,':'pomoci:"čili.;milosti.,: ',~' "- -.-,- ":,1"" :.~: !'·:·:,~!;/:.'A~1~.Spisar.'~><·" 
, ~,. • > •• "' I • _ . . • • j •• 4. . '~. ; ," ,. .,' ",> 
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, 'O ;MILOSTI V,-'OUCHur;cCS.:' " ,:ci, ' :: 

.... ,\ "~""; .ij·i::; ;.';';;;:.--) :;,:~'\ .",,;.~~: ;~~, >- : :,;,~' . ."l: j', ;. ,-,,,,..~ ~t '-_ > •• , 

(Se, zřetelem ,na ,ekumenické snahy Světové, konference.:o::;;víře ':Y'd .. ··"<L· .. ··"·, ')' ',' '.". "'., \ " . a,ra u "v.,. ausanne .. ":::·', "'j ,',,:' :":"n» ; ,,>:,;',,;;, 
'I" • :: ,~ ''", -'. '-- ' ,-" ~ " ..•.. ~ '.'. '" -, -"., . ,. . . , 

l!"~ -:,' 
.:" , ~ .;~ 

:" Světovéďek~inenické1snahy!cirkev~í ,a C;čS;;:' 
( ~ , /;r:,~<:,' >.,. " t;-'"'~:~'~.~,.-:;' "" : I,") I~<' • :!.~;,:,; :t~;:·i':.; ,,:' :',:-J:i":>" ,< ,~ :~ 

, : , 

:~< Vždy'oylý:v' křesťanstvu hlasy; kÚ~i:érůznost 'církví křesťán;', 
. skýc~ďpovažovaly,· za, veliké: neštěstí: lÍza',překážku 'v . úspěšném 
působení, Kristova; evángelia v,lidstvuj prot~.,!vždybyly,v cíl'''' , 

,kyíchsnahYi .()dčinitroztříštěn~ tedné Kristovy církve vezOétčnf ' 
',početvětšíchamenšíchcírkví a denominácí.'Doklady tohó jsou", 

známy z církevních dějin.' ." .: ď, " • " ' 

>,', EkUmenické snahy církví oživly a zesílily v nové době hlav-' 
'ně' zkušeností, žé:vliv církvi křesťariských. ná, lidstvo nápadně 
. slálbnea'lidstvonevytvářísicenoVýcli církví I ale zůstávajíc v cír- ' 
k;víélir'odéizuje~sé:jejich: vedeni a tím ikřesťimsfvÍanáboženství: 
vůbec. Dostfznačnýi:ri;počtélÍľ ~ hhlVÍlě .utiěkterýchriárodů~~ 
,yY~tiip,~je~'i:církví á.',zůstává',:b~zCíikve, béz,konfese. nebó)~~ 
yYznání, prop'adájíc' 'naprostému ;iridividůalismu, jÉmž nezname~· 
~á;Ílikteť~k:p1"ohlub~vání nábožen'stvíi: jak by v,. teodimnozír,ádi" 
světu' namluvili; "nýbrž 'vede, k náboženské lhostejnosti a' ponej.:: 
ivíc,'aspoň~ v páiksi, i k'čii:ému atheismu. . .. '. ...... ..' " ď, 
~ ~,~ I, ' .'" .• ' I '.1 '" I'. ',' -i' ,." c. '.'" ., ' • )', -'. " _, , '., '- ; ; • ,~. "' .' ", -: 

':: ,ďCíritye :yysyět1u jí příčinu :tohoto smutného ztevuse stanoviska "_~ 
náboženského, a křesťanského namnoze j edriostranně " vinou' svého 
,Člens{va,:které:odéháií,;totižijeho.netečností, .. ba.i.zlou vůlí. kná';; 

'.boženství a~křesťanstvíj:nezpytují však dosti,:vážně svéhosvě- " 
'dolllí,.zdanejsou,aspoň,do jisté ~íry,;samyyinny tínito kormut-, 
I,liryina i()statně:pro: lidskou' společnosLnárodní a,státní i po 
s,rán~e: kulturní: néboli . světské. dosti .' škodliVým .a. proto i váž.:. 
ným,zjevem;:'r:';~"< " ...• : ' .... : " ' .•. ":' ·.c.,,',' ,'" 

',' .",.;. Svělová..válka:'vybúrcoválá ,ť CírkVe ,z této sebespokójenósti. 
" ,Slyšenyi hlasYi'· že;selh~lo :křesťanství, á'. náboženství,; a,čsprá,v: 

'" '., ' něji.·bylo 'by 'říkati,.··že ;sélhali'lidé,'. křesťané.a· selhalY'"církve .. 
Církve zesílily. ekunienické sn~hydříve nikoli neznámé' apo,válce 
:čini1y pokusyzkowÍuiti pravý stav . věcí,;hledáti .příčiny úpa~ku 
Vlivu' církví, slovemzp)rtovatisvé svědomí. . " ,,'<; .' 'ď' .... 

. i., iN~chcizde'+o~hodov'ati;:zcia:;šly ~írkve věci 'na.kloubase .. 
. stoupi1y"aŽ:k tí'ejhlubší'á;l:>ravé' příčině neúspěchů působ~ní (*.:. 
kVÍ ve,: světě. Ale:' j es!- j iž'úspěchem;že sta.ré'a proto: konserva~ 

. tivní ,církve "se 'rozhodlYI.vůbec ýěCí. se .' zabývati ':á své 'svědomí . " 

' .. 
zpytoyati,' dokóncesF přičítati· nějakou vinu.ZatímnL církve'rie;'.,:. . 

, dostály:'seďvšak dále ve svém zkoumání" než 'že;mezicírkevnk .. 
řevn~vost, netečnost,' studenost, ba mnohdy :značný díl ,nepřá

'.telství považují za příčinu neúspěchů svých ,ve světě. " ' 
, " -. ,'," ,.' 
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, , Al~,j~st ~;n~š~~o'~aZírání na; ,-:Ý~ojkřesťanství :v~-,světěď~táz_ , 
kou, zda , více, církví, ve světě jest neštěstím pro'.křesfanstvÍía 

.',není;:ILr4~nošt cír~ví(empirických nutností; CírkevČeskosloven,,:' 
skárůznost církví nepovažuje, za neštěstí,'nýbrž"za ~zjev; nutný._ 
qvšempo,vflŽu j~, za' lle:štěsH a; překážku zdárnéhopůsopenL évan- ' 
~e1i.a ,círke:Vl!í jvýluč~ost"dle: ní~,každá: círke,ysebepov~žůje: za' : 
J>e~tnou ,spraynou, d.oko~ce'Jedmou;"pravou. ,', Podle I vIry , CČS > 

,oefprmll' al,~duch rozho,duje, zda drkvedsounebo' nejsotitělem' 
, ,',Kristovým;'2:d~ !:usí1ují nebo, neusilují: o ,ztělesnění i Krista ,,v~ži

,',votěsoukroménla, veřejném,. zda, jsou,evangéliu bIíž,'nebo dál. 
'"~írky'e,,ov.š,em,všímajÍ:si:dosud víc~:z~vní formy,a:~ vpral,csinebo,. 
, , v theorií. :Odtud' ,vzniká;dvojí ,proud' ,.církevního ekumenisinu 

" n,eboli ,sp~jování církví:.,na ,polí ·života ,adí1a':a: na' polí ,víry a 
',; ; ,řádu; Oba ,proudy: jsou označ~vány,:, dnes jmény::Stockohlm., a 

> Lausanne':,Pl-ěsty;,v·nichž kóriány ,byly: prvnÍ. sjednocova:cLKori" ' 
<, }erence p~ světové válce;"Obaproúdy ;ekumenisnúL církevního, " 
, "jsou také podletěch:městnazývánYla inluvíine proto:o, světovém '" 

::církevním ekumenickém hnutí stockholmském, a, světovém církev; . 
. ním ekumenickém_hnutí :lausannském.. '. ,', "i '(;ll , 

'CčS účastní se obáu hnuti; praktického Ltneoretického,stock;., 
holmského i:1ausannskéhoív; pevné víře a : živé: miděj i, že Jronec 
konců,~bíidou-lí.církVe chtít.oprávdu získal' vliv zase, na 'lídsko"u 
společnost"'::" in tra a extrái niuros ...:::. v' církvích i.mimo, éírkve, .c.:.;.' , 

hudou' 'přinuceny. postupovat 'podobnou • methodou;':; kterou"volí1á' ,'. 
, CčS 'pro; řešení a' překonání církevriI'a nábožÉmské' krisey :našem, , 

"' malémnároděLčéskoslovensKém,:;a J tó'Bohů díky' zatím;' za' tak 
; , krátkóu ", dohua",ve,velrni"'svíielnych5:okolnostechis úspěéhem 

f 'značným ,o' ~ ',' .• ;; '.': '~: < • :/' ; -: r.', "t: !.' ,f/ ' "r ',\! '~'~; ";~" 'j····"r ;', .,{;~ f,'" 

CčS,'6ČastnC'š~~ j~dri~~í .~:,d~baf 'n~je~ď ~e~'hnutii,' sto~kh~i~~ 
ském,:o "životě 'a', (líle 'O í' kde I nenarážej í, tak i óstřena sebe ideové,' 
nebolí n'aukové rozpory, jednotlivych; círKví, i álé 'i 've"hriutí, lau:'" ': 
sanriském' o .. ;,vířé; á ;řáďu'\: kde ,právě i de. o: rozp'ory: idéové':a: kde' ". 
CčS liší se ideově ztÍáčněod všech ta'm :sučá'stněných' cíÍ"kvWPřes:. 
to nepřestává věřit' a doufát,~ že podaří: se' jí ::óduŠevnil','své: nové. 
čl:> od . starých': církevních,;. nauk, odchylné;' stanovisko., ,.věroučné 
1'I:eboli .theologic~é; Vždyť :v/podstatě ;jde, o;nauk'uaitheologiL Je 
přesvědčena, že. nelzei;jinak;.dnes;; pěstovat'.ekitmenism ,;'neboli·., 
sj~dnocování cíi:kvíjnež, v, jednotě ducha,' při růzností'chápání a 
vyj adřování:'věčného ďobŠahÚ1JŽíŠova.evangelía a ,že více :není anÍ.', 

. třeba: Nemůže: dnés ,~. při ,tak; velkém rozšíření; poselství. evari:. 
. , gelía;po' celém světě- nemůže:dnes,'právím,býtijiné,jednoty" 

než jednoty;duchai.která,předpokládá jednotu ,víry v,Boha.podle 
evangelia;:v božské;poslái1í Ježíše:Krista,pro .celý: svět a ;veškeré . 

. lídstvó:a: hratrství,veškerého:lidstva. Společný .základ.všech· kře~' 
sfanských církví,mliŽé býti,jen;věřhn,které.resultuje z oslovení 
modHtbYiPáně:~nebolí;:Otčenáše.·,···~Bůh:Otec;všech,1idí,':'my 
'všichni, všichni, lídé;jeho dítkYii;véspolek~ bratří ~a:sestry;a:Jedy". 
': { • ... ,.,' ; '1...-- > ' ,,: • ".' - ,,; ,', ':.: ' ~ " 
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sobě ':róvni.'Toť~ křesť~tišký z'~klad idéo~ý:; prci~rani nábož~hský" 
~ravnía, sociální;Vše ostatníje lidský 'výkliidtonoto záklá'du',: 

, podnlíněný. plemenně,' niístně, 'časově," kulturně' a 'proto' 'proměn-. ' 
livý,':změnitelný.,:' ,;"::::,<,,,,,:,,:;:,,::::," i;,:,:,·. ,'; ,';'. ,:-

· CČSspatřuje'hlavní příčinunábožénské' kiise'dneška'vtonÍ, " 
~e:rcírkve ;ten' li~ský~ýkla(r dúchii: evangelia' Kristoya prohlásily" . ď • 

a 'prohlašu ji": za' božský, 'nez'měnitelný ,ať 'neomylný>' Zápomína jí, 
že ;tenvýklad~byl:<činěni'na;určitém;;místě! V 'určité době/ 'za' , .' 

· určitých. okolností rasových;) historických a: kultůrních, ·žéj e: teé1y' , 
.jédnostranný: a:'ne~plný. 'Že hlavníobsáh: JežíŠová:evangeliaď 

,'musí ;bytivždy, znova chápán';a' Vykládán'aforlnulován/vždý 
'tak, aby;niu porozuměla 'ddba:a'porozuměli lidé,jimž 'jé' hlásán" ;,' 

, .', á: jirilžmá: hýti chlébem živóta~ ,To týká. isevšechčástí starocír':' , 
kevníh(hučení,"'a~i;pojetí Krista, jehoosoby:'á;díla, ani pojetí·, 

" . Boha; névyj íma j ícY Dokud., se ďcírkve křesťanské: k; toniu',' néo'd~ 
, hó'dlají, hudou: tápat vedle', na periferii a' na povrchu;' p'rácé jé:' 
, jich' nebude .. míti ,úspěchu'a>vý~namu.Neboť:,dnes'.! n~jde :jen 
· o soúčinnostnebo, o; jednotu' církví vespolek,: nýbrž " i dé'o::úspěš
nou působnosf jejich ,ve světě: Jde ozáchránu :světa,: ktéry-hua 
vůbec je inimo, církve, ,n.eoo:i když je V církvích, není 'jimi nábo- , 
žensky~ a' ,mravně veden. ,Hlásání: poselství evangelia. světu zni' I, 

, dnes na prázdno. ,A tomu: třeba odponioci.Dlenázorů'CČStřeba:·;, 
. 'za Hm'účelem;,ovšem že .vedle ješiě'jinýchprostře,dků, sáhnouti ' 

i Sna;dogmatické formule :křesťanskéa' církevní ininulostia,'po':' 
. ;'drobiti 'jeikritice tak" aby Vyhověno bylo r duchu evangelia Kri':' 

! stova i oprávněným théoretickým, filosofickým, kulturníma, prak
'. 'tickým .. Ao jestmravnhna'sociálnímrpožadavkůma potřebám 

, dneška.: 1 Kristovo evangelium chce sloužit člověku.' Sobota pro' 
· člóvěka:jest,učiněna a ne člověk pro sobotu.' (Mar.'2,27.), Není 
člověkpró evangelium,; ale naopak,' evangélium' pro člověkaj 

,neboť;Kristus'přiš'el,aby sloužil, ane aby. jemu sloužili. Ovše~" 
sloužíL Kristus, a jeho .evangeliuín nikoli slabostem" chybám"J 
vášním.a:hříchům:lidským"nýbržsm.yslu pro 'pravdu a 'dobro a 

.', zdokonalenípocelé~šířia hloubce, pl'oněž člověk jenadári. " ' : 
.ď' Stan~visko' cts je revise ' 'staréhó, církevniclvípo;~všech 
ďstrárikáchjeho~,ímidogmátickou'nevyjímajíc. Nechápe-li,se dnes~ 
· v církvkh' toto . stanovisl~'o; tím' hůře·' pro Církve. Svět půjde mimo 

. '.·;,ně a bez nich. A'odpóvědnosfpřed:Bohem? Nebude jen na straně 
: světa, ale i -'- a, především':"'" na 'straně církví; Sn'ad' církveÚva-, 

- hami o ekumenismu. a o 'krisi náboženské budou přivedeny i k uvě~ , 
, dómenírsvého, :úkolu:a svéodp:ovědnosti před:1idstvenľaBohem; . , 

·Zatírnmusíme·sechápát příležitosti, jež se nám.'naskýtá;aspolti-
. : pracovat, s ď církvemi podle' svých směrnic.;' Věříme, že 'ta' pří'e- ". 

žitost je též od Boha. Nevyzpytatélně a oklikaÍni vede ,Bůh k sobě 
i; církve' křesťanské., Dnes máme' příležitost ,podrobit. zkoumání 

",', církevní~nauku o' milosti a vysloviti:: stanovisko CčS k nauce, 
která, právě; j es!: ~říčinou : tříštění; j,edné" církY,e' lGistóvy· na 'více 

, '. 
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. Církvf:empírických'. Církve účastníd, se"jédriárií 'Jáušárinského 
. správnFVycítíly,' CO' j e dělíi:tavzá j ém~'od:sébé;: a"protó stanovily 
·za,první· bod'.podrobného' zkoumání 'drkéimí' ,úiukífo';riiilosťt:il 
'vztah:. milósti 'k; Církvi 'akeďsvátostem. f Doufii'jí;'ďžě CIůklá:dňýln 
poznáním ~rozdílůvyriikne: i to, co jesr~šé'tiľcírkvím"špoIečriélió 
,aumožní~ néfli sj édnocenív, naucé,' fédyaspoň 'účtů' i' pO'chopení 

.. , .'. : vz'á j emné.P.okračovací výbor 'Svět~vé 'konferenceovířEi'a::ř.ádu 
, nelenil! a: pilně' pracoval' od. r; 1927: Doklitdempilného "a 'svědó:" 
.mitéhostuéliá, .otázky. milosti v církvích; jest'stá.tri:f svazek'Í1ade: 

,,:'psaný ';,Na:ukao'milósti" '(The Doddne' M'Grace)"il,'přfrlášejíd 
" " stúdie' 18 theologů z různých círI{vi'omilósti"po stráncé:histo::', 

",' ,rické fonÍulce i věcnéhoóbsahu.':'ďf'f,'::,\~;2;::;',;~' .'~,ď'::~:,;~:,',', ;':'~::' 
" ,.' " Má~li CčS formulovatsvé:starioviskó'v ótázcemilosti;' nem'ůže 
I .'; :nevšimnouti si názorů na milost,' jak~byly' f.ormulovány 've"sta~; 

. , rych Církvích, a to) histol"Ícky i věcně.Proto'než':pfistoupIíii, ké 
"stanoverií' názorů CčS na milost,"p'odámďkratičký , nástin 1iistó~; 

riékéhovývojenauky Omilóstiv,křesfanskýcl1'cfrkvích; T~k'vy:, 
riiluie; jakyvýznamO' té naucé omilosÍi :'cíik,ve (:pfipisují, j ak,~se :. 
právě v n(tříští. SeznámítÍHr'se téžs·ďobsáhémté.naukyneooH" 
s' tím, 'co éírkVe ,milos#' rozil1í~ěj í. 'JSOU' to' IlutÍié' před póklildý, pro 
naše řešeníotázký. ", .... < .. ,'.. , "A: Spisar.?:'·ď 
."".~:'~ť~'j !:~'<:>~ _ \;: :.\ . .:l,.,.,<.))< ...• \~,.. 

:., ,,' 

, 
.. ," ~ • i" ., 

..• G·~o rg e. San t áyan a:. Essaye .,Iecky stři~livéNovéAngliej.·s.:~ižise··; 
o .Iil~solii, . náboženství a: umění. ,'Vy. ď,: svý1ll: psychotypem ~ikdy ,neztotožnil.' 

dal Jan Laichtér.v Praze 1932. Stran, Santayana budil\uaniérických mysli::',~ . 
. 475. ,,' " C' .'C: telů. odpor. iďobdi~,:sVýminoětický. 

I, 

V Laichterový~h ;"Otázkách .. a; ná~ vybroušenými,' pOlmovými,' kádry o: ji:' 
zorech" vyšel Jaroslavem šimsou ži.:' 'miž'pomáhalustavo~attamni'· kÍi~ 

J!ě a inÍpulsivně .. tlumočenf pře~od ti~kf :realismús,,;a "svým ",dúčha- . \ 
, výboru Santayanových ~ myšlenek,: s~~ . plným esteti~ismem, ,l jimž prozařo::'," , " 

C' ; stavený autorem,ďÍtazlÍkladě návrhu val: soúčasně,filosofickoú ,'teodid 
, L: ,P; Smithe~ Spis je rozdělénn~piit .'. životní. praksi.ď.Essáye , tohoto" vý':' 
'částí,znichž.prvni jest věnována lid; značného dilosofa;"jež',s'é"česI{ému' 

'. ~ké přiroze1losti, I druhá náboženství,' čÍenářiilyni.stáVaiÍ,:přístitÍmými; při:: • 
; třeti:umění, apoesÚ;Čtvrtá b~snikilIIí 'bližújí ňám, SaÍltayánu 'jako'.originál!, 

. á'Jilosofůmí. pátá problému' matéria'; .. nlhci myslitele, ktérý :se ' snaží 'ď pi:o~ 
Ií~níit ď a mravnosti., Santa yana' bývaI" boj ovatL z~ kompléksivní proDlénía~' . 

'. " pr~fesor~m' n~, Harvardské ,'univer.' tiku' své"vlastní ~ skeptické;bytosti; , 
" ',sítě, ale španělský'původ a kulturní : Pioněho,n~začíriá:tradice:myšlenko~ .' 

,'>evropanstvf odlišilý,jej od 'duchovní •• véspřIzněnosti teprve}s Otci·poutni.! . 
. " ho obzó~upúr,ítánsky,příSÍlé ,a umě." ' ky, ,nýbrž, snažL'se:'por~ztiměti: du- .' I 
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~hovíi.i"tvář~osÚ~antické : mytho'togié, ~,nÚllým" slédující~UskuteČněníPla. " ~ 
filo~ofi~a kla~ické~měl~cké:tvorby,: 'tonovaid~ál~, aby filosof byl součas~ " 
si~íllě jako'''symboÍické',-éeně'staio~~;; ~ě b'á~níkem. $rátké, essayisÚcky po-: 
křě~fa;i.skéh;;d~gmáth a.~~Ysl~ k~l: ~~: ,dán{monology jeho duše . o, nejhlub~ , ' 

.. tůr~iren~sa~c~,' a,'nábožéňsko:~~~'V;~,' ',"šichlidských ~áj~ecb. mohouÝhod~" 
·iii'l'~iorin~cé.' tÚbož~íist~(j~sf žalo~',', 'ně dopillitik~h Il'aš(pravidelné:čei" 
že~ó ď p;oíli~ něho na "idealisaéi' ~ku:.ď,: ':bya zbýsúm pozornost provlastno. , 

. 'i~čn~sti. V id~ál~~ Boh~ dó'éhá:i;i ~ Vf::' :~tiďducha,: jež,~áin před,tí~ :byl~; '. 
, ,"' "I' " l' I. ,l ... )'.}. • '. .," t 

" razu symbolisace dokOl;láné 'převahy" utajeny. . 'P. M. Hnik. 
.... . ' . • ,.: - '. . '.' ~.' • , ..; ~! ' .... ' • ~"," ... ,*,' .,'. ,..... ,,' "....' , .} , • 

duchá' nad "přírodou. RoirůstajícÍ.se; , . ", _ . ' '" " 
j"' ""' •. ' ľ~ . } ~ > :; , • ; 1, "', .' .,,. .;. ~ ;. .• "-Jo . J ' ~:; ( , " ',."~ : ,'-~ '." ~'i ' , "'i 

náboženství;. podávající transcenílen. , . Marxismus a nábožénslui. Učeb~ 
tálóí'j; hodnÓ'he'ní 'ďé~pifiék'é" skuteč: ·.ni~~·p~oÚkler'álníhoboje.' Rédigo.:, 
nosti, setkává 'se.s odporujícími sila-'v~ľ Li GrÍin:~ald. ;Praha'1932: Ná~ 
ihi':n~je~,:~~ ~~ějšímďsvětě:~ýbrŽďi ""kládem" K~~'l~'~Bo~~~kého:' Stran 
v~:~véin čle';st~u;'Umění jest 'Sant~~; ': 142.'.Cena' Kč. ut-. ,:.'", ,', ,' . 
":c ~' '. '.. . >:" ,', , .. , ,', • I'" . " '. " ., . j, ~ • ~, ;', '. - • - " -

,yanovi 'kromě' Íiáboženstvf' 'cestóúza:" ~ ',V' kÍl.ihóvně marxistické: teorié' ,a . 
: aokon~l~~ii; ,v' ně~ íeh~ toiižidí ďd~še', "pra~e' vyšel j~ko drulÍf: s~á~ek t~n"
<'aosahuj~ vidění :k~ášy.': ~d~'by: přiď , to'spis; který , jest~ěnová~ ideola'." 

J, \ ,-, ~ ~_,' -t'~·' -",;,,;,' .!~'., '.,")' ,j " , :... ,~." ' ••• ~ ~'.'. --"""'; " 

': tom "nevzpomněl: na . Emersona, dU7' 'gické kritice náboženství a, církvi s ' 

, . 

\ ' 

~ ",' -,' . -r' ,.;' :,. • ~ • } , l' "." . , " ,- ,.: t ..), . , ',,,' :.d" ' . , " . > ~' - : , 

,; ,cha' ~ SantayaóovI" příbuzóéhóf 'přes hlediska aialéktického materialismu, 
.. ~ ~lastnfp~riián·sk~.'kóřeny. R~akc(ná prohláŠeného 'z'; světovÝ n'izórpro'-,: 
.' s'pidtuálisticky, vypjaté a mravně ri- letariátu. Po yysvětle~í hlavních' ~á-

,goro'~ní . k~Iturní ďp~osiř~dí, výcho~.' konů materialistické dialektiky jsoU , 
ních, 'stábl ,severoamerických·, jest ' aplikovány, její" zásady. na život· pří~ '. ' 
Salltayanůvniaterialismus, který to~ : rodní a ,společ~nský, při čemž vý· ' 
'lik, ko~trastuje'~e subtilnosti 'j~h~' "chodiskem jest autor~vi nai~ní epi. 
,myš)enko~é ,'. argumentace,' a' platon. ste~ologický realis!1lus" přírodní fi. '; ~~ " 

, skou touhou po absolutnu. Proti' theo. ' losofie minulého století,' 'svědčící o 
, palickým tendencím v kř~sfánské mo-' Jom, že' aut~r zaspal několik desíti-: , 

rálce ; zdůra'zňuje ~ S>pótřébii; antické ietí nejnovějŠí 'vědecké práce. Autor,: 
vyrov';anosti;' životní a"přirozené .ra~ ,není poučen·opřevratných výzku~ 
dostnosti .. .:....::·Protidilosofickén~uce mech nové' astrofysiky: á' geofy~iky;.; 
~antayanově:bylcí hy;možno,vyslóvit, odh~leÍlých ,Einsteinem, Jeanse~:' a 

, řadu; óámitekJ;ýkal y; by se ,j eho Kri~' Eddingtonem, . ani o ! nové,: fá.si,' evo~, 
. tiky poznání;';,. jeho' behaviorismu' " lučního problému s aplikaceiniv bio"; 
psychológického,;:materiaIístickéme~ 'logiia psy~hologii, jak na óichpra~ 

" ,', tafysiky, a . mravního relátivismu.', Fi. cují L; Morgan," H.Drieséh a O. 
'l~sofický'rozbór,' náboženskéhó jévu ,Lodge,' ani osociali~~čnf.fu~kcióá. 
; jé',lu,)~Sá~ťaya~y;]éÚjeďnostranný; 'bÍlže~stvifkt~rou zkoumali: E.Durk:" 
Klade přiliŠný; důraz na lidský prvek líeim,; M.' W eber~ Ch;: Ell;'oód,: : G; 
'v;~;lláboženské:', situacU a' nedo'éeňuje . Heard" ,J.' Wach \'a jiní, odbornísó~ 
transcendetitáhlí' iniciativu:: se' strany cióliigové.Proto 'může o vzniku' ná~ 
objektu ;.lidské~vírY.přii hodnocení' boženstvf a třídn! povaze ,"evangelia ' ' 
,základních typd. kře;!anských ,církvi. i,éírkví" opakovat . legendy;' jež, mu ' 

, nevyprostil"se. Z~ katoličkélio, koIÍl~ umožňuje7ómámenf !pt'lrodovědeckýi:ri 
'pleksu svého/,~ládí 'a :,nedoceňuje ,fi~ dogmatismem;>:: Některé'ď.inespordé ,l 

losofickó~ a mravnL<:eilU protestant.' ~hyby> křesfanských' éfrkv! ' v' minti~ . 
sM. Sant~yanai jest myslitéleÍn;pod-:, .losti a, př!tomnosti'přisp(vají, k sé~ 
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"b:Vědo~i\ GriÍnwaldovti :;~fitupeni -německých na:ďp~:dkladě _.~ náb~;e~~ 
cirkévniho 'živóta': ale 'scházi' triu" při ských'; vz~rů biblé podl~ .mod~rnicÍi ' 

. tom ; spravedlivá-'~bjektivita k oce.'1 směrů co i néj~ětši součitÍnostÍ;ia~
,něriíchladné'hodnoty,-cirkevniho pů-... tva. Otevfeněvšák ,pozriamenává,že 
(·-s~beni; O vzniku'a Vývoji'církve če~ 'pr~covnLmetoda~, samóstátnéílO':'do~- ' 
skoslovén~ké 'JnfóÍ'm~jeď pouze . zma- ,pracóvá~f se žactva ,k'účÉllné :lát~e'. 

'I' 

tenými a: téndenč~ě, zahrocenými frá- dá- se' aplikovati na náboženstVf i e
,semi, vytýkaje ji' národnostni dema- j nom':v.' o~ezených . rozměrech.' N .lbo';; 
'g~gii a' spolčeni s· Volnou' Myšlenkiní;' ženství': ve vlastním: a - nejvyšším' • , .. 
T s' katolicismem.' Informace; o proti-< ,sÍnyshije :zjevEmi'a' ~il~st; jema:'ď 
náboženskémhnutiv,Sovětském'Rus:' ' jetkém:dospělých ~ lid!.' Školní'mlá-. , 
ku-obsahúje, kapitola, pátá.,Ruskfdež;vŠ~k' je 've věku,v němž~ůže" 

. 'svaz bojujidch bezbožniků jesLvzo~ . toliko činiti . poktisý,ósv~jHi~' ~i t~;. _ 
rem _ 'v; taktic~ ď protináboženskéliocó ~se. jiÍnď~prostř~dkuje. Zde \-s~. mo-' 

. hríutí též, čsl. .. komunistům, kteří _h~uklášt(psychol~gicky,:zp~acóva~6' 
- chtějí ,ziská~atpro svůj bez~ěrecký, př~dpokladyďa pódnÍinkypro'p'C;zrJol- .. 

svaz-1ympatie hlavně mezi nezaměst~, nasě vyvijejid, ,vl~;tni 'nábožen~kÝ , . 
~natiými . ~ mladýmidělniky a děl ni- , -ži~ót., čili~lasttii'praktické,' činoro~, 
ceniL~-Zápás;o duši. pracujíciho. dékfesfanstvi: ~ VII.Části-pojed~', 

,~ ,člověka plánujikomun!sté na zák,la~ nává'.autorka, ;ympatickyo, ,způ,so>:" , 
dě psychologicky; účinném; Počítají bu, kterak se má'-~yučovatiStarému -

",,~ myšlenkovou;aakčni.,be~Ín'ocnósU . zákonu přiÍněřeněškólni~'I~deŽ(~ 
,křesťanských c ch'kvia, s ; půs,ob!vostí \ ';,~~Í>ě~hem: ' ,na 'podkladě, b~hatých, 
jednoduchých argumentů, své -_mate~ přÍkladů á.nán;,ěiů'; -,- VIII.Cpo-.:; 

. riaIi~tické metafysiky ď :u:~ Íidových,dávák~~k~étni návoďkčetbě', ~van~ 
. mas, kterÝm:. je, odpíráno "právo n~ 'gelia. vůbe~N;ďZ:na'vyššÍm~i~p~i'~ 

... ~pravedlnostakteré;,žij1 ~ touze po 'a: ;eprodúkuj~ ~ n'eobyČejně~ce;~tvf-
\ deímím,: chlebě,a>větši, ,miřé _ eksi- . kl~(L 'o ,významu mo'dlitby'; a:kterak 
stenčního, zabézpečeni., Křesfanské 'k ni ŠkolnimládeŽ vYchov6..ý.a(Roz-

,'drkve 'dóstan~u 'se,i~' západnlEvro~,h~dn:ě ď se: ,vyslóvuje,-pr~Ú~ďďšahIo'~ě, . 
pě do zápasu,s ,bolševic.kým ~theis~. ' módlit,~~ ~ raděj(mé~ě,' álespotÍtá~~, ' 
mem.~vltě~stvl nep~může.jim 'ně'a živelně,t~dynéna'ďz~Čátkt;, ale' ,". 
pravdivějši ideologie, sama· o sobě, ,na ,vr~holu ~áb~že~~ké :hodi~Ý n~bó 
nýbrž též úspěšná cúčas~ při. ,snahách' \Í>řileŽit;;~tn:ě ,zYlášítiL-' ,',událostL ,'á 

, .0, sociálni ,refo~mu soudobé. společ~ di~posice~ '::"'y IV.~č; projednává 
<,nosu. " "J .. M.,Hnik.:' n~méně ~~jím:áv~u: ;a,ď~euza'~řenou' , 

~D. C ~'r 0'1 a,B ar th,' ReliiÚó~s:;, ',otá~ku:, .,~o~'~~á~o~nic~ 'z~~~~k~ď ď~) •• 

unterricht;'Gottingen;, Vandenhóe~k 'kterak's nimi' zacházet :veškole.Ne , 
& Ruprecht; .:1931, 'stran, 57, ,cena _ :chladIl'ě ::~~~ioÍla~istic~y. ~~le"kl~d~lě ,'~ , 

c Kč: 21.30.,'; , "" - nábožensky,;že jsou to jen lesklý,' . \ 
. Neni to žádná, teorie 'od/zelen~ho",)~;álo~~k~ pláÚ, kt~rý Ježišoviďutka~ 
'~tólu,.'ale:v~žné ,metodické ,pojedná~', la.,:. hory' ,přenášejici _ ddvě!a :j~ho, 
nf. na: podkladě boha týeL vlastni ch , učedniků ,i flko vzácné svědectví 1 ne~ 

,školnfch.zkušeno'stFza účelem'prak- " všedni mócLjeho ,osóbnosti.;',."": .-V, 
, tickým.,Y, I: části "pojednává:, autor- '.' V; ď č.názorně ,uvádi autor: své: žáky-"; 
: ~a:~~vš·e·obecně· O!, výUČOV:áIÚ "riá.božen- , 'nejvyšších,<~tříd ': :'do.,~.:.'ekumenického c - ' 

slví na: :střednim a' vyŠšim stupni škol hnutí. cirkvi; podle mezinár>; sjezdd: 
, ; ' I 
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·ve ;Stockholmu; .Lausanne, a v' Praze liberální" nebo jak., on:~ říká,. "vy-
;'~~odáÝá' návod, kterak;lze s :úspě- vět;alé a neúčinné" theologi~ něme
,chem Ínládež, uvésti, :, do. činorodého cké.' V současné: době I; je' .v" . přední 
, života ,církvi. ~Móhu :'praktiékédí- ' ,řadě bójovniků ,zanezávislosLévari
.',' 10 metodické ~ povahy "jen doporučiti 'gelických círk~í ;~,.' Německu proti 

" ; učitelům ,náboženství, kteří:hledaji, vládnim:u', režimu ,Hitlerovu;, ;j" 
- 'lépši' metody,a"nové: směry., k· po- ,O ;,Siegfriedově.: knizé ,přineseme 

,yzne'séni ,náboženskéhoživcitá .v icír- r~censi. pózději;. ;:" ~~, -u- .. 
kvích. i Dobrým, ukazovatelem . může;:! ,." , . ",' -' ' 

" býtipojedp.áni· téŽ;těm,;kdož; chtějL' ~;A d ol i;..A II w o h n,'" Die~, Stel;' 
: sestavovati ~ nové 'osnovy, a učebnice. ' lungder.' praktischen Theologie;' im 
,.,;,;.,' ,', _U~,ď Systéin der Wissimschalteti .... Ve~lag 
'. 'T heo cl'or' s i eg {;i ed, Da~ Alfr; ;,Topelmánn! ,: Giessen, 1931, 
W órl'unddiě: Exfslenz.'-1.. d.' Theolo: \ , str,an, 40.' ",,', , ; 
'gié des Wort;'. bej' Cad' Barth. Eirie ,- Tvrdí '~~časío; < že církve ~eplni 

• ;. Priifung von Karí I Bárth~ Prolego- ~lně 'svého po~láni ", Um, že ", nevyuži; 
> . , mena zur' Dogmatik:' Leop: Klotz vaji \ náležitě toho vlivu na své člen-

V erliig, Gotba',': 1930;' stran 301,cena 'stvo.a: ná lidstvo' vůbec,' 'který' majl 
neudána>' ",: '. i,<' , ':, ' ,v' látentni moŽnosti. A; obviňuje se 

.' >Již' p~dÍeď~6'dtitulů'je' zřejmo,' že, i značně theologie, že neni' v"'~ir
-liiíiliá; je polemickým dilem profesó~ kvich tím,' čím I býti 'má; '('j; nezá:, 
ra~ 'marbíirgské: university; á tovél- 'vislou, vědecky:pracujfd< instanci, f 

;r"mi'dů~ladriým;: L,'dil se' zabÝvá .; která má u~tavičn,ě Iiřiponíínati ,i Ííkol 
,'" :\'Barthovtmďúvodem . k dogmatice á ' církve a ukazovati cesty k němu;' A , 

, lL' :dil 'se zabývá theologii eksistence' ze' vš~ch theologických '.,' discipÚn : jé ' 
~ 'Bedřich~" GcigaÍ'tena a: Rudolfa to v, prvé řadě obor praktické theo-': 
Bultm'a'ii~a~' __ ' logie, jež při ustavičném 'voláni po 
, : Z~jimavotÍ ~šati I~ ok~lnost,' Že,' větší aktivitě'církví, se 'obzvláště 
dr.'. K: Barth anine5,let 'povýdá~ stává: v současné době důležitým. 
nf' své dogmatiky' '(,',DieLehre vomVždyfmá nejužší vztah k životu. 

, " 'Worte- Gottes", '1927, stran 473), 'Využivá : výtěŽků : ostatnich ,theologi
s' nižSiegfried polemisuje touto ;k~i~" ckých oborů, a apli~uje' je do, života 
hoti; , vydal riovou dogmaticku' (1932, ,církve., Vycházejíc: z empiri~ ,církev
~trari 528),' v níŽ, ,oznamuje pohnutky, "ni~,' srovnává ,vzdálenost,;skut~č1Íósti, 
k přepracování své dogmatiký, 'kte~ ctrkevního života 'od; jejího' ideálu' 

, "," , rciůsÍ rozvrhl na několik velkých ': královstvf božího á' hledá lormy"po-

, ' 

, :'sva~ků" což.iéÝýkon'opra~d~ ne~ mocí nichž by pomáhala:systemciti~' 
". všedniddvahy .~~ nadměrné pra~o~- ckY,a účelně' dosícUdeál'!.i - ',,' ' 

'rif'·inten~ity •. 'D; K. ,Barth', byl 'při ,', O tomto' ná,výsost'důležitém,á:Ži
vydání :dřÍvější'své dogmatiky pro~ votném, úkC?lu, praktíckéthe~logie 
fesó'remuniversity'v'Miinsteru i.'W. pojednává' autor nedávno sem~došlé 

, \"', 

, a ,při vydáni: přepracované své ; dog~ knihy~ dostiori~ntiívané, barthovs~y. 
matiky je, profesorem 'university v Jako ,docentjejia"doktor--,filosofie 
Bonnu.- Je'vůdcem t.,zv: dialektické adloúholetý walIdorfský faráU po~ 
theologie; 'jež: ~ástává'ď irracionál~í "dává;námzáruky,vědeckého p~jeti " 

, I 

-/ 

hoanoty. náboženské' a", zná~á theo- 'ukolu:na podkladě praktických zku
logická paradoxa.Je ,odpti.rcem t. zv. šenosti 'z církevnih~ ;živóta. Ukazuje 

, " '.... ' 4,;,., I 
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právem; že podceň()vání jejího důle- forem ("F()rmenh\hr~"l,',t.,j.'~íArt 
žitého: norma tivniho vědeckého, ". po,. u. .W eise ,der l~ Konkretisierung der ' 
staveni:v souboru věd'není;odůvod- Ki~che",' uzpůsobimíCfrkve'il'způsob: 

, něno,' :nebo! i;'~na': musí .'použivatvě~ - ,jejího uplatňování 1 (kázání,' přisluho~ 
decktch ····metod., piacovniclt. '. Autor, : váni" /svátci~ti),bohoslužby;; l sociální 
pnpomma, ;že podceňo~án[' 'jejího. ' péče;.zří~eni\obcri.~:,pod::~F~rmou 
význ';čného (:. postavenÚ ; Vl' so~;tavě mysli: aútof různý způsob a .'druh cír:' 
theoiogických' obo~ů / patři. minulosti " kevní . činnosti;, Tyto: formy" a; í svůj 

., 'a postávení'praktické theologie jako' . úkol rin1žeplriit metodóu theologicKé 
pop~lkY'!Deii ~~imi:, byl,o za~iněno 'vědy.,' Podle toh()l~ejen, pochopiti 

, , >jednak úzkým, neb nízkým, pojetím . správnost "jeho définice '.' prakt; teol. 
.. ' jejim budto jeri jako pastorálky~ ne~' ,v:,'duéhg 'ba~thovskéin:;;;,Bemiihung 
',bo snůšky praktických; technických um, d;',Erkenntnis der "rechtmassigen' 

zkuŠenosti:a pravidel pro :mladé du~ IFormchristlicher Red~ .von Gott!u:, 
,<chov'ní, ke ,styku ';eiiéhslid~m., Ta~. vom Menschen.'ď,Třebaže se' ~ám:né-' 
"kové pájeti' nemůže ovšem ,učinně:zdá"nejyhodriějŠí,'přece'jén is:auto--' 
~,přispěti k aktivitě' církv,í š ,reformač- -:' rem plně souhlasím;. že; to nemohou 

ni, orientací, /v ~ichž "aktuosním sub- ' hýtiriahodÍ1é: ~.s' ideologií církve or- ',' 
jektem" církví a jejich menších jed':' :ganickyn'~souvis~jící' praktické po-· ' 
notek' není) ,;církev učiCí",:t. 1 j. riě~ ,kyny.·, či, ,praktiky'; af<pastorálriib:o', 

. kolik vedoucích, kněží, 'nýbrž: celá druhu (Pastoralklugheit)" nebo tech-
círk~v; obec duchovních,i,laikd .. : ' - nického druhu (Sammlung'von Rat-

""'Má~H' prakiicíci. theologie'ď·se':co 'schlagén ,iu. 'l iIa~dreichungen).;, 3.: 
nejvíée, uplatniti ':ve' 'svém'živótnlm' Včleri~ni·; hi~torických;' ,psy~hologi-. 

, • posláni"právem:soúdí autór,"že mu-' ckých'a,ďsociologických,stúdii ,do 
sí' znáti ideál,' k ~ěmuž ',pracuje 'na praktické . theologie. 4. Metody prák
podkladě ·výtěžkd: vŠech théólog: tické theologie musí býti orie~~ová~ 
oba'rů, zvláštěsyšteIÍ1;' the~logie, tak;' ~y.,podle, Boha ajeho slova .• To zna
Že '. 'soúhla~íin ; se ' :Schleiérmacheremj inená:", křiterion ,; správnosti, .. forem 

. který 'p~aktickoii ,théol~gii nazval' ,,?ír}{evníc~ .je' nositelstvi zjevení .. Ty 
~,korunou, 'theolog~, st~dia''''" Na'>:'dru~" {_for~y.,.":jso~;,.,pr.ý,,~ ',milos!ntmi:' 4~r~ __ \ . 

,hé straně'IÍ1us[ ,praktická, theologie božími" když: jeY: nich,patrný" jeho 1 ' ,.' 

. znáti skutečný' stav' církve, její ži~ , 'duch a ; jeho' slovo .. Není,dr}{evních 
vot ve všech: odvětvích' svéráz'čir; forem, jež by byly. samy v sobě sva~ 

.. kve, jejíčleriitost;" h~s;odářsH,! so- .' tými, sondem es ;besteht 'durchaus, 
dální i kulturní vlivy.' Mimo to mu~,-beijéder die, Moglichk~it, dass'in 

,. si. znáti náboženskou' vla'siivědu,. ná~' ih~ Chri~tus' v.erf1ucht,.wird. Dějiny:, 
boŽénskou . psy~hologiilidu ' i· mládé~ 'církévní·. je" ,řetěz' zbožňování, nádob,', 
ž~:Krátce musí používati co'nejvíc~ čilizb9žňování drk. forem, 5 .. Prak-

'ď ~Úch' 'ostatníCh pomocných' oborů tická' theologie.v systému věd. Zni 
církevní~hi světských, abyinbhla CÓI to sice. trochupodivně,.ale, nein~e 

" nejúČeló'ěji. voliti z cíle církve vhod- , býti' nd';~ědecKY s~stavenoú: ~ria 
né pr.!>stře~ky. L: : • cíli: a . církevní, empirii ověře1,lClU 1 tec( 
: Autor rozděluje ;své"pojednání na. rii,'činormativní,vědóu, jak' so~hla-, 

; 5' dílů:' L Praktická theól~giejako si autor s \Pfennigsdorfem.' Nemůže 
psychologická a: sociologická techni-, .p~strádati, jakož i' theologi!l:vůbec,. 
~a,.· 2. jako '. the.ologická . systematika vědeckých ". 'pojmů,;~vě,decké' .. ' formy. 
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myšliml,.,vědecké' pracovní, :metody.,: 'ná, problém~ metodologického ,'; vý
Zde: se rovněž od Barthovyodentace, zkumu' modernf 'rodiny po stránce 
~odchyluje., - ;BarthnereHelduje : na sociologické:;Autorrozdělil,sv~u 
t~' vědeckou hyb~is" ale i přenášir'Se práci na, dvě části. V', prvnlčásti' po~ 
přes: otázku', zda ď'th~oló!de vdbe~; je dává- kritický rozb~r vybr~né !'~ ty-

, vědou': čili, nikoliv;;:pravě:. '"Diese pické literattiry,' předmětu,' pojedná- ' 
" F rage ist : "auf kein~n~: F alI i eine' Le- va jeď o základe~h sociologického po~ ; 

bensfrage,fíir ',d. í Th; ;'l)enn. es' gibt ď jetfi rodiny v prv~lch vědéckýchpr~-; 
keine prinzipielle: Notwendigkeit;' clch,v:rámci soubo~ných dělsocio~ , 

,keinli-Ínnereh 'Griihde, dié 'sie, ;ver- logických' a' konečně ó mónografiích, 
, l~s;~n::ko~rten;J.ihre 'i ZÚg~hOrigkeit 'jež,! studuji 'rodinu :z;yýchódiska, 
, gerade žu'diesem: Genus-in Anspruch ,etnologického,; sociálně filantrópické~ ',' 

zu 'n~hm~n.'. Es konnte, viélmehr al- ' h~ a 'sociologického: Ý užšírI{ smyslu. , : 
l~rlei Anlass oestehen, inaller Form ' Metodologický zájémvedIM~chotku' 

,', darauf, Verzicht' zn' leist';m.". Při~ i k analyse' vědeckého ,~jio~tuptÍ \pra
poúšti~liBa:rth, pro; theológii' ka~ak- ", covniho, I jeho nedóstatků; i 'kladných': 
ter'! .vědy.. tu; :nemůžé ,převzfti i žád- slóžek v dos~vadni sociologické pro~ 

, ných', zlÍ. vazkd ~; .:, N esmi se' přehU: důkci, věno~a:né výzkumu rodiny. ' 
žetabnormalitár zvláÚnlho"postavenl 'Vytýká svým' předchůdcům' nedosta~ , ' 

, ,theologie; :, abydheólógie/ a, ~ tedy'; v tek propríú:ovítné indúktivnC 'meto~ , 
_ ' naš,em, případě:práktická "theologie' , dy" ježto. se spokojují často" ,rózbo~' ' 

, nebyla' koupena. za., pojem vědy,: a rem:svéhci "dedukci' ziskaného a' sub-
thĎ by ztráceIa!snad: někdy na ceně' stanciaIisovaného po'jm'u" misto ,aby 

- pró 'svůj hlavni ,úkol vzhledem:kcír~ , empiricky poznávali sociáln'i sily, já
" kVi.' ;Akonečně 'žádná ,: věda ,nemá:v 'kó,objektivně danou, skutečnost. '. Od 
, ~nájmu ,právó:~a<vědu' a udílenLje~objas~ěníďzákladniho pójeti ,rodipy- __ , 

',:, jíhó;titulu;;; ',,~ '," ,Durkheimema Cooleyem ',pokročilo, 
';','Cel~~m;,j~ p~á.n'o:; poje'dnáÍlI'AIl:, badánLnepll;trně.Machot~a' ~vláště , 

wohnovó' svědomitě. Je cítit z něho oceňuje pokusy ď nové 'cesty induk~~ď, 
I!: • sice'm:uže ':vědy" '~,ale' ,neméIiě: cHil"z', 'tivního výzk, umu; při čemž stejně vy>' 

I, ,-

, " 'jehO" knlŽky (puls '~jeho 'církevního' 'zdvihuje nutnost konkrétnlho, zřeni 

~ '~' 

" ' 

"srdée,': milufídho''svou' alm:a' mater ,~ , sociálnl _ skutečnosti, : jakož i nočti
ritožnó's~' jehJ-;pojednáním' přesvěd~ cký i ,bezvadné vyme~en[: ,základních " 
čiti:Ž~n:;u ~nié'ví~' neleží na srdCi ,pojmů"a' metodických .zásad. Vč
n~j ; t'o~ha,' přispěti 'své'clrkvi,abY se _ deckému výzkumu řodiny jest ~ě; 

'v' rozbouřené/ározvrác~~é:době při:nována druhá čásLspisu, :i>ojednáva: , 
: bliŽil~ co'n'ejvíce k svému ~ili: bó-' jicí podrobn,ěi o~plikaci sciciologi- - ď 
. žthokrálóvstvt-; '< Urban:'!' ,ckých; métod :in'a',problém"rodiny. ' 
"'. \;:':' '~",,-, ... , ,,; ," '" '; Ij, - Machotka, pojimá ,rodinujed~ak ,ja-

, 'O'raka r,'M a ~ho ťk á, Ii socio~ko, spol~čenskqú, sk~pinu; jednak ja
logii rodiny:' Příspěvek kmétodá~, ko sociál~íinstituci, při čemž 'přihl!
empirické >; sóciologie." Práha. 1932. Žl ke, ~Šem:, důležitým sódáhilm <si-, 
Nákladem, Státního úřadu statisti- ','lám, jež, směřuji k společenské;inte~ 

; ckého., Cena ,70'Kč. Stran, 233.' graci, i, k ,rozkladu ~společnostL",Ma~ 
" ' V: knihovněSt~tistického ': :obz~ru ' , chotkazakládlÍ. empirické východisko' 

- . vyšlajakosva~ék 24./objem~á;aob-, s~dologiékých'mefod na'předpoklá, 
, sažná' studi~', dra \ Machotky',., věnova-', ',,' dú : předběžné 'analýsý; která' ~á" ci-

" " " , , 
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liti k vědecké 'indukci, k niž· soCio~ ~ . mu' kořenu: její. společenské'; podsta': 
· logie používá sía tistické 'ilÍ~dividu~ ď '. ty ,a Machotka.? užívá: V ~n s~éi1ó 

ální metody. 'Autorp~obírá, jednotli~ ,noěÍického ?~kÍ'iteria::s ~ ~oz'óruh'odnoti 
, véúsekytěchto metod,roz~iřuje je~.'~ d6slednosti .. , Jedinou zásad~i: námit:'~ 

',' 'jich ,pomocí ,rozsah, i;'intensitu' Vt",·' ku;~áJn proti úzké inu poj~k ,;v.g.kla:/ 
· zkumua obJevitelsky' předjímá. :iá"\' du',' ,v 'sociologii, 'z: něhož Mai:lÍ6tk~, 
, sady empirické ; vědy: o,: společnosti; vyluČújehodnoceni: se'vší kategorič~ 
· ?zkouŠejej~jich únosnost: a:upotfebi-' no,sti.:J>odle. mého soudu nedocenil 
,telnost,'n!l,problém~ rodiny. Při sta~ ,Ma~hotka;: důležitost ideologie'<jaím 
.tistické.;metodě ,zdůvodňuje jej{:,dů-' sóCiálního" faktu ~ rodinném.:' živ~tě 

, ležitost, pro' sociologii a vypracovává . a: ~e společnosti . vůbec: ,Dává' sice na 
jak~ ,nÁvod: k jejímu eksaktní~u po- př.: náb~ženstvi; u~čité :mistov dotaz~ 

>',úžiti'na,předsevzatém poli důmyshlě ,~ícícho ,rodiÍm-fch',poměrech;;avšak / 
, sestá vené, dotazníky,;' rozvedeným' '; a v' i celku životní názor j ~ . pro .:, něhd 
, , ro~i~uČenÝm ženám· Ii mládeži ,ve vě';. iPodřadIi'ou sociálnL silou. ; Machoth ," 
· ku od ' 12-18 ·let, dež ,múmaji kro~ ve své snáze,o:věd~ckost soci~logie' 
mě: popisného archu opatřiti materiál zašeld~: krajnosti,: Když:,soéiologovi 

. o;sociálních silách, ,pronikajících' upírá právo ,ria.hodnocenf;~ Sociolog' 
· s~~dobou rodinu.' K poúžití' metody nepřestanebýt\ vědcemí když, . vyjde 
· individuálního, '"vyšetřováni; ; jak,. je ',nad .svo·u 'obje~tivi~iic~ou.:nestran~ 
.obvyklá ,'v ,Americe:' ("case,' study nóst a použije svýchempirickýcn po-

. method~') ;t~vi s'eMáchotka :kriti~:znatků, .. k hodnotícím· SÓUdftI~UO 
'cky, předklád~jesvézásady.pi:o,:vý- I.' smysl~: '~ociáini skuteč,:osti.;S,dobi , 
"zkum .individuálriíchpříp~dd,a uvá: ,rým právem jest od sociologa:možno 

,děje, jaké: techn'ikya, výkladu ~ j es! .; pouze: Údat,' aby,:k~nstatov~l,; že', ~' , 
,I , pouŽíti, při t' ~~. interview a' pn so- té~hvilI opo~Šti' p~le ,empirick€: ,;~~: . 

'ciologlcké~:ek~p~ri~~niu.,Také.k ciolo'gie. -, : ' , F. M. Hnik.:; 
'Piágetově ,nlet?děď,kli~ícké.:za~iímá 1, 'PhDr.:"B 1 ah'~s ľavL,·Zbof,Ú, " 

, - stanovisko kladné, žádajé jej! koh~Skeptické,;'dvahy':Da~ida: H~mea 'O', ',' 
, ,trolupoužitim'ji~é, met~dy;sociolo-, ,úkonech 'lidskéhó.,roz~mu:;; ZvI; ,~tiSk , 

gické . .l..,: VpůvodriíČeské liter~íuře. z programu tčs.' stát.:reál.:-gymnasia 
sociologické', jest 'spisMachotkdv df~' '. uh H' d'šl" 1932" t '. 14 ' 

"
lem' pru"kopnl'cký'm a"a'u' t'o"rovo','u;sl;ll;' ',V'; . er.', ra 1 ltr.~· ,.s,r.l ... :; 

',; Po krátkéinúvódu;, v němŽ jsou 
o m~todologickou, 'Či~tót~,vědy" 'o;hrnuty',hlavní údaje"o' živ~tě, a: díl~ 

'.,společnosti nutno , uvíÍ~ti :·s' pl;;~ti ,Humeově,', probírá' á'Uto'r, ,Huineovú , 
, sy~patli. Příspěvek, ., který:' poskytl 'skepsi v takto 'nadepsaných oddílech: 
·prortiknutim, ,logické ;strán'ky,: p~~~ "SkepticÚ \. pochybnosti" o 'tlkoneéh 

'~blému sociologické meiódikY"aj~jí , ~o~umu,; SkepticI{č; ro~řešeni; těcht~· , 
~plikací,ri~'řešerii ,vědeckéhoproblé~! po~hyhnosti: Kritika' Humeovídešeni: 
~u ~~dinÝjest:-doufej~e- mez~ problému kausality.";;';:c "č;;!;':'; 

"níkémv. českémbádárií z óboru so- ',Jest.obe~něznámo,že,Hume:při; ';; 
ciÁhiích; věd,,' l'0něvadž;: poskytuje 'děloval zásluh~. o lidské.poznáriídí
podnětný.: návod k, opatření; materiá- lěm,' rozumu," dilem' ' smyslů'm:,~ ~d.e 
lu,'na jehož;základu Il1ábýt 1 socio~" p'rávě zasadiL páky .své kritiky.'::';;; 
lógiecustaven~' jako; , eksaktn! ",věda. ,Zřejmým 'mu bylo,že~větymath~
Kritika dosavadních teorií' o sociální matickéa geométri~ké i ;o~f; 'Výsl~d", 
pova~e 'rodi~y i jde, a~ ,k ontolcigické7 . kem. pouhéhoúkónu; rozumového;Cžé-
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je:to po~hé, poznávánÍ, vitahu idejh
ď 

Hume předem ,stanovenou': harnl~nii; - , 
Vedle tohoto' pozná~i,ikteré; už j~ko 'takže,:; ač neznáme', sily:,přirody,1 
takové: vyniká evidentnIjistotou, I 'ale přece vidíme;! že' naše myšl~nkya ' ' 
z'ado[Íeomezeno lÍáÍnózekma,the~ ", přédstavybraly'se 'vždy timsmě-
,matikův,;,'je'tu :ještě celý; rózsáhlý, rem; ;,jakoostatní"díla:'přirody;" ';' 
svět skutéčniri" k:, j~hož, poznání bé-" "Zvyk' je, tou zásadou( která způso;' 
řemé, se mnoho" obtížněji.: a ještě/s, bila;tuto,shoílu:~,:;(str. Sl;; 
Výsledkenió, mnoho' nedokoÍialejšim' "Charakteristickým' je,: dále', častó 
než :tomu) lest ov; mathem~ticé, nebci'" citova~f vÝrok Hun{eův:: ,jJakj tiás 

; 'geometrii;' , ,"J; ,', ď ,', naučilá, příroda' užív;lti,' lÍ.dd; ; ániž 
:> Proto < tákéHt'tm~a::.toÚk', ~nte~é~' námdaia znalost svalů: a' nervů, ji~ 

, suje':cena důkazu)o',skutečnosti'nás J mÍž'se 'uvádějí v ,pohyb,takv.nás, 
. ,:stálé,'obklopující. ; Jel,' založen ,tento vštípila";, pud, 'jenž ,'unáší ' inyŠleni 

• důkái \ cele; na: informad smyslové a , pn\během'.souhlásným' s "Um, 'který 
paměti. ,Všecko: 'pák; ,'co; o:, ~kuteČni- :: byla, stáÍlovil~ meii 'předměty'~ěj
náclivime, prochází:vnašímysli for..' ' šími,'ačlÍéznáine ;těchmoci'a sÍl, n~ ,; 
mou' kausálního ,vztahu,' který,je vý- ,nich 'pravidelně ten <průběh ~,pořád 
slednicr lidské' zkušenosti, 'Posledni " předmětů zúplnazávisi"; (loc; cit.): 
pak-všeobecriépřičinY' j~~ů jsoupo~, ," 'Ná~itkY1 autofcivy vůči ,Humeově 

, "dle'Humea n'eobjevitelné> "Nejdoko-' ď skep~i ,činěné jsou, tyto:Hitin~,' anii 
'~alejšrvěda'při~od~i' naši ,nevědo" ' j~'sitoho'vědom, dóspívákés~é 

most toliko'na'nějakýčasoddaluje,: ','skepsi nikoliv ze zvyku, jak' by táké' 
jako' riéjdokonalejši filo~ófie'ved~;k ' nutně 'musilo být,' nýbrž 'z rozumové 

\' ,,'" tomu, Že objevujeme 'ještěvětši obla'::, analysy.:;Humepro~ádí r~zumovou 
, "sti té: inevěd~mosti·: ď;(Htim; 'v"En~analysu' kausálního' chipánia na' je:'; 

, , -', . quiry' coricerning,humari ,understan"' jím' podkladěnacházi ve': zvykU: a":', ' 
diniri: ,:,é,'>'" '. '. ",ď,;;' " viře příčinu kaú~~lity": Dále': Hume' 

/ 

/. ' 

IČého ÝšakVtsledkem 'jé závěr ze ,'nedoceňuje '~ýinani sv~lovtch p~-' 
zkušenosU?' Rozíl1lÍu'snad? Nikoliv; 'čitkd p~o vznikkausálnihochápání, 

'i:ídpovidá<Humei<>neboCkaždénaše, přehliž(vzájemné působeni a zpětn~' 
',rozumování, má.;' tiž ,svůj"základv působení·' účinu' na pfíčihti,' zapo~ 

; "předpokl~dti,'.'·že ':budo~Cl se búde, ,míná, Že ,jev nebývá obyčejně :~a~ 
,:, shodov~ti. s minulým.', My~, jsme: si' 'přičiněn' jednoduše; nýbrž' má 'řa'du , 

prostě zvykli ~čekáv~ti, že podob~ 'pfičin.Vědataké nehleďá;;j~nom' 
nýmpřÍčinám hudou;'odpovídati ,po~' .vnějŠí zákonité vztahy mežr::jevy, 

, 

'_. dóbné'.násl~dký,. podobné. účinky. 'Aj~kmyslel H~~~., "Vědá' us'Hujé'.) 
proto ,; závěÍ" ze ,~kuš~nosti,' kausální' "příčinný, výklad; jevů;' tedy' o' určeni 
vzfaheje:jedině: ~ýslédkeIÍl z vy ku. 'těch' ~krytých sH,které Hume 'pova~ 
,',Bez :;vÚvu zvy,ku byii bychom :n~- 'žoyaľ zánepoznatelné'!.: Taképr~ti 

/, / dobronein~lí', vÚliké ,věci miÍIÍo' to; Humeově' chápáni-zkuÚlÍosti,: při" 
co, j~ ,přímov'naši'paměU>a:'před níž. nerozliši(vnimÍíni sythetické' ód' 
.smy~ly":~Bylo.by',najed~ou :konéc,,', analytického,jakož i Ýůči jeho,za-:. 
,veškeré; činnosti, Lnejvětšičásti pře': měňovánfHogických . útvarů:~' psy
mýšleni'~: (Hume, lóc; cit.), . ',. chologickýÍni a v důsledkú tobo ;zne~ 

, ",Víra podle, Hil1nea. kořeóí :ve 'uznáváóí, akÍiviíý~ozumu" možno či~ 
. 'z~yku .. Takéín~zi ;běhein 'přírody, a niti námitky; , ""', ' 

posloupnosti nášich:óideji. spatřuje/':Tím všíIIÍ" jak' se; aútór" domívá, J 

~ '" '''', ~ f ~, \ .. ,_' , ~ ',' <. ~ /': 

'46, ',' 
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"'není Humeova skepse>s ohledem na organisačních' útvarů: a zr~vna: anar
stav 'dnešníhověděnf,:, zceliL:pora-' chické ~roztříštěnosti:'éo :do:přísluš': ' 
žena. "Leč ~ tu podmíně~ost 'lidského ' . nosti politické' a' tím: i:' co doorieii> " 
vědění;.' oní,ž: sez~Úíuje : na> posled~ tace v, zájmech liospodářs~ýéh. Od: 

, 'ní, stránce.r svého ",pojednání, >sotva ttid <také nechul značné:' částH pří-
" kdona,tomtoisviÍtě, překoná. ; Zna- slušníků ,'středního 'stavu k 'demokra- ,~" 

menalo' by, to • pronikno~ti ' k ' samot- cH, ,tak, často: uniformn(,a , nivelisu
'r{ýmzákladům poináni.-' viděti .tvá- jicíi; jákož 'i vůči. socialismti,' v něm! 
Jív tvář .anikoliv' jen .skrze podo- ; střední stav ňezřídh 'ještě 'dncs, vidí 
"b~Iiství; jdknám' je dáno. :Zde ,zů~ svého nepříhile; Zde ,vyvěrá i reakce; ; 

:, • stává jen oddaná ,víra v.Boháa pře- vzpoura středního stavui'jak se pro
svědčlÍní o' ,Bohu' jak~ první, ánej:jevila vefaši~mu" n~bo : hitlerstvi;'A 
vyŠší, účinné duchovní příčině, která ,právě:: :této' a:: takovéto: vzpoury; se 
vysvětluje svět .. To ovšem,autor':po- autor obává' a 'snášídókladY'k·tvr:' 

,:"pírá;když- praví, že ,nic nevíme' o zení, že celá tato vzpotlra'středního 
. -obecném principu, který,by stačil k stavu,n:eměla pr,oň čekaného'vý~léd
;\'ysvětiení veškerého' přírodního, dě~ ku:'Uvádi statistiku' příjmů\' živno~ 
ní, i aniž chápeme 'jeho vznik. . , ' ' sienských: a příjmů : nÁmezdrÍéinteli-

, !Podzimek. .'genc~:,německé, která, arciť,zrovná. 
, tak jako n~ příklad u nás, trpí n~d': 

Jaro' sl aivf ,č ech á č.,e k,' :Vzp~u: "~ěmým "početným~ ·:vzrůste~.·:;,· takže. :'. ! 

ra' s~ředního; stávu., Nakl." V. M. v snad, i kdybyzaměstnaneéká 'krise ' 
,Praze, 1933, ~tr." 128., ""." dělného stavu jakžtakž ustala, ho': { 
',; Jest to první publikace ,svéhodru- spodářská 'krise.inteligence potrvá', 
.hu u, nás ,a přinášÍ: vehni ~a j íma vé dále." , . ' . 
podrobnosti i 'všeobecné":údajeo ;vý~ Proto ,hledá 'aútór, pro stř~dní" 
voji t. zv: ,středního" stavu,o.jeho . vrstvy> jinou cestu,:' jak vybří~ti z 
.ceně j ak~ : článku' v : řetězu' společ.. hrozící proletarisace.'-A ta cesta jé 

'iiosti, jakož i ,o:,jeho~oučasnéď tiud~" so~běžnÍí se ..;...' scÍcialis~eni.ÓvÚm ,,' 
nésituáci,u'ná~: i ,v cizIn:ě.,_::že:š~cialismem, tróéhuzměně~ým ód 
. 'Autor v, ni poukazuje 'na nepopir~~ nynějšího; 'ne, sice (áž' na nějaké, ty 

,telnýJakt posledních 'let:" postup- podřadnosti),' naukou, . ak', vz'tahem 
nou pTQletarisacistředniho stavu:'Při~ ~dosavadních držitelů jého ':"':',dělníků: "J. 

-činy jsou hlavně .hospcÍdář~ké, ale i k ,vrstvám středostavovským. Oml ne
politické. Proletarisace ď t~hoto, ;tavu . důvěřivost dělníků' k : nim,! charakte~ 
je.' dle ~utora'Úzce spojeml: s vývo:': risóvanáješt( do'nedávna' drasticky 
jeín kapitalismu, jehož 'konečným '-ci- :l;námou 'větou: ,;,inteligenta: je 'nutno 

'.lem jeproletarisace celé společnosti, ,zestr~ny, (socialistické) tři.kráte·vy~ , ' 
, ' I ". \'../' - - , <-

,'.5 výjimkou nemnoha velkokapitalistů; 'kopnout;vráti~lise počtvrté; bude 
; "Při, t~m :le' tento , proces zvláště tra- ~.sradosU přijat"; musí zmizeti.' 
'-gický;: nebol n~ rozdíl od dělnických ~: ,Jest. j enomspravedlivé ',od,: autora~ . ' 
ďvrstev;jejichž páteři,byl a jest :ko- mluví-li pro ',úctyhodnost duševni'-;< 
lektivismus,;'střední i stav. (jmenovitě prácc"), zrovna tak jako když po~" 

,i. zv. inteligenci) ,vyznačoval tu sil- -' ---". ~, " ' ',,; , 
ný, tu slabšÍ;Índfvidualisnitts. '< ' _:) Marx;:Engels,' LeninlÍ.ebýÚpře~ 
.. Ten,' nehleděkpesfrosti' stavu,' byl -' ce 'dělníky I. Byli' to, intelektuálové a 
iaké, příčinóu nevytvořen(' vla~'tnich":', revolucionáři z profese.' 

, ',' 
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" 
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,uk~zujé'na. vzrůstajici tuctovost: in- ohroženi:e ,dvou 'stran! Ató li ité 
, teligence" vlivem :,fabrikace:výsokých' kolektivistické ,i~z ,té' veikoka:pitali~ 

škola hypertrofie: studil j icich; , :v; celo, : stiéKé;,: Pi-vnl, ~měr, je vyřadl' na ',zá: 
ku:však žádá<~útor /společn~', úsilí :, kladě. par8:grafů, svého, théoretiéKé'.. _ 

- siř~dÍlich, ~rstev, se socialisty' 'a: tády' hci učeni, () : souKromém m~íétku; ob-
vidí inóžnost záchrany 'obou třid před ,chodník:a paK, jako "zbytečně',', zdra~ , 

" společným nepřítelem."; 1 ' žiljicL složku <meziobchodni::h~ed 
/N~seŠly-iise. dosúd' tyto' třídy K . ď. na prvém místě:..., ;' ." 
společné; práci, :; byla vina :na ob~u,::Velkokapitál. pro j ešlě; většÍ, zVý~ 
stranách::,vtlučnost j~d~ěi:h:pěstil~', 'šeni podnikatelského, zi~kú ,nestoji 
nedůvěrú' druhých. ';", .... >, o.obchodníKa taKé-:nezfidka', už-

<c i Autor,: neza p'oniiná arcH, i zÍlač~. i prodává' sám ,ve; svých r, prodejnách 
ď • " 'ných : obtiži plynóudchz ',nadhozené, (Bafa,. některé ltextil. ;podniký atp.) 

" 
, ,\ -:' 

, : už pestrosti stavovské i v',samotném - ba ni~íi řemeslnou', Živnost;,jak 
. střední~stav~,'pro takov~uto 'spolu. toho: jsme stále sVědkýprávě:;v' 

- > prád.' Případně p~oto,'podotýká:: ,;Je 'současné době.' Podobné ~~eříkám 
nepravděpódobné; , že' by. se obéhod~ tytéž, -.:' poměry':moholl ' s~ uplat

.nik,'živ~óstník', sedlák....., 'jako' ma.;ňovati i v oboru ,'zemědělstvi, :tř~ba
, sový', prvek:.:c;.. 'dal získati"pro:cile ,'že to, stůně dnes ~ase:svÝm. způsó. 
kolektivismu , a·'zrušeni;' soúkromého 'bem;', ;" '" ' -,.', 

" '-o v lastnictÝLAle ani ta t~' skeps~nesmf , .: Autor námi) re6ensova~é~o1 spisu, 
nás odraditi,' abychom při káždépří~ tohle jistě,alespoň,cítiďa 'protomlu-

'-o ~ 

'1' 

,ležitosti, nepřipomněÍi, těmto . malým ví. nakonec nikoliv o 'získáÍli ,těchto' 
a': drobným podnikatelúm,žejéjich odpůrců ~oci;iliSnm so~ialismeri:t" ale 
největši nepřítel ne~L nalevo, nýbrž o', jejich neutralisaci!Jinými slovy:' 
napravo.; Příliš' ninoh~'pře'svědčujéme nennu cestičky k, sejití. I ,;" 

>~ami,:sebea,příliš'~álo přesvědčuj~~' "Proto' mu nakonec jde :jen o\ná~, 
nie druhé.' A:.ta,k' dojde ,k' p~rai:lóX:ni; ,me:dné vrstvy středostavovské; kte~ 
mu: ijevu;že 'óbchodník vidí néjvět;:' ré se silně blíž[ ,hospodářské 'úio~ni 

,šíhosvého' nepřítele: nikoHv:v:k~pi~, kvaHfikovanéhoa plně zaměsbían~~ " 
talisÚckém obcho'd~im do~ě, nýbrž v ho ~dělníka~ On tomu říKá'"sbHžo~ 

, , družstevniIIÍ,~ konsumnhÍ1 sp~lku; ~vániproletářez kan~~láře;š;proleiá~ , 
živnostnik cí ti : se ; více' ohrožen, děl. 'řem z" tovární' dílny". ~ Béře na, po.' 

'"'níke'rri,,který, žádá':z\rýšéní ~véhu~ ,moc, úsudky T he o d o r a'C a s~ 
:"bené:mzdy,~než' ,velkým 'průmyslo~ . s a u- a·),' který taKé. volá po vzá;2 

'vým "závodém,: Který :ho:utisk~je'ce; , j~mném sro~uměniínteiektuálů střed. 
nově; 'sedlák:,rityslí" ,že ,rentabilÚa nichvr~tev S dělníký:ruk'ou: ,; '.; 
j eho .:p~dnikú: je " óh~ož~n~,; plati.l~ : Toto Srozu~ěni je prý" dobře 'm~ž~, 

, někoHk korún sociálníhó, poj ištění, li né, nebo! 'tato'-vrstvastředostavov': 
, , ~évidi, ,; Žé,; kapitaHstické ,:'akciové ská' se "stále více' prolet~ris'uje" zirá~ 
, , fár~y., zemědělské. 'dil~tu j í mu: cenu ci ' čím dále tím vfcesvoj i' samostat-

, . - jeho~ ,Vý~obků; j~ště:;dříve~ než vů- nost '(vizi lékaře :nemocéií. :pojišfó'; 
, , bec dojde 'ké ,;skHi~i.··.:,:, ,ven, tlak: inotářských tarifů II p;;:a'č 

.... , " '.- ,:.. t ',',. ,", " ' 
Zde má .autor.' ovšem pravdu,al~ -_.:.... ,.: ..' ' .. ", ';': :,' ",'" r 

jenom:.s· jedné:'st~ariy;:Nebof ,živ- , ,.) Spis, "Arbeiterschaft\'und: In'; . 
'. nostník,;: óbcnodníik : á: sedlák,'veZ1 teléktuelle"; ze: slJorníku, ,;Der ,de~ 
. :meme~H to' stavovsky;: jso~ "vlástně ," bendigé:' Mar:idsmus···.', Jená; :;i924.'~:' 
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tu: jde :'vlastně ,o' živnostniky ,s ;'ak~-, . : nimi' středostavovskými,vrstvami, .ie 
.: demickýmv~děiá~h~) ,.m~žn~~t so-;' tř~ba, aby bylý ,~yv~~e~y','t~k~, jisté " 

c1álnlho ."~řestupu, :,' někd~jŠ{ 'svÍlj . praktické důsle'dky, Socfalis;}iús u.;usi 
.' " .:vrchnost~nskFcharakter a 'j~jlorga- t~.; prokáz~tiz~ýšenoil'.p~~~r~();t. k~ 
'.' nisačnia;. p~litická : (a ~všem :, í.ide~ 'všem: pož~da vkům; a" cilům :' středó~ 

.ováj rozp~lcenostse ji právě vso~- stavovského"tábora ;nám~~d~iho; ;~u2 '. 
ČasnédobětěÚe. 'vyplácí; '" ,e ..... ~i: se ,.'projeviti . ,l~ska~ýn't" a p~zór~ . 
. Chc~-li :ovŠ~m' . s~ci~iism~~ získati,· ni~ rádc~ni:,kt~rýdo~ede .~y~lech~ 

. . tuto .vrstvu, ,~'usí r~zšířiti.svoji ná~ ~oůtipřáni·.svéhósouseda;.' a~iž, se' 
'. ruČa,nesÍnljrmíti po~ze pro,;děl- 'y~:~ěÍn.oka~žitě vzbóuřilo'j~hó:'sta:.., 
iilky'~., Autor ,.~ýstižně praví: "My-. vovství;<Ínusi ;~~ svÝ~h'řadách pečli~ 

.' sIÚn"Ú právě tato";,dělnickost'~.za~ , yě,cil~~ědómě,apláĎ.o~itě,~dstraň~: 
• b~ániÍa velké většině socialistick~~h. vati .všechny ,překážky,: které by, ;ai 

, ~tran, aby' po~hopila. správně stř~~:, z· objektivni~h či's~bjektivní~h dů- 'l 

" :.dostavovskÝ. probléÍn ;v' , plné 'jeho . 'vodů,tády~vznikály;mu~1 pěst~vati 
, ~iú. ,Socialistické . stra~y' z~poměly "Y'dělnickýdh 'řadách,. re'spekl k' dlÍ-

.' býti pŤedstavitelÍ.všechíěch, kdož" 'še~ní práci' ll' k~~ciáinímu význáÍn~ 
, kapitalis~em ,js~u ohroženi a vyko-' těch, kd~Ž ri~prac~j[' jénoÍn:~ď t~~ár
řislováni,a; staly ~evýÍutnými. hla-ních':dilná~h;.~us(~n~íé~t c:ód~~hti 

.' saleli ryz'e, dělnicko-stavovskÝ~h zd~' ~ ~i~ořiti 'takó~{ p,~litI~ké;'~)'~pól~Č~ri:: 
jmů,-'kt~ré ,poto~': jenom prohlubo~ ~ké :prosÍředi,;kd~ by\'~~Íforriiii~ 

'vaIÝ ; sÓcíologkkou: " propast,' ,která n;YŠIéÍ1f nebyla: přik~fe~" jediri~črié 
bylaY~ezi' dělníkem a. kancelářský~ \ poliií~ké , ~ou~~os'ti;:· 'm~si ' ,ilim' ,~~~ . 
úředníkem':. "::;',, y " spekFa "ódložiti: . současně sti-ách . ',' 

I ~ ~ Pro~~. J~, p'~Ý~', ~ž ';~~.' čase/ aby~ 's~, př~d d~c~oVnr' autcihomii : iidi:,.' které : .. II 

.. 'vsocíalistické politice: o tomhle všem :, nelze~těsnati' do.' jedné id~ové ška:' 
,~vaŽoval~~ • ,;Má-li soci~lismús splniti' 'tulkYj musí .však 'vyvo'diti i jistior~ 
, ~w.L historic~ý.'úkol a siáii;se př~d~.' gánis~čilÍ'foÍ'Iriy,:~' kter(Dýdóvedly 
bojovní~em vše.ch velikýc~ společen- ' 'vy~ověti's~ci,ální, psyč~ologii. střed
:ských'přeměn, .musise; do jisté :mi~" ních ,vrstevHak,' aby 'se "jejicq 'pře~ 
ry· vrdtiti, ke~ svým zat,ftkům,J 'kdy r~hod 'k' socialismu dál ~ez prudkých ~ ,: ' 

) socialismus nebyl, ani (lak, stranou s. otřesů, a vystříhal. se ~ výbuchů'" ne~ , 
přesněvypracovanou organisační ma: 'spokojenostiu.~ .. >:: Ti ~.;, ' .. :::" 
. šinerií, jako spíše' širokým hn~tim,~, .,' Jest; to. jistě: p~zoruhodný a',se 

' . 
., ," 

• ,'o 

- ,;\ 

.',.: k~eré, dovedlo vŠ~mi ',prostÚdk{za~" s,trany ~utorovy' jistě',upřímně, mině~, 
chycovati ty, kdož, s' dnešnlmřádem, ' nýprogram, budoucnosti,. af:,uŽ:s~be 
nebyli ďspókoj~ni , .. "',; .•. socialismus méně vzdálené.- Bud~, t~ké, s různých,; 
musivtomto;mysiu regén~rovati a' ' ~tran, kriti'sován,.přirí~ári;ďi"ďodmf~,' 
vrátitI se:ke,~vý11]prvnjm všelidským ,-tá~,:NejvětŠípřekážk~u""T:.aio prá~ 

,r, 

a celospolečenským' ideálům. a cílům, ' vě "pio:mnohé intelekttiály,~bu'de 
'. kdé';ďělnict~o :nebude je~om ·hlasa- jistě:n~důvěr~k 'dneš~ím politickýin 
\. <'.. ' I' ','" . . _. , .' " 

. satelem' sociálního. ,'pojištěni a; iá- ' formám' socialismu, ,které: se' nezřid-
v~ní~h< výborů;;" ' nýbrž 'pře~ě~y ,:. kaprójev~lyslabými· právě' ~e'éh~vi:' .' 
celéďspol~čnosti, která ;vyhovjvšem,.lích, rozhodujících. 'Vyjádřeno; slovy 
'kdož se>.v.;kapitalismunecítfdoma, jednoho .. ·severočeského" člověka: 
.~ude~li uznán. tento', předpokll!-d prC! ' "Předákům' je :4obřé: a ;,ten: ,:lid;.l je 
spoj~nectv~ . dělnické :'třfdy' s . Ď.ámeid~ vždycky' bit. ';., Dnes nenf !lni. té i pra~ . 
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ýé,á n.eomezené, důvěry , ~ socialisti- ' ': vé'n.e~i v Čase, ,;ale takénenijsouc- ' 
ckým' straÍlámu samotných dělnikd., " nem' be~příčiny,t;j. nemá té ,vlast- " 
,T(vidí ,čiitžáký str~ny, tučné platy nosti, která' se označuje ,terminem 
vůdcď a' úředníků nemocenských po; , aseitas" -' coŽ ve 'scholastié:ké ter- i 

kl~d~ha '-svoji'bídů>Před lety mín.ológii, znamená.abs~lutní' samo- " 
jeÚě; lidé ostře od~ítaliněkieré dr; statnost, 'absolutni nezávíslosť' Boži-

ďkvepro'nedd~ěru;k :nim:(v'Ízv k<l~,odsvěta, iSOli.cno~t samaod"sebe'
tolictvhvan'gelium'chudých 'a:':;';"b02, (NěmcL říkaji také"das'voIIkom~ 
'hatství' církver;dn~s', jsou vpodob~ , ' mene' ln .ůnd':, Durch-sích-selbst~ i,. , ' 
rié' situaci 'politické strany' socia1isti- sein").'Jestpró~iě st~ořenímBožíin; 

,: cké., Nem~cný'potřebu';e' ~tJttÍěiléče: Ale ,toto st~óření" d~dává. Lossídj, je' , 
. ní, a rt~; m:;avnich léků' a' in jekcí'; osrio~a n~d čásovd, způsobená ~ Bohem 

• 'pak;tePrv~,sm(~'~ůže n.abídnouti 'a:dok~n;;eďneakt; probíh~jící v čas~: 
'pomoc svému, sou~edovi. '- " ' NeÍze si, to představiÚtak, žé bydo 

'- ,~", '; ," ':,Podzimek. št~ořénisvěta byl ;~xistoval "čas, a 
,<"" ,'" Bůh'by V:některou'chvili tohotoča~', 
, ,~: p r ~ f. d r. 'N.:, Ó. ,i ,o's s k í j, M~- ,su' byl ',zpdsobil akt' stvoření, světa. 
't~rysické poi~tí' lidské osob~osti ve B~~ je nadčasová :,~ytost; On nad
'sriľýslii učení 'V: Hoppe. (Knilióvna' .časovědává 'v~nikatiž.ivotu su~stan-

~':", ,r 
. přáte(fÍlo;ofie V. Hoppe, sv. 1.) Ná- 'cíá,lních čínitelt1, a zároveň, s ; nimi 
kl~dem'vlasin.im::V'komis(L: SOllč-' času: jako formě jejích:čínnosti., 
k~;' PÍiha1933,: str>S::::< , :" "Ydalším poukazuje "Lósskij'riá 
,';., ,;'i,., "i,' '<;' ':~' ,'i; ".":" praktickédtlsledky tohoto' teořeti-

" 

I' 

.~,Prof. N. O.· LossklJ pOJednava tu ',' '," " 
,,"-:'.', ,,,,,,,.,,' y",:," '.". ckého učeni Hoppeova 'o, Já:' Tak 

kratce o,Hoppeove ucen[' o Ja, zna- "-, . . " .. ,,' 
, , '; .... " ., ",'" y"',".. " hned Jeho ,vyznam pro regulaCI sta-

'ď mem, s dostatek',z, větsích ,s,PIstl nc-· '. "d ; kt· ' 'k c' i ' . k ',,> -, ' .. '''', .' "',' "'.,' , '. .vu ve oml' ere nevznl a, )a o " 
", dávno zesnulého svérázné, h,o českého' " kt' - 't' éh' J" 'ýb' y' ,; 

, • ' , .' y y a y silmo n o' a, n rz JSOU ml' 
• ftl?,sofa; Hoppe:byl ,př~svedče~;ze "dány" a: mnou jen 'řazeny do sou~ , 
,.Já; i,stojL nad.· č~so~ě ,prostorovými ,stavy duševního 'ži~ota! "Takovými-.,. 

" c. v~tahy"_ia:že 'mo~!l0 zjistiti člověku • jsou všechny'ty stá'vy v~domi,; kte: ' 
::"proživáni: jeho,,' t~!lnscendent.álni.ó- ré'vznikaji ve formě "zdá 'se"mi";. 
,'šobnosti.,·Metodou' pak, ,k, te, rou, : in, ož_c

, ,,',napadlo mne" chc' e 'se .mi'," ",' :,ca . ' , I, " >' t" _ -, , " , 
no ,takovélioto zážitku, 'dosáhnout~, je pod.· Takové duševni stavy> nejsou 
jediné, metoda konhimplatiÝní"tedy, vzbuzeny'mým Jái nýbrž'mýÍitiner~ 
ce'stamystiéké:Zktišenosti. . ,,';' vo~ými centry a úlohou' 'Já<thusí bý; 
,'ndsledkém ;přesvědč~nt o' nadča- ti nepustiti tyto '~tavy se zřetel~iáby 
s~vosti 'a nadprostorovosti' Já je dá- nepřevládly'v bilanci duševnihci' ii~ 
l~'~ědoini 'o·'věčnéni. trváni' a'né-vota lidského.' Je nútnobýtipánem 

, , smrtelnosti Já;kter~ 'jako' takové.těchto'· stavtl,nebo{'jitiak'ovládnóu ' 
.- " .. 'nenít1že lJýti ,zničeno. ;jProtože 'Já je' .. tělo samy. : Odtud, odýozujc,lÍoppe 
, n~dčas~vé á:čas 'je jenom' podříze~ těle~né vášriě,kleréJá"sice ďodsuzu-

"" 

, '" ,z~rioti~, jemu'fo'rmou' j~ho~,projevů je' ale itestačí jich 'zvládnóuti -'-: ať 
'a; děj tl;' mohou v~nikati a: 'zanikati v' už to je ,pohlavni bezuzdnost;" alko; . 
č~se' jen' smysi~vé pocity; : chtěni ,~ holismus"nebo' karban atp./U : hy~te~ , 
činy 'Já, ne Já samo;" Já, máhod~ riktl dc:Íéhází ztohotó kořene 'doce~ 
nati ;~ubsblnce; ve ':staréni; filosofi-' la až . k, i'o~dvoieni,nelJo rozštěpeni 
t~ém 'smyshí toho ďslov~:. Jako taÍ<';l- bytosťi a k samost~tnFčinnostičá; 
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sti od celku, těla (viz spisy Janeto. Pr~ z~jímavosHeště dodávám, že 
,vYl) •. Než ,i nábožensky',; t. j. na ná· se "přednedlouhým čas~mďustavií., 

, boženské'názorY',člověka má.,učen(·' ',íKrtih přátel filosofie' V;.:Hoppe'~,: 
,o nadprostor~vé~ a nadčasovém: Já, který; jakpřísluš~é < oznámení ,zní,' 
~nač~ý: vli~ a zrovna tak i naodkli.' ' chce uskuteč~iti ~ásády,' které, 'vy. ,', 
zEmL tělesné! disharmonie a, rtizných '. slovil' předčasně zesnulý, filosof. ,,' 

. těles~ých~neduhti; '" praktickém', životě šířením 'znalosti:: 
':'Losskij 'cituje z >fundámentálního ,spisd' pr~f.Hoppeho, dák přip~ávo:' ' 
spisu', Hoppe~va·tyto 'dva krátké .od_i vati ptidu kzalpŽení ,'"Akademiedu:' 

,stavečky: :"Za své těžké choroby uči- chovního života" ve smyslu někdej-,.' 
'nil js~m' jédinečný po~natek, že je. Šího . návrhu; Hoppeov~; '"vydati do

diné léčení ·těžkýchéhorob, má~Ii: sud, nepublikované' jeho spisy,' ucho. < 
býtiúčiimé, búde spočívati'mimo ~ci. vati adoplňováti,knÚl0vnújím'z~; 

" straíiěnífysického nebo fysiologické~: ne~hanou, šířiti: lásku .kpřírodě 'a 
ho nedostatku: v ' tom, Že lékař se. porozumění pro<j(!jFo'chranu,zalo:" , v 

znaml pacienta s transcendentální žiti: fond Hoppetiv, kpodpořé : V 'obó~' : 
'oblastí jeho osobnosti." ~ '"Jediné' ~u duchovní filosofié,v česko'sloven. 
tímto' náležitýin poznáním vlastního! sku a konečně založiti seminář! při 
,těžiště lidskéosobnostiapřenesEmÍIÍ1 'jeho knihovně, do něhož bYniělllři.;: 
smyslu 'života do ,něho, IzevyléčitL st~pkaŽ&ý intéresujicí se v"ědecký , 
každou' chorobu až. do vlastních ko~ ,pracovník,' ,~:' .,.' .', 

řenti,' lépe řečeno, jen' takto ,lze př~:" ; že': tyto~iiáIiy;;t vdbec" čin~ó~t 
dej,íÍi:kaž~é ne~o~i!'!:","':;" \ ' ;,Kr,!hu':bu~~ úzce hraničiti ,s .ČÍIi~ 

", . Další" cestou' Hoppeovou byli .Už nosti ·jiarapsychologů,' .. je. na> bilé dni ~, 
, ,cesta':'~ystiky,'ces'ta,'kBohu, j~k ,a také uvedené jméno' předs~'dý"'dr~ 
,ukazuje !jeJ{o,ďiÍliuiti~'ní'a, kontem •. Ctib~ra Beiděka hy. n'~to, p~uk~zo~ 
plaH~'tli filosofie.' Pře~ ť~' ~šak vždy. valo. ' ,"" \:- • " "Podzimek.' 
cky' 'Jázitsiá~á·)""i~'ko, bylost:~cÍ-\, . , ,,~,'> 
Íiš1lá'od B~h~i, al~' pl~ěď přiiím~jí~í~E ~ a n u e I' Rá dl" ·'0 .Únském'7 
Boha".:,Jestliže'je ·svět'~ioučeni. i~~ ,: hnulí,1933:~ čiii',' Prah~; ·~tran·'. 79, 
'di~idu:Úníchnadč~~ových ,Či'nit~lti,' ~é~~ďio,Kč. ,,, ':',~ ....... ď ., 

stvořeny' ch, .~~triotným·. :Bohem, . , ,tú ' ď .." ..... ' . ď' ';" , ,: Šedesáti~etý jubilant' zdstává věren,' 
kaŽdý z nich jé ab's6Iutní .. věčná, . svému. povaho'vému < rysu,'; že ' s ob • 

.. hodnota, a nehyl stvořen Bohem pro: .' z'vlášt~[ ,Zálibou;' věnúje ',c poz'ornost 
to,' aby (hyl zničen,'nýbrtprot~,' ~by palči~ýtri č~sovým"'problémtim,ita~ 

" spol~pTacov~ls Bohe~: . aby přinesl kovým, jež ~n'am~nají boj a průkop: . 
. na: svět svým tv~řeni~: absolutně nickoupráci.~Jednou 'jsou' to Němci' : 

,'cenni 'obsahy,' spoluptisobíct k plno~' u nás, ji'ndy ma:r~ismus; 'jindy ópět ' 
sti 'jsoucna." ';,.,: .,revise pokrokových'ide6.lů, sociál~i: 
':)T~i<;'istěuz'ávěry cenné i~ro:sa~' indikace' a ,pod. ,L~.ri~kéh~;rok~ Ý . 
motné."náboženství' zrovna .tak, iak~ lédnu přednášel. o' ženskémhnut(v'· ' 

,oddaná, vír~., filosof~va v ites~rtel~ Ywcé' s nemalou 'oivěno'utriezL po; 
.nou, duši'lidskou., sluchačk~trii,z' ~ichž,mnohé nebyly 
'--" ..; "l <s názoi-y:proi. d~a R,RádÍa'spokri.:' 
" .,(:",~), N ~nr. t~ žád~ého splývárií' s bož. ď' jeny. Přednášku .. rozšířil a vydál j a: _ 
ď stvem., .' - ko;s~mostainóÍ1 'brožurku.;~ : Není 
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,nikterak pronikavě: nová. a původní,lontajováa ;m~.;j .•. V: Rusku :je asi, 
nýbrž ~ětšinou~na·základě staršÍch největší' ekstrém ,vženskéIIÍ hn~U, 
pojedná~í,a'z druhéj~uky probirá 'neb~fsldam duševní potřebý, neu~á:' 
rozvířenou" ženskou~' oÚizku,:k:. níŽ ,: vajía je tampou~e, policejnLrégi- " 

,mu dala,.podnětpředlonLnovelisace' 'stracemanŽé1ství"při,nižse nicn~-
,-,:potratářského,zákona.:~ RádI; roz-; 'Slibuje, nýbrž' jen: konstatuje ,do čas
, " lišuje, Ž~nské:hnutí zd~avé: ,ve', služ- ~, Ílá vůle' ke spolUžití bez '.jakY~hkoli' 
, , , bě • ideálu; lidství :ďsušlechtilým>cí.! . mo~álních, povinnost(;Samozřejmě,' ',: 

lem :~lt~uisticktm,a 'humanitními v že; tento:nezdr~vý ,směr ženského 
, prvé:řaděy. rodině av ;~ruhé"řadě , 4nutíb~z ; vyššího ideáluRádl,:.vŠí~ 
, na obródě'lidskéspoléčnosti; O rov- ,právem:odsuzuje,nebof: ženu degra:-, 
noprávno~tižen; před zákonem' ;a, ve ;,d~je 'na ttvorábiolo,gickéh~. Zajíma- . ' 
společnosti' nemůže býti 'spóru. Nej-, 'vě; se '.vyslovuje,onejvy~šÍm·zájmu 
sla~nějším spisem na: obranu: právčlověka'lvůbec a Ženy zV;láš! o ~itř~ 

,'žen,:pocházi,od ;'Johna"Stuarta'Mil-' ní .. životo~obrii,v: krúhurodinném; a 
la,:: kterýŽ, , přeložila" dó češtiný.' paní ' teprve: na tomto 'důvěrném, vzt~hu k 
Ch. 'G.MasarYková , za : pom'oci. své' ď nejbližším. miiýmmá. býti pěstován 
učitelky.č~štiny. 'Ideálem tohozdra- ;', živo! veřejný,; ale, nikdy; ne na úkor' 

",; ,véhotžen~kého' h~~ti . ~ .humanitx,;ím života rodinného.':::'" V, celku můž~ , 
, , ,:obsahem je ,žena,', ,;čestne: nesoucí : býti; k zásluze> Rádlovi;, připočteno, " 
" těžké ;avazky ŽiV~tíli,: ai"v.kruhú, že ~vď moderníÍn; zmatku, v němž: se 
, ~odinné~:;áf veřejném. Na ' stra~ě' ženské hilUU,namnozeoctl~"stateč? 
i~4~ )enskélio ' hnuti' stoii.' ·všich'ni ně, ~ytyČuje . ideálže~y odpovědné a 
opravd~v(' vážní mužové: i p~~sidént; nadŠeÍ:!é pro nejvyšší, ideály. ,Ne
r~p~biiky~ i' Rádr',-j' 'Driihý';, 'směr obešlo se to ovšem ani 'te~tokrát bel; 
žen~kého ,'b'nuú'jé': zba~~en egóisti~ >siInýéh slova vypjatých obr~t1i, "~
č~Y:;,~f; ÍIídivid~~listicky,~ af .' žen~ď ČímžRádl vyvolá~á přeč~sto nesou; 
sky-stavo~sky;Nenesé prapor s. h~-' hlas více s jeho fO~n1oU než s.ohš~;' ' 

"ma~istickfm 'obsahem, nýbrž sÍedu- hem." VždyC u nás :a jmenoviÍě ~ " 
ie"auplatňuj~,~ájIÍly~ienskih~ po-, ,Yw~é'nenfnikte~ak ~e 'n6ru,fe~i~ .• 

',hlav(se' spódnímtóllém anta.io~ismu' nistickýsfuěr;,bj(ílogi~ké ženy";Ji~ , I 

proti ~užůmv·~hledú 'poÚtii:ké~a sto ~šak je,že 'se ojediIlělých'pře~ 
vtib~c ve spol~Č~osti lidské~ Místo n1rštěný~h ;směrd' ženski :e~ancip~:' 

"ideálu žény 'matky, ~ spolupracovni- ,; ,c~ zneuŽívá v ny~ější' zneklid~ěné 
~e ;mu'žovy Íla ~brodě:lidskéhopo- veřejnosti 'deInagogický~ tiskeÍn pr~~ 
koleni vystupuje :,;osobá ,že~skéh'o' ,t(Ženskému hnútí'vůbec~ 'próiivý~, 

, POhÚIVf"" riesouéí se, za svým' osob- děleČíiě činným ženám' iýlášf. ; Naše ",,' , r, ' ',' .. ,,, , . " " " ' 
ní~štěstim povahý "biologické" pře- mís~o může. býti, na ' straně, ,kde vi: 
hnanépohlavni svobody, s .neomeze-' dím'eideál," odpovědnost; rovnopráv~ 

, ný~ právem na tělo, Kterývyboč~- nost v p~á vech r povÍIÍn'ostech a, s'ó~ 
'je" aždo:,pohlavni ,pro~iskuity s~Ciálníspravedlnost, kde' stálá i ze-

, "svobodným "inateř~tvini".Mluvčíto- snulá ,.é:h&f. "riašeho 'presidenta i on " 
',hoto' přemrštěn'ého ženského hnutí či" s~m; jenž přeje,' ženám; takžeíje' 

feminisÍnu byli: Parkhurstová;. Ibsen; chce, míti dokonce Lv, 'círKvhíplně ' 
, ·'Shaw,.Stocke~ová,· SangroVáj' Marx; na roveň' ~užům v praci i právech 

Engels:: u náš B.Viková-Kunětická:· pro! ide~ly;a ,blaho 'vl~stni i'širŠího 
, ,'St; K. NeuÍnann, v R~~ku A. K~l- okruhu. ' "I ' ~U-" 
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" , ,.:·The HibbertJournal ',V, 1. ; čísle nětný~h, zásahd: d~tvárného-ď světa); > ',I> 

32,',ročniků 'otiskuj~~tudie 'oxford- 'podřob~je analyse naivně realisticky ~ 
ských; profesoru;; Clementa' ~ C, :, J, 'pojatý, obs~hpoj~tt '"přiČina',' a dó
Webba.a, F; .C, \ S;:Schillera o mo-' vozuje~'oprávněnost, obezřetného po~ 

" "'sofické podstatě náboženství, Wébb tiživáni'úČelosl6vnémetody;jako věi' 
;"e'~ svém, pojednáni o povaze nábo- Clecké pracoyní hypothesy: Omylem 

, ďženské zkušeno'sti se, staví proti je- dosáV'adního teleologie byló, " že',' ne-
.: jímu: ztotožňováni' se!, zkušenosti objevovala a' neověřovala, émpiricky , 
, estetié:koú;' poněvadž . v ~áboženstvíďúčel y ,: oživu j íd přírodní 'běh;" aniž 
'jest ;na rozdíl ,od ',umění 'předmětzkoumal~>ddsledky'z' vlastníuplat~ 
zlmšenosti v úzké '~ázíUlOSti se 'sku- 'ňované - zásady,. S:: hl~diska< lid~ké 
teč~os'Ú 'věci. Opravdo~á ,"nábožen- ' 'zk~šenosti: jest "všeobecná" ď mysl ď 
sk': zk~šenóst "se, projevuje dvěma nedomyšlenou; předs,tavóu : podobně 
vlastnostmi: ,ultimativnosU: a :ddvěry- jako' postulát ,:nekonečÍÍé" ď sily. ' 
plností. Kdežto prorocká,'zkušenost Schiller' 'poukázuje' na ; logiékéne~ 
izraelská, sé . vyznačovala' dialogem;, snáze, ježvyplývajf'zpojniové strán:' " 
mezi' Bohem 'a člověkem, řecká fil~- 'ky'dějilÍný~h ddkazd jsoúcnosti Bo~ ~ 
sofie' svou dialektikou se stala ško- Ží. Nespoko'juje' se .. jim" námitkami 
lou· theologie: • Myšlenkové: překlenu-: proti ',' známému, odkazu, ontalogiéké-
ti ,problému" tr~nscencience ,aimÍna-' mu,; kosmolc>'gickémua'" fysikotheol~; ',' 
'nence:pří předmětu náboŽen~ké zku-:gickémú, nYbrFobrací,.se :,téŽ ',proti • 

',' šenostise. podaří, nebudé~H zddraz: ,ddkazú ~ravnímu' (Kantem 'recipova~ , 
ňQváno: iednÓstran~ě jen jedno po-, nému) a' ~vácii;že: Bdh, kategorické. , 
jetí: božství;' Náboženství, ,má svou ho impé~atiVu:' Ka'ntova "jest· Bohení 

"strá~ku individuální, .i ~ sociální, při omezerié', funkce.' Božstva"., skutečně 
, če~ž se ve společenském,'vývoji vě- 'uctívaná jsouómezená bud -jiriými ' 

domí jednotlivcovo, tvořivě ,uplatňuje ,Ínocnost;ni;' n:~bo svou. vlastni pova-
k 'prospěchú' celé' s4:Upiný; Izrael~ké' hou, nebo 'povahoú stvořených věcí. I, , 

'náboženstvLziskalosizvláštniho ,vý- Závěr :Schillerdv ÍlevyzÍlivápr~ti při~ 
znam~, poněvadŽ:'v něm bohoslužba . vlastkdln ~š~mo'c~osti' a nékonečnosÚ 
povzbuzóvala odd~nost.: celé 'pospo:' '. Boží,' nýbrŽ.iddrazňuje skutečnost,·' 
litosti. - Schille;ve' své ;vynikají~í že tyto,přívlastky božstvin!'lhyly po
studii o problémuomez~nosti lidské . depřeny' '.' dostatečn:ými. rózumovtmi 
aomezeno~ti BoŽí rozebi~á/ předl'o;' ddvody, 'coLmftže 'prokazóvat'ome~ 

, klady poznání reálného obsahu trá~ .. z~lÍóst lidskou a nikóliv božskóu; va:''' .. 
, ,dičnich ,přívlastkd božské substance ruje před naÍ>rostým~ popíráním po-' ~ 
's. hlediská moderni epislemoloi!Íéké zriávaéího významu filosofické touhy 

, , kritiky,' Vycházeje' zesvéhumanisti- , 'po. nekonečné~v božství/ jež ovšem 
cké;nauky.noětické, (podle níž' po- 'má btLpodepřeno skutečný~i ddka~ 
dobně jak~: vi~strumentalismu' Joh- zv, misto 'op'aKování;trádičniéh dvoj-., 
ďna'DaweyhojestskuteČnost vysvět~' , zri~čIiých 'pouček.:....:.: Pro psychoiog~ .• " 

" 1itelná na .zikhlděosobni' zkušeno- 'náboženstvije' zají~avLÚÝahaMů-
stij která sóu~isi: s: ekšpel:imentálním . riél~ Ke nt a ó' náboženské" zk~še~ 

.iájme~' člověka,: hledajícího před- nosti 'moderního:' křes'fanskéhomi~ . r 

." ,-;. měty-: svého ·:poznánf za -účelem ·poci.. ,siónáfe' ve' Střední.' ~,'<,Východni,' Asii 
j<, ' ., ) ", , I .- , 
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Sundara '-Singhá, jehoŽ obráce~i po 'mím~ Barth popírá obdobitjs~ué:nO-' 
stránce d~šezkUlíúlé se podobákon- sti mezi člověkem' a Bohe~i 'a Í1~:' 
venci Pávlově.' ....:.Profesor H e a r'n- 'chÍizi obdobu jen ,ve víře, u'možněné 

, ' j" " ' 

.... š h a w ,z, Lo.ndýnské: university :oti-Bo.žim zjevením (ánalogia' fidei). 
skujeaktuálništaf ci dějinném,yý- ',BrunnervýcháZi spoiečněs Barthem, ' 
voji ~ztahu církve' á:státu;iyysvěUu: ze, ~ákladni 'poučky :pavlovskétheó:' ' 
je úzk~uinstituéionální spjá.toststá-, logie, žéčlověk 'docházio'spravédlně~ " ' 

, tu anglického' iS,anglikánskou 'cirkVí nLz ~írYi álena rozdíl od něho při~ " 
au:inává,' že pro budoucnost, j~ tře~", póušU,'že'v člověku"samém' zť:istala' 
~bá, I1ikoliv',~ozl[ma" ale ještě 'rižšf ,touha p~'Bo.hu. Vira', je ustředním , 
'soudržnost, mezi, nimi.; -' Profesor činitelem dialektické, theologie; ~iko,.', 
Dawes Hicks z.téŽe,uniyer,sitypo~ liv'však víra·véirkev nebo v' určité, 
dává! přehledri~véfilosofické ,litera- vyznání víry, nýbrž ,vir~ ;j~ko', čin 
túry; ",,:,,' '", ' odevzdanosti, a,dt\věry'v, iniciátivU 
: V.: druhém; (lednovém),,: čísle Hib-, Bohem podmíněnou. ~,Řimský psy:' 

bert,JourtÍalu uveřejňujeM; Cha:", chiatr, Robert ,A'ssagioli podává i' 

~ ji i rig2P e a r ce první. čás('své kri:, ' přehleď kladnýchvýslédků psycho-
, ", I, ' , ~, ',o . ' • -I 

tické studie o theologiLkrise, .v, níž analytického,badání" nastiňuje'vý~ 

podává rozbor podstatných th~sí dia: klad svého' obrazce hladin ' vědomé~ 
lektické,' protL celému, světu s'e obra- '.' ho života a vysvětlúje základní thé.:' 
cejícf <nauky školy Barthovy, bojují~ se ~vé, nau'kyópsychosynthese, jako 

,cí: oduši:člověkÍl 'protLmoderriismu : ~estavbě ' osobno.sti ' zď ' jednotlivých' 
a,mamonismu.zesvětštěléhonáb~žen-, 'prvkůkolem~ jednotícíhol střediska. 

" ství ,ve jménu "Slova: Bo.žiho". Kiíse Psychosynthesa v ,jeho. : ,pojetí, je~t 
, ve smyslu odděle~osH;:a; s'oudújest ' 'metodou duchovnihovývoje,,:'inte:',' 
, podle !KarlaBartha i Emíla<Brun~ grálnívýchovy; léčby ~ervových chó ... , 
'nera, ,nezbytným. předpokladem, :a' r~b,a dále projevem Širšího, :iáko- .' 
'projevení; křesf~nskéhoži~ota.Nut~ na kosmické synthesy:..,...,. R.A. E d': 

nos ti ~ozho!dnutí se pro nebo 'proti ,w ar d s popisuje ,ve zhuštěně' kres
S~ilCl~: Slova ;Božího jest podlé nich' leném: obrazu, "světa dneš'ního I mla:' 

, " podří~encelek společnósÚ stejně já:' déhočlověká" technické, psycholo-:: 
. ko'.jednotlivá duše. Theologie nezna~· gickéa' sociologické změny ve· Sp()-

mená jim lidskouspeku'liľcLó Bohu;' lečetiskémvývoji za posledních, dva;" ,:. 
': nýbrž:výklad i Božích 'záměrů. s. 'člo-' cet, let, ,jež, působí' nesnadnost dl?;" 

, věkem,takže ,ji: stavl do protikladu . rozumění mezi' generáči' starší, ~opě-,' 
I s theologii, založenoá n~'lid~ké zku- vujicí idyl~svého mládí, a generací 
" šenosti a na' vědeckém, pozorování; "dospívající, která', přijímá <, tvářnost· • 
'ač; připo~štějí kritiku biblického společenskésituác~"jak ďpro~i ,bY!!ť 
. tekstu ': , a;: oprávněnost:, novodobého' připravena, á~iž\ by ,-měla" možIÍost 
světového ~ázorú.: Předstáva, o' Bohu', 'srovnávati s předcházejícími' mrav,':, 
jest ,v theológiidialektiéké' založena: ními 'stanovisky' svou příliš 'n'aléhavou 
na, ab~ólutnrtraň~cendenci Bó'Ží.člo- 'příto~nost. Ani duchovní riejsoubez 
věk' můžepozn'ati Boh~ jen, pokud, 'viny' na, tomto s!avi.t~bezradnosti 

• , se' 'mu: Bůh dá poznati.'! člověkóva, mladých lidí. Vyslovovali na kaza-, . 
, js~ucnost 'de odvislá ód, myšle~ky -' telnách stále: své pro ;aproti' v, k~Ž~ ď 
BoŽí,' próto" Bóhem 'má býti ~ měřena "détheologid~é nebo vědecké kontro-
skutečÍlo~t ,ll, ~ikoliv lidským' věd,ó- versi, tákže se dospívající generace 

( , 
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sotva dověděla,co' íesL kll~dnou'p~d-, zevnějši př~kážky ne'mohou ,mu za
statou .jejikř~sfa~ské·. viry .. Starší brániti; aby .z něh~ nepr~~a'řo~aló ' 

I ge~era~ebysi,měla:uvědómiivla~t~' něco božského.V~'spoleČn~'~ti~odlí~" 
ni ~dp~vědn~st' za 'd~ešrii', mr~Vni ci~h se Iidi;~niÚ div ~ikcÍ~ íi~de 
.st~v a v~itřní:; z~atenosi, ~lacÍého ne~idá~ý,žé Bůhj~ tip;ostfed nich~ , 
člověka, který .však .nent-ztracen, po- Pro' nábožEmskéIlo . člověka': dn'~šI{a a' 
ně~adi Bůh' ~ něm' : vi. '- ,P~ofeso~ zítřka' vznik.á nový 'úkol, áby • od 

I 'Mof f át ť~',u~ion Semin~ry v New;zkouináni sv'ěta 'přešel k: jelioďvý~' 
", Yorku podává ,přehled nové ,theolo- ,'stavbě ze .zmatku.v~ řád.K·!t6~u' je . 
. , gické lit~~~turÝ. '.. . , .... , . potřeba tvůrči~hčinů lidi, 'jichž 'ži-, 
:,-' "", ," ,vot.,,>je~t: .. rzj~vením-~Bo~i. podstatY:::o'a~' 

, ,:V~ .. Sli~men 'déf.ZeÚ" uvaZUje ~po,jejichžpožehnaÍlé:působnosti'svět ", 
, Peter i Li pp é r i s.': J. o nábož~n: podvědomě prahne.::-: K~o~ě karak;- :-, 
.- .ském. člověků . v. přitomnos'ti,:, vychá~, terologických stati ,o kázni a neukáz-" .,' 

! z~je: z přesyědčeni, že. týž nemáp.ó~ "~ě~ostiďodSianisl~v~ ~DtininaB o i~; . 
vahu nadčasovou, nýbrž jest; výtvo:, :, k'ó,w ~ ki ii o ,ao ,i~~uitské~,du~h~~; 

Irem. a . tvůrcem , současnosti ,zároveň. ď no~Íi oi J: Ó~'e r m'a ~~é jso~: ~d~ , 
,; .. Lippert. rozez~á.vá ,tři 'zákÍadni dru~ ti~~řejn'ě~Ý ,též ),ystř~psa~é . ~o~iál~ě >' ! 

. hy náboženských ,lidí: hle'dačeBoha, politické~. ~vahy o,pláno~ité~ ~k~pi~ 
sluhy, Boži 'a přátele Boží, Nábožen- ta,.lismu, od,N e I i-B. r,e u ~ i ~ľg';::, .. a ' 
ský člo~ěk dneška jest ve své ; touze' ó národni~ a sv'ětO\rémhospodiřstv'i .' 
po absolutnu oproštěn : od .svět~.a '. ~d Gu~távaGuď~ Ú a ~ha.,·" H' 

svob~d~ý ; ~evitahu ké svět~,', přec~ , ' ';. " , " 
'však' počitáse s~ětem, jakoš.dano- ',,' Vydávátel' sympatickéh~něme6ké: 
'sti,jejiž~~~ysl~á podle vůle BoŽí ,ho' čtvrtletÍ1ikúď;~Di~~'Eiche"; Ú'čF. 
poznati-a', u~k~h!čňováú.·, Mod~~i, Si~'gm u ri'd~Sďc,h ul t"ze :oznámil~ 
člověk jest si, ,vědom:~~ch'úkóíťt, , ,ve'4; (prosincovéni)čí~le ~l>r~Čni: 
ale pochybuj~fo ~obě,:i,osvětě,: jé, kl1,~ž~,čásoPis' bud~--d~Č~Sn{~a~t~~: , 

',i sk~ptickt, ,ač' nezt;áéi, vědomi odpo_~~nďz)ina~ čni~h "dt1vodd; N~př~kV~~ 
vědnosti vdči ~elé~u .< člo;ěčenstvu.'puje . á~iď přÚiŠ, je -teiltoórgá~ J ri'ě
Nábože~stvi staví jej, do~luž,eb nad'~ 'méckých" křésf~nsktch pá~ifisúí,kte-, 
~sobnichcild;' uČí ,j~j' lásce ;,a~Itrui~ "rý oběta~ě-~ odd~ně':~Ió'uŽil.sjedn~~ , 
stlcky . osobitým . projevům. láskyplné~ ,;ce~icírkví ď .~,'eku~é~i~ké~ "ciěřitku~ . 
'ho lidství: Proce~,náboŽenského, rd7

ď

jakož,i ~yŠlence.~ábeipeč'~n:i;~ět~: " " 
stu ani v. přitomné clobě, není . b~z bo-.véh~ ~-,mí~~ = c~~t9ú ~: d~.rozu'níěn~ , ~ , ~~7 

'lesti, ~:~íž ~e rodi' př~ci~ókl~dy no~: zinárodniho,přátelstvi, ,se,staJ.,ny~., 
yÝch'syěteékých útvarů. Moderní čl~: ~ějŠimú' ciÍ-kevni~u v~d~ni n:epoho; • 
věk si uvědomuje, že jeho nábožen-' 'dlntm á odhodlal se k ,odmlčeni. Po 
ské síly spočívaji v ucelené' osobno~ '_~áňikúreÝ~e "St~~kholm'\byl ~.~ 
~ti"v podobnósti.Bohu:a 've spoje~' zn~mtohoto ča·sopi~u. z~ačný á ne'~ 
'nectví s Bohem a že se, nejvýrazněji , ';adi ~e s ním loučíme,' c5islo obsáhu: 
projevuji; v . IIlodlitbě. V soudobém, j~,"vzpominkovéčlá.nkyoďzvěč'náféh" 
ná.boŽellski~ životě plati vice~itř~ - lut~ránSkých;.;:éirkevÍlÍch:ď.Vtiddch: 

,,~i;ůst.a. substa~tivnost . bytosti než 'g~n~ráI., .superint~ndentu:Th~odoru·) .'. 
, ř~čnickápohótóvost .,~, organ{s~čnL Kaftanovia gen~niI. b}sk~pu Duš~: . ' 

,.'. ,:.isPěc~y;.,půsohení ,~ábožénského 1:10'. nuFajn~rovi odSieg~unda~Sch~Úze., 
.' ,- .•.. -'.' l," ", " ,-o ',' " ,,- • ~ ~ , K' '0" 1 " • . ", , >"' -

yěká.z,vniřka, obnovuje,svět. Žádné .a od:. bisku~u Ludwigu Hunelsoviod. 
" '. 'n" ," • ',~ ." . • . ~~.' '." ~;~',. "~' .,-" '.' 
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,: < ,'~ • ". " I. < • ." ", I.'" >- _', . ''-, 
dra Mor e lÍ e ad á. Násléduji:pečli- dách;' :piídlenÍchŽ. odříkáni II fěd~ 

, vé přehledy, ósjédnocovac(: Í>~áci, mf' poviimosti:nen(oběÍí, 'nÝbrž'o4~' 
ÍlÍezicÚkevn(pódáv~ji~i' \ obra~ , nY'. \ ' pověd( na ',Výzvu' život~ k, mraÝn:imu 
nějšÍho . stavu 'ekumenickéh~ hnuti;' chováni vé" shodě' S" konečnýníidéa:' . 

" " ",,'L.,.;' " >" ::. '" lěni" 'pravaf- .:::.:. 'Profe'sor I V' 
;1:: ~V;.Internatio'nal Joumal ol Ethics': S mi t il>z Chicagské úňiversÚ;'6Ú~ '.' , 

(roč.: 44, ,č.l) uvažuje profesor . Ha- 'sktii~ pojed~áni '0 I>ó~nn~sti a řádu, -
',rold ď D.; L a li sw e II z Chicagské ze :. svého' nového spisu ( ;,Svědoníi' 

I." universitý':oproblému světové jédno~ j~dnot1i~covo'a, sociál nf řád"),~. 
I' (;'ty s hlediskaemocioI!álně. mytické- němž. dos'pi~á kzá~ěrU"--že,je~t so~_· 

. ho 'zákl~du všelidské : symboliky. K vislost. méz~~r~;j~vy_p.ř~rodIi[,.silyá . 

", 

,ď _ posileni: souladu' v' , mezinárodních " lidského svědomí . . . 
. vztazích: nep~mohlocdr~mátické'li:' " ' ' : '; ,~." --"', : . I 

., čélif hniz posl~ciniválky;' jež:náópak ", V"Kalner' /Vi,erteliahrshelte:'ď:lií~ ' .. 
" přispělock~bečĎ.é:p~'~véntivÍl[ .vojen-. ~oziologie"" (roč •. 12~ \ sešit ~.) otisku~", • 

,ské' I>řiP~avě. proti' možnému; nisilí. , ~ep:ofes~r ~h~odorp el g ~ r p~- , 
Zá~ladn[oiážkou'sjednócóvac[ ideo';;' ~ednani?, př1roz~l!é,m : výběru, 'SO;l~. 

, 'logié'ysvětovém '" iritegráčním' proce~ ,alni, rozvrstveno~t,l ,a: generačním pro~ , , 
,. . _ sti' jest: ~da: má ,převládat sýmboliká " blému.' Stav[' se ~ n,ěm p~~tr, zjedno~',' 

řádu 'nebó 'syinbolika spravedlnosti.· duštijíc[mu přenášeni :poznatků ď Z 

, ' Tři n(ejvtznam:riější:' ideologie, s6útě-' 'prostředí, živočišnéhon~situaéi :80: 
žic[ve světě'l'sOU: katolicismu~" de~ , ciální (neboli proti 1. zv; ~Oi:iologi~ 

f _ 'I -, , ' ., -

:: mokratický , internacion~lismus, a ko" ckému: dárwinisniu); porii!vadŽpřL 
'~~nismús.M~;k~isrriu~~se, ve : svém' 'soCiální I,rozvrstve~osti ď úplatňuje ~e 
~ociálninÍ vli~u:,. př~p6Čiial; - p~kud ~ová kategórie: společenská dělba' " 
~ed~ce~ilsebecitu p'řislúŠnikd střed:, furikci:Sociální' výběr" v 'kulturníni., ' 
nftřídý; jíŽ:VěnujeL~~s;ell 'podrob- prostředí jest podstatně odlišný od-' 

, 'riY';'psyéhologický", 17ozbor., 'Mode~í , přírodního,' výběru ,v' přfrodn[m p;o~, 
, kultúra ~evy'inačuje;ievnějšně~im', stř~dí., Příležitost ke společeris.kimt't 
, (ext~rriatizirig)představivosti"avšak / vzestupu je totiž o~ezena objéktiv~' 

, , ' přilišriá ,árialytičllost ďób~aci ,~e" téŽ, ně' danou hr~nicí, celkového hospó~ 
';protipředstaýivo~tisa~otné a'md~" -dář~kého:3: s~ciálnihó stavu, v, ;'e~ 
" že ~ésti k'trpnóstrv~ vzt~hu k ~pro: jimž rámCi jé'možno ~platňóv~t,ria~ 
'sUedi.M~rx i Freund jsou mluvčí- dánÍ. a půd, povyšinutr se: : Kdežto' I, 

, mLkúltúrního:prostfédÍ/zněhoŽ vy~ sodáhiLstatiká ilás poůČuj~~' tří-
" šli. Piopag~nda,ďpr6letářského soci a: dách' Jako pevných a iěžKoproník~ , 
, , ,"""', ' '.. ,'," "':"" .,' '! 

, lismunepórozuměla :ďskupinám střed: nutelných celcích,,' sociálni 'dynairii- , 
, ,Iliho' stavu, ':~cici:í:Úij.·ď si'je a' učillila ka sleduje proces společenskéhO' pře: 
z nich' 'útOtné ,'činitel~ 'p'rotirévoluČ~ ',vrstvováni.' Hodnocení ďsp'c;léČen~k.ých 

'ní.' Sjedn~ceÍl( světa do budoucnosti, funkci asociálni~h třid, podl~těch:ď , 
vyžadujé vytvořenísvěto~éhó myttÍ, to u~iavených; pniběhein Času koli~. 
~' jéhožjinénu b'y~elitauživalapó~ '~sá a re~olúceměll[stup~ici ,hodn~t 
,kudmožno riénásiliiýclí-prostředkds'oci~lniéh':úko~ů;:při 'Čemž'naj~vi~ 
k' ovládánf'mériÚó; '.:.:.:' Mahéndra', , štědějin" vstupuje novf 'typus: ,čl~~ , 
N ~ t h S i r'c a r ze ,Sanskdtské ko- věk~,práveni ~,riástui;u u~čitého' ko: 
leje v Cálcuttě podá~á yfklad ~o- ,lektiv~; Geig~r naznaČújeněkteié ú~ 

,ciálnich a 'mrav~ich idejí v Upaníšá~' koÍy' sociologie při výzkumu" prolÍ-
.' ) ,," I ~ '", . /" " 
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riání společen~kÝch -tříd 'v" n~vý~h "pr~: oprá~něn'ost' p~~dp~vědi ~~Óciol~:'. ", ' ' , 
, 'gener~cích, a to' š hlediska metody' gické,~tó,n:ejen,ta~/kdElďódpo'Věď ' 

statistické"a,'s hledisk~'sóCíálnFty- ,,'zdá se výplývati z přírodnFnutnó: 
" " . <pológickéhó~ ·vY>šetř~vání~-,r:>. /' ~ , sti; . :ntb'rž <předevši~',; teHdy; :':j~stiiŽ~ 

" ' ' ,ď' ':: '"',ď,;,,, ,', óČekáv~nÝ'~výsledek:závis(od'svo: 
" ,;,Zeitschr,1t ,:.Iiir,:Soziallorschung'~ , bodn'éhó zá~ahu'lidského'; 'MoŽnost· 
(roč;2"čb. 3.),uveřejňuje na, pr~é~ "J>ředpověd(závisí!jednak 'n'azd~ko: '", '. 

',' místě ,.obsáhlou. !':'studH :Friedncha,', naleni sociologick'ých'metod;'j~d~ak ' 
,; Po Ilo c ,k <1;0' ho~podářské krisi.' V mi vývojFsťrukturálrÍí~h: ~měri "ve ď 

,rozboru, hlavních, příčin,' nynějŠího,' spoÍečnosti ~amotné.;: ,,: , , ' 
'," kritického stavu světového hospodář~ .",,~,; ".,.J', 1 ! ., 

'" ství, úvádi:kroměr~šivých\livůi yy- ' ;';Th~ ;'Sočfolo'gical Review" 'přinášl -' 
,l< \·věr~jfcic~:,.z, důsledkň.:·, světové l.v~1kY, _ v..: ledn~vém Či~le ~vého 26;': i'roč. otisk'~ .. 
'ti~i~ových, smluv, ,a vedle' následků " přednášky z, téh~ožkorigresu :~: i>řed~ " 

", zÝědečtě~i, výrobni~hmetod' .pro vídání 'v;nábóženství oď Christophe~, , ' 
. siruktur~ mechanismu. odbytového " ra ,D'a W 5:0 n a:: NáboŽenské,před~ 

též konflikt ,mezi výrobnimi silami a' vidá~i' ;lišf:;se podle Dawsona', od, 
Ýýrob~imi poměry; ,'Pollock obirá se 'před vi dáni ',sociologického;; p~něvádž " ,~, 
př[p~avami ,k důslednému 'plánovité': se stavipr,oti předi~máÍl[ ::náboien: 

, ,mu, hospodářstvi;; kterým."má i být .skéhovývoje na čistě ,iácio~a1isti.' 
udržen' nynějš[, kapitalistický-řid", a 'ékých! základe'ch. Možn~~ii soéiol~gi~ 
uzavirá,žé, je', předčasné'předpovi- ckéhÓ~ předv[dánf v obla~tináboŽen-, ' 

"datiiéh~ pády bUzké'ďb~doucnosti. ,stvi' jsou mnohem sk~óm~ějši'~ežďsi' 
, , Autor ~e. spiše klon!., k. názoru" že předst~vov~li; Cómté~ , Pa~eto;:'~e ' 
"jest překonána: jen ,jeho .liberáln[fá~, ' . svými 'násled~vniky " 'Ii ' ~~dologický 
. 'ze:a že nová státni.forma znič[ silu 'vÝzk~riľnáboŽenstvt je~t m~ž~f ,jen 
, . odpo~,' 'děl~ické 'třidy' tím;. žé' ,části za :předpokllidú 'u~náni aut;;nbiIiié,'~' 
'~ezamě~tnánfch '.'Opatři' ;'prá~i á ne-nezávislé zákonit~~ti nábožěn'~kéh'o 
,spolehlivé' z práce vYloučF"":"V po~ ži~ota: každé'ÍlábóÚn~tV'i • ob;ahÚj~ 
jednáni Roberta Br i f fa tl I ta: I> ro-, 'theblogiékýa' sociolbgickýa~peki. 
dinných-cltéch'ijest visvětIen~ roz-' ,m~~i nimiž' jést napětí. S hledi~ka::, 
dilná povaha,' vázanosti 'm~~i pokrev- sociologického je":nejdt1leŽitějši. j~,'
ně 'přibuznou skupinóuzv[řeci ~,iid'::t{ým ~ způ~obem ,náboŽen~t~í.op~iřl' 
skou rodinotÍ~' Rodin~é ; éitiď: v'Znikáj"i ~ • p<is~ěéimosf'n;istu, 'práci'~, sÓciáí~r •. 
a; rožV'ijeji se' za' Před~cikladtÍůrči~~ mu svazk:~'i;poleČn:osi( ~á u~Čiiék~i! , ' 

'téhá " zájmu :' p~vahy ,hospodář~ké. 'tÚini úro~ňC,'poriěvádž ri~úča~ti,':,' 
Briffault uvád{ řadu důkazů k póde--iěcht~činit~ld v,nábožénském :vivo:' " 
pření této' své, bdvÁžné these;: nie~i': ji zál~ž[rozsah,socioÍogické' předvi~ 
nimi'též okolnost, jak hluboc~,'~a-' datélnos,tLV~společnosti, y;nrž' pó~ 
sáhla krise' kapitalistické ~oustavy' 'kračÚje proéesďsekulárisac~,,~Úác;;ii ':' .. 

, rodinné '~ztahy: -:' Vydavatel časo~ 'tito' činitelé svoupopřěd;ě náboŽen~;, 
'pisií:Max, Hor,kheimer~tiskuje' skriu povah~ďa jejichkv~si'~rÍábd:,', 
, ~vůjďpříspěvek' kprobIému pře4po~žen~ky karakterjé ~v', modern.idobě " 

, 'vědi;v sociálních vědáčh,'připravený ,zachován 'vi třech,odlišných hnutích;' 
" kp~slědn[mu';mezinárodnimu .kon~: totiž:v deniok~acii,zdůrázňujícípó~ . 

gresu so'ciológickémuÝ' Ž~e~ě ,.v řij~' . s;átnost'. národ~,;, kdežto'posvátnost 
, nu, l'933.':Autor l se<v ' n'ěm' vyslovil' 'prác~ '~yzd~ihuiesociali~Ínus,~ ~;po~' ~ 

,;, . I',; 
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, svátnost ,území ,nacionalismus. ,. Tyto.. . Hitler těžší posici,' boje ~evfce. jejf 
pojmy záchoválysi ,nábožensko~cit~-'I politické ;světové~'oci, nežli, cho~aje 
Ýýpřizvuk>_a~šak' ztratily nábožen~' ,k ni opravdové city synovsk~jásky, 
skou víru.: Je,těžko'rozhodnouti, zda ,aposlušnosti . ...:. V nadepsaném člán
proc~s". ú'plného 'zesvětštění západní ku "Jesus und der Stáat'! 'máme pří;; 
civilisac~ bude dále pokračovat ne- , ležitost poznati'smýšlení a stanovisko " 

- b~,zdad~jde k' obn~:vě: náboženstyí,význačného: profesoraď,~rcibis~. filO-:'. 
afuž,vjakékoliv formě;, Sociologpřl' sofické'a ,theologické akademie. Je si~ 
svém 'předvídáni,n~s~ízapomenout, ,ce,opátrné avše~bec~é,ale' nebó~ 
že záležÍ n:a vlastnfnáboženské zá~ ';jácně ,dovolávající se"evangelia "a 

"kladně>typu miboženství budoucno- st~noviska Ježíšova v'Mt.'Zr2,'; Ú; . 
" 'sti:a' ne 'na, tom, 'do jaké míry; bude" Ja.18,36i 19,-9.'JeŽíŠ uznal siée ló;' 

'odpovídat . kultur~ím : prvkům novo- 'yálně' stávající' fórmuřímské:světo-' 
dobého . ,~~ětského,; myšleni.' _:>Z' 'vé' říše, 'ale to nikterak' ~eznamená dle 
~statních, článků vyniká studie Ed~ .zněni a' souvislosti evangelních teks~ 
~ardaWestérmarckao'nó-' ,tů,že Ježíš souhlisilse všeciimeto~' . 

. , .' " . . . , -! <'. '. • -

"ých' ·teoriích o', eksogamii' a rozbor' dami a opatřeními vládnoucíclíčini~ 
"pojmu,', sociální ..třídy.' oeÍ T."H. tehl, čili neuznávalštátní všemohou'í::-

- ď M 'ar sh a llaF',: F.,M. Hnik. nost;t~talisační\abs~íutiicíst. Dodat: ' 
; ,: ,.;.', ,. /','. _ '., .,' ky' jéhó ~auv~denýchmisbicho Bcí~ 

Jezls a ,slat, Prof .. , Dr. K. Pleper, h" '. h'" " ; 'f' bý' t"d t t 'č' , . ',' '"' .", ., u a mOCI s ury maJ I os a e -
',Paderborn. (In: Theologieund Glau. Ý .. k "kt' .' g I t· .. ·.··t·t; 

•. ,'" -j' " . '." -c.... n m· ore lvem 'a' ce ualvem sa-
be; .. 2.5. Jahrg., 1933.6. A.Bónifatius- i'k" y' k' h V'h' . h··ďh' d' 't 

' "'. '; ď··,,' n u nemec yc. .' lecarc 110 no 
;. Dcuckerel, Paderborn, str. 661-669.) t'l' , YO h"J -í'š vý h" vý' -' ;d"1 " , .', . '. ':" '.' ." " ... , s a v OC1C ez o c se 1 ea 

, V'pohnutých dobách v, Německu, 'k "1 . t . 'B 'Y'h y' " 

.' k'd' '.' ,:, ,'>ď I' ''". ! .; d " 'kr' '. '.' . '. ra ovs Vl OZl o nez' caesarova .. 
;",e ďP,~~,~~en!a~l:1f,e~o ~cle 'Je . '.U.:' 

'podvázana, moc hberahsmu a mac. ... . . . 
. . '. - '"'In; ......... ,' J .. ".' '': "" , -. ' ., ~ < .' I,..· -' , .. 

, xismu k zemi sraž~na a, vítězný ná--' Die Geschichfe als derWeg des', 
ioilrie;~~iaii~ticÍ{ývlácÍní ~eži~ :HiÚ~~ Geisfes, prof .. P. 'Simon. (ln:, Theo. 
~dvUsilujéďdáti Německiz ~ celému lcígische Quarials~hrift. R. 114;1. 

',' 'Západú, nejen ,novoutvářn~st, álef seš. 'A. Badec,'Rotlenburg n.; N" 
, 'nový' ~'thoSí vzpír~k se cí~kv~. nésti' 1933, .~tr. 1-39.)",' . 
trpněďotÚe,ji~:tiŽje chce Hitle; pro-' . Velmipřlpadná,vážná.dějepisně 

, ~tředií.ictvím:s~~h důvěniíkd a vlád- 'filosofická či dějepisně, metafysi~ká 
,'ní~h Í>rostř~dků'úplně: o~ládrioU:tia časová úvahaL která se pozasta~uie' 

, t;směrniti~'; Čin(takďé~a:~geli~ké cír~ nad současným' stadiem ; ~ývojové 
c' '., he, jež zavedeni svý~h ktatečný~h kři~ky světovéhó děÍlí a sm;ží se do:' , 
'; , církevni~hvdd~ů, '(Dr •. M.ďRade, Dr. sici metafysického; ,vysvětlení jejího 

K: \ B~rth a; j.)' ve f~rářskéIIl svép~~' iáhadného rytmu. ,Myslící člověk' ~é 
,ni~énéIIl 'sp~lkt;; (PfarrerriothuncÍ). po~' ,nemůže spok~jiti pouhým,: koristato~ 
čtem asi 6000.o~oh háji ~(s;ou sv~-' vánlmudálost(askutečnostf. Dějiny .~' 
bodu avzpíráí(~é uznáti nad seb~U: ďmusejl nám býti. něčím více.' MajÍ! 

: óktr~j o~anoú' vládU: ~ mladého vojen- . smy~l a význ~ní toliko, v' souvislosti 
, ského ;dúchovního, a;' muže 'důvěry , s člověkem, jako . principem,! 'skrze' .
Miille~a,. jenž by(fÍitlere~' . uči~ěn něhož '~eprojevtije.čizjevujeďabso
říšsktnÍďevangel.' bi;kupem; ,ďceléh~ lutní duch, nikoli však ,bez jakékoliv 
Německa:Vůčikatoiické"~írkvi ~á " závi~losti od jednotlivců) célku .. Člo-'" 

. í ~ '.0 . . ' .' ',' ,. . ~'. 
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věk jako o;obade středem :dějin/,o 'uri~vný;hi~torik,mor'á:vský;,prof"Ma~ 
'nichž xiložno' mluvit' toliko ve, spoji. sarykovy' universit; br~: Fr.,' Hruhf, 

, tosti věci Či' 'světa š ní~~,',Stává~ se ,mOrj archivář, . 'obohatIl his'todpk,?u 
tedy otázka; po' smýslu dějin; a světa: literaturu, opět cennou' studii o novó. 

, 'otázkou', po smyslu člověka., Filosofie" křtěncích na: Moia ~ě hěmecktm: vě~ , 
,nestačí ,'odhaliti-clonu z toho tajeni~ deckým\ pojednáním v čas. ,Archiv';, 

, stviotázkybezezbytku. DějiIíy,do- fár,: ReÍoim;dionsges~hi~ht~"" ,xxx.. 
,stávají smysL tep'rve, ~má.li člověk,a, Jahrg., , ,H. U, , Nr., 117/118, Úp~ko: 
'lidské" pokolení , stanoven poslední 1933, sti>:1-36.: ._:, '. ,i ":,, 

nejvyššícn. 'Pak jsou've"skutečnosti', ;Je ,jistězajímavýin;zi~ve~,' ';p:o~ 
formy ducha, které člověk vytváří, právě na Moravě .se t~to 'hnuti, 'tak. 
~ymboly;'věčný~hmyšlenek, :pak je rozvin~lo ,a dlouho údrž~ló,' za:u~ c~ 
objektivnicluch, jehož,cestYHv ději. v čechách a v, jinÝch,~ousednich'z:- ' 
náchpoznáváme v, rtizných ~bdobích' mí~h pod, panstvím'H~bsburktilnen~~ 
více neb6méně znatélně,:ale :jistě:'ď~ bylo nikdy pozoruhodných r,ozm.ě~ 
nedokonalým'ódleskem, ale přece od-' ani dlouhého trváni;Osudy,~morav.", 

'leskem božského Ducha,takj~k~'lid~' ských{riovokřtěn~tidv~ří :vÝ~namri~~ 
ská duše,v~. své podsbitnévýstavbě episoduvdějiĎách~áboženskich~vti~ 

,je ,obrazem ~boŽim. Mtiže námfilo~ "bec ''aria, ~:aši~ptidězviášf, 'ano~pí., 
sofie tuto úvahu nějak óvěřiti ~a zdti •. , nost, a ,všestrannost;vystiženi, vnitřrii:': 
,vodniti?Autor se právem,domnilvái.' ho, života na Moravěnut~ěvyž~ďuje' 
, ~e filosoficky, se dostával pouze ku dtikladnoit znalosbno~okřÍěne~kéh~ r 

.svědectví,že, dějinná bytost, člověka hnut! na Moravě. ';Dějepis~á ' věd~, 
, je ~áhl!dnoú, ták, záhadnou; že 'nás domácí, i ,cizi je :vděčna pro'LHr-;;.: 

nutí doplniti'lilosolické\věděni vírou. "bému,že se se svoú známoucidklad
.To 'znamená, 'Žedějiny',jako : cesta 'nostl y,ědeckou podjalt~hoto nesnacl~ :. ~, 

'.' J)uchauk~zuji -nám n~ výsost jasně ného, ,úkohl~ :Jsme_zv~daviriaď c,~l~o: ' 
hr~nice filosofie a tak Iiloso/ie dějin -vou jeho studii, která bude vycházeti 
pNvádLnás"kitte~logÚ,dějin:ď,jsóu, v, uvedené~,archivu 'pr~ teksty' '~" 

'pohybem, životem 'a 'pozníěiloú , os~b~' Výzkumy v, Lipsku:':::'" V, tomtéž' ča~ 
: 'h .. t "'~,' 'I" ,,'.', ~o,,'p' isu"J',~, uveře, 'J:~ě,'~', t,éž,' ia,"J:íma'v" 'ý"do'':' 
,nI o ZlV~ a,v,case,' a e',mají,tendenci ',' 
k ," 'kuÍnent,ťótiŽPr~žský ní!Ínife~r t~:, , 

věčnosti. ,'", " ,~U~ ~áŠ~, Má~i~ř~ (Oa's' P;ag~rMariif~~t' 
Fr. H fU b ý, DieWieéÍertéi~te~- in' Thomas:Má~zérs)'od OttY d~me~~ 

',' !tféihren. Náš éhv~lně :zn'á~t á' ne~ ,(st~'" 73-::':81). " • "-;,u~, 
'i ;- : :';' 

,', " 
, 

,o r, 
.,RUZNE. ' 

" Rakousko zavedlo, při výstu, pech z 
",' -" f ", '. " " 
cirkve'úředni přezkoušení. Po' urče-

'/n~ :íhtitě(a~i~: 3měsični)," ~ásleduj~ 
"osobní' př~dvoláni. 'Společné výstupy. 

, , .' , ~ - ".' - " ' \ . : . . 1 

~ . víé,e, osob .,isou; ,nepřipustilY; ,.' ;, '. , 
-;'Ve :Šv6dsku 'byi~y'dá~ nový rituál 
~'obřady křtu, a .v~čeře '. Páně a arci. 

.'.," ".~' .' , -,. . 

'-; , 

" 
, b'iskup~ 'Eid~~ovi b;lo ul~~én"~,: ~by., ' 
'zrevido~al ostát~i'·: ČlÍ'~ti' ~ d~ke~ní' 

a'ge~ciy:~: . - ".", ' 
':DI~ri~j'nov~j~ich staÚstick;~h zprá;' 
lest ,v Polsku'-římský~h'> katolíkft 
63.8%,' řeckých': katolíkti (většin~it 
lJkrajiiictif '11.2%;: pr~vos_la!llÝ~h 
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· 10.6%: ,isr~~litd 10.5%, evang~lfkd taki, pdvodní vlast~i řeči vyjádřil..", 
j.8%~ lidi' jiného vyznáni (moháme~ Chceme vždy: tóho si býÚ vědomi, že 
dáriů, , mariavitů, báptistů ~td.) 0.1%. právě německému' národu, mldanému' 
E~angelfd'maji 70íiarnichobéí, 827 . hluboko~vě'rouvBoha,byla,vrác~na: 
kostelů; na jednu obec připadá. 1700, , mohoucnosťvlas'tniřeči v,: nábóžé~~ 
na' j~den kostel 1441 , členů/Římští ské literatuře;' Německé řečibyÍa ti~· 

.katólfcimaji 5241 cfarníchob~i, ,5918 'dle ·slovAmoštaMořiceArn'dtá.:pro, , 
ko'stelů,na jednu obec připadá 3920" ,:všedmy, časy dána'majestátni'pečef.' 

,'naj eden koste13471 členů j řečtí, ka- 'cN, áš nái:()d znovu 'ožil" ze str~ulo'sti, . 
toHci mají :1974 :farních obcí,' 3151 . a lhostejnosti ,k nóvému žiyotu byl 
kost~lů>na fednu' fámí~béč připadá; 'ďprohuzen,od Boha k novfm' činům. 
1827,Ílá: j~deit, kosteÍ 1145 členďj' povolán. Iv' cirkevnfm ohledUhyló' 

. ,p~avoslliv~~ mají 1624 farniéh, obcí,· přineseno něco' nového.< Nové' církev- . 
2076, kostelů,: na jednu" faru připadá nrJormy j sou 's to' povznésti' i vnitř~ . ' 

. 2101,'iIá jedenk~stel'1644 'členů: Ma- rií život . národa. Rozhodují~ícm však 
~ ""riavité ~aji70 farni~h obéía~ 67 ko- ,pr~prohloúbéňíďnábóženstvi jest je': 

" 'stelů~. baptisté '.13 farI~Ich obcí a 10 dině : spolupráce kliždého jedriomv:: 
, k'ostelů,mohiuhedán( 18 farních obcí, ce, ,vlastní boj o ' to,' co : nazýval Lu~ 

, -' .~, ' ~ 

:. 

.' 

'~' ,. 

" 

.", ( 

, ~ 16kóstelůj' Židé 1067.nÍiboženských ther. o'spravédl!lě~ím : 'před ,Bóhem', 
pb~í: 2041, kostelů, na jednu, nábo- "spra~ovaB se ve svém svědomí přís~ ~ 

· žen'sk~~obec připadá' 316,~' na' jeden nýmizákOnynáboženské ethiky; Týto 
..... kostel·'1652'člimů.Z.53 biskupů;jest· .. požadavky musejí senéúprosněspl~ 
• '41 římsko~katolických, 5 . řeckokato~ \ niti, " ~de neplatí·· výmluvy' . á polovi~ , 
.lickýcha .7pravoslavnýcbi ze 14.867., čatost., Kéžby'v německém;nÚodě 
,kn:ěži,' jést61.6% římsko~katolických: . po velkých záŽitcich 'v ~ 'přítomnosti 

, 20% pravoslavných, ' '14.4% 'řecko~ " nastalo, porozuměni' pro posvěcení ži
• ď katolických,', :M%! evangelických a votá ve :spojeni s bóžími· přikázá-

, .%: h' dá'" ký h ".:.' , ' . i '1'" :. . t' , 0.2 o 'mo ame ns c " 'd' { n ml , " ''''', ". .,,<.: i 

· ;;:N~~ý. ;p'ěv~ik~vémgelick6' cirk~e ',Vládní presidefzi ve 'šlesvikiz '~aří-,' 
'0 'Jugo~lavi( obsahtlje v L dílezpě~· díl, aby děj o obětovánUsáka byl ze 

. ,~y německé evangelickécirk~e;dva, škoÍního vyuČovánivypuŠiěn;' ježto 
'daÍši dily'ď'zpěv~iku' obsáhuji 'ještě, _ v něm ~bsažen{ ~aiirání na Boh~ 
· 217'~víáštních' pí~ní jihoslovanskýcK: jestneněnÍecké, Nařízeni bylo všák! 
,; Ko'nkorcJdt me;i N ěmeck~m ~ ři~-' . ll? někoÍika dnech odvoláni>:ď', ", 
'skou:kurii byl dne1(i,~áří 1933 r~-' ' Ze:nský bisk~p Muller p'r~hlá~iLve 
tifikov~n a 'tíÍnnabylplatnosti;. "', Vítemberku, že hodláučilÍiti. m'ěsto: 

. ':' Lutizer~v'a týdneve'Vifemberku ,Vitembér~ středemveř~i~ého, evan- . 
ďzúča~tnil se' říšský miÍli~tr Dr, F~ick ?elického života' a ~e' časem se i" v. 
ahiabě Schwedn z Krosigku, švéd~ \ Jeho zd~ch ubytuj~, .. ' . 

ď ~ký arcibiskup Eideni,zemský bisk\1p . . V 'Novém SaÚ .~. 'Jižní J~gosla~ii 
Miill~r aj,' Bylo pořádáno sla vnost-: zasedat. spi>lečný vÝbor' ekumeriicÍ{é 
ní divadeln:r představeni.ďByl~'dává:· rady 'pf~ .praktické křesťanství. Ve~ 
na hra ód . Han~e ďJ~hsta '. ,iProrok", • dení ,němeékéevang~li~ké cirkve bý~ , 
Dr, Frickpravílýě své řeČi:;;Luther' 10 zastoupeno vrchními konsistorníini 

.' to byl, který Něm~cko' pcivzD.esl; kte.: ,~ady' Schreibrem, Heckelem a:ko'n's'i> 
·iť.to·:nejlepši,~o· mohl '. ~yiňýsliÚ!' stor~írii radou Wahlem,:ShroináŽděni 
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· předsedalbiskÍ1p,Bell.,Vrchní.ko~si~ skému biskupu, že se n~stanénic, c~. 
.' storni.r~d~ Schreiber prohlásil' že i ',by ,odporovalo vifec a :-Ž~ 't~t~~ábó~> " 
'novL .německá '. ev~ng~lická 'cirkev ,ženské ,hnutiibude:vedeno, jako .cír~ 
zúčastni. se pl~ě, '~ku.nlenického dil;; " kévní·a náródně m'isijní ~,ie.,;e·. ~~-, ' 
PřiŠti. ďsvět"'ová.·· cirke~ni " konference denipodří~í 'zcmskému, bisKupu.,'. ' 

,,'(,' ~kop·. okraČo.'. váni.··konfe.·.·rence stock-' . : k 'k '. , "k '" .', ' Evangélfc Ý cír evni pěvec Ý svaz' . 
hol;nskéj ješ(urče~ana 'rok 1934..' v:Ně~ecku má 3699 pěveckých .sbo~ . 
:,,;;'; ~meÚí -kř;~~~~~ ~aloŽili~ ~~ Ess~nu" .~ůse 156.244ď ·Činntmičlen'y.' . , /, 

~~angeliékou akademii (národní ~ yý~ '. V dl~u byla zák~zána činnost Ar: ' . 
sokou: školu),' jejímž' ředitelem byl máclý:spásy. :rento,~ zákaz byl:' v~~k. 
jm'en.ová.n)a~ář Lic. hr~bě'.z Korlfn; vzápěti'odvolán; , .' ' 

!; 'Časopis ,,,Berlíner I Tagebla~ť" byl N ovoapoštolsÚ' ~ náboÍ'enské: obce 
· 'pro zprávu: o generálnf 'synodě ,za- r~zdaly 57.533.35' marek. na: podporo . 
. sta~en> Katolickému Úsopisu "Cha- . národní prácé.členytěcht~ 'nábožér:, . 
'. ritas"< byla pro: článek .. Něc~ ° lá~~ . ~ký~h obci' js~~: ~ětšinou,národíi{ ;~o-' 

• ce", dána ,co nejpřísnější výstraha' a' :(:~.iali~t~. ,.,. ':: ".",;, , ':" .... ,: •.. ( ;":, '.: ,';',ď 
} pohrož~llomli, že bude') na 'několik '. . . 
'.' , ," , . '" V 1. čtvrtletí roku 1933 narodilo se . . měsíců zastaven.', . " . . . . , 

. . ' .. ', V Prusku' 157.079ditek; o.5U% méně 
<'Pod p:":otéktorátem prolesora Alt-', než v, I. Ú~~tletí roku:1932~ '. ,: " 

· , háuse, Ulmera á' Preus;e: ustavila se . 
v' "Erlankách';;Ltith~rská"pracovni ", ProstředT{ictvím' komité "Ún~vské 
společnost '~ěmeckýchstudentů", kte: konleTe~~e 'byl~' ďpřij~to: 42,OÓO.!i~ 

. .. d~vský~h up;chli~ů" ~,Něn'tecka.Mi': :.ráž.á~á, abyabsolutnimduchov~im ,,' -, . , '. ma t~ ~dešlo '5000. íip'rchliků . do . Pa~ . 
vůdcem 'JutherÍínské, Církve byl řiš': 

..... ~ký bi;~~p,kterÝ:'~u'si ,býti 'členem .. ' \lés~iny., '. "," , :: .. -: .. : . , 

~ některé!· zemské lutheráns~e církve;'" V nizozemských městech s vice' než 

, Suspense pastor~Asmus~e~~,vAI~ . 1ÓO,OOO obyvatel-má ~Amsté~~daní 

'" 

. ' . 

k o b I š 34.9%,··Rotterdam'~·22:i%iÍIaag one y a zrn ena. . ",'.;:,. . . '. .' .'. d;" 
, . ' . . \. . ..... ,.. 23.3%~ Utrecht '16,4%, Gromngen . _ , 

. V městečku Mainb~rph~imdbylpři,' 35.9%;,'Haař1em
ď

3í.2% 'lIdi: he~,'pří~ 
· obnově evangelického kostela místo, slušÍú;sÚ ~írk~~rii. :,:'. < .:,," 

I dosavadniho křiženebo',kohóuta' na .' '.: .,.' .' o ";' ." ,'. , : 

,;~, k t l' 'o' ě 'h k'l(" Na: Huso~u csl.; evangelrckou lakul~ '" 
~:~~ ~~í~a pnpevn n. a en ra,c- tu bo~osloveckou~,Pr,~~,e.bylo le~oš,~ 
'.. ý . • '. niho školního roku zapsáno. celkem ' 
, . Navideňském k~t~lickéni .cln~ . 6Lposl~~hačů;z t~hoÚ:novfch. : 
promluvil mezi jinými kardináľ legát ~ádnýC11 :póslůch~č6.je54; vesmě~ 

,La Fontaine;:spolkový kancléř Doll- :Č~L :stát~ichpřÍ~lúšniků~' ~.:; "';:'~; 
fuss; ministr Séhuschnigg, zemský, .. " , .... - . 

, I. Na. konlerenCi.' v -Praze, která, byla 
/ď hejtman'. Reither a' videňský arcibj~ , svolána . v'edou'cí~i 'činiteli:: ev~nge
'. 'škup . kardinál Innit~er. Prof. Ver- lické církve, bylo dosaženo 'dohody , 

tdross ~ěí před~ášJ{u~a théma u Zá- mezicírkvi .. reformovanou:a Íuthe
pad' ja~Ó~křesf~riská, společn~siná- r'a'nskou" o' spolupra'cl' .v· Ukr"a,'l'n' ·ě,;··o 
j.6dů".", c,;,.:' .:,';~!l ,," rozhraničéni.pracovni~li.okrsků a'o', 

. -' Nábož~nské:: hnutí, . "N ěmeé kých hlavních' zásadách' výchovy'; a, vzdě~' 
křesianů',' v Ba~orsku' přisUbilo zeni~: lání misijních prac~vniků.·'" .' ',.e 

" 
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; Epískopálni rriethodislick/ clrkev . ďVesdětniclch m~žstva voienských 
.~ AnÍerice\;ysl~laNegerku:'jako mi- "garnison v Rakouskubyiy, opět za~' 

,-sionářku níe~nndiány; v: ~olivii( kde >věšeny kříže: .' . ;-' .' . , :;, 
,. má'pl1sobiti hlavně jako ,ošetřovatel~: ďZ" ,'" k' ~.' '1' t I 'k • 'k'" " .. '. 
,-'o .' .,', .... ~,' .. ,,' , '.,', ;.'" ems a proesans a.Clr ev. svo-., 
ka.nemocnych,'Jeto prvm pnpad v !:id" 'k' 'ti' k' . 'kř; . 
dě:ir'táchmisii.'. '.. . ," o,~a ;clr ,e~' .p~o es an~ a., .. " e. 
· I" , .' , .. , ,slanska evangehcka, spolecnost a ko-

.. ;c·Ř·":'k" ',' ·b'··ok·' \', ': "N°" :'k ," 'M' ':1'1':·, mitécirkve~éth~distické Ý žen~v. ě. ' 
ISS Y IS upv, emec Uď u er '. .' '. " 

. ','~bracise'ostře 'prbÍipověst~ni, 'Že'v .'. přijalý:jédnomyslně' iésoluciproti 
n~jbližši ;době búdou mnozí farÚi' . opatřenimďproti Židůx,nf t!l:to opatřeni 
zbáve~i '~vého' úřádu,'anebo'prothvé prý jsou ,: nedůstojná následovniků 
vůÍi přesizeni, Nikdo nemá . býtitre7 JéžIšových; , ' . '. 
stán ,aneb kaceřován;, že : nenÍileži, k ' ArigličÚ' ~inistři . ,(CecH,' : Lloyd 
,,~ěmeckým křesfanům':': :: . -' Geo~gei;Herberl Samuel,Sm~ts); a 

· R" "'d'll' ';'H"'" ,::;. . "'H,ď l'", ' vůdcové 'židů-ohlásili sbirku "pro ' 
u o ',ess., zastup ce , lt eruv., . "dl '. k"h ··d' P"I t' • 

')""':;';'k' "·'d'·h' .... i'·, ,,' 'h'I" "USl ,em nemec yc Zl U,V, a es lne" 
přlpolule pre c aze)1c mu pro a· '; ;'.' :",', , :,:>: .,.,.,,', 
š~ri( řiš~kého biskupa Miillera:' "Ni.' Na' universUi v .Kovnubylyyhlá~ : 
komu;·z;národnichióciaIistůď nesmi: šen pr~ 'Židy"n~me~s ,~lausús.ď " " ' 
býtiubliženoproto, že ~enepřiznavá " ··Z "k' . "k" ""~"d' '~u':""" ' 

.' .'. ,,'" , '. '".., .. ' ... ems y,czr evnr ura. V nannove-
k určltemu nělakému .vyznánianebo .,' :id'I" hl: ' .', kéh' k 
že. se/.vůbec. k žádnému v znánfne" runar I se~o~. a~em ~e~~.o;l; , · .;' ; .. " . . .," : ·;,r ,ď' '.' 'skupa pro ,nelbhzši 4nedele modht~' 
prlznava.;, N, áboze .. nstvl 'Jes.t soukro· h "d I'd" "., . 

. '. ". ',., ", "",O> ',"" , .. y.za'naro a.va u, 
mouďvěcLjednoho, každého, věci'jeho ., . , 
.'~ "of" .• ,,. '.~ ," ".~ ,. ," , ..•. _' ,''' I 

"vlastního 'svědomí. Znásilňováni' svě.: 
. cio~i, nesmi .. s'e·vykonávati." " , 

• ;' '1 

.Roku 1932 bylo,v, Německu 27j237 

Hromadné ;ňatkYlsou nyní' také 
,odvedeni' .,Německých: kř~sfanů" v',' 
Bertině pokládány za církevně nedli. 
stoJné' a' proto, jsou'zá~adnězaká~ 

'mariž~lsíry~h ~ozvodu.,t;'i. 3Una 
'10.0000 'uzavřených sňatků::" . , 

ď,,;,.. ' .'., r V Šlesvickú-Holštýnsku",všechna' 

zány, 

ď Při.k~tolickém " dnu" v '. Rakousk~ ,uprázdněná mista farářů' budciů:na-
.' přišlo', do VÚl:óě '~a.: 40.000yen~,!v- příště ~ ~ obsazována zemským b!sku-' 

ských Hdl:Řišských Němců bylo 'pem, patronipodrži ,však,:syádosa. 
, óhlášeno ':'30.000,' 'ale \ ďp~~;' p6IlUcké vadní', práva. Zemský biskup mi prá': 
, 'iobÍiže 'do~tavilo 'séjich :m'noheht mé~ vo přesaditi duchovní 'vzáj~u:služ~ 
"ně.Téhtó schodek:b'yl vyrovnán BOOOby na jiné,misto. :', 

, ',' 'Polákti; ~nohá'tisíci Ukrajinců, Má. • • ' ,,' • , ď 
" " 'cr' ,:"J " ... I " ,", ;'č" h' I " 'k"'. : Zemska clrkevm rada. v Brunsvlku 

aru" ugos avcu, . ec os ova u' a d 1'1'·"·· ··f '·ů· k'" 'R "I :: .. ' , "š' ." 'k'" "F" ovola,vymlOecne. arar m vy ona·, 
umunu; a e 1 ze vycars a, ran· .', b·· d .'.' h·b· h' • 'h " 

'.' 'I't'l' '·'·1' ',.. " Ik' vah.o ra ypn,po rec ze em. '~"'" cle a' ale 'pns 1"ucastmcI,,:ce em ' .' '" ." .' "'. .' 
40.000 cizinců; 5 kardináÍů; 33 úci-' VOldenbúrTiu ' byl~: cirkev~iníu 

" biskupů a bisk~pů á četné·duchoven~ předsedo~i. ,vyslovena i : důvěra 93% ' .' 
, . stvo"světskéi řádové. Tento ' kato~ většinou" iárářů.:SÚmičlenny' výbor 
, li~ký: den;; ktery', čítal, na 250.000' '. má 'z~ ď soJčinnosti' vrchni ,,' cirke~ni 

. účastniků,byL největším" katolickým . rady' vypracovati ústavU a· jest ta'k'é 
projevem evropským 'od i euchari":' oprávněií k jednáni pro spojeni oeh 

; sÚ~kého" kongresu v' roce 1912. ' 'přičleněni~e k větši ze~ské ci~k';i. 
. ~ , .. ' 

'.' ,,62', " 



SynodavYslovila.'s tím' zásadně svi'tj h~ld Heuer.' Prom~ční ~ieč prone~ľ'n~ 
souhlas. . '.:",' thé~a: í,O 'sta'vbách,'evángeiických 

, '. • chrámi't". 
" S~ská .církevni rada, i;/ u;n~sla, . 
ah'Y ~e' ďob~yklých; sbírek pro misie . Pruským učitelům· J:jyl~ ~~ká~ário " . 
· mez( židy' použilo pro. evangelisační přijímání a < iastávánI' míst ~ řediteld 
.práci 'mezi'·ArabY: a liro misii' kar- . kůru" kdyby-se o misto ředitele ků:. ~ 

... melskou.' - " ruucházelijiril, ' ",.:.. ' .. 

'. Spolék,:Hirt'und He~Ú'.vSasku '.'V ro~~:19jjhylo'v':M~ké~'jen' 
býlro;píiitě~' a'~jeh'o j~i~í za'bá~e-' 31.000 poutniků. oproti 150.000 v r~~e .! , 

,no;.Poclobně(v'Durynsku.Ta~ byla 1924a82.000~ roce,193Ó.'· j., • 

. zakázana' také činnost bérlínské stá-:' Ar;nádci :spásy ~á 'v; ni~ozemské 
.nové misie a křesfanské obce; její Indii 45 .. sociálníchústaw,.mezi ni-: 
· i,Eliin", r~zpuštěny, 'dále' byl~ ďzáká~ .,. roiž, 7." dětských· . dom6vů '. k ,.348, dět- ; 
z!Ína:a její jmění zabaveno "Svobod~ mi, očnikÚóÚ~us 500 pacienty,4 
ná křestansko'vědecká společnost".' _ 'kolonie ~'t256 ~~I~~'ocnými;' 1dět~ 

z.. "k'.' . d···· H' h sk~u a'c Ženskoukliniku.:s:10S0pa;, ,'. atímní 'cír evrií ve ení v esíc - . . - ... , ,., .. , 
. . . . .' cienty,' vojenské domovy' pro neza-:,Kaselu se usneslo' zříditi, v Kaselu " . 

eva'~gé1ickou ak~de~ii pro;zdělállí městnané,a,j.,·:' .. " '. : 

a' Výchovu farářů :á'laikůpró' íikolyKatolickámisie v .. Číně,měla.roku 
misionářské m'ézí'lide~.< . '1931/32 57.027 přístupů. kékatolické' 
':' v' . B d" , "b I'" k' ' , " církvi,; ale '.současně, mnohá .;'ýstupd 
~. " a _ enu y. za ázán ,a zastaven . 

· z církve katolické, takže přírůstek' ·ď. časopis,. "Deutschvolk",:, Německý . 
, ,svazpro, rozhodný,:prote~tantismus~ činil jen 30.584 ,členů. ,Ve ,114: obvo~ '. 
.... ,. , . . 'dech pracovalo ď 2195 cizích .. a 1553 

"'jv .. Bade,nu .. seroie, šeL ..... ,'.. . "..' 
'. do~orodých·kněží, :v seminářich jest' 

. ,>Na kaíolické slavrí()~tiv Karlsfuhe'" 1069 -st~d~jÍcich' the~log"ie ~ filoso~ 
. próhlásil 'arcibiskí1pGróeber~Fr~i~, fie./ '.' . ,', ' . :~:; .. 
"burg','že se staviza novou vládu, a . . - . 
-', Roku'1931bylo'v,Japonsku 96.,323 

llOvouříŠi.' V. ůdcenároda ·.pozvecÚ.·., , 
. římskýéh katolíků, jejichŽ duchovní . 

svou' pravici pro!i, všem',nepřátelům správu, obstarávalo 196 misionářda 
kříže, .. 

';, .. 63, tuzemských kněží. V .kněžských· 
Duchovní správc~ Schrepler ze' 'se~inářích . bylo 224, studují~ích,·. v 

Stappérbachu byl vzat do zajišfova,ci mi~ionářskÝch dómeéh bylo' 116, Ja-
'ď~vazby, ježto,varovai mládéž~vé: f~~-Lponťůa230Japonekjako členůÚ~' -

:uosti,'aby' nevstupovaladóHÚleróvy'- holi.," • ,." ,.' ,,~,~', , 

. m'l~deŽ~:' ... ~ ',' . . "Po~Oc~ý' lond~rmádY"spáSY "v! 
:' ;;Při "d~kovriýchbohoslužbách ve . A~eric~ byl. na. ko~ci\září1933. 
f~mím chrá~u,v Berlhlě dne 27"září" zce1a,'vYčerpán. "';:;: ,.;,;' 

. : m:ď~ •. konaných zazněla po prvé při; "K' I'· ,~,- .:,;. ~'. 'k;~'h" '.c, 'g' 'I .. ·· ' 
, ,,".' ''. v' .. ' ..." '. .'. .' . on erence ·.nemec yc evan e I~. 
" b.ohosluzbezvonkova hra, ktera hraje 'k" h' "k' . "h''- Od' o' "B' I'V ,'. 
: ... ,. L' . . • ..' . '.' . . c yc .clr evmc . vu cu v· er lne za 
· .. 'píseň;',ď,.,Deutschlan.d,. Deutschland v d d" t"í 'řiv'ké'h' b' k' "'''''d' . " . . . ,,' ..... ,. .." .' . ". pre se Olc v ss o' lS upa Je - . 
, iib .. er. al.le. s". a' 'pís. eň. Horst-V esselovu. I'" v'. ~ h" '. b d ' .. '.; , 't' " .:. ,.'. " .'.' ,"".,: .' ~':' na a o. smerOlC1C pro' u OUC1.US a-

'Jakó.první·'pa'stoi byliJ Gdansku vu zemskÝch-;cirk~í':'kh;~é,přednesI. 
řádně ; ;pI.:~movánna Dr.-Ing. Rein~ _ . a, oddvodnil. z' rozkazu: řišSkého 'cír-,: 

'63, 
, ; t· -, 
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kevniho vedent prof.'He~k~I." Z kru~ lislnu,k pravému přátelstvi na z~~ ~ 
':hů.·cirk~vni~hvůdců byla přednesena kladě. b~atrstvi. ,'.,;: " . 
~přáni,která přin~sl~ mnoho,p~~!lětů 'Mald l~iherd~skánábož~nská, ~b~c " . 

, k 'řádnému,ře,~e~I .léto otá~~y .. ' ,:~ '. vC ury~~u' ďosáhlaďja~ó' pl,vni: ~ut~~'7 
':. flišskÝ ·ď~d~ce·:,:,~~TTle~.kÝch ,';;kf.e~' :;; rá~ská nábož~n~ká obec';~ Š~ýcar.:; 
'~;anů'ď,~isk~p lIos~~!lfe~d~r,n!l~iclil;. skuj,svého s~hvale~i. a ,sve; duc~o,:~f_: . 
všem Německým křesťanům" aby. při spravy. '.' , i,:·.·· 

· řišských volbách :hla~~v'itlipr~' Hitle- Evangelický kostel ·v.' Choroszcz~ u ' 
ro~u ;št~a'nu; ď; ,':.,'_ď,. ,'" : " , 'Bialýstoku byl v době' bohoslužeb od" 

J mé~e~'250Ó"CI~dřd,kt~ři: ~epatři' katoliků obsaze~ a zabráíi., , "0 ': '. , 

: k.,~Německý~ kř~~~~nů11lď'~. ~odé{~-ď .. Rolnik:;Arn~it~ ,Ke':nche~.'.;:·:kte~ť, 
, valo. 5 berlinskýchfarářů~ne)5."~il~ .', c~ičil s ditkam(vánoč~i pisněďakte-. 
ila. 1933 . Hitlerovi/za' muž!1ý.čina Tf byl za' t~ odsouzen:kpe~ěžitépo,:, . 
ďja:s~ouřeč, je~ háji"če~t,Nělllecka ~ , kutě 50zl~tých, hyLpřednejvyššim 
slibili mu' věrnou • poslušnost: '-<. soudem odvola'dm -ve Va~šavě'osvo-. 
:hAnha{tská o':z~;nskJo~~~irk~vní T'}da" bozen,' ale o ž~' opci~enul úředně ohlá-" 

... ' prosi ::v,( svém p~ovoláni,kter€: bylo'. siti svoláni' shro~áŽděn'i, . hyl OdSOll-
, Čt~nci sk~zai~Íen;·~ěřici,;aJjy.přivol~ 'zeĎ k peněžit(ilOk~těl00 zlotfch." ." 

. _,', 

báchot~vřeně:a radostri(se,hlásilfk: ''Ás;rský 'pat;ia;ch~'.' vydal-:proy~: .' 
_Vůdci,:jémužpatři dik: za:to, že ještě lán:í k ~irkvírri~eléh-o'~věta,áb,y p~d: " 
, d~eš;zní zv?ny: nád kraji; že ,ješt~ . porovalý u. ~vaz~' ~árod~,jeho~olání. ' 
· dneschrámov,é dv~~e:js~u.otevřen}"a '. o pomoc-~roH ohavnosťempáchariým ,; . 

" 

• že ještě : dnes' slovo; božiisv,obodně a' iÍaasyrskéch' křesťanech.:. ,'; 
· nerušeně ,se' smí hlásati;J' o,:' .. '. . ... ;.' .. ' '.' '. S'h "',,' I k' ':, '. ' .. "'" ':, •..... : ' .... ;., ,C"kevm mlmstr Dr. c oe e. te-

l. '." f~Řiš~ký ,b,i~k~p ,d~a;kÝ 'bi.sk~pCóéh, rý je také ~emskýin biskupem háin~,~ 
" byli povoláni do: ústře~níhci: předsed;' burským,' poŽádal .říšskéhá' biskupa' 

, , : .: •. ", ", ',' . '" . o, ." I 
· niCtvaspolku' Gustava Adolfa. jehožóěmeckého, aby byl zproštěn svého 

, . dosavadní předseda prof. RendtoÍ-ff úřadu; Říšský 'biskup žádosti: Dra 
, bYI.:·opět.zvolen.'.:H1avnídar.20:OO0,.· Sch~effela vyhověl. ....;... Po ,politickém 

· \ ,. f. ~ •.. ", " '..' 

· ,marek 'obdrželi : zahranični'. Němci _ v . vitězstvi nár. soc.režimu:"r,oNěmec~ 
ď Besárabiipro'tamější! školy; bremský:' ku byl~ u~měrněnitaké'e:va~gelická' 
'dětský dar'" 25.000· marek. obdržel ' ci~kev na ,základě. zásady 'VůdcC?v.; 
'ústav diákonisek'~v SobciÚněna' Mo.:, stvl.' No~é zřízenfěváíigeliciÚ 'cli-
ravě.:' • ':'.. . : . " ' kve od~rhlostaréidé~okrati~ké 'fÓl< 
,-ďUnirii;sÚa ~ Halle ; . .,:.... Vite~berkú J, my ~ynodálni, 'v'čeloclrk~ebyip~:: \ 
obdržela název' ;,Universita . Marti~~ , staven, řišský, biskul/a~ jennľ k rU~o, 
Luihe~ave. VÚemberku.... . ce je poradni sbor,nazvanÝ,cirk:ev~ 

Generální" ~uperintend e~í ~~řchn:í nim: ministerstv~~,'v'jehoŽ • čele'; je' 
cirk~vni raďové Ý Hamburku .: obdr- :. církevni, ministr~' 

, ' .' ~eli zlatý ,~ří~.~,afia1~vé. stuze" ~ro-. ; .P~lský .'stát~nižil ~a rok' 1933/~4 ,: 
.hOšti střib.mý na černé' stuze~ ,;" .; .:, '" 'státn! přispěvekprokátólickou:cir~ 

· <-:·Z~~ský. bisk~~ C~ch rozhodl s~ ,kev:b 8%, 'pro;cirkev' "~~~ng~liék?u 
založiti v', Lipsku· studentský dOÍnov, .0 5.4%,'.' pro" pravoslavnou o;' 0~5% 

· iÚěrýžby :měl ten: účel, aby studenty pro' židovské náboženské obce: o : 2%: 
:~;sjednotir v .duchu národniho socia. ',' ,',' . M.' Z.', 
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)ALBRÉC'HT ,Z';VALriŠTE)NA'~ ,.,',y", 
',,; . ,!i , "i,'Y;"'l>,;;,?i ,>\:,,~;>\ih ; " '; "VJrl;<:I/\ ',. ď 

,Letošního roku i i/zpominátio' bylo ;'u' nás} ži 'přéd \:'300;'léty 
, ,', v Chebu'za\7;(lžděii'bjíl 'českýďšleéhtk ÍJobělohorsky~\\Albrecht" 
, ",i Valdštejna;l'Céskoslovenská cirkevk tomuto,/ubileupóstavila ,," 
:,' se odm.ítav~;nechtic oslavovati' muže. jehož povaha neodÍJOvídá;' ' 

zásadám naší křesťanské' Církve~"'''~ "",,' ,( 
':,'Valdšt$Jn' je typ mllžé,ďkterý nemá,jasn~ho proúúmú: sá~ 

'neniiasnýStvou' povahou a proto okolí nemaže ,ozář,itLsiloú ,své, 
":vůle a získatLsvým plánům.·/·,:·~,;'ď(:;J .. !;;;, F.,:l\,>;,ú::~,,;,/.\] 

> ,Kolísavý byl v své příSlllŠTÍosti clfkevrÚ:neni v něni'~ani, tra-' 
, ','; gik§'ndSilírif' izbíjené ," réfofmace~ 'ani b'ezohlednošti nelító'stňé!io. 

,: ' ,vítěze. cNedovedl'být)mičeským' b,atrem.;: 'anr slepě věříeim::,ka~; 
. toUkeTii' vedéÍiým' svými'Zpovědiziky 'Y;;í l"}l J (:.'e ::',;ď,,;,,:r; oy:Jl!! 
, ,_ f'" • ,-. \", , ! ' ••• , t~ ,.~' ,~f, J;rť"f~,;" -'v ~ .. { .. ~:"'} \":1~q(; 

. ", Od 'české reformace' odvrátila' jej 'jeho I sObeckost, a ',vMdy; ',' 
, chtivost/,'olt prótirefórniáčizíh() , katolictvískepse;'zíslůúilí J pťimi~.: 
, ,.' ~driim J~ :,d~~!zóvnCsv.~i' Cistroiiom,~~ "á~ďflS~fOlog~e::';:L:·t ;::, ~~ I,; "~';~~:::~;' 

. ' , 

. ' 

; ;, 

" . 

. f', " :.,. " Věhlas,; valečnlkd :,nedovedl' ovládnouti', ,světy, ,Jzekonečn'eho' ' •. 
vesmíru, a :iiědostdtekl?íry 'vé.~vševládňého)JÓlia neiriohlse:na~:: ' 
hraditi áčekáváizín( jJřízniVých, znamenÍy, solts.tavě, nvěid:.\' " ' 

\'" ~. :'By(i((i/zúŽ;.sv~ta,) kte':y,~neměl:: ,;; s,obú,;ósÚÚí'f.,;botílío;'d' ne-' ,',: ' 
'mírná dychtivost po majetku aJPansťvíchtivost,nediily, rozkvésti:: I . " 

, těm.; ctnostem, );ieri!' ovládají.: ;sollča5níky i a,~ i:posilují: ,budoucí . ,: '" ,r 

'ltenerace,,,', ;.',:i':,;i ' T" ,,': :;rr:J"" 'f' ""'1 d '''' ... 
, ':', ; .Zklarrial,s'ouČ~S~íkY iu kat~liclié či ,~vá~keÚiké~' otii'~j~j.lk6;;\ 
nečně: llbili;,fito,z~ obavy, aby je'nezraail;. mú:'nedůvěřovali!\ " 

., .: Nedovedl~býtiáni ;dobr'ým;sllliebnikeiTi'~věho:pdnaraní,:traj', " 
.'gický"i'zrádcem;.který'padl v,neroynérirboji]lSchdzela m'u;ro'i~, , 
hodnostrozejí(i se:stimsvětemFktertm':pohrdal,a neměl láSky ':,,' 

.' obětovatsesrtěmirkteřrho,mohlipOdepřít:t,'(~';~J;:':~:' ~:;r?!:u;ul ':', 
,", N ár'odníhó citu,neměUSnád'.mu 'zatanul na mysli{ kdjfž).ieho· ' 
ješitnoSt 'pocítila; povýšenost fl absburkovlF'aJ'když uchýlil] se'{Jo , 
;něrneckého'm~sta/kde mll:hrozila}en pomsta'dismrt.)j~f\~~, lC:):::, 

! .•• ', 'Zívot :jeho • je;' živoření," rozvrácené 'dúšeiktefé·.' chybí :z'áklad. 
náboženský 'a 'národnij'iiinž v,'lsoběJchovd"nejkfáSTiěišfctnost " 
"křesťanskou: sebeobětovánf za'blaho#nýchÍ' fi: r: ;". f; .:l. i:;:;: :-',; 

;·:V době,' která· je • značně 'zTn-atefiazisována 'v' pf.édstav'iťeíích 
" vladařské modi,kter'á ié ~kolisava á'lúmiohoucnd v!pevném pro;:> 
:','vádění ·svých'.plánů, která··těžkó!'snášÍ'~břiniě:odpovědnosti;a· 
; . mravni;důsledn.osti;· kterdzáhadným:cllytráctvím .• chce l nahra;;;' 

-, ,t 

. ,dithiříniý :projevjasnépovahi. vzpomínánójetoh'oto,.zbohatli:.· o .• 

'.:"hocondottiéra.Jeho'TiáSilná smrt/která byla zbytečným'konce"ť " 
" .... Jeho neuskutečnitelných " plánů,: je pOble'skem'; těchi velkých! bouří :'. 
. .; a. charakteru, . které dávTlO' už pOhasínaly;: nebo: inarněplahočilY 
'", se'světem'.čekaiícevylwupení.:, ,',li '. ::>,./;: r:;-: .-;;'1:/,:,; .,' , 

, " ., ,',. J'-- , • " ',- h • '"~ , 
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To pfišlo v#negeneraci:a,obrozením Jiných duchů. LA, 
" "i'Postava 'VaÍdštýnova,v 'své rozpolcenosti je mementem';, 

,všemj,kdovčasa jasně ,nepochopili poslání velké ,,'osobnosti a ' 
idele.NlJpovznesl ,soucasniký,izéstal se světlem ,budouCím., ;; , 
"', .' "" 'l,;,:\;~.\\';(',\~;;;\(:~ď~~·;i:ó::, ;," '", "':J,ťr~ K.alóus. 

, '\\~~~\}'~'t~~~\ -, 

'\Či! ",),;t'~\~~~.f~::~",\~:".:',(~i""';;:' ',', 
VALDSTE)N ··A'~MASARYK. 
," ... '\~'~\'\; t ~-·,;t .• ~ \: i. '.'r ~. - :;~, ,,-\H' ~~ ~ '.',;'; .. ;,,,~~-,:~'~ < "1-~ A_~:', -;;:";, ~:. ";:-:,1\ ,:\,")' t .; ':,<, < i ~ -; \.! . 'l>"'~ . :. ' 
,~{;F::Y;~~t~Cl1to 'dD.~~~~t!Y ~o:vipomíná~9' ~V0l!-, VÝ:Úi~Čn,ýcli, OS()biti>SH 
<>pamětníchi;jich" dnech,;,Yald&tejna ,a Masaryká.Jsou to osob~ 

, no,sti;"ó'n:ěŽse'děH'lidstvo' ',ve:' dvaj>fOudy'"jáko'fekao dvě m~ 
hutné skályvpříboji vln. Jedni fé"velebía jsou'jÍIÍlinádšeni,',jiní 

',iiá':ně'jútÓč(a'oa\nich':'~ie"odVrácejí.' Máme::'li 'šprávněvystihnouti 
/ lioánotú:' jednoho' :Č{'druhého 'z 'nich,':', bude,ná.m:~ďto 'velmi ; usnad~ď 

něno;,když' tyto 'dvě ;osobriošti'srovnám:e'j~dnu~ďs,ďdrůhou: :Právě-: • 
přVtiikovém "srovnání 'jedné' osobnóšU ~'drUhou' nejlíp':vysvitne 

" dooré:i zlé)\již se vnlcliůplaÍňujé;i,nánřbuďe1možno zaujmouti 

. ,. 
't \ 

k rÍiniYurčité ,'stanoVisko;" Jšouťobě, osobilosti,éjedná}od druhé " 
velice, 'rozdílné' a 'tak \ tvoří: j ědna druh( ~elmivliódné 'l pozadí;' od.':,'" 

\ 

Íiěhož, osobi:Íost~vlasbií 's'ě'ostře'ódr'áží ';,;č;.~ ,'(i; é'l':,;,' ;",'\;1 

, ~ \i:Sfovnéjni~/tedyi tyto :dvě ;v~likéió~óbnosti,; sledujíCe' v'hlav-\' 
~:níchrysechjejich;vnitřní vývojarOzvoj,hledíce pří tom k'vnitř;" 'i', 

: nín1u,'r~jich'životu, lk;jejich smýšlení;, ," ' i,;, t', ";:i"';\" ':; ,,' 
, ,~Albrecht;Eusebiusz\Naldštejria'ryyrostLi.1583ze:;šlechtické, 

, roAin'Yl \!l~,~ tYF~i:) ~~,,:tl~~m~n,~cícďh"~; Dvora. Králové, vi s~erových. 
, ' , , Č~cháchy~Ať?,~ě'i~dYlčes~Ýďnffi.rodďzaCísaře RudolfaII~;byl'vir~z:<, 
,~v:ětu/YYrůstlll, ,V;!<?<llně.,po4()bojí,~vangelické, úz~e. spř~tele,né ' 

, '~' " s rodinami' bratrskÝ.II?-~;;~ Qsgev úplně v~ 121eteéh"d,ostal se k své~,' 
~,u:sb:Ý,c:ipan~.~Ia.v:atOvi.I1a,K~umberku ~uže,:ye vých., Čechách 
a:,~yL tu.';yy.chováyáI1 ; bra~ř~kými ď kazateli z blízké "Chrastí, a; Luže, 

_ spólu,s dět~i,.SlaY,a~pyYrn.i: Ale ,již;v dětstyí.projevoyalse lí9ch~1Il 
,~~yQliÝ~t; ~,~~.sMopy,pa~~vačnýl~)i ;a, ctiž~dosti~mi, ,bezvalriéh~ I 
zaJ~u, naboze,J;lskéllO.,:Stu~oval.pak na, gymnaslu',v',Goldbe~ku've 
Slezsku; a"na akad.em,ii:;.v' Altorfu u',Norimberká,;vynikajícich 
školách",,\v:Yhledáva~ý'~h).)t:atrskýmL . šlechtíckýmL:syny,----: ,ale, 
zy:l!Íšt,ě:y;,,A,ltoi-fu ,;:yynikl.dllko,1~181etý ~hoch,v ,studentských~ i 

rvačkáchcpfi'.~ich~. ;~adÝ.,tntÍŽij ~den byl:, zabit, a ml'adýďVald;.:. '" 
štej~ ',ŘyL,l\věz!l~n,á ,\relegován, ;a.' musil z.akademie, odejít~tCe~; " 
stoval,pak několikJet,po západní Evropě 'a' Italu"zalíbil si.pří,tom, " 

'I
i 

y\'a~i.I'o!ogii:,a:-posílil y: ~tiŽádošt~vosti aiv':!ó\tze ,po,nádhéře,;avy~:, i~i', 
, ,,' ni~nutí'\ y, hop:nos.t~ch",zv I?Ště, na i poli ~:voj ~nském,·· k.něnlUž,' měl, i' i' 

n~jvětšhsk~on.;Ale .. cest~:.k lwdnosjeJll byla mu·jako,evangelíku ,a., , 
" čes. bratru na' dvoře pánovnickémJélJlěř, uzavřena"col>ylakato- ď . 

l ;- , ",', " ",' , ", ~ '." ď • i,' 

66;, -,'!,. "/"" 



.' ~ , :, • ',.: ' ' ;' r~ ",:'f ....,', i _', ,':' - .:"., . " -',- ; .. ':' ;-" ,_ '.' . ,~:,.' ., 

, ':tíkůin' a; zvláště: těmi:,kteřr přéstoúpili 'ke' katolictví;' otevřena "do;.·-, 
,kořári .. Ale~"to ,:Vá.ldštejnOvi jeÍí'ukažovalo' Cestu~: 'jakou' 'se"biát. 
VyIÍikÍiu\rv: Qóji'próti.TUi-kům: 11 Ostřihomu pod.vederum'hrab.·' 

e' M.'t Z 'O. 'fh~iriU:'a:: pak vl boji prť?ti .ďeVang; H k~ižeti': Boč~ayoVi(.·, 
/ -který z'ápasil; s; Císařem. o· náboženskOu svobodu v 'Uhrách',;'daI: se " 
'véstiiVítem:Pachtoti;:jeiuitóu'v'ďOloníóuci,"ňa'~éstu'katóličt:vf;a' 
tÍln~ i Íia;cestu' avorské' kanéry;i Kar.e'z 2erotína,kteiý zatíni'ďóžehil"" " 

" :se~se:séstróit:Valdštéjnovou; upravujé:mucestu' ke dvoru' arcivé:.~', 
,'Vody M~tyáše,: bUdoudho císaře,' 'poZ:iiá~~náva je. v: ,dop()'ručeÍií; , ' 

. že"mladý'elegántní'Valdštýn '"cliodí'na mši". Stal 'sé,komořím ' 
arcivévody Matyáše a jezuita> Pacllta::ínu·. diystá bohatou'.žeiút-' " 

l ,:bú's' vdov'oú:katoličkou,velmhámožIlóui, má. j itélkou 'velkého: pan!~ 
',,:stvív'setínskéhó;' HvězdMKepler'; dotá:ú'Úi <> asi~ólog'ickou:radu, 

"': 'zn~' patrně 'dobře povahu Valdštejnovu,' kdyžďz; hvězd,:intÍ 'čte, že ' 
; je nepokojný, duch k:velikým 'věcem zrozenf.a že jej'čéká' ho- . 
, .p_atá~ženitba.,:.oženilse a zamálc)Jetzdědilposvé čhoti<celéjejí., 

'. " ,velké jmění.A,již;?akročuje s vojskem' proti ev; i poddaným'; na 
, , ·vset~nskén.t pans~ví, ,až Žerotínjakó ze~. ;,héjtman~:.,musC~jej, 

~mí!nitL\i\.,hne:djiž,'počítaje, ~ budoucím; císařem Ferdinat1dem " 
<~I." získ~vá<si,'jeho,přízeň, když-, proiívyz~rojtije; 2~O_/kyrysn,íků 
proti Benátčanůní. A když pak Čechové, v náboženství útiskování, 
:svrhujíprovinilé,inístodrŽící a chápají se;zhraně" Valdštejn 'svým 

, .l:eským.přátelůmďi>iševYhiůžnýJist a již počítá ďs'dich,kónfiska~ 
" .ce:mi.)ůjčíij~ď46.090.ď~I.císářLmi 'llajíl11ání109() mužů proti ~Če-
',' i:hůlP:: v,I1.~landď~ku!. podlá,j~. s,e'postaviti,.v ,čelo "najatému' vojsku 

já~o :,pl.tili?~!k, Laj zatí!D f j ak~ ,v*,:li~e.l;pěšího.,'v.oj ska.~oravského 
.:s.IlažI,~~;fp,olp ... ~,~,.švakre}Ílter~~íneII!!:z;~ržeti~.Móraya.~Y:O;d.~pojení 
:S ČecHy, a ~ kdyzMoravaneprece se s Čechy. SPOJUJI; snaZlse se 
:zetěm'Žerotín'ovym" pánem ž: Ná.chóda;,veliteíéni moravské: jízdy;. 

"'·.převésti ~r.ád,n~ ~o~av~ké' ,:,oj' s~o kcísař(a když' ,se .1llUď to; nedaří" . 
, převážíaspoňiPokladnumoravskou kds,aři:,Od května 1619 stojí 
.. pa~: v;'Čéle 'nizo?~mskéhp~pluku:~proti ::Č'echt1m:a' jeho.pluk při-o 
~spívá ,na; Bílé:hoře. ke,;zkáze, Českého - království. . lZa:.to :,císař 
'Fel'dinandJL:iej;ustanoVujé',Vojen.,velitelem'v, Praze! aqiuber-·. 
;nátorem,čes.království.:Valdštéjn uŽívásvéhopostá.vení ,k :po-: 
'-iobentčech,aksvému~ohohacení a rózvrácimých poměrů českých 
, "vYužívá k,bezohlednémukořistění: Skupu j,é zkonfiškované ,sta! .. , 

(" ' :.ky,;'jako poručtiíkposledníhó potomka rodu ,Sini6ckých'''zÍnoc:'' 
.~ňu j e.se jeho; velikých: statků,' ~ židémBassevim,'knížetem' i., Lich:' 
~tenštejna a Michnou má 'podíl v; znehodnocování> petiěi,.á; fcoHd ' 

, .je;špatnouďminéí ožehračoVáň, Valdštejn zní' bohÍltIú!.<Sňatk'em 

. \ 

,\, I 

.', . ";s'é; sestrou' arcibiskupovou; . déerou:'předního. rádcécísáJo'Ýa .,' Har:-, 
-racha/~dosahuje(další 'přízně'éísařov'y'a: jé 'povýšen;da'; stavit ,,', I 

:~nížecí4~is"~ituléin>zFridlándujakoma:jitelohroiňný;~lilpáns~ví ' 
. i,' :koI:'Jičíiľi, a ,'Fridlindti, :a:'pakido stavu' vévods~élt'o; Najítn~J 
.,: ' Císaři:40:000múžů. k. bOji"protr Dánů1n .. pomáhá 'pok.ořiť Dán"V á., 

• '. ". " -,,' ,j , ." , ' -', -~\" 

.','>"1- ~ 
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severní Něme~ko;·ď;získá.vá vé~od;t~í, Meklenburské a:'d~~áh~ 
,tak~ císaři -k'~ovládnutíďcélé. něíriecké~říše 'a k ;'pokátoHČení evang .. 
'~ěverňíhó)~·~méck'á. 'řestituČníiň~ edildemi';'aČ:V alClštej n:sáÍn' sl:' tim:.'" 
·toj)roHeyaiigeličkým~eaiktem'.riesouhlasí.,Vítězny.jeho·postúp'je 
· yša~:~~~oy~zépo~t~rio~ ~PO~~~?u:,y~ech.~~:e~i,){U~Y.'iáhl, ~ya}~~ ~ 
gehckych 1 katohckych. Evang; 1 kat.' kntzata;prosliproto~,clsaref I' 

"aby/mtt;odňaL-,~elitelstv(':'ježÍo"riiČ{ď;veŠkery'l-jejich:.~eÍně.; Je! 
cestaJ jeho'posetá.irii-tvoliiini., hóřídníi:veimicemi.arútrpením,ZĎi
čérlýéh obyvateli ~:' ~. cój eho J{nížetst,,{ 'F iidlilndské vzkvétá. vp~ 
'I"~ .!.J l~ " .. " .t ,1;1"' .• ' "i,.;.,,', :t) .. """ ',. "l«.'~" .~,~, '~, .• ~~ •• --
kóji. :chráněno-;i'.riásilí protireformačního,'ja; co'valdštejn ,: sám· 

I ~~~f#jj~,;~::::iyytš~n~~,s·~é!.~~~i;;;Y~~I~;n,1Oci .,~Í'~~~~~( '(y:~ldŠ~~jn , 
,?h,~oXP~X~;.syÝW;.!X>P.~~~tyl:?1{.,YYz.d9:~)e"Sl,;;Y;iJlcmeiďl;iv'j Praze·· .. 
, skvělé resldencearozvmu) elesk ; a nádheru J více. než : knížecí, 
pol1ra~je'nepřátéIia těše'se zpříziiě'.~ísařóVý:',;,::~::. i ~i": ", . 

"-. __ • ,'~'~..J ~~,t:',_,J:. ,,'-Jo, .~, ,I', ' ',.>/.' ~,r\i.,·._.'. ".,._.):",) f ... ~~-": ",-:1: ".,.,~~. 'O"""', 

, NeŽJt.Lv roce: 1630., císař, povoluje ,žalobáffi.kUrfirstů:.'aknížat 
,'" . "a>sprošftii,e',Valdštejn'áLvéIitélstv{; ·Valdštejn ;u~tt1puje; 's'hněyém , 

. 'v, ,duši;:.toužííse ,pomstít :'císaři·a ,bavor,"; kurfirstu'! Sle'duje ,.prOto, ' 
· hedlivěi:jak.v.ten, Časprávěpostupujé ;král švédský ~Gustáv. Adolf 

'. : I se svým : uká.zněriýmt voj skeni do sevémíh<>: Něfuecka.'p·rotr císaři, .' 
'. abY·něméckyn:,.evarigelíkůffi·zjedrial svobOdu'á'lóvšeriľi;vY.výšil. ' 
.. , svoji moc. ~ Valdštejri'skrze 'české ;ěxulanty, 'zvláště ;'Jaroštava 

. &zimu; Rašína: Z Ryzeňburku'a'nrab: Mat: 'z' Th'urntt'jédiiá 's' krá;;.' ď. 
•... .;lem !švédským,; try~je:,sá~. v.pozádít·že by:po:"vítězs{v~;Š~édů; 

'. nad 'císařem zá . pomocf·11,2.000 š.vedského vojska: 'postavil' se' proti . 
". 'císaři,'.' zmocniVse : českých'. á : rakóuských zemí a; doil.UtiI'. Císař~ 
',ď 'k;iniru.g'pomiriútíin)edikturestittÍčního ;Zl-. 1629ve·smyslúpo:., 

" měrů ,i předbělohorských},Emigranti:i :Gustav' AdoU:rádii. níín:· 
'souhlasí 'a' Gustav' AdolF dává znáti, 'že DY' králem .'. českým'· pa~" 

" '. '·se·stal'zase·král Fridiichťa Valdšh:;jnhy hylčeskýmmístokrále:m: 
švédové'pakzvítězili nad císař:vójskeni u'Breiteitféldu á~orsko: 
císařské :hylo'zničeno a' Čechyb)rlyotevřériý' 'švédskému 'vójsků" " 

.. aletó· táhne k Rýnu/do Čech vpadá vojsko·sa.ské.'Tu'Valdštéjn' 
ustupu j e ~ od . své nabídky, ' dává: se 'naopak získati' .čís,~řem.~; apy .'" 

· znova ,VstoupiF v,čelo'cíS.'vojska:Valdštejn' najímá 60.000 'mužů, 
maje: v;plánu ,toutó, cestou, dojíti: svéhó cíle:: Vypuzuje Dány, 

.. z .. Čéch; propouští zatčené ev. kázatelev Praze/utkává:.se·;s; Gu,:" 
• 'stav,em\Adolfein·u,r.iitzenu16.listopadu.1632;:,Švédové'~vítězí,,_ 

ale, .. Gustav/ Adolf; umírá' a 'nned pakutriírá:i král.F ridrichl ~Vald~ 
;.štejn je<:lnáse Švéqyi stary,omír,příznivý.evangelíkůnii sléduje 
své plány.:p:Offiýšleje na'.českóukoruriit, ale; nemůže ;se ;r·ozhod-, .. 

. nouti; ,,9dpír.á/pornóc bavor; ku~fir,stovi protiŠvédům".;zaiímá.' 
,čefnéčeské, exulanty,j ,Thurna, ale propouští.;je, co ve ,.vídni 

, jeno. nepř~telécÍej.jižviníz: obmyšlené 'zrady. ;AI~,yaldštejn 
jedná nerozhddně a váhavě a.budínedůVěrunaťobou,stránách . 

. ' Až císař Clává 'se přesvědčit o jeho:'zradě.a.:dává:jej zatknout či. 
, zabíti. A vlastnf'vojáciValdštéjnovi vedeni domnělými'jého stoo:. 
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penci25i"6rior~! 1634:1~1Inasópustdlsobotúrvraždí i j~h~,,:;přátel~. 
ijej FVald~týii':zableskr 'sel jako"zářnýkrv~vÝ :metéoř;:"a'ďzhasl: " 
~ý;krVií\než se; kdo i Í1adál .. A z'áiiechalve,·s"r'é;{fobě;českóít-'i{mo:. ,': ' 
,ra~kouiemil Zptľsfošenou;"To'J)y1 .Yaldšťejn:::c',/\"','. ;'; ,~' ;, ,,' 
§'>'~ '~~'l'tl '. "<"0" '1 '~ľ:'~':~' ;: :'~!~"" ,.;' 1',;,;:,;"'"7;";:-0 ,',_ ·':;.;:;'}r.'·;.::) .' 

?:,A'·pr~~i~eiit. Masaryk?, Zn~ine: jej,;všichni:;!NarodiLjs~ ~pře~: ' 
·lW;JětYI:r.,:,185~!,v :dpbě, J{dy,nedlouho.p~ed; tím,pominula::ro~;ota," 
:\',~lei~~y;,:·veDkoyský)id:ná .statcích:·:své, ,vrchnosti.; stále i ještě:žg, 
; ,v)pe>rÍ1ěrechipolopoddanských:, .Tehdy ~ narodil se;:TOínáš :iv e.Ho:. : 

, I 

'.' ',dollíněna; statcích císařských; jako .. jedno 'z: četných:dětí vrchno-. ~" , 
....' '.stenského služebníka, čeledína!a pak, dráoi:Do:školychodLpak ; \ .. , , 'vce jkovicích: )iž jako 'hoch, vidí; j ak pn honech' vrchnostenskýCh' . .' , 

, lid dělný, si počíná s otrockou, poníženostíj' ,a.' 'on, bolestně; to : snáší ; 
a, svírá pěst. N emliže'snésti· takovou nerovnósta: ótrockou',porií;. 

. ďžen~st. Již hi. v něm róste pozdějšíjehozásada'::,~á,pánity;pán! 
,Jeto nadaný hoch, ale chudé, poměry,; y 'nichž ,žije,: jej '/vedou 
,jáko'~čně~~ó~ dílny. iáÍnečlli,c~é a,kovářs~é,:~'aleJi, kdo:poz~~li 

,jeho, ;nadání, půso~í k, :to~u" že:,stu<luje,p_ak, na \něIl1/gymn~si!1. 
" :V ,Brně., Čin~si,již. t~, ,zása~ou"v~dy mJuvit.:pravdu.~A;mluví;Tji',:. 

'otevřeně, ~ až ,drsně i, svýmprofesorŮ1nařediteH,. když: j de 'i o; ná:, 
'1, božéíist*í.,'yyroStI :,v'}~t~liékém ;·:p~bOže~siyí,\'směr~ .. a~~ána~ 

. Ji,Wého, "rázu; 'prot,i,~Y,~ngE;lic~~ho'/fiAl,e :~poznay.,v~: syém,okoU. " . 
. ,§yarigel,~é~fn.ěkteré, projeyy,. ocitá,s~, 'ji rozp()ru s lcatoli~tvím; , 

, ~v!ášt~ ;:v,~., zpoy~~~;,; 9dp'!~á' jí!i, ~.;zp~~~.dií;,;ž.e i s:;Jo llesh~duje 
,'s Jeho pOJehm pravdy, a, odchazírade'Jl do Vtdne,,'dokonahtam 
·,stuOia: Stúduj eÝ~ ně:tlle'c~ém piostře~í,. '~le '. je . ,uvědomě,lým , Če~ 
'chem;: ale 's širokým' rozhlédem;' s :poróiitiiiěním i pro' národy ~ jiné. 
Vjn-ů,stá' z '#ěh~. múŽ; ~vz4~1~:ny;i.ď:opravdový;~ '.,charakter: iieroý: a 
čistý, siněřii j íCí' k pravdě: spravedlnosti ,ll humanitě: Ač musí. sám . 
. se vydržovat: ve svýd{študiích ;Vyučoliáním' jiných;, postupuje :.V,ě:': 

,: decky,:dosahuje doktoi,átu;":zaoývá ;se~ problémy, zvláštěimra~-
, nííni' á sociálními; stává" s'e'd()ceIÍtem~. o prázdninách'shližuje se 
ve 'Svéni domově se~soUsednítÍľ;vzděliiÍ1ým reL farářéiti'. Císařeín'i a " , 
,přestupujé'k 'ev;'církvL" .Za'Studií'V'LipSkÚ pák ',seznamuje:se"\ 
Sl AmerIčankou;' vzdělanou' a: cllarakterní :,Charlototi ,GariékoVou, 

,evárigeličk'óu,:únitářkou;'á·'uzavíráš'ní sňatek; 'ač tÍe~ěsta'je bez 
'jiriěnFaljIladýriÍ manželům prot<{V: domácnosti je nutno počínati'" ' 

,ďsfvelritfJski'omněa šetrně. Jeť'Másarýlt docentemhez} pevných 
, příjmů.:' Přicházi'pa:k: 'do; Pra1lÝ",IÍa ,universitu apnnáš( dó: ma;' 
lýcIí'lponiěiů; českých'; své"světové'nazory; a. i{isadyl,bezohlédné 

,I'" " 
,I: ' 

pravdy sociálriía politické spravedln:osti;;a'svobOdy,oprávdové~, . 
lidskosti;, humanity a',živého nábOženstv( jako ;op'rávdoyého Ji,:," 
vota': ve~, světIe věčnosti;:' jako učédlnictví;' J ežíše.':Přiroz'eriě! 'na;';. " 

, 'razilj'ale takézís!cal nadšené stoupencei;NarazH;;kdyŽďséďpostaviI~ , 
proti;,vědecké.i nepravdě ;'a' podvodurukopis'ů~' zelenó:horského . a' ,," " ... ' 

.,' krÍílové~vorského; :obecně,~blílxmyc~: domnělých ;klenótů' českého, " 
písemnictví,da ;kC\yž iprotfsmýšleným'osobhostem: českého. smréi- ' 

.; , o, '"' " . ,~'" < _ , • <:. , ' 
. ' .... , 
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věku,sta~ěl jasti~~ postavu Husovu a Bratft Bylyykřič~án:zať, , 
, nevlastEixlce; ,Narazil,; když "v.politice hlásal<[~~krást; ~,.nebát; se 
á~'přál' si politiékou,práci 'rozumnou, vědeckou, ,otevřenou,; iea1i.:..', 

:stickou; '. Narazil; když: riebáhslt vystoJlpit(protiď riúiálÍÍí- pověře,: 
, co studeIl;ti dali se' strlúí:outi' k':R.ostupu p'rofi, svému profesoru, ' 
,že;prýje'úl.prodá:ri:Židům;ďNaraziI,kdyžhlásal, že otázka česká " 
'je . otázka: I náboŽenská> a 'postavil' se proti' • klerikaJisÍnu'; a l liava~ 

. zoval<'náboženský život na: život' Bratří. ,Kacei'ovalijej, že 'prý je-' . 
néinaboh;:.:ATnaraiilj' když ,i.,v:parlamentě' uplatňoval,své"zásády' " 
a ,nebál 'se Lvý,stoupitL proti Iživfun.é6sOtování' Srbů ivládnoucímÍ ' 

'kruhý::alprofesoreinFriedjungem. "Jévil'se ,vládě'jako niuFiioIi:' 
tickýmebezpečný: státú>Ale; svoj í' činností univérsitilÍ, 'vědeckoll ,,' 
aipoIitickou ~á' svojí osobní,náprostou pravdivostí'a poctivosú:á:' 
obětavostí získal' si široký,krtih"nádšéných spolupracovníků, kteří 

, 's,ním'sniěřováti:chtě1i:k.:óbroúmLnároda;;; J ';'i ;;-'~;\' .. ' 

, :'J<;: Tu in~sÚl.I~' ~álka;,Byl()'pátrn~,:;Žé viádi'iakrOči~ pToti" tltk. 
, nepohodlné· ?SobIlostÍ/: Masaryk' odchází' 00 ,Švýcar'. I, póznává;.: že , 
':ve,'\Táléejde':oosud českého"národ~: Již 64letý :'Í"o,z'iriujeďtU' . 

,', ohromnoti ,.činnost politiCKOii'ť mézinárodní i "me:li',českými; lidnii 
:,' :z'a:: hranicemi,tvořUi 'nich !Jegionáře 'a':jedná: Si ď américkoú, i ari.;;. 

'glickoů;~a 'francouiskou'vládou 'o~' o~vobozeni ;č(;'skoslovetiskéhQ\, ' 
státu; :Zdá' se!to 'nemóžrié}'Alé; riemožné ~ stává' 'se skutkeni~" Kotí:" 

~', cem:ř}1918vrac{"se-do osvóbOženévlasU; vítáncélým 'národem, 
'. 'jaKo\osvobodite.I/:kdYi:po:přejitL~éhřic'hněýu :BOŽíhci vláda 
věc(náŠichbylaVraceiia~do našich'iitkou.;- .. ", ':' ~"', 
, ď; od: té':doby' 'prof. 'Mas~(íak~ďpi:esiderif stojI' v čel~ ďriaš~ho 

,,~tát~,ď 'zjeqlléÍ;Ýéljemuvážrios~iahranicemi a ,doma, směřuje: k,:t~' 
'mu, jak ,sám to' naznačil!' aby tu ve' světě: se,usktÍtéčňoval~· ulJró~ 

.,,' střed,,~ech p'oIl1ěrůjat<koli chaJrnychpř~é jen, království :~ož,í.' 
: "Jeho;heslein:'je:Ne'Caesar,aleJeŽíšl. I,: :' ".;' ' ,4),;,::: 

,::to jeM~sa&kYKdyž 'se;,narodil,':,náŠ:Hd; spr~;Štěnp{)~~i i~ 
bOt"y'atÍvolněil' od \ pout politických', 'se probouzel z dosavadní 
slabosti' kJép~í~uživotu;v',Cizí,slúžbě, Dnes, ~ije' náÍ"od:náš,sice 
j ak'o', j iní:národové po, celém světě pod nlrákem nezaměstnallosti. 
Ale žije':jako~árod,:sv~oodný,'ve kterém ,~V ,pomčru1zvláště 

'y:sotťsédů~';- přecéjé'nsejJóměry rozvíjejízdr:av,ějhle,ž, jiIlCl~ 
a': jf ~iyéúsilí,'élbyjiastaly poměryzdravédemokréltic~é' a, ve 
,smýsl,ú'~dtavé ,h~~ni!Y.~;"A ;p~e~ní; <;ás}~hl;l"má:?f;to; I'!eside~t', 
J'v1asaryk, Jak .seto uznavaV,Clzme naporad a;vevsechspravedh~' 
výéh:a;rózváŽÍlych'kruzíChEu nás;" ,,': "," '" .', : ',': ~',' 
, . Tak 'se,:nfun:'j~ví:ValdŠtej~a Masartk ; j~ko:civě os~b~osti 
světovéh<> významu, ',ač namnoze protichůdného směru; ',', Jak se: " 

'knim staví·dnešnínáš'Hd7"," ,·,:","~;';':,f;;'S';,,' ,<~' 
. (J,edenz,pfedníchinašich hist,orikův:ylíčiIVáldštejna'pravdivč' 

'.'. po sv~t1ých j; st~nných';"stránkáchr:ále;,přece 'tak. ;žev;,popředí' 
·~~t~jí; V ~14š~ejn~v,a,;:voje.nská:,:genialita,,;)e~ó;; administrativní 

, . , .' - - ;" " 

70, 



· .·~cl~op~ost. v:sháně~i,'vójska lve s~ráv~FridlaÍ1dsKého':~~v~dsívi, '.' 
· ·.jéhÓ:zájem Ofnádherné,: stavby: ajic~~,uiněl~cké:vý};4oby~r~jeho 

snahy 'po' české korunFa získání s,8n:tostatnosW. českýml,zemíni. ~ . 
·'Y:.poza.dí' 'zůstává: jeho;'nezřízetÍái ctižádost;, krutostf'tvrdost~i ii:iá_., 
bOžeits~á a: ÍlaródÍlílhosfej nost '~'zho't1baikt~óu 'přin~sl: ÍláÍ"oau~ 

· ,':a':způsóbH 'i!našemu:národiľdl"čéské . ev. ,Církvi;J'Něiií JruVú\l;že 
: ~proto : Duryci1 ve: 'svém' i; v~ldštýnskétIÍ:t~ tóníáně:j ;;,~:n<?udění',!; ~Jíč( , ' ' 
'>:Valdštýna ',podobně: s patrnou syri1paW.'Důslé'dně' 'památka: ti eh'o 

." . 

: 300leté ; smrti: dala " podnět,tě:nl;i, kteři::t~k\;mi!Yaldštejna:. hH~dí, ; 
, áb)r památkú; jeho" oslavili !: výstavoU a':slavnostriínii 'proslory ,t ~co 
,~. vedle lValdštejna· jeho souvěkovci':.TlÍurn,'· Ž,erotíriovéi! Kóiru~riský; 

- I I, 

" -:>exulanti .'zůstávají- :stra'nou ,jako 'lidé -mén-ě':Významní;:'an'ébi:)~'li'dé _ . 
:~~rUhého řádu;,i,:';':', .,:;': ", . o;}! ,J~;':~:: ,::L:~~,~:, :}\,;vri,.~::~:~ď~~.:::ď:f1::J; 
','j(;lMůžeme tak<hlÉiděW:na:"Valdšlejtia-,'my?: Uinávánietádi 'to" ' 
\].'tern vynikl '8,' 'có"jin( tak'idůraiňujCA-Ieky',vidfIňé 'a"~dftraz:' 
'ňujeme, že to' vše 'Valdštéjn 'postaviCd<Fsľuže})'švého.'tvrdéRo 
sobectví, ':ctižádostivosti', kra j ně ;v,ystupňováiíé,': 1 svého :p'apovač-,' 

,ného .. krUtéhó;ď'pómstýchtivélió, ;krVavéh(?ducha;~!rgVého já:'\bez- ' 
· .. ohledného','; sobeékého: ,i á., ~ I;' j ehó"in~nŽelství ':' ~y'lo} určen~:: je~Q , 

shónempo' bOhatství 'á 'mod;."l,' jeh<i'sahání "~po:česKé'.i koiuněj' ',.' 
'kněintiž,eiidaiiH~uptiaW'švé::naděje,;hyľo::ve':shižběHéI{ož::šm}L • 

. šlem. Nečinil to;pro,náiod;(~lejjen;~tjeri; pró'ďsebe. N'é~ I#:o;'e~ú-
· hiňty, nerpro ev; \ clrkev, álépro'své'čtiž€tdostivé"a'panoyačné, . , 

, plány. '.' Je, to veliký. :voj evůdce, • veliký . administrá.tor,' . 'alel/muž ' .. \ 
, 'kiVavýitemny zjev,'odněhožše~Člověkodvrácrs hrt1z:ou, zloduch. '; \. 

-; , ,. ,_', ~j. ', ••• "., '. ~"~<.,~ ... ·~t "\,-,:"1'- ~ ·.·.,.<;>::,F. ·.r",(1'1'·~"·:~ ".l( 3-

'.. Ato t~mspíše; když"jej sióvn~e (MašarYkeni.:':Jáká~to' 
.zcela';'jfuá:osobrióst! .... Založen'á' .hluboce·· mravně. a nábožensky. 
Všecko. jeho' jednáníjeďúrčenojeho mravními 'a;nábože~ským~' 
.zásadami a osvětleno' jehovědeckýni, 'kritickým rozborem; Jeho 
život,vnitřní,-i'soukromý ,manžélský:a rod~nný,) život veřejný 

'. jako profesora, . jako., poslance; . jako, osvobOditele" á~ .. j áko ~ presi-' , 
.deuta j ~ piodclIDút zásadaritrvážně'l mravními .vé;,sVěth~· věčnOsti .. 

Nikdy mu nejde,o ibohátnutf na úkor'd:lÍi.:arii():~u~h.vi\cení ni~i 
.. 'a vlády v zájmu:vl~stním;' Jeho cesta není skropena cizím utrpe'" 

.. ' :níma .. cizhkrví. Nechée.,válku, roznodně,stojLproti,válce,útočné" 
" . a ':jen';po' zralé 'úvaze, fe ďprovállru ocÍíraunou.;Je to. muŽ (míru, a 
: pokoje. Přes, to,' ba- právě' proto .dos'ahuje , za::světovéhdpfévratu 

\ ' 

.. osvobózéní'vlástra:~zas'édá mi.', stole'c presidenta v ;čele :naroda; i'a 

.a.Úlkiáiijímá :místo,' pa;ně1ÍlŽ Yaldštejn. k~a\rou~rukou.iÍlélmě . 
'sah,aJ,:,Aďtak: je, v:Šeleobiioven~hočeského':,stát1:1.;ř~du)~t,)jak9 ' 

' .. ,,; 

,·representanLsvého. národa" hlasatel humanity; jsvobody,';rovnosti ' ' 
· fl spravedlnosti:" . . "'.,' ' ... ,;; '\~;:ď,;,;i{: '~;;""t '1':. 

.•... ;;,. A:j~ž~ ki~~mu;má.~e 'dnéši1í.riáš .lid? Vroée 1918vítal· j~L 
i ;., jako' spasitele . ./\ dosud u.veliké!většin.ě. lrie k ;íiětÍ1U:g. v~ěčilÓstí 

,:a úcloú, cítíďdobře, , že dokůd.onje nám,včele, jesitú!lce gesko-
: slovenska~: uprostřed .náiodů,·· i eho" <vážností " á,; osobností I :rvehi1i 

" .", , . . \ .. ' , / ~ \, ~ ~' . - -.; 
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• usnadněna',a',povznesena;:aiv zemi je 5vobodaj.demokratičnost, 
~s'piavédlppsi".,péč~~,'Q:,kwturní/ rozvojaorozvoj hospodářský.' 
J!p~~e o:sl~b~í z,ajištěna.!Ale je; ku' ,podivu; že v, kruzích:nacio- . 
:_~<íJních;,Jaši,s~iclrých", ka,toli(:kých) a 'mezi, ctiteli, Yaldšte joovými .'. 
. .i~ f~,~!c;,~1!a~~éÍ lz~uj!lti?st,;,n~qůyěra; á.t~ž.i" nepřátelství a::z,ásadní 
.' ~.odpPt:Lk (Pr.es.iqe11,t.oXÍ. Do, jisté míry, lze " tomu ,rozumět', Namnoze 

,. ,; j~e tu,o Aya(v~kutku::~ilně.od1iš~é.prOudy, které 'seivzájemné vy-,' 
d .Ju~:U H~ fy ~7 yaldšt.ej novi a i Masarykovi :i sou ztělesněný; znova; dva· 

,,~!J:lěry rJd~fé~zf1políIÓ: li~s~yo již od tisíciletí.\:}T~ď ~ v ,době 'před:. 
, .' . (,~elkott~~íi j~;,v~díme,,:lnázorněriy:di~lza-:dobyl~KristoVYiV těch; 

',~J~řJ;;~.e)~kupí,){01 "p'iláta,;:který: jim/chce pTopustiti' politického . 
. ~;y~?něLéi.nal?íz,Uim,JeŽí~e: ;,~e tohó, nýo/ž Barabáše".:Bylpak f 

" ,ten'Báraháš lupič a 10tr.Jen,hrstka šla za Ježíšem; ale • záStup 
je Íia,dšen, pro. Barabáše.Tak. za,' dnů . Kristoyých. i A dnes I protp, 

, • není .divu·,.,·Žé :j'e: ještě,'toHk'Jidí "nadšénýcli,přo' Valdštejna' a Hit-
, ;l~5~f,,::~ ,~~:;}~e,májí,~Po~~~um,ě~rpió}y;. Jde~ jdoiiiZ~: JéžiŠ,é~,~.,. 

, , -!'r?~<?,,~?-l1?r~ ,~a,s.ary~a;;O~l.pravl:N~ :~~~l~iale;'~aesa~I, ;" 
" ' , ~'.,'riAle 'k .cemu ,to, vede?; cesta 'Barabašova,\Barkochby a Vald- . 

, · .. ~~~~jn:~ya.~'~~q~a,;;~e;~~ázé;-,z~m(i}idu, k,'zř.íc:eliiÍl~ľ J,~~z~~;' 
c·' :k,Bílé.hóřea Ke,zkáze česKéhohdu.}ežíš vedLa~vedeslceďmno-

~ll~i~p,~~ž~tp,i;; ;nevs~~~~~i '8. .)~t~pe~I~ • .f'a1~!·1v~~ě ;výš: v~:: :VÝ,š'é~a 
kJomu, ahy ve svete: vzrustalo'uproshed,vseho' zla; BOZl kraI ov.:. , 
7stvtj~ko.říše::sp'ravědlnóstCá' Pokojeďa,íiMsti., \A:te'~'~íl,sÍi.sia:-. 

," ~'nó:ViL(Maiúu:Yk.:,ď;:~:'.~:, "'L" :.:: '. ',,;, .... i.",.~,,' ,':, . 
'. '~'.;:','::Jak'mY's~ rozhoané~e~ďmeii Naldštejnein::,a",Más'ary-kem'? 
. ·Caešar',nébo:.JéŽíš~~Valdšfýn~nebo 'l'~hsaryk?'" "":,',',",'," 

'~(i!igt~~~~Ú,;""""'" .",,, ,." " '; ',;~~·~~~J.irrei;a .. 
"~-n~·''':'' .".~ . ': )') 

-~· ... ·t-;~~"""'ví~~:,""r;,j~"~~,'::I~':""'" j~'~~; t~ :', ~Il., " 

. ',K~PETISTEMU VYROCL-BITVY U : LIPAN 
,..' .. "~' , ' • " ',' ~.~ • "., 'I ,+ •• \ •• • " 

'30" KVETNAl 1'434'\':'; " 
,', :J,~~':lj ;úi,;Pt,r:~:;(~'ll'" ,,~':;, '.", " :,~J:, ',il.. ,', 

"". "0~~Y,r'J~~lr~řá~da?Ž'~'zkúŠé'ito~tí'rštá,vá,:s'e' člověk, motidř~jší;"plaÚ: ;;, 
'ď ':toféžPi :o'vzděla'néÍll"náÍodu; Čím' je ~jedtiot1iv'cizkuš(mosfjeho, 
.. " Ijelio~(blízk<f~h)'á"'předchůdců/Hm;'jsou:vzdělanému;náródůJjeho 

, ·."něj iny,:'; Dějepiš'nedává:j eo, :Odpovědi na' 'otázku; 'co,j 8.k:;' kdy ďa 
'I ,.:"proč:'se,ďstalóio'riYbTžl m'á'býtf' především' soubOrem'! zkušeností, , 

'. ;i!hichž: vidělany!ri~ród;béřeď poučení propřít9mnó:st, i' bud~uc-
.' J nosttK-dyby' tóho 'něhy 10':: nemuseli • bychónÍ" děj episu' učiti ba 'aru . 

i, o něm badat.Byla.byto opraVdtl"mrtvá nÍinulost"í'ktera 'nemá 
Ipro' dneŠek} azítř,ek'ceny; Ale! dókudplatí \ shora! uvedená ~ zásáda: 

, ' ló:,zkitš'enostf,moudřej ším·člóvěku;"btide. idějepis\ miťsvéopráv-' 
, ~ně'ní :p~o' dne.šek a'j~dtřekikaždého vzdělaného národa; ;Protci, také 

, rvzponiínárné"význačných:\,daf~riašichďdějin; ,'abychom hle'daHrp'o-
I • • ' • • " ' , ' • ", _!', , , ' ~ .- • " , 
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. ' učení' Vi j~fich :pÚčinách, ~'následcích :p~o; potřebu! přítomnosti;i 
': budoucnosti a nejen abychom zjistili, "jak setoskutéčně stalo'~. 
·Proto:táké,věřínie;iže, pravdu má Masaryk; učí-li, že žádný ,sku~ 
,tek:nášnenLlhostejný, ale že naše konání má' se 'díti' ,',sub:si:'ecie 

,aeternitatis',~;':ježto každý'Jnese: za: svoje i činyď i :před.budoucností 
. ,plnou',odpovědnost.~ '; : ' .. ' " d';; .',d,';,(' ':~' ,>" . 
";": ~Bii~i2i' s~~;{iýi~čí.bút~ďiji Lipan: je':~~k~yýrii-,ďd~teni:, u:~~~ír~~ '.' " 

.' jíČÍm'celou, epochu; , nejdůležitější' z našich' 'dějin. Proto: dáváte> ,,' 
'a dá~á': 'ode dávna 'příležitost, zamysHti:ďse .ďnad:~ jeho'pfičirui:rrii 
.:a:"ri'ásledkypró výv.oj ,nár~da~ Otec na~í, histol:ie:, :F.':anfi~ek' Pa
,lácky,:současně: myšlenkovývůdce,celé:generacenašehÓ,národa .' 
ď na konCi ~minuléhostoletí;'.' iui.p'sal:' "I" > :,:\ ";, <:~ ; ~ -. > ' ,:- ~ 

,;~ ';íN~~í' pochyb~, že:bÚva ul,tipan>způs~bi1a' ~"6echáéh~~ře-\', " '.' 
: vrat· veliký á důležitý. Již'od 'samého·'póčátku'nepokojův. husit- ' 

ských viděli jsme vznikatia:ustrojovati:.sedvójí'.stře,dlči1idvoií, " ' 
. takořka rodiště, netoliko 'míriění:věroučných,ale . i mod:, válečné,', " , 

< ,jednov:'Práze", druhé<na' :Tábořej::'jédnota ;nái-odníroištípila.se:.' , 
! '.' ;ve :dvojici, ,dvě; stálice" dvojítakořka'šlůnce uchva'éovala: všecky:. ' 

ostatní moci' co :bludicecÍo I svych < těŽišf; " kterážfo~jlestýkala,se" . 
'v jednotu, 'leda ,pokud proti nim ,óběmavzápolí zaplllnulo slupce" 

):třetí; Kti Praze přitu1iIó: se vše,;;coúzriávalo 'ávzývalo 'zásadu " 
'"autority, jakožto. hlavní 'štít 'spoléčnosti občanské i náboženskéj , , 
',:k 'Táboru;zaseíco'více rozumu svého a syobody-:osobnív živolě ,", . 
-"veřejném'požívati'ichtělo" tam převládali': ;'šlechta,'mistři ; 'učení ." 
.' li městský; patriCiát s lidinií od nicli 'závislýníi, i zde' města, zemané, " ' 

:sedláci a žive};;demokratiéky:vÓbécj: co: nadbývalo' počtu a': síly. 
hmohié u' oněcH, ~ náhrazovano větší i duchá: energií ,ti těchto.' U 'Li

'pari po~ažen azemdlenjest živeldruhý,v'každém 'ohledútak;:že . 
přestal' hýWmocnóstí sámostatnoti :v>ienii;i~slunce:;Tábor'a'. za':: 
.tmělé 'navždy, stalo. 'set bludicí;: točíCí'; se~' zároveň; jiným" okolo',' . 
Prahy, j ediriého ná potom střédiště'národú' Č~ského .. Tím',ďnayrá-
tily se éechy: předň.ě:v politickém 'olileau do tě clí kĎI~jí.zase',' ve 
,kterýchž: byly' před ! početím:: .valek vůbécj;';aristokracie "dosedla . ,.' ", 
.'opět na: pr.vní místa, "e ':zřízení ; zemskéíň:· a vedla žezlo: národa j 

I. "co "dřívézvláště • vliVenÚ.Kněze c=ProkoparVelik'ého hylo 'předčilo 
, a' rozho'dovalo, na 'sněmíchj! proměnilo: -se~nyní <v' pouhou' oposici 
-,merišiny:,dósti 'krotké'a'neškodnéj: .ria'·hrobě· demokraeié:vzrůstal 
,nápotorii:feudálismús"číni,. dále.':,tímr;'neoaolá.telnějL" (Palacký, 
JIl, ,str~: 5,2&":-9.) 'Masaryk, otec' čeSKé: modernídilosofie a'vůdce 
vítězné:riyněj ší generace;' 'y České. Otázce; vyd.' z i.1908;' str .189, 
nápsal:ď"U 'Lipán' padlo'násilí~Ílásilínij:padlá demokracie:'českái '" 

.,ďporažená,::již svOu '.vlastní rozháranostI .:...:.. .Piokóp :sám;napřéd' 
'C • s', PražsKýmF se smlouval'.;.:.l,: a: spojenou: si1ouď 'šlechty' hU:sitsk\!: 

i~katolické <i'člÍJsti měst,: Avšak nebylo' šlechtě dosti,',vyrázif lidu. 
, ' meč. Žižkův aqj'alcáty,:Iid:český všecék'músilbýt porobena prlív~ ,> 

ně 'zótročeri;r,Usneseno tak ;v'památném r,c:1487."Tak<tedy kon-', . 
< ; 'r " ._' r,' • _,.,1 c ':.< ',', .. ~\» :"," • ,~ -~ '.' 
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" 'čila', reformac~, ~povstavší pro:'svobodu',ducha,,~otróčenÍ1n ; těTa; 
Lducha.':~;,.: '.' ; :":", ,r ", ",' , .. ;. ;. . i. 

'.' ,;:,Protitomutomínění· byly, předneseny. námitky;historické'j "H-' 
.. '. Josofickě .. ' Nemíním;zde rozsuzovati, zda' ,mají; citáty· mnou. uvé- . 
, : :.dené·právdu:věcnou a.úplnou. Zápas vědecký není'ukončen,mn(Fó' 

ho námitékriémá opodstatnění, ale to vyšetřovali jiníá~ryjLse 
. v podstátě s míněním'zdédtovaným.Myse .stavíme vědomě za; 
. "Masaryka i Pálackéhó/za " jejich filosofii 'dějini filosofii . životní, 

" ~ poněvádŽchceme ď v 'j ejiclí duchitpokr'aČova (svými' : cestami 'a 
'pméí:'Uznáváni,{ovšem; 'že zéjména' PaJa:cký pracovát: s, pramen- . 
'riýniniateriálem,'kterýod: dob'yjeho'bYI'ro·imnožen i' s' jiriýc1Í. 
hledisek :přezki)tún'á'ri, alezákla4yjeho hisťorickéhoďpojetí i kon~ .' 
kluse' Masarykovy nebyly otřeseny,' 'zejména 'ric, upokud. se'týče 

.' ';výkladu,opříčinách'Lnásledcích:bitvy.lipanské.: PTOto·nÍůžeme 
"sLpřipo~enoutitutoudálóst a vyvoditi z ní:poučení ,pro' přítom-
: nels! i ;budoucnost.svého jednání .bez ohledu na:, to,; 'co ibylo'ře-

. . .čenoh jinde. 'Jsme ,si' také vědomi. toho,: :žehistorie spočívá: ve 
"' .' výkladu. faktů' 'a. tento ;výklad či poj étí, různÍ; se ód:sebé:podle 

> zálib ,bá.datélůa;podle,jejich' vlástního' přesvědčení,! které. určuje 
'.'výběr: Jhématj výklad, . čili,' ž·e' ideálem' nedosJižným zůstává Ta- " 
citovo"sine: Ira ef. studio','j v: historii;; Neboť' již výběr: pramenů' 

. ' . .i jejich výklad je či může,býtindividuelrií:ai.prameny'býly,:psá-
, ;' .. ny:s.·různých hledisek tehdejší doby: . Proto "každý .. dějinný ~i~ " 

..... ",nitel, každáimyšlenka': jeho Lvšecko dílo jehoriese na sobě'du~ . 
. - :choyní,pečeť,syé,doby:jen,s nía,v nLinožriomurozuiněti, jen' 

",s~ní :az,ní možnojej:.vyložiti'~;(Pekař: Žižka.a: jeho.dobaípřed
,mluva.k:· I.. dílu) .. Snahou: nepředpoj até historiemusíovšém '. býtí .' 
,a zůstati'"rie,qui,d. falsi ,dicere .audeat~:,·stejně.jako '"ne~quidveri' 

. , . d t h' t .... (t· t' vl' ." ' .. . -,',non: au ea! lS ona,,; am ez .. : '.,;~:. 7 ,.~ " :: ,';·'.;.;:n. .e . 

. . l' 'flod ;,těmito hledisky slušL pos'uzovati , i.vykládati, bitvu, lipan~' 
'·.skou 'jako závěr válek~h'usitslrých. :Ve'světIe >výkladů : Palackého 

i . pozděj šíchj eha. následovníků, ., i ichž přidržel' se při svém . soudů 
:i Masaryk;' je jisto, ,že příčinóui porážky hratříTáborů,i, Sirotků 
byl ať především ; nevraživqst, šlechty.;katolické. i ;husitské istaro:. . 

. městských .. ·Pražanů . vůči bratrstvům,: jež. dlouho·,trvá.jící,· 'v'šak 
. ,;vítěznou.válkoudómóhly' se. rozhodujíeíhovlivu .. v izemi;::Výkon;.' 
: :ným oi~ánemtohoto,vlivu) byl správce vojska . táborského, Pró- ' 

. kop ;Veliký;· Kdýž' však počalo ,k. pozvánLkoncilu oasilejského 
jedÍlání"o uvedení: čechů' , do: .církve' katólické;i>i': při jetí Sigmunda 
:za.·králé_~ .a>:toto. byló; cílem jednání se .sti'any katolické, ,'nic.; 
více:~-přestaly.,útoky křižáků na Čechy. Tu šlechtaoboú 'stran' 
vstoupila: ,zase.nahistorické jeviště, povzbuzována zejménaýy-. 

i· ď • ,·slanci.koncihi,.přišlýmido Čech,'kteřLpře'devším chtěli.zmařiti . 
náboženské 'výsledky: husitské revoluce; tím,' že pokusm.:se, roz

~dělitiČechy.čL oživitLrozdíly,.jež inezinimLdotudtrvály,. ne:' 
. - . hledě k. silné, menšině katolické • v zemi také.: jéště· existuj rci.. 

Z, husitsk,ýchí stran" nej d~le ; pokročili. Tábořij ak" p~ ; stránce' 
.' . 
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tlíeologické,;,takdpo stránce politické;a so~iálníi ;,v,:této,; asppň 
theoreticky,' Proto by li ta~é: riej houževnatěj šími zastánci; reformy-_ 
,církevIú ,a' ,Odpůrci ,papežského ,universalismu, ; j~muž, s. počátku, 

, r'šám:.kon'cilbasilejský' se 'vzpíral; ale'óaKoneé,J)řecepodlehl. 
, Současni šlechta' čěská zdůvodt1 sta'vovskycli :chtěla zvrátitLpo

.'. Htiéké'vynložEúíósti; husitské: revoluce';'a;:obnoviti bý,valé,.řády',' 
",Ze'msl{~,'OtjOdlé nichž' samarozhodovala;ó!~sudech náródEia' tou~ 

',' žila: přé'devšímďuvésti ' zase krále do země, třebas i Sigmurida. 
,Těmto snahám;' 'vedeným'ooiitnými 'papežskymi! diplomaty, ďroz~ 

\: ~;děleníj'.~'~ch:o~~ďné?ove~Ii'.ó~~I~F,. ~evýh,ojó~al~ ':~ós~?a~vý~ , 
,hradne' panstvI' kalIcha v, zemI, ceskea . za' posledmho a ,rózhod-

. ,ného' Doje o'ně, u Plzně, 'sami,Tábořf:poCllomili 'svému vojeí1ské- " 
':. "mú:' i,'poHtickériiu'viidci posiCi: vzpouroti;'vyvolanóh.hládovými '.' 

';bójovníky; již',n'eÍ>óuze;a'vyhradně',:,božíníi'~,:Není divuj;žePro..: ' , 
, "K-op'ro'zlítOstriěri' i otřesen vójskci opustila:aspoňna'okaínžik byl: ' 
,,:ucHvácen: zoiifalstvím;' vida dosud jen' negativní' výsledky' tolike~' ", " 
, rých 'vítězštví a: 'námah a dalsóuhlás, jak'o' člén: 'vJádY",zemské,; '. 

kvoloo 'Aleše .;; Vřešfova' na Risenburce ď vládařem, i :kobnoveni 
ústavy' zemské; <'Jakmile, však' zpozoroval;" Očvlástně 'j d~šlechtě; :', 
a viděl jejJ.úskočnýa násilný postup k ;~osaženLzvrácení 'vý~ 

,'sledkti. revoluce i bezohlednost,' se, kterou lehkomyslně a sobecký 
,odhazovala nejsilnější podporu nedojedrúinýchdosud požadav~ • 
, kú n~boženských i zradumistrů pražských, pochopil, že jeho, mí-: 
sto jeu bratrstev a postavil se jim opět včeló,zapomfnaje' na " 

" ,utrpěnou urážku u vědomí,že, jde o všechno: Ale byló již pozdě. 
Bratrstva svýri1brutálnímpostupeni a přimíšeníní'se"hrstky 'éi-, 
:zincůvzbúdilá proti sobě,jižvšeobecnýodpor, u pokojných! used~' 

, lých a proto konservativních li4C Lstivé jednání basilejských vy- ,,' 
, ; slanců uchlácholilo bdělost husitů li ď povzbudilo na 'druhé .straně, " 

, 'šlechtu, ,aby i se ! pokusila ;, o; z'dolánf bratrstev,' jež přivedla:,vrstvy
':městské 'demOkrade! na sněmj',tedy k;rózhodování:~politickémtl:' 

." a i~vým: složení~. zastupov~la".tam~i~~štav.:selský .. ~·U,,~Lipá.~I1>spoje:. /' l' 

,nými patricii. staroměstskýmf,'(husité :nóvoměstští bojovali' s'Tá-' 
, ':borý:a' Sirotky),-;plieňskými' a'mělniékýriii,,'šleéhtoú husitskou 

.. j, katolickoubylaďměstská'husitská' demokraciezriičena.' Výsled- '" 
"ký potvrdily žalostnouchybú;spáCllanouqe'dinýiri 'stavein na ce":' . 
lém~árodu;iNejen;že po,stránce náboženské čtyři artykuly ted' ď 
definitivně' zůstaly smutnou i troskou, ,kompaktáty; a, další yývoj- , 

, myšlení náboženského 'v,, Čechách, :pyl ohrožénnebo : zatlačen na: ,;, ' , 
" ,cesty nelegální na dlouhou dobu, nýbrž ztraceny z velké.čá~ti ,i

ď

, '-

, \ politické výsledky revoluce.' Stávselský'bylhůře;ujařm'eri<než:: ' , 
, před válkami ,husitskými, Sigmunduvedéri' do země,' počešfování 
,měst~asta:veno' a brzo ,jlOtom' vnika,jící:ně~eckou,réforníad zase'

,:byló' pa' P?stuJ:iu, ,němec!vC:Néjhórší Nšak',byI' znovu ',rozbujelý''': 
,,' egoism ',šlechty, která" pod' zástěrou' nábožEmskoit, rozvracela 'vlá~ 
Au';,Jiří~oJ?oděbradského.a:;~ejména;za,'JageJ~n~ů;'p~k,o,tevřeně' 

i' 'ro~c~vá~ovaht,ďjmění j'korunyi útoč!Ia':n~: stavIllěstský;'c~těi~c-" '" 
" • I "'.; • 
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·i:j~Í<hospodářSkY;i,l'ólitiéky'z~~P~ávniti. A':tat~.t~nded~~:súÍHL 
'se 'směrnicí také pro: příštího panovníka' :~',Férdinanda:L" :,,i':";) 

';.' ;Bit~a:'u Lipá~ ukoIiČi1a~j 'za:svobo'dú'svěd6mí,ď j~~ž :logiék~ . 
přeŠél i v:bOj :zaď!svooodti,' politickou a:: sóciálitÍ,' Zvrátivši:Vý~'. 
'sledky,revoluce husitské;'néjp'rvepo: stráncesociálníidříveještě'; 

, 'm!žnrvohice saiňa::k'svoooděsOciální;piikticky'<vyzrála.;' pfipra;. , 
"vilapád'pó':štiálice'politick~Ya:porážkiľpo:stránce nábOženské;' ' 
"']:ďpřk~ 'to, /že:;.yim~'1 i~oti, č~sfvitiy, 1TIělisan:,.i' ;nÓ~it~Íé :~e~olti~e ' 
!i'a, 'tomt6výsledku" bylo ,by; ďiúispiavedlivo; á'uéšprávuo,':: příčí:-" 
lati ,jim hlavní:čáS(vinY. Byli'to, lidé' sVé:dobYaj'ykonáH:svy:n, 
'způsobení velky' krok kúpře'dh,.ale ' byli' záI{ěřně; násilíni a: před': 

: .Časně ;il1nlčeniod~ těch: <i ichž~ved6uéí i'myšlenka, )yl'sb:l.vovský, 
.. , ~goistriús; 'Tonu! obětovaJi"všeéko, fpřesvě'dčení iiáboženské i oéz-

,. " ~p.ečhostďsvého'lláročlti'a:státu;Nerií spóřno;'kOíntq)atříproto,·na~, .. 
..,; .še; sYmpatie; J :ótázká, kdo' ~íce'ďčiméně'piošpěl ;svéIÍÍtľ' náro:Q.i1" . 

:;: ' m,ůže' být ; zodpov~děÍla> jediným 'zp,ůsohém;"ď stejn( j akO,"iotázkii,: 
~, '" čemu :sem:~e:'n'aučiti',ďpr():~pfítomÍl6st' fďblľ40~cnóst l z této ža:', 

'"lóstné historické'tragedie<.;ď:,'~: ',.. :: ;:·,;'~~:D.r..Jcin"Kolář.:' 

, ' 

;_;_'.~_',~'; .. ,' >,-\.7,-;<,-:;/ .: _>-~~, .. ;fj'"l'·,\>; l ~~.' '.""'-'~""""-' ~.~>'" .• :, 

1';, <l:_:"~L ./,L':~ ',;;, <;.: 'l :1 ,,~' ~~d~.:-,,-,\ ~,".~ I ,.~ " .. ~ 1 !: 
Ti: Sestavil jsem informaČtÍípřehled.' o 'liturgickérithntitív ! evan;' " 
gelickýcK drkvíc!Í"vnichž je'to:pronászvlášfpozoruhodnftna ' 

" nápadnýmL nebof .tam obyčejně ,naši lidé' očekávajíchlad.ane-,·' 
.porozumění .proliturgiL, Náčrlek.oorazu'ukazuje: čtenářům' těchto , 
řádek,iže i; tam liturgie, stoUpla v; kursu, ,jak; jsemse,pokusili>o:' . " 

,·jedn~ti· naizákladě :nověj ších 'spisů;, .tótiž. Pferinigsdorfovyl) -·a 
Niebegal1~vy2)Praktkké;teologié, ,DietzeS),S~re~~-a4); i,Ottr):', ' 

',!i :.';Při'~v'ém vyk-Iádu sledovat' jsem: též praktický ,cíl; aby~Jt 'pří;' 
. spěl-,ku'zdravé orientaci::ve vlastních řadáchCČS::'Jakého druhu 

máme' my: liturgii y ď širšímfužším'· smyslú,·zdajsnie· šli dósud. \ 

~, ' 

, ~::;;~)~2~'~v.~ď;~ertelsm~~:: ,Gii~~;sl~~,':~~j~,:3~3d:;~~ ... ,;:~"<ďď~':;;,, :;,{!' :;" . 
\_;2) ,.2. sv.,~ohr (Sieb~ck),.:riibingen, ;1919;'1~246.· !: . ..( ";,',~: .i;~ . • :. 

3) Otto Dletz, Die , hturglsche; Bewegungder. Gegenwart ,lm : Llchte der, 
Theologie Lůthers; Gottingen, Vandénhoedk &. 'Ruprecht,1932,stran 43;' " 
",; 4). Líc> Adolf'T.' Strewe,; Die Liturgie· als HIlÍldeln: und SchauEm;' Str!luch, , 
Leipzig,.111· stran.;"i')'·' ;':::ď:;" " ' :::' ,':~, :\,:.< ,,';';~"',;",-:,,; ';' 
,', 5) Rudolf Otto, Das Heilige (ůber das Irrationaledn der Idee des Gott. 
líchen und'sein Verhiiltnís zunt Rationálen). 4.'Aufl., Bre'sl<iu; TreweÍúlt und 

"~o :.Granier 1920,'stran'216 .. é"'" i;",:: , .• :,,,'! .'.; ,'.,,-.", ," ,,> 
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~' ~::·T'"\·· ':,':, ~~-', <' ~··I~"\. ",j-\~ ','~,." 
správnou 'cestou a; kterak bychom ,v: budoucnosti :mohlfipěstiti ,;, "~o 
našUiturgii. :aby/co,:nejvíce'ď.vyhov:ovalasvému,cili1.,; . :/::';i',~: ' . 

,;:;Pfiv~niku,CČSbýv:aly mezi du~hovními'naiky 'často póhntit~ ~, 
debaty o liturgii .. Ale: hned lod' začátkurbylo 'v: našich ;',řa.dácn, 

jasnod,<)Aé:míry;'.že' CčS :liturgii míti.musí, ,a:chce. To ,byla též, 
· .jediúi·zeďzáklá:driíéh'pOhnutek,prÓč',lidé'vstuPovali do CčS.:'a.ne ". 
'. 'do~ 'sjednocéňé~ ·čsbr. církve' evangelické, ',':která nemělaJiturgie ' 
'téměř .. žáClrÍé;'·:: 'Jáíi'eváhám, tvrditi,'t,že 'kdybY:byla.čsbi-: : Církev , " 

'. ~vaniěl:; ~ěJa#é1>o,~~v~d~Ia:'lit~r~m;,:že,LbY s~~~n.ad·tPnó~í~ylb)c) : 
,,! některých,ústupcích spokojili se. vstupem do ,ní. Ne jakoby.snad '. i. r 

:>'Hturgie'býva,la'byla'rozhodujídm'důvó'dem"'pro založe'nL CčS. , 
·.Ale,ďprotO"že by se bylo docílilo"v óštáttíích oliledeéh VŽájéňulých· 
~ ustupků ';sriaClněj LvzhleClem : k;,VelkYm,' potížím ',s budovánínľ,cír.:.c,', " 

: ; kvenOvé'avzhledem:k církevnímu,: 'ziskU:: , PřiÍlejm~nŠím :hei '. " . y, , 
<liturgie' hy,'CčS: nebyl~':i1ocíIiIa, 'dosava,dníhÓpóčtti:, přístupů.' Mú,,:: '; .'. 
· simé:tedy ·sLbf!rvědomi." čím jsme záváiánLnaší liturgii. ,totiž, .. :' 

I i vděčnosti neobyčejnou 'pozorností. a péčí. Z .toho 'důvodů jsem 
,se. takéodh1oCllal, ,abýéh' napsal· foto' sVé'pojednállÍ ,'o .. liturgickém .... 

•. ' hnutíj' aby míšé péče o'liturgii 'neumdlévala; ,·abY.··jejC;vlnašla· 
, neustále směrem vzestupným. Toho se docílLsrovnávacím'ďstu~ 

"diem soudohého Íitůfgické40 hni.ttíevřop~kého;: aby~homié ~srov7, ' 
.1. náníVytěžili, zdi-a vaměřítkElá' pevnoťf linii při . peči' Ó' další 1išiněr- ., .. , ., 

ňdVání liturgié·a.její; roz.vor/~ ,': '. ,'. ".': :'"ď ".... :,;:, ;,' :. \ ,'" 

J,;'V;,v~t4vá.'otáz~~:;i~kéhó'icltuhti~<Í~~:!'riy~íď~·C.čS·:litu~gú'lve: ", 
· vZtahu. kjjřede~Ia,Iléinti'.p~ehlédu,ď jejího,vývqje.1.;:-' Při, vzniku 

'.' " C~: p.ře"?iali' j,s,me' HturgiQíri1sk9u dle 'lllis~lu' a .obřél.dnídl kriíŽ~K . 
v české řeči 1 s ornáty. oleji' a ministranty;' Každý 'duchovní pak , \. 

dlé·. svéhó' iílgěíiia "asi " v';duChti· PavlíkoVých ·sm.ěrÍlic'si ji .upra':'·· 
'. 'vovaF o~sahově 'i'fórinálIlě/Mezitírii 'pak'jsme~ si1tiskem' i'riáďschů~ . 

zích\r'yniěňovali<>'!om'svénázÓry'a:zkušěnosti. BýIEl'v'tomvelká ~ ., 
" rozmariitost;nebof ;každýduchovní'si'upravovál'Ftv-ořiF liturgii '. ~ , 

, sám .. Vyskytlo' se'vŠak:'a'vytisknuto 'bylo:f:riěkoIik' výzíúíčIiých 
'. návr~1i: více méně, eklektické. pó,vaby. -Liturgická. pestrost vzrostla, 
:ještě:vrdobě' navázání stýků"s' církví: pravoslavnou kolem r;'1921.. 

· 'Během nich se iačitla spónldickýl zavádět ;zvláště.na Moravě . li
'furgie' církve,výdlodnL' Hlavní liturgie 'či/m.še. byla' navrhována 
pOdle upravené' litUrgie' sv;: ·Jána·,ZlatOústého' 'a vydána ,tiskem' 
nákladéín.~SdruŽení i duchoVních'v',:01óinouci '.mi';; Vélký.[ďpátek· 
r. )922 (st,ran)9) .. Obřady'~óstatní do,tédoby;ješt~;lse 'konaly' 

.. ' převalněpodle církve'římské.·ale'upravovaly se stále víCe v.,du';' ' .. 

. , chu, tvořící se pokrokové ideologie CČS. Vše' se . konalo eklek.; , 
'.fiCky. neboť v. knHkédobě kvasu,·ohrOmnýéhstarostí,. zápasů a '\ ď 
prací némohlo 'š~ v ohledu liturgickém postupovatÍychleji. éuée':' 

· ď leriějií dokuď nebýlo" rlozhodnuto "0': definitivní téológické Jdeo'
')ógii CčS. cOž se,v pravoslavné krisi prota.hovaló dá. n'ékoněČÍúi; 
· Po 'radikální likvidaci pravoslavné kriseí·pOstíipt}valá.':,ji;:-id~óYá·, . 
'j ,.:.: . _,~c~: " " "_;.,,,~, .-' ... ",:-''''" ,',.~, 
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Výstavba~ CčS,a 'tedy ~také,liturgická tvorbary~hléji.;V;r;i923, 
,někdy na jaře,vydaltiském' patrrDr: K' .. ;Farský:svůF liturgický, 
:návrh ,napřed na liturgii" hlavtií 'či mši: a briy: potoni ,1 litUrgii ' 

, v' v,' , I,'" bv 'd ď • " , " , ;",' i ' , .. "v: S11'"S1lll smys u"t. J",O ray ostatm./;:::, , ,':i',' ,,'! " ,;,; "é 

,:' Liturgie" pa tr;'F~r.ského: : i éj'cÍílem\ id~Uhd' sýhlcr~tického, s~sta~~ , 
,vÉmá:na 'zákládě:lituygií ,traqičních 'římskéaivýchodní s'projékl ', 
",-éeníf:prvků'Téfóíňiáčiiích:'i'modéinícll:Co ',do'celkovélľo'pójetí. " 
" :Ínohlicbýchóm.ji 'nejlép~' umístitfy; blízkósti'symbólické'teologie " ' 
. moderníhó 'německéhó ev'angelickélio,li ttÍrgického' směru konferéti:.:', 

',ce',bériuiiichenské a:'zlľám'é';,lúíihy',berííéuchenské";:jéž všÍ;(pojímá. 
jako ~syrii})ol a j>óaóbénstvC' Z tOho! hrsvítá, že: Farského . liturgie ! 

":jévysléCIňičímnollýéh"litúrgických:síněiů?takže se:právem'ínliže 
,'ozriačiti '" jako i toho:;diuhu'~svéráiný'" synkretický; tYPi : čili ,: liturgie~ " 
CČSfNápěVj k ní'upiávil'br.'J. 'Pícha': LitúrgieFarskéh'oje 'nÍí-; 

.něna,já.koď~,zaklád~',:neoo:radějibych'.řekl ;jako'nejdoko'nalejší " 
i,' aós'avaditfná( o'ficiální vior/'j enž sice,v 'podstatnýchčástéch'má; 
, ,,' 'býtf' dodižOván(ale přesto" musí ',býtnstále: nově:dle': k,ú .. akterU,' 

, :doby :a:: liturgické • :Jjřílé'žitosW 'co, Clo 'bbsahu' r'mo'dliteb', ':vložeka ' 
" ~P~,v~:§~r~~?,y.~~',iď:,~~:~:'"::ď;;:~;'i,;\;;:.';'~:~:li;";;;:::';};! :,:',::::).;,)'.' :;::':",: 

) ,,":'.'. L.iturgi~J)atr.'Y~~:s~ého~,y,~p.ik~laď y::d.o~ě;pfe4 I',.círk. s[lětp..em, . 
,c - ,k,dY;,IJ.aUk,a,CČ~, n~byla j~,~tě.Jakja~n,ě a d~finitivn~ ustálena. ,T~' ~ 

',' 
- ~ 's~ stalo, teprve na círk. sněmu r. 1931. Tím si yysyětlíme,·ž.e jsou 

: 'y lit~rgiC F,arského n~kt~é,oj ediněl~, :h,ody, ,které v: době jej ího 
":vin~u 'pýPy'/sic: odůy'o~ÍlěÍ1y:'neb 'Laspóň',;výs:větlitelnÝ'i 'lcl~é~, 
rvšakpo:'přijetí;i1átiký, CčS i". 1931.bU:dí 'dojemvnó'dnostLbrzké 
:,úpiaVy,';' ták':'na>př:,/sl~VAá ,', ~p6Tn( trinitář~ká d~ksologieď přL kO~ 

:; " lektě, 'pas:s'ii's~oďvýkupn(po~~izěKtisťóva dmľ,:~;ktiězóvěmodIitbě 
'~'" :' pó,chvaloipěvll~'p1"Ošebná;Jt{Ýokaée"Ktista, ~:modlitbě'přelfpfi:" 

'jKm~án~n.1.lP.o4Ie:Í)řijatého:~če~i'~čS.;ľ;cltlV;l?~ové:žpráVyk,~ěmu 
':!re~er~nta ; ;IlaukoyéhosIlěmoyníh~ :'iryborul. jež hyla ztIlíněným 

'" .sněJn;:yýoorem, i, celým círk." sněmem; schyálena;, spočívá,naše Ji-
,;·'tur'gie 'vi1-bec ,,,na,základě: psychológickém~'.' nebo:, řekně~e ~na' 

\ ,základě ,:psychologicko::-pedagogickém "dle, smyslu učeníbi'idůvO.; , 
:d?vé~.zprávy, se,\zdurazněním ,individuálního synergismu.O)" Úkol:" 
" její, je;yyjád,řeIi'slovy;osvátostech ,nebo~.tajemstvech+obřadů 
_·~ftbec: ,,,js(}u,pósvátnéJúkonY,jkterými>věřící[ v,;111zných okol-' 
fno:s.téch:živ~tních,> ,na~načují, a;posilujIsvé;:sjednocení s:!B~ 
neIÍl'/n. :"Zevní:úkonysvátostníimají yýz~alIl; symoolický,Jo<jest ' 
n,á,~nakoYÝ'~~)ď,'}}ez. oběti",pe,z ;transsubstanciacé, tJ bez ,: kněze, jako 

,., >,~~':,,' .- _~'~"~~'~':~ ,.:<;),:;:~:i '.J~"" ~ ~~\' .. :'/;. !·,t~:;',I- '~J:<;j ·~:H:_.:·::·/ ... 
,:,' ;8), Srv. A., S p i sa;r,";K:;našemu:~čen[,- v NáboŽe'nsk( revuičsl; církve: 
]1I."2.,str..í59~O.,· .• ,,,,;i. ",.;,:; ".::; '.;' ,:" "";"::' ,;. " 

.,7)1 V~z::Učenf.náboŽenství křesfan~kého,;y. ,vyd.: Vi Praze:1932,náklad. , 
'Ústřední radyCčS., 'str . .36." :.,;,. '.;, . "<' " j:~ "ť;,' ',:;' : 
:' 8l'L:c;'37,'srÝ::,Strtičnf, vtklád '~b'~i;ď'ná'UkY'L~e Zpěvník~di K.Fa;~ 
skeno;'IIVvyd,;ďstr:227: :'~, ":" ;"',"'."':; ,,":" ".; "": ~ ". ,'.i 
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~'Přostředníká nebo obětníka; ,s všeobe<?ným'kně~stvím~dtichovním 
(LPt.:2,S.-9.)9)';, , " ,:,. ,',': ,,,:,;',.,,' 

,,; CČS:J~ko:modán( svobOdný:: 'církevní 'útvar'zbavujesé jhu 
iíživých tradičních' pOut ať co dóobsahu"ať co dofórmy,Lalene:'" 
,chce zůstati bezorganickéhospójéní s žiVým',vmným kinenem'.....:.:.:" 
, KristemiJapoštolskot1~'a prvokřesťanskou' tradicí. Navazujéna 
:čistou'studánku'evarigéliaa jehorozvinuÍí'vdobě apóštolsk:éa -' , / 
prvokřes'iiinské;:' A" jako' jsme' ta~'dle, méhópřehledú Poznali' .• ' 
~v~posledtiíVečeřiPáně nuclel1s liturgie slova aúkonu;'tak:i naše, 
cÍrkev z'avedla liturgii" v níž spatřiijeme' rovněž dvazáklildni-. , 

:; :p~vky;křesťanské liturgie;t.' j;'slovo Páilěa'úkon čfobřad(zna:- ' / 
,:,: mení;"gesta,'úklonu,pozvednutíchlebaďá vína apod.) r Třebaže", " 

;;se :vliturgickém:,:referátě, círk., 'sněniuz [.' 1924-,~aůrazň~je:i,úiň~:' ! 

lecká: forma"10) ,'p'řecé' se tam ~řeteln~J prohlašuje.' '"živé)poučEmí;, , 
, výklaď\' t. ' j;' s~ovo~ Páriězahlavní á:podstatno~čásfbohoslužby,' " 
'bez níž se neniánikdy litůrgiekonati. Při této 'příležitosti 'vzniká 

• ,,', ~drl1há,otázka, jakóu:rolk totii hraje' Véčeře~Pápě:v čsI:: litúrgii ' 
, "F arského.Podřadněj ší ne~;slovó' Páně či : kázání;'koordinova'llou, 
,"črnadřaděnou?:'Je to otázká' netoliko čistě' teoretická;';'á.le':i :vel

';kého::dosahu ď praktického:>'.!.':': 'Nuže,:ď'riadřaClěň~ú;'nén'V!}jéli4:óž' 
, "kázání 'je: takrpodstatnO'usoučástí,litl1rgie,'~ žétato' bez~'něho: 'se 

nikdy :nesmí ; konati, : kdežtóVečeře' Páně, aspoň ; Yečeře~Páriě, 
lidu se'vždy"nekoná;': nýbrž 'tolikO' několikrát dci;"řoká~"Přijímá, 
siceprý,;Fd 'duchovně;:alé:tóliko'vnitřnúÍí,osobně; rieprojeve~Yl~ľ. "" 
a nekontrO'lovatelným 'způsO'bem, což v:'mých"o,číc~ n~nf ekviva'-

- 1entní úrovní bezpodmínečně nutnému hlásání "slova' Páně. Li': 
turgi~ ~ ~rs,kéh~.riiůže kO'~atij áhen,:al~ hez; kalicha a bé:z Večeře 

. Páněl1);. jež 'v . tom případě : může odpadnout úplně;' ačkoli' ká'; 
":zánf'ďs'{ kO'nati 'mtisí:v~k~ždém::případě.i:' 'S amozřejrně, ; vyvstává . ".,' ,'" 
:z~e "otá~ka n.6vá:'z' kter~; pří~ny?ni:ůže'~iiéb«(nľÚ:sí "'odpa~iíotiti ~': ' 
.v : liturgii' ~arského,: ko~aÍ1é; jáhne?t::y:ečeřé"Páně.?irěžiš~ěvý~ , , 
znamu'jev,dilematů může'atiebo'mustKté'ré', Slov(j'vkě"přiléhá; 
podle' toho se' zodpoví otázka' nadř'aděnósti;V iče,řé páně: nád 'ká-
~án~z,ll~' JestJiže.všák'v~"sÍIlysiti! ďd~vodióvé 'zpr'á~y n~úko'(é~ó 
'Sně~. "yýbóru12),'je'čslrliturgie<{ z1?~dováíia!ná:;.p~ydlo:l~gicko
pedagogickém 'základě.,' tu neínůžeme' oýH ani chvílinaioipacíchí 

!~pro:které slóvó'dilematu'sé', 'nutno,'rozhé>drlO'út: Večeřé"Páně"ne'; " " 
< můž~'byti, v:ě~ší'váhy,či,naqřáděná'sIO'v,i(Páriě;'Ne~ja~riáni:za-: ; , 
.... j}sté:dojem,~ějaké,~esrovnáIO'stii Jderá'však 'se',D<ÍÍn:'p.plně :Vy: - " ", 
:sv~t1uje;okolriostíi'že'nauka'CčS 'odr:1924' sedbStala ze~stadia ' ',.:.}: :~';')(::'~>:'~': ~~,:"".: ~ :"~':'>"n' :. " '~"<.'.>;"::;.~:;-(~~.(): ,.< '. ' '~'. '~:-~,; ir:~ ,\f'~; ,,~: ;J',>:~.;: 

"', 9)iL:"(i}'42r'srv.jak sul:h. štr.~233. :!, , ," " " 
··};,t:.1°)',Viz: Zpráva'o! I; řádném sněmu CČS'r.:1924;:nákl::Ú.'R::CČS,',str:. 
;': ;,,!',U)~ Zprávao'I.,ř;sn.,l.c .. 139. -:-V,Učeni,náhož.křesf.J.c.A1~2 je 
. ' .. to 'trochU .jinak,' neúrčitěji,výjádřelÍo, jakó:hy jáhen,nesměl, konati,,,s ,lidem 

Vf P.li;:tédy připuštěn hýbyl.Výklad,"jitko hý se svou V.i 'P,' směLkoniLt 
liturgii., Ovšem výslovné znění z r. 1924 není výslovně 'nikterak zrušeno;' , 

'U)í A. Spisar, K'našemu ,učeni, t C •. 59.:..60.' , :c,:': ) :,r/';:',,:,~,'i,,;;i("'. ' 
.~ ! ;'. .... .' • 

\ I f 

< , 



. " 

,t: 

" . 

• \ <, .,; " ~ ". , ': ,~. .- , '. • ' • I , ~'I , • .' " 

nerozhodnosti·a;neuičitósti 'schválením: jejím ró;.193Ldocsvětla 
jasného a stadia' rozhodnutého. Opa tření 'Církve: o liturgii ; Far';' 

• sk~ho, konané <jáhnem : 1?e2::"kalicha;Jedy bez .yeč~ře~ Páně~i nyní' 
· II!:Ůže:. mít~: důvog J9lilto;Opo!tunity.či opatrn~stivůči: ne~nad..:: 
.'nostI.žádÍl;~ho,p~oy,e4,:p.Lg?tyčIi~hóbo~u li~urgie; .; .': ,ú:'.·:>!·; , 
.' , :"S; tím~o. ité,matem',.s~.visí~t~~ .ř~šení vhodnéhomí~sta pro,ká~, ., 
. :zání.Odkud má.duchovníkázatj.od oltářního stolu ,'či! s kazatel- ' 
.-'~y:,ó~děl~#\o((ňě~o7.Z:toh~,je. zřej~o;.ja~tlito,zdánIivě:lech~ . 
·.~ická ;,~L~t~yitel~kázáleži~ost,~ganicky~ souvisí s pojetím i Ht1f1"- : ď 

gi<:kÝ!D".a.Ftnnepřímos'.llaUk,ouCČ~~.'\, ;:" .. :.:,'';í: ,":. ·:.'.::h .. '. 
\ . ';u; Z:, tolí~ iÍ e., zřej Iný'sice: llorma t.ivní ráz, praktické teologie, : a~e '. 
,,~ na,základ,ě.yýtěžků ;Vše~ht~ologický~h. oborů, jejichž korunou, je.; 
'opravdu:prél.ktická t~ologi~j jak ,s~,C?.ní vyjádřil Schleiermacher •.... 

· Ne:ití~li ,,večeře rPáriě, nadřaděna slovu· Páně, ;ale, koordinovámi; 
·ll~b j !nýrn.:; d~ém.: sJo,,~ľ:Páně,~ )ed1< nej přilélíavěj ší' místo; pro . 
· kazatele J~ i, př<:~~toupit. přé4-.: olt~řní stůl a s~ ;st~j l?-é· .výše s· ním 
předi,tímto, kázat,:' jak.je.tomu .asi.v. !ťašE!m , sboru. dejvickéml~);"', 

; . Uinístění: kazatelriy .. mimoo1tářnCstůl~ dle; mého i náhledu; nesou~· '.; 
,líl~Ší;sď~~e~Jj>gi(,9,~Sí;a;je;tédYi:liturgickYAesprávriá.~Od,ezírám:ď, 

'. již ~ iP6drl:1žn~jšío,ko~llosti,:.~~:.se"tím:uk,azuje.,or!!anickánesou"::, . 
'. vislos.rkázáníisiHkone1l1:;~,qltářního stolu. Yřímských a.;východ.: . 

ních-církvích· jeůc!dělené umístěni'kazatelny; :odůvodIÍěno, ideově ': . 
. C aréhitektorÍicky,:j elikoŽ· mše' je kázáru ,nadřaděna; j akosvá7 'c ' 

- 'tostná. obět,'g', tranšsubštanciad a z,dlouhéh'opresbytáře nelze 
", .d?~řě;kážat! 'ý_dloúhých:obdé.l~ík~yýéh ;chrán1ech;, U ,násde. však: 
" •. tomu',docela.jinak!,}-.":'! 'I;;,;'."'.:,' ;< .• ••. ' ", ";',' ';' 
': .'.;.Je :tedy Večeře Páně koordinovanou,či subordinovanou' sou,:: 

'Č~stí i~ .1Hurgii~(yzhledeIll·ke: slovU :Páně? Nel,ze todůk~~driěa.· 
, . s . určitostí v .' ráincLtohoto,výkladu ." rozhodnouti .pro. zmíněnou 

~al()u nedůslednosh'nebo nejasnost.:j·MýmiDázorem:Í přáním je, 
.abY.oboje:·;sl()vo~P.áÍlěa Več~řePánědle:Vzorti KristovY-Večeře· 
Páně, i apoštolské a prvokřesfanslté ,prakse bylo soběpostav:eno .•. 

. ' "naroveň,·aby se 'tovzájemně. doplňovalo, vždyfoboje, pochází.od' 
': Knstaďa .. je .určgým. druhem božího,zjevení!sui generis. Aby.;s~ . 
. ; ,př~dešlo: malé, nesrovnalosti: neb;výtce i formalismu I Večeře; Páne 
"pro,'přijímání tqli!ro ~1Ích'ovního, a: aby se o dstránil a závada dvou. 
slře4isk, liturgie, ·navrhov,al.hych ~ při příležitosti revise ~ůklad,:. '. 

, riější}istinkci dvou, druhů ,bohoslužeb: . slova a'Večeře Páně,~ják . 
. již. byly ,v:Oobě.apoštolské a prvokřefanské ~takéJu,Krista: '.' . 
~I>1:"ávemdleivšehov:jádru můžeme:předp~kládati.'Mámeďsice.již .... ~ 
určitý. oficiální typ t. zv. "Odpolední, a večerní' pobožnosti Ale .' 
návrhu br. F. Kalouse a nápěv ~Je br .. ;J/P,í~1?YI,al'1'př.edně:p~· . 
božnost ta.je úzkéhó obsahového:pojetí ;jako,.pob()žnost odpoledni' 
'avečerní;' za;'druhé:svotiM~kla:dboi1·.nepř.ipoúštíď:četriějš.íd~:~:)ří-;' 
. padných' pQzměri' minio' ·riWdlithu,a. koIÍéčně ' je :.na·. svéTázriý.lyp 

" 'i ... " .•. ~.,.J ... , c~., I'· ~~" ,. , •• "",'C,'~ ," '.~ '~~"".,A~.>' I ,',. 

-. -pi~~ig~d~1f,·:p~kií.Sche~~eolol!i~,1.:~:~1i:48~., ;~:,;' .. ' 
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'lituq~ie sí~vá;i.jež hY<rno4Ia~,býti, Clr~;m,,~!tok.~o~4i~~~a~ý~> " 
'. typem Jiturgie Weče~e.:Páně,;trC)cp.u ne4os.~aČl1jící ~: Í>mu~1!~1;to,~e7 
čemíhor rázu,. ·t.ř~l>ažeď·velmit melodickou,; ,~ešní" dol>~ ~~u~.í, ;p~ 
liturgii :r.adost~ě j šíh() :r,ázu, zvlá~tě, rněl~;.IL ,by :tq,býti: ~~ž, ,!iJ~x:gi~ . 

-;dopolednÍ;místo;dosavadníIi~urgie.s .ve~eříPáně; je,n,pt:<? kn~z~i .. 
'. PravidelnYm·.koÍláním,totiž.liturgi~:sV:ečeřL'J~á~ě ,jen pro':kně~e, ;_ 
yzniká.nel>ezpéčí ~pro·ni,;.žesi)ip.dešJě,·více; 2!vylme: na "dojeIll; .. 
jakoby'Večeře Páněbylatoliko I.px:o.p,sobu. liturgoVli, ~čímž účas,t.;i 

,lidu.na iVečeřiPáně . hude 'stále' klesat, až se. stane výsadou litur~ . 
. 'góyoÍt;neb :d()konce .fonnalitou,::dež;s~. anf:;s ;myš!~nkou, dem~ :' 
"krade CČS ·valně. rie'srovnává, Tím' ovšem ,nechd nikterak·Jíci, 
'že ; bych si nynější. "Odpolední ,a; .večernípobožnosti",KálousoVy' 

. (/ nevažir:Pravěď.n~opak, ;:váŽím,si,j('.'.ale: jakó~)akové"alé 'JÍep~. - ' 
, ,kládáffi' ji:ďzasvéráiriÝ,::a koordinovaný: :cli,u1i'Jitu~gié. ~ slova'; jež 

by~mohlaa:';iriěla:býti, i.liturgií, d()Póled~í.místo'.1i~tir'gi~;~ V~~éří " 
P.ánět6Hko Htúrgóyou,'::,' ... ' '. , ..... l.;, •. • "i", \.,~. ""v. ,ď 

, , .. , ,", ". " .. '-,' " '.' •• ' •. 1· .;:.." ~ ", ._, , . " , 
~.' ('1 

; '7: Ý ::8::',' r~:. ,'" 
c\' 

,~:::~, i:z 'póaariéltJ'iipféhledt( 'litti~gibkéh6 ';'hniití":~y~~íta";,žEV ccs . 
"jednala velmi 'moudře; 'že se r,ozhodlá.pro: liturgii v širšíiň'i užším 

. smyslit '.í;Jova~;·Ze 'srovná-ní! 'poznáváme; že' čsL~liturgiél'v;'užšírii '. '.:, i 
smy'slu 'odpovídá: dúdiú1riíoderního(' liturgického ,hnutí !symb~ 
Hcké'teologie(thiv;:konfě'X"ence1berneuchěnské?C: '(;';; ~; .. /:f(";:i:; 
,:'~::·A:·práv.ě :l'r~to;'žÉ! ,liturgie byla'pro' 'zhá.čné'p~Jdrito':čľ~ÍÍů 

',' .... CČS;:Výi~amrioirpohnutI{oú;pro'jěíich:~s'túivao'c.ČS,;:le' tcit6'po:' 
ď~.'viiííia 'pečovati ' ó'tuto. tak\'ýzna#inoífa' nyní 'znáčně' časovou 'slož:' " 

.kiľéírkevriilio f: životá i, 'alstar~ti; se:O:. u,stavičné:;zveleoováhí <její 'i 
"úrovně; A'kterák? :yn;:,:}' :1::. :.,. ';',;:ď':';:;' ;,~ ,.0: " '. ,~:,'J -'::: •• 

):, . .:: Předně co nejpečli~ěfšrKpi;vol1j:k~Ždé'!lii~rgiéké pÚležitosti ' . 
. p'redně' co doobsáhiLvšéch jéjíCh'součásteh'modliteb;čterií bible •. 

. ,promluVy. i zpěvů',irVšer'musr,+.pokud::to jeIioinddei~ .t~()řit! 
" harmonieký: celek v'ohleduobsahovém/1Aby:tohoniturgovél do-
., cílili,;. je nezbytno: aby;stále'mě1i 'na:zřeteli;; že'liturgie br;: Ear": 

.', 
,ského chce' a musi', nám r býti:, toliko. zákládem(neb >vzoremj .' dle 
něhož můsímemYJsami dále, tvořiti: ésiée bychom' imy ev, budouc~ 
nosti! zabředli' do'; stereotypní" šaMany' často·' s; heterogenním> ob"7' ~': 

"_ sahemdednotHvÝ,ch součástí: Všechny'· tisknuté' ~ávrhy jsou, ví- ' . I 

táný a,dobré,' ale toliko jen jako'návrhy.a pomůcky'z;případné ,.,. 
nouZe, 'pro .. nedostatek: času; k· přípravě,: samostatných.' . součástí 

ď liturgie, aneb. pro nedDStatek:zkušenosti, aby se. náVrhů používalo' 
'jen:y:případech, nutnostL''Jinak'si z,nich:jen:vybírejme'vzory\á .'", 

. ,~. : ,náměty kivláshiL individuální \ tvorbě dle ,rozmanitých" příležitostí, ". 
' .. :y:l!Ale i Jormě ,musíme ;věnovati nemalou, 'pozornost, aby.liturgie " " 
" ,poutála:ririteligericL r ;prosté:lidi.·Vněj šíúprava:, oltářního: stolu, '.! 

i, tosoby_' liturgevy,:připravenost . všech ,jeho liturgickych potřeb,: aby,; .. 
',. , ' . - .' " . ~ i -, ""' j" .'., I ", ,.' .' '! I" " , , • ,_ _ ' .• ' •. :' .' . ' • 
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se netrius~ió před '. lidem , sháriěti; volati, vedle toho klid. a . v ážri~st 
v,místriósti.'iik.tomu' naproStá: a:bézpodmínečriá ··dochvilnostbo~ 
hoslužéb riejsOu ::nikterak, bezvýznamnou'. složkou' působivosti :a' 
přita.žlivosti bOhosluželf' a: obřadů' vůbec,': Máriěmn~ , napadá' bi-' 

,blický pozoruhodilý/výrok: ,jln multiloqtiio'nondeest peccátiun': . 
. (Příst '10,' 19;) s'altemdidadicum:;;Tedyvše;pečlivěpřipraveno; 
Nezapomínéjriié;'colid'k:bohosluž,běpřivádí; Zbožnost;':touha 'po' 
styku s Bohem,hlil:d po 'sloviiPáně,,' povznesení/Jaká odpověd~ 
nost: pro násrabychomukojiliduchovníhlad a žízeň riašichbratř{', 

-, a'séster;,tóužiCích ,: po'bóžím ••.. obeéenstv{::;;v "síních ;, Hospodino:': '. 
ýých"'.",'.,::'" ;<\ ",".: ,,~. r,' :."; ;,' '.,' :_',,';'.' 

.', . 'K'povznesení'riašich bohoslužeb přispějeme, budeme-li dbáti;., 
aby' se ve' svých p'roměnHvýclí 'součátskách, organicky a těsně' při.; 
'pínaly:lt životu,',aby'Clávaly odpově'ď na"přítomné palčivé otázky , 
,žÍvota, aby: na1ily~:balsáml do; z.ejíCích ra'n: riášich'bratří' aby;:pó2 , 

, sílily starostmi 'a obětmi přeti žené , alepřece"ódslrkovarié tÍa~e. 
seslry,'.abyduchovně'orientovaly vedoucí naše činitele,;aby byly 

" "mléketp.". mladýma' vydatnou,;;krmístarým,ktátceaby byly 
životnými. Ahychom' mohli účinně a' případně zasáhnout našimi ' 
,bohoslužbami. do současného: života shonu, a; zmatku, '.musíme li ej,:, ' 
,dobře sledovati,~: s tykati se 's lidem, 'studovati, duševní i hmotné, i 

" i>~óúdy doby;. abyéhom ;tiítO.Iulplňóvali duchem. KristóVÝm' a. stali 
seďÚlkdooprávdy'-omriibus omniaa', vykonali své :pošlání' jako ,sůl,' 

,. 'země:K 'tomú>ÚčelÚ::musímevólitiživólná ténl.ataják. pro 'pro-: 
mluvu:, tak i pro 'modlitbo.vé, ;·vložky',. a" ne 'stále jenpřemíláti: 
,ďtéňúlta, všeobecná' :neb'těŽCe: piůměrit'pochopitelná. ' Jen' tak ne- ,', 
mine,se ,liturgie, svymÍíčinkenia přispěje svymi, 'prostředky, ku 

, ,ivýšélú'vlivucíí-kve naveeřjný,živo( Raději 'všékrátké,abydiom' 
", .udrželi' záj em 'a, sOu:činrio~st ' všech 'aŽ 'dokonce, ,: ale' pti "torn' vše 

, obsažné a promyšlené.: Životem k 'životul, ,," ' ,.' ",:, ' 
" Ak~~~čriě':při~~ié:nie.:k~:'i~š~~í přÚaŽliv~sti~.a'iíČind~sti li-

turgie," budeme-li'v nich ~ důsledně' dodržovati' linii demokiatič;' 
; nOsti., Lid' jé: iv : CČS subj ektem:li turgie," proto živel· laiéký. nutno 
uplatňovat iv:čsLliturgii, která musí býti v užším i širším smyslu " 

,dle, předéslaného : přehledu liturgického hnutí . liturgií ; obce,' ; cii-:' 
,! kvei a:ne snad toliko'. jednotlivé ó;soby~ aťliluqtovy, ať třebas, 

'~ "některé" jiíié;Lid se chce modlit, lid: chce k' Bohuzpív!,,-ť á: ták se 
" povznést k: výšinám :nebes; aby, pozapomněl na:všední' rmut: a;na 

,: " prso'u\ OtcO'llých' mičerpaLosvěžení. a z Jeho'roh'u;:mib~alďoleje, 
'posily'v suchoparu.svého nynějšího svízelného: života, krátce, aby 

, ,:živelnóú; kolektivní PÓbOŽÍlOstí posílil svou 'víru,: naději 'a 'lásku. 
-Mohou-Ji byti"snad někdy čsl. bohoslúžby ,nazvány, produkcí, ted,% 

"jenom a: výhradně'produkcí' lidu" jmériem::lidú~a pro lid, :abyďse 
" " "j ich móhl; co nej účinně'j i účastriitistfídávě ,i. spoleČÚěs: duchov- ' 

',ním, jeriž:toliko·.vede:zfpořádkovýéh.a, melódickýCh:důvoCIů;.Té 
! :cživé součinnostUzedocíliti ;střídávou: i společnou modlitbou:neb ' 

\ ~ ~ ... <"", • j .... f, ' 
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odpÓvědmi\aďzPěv~m" :íen'žby; mělbýtit6liko sbci~~vý:d1idóvý);:, 
OjediIl!ělá sólová' čísla: na' kúru : nutno též' organicky ':včleniti, do~-'. 
celkové ;lidóvézbožnosti, :aby, z ní. obsahově i forinálně vyrůstala; - • 
atakhárm~iúckyzápadala ~o :nejvíce':do, celkového: r~triée. H 

'; " ~:<' •. r,~ , : 'I-j'''; ",',> :.i::('.~·=~.:J. /l;.--,:~:':, 
': . -, -' '-,,';~ . ,> .:~' ~*--'~~- --. '. '. : " ',-' " .. .".~ -

, ,. ", po ;n~d,ávná. ~yli{ Htw..gie v>mnohÝchďeva~~eIi~ltýéh'~birkvic?>', 
r~#)lěkt~rychs#á~"našicl{čl~~ů.ďin~ivi~ú~li~t~, íu~b, ,r,~ci.~n~Hstů, . ~ 
popelkou. Svým prehledemvyvoJe hturgle a vyznamu JeJ1hopro -

, ' - riáši étrkev' chtěl jsem přispěti té tomu, abY,zájem o'liturgii' V na-' , ~ " 
"šich řadách neutuchal a' její význam'j>ro ,CČ,S'se'nepodceňóval, " 

, -neboť' žijemepromiscue,'sřímskýÍni ipravoslavnýmÍ."katolíky, ' 
, jejichŽ', bohatá Htu'rgie 'ilmechalilvnás' všech "úlačné "residtíúrii 
, 'porozumění a má stále 'nemalý vliv na naše členy. Srovnávadm 
.. studiem Hturgickéhohnutíosvpjhne si vyšší měřítka a; poji,stíme 

", si zdravou linii :prodálš(r'ozvoj 'náší čsl; lihirgie. . .. ;'." . ,,; :, 
_.;: ;:. ' " ,:. '" ~I?r::R. J!rban; , 

) . ".' \ 
'.~ - " 1" 

'. ,;\,';:> ":':', :11.':, .. ' "'" . ,i;;,,~, 

'~lÍisioťiCkinastin' výv~i~ncľuk)/o 'rilúl;sti 'v' :éirkvíťh.*) :,;;. . 
,~.: -', ; :-;~.~ ,~-~~; >., ,~;>'."';t"; ";!:' ,~i.-:·'.:j':~:; ,;' ";'-::: n·;;···· ( .~:,) ~\, -:: 

" ,'i:, L·lpóienimilostfpř~d! křes(anst~íriz:'I' .,' .. ,' 
,; ',.,.~.) ~ť: '(c, )"': .. ,~"-'.~::.".,':"~<.'~! " .f;~·~;..!,·(r·d<.~i;:· ,~~~':~i :<'.<:';.;'~:: <n :;" .. ; .: ..... ; 
,.K· označení milosti užívá se" v.; křesťanské "církevní, . mluvě \ 

·ř~ckého,slova '. cli a:ri s'a 'lati~;kého g ř a 'í i '~'. ; Řecké,: slo\':o' 
, ' ch a:ri sje původnější av.církvistarší naizákladě řeckéhotekstu 

, / Nového"zákóna ,aještě;.vícv;důsledku historického fákt~; :že, ~ře~ 
sťanství šířilo se nejprve na Východě, řeč~, řeckou." ',I \,',', 

Co znamenalo' slovo cha r i s1 Slovo není ovšem 'původu kře
sťanského; ~ bylo;,křesťány:. přejat9:,Z' ře.~kého': slovníku, předkře-· 

, ,sťanského, ale: bylopostupn~ naplňová~o; kř,esťanskými nábožell~ 
.s~ým obsahem, jenžsé' ovšem m,ěriil.> , .: '. ~r; \' ',: 1<;:' .,':; 

',t ,V ! předkř~sťanské ,řečtině" znamenalo, sl()vo , c ha ri s zevní .' 
:Qsobní .kouzlo,. půvabj vnadu, ale .i ,niterní:půvab duše, totiž dob-:
.rotti:av lídnost, daskávosti ;též 4*, a~vd~čnost.:;V :pohanských: ná:
".pisech'znamenalopřízeň, ;náklonnost,yyšší;~sobnosti, ,především 

. :panoyníka ,kniž~í1l1, k poddaným.'y: náboženských.a: t~jných kul- : 
, ,ť;;,tec:h; (Il1ysteriích) ',znamenala" ~ha1:isskutečne,kouzlo,\mag~ckou 
,.~nu a:,vyšší: tajlloumoc~; ~) ".;' ,'; ,; ;;;'",:;;;"" ;'",;rl(;',,~' , 
, \.' ':,V náboženské mluvě, odvozován obsah slova charis od ,božstev. 
, -V' řeckém,překl~dě Starého zákona,z d?b~ předkřesťanské,-~ tak 

>!') V';téločásti'poúžito' standaidníh~ 'spi~tÍ"T heDJ ci hi ne"o:i'iG~á:ce, .' I 
vydaného stálým výb.' Svět. konf. lausannské' '"O víře a zřízent' .",,~ ~ ,;;, ", 

"':" \, . 

6* , . r '~ 

. , ~' 

J; 
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'-' -~V~~é:Septuagintě~yskytuj~ se ,~ice slo~o charis," ale. obsahéin 
, . ani tamnepřesahujep'ojmů,pohanrských, zramenajícooží ,příieň; 
, ' ,a: požehnánLP.ojeril milujícího Boha dobrotivého nebyl sice $ta-, 

'rémuzák6nunaprosto neznám;:,vždyť>láska boží. k člověku ;byla ' 
také zákládem starozákonní~o; náboženství j ale ď spásonosné činy, " 

'boží nejs<?\l:pživ~yány'.v,prvé, řadě )á~kavou. dobroti~ostí, boží,,~," 
nybt;ž ipróir,~ujívíce;svrchov~nou:lnóc!a:sláýu boží,:spravedltio,st :, , 
ásoud:,Vprorockém'období 'prokinitá' seni'tanľvšesvětóvóst Boha; 
ále t {dooo po~ iá j étívýsfupújedo. popředF#tyš~eIiká~ia~oíi~, ~~á:', ,./ 
slulíýjj)dplaty,'kdežtóďMi1ósr'deilstVí,)tii1Ost,u~tupUjí.p.o'.p'ozadí; " 
doplň';l j ke i jen' '.~oŽíJ sprav,edlnO!;t; :,Pio ::,t?to:)nilóstiv(,cliápán~': 

'Boha: neužívá se,~v:íSeptúagiritěsloya c,h'a r5 ~.':;ále,é l'eo s,j.,t::j~ .' , 
, ~~i}\?~!á'~!h:;~',,''':' .. -''-' .' .:Jl>':.,::";::.:~'t"· I",,,,, ,c·"", " I, 

,:,·,·;t·~,\ :' ."~" ,,' . ~"-i;t, -'.'-,.~,,- ~~-:f"':" '" :,-",~', ':;",' --<' " 
, : ~: : .,.. \, 

':'/2. Písmo,Nového zúkoitá;"',' ,J,_, 
".'- ,,',--1'= (t""',l-,:~\"·:~~,:·:':.:·!(,'·'''·'I!~:''~;·l'~.~'.)~:~:"f\'\;;'-'\:"",\'{": ,~:, ';~'''<:-,>,. , 

Zákládníma stěžcjným pojmem stala semilóst teprvCv kře
sťanství po stránce věcné i slóvné. Po stránce věcné již v učení . 

:'áživotě a díle Ježíše Krista; po. strárice 'slovnfod dob apoštola',. 
·:.,.,Pavlapočínajic po,celé.další,~:křesť~nské d~jiny., _ ,.~, ......•. :.:'., '.,:. 

, , .. ' ;' .•.. ,Y·.e va n g e liJ·ch' neužívá' .'JeŽíš;':':':' vřeckéni' 'origiriále"~' 
, 'ď slova c h'a ri s. Matoušovo' a Markovo evangelium, ho vůbec ne,:, 

'znájí' a' na osmi místech v Lukáši, kde se ono slovo Vyskytúje~\', 
. nemá.významu specifický křesťanského. Janovo:evangelium niá 

, ~lovo'chaHs 'ni'třechmíst~C11,; ále'nevkláda"je'::doústlPánu, nýbrž. 
, evangelista 'používá, jej .. y prol.ogu; v,',!. kapitole I na .:vyj ádření 
svých ~yšlén~k,hodn~tícíé:h dílo,a' osobnost;, JeŽíšoyů.Ostatně ' 

,Janovo i evangeliÚni • je . dílo .ilčerié, nikoliki 'součásť tradice v, Je~ .... 
,.;. 'žíšovi:;:~:'<;~' I ',,'tl ;' .. ':í::~', .. ,; '.',,: ; . ,<., ,:".: .' ,':.;') " 
'~'ď : •. :;j};.;' ťř~s' ito,)e :nev'kláda jí ;ev,angeii~ Ježíšovi d~', úst' slov~', "()z~a::-;, 

. čující milosti JežIš hlásalď slovem i ; životem, , celýmživote:n1,ďnej~n 
, .i smrtí to, co 'stalo 'se~ odlišnotiúúičkóu' ve' smyslu' křesťanském' a 

" karakterfstickým' kře~ťanským. obsahem: pohanskéhó 'slovachari,s; ",',. 
totiž '.otcovství boží ď a boží přímou 'a,: bezprostředrií: yůli .'dáti·' l~d~ , 

'štvu· hÓží: království: :'J ežfš hlá'sál á' 'zákládal·božíkrálóvstVí· Iiá, ' 
. světě, boŽí.vládu dobrotivoú,"iriilóstivou,'laskavclti;'Ovšefu·r:sva.,;," ....• 
'toU: asvrchova,noíú' Královstv{ boží,' j ak . je. hlásal iďzákládcil JeŽíš, , ... 
,zríáme?-á .. vše,:co,yýjádřujé\ slov9,~~4ár.is.S ,božr;VŮlílď:spojo,vá.LďJe:- .. 
žíš'mravrtóšt/'ále:i" jistotu'a'm.oc spásyastal'sé: tak/pro Křesťany' 

." pramenein toho,.v,šehó;·:co;vYja,dřúje; slovocharis
ť 

v:mysli~řesťari~ 
c' -ské od/dob Pavlových~áž na 'našeďčasy.'V:něni.' je·milost božive 

", ' "', ~ své plnosti 'nediferencOva:náj :nérozlišená?neaplikovaná :riá.'různé 
okolnosti ,životní. Církev křesťanská. a ,jednotlivé církve:pak'pří-,. 

, nos .;JéŽíŠŮV ;diferenciÍjí;:rozlišitjí:aaplikují' podle toho, 'ják:chá
paly Ježíše;a'čjehodílo:'Jakovše':ria<Ježíšóvi,taki: jím hlásané , 

\ ' 'a zakládané boží k~álo,Ýství podléh<\ dočasnému, a; proto. různému " . 
,- .. ~hápání a výkladu a uskutečňování.' " ,- " . '. 
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, , 'TentO' , proées . rozliŠování; a LvysvětlovátÍí boží (~ilosti ;v I 'kře.:.' 
~fanstvú; záčhÍá': prVníin, theolo~em :. křesťanským' ;''::.;':::J 'apoštoleiÍÍ" ' 
Pavl e'in;.Pavel:stá,lsezákladá,telem,křesfánské\a,'éírkevní na:' 

t tiJ{ýo/milOstL Své.1učení;o milosti 'formuluje "pód/vlivem.1;Životní 
~vé zkuš,mostináboŽemké,'a':mravní,lV Pavlovi: zhroutilo'se!jeho ,<. 

" '" <židovství! s ',veŠkerým' íSystémemlegaHsmu 'a' fonnalismti,:'zásluhY· 
',a odplaty, Zůstal sám se svým Bohem, Prožíváním Krista'poz'nal; 
'. že vše"co;máa;:Co'je;má ia :je' jen od 'Boha';;Celyjeho"život'i' 
:předevš'ím:jeho',spása 'jé 'óď Boha;:milosrdnéIťo~;'odpou'štějíéíllÓ~' " ' 

; ,Paveľuvědomil' sizesvé:živothí: zkuŠenosti;'že: člověk:;fe.:zlý, ": 
,I. "hříšný; ke llříchU:nakloněn)'JedinýťBůh:může tu' pomod) A, Bůh ' 

" Chce 'pomoci,< ~hce 'lidstvo, ď člov:ěk.a 'vykoupiti': spasit!: Chcej)svoi
-

, "'\, hodit 'od hříchu' avaáti riovýj~ lepšf a,\vyššI: život;::Mílost';})c>ží;; tof 
, působení"boží v srdcích lidských: 'Bůhťodpouští,'povznášíknové- ' 

mu'· životu, udílí zvláštnÍI daty,' inspiruje:a pósi1ujek':i1ové?činnb~ , 

, , 

, . stL Milost·boží!není nějá.kávěé,:nějaká : entita; ale~'je to"1činn:os~, 
bOží, dynamika, směrem, k' člověku: NaprostoinezasloužeIÍýi:dar, . 
dármo;daný, člověk nié'nepřičÍňujéke'svému'spaseilí,rnež(žetje ' " 
,přijímá,! Ai,přijímá'je v ěr o ti:' ,;MilosW spaseni Jjste':skrze,l'víru., ,~' 
a ton~saini ze sebej dar, jest to boží;'·i;(Ef.~2í;8'.))Milosfje:podlé' '~'" ' ,i 

:' :Pavla:' velkomyslná láska i boží, idarmo\daná, 'nezasloužená;' ktei-'á, 'l"'" 

, <' 'působí v Kristu a> skrze 'Krista" spásu člověka';a)nOvý/.živoť;! Nej;.. 
:víc~se PÍ'ojevila'v,Kristu 1 na':kříŽirY'Krištu'. na kříži' soudil; Bůh 

,", hřích: a ,'odpustiI:Milosť ia: víra"':"::: jsou základy,"j ež\Í1~soú. :celý ; 
, ,. ;život; Pavlův:: Na nich: 'spočívá )život kaŽClého'křesťan'a',; Kte'sfan-

;ství zbavéĎ.óstarožákonního omezenf:)mi1ost" boŽr;je' pro'vŠecnny; , 
·PůsobeIú' boží'i\~: ,člověkůuliřipisuje lbožímu::svatému; Duchu: ::Ten 

, působLrůiné 'dary;:" 'člověku a ',Hdstvu iPodle 'růziiých'; životních' 
" ,okolností, Aléijestr:vše'jedna'boží,milost;l'totif:bOží; láska~ !Jésf.: 
ď to'vlastnost Doží,' aktiviťá,' Činnost/piísobení hožt;Žádna-věc;žádné ' 

i fluidUm; O :viditelných prostředcích: tidíle.rir mi1ostilPavel: neuva..: 
. žuje.' Teprve 1pozdější theologové 'církevní: upínají' více'.pozor
nost kjednot1iÝý~ prootředkŮID spásy než'k Ýykupujíéí ,činnosti, , 
'boží samé, '.,,~ , ' . , ':', " 'j, . '-' ~;ď' 

',' Pavlo;a na~a:;o:milostil stála·,,'se:,~áklad~m ~Š'~~h'pozdějších , 
, ::',úvah církevních o milosti. Zvláště'dvakfáte v křesťanských děii~, 
,'iiách:zasáhláhluooce v"ČÍrKévníhlótibáÍlí 'i, v":církevní'život: za " 
", /Atigustina;a:,~a veliké irefořinace;'Tnáš:Mi~tt::Jan'Hiis, byl 'ovliv-; 

.~ 

':;~;!:~t:~!::,;;:t~~;!;~~~~~)vĚ~~i:';"g;;:" . ;·:H' .. 
.1 .... ', 

. >', 

>;';;:Nauka','omilostiVyvíjela se a,byla: formulována>jinak'na;vÝ:~ " 
, :éhoděla':jíriak;'na'.,západě;,.Ztoho i vidět,<že~ďnaukajcírke~nUpři 
,',větším' rozšířenI: Křesfanství,' mÍstníin i· časovém;tÍemůže' býti;j Eid ~ 

·ná.;a';taž;:r,j:1';\\ }" '. ~;;'oj ~~ .:;, .. ~. ~; '~J: '~'ji' ii-·,'2~(.,~'-.C1:?:;t;"·; 

r:, ' N a"Východě ,,;theologové~\ a > křesfanéi"rietheoretisciva1i~, příliš' . '~'., . ,. " . . " , .:. . ... ~.. ," - ; 

", 'o, .. t"' 

, , , ," .. ľ 

" 

, ~ '" ' 

" , 
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< o' milosti"ahiprožívalL ji ,a' byli sL W:vědomivíce 'v,dtichuJežíšé, ' 
,,'Kristai,Z,:évangelií.,n'ež,v duchu:,Pavlově.Nedávali;taksilný:':dů:,.", 
, raz na zkaženou a; hříšnou. povahu lidskou;a j protL gno·sticisnl1i a, i 

manicheismu.,všímali řsi~'yíce, svobody Jidské:;vůle. Také; neoddě:':, " 
lQvaH Jak,silně,~ přírodu :od',nadpřírody;Nlivem; filosofie,novo'
platonské ,nebyli;Í1ěkteříizLnich,;; prostL: i prvků~.!blízký;ch 'pan_

ď 

)theismU,~; ~:;" t~:~ ( ~.;~! ;rl,i::. 'J;:~ (:, .~~{ p :1~'~; d {i~":· \ :U,! ':{~.' :.: -:,,~: ~. ~~.,:: .; ~ ;, '.. /J •• \' ~ I ~ ~ ';, ~I' ~ ':;\ ,_ .. 

,', J IN a:výc4o~_:byLveškery';svět: i ,život křesťana ,považován za 
dílonbo#; milosti.;l\1iIosi. ,je: projev Trojjediného, Boha: , dobroty 

"boŽí;,láJsky,Kristovya.přívětivostLDucha:;Nejénvykoupení á spá:': ' 
, 'sení",alei Islvoření,;zjeyení,' ,prozřetelnost ,a: z.dokonalení je pro';; , " 
:jey,bqží;milosH;;Milost. se',proje\Íuje vcelémsvětě;<c~lé; lidst~o ď 

- je, předmě;fem'působenCmilosti" boží:! Pro královstvLboží ,'nestačí 
pr;VQtnál,milost ,a ,proto; y,Kristu; j est'dána" zvláštní milost ,a ;pro:-
hloubená .. schop~o~t,v;,Čloyěk~,za .účelem spásy. li,hu ;,,;,;', '/", , 
:::tj: Milost udílí se ,v :církviskrzekřest."Vůle hříchem je, sice ďosla- - ' 
,bena,; ,ale! ,není~,zničena.: ,Člověku:,ponechána::v' mravním'; životě,' " 
<možnost, volby ;;Bůh~epůsobÍ; nic' y-člov,ěku bez é jeho, rozhodnutí j , 
: dává ~ schopnost 'l á.:, posil új e.; j Milos t boží ,~, ,toť ; tyůr~L: spásnosÍ1iÍ 

, e' "n" "T"" d' " Boli ',,,.: ," ,.',' .',;, .. ,,' n" ' :~n role. v" rOJJe mem: u .• ' ,} , :. ,',..' ""'_,' "", 
;:,;" 1 Východní 'církve a mezi nimi ipra voslavné' církve zůstaly' pro~ , " 

: 'sty ~ vlivu Augústinova' dosud. ': J ako, ve, všem , učení,,: tak i v/učení, ' 
o:milost~j est ,církevní; theologie': východní .a' pi'avoslavná' pod ,vli
'Vemřeckých, otců :církevníc~ z~ starověku" křesťansk~ho. ,N ezdů- .... 
. ráz,ňujeď ,tak, silně: ná:sledky prvotného, hříchu; připouští,nutnost~ 

ď,rozhodnú.fíiČlověkovav'dHe spásy, ,v ospravedlnění ,vidí vsouhla- ' ' 
',:sei~s, církví;'západnÍ,proces,,;v, němž Bůh.'činí: 'člověka spravedli-" 
'vým,na.rozdíI,od reformačního názoru, ,že Bůh,prohlašuje ,hříš,": 

,':níkaj;pravedlivým.Neuznává ,nějaké zvláštní miIostisvátostlié" 
, _ ',ale,posvěcení připisuje'působení s'vatéhoDucha v církvi"jeliž po-

syěcuje :y,důsledku vtělení. a' vzkřišenLk :noVému 'životu;, Ulavrií' 
,myšlenkou východní, theologie je, dosud : 'Bůh : stal se, člověkelll,, 

.. ,',', cabyčlověk.:byI,'zbožštěn.' ',:> ' 'io,;,."i) ',;,""F',,;' ,':". 

:í:,L:\;;l ,i,::':,: :;4.:,Zápád před: Augustinem. ,,:';, ,,< ď 
, '".~~.~~J'~ 1L:-·>:/,~;:-;"j;;:·, .:~' <7 '~~~l~'L:"'J.;: ~:,<;;:',I,:) ',':: ,;L:»;:~:f ,o;. í:.~)H;··/~~·~":i: • .f.~ <:-~~'., 
,.y~;v~ojiiuč~ní o mil~stifv ;~áp'a4ním kř~s.ťanstv:íí~J~žnor~,-,' 

,zeznávat ořJdobí před, Augustinem, ,'potom ,theologii Augustinovu, 
a "lióriečríě stře'dověké' a novověké 'llá,z'i?ry', čírh-ve,. kaf()lické~ ~;: : , z,' '" 

Před Augustinem neuplatňoval se vliv Pavlův.' Ten byl uplat- ' 
něn teprve Augustinem. Západní theologie křesťanská se vyvíje~a' 

" pod, vlivéril ,vědolllí'vítězství 'na'd římským státem a bylaovlá-, 
.... ,dánamyšlEmkou na mučednictví, jež zaoiraló veškerou mysľ.kř(~

~ťanskou,na západě. Bylo potřeba náporu;vůleJidské,' úsilí;ener- . 
,giej 'proto mýšleDka napníní' pád lidstva, mi<hřích,azkázu'při-:' 
rozenosti a vůle je v pozadí. Při tom ovšem i na ·zápádě. převlá-', " 

,dala myšlenka"že: Bůh;jest"to, jenž, dává, spásu~ ;kterou:člověk ' 
~ \.< • '~', - -
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-získává skrze,Kr'ista v církvi křtem; 'Tam získává ,křesťan ,ospra,:, 
" ... edlnění "a;;,ním ,novou sílu k. dobru, ,nóvýživot. Byla to C tedy. 

" zPavla,positivnf '; část ,nauky ó, ospravedhiění ,neboHposvěcÉmí. ' 
" ,I, • _ " -, " • ___., ',: :.' 1 - ,,," '".- _r ,,: " ....[,' ", '" ~ • ~....; , '., 

:'\ ,: J "l,l:; :~~;!,.;Li:~; ~ ... n, 

, ',C 5; ,'Augustin., ,', ",' ",', 
" ;-""":'k"': -,', ;, !/-. " " .. ~: .. :~ o:. l~.·._-~ 

ď ,Rozhodujíce vliv: riá , učení 'o ,milosti,y';křesťanstvu západním, 
',' a, to ,nejen na ,katolické,' ale, i' a, hlavně~ reformačtÍf neboli; evange-. 
lické 'měl' Augustin,' biskup' z Hippa;:'~eho: učení ,0 ,milósti'bylo' 

>'ovlivňováno jednak riáladou doby, v níž' žiUedriák jehovHistní 
'mra~nra náboŽenskou 'zkuše~óstía')nehúi:p'osledním 'místě apo;- • 

štolem Pavlem. -:,,:. .:", "'."',. ,:,;. ,;;;';':J', ; " ;V,í,: :' 

, ,Jť';'a)Pókůd se' tyče ',nála'dy!dobý;,iTa'byhi :podmíněliaípádem, 
":veleříše ' římské;' 'J ak'vysvětIif i tén'"pád t 'Hříéheni' člověka I ;"člo-

; ;V1ěk:je bezmocný, bez naděje, ,dégerieio~lliný, ;PůsobiLdu(tedy 
"'vždy,víc, uvědómovaný úpadek staré kultury antické,'Théorie:hří':" 
, , ChUl a jeho důsledků ---:' zkaženosti,lidsképřirozenosti,: ,,: .. získá"
: ',villavždy vIce vlivu. Augustiri tuto'th~cirii vypracoval dopoClrob:-

na ve ,shodě se svou mravní: a riábož,enskou zkušeností' a, ve shodě 
s Písmem; nájmě s Pavlem, "',' ',"', " '," ': 
~:Au~ustinóvY> názÓry o,inilosti':ďLid~tvo:'zhřešilo:ďv~Adáinovi;" 

,následek'pádu "je! naprostá' z~a~eóost , lidskf ·přir.ozenos~F'·1V ůlé . 
, , člověka je podrobena, hříchu, ,zlému; Člověk sám neschopen dob- ' 
;'ra, po. němž všakpřecétolik toUŽí.'PonloC musí, přijít od Boha. , I, 

, "Ni>řišla v. Kristu ,Ježíši:: V' něm' jé božf. milost. ve 'spáse á vykou"- ' 
jjení Is~r~e itěh0-ťMilóst je 'nezasloužená; dar~ó;~daná.BůhzaČiiia. 
milost,'kteiá ,předchází vůli lidskou. Z 'ini1ostijepak 'víra 'a zví';;.' 
ryvzniká ospravedlnění,jež znamená odpuštění hříchů hez'zřete
'le na 'výkonalléskutky minulé,Z: nespravedlivého 'člověka, stává 
se spravedlivý;': Víra , je dar milosti;.:' jé.vlitá:od Bciha,.·uschopňujé 
,člověka (vůli); ,že ,může, konati dobré, Bohu:.přijatelné·,'skutky~' 
Ospravedlnění uskut~čňuje se vé, křtu. Tam, se ,odpouštěj í hříchy , " 
'a ,udílí se. svatý Duch. ,Tedy: óspravedlnění děje se jen;" CÍrkvi 

, (katolické)' skrze;'sváto'sti',Augustiů ritluví io::i>redestinad',(přéd-
"~,'. určení) ,o 'riížďpak mlúv('pfédevším'" refoi-máce;"roz.hníjL před-· 

" I,' urče!lCke 'spáse' a::it,lilost: Vytrv~iú ' v,ď dob:rém, : jíž • neCláyá ." Bůh~ 
~všein: Na' otázku: proč jí nedává :Bůh:všeiri/odp'ovídá: to je ta- , 
.' j eDiStví' úradků, božích: Při, tom' nepřehlíŽí; rieoporní jí, rozhodoÝá;' 
'ní lidské vůle; Je potřeoáro.zhodnutí člověka."Bůli působí' skrze' ".;" 
lidsKou"vůli/ která. mi1ostí'jx;ži" stává"sesvóbódnou,"odlišnot{od. !': 
;pu'du :a'instiriktu~:Tojé:télk zvaná m'ra vn ís'v,oho'd a;I;',;!:J: 

k • r , , " • ~_ 

'c " " " < " ,'.,.'. " 

.: " 6}:Pelagiafzismus a:seniipelagiánism~s.\· 

,', " '·Proč A~~~~tirif~rm~i~~l ť~~' d~kl:ac1~~ : ;v~'riáZOry o milo-
sti;'mělo životní,důvod v tom, 'že tehdy vystóúpi1 britský 'mnich, , 

'Pélagiussesvýminazory o milosti, jež podle Augustina ohrožovaly , 
, . - ' ' . '- . '- . ~ " 

/' 
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, 'úČasť boží' na)spáSeJidstv~;'Kvti1i( l~pŠíthu' póro~uměilLÁůgústi
',noVí, 'ále:Jéž' k,;vuHnašemunynějšímu :chápánL'milosti ije:třeba ,,', 

" - " ,se'z,riáillitilse's;nazófy'PeIigióVýmÍ', á.ť:v;ptlvodnfpOdol>ěneoolve" 
zinírněné,y takzvaném semipelagianismu.: ',' ',,' 

Pel~gitís učil ď~,hřÍchu'aí"6iriÚ~~ti::, " , ',', 

,,'<;i~j;Ádam:byrhy)z~mř~l;i':kdybynebyl;zhřešil::;n , ",;i " 

'1 '\, 

,i: ':;;:J»)~ H~ich,'rACl~mů\PŠI~~dil'~jJn 'rA.dáino~i/Jh~ili~1i"c~léin"ú~1id~· ' 
"., . :~~~m~;p'?í~?lé,~.,t:.,:;;.': ,~.l;~';r ',;",'::;,"!:: .?:~j'~;l::::::"r;l;~i:,:!;:", l:;,:!; ,;J;:)::: . 

," '","~;;,.c),~óvoró~éné.dítky,jsou p~e4ďBoliem YJak~véinstayu,;:,y:j~: ' 
, <, "kéíii,brr:Adarii~.rnež"'·zhřešil.'. ". : ,~ ... \~ ... :".:~:~>.::('~tj:\,.,":.~j. ,:':~~~.~~,::;\,~; ,J,,~,~/~::l(}.:~y.~~ 

, ,.", )d); Lidstvo není podrobeno. smrti snad, protl>;že A.chimzhřeŠilj 
, ,': anehúd~.':'zkřiš~RO ~pi~to,'; ~~~ ~,~Ži~~Yl:.y~kř~~~~.,'::<',' '; :;;"",:r, 

, :'.; '\'cL)e;e (Tím ipopřen,dědičný.hřích' ,veJormě, stanovené ~církví staro~ 
:',',',1' i' :'·~~Křésfari.Skoii.,'~~~·:'.'~:"·;[{~\. ";1~1;L>~'1 .;i'.~ ',/u ~"~:·~:P,-*··J:.'··': ~,"-~~~'."I~ 

\' '.);';::fF Zákdá': (MojŽíšův)" v~dé ilidi: do;sehé',taiC,jáko evangeiiUht 

- '-, 

.' 

-', ·~Ježišovó~) :\)'.}{)~~ť\ Jetl' .. -' ;'r~~;'::;~Ll J.fiL:"1J':·;al'-~ ii~/,·'~~ .. <;?~'/L:~\· (~~l:'~: 

. , ~h,r/ ~iéd,Kiist~~ byíi:ri~ i~tětě";lid,~, i~,~eří")~e~řéŠili] ~~~~t.;i 
. ,,:; ,h), ;l~rvotný', člověkbylsmrtelný"pyrpoch:obeJ?ďzléžád9stivO;' 
sii,nemělvyšši milosti; ',ale 'mohl 'Přece ze 'svých" přirozenych Sil 

. :í,)~~r ~~i~,~g~~~ a :~~~~?~~,~~~lS~';~~~:',i,;:'.':;'ď); ~';:';~ :,;; [, .;" ~'::. ,;':~~':.,:,:~;~~ , 
, " ' i) RodíIIle,se"b{!:!:,ctnostii"a!~(i,oo.~d~říchu: Adam~š~odillia:-
':stvll"že; ot~yřéI. ce~t!l;,h.řÍ'::hu: a; q~l;pr.v~~, zlý pří~lad;" to~o;:p~í:

,., 'kladu následovali~ jiní' a rozšířili tak moc zla;, Kdo však . chce" ten 
:může: bez" vyš'š{ J bož(: :pomóci . ;dosi~(; bezhříšnosti' ': ,,,ne; vyšším' 
~··.'stup~L ~;~'J'" -!{I:'; ~, ':\'u~~:;,:~",,~",,~,v''':;\:~, :::~,: ~ :1:< ~'~~)" ',"; ','; .. ~-'~'.'~[~" . .', ,':"':~~'~i'~:' 

;':\;o.j) oVůledidská'dé :stej~ě naklo~ěn~i j~k k~hříchu" ki,~í~',:lt~k ' 
kl dobrul,Podoba se}vázejje'jíž :ramEma ť jsous, rovnováze.;;,;:: ;;:' 

, 'í,ďJ k)"Néni 'třebá ,milósti ve.smyslu křesťanském, není,třeba křtu 
",i" d :'v'v "hv , h' ",,,.,. ',' , "ď " :,lla'o pusteru' nc u.,',',L '" ',''.,'., :,\;!",," 

,'.'~ ': '.' )': ;,"P'odtiPelagiá ~je ~š'e:'~ilostí.:' Milostíj'é i 'sv6bOdná\;ůiJ;riéboli 
, '. ~možnos'ťkotiatr dobiť>/ Clltíti ''ltonati'dobro'' j e"věcCčlověka:d}j;' ,! J, , . 

'" ··-.;..i~)H" {: f."'."li:\~:-:< .·::.l.;,'·:!"'"'~':;' ~<'-;l ': i}i- :,' , :;,~\"" >:~n '.\{o/"!"~ >~;'''':f»~!( 

. ;';ii[;Mi1ost ."7"·to jeCZákon (MojžíšůvLi účení 'a;'příklid,Kristův .. 
:::' :$pa~ení jéďÍnoŽn{hézďzř.et~le: na,KristoVu'krév.'MeZj pohiúlskou 
. 'a,.křesťan'skou mia~ností: není, rozdílú specifického,jenstupeňTé' 
frůzný.Křesťanská.níilos(-, toť.Kdstůvpříklad, 'te&Y.'Iiěcózev.-, ' 

. " . :llíh,o,ni~ .yňit,řrlího.~T elľiiepůsob(ďspasé,~í, nyhrž; ; cu' j e.uléli~uj~; ',; 
.člověk se :ospravedlňuje sám'- .MilošLudílí ,Bůh-'podle:·lidsKýéh ' 
z;á1sluh. "'ď:':.'·"< '.:' .,.,,~ '. " •. ~: ',',,",]";' ďJ 

~ Pelagióvy'".názorý. byly ,církví zavrženy.:, Docházelo pak ke 
kompromisů~ ~mezi účelÍhn Pelá'gioVýffi 'a clřkéyním. , ,Ten k~m'; 

>promis nečinila ' církev, ale) theologové/, kteří hÝ., bylLrádL tičen.Í' . 
\iPélagiovosmíři1i s, církví: Tomu: směru se říkásemipelagiánismus.' 
'Náz()ry; še,mipelagianismudají, ~;e: šhrnout,a,si, ý:;tě~hto,šesf.vět: 

\ , . ~. 
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",' '1.PoČit~k,víryad()brýchskittkťcrychází:~dČlo~ěka:;;;,;(: 
',' 2.Čaověk sv~uvÓlí(dom:o~()lně)/~ouhhlsí s',přéďcli~ejicí ;ni;. , , 

, 'lostíí', jíž. se ':mu' dostává' hlásáÍ1ím'učÉmím'Kristova; li: dosahuj etak "; ", ' 
.' Ospravedlnění:,"',:: ,:,0, o, .. : ';, ';';':.>.'/;: ,': "1: :,:;ď" 

" 3.,yěčného .ži~ota: dos~hujr j~n: ti, 'kdodobr~~~lně uvěřili', ' . 
. 'v,,~ha"a kdo:ocho~ou k víře,; tedy'zásIUhóu'víry, obdrželi pomoc .'.' . 

, mi1~~ti. ,; : " :' ',';':: .> .ď. >:",. ',': /' 
,,",:::,pVyVol~ní,kespáse:..::...t~ť:pfeďzvěděník~spás·e;': " ď,":\ ~,' 

.,ď::;~ sJ Mil~sLvytivalosti ilIává' Blili. těm,"oniéhž;vIi: žě' jr'Po~žijt :. 
" ,'R~~,~ž.e,n(sp'~syjes~;t~ďY: '<!ílt)f,~~,4skfyiile::,' .' ;<;0;1; ~,::;,:. • 

",':f6;;~Bůh,'davá milosLprolidské 'zásluhy:;'ol', : 
" :, :'~;':" .,0::'": .. ",, ,:' ,'.'1,':":,,,,"" ;':::~.:X,:~{i):,ř'< 
. ..;>r,;,;, ': 7.(Střed~věkácirkev katólická.omiilostb J ! " 

.... ,"",.,,~ :.f} ~\', ':, :<-.,\ /;;:.~!' ~.~;;" r~!';~~ ~'t L ~- f,}~- .~ ~~:~,.j;,.-~o>. '. 

" Ve' středbvěké~í~kvizáp~dni.,bYiy] ryvijehYlnázory:'o:~iÍ~~ú' ;' 

- , 
, ). ' 

" ' 

, veshoděsIpraktickýmipotřebami:cír~veaJna':;podkladě,ArÍtsto.;:.~; ; :, 
, telovyfiIosofie;~Augustin' měl sice vlivj:aleten;byLÝ;,nauce,oimi~ ': 

. 'losti! zeslabován"Výklady.' západnícl1::theologů;:,hlavně';!římského' ,.;,,':' '. 
" biskupa 'a papeže'Řehoře Velikého. _ 'li' " "::'-:':: . ':" _,' , 

, )~; ;'MilostbožÍ'jest ipodlé:Střed~věkécírkvedru.móďáÍlýdar\ód' _ 
, ,Boha;"jenž'se"projevil hlavně v',díle,-vykoupěňí;, ,totiž ..'vtěleilí. ' . 
'umučení a ',vzkříšení JeŽíše:Krista:. Duch svatý : buď prostředkuje " 

",milost, nebo: jest,> tím;:dareminilosti;';Podle,lTómáše',Akvinskéhó ď 
'jest:milostbožíjistý: zpusob'iíčasti 'napnrozenósti' bOŽÍ-, Tul jeví . 

,. se' styčné 'body .!inezi r katolidiýmnazorem f na ' milost bóží, a ,mezi 
'ma~ický:rIů)házóry vnly(steriích:čii tajných :kúltech/Tím'stává: se ' 

milost' entitoU: 'a",poďstatou(čfm.'sivěcným i (res;) !LijiL f:·'~,i ; . 
ď ,Ú9inky~ilóstii'p~dle':clóstvadňídh':.katÓlickÝch:·:~áiotů,::jsou': . ' 

oná ,osvěCiije':mysli/davá; 'íjodriět vůli,:zapálújé:vlohu:'.kl.!ásce. ..e '.,. 

ČhiíBohu .. nlllym;' Osprave'dlnění' zriári'u~riá' účinitr!člověka:1spra;. 
vedlivýni. 'Dávána .. j~sťbóží "milost' .Ilitď 'jlřínió 'lgótekení/člověká- c .,',' ., 

s' boží láskóu) tÍ~bo 'nepřímo' a 'prostřédečně:'ve' svátostech~ividi:" 
" ,~elnyclľ'al)ůsóbivých:'inariíeiiích'milosti..""t;,:;'):>':,. :i::t'~,:;, .. ' /", 
, , ;' ':: ':' Milosf ,neruší' svobOdy! .'lidskéďvůle.' člověk ,musí ':dó~ó'irólriě" " 

'. "spólupracová.tS'hoŽí vůlí.' Bóží,fuHostičínfčlov;ěKéľ schopriým,',aby "~ 
, souhlasil s Bohéini{ dÓkončiFákfuálně: to;; k'čerilu Bůh' dává:mož;', 
, n6~t.: Záslu~y 'iiej~oit:zčlověka 'a:';jeno:vůlernyhiž ~Z,Oozí 'vt1le,j' ne':' . 
. boť :Bůlľ iíadchne: k' čitiůril 'zásliížnym 'a uiriávFje;' Od' Bólia,iá~ .. " ,'. ,~.- '.( , '1 v , 'I ,'." ',.' .,~>~~.,.. \"'·r;·~>r ~ 

VISl,CO, Je zas uzne., .,' ,", ;.: ' , , ','.,' .. ": "', ,:,ť(;. 
;, ~'ď ,: ,Syátostiďj sbu; prostfédky; mi1ostVviditelná' znamení'neviditel7" 
néďmilosti: Závís~jhlabožívůIL Bóží pusoooní v'nás' iávisf,však ' , 
natóÍn:;:jak 'naševůle, jak my ódpovídánié na\ bOžÍ'lásku:~;:)';;)~~,: , ; 

, Nebezpéčí' katolického názoru namHost',bYlo'.v:tom;;žě:rriilóSt·· 
:mohla'·býti1snadnoia byla po'važováná;za:sdílenr'nějak~ .tajemné 

, ,"hlod; " tedy něco' magíckéhoía ; héza osobní: óbecenstvís' osobním ' 
, . ~ -, -) .~ ", ,/ ,I ll, ./ ." ' .', . . . ,:- >. '" -";-" ,., , 
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Bohem~ Spása:mohla se zdát dí1enilidským; je~:jemil6stíb~ží " 
jenom :doprovázeno. Mohlobýti,buzeno, zdání, ~eoproti· ~o~ímt1 ' 

. působení,j epříliš 'zdůrazňována ,vůle. člověka. ,Ze syátostí, .~CJ:hly 
by se stá ti technické praktiký a dovednosti; .: ";" . , .'. \, 

'\.';: ... ' 

I ',' Jako' jinde" .t~k~i ~,názo~eéh inaď.mi1~st,~~amená~élk~; ř.ef~~..; , 
niace ,odpor, protLkátolicismu.Především : proti lidskéinu'úspěchu 
az'áshize v:,dílé:~;pásy;'.y.réfo1-rn:acLúplatnil ďse na 'zápádě" vliv 
,theologie 'Augustinovy. "'Jako ,'Alľgustiri, "tak'i:'r'efórmace '~ycházf . 

, "-od. vědomí hříchu; Lútlier,měl 'zdé:podób'rié 1 mraYÍlizk~šeÍÍosti " 
" 'jako Augustin; 'Mezi. Bohem a člověkem prohloubena hříchem 
, člověka propase,Tu propást" inůže překliúlIlut pouze Bůh ,svou· 
, mi19:stt Milost ,je v tom, že Bůh odpouští -člověku ·jeho hřích' a" 

" " nahízí mu' své"přátelstvU Bóžívůle' ke:spáse: člověka ukázala se 
, " světu: V:.J ežíši, Kristu. Vi něm i Búh I osobně: přináší i -člověku ., boží 

i odpuštění; ;'zvěstuje:á ijevuje slovo odpidtění/, Slávo :odpušlěn,í : 
"slyší a hláJSácírkev;Ujištěním; bOžího slova: odpuštění .jsou křest 
.,avečeře' Páně -.svátósti. 'Člověk: si ~přisvojúje' evangeHumKři': 
, -'stovo;vědóu.Víra'je odevzdáníse Bohu;:jeho,milostivé,amilújíd' 
" vůli", zjevené v, i Krlstu .. Znamená 'osobní obecenství, s,' Kristem I a 

život:ydednow,s:Bohem. Víra pak plodí dobré. skutky. ,«".:;" ',: 
·'Zá:klademfCÍrkvh.refórmačních, je ,:ospravedlněnC.z: ,.víry , 
, (Luther,';Kalvíri).':Ospravedlriěníje,',pojem. ústřední pro ,refpr~ 
mační.drkve.Co znamená ajakděje se ospravedlnění? Osp'l"ave~' 

" ",~ dl.nění: jestdarino dané; nezasloužené odpuštění,hříchů,se strany- ' 
., ~ , bOží. Bůh nečirií. člověka . spravedlivým, ale ,prohlašuje. Ovšem • 

bez .zásluhy člověka,~pouze'božLmilující dobrotou.','; í :: 

, ' " Bůh' však člověka ťaké positivněposvěcu je. Co: začal. Bůh,' ,to i, 
dokončuje: Ale vše ~i posvěcení=--'děje sevěrou,t: j.odevzdá-

; ním se' Boh\l; Víra je činnýpnnéip'křesfanova' život~;:Y ~f(>tľ, 05,,0-
bozuje Bůh' naši vůli,', dosud podmaněnou hříchu; ,činÍ, člověka 
scliópriýin lásky k Bohu, a k bližnímu. Novýživotprojevújese' 

, ,skut}{y",z,!yíry • .vtom je 'posvěcen.í :.člověka, které~d~/~~!,i'emi 
není nikdy úplné a dokonalé; Čím se člověk domnívá: býti, s\nětěj-:- ' 

. ší, tí1ň\'íce';si:uvědomujesvounehodnosťa,hříšnost.; ".y'!;",.; . 
'Refórínaé:e' ráZi1a pro ospiavecllněrií a:' posvěcení. formuli:" sala 

grati.!i, . sola-,Hde.· člověk je, ospravedlněn pouze níilostí, bOží' 'a 
pouze vírou .. _ ' '"', -, ' ",ďl' '~',J,' ď: :: ,'" 

Lu t li e 1"'a.s.ním lutheránikladoudůraz;na, lásku a dobro': 
tivostboží oproti přísnosti boží. Ospravedlnění není: proces. dění 
V člověku, ale původní fakt. Posvěcení je: důsledek. ospravedlnění .. , 
SvatostmúsLprýštitznovéno vztahu"kBonu; " " ;' ,,', 

:.. Kal ví n;: zdůraznil: přísněji než 'Augustin pred~stiÍladna 
, úkOř.svobodného' rozhodnutí 'lidské ,vůle. Kdežto,Augitstin'učil-

- "', • J' ,~ __ I. . '" .""" ;, 

'90, 
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. ·predestinaCi ·keďs~áse, Kalvín. přijímal pred~stinaci i k zatrace.ní.' :. i 

Mi1óstrozlišoval na všeobecnou a 'zvláštní. 'Všeobecná 'je: dána' .'. 
': všem.:Zvl~šiníje :dária·;jenkřesfanum!a·:ukazujE'i.,cestulspásy. ' 

Spásu; působí, j ~n Bůh,ale' ne ,ve všech ; lidech." Komu 'dává' spá~u 
a' koho ponechává :zatracení,jé, nevyzpytatelné ~ tajeniství.,> ': . ;. ; 
>,'JakoA~gustinovai naukaomiľosti:nÍá 1svého: prÓtivník~'~.Pe;. :.'., ' 
,lagiovir tak) Kal vhióva· :rigciristfcká ; prede'stinace . vzbudilá~' odpor ':' 
v:církvi refonÍlOvané v''A r,m i n i o v fa jeho stoupencíť:hJ:Af mj;.' . • 
rii o;vcinebo:r e m o n str a n,ti, 'jak se také;zvali;'; učili:. ',: . 

. ;\/i:a) . Bůh ,určil odvěčnosti;ke', spáse',tYi' ~ ',niclÍž:~předvídal;':Že 
'. budóu:aždo' konce věřiti v, Ježíše, ak' z.áhubě, o niclíž předvídál ' 

ópak:~<;; .... ", . , "'~' :,:ď':ď:"j,:i~~,'l,;(f:,;:f;;\':.;'" b>.: ;':' . 
. :,~<, by-Kristus 'ieiíiřelz'a všechnYi"ale' dobřodiní"jeho':~mrH'jsou' 

•.. ·.{účastni·)·énómti i~do V Krista věřLi'" ': :<"' :!~'.ďj\·' . 'V: 
; !'-'. ,"o. ," <,"",":",:."' ,., ".;,,",~oo :, ~ _' _,o ~~' ' ,~,~"_;:{:tl','. oo~,;".~;:j,5 :l"-'~';'': 

:;;.~:,c L Nikdo, nemůže .si získiítvíru v ď Kdstá:; 'sám, ~.J sa, mravně 
. zka~~n odpřfrody a Iles.chopeIl, t učiniti qebo):1ysliti', n~cÓ;d~~ré? 
'ho; musí býti zrpzen' Z ,Ducha svatéhO .. ;: , .. ;:.;~"'~ ::ď.::';; ':':.',;',:;" 

, '.,'/.'_.;,-,~-, .1-.'(. ,'.0, ,,', '" "·l~.l,p.>-:(">o.:, t~,ol',.~l;_"},/"-,, 

,d) Mílóst boží ,jest všem lidem potřebóajona musí ,vše, co na 
,Oich má bytí nazváno dobrým" začíti,: a dokoričiti:· I'roto, . třeba 
. všech'ny,.dohré skutky připisovati jen Bohu "a' 'jeho milósti. ,Ale 

milost nenutí člověka proti .jeho vůli, a čloVěk může zé sv.é, 'zlé 
.. vůle milosti· boží odporovati. ",' t:' - '" " ," '. 
" ;;:::,.e). Í<:~~,.j~;~írJ~·sjeq~~cetÍ.si~~ri~t~~,.iri(d~sÚ,~íl~,a~y,př~: 

mohl :pokušení hříchu .a :svódy'.zla. [, ,'.', '"'; ; ". ' "o. "" :'r< i 
, .,T t ." " ,_ '_ I ':" ._ ,,_ ' . -. <_~,. . , . ~ '"'.' " '. _ , ., • o c" ,,:."' , 

~: _' :1, 'I ~ .:' : .. ť, > 
- ·r~"·~~;~t",'"'::,<~; .. ·, ~" .:;: ',':;~rfť {.,:, .. ;<,>~:>.';":~;; '>:';'0" 

. , 9., Móderní profesfantskátheologie.l". 
;" ~"!.. , ' : f _ <o:~ ):_!" 0" '~',!, " .,f c.- 1,' , J "".. ' ..,.' < \ ,";'::" ~ • 

, ~_t' _,":l;:l:'",.~: t"';:~, ~,:.·~,:' .. t')~1,-",,! ~'.f"'<I. '~t .i~,i"\,' -; ".~ ''''''I,'t":,!',,o,<,''' 'ť ,~"o,. ,,> ',. 

, V poréformačniďorthódok'siishila.se svata "hlěbóží;která'byla" 
. se 'zřetelem ilit spásu'.'člověka· středeni. theólogie;<j en i edIÍí~ '2(pry- ' 

....• ků. celého systému; ortlíódoksié' .• Y ~raCióilalismúósvíceňskéni, pak., 
,:odsu~tita do. pozaClí .~, idůritztÍěna~':vůle: lidská!' .. " "-, 'ď ;", ',:',-::. 

'-,I ~>;, , ~ " ,'< •• "'. '0' ". (" -'. " t~ ,9." "~~-. )'" " ",.- ': 

, ,.Schleiermacher, . zakladatélmodérní :protestántskéc,theologie, 
.' ,v boji i proH orthodoksiii proti racioná:Iismuvrátit se'k:reformač-
, nímu, stanovisku: :sola· fides,'sola';-gratia, vi nichž .viděldva:růiné , 

, aspekty, ale jédňu a touž věC. :Nábo.ženstvíjest:ÍnúzávislostCna I', 
• .':; Bohúj ď; jé, milostí boží; proStředkovanoú:, skrze víru: , Vycházej L ..' 
". :;,zLutherovyzkušenostihřichu amilost.tMilosta:víra=jsou .mu ,''C~ • 

. pojmy' vztažné. 'Vychází od člověka~·ale. dává· důraz, na, božské ...... . 
';Milost: podle': něho nemůže býti. chápána: bez zřetele na: óbnóvenÍ .: 

,~. celého miavníhó', života. skrze: víru; , Člověk: j e částečně svobodný 
í".ve i·svých.: konečných ,. yztazich. ,úplná:; svoboda závisí' na: plném, 
',' převzetí; boŽÍ) vůle;, Milost: je:. dávána prostředniCtvím Vykupitele .. 

>v, Církvi,'y' nfžpůsohí, Duch bOŽÍ; Otázceóšpravedlnění nevěnoval'-
. :s i reformačního hlediska dosti pozornosti. ';, . ' . 

(., 1 "., '- ~ ~ 
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.10; Diuišní)zarika'o ,mi1osÍi;-; ·histo'rických.církvích; / . ' 
\, \;' '::i' ~·;;Il":~':~'~>·><:;"',~~\.f,:'~ ... ;,L·::'~i'·.:'~,:"' .. _'. :.,<,',:<~.r )'.' .~,;:.;,~;:'.;""I ;': 

, , "';" :Celkém možnořid::Dnešní'nauka o:ffiilosti ve starYch\bi~tori.· 
>ekých ,ddrvích ~je've shóděs: mlzory;théologickými, :vybudovaný:, 
mi v minulostÍf;v :těéh ,Církvích: t Jáko, v ~minulósti/tak.:i: dnes; je 
:vJnau~e;o;iniIosti:Směro~atnýAugustin.a:jímóv1iyriěná.reforma· 

'.~.'ce.:,Celkemde,dósůdí:v:;Církvích;.dvoWsměr;nebó"pioud, vinauce, 
, ,',omi1osti:;Bez .vlivu AugustiÍlóyaa;pod jeho.,vlivem v:reformaci. 
"ď:V,ý'd h:o dn;í"c Íi-kv e, ~hla~ně:pravoslainé, ",n~znají dosud' 

'··vlivu;'Augustinóvav~nauce;o.milostV:Nekladou proto ,tak .veliký 
: :důx:az ,na hřích. a zkaženost hříchem, jako i'cÍi-kve reformační/ale , 

,. ,':na'vtělení 'a vzkříšení Krista;' Víru "vesvátostinebudují'na'~riě
"jakézvláštnísvatostné.milosti,.ale na (líle: Ducha,'svatého;.jeÍÍŽ ;, 
"pos'věéiij'e.stvofené'·věCi'1í vytyáří,novi·živo(v';křesťá.liství.,'Je~to 

'. ~~l.~s ;:r.ax:lů~:f~.n~st. ;~e:ní.;,'1,é:~O~~íiU,:: é!írkví#l::n"~ja~o~',, éiitit~u~. ď. 
ucash na 'pnr()zenosh boZI, : ale stl(?u,.dyn~l~: Ospravedlnem' 

-.' > 

· .,čI6\fě,ké(-;BoheÍÍl. zna:mená' učiniti' j t:;j 'sp'~a~edlih:m; Y·t()m :j~Rl1~vy~ 
chódní. církve shodily se z áp'itdrií "církví, katolickotí. ď t:; :ď~ď'. <" 
:ii, 'Rf ros k·~jk ~ďro'n'c'k';é.:~í;k~ij 'j~{;'ihiio~t);I~sK~~ďboŽ(;B~hem . 

J",. 

. ·:~litá::nil' křtti.i'yíra:íě';p~sl~ŠnosrBó}{a',a' př{jím~n( oW I3,oha'.I)~~ 
' ... :. ( ;(jspravedlňúj'é. riásl'mJlpst," kV~~~: j~začát~~; " zaKla'd,'á' k()řen <'ospia:7' 

. 'vedlnění,: j akéhosi to~ďprocesu," činíCíh'o . hříšníka' 'spray~dlivýni;~j~ 
't,řeba k tomu' se s~r~ny' člo:věka, svobddriého 'souhlasu' vůl~ďadoJj
:rých;'záslúžriýchsku!kůdež'jsou všá.kzaslužny jen tehdy, jsou-li 

','. '. >.'konány V milosti boží as milOStí' bóŽí:'Kato!ická CírKey,··vyb'údo.. 
·.:,vala.celý systěm milosti ,podle různých potřeb a okolností život·: 
· .. nicli: Milostpředcházejíd, milost pomáhající, .milost. posvěcující, 
·akti.tálnía habituálníhnilost'''ytriárií, až do konce atd.' .' 
;;'R efo r~m ačn í' církve protestantské stojí dosud:.v pníd,kéni. 
:odporif proti' katolickému ,pojmu' milo:Sti;::přédev~ím': proti' potře •. 

· bě" žá,sl úžnych'ď skůtků\oa:; 'v. chápání .óspra vedlilěÍlí, ; li' .. to<~e;'shpdě 
:se"svot{ minUlostí;· Ospravedlnění' 'děje: se' po'dle nickz'<víry~; Mi.' 

~ "lost je' dar . boží a ·zriamériá) 'c)dpuštění, hříchubéiiásluhy:i li~ské, .' 
, ' - .•.... darmodarié,a:'přijetí za,'dítko,boží. Bůh: ze své.dobroty~odpouštL' 

:;:člóvěku~':aby hQ:posvětil. :CoBůh ;začínái;t<H.dokomivá~~ činným' 
· :prihcipem·:V;'člověkú'jevíra.;c:Toú, stává:'~ sé;cčlověko~ svobodným, 

I" 

", :kdežtódosud: byloťr6kem~hříchujsťává :se" schop'nyln' lásky kBo~ 
.)hú::aik{člověku. Ví!·áj>ůsobí.nový život' a·.projéVttjec'se) dobrými . 

. ;, .,skutky; Ytomje posvěcenL:I:v.dnešním :protes,tantismUJje v plat. 
,oosti, formule: 's o li;'g ra t ia: as:ó ľ a' Ii ,fe s/\ . :;,:1, 'o::;;; . t" 

';'::nVi';:'a:~:g l.ik.án s ké::,;.c" í r k vYnevěnuješe,;zvláštnf,záj~Ín 
·pójmovéniuzpracová.nf-a .. podrobnému; rozlišování :v,riauée" o' iQi • 

. f , . :losti; Stanovisko' jé:asipodobnéjako :v'drkvích,východních, urč6· . 
:varié: jědnak Novýín, 'zákonem,' theólogií'řeékých; otCů: ď cíikevnícn, 
'~předevšímlAthanasia:·Zapóvšininutísnád stojí; že; Pela'giusbyl, 
britský', mtiic~: " Vůle anglosaská' je ·;příliŠ.: vystupňována; ':n2Ž' ,aby, 

," ' 
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mohla býti opomíjena Lv ,díle sp'á'sy/Světový:náiór,anglos'ásky ; 
,je . víc; optimis~ický. ~než '. pesimistický' a·: tím., faktem .,' psychológi- :: 
, ckýni jsou podmíněriy asrtéžan~1ikánské;náZory omil9'stUAnjtli- < 

• kánská', církev,ďuznává' přímoti, z'ávislostčlověka na; Bohuji vzdává: 
,díkýzadobrodiní, stvoření; vykoupení',zá.prostředky: ínilosti .'áza,.l.' 
,naděj i : ve .lvěčnou· blaženost. ' 'Nechybí, ani· ,vědomí' 'slabOsti .' a.' po
chybení: K .Životu křesťanskému: je·; třeba pomoci bóží, ia' niž 

, prosí na modlitbách i ve' \Svátostech;· '" • ': ,', - :.: ' 
..'Církev'nedovolává se lidskýchzáslÚhtálé: hudí:vědomí po:, . 

;', vinnosti a ctnoštnéhoživotá před Bóh'em>:"":;;(; ,,' !:> •.•. " 
'; ,:ď~;·S k' ~ts k~á: ~ i'~ k ě v jakó f~formóvan:á·;ďjdé'i::~lkéii{, ~estO-
p~ch'Kalvíiiových.;" < .:> ",: '. :::<,;<;'·r:- ď'<i ď ':,:':':', ' 

. "";'(':'S~v'~,bÓd .ně' ~írk'v ~:vAdgľn!(~'A~~'r;i:d~;:~triirv,n~~' 
. u<:c, o: milosti, celkem ,asi uprostřéd,,'mezL cíi-kví: anglikánskou' a: ' , 
,skóts~ou;'Jsou, dítky::reforniace':a, proto)i1Host:, je' prostředk'oyá~ď .. · 
: na 'víCe slovem (kázáním) ď: než svátostmi nebo ,nařízením' církev~ 

"ním. Ospravedlnění děje se 'j u"niéh ski'z~:Víri1:::;ď,~::,; ',',:,'," ;'-i.',~:: 
, :ď'., 'V m e't 11 o dismu,·v~ěm~. ,~áIYÍIúsm. ppz~y{ p'tídýi a:';~~t~~ř' 

paknevyhovu j (:1 anglické;m,ent~litě,:, je 7proto .. :IDilos,t, j én;P!"ame:- ' • 
. . nenispásy,víra~:všák,jejípod,mínkou. U:znává:se, p'otřeba~ svqbod..;'" , 

.' " , 

'. ' 

, ,Ďého rozho~nutL;yůl~.<:::íle~ je;~dejnarzeJIli\s,vatý;ži-:oti;i:r,L;,~';; " 
:':,; Y m.ysti c,k ých,;pakskupináchkřesť~nskýc~:dá:vá';'seidů7 

. ' ra.~,naj)~íJIlé. sjednocování s)30hem.a:odtud ;podceň~jísezevn! ',' " 
. prostř~dky.milosti" totiž svátosti ,.,;, církv~;,M-ilosf. je :nesmírnil,lás.~, . 
. ka"Boží.:k člověku,. jež, přesahuje. naše porozumění. :O~, čloyěka 
'.':vyža~ui e milQstnaprostou ,poslušnost .l~ohu.,y :K:ri~t~ ob~: s,trán:' 
, ky IDilostí jsou, spoj eny, totiž: láska ipos.lu.š,~ost.c;; ,,; <', ,',' 

'ce ,.., 1; 'l;:I'~"/ ';;>;t.:~;~ď}~~sar:;;:, 

"ČESKOSLOVEk:si{A 'cÍRkE~'; ALČESKOSLb.'-
',VENSKÝ NACI()NAr.ISMiIS:!)~:" ,'" "', " '.\ 

.: . { ,. ",~. ,. . ' .... , . 
_',~, ,." . r' o".' . . ';-'" " ~: 1 ;", : , ,>: 

, ,'<',' československá 'círKev 'jakožtó' církev' národní', neprohřeší se' 
'.na <svém křesťanském poSlání,: bude;li 'sékladÍÍě :obírati'problé-. 
";'mem'českoslóvenského' nacion'a1išmu. NaCionalismus ~našeho lidu' 
, , j evýznamná soCiální,' sila, která' saniá i o : sobě' nemusí, býti nutně' 

!špatná,'jako'nemuSíbýt nutně dobrá. 'Jsou totiž iůzné di-uhýna': 
'cionali,stických, id,eo!ogií, podle toho, kolik je ,v, Ílich. mtst~: pro, ' 

ď' národní samolásKu, a pro 'nenávist" k~'jinýIO;ná:řódůiil;}ijež:tvoří 
. ""YhUšnot'Lsíluvlasteneckého.riadšenéctvL'··; :ótt

H
.'; ,r tj;: "t 

_" ".» " ' ",' ' ,>,' • i .' , _. _. ~ ,_.,; , ," , .," .' 

~.,.:-:.,...,~ r' ,<~.)'.,'~, '~'\i;;~,i L>.:. 
.: Z';knihY'br/ prof," dr.'F': M; Hni k II 
. 'vtisku.:·:;"" ' .. ,.,'. 
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, ",,-; ,! Vnacionalisticl{ých~m.oCích:;yztiětech a '~p~'jeních,; jež tvolí 
" ,význačnou ;čásV davových' nálad,' pokud ď jsou V novodobých .riá-' 

rodníéh.' společnostecn fiKSOyáriYď k., ide,~lu! národní prestiže . nebo 
.' stáhli. svrchovanosti;.'jsoujenoméněkdyprvkyeticky cenné;"',':' . 
·,V iláséé k ,příslušníkůln' v lastníhcnlároda, ve:v las tenectví, pro' 
něž se, itžívá:'zániěnoú též.názvu nacionalismus!nebo'patriotismus, '. 

, se:uplatňujé jeden z.Í1ejušlechtilejších'lidských'citú .. y.. této lág,;: 
'ce"k národu, má':'li klad~ý ob~ah, ;niúže byt pravf opá~~všeho so.;:' . 
béc,tv:í ,a; pro'spěchářství.-Ze sociální. psychologie se, poučúj eme,-že. " 
:vlastenectví, je _ v podstatě přirozené 'rozšíření lásky, k rodině.Pd- , 
dobně,jakomi1újí lidé rodinu, Cítís'7oU soúnáležitost s širším riá- .' 

. radním célkěm,ls nímž sdílejí příbuznost pOkrevní, s'nímž obývají' 
s~~I~čnéúiéIllí,."V; němž " vytvořili spólečnoú ~luvti;: 's' níDlž -j soú ". 

. ,záčleněJ?i d~tého~ďdějiÍmé.Iió.pásma!l:.iivědori1tijí.si:řadu jědnot- : 
:: ..... riých:úk6Iú;·Jestejně nonnálnílidský úděl;' že se rodíme' daro:':', 

. . dJny; ',j áko ,J žé 'se"stá~áme;: pří~~ušníky: ,uÍ"čiťéIio~" národa:,~(}dný , .' 
'kraj :je člověKu::bli~šf'a:d!ažší, 'nežli ',jiná~ze~ě.'N'eDláine:ovš~Ill:' 
_ >jenonimísto, kde jsme se harp'di~i,Il1áme,též kraj;~v'n~mžjsmese 

., 

,-

-,.f 

. individuálně'i 'národně :aJspole:četískY"vyVíjéli.iJ'.' ';;,': ;;'.", ' . 
.. : Křésťansk.á'círk~v,·. má',; se . Vy~óV:nati· s ·tíáÍ"odními'~špiÍ"acemi 
svých' příslúšriíkúa :riezakřikoyati "mbizivým,sudilstvím' :'proj evy 
i ej ich l~ky ,k ~áfÓdtí' ávlrisWJ ej í mravnFautoí-itáby, se jinak 
příliš.opótřebóyqláfa"póv~žliy~··,byzevšednělaďpró p'řípád;: žé by 
s'e,;drkev mě'la ~'z,'náb()ženské:povinnosti' vyjádřiti ,o' n~zdravých. 
'vystřelCích'naciohalistické'hystetie;;:' " :. . ';'" '; ,. , ď;, 
'!<'Vi?í-li' křešťan:skáCír~ev;v:tíévinriýchpr()jevec4, radosti,nad , 
národní;'souÍláležitósti··· riacionitlistickou modloslužbu,. mýlí·: sé":a i

." 

~chybuje'-jakomarxistický, doktrinář,' kterýbyy pátriotismu 
,.spatřovál ,pouhou :pókiyteckou zástěrku k zakrývání prestižní' a 
hospodářskéyýsadyvládnoucí třídy. Kdyby ~československáéír
kev; nezko:wnala podstatu'naciona1ismuaodvracelase od něho 
s přezíráním, dopouštěla by se nejen. taktické chyby" nýbrž- po-' 

'. 'máhala by ,také ,rozrážeti vnitřhl .náródnísolidaritu,která ,už sa-" 
: má <> sobě'jelsfmravnf hodnótou.1 ) ď • .': ,'.ď ď ,,;.::.~ .<:'ď; .. 
,', NenLpochyby, že naciónaJistiékého cítěÍÍibylo již ča'stějLiÍle: 
• užifo .a 'ž,e pod heslem na,ciona1ismu byly zvJáště ve~světové\ vál
ce páchány; orgie , nepravosti., Poválečná litera tura .. má.mnoho spi-' 

, .. súprOWnacionalismu; který; byl namnoze 'pojímándakósmýšlení, . 
, \ ,cítěnCá '. jednání lidí, kteřívěří;v absolutnísvrchovanosLnáród- . 

:'11ího státu~ ;nadnímž'némúže'už\býtižádné,:vyššímoci) .,,>" " 
Nacionalismus ljest í ti: nás:v některých: kruzích ;nenávH:lěné 

,', ~,:. ' .. ,,~' ";'~< ~.'~;.~: ~:: .. " .,' ,"_.'.:<,'~: ;~~':- >'~',.>._d~I-. ~·"''::~~''''~~'·1~'':';·:;·~~'~' 
, . ;1) Proti povrchnímu odsuzování vlastenectví. ve. jménu křesťanského ,.idea-
, - Hsmuvyslóvlljese" vynikajícíámerii::ký myslitel' dÍ':.H. Riclíárď Niebuhr . 

" 

V časopise The ,World Tomorrow: "Budou~liidealističtílkřesfaÍlédálé pova-' 
:žovati národní patriosmus za' špatný á internaciĎnalismus za podstatně. dobrý, 

. ztratí příležitost,., aby' učinilivlastenectvI IIÍE!ziri'árodníql v křésfaÍlskéni', smy
slu a internacionalismus' ~lastenéckým v témže ~myslu."(Roč., 1933, str.A70.) 
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slovo jako kdysÍ'vÍélsténčení j Doj ov~H proti', němu stálo sepož~
davkeni ,lepšího a ,sodálriěj šiho' ,lidství.,: K zá:pasůril:nadoriálním 
a nacionalistickým docházelo u nás tím :spíše; že ani v 'našichná~ 

.. rodních: poměrech' nescházely' zjevy nacionalismu úpádkového~,.' 
'. V: soUstavné výchově i širokých: vrstev: lidových 'k, anacionalisnuÍ ,',' 
" zvláště v leviCOVých: stranách socialistických .nelze'však: Íieviděť.' , 

" . 'zásadnínezá j em ď o domněleneživotné. vlastenecké' harabúTdí á ' 
pokládám tentoekstrém,za:pochybený; ,>,'; :,:q"l'!' i, ','''''''' 

[r.i Myslím" že je ,slušné; abychom mravní z,ákladriučeskosloven-" I 

ského' 'nadonalismu posuzovali 'podle' jeho poetického • a rytířské- ' ' 
ho: za,stánce' Viktora; Dyka!, Ideová ujasněnost, našeho: prestižiúho 
'naCionalismu, jej inák nepatrná a; niúsíme i se áž poHivovati, jak ' 
mnozí představitelé národní 'lnyšlenkY',vestat"Št i,inladší generaci 

:,jsóú 'programově'bezradntNedovedou 'se'vyp'róstitLz útiště.necké-:
'hó postoje a vidí v současné politické situacLsoustavu'skrytý'ch 

, nástrah, jimiž jsoil0dnašich odvěkých 'nepřálelohrožová'ná1vý-:- ' 
: sostná, práva' českého' národa v samostatriéin státě;f,Ustrašenost;', 

/ ' 

- podezřívavost,' koínpleksď minulychkřivd, pocit: vhisbií"beznioc~' 
, ".nosti,osobníi:nácodní, maskovaný'slovním,velikáš'stvím', jsou,ča~ 

,'sté vlastnosti našich nadnárodovců,s nimiž se' ovšem aěžko buduje', 
: 'solidní," sebevědomý, myšlenkově :Lniravně::superiorni>národnL ,," , 

'program. iď /": ',',i> ',,' ,'; ,,-',' o'. ',J" "; ';"i',:'\"" 

,',:; , Byl, hych ,; vskutku, v.' rozpacích,' podle' čeho, posuzovati ,lepší, ' " 
" stránku 'našeho samoúčelného na'cionalisÍntí; kdybych neměl k' po> 
"užití; posmrfný', soubor, žurnalistických -prací Niktora ':Dyka:2

), " , 

:,.~:' Dykův'na~iónalismus oylzaložen, na' silné mravní, opravdovo
, sti.'Dyk"mluvÍ;osvéffinacionalismu,.jenŽ,vyžaduje,nadřízen{ .Ilá- ď 

,iodníhocelku, nad\jedincei jako 'o',hacionalismupráce a odpověd .. :- . 
. nostL (Adiusíun: pana presidenta republiky,~str.<62.)Etická. síla 
,jedince i .národního celku roste z' přesvědčeníj',že j ~bezejinenní 

, jednotlivci tvoří: dějiny.:Zálé~í natom,iaby :každý',z;nás:byldob:' 
I ,rý a'statečný, neboť, národ: je,slóženz:milioriů jednot1ivců'-.,Proto 

v památný Husův den6.-července.1917:obraCíise,DykisFvýzv6u: 
"Na riá.rs všech záležL·Všichni vzájemně působíme.nasebejvšichni' .~ 
můž·emeo něco zvětšitnebó' zmenšitpohotovosL á: sílu, svého ná- / " 
roda." (V České, demokracii;' přetištěnóve spiséO /riárodní" stát" . 

, 1917-1919, str. 34 n.) I' " , ,--, ; , • ' , 

. 'Sílu svého národa hledá Dyk y mravní 'ukázněnosti a smyslu. 
, .prospravedlnost. Jen'vnich· je, záruka;samostatnostLná~Odní, ' 
ď kdežto 'bezpáteřnost . může ohrOzit hudoucnostnároda, .:i ' kdyby' 

. "~osáhlpředčasriě"'splriěn( národních' ideálů:,'Ethos je','tt!di(:nád 
'. národem; to je samozřejmý 'závěr Dykovyúvahy; pr()ti, nekáúii. 
,(Otištěnó'v Národriích:listech'2L X; 1917.) ~) .... / f/ 

• ~ f ,~ >::':;::~';i ,', /:·_,t~,j:",I; .<~:'.':- .. L~~) .:,;.,-,::; :'c -: ~ '" ~'·~<,·:>;".,'~~,;\'·}~i 

",.,. 2) O 'národní/stát,vyšly zatím IIdily ve.3 .svazcích, péčí Spolku ,'pro zří
'zeni·deskya"ponmíku V; DykovivPrazé;,Vydal ;J .. O:.Novotný;.soubor :do-

','sud obsáhl Dykovu noviná,řskou činnost: v .létech :1917-1925 .. / ;ji ,'3 .:: 
" 3rO riárodní s~t :L, str.d12.;;.'i ",:;-,;; ~'.!,:;:' H 
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~'~>Oč má, jíti:v'náIodním sOužití?;Dykodpóvídáv· článkU:.'fr.oji 
,máj, ;že.:svátek:.práéemá,se;:státi ,'svátkem: splnění; ·v. riěmž\by, 
sv.obOdní: lidé' ve.sv.obodné zemi'radostně: asp.oléčně. Kráčelfk,ve,;, -
likému'cíli.První,'iná j ,:má : být· svátkem; • oznamuj ícím: s~ír~ 'a (ne·' 
boj, :mají se:v. něni:setkati všichnLjáko:,;druh.ové,v, práci,'. bratři 
, .. ' . vl" 'tv' ,11' (N' . d . '1' t .' 1 V 1918) 4)" ., ,'.-. _ v .. mys enl.:a,Cl enL. . aro nli.lS y Ze .: .• ' .i, ... ~', \:,:;.:.i; . .":' 

. .c;'; Když.se:Dyk .dočkáFvytouženýcli diiŮISV.obodYi kterou'připra- .. 
'vovalsvou prací'literární Fpolitiokou, zamýšlí se póprvní schůzi 
rev.olučníh.o ,Národního • shromáždění nad zázračri.ým hohatstvím 

:ďskiytých národňclÍ ~sil;< jéž niá j í )ýt \" organisóváriý:v E; celkov . .ou .. 
',shižbů::společriého .nár.odního ;hospodaření,. aby~: 'všechna hn.oc 
v n'ašemstátě:vycházela z 'lidu ukázněného a' věd.oniéh.o: cíle;, (N á.:. 
. d ":1' t· , 15 iXI"1918) 5) ,·,c.. ." ...... ;: ...... ( ..... ; ...... :.,. ro nI, liS y-z~ ...' . ' .. j":!;' . . .•. '., .•.. ~'lj .•• .'.; ... ).'.' .... '-,,; .. ; .. 

, . :.\:iByla: dokonce doba V životě Dykově;:kdy P.okládaLT.:G;: Ma~ 
'.: " sa~yká,ďza'~vzór: českéh.o ď.na:ciónálisty~~) , .;.: .,~, ".:; ,;"/" • Jr . ';';:' 

"." 

, - ".-; Dyk při. Iiávratu'. presiderita~ do vlastid.ovedl: .ocenit, óbětovnou 
'práciMasářyk.ovuv dobách nejtěžšíchá.ptá se:j,Měli bychom se 
.ukázati'néhoélnýmUak velikého; příkladu ?, Měli: bychom'pokles~, 
n.outiná'dtichupři;prvénepříjeínnosti'a'obtíži?:Mělilbych.om :j~k.o 

. ' 

',,' 

.>'ponury, pi.otějšekveliké:en~rgi~'před~ést ubohósbjejíh.oopaku?,: ;; 
" .. Byli hychomíiehodrii; krásného příkladu Masárykova; . kdyhych.om', 

prokázalislabosC' (Nár.odní'listy z 18; XU,'1918.) 7),' :::,;""'C 
, .::.N ad.onalismůs V i Dykavyžadu je' siln.ou: ZÍtra vní r.ozhodnost i 

, te~dý,! když sero~ešel syými;názorý: na' různé. k.onkrétní i .otázky . 
. , soudóbé:j)oHtiky:'s'presidentem Másarykem.: 'J ebo" nacionalismus 
má:st~ickoú; důšL ,Má:' býti ··,.obsažný, 'obětavý 'áodpovědný,' kdti.;. .. '. 

'cký sk,vlastním' chybámasměfujíéí od.nár.odá k ;lidství;81,ď~.: :,... ' 
c;':' Žádaje',od :ostatníéh: sebevládu,: spravedlíiošt ,a. statečn.ost,:;cí
,'tih Dyki též:'sámÍ1ad· séootiželeznóů závazn.ost· ideálu, v ,jeh.ož' 
'záři' jS.oU lidé povii:mi'béz:oddechů' bojovati za; předsevz,até. Cílé . 

. Kdo j~dnounastoupilcestu za ideálem, neohlížej sezpětrtobyl~ 
·',též:jebozasadou;· kdýž:naps'al:' "IdeáLje 'právě'závazný a krutý . 
·:IdeálbažípÓďnekónečtÍém,poněvadž bezněhb néhylo hý'p.ohybů, 

" ,.'ď :pokř.oku;vývoje;Devisa::jeho.jedeVisastarého:'anglic~ého;atito-' 
" ra: Autnunquam.tentaj'.autperficeIBuď·vůbecise.nep.ok.otišej,. 

"I, 

',:~" ď ..• neho:ne~~nej,I~·~);;! __ ; ~;'.. ':,: ! ,::;, ,'; ';; .. :',,'. ;:' L·,~·· 

~ .... ". 

,,' 

" \ I~,~, ";;,' 

') 

, ' 

. " 4) L.c;,str.167 .. - .'" '. . ... " . 
ď>.5Y,:L:.é. str;'209. '.. '.' ", "',:'::', . .'" 
.,;,' ft) ,:V Dykově~lidském i: literárním vztahu k Masar)\'kovi, který'měVně~ 

. kolik fásí, ,zrcadli: se vývoj, českého naéionalismuza. poslední čtvrtstoletí. . 
Pojednal.' o něm.dr., Ant.. Hirtl ve článku:. Masaryk, ,realisté :a',Viktor Dyk . 
'(Našerevolucé, rot.:·VII:; ·s".·4., str. 369n.):' 1.< ..... :'"':'.1:' .. -\ ",',;' 
"7), L: c·. štr/220.·:': ;',"<":' :.';' ,'.'1' f ;,; :;:;:; ... ;'; 

8) V Dykověčlánku" o naCiooalismu.čtemé"tato :slova': ';,Nemůžeméi sle-
, viti se své energie a učinit chybný ~rQk,·aniž bychom 'se vymkli odpóvěd-

nosti; A. samozřejmě .neÍlítÓ pouze pohodli. ,které časem' ÍlutnoobětóVat. vý
"chovná mocnllcionalisinu' jeveliká;neriahradite ji nějaJ{ým světoobčanstvím •. 
, K lidství se může pouzenárodeni." (Zitřekí roč:.III.,:březen 1921.) :':,,: ... :1:::;' . 

, ,,9) .. Vzpomfnky.akomentáře., 1893-:1918:: Kniha druhá,', str~ ,10n'z)' i~ , 
\, ' ,'o ' -: " . - ,! , ' , .-: 
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Pokládám:nacionaHsmus Dykův;;za, typicky, česKou:ideologii ' 
,'vlastenectví." ,Předpokládá ideál, n~rodní , soliqarity; ,pracOvitost, , 
, Odpovednost. . .l\1nohé: tóny. této i~~ologie, jsou: ',mra,vně: :,vážné., 

, . Dykův,nacionaHsta~ má před,sebou\veHký:', cíl:'přispěti ;,podle
, 'svých; sil; k' ~dárnémuvYužití národní~'energie ,~, přivésti: kplaf.:. 
, nosti svrchovano'st. státního ,národa. V, sledování ; sVých ,úkolů ne': , 
síní:ocliábriout,~.f. kdyby:měJ' k tomu věnOvatyeHké. napětí ',vlast.;. ;., " ,'\ 
:llí :žíyotní: síly. '. " ", \ ' , ' "",:",;r ,,' 

.. ,~;;:, Nad:národetrt Dyk 'uzmivá; pri~~iPď~raYI.1í){ázD:ěirSpr,avedl':': : 
nošti. a: 'ódpovědnosti:.:V, poza4r'nacionalisl~l1f i Dykova 'je ~sféra, , 
-křesťánská," aleÓn,z ní vědomě:ďvystupuje;'Dyk je proodpo;,," 
'.vědnost; ale.vůči :komu ,.jsme "podle 'něh<»odpo\Tědni?' SamOzřej- ',~. 

: " mě' ne vůči ,Bohu, ! nybrž:vůčinárodúfi\v tom i,vidím. tragický 
'. " řysDykova nac~0!1alismu;' Že'I!e,riac~ázfbodj, O'tiějž'iOY 'se, ',opřel, 

kdyžtimdlévá pod těžkým břemenem"neúprosriéh6', ideálu>;Vět;",. , 
šiňalidí z' jeho ríárod~neintisí sesnímriuthě~sdíleFo'jehO:ideáL ", " 
a 'trýzeň jeho osamocenosti buqe tím, větší, že se 'oezmocriě' na: ',' ' 

_ phiá sám, touže po dosažení: nedosažitelného, á' Boha ';1Íenachá:' . '. 
" zeje na své ~e~tě._, ,: :. ";,,, '.' q, ;'" ,,': ' : ::.~~.,_~; j:~',:' 'i: '", " " . 

. "'l\:ira vní' p()vaha:~eskéhoi nacionalismi(vyznaču j é, ~se:ďdále" tím" '" 
" ·že . rozlišuje:níezi nacionalismem, ,ooramiým' a" materiálistiCkým' .. " 
,'. ltehdy,', když se 'jehoj>řeqsfavitelůmzdájf"hesla 'o všelidskéÍii 

'. ;',-bratl1stv(a ideálech .. lidskosti~,mlha:vými, 'uznávají .. poVětširiě, že, - ,,'. 
iúid,IiárodiúrÍ'.inadnárody,ostatnínii má yládnouť. spravedlnost. ' 

, Čeští.naCionaHsténechtějínapodoboya!; kulť fYsiéké ,síly' .• ~. Nad '~'. 
hmotný' i>Ťospěch národa~ -který je jen prostředkem, Edílií :kul~ 

<,·turní~tÍ,~.1l}~a:Ýn!1l1;ti,. jest ~,cenit,ihO?n()ty,drichov?í.l~) <~ , 'ďl \:i:" ", ' 

, :.' Di.: Josef Folpr'e'chf napsal,i,řeď,nedávneiil studii; o naci~:,: ' , 
ď ,"na!ismua 'jehoruznýchJormách 'a. vtÍí.Jypisiije;,:s~O:ezáchovný, "', " 
, nacionalismus .jako tradiénítvářnostčeskéhovlastenectvíóMrav- ' 
. , ní čistota: českého>riacionalismu· je' cÍÍíoa je'd~ak'politicko-~emě-" 

pisnou situací československého' státu a 'dálé sociologickou střuk.~' , " 
tUt-ou národní: ,Také ideály:všesló.viu1skébyly>jeri· pováhý, sehe- .'," 

. obranné á'soúsedý neohrožujíCí."Folj:irecht přijímá tuťo~inravně, - ' ,,' , 
. bezúhonno,u' formu ,českého, n11:cionalismu, ,raduj é 'se', )é; v: .náro'cl:-·: .. 
, ním našem 'vývoji měly odpovědné osobn'ostLtolik' ,vlivu,. aby: za~ 
,;~:.:.r:,"'i ~:",;' .. "'_ ',.:,'.'. ';'~ .\ .. " .. ' ,,:_ :"';'. ;'.:' .t".",<:.,:::,::,:',-" " ".".':' ",.~.;._~. l ," 

• ' '. - r • "','~' , 

, ..•... 10} Dr: id,M ~rý veČlánk~Několikmyšle~ek- k.Ma;ešověfilosofiLna-
, cionálismu rozlišuje mezi obraÍlÍlyÍIÍ' li siláckým naCionalismem: ,;,Hmotné ,ne
můžebýH"dlem," jest jen próstředliem k'uplatnění a' rozviilutí hodnoť du-

'" chovní ch, intelektuálních;: estetických: a: etických '; ,'. Dokud búde ď platiti' ger- . 
': I mánská modloslůžba fysické síle, dokud bude trvati: víra: vnadlidi; "vyruka-" 

.jI~í fy~ic~oU/!Í' hmotno~u, silou~ doku~ bud~:y myšleni ně~tery:ch národů;hmot-' . 
. ,,' ne bozstvfm,' dotud neuplatnfse, hodnoty,; duchovni, dotud . nedostane ~ se "ke .'. , 
.• / ~lcvl!:' spravedlnyosL.; ~olKud ,idea~' sfráy,:edlnosti neó~!ádne :vše~ky_~árod~,: ' 

, Je· pnkazeIn ,kazdého. naroda" aby:by ;pnpraven 'na :haJeni'sebeil své vlasti, '. , 
. na, hájeni: své individuality.':' (Národní myšlenka; Revue českéhonacionalis'-' 
mu"r~č;, 5,,~t~!. 48,)" _ .. , -',:, , _: ~{:;,' '::, ' ,;~,; ;', :Y,; ('" : 
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, b~áni1y'zteninění 'nacionalismumoHvy materialistickými ,a sta vf 
se~:proWvybičovatÍému ná,rodnímusebevědomíY) . ':. . :',: . 

• ,:j ,':: Pokud' nepřekraču je naCionalismus svou' funk:!=i a zůstává:or~ 
gánerii;sj)Qlečné národní 'vůle k vnitřní ,solidaritě :a· duchovnímu 

. : společénstvíj;:; pokud.' ve ',yztáhu.:i k ~národům' jiným' 'přiznává" jim 
"téžn'ap'rostou' mravnp'rovnoéeÍmošf a::chcese! řídit"vevztahu 

-:', K' nim)úísadou' :spravedlnosti,; dobré:, vůle 'a 'mezinárodně' ~znai-
• ného p'rávníhóřádu, bylo by mimo, kompetenci' národní;'církve',. 

:: aby:.se,na~i;!1acii:malisn:lUs;povy~o:vala :azdůrazňoválá.,pro,hod-' . 
. :.'nócenLmezináro'dních:závazků svého.národa:·svou; nadnárodnosL " 

, ~:),k~yŽ jsme:kČ~,~ké111u; nacionalismu kritičtí, m:ůžemepři: 
-znati,.že~v:celkti·, neodporuje; zásadním., hlediskům .. , křesťariské ' 

,_ v'~rouky a;mrá.vouky.· I<:ře~ťanské;věrouc~',odp'orovaL by. tehdy,': 
, ',. k9.yby (se chtěl ; prqhlásitza .. :vyŠŠí ,vývojovou fo mu . náboženstvÍ. 
. ~ Zásadám kře~ťans~é,_mravo:Uky: by ,se;yzpíral,kdyby~níezt'svý~i '." 

, Ne.olog~ckými;; odstíny,.obsah()'Val; skupiny;' osobl" ",prohlašujících: 
národ.z,(nejvy~ší 'mravní .hodnotu,:;před 'jejíniž<oltářem : mizí . 

. yš,e~?~!l,~rl?,z.díl mezi ~~.br~m,a:.zlem,pr~yem:a násilím,pravdori,' 
,a·;!zl. " . " .. ." .. ,. .~.: 

..... Yšímáme-Hsi . projevů . o jdeovépodstatě·. českého nadona- . 
HsÍj1u; 'neUnikne,riám j eh8,~:'střIzlivost : t~'vztahú k o~ái~e' ii~bo~., ' 
,ženské. Iďme'iiriacionalisty'setkáváme se Ispíšes oaporenrkná> 

,cionalisaci, náboŽénstvi;Jnež'~abymléióiúllisirius'byl ,prohlášováÍl' . . za vYšší vývoj6voiľetapů;ťnastupttj ícípo Universálním nábožen-' ... 
stvíkfesťanskéril:; Sóúvisí"to's':tím, že,mnohóosoo ná'ciónalisH
cký: cítících 'podléhá.:: dohó~Jému ne~á j mti' ó ,hlubší proniknutí 

'. V·podstatu' pábožěns~vfélovšem. ťéž,'se zdravým smýslem'J~~o~7 
ňujícímrozpoznání,' 'žéčeská' kopieněméckého 'národního boha .. 
'nemůže 'býfpokládáml 'u" národa .' s . naŠí reformační' minulostí ď za' 
j)Okrok'ynábožériství;' :.,',;" ď., " ;;,. ' .. ,,' 

. ;;'Setká'váme.sesic.e;'!S~jedinělý~i hlasy'; které předpovída}Í,že;· 
,riáCiónalismus'~ se' 'stane .' nábbženstvím btidoucnosti . a že; 'nábóžen:', 
ství" křesťanské:' představované 'církvémi,dohrává':poznenáhlu , 
svóů úlóhú;ďponěvadf,národové se' vyvíjejí od 'nábožeristvI.~cír~ 
kévního 'k" náboženství·politicko~nacionalistickému:·' Při. toíri'j~d0 

,not1ivci' hlásají, ,že'.v' nacionalismu .. 'nejde· jen.,O:ďpolitický.: pro,
\ grarii::!iýbito -živou' víru; Zlložnění Inároda: je' pak ovšém prvrlíin 
článkerilďyíry, nacionalistického fnáboženství. . ,,:'_~.' "ď>' -ď~., , 

Vladimír' Minařík; průbojný mluvčí mladé. generácečeskéhb .' 
,naciónálism'u, dal'" výráz ďtomuto. ďpřesvědčénívýmlúvnými •.. slový :.~. 
"Nároél jakb Bůhl Národ/to,nenLjedna.generace"právě ta'j·ynÍž, 
ži j eme ij e, nesmrtelný, poněvadž myšlenky a: činy' generacÍ; mi~ <;
nulých,.žijídále,y·myšlenkáéh á činech generací ;dalších~ Jo' 
je žiyotvěčný,v:národě. Národ je bytostj;:která' žije souvisle .<1 " 
nepřétržitě,:býtostvyšší, než pomíjej ící: :věcina';tomto' syětě.ď 

11) 'Viz' č:sopts . Svob~d~~ . ~koiy . p~liti~~;~h; n~'~~' y"~r~zé'roiď~.: :,' .,:'.: . 
~,~ .... ~, .':."',' ". ~;. ,.-:-' ,.. .. ~ ,,,,,. " .. ' 
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,Nenízávislýda hinotných:poiněrech;;naš~Ítárodní lprobuzení se' . 
událo:'v'největší bíděia;za'·velkých obětí .(Tham,. tyl,: Němcoy'á);ď,~ 
,Náiod/ctoť'pozemský;Bůh;': Náboženská: víra" 'll, národ.rie~Ylučuje::.' -
ri'áboženství :,drkevnHa':může';trvatij!, jako_ až,dosúd,,'souběžně, .' .. ' 
s', nimi .u';-; N ációna!ismus" je', nerozl učně sp fat, s~ úclou k i tradid '.' . 

~ . a;,,' tom.se-,podobá::některým :stá.rým 'náboženstvím, I jež;:se;za .. '; 
.. ď 'kládala1ria'uétívánf.předků.:?,2k,,:n:' ::.,,,i r:"j ,:'::;.\(i'i;. ;ď 

'. '.: \.Minaříkije \švou~kupinoů . jistě: pokládátÍ;ia\dobrého; nácio:..; , 

.'. ' 

ďrialistll.',ale,deho',projev o nacionalismiť;;jakó;, ideji ná;boženské .•. 
:nedošel :pozoruhódnějšího souhlasu. Redakce :I'rorityuvedla~ jej.' . ( 

'.: res'ervovaÍlOu poznámkou ta otiskla v ,jednom,z:.následujídch ~čí:-
~ sel 'článek ,protektoračeských:naeionalistickýcni studentů ·profe:-
. sora '. dra Františka' Mareše, . který, se ke názorům'i ·Minaříkovým 
póstavil~ kritiC:ky.13) " , :C' ,:',: ,,: '." 
"ď: i::Zdů~ódnil'.l'svŮj ,nesoUhlas"podohně;"jak: hychom:'argumerito;" 

"valiíny se svého' křesťanského stanoviska;' Mareš si přejé;',a.bý 
: .. ' id~óvýprográm' českého :'na:cÍOIúllismu 'by lpovzneskn.' aoďsfér~ du- .. 
,chovÍlÍch;Tvůrčí' Čirinosf,mladé,;gimeracé' naclonalistické ínáhýL'" 
připi-avena'nadřázenim'ZřételÍ1.ideovyclí~zájmůín;hmotn)hÍ1;·Idea 
českého 'micionálismu má být naplněna božským 'posláním, všich:' , 

. ni'mají býť ovládáni jedním duchem: a slouži,ti podle: ídeáhi so:' 
ciálnFspravedlnostt'·Ideá::českého'.hoha.fodporovalaby'kře'sťan:' 
ské 'tradicí;náródIÍí, která; byla):naplněila: 'duchem křesťanského,' 

. " 'universalismu; : Proto ; se' nerozpakoval: prof.''' M.áreš'nap:sat, zcela 
i ' :otevřeněna':adresu'Minaříkovu: í';NepostaviL bych iiároMíia3rii:.. ď 

, ,stó:Boha:'a ,'nacionalism"narmfsto'nábť?žEms!ví,Jře,bas ,bych i 'chtěl' 
> Jej'povzriésti. To by byl kruhový ,vývoj k;'začátku,' mechanistický· 

:tkruh.·;T ó, by byl Bůh, izraelský;:pravzor: bóh<i;,;něll1eckého".: Je: 
'. ,', "bůh]talči;Francouz?,Český:národ'.zpívaľ od'počátku'svéhó:slo- . 

. v~mského křesťanství: Ty spasevšéhomíra.!· Bůh;;otecveškereri~;, . 
, 'stva;"zosobněnándea:nejvyšši;'níoudrosti;.dobroty:iá.'krá'šy": .. ;" .' 

; ': Pokud zprojevu!Mirešóva:a:.něktérých příbuzněďpo.1nt6va
,ných projevů'můžemé: souditi;: nevzpírají' se.některé·'směrY 'tak' 
, zvaného ,nacio~alismii.:integrálního' ,(názorově,'odliŠn~1io:o~; 'Ma.:.. 

,sarykova nacionalismu, humanitriího )·'ideálům ďnábožensko:.kře:.. . 
'sťanskýmapřipouštějí potřebu, aby český na'éionalisimišbyI ovliv- . 

, , ,'něn mimonacionálni" idéoiť 'náboženSkou> Setkávániese' tui . s' kri!. . 
,tikóu., (domněle pokrokového)' indiferentismu' k věcem . riábó':' 
ženským; sďodporem' proti marxístickéiásádě,': že ~áhoženstvLi e 
soukromá záležitost j ednótliy~é .... a opravdovou" touhou' po .. překo:.. . 

. 11án~honosně . prázdného atheismubohatým 'obsahelJi náboženské .'. 
::V~!y~14L;,.:; . . ., :. . . .. " . "f'~:' " '. ' 

-:-:-é---'-'-' :' ~ ,} . c' , ; :; '., 
, ;'t2):Frontaj·IV;roč,'/str:66:n;.:,'" ,.; . '; .... ',", f': ';;" •• ,'·,,;:ii,< 
'; <::,:;:13) Viz jeho článek K diskúsi mladých o' nacionalismu,: ve F roritě,' roč; .IV;; /. 
',str:.110n;·,': ,,;;,:~,.;~ď. ,,:.:; ) .. ::ď. . .;',':'; 

";' U) . Jako příklad cituji z i.článkilKarla' Vaň1{a:',;Jest ovšemboléstným 
'. ,neduhem našich dnů, že· lidé jsou hrdina to, ,že:popírají 'a:zneuznáv'ají,že'· 

., " ' . ~ - i I . . . - - 1'-:: 
! .~ -" 

7* ;;99 

"< 

" 

. 
.,"-. 

'. 



",\ ' 

" 

/ , , , . 

".'.' Odniítá.-Ir' túdíž českoslove~~ká církev· id~ti národního boha 
· anacionalis'ad náboženství;: může:se:.\ klidriěipostaviti . k: těm 

" ~ útvi,mlmčeského nacionalismu,:, jež :svýÍn myšlenkovým obsahem . 
a',praksí, neodporují .zá~ádriímnáooženskýrirzá:sadám .evangelia . 
. Ježíšova. Ovlivňovati, fyto" síněry ,českého '. nacionalismu . Vypra": , 

, cováníni;hIavních: zásád'národního ,prógramu: československého , 
" a vytyčiti v němloyalitu k refémuačním tradicím domácím- bude , 

,) jejím důležitýméúkolém' duchovně-kulturním: v'.budoucnosti.~' ", 
~"t.'Je·:mtiohó'tÍásilnického ,a; scestného naCionalismu, který:tiad":, 
,řaďuje;be~ohIedně 'sobectví vlastního. náro'da -všem-povinnostem . 

. ' "a:-"závazkůmm'ravním vůči ,ostatnímnárodům; .. jež nechce uznati 
,:za:roy,ri6cen.,né:ďniravnV;hYtosti.' H;':G.',;W,e I·1's' na ókonCi: svých 
,Dějin;světa'přirovnávádnešnívládnouCínacionalismus ř;voucímu :' ,. 

1 "opilci, "který se nafukuje a ohlušuje' v místno:sti'kde koho,"a~ ho ' 
• ,pojedno,u:;vyhodí '.a'nikomu'se ,nechce~:věřiti,; žeho.vúbec:sná,';; 

~' šel.i .. "lG.l/'~r:~ ~(: .:,::,.::.'~ {/ ,; .~.:; ,,~';;0' ',,) , ~'~",." :.'~.: ',:' ~ i,r:.:j ..• :' :> .. I .":; :~ •. "-

" ';'.~. l, y,;československém. naCionalismu, jsou:směry,.~li6robnéa 've', 
, jménu' národairozlučujicí- ,vnitřní (mravní; solidaritu; ,:AnL'jeden,' ' , 
,nacionali~tal.nemůže. i za jisti~i" že; obsah :če!lkého ,;vlastenectvin,e:-' 'i; 
· bude některou skupinou ,porušen, a' mylně .yykládán i :Uplatňován. 

, V: dosavadním ~vývoj i našeho ,národního .:sebevědomí ;pře~ládaly " 
, tendence 'niravně"ne:z;ávadnéj',uplatňovalijsmese. jako:národ!n~~ ~ , 
.'.yýbojnýj,deinuž:, šlo Uen,\() 1sebeobianu. :Ve službáqh;·národního 

ideálu' ".vŮdČí ;j ednotlivcÍ? se,:neoboliacqvali" nýbrž trpěli a, strá:' 
dali.·;Prázdné, :vlastenéctví bylo vlivnými; žurnalisty,; přiváděno· na ' 
pravoú, inínú;SltÍši ,uvéstitaspoňjména; Kai:l~H ay I tčk 'a:B,o:" 

'r,o,y sk,éh:'o, T':,G;}M,a s aT)i k a ďa ,Ferdinanda' Per;out ky'j 
,. n'erozpakitji; sef:právě: tyto kritikY',bezobsažného:a' :hlučnéhóíyla~ 
: stenectví ,:zařaditi:mezi;:vý~na:čné; před!ltavitele ,českého, naciona": 

, Iismu;humanitníh'o}':;,l;, f)J "",:;:;';-.)';': ,,6:, :';',;;./' 
,.'\.:, Některé:nezdra,vé. zjevy;v poválečné:in: národníinvývoji vynu
'cují: sir,vážnou, pozornost,'neboCsignaIisují • porušení našich' ná_ í

, 

'rodních:,ideálů ;'a,iznetÍžití, nacionálního':,cítění k. nekalým osob:-
· ním. a stranickým: cílůin.'Když jsmedosáhIi:státni,satriostatnósti" 
odpadlY1tněk~eré mrayní,;podněty"nárQdního· idealismu, ,j~ž; sou": 
::visely r sc;dříyěj šCpolitickou . nesvobodou ,a národnostním ; útiskem 
Čechi'tl a l.Slóváků,za ~ rakouské.monarchie.16

] !: ,;':;, :' ;:;;' ,: \;:' 
',r,' ." ~';"'!_~" ··\"'f,'~·J·:";"'·"'·' •. "~ ~',.t! .,~",.i" :',.''''''~:''''''''~ 7"." ... r·~ 
raději říkají chudé:íNe'" Iľež' boháté, "Ano" .//A' pokrokářství ještě 'dále 
l'ozšířiló:'jakési :dogma; li; samozřejnióu·:praksi,' že'to,: co::je'oerozřešitelné a 
neinámé,:;bý ,mělo býti ,nejzávažnějším.!',; (~árodní my~limka;,Revue~ českého'; 
nacionalismuíroč.L,.sfr . .167,n.) ... ,'"",:", . ";",;é... ... , ,', 

15) Český 'překláďZd; Fr' an t ý; sti: 68L , . ,,''', \ " , "';;' . :.:' 
16) Viktor D y k .. vYslovil stejnou obavu v' Zítřku, roč. III., (březen 1921)': ď 

, "Útisk tvoří u národ1i mravní hodnoty. ,Samostatnost inamená' veliký otaz~ '" 
',' ník. Uchává si' národ v chvíli aspoň zdánlivého. zabezpečeni, a: hmotných 

možnosti . zápar idealisty,? N echábne báj ovnost, jeho Íísili ~ tím, že: si řekne, že , 
už je dobojováno? A neklesne vědámí odpovědnosti jednotlivci předstávou,' 
že jeho sélhánL nepřinese ':užď katastrofálních :účink1Í pro,' celek; národní?" 
.(0 nár?dnístá(:1919..:....,1922/:str;·237n.) . ď' :'~: .. '. 
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::. Musím:tédy. definovati těžko vymezitelný pojem nacionalismu . I 

a: dále' .se :pokúsit' ;'o;:karakteristiku,.hlavních " nacionaHsti~kých' ':' , 
deologii; ,s nimiž má ' československá', církev do, budoucnosti,: po,:, . 
čítati ,ákIiimžbúde třeba zaujmout určitý. postoj. , :~;;:~ď,., 

" Nacionalism·. 'jest, výslednice, společné , vůle, I která >Vř ,určitém 
·,'národním společenství : představuje ! áktualisaci'. myšlenkové, ci,:", 
',tóvé a:snahóvé.:energie, soustředěné k zabezpečení trvalé';eksí':',': 

" steÍlceriárodniho celku na historicky, daném: 'území ,bez: újmy:vý-
. ~ostnéhoprává vlastni svrchovanosti,:aby, byl z;achoyán: jeho svo:-

bodnÝi"tozvójiliospodá~skýa kulturnLi "'ďLi q+'f ;.,' 
I • -:,:. Abychom poznali povahu hlavních" ideologických" směrů; kte:' 

Té' hodnotí' kladně nebo záporně ethickorl' funkci;' národa,': :na~ '" 
. ,črlneme 'si: někólik f' základních :tYPů'?československého naciona" " 
", Hsmll; k 'nimž' je nutno' g,hlediska:'če'skoslóvenské církvézaujmou~. 
,Ai :stá.noviSkol:;t;····,!, ,< ,<,,;. : >;'L" ;; ;ó:,ú:r;ni'..:;;~·';"í~;:;-:· :;;" 

:;Í!~aCionaHsinus imperialis~ický:n~boli šóvinisIliús! je/výstřední, 'l: 

, " přepj atá forma vlastenectví' samoučelného, I bez', j akéhókoliv: vYš;. , 
, , šího~ m'r,avního měřítka, které, by, bylo' kriteriem "j ého \·přípustno;. " 
sti; , NaCionalismus prestižní( třebaže má' svrchovanost:: národa a' ď 
nedotkn'utelnos~;; j ehÓ" přirozěnýc~,'i,: historicKých;; práv':za)fprvní' . 
,článek své víry,' népopírá':ro:vnocennosť práv' jiný~h':národnich: 
" a státníchsktipin.\Nacionalismushumanitní nevidí 'podstatný úkol" 

" 

:' národa ani vmocens~ých 'výbojfch:aniv bedlhrém'stfehuvýsost;. 
nýchpráv;i;tárOdní 'Svrcho~ánostij 'vytyč~je národu kladný smysl, 

, Jeho dějinné eksistence v'fnaplňování' ideálů, jež -májí dos'ah ná:" 
rodní i obecně lidský. Jestliže humanitnínacionalismus·vyvrcho:' . ,', 

, : luje'obsažriévlastériectví 'a "uvědomění;o~' soCiálních:úkolecn ,"a' f .' 

'zvláŠtním ~itrčení: ná'l"ódiúho' obecenství,' setkáváme 2 se u ~nás' též 
, s neodpovědnýini napodóbeÍiinami> fkšismu;! které' riiožno,!označit 

jako' naCionalismus' inferiorní 'a: i dál~ i S 'anacionálním~podcehěním, 
tvořivých 'schópnosU:riárodních/ a f;'už' má';': fóriIiu 'ultramonta: 
'nismu konfesi j ního 'nebo ď ultramontanismu· SoCiálního ':neb'o" qho~ , " 
,stejného renegátStvi.'o';'::',<"";:<, ,,,;,,,)1,:;:;:""': ,,~'nlc:'}:,'~,i·,;.: ' ' 

.: ,Československý nacionaliSmus,riení 'imperialistický; :Je "fo' dá
, ", no ~ jednak 'zeměpisnoupolohoú 'našeho státud ákóžto ' štátU: ,vnitro;; 

, ., zemskéno, 'sousedícího na velké: části svých hranic s národem: ně": ď 
" meckýina,c'elou dějinnou-tendencíčéského'vlastenectví, Ijéž:bylo 

, ',\;edenoďúsmm'C) ,zabezpečení vlastního nár'odníhohytíi a :neohró; , 
ď", žováriím; sousedů; Českému, nacionalismu' je: ;v; celku; j ásno(: že 

ď: ČeskoSlov:en'sku\ není možno ,z' politických: důvodů, dělaHmperia;' 
~ 1is~ickou :pó1itiku;'Proto' se i svý~i představ.itelL ohražu je, i aby, byl 
. ztotož,ňován se šovinismemt1.. ,. :' l' I.:: L:<i " , 

,<".P7) ;V.:DÝ)~ napsal v Národní~hIistécll:Z 4. ledna: 1919:vé,článk~;'i;~~~: 
. ~ialis,mus?::, .. Ne,"nejsme' imperialisty(neohrozíme nikoho; nikomu: nebudeme 

. 'nebezpečnV Naše politika nebude násilnická 'a i konečně .ani nemtUebýti 
" násilnická. Ale nej sme"IHmperialisty,' musímé: há j it 'svil. ji život; a' svil. j' m'ožný 

rózvoj.~·, ,/ _,,. -. ";':"< • ,. ',\,~ \:;', ..• ' :~"!' 1>'.~:t;/<:I,,:J:., ... ~:1 
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" ~ C:;; :československá Církev: je. zbavena; povinriosti;': aby; ,varc)vala 
· před:: 'neoezpečím národního} imperialismu, ,které prákticky: ;ne~, 

, eksistuje':)::.'<:~;,: ~):':':«, 'J»u~: ,Fe .. ;:;l( ;li;,'nk"h 
· VlastenectVlojČesk~i;má:V:sobě:mnoho p'rvku:~ riacionalismu," 

pr'estižnfho.! Soúvisí l ;to,'s i-j eho ,obranllyín', posta venírii; ' •. jež, trvalo' 
áž· do dóby'obnoverÚ:samostatného; Češko slovenského státu.(Na~ 
donališmus' pr'estižní : vytkl ,'ši: z'a',úkoh převychová ti< českého . čl o:' , ( 
v'ěka' z' Téhokómpléksu' málostFa' méněcennosti, k !sebevědciméniú..: 
postoji;že\ve':svobodném státě je ;pánem'svých:osudů,/a ke 'vědo:", 
mí, že jeho jazyk je státní 'řečí IčeškosloveIÍškou; Zdůrazňuje :dá':' 
leLnutnost: národní solidarity, . která !májednak;.v životě' vnitro:' , 

" ',' , politickém~ umožniti vlác}u Čechu,a:,Slováků,aby,nebylL násled~ 
'C, .',' kemisvé 'nesvorností "ve vlastním ,dompvě::ovládánidzími': a c}á::-, 

(_,'.1 

, le'pib: budoucnost ;z~bezpečiti úz~mní;nezcizitelnostč,eskosloven;: , 
"skéhostátu. Snaha 'o zajištění ',národního, sebevědoll1í:,~vnitř:ná,:, ' 
,'roda:á,póvinné, ,tíétý; u,národů.osta,tních,:je ,;ve :svépodstatě" z dra:.. ,: 
';vá,\, záležL,yšak f' na " obsahu'., s ebeyě domí, , a ,'na,:duchu,;:jimž' jsou 

"ur.č.óvány~v2:tahy, k, n.árodům"'-jiným.:".; :';,~';':í<,;: .'1,. ' .;ď:: 
,:', • :teskoslqY~Ilská, církey, 1 protože J jí i pěží:pře4evšíín: o \ nábožen-

ské;hodnqtY"'1I!á, 'př~sné:m~ří~lw:;pr.o;mezin.áro4nI;yztahy,.::je.ž 
maj í; být; určóy~ny: ,dobroujvůlí, podobněJ ako ,vzáj eniné' 'vztahy 
'j e<:lnotI~vců:; ~P.rolo : se., ínů~e~; če.s):ro!!lovenská, Církev: jakožto,nábo.,.' . 
žeriskéspolečepstYi':ocitnout,v;závažném:sporuc s, prestižním, na,,:, 

. Cioll,aJisJIlem;r 'chce::li;, tentojmíti ~ nároq. za, konečný cíl:lidského 

." s~ažen~:; a}~~v.i~i:1,i.~z~ál<~a~llí.:.úk~l (: národa;.:.~e ',~lužbě;; ;i~~á~ůni 
hdsko!!b. ;Uin;č;U;';Or';·;',~;.j,·;J;;; .. ~,[:'h::;,. . ',"' ,:'.:: • d,:> " 

,;"; ,(;te~ký: n.a<:~onalis!llt1s; prestižní;, povahy"., dostane ,se.· .. nutně,:, do 
,9.iskttSe..o ~you)ge<:>you pods,tatu;s křesťanskoudrkví,; bu?ujíCí, 
.svÍ! j;'; program,lla ) základě. : Quc:hovIl~ho" i odkazu: české ;.reformace,. . ' 
jest1iž~:~eskob.ia.trS~Yi ,id~ál. postaví za; proti pól německého .impe- , 
riaIJ~!llt1.;ť~esk<:>~ra,.trství a,:- husitst"í : není 'národně: pasivní, 'j ak:se' , 
ukázalo .ye, ,dn~'ch· s"ětové;; války:v: československých, 'legiích, ,,ve,:,: . 
dených ideologií humanitriího nacionalismu. \ "i;,:; .. 

"/, t:~ Ideovému: zákla'du: če'skoslo~enské;~ církve, ": jež :,nespoušHse: 
<zřetele i.českou <reformaci; : odpovídá ;:nejlépe:; riaCionalismus :hu~ 

ď manitnÍo:/' i:' 'J,;,';::.',i;,i,:,:;:': :~< ",:' , ", \;0:::' 

~lr?dJ~hó ideologIe; nebylatsiCe ;soúsúlV1iě. vylóžEmaj' 'ale:jeho~yůd; . 
. čí 'dásady, jasně ,výslovilve, svém' literárním) díle; T;; G.' Masaryk, 

,kterýwidípo'dstatu . české otázky' v rozřéšenÍ náboženskéh'o pro- . 
, .blémll,:poněvadž, y' něm~j sou' 'dány 'také '. úkoly; národní. Modeirií 

k,ult1,lrní <český: člověk: má, bytí! po: stránce,teorétické 'filosofickým,. 
pokračovatelem'Bratřf.lB) :;, ".. ''.,<,3;;,f;:' 

. ,;;;' ln .. V,'; Janu Husovi ~M a' s a' r yk .~ápsaÚ :';,Chtíti músí~e, do~pravdý' chtíti ' 
musíme, 'co' chtěli obřodní .. pokračovatelé ď HůsoviaBratří: Humanitu! V kaž-

· 'dém člověku ctíti musíme sobě ro'vnéno -',to 'je htimanitni idéál 'mišich;bu
'ditelů, 'to 'je: to"jejichi ;čisté;'člověčenství'; ,:jíinž; dovršiti: máme, • co:.předkové 
nedokonali, a jímž, odčiniti máme, osudný rok 1487: Obrodní práce, tie!pouze 

" . " , :: ,'. ..' ~ 
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,:' Masarýkovi jě,če,~ký,:'národní:idéáJďzřeteIIlě"dátlcducho~nim 
. ,odkazemičeského;bratrství;předbělohorského a,níotivtije~,jehri~,;, . '. 

božensky;\Obsah, Masarykova: vlastenectví: je; sqciálníj; j ~ ,to i bra:
trs tvÍ. práce; pro r národ i a sou~asně, pro', lidstvo .• NiděL; v:' každém ' 

, " člověku jeho lidství, a: chápat; lidství" jaky, národním;celktí, (.ták 
, " }·mezLjednot1ivcijak,ó závazek bratrské,. spolupráce, to;jest;vůd~,'" 

_čf:zásada' Masarykóvahumanitníhoďnádoria1ismu. ÚkoLllárodni .. 
~a c,iíkoL náboženskýď .i est. podle, Masaryka, totéž: Čes~y" Ílároď, IDá , 
, se plně próje~iti ,uskutečněním', čistého,a 'neposkvrně~ého,ďná}jo,. 
'že'nstvC Naphlěnim 'moderriíh()kuHurriíh~':života: nábožÉmsI{ým' 
,duchem, české r'éfonriac~má.překOIíatn,áši1řJ.(:iti katolickou, proti,;, 

, , '-reformaci .' a libéralistickounáboženskouJhostej nost.~ ď:: n • ,; .:~ ,;,::; " 
,', ;;,:,,; M~;~~yJ~, se~ postavil·.' zc~i~.r~zh~dri{p-~~ti :tomri,., '~by,' ~řet~í~, 

náródnostní rozhodovaly v,' otázce náboženské' a: křesťanské 
prav-dy.~,," , ," ' ,_ . ,J" :,:~" ,':: - ",:,,;:.' 

. . Fřed lety napsálproti šíření ideje cyri1lometodějské'z'národ
"nich: důvodů: "Pro :toho,kd<inetoHko ,slávy, !ale: skutečnKstojí 

.' •. ,na, stanovisku:,náboženském,' kdo"dokonce. přijímá:, křesťanskou 
; ~ó~álku; pro toho' j e otázk1l; prostě tak: j ák a v které ,křesťanské 

.• ' 'církvi n~júčinněji mohu žíti nábožensky a)křesfansky,?; Pro, to~ 
ho, kdo -stojí na 'stanóvisku" náboženském, c otázka národnosti' je 

. ,podřízená.- Kdo však· hlubšího náboženského, citu nemá, k40 je 
," nábožensky indiférentní, liberál, snad 'atheista, ten může' i nábo-
" ženství pokládat' za prostředek k zesílení národnosti, ale konec',' 
'konců neučiní niC."19)' , . _ -, ','. ':' . :.' '" 'C, - ' 

'<':'Nalé~ám právěv,tomto 'stanoviskú 'M~sarykově :důležitoit , 
směrnici a výstrahu p~ó vztah národní církve . k,·. mlcionalismu. ' 

-Masarýk vyslovil sena jiném místě20) pro 'český obsah Ílábožen-' 
ství,kterýje dán uvědoměním ~i zvláštního' náboženského úkol~ 
Ílárodního~ Avšak-tentó' národní úkol je nám dán jakožto 'národu 
objektivně, to 'réProzřetelností~ a nemůže si národ spomócín.á-. 

'boženství svůj úkol libovolně formulovat, dokonce ne;aby.Ior
mulacedomnělé, náboženské' pravay byla' pod ,vlivem dočasné' 
politické nálady. '. ",.'" .,',.. ' .,.. 

: .' Humanitní nacionalismus Masarykťtv.je .svým naboženským -
",základem' i svými mravními, důsledkY,ve shodě š' id~ovými před
poklady, z nichž vychází československá 'církev. Užívá ,národa 

. ,',' ,: '. jako; kladn'éhočinitele':'při ,prov'ádění ,věčného . plánu .. , Božího í do
'"volává: senejlepšícli' křesfanskýcll 'tradiC českého, nárůd~:přrvý~ 

, • > ." , <",. ~..,,, ••• ' -' + , .- -' '. - b " ,'" , ' -. 't " , ' 

, t~orie, ~na~e~~, i sÚI~~ :'~' vytr~~lo~"~~io;~~i: ~rá~i :, pro 'Úd'! Č~~kt~š~dek ,a 
stejně pro lidstvo všecko" Hus zemřel pro nás, ale ;také. pro .. v:šecky, ostatní:., ' 
,Česká, idea i' Bratrství, česká .idea ,-humanitní, : toť' vůdčí idea 'celému.člově~ . 
čenstvu; ,Hus: také: celým, světem je ctěn a Komenský:stal- se, učitelem celého 
světa. Náš. úkol reformační a obrodní, náš ,úkol: národní; naše .idea. česká' je: 
po;výtceséJciální-' je, právě Bratrství." -(Vydání z roku, 1924,: str.: 372,).,,;::: 

:~,9) česká ,otáz~a;vydání.z.roku 1924,str. 211.'. '-"';,,;,,::;,,<,,,,: 
20) V. boji, o" náboženství,. 2, ,vydání" str.; 33. ,;', "':~-"rr.", ' '. , 

. i ,-.~ ~ '" - ,j ' ''', " • : "-. ;. 
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kladu' smyslú českých' děj in,' činí 'z' náboženského ideálu: iávažné 
,- ,a rozhodujídměřítkonárodi).ích'ideálů. Ne:shoděs Je~išovým 

,,\ , ' učemm ,šířf ,humanitní,nacionaHsmus.přesvědčení, : že,bratrství, 
, v, 'národě 'a: bratrství·n:íezi:nátódy.'jepředpokladem lepší vzděla'-' 
telnosti království Božíhomezi,lidmi.21)- ;; -;: '. ',': ",I" 

, "~~;: 'Pótř~ha;přogřamttnábožensko:'mraVrií pře~chovyicéléhojiá:: , 
':, rddá'československého.'podle' věčně platných zásád učení JežíŠi>'; " 

vá' v duchu :nábož(úíských:tradic české réformace,ve sh<idě s nej:'f ' " 
, , lepšímf~VýslE~dkypoznáÍlí'vědeckého . á usilí mnivního, byla: též' ' 
, Vyjádřena':V definiciďčeskoslovenské církve;. která zní: 'iCírkev.

t

, 

',českoslóvenskhu'tvoří" křesfane,. kteří' úsilují :miplniti"současné "- .. 
'dsnažení mravnÍ:Ípoznání vědecké 'duchem Kristovým; jaFse' ia< ", 
, , choval v: Písmu av . podání starokřesfanském" f jak dochován j esť,: 

národu: československému:, hnutím husitským,a'českobratrským, ~ 
, , • živelně :-sekdysi rozyin~všímv zemi. české; moravsko-slezské!i 

, J "slovens~é.~2).;1:':;,:, 'ď',' >,: '! '" '. ~,' :,'.: ' 

i '. ď Z toho, 'co bylo dosud vysvětleno, jezřejmé;:)é' českošloven-
, 'skácírkev:'nemůže 'souhlasiti ani s nacionalisínemmravně 'infe-' I, 

, , " Horním,'ani s·rltznýmisměry,: které'se' staví k národu lhostejně' 
./, ,;a;·~egátivně~2Sr;,,:',., ,"',",,:.,':'>: ',;ď>:'i~'."'::.' 

o';: , ,. ," "," Dr. F.M. Hmk;, 

,Ý 

~ .' , .. ; : ' ,/' ',~. / .. ,' "5,:' 

" j,. 

I 

',21) ,S~~~~~r A::'S ~ i's a~,''Evangeli~m 'Ježíše 'Krista'~ ri~š~ doba,,~t~:,io2. . 
'_,-!: 22);ViiÚstávu Církve' československé, přijatou sněmem cirkve' 'českoslo~ ď" 

,ď venské; :který zasedal·vPraze~Dejvicích, ve dnech 28:.:....:30. března 1931; str. 3: : 

'. 

.'c : 23)PatriarchaP.r och á z ka o tom výslovně napsal, ve'článku K úko7 ;. 
lům:iuiiodnícírkve československé: "Odmítám :tvrzen[;'; .,'jako byCČS hlá-'j', _ 
s!ila" ana'éiónalisin a;' bojovala proti: československému' 'nacionalismu. :' cčs 
rozumí lásce ~kvlasti' po'.křesfansku' a'proto i se jí šovinistický 'nacionalism 
nesmí' státi' modlou,' které" vše' křesfanské' a ,lidské . musí .: býti; obětováno., 

. A československémti· nacionalismu rózumíjako' povinnosti starat· se o du
chovní a hinotné: dobro všech' složeknároda.' A protože je tu pro celý národ 
a všécky jeho vrstvy, nesmfse tómuto' sVému'poslání' zpronevěřit; chce.li', 

. být a zůstat skutečněcírkvf:národní:' (Český "zápas, roč. XV., str; 59.) , 
, . . , "',' -
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A..'K.'G'orn<o~'ta;fev: Přéd Iva- 'Tak:hned,na,př. M:Gorkij,kte
řísmrti:· Na.kl:Kvasnička a' Hampl, 'rý napsa:I celou kníŽku o; Tolstojóvi 

" , , " 

Praha 193: ,stř. ,36: :',". ., á : podává- tu _ snad' nej výstižněj šl' č' 
·Yelmi,zajin;avi: bwžurka/ 'kterlÍ. charakteristiku .. Tolstojovu:" ' 

ch~r' býti, 'příspěvkem ,kosvět1~ní /Autor' DrožUryGornostajev. pouka~ . 
,zvllÍ.štníhópóměru 'ru~kého filosofa N. ,.- zuje speéielně'na jeden tajemný :ys 
::.:Fedor~vak·velikému riiskému.spi~i Tolstojův,a)o' na Jjeho.<:vztáh 'k 

<sovateli L. N., Tolstojovi. " ':, sm~ti;,Na'vériek ~e :Tolstoj~yjadřoval 
':icJes!už dnes, všeobecně, známo,ž'e' o'smrti'přezíravě,'Iiebó ,diíéela 's já- '. 
postava,TolstojoV'a,: jeho Íitáární:i ' kousi p'ochvalou,' Jedndu při rozriílu-

.', lidský: portrét, tajíle~kterou nedo;'" věs Fedorov~m,drže ~'ruko~debkul. " 
'., hlednou hlubiziu a' jest také zcela po .. ' : pravi1: : "Mám rád ~tU: .' bežnosoul" 
'. 'cliopitelnou snaha některých více ,mé-·· . Stej~ě, se· vyj ádřít při.rozhovo~u:. s -

ně kompetentních lidí, chtějí-lis po~ N. ~P.:Peté'rsonemv ; dubnu '1899 ' " , 
mO,ci' do:sud "žijících, či ~z poznámek ("Hle,' stojím', jednou:)ióhou' ~';'Íirobě ; ?;' ','" 

ákoresporidence' už zemřelých přátei a'přece "řeknu; že. s~r(' není""ěC 
'TolstojovÝ~hiliterártií pozů~t~lósti ošklivá").:'" ... f;" 

jehosam'ého' vrhnouti do těchto .h1ti~ ,'. Fedorov, . knihovník Rumjancev- '; 
bin, trochusvětIa. ,,;ď ",.' . ského musea, ,·ki~ré Tolstoj alespoň' 
,c, JesHitké známo, žé ói~b'nost'T9'1- vjédné', periodě svého' života 'často 
stojova, ne roman'opisce, ale myslitele:,', navštěvov'alíďaut~r.;iFilosohe 'Společ- ." ". 

i některé, jého', současníky přímoÝy~.~' néVěci",*)' bylďú'.Tolstoje ~elmi' ob- ,< 

-dnlžďo~ala a odpuzovala; byL si na líb~n. ;' . , : /. 
, . druhé 'str~ně' získal Tolstoj. četné 'žá- . ---. , " , " 
• ky:p~ávě pro,'svůj světový a životní '.~) SoučasÍlÍk.Tolstojův,:narozený'v ..... 
názór'·, : \, '.' ' témže': r'Oéé jako, Tolstojo'J.,L;< Tol':: 
\Vz;~meň~e na"příklad:Iiepřátel~' .' stoj,'sYn.Lva Nikolaleviče, 'píše o . 

ď ~tvi Solovjevovai který pokládal: 1'01-, F'edorovu::. I,Byl :'to hubéňoučký 'sta-: 
st~je'za falešného a klidem ne~ řeček:'prostfední postavy, vždy špat~' 
upřiInnéhoproroka. Jihl pak, byli ně' 'oblečený,cneóbyčejně . tichý . a . 
nezašli .lák daleko v ošklivos,tinad. sk~orilný. Ch~diLv zimě ~létě vď 

témž 
"Tolstojem; přece jen dali ná jeve od~ "starém, krátkém' ~~rchníčků, :mělvý,;; 

mHavf" nebopo.dezřívavý p'osuněkk ~"raz"obličeje,~a' ktel-t senéza:po~i-' 
němu") , " . , .. Íl.á;,.Přiv~lk;é čií~stFmo:Udrýcha pro'~ 

. '". '; nika~ýchočí,:všecekJzářil: :vriitřnl " 
'·:nU:nás přikladně nechválnýhlas dob~otou,'íkterá' dósahóvala,'dětské 
Durdíkův>ó:.Tolstojovi. ("H r a b' ě ,naivnosti.' Jsou-Hnějacisvatí,: jistě 
Tci lš t ~ j:ď·a v I a li t e Ii e c tví", jsou'právě tak~vi, jako on: ,N;~F.Fe'.; ,. 
Praha"i897hná arcif trochu , jiný zá: . dora,,; nejen,Že byl~rganicky·,'ne .. ·!ď 
klad, a'vytýká T ólstoj ovL hlavně. pře-,' schopen způsobit někomu. zto,',; ale .' 
zlrivost~ jeho' kmálým ' slovanským doinnivám' se;'žeaÍíi sám: ne~ohl bý~ • 

'\ ; národdm':-: ri~jníě 'čechům a k .vlaste;' ti nějakým ,zlém; ~sažeri.,Vypravu;,,~ 
, : nectvi. !, ,';' .' . je se, že ď prý žil v bíd~é komůrce I j a~. ' 
~, < ' \ . ~ , 
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"Zdá. se: .že' Talstaj nedržel '(dapis' darav:Talstému nikdy:,'adpustiti,;~? 
;v. AI~ksMevuz r;Hl81), anebo. ne .. 'chvlle se knim,:racelv,e ~'yÝ~h p~
,zcela ~č'é~iFedaro~óvo, ač se o něm lemických ,statich a:poznámk~~h: 

:' yyjádřil,Že má,v sobě silú ha hájit" ;,Chvalořečn~ku smrti, '~ejvětŠi.~ů'li: 
\ ále ,osobnost: FedorovU:. zato přiji~al' comě~níku náši,~ doby;:;, ,tak ~a; př. 

'; . ' celě,ctilr jeho ,.svat~st".:Zde: ,máme, senaz,ývá'jednouztěcht~. st~U ,!f~,' 
, ?voiitou(:'sk~tečnost, ;; poznamenává dorovových), ještěllévY,daná.~';: .. ,: . 

'~. Gornosta j e~; ~ j edri~k určitou, zálibu ,Tolstoj měl rád . "b.ezIlos,ou:':, ~le 
;,vábe~í" j~kýši; drulÍ;,nemoci'\k sý~ , celá ,Hlosofie Fedorovovavyrůstá~::í:~', 

,stérril,L myšlen~k. a~k (plánu,N., F: azdraje právě opačného:. ,Protó p,rý;tu' 
jednak' jakésii bázijvé, "ustrašené za:' byl na m,istě úpřimný a rázný: x:~z~ 
tarasováni' před; nimi, 'oddělováni·; ód . chod. : ,'; .',! ~ 
~i~h' přehradami; ,Na' ! této; půdě' ,Čr sna'i Talst~j chváÍiI ~Íllrt jeIl 
~znikL podivnfpom1;r)ToÍstého kFe~,navenek: a uvnitř ,cítil jina-k? A ,kdy
Jorovu:;Coch~ile'se,sbližp~alra od~ by- proči,tafaleš? :,- O.Turg~ně,> 
puzavali,svářili a smiřovali,. přičemž, 'vovijeznámoj;že sebá1.vc1mLsmrli. 
shanou L vy hledá vaj íe! " mir', a: dokon-· ~" tohoto.' str~Í:I~u, před ' přa~~li , nda-. 
ce: výcházejie! . vstříc , by 1; Tolstoj 'a. ď jiVV j ednéi z. roimluv, s G. k Ru~ 
stranou hllěviv~'u,: od~ítavou, tresfá!sa~ovemvyjádřihle ! Tolstoj, že,ne~. 
jíc(...:...Fedoióv.Ozvuky : toh~ta, sta-' Íilliže pochopit, Že;, se~Turglměv:;,ne-
vup'robleskují také "svým způsobe~,! b6.Ilbáť se :s~uti':. Že by tu byl ,klíč 
ve;: spisech; F edórovoÝých.;, Z~t~ ::ani k'otáic~, p~znamenáv'áGornostajév. 
,zm~nky~, o;"toni['všem :'rien~lézám~,ve Zajimavé, jsou" k toÍnuto:sujetu po~" 
spisech !{Tolstojo~ých.'" Cenný' ,mate, zriámky, Gorkého. Mlu.ví o Tolstojovi 
riál d~Úé.t~,; atázce ~ach~val; ,F édóro- , , takto: "Ano" je veliký I.J s~ní~ hluboce 
,vův propagátor: N; P.l Peterson. ·;NeJ.přesvědčen, :že. kromě, všeho;.o"č,em '.' 
Ínezerá, způsobená mlčením :Tol~to- mluví, 'j~ mnoho, takového,. ,oi."čem· 

: . jovým, je tady vícen'éž citelná. ; vž'dy mlčí; bao čem mlčí:! ',ve svém· 
;: Gorn~stajev>pózna~enává; ,Je ',vů- deníku' apravďěpodobně'cnikomu ,.0' . 
bec:zajímavé~ že :~'. ,Lev Nikolajevič to~ nepoví.' Toto něco jen někdy a' 
nemě( námitek: (vůči uÚní·· F edoro:" v~ narážkách. proklouzávalo, v . d eho ' , 
vovu) , ; nýbrž jen ~ýhýbavé; výml~vY. ,rozhovorecLMlčí inspirativně a~k'h' 
A. ty právě ,svrchováně',rozčilovaly . šeně,':Ačkoliv mnoho'.mluví,.·na~ své 
přísného učiteleí,;}{terý ~v :nic.h n'l:-, povinné: ,náměty"přece ie~:'cíiit,'; Úl' 
'chtěLviděfnic.jiného"néž.Íicoměř; . ještě.více;m}čí" Nikdo~nemÍižemno-
, ,'" y', " ,', • y, ", ' '",' • ; .. y'. , " k ' 
nost;a"wles.,:;;.',';',;; ",';;1' .. ':." ...... , ho,ncl.: Jsou iV, nem·'JI.-te myšlen v, 

' .. ,!NeLvrafme.',se:.kqlostoji Tols!o" kte~ých,sé hojí.:Totoně;o;jenněkdY' 
'jóvu :;vůČh lidské' sm~ti •• ; GOt'Dllsta jev .' a v narážkách proklouiává ,V',, jeho 
'tv~ciíi;.že';právě tato myšlen:ka, Či.spí- ,rozhovorech-a' mÍlěsé:zdá něČím, " 
še jakási'milida nebozáÚba, diktu- ", co j~:jakoby;.popír{míÍnvšech;tvr:i:e~ 
jícL tyto, VětY,;ibýla ;,st<Ílým, prame- - nf,:nejhlubšim;',a'tri'ejhorším: nihi~' 
nem, srážek a,sporů, oboú,mysliteJů~ lismem"kt~rý.vYrostl;,z pftdy' neko
"Těchto, vět (~iz' náhoře) néniohLFé-,nečn~ho" :,niČí~,.' ,neodstranitel~ého 

, ';" zoufalstyr,.~,osamělosti,.jaké :prav~ 
ko, pravý asketa,,: spaL na . holých, děpodobněnikdo' před', tímto ďčlově-
prknech, živiÍ., se ledajak, a "všecko k~m 'nepocítil s 'takovou' štrašnou jas
r~zdal chudým . ..... i: < ,:':' nósti.,Č~sto se Íni zdál ,člověkem pev-., 
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nym, v hloubi klidem lhostéjným:je slova také';žebrácká,nařikavá: Dej~ 
o tolihvyšši a:siliiější mež, oni, že , " temi- p~koj !.Milujte ~~i Bohá;:' nebo 
,všichni se mu; zdaji"komáry: a'jejich, bližního" ale ,d~jte mi ,pokoj '; •. ;,Dej;" ď 

: starosti směšnými,' a , ubohými. i, Ode~ " te, mi poko.j; -:neboť: j;em' :člověk ~,' , 
, šel, ód : nich',: přÍliš daleko d~:iakési: a. tedy<:odsouzen"k sinrti.',' Gorkij). 
'pusÚný a ,tam' i s : největšíin 'úsilíÍÍl .,' K',obdobnému výsledku,při:posu~:'; 
všéch; siL svého, ducha:, osámoéeně, ~~vánÍitéže věci došel :nazákladě li~ 
upírá':zrák:n'~nejhlavnější: na; smrt; terární ,analysy' dílá 'Tolstojova:Ple~ ',', 
celýiživofse ji bál a 'nenáviděl ji:, chanov;~JakoGorkij dosti uštěpač> 
~elý živát s~, kolem jeho d'lse chvě', 'něpozna~en~l,>že sice ,Tolst~ivždy, ď '. 

, 'j la"arramaškáhrůzai ,ale -, má, p~á~ velm(' výchvalova:L'~ nesmrtelnost na',·' 
vě':: on ~mřai Celý, svět, celá' ~eměónom světě, ale více, se mu' 'prý líbí 

,se ,n~ň dívá:'i Číny,I;die, Am~riky, na tomt~,myslÍ;Si Plech~~~v, v, cel-
," '" :ďodevša~r jsou k něrilU 'napjaty'jakési k~ totéž. Gornostajev: pak'resumuje: 

živé 'a chvějivé niti' - jeho duše,jeZkrátka,;pro,něho'némohlo,bý!i nic, 
pro ,všechny,; a. tonavždý! Proč by, utěšivého "~v "kře~ťanské',myšlence o; 
příroda. nemohláučinit' výjimku ienesmrt~l~os'tidtiŠe:iemu ;byh,třeba 
svéhozákonái a nedáti~ďnomuj :lli.,nesmrt~l;osti těla. 'A: 'možná ,prý, že-, 
dí ztrac(mou:~esmrtel;ost? Pi'oč7,Jé prá'"ě n'ej~ětš( t;~g~dii, jehd.života, ' 

" . 

'.,ovšem "příliŠ ;. rozvážný" a, rozumný,' byla,~ř~jmá,;, jistota, ,ž'e,tako~á,: ri~-
. '~by;'věřiL,v, zázi,akíC ale' ., .. ,~a~pak ",' "smrtelnost,' je .,', ,nelll'oŽná. :Také";, Ch;:~, 

'.', >zase,jesmělý'člověk., b~datel:~;c '/ Dosev podle výkladu Gornostajevova' , • 
'.:;,:~:Gorkij;maj~na,~Ýsli.~ó~míu~tl.:s . i~ší tent~ ukrtvaný i~ter~s ,T~ls'to- ." 

" .. Tolstojem 'o knize. šestovově;', jakož. ,jův; a; sem: 'ukazuje,~ ale;poň jednou '. 
~', i'dojnÍy. z::rozhovo~ů 'jiných,; nechá- s~oji polo~id j' svěd~ctvíS.A;,Tol-' 

, .:vá' nás;uhodnouti;žezrovna tak,ja- • sté, ,k~erá,mluví/zř~,telně. ~to~,jak . 
ko';upírá Lev'NikolajilVič',stále zrak, ' Tolst~j hl~dal,'nespokojeridílem i 
k' f~ktu' smrtij,hÝf toho' rád'nédoz~á-' ,r?,din:ou,.)i~dé,,'sl;1lysl' života ,a.tedy 
vaJ.áiád.to zásÚral,' je u <něho vira' , i ;úlěchupřed neodolatelnou~ ~mrH.-,- . 
v Boha, 'vlásku lk>Bohu hod~ěpro- . "bezll<?sou':':kterť?u přece ták chvá~ •. 
. blemaiickóu!a ;dělanou;[,:Jestliže;seJil a, jíž se !a~esp()ň, slovy nebál,. ;"~ 
člověk ~aučil přemýšlet':,·~ ,dí :Tol-:' A; 'zde, .při t~nitohleďání 'n'~ra~i1 

" ,stoj "':".' ,,'aťpřemýšlh'o: čemkoliv, pi'Ý."Tolstoj,;nacitovímý již;mosofi~' .... , 
vŽdy; přemýšlí o, své' smrti.cTakčii11 'ckýspis :Fedorovův;; Zda' právě i té: .. 

;;, 'všichni fiiosofo~é~ A jaké'tedy prav: . to'. srážky, zda z psychologického vt.: 
:, 'dy' a' jistoty, jestliže budésmrt7'~;. • buchu" ,jež byl- toho~áslédkem,'ne~, \ 

" i,Dálezačal tvrdit; že pro:všechny vypiynulo vš,do, ,co Lev. Nikolajevič :'" 
lidi: j~stď jediná' pravda:' láska k Bo~ '. později, prohlá~ilza .. své učení" čeho',' 

'. :hu,ale()'~omto námětu mluvil chla:d-' pot~m;po :30 let s podivn~uuiníněno:~ . 
,'n'ě a .unaveně .•• " dodává' Gorkij);' .' stí as tajn:ým potměšilým IÍSměškem . 
'" Posudek:: Gorkého. jev dalším;j e- ~ýzÝva vě . há j i1;; před ,ď tv'áří." všého '. 
" ště, sžíravějŠí, jak. nasvědčuji: slova, -yzdělanéhosvěta?, - '.táže: se' Gorno: ' .' . 
'v:závorc~'aauto;, naší brožury s~IJl~' , stajev! . . /;, :;" ';;; , 

, :célke~.~ souhlasí.(;',Všecka,fi1osofie, ' ,,' Nato cituje:. samotného" Fedorova ~, 
všecko:hiás~nhiakových lidí,.je:ai- (o zásadách ,~bratrst~í"ibraÚské iás-: ,:, 

L ,mužna, kter6úd&va jí: s . tajeno,u : štf- ky,'vě :vztahu LU:čeni 'o ; vzkříŠeni) 
f ,;:,' . tivostUa:pod:JÚnt() ,hlásáním' znějí . a tvrdí naiáklád(tohotc;i:citát~,';že (, 
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teprve' od. této chvUe;','ké:I;, Tolst~j ,člověka malé, víry.a tu, pravě' tu. vtl
poz.~aVučení ovzkříšenf (1878-81),. rá seotázká,; jestÍi, mu. ,n~křivdf. 
b'ýlk něni~. jak'si váoen,' 'al~ nemaje / Jsme tak často nejásnf sami sobě, ži~ 

,sil ho přijmouti, byl přinu~enniko~, jfce. dny jistoty, naděje;, bolestllé:roz- " 
liv, ji{ost~tnim lide'm. ~ :; :nýbrŽ,so-,; háranosti i .trapných ,pochyb. ;.<;:esta 
bě dáti,'otázku j o:smrti~ a když~byl naše ,k ,Bohu nebývá, tedy:přílIlá a 

. na ni určitě odpověděl" smířlivě,od~ ,ne, každý roknašeho života je hotov 
. 'pověděl, ("s~rt nenív'ěc ,Špatná',');, z k,výportretovánf:ohrázkuosobnosii., 
této'odpovědi,vývodil pak,už,ostatnl . ! . \ " . ,Podzimek.,' 
,pou~ky,;,;svého".· světového: názoru, .. " .. , . . " 'J '.~ 
za riějž :íehdy musil: vzíti na"se . '. i:, Problémy metapsychologie. ,Výsle: 

, plnou odpovědnost.',' .' " dek, ~ezirtárodAí' ankety .•.• "Pestrého 
" . " , " .' ., .' ,/ , 

... A přece nešel rovnou a . zcela za týdne~ ;v' Praie. ,Uspořádal,a.';před-, 
,Fédorovema; jéhoučenílÚ: ostře ,rý~ . mluvu " napsal dr; 'Karel Kuchynka 

- šov~nýÍn> Spokojil ,se s' příbuzným (Les Probleníe;; 'de, la Métapsychique. , 
t ' druhe~' levnějšími následujé:'prostý ,Résultats del'~quete internation~le; 

,rozumSjútajeva 'a 'Boridareva., ,: du,;Pestrý' týden" a:Praque. Orga-

--I"~ 

" 

'\ ' 

':...Nějak sé' všakpř~d Íím':o to ~o- ',nisation et préface de Dr.' Karel Ku: , 
",kusil při~e:jak by svědčÚ jéden z. chynka);: Prahaď1933; str. 10.1." 

".. . " I. . ' " 
nevydanýCh· " dópisů' .': F edorovových, :. ",V élmi za jímll(vá' publikace, věnova~ 

·'adresovimý .. V.; A; K~Že~níkovu. '.Tii·' , IUí :"slavné: památce' prvého( vědecké
; ké,~jak: se'zdá,snáŽil se' jistý čas';o ·ho průkopníka; metapsycholo'gie. sira' 
'propagaci' Fedor~vovaučenía jeho, W.Crookesa;,k ,stému;výročí:jého' 

, osoby jako' uČence ;á bibliofila, ale narozenI 16.čérvna ,1932." '-; 
'Dé~' v~lnéhd výsledku. Háje,.tičenío,', Redakce metapsychológii věnov~rié 

, vzkříšení) před :členy>iisychologické rubriky známého, Časopisu "Pestý tý~ 

, ~ \. - ' 

ď spo'leČ~;;sii ~ str~il vý~~ěéh: A ~t~k d~n': uspořádala, před časem meziná~ 
;, ,:posléze ....: Ustoupil; V: opačném pří: rodní anketu, v, nfž mělo býti odpo
" , padě,' kdyby'se"Tolstojo~ipodařilo ,věděnó.na tyto otázky: ,1. Jaký . je 

prorazit's učením'Fedoro~ovýní; do~, dnes vztah širší~véřejnosti ve. Fran-

" " 

...... ~.' 

., 

mni~á'se'.Go~nostaj~v,' že vŠe ~e', ~ii, AngIii,Německuatd.,k,otá~kání, 
I ',ď )riohlo u TolstojevyvinouÚ'jinak. metapsychologickým?: ..', ',J ~.~ 

, Taktqupadá.do negacea:pasiÝitY'až '2.Proč cificielní věda ve velké vět-
, k'učenf:o nepr~Úvení se zl~.~i,Zkrát. šÍIlě se'dos~d' stavLktěmto,problé-, 
..'" ká,nečinnostij.a: ,~ep'řemýšlení' ,Tol.~dm'zamítávě? <' ''';:ď' ;,;', 

,~tého,~ můž,: 'hýtL: ro~úměňo" ,jaká,' .'ď, 3. Je výsledek,dosávadniho. métá.-~' 
_ opačné, stránce ,;společné věci'~; Fe- psýchoÍogického ba dáni do té.nííry,. '. 
dorovovy:jestliženechc~tet o to dč";' positivní;aby.mcihl ,jiždnés:~lÍ1ěniti " 
,lat,nedělejteriičl" Tolstoj, jako by nášnynějšínázo~ na ~duševnLpod~ 
se mstil za výsměch tomu, co }loklá;' stahi člověka? ,~:: ','''': .," . 
dlil .. vlastně .za: jediné' závažné, ' n~bof· :4~" Pokládáte za, důležitějšf . méta:' 

I ,to ostatni.? Kčémuto bez t~hoto, co', . psychiku: sublektivnf, sledujfcf ,pře- ' 
\ . by , jediné, mohlo, 'zachrániti před devšfm .. psychicko~ "stránku" súp~a: ' 

snutf, nébo ,; dáti; :něco :-vélkol~ého normálních úkazů, či': metapsychik~ 
.čloYěku darem~;;.?;:;, :,- .• : objektivní, zddrazňujf~íjejich:.fysi:,· 
~iJistěď, skvělá :koncepcei',byf : jen cký,afysiologický do~ah? .. ;; .". 
pravděpodobná. ČinLvšak ,; 'T~lstóje ; 5.;Jemož~ýzadnešnfch zkúšenó-

., , -.,:, , --o - " 
,-
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sti vědeckÝ důkaz o o~~bni 'existenci ·;ačním.Di. Maxwell; vytýká;ž(d se 
člověka i posmrti7 .': '- .'. " ." 'v~Francii,směšuje spifitismus s:m~", 

Anketou' položepé ~Íá~kyzodpo~ tapsychikoú; Y:Německu ~podlé'·prof. -.' 
věděli tito: učencL ' a;'praco~nícr v Driesche:' by'; se jevil. zá j em ď idosÍi ;- , '. 

, oború:,metapsychológie: ," :značný.Prot,Oést~rreich si' ;~šak" 
Dr: ,; R:;~BernQulli; : prot' , Blacher; '. stěiujé ' na~ ~~gativismus, , vevelko/ " 

. prof.!ď'Bl~tile~,~Dr. Cal~etteí' G. Ci- .: městském: tisku a zrovna. tak~ prof.. :. , 
raslo';prof.< Ctinéoí' prof. Dessoir; C; Walter. přisuzuje: toto stanovisko' ně- ' 

'Doy le~' prof. : Driesch,: ' E;' Duchatel,: mé~ké i vědě, 'církvím, a'.' stranicko~po~ 
. íifob Fischer i 'prof; , Hoffmann, i p~of; ď litické p'ublicistice. Stručněodpovidá 
Kraus,'. ,Dr. Kuchynka, 'prof..: Lodge,, 'prof;:Lodgepro; Anglii: "Trochu zá", 
Dr. ;Máttieseri, 'Dr; Maxwell,řéd.Mi'; jm~ a :m~oho nevědomosÚ.", ,ď:;:,:.'i 

kuški!-/ 'prof. Oesterreich,,' Dr. Osty; ,ď Je': samozřejmá: .že ,:rá'z: odpovědi 
" Harry' price,. Ch; QtiaÍ'tier, próf.'Ri'; n~;,prvóuotá~kuanket~jjeMÍlv,ne-' 
'.ch~t;prof.Růžička; prof. Schr'oder, poslédní:t,lř~dě,io~ob~ím ,'názorem, . 
\ prof."Souček, :Dr. Tanagra, prof.. Ve- j~dnohokaždého z(odpovidajícíchna. 

lenovský, César .' de " yesme; Dr.' v o~ '. ,poj eti: métapsych~logie ('i ak? (ob~~úi 
jáček,.- prof;. ,W áltérj" R; :WarcollieÍ'; ktero'užto: okolnost, možná ,\zřetélněji 

~'." próf~ :<Wereide· a prof. ,Wi~ther, ' .šl~dovatj;;_ v, ódp'o~ědich ':,' na:i ,:' otázky 
~YZ odpově~L je hned~idno,;jal('aň~':' další; jmenovitě _~.:-a:,.si':,K otázce 
kéta byla opravdu ;; účelná;<Přináši , druhé-se' odpovídá ponejvíce ;tákto: 

-. většinou odpovědi krátké,' áč:'~e~chá~ : hra~iční' obor~: k, ~ěmuž:,sel věda' cho",-
-zí 'ani 'obšírnějších zdůvodnění't<iko;, ,vala.> '.vždy. macešsky 1, (Bernoulli); . 
. vých,či ómikých' názorů;:' ._' . 'vzácllOst p~kusíiý~hiosob] a Ltedy;! i 
, :i,Z,jmketÝ: se! účaštnivších; jest - ,16','. fákt ,metapsychických, . (Bernoullf, " 
vysokoŠkolských. profesorů;', ~statni Kuéhy'~ka, SouČek,' v éle~ovský) ;:né~ 

, ; 'pak vědečtí . pracovniCi < vesměs: z'ná';; chúť' měniti vŽitý; ': světový~ ria~o~ 
, <mýdíjme~. Slušným proc'~ntem 'jsou ~. (BIeule;;,O~steriei~h),;,'i nedostatek 

. :, ,'zastoupeni lékaři.: Odpovědi v detai..: 'veřej~é::;ikontrolý, '::'experi~~ntálnl 
, lech se různíC:! i sou "větším" dileli, (Calmett~)" ;'za~ i aW .nepřá te lství i;:. a' ' 

, " stylisovány v jedné HnIL:: '" '-:, " , kons~rvativnbst,: oflcielní ,~věd y ,; (Ci~ 
',ď, .::'Z:,'odpovědí· na:otázku· ... pÍ'vou"je 'raolo,Doyié; Dries.ch,:Kuciíynkaí Mi~ 
,- ď zřejni'ó, že' širší 'veřéjnoshe dostává" kúšk~; :1/ -Velenovský" etc.);:;, obča~né' . 

t. a~:to ' knadna·,c~léni'· světě:': kinfor~ podvodné" mánfpulace ,; pokusntch·, ' , 
k~cím', z?lior~ i meÚlpsychológie . néj~ ,osob-' (Osty);í Krátce o~po,:ídá: Lodgé:, . 

. spíše'v'denních'Hsteéh; 'mnohem:nié~ , ',',Poněvadž n'enhmožno :;tytQ '. problé-' 
. ně už 'je ',pak, čerpá z populánií' lité-. my: :po~u;ovati' metrickyap~~tož~ 
" : ratury.>Za :nejzaostalejšf.v' io~to', ~:: 'n'eexistuje: přiměřená, theiOÍ'Íe.',: Po;', ' 
, - hlédu' považu jel ~ prof.:Veieriovskýdobně ; Maxwell. ,P~of:" Růžička:. ~;;P o': 
právě čechýi: Franc~tizská 'veřejnost: něvadž' podmínky,; za 'ktérých';."lze
je,p'odle' mínění' Riche'tova dóstilho~inetapsychologicK~;. úkazy": pokusně 
stejna:' k: :problémům:; "metápsychi,,: . vzbuditi,' js~u koHsavé;ano naÍnnoié, 
ckým:· Naproti. tomulDr:; Osty ,do ... · rieurčitelné,:p~něvadž ,nelié za' stéj:' 
znává ~. téže francouzské', veřejnosti, . ných. pokusných.podm!n'ek; za~učiti, 

,; že: je 'příziliváú :nejspíŠe' k' úkázům 'stejný výsledek předem:~' . . ., ,,;: 
p~znáni p'a'ranormálního,nepřáteI~ky" 'V~lmidnh~résa:ntniI: j~,' odpověď' 
se .však:'c':háváke zjévftm~niateri.aÍi-, ,profeSOra'ipSychiatriě~na německé' 
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universitě V Praze; Dra Oskara:Fk, žitá.: B~ď, sedómnivaji ďodpovidajíéí, ' 
schera:,:;,Jé,'celá' řada :příčini;p~oč ž~ ,stuďiuoi "psyéhických~' '; i ';,fysi-, ' 
oHcielnivěda, se chová~d~ítavě.Po,; ckých:~, úkazů je 'stejně :význám'né, " 
dle mého ,názoru ,nejs~u: hlavni; ílři~ 'nebo se jim' zd( psychologická 'metá
čin!Ju,odmítárií' :dftvodF'rozumové: "fysika' důleŽitější. ,Neschází všahani 

. J"když tito;,oficielní': :vyslovují:sv:ě mínění;opiČného: :rázu. Zajímavá.~je 
,;přesvědčení", že -na ""věci qiičeho "I ' odpovědnost, ředit~l~; Mezinár~aniho 

.; '.,~není',', ; 'je; slovo \,;přesvěcÍčeni':,f~e';' metápsychického instÍtutu<,v i Pařiži, 
správné;' nebot;:"přesvědČěni','; byniu- Dra"Ostyho;' Ten' pravi:,i;,Pokládáíri, 

, ~élo 'vyplývitfi
, i' pokusů; o' -j soui::no:';~ , znalosb budoucnosti přéd~maI mitte~', 

sti" í't~bo ,'o'c)licotě' metapsy-chi~kýi::~ rialisáci. za ,dva :základ~i úkazy me~ , 
jevů." Tito:;;oHéielní'::,popiraji,,~lě' tapsychické/"Uči:náS; že,člověkti>le, 
vŠe ,: téměř: dogmaticky/Jako'důkaz " poněkudtznám', program" života', á, že. 
úváďim: násieduÚcí: připad:-:Na ':do- 'je,malým ~ stvořitelem, což "má 'mi~o-

, taz: jistého' s'oudu, ódpověděla::právě: "řádný ;význa~:,' < ,~;, " 
, ~těchtodn:ech jedna i našiéh filoso" Otázka třetí':: jít zodpověděna- asi ' 
\ fických dáI{ltlt;: že,,,dlezÍí.sad ~ěde~ takto:, Většinou , se ipova.žitje 'zapi-;;:; 

cké 'psychologie,~ zastoupené na' zdej - kázáno; že Činnost :lids.ká j ezapříči:, '. 
ši.fakitltě-\JdbornÚ,ý" jasnovidnos( něna něčím ':'~ice- n.eŽ'den' fysicky.; 
v:ůbec'~eexistu'je'" a:,',proto ' nemá',' Mechanisniusa,~'m~teria1isnius"pidá.; 
smyšlu prov~dětLpokusy o jasnovid- Vliv;;tohoto.,faktú; a:, ,význam: jeho', 
npsti", ;;Totó t~~ěř, dogmatick~,,:pbpi- . prónáboženstvLvyzdvihuj~i:vlášt~ 

, ,; rátiL, a;iá piráni:. všech: metapsychi~ . ď prof, Blacher" J ini jsou všakopaÚ~ 
i::k§éhděrii,kloni sediž;vice kpojmu· ',nějŠi v' názoiwprohlašujice kotáz~' 
,;vira'ď;: ,~éž ,':přesvědčeni~';Původ:té~ i:~, že; tu, ,dosud.,nenCzcel:i jasno, 

'/(0' viry, kořérii: mimo! jiné véfaktu; 'Leč. i! zde, prosvitá ,silná,: nadějé~ 
že,'jevy metápsychickéď mafíodedáv- . búdo~énostjako,na: př. uRich~ta; 

.. na1jfstý mystický,': nádech; pod~bný 'Pisatelé, b'Hicí theorii~ spiritistické, • 
formáhlPIiáboženskéď mystice,!:Také óvŠ~m odpovidajL kladně ď av :plné;n . 

" :', náboženství,vyvěrá ~ ;,;víry" a věda rozsahu,J,:._': - '"' 
. . sii:' zabýVá' pouze věcmi: které lze , KodpověcÍím otázkyposleclni: ' 

sled~~ati systematicky, t.j. zkouma-' Důkaz'oposmrtném 'životě,člo~ěka 
ti;,~: těchto "důvodů je oficielnirvěda: dosud· podán nebyl, (Blacher; eBleu': 

"ho~že~atýni nepřÍtélem inetapsy- ler,', Calmette". Ciniolo, , Driesch,',·Fi
chologie; Kromě toh~ mluvi 'se, čast~séher, ;. Maxwetl, '. Mikúška ; Oester';" 

, ' ~. klainech:a podvodech, které, se reich, Osty,' Pricej Richeti,'RtÍŽičtmj, 
, buď' 'vskutku, nebd dómněle údály> v 'S~hr1ider, ,Součék,'Wereide, Winthet); 
,čin~os.ti (jistých :medii,Z tohá všeho closúd zjištěné 'okultní' zjevy. plně 

. '", "vyvěr~ :'odpor, vě~ců ,proÚ,stýkus dosta'Čují, kpř~ivědčEmí:o,posmrt~ 
lidmi, ď o: nichž 'se, tvrdí, že' podváději;, ném :' život{ člQvěka (Doyle, 'HoH
"non"ol~t":':všÉ:toto jsou 'ale důvody , ma~n,Lodge;,Mattiesen; ,Velenov':' 

> citového . ódpo~u,~nikoliv rozumových ský) ,Posledně; uvedenľ jsou óvše~ 
, "ded~kéi;Rozúmóvá dedukce by vedlá vesměs spiritisty,: ,;; ;' 

spišek opak~,'Lj k pokusům o dů~;Zazriamenám žá;ěrem.': ieŠtě>Aě
kaz.'~, '~ ,:::: " ' . které'ivÚíštěp~zoruhódnéodp~vědi 

';, ' Otá~ka4"a 'odpověď na' ni je' v' 'natcito:posledniotázku,,; ":: 
ceÍku: a z'Vláštěpro nás" méně důle~ >TakBe;noullipíše: ,;Pódle [mých 
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osobních" ~kušeností', nim'j:' činnosV 'na poznání ',založeného 'přesvědče~í" - '-
myšle~ková-za' vŠech 'okolností', vá- totižpfesvědčenL, o ,nesmr't~lnosti, : . 
,zána'na:mozek;.Tím 'je:dán jeden z ,kt~ré musímravnost.zařaditi:do svě:' 
_ př~dpokladů,' že' duševní energie mů~ 'tového, plánu j akopodstat~ý:.. d.yna~ .' 

\ že' p'ůs~biti: bez • p~ostř~d~ictví těla:. mický _ článek:, má podle mínění Dríe~ 
A. proč': by:' tak: nemohla, činiti ,jn~-, ' schova každé ~ úsilí Q ; vědecký; , důkaz 
dálE; i- i>ó ' smrti :těla: t itetěz přesných' nesm~tel~osti, . tak ohromný. ',vý ~ 
důb~ůo"další'existencEdtiše:,po':znarn'H':~: '<,".: ",' .. 
~inrtf:,: těla: ~e.dosud:, 'nezdařil; . není . , 'Známý,: náš: psycholog brněnský, ' 

,.také',právděpodobno; že tato ,záha- próf~ ,:Souček;" :uznává;, že Ije , ,siée 
da: ;bude' mod r býti objasněna', cest~u mnoho důvodů 'pro: přežití. ósohno~' , 

II' ~ědeckého: pokusu. ' Přes' t~ však Í>o~ sti, . al~ vědeckého důkazu Jirý;.: do~ 
, uČiíje' ná~ vědecký' pokus\j'tom, \ ž~" sud pro ,tut~,vírun~j" Proti. křídlu 
'podstata 'člověka je mnohem složi- metapsychiků,:'vně~Ž jé také,Lodge, 
tější než byl materialistický, názor,' se Souček, vy;lovuje; v.tom' smyslu, . 

'; dos~d ochotenďuzn~ti.A'o' ·tom;' ,že že' je přece možné i jiné vysvětleni. 
> by' snad', věd~,hyla: 'dokázala, že s těchto, jevů, ~než jak spiritisté vy~-. 
ukončením fy~iólogickéhoži~otai vf- kládaií., . '., _, " ; , ': . 1 

, : měny 'látek a organické' činnosti ~pa- ,Zajíma~é a pozóruhod~é 'jsou také. " 
'dá také další existence netělesných věty Dra ,Vojáčka., Domnívá.;se,žé . 
prvkď" totiž duše/o ~ tom, vůbec ne- ;,jeŠiě nepřišelča~, aby by lo~; lid-: 

" :inůže~ býti; řeči. N écht, věř(každý' stvo;vědecky, přesvědč~no o s~é pod~ 
ve; svou ,'nejhlubší ď odpovědnost' za ,statě". ("Poznání bude .. nadále ,vy- . 

, veškeré své" počínání,.: v,: 'onú' odpo-~: hrazeno,:jednotlivcůni, poznávaj[cím 
vědnost;'sahajíc až'za<s~rti' Věda: nejen smyslovýmiustrojími, ale' tli-' 
mdže říci, s určitostí jen: jedno: T~k " ).té vl:lÍtřním, nazíráním. Myslim, "že" 
dalek~' její:' m~žností· přesvědčit(. se lidstvo má před, sebouj~ště další' 
nesahají.: Tu: jest; jen~jedinámož~ ' .. étapu bolestného hled~ní, ,než přijde' '. 
nostpřesvědčiti 'se a .tumJsíniehle~ ,království Boží' na zemi.") ;.,- , 

, ,dativ,sobě samých. X kaŽdý musí -'Publikace, v~lmí. vkusně, vyprave--, 
jí. sám 'nalézti!''. :. :' ",' ná- a, zdobená fotogi-. pórtréty: někte~ '. 

'!'Nebo 'zmíněný, už Osty: "Nikoliv. rých, b~datelů ankety:, se, zúčastniv-' 
; Avšak vědecké ,badání - v metapsy~ . Úch činí z:větší,části dobrý; doje~ 
'~chi~~ je ~a samém'.-počátku . .Byloby . střízlivým ,rázem,odpovědí ;a'snad 
: to, příJiš, krásné;" kdyby',několik ba- , : proto přispějeu~ ná~: k spravedlivěj~ " " 
ď datelů,pylo v tak, kratičké době. jiŽ 'šímu hodnocení' metapsychológických 

r "dospělok:důkázu .toho;.na, čem'zá-.Oiproblémď v., širší i užší veřejnosti;' 
, leŽi lidstvu 'nejvíce: osobního. životL Veřejnost, ,k nížse~t~nto , referát', 
fp~ jeh~ smrtí," " i' 'obrací,bude jistě zájím~tív této an-

K~chynka:';j .. ; Jen'pro ,toho mů~ . ,ketě odpověď profesora evarig. theo
ž~i mrav~í:;vědomí býti neúpros~ýni : logie na universitě ,ve Vídni Dra RV 
soudceIÍ1,'jemuž nelze uniknouti, .j~n, chardá Hoffmánná>, Uvádím, ji" Clo;', 

. ~,ten může věřiti .ve spravedhiost, kdo slovně: . .. , . .'. ':, , 
uznává~nesrn'rtelnost v dakékoliv for: , 1. Mám doj~m; že:je: tuďoch~ta": ď .' 

mě .;;",:;, .,;;:Á ,'"právě;p~oto,-ž~ uznati skutečno~t okultních; úka~ťi-,v ,; , ' 
, " "<' I , 

:mravnost :může 'nabýti své neodbyt- . dalekosáhlé;Íníře, že všaK se ,učenéi 
nosti ,jen z určitého~ IIi'etafysického; ., ostých~jí ~vúrčité~ďpříp~dě, .seza' 
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ně' postaviti, ježto~ jed~ot1ivec: uČinil, hospodářské" zřizení ,civilisoyan~ch' 
y'; tomto' oboru.pravidélňě příliš má~ " .států; přizpůsobeno' oněm' změnám ,ve 
10 vl!ístních zkušeno~tí. ' ~ \" ,výrobě ( a~ohěhu :'statků,:.které na sta- ' 

'·2.'Nejen.vědec ~s~obává; :že;semu ,ly;překotným"rozVojem:ďstrojů::bě-," 
'dostan'e. výsměchu,půj dé:lLve', vědě' hem posl~driích (asi stopadesáti let, 
novými' cestá.~i; Nadto' " j ~štěvyža- "asice, tak,: Ú . by ďp.nešni volný ~pů~ 

" " duje' metapsychologie'veImi ,důklad. '~ob; oběhu. statků, 'na;jlOdkla,dě ': cen 
néhó~tudiai ke kte~~mu' j~n, ~álO-'/ samoČin~ě i tvořených nabIdkou a pó~ 
kt~rým '1 sepcidaři získati' čas. ",Táké " ptávkou: b'yl ;nahrazen systémem: uvě-
.literatura" sem"spadajíci.:je 'většinou : ,doměk regulov,anýin,~:,,;.;~, . 
, těžée,~' dostuj:ma;:;' neb~f;;iveřejné 'f:Je:příznač~ó,žé; te'nto-opravnť 

, kIiih'ó~ny 1 jsou.: na' pochybách, i Ína j f. směr ,::hospodářský, , který' si :'póchva~ 
, '. li:siji: opátřm.> Nemáme' německých, 'luje ,dnešni, •. h!>spodářskou politiku 

ph~kladů" důleŽitých francouzských, amerického: .presidenta ,Roosevelta., a 
anglických 'a·' italských; děl>:": " ',O : jeho: ,jNaÍionaL, Industrial Recoyerý' 

',' ;:~3.i'Ano; ~~;( ::,' ,~"i::':· ~ Act",:~ásvoji'kolébkU:;;v:~Americe, 
'. ~ , }~:. 4. Si~diúm' p'sychických i ~ fysiÚI: teílý tam'/ kde by!! ao, nedáyria~o 
,. . . nich, jevů jé oboji; stejně důležité:,' důsledků prosazován p~incip': napro~ 

, , ' N~smi " se" zanedbáV'ati'ani'prvé 'j~ka ,sté 'hospodářské, svobody ca ;indivi
Schienck:Notziňg,aniďdruhé. jako dualismu vpcidn,ikání. i:: 

. Biadle'y;' Obě stránky Ínetapsycholo- 'Ov edl~. ú~edeného: j iž '; ámerického 
"gie(jsousi často navzáj~ podmín~. 'friženýračHowárda' Scotta:>:patřf;;:k 

kou'a:opirajise 'o:sebe.";' ',' . vůdčim,;'činitelům 'americké itečhno~~ 
5.iAno:<;, 'pódzimek.,' ,kracie jéště King' Hubbért :hriew-
,', y:ur;, ',,. ... : yorské'. Columbhi-imivirsity".::dále 

. JUDr::V1.M a'nd Ip Technokracie> prof. :~WaHer;Rautenstraúch,zťéhož . 
'hospodcířský" systém," budoucnósii? učelišiě, Richard C.; Tohrian; Bassett ' 
\ NakL' Šolc; 'a .' Šimáček;'" Praha 1934"JOIHis' a. jiní.: Američtí ···te~hnokraté 

. ·str . .114. ," "" ,. ,,;.<,': :'; majf:dokoncé'už ~d:r,1932jrakci, ' 
>.; T eclínokra~ie: 'ne'ri!', zrovna' i Íí plnou kte~ou vede F r.L. Ackerm'an. f J;:;;;' . 
novinkou .'mezihospodářskými slllě. P~dle Scotta stanovilo: kL ,;d~úžeri[ 
~y'.'Ják'o';myšlenká'datujé.seve.své' technokracie za úkol' sbírati a:~róv-

:<,dneŠói podobě';siceteprve asiz"pó~ď návati údaje o fysikálni;:působnosti 
'slednÚ:h 10':"'::15 : let (Howard 'Scott) . s~ciálniho meéhanismu:.na:územLsé;. . 
, tohoto'stoIetí"ď neŽ ~nohý, rys jejího ,ve'roamerickém: á;vypodohniti ;po~ěr 

úsilf.'tait111 : :namyslii' .leckterému':i:~, tohoto Íízemik velikosti, jeho, činnó
: reformátorů' dfívějšÍch;;'af . úž .'máme "sti, vekv~ntiiativním.s;óvnáni 's' ji. 

, {. na! ~ys1i: to či"o'no, odvět~{ vědec~é~ nýmijzémimisvěta. 
~ho' sodaJis'lllu,"kněníuž ·óbyČejně·ti~ "Pův~driě'viceakademické~á' s 'ji
. tó',refórmiítoři': pfináleželi. Už • tím,' stou nédůvěr~u přijimané hn~tUéch~ 

jé" na:po~ěděn:o,. žé ;,t~chnokracii, viži ,- nokratické' sbllo'sepřechnět~m po~ 
,k ;' soCialismu'': pfíbuzenské: svazky,' zornosti, jednak, 'propagaciapopu
kteroužto 'okolnosf také autor. námi 'larisac{, žurnalistickou;'jednakosvěd

" r~censovaného~pisu:' na: svém.', místě '. čením::', ho;podářského:, rozhled~, a 
zdůraiň~fé"i 'vysvět1~je:,,;: i,:.' ";,,, prozírÍlvosti do~búdoúcn~, :jakým"Íle~ 

,;~: Těc~nokrácii jěst;:-'podle ::j~ho vý~ď spoměbylo:pfedvida'nLaneŠn[:ho
.' " měru;methoda,'jíž má býti', nyněj ší .spodářské krise už.: v r~ce,1920" já-
\"",' • ..,.. < " , • • r ~ 
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· kož:i předem urč~ného: bursovriiho Podrob~~sU :technokratidkého;: pro:: ' "', 
,krachu říjnového ýifoce' 1929. :~. . gramu: 'stavuC'dnešního' hospodařěIii; 
·(N~ konci'::uvodnf:;:sta ti ,~~é' kil,ihy i akciž -i -možnéjého therapie vší~á' ~i 

,zaznamenává· Mandl 'souhrn hlavnich . MandL pod ~ 'zorným; úhlem-' literatury 
ď 'technokratickýcl1~zásacipodle článk~ 'technokratické ~.v . o~tat~ich '.oddílech 

G;' S~uie-a:j 'publikovariého v časopise knihy: člověk asfrói~Pe~íze" N óóý, ' 
, Néw Réptiblic :1932. Jest.to :jakési systém, Povšechný, : ráz .technokracie 
" ~1Íuštěné~echriokr!1tické credo'a'zá-, . a 'příbuzné snahy: '·;",.é" ~,'" 

" , 

t ,'. roveň;program,jehož!body.jsou,tyto: -:.V prvriim,;oddile'snášLautor pře-
,·~,~,ľ>'Námaliaf jíž:tř,eba.k~zislíánf..ur/, ~hh~dně ~,'in~truktivn~~ dokladY~';'pro ,~'~ 
čitého' IÍinožsfvi statků;'umenšujese jvrzení, 'že výroba stroji stala se 'nad-

<', stále, ,poněvadž' se .vzmáhá uživá~i měrnou:a,Jakřka'bez' mezI' co; do' 
;::strójd'a:sílymechanické~ .•..•.. ', . množstviiijakosti a potom:že. úČast 
,: i,:2.'.Zásadou~oderriiho:průmyslu je, 'lidské,sl~žkY-~e'.:výrobě- dělníka 
,.' použití energié hmotných zdrojů. '::""ustupuje stále;.více: a ;víc~' dópo;" 
.J,':, .3.' Energetické '. pozorovánI ú~emi zadí.Není možno .zde v referátě' ~vá~ 

,Spoj'; států odhaluje;, ž~ snadnodze děti ani'několik;vybr~ných 'příkladů 
': náramně zvětšitimriožStvL vyrábě~ "á prot~ .stůjž Izde:prokaždé Z těch~ 

,'~ých' statků a: umožniti·: dalekosáhlý, to . tvrzení . alespoň :,jeden:J-í:, ;j'" !.~c! 
'. blahobytvšehó' obYvatelstva;: li " .. Stroj' ria • novi~ový ':p~pir,-'modeiní~, ',' .... , 
' .. :; 4;.Tíiri,-· žese\ používá hojně strojů, " ho' typu' vyrobhlž :15; ~agonů': pa'piru 

nahrazujé se' závratně;' rychle práce -denně.a rotačky vytisknou na' tomto 
lidská a ď ;,te~hnologická" ~ riezaměst-. papírU 1:'-2miliciny výtisků časopisu' 

· . na;osfs'tálě ·stoupá.' ' . , za . p~uhou hodinu j ; přÍ' rUční; 'VÝrobě 
~Eď5.;;pokuci,převládá systém .'cenový' , papíru zhotovil pilný dělník· 60.2.100 
.(neb~liinzdovýJ:' n~ni·možno' ,účinně· listů· za hodinu II ještě náp~čátku '.' 

· přizpůsobovaH:výiob1.1; siie ktipnLa " ,19. st~I. tisklo s~ pouze 200-'300 ;vý
íidržovati tak hospodářské'ústroj( v.' :tiskď· za' hodinu', (str. 24); 'Toto 'pia-' 
·chodu. '::;:!'.. . ,.,- .- "covní.;iempo,·. nemůžělpřirozeněá;ů'- .. 

'. . 6; Z~: takovéto . t~ndenéé': vede~ nás .. stati 'bez,určitých- následků' pro, děl
.... systéiri .cen~vf.doslepéit1ičky, v.níž 'níka.~P~dledefinice Somba~tóvy'je~t 

nutně' ztroskotá. " ....... .. stroj· -pracovním' prostfedkem;·,'óébó. 
7; K; odvrácení' hrozici zkázy, dluž-' souhrn~m C' :pracovnícll -'prostředků,' 

, no, svěřiti 'průmy~1. inženýrům, neboli . ,který iÍest-takzařízen; -že' za člo'věka ' 
,,' .technokr~tům, . ,kteří . jsou . znali ' me- -vykonává :práci,·.· jižbý, jinak 'člóvěk 

chanismu dnešnLvýrobya základnichmusi1 konati.·' p()jkrok~trojové ;výio~ 
· :jednotek"'::'jednotek enérgie ;""'vy- .bY. jest;. ,však :d~estakoVý .. ;;že,ve 

. ~naložeilých na tvorbu. hodnot. ,:. . sklárně' ,riahradí', dělIiík ',. ObSItlhujícf 
. ",i Technokraté jsou'.přesvědčeni, I že ·;troj -na skleněne'rourý" 600 'doved- , 
;bez .;, tohoto zasáhnuti, do: dnéšního ných: sklářů, 'stroj em:na' Žárovky . vy~ , . 
. nlltěšéného' stavu i svět6~ého: hospo-koná 1,' dělník prácÍí'.yyžadujíci; dři-
ne!ušen!!ho . stavu: světového hospo~' ve, 10.000 :vycvičenýéh' dělniků·,;et~ ... '. 
~ářsí~inadejde·'nut~ě)r~alá)hospo-' ·(str.:30);Ajsou úždi{,:s'ipříklady" . ,-

: dářská ,krise. (a: tedy i: trvalá' neza- 'takovýchtováreri;" kde' se. ; vlastně 
~ěstna~ost,ďprac~jicích ďv!stev),'ve- 'pracuje;\'automatiok:y str.oji,: téměř: 

'douci posléze ke' zkáze 'celé' moderní . bez' dělníků:: I ta;.naše i tabáková t re
·cht-ilisace. , .; •. :::' 'žie ~yrobÚa v'roce' 1919 'přes, 3.' n;i_,. 
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'líardy ,'cig~ret.'zaměst~ávajíc ,,l7.272 , ',;Zajímavé jsou:, také :autorem uvá~ 
I dělníky ,a V roce;' 1928; více jak:,l1 ,děné zprávy "American.Fede'ration 
'miliard; cigaret, i ale,,'j eno~s i 12.177' ,~r Labor", ,z: ni~hž:: vyplývá,: Že r pe~ 
'dělníky: .Tato'čísla:prostě~inluVí,': bYť ',' Í"Íoda'! prosperity za: nlOderních'~ po-, ' 

, ,L riedosah~vala > té ' intensity;; jako" v - mění ,má' za: následek d~lší., bohat~utí 
"poměrechi:';V:ýrohy." americké' :(Spoj • .: bohatých 'achudnuU;~hudých: N ob

. států)., ,Tato strOj ová',výroba má, pak ,ď 'dolin 1922"'::"29 lÍ'e sice : zvýšily. m~dy, 
'-'-. jso~é:'ovládána kapita1i'stick~m řá-. '·dělnictvaJ~0:45.5%,;, ale! dividendy 
dem '-;:sviiji, nemalý" podíl 'Ina' c~l~ zároveňo\143;t%; A tyto ,dividendy 
kovéneiiměštri~~osti., Autor tu. mlu:' ,~pobíralo; 86%% "lidí,;, j ejichL celko
!Lo:; ;;,za:~ěstiÍariosti! technologické', ,\ vý~a j etek; převyšovalr;vždy I 100.000 
Končé' t~nio oddíl své : knihy i slovy: "dolarů. "', , -;o". 
Dlužno:,proto p~va:žoýa:ti 'zá :,jisté,že' Dále; se" zmiňuje:, autor., o , náklad- " 
'průběhem: doby nikdyjiž'::nez~ýší: se 'nosti,' strojovéhó zařízeni;~uirio~ti ' 
trvale: počet zaměstnanců 'nutných k zvl. , výcviku,', k spe~ieL'~ strojům,: ač, 
výrobě;:statků rozumrié;,potřeby;ný- 'nedosahuje tento výcvikdovedňosti 

" b'rŽ'riaopa,k,(p~č~ttériistálebúde kle- ; řemeslné. " TÝto:okol~osti ,.znemož~ 
satí;; '\ Osob \ "techno,logickr rlai:a- 'ňují, konkurenci ,',: h~spodářsky;!slabé
~ěstnaných'~:bude'přibývati; byf'vý~" ' ho:a lúspěchy,zvolné,'soutěŽe patří, 

,roba, a; odbyt: rozkv~tly , sebeí vice., ' kapitálově' !.silným> Vyrábí :se, 'pak " 
, ':;::V-: dálším; oddíle, (jedn~ jícim I (, ho~ 'nikoliv';, pro' ; výrobu a spotřebu,: ~ , 

spodářstvv, peněžním ,: • s'é:póukazu j e 'I nýbrŽ " pr~ ~isk (, ~ ~by se ;' pokud 
'ná jeho' vady ;{, žádáfse'riáhrádá,pe- 'možnodobře, prodalo; S,Um šóuvisí 
':~ěžnihosystému, ,systérriem:, jiným.: řáda' spekulačních;, machinací, ply'; 

Systému; 'péněžnímu'; vytýka jIstou- noucích z . touhy ;'po vysokém zisku, ' ,. 
, pencb',techllOkracie. ~noho; Zastaral 'korikU:renčnL soutěže á·,p.Pro:-vyrá;;,' 
prý;v:,tóm,okamžiku;jalimile' se za- 'bějícího j~: vitaným. jen, takový roz~ • 

, vedÍal : str~j (lVá ,výroba,:; která: způso- sah .. výroby ,'za něhož docilu j e~yso- ; 
bila,' ž~; se lidská , práce, stala nadby- : kého ziskú' Peněžní systém' dává vý
tečnóu;: beicennou;!.marně se. nabí- robu, do rukou, lidem, kteří: p~tlaČujÍ 
zejí~íd{'~ směriě>zá~peniz"HstÍ' • .40): ,její.- ;r~zvoj ;;naúk~r'spotřebitelti 

Aby.se';za :strojo~é,výrobyuplat~ (str. 47): ";;""'):;;/~' 
,niLpeněžní, '~ystém :prácé- 'p~ni. " Kartely či trusty; které 'se :sta~aii 

, '.ze"-!.)zboží,musely bý,se, t V' čelo ,:ó.' určitou:'regulacistr~jové ,;Výroby' , 
, ;veške~é' hospodářské, činnosti, posta- "s; ohledem na:výrovnání'~abídky,a , 
; ,':vith~otřébFstrójé,(i nikól!v,l člově- • poptávky; propadaji;dnés' zéela,ten

'ka, ;;;strojdni f,' se ,Vypláceti . peníze a : ,denci dosáhnouti co >IÍložno. nejvyš-' 
':zá: týto'peníze ; zaříditi,; odběr~vyr~~' šiho zisku bez ohledu na žáj~m:kon., 
beÍl'fch ;střojov~ch :,'potřeb '( str;~ 40). . sume~ta.'\ Ka~t~I".I· monopol, ; 'diktuje 
',' Leč >,stroj :.vyřazuje, značnou; část: J pak ceriy ' č~sto v: značnémnepóm'ěru . 
dělnictvá'" z 'procesu ,výrobního ,a ,; s :výrobnímL ňáklady: 'a iníjL ce'nové 
,t'edy,i'i, s'potř~bníhoFzaviňuje.stag-zákmly" plynoucC< poměru nabídky, " 
naci :výroby .á: odbytu,. klopíé:všecky' 'a ;,poptávky,:přb.volné' 'soutěž~ ~ svým,', 
okamžité.výhódy do: kapes: nemnoha '. diktátorským f založením. Prolo i také 
podnikatelů. :S:uni' sevšíni, také ,(jak 'ukazuje(indexvelkóóbch~níi:h 

," souvi~í 'výyoj;od',menších, podniků, kcen),:při "všéob~cn~m . poklesu 'cen, 
" velkovýrobě,');,; ';,';;,; ; ;~:J,: ' , indéx kartelověvázilliýchcen,zllstá~, 
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vá· téměř beze zrněný I A, tak karté~' vyráběti, ,podstupuje). krátko- či. 
, ly, jakožto, prostředky:namířené', k -dlouhódobé ' peněžnL :závazky, ,vy já: :' 
urČité~u ',!omezenívýstřelků volné, 'dřené pevnoupeněžitou'cifrou,á:plá~ 
soutěže, i právě: pro honbu, za soukro- U: stanovené 'úroky z této pev~é; su

.'mým ziske~ a ob'č~snoukolisi:pro, my; 'DluŽník-podnikatel pracuje za. 
, ; to 'se: zákonem: a, veřejnosti,: ani· ten- , věřit~le~kapitalistu. Jedině,; dlužníci 
", 'to~úkol řádně:neplnl. Neúplatň~ji se . 'dodávají 'd~es hodnotu majetkti~, 
" plně světlá, kartelů, ale. za to jsou:poněvadŽ majetek v~sÍnyslu dneš~ 

hojné jejich sUny. ,: ., ,:,J:,' ',ním značí p~hledávku a hodnota' ,tó~ 
'~,Technokrat,Loeb,vini kapitalismus'hoto majetku, t.j. pohledávky, :po

z' výrobnÍ; anarchie; Hospodářství pe- , ztistá vá; ve:, z~rokování :, dlužníkem. ' 
';. nÚ~ímu se prý nedostává schopno~ti>v 'Odtud další 'thése ,te~hnokracie(: že 

: '.' říditi:rozSah výrobyi dle., fáktické totiž péněžní zř~zení post~vilo na mí
',po'tfeby; ~,' ódtud častá: ~ ~kutečnosí :5to ,skutečných hodnot dluhy, ,a ' že 

, nadvýroby. asm!' spojených svízelů. veškerým svým' působenfm',..:.., věři-
Poukázav' :xia:rněkteré '~evýhody' telskou>politikou

ď

-:- mhL:'-k tomu, 
.'sÚójové, výroby ~e spojení s peněž- .'aby tyto dluhy rostly, do nekonečna; 
,nim systémem iupodnikatele'samé- (str. 61);":: ' ';", " 

ho (obtížná. přizpůsobiyos!, výrobě. ' :<Boj: proti bánk,ám je v tét~ 'hospo- _, 
nového;artiklu, , vliv modyatd.),upo-' dářské soust;vě'velmi těžkýa'za úr- \' 'ď 
'zórňuje autor' na ztráty 'hospodář-čitýph okolno;U, skoro: nemož'nÝ'. 0_' " ' 

ský~h, hodnot,'které 'nutno přičíSti na~ , Poióruhodný'jesrhlas;Howa~da·. 
účethonhyza vysokou, cenou· (úmy- Scotta: k;dnešnísituaci' (;,New York' 

!' ,', sIné ochr~menf \ vÝ'roby, aby. ceny '. Times"':1932), ljakož' (tiÚnění; tech:. 
, stouply),,_ výroby méněcennéhoďzboží 'nokratůo t: . .zv."hospodářskýchkri

,,' ,(bezcennémedikamenty.a:p.),. nebo' sích, kte~é btvaW vystřídávánY"čas 
<, /-. zbožl ~netrvanlivého> ~ (za~ účelem-~'-ne- ,"lid ~času'"periodami ,zlep'šent ", Vl~ve~:' "",' 

ustálého:' obrat~; ve výr,obě ':- a. :ne~. postupujíCi:mechanisacé, -,nezaměst- . 
, ústálého . zisku;' podnikatelova),: i na nanosti,;a:dluženo;U, ~ nadvýroby, 
účet,reklamy:.atd.;",'· . '" jsou 'však tato' údobí čipl dáletíni 

'To' vše, 'podležalob: techóokratti,kratšf; až posléze 'skoD:čí dle 1ÍsudktÍ' ,( 
spadá na vrub dnešního. hospodář- ~ techn'okratůve'zkáze~ynějšího.hó-

. skélio; zřízeni á. cenového ,systému;. spodářského' systému.~) -Války,: ne-
,," .'; Dále ~inltechnokratépeněŽnÍtsóti- . hl~dě k nemravnosti takového 'pro.' 
, ;.stavrl ještězt~hol že'cneskytá patřič~ ", středku',: se tady,:rovnají \' jakémusi 
, ného měřítka': ho'dnotstatků; (us tavič- . puštění .. žilou, j ehož pomáh~ j ící účin
ně se ,měni"v :kupni sile . ..;..,. ironicka kY. se projevují'jene krátkou dobu, 
poznámka • .Ackermannova,.";' že' by, aby poslé:ié: přinesly; stav hospodář~' 

.~~. I mě!y" hýti> z, kaučukú á. 'ne,~z.,k~yu,,: ,sky.~ještě.'sví;zelnější, 'ne~',před nimi'<, ~ 
, nebo. papíru), '. dále ,že zavinila ,hy- .(viz válka světoválh-:-': ď ,:-- __ 
, pertrofii.: úvěrovou.: a: stálou kolisa~ , '.' Jak chtěji technokraté postupovati, ' 

, , "vost. ce~ statků. , ' ' při re~rganisaci, ho~p6dářskéhodění, 
,:Ce~ovéboje 'mezivěřitelLa dluž- ',o ·tomjsme sé už alespoň 'částečně 
~iky zaviňuj{ pak mnohéhospoÚř- ď ,zmínili: Ještě, však některé poznám-

,ské' otřesy;, Úloh~' dlužníků' je v,.no.' kyl , , " .'" 
spodářském ,světě;dneška' ,vůbec ,vel- " ; '; , .,' 
'mi důležitá. -"-. ,PodnikateÍ, aby mohl ',") VizSpenghlrl 
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Veliká· úloha, připadá; v technokra-. .stra~ě~o, 'ces~a .má ,v~sti k, j ákémusl 
cii ·:odbornikům.' Neni ,; téchnokracie kooperativníniu;.hospodářskémú l stá~ 
's~ad>p~,výtC~ vládóu inženýrů", ale . tu;'v~ smyslu Hendersonově;: : .. , 
znamenána, prvém ·.míStě od bor né, : .: Technokraté 'proto ;p;ac~jína.zá-

· ve den L; .:." ;, \: . kladě: Íláležitého" statisti~kého ma-
','"Technik:budoucnostr', bude' se li- teriálu;" týkajícího, se výrobý,.'a' spo-· 

.', šiti od: dnešního inŽenýra' hl~vně .Um; , ,tř~hy.:.Národnost :oceňuH 1 atíhIi~u·k ' 
, ' ~'" ' , . , '. I ," "o' 

,e že si nebude všímati 'jen mechanické~: hospodářské '; soběstačnosti.:,' : ;'.T: , 

,h~· zařiz'ení, 'nýbrž' i j~ho ,hospodář-' .' Odmýšlejí: zhospodářského,kolo~ . 
. • c ~kého:vÝ-znamu (str.70).·,.Sfručně - běhu.'pénízé, cenyďa~vše,co s nimi v" 

sh~núje prácovni, technický program peněžním; hospodářství: souvis[,' Zbý~ , 
'" technok~atů' leták ",Continental' coci~ . vající ď tři iáklad~íl 'proce~y: . výroba; 
'. 'mitee iOrl: technoéracý~'. ,. ,; oběhal spotřebu:statků,' : typ~jí jáko 

Navrhujě' se t~m: -;<. .proc~sý '~ýhradně ,kvanÚtati'vní, kte-" 
· --Jl. Aby:lidzákonitě;si osvojil:vý.;. ré~lze podříditfvědeckým. koordi
, ' ~obní iďoDěhóvépro~třédky:~, přířiid- ,,' nantám' a! 'přesně:~ěřiti.Nědeckost 

ní/zdroje země:. ";. .' : method: znemožňuje ',pod voď . a' ; ne-
, .',. 2. Aby vycvičeni, technikové, • ve správnosti, :.inexistence" peněz; vylu;'; 
ď .• všech'·'odvětvíCh, .• byli :vybráni;.: abyčuje;kor'upci;';.",;" '.' > {,., i;')'; . 
. doplnili ,a' zmodérnisovalL zařiz'eoí, . .:Mistó.:peněz ,: použiti :chtějF systé_ď 

řidili strojé:a spravo~alizdÍ'oj~zel. mú 'póukázkového") a, odmě~u·; za 
mě ,k ,všeo,becnému prospěchu. .' . , . vykona~ou i práci, mzdu;', ~htějf mě~ / 

·3;' Aby .se.,ustavil.·sociální; ~echa.;. řiti :'množstvimenergi~,'vynaloženýOl' 
, nismus;;:,vhodný;', s,: tech~ologického na určité dilo; (Zdstává ovšemotáz-: 

,;:Jtl~diska"v, Čemž.> hy, 'každý., prá~e' kOIÍ,·TakvY~eněji.teclinokraténa př. 
. schopný'd~spělý přispív~l svojípra-' dúševní' práci' - ,~vědeckou"'efekt 
'c(k;ťomu, abY'spoj~n'ýmďúsilÍInjed: uměleckfap.pNa tohle na ,vše hleíÚ ď, \ 

ď llot1ivec., podstatně,: si zVýšil, životní technokraté jako'na~, věc; ryzeďfYsi;.~ 
.. lír,?veň.: a :si zjednal:.voÍnou,:; chvíli, kálni ' podstaty' a ;problémysociolo- ," 
'kdy:yěnoval se. svým,~ájmům ,tak: 'gické se jhn měn(v.:pros,té. početní 
'ják"dosud. bylo.:dopřáno: pouze:ně-. úkony Jst.;82). : .;:' ''-,' ' .~~ "" . 

;,:kolika:málo jednotlivcům.,~; . ' Technokrat Loeb,' kterÝ se ,pokusil , 
"Chce~e p~a'covatii k tomuto ciHná: vykresliti až s', jistým; utopický~ ná
sledovně: ;.::;;: i,;",,'~; dechem>,te~hnokraticky řízenou; spo-
l: 1;'Zdokonalititechnickt plán; po- léčnost, pfše mimi:l'jiné: • Technokra

,dlé: něhož; by americká>~ pospolitost ci~. vytkla' sobě úkolempÍíiě uspo~,.· 
jako: 'celehdále: prácovala; . jakmile kójiti. hmotné,ipotřebý každého člena' 

, by úplně selhalo"nynějši'zřizeni.i .. ' pospolitosti,';" vynakládajíc ; pokud , 
';': 2. Pokud m'ožno' rychle založiti možilOoejÍnéně ,lidské práce;' aód~ 
· vhodnou 'pracovní .'o~gani;aci. v kaž- ," s'haniti ,tak starost· o 'h~spodářskou·, . 
'démpracovním' odboruá pododboru' bezpečíio;i,jkterá, stále ,'tížila duši" 
země.é:..':.:;:',;,. ',',:, ':':.' .;:: r • .. j,' :f' 
; 3.: Ziskávati:pro :sebeřÚným ,po-'·.'~·); Tyt~ poukázky po' roce; držby.: 

stupem ,veřejné \ mínění;polnoé::i .úsi-' pózbýva'jí ,·platnosti,,.;....:žádné\.zboží,, " 
. ,·lovné ;práce Výchovné.·;. ' ,,'; 'sena Ílě nevydá: TímchtěWte~hnó.:ď 

" ,Program má ,býti . splněn' cestou. . kraté'. čeliti· nebezpéČnému: thesau~o. 
"evoluce, '"lai~sez fáire", má býti :~d-.; vá'o('peněz!' ' "!.<:"'~; 

{' / • I . - /. .". " ;, ' •• , 
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člověk~,"s ~ýjiJ:ňkouobyvatel j~nně. jak skut~čri~st ž~dií ~'neoceňuje. To 
kolika málo tropických 'ostrovů. C' , by se' ukázalo ptávě v souhrnu stin; 

,.' ;' 

ď V ,důsledku "" svého:; programu;; a ných stránek, a, nedostatkťJ., v~ praksi 
svých cilů počHajLtechnokráié:s ja. uvedené t~chnokra~ie. :,' 'i,' , " , 

"kou~i prťJ.inyslcí,,:Ou a "vůbec " výrobni ,," 'Pr~to: jé; d~bře pověděno tó;' c~ pi. \ 
, ,diktaturou" ard! ve službách' celku a . { ,še 'Mandl'lla ;str; 107 ,svéhó; spisu ,o 
"pro dobro celku; Nelie:se zde ~~iif~. " technokr'atiéké;methoděpřirodově. 

, , y~ti zvláště (. správě finanční, justični . ,deéké, ,'o poukazu na : KantťJ.v čistý:~' 
, _ etc.;v:;t~chnokratíckém 'státě: O, ná., praktický rozmysl, ;jakoži o·,té skú~ 

, b~ženstvi'!pravi" doc; Mándlna;'; 88., tečnosti,'že:,' hospodářský, svět není 
, ',",si~.' svéh~: spisu doslov~ětót~: i jenom',; tó,~co ,jést, nýbrž také' to, co \ 

Náboženstvi bude zcela soúkromou býti' 'má. J'inýml:' sloyy:\nenh hospo. ď 
věci. T echnokraciese' nestará' o ,j iné dářstvi. j ~~ ; světem fakt, ale hraj e a 

·:<1íodn~tÝ·: n'ež,~> O:': hmotné,' l ~víru~"< tpone" -má,: v něm' h~áti 'úlohu, Udské .hodno-' . T' 

,·chává ,; jednotlivci':: jen nesmějí:: se' cení. N~ a' iadyjsmehž~~ c~stě za . 
, ':projevyviry,dotýk~ti zájmu celku, >: ' ethókracif; a Íléri.i 'nadsázkou; ,řekne. : 

, Ják vidno:"':": je:tu, hodně 'styčných me.li; ,že,by'pomalu:bylo n:á.,'č~sé,·, 
,bodů s ma.rxismem;; , leč' i' dostil od~ 'aby si óbčáné' už' jednou' učinili,před. 
lišnéhoodMarxovymluky;' ,'Souvisí 'mětem' s'véctižá.d~stLnejen éthokra~ , 

" : ovše~ňěkteré dHereIÍce:' j~ko na př. , " di, ''ale ,'opravdové křesfanstviv~' stá. 
:'rti;né oceňováni strbje'vevýrobě,s, tě.Stéjn:ěktomu jedóoudójiti' ~U:si 
,pokročilou ,teéh~ikot(, dneŠka. Jinak,' li ~ pak' se; budou diviti, že 'tak pozdě" 
, 'h~~d padne do'rika :shoda~: názoru pochot>iH'věčÍlOU' aktualitú,:Ježišovy" 
,:'i:: úciy~lu'" ohóu :směí-Íl 'n~hra'diti veliké ideje o království' božim v lid. 

. :vlastriictvri~dividtiálni/ vl~stn'ictvi~ ,'ských ;s~dciéh d~Ž:"_' tady' ná (zemi," a' , ' <, 
','ď:kolektivnim,J:dálé' 'v l přes~ědčeói' (,' vzdalovali, seje'dině 'bezpečné' opory" 

;niitnosti zavrhnouti, už, iednou~hospo." v' Bohu. Podzimek: .', , 
'dářský.liberalismus, odstraniti ,pe. " " - , ' 

.', ",něžní systém; ~ jehócelku škodlivý.,:D~. :'~~M;: ~~'r:'t o' š':'Hus a' ~ěst~ 
, /!mi./prdvodnýiIli zjevy,atp: .' Kostnice 1415~1915.Nákladem Spo-~ 

, ',Přes' určité nadŠenL!autorovo'z. ,lečnósti Huso~amuse'a~v Pr~ze. Knih~ 
technokrade;tento,přece';enom do~' ',tiskárna, Žalmánek a: spoL, ~Vsetin; 

;'bř~ citl iedno~tr~nňo~t 'techn~kr~ti. .1934, stran -,36. .' '-:" , 
/ ;:ékého progra~"u:~) VždýfuŽvě!šina;Maiý spisekveliIlhnaži~ého" histo- : " 

'mancistů ',činila, tu', chybu" 'Že. ~~ mi~ 'rického' badaiel~ a' spisovatele doby: 
'; st~.ČI~věka,., celéh~ ,čl~věka ;~;, těl~~,'~ husitské,' 'profeso~a "Hu'sovy fákůltýv: 

" , 

" ,a,' duš(~iděia" pouhý Ž'~ludek.ď Tech. . Praze, ; ale; potřébnt. jako' sůlnárodti, 
~ok~acie sí~e '~e~mitá' ali~ine"'jiné HusOvú:'Přim~ 'zaráži,'když :;si.uvě~,' ,', i 

sl~Žkyilid~kého' dění n~ž:,po výtc~ 'doinime,jakníál~' j~stu'tiá~v husito 
te;ími~ké,':,ale i i'stě i j e spra vedlivěa ském' národě, ,..:.:" post~rano ; yůbec' ó , 

. ". ,poučimi oM/ Jan.u" Husovi a"jeho do-
i,;).:,V~láiPO~oučiímosti :odborníka , ' bě, jeho okolí II př';c1~všim o:IĎistě, 

'spcíctivým politikem, který má "zna· , kde trpěla byi. um~čen.· Národ; jén~, .' 
'lost'lidi schopnost súgestivni, moci.a 'probouzel se pracemi dějepisnými, ne~ , 

',':vyzna'Čuie se rychlou přizpůsobivosti : věnuje dosti'pozornosti a pile, pozná. ' 
poměrů~., To, "odbornikoyi': prý oby~, ni: osudťJ. • a pr~sÍředi" tistřed~i 'osob~ 

,;čéjně'scháii.:<" , , ,,' -' n~sti, svýchdějin/,~estnou;:výjim~';l, 
, ,I 
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t~ořídvě,' třídila = stěž~jná"":" Pa~ ,'mátky: Husovy od i-:::1415 "':"az na 
, lacký, 'Novotný, KybaI. Ale 'chybí kri- 'naše, dny:., Památka Mistrova' měla' 

tické : vypsání aďpópsánf dílčíchotá~' é věru své osudy.~ Jínak se cháv~la k; 
zek ~,' předmětů'odnášejfcíchse k do~ ni katoli~káKostnice, jinak:'" .'dObě 
bě husitské a, k. Mistru, J á~ovi •. Tím ref~rmáce' a, opět j imik ~ době proti~·, ' 

'záslui~ějšL je piln'á,:přímo' mravenčí reformace" v době ,t~nmai a' zase; ji- • 
práce" mladého bidatelé',husitskédó- "nak :\·dábě ,osvícenské a ,v době no
by,'autor~této ,malé, ale velmi : po- ' vější~'nejnovější., O .tom, všem, s~ , 
třebné,a cenné' knížečky. , :' ,čtenář 'dočte v, první části,'dílka/:<A 

Jaknápi; ukaz~je,;'~' ;ěnována Hu~' :jsoú;1O věci: nadmíru ,zajímavé, jež 'I 

sovu městu v cizině, Kostnicí;již mů_ 1 jistě , nejsou'známy ',našemu širšímu 
žeme,'zvát, Hú;ovým:městem celkem~ obecenstvu a;jež 'musí'znát,pfe'devším 

, 'jen'proto,že tam:trpělá dotrPěl Mistr též; naše, církev českoslóvenská., Sly
;Jarinikoli)nad z,úcty města k naše- "šímetam ,velmi: zajímavé: podrobnosti 
,niumučedníkti. Autor;stěžuje:si' sám ~ o boji,který musila',vésti Husovapa-, 

" na dosavadní 'uedostatek prací o Kost- mátka v Kostnici proti reakci,' čte~e' 
,niciaijejímvztahu k Husovi. Uzná- , ,ó.šlechetilýchisnah~ch:přátel Huso
vá,: j ak neúměrně, IÍlnoho dokla'dl'l by _ vých V Kóstnici; k ,nimžnáleželÍ;Ío~ 
loínu~sháněti" aby mohl kriticky pro- "",svi~eni katolíci, počátkem 19. století,' 
stúdo\iat, a napsat svůj, spisek: Musil :zvláště"i, kostnickÝi:biskup','Wessen~ 

, shledá~anátku:'na místech' nejrozma~ ; bérg;:A,útor ,vypraVuje, křížovou cestu 
nitějŠich;,aby mohLnapsat:tento prvý' ,sna~y o pomňík ;HusůV;, ,k:němuž' 

,pokus, ' jak, praví, 'o zpracování~;~ý': "ovšem, přes značné ,úsilí přátel n~do- , 
• zn~mnéotázky~ Kostnice a Hus:nebof ,šlo" a b,ylo třeba 'se sp()kojitis pou.,- , ,: 

',\ ' :,ď, nemohLse,'opříf ožádné;.spolehi!vé hým,památníkem:-::=-,blu!InÝh1,':balvá-
, dějiny toho města, jichž ,dosú~.= kri-' nem, na místě Husovy ,popravy.,: ,; <~ , 

" 

\ ~ , 

., 
-.\, 

'tičkých:není: , , ' , ,,':PřÍ,tom' zvláště'lbijeld~očí;~,jak 
, Spisek čítající c~lkem: 36 'stránek" 'malé:porozuinění měly proú'čtu':Hti~ 
dělLse na 'dvě 'části. PrVní části vy- ,; sovu v Kostriicirodné Husovy kraje; 
pra~tije'só~visle:dějinY. Kostnice s~ . -' ovŠ~m nikóÍi, lid,alejeho cvlád~ 

',zřetelem' ná,Mist~a 'JanaHll~a'od'r:' ,cové a,správcové;, ,., ',", 

,'1415/ do )915,druhá přináší na;' 10 ",'Vélmi innoho' pó'uč~~ho ;ypr~vuje 
stránkách doklady,.' : A' p~ávě v, těch ,proÍ;< Bartoš, a vypravuje' t~ s'piet~~ 
'dokladech ,je viditelna, píle~: práce Fs' lítostí,po:dl~ t~ho,; o Čém míu~f, 
autorova, ;jak,pracně

ť 

shled,ával, co Na konci prvníčásÚvzp~míná'aÍ1toi 
kde:bylo možno ,sehnat pro, vystižení' českých výpia~ dá Kostnice'(hromád"':' 
II kritické zdůvodnění ,názorů a zpráv, itfch) v letech; góiých a'SOttch' minu
výprayovaných'v první části. Neni ,vě- 'léhost~I~Íí:a v 7:. 1923n~ niísta Hu-

, ty v, ,souvislém líčení 'dějin,:Kostni- 'sovy smrti. ,Nebude snad šk~diti,'při-. 
,ce, směrem, k Husovi ,v označené. do- pomeÍIU-li' na tomto" u{í~tě ,čtenářům, ' " 
b~, která, by: neopírala se o zjištěný našehó I čas~pisu apřísl~š'níkůmCČS' , 
doklad. yfznamnější ,~á~štěvyna tom pro nás ' 

/. V první' části lehkýin a lidovÝm to~ 'posvátném iní;tě; jež ti~kutečněný by ... ' 
nem, při tom přes~ěkriticky vypr~- ly: se stran'y''nášicírkve.:ra'k šta'nuli 
vuje do'nejmenší'podrobnosti" co. Ú, památhíku Husova'v KostnIci naši , 
mohl' a~omožno ~i1beczjistit o Hu-' bratři,patriarcha Procházka a biskup , 

.sovi v Kc;>stnici j~kož 10 osudech pa- ,', Stejskal při' svém zájezdu~a konfě-
" '-, I' , ~ 
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r 
rend v z~h;aničf ~ dol{(mced~li pod~ , "Úvéd~ní:,filosoiové' doporuČují; na 
~i;t;: v republice naší '. (lÍ~sitské1 )ke ' uprázdněné;' místo .1 pro~:vzpóin:eňutý , 
sbírce.na 'důstojnýp~mník:; Husůvt:v,' úkol filosofií;"proti: které :se :uvádějí 
Ko~tnici/pódnět,: jenž; jistě'; jen:' proroznianité' námitky.' Citování ( autoři' 
nynější'hospoďářskou: krisknenalczl. ' přednesli; své 'reformní návrhy: 6. 'IV. 
odezvy. \ A: CČS :talké' jižuspořádalá1929 've filos~Úcké' sekci iná ďsje;du 

ďbr~mádnou':výpravu k 6. č~rvenCi;do profeson1 v ,Praze .a naklád~télství 
Kostnice.,c;Ták možno I snad izprávý • čin je vydává tiskem i sjinými,'o 
prof;' ~ Bári~e doplnit '",: ~Ii nichž.jsem :zdé :již referoval' a' o',ně-

',' 'Spi~el{, Úiító;'dópo~učÚjr' ~řélé' 'Íl~~ kt~'rýc.h ,ještězpr~vu, podám.: 
!'šici':brátříIÍl.aSe~trám'. Cena ~~rii Údá.} " ď,. ;P~óf. ďi:"i' ;13'.' Kó'Zák' plóda.l :'t~m 

"íia:;al~:n~ni 'asi 'afáhý,·'vŽ,dyť:jé,mafý; ho'dnotný výklad ~ reformě vyučovárii 
" ,: Přít~niďn~niollu 'neu'poz~rĎW I{á. Spó';; fiľó~6fi~"~a ::ilni~~;sitě';, kde' ~á ..fÚo- " 
':'lečn:~'~(;' lIůsova ·<musé~':<">jež·:>špiS'~k· "':'f;; :O'b"';J1<';~'} ~\:-·,,· .. ,.,,',c.: ~ .. ·"/:L~·,:~(:, 
. .v~ydaia'svy"ni' nákiadétn ,V'éillé 'jiŽ'~é'ié .S,~,l(l o, no~! I ,~,lru, ve<~y,z,l1~m(a/~/,;~ 

. duchovních ideálů a: povznésti duchov':'. 
". ";. b:dy' ,jinýbh' . spist\ ''o .. době' husitské; rii' :hód~oty, 'n~d ,yěci)l~~tné;~by: od'; :, 
:';Mý~lim/žé' spoléčř{O'st ~~slúhtÍje' iďna; ~ho~ával~ ,'vidc.;( ~~'óbno~ií, ďlii~řCb;" 
. :.~·.Ší,i.·p·.odpory'ip"řisÚipo .. va.;nihi· .z~"Čle~y; .," ' ... , " "'k' .'.' .,,,, , .• ' "' .. ' . . . netápali. ve;,tmách,ja o. ti,,jež,,maji 
·,.Čióni,člénové'p' latr'ročně"10Kč'ďp"'ří~ .'.,. 'i" .... ", ď' .. ",' . J •. ,' .... j 

, ' " , vésti., Kozák • nezapírá; : že ku.' zdrave' '. 
cspěvku, .·~.á:"co'idostá.~ají;ip.'ublikace.· '"'''''' .',." ". . " .. ,'" " ....... " ... .. 

. " ' , . ,"'" , orientacLživotní, patří. obz;vhiště.,,,!i~ 
zdarmá;: 'výniinečně (větš'í) 'za') přípla;;. .k~,~ :.z~al~stnábož'~~~ký~h ~hyb~ých 

'" ~~k,:·:~o.~~·přistoupivÚ~člé~'O~é,,~ósi~~. sit'.yjhiinuf~stLi '~,přÍt~~~b~ii: .~', D~;' 
... nou' starší publikace, (již vydané' do'- Albína Dratvová'; pojednala :0 .refot~ 

, šudf za' ceilú :p'olo~ičňC Kdo mtlŽeŠ n;:ě: vy~čo~. jilosofické, p~op~d;~ti~~ , 
· přist~~~iti' za . člena/učiň 'tak}' K' vt~, . ~í~eise.~ř.eÍeienl:meiodickýnl.::Dopo; , 
. ro. či bÍt.v,;;: ~'úp'a.h,'.tÍ,~po,řádá ·.spo, le, čl. . . , , ,ručuje pro,H1osofickoupropédeutikll 
, ~?~t ,Ii~koli:~I>ře~ňáš~~'~: 'š: ~á~.': ~~7 '~' ňá: střední~h Školách, ·více .. por:lzumě; 
seem. v, P,raz~: (v Museu)vtstavu pa~.' ní, abyďse prostřednictvímfilos9f. p~~~ ~ 

· ~~t~,~ Fii}!fahy;',: ::;~: ';,~E!~,~r.';:;~;· p~deutihpodporóvalatv,ořivost ll: s,a; . 
,- .... ,~ .. I, '~t .' "1 1-~;f,'''~;djf>~!~'··'r:: T'· <"l >mos~at~ost:,Ý: ~ře'Ili.ýŠl~i~·nP~y'cholo·g.-'; 

Kozák - D r II tv o v; á ,- Fi - '~nalys~ na podkl~dě' introspek~e; a. . 
'. 't's é.h~.r,-Fii~;o/ie'~a '§k~ly,'ľ933', ;,Čfu', 'příkladů,abyfilosofi~ukazovalasou~ . 
. 'Pr~ha;str~~'101, '~en~"12 kč.', ' ,k. vi;los{,,vŠe~h předm,ětÍl.,:":'" Do,ť. elr. 

· :~yýiťká ,'s~, ~aš(~~vé.,šk()ie,lne4o~" J.Sischei.rozšiřuje, svou ; přednášku 
statekivnitřni .reformy a.-jistý chaos' o :~eforlně mos~fie '~a ,středníškól~ 

'y;~poustě, uč~b~ého, ~at~riál ~ ~,i e~ž \ ~ od povědi,( 'na! polemíck~;; hroty; ~ A. 
· :volá po :vnitřním sou,střeď u j ícím,' p0tl~ Dra tv~'vé.:, Střední ,&kola má podati 
tú,.:::':" jež d edÍlOtHvé ) předměty, jako,harmoniéké ,všeób: :vzdělánf ' jednak 
u~éÍnbr!1; disieci~'!; by' p~jilov, orga~ pro praktický živ~t,jédnak i pro i dal~ 

.,nickYia hármonicky: spojený;celek se Ší:studium. ~ ,filosofií jako.synthetisu~ 
;', zesíleným výchovným přízvukem. By~ jícírit střediskem,~; jež i már,pronikaÚ . 

. ','lóti~,p~uie~ dříve~ábožen~tvi, jež veškeré učivo a má poskýtu'outinilá-

. 'bylo před časem ze:s'vé jedn'otící 610-" d~žióporu ,ve zmatku á krisích i vě-
,ďhY.vt~h,óvné na. škoÍác.h ,téměř.' úplně . kupozdějšíno; F; ;očeká~á"že. ;nraÝo
. vytlačeno na misto periferní. Jebo:d,e.- uka; která,ny~i:n~ní;podávána a"ni 

'. klasifikace se pocUujevšak. stále ži- ,žákům,od.- náboženství; osvoboz;ným, 
, věji. -:' '.. '.' ; .< ,.... ..':~.' " stan~. senezbY,tností~ -,Pro' ~ájmy 
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, ,cirkvíjsou návrhy na zdůraznění .filo- ' lísmu, . přechází ku zlepšenémusysté::-
sofie;, nať,středních školách jen • víta:': . mU13enekovu;L~eznamu;ep~~ s:psy~ . 

,': .ný'mi.Kromě formálního. vzdělávaci~', 'chologiU;iologickou·:dleFechneraa " 
hiL a. výchovného významu! přivÁdí důkladně) pro; ednáv'á : metody. a ; P07 

, Ona studimty:na:cestu, k náboženství sled ní stav ,výzkumného:.siudia~'o:mě-. 
a:připr~vu;e: je pro přÍpadné studium : ,řenL či:'zjišfován((testo~ání) '.inteli- ď ' 

-th~ólogické:: ,.~ - . ->;;: 'R. U.:\1 . gence ;žaetva, a výsl~dků" výchovné 
:.' ,:;': ;, ;~:'-:::\f;.;; (, ~i .::' či~o,sti,~čit~lstva dle ~ůznýchodbor~ 
.. Ph. Dr. O ta k.a r C hlÍt p: Pedago~' níků . (Bineta,;;,Termana,:;:.Yerkesaj 

, gika.1933; Nákladem Společnosti No~: ' Stema; Kri~xe, Spearmana, úl{á~ Dr. 
-vý~h škol.v Brně, stran 280, ceIÍa;Kč;': C·.;',St~j~k~la·,~j.). :te;t;;~áci: ~et;;da " 
,40.-=--:-;";: H';~ ." '''-., • se" ~'~á;·ďstala ri~mn~~e ďkrÚ~ri~' , 
". Kádií~ro~~; Zá~l~ciy' ',"bb~cn~ -p~díi;, yyŠÚ C kvaÚf'ika~é" ~Čit~l~vy'::~ ~ ,': ~ě~ . 
gogiky zr.'192S::"26 -ciÓstaÍy'V'itve: ,: kterÝ-~h;' 'hťiš~'m"" T~/o~~nt ri1ěYčin'y:' • 
dené "P~dagogice; prof. ;Masa~;'univ: . Chí~p s~úsilo~ě"d;ži v_~ezich'né~ 

. _dr:'Chlupaneobyčejně'ceimý a vítanf' ~t;~nnéhoďp'dsuz~;;áieit iéi~_oi~h~vé;_ 
dopiněK. "Pódle';a~tora'm~;tĎ'býtiv, párÚe:~~vádí~hbdY). ~édo'statky;' 

' .. :' prvé řadě informující přehledstudia"P;o:.t~iI~- Šk~iY. '. ukázujf s~ :t~~i~v{ , 
~, , péďágogiký'přo~pó~luchače pedagog:,. tz,~~u~~Yď(n~~:~j,~~ie.: ;:"i~~o ,ď~,~A~~i. . 

akaďemi('a' filosof::-faku1t:ď Profesor neho;doplnění,:.klasifikace~·.', V;,po: • 
Chlup však: podává' ,zde 'vlcj:'než býsl~~d~rdobě',~Š~k, ph-,'~e r~ví~dkl~h 

" ~i"' podle ';'jeho ;:ski~m~ých ;sloV'':po~od' j~cin;'-~tia~~ýéh': k~aiiÚt~tiv;í~'h.~a:: 
. I vrchní ,Čtériář"představova1.;;\'Aút~r ' m~chinistický~hi~~t~diř7lk~mný~ii 
, "důkladňě: ~:výstižně; sezniu~ľujé'čte>' ~ ':Vícěďse'~ddrázň~j~ ~záj~ni'~ ~trán~ 
, křé' 'se 'všémi 'pedog~gickÝIÍli (a di; ,-" ~~k~alit~tivni;"t: i.~ ~ p~ychické~~~~ , 
: daktický~i J, problémy' miÍiulosti J ~ a pl~xyve :~ziaziclÍ' k~a1ifáti~ich~ Vy; , 

, so'účasné doby,: -'a> tO')ipragmaÍicky; s~ětIet;í ,projevd' int~l~kt~álni~h,:.~ci~' 
" > .",.'" -. ',.,_,"'_" ',·":.~i~.'"" _ ..... ~\_.q.J., .. ,,~ 

Podává'óbraz,' zpracoviulÝ a zažitý; , )ových i, volních, se ,hledá i z . celku 
" ;. ',tikaz~je;objektivzi.ě;ná. s~ět1é htin- \ o~óbzi.~'~ii" ~i~dividuality: í kar~ki~rú'l 

né 'stránky 'různých proudů,.: ~riiž uni 'atd.," krát~e "duševnCŽivot',čl~~ěki, 
žaújatě,vnucujé:: Svéí o~obní~';stano~', ve své mnohótvárno~tia v,indivíduál-:::~ 
visko; ',' ':',::,:,.',.4 c .. :'; '> nich ód1išnost~ch'iá~isr-ná;iikdnito~ .~. 

, ,""Nejdříve p~dává' výměry pojm'ů "pe~ , ·sté6h'< o'dlišriýéh" ~'d~ \iáiú)iií'to~tf 'iri"é; 
'd~gogikynadidaktiky: seznamuje s chánických,že 'j~j nelz~ vy;6.dřiÚm'á: ' 

; pracovnimi metodáníi a" oz.naČúj~'pÓ~' telnatickou' zk~atkoú;'" (45-47V Od~' 
" vahu,p~dagog.·~jako:vědy' normativní, ,di! 'C:(j psychologickém:hodn'ócění , 

. lI\zjišfujíCí; Pak :ur~~j.~ poměr 'peda~ , hČený'bude~ :vyžadovatI 'u,!':idres~tů ,< 
- . gogiky k, pomocným' vědám .. · .. : .. > pod-, "'Jrnihy ~ pódrobnějších;~ysvětliv'ek: při 

trhuje ' souvislost s'· ~ědami: dúchov~' -grafických ~příklad~ch." PfivŠí ,klad: 
'ňimi;; filosofií: a~tik~ú -.-: u nichž :;i ' né' pozoi'rlosti; :....: kterou ~uior,; věnu: 

, pedágogi'ka hledÚeleologické: usměr. jé, vÝzna~u i'-psychÓlogie' :.: .. :. úpo~<ir: .' 
ri'ěTÍi. Nejdůkladněji, pofednává autor ňule'na:problemaÍický: její ráz' a 'vy: ; 
o~ztahulped;,; k ;'psychologÍií\která ' ,.blzi k:rozvaz'e; aby ~e nepřeceňovaly 
má největší: význá~ ,prov~lbu' met~d • výsledky p~y~hologickéhqstudia(n). 
výchovy:avý-úky;'Rozvhíi.tje'obr~z.' 'Zdařilé : seznamuje se',starší;psychiíL 
'Ývoj~ řečeného vztahu;od,éry Her~ 'logiH,s,'riovými' směry a vymezujé 
bartovy psychologie: asoclačni, .':"':"-jež' zélia\1;- -p~měrpsYchologie·á :pedago:' 
jej. z~vedla do" přílišného ,intelektúa~ gikyjakó' samo~tatných, vědnich ob~~ 
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TŮ; Se' zálibou ·~i'·přéčtenáš čtenář', universitního studijriíli~/díla k~pito
'~taf.: o'hranicích. a; využiti-: heteřo~ 'lu o ~ pedagogi~elnáboženské;: která 

inhibitivní a: autoinhibitivní..výcho- ' 'ďpřece existuje. doma ~izvl:'vciziiíě" 
vy,:kt~rou: my, doplňujeme ,a pod- '·a. proto' nelze jibez mezery z: :vě! 

,.' porujeme: p~ostředky;náboženskýmÚ 'deckéhopojédnánípro:vědeckéúčely' 
ďi,Ve:IV.kap.Jpojednává.autor ;pře- veřej~ě vylučo\:ati;, A~to~-,se: timjiž' 
hlecfuěi a. výstižně' o~zmimu ~ 'meto- ve své; literární'činnosti' častěj i ' za~ 
'dácb;:pedop~yéhologických.ciz·ích::i .' býval' a.:ro~něž i prof~pedágog. 'ar: 

" d~mácích;":"" :V,kap. V. podá va pře~: O" Kádner .v.e ; svých Základech se jí, 
.' hl~dné· Výklady ,o biologick~pedago~:-: . vším právem : objektivně:' zabývá .. A 

~ice;:v .~ásledující kap .. rozlišúje me~ . práVě. U. prof. Chhipa, ,jako, ll, prOfe'-
" zi 'pedagogikousociální a sóciologic- soni :pedag~giky,~tumézeru ;obzvláš{ 
"kou;~,v) VIL' kap. ) ~ykládá:th~ína. o citelně : postrádám. ,Jinak, však· mohu _ 
. moriilil( pedagogice, jak:je důležitó Chl~povu ."Pedagogiku·:. dopor~čiti 

. ,~tanovitrpro pedagoga mravní ideál~ . všem odbci.rní~ům.jmenovÚě: našim' 
',.podl~ ~něhož by: určoval. ténto cíl pe- boho~lovcům a kandidátům pro zkouš-
'dagogický. Aútortika~uje nanesnad- ky zptlsobiiosti: pro výuku čsl. ,nábo~ ~ 
nosLa,rozmariitost etické 'Jel~ologie . ženství, na .vše~h.dr~zíchikol co~ej- ~ 

.. '~, ;l'různých, dobách, a zé~ích~ jak' důrazněji: jako 'nep,o,strádatelnóu.; 'i"~ 
·'v. teorii, tak.v praksi, zvL ve škol- ' . . >:::.:R.·. Urban. :;, 
~kéďoÍ:ganisacL-; V kap.;Vm:dosti ' , ; • ;' ;';., 
·obší~ně,pojednávr:Ch. o 'pedagogice .:Jan.Čeněk, Reforma-slfednl' 

, estetické, o vý~oji snah po i estetickě 'školy, ~ jejípodstata;a cíle: Vkriihov; 
, Vých~ě,o různých ,metodách' ,jejích ně' .. rodičů, sv.18.~1933,' ~nákladem 
,v.ciziiíě,iunás':a podtrhujé v dnešní Státníhonakla~dateJstvív Praze, stran 
době~zmatk1Í:v~uměnL:etickýi smysl ,:52, cena Kč ď6 • ....:. .. i, >', ' , 

' .• estetické .vfchovy~vé smyslu prof.'J. ./' V.popředi.;réfor~ního,pedagogic-' 
" ďďV.~ : Klímy, jem~žpójem, vkusu ďnéní . ,kého ... lÍsilí, pfítomnédobystojí ne7 

.jen pójmém' éstetickýÍrij ~ ntbí-ži :ná~ " sporně , škola ' náiodn:í,. méně, . škol~ ~ 
hóženským'ť 

a .mravním, tedy;nikoÚv' střednLa .n~jméně školy ,vysoké. U; 
. l'art,.'pour'l'art, ani pouhýdntelek~ sluhou';ředitele reálky "v Praze,lL, ~. 
~~. f~alism;·.(214-217)'!;"'-JN poslední :Ječnául." ,.p.' 'J.- Čeňka'. dóstává 'se 

,kapitole .zdařile \oz'vin:uje .autor ob~ .námvšak.v ;poslední. době': častějších', 
',>raz'snah) o :reformu' školy. a',výchovy 'zpráv, žersé!; pra6tÍje. L ~aobrodě 

,':Od Koménského, Pestalo'zziho a~'Her7 ď školrstřední,'á .to'; více v Záhodném 
bartaaž po ~aši dobuc.v; cizj~ě) do"' zá'větří, cílevědorité odbo~né práce. po-' 

, ma' nejen v ,teorii, 'ale iv,imiksi, ,ne': ~olaných kíuhůa . jednotlivců, nežli 
'()po~íjeje uvésti kar~kt~ristické zn a- na foru hluČné ulice nebv rámci la
ky',svět1é,istinné, ~ni nezapomlnaje' • cíné deinagogiedenníclílÍstů. Ředitel 
při~šech oddílech spisu.uvésti vý- , Čeněk' jako dlouholetý pracovníka 
značnou: ~dborno~ Iiterat~rú ci~í, i . j~dnatel ,vreformnt komisi pro: sÍř'ed~ " 
domácí. '. .. . .' . .' ní .školý, u ~MšANO informuje o pro7 
"A'.vŠ~ Ilo' dov~dl próC' Chl up' podati oika ~ch'~ r~for~áché středních': škol 
, formou;; ~ěde~k~':; ~l h' ':zár~veiFlíifo~- ., jedrlak: 'vd; Věst~ílÚl /ped~gogíčkéni; , 
~a:Čni; ~ebo !přehl~dnóti·'pio 'odb~rn:é který řídí;';':": jedn~k'~ ve ' svém. dílě 

. začátečilíky II ·il':tó;níi1
• slbhé~o; j~'s~ "Střední ):Školství'!'~ :na:posl~čly; in:: > 

ným .aj' síiad~o: pochopitelným.'.Já.' formuje·: nejši~ší :,kruhyď'v; důkla'dné ' 
'jsem' tam' p~strádal;k . vůli ". úplno:sti přehiedné'brožuře: o "P?sledrií ',refor-: 
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, mě'středni:školy,' jež nezůstává to- "třičnym přízvukem'povinné vyučová-' 
'likon'a administr~tivním neborgani~ ní náboženstvi.Přednostitoh"óto,jest, ' 
, sačním povrchu, :ale:zasahuje hlubo~ že ,nábo,ženské,mravní maximy:,nene~, 
ko, do vnitřp( školóípiáce ,{ středo/, sou, peČeť té relativnostii jež' je':sla.'. 
školských profesorů: ~,Navazujeni- binou positivních:: nebó' přirozených 
před .na refo~ní ;snahyip.osledních soustav 'laických; Nakon:ec nézápo~í'- , 
letvévropskémškolstvíj' pak přechá~ ',náautor přidati,několikpraktických' " 

,zí k domácím'snahárn:" reformn:ím lod 'pokynů pro, rodiče;:"" 'Mohu, důklad;., 
přev~áiu.:"Néjdůkladriěji poi~dóává /nóu a'časovóu,brožúru' ředitele' J. 
o ~eforňll;'ichopatřenich na poli ~tře- ,"' čeňka, vřele doporučiti" všem "rodi~ 
doškolském zÍlÚyniin; \dr.J.Dér,e- ' čům,.,kteří mají "zájem:] na ,potřebu", 
ra;dcterému~autor1 připisuje f největší,,' aby byli o součaimém i~tavu,a orga. 

" záíiluhti Oi refonDustředniŠkolý '.,-', . ,nisacLLduchuťstřední školy" náležitě 
',~ . pebofprý --:-P?stupovalpodlejéd~ informováni: Našé,čtenáře bude' za;. 

notného" dtlsledně ' promyšleného pro- jímati jednak okolnost" že na' Sloven~· 
;, gramu, takže jeho, reformy',znamená-' sku a.P~dkilrpatšké' Rusi. je povinné '; 

ji jednak: skutečný pokrok, :" jednak . vyučování 1 náb~ženství: ve všech tři-' 
, vzácnou 'umírněnost, opira j í~e ~ se o ," dách:po; 2 hod.," j ednakťoji že autor; 
výsledky déletrVajících pokusů a zktÍ-" stáÍe třvá:na: svéní:názóřu,'že.středíú' 

"šenosti 'rozvážnýčh praktiků' i odbor-školademokratÍckánemůže spočívati;: 
. ných theoretiků.' V pos"lední době :inajedn'ótném a určitémfilosofickéIÍl ' " 

prof. dr. šeracký varuje př~d ; pře~ základě,'"nýbržmusí .dáti :žačtv~do~; . 
. ,kotným pokusnictYÍIn pfiná~rhu za:',liko'objektivní př~dpoklady'o;, pro' 

; vedenI: do'; střednL' školy ,profesora" vlastní; svobodné < vybudování ,světo- ' 
psychol~ga::'Podobný~rozvážnýl re~ véhó názoru. V tomto bodě je autor 
formlli ' postup nebyl by~' škodil: při' více ·theoretick~m než praktickým, 

" 'zaveden{,po~iilI;'é'globáln:í' metody v' nebo! jeho' názor lze těžkQin co'n:cre..; 
'praž~kéni školstvU Autdrďjakóosvěd~. tododrž~Ú. Uvádí-li, že revolúcio~ 

.: ~ čent reformní; činovník ,hiformuje, ,o' 'náři z r.:1848 vyšli z,řádovýchškól,'. 
vzniklÍ' a'posthpu Dér~rovy reformy,' , ,dilemtt~népřiléháv:celém rozsahu 
o hlavních srn:ěrnicích, ~ jež mají míti' merita;: dilem přináší, dokladíŽe~~á: 
na zřetel(výchovu mravníhó', cliarak~ boženský, světový\názor' riemúsí ; tak,:, 
teru žákova na podkladě' lSouhrnu" ~násiJňovát,;aby,znemožnil"vlastni" 

'. nl.ravních . zásad ') V. kulturním, světě' .' tvorbu :dospělých ; .individualit. ; Prof. ' 
,',všeobecně' uznávaných, jež mají nýti • dr. ~O. 'Chlup ,ve ď svéí,Pedagogiée'~.' 

, 'alespoň ", pro,' Část' žactva; doplněny z, i. 1933" i 4-17, soudíj že filosofié:' 
,', a~pekty asa~kcí.' jež 'dodá :jistě'~ 'pa'- kou orientaci nel~e přezirati.R U.: 

"1~, t . _/>: -;;;" - :' -/" . .-" ' ,- ~ 

KNIHY~':: 
-I" 

:," J, 

Dr: ,Há ~ s"Rď~'s't:':Dialekii~che, '~nóženéčlánky,7 jež ,vycház~ly' v" 
',u'-' kritisch;{Jiheologié,' Hutten-V~r~' '"Protesta~t;nblatiu'.';'týdeniku: svo~ 
'lag, Gorlitz, '1933: 162~ďstr~n. 'C~na" bodného, křesfanstvf."Sta~~vi~kó:,~i~ 

5 M. ~ada' Článků o· yýznaČ~ý~hdvo~ ~~itic~é ihe'ol~gi( přl~~ivé.:' ; ." .:.',' 
směrech" proiestantské"~theólogie ně~. ',: "Néíie Kirche.im neuen. Staat. Sér-:
'mecké19~ a 20. stoI; ··Jsoudo;.ro~ ielsma~nin" Giite~sloh,i 81:"stran, 
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19:33, L80'M;'" Seďm farářd: p~dá.vá "třetí říše',', éCO,j~- n'árod aco církev: 
zde 'referáty :;0 'problémech ,:;církev- s~ stanoviska: Bible/.VidLnutnost na.:-
ních'v : Německ~se;, stanoviska, "ně.' . plněni národních snah věčný'ffii \ sila~ 

, , me~ký~il kiesiá~.ů".~pis~k ,inf~rm:~~ , mi evangelia .Kristova., Spis: kritický' 
ircii:;~" '~:':":: ",',ď_l,'i,{{~lls\trukt~v~L, .. ',< _, .:,': ,': 
;cB a u er ,K:a rl:.,Das;Bild Gustav _,:Dr."H o rs 't ~W a'g e nf ii h',r: "Be~ 
Adolls)im;: Wande!, d er,\ Zeiten;: Lip~ '~ ni/oM ussoÚni: 'Dér ' F a;chi~mus~ 
sko 1932;86 stran. Jsou to hÍásý "Das ;Iaséhistiséh~ Manifest::: Pře~' 
~~jrů~nějšIch ďživ~~oP\Íscůa kritiků' klad z,italštiny. , 41 'stran; ,,1.60 'M" 
'š~,éd,s~éh~, král~~~()Ie~éválky: Stři. , Beck,Mnichov.Duceho výklad; filo~ 
Aaj(s~,~~t<;ll~ci, p~,~t,estanté,Ně~~i;, _ sofický" politický a sociálni., >,/,; 
Švédové,' osvicen~,'rolÍlántikové 'atd: 'K u . 'oR ~ n~ t :"A:x'-ľ 'von 
i~jim'i~él,'- ,~ ,., '/",' \- G··r nf' 'D' . uSI't"l' e'T"--' t' .• ' 

'," .. ,__ ',",'" ,,':l, rae e: as"neue, a zen" am ez;. 
I;, F d,e d ri ch' E .. Han s: Martin - 80 stran,107 obrázků"4,80 M a 6' M. ' 
i 'Lu,hers ,Glaube u.' ~er Staaf . . Socie.' ! Před~ádf slovem :a· obrazem . kon

tatsvel-lag, ·Frankfurt n;. jMohanelIÍÍ,' 'struktivni pi'áci fašistick~u. v Halii. , 
1933,.64 stran, 1. M. V době; kdy, ',' , : ';;'\ i t:;',i jl 

" ~važujé' svět 'o cirkevních událostech ',' E r n GS t:~_~ p: at:., Da~ P;ul~s-: 
v"p~ótestántském ,'. NěmecktÍ'; a ,'~áhá ,gebet. '" ot ,ll;' :, lotz; ,5,:, ,.'~, tu ie 
,v, 'd 'íč' 'd h í' . I > ~psy, chologicko. eksegatická .:o>"osob-, az na no pr In uc ovn revo uce .' •. ' ~v '. ' ':;:;; ,. 

, , v .' k' . 'b' '. - , • " mm zlvote: Pavlove: a Jeho; zazltcích. nemec e, není ez vyznamu uvazo· ", , : ,,' "',,' " ' :'" '" 
, ,vatóvztáhú,-,Luth~rově', ke státu: ., E} Bár n iko 1:' Menscií:ii~dMés'; 

" Spisek:;,hod~~th:,'L~théia:' takto: 'sias;<Verl'ág Miihlau-Kiel{ 1932, 2i.f 
Luther,n~byl politikem,' ~le j'eho 're-' st~ari,ď7:'M::...;;T ý'ž:Philipper" 2; 
> formace měla velikf účinek. ,;.. ,;: tamtéž,";,: 1932>.134 : sÚan,: 4 1<ť' ...:.; 

'ť::Si'c> ,D r."~>M~ ri in i<D ó' e r ne: ,TÝ ž:' i:Jie'EiÍtste1iu~g:i1erďKi~cheim 
'~Dil!'Kirche voŤ:'dem:;Anspruéh ;í1er zweit!?Jahrh"ú/1de~i'ď u~( dieď:~eit 

N ation.' Lipsko,' í 933;' 26' str~n': SOieD.. ,: M ~rc~orís:::'Tamtéž: '1 ?33, ~ 31:' str!l~~ 
J ak:ná~načuj e ;' titul; spis~k ::j e' vě: 1',50. M. ,:.:..:.' Sp~sy něme,ckého církev ~ 
nováií riěmecké národ~i církvi s j ed~ niho: (historikaf: Hané ':, z~bÝÝa jI se 
'no~ené>: ", ,)oí;: ,;( počátkyclrkve:křesfanské a':před~,' , 
'-'~;'D" :,,'H'e"l"n"'r' i;·C h'-:':' Wc: 'e,r; ·:I'<":'D'.'1 'poklady"dějin 'cÍogmátti.:Dn~s; védo> 

: " .' 1 ,ln e. ze ' ,- '" " , . , 
.' ei~e ~DeuiSčhé 'Evángéii~;heKir~hé; 'bě' pozornosti, ,věnované cirkviI!l;jest-

'ihre:.~~,tweÍldigkeit; ihr~' A~igab'eDí >záh~d~o~isti)e.:.,; ,,:;'," , . 
und 1hre Gestaltung. Gotha, Klotz, , ':Joh. Theuerkauff:'WzrďJun-
1933, ~ena l.S0M. Autor stoji na "gen ,und die Kirche. Gotha, L. Klotz, 
stanovisku evangelia. Je 'pro j~d~u 1.40M., Spisek svi;~či o životě ~ir.', ,'" 

,', církev čili! pro 'sjednoéení;ale 'chce, kevnim}ádeže v Německu~' ,N,:nf 'j~!1: ,', 
aby bylo 'šetřeno různosti vyznáni ' kri~ický,' ale ukázuje i na nov,é cesty. 

luther.~kéhó, l!-:,refotn,lovaného,; jákož Hu g h R ed ~ o o d:,Gotf,:/im 
" ii ynitř~iho.rér~z,,: zemských ,cír- 'GroBstadtelend: Něm. překlad' angl., 
kvi~"Splsya~ll~',:,,; " , ,,' spisu "God in','the Slums~'. Gotha, 1: 
,.Widter;'Kiin·eth~und,; H~l. KI~tz,; 2 M.:Knižka:'modernichzá.' C 

mu t h Se hr e'i ~ e r: Die Nation' zraků, nikoW ve světě 'přirodnim,alé' u' 

'vor' Gott.· Bérlin, ,Wich~rn; ,1933,448 v praktické práci sociál ni lásky.':"" 
stran, 6.80 M. Chce:: řici Němcům Tý,ž: 'Gott in. den SchatÚn. Překlad: 
, ;\ " 
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'spisu "God in' the Schadows"., Tam~ .demismu, totiž křesfanství, 'cháp,ané: 
. též; 'Ceita 2.66' M; ,Svědči; o,' činech pódlestavudnešni' kultúry.~', 

, " ~.Ježišovýchd~es;, ,'::'<'-;;;:. ,'<' '~'J.>C:H~i:dwi'ck:"Fré~dom'~nd 
"H:-'D: A,." Maj ~ r,~D'.' .:D.;';·T~e ('AulhaTily in: Religion: Tamtéž.:!Se: 
Church'~ Creeds' and "íh'~';moTdern ,znamU:je s' problémy autority asvo'" 
Man. Skeffingto'li ét; SOD, London.' body;;' ~rthodókSie,; pete~odoksie' v 
Prostým' slohem \ vykládá , o'' původu J náboženství;- Je ;'pro: vývoj \ náboŽén~' 
,avývoji,církev~ích;,vyznán[; Stanó- 'štví;" , ' ',,'C, ,;;'" ,I' 

viskú:změny vyznání ','víry' přiznivý' , R''-'' 'D' " R'·'; h' ;"'d ,,", ',"';"M ';'A,' "";B' 
, ,',' " " ., lC ar son" ", ",' 
'spisek;,",:', , , ,"" ďi,,' ~"ďL;itt:'TheďGÓ'sperÚ·Mo'deriiisr:t. 

R. G lá 'dš (on' e G ~ fff i tlÍ:; The , Tániiá E~ánÍ!eliti~ íriodernisritú' j~':' 
-Neces~ity 01' lhe Modernism.' Tam- . svoboda,' pravda ~'Iá~ka:;~, Krlšfovu" 
"též; Poukazuje\ na konečný cíl mo- bratrstvi a jeho ,službě., "SpisaT~'~:' 

~1:~"t: r ... ; :} r .. L~.,': ,.,~., .' ~"." ' ", ':.! ~ .<' ,.". fJ ',1", '! 

, :,;cAsOPÍSY~: 
.:> '-'~";'~:~:':;," " ,~.'~" _.~ \ ·í,:~.:,:_"':/,:! ',.: .;~; /1 ':.":':-:',t "': '/.·~-~~;~fl;:J:' 

:' ťeská Mysl,roč:ďXXIX;;' č.3...:...4 .• , Těžkosti ~německého,protestantistpu. 
'. ' '2' článkd: Daniel Esserti~r/ Problém 'L' l Mašinová,;, O,: Komenském v, . ró~. 

, 'vědy/Jan Pa'točkái;)Několik'p~zriá.: 'dinné,výchově.) J. 'L.i Hromádka,' Dr., ,) 
, mek k ,důkázů~,. boží",' jsoucnosti! u ,Martin Luther::,Jos .. ,Laichter,'Sta,nó

Tomáše,: Akvinského.:,"Lad.: ; Rieger, visko; Ch. I G. Mas~rykovék~krásrié 
Kánt a če;ká filosoffe.Milič.; Čapek: literatuře.: Em; ,RádI; O nehistorično';;',' 

, ','F:y~ik~ a psych~fysickfproblé~. - 'sti naši doby. M, Plécháč, Střední 
Rozhledy:,,ldeologie.,,italského '; fa- "škola' a' československá', otázka.:'F. 

,,; 'šis~ú(Zd.ďSmetá,ček).,.o současném ,Loubal 'a~,M. ~Plecháč"č~ši/a:: Slo,::, 
,če~kém myšleni; filosofickém, (Fránt. 'váci.J. i. Hromádk~:: Rádlova:;ná:-: 
'Krejči). ,Platonisma, politika (J. Pa~; rodnl)ilosofie. B.,Henych, Rádloya 
'točka). Nacionalistick'á,sociologie' filosofie a úkoly ,dnešni theologie. J; 

, , :ďOth~ara,Spanna' (Zd. ,Smetáček).~-,. B. Soúček~ Barthůvrozcho'd ,s ,Go:,: ' 
" 'Četná literatura a : hojnépozitámky a', gartenem." Dr. Frant.;,H~jl:; Proč' vál~, 

"" ;zprá~y."; ,", :; '; ',ka? ~ Rozhledy' po součá'sněm :ži-, 
" ,Křesfanská revue, :roč.'VII.; ~ č.: i' . votě, literatura" zprávy :'a poz~á'mkY. ' 

":-á~.4 .. ,Z;článk,ů:";J.',L.;'Hro!Dádka;' ""ď" "",,'; ,', ,Spi~~;:' " 
, ,~:;, r ' 

" .. ~ .~ :,:; 
o , ~ . 

'RUZNE ,'::.': 
! , • ~ 

~,': ~ "-.' .'~/;,-':"! :':'1 i 

,:Němeé'ká ,)éí;k~~ ,,(Die' deutsche 
Glaub~~sbe~eg~~g) ',',' 'vYdala velký 
,nía~iresf za" spásu . 'd~še '~ěmeckého ď 
národa> V:: manifestu;; ktérý "j e \ p'ó~ 
,depsáň hr~bět~IÍl' Reventlovein a, uni
yersihlírn profěsorein' Hauerem: z Tu~' 
'bi,ngen:' 'bylo. slavnostně <vyhlášeno 

.124. 
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tio~é :ně~~cké' 'n:áb~Ž~nsiví.; Podle~ó: 
:véVíiy' 'nemůže být řád~1 Něniéé ~ 
hakenkr~jcle~káiolík~in,' prot~že pr'ý' , 
Ježíš ,b'ýl žid,a:,j~ho'uctviván(íi~- ., 
shéiduje. se:, s' germánským';ůČenim'o 
rasové' čist~iě;: Němci' mti~~W míti ·v . 

\ , .. " \'.. - - ' 

úctě' staré.: Dohy ,gerniáns~é,. z' nich~ 

" 

! " 
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" , 

jakcisy~bol 'božství, bud~ vybrán, Podn'ěte;Ukdemon~tr~ci;U'byia ;~lav~ " 
, "neznámý,: který, Ovládá: svět' Poně-' ,nostní, řeč, tubinskéhoprofescira 'theo- ", 
vadž,' nelze::urČitL přesně' silú,' která.,' logie, Adama" který v, ~ přito~nosti 

, řídí svět; může ~íti, každý svého "ne. bisk~p~'. 'dr .. Stroiia\( Údtch ~ůdčicIi ' ' 
'Známého".:' .":,:;',, " ", ',' 'osobností, ,virtemberských' 'katomd 

. 'v. Ně~eckll' se ,od~hrává tuhý zá. 'vel~i ostře;,kriÚ~o~~í ~ár~d~ě,~~~i;~: ~ \ 
pas me~i vládnoucími hak'enkrajcler.' listické,círke~n{ h~uÚ.dznačilroz.' 
skými k~uhy' a',katolickou i e~ange:, tržk~: kterAod Luthe'rovačinu',trvá 
lick6ú1 Církví.' Z "katolických hOdno.' 'v něm~~kém~,Ilá~odě. ia ~p;a:védÚ~ou, 

.' stářů~i . p~čí~ánejeriérgičtějimni. aza'tiest.ď,Kai~lickácírkev se staví' 
chov;ský k~rdinál dr. Faulhaber,jé.' 'pÍ"oÍiťomu':aby'nár~dně ~ociali'~tické 
'muž: již 'před časem,hrozilo,žebud~ " ~ábóžéiisk~ 'hnuH.lákalo,pod'svůj' 
~a'tčen; a zavře~ v, konc~ntračnim·tá. 'prapor mládež. Chce~li německé 'ná~ , 

!boře.·V jehb· diecési 'v Braunsteinu v . b~žériské :hnuti 'usmÚiíovati, biole. 
, B~vorsk\1: byl, zatčeÍl 6; ledna' 1934 ,gicky' (rlišová'Oiázka);'pák;je'to pro , 

farář ,Stelzlej denuncoval ho něj akt katolickoucínkevpověra.Nábožériskě,: . 
hakenkrajclér, ŽI;l 'se, při kázáni vy- "h~utí Něritecktch' křésf~n,i nevi :.'nic 
slovil-proti hlllkenkrajclerskému'stá. o prOrOcích; ináďj~nmythy, báchÓr:' 

:tu: Nikdo z vyslechnutých svědků té~ 'ky' 'a 'pověsti." Pr~. katolickoii: ~irkev 
to ďobžalobynepotvrdiL' Nyní kardi.jS·Ou židovské dějiny, jedill~č~ý~ 'iá:. 
ná~',Fa~lhaber;vyhlásil':nadBraun.:' žitkem,, prátožese v riich, ud.ál jedi~ :' 

,steinem interdikt na tákdlo~ho: až nečný ',iážiték' Kristův; ; Katolická. 
bude farář, Ste1zI~'propuštěnzvaz:' mládež, ve ~téjnokrojich!se:shluk:o~" 

"by. Zatím ~e, v obci nes~í zvoniť ,valá' po slavnostní, řeči na'uličÍ'!;řes, 
,kost~l~ími ~vonYf,v,'kostele 'S~ nesmí zá.kaz, demonstračnich,"průvodů',a 
hrát'navárhany/, nebúdouse konati 'když' policie 'zakročila,'; shro~áždili \ 

, , ' žádrié p~božnosti a budedenriě j e~ se" demonstránti k novýmprův~dům ; 
," , 'jedn~Hchá ,mše., '", ' " ::,,' na ,jiném, místě.:: ;,VBlkischer,Beob. 

,,' "V" '[ 'd • d' 'b' "'b'[ " 'k achte~'~,oznáčuje, řeč prof. Ada~i 
" ';"pos e m o ě y ýVďNěmeé u,' " ' "" , 

'" 

prohlášeními :: s 'katolických' ,kazate-' za neslýchanoú, provokaci' národního ' ; 
',' " " ", socialism~aoznaxri~jéiž~ tři,Č,idni' ' "': 

len vzbuzeny pochybnostií že' zákon" , ", 
0,' zamezeni dědičně chorého: dorostu ducho~n[: i,iž,; byli pr~to .za,tčeni. ' " 

'(sterilisačni,zákon):bude proveden Vatikánský "Osse~vatoré f Rómci~o" 
podlé jasného !vyhlášenířišs.ké vlá. má zprávu, že 'byl v noci ze~27.;nac' 
"dý. '"Takováto 'prohláše~('s kaz'atel.: 28.ledná f ť; 'r.' ,v, Mriich~vě ~páchán 
:ny' j~oupouze' poučováním kato1i~ké atentát na k:ardhtáía Fatilhabera.'V:, 

(\ , 

" 

'.\' 

církve; které ',riezabrlÍ,ní státu,: ~by osm; hodin večer' byly vystřeleny: do 
, , zákoníktértuzn~lia nutné"pr~ved'l: 'audienční síně ar'cibiskup~kého pa:' ' 
'v plném rozsahú; Projevy,'ktéréby Jáce~kušenými;,střeIci dvě: rány. 

'. ,', I 

,,: z~áméňalyvtzv'u', , k, ll!!pDslušnosti Kardinál Faulhaber, byl' náhódóu 
, ,pr~tiříšskému':zák()nu, budou' záme. :p!ávě,ve"své kapli. Atentát ho ,nijak, 

zenY'·J. ;',., >'" nevzrušil, "protože tiž nedáÝn'o,',ínU 
, V' "š' .,,';' , :, ,lí,rozilo;zatčení' á' koncentrační' tábor: ;> ,e' tutgartu v, Německukon'aly 
se v lednu 't;,'r;-kátolické demonstra- Nci 'fsta~é;;"hř~it~~ě;;V;; Pa~;a'::1J ' , I, 

ce,namiřerié; proÚ 'národně sociali- ,Poznani,byly ukradený ;'pomniky', á , ' 
,) ~ti~~ému 'h~uti,Němeékých křesfa~,i. ,jedeii 'náhrobek rozbořen.: V: evan:' , 

" ' " - , 

'. ,I, 
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gelickém: k,ostele, vI'agoczelu/byl~ zprávy přicházejize '~še6h v~Lkých " 
při ,Večeři ,Páně ~ střelerio ,: do: okna;: "', měst' ruských: i V,"Moskvě ,jest ná~ 

':;'P~i'volbáchď Ú 'éirk(!vn(r~dy:itá~' val: do,~ostelůzvláš!,oh~omni,·'p~-, . 
. Doženské' obce''';'' Kátovicíéh' obdržéla ; , něvadž : v . posledním' roce' bylo' zase ' 

karididátka" 'riěit~'ckáj;'7737, polská. mnoho, kostelů. zrušenoazbývajícl 
455,'do ''obecního:: z'a~tupitelsiva ně~ , neposta.čují., , Svaz, bezbož;{íÍu1,Jiořá- . 
inecká' kándidát~~' ,:,obdrŽela 28;360, ..dal,'y; Moskv,ě, a vLeni~'gradu o vá~ 
polská 1883 hlasů.' PolácFd~sáhli 'v" nodch; ka~eval,. ve kterém',různ~ 
,z~stttpitelst~u jen: jednoho 'místa."';,· alegorické' ,':,ri;asky , J, zesm~šňovaiY. 
'V <k"" .. ~.: ". ,,', :, ,.,: ..., '. d. ':,' všechny. církve a věřící. '" >. . 
. ',onslstOTl evangehcke lutheran- ,'..., '.. "", '" .; , '. ' 

. s.ké.é:írkv~Ý' Lit~i)yl~'; žřízén~ně_'ď Ve . S~alavě, okresním městě kar~ 
meckéodděl~~í.· '..' '.' ., .. patské' Vréhoviny,'.lze pozorovati'.~d 
'Překlad' díl~ 'p~~íe~or~ 'Klausnera podzimu' m,inuÍé~o,.roku/kdy:t3.~ 

"O, ~e~í~i. nazaf~ts\{é~"::byt po: u~e- ~řiš~1 'nový:: pr~y~~I~vriý: a~ch~vnl, .: 
, . řejnění .9., pókračbvání/.v, židovsko- ,ze' hdé,. 'kteř1 se .dríve; c1rkVl:,úplně' 

' .. , p~ls~élll Jýden~í~~ .,,:,opi~k', 'na)~- odéizi1i, .. nyní, prav~d~ln~'; navštěvují' 
ter:.:enci kardinála' Kikovského .,ko:"· bohosluzby .. Snad'prmaš1:to: sebou 

( , 

_,),1 

'í 

Illis~riátein;ini;~t~ .varšavyťkonfisko~ , llyněI~í .vážn~; doba., J.e;zajímavo,;ž~, 
, ". ' přes' nynější' těžce' pocHovaný::nedo-

Y,án.",;;,_, ',' 
,~Nejvyšší správnÍcsoud ve Varšavě 
z~mítl " žalobu; římsko-katolickéčír

statek' peněz: obětiny ;,na'pravosla-r
nou církev jsou,d~sti značné~Tak na 

'; příklad zaněk'olik; dní bylo. vybrá~' 
, no' přes 2600 ,Kč na : účely pravo~ kve;'~by jí bylo, ~~ác'enoasi 600,ko

stelů,zab~aných; o~thodo~ní' cí~kv{ s, ,slavné církve. 
odůvodněním, :'že'dakové .sporY,'ďse".", •• k' ,'I bo"k' ' M" "ll ,": . k vto' 

" v • .. , '.. ,.,. ltlSS y, IS up U , er· Ja oz 
pred ,soud, em, .. ner,ozh,oduJ1,' , ',' " "," 'ký' "b" k',' , ' 'g' 'I', ,1;' . ',' l'r',kv' e', '. ,', ", zems ' lS up evan e lc",e c 

V ~, V irtení,b~r ku > byl. " zákó,nem~' do-' . staropruské unie, vydal i riouzové 'na:
sud';odděleny' kátolický a;~vange:' ,řízení: "na zabezpeče~í 'jednotného' 

'Hcký; vrchní'školn~ 1ířád spojen a vedení' e~angelické církve staropruské, 
'. konfesio'nelnViozdělení okresních ' unie".' Tímto' nařize~íirí sé stanoví, " 
&"kolních,úřadů bylo 'zruš~ncii'konfe:.' že pravomoé ,církevního,: senát~"bude 
sionel~~charákter národních škol zů- , 'vykon'ávati zemský· biskup, který je 
stáv~, nedo,tčen, ,'", také oprávněn dávati pokyny ; 'evan<, 

,.Kaplan Brodess~~; % 'Esenu,byr pro ,gelické:~rchní cír}revní radě' a:cir:
urážku' . mini~t~áDra ,Góebbelse 'od: kevním i iristancím,', které ;jsou:,jí 'pod; 

'sóu~en:;do,'vězení;'ria,5 měsíců. 'V .. ' řízeny" Podobně, má"právo, .. ~ávati 
Mnichově ; byli hývalý:městský, rada, pokyny·konsistoři. ,'Jinaké '~stanove
farář Dr; Muhler a jinikatoličti kně- ní ,ústavy evangelic~éf, cí,rkve staro:' 
ží 'zatčeni . pr6 'rozšiřování nepravdi~ pruské .. unie j sou po" dobu platnosti, 
výchzpráv.< ',,', ' .;: ," - . tohoto, 'naříz'ení zastayena.:,presby: 

";'Pravo'slcivné vanoce a' velikonoce' terosýnodální řád".církevního', samo
správnéh? úřadu zdstává . nedotčen: , byly vs'ovětskéÍn 'Ru.'skti slaveny se , ' 

znač~o~·:'okázalosti .. Přes velké bez: " Na ; obchodních , školách rak~uských 
, věrecké. hnuti;propagandu:i,zákazy', , se ;budě,vyučovati náboÚnství.Mi
byly i. v roce, 1933 ,všechny ');:ostely' nisterstvó') ;vyučování I připravilo~a
,~ěřícímitéměř,: přepl~ěny.; , Podobně říze~í, o zavedení; : vYučováni, nábo-
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t ženství . n~ 'vš'ech o6chodních ',ško- fašisÍickéstrany nebo' ka~didáty p~~ . 
t ',lách a ' obchódních ,'akademiích; mi-' vládní' sb'ory,' na-ďvybra~ou:', buď :~e . 

'nisterstvo obchodu vydá podobné' ;, ~žeI1iti ~ziebo se,'úřaduvzdáti;,:; , 
n~říze~í,pró škólství, živno~tensk~.: . "Podleno~in~řskÝchipráv z Lodže 
., ~í:nsko-katoÚckých< 0:, bohoslovců je~t ,pIt, připraven ve Varšavě návrh 

• 'přibyl~;~ale;jén'nepatmě: ·v. semi- 'zákona,' jímž se odstraňújí všechny 
'nářiv"českých: Budějovicích .'j~le~výhody,kter~ evangeiické církvÍ" 

tos: 114· bohosl~vců, (loni 76), '" Čláňku 1ÍS. polské: ústavy' býlý:po~ 
Hradci"Králové, 136 (loni 93),v Li~voleÍly ; a které' jr v'pravém ' ~lóva 

r toměřicí~h Ú6(I~ni: SS), ' v, P;aze ,~inysIu: čillr státn('~irkvt:Korisísioř 
;235 (I~ni·i24).,'. . ., ., '.má.'sestá~ati z'Čl~m\ jmé~ov~nÝch 

'; ,"u ....•. '::.':' 'státem;který~ by byla dána daleko-
::"frolesor:lips~é ,university ,Berg-," "'" . , ,'. ' . 
,,'. , , sÍihlá: moc a 'p'ráva.:;evangelické ·sy.-, . mann '·prohlás.il:· :."Starogermanské:.- " " 
, . 'nódy ,by by' la silně. om. ez. ena. Časo. pi-.• náboženství. jest" písmem, . " svatým; 

" . sy německé m~nšiny :vyslovu.' ,'í. nad,' :"lidskosti'~. Křesfanství vzniklo, pod 
, vlivem :semitským,' jeho pa'c'ifi~m,~' tím své rozhořčeni.' . ' 
:\inter~acionalism jsou ~ .. základě.riě- ~'. .v,Čín~bylo' prohlášeno novým ;ci
·:m~cké: .. Nikde není 'křesfanst~í tak- viIn:fÍnzák~I1~~.,jedn:ož~nst~í:~ je
,~bytečné'j~ko ~ ';,Ti'étí fíšf'. '.P~stor dinou' zákdnnou',fo~u:m~I).želství. 
Dr'lKrause nedáv~o;vď Berlíně •. ve.', D~hé a ostatní ženy, mohOU' zažá- : 

.' své • přednášce prohlásil: . "Němci po~ dati o' rozvod, ,: .. ,.' ,", ' • 
třebují dÓcela.,'novÚ křesf~n:stVí ,'~, YSasku bylauspofádána 3.1. břez~ 

.', :.museji se' koneČně zbavíÚ.křesf~n:. ' na 1934.:.církevní ". sbírka' na,udržo,. 
~. skéhokříže.,Svatý~h,míst.n~hledejte ' . ~á~í a opravý kostelů a 'far. ; 
", ,~,Pa~estin~~:nýbržvesvén~~ecké '.' :Na:hradé Varíb~rku byly .otevře-
'.vlasti." ,. -.-:- 'Biskupoyé ,vydali, protest ~ , ~y k volné. 'próhUdce', světnice sotise-
.pr?t~ těmto. reformátordm. . . .. ,,' 'dIc( se světnicí 'L~th~rovou ,'a bylo" 

"::Sen~t~í ';~~sid~nt~Drj ~ iráyzell~ájišt~notrvalé ; udržování vše~hLu~ 
měl, ,;: evitng~li~kém.' (iuthe~ánskémi therovÝchl,míst . na :Vartburkú:; ';, 
,~hrÓ~ážděllíY·M~ďarskuř~Č,.v ~iž, ", Říšsk~mu biskUp~ 'byli~~~rženi . 
, #d~,r~~nil" .', že. biskupaká , autokracie, p;;;. jmeri~váni .: biskupem" velkohe~" 
~~;Ile~rovllává .~m~ďarskoi,t 'luthe:'" senské'Církve Íito' kandidáti:'prelát. 
r~nskot1;"cirke"n[ ústavou, a Aokizo~, Diehl z Darmstadtu'afarář \ Dietrich 
val,že 'rasová rozdílnost vkřesfaň~ z Viesbádenu;; :" 

,ské ,církvinemůÚbýtLs~ě~oda:t~~u. ,':President;ekumeriickél',rady' pro 
:pd;úifi polýť~ch~ici '~~v~dtijako "p,akfickékřésfanslví; biskup Ben z 

nov~tu~basilice boŽského' srd~~ J ~- • ChichesÚú, odeslal,. dopis ď říšskému . 
Žíšova,ná Mo~tmartru noční, pobož-' ,biskupu,': čí~ž byl pověřen, na'shro~ 
"u!'sLknejsyětějŠí s~átostio1tářn[~a. 'máždění v ,N~vé~ Sadě.,.,:' ,. 
všechny,' kteří.ďviě~hto, konČinách " '. ' .. ,' '. . ."". ,. " " 

. • Generáfní sekretáč ~VClzU, americ-' . , 
.ďh~ldujI 'n~ř~~tem: alÍříŠnfmzába-, : kých církví odeslal 'říšskému biskupu 

,:,á!D~,V. Paří~i p~acujeprůměrně 90, telegram toh~to zněni: '"Vitá~ě s 
studentů. jako ď pomocných duchov-, hl~bokým ulehčením ,a '~děčno~ti,v~-
tÍid4.','" ", ~." '., šeoficielnípotvrzen( histórickÝch'a 
:,' Mussoliní dal všem mladým,. mu- . biblických , ;,základd' a' všeobecnosti 

, žům,'kteří chtějí, se ,státi: úředníký církve- Kristovy/', ' '; ,~\, " 
, .' 

127 

I' 

I' 

" 

" , 

, f 



!'-

" , 
, 

, < ~ , 

,}, 

\-: 

. ' 

.--

\' , 

"' , ' 

" 

Evan~elické spolky'mládeževe ameÍ'ičÍi hudou' moci svob6d~ě vy~ 
, svobodném' státě Gdánsku byly, 'na, ď z'návati; í;V'é ;nábože~stvi':nic sei'~e. 
ZákIadě,úmluvY,mezigdánsk~lľ;~lá. měni, jak 'Litvinov sdělil ~ahráničnl~, 
!leži 'Hitlerovou' ď a řiŠským, bisk~pem' 'mu, tisku ;" ŘI~ě: ~a ' základnim; zá~ .,1 
,Miill~remrozpuštěny, ~,přičleněny k koně, dlé,'něhož vykonáván(nábož~n~, 

" 'niládeži Hitlerově,":'" ' 'ských povinnosti, jest i dovoleno> ale 
"'R' "k" °t";"k:'<~/,iM'\ 'h"'" 't .''"J. P t" každá nábožen~ká, prop'aganda ;jest. 
, a ous I' neZl· a ner a u •. . " '" 

<'h" k' b"','I;"b".,J :" ,o"cl" "'č:t' 'I""" zakázána,' ;' , " ,M, Z, " . scey IZ, avem.ura II u le u na· .... ,',' ,," ,," 
b~žé'nstv(IÍ~;šJ{~lá:chpio pode;řenl ' .: 'A'nhaitskd :;;~mskd "'cirke~ni;; rada' ' 
z ~ár~d~ě ,.i~~iá1isii~ké'pmpagá~dY" "nařfdiI1í/ abY~·1idéze ' ~emské'~írkve ' 

'V""'L"~"d" "~;'k"'" "I ;ď:':"d::: ','( ''-vystou'pivšido''3L prosince 1933~no~ 
, , on yne,' ona o se vYJe navan ' " , ' "'. ,'ď,' ,', ' 

,';" ,'t' ,,',1, 'g'I"k" 't't iO "k"" vupřestoupili"jinak'že:provšechny: mezI zas up CI an IC e s a n ,Clr ve, ;. , , , ",',' ,," " , , ' , 
, "t ' "g' I' k' , , k .' casy zustanou' bez cirkevmho spole. a',meZI 'zas up CL evan e IC e 'Clr ,ve, ~"", " , ' 0'0'" " , ", 

I th " k"é .. F', "k ' 'k' d ř censtvl, Staršl, nekrtene,dltky muse)[ ,,u erans lve' lOS u' Urpo po e '~,' p' • ',' ,.' ~'~ ".',' '. "'l, 
, , " i k i h "t h", ' \" byh do'vehkonocpokrteny, neodda, ni., ,meZlC r evn c vz a u,' " , " ' " ' " , , "" 

" " ," , maji ,do' téže' lhůty, uzavříti sňatek;, 

: Briiska zahran,ičn( biblickif spf!leč:' .. v'připadě, nedbáni' tohoto'riařízéni:' 
'nosf vydala 'od: svého založeni 442 ", m<i'rada;;nál:Í~že'nské;'bc;'rozhod: ' 

, milionů bibl{,"r; I 932~ )O,~17,470, ,ťz . riouti' o \;yl(l1l'~eiir icirk~~ nE;p~sluŠ~, 
toho 16%'v'Evropě; 7 ~ilionův'.AsH,. ných' Čién1i,Jénz'~váždý~h;;ďdvo'dd:, 
~ to v 667 jaiycich" Společnostďza~ , ,můž~ býti 'sň~tékďtako~ých ~noub~n:' 
městnává HOO',stálých; kolportérů,' ců \;'pozdějši lhůtě' d~v~lé~,Néko~~ 
mimo';'to IDIl<;ho' dob~ovolných po~,firmované::stárŠ( ósohYIriaji. ~~vště':' 
nlo.éniků; ,. ' , -'~ ; ;'.: '<; ,vo~a:ui 10hodiii~~'; kJrs' :připii~iiý;, 

' .. V~ďvolyn~k6 I?é~~id ;'Ol'esik~vi~ich ""~eko~fir:n~v~ný,m';~ajibýii ~4ep'ř~,n'a , 
, vyst~~ělisi){~vangelídv;p~čiu:500 všechna ci~Kevn~~r~v.a" ,.', ď : .' 

( duši,·ďsko'r~:véŠkeři:obyvateIévesni., ' .. Ekumenickci"'radap;o'prakUcki. 
, 'ce, k~s't~l ~"ou ,vla'stlli pracl vď c~někf~sf~ri~tvf'(stod{h~lmská kótÍferén~ 
,,' ~~i 19.000 zlo,tých. . ,; "" ~'é) pói~d~ávala ~e s~é~~a'sedátÍL ~ 

,',<; ','<", .i. , .' ;Novém,~Saděo '~i~kev~ich'poD1'ě~ééh 
• ,Mezl·-Rooseveltem: a,Lltvmovem' ", ,,·o~ "', ";''''i', 'o '., ",'" . ",' , ' ',.,'" " " v Evrope, Amencea tézv Německu, ' 
bylo docdenodohody o svobodné ná..", ...• °ř"I ,:., "h':: .. d "d'J,,"b;'k ' " , ,~., ,~. ' " " " ~ " , ' a _pove I a, sve o,pre se u;: IS upa 
bozenske, cmnosh ."amenckych •. stat-, " 'B II'" C'I,"h";:t"'" ;"b"" "'d";' "'ě' " 'o".. " ' ; " ",', e a' z" lC es erU, a y vu cum n -
Dlchobcanu'v'Rusku,'ale naproh;to- " " 'I ," ': ' "I""ké";;','k' ':d"l" '.' ,',','i , " ;' of' " ' " , " mec{e evange IC, .Clr ve a na uva,:,,' 
mu zakaz nabozenske,propagandy dle ,~,' ,. "'" ""á"ď t'-" ó :., .. "h' 'i " 
"".1; 'h:"'k' ';";", " 'I'" ',' zenou pro)evy, z supCU,ruznyc,cr-: 
ru_ýc ,za onuzustava v p atnosb. k"~' ",~,' "t" , 'dý' 'h' ;,' 't; 'I h ,,-,' . ,', .. , '",," ., Vl pn zprave'o, vr c opa renc 
", 7809 ''a~érickÝch' misiipracujé', v 'něm~ckých;~ůči o~óbá~'::Židov~ké~() " 
87 ~ízíchzemichi z 'toho' 1846 V: či~ě,původu ,a'óonieienIsvohodného,mi~' 
,1351 :~,In:dii,)15v Jap~nsku,' , ,:ně~i;;V ~jednom .p;ojevu o: rasové 

'E ,: , I' :k< .\,', ',>, i'"C'h' .<, .", otázce' vyslóviÍo'íexekiÍtivni' k~mit~, 
" van~e IC a,' arnostv' oroszcl 'o'· 'h' """"', ''',:~, 'I k: ' .. ," ", ' .",' "'.:: ;.. ," ;' •. , ,svetove o svazu, pro prates ·oupra· 

obdržela na energické "zakročeni zpět ' ! "k"'" 'S f"'.J';é ''''I''t'' ,:.;", "d 
' .. ,,' ď .'~'" ',', ,.' " ',Cl Clf VIV. o 11 sv po 1 ova ... na 

, kostel, který byl odřím~kýchkato. - \ tO"," ., .. '1'" 'o'd~;' I,oto 
lIJ{ů': iálirán,... ,.. ." ' opa reDl,ml ,p,ro 1, Zl um, , ,~v as e 
J, ' "' :\' vztahovaní statního t.zv" ar1Jského 
, ,Tím; že Rusko" uíišf~je·.' Spojén6' paragrafu n~:cirkev' ,je~t. ~eváÍ1ge-
stály 'americké, že ~státniipřislušníci' Hem'!, nesl~čitelné,;: ""M; Z, 
"' ,- - ~' )- ' , , < 
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Zh'od1!~cenfsťaro'církeVni na~kyo mi1osti<iJ: duchti'"~kŤ:frťle;;ickÝi:h '" 
, >,, " .' , snah církevních., , " -, "; ;:,,~,r.: 

, , ,.' fL~~s~rinská kO~fere~ce" ~ ':Víř~' ařádu,chc~'; dos~ěti, ~:;~'kud 
-; možno':'::':',aspoň k' nejužšímu/ sblížení >Ilázorů o víře a zříZeni; , ' 
.riení;'limóžno dodliti na.prosté jednoty./Učinila 'počátek' ~čimím ',' 
, -Í):mil()sti,poněvadžprávě;na1omto' poli jeví se největší různost' ~ 

i ~ názorů; jež vedly k rozdělěníjednotné křesťanské' církve na více 
: ' ' >.církvCSprávnýpostupspatřuje,konfererice v tOIIl,žepředEwšírrl I.' 
,', ~ ,,' chcepoznát různéďriázorý církví,-:Nechce jich popírat :a',zastír,at,' o 

jo ; '. ,ď nýbrž zjistit a sťudovat, aby-vyniKli, otázka, :oa;kolik:ty různé " 
'. '.' názory'j sou v, křesťa'nství 'rá~u; !pddřízeného,; anebo'. z'da a mi/' 
/ kolik, dqtýká.jí: s~· podstaty: křesťanství, >.:<:.",;',~: "::.':: - ,; 1:: ,J.; ,~, :~ 

: .• ,:<~Při' bližším zkoumání 'stává' sepatrným~' že v podstatnýéh ", 
. bodech,pokud'sé' týče 'podstaty ínHošti a jejíhovitahu' ku 'křě.:. \. 

: sfanství" především k učení a 'dílu zakladatelekřésťáriství;;Je~' ' 
žíšeKrista;' církvecelke'm jsoú:vesvýcn' .názorechria;milost , 

I 

'. shodny;. To týká se podstaty milosti, p'otřeby.milosti, ano:j roz';;",; 
'.; sahti. milosti.' ; Ro'zdíIy sezvětšújí," jakmile zabývají 'se kře'sťané 
, ':'o.bližšímurčeníin milpsti"á' j čj ího ' působéní v . člověku;' předeyším 
•... ,:,však způsobu., udílení 'milosti .a' 'jejíhó 'vztahu. k přírodě' a;'přiřo':' : 
o' '. zenosti' člověka, " zejniéna' .:svobOdné vůli lidskě . neboli k ~ nmi.vnf ' 

zodpovědnosti na jedné" straně a ke' svrchovaIlosti božÍ' na straně 
druhé. ,Určenf 'povahy. a působení milosti, j e .přirozeně :tí~ těžší; 

.• čím .hlouběj( chce'! člóvěk proniKnout: ta j emství působení bož'íha, 
, vniknouti' v úmysly;· plány Ed úrádky" bo~í} : Jinými' slov'y:ukojit 
,více svou zvídavostjkterá přece má'své meze' i směrem k vědem 

," stvořeriým', 'tím'víceovšéin směrem ke : stvořiteli; .. ,':, i;, ď:'" ", 
'. ",Čím, více. 'jdeme' zpěCvotá:ice ínilostiké.Kristti,· timjedno.;'. 
dušší: II próstšíj sou názory Oni: Čím pozděj Šl a'mladší j soú theo~ 

!:logické-názory, tímjsou':slóžitějš~; a ;tůzii.ější.:Celkem'můž~me ", 
, říci: ,.Jako všechny' theolOgíeké', náiory :chtějící ; abstraktně ~:a " 
·.pojmově ":"'itédf vědecky~' zachytit'a>'zpracovatobsah' nábo,; 

.. ženské zkušeMsH,. jenž -je)ratioriální ! neboli dojmový; nepojmo:-, 
,; vý;a'jenžteprve ,v' theologii bývá rozumově, logicky, pojmově, ~ 

i~t~Iektúalisticky ,zpracován,'diferencován a tříděn, tak i. názory' . 
10 mHostLv~Jheológickémzpracování jsou. podmíněny' časově; 
: prostředím; rasově, : stupněm 'vzdělanosti; filosofie a! kultury;: je.;; , 

jich. směry .;V myšlení. a :,.:... ponejvíce' slovníkefu,totiž . mnoho~ ~ 

, ' 

,zna~riostLslov;'~To .uznává 'nejen CčS, ,a jiné· svóbodné., církve 'l 

křesťanské, 'nej en' sekularisačriF proudy kulturní, ale i orthodoxní 
théologové, uvažující, v' Lausáhóe orůznostiďriauky', o ,tDožíiosteclí' 
ekumenického sj ednocení. Za, doklad ,uvádím některé; výrokY , 

, l. :- < ) -.' • ,. , ' • ';",'~,,, _,.", .' _.- .~, I~ :. l .9 ReweCČS. ,. " I " ' , ':o " \ 1291 
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" těch'světových theologů,kteřC uvažov'a1i ónázoreéh,"na: rrii1~st ' 
" -pro světovou konferenci v Lausanne, abychom. viděli, že nejsme 

ďď v CčS sami se svými názory na starocírkevníth'eologii, ale: ~e'· . 
máme spřízněné duchyfme.ii theology starých církvL'Jest to.'" 

. ; .' " 4()kla~em:Jo~o, .. ~e(.st~jné pť)třeby vyvolávají stejné nebo 'silně ď 
, podobné názory." , ,',', : .. '.'.1" .' . .'." ' 
. , . Tak ria př. 'A. ;C;Hea(Ú~~,bisk~pz Gloucestru,. bÝvalýp~o-'" ; ... 
'fesor,;theologie';v Oxfordu, soudÍio tom, jak.vznikály rozdíly. ,',. 

. o. milosti;takto:;,,: ,.:,~, " ': .. ';:, .;., ," :.' :.~.:. , 
'.', ;. < 1. "Naše p'otíže' (j sou' míriěnyrozdíly, Vi názorech: na,inilost;·'; , 

.l. ' , '·pozn.,pisateIe), . povstaly: z : toho" ;že: nauka:~ o abstraktní . milosti. , 
"byla dána na místo ,vírY .. v milostivou dobrotu a milující laskavost,;:: 
JďboŽí;kJidstvu~:;,.j : ,i .. ",:., . 'l" '-',: ~,,:',\ ': ll;" ;'. .' 

1 '.:;;~:2.,Nelkáčást.problémů;"jéžbyly, se zřetelerri,naďmilostnad-' ' 
ď, hozenr' ,povstaly 'z nedokonalého a jednostnúmého vylíčení., Ta'-, " .. , 

. 'ková j e'dnostranná 'vy líčení vždy ; eksistovahi 'v" křésťanské . církvi j' .' 

· a, po~stávají ,ze 'stanovení" jež 'jsou nutria "zvláštnínii, okolnostniF" 
růzriými ::časy: .. N: edoro~umění by ló .,V i tom" ; že' 'výklad, hoinile;" . . 
tický: byl,', změněn, v ~ theologickou:; définicÍ; '~,< (Thé' D6ctrine ; oi. 
Grace39~396.) ,1.,'.,:'"' 'i;;:; ; '->;;:'"",:;,,-:,,'" .,. 

';'i ,>;Nejvícepřispěia k:ro~mari.itosti~ázórů o. mi1ósti,'podle.:nál. 
,':zorů ;}ausannských: theológů, .. mnohozriačnost·slov.cTak praví:" , 

americký,:proLtheologiev Novém.Yorku' dr:' William::Adains~ (. 
,Brown:."Jest. zcela přirozené,že,takovérozdíly. (v' IÍázóiech ,riá ',. 
milost, :pozn;: pisatele),: musily sé objeviti. Slova nejsou ztrnulé :, " -

I • 'věcí"které nesou, na' své. tváři'jép.notný,,' jednoznačný~~výzríám;\ , 
Jsou symboly; realit,s;nimiž nás ,seznamuje.život, v nás· samých" .' 
vi-jiných lidech" vesvětě,v' němž' ži j eine .• T yto.reality . j sou příliš , 

" složité:'a;mn~hb~~ranné,.'než_abY -tpohly býti- plně: vyj ádřeriy: ted~:~ .... 
· notlivými-slovy. ,;Mají:mnoháLhlediska, ~která! náznačují::mnohé< 

" 'významy, a tyto .významy,u4~ujíce i s:rŮ:zriou-siloú·,k;'různý~ď· 
, ,osobátha různým' dobám, .: dávajLvz~ik' růinýmďvýkladům/;Ty,i 

. '. - výkladývyjadřujLrůzná stanoviska různých skupií:J.ktéže realitě. 'c. 
Čímznániěj ší a čím, význačněj ší,'j est ,ta.reálita" tím' .'větší' j e:růz'- ;', : 
· nosf.v;jéjfmvýkladri;-· Stačí.:jen-poukázat n'a -široce kontrasttijíCi ,' .... 
významy; jež'obklópujÍ'tak'znániá:slova'jako osobnost,spole~'; ď ' •• 

tlost,;Krist'us, církev,. Bůh:" (Tbe, Doctrine' of Grace, 343;)i. ié'" · 
':";;Podobněsoudí ď~~íněnýbiskupHeadlains' pOúkazeriÚia'řecké 

: . označení pojmu milosti slovém" chllris;'Praví :', '"První bdd;> při 
němz . bÝch;~rodlel, . j est,že '. různé théolo:gie:tÍ1Hostí: nylý :budd~ . 

,vány·lla 'm~ohoznáčnosti řečL·.·To;. myslím .. jest 'jásné' ze ·článk4,. 
'. prof.. Mansona:*):' Původní 'smysl slova· 'cha'ds"u 'sv: Pavla :byla .. ' 
: boŽí ~přízeň'k lidstyu, miluj ící' laskavo~Lboží,!proj everiá'v, célélh' .' 
procesu Kristova vyko!1pení' a-svobodné poskytnutí- sp'ásy':v'ně,m •. 
.;.:..;.--'----:--'.:_ . ...; , i." .;' '.:-. ~',,; :'i',,', ' ""':"";':'~::l>"" ~ ".'.~;-' ~ ,. 

. ,*),Naps~lve',:spise-The:Do~trineoi:Graée Článek ;,;Milost v: Nóvé~~ zi-
koně";Pozn;.pis~tele. ",','':'.' :' •..• ',. '. ",'''.> "":'".,,.: ... :,.,-., 
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AI~ slovo ch~ds' měld i, ji~é'YÝznamy,'a mohlo' a bylo lid: užívá!' 
no<na'vyjádření'nikoli' jenbožích:vlastností,inýbrž' i'zhakůkře<ď 
sfariskéhoživota:Kř~sťanskýživot; jest:životnii1osti., Náš Pán .' 
Ježíš Kiistus jesťoznačován,jalio'"plný'milosti a pravdy". Sv/, 

·štěpáribyl<naZýván.:upln· 'milosti". Potom dále tO,slovo bylo' 
jistě} obdobné se: slovem' ·charismá.,·'kteréhož'sI6va se' užívalo o ': 

'darech 'sv;: Ducha; ···a·.,mi!osf byla"považována:~zaďněcó,' co'není" 
ariHakbožívlastnost,' jákospíše:jemná"duchóvnLemanacei Bó";' 
ha:v člověku:';:. '/Jest': jasné, jestliže' slova '"milosťLbylo ~uŽí'vá:::' ' 
no s' ,těmito 'různými .významy,že. to'byla'póriejvíc :mrióhoznač- " . 
.hást ; toho' ď slová,:' co" zavinilo velkou'<část "různost( 'názorů:: (The, 
Dodrineof'Grace,.375.) "., . . .... ',.' ' >, ~ .' . 

. 'Na různost : názoru 'o milosti měla 'vlivdakémentaHta::těcn,.', 

. ,,.'; 

kdož. názory formovali :jak :již: v Písmě; tak) v 'církevních' ,ději-: , " 
'. ,nách pozdějších. Zvláště třeba' si uvč'domiti zvláštní způsob my- , 

. ·'.šlení: avyjadřování"u'Židůaů Řeků'a:Říinariú;! Q;tom soudí, . 
. . ,::theolog'J~Vern()n;Bart1efz Oxfordů: ,;BibHcká data; týkající-'se : 

'. milosti,' jsou· pozorována', se stanoviska' ,židóvskéh(): nábóženství,'··, 
I'jež je:osobnostníve sVémiájmuačistěsymbolistické"ve'svém' - , 
. pojímání svátostných obřadů; kdežto hledisko katolické ria svá~ 
tost!lÝ výzJ;1am: inil~sti,. p()d 'vliven( řecký~h; a; latinskýc::h 'typů~ , . . .. , 

.;nienta1itYi přiděluje posvěcEmým::živ1ům více réalistickoufúnkd. '. ," 'I: 
::.Tosnažíďse'y,principu odstraniti důslednáprotestantská theólo';, ' . 

. ," • gie dogmatická,' přidržu j íc: se ~p~vně' ducha· Nového zákona,:' é erhe 
, " Doctrineof'Gi-ace'370.)" . " .. ' :,;: ,.'> '/':"':.ť: .... ,. >", 

~;.'~."'Má:'li (se podle':ínínění lausannskych' theologů:dojít k doroz~: , 
·.umění a i sblížerií:CírI{ví ,v:' riauce:,' I třeba' činit 'rozdíl ď riiézLriábo.! 
.' žénstvíni .. a'theologií.:,TentýžiJ':Vernon 'BaitletpíŠe:: "Nábožen~ > 

., . ,stv:fjako·tako'Vé:siněřujek' inttiitivníri1u:prvku' v 'lidech:' Jes(to 

( , 

:: však-potom'rozum; . jenž,:' chtěje',uspokojiW'theológii;" spojuje: in.! ' 
tuici:'víry c s':otázkamF,'jjak'!'! a" ,;proč" ::,.t\.lc', to avoje: jest.' úzce 

,zp.říiněĎoJ':Musíriie 'tédyihlédati 'jédnolu've. sféřé;ref1éktivriI;'kde 
;':'dneš q sóu' :těžké, rozdíl ypo jetí. ":, (The 'Do-ctrine' ~ ol': Gra'ce;' '356.) . , .. ' 
. '.P.oClóbně stanoví', úko'l ,theologie: ý' ,Církvích ',zmíriěny: j iž:Wi1liam 

,"'·.Adams Bro'wn: .,;Jako.světská:'filosofie,::má f . i~·theolo~ie,dvójí ..• 
. > funkci;' 'Jés't :jE~jímďúkoleni;. studovčlti,různé ,theofiei; kt~rýini' po;;' .,' . 
" koušeH se mysliteléobjasnitilajemství činnosti boží v'přírodě 
..... ':.a:: v :člcivěku;, 'a: sledovat dopodróbna' j'édnotIivá'. hlediska,': ktera.· " 
, , se časem objevují,:'aby' podala ': n.ejvíc::u~pot<pjUjíd :i'~zumóxý , 

výklad ~bsahu,' křesťanské' víry .. Ješt:Jaké : jejíni' úkolem,'- stáho': 
< viti:ten':obsah;·jak 'se' zjevuje vždyJja'sněji'vprůběhtdlějin' kře'': 
,·.slanských a; rozlišiti' realitu;' která.se':zJišftij~'adin'ěnÍcíCh' 'se'fi':' ,. " 

, losofických, a· yě'deckých: theoHí,' s nÍiniFoh'a'býlá čas' ad; Čas ti 
, ztotožňována."· (The'Dodrine'of' Grace,345;r",;!ď.; ;.,:.,. ,::::,( ~ :,:' i" 

,'; 'V'.důsledku'závisI6stinaitkY"o:, milos'ti'rna\:vli~ech~;; jež fsou'," 
minio')podstatú)náboženství;;'a" mnohdy:· mimo' náboŽenstvFvů~ . 
hec; ale 'jeŽ formovaly, názory cír~évní ;'a\.'.theologické,:: z' nichŽ I' 

~, " 
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", ,,'fs,em' je~Ílěkteréi~;edl,,{akd~;uyádějí i lau~annští; theologové, 
, .' jest otázkou~ejen .P~o llás"ále ipr.o;ony: theology., samy,. zda byo:: 
/; 1~:Qtá~ka ,milost,v,hodp~ a'správněposunúta do středu,církev."::, 

pího, 'života. ~,iskup Lglo~cesterskÝ;i A.' C., He,adlam praví: doslov~· " 
, ně:1:"Může oýti _činěna"opráv:~ěn~'ot~zka:,',2:daILkřesťanŠtí,theo! ' 
lpgdyé posledníchstoJ~.tí; právem stavějí ,do středu slovo a the(j~, 

,!(~gickéjschema~,(t5>ti~;o,milo~ti, ::-;:-::: pozn.·pisatele),'kt~rá nejsou -
součástí, ,učenÍ, našeho ',' Pá~a.'I:Il).ed" na ,:p~čátku ..tohoto ,hlavního,' 

. o/b~ahu. činím,;.otázk~,::z1ia, nebY,lo. velkýpt,nedoipzuměním, iPO.~, , 
, výšiti,llauku •. Q ; milosti!; k ,tOplU' významu ,v křesťa11ské: theplogii, ' 
· jaké,hose, jtdostalo',zvláště; odieformác~:>(The Doctrine~f 
(Jrace; 3}4.) , " ':', " ",;;:, "" ,. ,~,;", 

,~:Také;se'poukazujé;na:tO,že, na1,lka, o ,milosti jnebyla pojata 
, do ,symbolů,čiH,cfr~e:vních vyznání víry. Týž biskup praví: "Zdůi. ' 
nlznil:bych,ženějaká;nauka;o,milosti nehyla,vyjádřena,ve ivy-:::, ;. 

, ~#nJch,víry; jako so~část. katolické' ,víry. ,.Jest, zajíma"o pozna,;', 
menati: na ~říklad;' žé 'když by I . odsouzen; pelagianism : a. stana;- " '/, 

· yimo ~ůznými'ltollcily, c:O; má,býtL"ěřenokřesťanskou yírou;,ne-:: ,; , 
';byl,.míněn p'okus,pojmouti;to;do ; ustanoveni; víry"je,ž bylajulo~ .~. 

:" žena , lidu' k . při jetí; '. Sťalo ,s~ ,to:. součástí theologické ,tradice:. dr":, 
~evní"mělo, vliv . na: ,modlitby, : učení"a: život;'; ale., nestalo se '~o 
součástí 'nauky;, ,n.utné>pro členství v drkvi.:': (TheDodriné of' 

'Grace,' 377.):, ;".,' ':"';.',)\.',,; """" ' ' .. 
, ·,.Z,těchtofakt'apo'znatků vyvozujílausannští theologovémož~ 
našť el{umenickéhó,spojímí nebo :aspoň sblížení církví" po němž 
to~ží;koÍlference: lausallnská;'Rozdíly 'tu jsou,: ale nejsou', rázu ", 

, podstátnéh9, abý:pro ně nemohlo dojít ke spojení 'nebo' aspoň, 
" k sblížení církví. Zvláště. při· zřeteli na odcírkevňování a pocho~ 
:. dící ,z . toho, odÍ1áboženšťování a i odkřesťan~ťóváníspolečnostr; 
'-dÍlešnípozbývají rozdíly v nauce"ó :mnosti' význam,kterýjim<: 

dávají,církve v živótě mezicírkevním:, Williams Adams Brown" 
'praví:, jjPře'd životní ,filosofií; která; nedává'místažádriému';ná':; 
ooŽenství;.rozdílYlnezi křesťany jeví ,se méně Významné než ví-:-. 
ra,:; jež/je spojuje ... Nové. studie ,y psychologii'víry 'pomohly 

. zd~1,"azÍliti ~rozdíly mezi realitami, jež 'přetryají změnu,: a,meii 
· symboly, .kterymi-'se pokoušíme je/definovati:', (The Doclrine~of, 

,.Grac'e,:346.):;!,:ď '.i .. '" ";';;' ' .....• " ::': ' 
;;.,,: Možn.o , tedy ,řícijže',jsou mezi lausannskými theology,opti~· 
misté, kteří- věřLv'.možIÍost ekumenického. sjednocení církvi ve 
víře ařádu;;A,udávají směmice;jak při tom ,postupovat v, otáz~ I 

kách',milosH.'--Wil1iam'Adams Brown praví: ":,,Net vzdáriím: se 
. ,pravdy, ,pro:kterou každá z obou 'stran bojuj~,'nýbrž' jejím':vsu-, 

nutím:.ve: ryŠŠí, .. synthesu 'musí' býti, zjednána ; jistota.·. Asistovati 
'při ·fonDulaci této synthesy jest· velkým 'úkolémkřesťanskéthe~." 

, . ·logie, ::úkolem, ,: jehož, nebylo nikdy, :vícepo.třeoa qež: právě, dn'es."; ~ 
, (T~eDóctritÍeofGrace,.354.) A opět:; "Jest zřejmé, 'že· církeví 
· ktei~' má,býtič sprave~liva;k·bohaté: plnosti zjévení .~ Ježíše'Kri';;' . 
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šta},~ musLdopřáti mfstavsooovšéni ;Konti-astujíCíní'důhiz·ůni .. ~;;-· 
:a ·zakončiti:svousynthesú· nikoli .'Ýyloučením/ nýbrž 'srÓvriáním:/ď, 
. (Taíntéži~ str •. '3L).:Tótéž',vyslovil·. bisKup"gloucesterský/A;>:C. 
,Headlam," ,když i na'psal: '"Odpomoc' (při" .různýcn : názoréch,:.!:... " .. -, 

, ", pozn;: pisatele) "j e nikoli IV'.pbkuse' ój~dnu ' nebo dtuhóudef,inÍti, ' ~, ' 
ď,'nýht-ž,y',uznání f ceriyďsvobodyv:křesťánské:církvijďtakže vše'cnny , '-
" ,různé stránky náboženské 'pravdy budou 'moci býti' represento-
, '. váný .. ;, Není třeba vylučovati ze sjednóéené: křesťanské společ.., , .;,,-' 
, 'nosHkalvinisty. nebo arminiariy,;nebo některá, jiná hlediska ná':' ' 
,zorů, . j ež se vyvinuly . Naším ď cílé'm> nesmí, býti . ,stavěti "dogmati~ , 

·cká rozhodnutí o povaze církvekřesťánské,: riýbrž'vytvořitLsjed-
:nocenou církev. jako-veliký"nástroj 'posvěcenísvěta.'Jednota:mů
že přijítij~dině ,svobodou ve'sjednocenécírkvi.":i(TheDocti-ine . 

," ofGrace, 396.)' ," ", i \ ' ' '., . '_ ď '-, ' 
A'na jiném',místěopět pravÍ'týž biskup a,theolog:"Má-li, 

" 'dílósjednocéní' pokračovati,bude ' jedině~móžné, ,bude-li uzná- , 
,',',;,:nó,že;zde"jsou 'mnohé ótázky/mínění ,theologického: ,'které ne-' " ,,\'; 

.' ,.1něly·:býtiformul,o~ánYy' ,'člá,nky,:shod.yneboroidílu mezi:cír~ , ',' 
, .·]tvellli. ... ď(Támtéž, 377.).Y,otázcemil()sti ,na,z'načuje, jak, by);e ' 

, ,"~ělo : .souditi <> ď niilosti ,za účelem: církevního sjedriocení;Práví: ", 
~;;Důležitéjepro křesťimskou církév,žékřesťanské myslí-:-měly 
":~y hýtivCgeny' k oso~ní 'lásce .. boží k lidstvu' jako" k' našemu, ptCi, 
·'kprojevu.této lásky; dílem 'našého' Pána Ježíše Krista, jeho'vtě-

,.... h~riíin "a' umuče:ním,'.ak 'darům Ducha' sv;; '. ~{mi tomto, jako 'iá
, khl.dě itnejako: na:: pfije,tí abstraktního, schématu, spálsy vněji:" 

;'kéfonně,.mělbyhýti budován křesťanský žiýot:,~ (Tamt~ž,.378:l" <, :; M ýsl~m,ď že {tito'směrnici naše církey nej enj iž ,od počátk~ , 
',:přijala, 'alE! podle ní již své' uČEmí'~;nején o, mHosti;'alec.e1é-;;-

,', <bú'dovala; Máni všák zároveň zato;že,přo tákzvané:pravověi': _ 
'né~)ďcírkve' hUde'; omi' směrriice těžko přijatelna, neboť znamená' 
'-nejensměhiici: pro učení • o ~ milosti, ale' pro 'změnu , slailOviska~ 
v'hodnocení církevní nauky vůbec. " -, ";,' 

, .. ,\ ';~>,"'"" ' .'''' j. ' ;..,-. 

~ ,',,.J • 

,.\ " 

';,IV;.' 

':)'."::,: N~ůká ómil~stivéi~chut6S. "- _ 'c, ;",f " ' 
" '_':',.', ;._'. ".5 :,:~\.~': .. ::'-';,',.>'<, ,::),' ;~ <'e, ~, ",":'"". ~;, _:< :',~ ~ •. t--~~~"~ <-._,,~~.~\,,~ ,-~ 

" ",Ch:k'év; československá dť?Súd soustavně a obšírně neryjádři-. 
1a s.vých názorů na všedinyotázkYi souvÍsející,s milostí,)ak ob
'šírně, jak učinily" některé éírkve historické, ;především',katoli- .':, 
cká; ale i hlavní církve reformační: Z 'učení CČSvšák, které by':' , 

,'10 schválEmo'sněmem'éirkevním'v 'r. '1931, lzenauku'o: mHósH, 
'·''Odvodit'a.vyvodit. Mám zato,že:vše 'dů\ežité-hýloomiÍosti,ře-

čério" stanovením ,. iiaukyo 'Bohu, o· ~Iověku", o Kristti; 'Církvi; a· " 
svátostech.·'Těchto. předmětů' víry, dotýká' se křesťan'ská"naúká ~ 

,."''''',' ~!I,':',,:'.~':._' <c_;."'~' .;~_ ' .. ~: .. ":':<: "'t ",I.: .... ~,. !:'::~,<".:'"v.~-~.>_:. .' ~'-::.. 

c' *) Správněji: ~'staro~ěnlé;;Pozn: ' pis;'> .'c": . 

" 
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" 
ů',milosti, jak búdeme míti' příÍe:žitosthned s~;př~svědčiti.Jelí-, " 

, kož, chci> ve, zpráyě, o',nauce 'o milosti v,duchu q;s Z'aujmoutí ď" 
,': ",hodnotící: stanovisko ,k, tradiČní nauce církevní,; jak,o ní ;byl.'pq':' , " 

dán"přehled :his~orlckého ,vývojei,~hora,~a. aby vysvitlo,; ,co ,tr~- " 
diční církve považu jL za ,důležité',v nauce o, milosti,', učiním:, zá
kladem s"é'zprávy;rozdělení,:;j akého;použi1i ,i .lausannšÚ,:, th~o
.logové'ye stu~ii pro.konferenci;Proto.r promluvím': r,' '. ,c.,,:<::< 

;" "1" C' 'I' t"" ",' ; ~,,,:.",,. 
" I 

, ., O"jeml os .. j • • ',', " 

, '2.-: Já~ý je sniyslosprav:edlnění; i: 

..,.,' 

\, 

. , 

;" ;;3;' Piédestinace,'a.: ,svobo~ná; vůle:,', 
'·,,\4.,Milost.vesvátostech., i 

."1.:5. ,Milošt "Církvi;:,:" ",', 
'6 F" I '," I" . II,' '. orml:l e"s oa,g ra ft a:;, 

',~ /\" • ,I <(.):c;~ď!{ Fil~·~'i;.'~ ~,;'{': ,: ;~ ::<.,; ; í. , 

c,; .Přede~' i>9dotýkAci"ž.epro;'na~ku' o: iriilosti',je'zás~drííhq, v"i-.: 
.' .znamu' víra' v: Boha ~ďa '. thE;~I?gické ~' poj móyé; z'pracování'!é ,víry •• 
',' 'Jak kdo soudí 0, BohUí tak soudí io boží 'milosti:, Krátce řečeno:.',> 

c, " ; oniil,~stibo.ž.í: ~ze,m.luVi!(je~~IIltam/kdé·j e' ~ůh lIlyš,l~n dáko: ,~" 
• odlišriý~,oclpřírody,·:'s.elJevědomf·a.' sebeurčitjící;"alé r působící.,,:' 

, ,nějalrýmzpůsobémV; přírodě;'napřírodii/do' kteréhóž';pojmu: ' 
"~za~íráme i'.Člov~ka;'l(d(není 'víry ciV' 6dlišného\Bolí~(:o(při-: " 

, ' 

, rody; tam,' nelze inl uviti o ;niilosti,. neboť: ať, bereme,' niilost v kle":' c' , 
'rélllkolvěk ,vyznamuslóva;,který s ; tím 'slovem' vůbec kdy ,akcIe 
h.yl~sp6jován,n~jEm: y křesťanS!Ví,:ale i před křesťimstvínía c' ď 
mimo ně;'vždy', předpokláoá milóst'vztah' osobno'sti k,osobnosti" " 

; přédpoklčfdá: dar darmo' :da~Ý"'a' ,nezaslo'úžéný," nikoli' přírodní, 
I ",.nutriost, tédy ~arne~(); vztah ~osobníhó Boha'k'člověku:', ,,'C-' 

.,", ,V historickéin':př~hléd~'p'oznaIi'jsÍnev'ěcně,' ~bsahově"růi~:' • 
'nyvýznaIIÍ slova milost (charis)" i. v křesťanství:-Z v lftště.zasloúží ' 

naší pozornosti dva 'významy:' milost' .je vlastnO'st boŽí,boŽí čin':' • 
, nost, boží vůle"láska, 'dohrotivost, ,ariebo ~ jest,to,v:ěčný dar, 'nii:' 
způsob věci, ,entity "podstaty. První význam milosti, .mlcházíme 
hlavně v, Písmě;\.qruhý ,především y západní církvi:, katoli<;:ké.' 

,:Prvnt je rázudy,namického, druhý, statickéhó., První jevíce 
" ", osobní činnost, ,druhý, spíše, ,j akási, substance: ,První význam, pro"

šel ovšem; také, určitým'vývojem'~ .-Jinak, jeví: se :nám; milost, i(Krl':', 
: 'stá,'áspoň' poněkud 'jinak ,u'~Pavla a pak jinak ,v, p'oidějším,cír:

kevníÍn 'vyvójL,' /.," ,,'~' ,,: .• ' .. :.:ď'>.':.', 'i ',' ',: .,\:.~.'. 

, ' ' , CčS: v, buddvání ' svého" náb~že~ského' uč~ní .' j d~: až, k" zakhi
'dateli křesťaIÍství,k:JeŽíši',Kristu, ne k,feho'slovllni/ale ,k ,jeho 
důchú, "jákse nám' zachoval' v l'ísíriě i v. tradici;'v',pódáIÍ( staro-

: křésťanskéma domáčím., TB:ké: j estsiC~~. vědoma;; že'~Č ;po~~~;: 
. váme Boha tak. dalece, abychom v něho' věřili, doufa!ia; jej ml,.. 
.lovali,ženelz~' nám proniknout;tajemství života 'boŽího, a proto 

, " . ~ 
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f " {nechce CČS':příliš':sé~~ddávati hloubání'omilosti,'jéŽ;není:jí ni:-
I 'čím, jiným,' než' dobrotivou vŮlíboží.'Odmítá'tedy, CČS' náior, 
f ,.jakobyimi1osf bylanějakýďvěcný dar, na způsob'jakéhosi fluida, 

,od,mítá termíIly o ·"vlívání";,boŽínii1osti, o.:účasti' na :podstatělá. 
~přiiozenosti božLEl,drží se'.bibHckých' i. tradičních názorů' věcně 

i:slovně,:podlehichž milosf bbžLje osobní vztáh ;Boží k'člověku, " ' , 
. a' to boží vůle,. ,dobrotivá/'laskavá; ale i přísna: asvatá;'vůlé,' kte
,rá'tVoříj' dobrodinínínaplňujé; zjevujé'Sej::pomáhá a vede~člo:-' 
,Něh: k; :Bohu, 'aby,;člověkstál;se<podobným"Bohu"ďvybudo'val 

"',V' sobě obraz/boží, ,'nebo 'jak "právěCČS'říká;ďaby: se'· sjednotil 
. ,s :Bohem .vé svém: IIÍyš1 éní'i '. éhtění. J.'" ",''',' ," " "" ",< 
. ,;" 'Na'vyjádhmí'všeho toho stačí CčS slovo Ježíše 'Krista o Bo- ' 
"hu;'jako našem Otci'a'boží'vůH,' jež má ,vládriout, všemu a ve'" 
, všem,,,Vůlé tvá se staň,neboťvíme,'že' jsi dobrý"",:·ď 

::MilastbažUest ná'mtedý vůle, baži,',Z nižijsme ci:.í níž,'máme: 
:vše; ca 1smeá c'a mámé"dobréhp;:'\' ';';:,'};'; ;,.'c :n: ir ·,' 
, Milost božfjako,vůlé'božíprojevuje:se jako činnost;jako:pů:" 
sobení:,boží,:v2přírodě,f.V dějiIiách, v 'lidstvu,. v':člo,iěku;';RDzsah' 

" ',' ,,\ 

.' milosti. boží sahá tak široko, í ako' boží" příčinnost', neboli; svrcho~ , 
,> ď.vanost, tedy je'všude,; yeďvšem',a:v~' všéch;'ďNic :není: bez 'Bbha, " , 

" ď ",yšéje na; Bohu závislé, ,z 'Bóha ;a.,v,Bohú~,třebas;odlišriéod" \' 
I '.j~liOib?ž~t~í,jako~ d~lojehoi všéje 'tedy'~ilo~tí.P~ tó~ J~nie 'si,,',', ' 
t ~'yedOmlj ze 'Buh dava vse darmo, nezaslom;enej zlasky,'; 3 . ,:":" " 

'" Podle různých stránek života možrib,',mlúvit, o různé. milosti 
:jako ďrůznéčinnostiboží"ale vždy třebá míti mi. paměti;'.že 'dob
:ra:vůlé"božL jest 'jedna a', proto' .jest jC'dna:'L milost, ,áťtýká'.se' , . 

,":našeho prostého hytí. příródníhonebo 'živ'ota' a boje' mravního, . '.' 
'.' a duchovního; Zde ,souhla'sí CčSs :Pelagiemi jenž, také'vevšem' ,r 

.' " ':viděl' milóst.boŽí,' a . neuznává správnost náInitkY církevní; jemu: ' 
'činěrié:Je-livše :milostí, pak'riení'nÍcmilóstí;Naopakj' je~li, vše ,.. . 

milostí, pak je ,opi-ávdu :vše:miloslí,póněvadž Bohem\chtěnéa: 
, ::působe'né,ď CčSnemůže . uznatodlišOvánínebo .. dokcínce' óddělo-
, 'vání přirazena, od ,nadpřirozena ?a :náopák,kteréhož .dělenfne-:;'.'" 

'.bYlo :vevangeliu" a nebylo v:nejstarší, theologii' křesťa'nské na' 
; ;křesfanském východě, ' ále • zavedeno teprve, ve' scholástice ' vlivem' 
, 'spoj ování, antické' filosofie Aristotélovy s biblickým křesťan-
; stvím. ,Jako', vyznáváme' Boha,',kťerý sice 'je odlišný od ',přírody; . 

"~ '.ale.neníod níodloÍ1čeny, ,nýbrž v ní ,čiriný. a působící," jako~ě-
,', říme, ' že svět ď i 's' člověkem ' jé dílo boží činnosti-" tvůrčf~ a i e 

V boží, myšlencéa v jehomoci,'tak především dáváme ,důraz '~" . 
. najednótu božího působenLv~světě,av' lidstvu a: neznáme 'roz" :'. 
" dílu,činriosti:přiro:z;ené a" náprostojiné, činnosti nadpřirozené,', 
,nýbrž uznáváme 'boží činnosť jednu/jež je, přiroz'ená'pro~ Bohá;' , 
a nadpřirozená. pro člověka: Jest pro člověka jen,jedendl, aby se ' 

: sjedriotiľs Bohem, stal se jeho obrazem, zpoClob'niLv:sobě' oqraz, 
,', odlesk. boží:, dokonalosti. " Přirozeno' a jriadpřiI'ozeno j sou~'j eu dvě 

ď,' ,iůznáhlediska:jedné a téže 'činnosti boží; " """, ',,' 
:" ). 
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I ,,':,: ,Důležitější než ďrozlišovánípřírody'ami.dpřírody;prómoder..'ď 
,ního, člověka je" otázka: Zda je možné bOží působení : V:,iptíródě~ 
a,ď,v:člověku?~Vúvahác~Ó milostLnejde'jeno církve ajejichvě-.-" ' 

',říci příslušníkYínýbrž'~, a:dnes; hlavriě ,;"",ó·ty,ikdo sfojfmimó:;:, 
... církveanebo jsou' jen mrtvými;:jejich 'členy~Ti(o'dóvólávají ·se··:' 
". moderní' vědy 'a činí.· si 'z' jejích:výsledků'ná~itky\ 'pToti'milósti;\': 

.totiž : proti možnosti působen(boŽíhojakve sVětě,ďvpřírodě, tak: 
,v'; lidstvu; \v dějináéh'av;duši,člověka;,Dovolávajíse tak zv: ' 
· priricipU,kontinuity·:v~škeí-ého. dění v.přírodě, energetického i .\ 
: duševního, ': j ež:prýď riepřipouští, jiriého; činitele, mimo ' imanentní' 
vnitřnípÍ"iÍ1cipťdění samého.,Jakékoli',působeníjiného .principu, .... ; 
mimopřírodního, .. třehas: vyššího', nebo, za' vyšší: pokládaného,. jest "',' 
prý ,nemyslitelné. ,Tím je ovšemodmítánojl1'ávě to,-co nábóžen-
ství zovou·'milostt:,,: ':, '.,f,:.; , • ., .'y 

" 'i', >;Obšírněj i.~ vyrovnaC: j sem ~,se,' s, těmito:' názory-:"nepřátelskými 
milosti a ovšem i theismu v článkú "Thěism, a' modernívěda~~ ja-, 

, ko odpovědi na stej nojmenný článek: dra i Bl. 'Zbořila v iČeské ': 
, ,myslJ; roč.' XXIV;, 'č." 5. 'a; 6;, v' člá'nku, 'uveřejněném v' NábožéÍ1-

ské:revue.církve česk()slovenské,',roč.,:I., č.,"1;, 2;a3>.v' 3:čásfL 
· pod nápisem "Principkontinuity,atheismu""k·němuŽ.o'dkazújL;,' 

" >, Zdé.jenpóznamenávám', že základní omyl ne'přátel théisti':'" 
1, ,,' :ckéhochápánL Bohaa;jehómilosti jev ,předpokladu,. že theisti..' 

" 

, cký Bůh je'mimo'svět:ačlověka'a.že chtěje působiti:'v'e'světě 
:';a:.v.člověku; musí zasahovati zevně, ze zevnějšku do světa, asi ',' 

',: ,jako člbvěk'zásahujedosvéhodíla a výrobku. To je všáknápro~ 
'sto~nesp~ávné. pojetíthéismu.,Theistickéchápání Boha siceodli

'šúje;Bohll;,~:,Tvůrce ,a' svět~ ,boží dílo," odlišuje :obénejen' 
· ,v myšlení, ale Lv eksistenci, ale neodlučuje Boha' od přírody. a " 
,světa a, tedy i člověka, takže by Bůlia:svět měli se ksobě:;ási; 
Jak, ~jakočlověk a, jeho. výrobek, že by byli od sebe: odděleni, 
,odloučenLTheismučí sice transcendenci.Boha" to jest, že BJih 
.je podstatně i činně naprosto jiný a něcojinéhonežsvě~,' jsa'nej-

, ,výš ldokona:Iý, absolutní ;Tvůrcé veškerenstvaamajé příčinu:své' 
'absolutní· dokonalosti sám v. sobě, ale' zároveň nezapomíná theism 
'na . imanenci 'Boha ve světě; ,totiž že Bůh. působí ve 'světě,nikol(", 
ze, zevnějšku; nýbrž i vnitřku, neboť 'svěL'nelzé 1 stavěL mimo " 
nioudrosla mOCi 'mimo myšlenku a vůli boží, ,nýbiž třeba si uvě,. 
,domiti, lže .svět 7 člověka v to .počítajé-:-:- je v myŠlence ·a. vůli 
,boží, ~ ne ,podstatně,: alej akoúčinek; v příčině; :Bůh podle· theismu 
nezasahuje do světa a dějin 'lidských od případu k případu,.pó-, 
něvadž on je 'v přírodě Živé 'i 'rieživé,,, dějinách stále činný, ne:';' 

, sa celé dění energeticktHďduševníjakotvůrčíťpříčina, ovšeni ták, 
.že dopřává.přírodě a 'jejím tvorům,;předEwším rozumnému a· 
'svobodné'mu člověku,' uplatnit; se svou: spol uúčastí, na. veškerém, 
dění, ják jest:plánem božíni, ahyveškeré',dění.energetickéidu~., 
šeV-ní, ; bylo i dílem 'božím. i, přírody. a' člověka', I konéc ~ konců 'však . 
v poslední příčině',přece' jén'dílem:,boŽím,.:pro'tožepříroda a čl o..; . 

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

, ' '136 / 

\ 
<. 

" 



k
"";" ~-

- ---- -- -------------~-;-----;---.......... 

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

, .' - - , ~'- - -, , / ~, ' 

~ . .,,' .. ,. :' . \ ,,' !. ~,ť • 

: ~. ,:~": :,,'_.> ~-' '. ," / .'.' < " '., ".- ':/ • ;; I , 

!' =v.ěk ,ve' svéeksist~~či, ~. p6dstatě":"'e ~;s~~, 'při~o;enosti a;~ndosti,' ~ 
! :ve; sVé:síle,schopn9stech,:zkrátka"v: celém'roZ-sáhu svého bytí ~~ 

,~a působenítienísámod sehe,,"aleod,:Boha;jako 't~ůrčí;příčinyaď, ~ 
,bez,BQha: nebylo:by,přírody;a~, žádnéhO,dění ~vůbec. :Vím,'že~ně..;; , 

~ ;kter~, myšlenkově~ směry,neuznajíi tohoto_'chápání Boha;"'což '~, 
':,-však- riepřekáží~těm/ kdož ,chtějí , pochopiti: a vysvětlit si\ skuteč~ ~ 
':nóst "způsobem:', aspoň -poněkud ;,'srozúmitelným ',a' možnými aby':, 
,skutečnost ; né~y la ' egyptskoU -sfingou ~ čili ,temnýtrimagickýín ~ ta-' 
jemstvím.' Je, jisto, že i théista má obtíže ve :výkladu světa a že . 
nezbaví,se tajemna ,~' Bůh,'přebývá ve světle nepřístupném,-
ale jistě, jc''theístovÍ'světa. vše ,v něm' sroiúmitélnější,'ano i thei- " 
,sticky', chápaný: ,Bůh, než' těm,k~ož' vyznávají': jakousivnitřnt 
,síluspjatouspřírpdou,aždo'~totožnosti:'aďpartiCÍ:puj(právětou; , ~~ 

I, .' to~ož!lostí se ~sv,ětem na,Všech nejasnostech, problémech ahád!tn-:-, ď '~. ' 

! 'kách, ,ktérými 'svět bez theistického Boha jest proriiknut. ~ 
"'Se stanoviska theismu,néní žádných' obtíží ,V chápání milosti. i'" 

,,-Milo,st' ne~í' ,pak 'něj akéobčasll:é ,zasahova,níBoha ',clo ,fádu',při~ 
~; :to~,erléh()"nýbrž:je, ,st~le,p~sobícr :vůle boží ',,V, řádu přírody. Pák, 

, , ~jc všé milostí a ,není· ničeho, co by .. nebylo milostí 'od ,Bohaj'co :, 
r~ by nebylo daiinodaným darem boŽím,nezaslouženýmodstvo~;. 

I!,::!:~n~:ž~o~~~~t,n~~~~ \~h~:~~a ~táz'k~,' ~~k~nce~a'~~~š~b,~ : ' 
" námitky: Jak· jen přece. můžel boží 'vůle působiti 'v člověku,' jénŽ 

fl';:p'ople'theismu jeobdařefi~ též, svobodnou,.'vůlía 'jak tedY,Í,rovna:-:- ' .r 

"jíse,vuleboží avůlelidská,'co je: bóží a.co jclidské? Ostatně' 
···.;již:jsem' naznaČil, ~v', jakém směrua'~s kterého,hlediska"třebit, tu.~ 
,"lltázktiřešit, když: jsem: práv!l"že 'všei:'děnÍ je i 'boží: i: přírodní 

~nebo1ídské;,a'přece nakonec ďa' v poslední příčině je vše boží, 
'protože Bůh je Tvůrcem a Pánem všeho a bez něho. 'nic ,není;'~' 
/,.'on;je Tvůrcem'ipří,rody, i jejích zákonů,'i člóvěká)'az~koriůje

,',ho života;' tělesného Í' dúchovního, on je Pánem.i té svobodné .. 
. ''VůlEi,lidské aj ehó' rozumu. ,JinÝmi, slovy :'eksistence, a, činnost 
<~'příiodÝ<ľčlověka/jeho;~poznÍí.ní a: s'vobQdá., jeho 'duch'je pouze 

~ -relativní, totižzávislá~ na' Bóhl1a samoshitnáv' rámci ~ moudrosti. 
'ii'moCi' v.ráínCi myšlenky;a:' vůle:boží;'Bůhve:svém,tvl1rčímclíle: 
tť!opřává tomu dílu, áby ~se uplatnilo podlé ínožností a sira schop-',,: 

~'nóstí danY-cli 13ohem;~K 'těmto' daiůmďa"schopnostem -ditrrÍlo 
,'dariým'~ u čóvěka'náléží', duchov~í séJ1opnostias~ly,'duéh, roz~ 

! ,~m;a:,vůle.Dáyá pak Bůh sVé,dary, aby' jich tvorovépoužívaIi " " ,. 

. , ' 

, " 

" ' 

' •• < 

!iak,jak 'jim možno. V tom 'použití' darů":";::' hřiyen',je ta spolu- ' 
i práce ,přírody, člověka na díle božím. Jinak je činna příroda ne- ď 
i: .rozumná; jinak neživá -' a jinak člověk. Tu možnó pak' mluviti 

'~.. I ,'" 

I o různých 'darechboží~h a te<;ly i.milostech. Všechny~tytO'dary • 
:,'a 'Ínilosti' jsoú jen jakorózptýléné paprsky jednoho ::slunce '~, ' ., 

v ,našem ,případěďrůzné dary.jedné. móudré.~a-dobrotivé,' ,alei~ '.~~ , 
spraÝedlivéa,svatévůleooží. :,',:, f, ~.~~ «~"<' ~,~ : '" I 

I :,' VíCe: nelze říci,a pochopiti.~1 styku'~b,?ží'á lidské 1vúle'v' <\10- '}' 
{; -"" 
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věku;,T~n~tYčnýbod'iů~tává nám'n~známým"tajemný'm'X.Tot 
praradoks našeho života: boží svrchovanost a' naše odpovědnost " 

, mravní . .Tu ódtud 'pak jednostraluiým zdůrazňováním :téneb oné', 
stránky' mišínáboženské a: ~mravní zkušenosti: 'a:opomí j eÍlím vy:' 
rovnání óbou yznikají~ jédilOstranné názory o',milosti,'yed.oÚcí " I 

"ksporůÍnmezi církvemiodPavla'a:ž po'Kalvína.~Tuodtudvzni-. '~ 
',i "káovšem',~ právě ,pro' ten paradoks'Jidskéhochápání ~,i utěk ',' j 

od:?lilo.sti'a :Bo~a: a,~~s~á~áutápěn.í};:~t,tďvnatura~isrilU a)~n"7,;ď 
the,lSIIl?" ,nebo v Pos~t1V1smu,; nema J1Cl~,',: smy~l u," ',~ \ poch, ,opent!~p~~, ',' ",1 

:to.co'Jde,za smysly a smyslovou,zkusenost., ',', ' ," ,l':', ,,' 
, , '.- " " " ',' ".'.- , . ", ., : ~..:. ':' ~ \ \ , 

'I ,'; A přece'při,důsl~dném 'pt;omyšlení próblému:Bohá á usfálení ,,' 
" 'se ,'na: theismú' da j f' se ,pochopiti 0Ř~íže' transcendence' i: imanence,',' I 

:,boží a tími:milostá její působení 'v: příróděa 'včlověku;; ~"':' " 
,:<tíin'vÝklad~mpřipravili "jsme si'půdů'{ižpro~hápáiií,da:l-:;' 

: ších, m'ómenti'Í'a:-'óbtíží'milostij"#é'devším pro sprá.vné, chápárií 
, vztahu milosti' k svobodrié:Vůličlověka; 'l{ půsohení, bóžímúa:: 

I ,,',: k' součinnosti· člověka; s, hóží ,milostí;' tím' i ke' správnéÍíni'chápání;' . 
,=ařešení 'obtíží Í,redesHnaée'ai<isády záslužnosti "skutků. ,na jed~ 

, ", "né, stranfa,~ás:adY,~ólágrati~ri~~traně:~ruhé;: '::~'\:' , ,,:,/ 

.' , 

'<;' ,., Zároveňjsmenazriačili, proč 'aÍ1ač :,je' boží milostCpotřeba. 
':. Potřeba, ha napr<?stá ,nutnost' milosti ~ovše~jen' ďsestran:y~ď" 

t _čloyěka ::-;:riikóli, se" stráriyboží ,'~" Vyplývá znaprósté~áv~slo:", ' 
. sti 'člověka na' Bohu.,člověk~: jako ostatní příróda-:- není nie:,< 

<sám, ze sebe,' všemá,ód Boha~ Jest jen povinnosHčlověká,' a~y . 
",uchópil se milosti boží a 'spolupracóval čili jí ; používaI.Avše.; 
. 'chno, 'čeho potřébi:tje ,člověk ,k spolupráci ,s ,Bohem;' má od Boh~., 
To'ď,je:iasnéz thdstického 'chápání Boha ll. jeho vztahu;k'čIO-.' 
,věku.:"",".' " , .""ď:::· '.,;" ,<,,:,:/' <:,,;ď , 
" O: fáktičnosti; naší:naprosté 'závislosti ria'výšší ,moci, 'na Bohu,", 
s,' jedíié:strany' ao'skutečnosti ,naší' vlastníslabosti;anedostateč:", 

i nosti,ba zlob,ě," jakoži'o·působenívyšši rilOc~i,pře,~:vědčujeríiese, ' 
z vla'stní i 'Cizí zkušenosti životní,. mravní a náboženské, ze ktéré. 
si,uvědomujeme"naprostóÚ závainost'pravdy a mri:lVního' dobra", 

,čehož; si nedovedeme jinak VYsvětlitinež,půsóbenímď,vyšŠímóci,., 
",zasahujíCí apůsob!Cí sice .vnás,ale jsóuCínadnámiízr,6vn~ 
. j a~o siriedovedeme ď uspok~j iV,ě" vy~vět1iti· 'j iÍlak ,~eškE!rti, skt,tt~č-' 
,riost~ mimo :,liříchua'zlá~7'""""',neŽ ,tvůrčí. činností té vyšší moci' 
jako první a poslední néjryššípříčinY. ,', ", ; ~ ",;, /" ,,:";:" 
,i 'Tím ,dán, j estpak i ~ozsahmilosti,j ako,působé'níbožího, totiž 
,rozšíř~riínave,škero jsoucno, a veškeru činnost :na:,stvořeníj: prp~ 
zřetelnost,', zjevení, vykoupení 'a posvěcení:'až ,ke';sjednocení 
, B' h' 'd"'· ď ~h b~' ,," " ' , , . ',' " '; . , s o em z e:l"v',zaro 1." ',',,: ' ; ::',,~,::," C' J," :", ",. ',,', ',:, • 

, Tovšechri~pl~~e ze:základní riábož~ri~ké náukyCČS'ó' Bo;.' 
lÍu jako Tvůrci, Zjeviteli,tVykupiteli,á.posvětiteIiriebó1i Doko~, 
nateli, jakož i,z'nauky osvětě a: člověku, jehozávislosti'ná'Bohu 
a 'jehoúkolech~ : rpokničování.r ", ',,', ~,A?: Spisar> 
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I,' K:OTAZCRNÁB'OŽENSKÉ,FILOSOFIE .', 
t 'A: PSYCHOLOGIE~ .:,:/ ' : ; .' - ,c' 
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\, :' 

I' > C ď ď_. ;;,/~,!';:';;:~" ',' ., " :; ,~',.:.ď: ',~.:l'~:i',;: , 

"<VotáiceďPo,:zá~adě'a"smysluli~skéh(divota, jichfdůlEižitost, " 
" .jestzákladní,'·čteme vobsáhlé'kriize'dějin' člověčenštvaodpovědi - " 
, ':dvě: Jedniľ podává'nám náboŽenství/druhoufilosófie 'avědá:,' " :'" 
<:-:Náh6~,e~,styíi filosofiejs?ti, zvláštní ,činnost , d~cliaJidškého; ď 

',,~.' obs~hu*.Íl~o'z~ání v,eš~eref1s~va: ',~~ž .tíII?-, :~e9bě.nám' podávají,: , ,'.J' 

. 'jednotný'obr~zďsvětá~a'ŽÍ'v.otá,je,'·dán:s()uhlás;v 'cíli, k' němuž", 
'směřují svou: prací ausilováním.'Kdéžto:všakmosofieavěda - . 
:jsouproje.v~inyýluČně: lidsk~h():rozúffiu.,samáó "sobě".podává, ' 

, 'riábóženství, obiaz 'světi:L:a' života: séstrojenY"zároveň z potřeby 
" '., i',drúhé, mocně j ší' 'poloviny, lidské' bytost!,' to j ~st-, lidské, • citliv,óšti ' 

" .' 

,~á\vůle. 'V tomtó základníffi,rozdílti,jespatřovati 'Lpůvodtpho" 
~''- že' náboŽénstvl' vzniká' dříve,' filosofi~ p~zděj L, Filosofie' zpravidla: 
:,Nyvíjela'se i'Z 'n~bo~eliství;když lidstvo~ýíce::'fozti~ově,pókróči-" " ,I,'" 

, :10: Dříve člověk' zajisté usilóval o to,; aby ď se :'zmoénil'pří~ody", _' 
, . :ďV,ii~jŠí,'Í>odmani1si 'j(vlastní 'vůl(iďuschopnil 'ji 'svym:potřebám", 
" 'pozdějitepr-ve 'mohl v čisté teorHzadosf učiniť otázkám, a poža-' ' 
:': da~ků,m:sv~?p.!.o,zum'~, <,','"ď:";:,,,,', .,' •• <ď,:' '~-;:/':"', 

;. ,S tím,souvisí Ldruhý' znak, oba jevy odlišujícLťNáboženství 
'j e 'výtvor I kolektivní;" má' povahu a,významsociálnt; dává·' p'ódnět 

, I,ke vzIlikií různým společnostem riáboženskýin,;projevuje serůi
nymf obřady "a,. zvyklóstmÍ"jako', kult':'označovanymi, ,jež,na 

, ,:smyšlovou' á' Citovou stránku bytosti lidskémóhutněpůsobí,' ,vy~ . 
.• tvóřuje, zvláštiií stávvespolečnosti Hclské;kněžstvo,' Filos'ofie' ',.' 

,;a ::vědá. p~prc?ti)oniu, jsoU: povahY,.individuální', ~jsou totiLvý- ',' " '" 
,<sledkem samoshttnéhopřemýšlení,; zkoumání, ,hledání' určitého'" 
jédnotlivce,~jenž od. okolí svého á '-ód společného: nazírání, nábo-'\, 

.-ženskéhona, svět:á život se odlišiI,'nad 'ně vynikL' " , ,ď:' .. 

< :.::ď, V"tě~hto ;zákl~dnich ;rozclílech, tkví,:i: Iri.nohéjiné:~áb~Žen~; 
,"ství zakládásvé,články:;na vířeynadpřirozEmé'zjevéní; filosofie / ,., 
\ se 'Opírá '.o' rozUm p'řirozený;náboženství věří; y:tajemství, 'kde, '" ',' 

nemůže 'podati' posHivního:vysvětIenÍ( záhad životních" filosofie l' 

:a věda' činíhypotheše toliko pokúsně a:dočasně, platné;. jež oče- .... 
. kávajLsvéverifikace, náboženství'činí nárok:napravdu abso-,: 
JUJní anepmylnost, : filosofie :uznává

l 

a;;hlásápr~vdu:'iel.ativnLa" '" 
.' právo;volné'" kritiky;' nábožénstvíje. živel konservativní;' filosofié )' ' . 

á: věda pokrokový. (T., G. Masaryk.),.' " ". ,. . .. ' , 
" Avšak jako, filosofie'a .věda;:tak jnáboženstvíse'ponenáhlu 

. ,vyvíjelo. A Í)řLtomto vývoji účastní ,se,irozum,li?ský.Způ-,,' 
: vodního' lůna' 'náboženského. odlučuje'ďsenenáhlerozuniový'ná-' 
zor:, o "světě . ,v, < po.době) filósofiei a 'působí' zpětn~' zásé ,na:, výv~j ~: T a:k ,-, 
náboženství a ,filosofie-stále vzá j emriě sepodmiňu jí. a' pronikají. 
Odtud udává se též ,vešk,erý~por a konflikt meti nimi nutněvzni-:' 
kající. ':' 'V<>\."l"~.I:'; '~'; '.,,' J.:-;',:,;;" ;',;:;.::,~, 
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. . Celé ~ějiny-fHosófie : i sou: ~lastně>dějitl~i" n~náhléh~vYba-
. vování se ducha lidského z přemýšlení, a' př~dstavovánÍ'náb{j~ . 

, žensk~h(). ,Dokladů dala, by se uvésti,celáďřada. Již 'vŘecku . 
"" .. Xe~ofanesnaprotii;tlythickýnl,představám. svých' rodáků vystoU~; 

':pil' s~požadavkemstří.zlivého' zkoumání, Pythiig'oras,'" Sokrat~s, ': . 
. _ ,Plahm)vylu~ují.; ~h:ela'nthropomorficky- z; poučekriáhóženských" ' . 

ve, schola:stice:znovu vidíme" jak 'filosofie aristotelskli' 'vyvozuje' .' 
'v ~ učení . ~á;boŽ~nskim ; důležité změny ,'vinikproteshiritstvítře~a ~.' 

.' :také 'vysvětliti vnikáním' racionalismu:v jednotnou fsoustav'l!-,theo.;., .' 
. " ,logickou! Hlosofieracionalisická nové ~ ~~by si 'všímá, taktéž ;v' prv-' 

: 'ní řadě, záhaa náboženských'a usiluje o založEmínáboženství,při';; 
'. '~ozeriého;,c y';,XIX.: stot': zakládátel,,' pósitivismu :August 'Coníte, 

.,' . :jenž 'p()važóv'ál, 'Iiáboženský i,metafysiékývyvoj'lidstvC'tza :u~on7 
,',ď čeny" : zakládá' ,sám náboženství no:vé,,' náboženstvÍ, hi.únanitý;' po . 
,,':',stiáncevnější, :obj ektivnéúplriěnapodobéné' podle' vzoru: organi~ 

, 'sace·· kriěžstva··a' zvyklostíi-ituálních ~·světá ,katolického; '.'" ". ':"', ". ' 
';" A~ patrn«že přes ~'všeé:hny!(tzrio'stLje přece.,yelmi těsná.' pfi;" ' 
, b~znost ,riáboženst:ví _ s: filosofií.,' N áb'oženství" a.: věda ,'shódu j í'se 
"'V nejvyšší pravdě,ď,ž(~' lidský 'rozúm"schopen je'.'pó?!nárií ;1(elativ
'~'ního !leboli poznání relativna;' j akříkáSpencer.', Přece,' 'všíik, 
, :uvádí' týž '. Spencer ,.šlo se· příliš daleko,. když se "prohlašit je, před.: 
"sláva' aosolutna !za' čistě' neg<'l:tivní, 'za pouhévyjádřéníriepřed:' 
, stavitelriosti a její jsoucnost ,za problema'tickou~' ;c" , ' ':' ; ~ ~ 
, ",':';Hume' pnt,vdivě' zdůrazňuje, .že' náhoženství:jesť.t~likou':fot.;.; 

moúpopúlární filosofie. Fritz Schultze tvrdí .ve svém spise "Phi. , 
"Iosophie der 'N aJurwissenscháJt:' "N áboženstv[ a. filosofie j~ou < 
clouroaé:sestry .~;;, obě. vyjadřujívše'obecný Ílázór:o' vesmíru: ; 
Všechna.j éj ich růZíiost záleží v' toni, že prvf (nábóženství)p,řed: 

. <I, istavuje' filosofii' zastaraloú;;'upadlbuve. výhičný' májétek 'nižších, 
,,· .. · ... ·"vrstevsóciálních ... ,,;:>, ." ,:: :,-".; ,.' ,':"ť)" .. 

, . '::,: .N áboženství 'je •• jakši instinktivrií.· vědou' 'óhromné . v~tšině. ,lid- ' 
, /-, !'stya;širýmvrstvám lidovým, filosofie ,je riáboženstvímnepatrné 

; 'menšiny ,lidí ábstraktně~ myslících. Náboženství a:: fi1osofiejsou , 
. ,všaK nutné. póly ,duševní činnosti národůajednotIivců.lVěda 

I ,', .i: filosofie' vznikají z: náboženství, toto samo všaK bez, zpětného 
'-jich·,působenf pokleslo; by na'pověru.' .. ' "', ">;".>"/:, 

I •. - -; :: 'Náb~ženstvíaJilosofie nicméně mají společný cíl,: třeba· js'ou 
různého' původu, ,totiž' .vysvět1ení':všehomíra.' ·.Leč: ani pro střed.; 

• I .kYj' jiIÍiiž.k cílftomu dospívají,'nejsou takodcliylnYí'~jak :bys~ 
na, prvý pohled zdálo. Dogmata,jakožto součást náboženského . 
:názorusvětovéhó a životního; ,jsou: založena; mi' rnýthechá /~yin~ . 
bolech .. N áboženství; vyvozujíc se z' citové a:volní ; činriosti :lid,- . , 

(' . skéhoducha, nepřiléhá nikterak 'k· názorům vědecl{ýín'.'·:< ': , 
.. ' '; Filosofie naproti tomu odtěé:htovycháiejíé:/alé snažíc se u,ce'~ 

. ' .. litinedostatečné poznatkyvědecké,útíká se často k ,dotnys~ům 
. , pouze pravděpodobnym): sestroj eným "ne pouhýín' rOzumem. laie" 

,pomo~í fantasie, jež n,ejsou_úplně:prostypovahy:. mythické>Či ' 
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n~mají;nic 'mythického~:ábsolutno Heglovo",vůle, Séhop~rihauto,o:-,',' ' 
va, , bezvědomí ,', Hartmannovo? ,Obor" vědění: přesného, exáktÍ1íh(}:< ",,' 
~představování; ri:rÝt~ickéhonenLtak 'odlišen, jak:by:s,e,naďpr,Vy;C " 
pohled,~dál~! je;;tu,'souvislosL:a'přechod;neustálý" ,třeba ne-' , ' 
náhlý.:.:." : c, : '" 'i., '> ~: ,; ',,<,,ď,i,' ,; ',"', 
, Bai vědaodhorná, jež vychází od poznatků zcela': jasných i 
ďdokáza'riý'ch;a dává. se vésti ,ve zkóu.mání,a,postupu,' syém ,střízli. 

,:výin,pozoro~áním ,a m~thodic~ým, způsobem; dospíyá. konečně 
kpriP:cip,u~ ,a,ppjm~m, o jichž podstatě,a,pcivaze sama již neo:-

ď podáv~ poučení :a'ď jež nucena; jest, si, představo~ati rovt1ěž':vefor~ , 
,ďmě:vic~ méně :mythi~ké." Čine~aj.í na sobě. nié~nythického ppjmy . 
atomu,',prvku,'hmoty, slly, energIe? , ' ,'".e ,::,;,;"", "i, ' 

i ',Co: l\iezi filosofií a 'náboženstvím. jé; poměr podobný, "j ako:'mezi 
: filosofiLa"vědami odbornýmF Jako tyto, ze; společného lůna fi:-
. I~sofi~Vyšly;sa:móstatněpraéovaly, ale pO,čI~ajísevraceti,kfil9;'" ~ 
sófii,~aby tato na; jichzákládězbudovala;nový,.:jednotnýnázor 
Í1a svět: a na', život, ' tak i filosofie sama v ,původní'. své podobě; ' • 

. '~říyé,,~éž vědy odhorn~: z ní-se vyloučily a,osamo~tatni1y,Zro-' 
'di1ase, z nábóženstvía zase' sama, 'až bude ,dokonalá, stane, seď~, 
'nejdokonalejšími nábóženstvím lidstva. (Fr;;Drtina.) ;~, \, ,'" ' 
", .:,L'l':l'eriípóchyby,ž~ ,n,áboženství,.které chce upokojiti člověka, , 
,VY.r~stlého z půdy' soudobé, kultury; musí míti ,ohled na vývoj lid-., 
"stva 'v: pqsledních ' stoletích;, Poslední ,velkou. událostí, v', děj in,ách' 
'křesťanských a náboženství vůbec byla reformace, která" ustálilá', , . 

" ',n~'.Alo~h() nábožénsképoiněry;;Leč,vývoj, ostatních:složek:kul~,", ' 
, ~ tury, n~zůstal státi. Přišla francouzská, revoluce, a}dejes ní spo~ 

j ené;' přišelrozvoLa pěstování věd, rozmach vědeckého poznání , 
'yůb,~c, přišly nové snahy národní a mravní,lpřišly ,tužby, aúsilf ' 

, "sociální( Jestliže náboženství chce dnessplnitHo,; čehopožaduj( , 
, od,něho,lidé aco v dřívějšíéhkulturách dávalo,'chce-li:se,opět ",' . 
, 'státi' nové kultuře tím, čímhyvalo,kulturám; dávnyni,~'oporou,a , " > ,: 

žéňouCÍ.silouživáta j,ednotlivcova:i životaďspolečriosti,pak:musí < :. -ť, 
,-bÝtr~,souladu s vývojem ostatních složek ku!túry, ,tedy ,také- . . 
';filosofií;, , ',', ,,;:'," "ď '~,l ';", " , '" 

. '. ~" T., G:Masaryk ve své "Svět,ové;revoh,lci" píše:' "Potřebujeine: , 
klidné,upřimné analyse" a ' kritiky; naší:kultury; II všech:, jejích" " " 

, prvků .. a musíme se 'odhodlat; ke koncentrickéďnápravě've č všech, 
'obgrech .. mýšlení. Je, j iž~u všech. vzdělaných' národů ,myslícícnlidL, , 
,dost;, ~b:y'se'o tuto reformu vzali spojenými, silami." ," ;;', ,," 
";', Náboženství je jedním z prvků té kultury, prvkem ústředním~ __ 
Masaryk,_ ,rádítaké tento prvek klidriě a: upřímně analysoval ,aď:, . 

,kritisovat a ,odhodlat se ke koncentrické ,nápravě i zde, spojený,,:' 
'níL si1aiIÍi -myslících lidÍ. všech národů~ .. Analysa 'a kritika:jsou 
způs'oby, práce, vědecké a náprava' může: se' stát .jen uvedením, , 
"v,živoťtoho, k čemu vědecká práce ,dospěla. ". " ,,, \ ,',' -

,:Věda je,taková rozumo~á činnost,,:kterávychá~íze zkušeno,,;, 
stij, skutečnosti,faktů,',jevůL zjišťuje je,:pozoruje,popisúje; defi::' 
',' . , • '.t, "> - c' 
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-,nU'j~,!třídí, zkouíná,;a, zjiš'ťuje jejich vzáj~~riou:~ouvisloÚ,'r~jich " ' 
'příčiny,:,dále,co v,: nich při' vší měnitelnosti se';stale,opak1Íje,~jé' 

" 'jejich' podstatou·a p6dlekterých iákónůsev'nich' změny dějí., 
,: Toto vědecké poznávánf' v posledních désítHetíchponenáhlu, ' 

, ,obsáhlo v~ různých obOrech vědních vŠecky ~druhy, a způsobY- sku~c:' 
tečnosti, :pokud lidskémU po zIl.ári í jé' přístupnaa nakonec 'neza.'-' 
stavi1óse ani,'před'nábóženstvím .. ';::" :,:,'",">' :;" ''. :;:J~,; , , 

~J;Vědecký' zpusob: práce, ponenáhlýnl pokrokem 'z jistil í že, nábo': : 
~enství, je;samostátný'zjev, odlišnÝ'ód 'všech'jinvchvytvorů md!" 

.\ /-

ských'a :že 'je ',to' projev'Jidského dudia;: který ,vědeckému pOzná.;.' 
,vání ~kla~e,;:těŽší.'probléniy ,', než~ 'jiné:oDory 'skÍitečnosti,'PoznaIQ,', 
se" že' je,JO:zjey' :velmi, složitýavšestráriný,'talde'je třeba ',se,. ' 
'jím i obfrati s několika hledisek,' aby ,byl po, všech 'stránkách an~7 
lysovari; poZilánaobjasněn.Ode dávím býlo',náb6ženství,známé'\

; :jakcda:kt histot:,ický,', ježto se sním setkáválá:prác'ehistodká;iiť' 
, " se~obrátil do kterékoliv,dobi'v:mimiI6sti' lidstva á':kekteréiIÍú~ 

kolÍv'národú: akekterékoliv ,kultuřé;" nafjakémkoliv'l stupni vy-' 
',vojovéni:S nové stránky ,bylo objasněno:,a' k: novym' důl~žitým 
, poznatkům 'se došl(), když "při, bližším' poznávání, histórickýchná~ 

boženstev' á'" při ,: dalším postupu', věd 'sé' poznalo, ,', že: jsou' , mezi 
,různými historiékými',:formami, riáboženskými podohnosti,;;á.nalo:-, 
'gie; apo itotožhostC ,Nové obzory:se ',"Uzřely 'v' hledu' nabažen':" 
s~ém p.ři,bliž,Ším,poznání,života"národů,'necivili~ová:Ilýchj'dálépn 

, " • výsledcíéh studiá' přédhistorických ; stadií' živ()ta "národů' a koneč.i • 
'ně, při: bliŽším 'analysování a kritisovánf lidovýéh' tradka zvyků;:: " 

, L ~pokrphl1lďpsychologié byľobiácen 'iřétertaké' n'án~boženstv( . 
v duševníni , životě j~dÍlotlivce a 'dospělo se k novýni poznatkůin> 

. Pokroky " , sociologii,; náuceo ; jevech, společenských, 'objevily, ; že " 
také 'činitelé, kolektivrií 'měli velikou.-účast ná ; úlvářeníná:' 
hó'ženství,~ ',' '/' ,,;' - .. :;,':!l;',ď ",:, ,;; ,;;,,' ,i;, ',,,, 

, "'::; Tak je, tu' d~e~' nábóže~?ivI :ťanalýso1/áno ,8' několikásfran způ.:. ,', 
sobem vědeckým;: poznáváno 'j ako 'fakt: historický i ďethnologický 

'. a vázáno:j es' filosofií, j akofak(psychologický á soCiologický.': 
: '~;Práce ivěd není' ještě 'daleko dokdhčena, ale přes to, dnes již, 
ukaiujezn~čné" vysledky, tiikže;materiál'těmito' obory, zjištěný' 

,můŽe' d~le:zprac6vávafi filósofie :ná:božénstvíi aby,; 'se~\p'okusilá 
úrčit e pódsta.,tu ,; náboŽenství, jeho: hodnotu;" smysl;: r význam': pro 

",jedIlotlivce' i 'společnost; pro, Člověka dnešního 'i húdoucího:', ; " ;:; 
, Tato ,vědecká; 'prácey:oboru -náboženství' 'se: koná'asi'.70; let; 
fřebajen'nevelkým:počteni:pracovníků;, áléidosud' z',ní 'nehyly . 

,dosavadními náboženskými 'útvary vyvozeny 've ',větším : měřítku ' 
důsledky: pro praxi; pro ' nápravu' a fešéní: náboženskéhO'; problé~-," 
mu,"pró'uvédenívživot toho;' k čenm tato: vědecká 'prác~do'spěla.' 
,'; To má svoje hluboké příČiny;'Vždy trvá'dlouho,nežvýsledký 
vědecké práceprojevi'se>htkéÝ životě,;zvláště ,veřejném' a'obec~, 

:, ně. AinysHm,>že v" obor'unáboŽenskéni1j'e1 ještěJjiný důvod a 
hl uhší. ,Činnost 'vědecká~ je' 'činnos F rozumová ~ 'r!icionálrií;" Na: pr6~ .. 
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ti tomu n'ábóžen~tvíďje jev irracionální,á .nedá se rozu~ovou Čin~,' . 
ností úplně vystihnouti. 'Pokouší;-li se věda objasnitiď~{proť1iknou':': 
ti: jej: racionáhíími silami, zdá se ď to, náboženské. zkušenosti rádo:=. : ',"/ . 
nalisací,~tedyzba:vením 'náboženství toho,co tvoří' jeho 'podstatu. ' 
Proto brání' se, dosá.vad~í' nábožEmské formy výsledkům vědecké- . 

'ho zkoumání nábóženstvÍ z obavy před: racionalismem a' zabitím ", 
·nárbožen~tví.,.ď;::;\ .. ,-.:;" ':".:' ,,',<'.: ',' ;':" 

.;;: ,A,přece' zase.nť;!lze ďjinak,.'chce-:li náboženství vyhověL poža-
, 'dav-kům driešního. člověka vědecky vychovaného,' nežaoy se :váž~ . 
,ně.podívalo;ria celý: problém a nezaleklo se 'Výsledků vědecké~o' 

pnznání.; Jdejeno'to, ábi:sipři tom živý~ :n~boženskýmživo-
'" témzajistilo,:~aby.pramennáboženství .nebyl;žáreinďslunce roz- ,', 

umu vysušen., Netřeba .' se', bát výsledků,' vědécké práce'v' oboru 
'náboženském, neboť tam, kde náboženstv(v.:duši'·vskutku jest,; i' 
neÍI1ůže, býti vYiván~.,Činnosti,rozumovou. Naopak;dáto ,činnost :' 

. a' 'j ej í . výsledky ,umožní. nám: porozumět, 'pochópit, náboženství, 
jeho smysL a význam, ~áti člověku rozumovoU orientaci : a' uschol>'" . 
nif:jej k tómu, aby pevně a určitě znal. cíl,k němužmá,jítij aby . 

. ' znal,nebezpečícesty a prostředky k,dosažení'<:íle.iMimó, tomů;-. ',.' 

- I: 

, ,. 

, ,'že Jilosofickéa,yědeckéůbjektivní poznání prospěti náboženství ; ... " ., > . 

. ájehooceněnLse stranytěch,kteříbyli:vůčCněmu zaujatipřed-: .. ", 
"sudky~zrůzných'důvodů" neznajíce, je "objektivně a.všestranně:.: 

" Aenáboženská:,víra intuitivní, ;'citová; je .. dále'náboženská',víta. 
,založená na' autoritě,,; ále :je také, náboženská:, víra uvědomělá', " " 

. : přesvědčená,. která 'PTošlaskepsf a kritikoú, "a. jen takové,: víry ;' ,j, , .. " " 

,,'mt1že potřebovati ,dnešní člověk. " " ' ',,' T' ,;',:,' ' ,,:' " • 

, Filosofie,' činí ,pokus o 'přirozené náboženství,: ,chce ,'náboženství ,,' 
" vymaniti z do'gtÍ1á~ické spoutan,osti, odstrimitr neshodu ,jeho s'no." 

'. ,yov,ěkym .obrazem'sv~ta, ,zj ednat > náboženství nqvý ,představový 
" obsahjednoduchý,'a přirozený; úsilí ;ózjednódtišerifivyrovnáúí 
'Ynáboženských článků~přirozeným 'rozumein, jde' ještě/dále.; Při.;. ,:. 
, 'pravuje se: doba, kdy ,přestává se,věřitLv:.nadpřirozené:zjevení 

, azázrák, 'Ii dogma,a mysterium;. NábožénstvÍpřiroze,něoínezuje 
"svůj, theoretickýpodklad natři 'článk)wjsoucriost boží;,I1esmrtel:.. ' .... 

':. nostlidské duše a svobodu lidské vůle . .i', ".:'. 'j", ': •• :; " 

: .::;;S, náboženskou: snášenlivostí, jež přivodila: konec ,:nábožen·: 
. sl{ýchbojů,' roste.' zároveň. úcta k: náboženství,j ež' st~vá. se: již 
,vdevatenáctém ~stoletípředmětelIl:' vědeckého ,: zkoumání psycho:-
, 'logického :'ahistorického:ďStále,'se: z.důrazňuje . úzky:ď organický, 
. styk mezi zbožností a níravností.Ynázorech Kantových' je 'prav..: 
.dě blízké tušení skutečného poměru mezi filosofií,' a' 'nábožen~ 
stvHn;Nábožénskf:;život. novověkéno člověka' povznáší; se:"k .no-. 
vým ideálůmďacílům a proto; pravda'vědecká, fi1osofickánésmí 
P!ímo'lJýtiztotožňována s náboženskou touhóu."člověkt sezbaviľ, 
omezenosti středověkého obrazu světovéhot,rozhlédlse;v prosto,:, 

, ··!u ,a: uvědomil si. s~~té mysterium nekonečně ;yelkéhoa,ri~koneč:-.. ' 
ně malého; . aby poklonil, se před :níní. ve., zbožném zanícení; 'člo~ 
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věk,moderní čím' dále tím víťe' cháp~'hluboky ·'smysl' slov, Pasc'á~' , 
lovýchiže člověk':je .,;nic· zřetelem,-kť nekonečnémua'vším, zře.;.' 

, (telem k ničemu, že. jest střed mezi 'ničíma: vším".:Nekonečnosti 
,myšlená" nej en ' kvantitativně, : nýbrž .' táké : kvalitativně : j ákožto ' 

','dókolúilost, .nutriě způsobuje' nepcíchopitelnost.:Duchlidskýpodl~, ' ' 
~as~cala '..je: stejÍl~, !leschopen,zřítF riic, ~ze kterého vzešel; \jako" 

, " nekonečno;' v němž je sáín, obsažen. Apřecéčl6věk,' uvědomiv' si 
, u,Descarta,' že ,duševnost, a, vědmní ,je, pódkladem' i z'áruk'ou'ďjeh(), 

j soucna, má: v jistém smyslu' nekonečno v sobě, ;kdežto,konečno' 
, poznává. teprve zkušeností. Člověk : kulturou povznáší 'se'nad':pří':' ď 
'rodú:Av'kti1tuřé ,lidské má náboženství postavení ústřední;' vy::',,~, 

',' / . cházejíc :,z : hloubi lidské' duševnosti, zriamená, idealisováóí'lidské:" 
, osobnosti; touhu' po nekon~čném, 'dokonalém't nadosobní živdt~ 
: 'snb, spééie: aeternitatis;' '" "", , ::,., ':". ,';, ' ,';; , 

,',' ",,";. A, tak: i 'zbožnost:moderního-člo"ěkať je:přirozeně ;jiná;fnežli 
': • malómyslná;, pověrečná zbožnost' člověka', středověkého. Opírajíc 

,': se'oV'ědecké'výzkumY'novédoby, néútíkáse k pověrám, 'divům: 
zázrakůní~ k nadpřirozenému zasahování v dění přírodní,; jehĎž 
přísná, zákonitost' jest poznán'a a~'prokázána.' člověk" si uvědómu: 
je,že'Bůh,sám jako postúlát naší náboženské touhy nemůže býti: 

" ,,' 'předmětem matematiékého' úkolu' a'tuší I v Bohu plnost- bytí :né~ ď 
, pochopeného a 'nepředstavitelného. Tak síla božístáv<Íl,se ijemu,ď 
'silou 'vlastního Života, :požehnáním ,"jeho' vzrůstu;, nevYsýchají~,,:, 
cíin'zdrojem' jeho vlastního vývoje i celého ,světa: Av naší době 

'člověk: ještě'víc:e:čerpá 'nové svérázné vzněty náboženského Li-, 
',' ,votaz věd duchový~h,~které, se. řádí'kvědámpřírodn~ma obje-, i,' 

vují nové;\~etušené obzorý> Ba' právě: v n.ich člověku, se ob1eví,' 
celé svérázné universum, svěť duhový,' plný nekonečných dálek, a ,:, 

'novýchvele!:>ných 'pohledů," ne~měřitelných: možností j nepochopi:.
telnévznešeriosti, jichž'přírodní věda sama ó sobě z hmoty a po-;' 

, " - 'hybu jejího ,nedoyédevysvětIitL,I: vědécký, člověk :našídoby\ "e; 

'. 
~' .. 

" zbožném zanícení znova s GoethemsezamyslLauzná, že, ,,(nej::' " 
lepší) největší štěstí myslícího ,člověka je zbadatelné probá:dati 

';,a nezbada'teIné s 'klidem uctívati"," ;" ,",' ";:; , ,,' ,j' 
J, , Vzp.ikají filosofie náboženství i ,věda,o náboženství,-!opírajíci 
sehla'vně,apsýchologii náboženSKOu a o dějiny náboženského , 
vyvoje lídstva> Ve vědě vůbecvmoderrií době silně' pěstovaným," 
o~orem je :psychologie. Psychologické, methodý užívá' diies'l)áe~ , 
dagogika;právnictví i lékařství, ba i literární historie:Nenídi~u, 
že' tak', b,ohosloví ~e' jíotevřélo 'a vytvořilo nábožen-skou ','psi;. , 
chologii;: ""ď ','i "oe ", " : ,;O",; ,,- , ' • rl':},: 

,,<,Rozumí s~, že :,theó!ogie nehyla nikdY',úplněbezpsychologie: .. 
Aletatopsychcílogická stránka byla málo', 'pěstěna a nebyla jed;., : 
nótná;' ,takže' zůstává. stránkou" slabOu,' ,někdy Rak" nej sl~bší ,na 

; , celés~)Ustavě . .věrouka' staráďspojl!je v' sobě též; psychologii sta
", róu, pohailskou;"aritickou., se Zájmy křesfan~ko-refoTmátorskými 

a .ódvádí zásadně', zrak člověkův od 'Íl.itra vlastního 'vzhůru' k ne': 
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Ibesů1Í1, ,od, osobní 'zkušiúlOsti'k Bohu;'a: jeho zjevení,: Protó" ne-
, mohla se vytyořiLná1Joženská'psychologie:"~ '1."; ,,(i< č::'.::k,:,~;\;:: 

.' Ak áni nověj ší :theologie;' založená! na, náboženské zku'šenosti. ' 
>zcela ji,cnevytvořilá;! Zakladatel její; vědecké methody, , Kánt;: za;'; 
bývaLse :'po,,:'většině';otázkamidheoretickými;'a;.jeho filosoficky. " ' 
,dualism' mezi, duchem, a: přírodou! nebyl "přízniv, psychologickému .' 
pozorování;,:Také jeho,následovnícisledovaIL:jinéproblémy; '10- " 

,'gické, metafysické .nebo přírodně ď filosofické;: ale, . hikóliv :psycho;. ",.' ' 
I : logické. ,1 Herbart v pedagogice'. dbaEvíce ,.poznáÍl.í' než,;vůle.' , 

, . ,Čekali,hy,chom; že ,aspoň. zakladatel moderní ~heologie Schleier-:-
ď 'm'acher" yy~voli1nápoženskou, psychologii. ,NenÍ';tomu' tak~ 1 Také 
, ," Schleie,rtnach~r pyl: (většUogik;, nežli psycholog.~,rakoyým: secj ev,í " 

, ~:':nej ~n:v~ )sp,isech; l)ys~eIl).átických,,: ale}, také '( i v"kázáních; J:e 1 ,to 
" ,tímnáp'~dllější, že:dako,ir9!Dailtikyelice,;z~jíÍl1al,;se,0,stránku" .C' ( 

,'; )n~~yidllální,' osobní ;a:př,ece od.vodit ';z;,'nj,dů~ledkya;v;;celek je 
'"sloučiLnE:dov~dl. Tobylo,:zůstaYE:no,qoJ;lěpozdějŠí;,;:,:, ~; :>-i,;,,'i; : 

" ,':,,', Nechci tvrditi" ž~ by ;v~ichni:,theologovél;l11inulostibyli;po- "", 
',' ,st~ádalipsyc:hologické:hO :s~yslu. ,Už ,A,úgustiiť,byLvelkýpsycho-:, , 

'",Jóg; ~ Mezi )riystiky ~"Sbú::ší i ,nověj Ší ,aobY"mělí:nmóií. živ.ý,;zá j em • 
psychologický,' riebofjejich ,zr~k,úsilovně: se",obracel. do' lidského 
;nitra.~Zvláště;býstrým 'psychologem':byl 'PascatRovněž pietisté" -

" byli lepšími psýdiológickými pozorovateli nežli theologové órto;' , , 
, :do:Xní. ,Ovšem' seb.epózorov~nípietistické ,bývalo až n<::zd:r:avéa' 
';:odpomé.;;:,:ď'.,>"~\:';"/,:;ď",ďJ,,'';''" ~,.ď~" "">';,.~,::":!:;:!, ;, , 

, : 'AJe:.to ;yše hyly j eri'; drobty. Módérn(psych,ologié riá:bož~nská _ ,~ 
"':nesbírá I j e" nenavazuj e ',též,napsychólogii filosofickou; ~ 'j ež ,j est . jí' ' 
,příliš; fysiologická, ~nýbrž! ,obrací ' ;s~;ria; p'athologická', pozorování 
, .. :spu9asnýclí'psYchiatrů.,,:ďZabývá·.se"p~édevším "chorob~ými;zjeyy' . 
',riáboŽenského, života:' Vždyf.i nábožéns~é:dějinY,,).pokusJly',se , 

'to,uto methodou, pochopit a vysvětliL takové náboženské osoby :,-' ' 
jako 'byli' Pavel neho'Luther:r hnutí z nich vyšlá. Ba i;'na ,osóbu' i 

Ježíšovu se odvážily' a na prvokřesfa'nství.Tím ovšemtÍmohým ' 
,theologum a ortodoxním křes~anům náboženskou'psychologii', 

- ,znechutily.;Psychologiejak~věda: přes Jytoďnesnázes pokusyšlá" 
,dále; To dokazujCriejnovější spisYriáb6žensko:'psychologické'. Je' 

'zajímavé,ze.tu prvenství náleží theologům 'americkým; Je to 
, ' j rn.-eltc.l.vitě W;:J a~es, jenž, ypOj edná;ní:() íiáboženskézkušenosti: 

:v, pe~tré, rozmariitosti :Sesbírál; mn(jžstvI, cenného .,m~teriálu; grp-
,: ':bíráp~eclevším 'otázku, -yíry-, ,', jinými :slovy otázku,' jak',pf.ek()nat 

", ;" starost a ',bídu; Staví takpře'd 'oč~ náboženství )nelancliolické, . 
( které' se vyzp.ačuje:, chorobně, stupňovaným vědomím hříchu:., 
,V édh~ 'ton6' se zabývá' Jam'esótázKouobrá~erií;: nfystikóti"a, mebl- . I' 

" 'fysikou. Oplna' psychologié náboženská Jo ovšem není,' ,ale' názory' 
- 'jeho"jsou 'zajímavé' á' bohaté ,příklady 'ze; života; ,Tvrdí 'se,"žEiJo 
- ,je;pr~vě: způsob ipř~dÍl6st ůčenců;amédéký~h:př~d:'~ě~ec~ými' , ' ' 

'spekulacemi> . ;, / :,: '~'," '-, ; - .' ,;, ",' ,'~' "i:~r,:r:,r: Ji." 
r 'Výhradně obÍ:ácenímn'ázorů'a ži~otů rtábožeIl~ký'ch' ~a:býváise' . 

- ~ - ;) '" c'., .-' . " " - ":: ." > I " \ , 
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,anglická' kniha Starbu~k-o'va "Psychologie of Religion". Činí to 
způsobem' trochu mechanickým a diletantským. ' ' , .' 

:. ,Jsoutovše začátky,' ale začátky,~lib'né;ZájempsychoÍogický 
, v, theologii Lv praksipastorační jednes'veliký.Je tu budováno 
hlavně na psychologickém pozorování 'venkovskéhó,' lidu. < Není. 
pochyby,' že po. uklidnění poměrůpoliticko-hospodářských'brzo' 
vyj dou obsáhlá, díla :ztoho~ooboiu nábOžen'ské psychologie a jest· 
'sijenpřáti,:abytéž.ú~lÍáspráce v tomto směru býla 'co niožiuF 
nejvícé·,rozšířena a prohlciutbEma; , ' ',' .'; 
'. p'ráce ~kaza~élov'astane ·se· :touto',methodou, tičimiějšf, ~př'ed- '. 
vádějíc látku náboženskou a zvláště 'osobu, Ježíšovu ne taks'che- ' 
maticky, jak~se riamnozedálo-a/děfe, pokud' náboženství ~je , 

, .'chrán~nó: vysokou ,hradbou' :př~dšůdkůpředzávanem·. filósofii á;' 
. ·vědyvůbéc, nybrž' z vnitřní zktišenosti,'·a : kriticky zjištěná : práce' 

kazatelova bude,životnější. K tomu ovšem 'jeďpotřebí jak:studia 
" theóietického,' zvláště·: theologié~a:filosofie, 'tak' i'.praktického . 
. :Staršínii vzory; jsou:mu Hus, Komenský: a jiní.:'> ":>:' ",' " 

.; -.:, '·'Lidštv~~Í1aŠíď dobyusil~je '0 novou. ~ynthesi.kuliury, :ó::riové '; 
'VyššHórmy 'ÍláoožEmskéhotoúžení'i předsfavováníveshodě svě- ,',' 

,deékym pozriáníín afilosofickýril·oázorem. ',,' .J ,',,'.'. ':.,' ~,ď\:, ' 
.>,.)', ... ;',L:,:~/ .: /~,' ~: . ,,';'.: ,: Thdr:'!; J~~J<Jo~I.:;: 

.·úl;r~t~~a: T.' G.<~ai~~;k;"SVěto~á; ~~volu~" (192S( 'Fr.Drih;~;' ' 
"Úvod. do: filosofie"" (1914) .. R:,Falckenberg:. "Dějiny novověké' filosofie'" . 

, J1899):: R., Souče.k:;,Kapit~lý, z: praktické psychologie".· (1930}:.O;~iilpe:: 
",}vod do :,filosofíe";.:přel ,'J. B.' KozáJc .,' (1929). 'W. ',James:: ,;Psychology··,., 

, ď (1890) .. ,W. James: ."Thevarities ,of religiousďeoéperience",; (1910).'J.' Star-
'buck: "Psýchology,of religion': (1897);. L.~Ley-Bruhl,:Fr; .. Harrison:,·,The , 
philosophyof 'A.; . Comte'.'. (1903}.'.W.WiÍldelband:;,A history'óf philosophy'~' 
(19i9). Překl~ď.,ž,němčiny;::i" ",(d.:·" .. ,' ; .. ; \ ';',;'" '.!. . ',. 

~. ' ' .• ,,~; :_, ~;;,;.~ ,f :, •• "/ •• ::,:. :'~. ,~ .,' '" :':"-> ... : 

',;' 

P.bzr.iÁ~KY'KE:'~KRIsi~'TtcHŇIKY.. .' 
. ,::':::>;?< ';;<,";'::'::':.'::·!ď :".,,;,,' " .~ ", ',:,' . .' 

.V. Cyklu, aktuálnícll Cliskusí; jšmevnašéIll'rc)zhlase :dné':13.· 
unor;il t. r.:slyšeli.tozhovor,;,Kám,jde: technika'~: AbY. ria.'samém· ," 

. projevu' bylypatmi.,ditE~šní vymoženosti,techniky,'inlúvil, Ing;' J3 .. 
-Žénátý.z"Prahy(lng .. VI:: List i Bma a Ing. Fi-.'Fahririch, z 'Mo:" 
'r~vské {Ostr~vy:;''':~:'':~:'~:,' "i,,:: ,,' .. :, ~;,:::~~ ":}';" ',,;':'.:, '::.«.':,,; . 
~.:: Vlivem, psanÍ: v: některýchnovin~ch 'dívaj ( s'élidéď na 'techniku' 

.: ,~a ,riú:ionalisaCi':povrchriě; VŠéChno, zló: způsoDené .:po \té.stránce, ' 
• ď ",téČ:hnice'vy.yóla!.vlastílě:Rousseau,"že: přírodn{ stav:ďčlověka~po- " 

kládal 'za; zdravy,a:jédině:spravny.Ale:UŽ ňa'počátku: kúltury 
IidépomýŠleli ria'ď t6i' jaksi práci usnadňit.' V tom lze' spatřovat 
Už začátky: techniky.?'.(Motyka; rýč, nůž á: j.): ';, :':,~~,~ .. " 
,,' .,,~ • "' ... ,' "', '.'" •• , _. ~'-~ .. -. • .'", "'_ ' J. .,':,~ 
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;.: :,rechniká nejen'vzala: práci, :Íile 'takéji daia;Mod~rrirzpÍtsob 
. dopravy daIpr'ácitisícům zaměstnancťím.NÍidto: se dnes dopra-:- ' . 

, vují'osoby Lzboží pohodlněa'rychle:iStrojová·výrohápředmětů '.' 
je'přesná;.'-rYchlá. "Neníprý nadvyroby" nebOť lidé nemají vš~chJ , 

• předniětů, denní potřeby I '~~Návrat k ,přírodě·dnes'je 'už'ne- . 
. možný; ,Takový romantik by do přírody jel vlakem, jedl hytatn ' .',' 

.. " ,konservované:potravinY'ačaj by: pil z termovky;;";,,,,;'Zlínnevzal 
, '.' obuvníkům' i'. práci. Ti: čilej Ší,··přiz'působivěj ší majíprád i'· vedle" 
"~o Zlína;i~;: .. ,.;-: .... :.::~': :',', .. ' ',:.:' .~ .. ', .... ; 'Y : . 
. .. :; 'I)iskutujícípřiznávají, že 'je technika ,bez ethiky; Pou,kazují':'li 

•. lidé'na jiné': stinné stránky techniky aracionalisace, pak toho 
.. příčiria·jev',tom, žetyto:niají .~aleko rychlejšítémpo:neŽ admi':' . 

nistrativa', :právó;<zákonódárství, psychologié, sociologie, historie, ' .. 
Jilpsofie;ďProto ,se' dnes: 'zdá;být ; (a jest), technika .. rušivým·el~-., . 

"mentem:l{ultury. • . . .. ,. , '" ....... ' .. , ... " ... . 
ď.ď ··Rozhovor ;"Kam jde:technika'! je'celé nesenďduéhem.článku ,. 

;, Ing. VI. Lista v' Sociologickéťrevíie :"Tech'tiika krise'.'·ď(roč~'IV., ,'> 
.,.sv~·;l;) .' ; .>~) .-' ";,,:, :"if ,:~:·:;\-·r<-., ~.:·,f~r .>/.<:': :,'~.-~,~~ I 'J: 
;~:.ď Budiž :náln 'ide i dovoleno říci k ~ .aktuálnímU problému' několik 

. poznámeks'hlediskanáboženskéhó; Projev inŽenýrů nemoIiI:pro "', 
,. , techniku,· ij éj í,o význam' a; bhdoucnost·· vyzní t :.' neŽ kladně, !ač:' sám 

,·o·soDě,'.už protot:žese::v~ůbecobjevil,'je obranou:technikyproti.' 
".', něk!erym,jejím,:výstřélkůni.· (''fak··sediskuttijícf'.poměrně.leh~é c '. 

, přenesli přes tvrdou: skutečnost. ',Lidé i výrobního '. procesuvyřa''; ,
,zení',hásledkenl'racionalisace'a'normalisace;'si, vYrOheně: potřeby 

i . opatřit: néinóhou; nebOť nemají zač,' když ~jéjich:, práce byla ná;.. 
" hrazena,,:strojenFrychlejhl.přes'ňěji.':l> ?: \r:.':,:,~iď:: .: "~:'ď.:>~'i. 
, ;Každýivětší školák'ví;' že: takových vyřazených .ié:.ve:~šec~. 
'státechf:vysoké; prócent6;Všichni : živě. 'cítíme,<' že' bez~" ethiKý"to . 
ll:epůj,de'''<''~" ·'n. - 1');.<-- ,,: ~( '. ~ :. l~::-,t)t~;i1;"',:, "(>", ;. !.~.L~~·.!·.-5>-) "·"!J:~t·:}~. -

:,~'. ,V. u~éderié~.ď,ďiÓ~hov~rú byla·;:~~~t~~l~~á~a:( ét~iÍ~~:,,:A.I~ďp~ó '. 
• koho?; Pro, tvůrce pateritů,' ;nebo.pro. ty, kdož?jich i užívají?~;Kdo 

.. 'z :těchto~se: zastaví, aby, slyšel? Jé 'krise č!>ráce,: krise ihospádář';' 
• ; skáj aleslyšelijsrrie," a'věřírrie tomu~' že' téchnikáse)trpéve: iačítiá: 

:,' Krise;je alé· stav',přéchodný.i'Přijde 1 tedy) "rostoucí technikou 
" • zdraví; ::nebo':'katastrofa?' štěstí,' '.blahobýt,·: nebol"zoufálství'·a· 

, krach?. Ing. List ,v citovaném',. článku, napsal: .i;TechniKa však 
,nikdy, neslibovala' člověku; štěstí j" to je' úlohou. 'prorokůi: ~ilosoft1 

" a 'umělců.:',Je tovelmi"upřímné konstatování smutné skutečnos,ti. ' 
" .' ,Mánie zato; že'pro'hluk'a'tempo techniky 'nebude'po'malu slyšet, -

ani proroků;'- ani' filosofů, že nebúde pro 'samý 'chvat· času :jít ia 
ulněléi/pokudďvůbééproroků,·fiIosofů'aumělců;bÍtd~I.·,:~:; 

'.' c· O ': štěstínono rrelativné i štěstí 'pozemské;: j dé ale' nám: všem: 
. 'Dnes ,je 7stáv: takový:' jé.;.likdo, jenžnébéřeproroku:afilosofů::a: 
. . 'uměléůani na :vědomí,; jsou .tOvšichnÍ'inysHm,' kteří s 'technikou, 

raciorialis'aéí,'; pásovoWvýrobou;tempem::atd.m'a,ji! ilěco'"společ': . 
ného,("ÍIadtož,:abycjiCh poslouchali, nebo: dokonce:poslechIiI,:'j;' '. 

I ' ." 1 I ,,'" l ~ ,- '. ~ 
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;;,.Lidéíri, duchovním, :lidem nábožensky,věřícím"se:chvástajícÍ'.:" 
svět,y' době 'nesčíslných:možností· a ·,vynálezů !diví, Že) duchov,rii 

, hodnoty, zastávají ďa:qájí:::Náboženst:ví, je;mu; přežitketp.: a,'před;
sudkem:,Tentosociá)ní: prvek.jemdem ,v "době ,techniky á.; ~e~pa 
úplně;; Ihostej ný. : Život. ale, ,není, j eÍl. llIJloc'něný rozúin" ,není: j e~ ' . 
. vůle ',k f.net~šeným/mqžnostem",ďn'ení 'jenrmathematikou '. tech~: : 
nických;, propočtů':',a~i ;nestojí,'jeho;;štěstí"na J, mathematice~poji;. 

,,' 'šfovaCÍ, I~lný život 'si ,žádá citu i (také citu i náboženského:,;Roz-: 
umnía čestnízastáncHechniky vědí, že pro život je třebá.i mrav;:' 

! nosti, interpretace, proroků,' a: filosofů; ,',; 1;: zde ',se ;kr,ajriostr stý':' ' 
" kají," Lidé duchovní: nebudou,: proti ~ technice proniknuté,' ethikou. 

ve.;všech, důsledcích zá',změněné: administrativý ,a; zákonodárství; ; 
, \.. lo,bYimóhtbýtmír,~~zLvírou a: teéhnikoit,!!T.echnik~je;společ::;·. 

nosti;povinnaštěstímj a ,'nelze' jí- odpovědnost za ně lpřenášet na, ,. 
jiné:DnesjeJo tak, ale' z 'toho právě pochází zló;ihřích:·IPiavý,: 

" rozmachtechniky by: zde:mělvésť k ,h'armonii:a,zamezit:nezdravé ' 
'yýstřelky,' vélik'ášství, ,marný'titanismusa:pých'u.,T :;\::U ,r/, ,:,:':1. , , 
.""Řekl také (Bůh . Mojžíšovi) : nebudeš moci viděti tvářHméj . 
n~.1?:Qf ,.neuzří; mriÉ: ,člověk, ,aby, ži'V:zůstal.';;,:-:::-;~Technikaí někteTými. 

ď syými;projevY ,činí;,dojem,'. jakoby! stůj, ,co! stůj :musela,překonat 
nadlidské, ,: překážky; a, proniknout Li : taj emství, ,:" vidětiď~L: Boha; , 

, Snaha (p"o • velikosti,. rekordu"tempú: j akohyl,neměla ,:;l:astayení. 
Rozum.ovšem, může i být: ,nástrojem pro)hledání Boha,! (Důkáz-y:, 
o;e~steÍlci, boží,: dogmata). Nábožensky ,posou#no; chc~ technika' 
,',přesnými ,nás~r<?ji;iprostředkYla dílem:rukou: svých; ,úzříti.,Bbha~. , 
" l'ravdivost;uvedenéhb:slóva,PísIIl:a::(II.Moj, 33,;20):,hylaL ne':' 
. ~ jednou~v dějinách jv našem .věku;potvrzena, StavbYise ,zřítily, 
':vzducholodi 'ohromných "rozměrůj byly; smeteny it :zničeny,;jako' , 
'hračkYi,poslední: Výškový rekord: skončil smrtí odvážných' mužů, 
, vědYj nebylo jen v:minulosti habylonské věže pychy; jsou;'co ,do.: 
'po~staty' takové, i ,dne st' jenom ';následky> jsou:: daleko I liórší:,' 

" ď. zoufalství,: psychosa, ,smrt. : "NeuzřL mne člověk/aby. živ:'zustaL!;: 
. .: :Mluví~ILse:o hudoucíválce, ~poukazúje :sei na :v:yspělou:tech.,: 

niku, které: bude všude: užíváno, ke zlénlui k: ničení a zkáze :všeho,. 
co kultura po dlouhé věky búd,ovala; :Vrcholem. pokroku ciyilisacé
bude ;-válka; chemická', které: technika ,'znamenitě: může~ posloužit, 

, 'Jdvt' k k O 
' ~ f'l'" 'f'o, 'I ' , . ..', " > 

.,,' r e er 'proro um:a; 1 oso um,," .; ,':/".l .. .,' ::;0:;.;;.;, ;, '; 'j'; 

;z',';,A když tudy půjde sláva má; postavím tě v rozsedlině SKály, 
a přikryji:tě ,rukou ; svou, dokudž ,nepřej duY: '(lL Moj;.:;33, 22,) , 
Hle/jiné slovo, proroka,;;pohidané ,a' odložené," ,Bůh chce dobro' 
čloýěka", protÓ ho chrání" před,' pohledem, na:: sebe>, Chce,: aby vě~' 

, děl, a poznával jeho, pomoc, Místo člověka: je na ze~LAffsLje' 
vysoké,' ,vznešené, ~ ať, ,jeho.postavenL je; technickýni .• pokrokem 
2;jednodušené,: af)sevzdálenosti 'pro' styk zkrátily:. Slává;'~móc' 
Jeho músíbýt,;respektová'na,: Především; taní:, kde .se tvoří ,tech~. 
Í1i~a,sociální ", ř;idj ~ :vhospodářstVí,,:v,: p'oIitice,,:,v: zákonodáťstvf; 
atd; Stále žijeme ve falešnépředstavě,v aosolutismú;i:videulo-

, '. ,\ '-.,..- ''- r.>, .', • ...., ',\' 
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Kracii '(I Ú Že hlasy; pioro~ů:a' Hlosófů:j sou pro' Íidi be~yýznam~é, ,,' 
pro, beztvarolli masu; pro' děti: ženy. á starce,T oto: 'myšlení v' mo- ' • 

ďd~Í'Il.í ila~cké': ;;int~lig~ňei"j(pokud,o' 'věcivůgec ',uva~1ii~,.~tálé';s·e . ',ď" 
.'projevuje:,::·l;!:,'F';;!'·;; ,';;"; (: ::', í:,',C":::',:'; .. : .', ,',", ,.'" i.',,,;, '. 

,;;'Jezbo'žúění techniky; raCionalisace -a'teinpa:důsl~dkem ztráty' -,' 
, 'ná?Ožen~ké;v.íry?!'Způsobil chyať'a rozruc~.t~chniký/žeseďjevC'·", . 

-úpadek 'náboženství' a zbožnosti?,: Vypjaté sobectví' bude se ptát 
.' . ,po' raCionalisaci, ; pp" ziskll \ a:,'mravníclt' :nórem !n~jen nebud,~,' dbá;. 
.: " 'no, ale jejich platnost'budepopírána. :,Z: boharacionalisace nad-
.' ';výróba; <aIei podkonsum;:,Eanarchieirn:as;'zoufalství a neštěstí.' ' 

',o ., 'Dosud:věříme;'lže ;jde-ďo';krisi.:~Ahy'přešIý;'všechny'kriseve 
. .zdraví; sbine se, to iatu'podniinku, že; bude přijata sankce 'llÍÍ'av
' .. nosti "a: řádu, osobní Bůh>I teéhniká 'bude',lidstvuprospěšná'a' 
'blahodárná;: až,'tuto;sankci 'její>zas{ánCivyvýši:nad: dosavadní 

, .Vyznání vy-konu, máthematiký,rekordu,r)rchlos.ti;: tempa;, ště'stí' 
. ani': j en' z ~ proroků;, filosofů a: umělců, ; ani j enz' teduiiky.; Řád 'á 

'blahóiZ,harmonierozumu; éitu':a·vůlé; .. :·' :;;; ":".1 "':,;' 

'.,~!n :';,Ne "vlastní síla; ale milost' božíj , ne' slávalidská,i ale :smířeni 
" .. IS ;Bohem;nikoliv 'autonomie,.'ale theonomie." : (Hromádka: ' ZákL 

thé'ol. ethiky;)' ,>. .... : .. ;!; i,:; : ',";' ~F'·B.;·Dlatla.'.' 
',. - , : ~, ',' < '. j"':. 

1 -.r '. ~ • " .1 .. 

,,;;HištóriE{iridické ·kultury. před; dób'ouve'dickou i je', stále ještě . 
,otázkou;:k ,jejíž ódpovědLmáme' pouze: ~ěkolik' málo' opěrných' . " 

'·~bodit:,~:·i·.f.:';~~·~ ,~';' "'~":"'" >- ,,;;' :;"~':>~'·:·,l:.'(h:{:.:_; !~_~r .. )·~, ~~,' 1~·;:~.;~,:~),·" 

Shóda o kulturníCh stadiích" preliistofiéké:lndie' se : dotýká' ' 
. pouze: konstatování hlavních linií: V severní 'Indii věK' kamenný . 
:je .oddělen od: věku', železného .. věkein"měděn'ým.,· VjižnL Indii . 
takové oddělení není patrné. Kamenné nástroje jsou následovány' 
:ihriéd :nástroji železnými;:;'.,' ';: ': ,.:; ."",' 

. ;':";';Tatovšeobecná', fákta nám o.vlastníktiltuře' a' o jejím~charak.; 
. ,timi' :mnóhO. ,nepoví;: T eprvedoba 'vedickánám 'umožňu jé"be'z'-: ' . 
"":pečnějšf fixaCi: těchto kulturních. óbdobí.' Rig;.véda\ věnúje,ďnej :-

" . větší pozornost mědi,- ayas (aes). Indo~Arijéi byH'te'dy ,póqle 
". ~došavadriích'~předsta:vpionýry: měděného : věKu' v ·severÍlíi;;jižní,. 

IÍldii;Ušuzi.tje i sé, :žeobyvatelé: jižní ,: IÍlClie'hylhryruŠenf ze své ',. , 
'kamennékultuiy příéhodern;'árijských 'kolonistů; jichž Lvlria'; se'; . 

rozlévala 'od: severu k jihu. 'Želézo' nehylo'patrně známo v : době .' : 
. 'Rig".védy,:-,J,ále:v: 'dóbě' 'oezpróstředněnásledujícf;:'v:,;peribdě':"; .. I· 

:.ra:jur:":""; a'Athárva~védyje už 'známa'"čer'ná m<ěď:~;syama>ayas. 
-t t " : ". "' , ' • ' ~' ~ " ,. 

~., : ,\ 

"149 .. , 
~ . I"" .' 

" 

\ , ' 



,... , '. 

, " 

<" 

.' ,~":. .. 

, ,: ~,Přes, tato suchá, zjiŠtěni;,novodobé';(vyk~pá"kydáv'aj(tušiti; 
'" , " "že, dávno, před ,příchodem Arijců' do ,Indie existovala,v; zemL ci- , 

,~,Vilisace ,značně ,vysokého:"štupně.,:Do',hlavních,;óbjevů;;v"době 
mezi 192~1927 bylyi~ámy jen'm6hutnékyklopskézdiu.Raja
grika, prehistorická: naleziště nástrojů a, hrobů,~ jež ukazitjL'sice 

, " 

... , :na' paleoHtickou·::dobu,.,ale ,jejíchž stáři,se: nedá/anLpřibližně ' 
" ,; určit." . Charaktérístick~,rysy/ nalezených ;nástrojů,:nejsou:l jed-

, ',.notné, \ aby; se "mohlo, z,, nich usuzovati ,na; autory " ,této, ďciyilisace .. ' 
" Ne.6litícké;;,přeclměty.;zvláštníhoc"tvaru'lv:Burmě,:Assamu a:ll , 

Chota; N agpur; ,by i svědčily,:':o, předcích; ,: dnešnÍy Won;J(hniérské ~ ď 
, ;větve .. Mnoho, příbuzností :archeologickÝť:h lze:,konstatovati.'mezi 

kúl turou :.Babylonie" Asyrié, a: Indie,:; j ~k i svědčí ,',podobnost .tera:' 
kota-sarkofágu ;u:,Bagdadus:yykopávkami u:Pallayaram.,:;,,;, ' ' 
jPodohně: i, ethnografický ,; problém': máj en';několik ;málo, opěr': 

.~ ;riých'bbdů; ,í Ethnologové':se:.neshodují :,plně; y,řéšenLrasových' 
';otázek. dne,šní Indie,: + ,proto, také, probl~mnositelů: prearijské 
"kultury'Indie nemá ,dostatečných') evidencí: JsouL:přijíniány 
;tepriedvojíi trojí invase různými směry: ;směrem,odlAustralie, : " 
směrem 'ód; čínskéhoT urkestanu i směrem :od; Beludžistanu;;Vše- . 
obecné,::označenÍ'původní domorodé rasy jako protodravidské; 
(Thurston) je pouze jméno pro předpoklad' půyodních obyvatelů,', 
kteří některými uváděni v.souvislost s Veddy na 'Ceyloně, ně-," 

, . kterými kmený'na Celebesua snad iv AustraIii. "", " 
, ',' Prof; E. Z. :Rapson se přiklání k mínění,' že t. ř: Dravidynutno ' 
,i pokládati za ,autory: ;á' nositele, prearijské: kultury 'Indie: ,Ti,to 

" '1;)ravidóvé ,jsou jíž považování za. kolonisty: Prof. Rapson, .. vě~í, 
že svědkemjéjich invase ze severozápadú je dnešní kmen'Brahni 

· 'y Behidžistanu, který, p!presentuje ostrov dravidskéřeči v horáéh; " 
, t~tozemě ajeví velkoú podobnost sJysickým typemsumérským; . 
~.:'~Tyto.náznaki prearijské .civilisace,v 'lnditotvfrají:dálšLkul-: ' 
,turně;.historické·otázky: ,.jaké hyle.náboženství 'tétá prehistorické:, 
; civilisace a jaký byl jeho vztah. k myšlenkovému a duchovníÍnu 

'" ' . :světúpozdějšíarijskékúltury,? ; ... ,' ." ; ;:;, 
· -~. " 

. . I ' 

• ). " ,o ~ I ., ; , , ~ #, ' i ,~", , ... 

,;2.; Historie Cz 'problémy' vykoj:;-úvek:u . Móhenjo';'Varo ~,' Ílárappa. 
/ \. • I _ ~ . : . _, ~, ' '_.' • , ,''-

:' , Tyt~ otá~ky' m;hiyi

' býti iiprve řeŠe~y, ;kd~ž;;~;~o~e 192~;~Ž, 
,1927 překvapující objevy mohutných :vykopáveků;Mohenjo' ' 
Daroa Hárappav Panjabu, vkrajináchstaré·provincie Sitíd při-, 
,neslYďhojný,; byť: ne dostatečný, a):iezpečný :materiát.: : " :' , ' .>; 

i'~R.ď,1922, R.·D;,Banerji,počÍll archeologicky, zkoumat .prvý . 
okruh ;vykópávek as6ustředil svůj, zájem: na; viditelnou, část 

· buddhistické 'stupy ,a kláštera. Bylo; konstatováno, 'že, ke 'stavbě, 
těchto,:buddhistickýchpamátek 'bylo. použito' starého, na, místě 
samém ';nalezeného,matériálu;Sáučasné vykopávky, itHarappa ' 
ukazovaly na chalkoliHckf·věk.iDalší léta; kdy .za. velmt nepříz.;. 
nivých podIriínek>práce řidiliM. S.~,Vats"K; N.:',Dikshita ko-

< '. '" , • 

. -
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r-z-' " .. 
. . n~~ě V 19~~ SirJoh~. MarshaU; pfu.esla ohieVy~elké~ido. 

/sahu",v ,několika tvrstvách~ pod :povrchem země:' '!Byló';~objevetÍo ď .' 

, :velke kulturní stř~diskoiprashiré;civilisace: město;jéhož: stavby, : ' 
uliéétnáiněstí, }:>asiny, ,nástroj e,-sošky ~ oX,Y,tiny jevily' charél;ktér' 

, vyvinutécivmsace. Tato kultura je kladena asi 'dó' 4.' nebo3~::tis. 
~př.>Kr.,Ufčité:její rysyuvádějL ji ;v:'sohvislost; ,byť, nepřímou,' 

, s velikýmJ,kulturami egejské óblásti,.Malé Asie a: Mézopótaínie. 
:Je'známap'ode' jínéneín',Indus-civilisace.:') ,:U;:;, '/ !,".'l: " 
" :.: V ':r:; 1931' ~ir; John \MarshalLvydat třísvazKové'dílo' ,s: repro-
,'dukcemLmateriálu aispopisemTzprqcováním jeho za spolupráce 
čelných učenců Anglie '- archaeologa Ernest ·MacKaye~)ír:Har

.,grea'Vesa, úřadujícího ~,generáI:, ,řéditele :vykopávek :,v: Indii, :Rai 
"Ba~adur Daya: Ram',Sahúie;, který 'prop~ácóval' pečlivý, popis ',vy-: . 

kopávek, Sidney SIllithe,::;C.:J. :Gadda,prof.; Langdona,',kteří 
spoltipracovali: na' rozbqrti .,nalezenéhopísma, M",Sana ,VUaha, ~ 

'. árchaeólog.chemika, ;'proC A>:B., Cooka; 'který, spólúpracoval,na-
, 'sttldiumateriálukriábožetistvítétó)ndtÍs~kúltúÍ"ý::'ajiňýéli: .' ,:' '. ~ 

>,.:Stfe'd' I~dus-civiIisace,s~, nalézá'(v ,P~njábu::á' Sind~j,:hlav7 
, " ními, jejími ,svědky: jsou;rozsáhlá ,.c~vilisační:,;cerítra:,chalkoli-
, < ~ .fického věku ,ti Mohenjo, Daro a:Harappa.:Nejedná se, tu;yšak 
'. ',; o" óje~inělástřédiská,vé .. kterých dvmsace,r()zkyetla ďa:: ódumřela." ~1 

, I Spíše, jsou ,to ,velkoměst/i' pťéhistorie, se:'všemi:'znaky 'triěstského 
" 'Života, svědčícítrii ó pokročilé organisaci ,lidské společnosti, 'jejíž 

, energie realisovala patrně nejvyšší kulturní rozpětí; kterého,byla 
,schopna. ' ': '::", , .. , "',',' ,I., ." ," ,: ' 

, ,V Sindu byla obj evena: ve' velké"rozloze' ad severu' k ',jihu na- , 
•..•. Jéiiště podobné: civilisace;' róvněž tak VďPanjabú 'roztroúšeně'na,' -
',' sevei-óvýdiódaž:k.Rupara na s'everozápadaž,k: Bannu,'Gtijé{ " 

Budli-ke~Tákár"Loliumjo-daro,~Badáh(a'Ihnkar jsou"llÍézfna;., " 
'" le'zišt(stej llých ' znaků' hídus~civilisace. U lhňkaru ,byly "skutEičně '.' 

'zahájény ,archeologicképráéea vykopávky tam , objevené, bylý 
'posouzeny: j ake>; díl li ,mladší ;penody,' než 's,e' předpokládá,' ,u ,Mo:.... ' 
héĎjoDáró. I'k~y~dósa,vadllí'závěry iiúf~o~považóvatiza:'pro,vi-:' ", 
sorní; možno 'se domnívati; že Indus-civi1isace sahalá do 'velikých .. 
'okruhl1; jedóložena ve' středu'Panjábu' Lna jeho' exťréniním vý-
chodě izápadě~'>; ,; ď: "<,,,<.,,: '," "'. ,,' ;'Li 

:, Sir John Marshall 'se dOnlnívá,že tat<iIndus-clviÚsacé byla~ 
'. jen částí veliké kul túry Afro:.Asijské; iibyla 've 'vztahu' s jinými " 
'větvemi této 'kultúry' v záp: persii a v' ~ezopótamii. Kreslívelké :, 
'schema obrovité 'kultury chálkolitického věku, sahfijící od The-: 
salie'a již. Ita1ie'ažk'Čínskýmprovinciím Ilomaíl'El.'Chih~lijjejí 
centra, stála:iúľ hlavních řekách; 'které 'připravily' výborné' pod:.. 

, /, míriky pro agrikulturu. Malerielní a duchovní, projevy-této' kúl:' ' 
'tury'nemohlY,býti veskrze homogen1,líj byly u~čenypodmínkami 
,.' kraje" v . němž, ta,' či ona: větev' vyrostla; Přes'· to existovala: zá=: 

.~. ' '. ' ,'.' 1 1 <"' ,'.;' , •• • • ~' , ; ~ \:::, ., '"' : " 

, *),kterýdnes .řidi. dalši výzkumné prá~e~na mistě samém; 
-~': , 
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kla:~ní jednotnost iV,; ch~rakteristických'irýsech.· Písm~ i.gypt~( 
Kréty, ·'Sumeru.,. Elamu ,jeví "společnou',' tendenci yYjadřováti' 
,znaky nejen předÚlěty;ale i zvuky:.,; Jinýmdlustruj ícím; faktem " 
: spole.čné: b8:se , je, podobná meto.da; tkání~ .:; nebo: metoda;: ozdob,. . 
nýc!t maleb, na nádol>ách .• :, ;"':;;';!';'; :\T., •. ';;, ~;,;;,vr' 
",.;Podle,yýsledků;výzku~u,H.:Haigieavesa'~Nal,a·Sira'Aurela:" 
Steina;v již!, Warizisbmu 'a'Beludžistanú:}ze, sotiditi, 'Je Indus
kulturá 'nezůstalaomezeriapOuzená. údolí::Indu,: ale zaujímala ' 

, daleko širší okruh; v: němž,byla'idominující, aktiVní ;silou,'i když> 
na západě lze -.zjistitistopy odlišné kultury, jež: patrně vnikala . . 
dolIndie,z'Persie.i';:: ')'" ...... '",'/'J:/'-.; ",'''':;'~: 

.' ,', " , Důléžitou, otá:Zkóupro" kulturní; oblast'indickó-meiopotam:..· ',; 
.', .. skou; je 'próbléni 'průvó~cůr anositelti, 'Iridus~civilisacé,j akož: i · 

" 

.; 

.'přes~ějšíur~eníjejíJió místa'v tokuhistórie:~, ď >' • " 

, ", :P~óV'Childeď dovozuje, ,;'žéchálkólitick'á'civilisace'Indu, se ' 
.' p'ódohá"'sekuriderní',prediluViální kultuře Elámu: a'Mezópotamie 'i,' 

, a protohistoi-ické' kultuře sumérské v' městském charaktéru'orgá.~ , 
Iiisace Hdské,spólečnosti,l1žívánírii hrnčířského;' kolá 'a' mizej ícím . 
'používáním :kamerie·'~.'·vedle, mědi 'a:hřonzu; >; i," ,.: ;.:1' );:::,;,: ,,' 

" ", , . Sir{:John: Marshall ;odháduj~ dobit; VYstavhy;rÍist'riá.' úpadku' 
. '"Mohenjó"Daro'fia, 5001ét,:jÉiž; se~ovšeín 'nekryje s ' dobou trvání' 

'Iridus:'dviIisace/: 'j ako' :celku:: Její ,111n~n( 'písmo: ·vyvinutáorga:.., 
, ,~~~~ciďu~a~uf(na,~p:'ěk~IikatJsícile,tý )yýój.;_:.,,~ď;"~::,~ď:u~'ď ,'::,'." ;, 
, ;,. '. Přibližné stáří této kulturý se dáurčitivztahem~kMezoÍ>o: 

tamii a:Elamu. Podle nalezených p'ředmětů:~rytin,sošek a/váz 
's"'éharaktei-istickým ',' tvarem'a . vzorem' Jnous:'civiIisace, '.'možnó ' 

, '''usuzovati' ,na' existe~Ci čilého styku niezitěmito dv,ěma' ;kúltur- .' 
.' ními. oblastmL Dvě rytiny, 'nalezené ~ú'Ur,·.a Kish Ímisí býti 'nutně, 
připsárry:! pre:sá~gOnické "penodě "á'nemohou : : býti" pozděj šího' 
dáta', než . 'ze. 3. 'tis.pt. Kr~RýtiÍlyď'samy pocházej í'pravděpodobně, 
ze'středniperiodY.:vývojé'Mohenió Daro. Pomoci těchto' nálezu 
je' stáří' přédmětů:nálezentch II Mohen jó' Daro,' určeno térriíímim 

, ,a:'quó3250 př. K.aterminem:: a'tt':quoem2750.př;'Kr."",;,. ·v":. 
,.: ", ~ :'....~." \.?,:, ,.; ,-" ,.", ~ . .~. ';-0.'; l t. .~ ,,;. ~c;: ~ " ,~~.' ~ "',;,. ~, ' "í .. -> .., .... \. ( i • '."~ 

, ",\;' Mnohoteorií,hyl~,uplatňov:áno'při,řešení:probléml1'; kdo;byli "" 
'. nositeli a autory.I~dus-civiFsace. Prof. Gordon Chi1desnažiI, 5~ 

nalézt~· ,ethnickoupříbuznost jejich, se Sumery.;.H: R.:, Hall" vy" 
~lIáz,ej e i z ,p.řeapokI~du univer~ality;,sumerské: kultm:y,' dovozu je, 
že:' k ,ethnickému<typu:::;sumerskému náleží I',prearijšH' pravi;;. 
dové, ~kteřívďprehistorických :d()báchsídHli:'odI'anja:bu;v;;širo:,,; , 
kém. pásu . sahajícím :až:~dojižní Indie~,iJiníreklamovali Jndus:-, 
civilisacLpro; .vedické. :Ari j ce,' pos,un\1 j íce; jej ich; příchod; do ·i. Indie. 
,do 3. tis: př;,K .• :,. :';"'" ,;; ;',·,,'i,:'.J::i;:::';"> '..~'~', .i< 
"Žádná;evidence fakt;nep,otvrzujevšak· tyto :teóde.;Aritropo:-' 

, 'logické'·nálezY. mluví,ďo.:několika;rasových; typech,-Jakžedefi:. 
llitivní závěr oskufečných původcích Indus-civilisace není možno 
učinit."" ", :, .. ,', ,:.~:_",>", .. ," 

" -/> 
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", Oorái';kuItury 'Indil{..,šak 'závisVnaršetření, idah~' vykopá,,:';". ' 
kaini' podpořena pravděpodóbriost;žeautory:této štarobylé, kul:., ' 
tury jsou,vedičtPAIijci;::, :', ,,:': .:;':, ,e:"'," :;!f';(~,.".ll'.: L '.,',', 
" Sir< J olin: Marshall: seď staví.na'stanovisko 'naprosté :aiskóriéxe, . " 

obou" kultur,' Pro!: ~angdon uznává .rozdíIný":~hárákter:obOú 
kul tuř,' 'á.le, je" nákloněn: přiznati' jej ich 'v:iá jémný': kontakt, již, ve 
2.dis.,př/Kr;', ",' ,;, :" ,,- '.~~~:.: :~". '."1, ':,!~,l·,",' • 

.• : ,povahy:kúltur,Jeví.náprosto~·. růzóórod<?st:,Védiéká: ~ulturá.;' . 
. zpo!a' ;pastorálrií;:zpola -agrikulturní; ;nezriala~iriěstškoů :or~ani:' .', c 

sacF Iidskě 'společriosti;'Indus::.Civilisaci Té kůň ~ják'se'zdá,~~' . \ , 
, :úplně neznám; SpeCieln(úcta,se.'vztahuje nikoli,na kfávui ,,~ po;;' 

"~svátné:h;"íře've'dických,Aiijcui' ~'aleria býka; Vedické'nábci-, 
, ,ženství' je' bezobrazé;' ;prehistorické ÝykopÁvky:: jsou :.všá.Fdo:.·' , 

kladeni zobrázov~nípřédmětť1: úcty: . V ·,domech,M()hEmjó', Da~o ". 
, chybí,úplriě (význačné postavení krbu s 'úc~óú k ohni. In~o.!Arijd 
!>táli:proti faIlickéniu 'kultu, který je hojně"dóložen'v ptehisto:' 
riciké kú!túře Moheriio'Daro. , .... : ',r,,>,,;:,. , : ", . ';," ". ' 

,:r::Nic,'z' nových Vykopávek n~odporujetiznávanéte'ófii;, ŽEdiido~ " ,>', ,. 

AiijCi.vkročiH do 'lndie: v 'pol. 2;tis:př; KPodle'.:óbraz~ .jé Ve;' , ' 
aácli zbyl však už'jen pouhý stín veliké' kultury" v době'arijského " 
vpadu do Indie., ,(Pokračování.) " ',' :':: Otto Rutr,fe... I' 

.. < ~ ~ ,";:1,",::'" ... < ',; ~ ';' ','~ "':>"':-',. ./.:.., :,1 " 
. ~ ~ 

. , 
",'" "' _,,;,:.,:.~~:,'c ,,;; ,," f_.,~_,,>_. '" "', ',> ',\ - ,[,,~ ~:' ,"';" • ;," '.'-,_,' 

Literatura: '",;Mohénio"Dáro'ánd the' Indus Civilization"!!, Sir .John'~' 
'Marshall,' vydáno: ; Arthur. Probsthain,' 41 Great' Russel' Streét' 'Lóiidini' 'W; 

'C",1.~' ~.i93t; ::-. "Ca,mbridge Hištóryof India'~....;..ď další 1i~eratuí-atamtéž. 

,;'~(·v,,: ~ ,0:,;"";' ,:',f"~(\':·:'.·7·,'~-(· 'c",i~-'- _,_.,~::<O,:-:' ~::.~" -_,'~'.:'>- _: I ~>~,:1··:":.:;::"; 

PRICHODJIZRAELITU DO' ZEME,'KANAANSKE. 
'., »~;. ..", .'" < n ";: .,' -':.:' '" ",).:: .> ;' . .'.: ,.'~~:<~':_~."! '\; ;<q" ; ,,'. 
" ,Je;'pro nás důležité znátine.jstarší příběhy i jiiráelských:dě:" 
jifi i'počátky usedlého životá :Jizraelitů ,vzemikanaariské,poně-ď 

,'.:vadž·v, ;té~ době musíme hledati viniK:innohych: náboženských 
'předpisů'a' úkonu, 'jež' ;Jizraelitéod domácího obyvatelstva :pře- , , 

':jali. Tu:musíIrie,takéhlédati. odpověď na, otázku; odkud' Jiiraelh" " 
té mají. svénáboženstvía'c jak přÍšlikúétív'átÍí svého; boha r Jahva:: 
Pokúsímse' v: tomto stiučném 'přehledu~:vykonstruovati 'postup, 
jímž ;se;usazovárií:v \ Palestině dálo. o Hlavníni'p'ramenein zůstá:', 

. vají mi"starozákonní pověsti o pniotCíéh národa jiiraelskéIio',: jež 
, . jsou ~historií, svého 'druhu,-, neboť :jak známo,po!dává.'Starý"záko'n 
, dějiny národa v"podobě rodilÍilých' historek; r v ,toin':případě'je",,' 
nutno'odděliti od sebe: historické' vzpomhíky, tnidiéL'dochované,' " 

. alátkuTvysloveně;pohádkovou;,TopogúdickY,'lsmeipoitčeni lz'ji~;, 
,hélio :prameneďnežstarozákonního: Z dlouholetých'osoustavně pró~:, 

: ,váděnýchvykopávek skoro::ve"šech: částech ,,:pa:lestiny: konanýéh . ,-
"'I!,.,, ~', _,~ __ , ~,f >~,i ~'",_ ,'.,:, 1><\ 
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nashromáždil se '. ob~ažný, Olateriál ::archaeologický,; o~vět1ujíci 
osudy: měst palestinských .. ' ,:-' '";" ";', .,:;,;, ;,:,.' 
" JiŽ' povaha'věcf'sámé, nutí mne začíti, od ,Sémih.1,:,~ůbec a 
fíci,n~kolik,vět,o\jejich,půyodu, 'o, tom"ják,gé ,dostali .do, Pale:: 
stíny a lc~y,to.asi pylo.,., i;,';';':'" : ,;(,'L,", , . l;;:;,:' '.' 
'> O p:ré!-yJasti s,elllitů ,se, ~dosud,náiory: hodně rozcházej LiNa ' 
základě'podobnosti řečí semitských s hamitskými v,'Egyptě,~chtě':: 

, jí,p~.kteří,učeÍ1cLjako,Noldeke nebo, Benno,Landsberger, hledati·· 
piivod:Semitftv,-,Africe;;,tato, teorie; nebýla., dosud; potvrzena.';,;,' , 
. ". B,odob.ngst semitských;a hamitskýéhnářečLvysvětlíseJépe~ 
Je ,toti~: p1,ožn~, žé ,,ve, staré,: předhistorické:době . vtrhlybedui!l~ 
,sk~:,km~nyjlo Egyptaďz :Arabie a jako ,vítězové'vnuti1i:poraže:-
ným,syoji !eč~:Stejn~,ze~ědělství, 'vinařství, pěstování; 4omácího 
dobyt~ali.v,esmě~ ;'v'ěci" jež. kultura; u~edlá, předpokládá pochází " 
,z::i\sie;'a;!likoli: z; Afriky.' Mnohem,pravděpodobnějším.z,ůstává, 
staršÍnázor,že 'pravlastí Semitů, jsoupouště.;arabské,;z, niéhž ' 

, přebytek obyvatelstva 'odcházel ,dokuIturnt~emě.;V,;Palestině 
sídliliSelllité asi j ižod; poloviny: čtvrtého tiSícih~tí:.př. Kr;: Avšak " 
ner samL,S: nimi ,zůstalo; tam;oby:vátelstvo ,dřívější ::nesemitské. , 

, ,Jeho ,existenci dokazují; námj e~nak ,Cizí nesemitská jména měst 
, "nebo}ekjakó jinéno, známé řeky;Jordán,(hebr~ Jardén),jména: 

',,' měst: Jericho, GilbCla, Jeruzalémátd.,'za druhé paknesemiťský: 
, 'způsob pohřbívání: ,Semité sídlili na~jihuzemě, kdežto,IÍésemit~ 

, / ,'. ské obyvatelstvo, obývalo ;.sever. 'Máme: o; tom, zprávy z , obrazů 
, ',:a,ííapisů:~egyptských. ,U(z C; zv;. doby protodynastické' (ca 3400 

, . až 2980) ,je dochován obraz jednoho egyptského krále, jak tento, 
, zabíjí. nějakého ASiata, v němžlehcé poznáme Semitu. Do prvnL 
,dýnastié patřítéžzobrazení zajatého Semity na sloním klu (Hu:", . 

':,go Gressman'n, Texte lÍnd Bi1der, obr. 242). Hlavní znaky,_po
dle nichž příslušníka semitské rasy poznáváme, jsou: orlí, nos, 
.odulé ity,,,zašpiČatěly plnOvous a~zástěra, sahajícLažpo,kóIéna;, 
MinlO obrazy mámedóchoványtéž nápisy, zaznanieriávajícízá
jezdy, 'egyptských' fara.onů do' Palestiny.', Jedno z ,největších ta':",'. 

,žení na sinajský poloostrov podnikl králSnofrev, ze,:,čtvdé: ,dy~ď 
/., nastie,(ko1.2930)a,daL.tam zříditi nápis o svém',vítě~ství .... ' 

,Snofrev.vysílá až;do Syrie lodi pro cedrové', dříví " z; Libánoriu~ 
Vztahy, k EgyptunepřestávajLvíce, až kolem r; 1500 ',Th'utmes 

,.111.' ,pevnou rukou ovládl Palestinu'a území 'na sever, až křec~ , 
/, r ,Eufra tu; ~ Poměrně' dobře:j sme, o Palestině a:j ej íni 'ooyvatelstvii 

.informováni v ,době, amarnské; t. j ;za doby, kdy y, Egyptě ,vládl 
, AmenhotepJV; [1375-1358), ,jenž přeloži1své ,sídlo královské 

do: novéhoiněsta,: nyněj šího .Tel-el~ Amarna, kde, senámdocho;. 
, ,val' královský archiv,,' psaný většinou, v' babylonském klínopisu. ' 
, ,Vasalští králové ',v Palestině píšíegyptskénlU králi, že ido ,země, 

vpadají "Chabiru", že' ohrožují jehonadvládú nádPalestínQu., 
, ,Zdá' se" však,." že .. tito ,vasalští" králové,'· tolik: o ; své věrností ívůči 

Egyptu mluvící, toužilI. spíše po samostatnosti, a' spoléhali přitom 
,. ~, . , -' . . -\". . .', .' . 
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ria~pomoc prá~ětěch;'IIChabirujT;,pod: jménem Chabiru ~můžetrie 
simýsliti Hebrejce "v širším ~lo~a"smyslu, tedyTMoabskéj'Edom'..' 
ské,':Ammonské,kteřL.všichni ,pronikali z' (.pouště: a ':z': nichž ' 
Ammon~tí, :EdO'mští, a,Moabštíusadi1i :se,v.zemi' vyc1ío'dojordan~ 

, ské .. Chabiru a, ,;Ibrim ~!. : (ve: St. ; z;)', označuj í<přes Ito; že.:j souío '. 
synO'nyma:.různé'mnO'žství·knienů}semitských;'. 0::'1 i F.:' .": :' .. '. I. 

fnDO'ba amarIÍská předéházÍ> době,'yrnížíJizraeHtér PO'čínají při-
.'. clíázetf, do Palestiny .• N elmO"cF egyptská: r J:iaby IO'nská: překročily .... 
již ,vrchol svého kulturního. vývoje a s ni1J:1Í: př~zrává. iároveň i 
kultura, kanaanská, poněvadž 'tam '. sahají, výběžkY:já.k ~'kulttirY 
jižní,'Jak ikitlturyseVE!rní;KanaanJjesLvšak; otevřena '1 oproti 
:výchO'du,poušti : arabské 'aodsud:ve 'chvílích, upádkuvpadá' mnO'-.· .. 

. : hý zástup loupeživých ·bed,uinů dO' '.írodných':rovin; 'Hórdý; jejich " 
scélým svým :majetkem"sé'svými' ženami: a {dětmi. táhnou :dci ie~ 
.mě: kulturní,a, po dO'brém ·Či.pO', zlém 'vynutí 'si pádú prO';obdě
lánLTak si· to musíme' představiti i u:, Jizraelitů,L.Kkdyž . se 'na
stěhoval j jeden i kmen, ".během· doby :jej ; jiné \ kmeny 'riáslédovaly. 
Tím; si-vysvětlíme: i ten fakt,. že Sémité,izískali' přev'ahů 'nad· O'by-

, :vátelsfvem'< nesemitským,; pO'něvadž, by li 'l)O'si~ováni neustále/no-
· vými 'přírůstky z pouště. Jizraelité se dostali do ,země' kanaanské' 
až asLve·dvatÍáctém. století, :'alé distě.jiždřive.uČini1i ':několik 

',pokustf1.lsad.iti.s'é.:v.zemi;c()ž se.jimvša~:.n~PO'd~řilo,p~o;odpO'r 
, . dO'inácí~o : obyvatelstvfl,ži j ícího :ve spořádaných poměrech. Te:",' 
, :pr.':'~'úpadek ',kultury ,o~evřel Jizraelitům vstup: do.zeIl1ě,záslí-', " 

,bené.:Jiirael*é kmenYrbyly asi;vždy jeIl rpO'loriO'mádskými, tO' 
,znamená,že s ~ebou měli' stáda,. ovcí. a· kóz,:pro :n~ž, musili, se: 
,st~h<?vaJi :s~místa' na ~llísto, abynašl~ vždy čerstvé pastviny. Po
lO'viční' nO'mádi: j s()u ~,nuceni každodenně] napá jetilsvů j: dO'bytek:' l 
(činí tak, 'namnO'ze d~pOSU~)i' ,což' určuje:,již" jejich ,cestování ... 
~jara.vytáhnou se svými stády do stepí 'a na' léto se,'yracejí do' 
kulturní~země.Stadium úplného kočovnictv!,lpř\ němž., jediným" 

" dóhytkemje velhIO'tid; .. který vydrží .dIO'uh'O'U 'dO'bu,'béz: čerstvé 
.vO'dy,neml1žeme pro:Jizrael dO'kázati. ZestadiapO'IO'ňO'mádskéh.o 
.níáme' Lve StarénÍ;zákO'ně,řadu;YZPO'lliínek, hlavně 'z, jižní :části . 
• J;>alEi·sthiy,.napf:Ge' 37, ,12; (Bratři "Josefovi .pasO'u O'vcea kqz;y 
· .V' krajině' sichemské.); Jižní hranicí usedlého ; obývatelstva byla 
Beeršeba~ JežtO"všakdéšťO'vésrážky, byly' naprO'sto'; nedostateč- . 

'. né k tomu, aby se všechnoobyvatelstvoživilópbuze rO'lnictvím, 
, přis!upúje k zemědělství chO'v, dobytka. : Víme; že' ve' staré dO'bě 
' .. nebýla.Pal~stina' 'zemílírc:idri.ou~'Teprve záslúhou technicky,škO'-' 
lénýchŘímanů, ' kteří dO'vedli. zavodňO'vat větší. plO'chy,' rO'zšířilo 
se'velmizemědělství, avšak vítězstvím.Arahů vráti1o,se opět pri- ,( 
mitivní hospO'daření,a tím i malývýnO's· půdy;, odkázané 'našpat- ' ď 
riézavlažovárií' neprávidelnýmia)slabýíni'de~tE;;;' ;,;~:,:,>,:,; >~; , . 

· ,./ . Kmeriy I hebrejské' nepřišly" do',' zetriě ... ' kanaalÍské'na jednou; 
.v zpOluínk1.l·.,'iiatoto, postuptÍévnikánído'země zachovalý, jasně .•.. 

/ i prameny starO'zákomií. ·Nejprve' přichází ':dO', Palestiny. Abra-:-' . 
, 'i - . / . \.: ',' '\ . ,". 
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/:ham a.teprve', po genera~tch; J akub:.T o úž, in'áhistoi-i~ký p~dklad: 
.' ktěm' ,zásftip)1ni,:k~erés~ :usadilYi přichází další nové sílY.;';:,fc ., 

\ ,; )Až:';pozděj šL doba ivytvoři1a 'z': původních dvou ",základních 
sktipitf,.(Abra,ham i a: Jakui>:':Jiiraél). systém'. d vanáéti, kmenů;. kte- ,~ 

"'rýžto: počef se ,vždy; zachovává;, když ;nějaký \ kmen'zimikl,.na:. 
stupujc najeho místo:,jiný.Všech!dvanáet 'kmenů:jest; spojeno, 
se jmény,obou.;žel1 :Jakubových':.Ley\aRáchel. J(nieny si nebyly', 
'~ezi sebOu,rovny!\.Některé,kmeny;',jsoúc:jiným: '!ládřáděny,:' neboť'. 
,:smíšené kmeny,~ vzniklé. spojerum s' cizími prvky;' jsouoznačovli:. 
~y,;iako:,dru4ořad~,a:nepožívají'úctY;"Y'rodiriných.·výpravoyá:' 
'níc4/jso,u·.!ytómériěcenriější kmený.jsyny shtžek,.ježtea:i Ráchel 
:svému:muži,dají:"Lea 'inu dá ZilpUi' ježporodí~Gada, a (Asserá" 
RáchelrÍlÍt: dá' Bi1hu ,(kráL text: Bála) ,. j(~Ž porodí ,syII1Y,, nazvané . 
·Dan. a: Na,ftali.iVevypravovállí, jest pokaždévysvět1eno, proČ Rá~ 
.,chelvhe~o,·,Zilpa:dají' svému i muži . sluŽebnou :;dívku;; Rác~er· j~. 
nejprve ,neplodná. 'a.proto;musL služebná AátF. svému . páhu, pO':" . 
tomky. ,Můžetne ~ v . :tomto : příběhiľ ,právem: 'viděti . vzpomínku .: na' 
skutečnost~.; že. m.ériěcennější; KÍneny ,přišly; do země .kanaánske 
dříve;aspoňzřady,kménů,jež:spojujeme,se 'jménem .Ráchel. 
Y.připaděZilpyjest.tomtfnaopák.,:.:! ',', .' ',<r~: 
,':Pořadí, ·v'němž se ;j~dnÓt1ivé"kme'nyv P~lestině uS!lzovaly; 

-: můžemena'zákla:dě'zpráv' z:různých,pověstí sestavitLPrvní při~ . 
.,' ,šlýna:,místo'kniény Le v ia S i me ori, sídlily pakv:'krajiněSi~ 

chem,avšak,oba;'byly;tanÍ.:··skorozničeny, což 'vlástně rozhodli); 
" o' jéjickbúdoucnosti;Posmrti Jozué'přestává býfLevi skutéč~:' 
"ným..kmeneni s'kInenovým~lízemim: a ·Simeon je' počítánke:kmé~ . 
nům:,jižnjm., ~o)nanienáj že ;tam byLSiÍne,on (asnaď1původně 
.i,Levi) hepřítel,emJzat1ačen1L (srov."Gé 34 a Ge'49,'l5 n;}'.: Po'" .,/'/ 

\, 'F' 

'. :těch:to"dvou' nešťástných kmenech, přichází hizQ R II b.e nj získií~ 
vá.T:yc41ena významu á'protopa~rn~ ,jest riazýv,áii~ prvorozeným" 
(Elohista mu' dává .. vůdČí roli', a,pová.žuje·;ho za nejstaršího' 'ze 
synů; Jakubových) :Sídlíjižně·.od ,Levi a,Simeona, tedy' asi ~ko~ 
lem'BeteL··Ještě;' jižněji, vponóří 'Hébronu,' zaujaL,gvémísto' 
kmen~jJii da.<V"této~hirŠí'ďdoběúsázují se' Lkmenýdá,1ší c r z á:" 
c hariZa b,'ú lonla.As"s e r.· G'ad'zůstal v' zemÍ':vý'éhodojo'r-: 
dánské/To' je.os:m: kmEmů;'jeŽ:přičítáme Ley:. OstathíČtyři: Jó~ ". 

,sef;:,:B:enj'am'in,rD'an,a·Na,fti'li' patří FRÍíchel ďa pro: 
. staro'U:dobu musíme'fe~ umístiťdocelájha·jih',zemědoúiemí, jež 
se, nekNjís jejich', pOzdějším; místem.: pobytu~ .. NejdůležitějšL 

,z nič:h:jestkmeh Josef, jenž,snad byl.spory:·s"bratrskýmikineny 
, , donucen vystěhovati ',se do Egypta. ,Vypravování. o Josefovi jsou 

," ",;~,)ď,Frie~rich S~hini~tli~' sedom~~v~Ú~'tb ;~ou~isí s.př!padein ~me~eIiina .. ' 
',,(byl tovůbe'c nějaký kínen?);, ,Tento kmeni Dina' byl, prý{přepádén Kana-. 
,'Ianskými ,v ,'Sichemu.' Příbuznékmeny-Levia . Simeon chtěly kmenDinu po-o 

, mstíti,bylyvšak'poraženy 'a Levi :skoro' vyhlázen,' Jako nejsou důkazy: pro 
'spr~vnost tohóto'!vrzení,tak'nejsoú' ani důkazy ,proti němu;" (Einwanderung 

;' ,lsraels- in:Kanaari;,str;;20 'n.r, , ';;.' : ... .1 : .• ' . 
;\ \ .' :"-',' -',\, 
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z části individuáíní.·a~z;čá~'ti kolektivní, rieboť ke j~é~u:Jósef;při~ , 
poj eny j sou: příběhy; d ež" se' nemóhóli hoditi ~ ria,; Josefá, :značící
ho.knieri.'Je: samozřejmé,-že v čele : kmene :stála, vedoucí {osob;.. 
nóst; avŠak; n:edá:se~ říci,' že by sejmenováhi. Jos'ef 'a nevíme : ta-' 

, ké, ja~é póstavenLskutéčně: zaujím~la;:/r; :,;:.' .... , ",:': ;:,i';\"':' :': 

'" Wincler:se ~dómnívá, ~že JoseLnení! nikdo ďjiny' než irí{stodrži;" , 
,teI.Jaraona!'AilléDhoteIHt' IV;! (Achuenatona);' ':ivaný 'v:.dopisecn 

·.z:Tel~~l:.Aniarna',Janchaníu;:Tó:' jeJov'šenCpříliš!odvaiiiě' a 1ne- " 
. podloženě:., Za'knienem "Josef 'přestěhovaláise"do; Egypta "většina' 
kmenů 'ostatních; Knij ina :. GoséÍl ",'e vý~hodní,:části ',nilsk,r: del ~Y. ",., 
'dobře ~~ jiIi}.ho~Ha pro své 'rozsáhlé"pastviny;'takže' se tairi,'za-:'i 
,řídili'na' trvalo.'; Nadruhés'~rariě nemůže,se nikdo1diviti doma-: ,; "' '. 
',dmu obyvatelstvu, . že považovalo tyto kmeny za vetřelce a hle- ;. 

,; dělo'-'se jich, jákýmkóH'zp.úsobem:'/zbaýiti ďnebo:-využHíi' Vždyť,', 
v, .Egyptě lÍ1ělis~b~duiriskými' hordami ;V:elmi ~špatrié 1. ZkušenostÍ!' 
ba' musiH'prótitÍim: 'postavitidocelá'hí-ádby; na, iiichž patrolovaly 
neustále .hlídky, jen aby iSezabránilo jejich vniknutí dozémě.' . 
, .... ,Všechny kmeny- jizraelské do Egypta neódešly.'V Palestině;' 
_zůstalo přece několik Úplně . bezvýznamných : kmenů, 'ale s nimi 

, také jméno, J i z r a' e I. A o tomto Jizraeli ml uvL egyptský král, 
, Merneptah' z XIX. 'dynaštie (122~P15)'-é' . '.>;~:' <: '. ,'" 

ď.', ,Mojžišem~vedenivyšIi později' Jizra~lité z Egypta as Joz,!ou:
v čelé ,by Ii nuceni zemi zaslíben!lu znovu dobývati. Druhézabi~ " 
rání země kanaanské jest vylíčeno v knihách Jozue a Soudců. , 

<Je,pops"áno,dobytí mocných', tvrzí: . Jerkha, (Jo ,kap. 6.),' Ai. (Jp: 
1íap.,:! a 8) ,':pódr9b'ení Ka~aálls~ýc.li(Jd:~ap.9'::12) ;(r<?zd~l~!Ú. ' 
zeměJ Jo kap~, 13~21) .. A1iLv. tomto případě nemůžemé ,věnovati, .. ' 
pt~~n"ů~, 's~!l~<?Z~~O~í~:I>ln~u. ':dův~ni! ·,:p~n.~V.~4~i, ~~~h8:~:ol()~ ..• '.' " 

'. glCkéibadaní:~<?cIia~.í ,k .Jl~ým :rysl~dkum;fJ~~~,~'jpqkl<l;c1:)yyko:-· 
páY~Y;!flě~t~,l~ri.c~~;)u~áza!yI,1ám.'.vž,~.,~ěst~: llep,!l~l~hlqtepry'~ , 

.,~Ozuovl·a,::Jlzrť:ehtum,;p.ýbFz bylo JIZ,:~SLV d,obe.o41,6;:-;-1~ústo:: .. 
"Je!Lzničenó nepřítelem"přicházejícím ·zvýchodu.2)·""'>;:'lh:' J 

' .. ' J,' \Pr~) hyl rytvoř~~:systé~ dvaná~ti km~ntii .n~nírb~~p~č~ě . ~ji~ . 
. štěnů; Gunkél.vesvémkomentáři'ku knize: Genesis' (191Oh pova.;., <, 
" ,Žúje za záklaď. obrazy zvířetníku; 'k tomu není důvodu:; N:ejpráv~," 
,dtěpodobnější:vysvět1ení podáváE. Meyer;Když sekmeny'spo7' 
ji1i:Yijeden' spolek,'hylozapotřebí,'-aby J~až dý m'ěsí c:určitá 

. část(jeden:kmen) ,starala'se o příděly~'chí-ámu. společného~yšem. ď 
kmenům,; snad v ,Sichemu:: Systém/dvanáclL kmenů musil '::vzriik'::' ď . 

\: nouti v doběSoůdců,: poněvadž 'v písni DebOry'je 'systémlještě', : 
' .. jiný, .ale;~;:.požehnání Ja~uhově; (Ge 49)' vyskyt~je;;se,;již\~2 . 

. '. 

','.',.1 

",~~ůj~.~~.,~e}9.,:, ;: ,", ď •• 1, ,,):,'}.\ '~::'~;(\:í':;;"- r. ,;d::,;~:::f;~,~~ . , '" 
. ď. 2)' RÚd .. Kittel" G.d.:V;Israel,' sv. 'J. štr., 298.' Schmidtke dáVá za j,ravdtt 

/ Starériíú Zákonů; : pra vi, že, J érichci: dobyli J cišueve: d vanádém s!oleii, ~ když: 
zemětřesen(',ú.činiló průlom .' do' městských' hradeb. J (Einwanderuitg ';: :'ď str.: " . 
96-:--102.r:". ',"i:; .', (,'::\: fO""",; "ď· . ,,:':' .:; "! . ,řj:" >,,; . 
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. ,;Celý' próóeS:'zabí;ání' zetI'tě kanaanskébylz'větší'částiasi~, ' 
milační. Myslíirl, i že 'Jizráelité přicházeli 'spíše pokojně, 'postavili ' 
si svoje stany,páslisvoje :stáda' a uzavírali, po'přípiděďsmlóuv~' 

's' domácím . obyvatelstvem; Vždy to ovšem nešlo';, a bibHckávy-
, pravování předvádějí nám,'dócéla už Abráhama a ,Jakuba, jako ' 
,válečnIkY' ,:Y,.ka:ž'~ém případě ;st~~o domorodé 'obyvatelstv~, na,' 
,vyŠŠím,:,stupni.klllhlrním, a přistěhovalci: tuto kulturu' přejímají. 
K" pokroku , kulturnímu' přidruži1o,' se" však r., přej ím'árií, stinných' 
,str;;ínek:, ~i\rot~ kánaan~kého, ,";' tákže,se : pozdě ji, proroci; hrozí, tě 
m.!~:vníďi)láb()~~nské., porušenosti; Jizraelea žádají.vymýcEmí 
~élnaaÍlskýchprvkůzéjniéna;,znáboženství. ::,; .; .:.i" ' 

, " .. ' ' 'D M' l' N 'k <, ' · i"~ ":",,'; ;.'. ":ji,j," ,'r.; Iro,S av. ova., 
, .1,:' ':: .,:,.:-' .. ". i ,:' - f ;~ ";" ,;' ,:.: .. ,) " , , 

'. : Litératura:Friedrich Schmidtke, Die,.Einwanderung Israelsin ,;Kanaan, 
Breslau, .'1933,,':'- ,Rud;·. Kiltel" Geschiéhte des Volkes, Israeló' 5, a: 6 vydání, 

. ,Gothá;', 1923, ~: Ed, Meyer, ,Die .Israeliten: und 'ihre Nachbárstamme, Hane, 
, 1906:-",;;;; , .,.;",' ",J <., , :. ::;,'~:," ',' :',';' , ,,:,',':,'" ;,:,:,: 

t';':<ó:',. ".á<:.;.::d~~ ,/'{ ·'I,.~;,~';; " .~:':':.i'~ < >, .~.;<:,<.,~.~, 

, ,~~zhíéclri;em~~li' 1e;:p~' s~učásnén1" živótě, .. jistě!n~i,smÉ{san;i; , 
kdóž':shledáváme' velkou':člénitosf'jeho 'skládbýjak i ohledu 
kultUrním,' tak Ii civilisačním~-a,' společenskéÍn ,vůbec> Ve 'vědách 
a' uměníCh F véřej ném životě nelze' neviděti nevšediú~pecialisace " 
,různý,chi.bdý:ěfví" itomisa:Ce ,lidské ;kultllrY,rozČleri~níJ,Íla':niÍ1.oho ' 
'obórů vědnfch,-takžé'není divu,' že' při 'poznávání ďá pořádání 

;,rozmanitýéhpaprsků"pravdýl itrácíme přečastojejich'=společný 
zdroj/ jeden jejich 'společný'záklá.dí tol jednotící' UTÍum "jako: 

'i "živéj;i~bsoltiťní"poutočlo~ěčenstva ar světa.:. ;: ',i, C'.' ."", 
, '";,,,Tími,si :vysvětlí~é;: proč 'v' šíleném tempúmbdemíhojživot~, 

" ,'při,at<?rilisácLvědy'se tdnešnL;člověk; r<;>zptyluj e,i ztrácí; v 'růi
ných':ooorech' a',nedoceňuje :nevšednLvýznam"filosofié;'jéjíI1ci 
metafy'sickéh6 dóbrodiní;',odpovědi na 'poslednr;otázky,~qejichž, 
šklébícf 'se·'ťvář' neušetří ,'žádňého ~čence'.; ar odborníka'z \ veřej: 
Il~ho .'života:A; neo~bytný! Eros ,lidské:, touhY,: po nejvyšším 'po.' 
znáhí," po plné, pr~vdě a~spokojují~í: ódpov~di'přichází,často 
k cynismu~a:;zoufalství .. Ale:nej(mOm 'v'ohledu;poznání 'je zrna;., 

, , tek, neklid, nespokojenost" Také .v ohlédu váŽení hodnot: Není 
pevného a stálého měřítka pro klasifikaci hodnot, jesLzmafek 
v seřazenrhodnoCý"jejich :hierarchiii;Podle~'čehóřadit?Co na· 
před,?: Všude,se)o!děje'jiiiak'aďpřeiIliiozí'se:nechávajrll~stpro-

. 'spěchem,. , požitkem. ókamžiku 'neb' svůdností 'slávy. Etika ,je na-
, ".,' --, . 
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mnoze ve shonu, denního ':života' popelkou. 'Nejenofu "s'nad 'ri~bó:' ~ , 
ženská,';;nýbrž i" laická. ,'Lidé následují,',příkladú 'sťárost1ivé 
,Marty,': ale neřídí, se vzorem' moudré Marie; kterou takdobřé-, 
vystihuje v úsilí á snaze:Komcmský,:jenFži1' rovriěž' v: ťěžké' a ,ď _~ • 
bouřlivé době; ale:neztracel:zdravéživotní,orientacé' a'nikdY'ne:. , , 

, opomenul správně 'poukázat, co' jestUnum necessáriliriz;'ooze. ' .' ,. 
,všech hodnot' nejdůležitější' pro klopýtajícího 'Člověka v křísí 
života.";',:" " :,,' ",' ,,' I, "',".. "':, "t,' ,," ", "' .. ': , , 

,,<Všechriy'možné':náinětya ná~rhy ~e zkot1š~jív' riiod~r~{ době,:, '. 
~ abychom se dostali z víru: zmatků ,'a;' z trapných 'následků'ďošud~ , 

ď n:ých'pochyberií,~ Zkouší' seto s bolševictvím;Jašisniemi sahá,se ' 
, , krevoluCi,.,nahražuje se kříž Kristův křížem,' hákovym';zlpoh'an:' " 

ského starověku';' N euspókój u je~ li 'někde' špatriě :pochópeiJ.'á de- , 
mokracie,' vymýšlí' se na pomoc" teorie 'rasová;' Je-li: trnem V 'oku, , 
civitas;D,ei ,jako' ideá! společnosti,' dělá se~pokus,ls' myšlenkou , 

, "totálního:' státu", 'Všude' narážíme na-:-,riejistótu"vratkost,"ató,,: 
'misaci,"rozštěpenost,' rozdrobenost a rozháriúiost' jákv" kultuře, 
tak':i Y 'cÍvmsaci'vůbeé; nebofvše Hdské'zklarilá,loj:lid<ské':po:' 

c.KUSY/ nevedly,ktiŠtěstí,' heslá"doby, ne'4spokojújí srdceí :riezled:'. ", 
'návají, vnitřní: harmonii a' nesjedriocují lidstvó:,:, , ".,c'«}," 

, , :,rprotou'opravdových,a rozvážnýchpózorovil.telů,běhu· života " 
,mocně 'se ozývá touha' po objektivní pravdě~a'pó trvalých',hód- '. 
~otách"hledá',se',uspokojení pát!ajícího:ducha:aď.t~užícíhosrdce .' ' 
ve věčných' pravdách a živý cp. ":vodách'" náboženských," Zesiluj e, ' 

:se' :volání,po':J ežíši;::N azaretském í( ;vy-stihu j ese ,význam' církyi:, 
Stoupá lzvolna kurs;fi1osofie:i:téologie:Tak ci 'u ,ň.ás,zjišfúje'na' , 
př.'\prof; dí-;::E.' RádI ',dokonce: i 'nédávno :,na, 'sjezdti l <prcifésíl:rů' : 
'v 'sekci: filosofické:'': ,",' ,<t,:,,' ;:,l'::;' ',; ;.:;" '<:, ,'.,' '" 

, ' L<';'Obraz'šo'učasné-doby~dfali se; t~;;~{ n~~'~oli~§kolní ;p~dago,- , 
',' giky;: v'C'elé :ško[nípraci .. Někteří, teor'etiko'vé ď reformní" podce:' ' : 

ňují; nebo zaVrhují:\'eškeru: metafYsikti;vevY,cp.óvě;'zé::stnichu.', 
1 ,že'bfsi!hevědělirady, s'posledriími ota:zníky,:na'něž,"již i 'školní" 
:zvida'vá:íílládežpřiéházÍ; ;DohořívaIící;;ideový~:1iberalismus'od-; 

, I 

'" 

sti:iÍůhdo značné' niíry 'ze: š,kol' náboŽenství;', aJe )lepost':lral s se, 
,předem ,o! rovnocerinou náhradu; V:revolučnhnipopřevratovém ; : 
op~j enr ,vybila: se riespoko jénost, se' zpolitisóvaiio~ říms,koll ,; ~ľ ně:- " .," 
meckou! luterskou.církví' v: ná~)Q~enstvF vůbéc, Různými: zdobro;- ; ',' 

, volňujícíini;,á, , omezuj ícími ,výnosy" a " zákony, 'se ,'znehodnotilo, " " , ! 
ztratilo na: vážnosti a tím'ještěvícena účimlosti'vohledu'škohií' ',' 
\výchOVy, : Přichází :: do ži~?t~., pbzvolna l generace ;bez' ;xiá:bo~en!lké" ,e 

,škol,nr'a' domácí: .výchoýy,::nebof" náboženství; se ,ve,' zn~č~~, :iniře" 
,'Vyloučilo" z", pojmu, všéobecnéh?'vzdělání;::jež' je:"úkolem','školy, 

, Následkyse,trocnu'předvídaly;:',;, , "~i' ,:: :",;·ď;'ď,~ji:!\.·!:,;', 

Na:obecné,'a iněšfanské':Škóle: 'se zavedla'ia!spořÍ '/občanská. 
- " - r . . . ~ 
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,nauka! a výchova, ale.n; střední 'šk~ole;ne~činilo:j;searii:,tolík.· 
Aiió;,.hýlY hlasy:. některých,' profesorů, , kteří i se', rozhodně:tomu' , 

, ';vz'í)í~ali;a póchxalpvaH;si~,aspoň, status' qua,y. :'tisku ',i: na;~ a'nke:: I 

, tách.,Na"středních':odbornýchškoláchjsóu ',studenti óez;,jaké- ~' 
~o1iv.:~ábo~eÍ:tslr~,~i"s~~stavrié., mravní~ orientace. ,Vyrůstá; tedy" 

.:, nová, inteligentní, generace óez náležitéhónáboženskéhó;a 'mrav:' 
'ního" 'základu~, pro,;zpozdilý. ;,strach?; nčkterých:,neodpovědnýéh" 
\-'livnýclí'čiňitelů, aóy','snad 'se' :žaCtvo nézískávalo :ve škole,pro ' 

, .tirč~tý; fiJosofi,cký; ,směr :,nebo ,ve i prospě~h' snad ~ někter~ho: ko'rife
,~ijllíh~j náb9Jen~~ví.Tedy~raději ;nicnežitoto~::; ~C);) ,'::' , , ' 

~' : Ale .i a~.o"hla~ 'lfdské ;'p,uše (po náboženství; se;;nédá; natrvalo 
p~tl,~~~L::a~:~ap,řít, pOclobně s{! l.ozý,valY:ďoóčas,ďa: ;jménovitě~'qěhem.'; 
,uplYE~I~~oJkoI.:!.okuri,a ,př:';pa :podzini' rozvážné,hlasy;v .d~riníIll;, 

t,' :' ;ti~,~u, y'~!ajícíJ'po.n~jak~)ormě;nábóženské:,výéhoVY:iAspoňi·pry,: 
" p(), :pek<?Ilf~si jItí,.: t. ' j. necírkeyní; nábožen~ké;: výchovy' mravní : ~ 
'po ,;základech náóoženského poučování ~veškole.,j ŠkolnÍi niládež 

.I}~~I,1~; :,p~y ;';~ni záklacl#íchnáóoženskych, poj mŮj: od D;áboženství ,,,' 
',-<ol;yol;><>zel1ý,(žák ;postrácléÍ,;nejdůležitějšícl~,;znalostí 1 ;bible; .'ktérá', 
, .i;:pf~:,Ilejraclikálnějším isv~tov;ém~,názoru má',určitý·~význam ,:kul;. 

tumt Jsou v ní' u~I~,chti1é,životní: ,vzory, :zásady,:rro iškolnf mlá"-' 
dež:velmi'vhodnýmzpůsobem~ podány. [ Pro' ,-,všeobecné {vz dělání 
jej í i je, néióytno' poučiti,;mlá'd~žl školní O;Kristu,-:~: ;výchovnéIÍlj 
, sociálním, a, kulturním ;,významu! historických, ;církevnídi 'útvárů •.• 

" '::,;;·;,Z~skY:;':ú.středni:spol~kjed~o~jlčitelských;:;v.l Čechách, za~, 
vedL,ve, svém časopisetfi,Českém ;učiteli"Vna l podzim :;:veřejnou, 
aiskizši:

ď i ;;Co;' s náboženstvím:yei škole ?,~ : Diskusi zahá jil: docent ' 
M~ša:r'::ďuniveřsity pr. :J:;,:Qher, jenžl se,postavi1"docelarozhoclně' 

, ,pro' nábožensko'uvýchovu školní, . ovšem nekonfesiiní~i t::;j.)tie;'; 
církevní, neboť žije~ev křesťanské ,é~ea nemůžéme pezšk9dy; , 

, přehlížeti její' význam a přínos, církví' pro světovou ,kultunD ' 
, Diskusní výzva nalezla mezi učitelstvem, neoóyčejně živý' ohlas: , 

'zú,častnil ~ sejí ~>pisateltohoto článku v :Čes;učite1i;, jímž',~htěl 
potě,šitE~J~ý, zájem 'učitelstva o nábože,nství' ve" školé ',podchytit: 
;,:Z;;ipo~IIiutekďapoštolátu lllezLnimi:,po, dlouhé:'době:,odvráhl1a ' 
zvláště k )vůlL vážnému, a; cemiému příteli'r'e,{ornirií:ríáboženské 
,~ÝchovY'v:eškolé",doc:: dru;Uhrovi,snažitse .ve ~vém'článku"pro :; 
,přípacLnekonfesijní;.náboženské, školnLvýchovy:stanovisku > , 

_Phrovi:co, nejvíce,přiólížiti,~jak,hy:ďto' a'sLminimálně"rmuselo 
,v;ypadat; :abypokroko",é; ~Írkv'e. mohly 's, .tím, miiúniem,,' v; ji rn~~~' 
k~tlf.~sijnÍm i,náboženstvÍm ~ve ,škole souhlasit, y, přepoklEidů,';žc;: 

, bY:IIlohlý pak samy,;ve:své.m: duchu, j~nalpůděškolnf dop~n.itj, 
'.netrius~Io; by, to; být, v nýnějším rozsahu, _,nebOť by"navazQvaly 
.' ,na'}llinhÍlální ~ ,;nekonfesij ní;~,rnáboženskou . výchovu, 'školníi buďto 
, od ,učitelů ,odóorných prourčita; ,vyináníŽáků:,nebť?;od Iiterriíéh 

, ,ď. ',~čg~lů, ,Jenom.<nepatrnýi pOčet; účastníků/diskuse ,&~<vyslovil 
proti náboženství 'vůóec. Většinit': se vyslovila- pro stanoVisko 
"Uhrovo~ ,Církev ,římskokatolická. odmítla: se 'vší 'rozhodnosbiávrh 
" . /1 
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dril Uhra. Diskuse:byla 'zab~zděnaďsice časopisem·csI.:cibcel'itČi!:. ',I 
telské, al~ přenesla se do :,;Ideje:~, časopisu'spolkuučite!ů"čst 

. 'nábOž;Prof;ďA. Spisar{oHžposhlVil' sé' proti ná.vrhtl::qóc.'Uhra', 
jednak z.důvódů:ideových~ nebOť'pokládá: ;,Tiekonlésijní'ď::vy~~,'" 

, učoúún{ '~nábóže~ství za '.1 nemyslitelné,·j ed~ak';z:'AůvodÍt'" ťéch':' 
" , nických, 'jélikožsoudí,že'byseanicírkevní' vyučování' nábó': 
, ženství' jinak :ned ál ó' opatřit., Disku1se ,v' '" I déi" s'e :, zt1častniť pák '. 

i " proL : Komenského ',' university .·dr; .' J. ,: Hendrich, '. doc; .. Uhell a 
prof: A:SpisáÍ" pak pokračují ještě' vevýníěně' riáiorů; 1 Diskuse " 

'.'. nenÍ' niktérakskónčeIÍa J ~f:doufámi že po 'prázdninách 'se ještě 
':,'povededále"neboť nekonfesní ,náboženská "výchova. školní je 

.' slo,Žitý· 'p'roblém, jenžn'ení' ,nikterak novým. Mnohé 'vynikající 
. osobnosti' již 'dávno se proň' vyslovily; 'ale proveditelnost ·jeho 
, opravdu 'naráží při' důkladném jeh'o studiu' na 'nevšední potíže.' 
ProLHendrich si myslí,' až pry církVebudouopfavdovějiplniti" .' 

,ť své kulturnL poslání v náródnímživotě a~ve' světě, 'pak,r nábo! ' 
;žénství 've škole, stoupne více v ceně 'apii.k teprve i'účinnóst ná~ 

,'boženské,:výchOvy': školnFbude'zna,telnější.':;;) ..:~". '. 
'-::':: PrOzatíin.zdůrazňuji opět své .. sfaÍlOvisko/'jež' jsem rozvedl 

,I- J, 

., 

\~ , 

, f 

:, I 

'" ve',:své' knize::';,Oílepš(výchovné cesty'\, že' je nutnórózlišovat , 
"mezFnábožeriskou,výchovou'a"'výuKou 'a:'v'dúch'u' reformních .. ' 
,žásad "by, bylozánodnó,'ábychom ' důsledně, podtrhovali .. stále C 

'VýChOVlz vedle vyuky'a ~aby i'výuka( náboženská sloužila' a~byl~' 
\ ' 

podřazena výchově' ,náboženské;' " , '.. , "',; . :'>} , .' 
< ,>'.,;' .:.,:'. '" ~",;~";~' ~'"\. :'" '';' 

, _ . .' ,- , f" 

.', " -'T" 3:-,' 
'-~" ,'; ~ ; '4' ;. '. ,/ ".' *' " I 1 ~', ' ': 1'·' 

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

': ..•.. Stav'nyriější: prganisac~' náboženské' vý<::hovy' ~kolní 'není , 
,'~spokojivýin' pro 'žádnéh.o ·interésenta;' ani pro' školu' am, pro 
církve ani pro rodičé.'Je nedomyšlený: :a>zřejmě' CInl oojem, ze 
uvízl; na půli cesty/NéjvýhódriějšFjeještě'procírkev: římskoů: 

• ,ježJje'nejvíce, beatá. possidens'pró·'svůj většiiiový ráz •. Ary:' 
, ,~, užívá ho náležitě;' takže: se' stylus i "malého škol. 'zákona" z. roklí 
,..:i 926 .obchází " a:hodiny' náboženství 'se; zafázu jí' .. i ,ná.~středn'íéh 
, ..•• školách. v kterékóliv' hodiny:dopoledního rOzvrhU.' bez óhledu izci, 

'.: žcictrfoí \ jiných': , vyznání' ,'a':: bezvyznání' neboosvobozenéj co' 
'do v/ptázdnych : hodinách mádělat,'když nenípro'ně 'vhodných , 

'mÍ'stností :a', patřičného 'dozoru., Postává .. v, průvanu'na chodbách, .. 
yýchái( yen~ na' pí:ocházkudó parkůďnebo'do města 'a přic,háií" 
,v nebezpečí .. nejen mravní,' 'ale i fysické , úhony., Jeden iprimán. ,,' 

'. spadl :v'takové práidÍléhódině s loďky 'do 'Vltavy' zachla'dIÍI~hó .. 
',iínorového:počast~, "J ,~:: '~" . ':,:: ":,-':: ',;; , ..... ," 

'", Není se :co ,divit;' že menšinové církve, 'V6Iná"myšIénka:á 
. některé:'pokrokové:á!učitélské 'óiganisaéesitoho bédlivě. vší~, 

maji' a ,'na::né4ávné.poraděse usnesly na protestúážádásti '-za" 
nápravuY tóm,"směru(v iájrilU~žactva~':"":': Mimo to' všechny cÍr': 
kve, nemoholl souhlasit: ~e ,zrušeriúit "povinnéškolriíIÍábóženské. 
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výchovy.ve~Yšších ,třídách: p~'ávě ve smysí'u'r~foq:imí' zásady 
.~ ,součinnosti žákově,' neboť' tehdy: teprve. je. ,soudnost, studéntů 
doté}níry. vyvinuta, aby mohl se zvýšenýmďzájmem,a dobro~ .' 

· volnou, živou účastí .bráti . podíl' na· náboženské. hodině .• A 'právě . \ 
tehdy,' . kdy,: fysiologický a, psychologický. vývoj .. : žákův nejvíce 
vyžaduje nábožensko-mravriího ,vedení, \ v těch. třídách právě, 
náboženství·,·je'zrušeno. Kromě;toho,;.je.-li .. úkolem·.střední'školy: . 
poskytnouti: ,všeobecným " vzděláním; též ;.přípravu··, pro· studium. 
universitní, tedy itheologické"tedy;právemse:žádá od školyná
bož,enská·školníď výchova .' zvláště,; v,nejvyšších' , třídách:,' Česko';', 

'slovenský katolický episkopát také to, letos na jaře opět důrai~ 
~ě od vlády, žádal.: Synodní rada čsbr.- církve. evangelické to - .. 

',žádalarovněž .. již:r.:.1932 a· Ústřední rada :CČS;sLrovněž:vy~ď 
hradila 'nedávno právo,požadov:at totéž podle potřeby. "Jeto .. ; 

,ď životní ;.zájem'drkVíá nezadatelné právo požadovat náležitou', 
. náboženskou školní výchovusvého:nedospělého: členstva\ne~' 

· ''', toliko pro účely, církevní, ale i zájmy národní a s~ětov~.:,:, , 
, __ Povšechná organisace škol,ství národního, i,. středMho.:se:nás, 
týká ,vbodu, koedukace' á koinstr~k~e'. }etootá~h, která; jiŽ
dlouhá' ,desítiletí' je přetřásána, dosud ,pedagogové ,nejsou. jed;-' 
notnLve svých' názorech o ,vhodnosti néboškodHvosti: koedu~" 

"I{aée; 'Já: trvám ~,ná svém':stiúiovisku; "že spoluvýchova:. děÚ:·nq. 
>školáclíobecných;je prospěšllOlť, á naše.obecné školy~'by-měly' 

. ' býti dle' toho organisovány.~ Na školáéhměšťariských, a na ško-'" 
,é lách; středních, _ kdy záčíná tpládet vstupovati do pohhuté a 
'< 'bouřlivé ,doby- puberty neho tuto těžce prožívá 'a'ukončuje,po:-

. \ _kládám' déle frva j ící . společné" vyučování ,po . celé půldriy'v, pře~ '. , 
. ,'plněných' místnostech školních .. za nanejvýše' škodlivé .pro ~zdár;;.:,' 
· 'oou š~oloí: práci,a 'zh,oubné i pro mravnívýv~j ," ~aét~a; Zabý\i~ni; . 

se touto: otázkou, a ,pozoruji,jak:žaétvopracuje apočíná'si 
.' v',ho'diÍlě, .. je-li,. pospolú' oboje:' pohlaví a: sledujLzměnu školního' 
.imlc~v!l!ho: rytmu,·je-li:.toHk~ jedno·.pqhlavi. přítomno.~v: době 

· .•. puberty.N~ďdoloženL.s'vých.slov. pouk~zujinaď~kuše.nostiprof. 
, M;' B ... Bohnela, ,které tento' ,uložil' do:sensační .své,knih'y: .. ,;Ra:::· 
· ~,ení\ j~ž. způs()bila v r.)928ne,obyčejný·roiruch; a )etos'yyšla 
vď.nakladatel~tví L.;Mazáč~již y', 5.·,:vydání.:t9b~áz "nevho.dné 

· k()ed~kační so~stavy, škol!1íj e, zde: podán' tak; ,vzruš,tij ícíÓ1i', rysy '. 
'a: barvami, .. že hraničí na neuvěřitelnosti. Bouřlivé sťadium 'pO
hlávníh6 :vývojc"je;přítomnóstí cIrtihého·póhlav(ph.delší·dobu ' 
v' bezprostředníblízkosH : drážděno 'a nemůže klidně přemýšlet" ~ 

'~, pracovat., z.;ná~~'i;an~é~. a)ióvorStse: \stu.d~,nty .m~zC!~y studentů ~ 
o .tom, a proto' nemůže býti rozhodujícímjejich',názor.()~koedu-;. 
kácí,. podobně '. jáko nemůže míti :člověk, o . tomto bodě' v:u1dei" 
··(IV.,·,~.~10;)r,vě~Ší,vyznám" než·'jllko:s.v,érázný·projev;mla'dého· ... 
člověka, '. který: nepíše' z· velkého. odstupu; věkového. a není , ;po~ 

.' účeno; povaze ('t~hó:' bĎuřliX,él1<> ď ~ý~()j ov~ho) s.t.adia )nládežé ..• Přes"
yš.ec~nuďPozo~nost, kt.e!~:se;to1l1~u,:y:ěkll, pubertě"a' spoluvýchově ;, 
• ," • ',_ '.' ' '._ " '" ';~, r,' '> ".., ., _ I' " ,.' '...1 

~~2, .>' :' '/. ' 
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věnuje. (Skořepa, .4r.",C~ St~jskal).llerií k6mpléks potížFse·.kři~' 
žuj ících doshlfečně., a ,všestranně. prostudO'ván.: Pokúd však' jest; .. 

, tu' nelze schvalovat. soustavu- koedukační na školách 'měšfan-~ . 
ských .a"s'fředních.· ..... .', . , . . 
' ... '. ", ',. " 

"J-',\ 

", '< ",' '.~. ; "~'I \."::. ~ ", " ,;._:: ',' .~; :,~ ,<.';; ~;', ' 7 ;::;. ~ . " ",' 

V ohledu· všeobecně. pedologickém uplynulý. školní rok nebyl' 
takbóhatým.na. plodnost. a'. hodnotnost :výchovné ' škol~í· práce ' 
,jako. býva!y.pracovní ,'sezony,dřívěJšL. ú1>po"rná :povaha,neklidné, 
, těžké '. doby vrhala své neblahé , stíny L na pole školské práce a 
· pedologických. výzkumů vůbec:Péče~, O' ,denní' chléb: stavila'.do . 
. ,nežáClOÚcíhopozadí péči O' ducha a odsunovala' i.pedagogiku 
" školnÍ"· na . ve'dlej ší, .kolej. ',' Přéstó' ,; však Ínůžéme -, zaznamenati . 
"V; tomto ohledu' ruch relativně 'velmi 1 čilý.: Tak na podzim .' (28: •. , 
· ~ž,31. X. 33) konal' se v)3rně V.";sjezd .. pró.výzkumdítěte .' 
· s vnějším' i 'vnitřním úspěchem neobyčejným, neboť. je ,označován·'.'" 
za vyvrcholení,dós'avaďních sjezďů. účast.byla:hojná:~1200O'd-:ď 
horníků., domácích, .. 54zahraničtiích.Zvláštní . a~~středriLjeho 

·,úkolidítě',.,vstupující ao .š~oly:aúdobLpub~rty~byl ;sledován ' 
".s',opravdovou svědomitostí a odbornou důkladností vedoucích 
Lieferentů, . ktéří nespustili se zřetele, centrálního a:vedoucíhó 

. hesla::sjezC!u':"činná: škC?la~: .aobohÍltili neO'~yČejněpedologický 
, výzkum naší pedagogiky tématy speciálními v pomocných obo~ 

,': rech·pedagogiky:i,i~dnot1ivé. úseky,"pedágogiky (inélód.u;,O'sno~ . c, 

.vyj. učebniceaj.):, . ' ,'," " ", " ,'., '", ,.. '" . ,; ' . 
• :, ,; i .vedle, toho se' pořádal. riajaře "V, Praze ,VL," pedagogický:, tý~ 
, den,'přelilídka 5leté,činnosti reformních '(pokusných) . ,škola vě:: 

'decké Aebátní ve,čery; o"globální..metodč, na i pražských',školách 
'ukazují,že ,pedagogické,.kruhy'i, v těžk~.době",krise- jeví,,obdivu-: 
hodné pochopení. pro,: úk()ly ,o, nové školy., P,ovinné zave~~ní g.lo-' . 
bální, t. j. metody, analytické či.m. celků' slédovala. i na~e ,c,írkev . 
,s patřičným -zájmem pokud se týká ,náboženských hodin, v prv- ' 
,'níchAřídách,ježbývaj(v :čsL ;nábož. :často:spojO'vány,' s;třídotl 
p:ruhou,ďs. nížpóivO'lna je, nutnO' někdy Í, něco s labulenebo. 

,':z', Jnížky [přečíst.', Sled,oval ,j s,em 'osobně, všechny'· př~dn~šk()vé' " 
'/yečery, O' ní, ~dyse proti; ní;Vyslo~ovaIi j universitní ,prO'fesoři, 
, vesměs. O'dmítavě.,Nemohu~než proJeyiti s.vůi·,n.es()u~la~.s ne~ 
,věcným,'; pfekotným,: ríedemokrllti~kým; a,vnucený~ p~vinnÝlll 
z'avedením :, ,;sporné'" reformní,~ metody, toho, refo~lI!níh'o .v~dce, . 
jellž.fllk 'odmítavě: se .• postavilve své kllized,Psych()logic~ýivý;-' . 

, běr: ver.vých()vě". .ku ,n~božéns~é:výchově;školnL }e:·to' d9c~.:;dr~ 
, V; .. Příhoda, ;' jeh~ž:. překotné 'reforrrinictví : : vůbec,,' ,a ,;vzhl'7dem 

k riákož.. )vlášť.: 'j sem odsoudil', v, uve~ené, sv;é"'knize,.,: C,,' ,; u' f> 
'/ ';1' naše; církev. projevila opravdovFúsilí;o)e;pš~ 'ná~o.že!ns~o.u 
výchovu,. a;·to,hejen\v( svých 6dboI1!ýclíčasopis~ch;!;ale., ~/l1él' 
l{onferenci! farářů: a, uči~elů~ ;C~,S, ,Ye}.; ; ,~r~~~,~ 2Q. L~~~:> ~,~~~,: Ila 
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" , Zderaze,.na' níž byla, utvořeria: komise 'reformních nábóženskýcn" 
ď pedagogů,' která ďs líbn a 'pracovat na nových'metódách ',a přinášet, 
~zprávyo své' reformní podnětné 'činnósti (tĚúitoVáríí); Mimo to 

školsky odbor přiÚstředn(radě CčS pořádal pracovní schůze. ' 
zájemriíků a pedagogických pracovníků, kteří, se zabývali časo- I 

, - vými otázkami a, potřebami školní nábož.výchovy sreféráty"ď, 
, o 'zdravých i, sporných návrzích. Nevšednípedagogickou' činnost, 

" 'vyvíjela též' 'Í.Církev', římská"na' porádách" katechetů 'národních ~,' 
" 'is'tředríích škol 'i v,' kursech kandidátů' vfpomocných láických '" 

I katechetů'a:katechetek.!Jéjí-;časopisy'odborné' idenní.\věnuji' ' 
" , 'otázkám,~ školským ~' bedlivou' : pozornosti', dobře' vy'štihú j íce '. rie~ 
" "utěšený:stav; náboženství', ve' š~oJé j : životní', vyznáni:školilí ,výl 

,ch'ovy::pz:o :cí!kev.Ani církve,evangelické <niktetak~neztrácejí t, 
" ; školní :rychovu náboženskoU. se' zřetele,' jak svědčí' j ej ich, odboz:ny 

, , i povšechný pe,ri'odiCký<fisk, přéloži1iknihu, od Bettse: "Kterak I.ď~ 
""vyučovati ,náboženství",', svolali s:'naší' církví' poradu:ajiriak zá:':',· 

'vodFs ',riámi'v ,péČCopovznesení úrovně, školní: ';nabožensKé\'ý':',' 
chovyďdlesil a potřeby; ,:;;,,; ': >" '.' ';":' iď. 

, " " '; V. katolických časopise~h se i 'letos vynořila tu a tam otázka ' 
, , vhodnosti,klasifikaée náboženství: ',Jsou, vážIÍé"'důvody', pro'ti, ' 

" -':', zyláštětivažujemé':li 'o' náboženství veď škole jako výchóvě,' která' 
'\ se'doci1uje:zvláštěpéčí'o Cit a, tím ,působením nasnaliovou mol: ' 

" hutnost lidského:ducha, kdy "se tvoří: zbožné' 'á' mravrié ,; zvyky'" 
" ,ť rozmanitými 'prostředky a způsoby . ,V tomto'pojétFnáboženství . 

" 

" 

, ve,'škoIe vymyká se ,náboženství'ínožnosti kontroly.a:klásifikáée ,,; , 
'aspoň, ve~většímířeá spadá víc~ do'zoánikyi 'mravnéhó;clí()~.ď " 

'"vání' žákova." N ábožeÍlštví ',ve škole:; jako, vyučování, zvL :ko'nfe~~' 
s,ijnf'čFcírkevní o nauce,' dějinách cír:kevních, církevním . zřízeni,' 
a: ,životěklasifikovatovšeni lze: Vzhledem k našemu pojeU;riá-'" 

'hožeriské;-, výchovy, a 'vzhle'dem; na nynější, nepříznivou "posici ': 
náboženství ve, škole ,pokládaľbych:zavhodnějŠí. ňábože,Íl~tví;, , 
rieklasifikóvat;neboť,je víc~ lapis 'offensionis. ,I :, I,' <, .J, ,';> ,:,' 

"Létošríího ď školního roku zavedeny byly na : středních' 'ško- . 
lách:nové',osnOvý,: jež odpovídají 'yíce 'méně . celkovému , stavu, • 

ď,: školské;pedágogiky a jejímu vztahu k. současnému rázu'doby'- , 
',' ~a'národriíchškólách' ,se snad' nové. osnovy éhystají .. Pro'nábo'.:: ", 
ďžensk9u:pédagógiku C~S;trvájí dosud v platriosti:osnovy zro~ 
ku 1932í;ježcelkem ,vyhOvují až 'na školy měšťansKé, kde; by 

, neš~odila' m'alá změna.' Učebnice 'byly měněny' v 1; třídách' ná
,radních 'školďlíratských 'a ria 'školách středních,zde 'pódle,nCF .,1 

, :: vých: osnov: á tám ,podl~ nové metody ; V, naŠÍ,školnínáboženské ' 
pedagcigice zavedeny hyly;tři :;zové učebnicé 'pro ,školy'měšťan7 . " 
'ské a stj'edIÍÍ, totiž,' po~měněné: vydánrbiblickéčíta!lky' Staréno 

. 'zákona podle' F ar'ského-Spisará-Pokornéhó, "biblická~' čítanká "No;'; 
. ""~ vého"zákona' ód A.ď Spisara, a 9vod:do biblické čítanky Nového 

". '. ~ zákona ,0d:A>Spisarar Učébriice znameriají'přírios.'donaší:škóL 
• rľáboženské 'pédagógiky a' vyhovUjí" Ílaléhá.v~,:potřebě ,.' dnéška. 

, < - , " - I· ,~ " , 
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)ro školy: národní, vydáno pylo nové':pózniěně~é-"vydání,;,S~~ 'ď: 
,}I~ének':,odJ:· ~alb411brai,,~adáno"bylo p' schválení naůk.o~é,čí;:,· " 
,tanky:od ,téh~,ž,"autora pro,.vyšŠí',třídY'obecných škol a .. vydária,~ 
fl>yla učebn,á p0m.Íl;cka od' něho; "Okénká~' . pro. žactvo.,škol· ná- ' . 

. rodníc~:, Z lo~o~yysvítá, .ženaš~·církev.,iv.,dobách krise,;za ,rie-
.p~íznivých'podmínek: peč)lje ~po.dlesil ,.a mo;žnosti 'o~: zvýšení 
',.ú~ovně, školní náboženské, výchovy. ".; j, • '-, ;' , ' 

,.,,'p otíž, ,povstala '. pro,' nél.ši i náboženskou· ško.lní.výchovu v' o.hle-. 
. ,au,sysfernisování Jllísf pro.zvláštníučitelky·čsL~ náboženství .na 
,,~:školách 'obecných a měšťanských. Římská církev zdfáhá.se 'na':' 

.j. j ': ~rhov~ti . pro. . jmenování. ~defin~tivní!ch ĎCitelek. ,náboženství; ze, 
" .' .záSčl~D:ích ~ůvodů, ,~yhrazlljícden·. obo.r;;.;de.finiti~ní:~ působnosti .. 

:.t,olíko,pro, knězeí'tedyo.soby mužsKého. pohla.ví áduchovní sprá
'·;y:Y.(Naše če~atelky,.,z,'povolání~jsou ri~ceny. tedy', pro 'spojitost 

, 

..... otá~.kY.,.dJóuh.o . čekati na 'zatímní Ta: definitivnCjmenov'árií;: áč . naše 
:~í~k~v ,st~noyiska,drkve ~ římské, nesdílí,., až; školíú '. Úřady. iáleži- ' 
)o.st upravL,';, . ;>.' ,.,.',:' "")'" 'cr: i:'}';;:;.' .' 

,i 

"",_:.,'_.1: .~.--~ 1 '.:;~~~:';': '::.;'~.,,~~~ "I"','; l.;"· o~,~ ",>': j..;'",:: '<,.j .,:,' . ,"~i ;! >.~~:,~!;,::;;i>;. '" ~{' 

. ';:,.: V uplýnul~m. školním ; roce'. zvlášť; šilně; se: pedagogické! kru- f· 

·;1iY:-.~kolD:Lzabý~aly!~ejen .v, ~is.kua"v:odbornémfrámci"nýb~ž. i 
·,n.a. !veřej:tlých':shr~tl1áž?ěnícho vzděláóLúčitelů,'zdá. ma jL zůstat .' 
. J,nadá,l!!;pčite[ské . .úsfalJy"či':~d~; ~e. zruší. ar všeobectÍě zavedou 

",!\ 

,pe.dagogi~k,é., ak,~demie" státní,aqy, tak yzdělání ručitelst;va. obec-' '.' 
'ný~h [a,~vláště ,měšťa~ských, škol., bylo "yysokoško.lské ' povahy,~ 
~jak ,sL-učitelstvo" přeje. Záležitost, není" tak ,jednoduchou.:: Po 

, . 

,':Stránce .věcné nabýlo hy/tak vzdělání ,učitelstva ,vysokoškolské' 
. 'i,:'~r,óv~ě 'ap~i 'větš(konsoHdáci Školské móhlo:by~se,:i racionálněji 
. ,.:yzdělávati na .aka?emi~ch.,a :o.dpadly.by;t. zv .. ·.abitúrientské, kur-.. .~ . 
'~.sy; Alen~. druhé straně padána':váhu,. že učitelské: ústavy při .. 

'~prélVují:k~ndidátYl1čit~lství, praktič!ěji;'~:pro"jejich ,.;vý'chovnou . 
.. ..... činnost.;-poskytujíce ',jim dIllenoyitě po" stránce , pedagogické', a 
- ,zvláště :metodické vícej než: dílem obyčejná střední :škola, a "dí~ . 

lem{neždvouleti:'pedagógická 'akademie pro; yelký"póčet • stu;' , 
, . déÍltštva', by, mohly poskytnout.V:tomto "ohledu' snad,b~de' potře- " 

.,b.á ~ ješt,ě.:vý'sl,edků/ z'několikaleté4o .pokúsu,za:účelem.:srovnání .' 
'. ·výhoda. nevýhod.: Redukce, profesorů ze ; zrušených'učitelských . 
, 1ístávtl, bý. 'árci byla' hodně citelnou·~ pro: profesorský ,stav, ,ale . 

. úv-olnční profesoři dali iby se přikázati a umístiti na akademiích 
'a,normálních. středních a odbo.rných školách, takže by protesty· 

profesorstva nebyly pak tak závažné.' ..,,'. ,'.' ,,~, , 
; ;:Naši l1čitelé,nábožeristvLdosud; vycházeli z:řad;bohoslovců, ,: ", _ . 
kteří,. po .. nejnutnějším.[ absolutoriu.;tlíeologiekého, studia byli , 
ustanovovánL po i ,aprobáčtií zkoušce učitelské·.na ~ systellÍisovaná ..:. 
m:íst~.rJato. zkoÍ1šká:se.;dála, y ,uplynulém ;ro'ée 'před .. zkuŠební:. ' 
koniišíďpróf~so~ů,vy~oké '.školy.; ix>hoyědné" tedy,: přLO:~ffední' ' -- '. -, ',-.. ~, , 
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',rádě. KandidáÚ náÓřa:éI, učitel~čs1. ri~boženství' z:, taď,i~i1~ů' ně~ 
,kt~!í hy~i,zápsáni :dřív;e na Husově'Iakultě;v'úplynulém shídij:- , 
';nímroce na vysoké škole bohovědrié CČS'a'pak podrobovali 'se , 
, 'aprobáční zkoúšceučitelské' pro' škólý obecné, měšťanské, pN~d , : 

"', zkušebnými komisemL:při' patřičných diecésních' radách;': '>ď J 
' 

:" Nejvíeepotíží je spojenc(s"účelnou' úpravoú' zkoušekučifel~ 
ské'zp:usobilosfi pro kandidáty z řad laických zvláště provypo
.m"ocné',učitele':čsl;:náboženství;:Sotidim,"ževětší cenb:aHsace"by, 

, 'více -odpovídala :,rózměrůnľnaší církve; nebj édnotlh;,ých'díecésí.' ," 
,ďTýto zkóuškybyse Claly:vhodnězavésti" pro 3zemské'célky 

:zvlášť,; ariello : jenom: při Ostřední 'radě' před ,zkušebnou ':komisí ' 
;stálou,:z'řad vysoko-školskýéh odborně' zapracovaných prolesorlÍ;, 

" )H~ří hys'é11Íúšéli'postaratiosnadno' přístúpIÍé' knihyneb,před-' 
;nášky-kándiďátU. 'Nezbytná: mírnáprakse:y ;ohlédú zpŮlsobilosti , ' 
: a i přípravy, kandidátů, ;jíž : minula 1 a',' nédaliby:se 'ani, beié nedo-- , 
'zírnych,Škód dále' trpěti:' Kandidáti výpomocného učitélstVí'ČŠl. 
'náboženství' na nesystenÍisovaných níístechby' mohli býti' pře:
zkoušerii -, při' diecésních radách. Karididátůmna' místa, systemi- " 
sováná byse měla věnovati~zvýšená: a účinná pozornosť před 

'zkouškami tím, že by se pro ně opatřily zvláštníknihy,aby:jéd~ , 
"notihíé"'s'~a:Wnémuself~pracnishlé~áv'at I aidraze! si lzískávatsáini 

Z" přerozma:nitých ; ví~e', 'méně, přístupných 'něb i. drahých' vélkých'" 
k~ih všeobe,criýcli; :Mimo:toměly by se' pro ně ,:áť pomocFOštřed
:nf, ra:dya'· školních' úřadů', pořádati 'nutné' ,kursy ,ď aspoň'" kažď ý, 
,třetí' rokpo"někoHk:drií, ,a'spoň;po;14 'dnÍ; Pák můž'eíne teprve 

, ,právem. 'očekáýáti ','lépŠí :výsle,dky přísnějšít:prakse:' zkušebllí"':á: ?',,~ 
:hodnotnější"práci aprobováných" učitélů;'čsl.: náboženství "podte, ' 
,refotmních',pedagogických' zásad: PéČi:o' zdatný 'dorostuEite1ů 
'nát)óženstVípokládám. za stejně: důležitou : jako' péči o idátriý. 
'doros(duchovúfch, a obofe'pov~ŽujL za'nejdůležitější;ano1pří-' 
'moživolní' povinnostka~dé~Í1:kvepar ,cxcellence!v riynější po~ 

, :hnuté :a" církVím, nepříznivé 'době.; Oá; vůdčíhó' drichovenského.:a 
/ 'učite[s!?éh.o·,doróstu,zéivisi bzidoucnost 'Církvi' asp~ň,z polóvice. 

, ,.J ~N a ;10\ bý:; žádné 'Vydání ·'riem~lo ,: hýti'dosti v~lkým' pio' jehorie~, " 
" 'spornou,rentábilitu'napoW církevní úspěšné práce v brzké i bu,: " 

, 'doucno~tt';SledtÍje~li!:haše;církev :ozdrávění,' 6živenía'rozkvět 
drk~vního'vnitřního;životá, 'nuže: hic Rhodus; k~é' může, vU:e-: 
příznivé : době pro' církve :nejvhodriěji prokázati: svéop'ravdové, 
,oorodné,úsilí:vriárodě." c':::';' ",;' ' "" 

\ ; .;;, _"<: . ť - ~,.; 1 ~ :-: :;". ;':; ." . ~ ;': ~ . ~.~" 'L - • ;: 

, r .), 

Jižpo:léta' s'e mnoh~ mluvFo:;efo:rmá~Ť/školství a -~'kuÚ~čně ' 
setakéhodně,,~,tom ohledu pokusně: prakticky i teoreticky; pra~ , 
,cuje;' Š~ólnLúřady i nad,šerií pedagogičÚteóreHkové,á pial{tiko
y~ neán,avně'pr,?cují.Néjvícese"reforinuje školstVí'obecné;"pak' 
'níěšfanské,':v třetí řaděro'zvážriějším' a'klidnějším' te!Í1pem',se 
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iéformuje i ~kolství stř~d~í' kat~go~i~. Nejméně,' téměř vibe~.se . 
nereformuje ~školství' vysoké, 'a' přece. po ínéÍn soudu: zdé>na. 

,'o školác~'vysokych . by'še' nej dříve mělo ,začítreform,ovať; Vždyť 
vysok.oškolštíiprofesoři:ódclióY'ávájí profesory; 'střédOšKolské' a' -, . 
tít;:>"' pakiíčitele' škol .. riárCidÍlích. . Ma j í~li 'serefortnY, zavádět' a ' 
dělat i}lirié: nov'é P9kusy, tu musej í býti k 'tómu učitelé' naváděni, 
á ,',dotohá ('uváděni odprófesorůstřédoškolský'ch.: A tito, zasc·, 

'má j Hi ,uplatqov~ ti. na s,tř~dní 'Škole: nové,vých,ovn·é .. sm~ěrY , ,a' ~o~ 
vého,Jepšího'.ducha, museJí k tomu dcistatnávodaprupravuod: -

. syých!učHelů' vysokoškcilských'F Tédý: shOra,\ od hlavy se má za:' ,-
_ď,.': čít óbiózovat"a 'zmlaióvát naše šk6lství,ariénaopak. \:::,:~.',:. 
, " .... ''A, jak !o've'skútečricísti' vypádá?'Právě,'ópačně: ,Volá"se"pó ' 

, • reformě 'zasfaraléhóškolství';'po;důkladném:duševním provětrá: . 
:ríL_zv láště školství středního; ale 'hla'sy ,I a' ,snáhf' přicháiéj ízdo

'la, kde si' často nevě,dí rady, nebpť, postrádají, důkladného 
usměrněnÍ. ,a: ,věcného prohloubení, . svého .• ušlechtHého,.úsHí. Pak' .':to' ,dopa?ne ' častó ď s're.fof1l1l1ini; ,jako to dopadlo " s, riepiomyšle~ . 

, ,·::,ným. "a překotnýín zavede'nitn, globálky; ~Až po:, ~ávédení • .teprve 
: dotazuje, se ,učitelstvo ,vědeckých jmiversitnícp., ;od~orníků .. po 

, ,9obroidání .. Reformrií pokusy,yycházejíCí 'se'zdolá', toliko 'ulpí:-
: vají .ria~'mělčině 'podružností, na okraji ped,agogické. práce,: po:' I , 

. 'stráoají,pevnéhoavyššího dle a věcného prohloubení: ", ',' , 
""" -Vysoké. školy pakbránfse. pronikavějšímu vanu reformní~h 
',světových pedagogických snah a nedovolují zásahu zvenčí do 

'sv~ď staleté akademické svobody a autonomie. Alej nechť si ji. 
, . ,':m-ají,je oprávněná; a dobr~.,Jeno~, nech~ ,samÝ· rozhod~ě a ráz:-, ,. 
,",.ně se reformují, vždyť toho 'potřebu četní, jejich' členové uzná;. ď~ ." 

"vají. Avšak 'po mnohaletém reformním volání nÉmčlni!y :v, .to~: 
směru téměř ničeho, zatím co na nižších kategoriích 'se pracuje 

, :čím níže; tím ·usilovněji.., . \ 
/ ',' Ná theologických školách I nenítomll' jinak: Anaše','mladá'" 
českoslov~nská:církev,. která' 'vše :od ,základů' musí "si . búdcivat 

'á:upravovat: nemá pro své učitele :náboženstVínárodriíCh,střéd.;. 
, ,níéh a' výsokých škol 'i pro své duchóvní,ďvůdce'óbrodnéh6 'cír.;. . 

~kévního !poslánídosudžádné vysoké' thiwlógické školy,~, odezí-
. rám-li. od> svépomocného v lastního soukromého učiliště;J é '10 
.opravdu ojédiněly' výkonriádšení několika udřeÍl'yéhobětavych ' 
ideov'ychpracovníků, . kteří: během' 14: let nahrazovali' jakž" taKž 

'poslání státní vysoké školy.bohovědné/ j éž'. 'měI a . vnitřní církey~ 
, 'ní. duchovní 'život a zdravý theologický vývoj usměrňovat á. v pa_o ' 

:1 tričném' klidu na 'pevném: a důkladném p'odkladě. akademické 
podnětné' a vůdčí:práce'poskytovat 'své', kvasící" se"mládé drkvi,' 

:tY. 'nejlep,Ší plody svého" odborně' školel1éh~l dU,cha.a· sv.éhon'e';. 
rušeného' nejlepšího úsilí. Teď 'snad' dosáhne na' ,Husově' fakultě', .' 
'v nynější k'ritické 'době hospodářských úspornýciFopa:tření 'aspoň. 
"několik ,málopróli!surci'do~entur,' jéŽmá jí, hý'ti' orgánickým' zá
'rodkem '~ýŽené samosfatnévysoké'.školý" v" budóucllOsti. 'Kéž :by 

167 ď: 
o,· _, , 

/ 



-. 

,\ 

, r; 

./ 

-' 

;.," 

, . . , 
Jo ,byÍo'yzájmuzdárného duch()vního·'rozvojé církvéa šKol~ni ' 
jejích''- duchovních vůdců a~učitelů' co' nejdříVe, áby' to rozkVět' 
,Církve'neodnesUza celádesítileU. Něboť jak možno přikládatna 

': ~cíi-kevriíčinnost kritická á nezbytná. 'přísná, měřítka;. kdýŽ dr-': 
kev P? 14 lét nemá ,dosud své nálěžitěď~yYbavenéVysokéškoly?·1 . , 
Je, to téměř 'zázrak Prozřetelriósti, že' se,dosud ,aspóň tak; du~' 
"chovně rozvíjela; :jaK, ji ~vidíme'"a ,žé~neupadla dúchovně; a:ne
~ztratila :sytnpatií" ať.:důvěry iiHdu. 'pro ,své: vzpomenutépotiže., : I ' 

, Až, budé míti CčS; řádně 'Vybiídovanou théologickóu školú, se, svý:' " , 
mi' 'prafes'ory ,: kt(~ří budou míti pÓdmínky: p'ró hódnotnou "th~.olo": .' 

,ď gickoupráCi;: aby j í'mohli :c'ónej vydátněj f sloúžitiquéhovním,u" . 
'vedenía'rozyojL cíi-kv'e, .pák'tepive možno, od 'ÍlLprávemžádati, 

, ~doklady:ď s"éh'oď pronikavého. obrodného 'posláIlí: v" nár9dním -'ži":::;,:,' 
.; <vatě'á, světovém ,duchovriírri~iávodění.,ď,': ",,; ~,',~. " ď ''''L~,':' 

,,:':,:,: ::''';',',::,:,::",.'''' ::*,' ,', .,",,;: ,:',':'\ 

, ,f .:';:Celkový;souhrrtpohledůélošKólstvíVykázu.je:~rieutěšénýrá:z,.; I 

t s~účasnétěžké 'dobyj:v níž,'genius n{lrodainašíeírkve ÚporIlě"a; 
cílevědomě,' zápasí: s':' hmotnýniI. potížEmli,' aby' povznášel: á ,'zdo~' 
konalovaI 'škólskouÝýchóvnou práci c, co t Ilej lépe, V 'danfch-: pq~ " 
'měrech'i vedl' tak'Ccírkve,L národkvyššírrii 'nadpozemskÝlll<,' ' 
·cílům'.' " " ": ,', ,,: C', :/,i.,fr~~R":5r~nr", .. 

", ~. I 
. ~ ,~ , , 

'"~} " ~: 

,~()~~,~~~Y:. ~<:fJ~ť~Ei1NI(r~:Yí., 
REFERATY> 

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

::'; Dr. F. ~.Ho n í k:Duch~vní i~eáty:, o 15Ietéh~' irvá~/ Patnácťle~I~~I/kri-' 
'československé církve.'. Příspěvek k,,' ,tická, to 'dobal. Á:" přece -,BohU,díky 

" rozboru 1 její >sociálně.( křesťanské' ď::-.covYkonáno!~do by hyl vr.l?20 .
struktury. y ~ sbírce ,;Edice ,. Blaho~ ,řeki, co výkonácírkév., nově: prohlá.- o .' 

slav;' Č. x.~ Praha" 1~34; ~Stran, 360., ' šená,na tomč~skoslovenském n~bo~.,' 
Cena· neudána.-, '.. ": "o,.', / :, ženském, mravním, a sociálním 'sucho': 

'. Mi~dý a nadějnÝl~racov~ik Česko--,,: p~~til Jak~ ob~~y':pltiily :od~ú~á 
~" • .".., .", ' • • '" _ _ .' M ';"; .,' ' __ , _ "- '. .'. ". " • • " )' 

: slovenské:, církve, filosof,; sociolog a,;,! srdce' a udatné; mysli těch, ,jež ,pro-
, theolog, br., d~; F. ,M. .. .Hník vykonal'f }Iámovali. ~ov:o~ qír~ev:(yidět,ie .Ži~, 

, " svým objemným spisem" záslužný 'čírí ,', ,jemerychle. A pracujeme též mno~ 
, pr~ ,če~kosio~ensk~'u, cí~k~~;:Spís;je 'hó~ď Pfes'~Š~chny, licl~ké~apy/ .;: né-
" yěri~vá~"síce, předé~Ším,,;pr~ktickÝm.,:; dostati~y .~,úž~mebý'ú a' jsm~: spok~-' 
,', úč~lúm '~írké~ní~,; al~ p~sl~uží' ~elmi' jení. Ovš;~ne .t~k" ~bicho~~ opÚ~í
", dobře i prostředíniÚnocirkevrii~~ďa' sticky ,skládaHrti~e,v,. klín, ,ňýbrž 

jinocírkevnímu. vel~i vhodněje~~~ '" abÝch~m 'se', neodcÍá~alí pesímís~u a' 
psán k blížícímu se jubileu v' příští~,:defétis~u.í, .. ZIDiňuji, se o t~m šíře, ' ' 
roce; kdý. církev: vzpom~né .. ~~éh~' ď poňěvad~p~~~ě.:tak~vá:kn~ha,,;jak!>·' 
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',Jek!liha' br, 'dra Hníka,n,~into ,vše,' ,podal čl,e~styu,al~)zájémců~, ba L , 
připomín( ,', ,j, ' 'protivníkůIIÍnaší. církye,příručku, Ó 

:'; ~ Skrb~~/I1~~ývá', autor svůj spis' . duc~ovních ,základ~ch' církve česko- '. 
,jen, ,;přispěvkem k, rozboru sociálně- " slovenské . .v. ,?smi .hlavách ,nebo čá
,křesfanské "strukt~ry':čésko~lovenské ',stech pojednává o vnitřní povaze a o 

',cirkv~',',ale' je' to ,ve skuteč~osti ví-'" ,úkol~~h ;círi{ve '. ~ové na ~ poli,nábo
~ce. ,Nejen'př!spěv~k,~ale 'opravdu roz-, žensk.o-mravním,' národním, politi:; 
,bor '"d~chovníchideálů" naší církve,1 ~kém a sociálním, př~devš!m'~<;J duo, 
,pro nH,'církév'.prohlášena,jimž'se .. chovní~ p,rostředí" v němž',církev' 

,·.yěnuje a" jež'sleduje.'Dosu'd 'nemám~ ,prohlá,šena, okř~sfanských if nár()d~ 
spisu, který by tak~dkóvě,souhrnně ,ních"p~cích,nové círl>.ve,o mravní' 
pojednáv~l otoníďvšem, c~ církevvY-.,' ~p.rávněnosti církve, ,česk?sloY~!lské, 

,'j, volalo v život a čeho ona chce '~a mu-, ,'I~Jích_ 'zák~adp~ch,hlediskác~, ideové 
" sÍi--:;! dósáhnout, má-li světudokázáti ,výstavby:,o ~ztahu k, jinÝU1,c!rkvíní, 

_ svouie~ní ( v ~ i tř n I 'oprávněnost. ~tedevší~ k;c.í~~vi"od níž. ~e ,pdlou~ , 
, .Dosud,l'rac,oyáno bylo na nejrůzněj- cll~"k _ C!rkVl rlmsko.kat~l!ck~, :al~,l 

.šíchúsecíchnábožén'ské. mravní: kul- k clrkvlm prot.e~ta~tským.J\ tu, .třeba " 
:tufn! 'a ~ sociálrií,l'ráce ,.y:,'éíi-kvi' čsl.,říc!~;Ž~ bylo ,by;s,i icn,.př~ti, abý pře,
"ale br. ' HnIk; shrnul 'vše vjederi spis !d~v~!.-m se s~trany,k<ltoh~ke,byloo nás 
a hodnotí všechnr snahy, všechny ú_v,z~y tak. ~resťansky av duchu. evan-; 
;koly', církve 'jako nove ,sphlečnosti ~eha: I{rtstova psáno; jak ,církev,ria., 
křesfánskés ;j~dnoho hledisKa,tótiŽ "s~ slovy Hník,ovýmL píše. o kato~ictvL 
,s hlediska,·základního pro' naši cír-' ',V, ohledu náboženském a '. vnitřně • 
,kev,s hledisKa' evimgeliaKristova církevním není stránky;,vži~otě naší' 
v: duchun~ší'dobý; Potud'je'spis Hní~ "cIrkve, jíž liy Hníkův spisnevěnovai 
kův ceÍly'v~liké:Kdo chce se poučit pozornosti,:af;'již, souhlasí nebo>va

,0, tom/ cocírkev ,vyvolalo' v, život co ruje.~, dáv'ásměrnice 'do ,budoucna. ; 
:,?na' dal~sÍ'zaťikol, c~ 'éhc~ na širo_Jako . spis 'psaný ,sociologem níCna 

t, 

·ké linii: náboženské a~;avníale j' 'zfeleli; vždy' soéiální strukturu nejen ' 
; společénské,' ~ociálni ,~ poIiti~ké prá- ',' církve:' ale i. společnosti, vílbec' a: izdů. 
, ::Ce;'~ t~nÍu: poslóUŽí '~pis, o ,~ě~ž řeČ 'raz.nění~, spravedln~sti, sociáÍnÍ"óe-

,,·,inamenitě~. JedosH'óbšírný, ale, n~. staví, se \ pohódlně. na " tu "tieb. onu , ' . 
',: yic<:h, ,stránká~h"p~dá~á b~h~toststranu·v těžkém zápase front;:afho': 

l?atei'iálu myšlenkového i Í:Io!íladové- spodářských ·nebo národnristních~ ný~ 1. ' 

:ho.'znač~é in~ožství> Jšou to, ťtvahy, ,brž;v duchu evangelia Kristova stojí 

,\ 

. ki'nimž bude ,muset, častěji 'sahat; pro~ nad : stranami a' dává, důrazná' ducha; 
, ďníýšl,e( jead~mÝšlefa:š jéjich hle~ ;' .Kristova.~ .". "~',,' ,,::;: ,,' ~'I .' 

" diska'kontrolovalsvóu' prÍícii 'práci . Velmi • opravdově a vřele . posuzuje;" 
':c~lé'cir.kveka:ždý; jenžněj~ký~~pÍt_především :,- v sociálním, životě,:~ 
:~obeíri ; je pov?lán' k prá,?Í v. cirk~i, 'zákla~ni složku, ~ totiž rodinu, 2m~n
:ale př~devšim ti" kdož postaveni jsou . želství, ·dítky, a ,opětv,duchu' evan-

, 'jáko ,vůdc;'vév čelo 'buď obci 'neho'. gelia upozorňuje na moderní vady'a -
,álécirkve,af duchóvní, af;:učitelé nedostatky a ,jejich, příčiny,totiŽ na 
:nábo~ens{~í' ať' ČleMvé, r~d'~iaršich" "opovrhov.ání, eva~geliem ,Kri~t~vý~!~ , 
die~ésn!ch rad 'a rady:Ústředni,ai.:Celé',dílo'jezalóženoL'na duchu'" 
pracovníci. slovem, mluveným nebo,,' sm.ířliy~sti,_afjde ~'cÍrkve ,nebo n:á-. 
'p.~~ným; Br. ~ Hník dal. si práci, ,abyro~y:a'státy, a. VYZ~íváco~šem,v len:' 
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vŠelidský, d~esopět tak oh~ožovany správným, 'žen~ní móžno'~bjevitkř~-' 
'ideálvěčného'mfrú lidstva.; Při' tom ,sfanskou pr~vdu hlasováním' lid~, 

"'ovšem ~elítávnadoblaéíchi'alechódí ,(str; 164}"ač třeba zas~ uVážit/má.li 
'po zemi, Jvidíobtíže a ~eporozriměnÍ.i ,nějaké', učení býti vůbec ,církví hhi~ 
'a 'nedorozumění meZi, lidmi':~šech' 'šiíio . jako jednotné, nelze:jinak'i',()" 
sp'oleče~ských f~rmací,' nechce;,.~hni~ .. '. tom ,e: rozhodnouti, než . hla~ovánim, ' 

'Iý ~ mír'" a; :;sh~ilori '·svornóst", i; za· Clmz ' nero~hoduje, se, o pravdě,ale, O' . " 

'cenu hříchu,é nespravedlnosti aveie~ '~řednim přijetí .;~rčité nauky,při,( 
'tiltivniho pohodlí. Křesfanství Kristo~ ďČ~~ž zásada. svobody svědomí zůstá. 
· "O není pohó'dHpo způsobu F ~iaků, : vá zabezpeč~~a.:AnL první sněmý' 
'ale boj,' duchovní boj,>duéliovnfIrii ,církevní nerozhodovaly ď jinak opři~ 
zbraněmi,. za' duchovní i ideaiy;ť:'za jetí .dogmatu ~než hl~sováním. Ale. tl) . 

, ,', pr';vdu, právo' a: spravedlnost. Zk~á to. j ~ou; ,opaku j i, '~aličl{Osti,; '" za VlOene. 
. ,ka:'Spisu· b~atraHníka naše církev , zkráceným, vyjádřením, .. a; nikoli roz. 
,vysoce"poÚéhoVala, 'á to nejen' pro ' dílem. v,názoru na vě~; Při' tondřeba., 
,: seb~, pro sv'ou' v~iti'ní:prád, ~ýbrž' i ' ,dosvědčit, jak opravdově a osÚaŽitě: 
. 'pr~ své ospravedlnění, pro všeobecné ~tivažtije aútor I) zásadních, a základ-

"' • • ' • • ( _...' c 

· poučení veřejnosti bližší i vzdáleněj-, ' ních' otázkách: církevního a nábožen~ 
· ší.' Zvláště' ty: čásÍi, kteri, vzeŠly, z, , ského, života pro [naši, círké~ ;', ~a :př: . 
'odb6rného'školení áutorov'a, ' totiž ze ' o závaznosti,; ~vangelia, a'i o 'zásadě 

, 'sociologického'studia 'drkev~iho,ď ži- 'svobody' s~ědomí. Bylo by i s(,o~šem 
'votai jsou' psány t6ne~ ~elmi vře· přáti,. by,: snad ti z', b~atří, ~kdož: by 
lým,' slohem, značně ::sugéstivním. 'a' plně nesouhlasili s, jednotlivýnÍi:'ná':" ' 

,'mluvfod . srdce k'srdcLi.Jmenuji'tu ,zory ,~utoťovými, ,přihlásili ,se k 
, zvláště stalo liturgiiipotom ó deml)-" diskusi ,v, našich, liste~h.Reférentv" 
'kratičn~sti' círke~rÍí správy a;p~sta- 'zásadě souhlasí' s:'aut6rem' plně.;: :" 

veníl, duchovníh'ovCČS. ,Nemohu, ,'ne- , "Z: --,.',;, .;' , ". "" ", .', '.' 'b' 'r 
" '.' • ,",,' ' ,,' "aroven pnpomlOam" ze· SpIS ",' 

,upozormt,opet na"staf šestou, pOled- "H' 'k" ',' ", ".', '," k' l;edn'a"t , ./,', "," •• , ~l a.nemlen poucemm, la , , 
CnaVa}lCl 1)' pravých "zakladech ,stesb . "'kk' 't' "k ,; ,," .. : ý'b':" "'t' ,', ':..,', .' ' ~ .', ; a la ona Clr evm, praCl, n rz, I~S 

" a:,vychove mladeze: ke stesh, hrdlO·' "b' ,d' ,', " 'd'" "'d' i""; ",,-- d' .' " -, , ,,,' ,,,, .. a. " u e nam vz y zpove n mzrca -
skému,': Tim ',ovšem:nikterak nechci I ' 'dl "h' b' d' ;" '",' ." "', 

" 

. " ; , .. ', ' , em,; po e ne oz, u e nam ,vsem 
nIc zava, zného vytykat llným častem, 't t' "-'d ,: d I" "., '~. h"· '. ' '". '; , " zpy ova 1 'sve oml, z a 1 Isme VS1C 01 
an,l, neté".ktera'ledna o ldeove .. vy- .' 'h '. d I' k" 1" ",' 'p"ra'c"l' , ,,' , , ' se' s ora az o u ona 1 svou .-
'stavb,ě CčS,.o,její:ideologii.',Třeba"·k b'.'I"" 't' . t ",' h":"k" '; , • ',' '"", .. ' .,' '. ", la o" y.o, a 'les y 10 enclc, Clr ve, 

",doznat" ze, l,deove stanovIsko, CčS, k't" h ' b 't' ' "k " . K . t' ... ',. ,';, ' . , ,,, • , ,', 'era c ce y 1 clr yl 1 , ns ovou' 1 
'zaulímane"v:"clrkvl ,od"pocatkuj" aH' ,.' d' 't ,,"., t', 'd b' " ... ., ..... ,,'."" USOVOU.1 mo erm, 0les pro, o u 
zvlaste,vUcem, pnlatem snemem,r. ': 'd" í'" 'č' 'd' "I" b"d' 't' ' t' 'k' '. ' " ", ", mo ern. 1m e e u e rva clr ev." 

'1931 ó"le pochopeno 'naprosto' sprav-", , ,,',; " '" b'" 'd" 't';"'t",:; k"""I' -
..' : " ' 'k'" hm vIce senas u ou aza ,da sp-,ne. Pn tom,~ pronedostate "mlsta. :, ", ";,' , ',', :, " 

. , d " d 'kt" h ,mla, co shbovala a chtěla. Proto, do- " "v recenSl.- o eZlram o ne eryc ,,' ,,;. ," ",,,,.' '", '.. .,"'.' 
I"k t"'''' ". ; ,', .. ~tl't' 'poručriji SplS'CO nevřelell kpl1né cet-, "ma lC os l,'lez mozno Sl vysve lIne ,'''.' '. ' , "', ", .. ' ':"'k'd"/;''';' , 

d . v ' "d" t d d'k" be a castým' uvaham všem, oz ,clr-, osil presným 'VYla remm, e y 1 Cl' ','" ''''.,' :; ,;' .' ,".. "S"'; "', 

pouze,' a ne rozdÍly v chápání veCl., 
Tak:by~h,énapř. jinak' vyjádřil na 
str. 29 fakt, že po převratu a v'"re

, 'volučnÍ1n 'kvasu bylo' méně'přestupů 
k církvím evangelickým: ap: Také je 

~ , ' .' --- (> 

~170 . 

,",' 

" 
" 

, kev našl,mall rad1.' , "pl,sar. , 

B ar~'o š F;' M;ďDr.;LiP~:n;. Dru
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'Nár. osv~bozenÍ. : Tisk. "Pokroku", 
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Týž: Prokop VeÚký.' Vydal Mó- Husovy fakulty,v'Praze, ále plně ~y_ 
'ravskýlegionář; Brno, ďľ934. "Jako' 'hovující: póžada'vkům ,jednak; vše:' 
',2;'!'svazek sbírky ';:,BojovnícL iasvó~ obecně- vidělavací~;: ale' < jednak téŽ'
"bodu;", 'Tisk: NáI-:',:knihtisk#ny v' , nÍoderním,hodnoUcím soudům hislo:'" 
-Mor:,Krumlově»,Strim,104.' Cena' ~ické vědy,totiž spisyóLipanechao, ,_ 
Kč 8.'-;, ď Y 'Prokopu Vélikém, Vedlebróžury proL, 

PÚistyléii: vzpomínky lipanské dr. Urbárika:aFr~Loubalá -'jsou' tó: ' 
tragedie ,',' a ' hlá vnfho ,'vůdée bra tr'ské~ snad' j edÍIlé tóho" druhu. c Třeba • kon-~ 
h~vojskaProkópá 'Velikého; nepři-' ďshlt~vati; ,že dnes veŠkera snaha dí-" " 
nesly;nám'větŠí žně literární," jež ': váFse na 'naiihusitskou ,~inulost:;" 
by' zhodnotila události, zlé' doby v :očima'palackého a Masúyka sí;OČí- " 

"dtichuénašéhonároda~ Je" to 'ovšem , vá~s malýmH'ýjimkami, -' jenó~ 
ýělrni ' kar~lde'rislické ~ pro' ,mentalitu ď na, bedrech Bartošových. RozhodiÍjící 

I, • ,_,' ,", I.' < ,', :. ~, .' " • - • ť 
, osvobozeného národa a ,velmi smut- 'historickávěda~naše,: fórmující 'dneS. " 

, 'né.Aby se dnleŠnínárodvyvarovai prý: , náz!Jiy:;našich;'středoškolský~h~ pro-' , 
,: historismu 'a s'entimentality, ,tu ra- , ,.fesorů:, vychovatelů naši, budoucí ÍÍl-' ' , 
'dějr;se dudiem ~vrací,' v' dobu poM-' teligenFe, "ocitla' se:,' svým~':viůd~em. 
lohorskouť a protireformační, ,dívá prÓfi\ Pék.ařem na [~estách,'jimiž ~ ne:'::' , 
se'na,ty doby'a ty' děje, ježpomá- ,liráčeJa'před,převratem'a bóhdá:ani ' 

,haly' j~j 'ósvobodit,,' ~čimakátolický-' '~" budoucnosti". kráčet' 'rÍ"ebude,;: Ale' 
,',:ma,3arakbuskýmá"přikryvaje' s~ůj d;'es je tomu:bóhužeI tak;~K'tu -':", , 
, zórírý' úheJ, • zdá~ím ;ek~aktní 'vědy. ' 'při; opatrnosÚ' a bojácnosti 'někte-' ,', 

,Tak:' še stalo, \ že' , právě' múžové, hi:: rých. historiků' jiných :....., jediní Bar': 
, 'storické Ýědynechali' přejít' celhe~ toš 'aH~ejsa, profesořihusitský'éh dě.; , 

J. 

,J celou dobu:vál~k husitských' od r:' , jinna evang. Husově fakultě, 'třímají 
1420 '~ž ' po'~Lipany,téměř' bez' po_pevně- pero' ve'. službách historické' 
všimnuUá 'velmi, chladně, ,což platí - pravdy a 'jestpovinnosU' všech ;ver:' 
ovšem. především ° ,Lipanech-a: Ii~ ných čechů,jimž naše,mi~ulost ne~l' 

", '_ panskéÍnc' hrdinovi: tř'ebas:,!r!1gicky , poblou'zeÍlÍm, : nýbrž slavnou'epo
:>táni' zahynuvŠím.· Literární; výtěžek, chou .,:"..:, třebas u ,:Lipan a; později 
,repi~sentOván;jesL několikačl6.n- 'Úagicky,; končící: '-:-;:-: . podp~rovati,. ' 
ky novinářskými, lez" ovšém" jsou je', ' v ' jejich : usilovné -', a ideálIÍi 
různy : podle hlediska ; pisatelů> (na ' práci,',A dnés~ v 'době, kulturní r~~ 

',při prof. Pekařé v, Nár;!Politice; na- akce- jest' to, především povinnost! 
zývá, Lipány 'štěstím; prócnárod)"; a - všech, církví" evangelických; u "nás 'á • 

přednáškami a: projevy, 'af: již, v, cír- naší, -ČeskoslOvenské; církve,' totiž 
:,kvích,: ~,: _ korporacích pokroko~'ych", šÍřiti v .lidu slovem psaným' i mluve

jež udržujUiriii Palackého,' nebo přL ným,názory,hlásané v Lipanech 'a , 
"státní; á národní'vzpomínce, u ,Lipan . 'Prokopovi,v ,obou' ~piscích. Autor v 
a!vPrazetidpřipomínaly nám'dnes';: "Lipanech'~ .ve I čtyřech staUc~', (Do~ 
,potřebu ,svorno~ti '1:1 jednoty. Tím mi~ mažlice ,a, Basilej, Mezi mírem, a vál
leji působí' na českého člověka, 'jenž, kón: ,Lipany"Konec. a 'význam Li-:, ' 

", neztratiL, V' opoj enF osvobozenskéIll ' pan) ď rekonstruu j e;:ď populárně ': sice. 
správný' ppstoj • ani, k:' ~inulostL ani alenaproito 'i kriticky a lve: 'shodě -3 ' ' 

, , k: přítorimostia' černé:nazývá dále ~ejnovějším;; : bádáním historickým ~ 
černým'a bílé -. bílým, dva malé sice dobu ' p~edlipanskou;',; probírá"přede; , 

, , spiskydr.:F;- M.,Bartoše, profesora vším,;příčinYi .jež lipansk'oú kata-
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,strofu' ! přivedly~, líčí' bezradnost, ' A' kdo: nechtěl" anL to c minimum 
zkliunání, ale i; chytrost· Řima'v, Ba~ , : dáÚ?,BylLto"pÍí.ni': ' a;',-':;', 'církev,' " 
'sileji, a, bolestnou rozháranos!o:pro~ . totiž jejbtehdejší, záshipcové:, Chy., 
radu, nevraživos't :českou~aLjiž po \ " bou husitti, bylo',.'žé • přišli sé s~~ , ' 
stránce, soCiální á' politické '(páni a'~Lideály příliš, záhy;<A,.;a: to,za: 
města) ,nebo p~. stránée církevnqka:. v,' sluhují 'snad odsouzení?' listě nel 
tolí~i a husité) 7 nebo ,typickou' ne.' Zasluhuji nášíúctu, !l0bdiv. A ,dí~ 
sv,ornost' českou m~zi bratřími; samý.' , ,ky.Be~nich,nebylo ,by:moderních' 
mi, lipanskou 'tragedii samu ·s~',vše.svobod,' jejichž, byli prvními borci~ 
mi 'cnyb1\mi, (ani Prokopa nevyjí" Nelze tni; nic; viceřícill,než ,aby:lidé 
maje) ~aš~ch, otců, chybami" .:které' dóbré,vůle :::četH, spisy, Bartošovy\a , 

.ď, ~'my, dnesdasněvidíme (po 500 le~ ~ církve ,abY'- je·,išířily. ,.}est, takové, 
tech), a kterých, neviděli. otcové,; a' četby;dne~ ; třeba )Íaši době :jakó. ' 

",;-'n~ konec ,následky, Lipan pro olid, a soli.",., ,. ',. ,; '.,' -"Spisar • .',' 
, ' " ď ,. č~ský :národ: nábo~enskř:politicky., J:a~S lav.í k: HusitskárevotlJce. 

'a: sociálně. Právě 'pátá část"Lipá~:' '. Studie "histoÍ'icko.socioiogická."V:' 
"je ,nejzajímavější, 'poněvadž' hodno. Praze'1934, Nákl.':"Orbis·,',;v Praze' 
/th kriticky;': ne' slepě ,lipanskou tra~ "XII;, stran,127;,. cena KČ: 19.":':;;' ' 

gedii.. Velmi',správně\upoz~rňuje ".q~iavné kadidlo, ;i~ž< konservativ: T 

autor na' splývání ,motivů .~ociálních,' , ní" strany, ::spisovateJé, i historikové 
a, politických s cír,kev?ími a: nábo. . štědróu; rukou; byli sypal(,~ zápal~ 
ženskými" což, husits~é,válkyá' hoje ,', n~ti,oběf neobyčejně ; schopnému', h. 
za' demokraéii tehdy; vel!lli kompli',rieristoviďAlorechtoviz.Valdštejna 

J. kovlllo a; '-::-lipanskou ",tragedii po. : při, 300Íetém':výročL jeho, s~řti,' ,né.' , 
máhálo přivádět. ;,; ,ď , ' zbytně '-volalo pozákřiknuU,:á {vy • 

. ~ 'Ve" spisku '"Prokop' Veliký"·· sahárovnánt ,Obzvláštn~m; způsÍlb~m:, se " 
,ď ~titorhloub'v dobu předlipa~skou, o,t~ přičinil:odvá'žnýa h~uževnatý 

až v;posl~dnídny Žižkovy; protože', ". historik di; Jan: Sla~ík;:"který.je· 
. kreslí před našima óčima'obraz· hod~ nutnou ~ protiVáhoU: '. prof. ,dra'J.' Pe.: 
iiéh~ ,,,syna~! Žiž.kova,v'elkéhonejen kaře nejeií 'vzhlédem ,k'ValdŠtejno-: 

.... , "'; vojeriského vůdce,'; ale i' státIÍ~ka a ,vi; ale .zvláště též vzhledem: kdeho 

\' 

, , 'politika, J Prokopa. Bartošovi poda~' . hodnocení' husitské ,reformace, . " <, řil~ se ve ;' třech kapitolách. vyvol ať, ',: ::Prof; .Pekař~vÝm,n'adni{ru; důklad • 
. ' lapidá~riímislovy'a:rysy ,postavu 'nýln' čtyřsvazkoÝýlIldilem ,;Žižk~:;a: 
-Velikého ,čecha· li bratrai~ muže, ,. j a·. jeho:: doba'!; snaží, se ; úplně . 'zvrátiL 

; k'ých'bylÓmála nejen v dějilÍ.á~hna~ ,;'dosavadní,'názor ;:.Íla ,~ýzn~m'~ Iiusit~' 
'. šich; 'ný-hrž :i·'v dějiriách; světa: ,A ~ skéh;, hnutí. ve ' smýsl~ , našeho, riej.i 

.. nechL všichni,:kdož': husity' by ,nej'" lepšíhodosávad~íhÓ historiografa'Fr, 
ráději'oinačili~ ~,po vzoru. dřívější, Palackého i A; Deriisě" V.' Novotné· 

"naŠí ,;IÍěniecké'šlechtyj-":' za· bandu'·' ho"T. G. Masaryka'a j.,;podlénichž·, 
". ,;žhářů'afupičé;, itech! čtou úryvek' ,liusit~tví ';i ,~Ri' W. Seton; ,Watson 
; řeČi Prokopovy v ,Basileji;, aby' 5i< 'uznával: HúsóvuJdobu za' epocháirií ' 

. uvědomili,; proč h~sité sahali k ,meči ~,avrchol č~~kých. děJin.< H~sitská re~ 
'.a : válčili, totiž, aby' ~hájili sebe d formaée, jest.podÍe; těchto, mužů vě·: 

vlast svoú '- a; tedy i naši ."-pÍ,<ed dy:'nejvýznamnější historickóuudá~ 
nájezdy': křižáků ,'. němeqkých. 'Hu. . lastí. Českého národal OŽivenÍ' á zdo~ 

~~it~:,~Íioho:nežádali, :aby, oyl,.mír, ko'nalenídósáhla"v iefo~niabi česko. 
- I' \", 
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bratrské, kter~u :,nazývá T.· G.:Ma-" rou' staví próti Pékařovi a 'Chalou::' 
s~rykshod~ě sPalackým:,;,vrcholem "peckému své st~novisk~ YC1~.chúl'a.:. ',:' 
~ývoleČeského:~ároda a 'lidstva~', lackého, a, svého ·vlastníhostudia hu;; 
(J, 'Hus; :157); 'Na: tomto, hodnoceni sitst~í : 'ne ,jako i něčeh~ vď "dějinách 

,husitstvia ; jeho r vyvrchole~í;~ Pala: ojedinělého; ale jako jednu ,z čet~ " 
ckého'neodvážil, 'se a ňesta~il' vyjma' ných;'revolucí, a, to, revoluci sociální; , ' 

",katolické ;, historiky: ',' dosud 'nikdo,' ktérou nutno: stúdovatá' hodnotil: 
podstatně měnit, až'próf.;J.' Pekař;, netolik;;' podle ,methologi~ histori~, 
Nestalo ~e 'tak hned nazačátkú'je~' cké,' nýbrž'ivědy', sociologi~ké.·,A 

, ho' vědecké čimíosti" nýbrž' p~zvoIna li tomu nestáčí jen historické 'prame~: " 
'á teprve :kálem 'r. '1912, kdy' učiníl, ny;" ali( i psyé:hol(/gie ' revoítice;: Né': 
útok ~a '~MasarÝkovu filosofiidějln 'Ííplňou: je' práce' Pekařova, ,e který ,', 

,hrisitstvia .ref~rma~e vůbec' li popí"; , posuzuje:husitství" jeno~' jak~: jev' 
ral, že,' česká otázka: ,je 'Iiábó'žén~' historický,;a tó namnozepodle' svě~ 

, , sko~, ; al~ ,riárodní. Husitství' jé P'e- '" dectví', zp~avodajůďsouč~sných,' Je 
kafovi :' historickou "událosÚ;' ': jeŽ : potřeba, zpráv z' odstupu a/posudků: " 

, n:ut~o studovat a: h~dnótit podlé do- ná: základě - pravideÍ ' soCiólogicl~ýi:h,,; , 
, • chovaných historických prámenů' ja..: podle nichž se' husitství, jako re~ó-
, ,ko hnutí čistě, středověké; 'neštěsťí, luc:e, a' to, so~iální, vy~íjelapodob-

, 'ňároda', odxiJíÍl souvislost' jeho' s;ná';' . ně jako jinérevoľuce obdobné 'dří-
. božeitskou:ieformací' XVI;" století;' vější'a pozdější. V: t~m má ,Slavík' 

'neuznává táborského" de~okratismu, ' pravdu; že' Pekařov() hodnocení. hu- " 
ŽižkustaYL'dóblízkosti;,I~pkůa sitství není úplné,' a proto ,~adné;, 
psancfr", Lip~ny~ nepovažu je : zá: žád~ R~z~hází~ se, ~ Pal~ckýmj Masary";, 
né n'eštěstí, ~ nýbrž za kýžerié 'vysvó~ kem předně v ď různých,' měřítkách;, ' , 

, ' 

" 

bo;~ní z nerozumneho'boje s Římein; podlenichžďvyIÍáší' své soudy,' 
Prof, ,dr,' Chaloup~cký' vydat~ěď Pe: ,Hůsitstvíbylo' révolucí, odbojem ,t, " 

kařovi', poniáhá,po~ážet', fiI~sofickou ' , proti, dusivému' poručnictví 'římski .:: \ ' 
koncepci hu'sitského hnulí,o'd: něhož' 'církve;, kteí-ém~:o~o> 'nadřaáovalo, 

, 'náš Inárod, o.Čí'stilá b'itva. ll' Lipan ;.j~- autoritu'; bible ·a ~os'obniho~'pochopení, ". !, 

ko'od'ďošklivé ,hlízy sVým' ;~čistríým á uchvácenHejiéh 'pravd,'V toní Hu~, ',; 
řez~ni;'PoÚeboval-li (náš: národ hU-byl múčédníkem 'pro svohodulidské:: , 
sitstv'ík,'U:drž~vá~í fevolučninálády ho I pozná.ní j ' byl hlasatelem' pokróku., 

':protí'-.Vídni, po převratu sÚyáse si-, a'průkopníkemnovélíověku. Nevy
tuac~ pódstatně' jinou, a proto je, bojoval tenvelký\boj,: ale" uk~zal ' 
třeba podporov~t nerevolučnost"al~~ideáI.Tiní,pakprokázal i se svýnÍ, 

,státnost." ,_' ,"hnutí~; 'jéž I vyvolal" 'neocenitelnéc 
,"ProtI" tomuto', znehodnocení ·naSl služby,všeobe~nému • kulturnímu 'vý:'- , ' 
husit~ké,~}eform{ce, vyst~puje ,,'mllllo '., voji švěta~ jak' krásně to :: ocenil'A;., ~,..:, ,~,. 
prof. dra Bartoše obzvláště dr. 'J; , 'D~nis: ;,Vímtéž;'žeóněm státečntM " ' 
Slavík/svými seriemičlánkůvNá- 'husitům:a ~ítěznÝ.m':zbr;ním,.jejidi .. ' ,', 
rodD'ím 'osvobozeni a 'zvlášhlích spis; děkuji, i žé ' dnesnebtÍdu ',úpálen.~·: ,r) , 
čicnv .. No~éÍnnázoruna húsitstvi~', ,SociálnLkrlsetehdejší;dohy pci~'" 
.. Dějinách a', přítómnosti"a Y posled~ , hnula 'Husa' kútóktÍ. , na_úpadkov~ 

, ních'. dnech:,~elmi ~ilenas překvapil 'theokr~ti~ké' feudální! sociální' řády; , , 
před' 500,VýÍ'oč.ím: Íip~nské':bitvy , Y, (první řa!Iě, proti nad,titěrným ~ír.;: . 

. , ' knihou' neobýčejně ,:záslužnou; ,', kte':':, kevním státkům,:, a tci' 've p'rospěch" 
~ , " ' • " • J" 
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:Ži;lu lai~kéh~, Kóřen. 'azdůvodnění, lání jejich á provedení' všech svých 
, ' . požadováné sekular1sace. éírk~vního. . velk~lepých plánů,.pro'~ěž tehdejŠí 

majetku viděl Hus v . odklonu církve' . dobaj eŠtě 'nehyla dozrála/: 
, : odap.oštolského ,kře~fanství, čili po-' ", Poslední,' signáLk soustředěnému 

dle, Slavíka .'. husitská; revoluce byla'.' útoku na demokratickou ,linii; dal. ne- " 
.,ré~olucí sociální. ~důvodněnou 'podle přitel' pro pokus o vytvoření i nábo: \ 
,povahy;tehdejši': doby; ; totiž,n~b~~ 'že~~ky. jednotných, Čech obléháním '. 
žensky; Slavík ,soudí, . že: se 'obyčejně . Plzně, Lipany. ó~hroinily husitsKou' 
.zaměňuj,,:::s~ciál~íi tendence' se zdů- revoluCi, :,která ,yša!c n~může býti 
·vodněním,'. Jakmile husitství' rozšíři- , zvána. 'neštěstím, . třebaŽe 'neuskuteč-· 
10 ;bitevnÍ' frontu i>p~oti šléch'tě, mu~' nila, vše~h svých' plánů,' 'coŽ "bývá' < 

:.selo'.nutnětehdy.· v nero~ném '. boji '.obyčejně u,všech revolucí, Srovná~ 
podlehnouti, ',Slavík snaží sé' . nábo- váme-li:' však pasiva: a'~aktfva husit-·, ' 

:ŽensJ{ýprvek- prohlásiti'za, poste'rius, ,ské revoluce se" Sla~íkemtďnemůže->,', 
coŽ se' mu ,daří sice,' ale ne.s úplnýrri' me neuznati,', že· duševní; niravní' i 
úspěche~,;, ' " . ,.' .' hospodářská, pa sivá byla dočas'na::' 
, .. '. Velníi 'př~svědčivě>a"synipaticky , Úspěchy,,' ideové: :' dJŠevňízoc~lení. 
'r~zkládá Slávík;';že husit~tví"j~e- nár.oda, náródnostnLuvědomeníj ho".:: ' 

'novitě . táborství . ~ Sirótkové známe- ' spodářské: :obmezení světského" pa~. ' 
. "nají ,p~z~ruh~dný 'pokus: ode~okra- nová?-L,kněží" '!r10sílení, ,dérií.ókřáti~~' .. 

tisaci 'národa,Hús' vyvolává :záj~m :kého smýšlení převyšujLné.úspěchy:, , . 
'nejširšIl:h' vrstev o veřejné. ,otázky; ~. škoay, Národ: školou .i revoluce "zí
'oupravu'srychpotřéb" dává jim'k skal,vnitřně,a přispěl k celkovému, 
'tomu opr'áv~ěníslovem,i pérem, tak~ výv:oji lidstva, vždy! ne bez, důvodu, ' 
:že,pqzději'dochází: k, sy~patickým se 'yyjádřil dr, M,Luther,,'že,do 

" .shró~ážděním na'vÝŠinách' a' ora- jisté ,míry .'"bYli·'jsme:všichninevě-.. 
'třet':tiživlu;yenkovského:s ;městským, domky husitf', ' ... ,' ':.: 
:Dem~kraciese. podporrije .a, projevu>, ,Autor zaslouží pro své ,vědecké 

" . .je ;iy, litu~gii,vp~ažských artykú; 'úsili, jež 'projevuje,i,,: tétosvé~po~ , 
",lích~:Y, husitství se projevuj~ .pokus slední knizé,:,plnéh<!uznání."";Píše,' 
\:ó 'demok~atisaci': národa .'. jmeno~itě "ja~ně,' odůvodňuje se yŠí .. d~kla:d~ó:, 

posílením ",livu 'nižŠí. šlechty a nÍěst,· stí, nesoudí j edn,?stranně,:nýbrž <. u~ 
'takže se ty nižší 'vrstvy dostaly i znává i stíny, toho,:cohodnotía']ne~ 
na sně~ a k :uplatňování svého vIi- zamlčuje světlých stránek doho,",éci 
'v~ .na řízení.; v~řeiných : z,Úežitostí: .. potírá, , ' "'. í .• :.,',R,: Urban. '. 

, ,·':Národ.se !rozestoupil' na.·dvě;'fronty; ',: L u d w i gL ~w i s ó h;níOstroÍJ~ďv 
,Jednotu)"panskouď, ~ ~atricijským nás, překlad Zd" HofmarÍnové;.' 1933í 
·mÚtským,: živl~m ; a Jedn~tu" město. nákI. vf Petr~: v. Praze, ,: stran ,263, 

' .. ~kou,se,zemanstvem či' nižší ,šlech- '. cena brož, 30 Kč,váz,A5'Kč"Autór 
tou,alidem, selským;:Zvítězil zájem dovedný~ perem napsaL román' ieži-, 

. třídní nad 'nábožen~kým,. tákže; do': vota': polských a., německých židů; 
, :šlo 'k ,obrátu ,či', neblahé. :obiryklé pe- .. kieří trpí pod. dusivým ,tlake~ <s~éhó . 

ripetii,,:v,' 'dějinách ,revolucí' zvané ~osudu: R~ztrouŠeni mezijinýmináró~ 
,thermidoru"Po.:prudkém náběhure., .dy,přizpůsoDují se jim, ale přecépřk 
voluce ·uvázla. na ,četných: překážkách ,tom, utrpením pro ztrátu ,své'vlasti' 
rázu duševního, sociálního:a ;~áród-~ někdy i,proti :své.vůIi podržujíizá
nostníh~: Její síly nestačily naizdo';,kladní:;rysypováhového:a.~asov~ho .' 
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svérázu.' ~ěkteří ~ z ď móderriích židU:: ďpatické je ~Ínýš'limí~abínaHac;hena: 
t ,od~izují 'se pod 'vlivem', společenské. '"Věřím," žeúčinn~Iásk~: 'vybuduje 

l
~hO prostředí, s nímž se, často' i příbu~, ponenáhlu, lepší svět,' svět b~átrstv~,' 

" .zenskymíí;í, svému, nábožimství, tra· a míru. :Až bude te~to světďdobudo~' 
.. " ,. , . I 

dicímsvých' pravověrných předM. ván, Iiude 'mezi' námi i," Mesiáš." " 
'i.Le~i~~h~ ,'vkládá svůj nesouhl~s (233.) Vinu za ,ukřižovánísvádí, úpl., 
dá ~ 'ú'st sv'ému:' druhu ,z university ,ně na Piláta:; , " , ,"' (} 

';'Dáwsono~i: : .. Nevím, zdali židé, kteří' ,,' Kniha je plna psychologických;stu~ 
:. se snaží nebýti židy, : Um' získávají v dií' o židech,nebof ;titoz obranných, 
'~čí~h inteligentních lidí:~' (262.) Hru. důvod~ ;j~ou advokáty a, takéX léka;' , 
. :hý ,ú~isk , litevských' námořníků' vy~ ď ři.p~ychiatrY" aby ,:~ohli· slouŽiti' ' 
'pudirďJak~ba 'Levyho,l do' Ameriky,svýmsouženfm soukmenovcfrni;kteří ' 
kde,' nalezl lepší domov než v Evropě. po tisíciletém útisku: od gojimv goles 
~.Jeh~s~ ArÚlr se stal z~amenitý~" podlébjípsychos~. kompleksu méně. ' 
.Íék~řem vN~w York~a "měl snahu cennosti, af se~naží a:dělajíéo chtě

" :~eďstáÚďdobrým,AmeriČanem. Potlá. 'jí, aby ,přestali smýšl~t 'ácít~t· poji. 
,> ,ď ,Čoval vědo~í. svého židovského' pů. ' ,diš, "Neboť a! dělal. žid; cokoliv, :zd. 

"vod~, oŽenil se' s;Američankou, jejíŽ ,'stával nápadným; byť ;~epa(rně,pro~ 
otec, byl'emigra'ntem a, prótestant~ tož~zůstávaI odlišným/ byf,n~zIÍa • 
.ským, pastor~Ín, , Oba se snaží ,'jako telně" a. proto,' na; vzdory; sl~š~ 

:\' vidělaní a 'milující se Imanželé "po· nějšímu, chování 'a 'upřímným' profe~" 
vznéstt>se: nad konfesijní a rasové' stům, zůstával stále terčem a' tvorem' 
~oidíly" ale, marně,' Anr dítě ~ riedo~ , bez ochrany, Z tohotospoj,mí, mimi';, 
-vedlo zdolati neobyčejný vliv příouz- 'kry z oddanosti, s mimikry na o'chra
ného starce rabína Moše Hacohena, ~ú vznikla spletitá, chorá, mírně ztrá
je~ž :,v , Arturovi, vyvolal, potlačoyané pená, nadaná, ale zřídka ,tvůrčí, citli.' 
rodinné staleté dradice, ' proliudil ,v vá, domýšlivá, :podlízavá, 'senti~en- , 

, ~ěm_. rasové á národní, uvědomění,' tální, : tvrdá" :vlastenecká, revolucio. 
takže opoušÍí 's~our()dinh, " rodiče a nářská,: moderní židovská duše;' jejíž, 
vstupuje:do,služeb iďeálu,své krve, všeéhny:vlastnosti, "hrdinsk'é 'činy,' 
~by pil: z poháru goles, (vyhnanství). zrady; a,' všeéhny: z~atky lze. určiti' 

, ' 

Nás f z'li jímá" sti:uíoviskó ' 'autorovo přede~ a je jiŽ existenc~ sama' o sobě 
-k'Ježíš~vi a ifariseům:. "Nenamítali je ,krutost a, kříž,,'; Alec~ pak zbý-

d' I" t' t'h'ké'" 'b' vá,~,ne."ILúpIÍl,éi~hrouc'e,nl·:'yas-~ho\," , ,.ani, osbmá o pro 1 e lC mu 'ne , _ 
_ -čistě,: duchovnímu učení ,'Ježíšovu; . vnitřního; já, 'jež jest dalekohrozněj- - C 

"',který neřekl nic;"co ,by uždří~e, nCťl.' 'šínež poilíženia zoufaÍství., ,";,(125):':~' 
',býlořečenó mudrcem nebo proro- 'Co žfdům tedyzbývá?Je,pra:vd~u, ,', 

kem, ~ic,. co by' uidřiv'e 'nehyloďu- že s~ židé' dopouštěli mnohých; a ·těž· 
:z~án~zák~~em ,v' m~oha" židovsktch kych " chyb: 'a', hrúbÝch proviněli1· 'na 

,,' .svatých k'nihách ~ebo v, ústnírit 'po- . obyvatelstvu" mezi nímž a z něhoŽ p~ 
'-cl~~i::; Kri~tus je .aut~~o~i '"věčným staletLžili a tyli. Ale chybovali ,i'kře
symbol~m' moci' dU:cha' proti' spoje~ stimé různých, n.á'rodů,žese nes'na~ 
~ým :'silámjtohoto' světa:: (94), Uzná~ žili ,vmysliti a vcítiti ,se, do trudného 
vá:i jeho :učenLo ,bratrství, ,', nebo!; osuďuHdí bez':vlasti,,, kteří" si;hledi 

. P~ť, , .. feclin:ě' br~tr~tvím' s~: slabými pomoci" rozin~nitýini vh~dnými.i po
budo~ ·silní. ;~ch~áněn{před hříchy chybenými' zpdsoby a ; tvoři- ~strovy :' 
s~ésily;, ,\'~NéÍné~ě iajíma~éa~ym- ' ~e~inárody; ,Posíyšte,kter~k. ~čeny , 

~, .• ,. ,~,.,~ 1 '," , " .,,_ ,,,. "'~ ,~: •. '.' • ,,-; ,.~ -. '~' .. '."." 
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žid, lékař; usazený ýA~erice'podle Lewisohn, za~hovává si· rovněŽ vážný, 
, ' .. autora ,obhajuje' .židy Oz nařčeni.z smysl. prorodi~u'.a ma~želství;což: 

, chamtivosti:·, "Židé jsou's!áleještě prohlašuje' za , důležitý\"hygienický , 

.' 
považováni za ,hromadiťele peněz,~ 'prostředek aspolehlivou:cestú oku' 
lidi 'prosté'vší duchovosti a' křesfan~: štěstí: Do~nívá s·e,'."že hybýlo :Ii~ 

_ ská chátr~ ;je: stále ,ještěvpře'vaze. ',se veliké části útrap' a llOruch vy:: 
• . Trvá to už tak dlouho a cep věků bil ;- hnouti,' kdyby 'si' lidé vážili' Ie'gálrií

ď t~k nepřeÚžitě a: lež' seJak zakořeni- "ho, ~a~želstVí: ~éně 'a, haÍ"monické~ " 
, " "Ia; že, by; nebylo divu, kdyby, sku: .ho spojení '~íČ:e",(225).: škodavšak( 
. tečně židé zcyničtělia. si~věli pouze" že: jetómu ~é : skutečnosti právěna~ 

,\ 

" , na: materiální, strán~e,věci •• .'Peníze'· opak; LidéusilujíoduÚvní' splýl 
:'jsoujistotou,zbraní,.ochran'ou.,Zá ně' ~riutí ,v manŽelství,"ale spokojuji' se, :, 

lze' postaviti domov ve ,světě bez do;: přečas'ťo : I~gálnfm rázem,; čistě" vněj: 
~ova.'· V ~ neštěsth jsou j edinou spo~ "ším.' Přestó však hrdina 'Lewisóí1n~va:, 
lehli~oti;;ěci. Snepřftelem sen"eÚ' románu:' dáyá: podlotihém I vnitřni~, 
ro'zumně vyied~ávat, ale :Ize, ho' pod~' boji pře'dnosthlasu rasy; 'opouští, dí~" 
platit; :'." (256--'-7)~ 'Jistě: vám často;' ,tě, že~u a ,vše, ' abYnásledóvaI. ~livu " , 
napadl. s~ciálníradikali~mus židft; :af ' náboženství' a~vstóupil dosl~žebše~;, 
ruských' bolševikÓ. ~čiji~ýchsocia~' '.~hi~ah ':.::... áucha slá.vý:BoŽi'a: svých' 

! listů,- na př., Adlera, Marxe:~ j. ,L: pr(JIí.ásledóvaný~hsynůIzraeíe vRu~' 
L~~isohn,to'vysvětluje psychologicky' ,~un:sku~Stoupenci : pohlavn'( nÍi~~ / 
~~Imi zajím~vě: "y, klidných, dobách . manželské v~ln'osti~ nenajdou :'ú.'L;, 
jésť snadn'é a zřejmě ,výhodné ~ spojiti: Lewis~hnaŽidnéh~ porozu~ěrii-' pro 
se se silnými a ·vítěznými.;'.Ale vět';, . své přépiílfé .seksuální :nhorý:,. Pí-

. Šině; 'židů' se: to': Íledaří.,. 'Cosi ,je' šef: "Nutnost manželství, ~e zá,k~n:'
\ zdržuje' a pudi, abyhyli se slabými':, ná, nýbrž duševní, nutnost; a nutnost 

, , -proti' mocným'" a 'S ' pOI'ažeóymi proti dobrovol~é věr~ó;ti: vYplý-vá. z' faktu, 
, vítězným; t :Akdyž 'riejsous, to ~y'; že v;evšech :přípádech,až návelice . 

" <, I, " ~, . " - - , I' ,~ 

, mýtiti zésvěta': slabost -a 'porážku vzácné výjimky,'žena, která sevzda-
'vlastního nÍíroda,' staví 'se, jako Marx' la' panenstÝí,. nepoznává rozkoš 'z, , 
n,ebo La:saIIe~ebo sto jiných;pob~k' : aktu lásky; ,pou~e bólest a' zklamá';' " , 

" slabých" 'utlačéných.a poražených ~ľ .. ::,.(164).' Ekstrémnfm ,feminist-' 
celého světa,.;:- Proto se pra~děpo: 'kám píše,pakautor,do památnlktÍ:' 

I dóbně 'ž1dé' udrželi.: ~ VŠichni ti; ;,Že~a plní. ~vé skuteč~é poslání te-
!<dož neznajfporážkti"všlchni'zasle~ ,prve'tehdYí kdyŽ je zl~ména láskou 

, 'peněa"surov'ě'násHni'budou jednoho ,a:mateřstvím",(175).:' ;~:: " 
: dne rozdupáni .v ,pra'ch~ •. :, Ti, kdož: Román Lewisoh~ův; ,je Ic~nným a 
,přijímajíporáiky ;se všemidtišey~í~ zdařilým příspěv.keni, k: p~ychologi~, . 
"mi n~sle~kk,majLnaděii,žitL n~~.: ckému' a: ;oéiologickémushidiú' 'ži~ 
vždy/~'::(95.),:, ,', , , dovské o'tázky.Odv~aCíine' se od nich. 

Me'zi 'riáboŽ~nskými: a, rasovyml Íletolik~ ~inou'naší, a'lé přésto 'n~~ 
!I',:poutyneIÍ1enši spojujíCí,úlohu hraje snažíme se dostijim ~evícé p'řibližit, 

" ži~~I~nÍrav~í,' a ' jnÍ~novitě: vyvinutý , a' pochopit' j~jich těžký~děl, ' kteřý 

! 

, ~my~l ,pro'rociinný: živ~t..K~ásně to' jiní Prozř~t~h~!>~t,vl~žiIa.' na; bedra.,' 
naznitčil, jiriÝ' Židovský" spisovatel,~ Lud~ig' Lewisohn poslóužilsvou kni~ 

,emigrant z Rúska do' "Německa' a. h~JznaČně:s~ým souvěrcdm'ana'po" 
Ameriky šal~~.; 'A~chf,;Matce".L:' dobil.'výstiž~ě j~ji~hm'en'ialitú iidi~ 

• \ - .,' , " J .' "- ' , , '\," , .... ,~ 
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;. :;~ jidiš,' Zd,: Hof~aníi~va ':nám (, j~ho Konflikt'y ~ ~ př~d!;ta ve~Ými,; a' ~;) nimi, ' 
;'dílÓ;pečii:Vě Jiii~očí, 'takže aŽ~~~Í>ře~s'p~jeIÍě ;:proc~sy ~eimi b~~)r'· vy'stří~ " 

, , 'vzatou' traÍl~kripci' ž.íd~v~kÝch::;lov'z 'dány pr~é~síim prókái:ířstv(a' korh'~ 
"'an!llbsáÚi~y;';jéŽ'na':in~tele'heb'iei~, Íl.ováhy' 'ob;ině~ÍIĎ.z k~ii~pi~ac0proti' 

, , 'šÚÍl.y'n'epůsobíZvlášf přízni~ě, Í1.~eize' ka~tiIské nádvládě V Níiapoli,L2,.,,'
"přeJda'du ~apr~kto·Í1.iČ~ho, :vážného' :"Téhdy'začíná' hro:ZIié<těl~sné>i du:' 
'" vytkiióiiti:- Knillo~ .se ~ákladat~1 Pétršev~í 'iitrpení é Canipanellovo::a ::i~hó 
či~nhst~uopr~vdU:> ne~byČejně':z~L 26 le't trvajícf věznění, " ' .. ';;, I 

'v'děčil>ld;,;ď"Dr, 'R, urbári. ,i, L'Dálé',~ykládá:CampímeiI~'o:'tom: 
If:~~á1':;:c'~~ 'p'a n:ei'd,':: sEi:. 'Že'hyl"ob~iňováÍl:z 'autorství k~ihy" 

)~!eč~tstcii, :P'řeložil'Ma~milián'Ryšá:'"Ďe';1 triilÍis ,,, fráud~foÍ'ibus",', která 
;;~(,'t~i~htér~~a':;fÍlo's'ofÍcká kriihci~': :vš~kv'yšla';:30; let' 'před, jeho 'nimi'. 

".,., 's'" 'k'''9'' Ř' ;d' >J; B' , K''';k' " P ';:ie'ní~, aále, že. "j'éDémokritův epi:',., '1 •. na.. vaze , 1 1 , ' , oza,. ra· .. . . .. 
," • '." ,. '{,; . '. J'" J",', '!lon,c iíi"'niá, šmCYŠleIiíi:úČenii):tělú ha 1934, str, XI a ,lOl., .. ' ' .' , , " 

. ~;T ~íriá~ C~~pa~~it~ j est C v~n~č'~Ýt?,' církve' ~epřá telské,' že : je : kaéíř ; atp, ' 
~á~t{jpcexit' iial~kého . platonis~~: "Čla: ' \_' Újíruavé ijest;;že' ;prohlaŠ~váIi' [za 
věk' nevšedních1osúdů,' ,'myslitel;,' há:' kacíře '~r~belania qáké~r6t~;: p~~ě.·' 
'SIÍíl~. utopista a: ďpřUolll kóěi" déimi. ' ,: vadž tvrdil,ž~ vídá'na sl{j~Ci:a xriě:, 
';k"'k"h"'v,'d' >: I ' • ",' , Šíci'skvrný"kdežtoprýt;:Aristotíiles. 

,'.n,l,aIl,s"ei~"ra, ~','h) ,',~ ":':';"';' má slúnce zaneporušitelně,t, ,. 
,:,Dnes ,mnohem,. vice než,.filosofie ,,', '. ' ., ' ,I , , 

ďi~if;ná: 'čteiiáře "C~~pa~~iIův .~ázor "Věz(m(nitlómno poněkud charakter 
~astáC "", ,ď';' ":':",',,' ,;-,~ C~mpaneilův,-'Arii:~e:tomu'kón~čně 

I, ,Campanellíl.byl přesv:ědčen"ómož~ . ,~~Izě'divHi, Ulamo~ál'hroty ,acití:. 
:~o;ii; doÚ~tCseďdoi ;bHzkÓšti 'SJha ,'raIostré hr~ny ~vých,'původIiích' ~a~' 

", ';aci<i~álhíďkóntenipláéf' :a, láskou;' Zde . 'zorů, popřel·~tito~sivi'" 'spiiu' 'J ;jDe , 
',', ;jesc;u\risl~~'t s'i~héi náhl~d~mopří. 'sen'~urerum",::jakož' i'apolo!lie,\ďna~ , . 

mé závislosti dlichovn'ího vývoje čla: ps~rié ,riá::'obranu:'GaliIeovtiJ1' f;\',:; " ' 
• ,\;ěka :ď~á';i jéh'o ;;psychC;l~giéké : složce, ,"iákodéš'el'i' vězení~:a 'zdržovals~ 
, ,'Aprá~ě' tady' 'nalézá 'náf fil~sof n~~ :(nÍi~o,jédinoú: ~e~iu. do' Hoiándská) 

j~dn~-,~měrniciproor!l1lDi~aci; svého', 'aŽ:; dó· s~rtijveiFra~ťii(zemřělro"" 
rSI~~eČnílÍo států;"'" . "ku:1639),' 'kť~rou :'účinil:'-dědičiú>u 
·.':pěk:ně ~ na tuto 'ok~l~ost' ;o~k~zu Je . 'svých ' "ideál ft o' j ed~óm '; >pastýřF : a 
:~e-' :s~éin skViHe kóncipovaliém úvodu 'j'edÍÍ~ritovči~~i; jak :půvódně rýso: 
ke knizeJ, B~ Kozák. . ;, ,val:pi~ďšpanělsko:ve spise ;,Móóar:' 

.• c'caffi'p~rieIIa: 'sánÍ ';náleií :k~ kruhů:chia Hispimicá"/ kterýžto .: spis jest 
,t:: zv,:utopisiů," ,i, .. ; ... ,. sp~lu' í' protějškem :;.Si~něčtÍíh~· stá~ 

·.·.':/Iúi;é,však .'než: upoz~rnímé: na' vý:. ,tú';"po'sttárlce; stá:tníh~ : zřízení' a 
"~iiač~osti C~nipa:neIlova, "sluh~č~ího', tedY"i'~ksi 'j: "d6kliídem d~oji tv'ářé . 

'~táťu'';;, povšimÍlěmesiněkoUka'dat.' CampaneIIovy, '; '., ' ~, . 
'z' jeho': pohi;;Jtého ž~vota,kteri je .~', "Slun'ěčnístát'.' jevlástně . diál~g 

, těsné': souvislosti 's jehirdílem, ,:m'ezf: velkóšpitálIlíke'm :rytířského . 
. ', Nar~diÍ 'íi;'ve '.' síé!lrtan~ "v "KaI~: :řáCÍu'· a'adm'iráléin~'jllDovským,:' jeho . 
brii r: 1568 z ch~dé řemeslnické ř~;- lí~stenÍ,':A'dmirál:na:' svÝcIlď~'está~h' 

,diny,'Zahy vstoupil do řóÍduka:z~tel. ,do~tal, :~e': ažťdo',Taprobanii" (start· 
'škého,ktertÚ~ k~ok:~zhl~deritkje~ . 'název"pro Ceylóh);. kden~ra'zÚ ;na 
,'ho' 'prudké . pov~~e hÝl; '; lak' budoúc.z;{slúp 'ozhr'ojených,' ni~žů,' : kteří ':Fr 
nost ukázala, ~'elnil: málo; vhocliíf. : 'dovedli' 'do :"j;tunečn'í'ho "·stát~ .. ;ď Pó' 
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zevrubném; jeho, popisu jest, vyprá- ástrologie,' Bez , ohledání hvězdUé 
vění,nadále řadou infdrmaci'~' 'stát-, " k;mst~lace '~ic;ážného, 's~v~' ;,Slú-, 
ním'zří~~~í,6.;tavě,' é~d~ch:~b~c~ i, n~čním ~tátě"':nepod~iká:ď,Vír~:~ 

, • - .' ", .• ' " • ~_.. •• '" - ' , , • «, . ;',,,' ; .... ' .' '. . .. ,.... i _ .'~' • _ • 

- :i1ém :vzdělání, společenském ,životě, ,Boha-Otce, jákož i nesmrtelriostdu-

" ' 

plo~ení ; " ať" ~oz'en(,,, děÚ; • ,ďválečni~i~í, '. " i~ lid~ké' j ~o;I" pe.;ným ,pře;vědČ~nim 
zaměstnánl;živótosprávě: '~oudn'ici~í;, 'ohpateÍic' "SluneČního ~tái~"~ 'Bůh 
nábožensi~í:í~tp,:ve':, "Slunečním' "j~stji~: nejvyŠší, m~~i, ~oJdro~t( .;:: 
stáťě',',;:, • ,'" .. - ,'ď:: ":; ,'ď ". láskoU':Dostiďobší~'něse',~~~~lo~~á 
,Vlastní';staf~ásied~i~:ddcÍat~kí;Ó,o hří~hu'Íid;kbn ~ p~dílú' BoŽ'íÍn it~: 
,nejlepším siátě';,;~ němž jsou shrnu:',,' něm; í~kož, i- o: pádu 'AdamóviCX 
tymožiIé,~ámitkýiobhajoba:, ~pol~: zdé seďďocftá' Ca:mpanellá"vsániéml 
čenské,: organisace;,SluneČnlho 'siá'~' , stř~du ;'eugeniký:" Nebof po'dlě, ň.áió~: 

,tu", zvi~ště "poku~'se' týče spol~'~, rů ď; obyvateÍů', \;slůÍlěč~ihó " 'státil':, " 
_ ' .Če~tví'~ai~tkuaže~, kte~~žto 'd~ě "padá,Uha'hříchÍt:děU na hl~vyot<:ů" 

instituce! js~u ůŽn~; p~;ní pohl~d' pokudnedba1i 'zákónft' plriieni a:'od~' ' 
nejod~ážl!:ěj Šh~i ~eč~Ý~i 'r:~~a~i \'do btvaU i,e, y ,iiepr~yfď Čf1s ria n~dovo-

, společen,ského 'zřilzení, lidsk:éhovli-, lenénl" místě,'nevšímajíc < sii:ivýběru 
-beCi ,'a, tedy, i od C~~pa~ellY,. ::', , ,oičů;'<'lÍebĎ'zan~db~HVýÍ:llovy děte 
<, Na! ro~díl ,od 'M~rus~vYL"Úto~i~':,nebo děti:: n'espráv~ě:: poúči,lť:a: )dáJi " 
která je, li stá tém ,Iidovýml.ď,j de : ,ve j hll šp~ tný: návo:d", ',Odtu~:velká: pé
Slunečním státě'~' o theokracii, Zde' , 'če,věnov~ná plození' (abych tak řekl 

~e, stát~im zří~~( s~ jev(bké ~ilný " na věd~cké;n' 'zákládě)'ve ;,SI«n'eČ~ 
i ,~I~vCampan:él~~YY'imeta:fysiky;")~f ' ' n,í!Il, S,~át~'::i,; ." i'i ,I '; ,:,,;',,' 

spravován "Sluneční stát" po vzoru Obě ,stěžejní otázky f ,už; svrchu 
jeho 'filosofické,T;o'jice .. ">',;'; '" in:á.dhoz~n'é:ik~muIÍ.is;nusm~;'etku'á 

:: Za j ímavé,j so'u,JÍ'ěkteré
ď 

j~dnotliv~- Ž~n, tvoř( 'j aksipá teř spol~Čéllskéhó 
, sti; Za:vrhuie\~e, ~~,'př:: po~hopotihá ~·ří~~Il(·~~i"SluneČÍlím siátě",ďiCam~ 
knižní ,učenost ("z itOílOto~Čeni '~e p~~eIi~ 'n~'abranu spole,čenst;( ni~~, ' 

"stáváélověkn'eteč~ý~, ,p~n:ěvadŽ~e~i~tkU:p~lelDi~'~je s.Aristótel~m a n~, 
,poz~;ůje :skuteč~~st"nýbé pouhá ,rio~o~ ,~i béřeďsv,KIÚlle~ta:, Aúgusti-" 
slóv~:, kn'ih, a', n:amrtvých j znaČkách; n'a; ';v:Jana Ziáto'tistéh~, ~v,Amb~o~ 

'~ěcí z~ehodn;;cuie' ~vou' d~ši"); plo~ že, atd, šir'oce,se,olÍá~í 'výkl~dY:'p'O~~ 
• - , ' ' ",' '. .'''' ' • T ,~. , ,> • . _. '. -"' ~ . • 'j ..' . ,_ .: • '." ,{ ',', .,,' • 

zení. dětí se staví:pod dozor státních dle scholastické ,filosofie -Tomáše 
orgánů; ~šec'ká. p~áce :~;;p~vaŽ~j; ~aÁkvinského" Věc' sama: :ovšém'ne;{í 

. č~stnotii (:,'.~ ,právě,tak Čestně' ~o~·. v' řešení .hikjédnod~cliá:i·Ró'v~ěŽob> 
ha :,chodía,fÚ' káli, -j~k~okó: vid(a ŠírI10U ,obra~u:sepředl 's'ohledem na 
jazyk"mÍuvi:,: :':'; ',,;, ,', p;~io"nikcÍo kómunis~us 'žen,.,vybi~aje"'příkladý 
nepovilžuje ~a ','p~ňižuii~iposiuho;~~' '. biblického "', :mtÍohoÚ~ství :' (.Jakub; . 
Ú přistol~, nebo v k~chyni,: .~;b~ Abrahám etc:)' a~kazuje'IIli',polyga~ ď 

, o.šetřovatinemočňé. a,p~dobné :;l~- mii:živ~čiÍ:hft,: Za~é dia~~tr~lní~ro~: 
,by, ,::),ď,~luví~e' slovy'vd~L:ďtÍo~ dilod: ;,Utópie;"" Morusoyy ·.v: níž 

, ,vodobým( o,i,;~,'~Ýkořisfo~ání. (viz' :vlá,d~e 'přís~{ monogámie airváro~ 
str~' ,?}IJ:;,o, 4h~diMVé:,:d~~~i :_dpb~ diná.:' j :..,;. ~.ď~ '~:,ď,',:{ <:~", 
pracovní" 'o,penězích,:proti líčeuI ,./ Než, zde . z~šel" CanÍpa~ella 'do 
bÚ( u ~Žen (~~ voň~:;ky si však po- ~ t;idé ': krajtÍ'~sii: ; do bludu,nedoce
trpij', ~Úl.: :, Ve, vš~;n;docela, p'ocil~ ňuj~, ~'ni' zd~i~.k~cítového ,b'ohatštví i 

,víry Ca~pan~il?~y;:~'il~ou;~oli;~~8:je . ro~!~y ,: a n1a~želskěho s~~zkú; 
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':. Je vůbec. přizÍÍačno, ;jak~,a~toři Ko~~spondeó.ce 'básníkovy;:, Ačkoliv 
utopií zrovna ,tak, . j ak~ souČasní vý - 'j est: v . Hýskově edičním: doprovodu 
střední sociali~té::chtějL pO','všech ' k.diluBřezinovu ,uložen' doklad' o' 
stránkách změnitiJidskou ď společnost. dokonalém: zvládnuti <vnitřních ·/sou:, ' , 

, v mraveniště, ;nebo včelí, iít.: Až ne~vztažností·.'ve'·filiai:i ,vZnosné. ,kate~ ~' 
příjemně se člo~ěku: dělá, předsta ví- drály; v; niž se niwršila ~obraznou 
li ·si. tu .šeď, uniformitý,. státního do: představou .. proj~dřená : symbolik~ 
zoru' atd., Takováto: stádovostj~,ji- ekstatických 'zuitků ':tohotomistra 

'. stězbyt~čnou.pró ;~d~avou; reformu 'literátního.:slov.a,:spOČívá, jeho ne:' 
lidské C' společnosti. : 1'0 této stránce menší .' zásl uhv .pozorné· péči; aby 
je :tedy.~ .. Slun~čni : stát" . spiše výstra- "se' dopracoval : přesnéh~a: definitiv~ 
hou neŽ.vzorem,' n~bof, Campanella ", ního znění; březinovského;: tekstu. 

. zastaral v mriohém(Emgenika)ane- "Stejnk. jako,:. red;;ktoru, sebráných 
bo .zůstal, zpět se' svojí' dobou(~liv" spisů náleŽÍ-vděčnost kulturní : obce 
astrologie):. Nelze .~ovšem: popíráti, že, československé:J nakladatelské;spo~ 

, le~které:zásady jeho a . názory, po- . lečnošti, Melantrich,: která: s.uznání~ . 
.. ! držely; si aktualitu :. do dneška.·A ' hodnou, záměrnosk,u~ožňúfekrás~, 

: právě pro .ně bude; kniha ještě dlou-' ným· vYpravením. Březinova;,díla;;i' 
ho čiená.:,;;~:·' Pod~.iniek.,~'; přístupnou.: cenou;:; proniknuti. jeho! ~', 

, ;'.; O t o kár: B ř cz i Íl a: '. Spisy. I. ,myšlenek· a· cíÍů, mezi, vzdělanceó 'aby, 
Básnické: spisy. Str. 273.-:';;:' II;' Pro~ se tak kruh, duší s~í~ spřízněných' 

',sa:: ,Str>, 94/ .. ..;.:.. IÍI.PrvOtiriy. Str. a.jím i ovli~něnýchvezněn(, řádu a 
330. "Nákladem. a: tiskem < Melaritri- ':~elebné,: souladnosti 'věčnóst~ího .ur: 
cha>V Praze'1933.: . čení. byt~sti ;i,věcí stálerozšiřovaI. . 
'česká: akademie 'věd a umění 'vy- ',:"Ediční nedostátky novéhomelan~ 

" dala :: jako'. dědička: dištěných; děl.a trišského vydáit(; přes -to spatřuji 
praci Otokara:Bfeziny.redakcí profe-jecÍnak,y. neúplnostkvydání torsa 

,sora ,;Milosl~vaHýská "'~ ~ úpravě, essayistickýéh>' prací ,Březinových,' 
. ; Františka BUka, ,spisy' ,tohoto : mistra plánovaných ,pů~odÍtě;' j~ko; i dri.iht 

mystického zření;.a ; básníka jemných . svazek; jeho pl-ós. Dále umělecké 'vý ~ 
A .. : vznešených ekstatických'; ; vidin: raznosti: akademi~ké ' edi~e by: 'by 10 
t entopočin z;slouží pochvaly hia v~ vel~i n~ : prospěch,kd yby ; byla z~~ 
'Ílě' proto, že nové. vydání honosí ,se . jištěna'výtvarnáspolupraceBřezino
.třemi ',Ipřednost~i:c.Jest ,především' .va· druha, ve vtpravách za zp~dobe-
dosud nejúplnějším souborem Březí-: ním' slavné krásyvšehomí'ra a:,smut- , ' 

" ~oVÝch spisů, ceón~ prózkoumate- ků .iradosti .. lidské duše ·.:.-Fran- , 
Iě slovesného i básnického růstu jed- . ,tiška1Bílka",.,-'ve·yětší.míře nežli se 
Iljoho'; IZnejsložitějších spolutvůrcťÍ stalo,: ,aspoň Y poměrné~. rozsahu~ 
novodob{ čé~ké duchovní kultury, ,k '. jaký si: dovedl : zajistit Zdeněk .Záhoř 

. němuž jeho Prvotinyfskytají.: klíč': pro Hudbu pramenů v edicLOdkaz 
j :,novou závoru; l!jároveň., Hýskovy 'roku'1919., V: obou těchto' nedostat.' 
literárn:ědějczpytn~ lpoznámky :sle~dchby bYlo .. moŽno; sebiané spisy 
duji genesi jednotlivých básní a, prós' .' doplniti brzkým Vydáním: 'úplného, 

.i jejich .. organických.celků a osvět-· dosud.jako·. celek, nepublikovaného: 
luj[ ji, navázáním ,ná ylastní ,.inter- . 'souboru Březinových'prós> který. měl,' 
pr~taci Březinovou, pokud je verel-' bý-ti; uveřE!ji1ěn "podle .. původních. a 

"nosti známa z: dosud, p'ublikované " později,~ěněných'di~posi~básňíko~ 
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vtcli ,'pod'\názveni'Skr;té:' dě'iiny,~z', Březínovy'psyché a jejiniternézáko-
nichž 'se ve 'druhém' díle 'spi,su 's~tká:' nít~stí' bude třebavýstopovatL rity,;. 
váme "~' tórsérň čtyř' již 'dříve čas'opi: stickékořený!:'jehó;' Íístředniéhi dli:., 
;e~kyďtíŠtěiiých 'medítací:'Jédiné ·'dl-, chovnich' zkuŠenosti;, 'Pochyhuji,"že , 

"lo/Zrcadlení;V hloubce;! Smy~l'boje/ '<by. k./úkólu\'tak odpóvědó.ému,'jem;:;' 
~ Přítomnost. j " :(1 " , ,:, :' nému aHntrmTertální~ú dostačovaly. 
',' HÝSKova 'redákce: Březinova' 'lite- ',oDvyklě"dušezkumné,' i rřiétódy' ,~Htéi' ' 

, rái-riího 'díla" obsáhla:', V prvotni' svai:.. 'rárně ' historických' labužnikli,' , kteři 
ku, s'~uhorné; vydáni" pěti '; knih' vý:" pro \vlastni. náboženské' základy , j éhó 
so'~tné:, poesie, s; dobře';' ZIlámých zosobnóstí,; a' , niterné zdřoJ e ~ j eha' i~.:: 

, :přéd~házej ících:' ":edic{" bá'snickýé:h spirace: ::iita Jí:, zřídka" kd y ~ do'statek , 
" "spisd i, Březinových' (Tajemné' dálky, 'p'ochopení;' ,', 'natož, aby ,'se S dovedli 

: Svitá~( xia západě/,'Větry'~ od :'pólu', 'vlastním', vcítěním zapojit doT osudo; " ' 
St~ vitelé ~h~ániu;: Ruce) ;' k 'nimž i při,;.vé ' : tragiky ,Březinova:\' k'osmickéhó ď 

, stoupi1~'iors(áésÚ knUiy básní,' roz-" smutku;'!' Hýskova:edfée, : sebraných " 
,ďŠíř~né'ještě:o', dvě~ básně oP:rotí sou~ ;spi~ů Březinových,: první C po: .sIÍlrti ' 
, 'bóru', Lešehradovu 'z ,roku 1927.:V ,básníkově, muže 'zvláště',:mladýin',li:: , 

druhém svazku je' otištěna na'prvém dem" dYclitivým'po'opojen~stilim~:..: 
niístě Hudbaprámenuí: sbírka filos'o~ tou 'a :'pozmocněxii ' se 'pudových . ra~ 
fjck~ch',' essiytl,:dále' :zminěné: 'již ' dosti živoČišné: přir<;>zenosti, ,při po
Tors!) skrytých dějiri:á:dvě in°édit'a~e' . menouti:onu ;protismyslnóu.,pra:ikti..: ,ď 

, " 'příležitostné,' (o,: knize básni' P:~ Sig. , " šeIl<í~t", zas~ěcencfi dtich~;' že:, vyššÍ 
""Boušky á o Bílkově Otčenáši);iTfeti. . slohoživotá nelze ,prodloužit: do' věč-' 

ď~vazék "seznamuje s' líterárnlmiprvo-, nosti bez zřetele k s~rtelnostrtěla;;,' 
H~ámi: ve,vřech:óddílecl~; s/básněmi' o' , ",'<F.M.Hnik.: 
'povahý začátečniQké~,! předc~ázející-c 'E/ Chal up~ý; ď:So~iológie,c Di~, 

" mi ,s básníkov.ým zráním až. k virtuo~ ,. 'hi, prVníhó: svazek; 'prvý: I' JPodstatá ~ 
, si,tě, formální i. k" prónikajíc( jasno- " ,'sociologie. ,:Sou'staV'á ; ,věd;i:;Svazek 
zřivosti ,Ínyšlenkové; " konečně, vprv,- druhý; '. Vědecká; ,meth'Oda .• ' Soclol\;:' 
nich prósáchs, p()kusY 1 o:feuil1eton;" 'gie" a ,život. ; Druhé ':přepracované' 

,riovelu,historic,kou: povídkú:a':po- : vydáni. : Str." 228 + 234.' Vyšlo ná
',vídkóvý~i náběhy k'~řipravov~nému ",kladem'autorovým;·,ty. 'lmmisi naklá> 

, Románu Eduarda ~runn~ra:, 'datelstv{ Melantrich ... , ,;;' , ' 
, Dynamika osobnostního rustuBře- '. Pr~ni ;:díl'Chalůpného,velkory~e 
zinova i čeká 'na svého",' v'ykladátele. 'pojátého sociologického' systému vÝ~ 

" Dop'osud stóji, .literárni' dě'jezpýtcišel v' roce 1916ťs'ná~vein"Zákíady 
" 'před' procesem: tvůrčího: zráiír básni- ď socioi~gie jaká :pruvodn(a prňkop~' 

kova:jakopÚd'estopsychologickoU: nické dilo v České: vědecké lit~ratú-
, záhadou;; Jak ;vysvětlit ·zlom" básní': ř~.:Piáce'tatóby'takoncipo:Vá'na' ve, 
,,',kov{'osobnosti od .ptÍvodního lit~rái: vzrušené ':době~lválečné, ::coŽséhez' 

.Oího 'epigonství; knejosobitěiši " gra~ "zaviněni autorova: pro;'ěvilo ,i vezpra
daci v lastIÍí tvůrčí vůle' á, j ak pro~ covánr sambtn'ého' spisu: N yoí do stá
zkoumáti' UlOtivy jeho'~dmlč,míse' vá se Clo; rukou Českémuv~dělanci, 
'před krůhe~: ~ksofeÍ'ickýIn"po;úrod- spi~ v'novém vydání;pečÚvěznovli 
'ném 'iidóbi. svrčhO\anéh(); .vz~pjeU 'zpraťóvném~'a' vzrostlém' na; dva':ob~' 
um'ěleckého a; 'proroékého?,' Zdá' sé;sáhlé svazky; z nichi prvý' vyš~l; r. .' 

'.' že' k'uspokojivému iriterpr~tó,~ánl 1927, dfuhÝ, v. pmsi~ci .1933.,:). ď 
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,:: .. 1:rvocÍnfčást, svéh~ díla;věnoval nejprve.' všéobecný;ďp'ř~hled metód 
'Ch~lti'pný • óriedacL ~a ~poÚobécrié ~b~tra~tních; načež,ďnásleduje det~il~ 
,s~ciologie., Před~ět : sodologie';vidí,v ní, rozbor, ,sociologických metod.; Při 
d~ilisaci ,neboli .kultuře;., j~ž ,d~st ,metodách, žko~mání' seznamuj~ : Cha~' , 
'spe~ifickÝ~,výtvorem L podmínkou~ .lup~ý, s: m~tod~'mi;.poiorování, :srov~ " 

,'lidského, spoleČenstvíl.: Filoiogickým' ,návánl" a .. kritickyseohírá,. otázkou, 
rozborem' pojmů civilisa~e,a,kultury , Í11dukce, a' dedukce, 'při'čemž ~znáÝá" 

, snaŽ[ s~ ,dovoditi jejich rel~ti~ní to~ "přípU:stnost obou .,těchto' metod: vso';·. 
tožnostvjazydéhevropských aasii~ciol~gii. Při: cietodách,t~oření, r~ze~ 

,ských.Sociální ďbytosti ,vytvářejí ob- bírá;funkci", pojmenování; definice, 
'jektiyní' svěť kulturní,: odlišnt:od ' 'p'opisu,; třídě~í á: ~ědéckého,systému ,~ 
s~ěta ,biologi~kého a' proto 'sociologii ,v, scíciologiiiV kapitol~ 'o metodách 
lz'e 'ab~traktně definovat.jako:věduď; a:.vědáéh: poniocnÝch,:oceňuje;důle~ , 

- :oobjektivaci.,Náleznuv' pro, předměť žitost,' ale '.naznáčuje;též'::m~že, meto~' 
~~ciologie, pev~ý .• bod,:,obhajuje : Cha~ , ,dyStatistické,jejíž .. vý'sle'd~y mal!' 

: lupný.;ÍejC; obsahovou samostatnost, - být verifikovány' použitim,: přímých 
'~',vym~zuje její zařazeO:ost v,sousta;': bádatelských~etod,;'k:nimž přistu~, 
, .vě . vědní .a sice ,dle stupně" všeobec~' pujLieště m~todÝ:, konkretní (mono- " 

nostL a speciálnosti věd, dle způsobu', grafie, ankety" dotazníky) :',::: 
.abstrá.kc~~a {:!odle ,;ědních oborů.;V ,,',"Už.z toh~to' přehledu podstatných 
hierarchii abstraktních, věd doplňuiečástí~,prvního ,: dílup~ojektovanéhó " 

,Chálup,ný, 'stupnici. ;vědní :vypraco~a-' :' patnáctisvazko~éhó systému Ch~lup~ 
,nou; A. ,Comt~~m o i psychologii,> kte,,; ného Só~ioIogie :jest; patrné, 'žeauto~', 
'TOU) však' klade až, Jza, ~ociologii, a jej zabezpečuje; solidnL záida'dn~u, . 

, .• 'dále o ,logiku.- V,kÍ'tlhc)Vém ,sche~a; v níŽ se: 'projevuje, nejen' noU:ževnátá 
" :tu,;, do:!něhož,Chalupný:~ečleňuje pracovitost a . podnika~ost,:inýbrž ni, 

jednptlivé ,~bstraktní; Ivědy, ,dptýk~ některých:' místeéhT ~riginální ; pojéu ' 
,," se',:psyphologie" přes .log)ku,,~ mathe~' ~ociologickýchpr'obléniů.: tiílu 'jé, ilá: 
,I?atiku a:mechaniku:; (ysi~ý,:takže, prospěchiže ziskalo pévnoúlógic,kou,;' ",' 

, sociologii se ,dostává 've stupnici.dle zhloubenost':;zvláště' propracováním' 
, ,,' :Ch~!upnéh.o':; místa ii L náležej ídho, " metod, 'z" něhož zís~a jí' začátečníci 

: poněvadž :.v sobě obsahuje ;rysy: du: ,v sociálních '~ědách' idobře: ~rozumi-
. .c;:hovědné: i, 'přírodovědné. ;;' ;, ", teI~ou : ;instrukci 'pro ',b~datelskou' ;',' 

;;; ,Métodologickou ,čásf pokládám ;~o , práci:' Podobnou přednosÚ' nevyniká 
stráncesoustavnósti' a;logiéképro~' však"dílo, pok~d ;jdé;;ost~noveni; 
'pracovanosti •• za: 'néjzdařilejši.,',' partii' episte~ologickýéh: 'předpokladů" po, ( 
'zevŠech;~dosud,vydanýéh'diHí'ďcha- 'znání \jednotlivcova o spoleČnosti a 
lul>né~o Scíciologie~Pro: 'vědécký- vy'::' : poznání,společno,sti; o sbbě samé. L"o-' 

'v ,:zkum' připouštíčChálupný: dvěďskupi~, " gického: zřetele není sice ,v žádné:'vě~, 
,nY:~étód;a siée,' metodú: bádání': a de~ké práci ,.nutně, nádhyt~k.,a,le ' ' 
; 1vořeni/:od nichŽ; odlišúje ::'métodu f zdůvodněrií Chalupného;; ž,e'jest 10: . 
sdělenÍ,' ohradív se proti, jich; my lné~, 'i giku ( zařaditi: meziabstraktni; vědy 
mu' itotÓžňování. Vycházeje z,'óbsa" do stupnice;, věd,,;není ,:;dostatečně 
~bovélio př,edpokládu sociologie,' (spo- př~svědčujíci. i ;Logika:, jest:; zajisté 
čívajícihó: na:, právidelnosti .j~Vů) ,/a nezbytný~.. př~dpoklad~m<yéškeré 
:z metodologic.k~ho předpokladu (pří. yědec,ké. ,práce,;; neodpovídá 'jí ' vš~k' 

'~innosti a', ,účelnosti), podává autor empirické, skutečnostnC pole" jež" by 
- . ' • ','\ I ... :.. 
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Qsprav~edlňovalo j~jí,umíslěnf v ~che~ láni :byli,,-aby vedli:,lid~kou :společ-
, matu. vědní hierarchie; Mám ~ též pó~ nost, 'a dnes mysli ~ všech,poÍlě~adž ' 
, chybnosti, zda Chalupného' definice všichni': mají v d~mokracii .účast :ná ~.' 

sociologie,jako vědy'o,'civilisaci' je 'osudech. společnosti.i,.po válce"pro-' 
dostatečně' účelná, aby, mohla nahra~, vokovány jsou"názoryo vztahu cir~ 
ditivýměr· c,ní íak~žt6 vědě o sp~~ kve a státu hlavně Um, Že ~. krátki 

, lečenském' 'spolužíti' lidského ,pok~;době .,. popřevratové nastala: podstat." 
, lení,; která je obsažnějŠí a snáze' se ,'ná změna' v hodnoceni . obou . oblasti, 
dá pod ni zařadit·naúka'ó antropo; státú,~·ďcirkve; '8. jejich ~zájem:~ého 
geografických: ,a: , populacionistických " vztahu oproti ,době předválečné, an~' 
činitelichpospoHtého života,; ježnut~ 'i' v prvnJch letéch' po válce.Otázka~ 
něďdo, obecné 'sociologi~ , patři. Sou~, " státu: a' církv~' i j li' 'stálé živá':, a . nenl . 
dím:dálé,.že' naopak'do abstraktní ani jinak'možnó/Zavíratioči~ ne~ 

ď části. obecné,· sociologie 'nemůže 'býti dbati snahďa'úsili ; o . stanovení: vzá~ 
ze zásád~íchdůvodů zařáze~a kap i; jemnéhoVzt~hui: ~bou'těchtoslér, 
tola· o praktickém, 'úi:eluslovném vý':' 'znamenaio by dělat 'poliÚkú : pštrosf. " 
znamu ' sociolo'gie' pro život, -' která. " Máme~li "však,' porozuměti; 'důkladně .ď 

"/ vnitřníÍ:nitnóstí <přísluší k·theore;' a ~ážně spleti otázek cirkevněsiát; 
tický~ základ~m :sociologie uÚté;"· ,0 ,ních á státně církevních, neobejde: 

'. , .. :; Pře~ : tyto "výhr~dy ,nutno 'uznáti,,~e' se: b~z' retrospektivní'znalosd 
že· Chalupného Základy,. soci"ologie ,jvývoje·'a ~řešen:í ,:problémů'sem sp~-
jsoudíl~m :velké důležitosti pro čes- dajicích; ,ať ;po stránce histo~ic.ké,at' 
kOll ,sociologickou tvorbu,. poněvadž ideové '.a'i. právní..; Již .:dávno" p'ře~ 
rozsáhlostí plánú a pr~covníneúmor7 válkouchápalvýz~am znalosti pro;. , 

" ností'svého:, autora': předstihuji, vše, ' blémů:cirkevněstátních prof. "Masa:-
co bylo; doposud,u .nás,v·.tomto:,dů~ ryk, Úyž pečoval! ot6,i:aby:mezÍ 

'ležitém, úsekú . ",ědecké ,činnosti pod-knihami evropského a s~ětóvéhoioz:' 
niknuto>;Chalup~ý;"si. z~sloužíi', aby, _,hledu,i u~áděnýmik nám ;'v;překl~-".' 

, jého So~iológie našla.'dostatek:.Čte-" dech; bylyféž důkladnější 'dějiny 
\ ' , , . ,.' , , ,.". " , 

nářů,kteři by se' snážili ,v nenajíti" politické (Janetovy);'Přes to 'nemů-
poučeni;. o složité" organisaci organi- / žeme' si stčŽova't donádbytku spisů, 
sací,jíŽ je:lid~káspolečnosi. Autoru' ; poučuÚcich;·o': cí;kvi' a státu,"spíš~": 
přejeme,'; aby ,ve svém, živohíím,dile stále' ještě trpiÍne :n'edostatkem,: ne-o ' 
neochaboval.~aby v': něm: mohl po: přihlížíme-lL buď,'jen' ,k~menším a 
kračóvati,za:.příznivějších" vnějších povrchním" brožurám, , nebo' záse . k 
podmínek nei byly, dosavadní. , , ' několika ,málo; spisům-:,odbornfm,: po 
, "" :.i F.: M.llník.:;'" nichž širší obec, čtenářská'neráda sa" 
'F ran t. B e d ri á ř::'Círke;' ~stát .. . há;Proto,.dl~žnovyzmlti,želikniha 
Výhledy," knihy 'zkuš~riosti" a úvah. prof. Bednáře " jest a \ bude .riám velmi 
Svazek.'19) Melantrich; : Praha 1934. vitána"zvláště,:~ ,U'{ážíme-!i ;její, dob~ 

,Stran: 238.: Cena' č19.':':':, váz.' 33 Kč: 'révlastnosti.; Je určena jistě,širšímu 
';'~Thema,:je~užje';věnóvána kniha: ' čtenářstvu!a ;sp,lní .tento;úkoLvelmÍ' 

'~ ,prof.'Bedriáře"le :stále aktuální, há zdařile .. ALpracováno .. na'.,základě 
dn'e~,právě: aktuálnější, ,'než kdy, jin:- solidní';odborné .! literatury, histori-
dy; Církev a"stát,;'stát a,)iJ.ábožen~· cké tip~ávní, a! podl~žena ja; áutoro-' 
ství, . stát:. a 'křesťanství, i'vždy,;'za-, vou; znalostI! skutečných poměrů cir~ 
městnávalY'mysU těch> kdož'povo-, kevně'politickýéh, doniá'. f' v~; cizin~. 

, , •• ,.', "'. <. • ... • 
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, " ,je podána a psána všeobecně sroz-,,' kvi po -stránce' politické" ~~'jinVii't-
, umitelně; tilkžečtenÚ neodloži kni-šÍ po'vi~no~t umožniti drkvimsvo-< 
,'hu;' dokud W nepřečte : celou; Na 238" Dodné; hlásáni Či~tého evarigélia' K~i
, stratíách:ve ) třéchcvětších: oddílech. stova a' ":::',:slyšet hlas:·bírkv~. ~;·Je 
kreslí, a~tor ',předně. Vývoj' , vztahu možno mluvit ~ : odluce církve : :o,di . 

: církve"a: státu·;.v ,křesťanském .~vrop~, . 'státu P·Ď"stránce·:.zevní, '-nikdy- vš~k ;~., 
ském Wame~ickém) lidstv~ ;odpo~' nelze';horovat provnitř~í 'rozluku've,' 

. čátků: kře'sfiln~tvi,:až' po naši dobu,: ~myslu vyloučeni ;nábožimst~i '-:'.v, 
, věnuje: p~ioríiostvýznamný~ siú~' 'našich ponÍěrech evangeliá Kristov~í 
::. diím ,tóbo 'vzt~hu -v'. kř~sťanškém . sta~ z':'- duchovi1iho"; ži;ota:" národd :"" á ; 'stái' . , 
r~ěklÍ,\stieďověkUj. ale i~v: dóbě, . tů.',Tim všim"~abývá se :aútor, ve 

. nov~;" od 'reformac~ přes ~svícenstvi . své kĎize podrobně a: 'proto můž~nil~' 
aŽná'našedriy~ Tím sezri~muje čt~~ knihu' Bědnářovu"Církeva; stát" 

, ,nářes předpoklady porozuměni sria~ jen' vřele doporúčiti, zvláště kdýž 
hám' dnešním;,' neboť , je vidět; že cená'nevái. spisu (19 Kč) : je na' zev..; " ' 

',našé'dobáď,,:tomto ohledu' (vztahunPúprávu> velmi n~zká>AU'tor :za
'stát; kCírkvi)riepfináŠí celkem nié sluhuje ~ašich 'díktl,: že tíinto' spi~ 
llóvéh~, že' jen nepatrně pozměňuje sem" poslotÍžil;' nejen :s'vé církvi, sv~ 
a'kombinuje; éó 'vytvořÚyvěkymi-:' konfesi; alebélé:'České ';'veřéino~tii 
'n~lé;: V" druhéÍnoddíle' zabÝvá 'se nebofspis jé jistěspravedlivý'apoď.:" 
autor 'mýŠleÍlkovýmzáklad~mďdnéš~ nětný i pro' Íca toBky. My 'pak z' CčS 

'ních theoriíó'poÍněrudrk~e ke' stá~ ,'můžeme s ním souhlasiti plně; Nebu.:. , 
- t~ <a ďobšíÍ"něW se 'rozepisuje o siát~" de snaď na škodu':' upozorním-li ke 
',iií;cí~kvi, i o' 'státn'í vý~ósti; ~~protí k6nci ref~;átll iia dvě' práce"mí stej~ , 
, církvíin,o;k~nÍ{(:irdái~ch,~' ~o~lirce, Ol~théin~"(církev astát),' j~žb'ylý", 

I!p~cielně ; pak o snahách '~íÍ"kevně ,napsány: v CčS a pro CčS; (přede:, 
I stÁtních v českósl~verisk'u 'a: koneč~' vším;: ač~ne ,výlučně);'spisy,' které 
<,ně'vě~ujépozcirnosťcírkviv'HitIe::~ ,nejsOu' v' rozporu' se,;spisem Bedná
\rJvě~,Třetí říši", kteražto" čá~t 'spi:.' řovým, nýbrž jer doplňuji; JsOurto: ' 
~su' (totii'Církev: V ,;Třetí' říÚ"r'je Dr. K; Far s k ý,:Slát af církev, 'po:: 
.pro ~rie ~,a bude

1
snad ;p~o' innohé~ měr; státu" českého: k církVi římské' 

ho i'nás nejzajfmavějŠí"a', 'Ílej'po- odp~vopočátku" až:;do:' roku: 1924. ' 
. :třebnějšÍ, "p;otože pišé;o pC;íněréch zvI,ištdí otisk:z ,'i,Čes.! zápasu',';." Pcid-
: ~ejinériě "známých;' stálé seiněnících;' . titul naznačuje' zúženi thématu.Dá

',Vtřéuiri oddílé'pak'vrháďaútor'pó~ '. hi:sempatří snad řada, článků'refe
,hled :do, budoucna"a: napovídá; Jak,' reóto{ých;'''otištěných v'"Čes.zápa-

se asi bllde 'vývoj 'rýsovati,' při černi se'; v'r.' 1926 na théma, ;,Církev '~ 
sestaví na' ~tanovisko'pr~ lľás jedi;; , stát",' 'jež:'by\ mohly' snad' též vy-

, Ď,ě:možril:, a přijatehi'é; čéské, i křé:: ," jíti i "jako zvláštní ,otisk :,PřinášejÍ, 
" sfanské, totiž' demokratické.' Zvláště hlavně; histor;přéhled;ale ',též: ideo': 

ž~slciúží si zmínky aútor<Ívo:ro~1išo'j ,véstanoviskO: podobné, ne-li shodni 
váiíí1'~ezi :~~c~~skfnii snaiiaim"clÍ"~ ,se; spis~i;BednÚovým: církev' .. a ' 
kVí,' jež muse'jí náležet, liž: minulo-, stát nemoh~u stát proti sobě, "ap.irie 
sti/'a, mezi! potřebou; n'ábóŽenského a ' , ,vedle: sebe, ale: musejí ':sledovat;; ie~ 
m'ravního <·;'vedeni, ,,; 'náboženské u:'a ' den~; cil; "totiž' p;ospěéh::; sp61éčnosfi 
inravní' výchovY'spólečnosti/A'stát; ,'po všech stránkách lidského'života V' ď 
nem~ie' se 'čeh~' llá,ti se' ~trany:cír~ , duchu evangelia Kristová.,",: Spisar; 
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-iP;' RJR o' h ďe J- K. : St ľ<i u'k a'l; 'společné, 'náboženství'! lidstva', '"Ur~ 
· Tvůrcové dějin.r čtyři tisíciletí světo- . system>der.Menschhelt".} Kniha; je 
'~ých, dějin, v,' obrazech. doba osob~ . na', výsost zajímavou obsahem· i; fór:-
riostí.Druhérozmnožené ;vyÚĎ.í ně-' mou'a seznamuje :sestarověkýmná~, ' 

.', mecké.'vydal;PeterRichard, Rohden. - boženstvím,jeho'mysteri~mi, ,mysti" , 
" České ~utorisovanéyydání, podstatně . kou:a' ,mytologií.,D,uchoyní,:a. b<!ho-" ' 

doplněné,' redigoyal ,Karel' Stloukal. 'slávci najdou v knize mnoho pozoru-,' 
. I. díl.,Sta~ověk. S:24obrazovými pří- h~dný~hzprá~,a){ómbi~á~L;,,; ':,::', ' 
lohami.1934. Nakladatel L.Mazáč;x J ,ľn" V,r b,a, P!,o,kop:yeliký~;_Ro:!' 
Praze,.stran391, ,cena,brož.' 70 Kč, mánz,české minulosti. 1934. Nakl. L. , 
váz.:. 100KČ.:Monu~entální~ díl~,', v M~záČ-~Pra;~. I.~íI.St~a:~ 389 a 529, " 
němž ve',3 svaz~ích,vynikajíd: uni: c~na,~i:~ž.,,~5:~~':5_V~~: ;,š5ď.kč.;,; , 
versitní. odborníci, světa' charakteri- i Oblíbený. náš romanopisec. zavdě,číl ď 
stickými:tahyr~z~íjeji Čt~nářiobra~, s~:' n:áÍn .ietos·, k '500. vý~~Čí~lipa~~ké,' 
kulturního vývoje'; lid~tva na: ;n'ejvý~ bÚ;y'.hist~ri~ktm",r~m'án~Ín .~e~š~d;;í 
znáčnějších tvůrčích,;o~obnost~ch " v 'ú~~vně;, v ~ riěmž po'uta:vÝÍn:sl~h~ní, 

.nejpozoruilOdnějšíé:h:, dobách. NěÍn~~~' , ;p~a:~riv~ískr~~~éhistorické Pi:~Ín~-': 
,ké vydání je~ českém podstatně: r~z-·. ny :0 ~i~h. v'cIit~li hu~itskt~h v~jsk,'ď 
šířenémvydán:í' zdařil~ doplněn~ 'p~~ . j~Í1ž; ir~gi~kýÍn . koné~m~zdělani;stí'i 

',' : stavamislovansktmi. a' českými naši: , diploÍnati~kÝmi~cílOp;O~tmipřevÝš~~! 
, mi;čelným:L~ěd~c.kt~iodb~~~ík;· val iďja~a.fiŽkuz ,Tro~nri~a.'Mei~:'" . 
"red~kčriÍ' péčí doc;dr: . K.: Stío~kal~;' ry ~: hist~~ickÝ~h-zp~á~á~h ď~ Pr~k~:, ' 
· Jedin~č~é, ~íl~ II nás,'~aslu~~j~; dů: ďpiiLy~!. d,opln!l p~y~holoéckÝ~:,~t~~' , 

kladného povšimnutí a rozšíření.", > diem jeho povahy na podkládě: dů,: ' 
, :,]).:S., Me r,c ž'k~ vs Ú l,', Taie~:' kl~dllé ·p,řípravý.:Autor 's~,ďsn~.Žifb.ýti 
, ství "západu:Átlantis'~: EVTopa.'Díl nes~!,annýÓ1, a sp,rav~dl~yým,; ~~ů!az7 
I; Atlaritis;: díl II .. , Bohové 'Atlantidv. ~Hj~ .Pr~kopoyY, : světlé, " strán~y, ,.<:tIe 

,'Pře1.V. Svobo~a, 'Kvasnička li' Hampl .,'n~kt~rak. heza,stírá :Íeh~ ~hyba,~mY7, 
v.Práze:1933, stran :239 +4íl, cena lů i, slabých 'chvile!t z jehopo~n~~é~, 

, I./II; brož. 56 Kč, váz.'68 Kč.Pozo- vMčí,činnost~.yždyvšak Ýít~zí na- ," 
ruhodnédíl~slavného ruského roma- ,. konec ,y,Prokopovi Ideál a dobrý;Ů-

, nópisce zají~avým adůkladóým zp~/ ~y~:(:Misty je:' napěU'y: j~h"~:~':li~~ 
sobem': vede~ čtenáře ;~po' stopách od~, vys,tupň?vállo, na .~~aIIlo: ~stř.í: I1~žc; 
věkého pr~zjeven:íBožího,u:všech al,e, vždy je psychologi~ky; i hi~t~ri.c,. 
národů;" Šerém ~dávnověku" Kolem ky sdostatek podloženo; .takže,autora 
Střl~doze~ního' moře., Země ty byly; . I1.~iž~ villiti,··~e~Y.se,dÍll v~'s~D;'á~ .' 

• prý,' kdysi spojeny iP~vninou 'od Ba;, 4()~ře z,!lá~é e*ll~~!zV'ikl!lHi~.nad: 
bylónie a' Persie 'přes zmizelou;ďnám' s~.i:aI1i~kÝ,miď a přehnaný~i; V'ýk.,~dy 
záhádnou Atlaritidu~ž, k:: Americe: . ~ekařovými.. Kniha, se může 'právem' 
Autor, u~ádi skrovné zbytk~,vykop~~ ď zař~dit~}~e~i~~jl~p,ší~d~la',~'!t.?r?v~. 
ných, památekstarých:dochovaných. .c,A x e I ,tri u nt he, Kniha o 'lidech,' 
zpráv: a různých, indiciír pomocí ne- a ,zviřátech. V ácla" Petr, Praha 1933, 
obyčejně bohaté pri:ishidované odbor~ stran: qo, cena brož. 25, Kč, ,váz. 40 
né ,literatury,: kterou: udává ,vzadu" a' 'Kč;, Autor; proslulé "Knihy. o životě. a 

, pomo~í toho konkluduje ,na, prastaré' . smrti·.~" jež' v' krátké ,', době c; vy~la u 
, . .'. -, : 
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, " nás',; 5: vydáních,.,.éj~-.neičte~ějšÍIíh, . .:něnazňaČeriá~autorova to~h~.po.'~·ái " 
iutorém' nynější~h dnů. Jako : žák pravě. \ '. ,<. , 

slavrÍéhoneurologa .pařížskéh~ Char-. , J o s"e! f .,L a: l' c'h t e r' ,'Na'· ~ h' d;: .".' . 
· cota měl '. přiležitost . nahlédnouti '. do... . • , .. ". ,". p~ec o ~ ' .. : 
"t . ~l" 'ěk 'd' t· 'Ik I' . 'd;l' ,k manzelstvl. ,Vydal Jan Lalchter v . nt ra c ov, a, 0, eve o epe: 1 ny 'p " l' , ...'. '.' 

'. h·· '.': t·k·í· 'h 'tk" ra2:e, ,Slran 440, cena 20 Ke- hroz." .' OZl, V ntz s~ s y aJ .'\{s~c ny nt y ·····~K. '. ' : ~,'., Ci.' ' ' 
áspój~,světá) fvnějšíhó!i vnitřního, )S ;~. ~~~:;':: ~ j} • cL' 
NapsaťtéŽlmimotuto hl~danou knihu .. " re nt Ý ž á u to r, Manželství. Yy:
ještě jinou:"KnihuoHdech'a zví-o 'dal Jan Laichter v Praze,·stran.446, 
řatech", 'jeŽ' v kratičké doběvyšl~ u "1 'cena ·br~ž: 20: Ú, váz. 35 Kč. Vobo~ 

, nás' již .·ve 2.~ydán'í:· J~k~ "lék'ař '~a:' spi~ec'h ~~jd;~ iie'nář náboŽenskou ži: 
znáte I lidí i ,zvířat.v krátli.ých ,vzpo-' vot;í orientaci,zdravé ,zásady živoť~ 
,~ínkovfch;ob~a;e~h' projevuje i zde 11:í, ideálnípojetímánžé!ství jakodu~ 
, ~voltv:řelou zboŽnostvěříciho. křesfa~. še~ni ha'monie dvouopra~dově za: 
'na,jeni :všude a: ve vše~li:tvorecll.ví-.: ,'ložených> lidí .ďa : spr'ávni názory' o 
di' ,odle~kBoží moůdrostL~-soúčást ','žens'ké otázce a pravém j~jím po,slání 
jeho tvůrčího dÚa 'a~elkolepého plá'~,,:: ~rodině i {ve.spole·čno~ti., '.":. 
nú; Ide'áiista;je'ož všudé' hledá světÍo: . .: ': >i" ,"Dr. R.:' Urba~. ; 

· ~seié ;dobro n~zištně,;' jen aby šířil:. .' . , .,.....:" >, . 
', ... b''-:''k'"l''' .. , b '" 'd "t"'I" t' '",,~. Schm1ed-Kowarz"lk,. Glau-'. vsoe'a oemseeraos. v em- "., , ............ ,;.,,;.:.~" .' 

· '···h· k' " .' • 'h' ,... t' 't·· 'b" b(msbekenntnzs emes Irelen,Prote~' ., .. · nyc o amZlClC 'ZlVO a zus ava o - ," ' " ". . " 
". d' 'h' 'd . ' t" .. t' N •.•• " stanten. 40 stran. 1.20 M. G1irlitz,' .1v!l o nym. op lmlS OU;'-. yneJ Sl ne~';. "~'o .'.:, ~,·c. .... . ,',,,> .. 'ď\. • ~ ,. 

. "'d t .:. . h' . 'd b" t· b . ' . Hutten.' - Svoboda, viry znamena . ~a os na,aroz arana o a po re uJe., . ' •.. "'.' , ',.' ., 
· ~akovÝ.ch k~ihjako. soli:,.: ~~obodu Jod Jl.rk.ev!l~h?, ja,' statní~() . 

,~ . _. """/,-,, .,.n." ,,~,.,',.- <l,'~;< natla~u;-(Nevznlka,z·,ltbo:vule ,a na-: 
... ," J a. ro s I a, v Ma ria,.Bankéři a lady,' ale '~ B h' h' , ., /' ~ o em vázané o 'svě-,' , 
·;'role'táfi~.1934.,Náklad. ,1.; Mazáč:v, .. 'Aomt ."', ";:, ). 
· Práze, 'str~~; 35érceíi~ broi;'2S'Ú, "ď-"_: - '. 

iráz. ' 3!f,!.<;č .. ;Vy~!e~á,vr,!lt; ,~~~.~ ~~i~~~,\ ČASOPISY ~.:: 
~. ~atel napsal tento na výsost časový; ,. ,".' 

román na. podkladěožéhavé sociální ldea~ Časopis 'pro otázky riábožen~:' 
h~~pt>dářslťé1 ~i:l~~ie,' íni~ovité' dei~: ,~ké; vých~vyavýuk{ Roč>;4.: .. č., 1.: 

',valvace aďst~bilisace naší· měny.' D~-, .. až' 10. Vydává Spolek učitelů nábo,: 
· týká se dvou 'tříd~ích' ekstrémft: :lá- .'ženství .CčS. v ~čSR, V Praze:·Red. J. 
, $tupéůvelkok~pitálu a zproletariso- Roháček. P,ro členy' zdar~á. Pr~, ne~ 

,'\ '~a~Ý~h' veřejných zaměstnanců. ,LiČí" . členy Kč 15.-, ročně. ~Časopis' se 
, ~ám 'n~pínavou dikcí korupci,·,tip~dek<;,lprese~t.~íe.::v.e.I~i pěkně jak vnitřní~'. ' 

manželského života . a . nedostátcl<' obsahem, tak zevní úpravou. Přiná~ 
'~myslu:pro o'dpovědnost.' Na scéně ší hojnost článků,'vztahujícichs~ ,k 

, ;oillá~~~~í/~;;stav stavl' autor i řini_náboženské Ýýchově a výuce (v to'm~ 
~kého ,kně2:evypočítavce, jenž vnitř- to ročníku' na př. diskuse ~a thema,: \ . 

.. ~ě ses.řÁdemsvé cÍrkve sice rozchá- .~ Co -5 ·nábože~stvím;ve ~ škole'7), hoj~ 
, ' ;Zl, ale k vůli kariéře a požitku volné ' .. nost pokynů p~ávně a' so~iálně' Vf;. 

· iásky odmÍtá československou cirk~v, 'znamných, . ,órg~nisačních. a ,siavov~ . 
~ níž 'by nemohl tak la,ksně. a blaho-, ských (pro uČitele náboženstvi) , hoi~ 
bytněžl( Z yýstižně kreslenéh~ obra- nostposJdkůliterÚnich a'rt1zných 
·~u", rozhárané ... doby:,:prosvitá jem-,,': zpráv., •. C.ena i e ~e.lmi .leY~·'·~ď.,,:.,.,:/ .. ~ .' 
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, br~: S\ A; ?~o~~~~~~,; :" 
v uznání jeho :iás~uh;lp rQzv~j ':sv6bodného :'náboŽe~ství-

,d '. ,,"" 

v ,č~skoslovenské iďcirkvi;'Č~stným 
.L,~ :~i-;:'<'~"~ .,~' , ... ,_.q_.:~;\:., '~.;";L;, 

,'In~igni~';d;ktorské.;\~~~u·. bru .' patria:~chovj'·odev.zc:lány 
" -, ' .. ",-, .. ' .:,' .-:- . '. '. 
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'Karlovy "universitY·v Praze:. , 
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,;; , 

" ,Ba~ó~ské' póÚti~ké'p'olii:ii býlo s sóuhl~sempolitických instanci,'" ~i 
, různých' stra'n: sděleno;" že ď ~ěkteři~Iľač~fvťz~aíhpro vývoj P?lit1cký!=h 
'katoličU; kněŽ('mnichovšti ' šiři: 'prý věcI' v; Německu. Pře'd:rozpuštěnfDi 
neuvěřiteIněhrůz'ostrašné>zprávy o 'radil' ~e 'o'něm'IIitler 'g biskupem 
pomě~ei:h':v"koncentračnim táboře' v Mullérem,'á,'dál povyličEmi zpoliÚ':' 
Dachavě.:Policié začala' věc' vyšé~, sováni Něm~cka' ;,Německý~ikře~ 
tř~vati,' a' někólik kat()lických 'kněží , sfa~y" s~ůj;ouhlássjejichr~zp~~, 
~'Mni~hově 'zatkla: Zjistilo se, že "štěnim: "~:' :.'", ,i ' 

, pramen nepravdivých zpráv je Ih bý; O' politických' důs[edcichTozpúšlě~ 
,', valéhri'~předáka" katoliqké . b'avorské' ní ""Německých; kře;fahů"sdělujé 'S~ 

I',: 

• stranYIidové,. městského faráře"dri z Berlina:" četn(stoupencf, kteří' se 
Emila: Muhlera: "Je" rovněž, mezi připójilik':"Ně~ecký~ "křesf~~ůmí~ 

.. , iatče~ými.' Zátčen!; kněžibyli' :p~ne~' jédnák n~c~ně;;jednak ',zďprospě~ " 
cháni Ýpolicejni vazbě anebylidó~ cháiský~h 'ďdftv~dů/vposlední'dóbě- ' 
praveni' do Koncentračniho ,tábora: ',se', ~d ď> riich " zaséódloučúi;"! Jádrem 
Eravi'sevšak,že řadauždřive 'za~ "Němec;kýclí~ křestanů'" býli :stařf;. 
tčených katolických kněži v dacha:v-, přesvědčeni'nár;1 socialisté;'kteřÍ se. 

, ském táboře již' je::', ',' I vnitřně odcizili' protestá:n:'tskému 'vy: 
,\ '·'Národně~soc;,cirk~~ní stranil "Ně~, znáni a"'z'ájimaIF~ejen' ()refor~nl" 
"~eckých 'křesf~nů"'vNěméákubyla: záměry "Německých :křest~~ů';; "o'd~', .' 
. rozpuštěna~ " Usnesení' o'tomtoroz-, . mitnuté'nyni' iako<poh~Íiské.TÚ~ 
puštěni;' kte~é ;s~, stalo' podle' náv~hu ~toúpenci, "Něme~kých' 'křesfa:~ů'·, 
řišského' (protestantského) b{skupa zůstanou jiÍn :pf~s lÍ'ozpuštěnfjich> 
Mullera, 'bylo' posledni~ opatřenim patrn~' věrni ,~ vystoupí z' pr<?testant-
~írkevnihoministerštva:;::které potom 'ské' Církve. Cirkevní ministerstv.o ne
podalo svou deritisi.Tatódemise 'by';', , J:iude"pr~vděpodobně "moci'býti, bí-i; , 

,ďla riutným důsledke~ 'tolÍo;" že bylo' znova' ú,tvořeno;; j~~to: návrhý, k': j eh~ . 
,',(utvořeno na' podkladě záříjových ,'utvoření ", musejí 'říšskému" biskupu 

.. . ~irk~vn[ch'vóleb/ které přinesly 've: podatrjednotlivé zem'skéCirkve;kte-
likou', většinu ""Německým křesfa~' . ré';jsou 'V" Hanoversku,'Hesensku, " 
~ům".' ' 'šlesviku-HoIŠtýn~ku ďájinýcni zemíéh 
,::Paslor, Bode[s;hwingh, který I s~ Něm~ck~' dosudroz'dlileny':v lúthe-

'těšiv 'prótéstantských k~rizich.Ně: .. ráriské a'kalvínské.! .VúzemiclÍ ;ta
mecka',velkévážnosti 'a byl loňského 'ropruských' js'~u,~bětatb'vyzriáni' JiŽ: ' 
jara zvólen 'řišským:; biskup~mj' ;niž ~jednoce~a;: '.;, 
následkem odporu ,',Německých'kře- ,,.Senátor;ll~ánisevi/, u' Jr;góslavii'. 

" staÍlů"", mohl 'tento' úřád nastoupiti" podal; vládě dotaz o stanovisikú'Ya: , 
;; , 'zaslal', říšskému ,: biskupu ,. Mullerovi Itikánu' k: požadavku/' aby'; použiváni ' 

"listj.:ve' kterém poukázal 'na:'to,' že - staroslovansk'é' čirkevn( řeči"a"hla;.', 
tyto vólbybyly' v:; ne~četných' .obCích hol~kého 'pisma;, bylo! dovole~o ;iv~ \, ' 
vykonány; pod' nátlakem a nucenim', vŠech řimskokatolickych' kostelíéh' v ď, " 

následkem, 'čehoŽ dosáhli "Němečti " Jugoslavii.' V' tomto; dotazu·!séí'po:',:. 
křesfaiíé"<většiny;' 'i:' . ukazuj~' na: 'staletf;'bój,;Jihoslo'Van6 
'RozÍJUšlění,' I"Němlú:kých', křesfa~ zá staroslovanštfnua; háji se stano~, 
nů':,'ikteréi:se,:sám~zřejině;:st~lo:'se' visko; že při 'uzávřeni,.:kónl{ordátu, ' 
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musejí jugoslávští katolíci trvati na Ostatně prý ~křesfanstvfnevzIi.iklo: že 
požadayku,' a~y:směli ppužívati sta-, , židov~tví, nýbrž jako boj pr'etině~u:", 
roslovanského církevního jazyka. • Podle "Lidových ,listů'" ob\držěla 
," Proi~~táništ{;emÚibi~kup'~v6 ~ v'i;: k~i~li~ká' ~~ritra • oď' Vatikánu': pdkyn' 
'~-.' "I"," ... ~ .. "~'l ;I " .~ " ~"J .~.. <.' .J~')" ' .... , .. r"""· ~"I, ·-'fi .. · •. " <.~ _.' ,,' 

o temberský, ba'vorský" hesenský,ba-, ,energicky protestovati,proti, zákonu..,., 
~. i ~ , .. Á. ,~,'~,~. ,.. l'ft"-" ~ , ~,~ ... ; •• '" .• , ." " '." '_>H,~ 

'" denský a falcký, sdělili ,vedeni evan~ , ",sterilisaci neidravých osob: ,V, .in. , 
, geIicM' ~írkv~~"Ž~ ;ne~p~str Čle~y ,-; stnlkclch ',s'~ ,u~ádí:' vÝsl~v~ě;' k~t~~· 

. ;i·.'~'·t,"'.,/I~(I '-·-t<', .•• ..,:- .. ,> __ .1'\'''''' _.1 h _.",".,1', .. 'fJ,~" .","';'" ,- , '."w·'"'.''' 

;,Farářskéhonouzovéhosvazu";v, je- ,'ličtUékaři nesmějí za, žádných okol! 
. )." '''.'".\,,; ... , '-'" .o.,.' ,_~, /',', 1.j. , •. < )," ;:.~,' 'J~~' ~d.· ", ~ .'~I \ " -'0''''""', 

i,ichbojf. o Základníčlánky církve; no~tí pro:váděti operace" které ,bi ~ ,/ ' 
..... "~" ... ,,{...,t~ , .•... ' ,':/'. !,~' ',.' >".A.·' ~~, .. -. ' .• "-" , , .. ,"'" ',", '.' -"'.~ , 

" eV, hnutí "N ěmeckých" křeslanů~'", zákon přédpisoval. Katolickým, opa; 
ve' kieré~i chce; ná~odní sociaÍi~~~s ,trovtÍlktítri' ~\, 'pom~c~é~u', pe~~otÍál~ .' 
-. "'>.',~~., 6.- ... n.,.,.1.' L,,-,.,t "..f'" ."",. - ',' < '.' •• , .... "'l >t"o".- '''.' '~","/' i' . '0' ,': •• 

c 1,zreorganisovati',',německý', prote; nemOCniC, se zakazuje., účastniti 't se; , 
'" .. -.to".~,.'" : ,·,,'t· " <, ,~J •• > .",' '. ',' ~.. ' '.;j~,'. ,'.,..- _",:"",-",." ...... <, "'.l. ;''''«, '~.' , 

stantismus 'v, jakési germánsko-po- těchto,oper~ct '.' ,,':"':, 
li~n.~,~r,:y~tÍ~ní; '::,p~k~a~~ji': ~~~pory~ i:. Ně'r:z;ckriu ,e~~~geUckb~'j °ií~k~v ne~: " 

," ,púrY,~~ké .:~. vi,~t.ember~~~ J;y~n~oy~~é 'po~ařilo ,:sedos~dusiněrniti, tak,jak' ~ 
" i~~~~, ' ,;~ě~eckých ;,kř!l~sf~I1~::, "od~~~~ , si. ;.toho: hakenkiajcleři" př~li. , Evan-
" f,~IY,~.~,od,~íšského vůd~é ,to~ot~)~nll~' geIičti" 'vedotÍcí:činitelé . žád<ijL, vol,:: 
Jí,,~iskup~ Ho~~.~p.felde~ll'l V, ~'oyi~: nost 'i yýkladu , eva~ieu'a':j.:v;·.haken~, 
• temb,e.~sk~,,,přistoupilllvedimí,. ,,,~~~ , , 'krajclerském:' státě. <"Vedeni. :hitken; 
~~cký'chk.řesfanů': i a, .,,<::ír.~ev~~ ;bo~ " . kraj~lerského 'drkevní~o :hn~ti '"Ně: 
~~s~?Yc~éké pra,coyní;,~ou,t:1lč.en~t~r~: mécký,ch křesfanů~; ;,vzdaío, í sé . prot~ " 

, !,g~rář~k~Í?u' l1o,uzov.é~,1l:., ~,:~z.Il:::' . syých, úřadů,; at~ 'ko~porativriě/ Ný- ~, ' , 
,-:rI~ s~pdl,ouč~lo,,~,~i. 80q ~yirte~b,~~: ' ní; bude ;Joto ha!cenkÍ'ajclerskécÍ1;~' 

,,' \ s~ý,c,h p,~storů. iľjejkh~bce()~c!'~'~"' , " kevní.;hnutí: rozpuštěno. Rozpuštění 
'·~:~t~h,::~ře.sfanů'ď~" Tll~~' ~a':i>~~~t .na~rhL:sá~,nejvyšší,:;říŠský. biskup 

,::z.:~~,~gy: ,yůd~~"~~me~~ý'~,~,, k!es~a~ď evangelické ~ církve Míiller. V. Prusku,: 
:p.~:\: !lJtlá~il!,,\.ž~ ,vy~tup~je),z.~9ho~o, 'je, .. i.tžrozpouštěcí,,~í{~ev. cliodu:Vo~ 

'·h~~~í.,Tu~ingš.tí: p~ofes()ř!.: ~oho~t()X! , ostahiích ,německý~h ,~emlch se ,če," 
'ď re~er,~ W~i,~~.'7r ~ a, Ríicke~t ;o~l,()?čili k6. v nejbližší, době. S: ohledem: lla 

~e . ,Od ; "N~meéký<:hď k.ř~.~fll~ů·:;.)l\}; L; , ~o; : že,' utvoř,ení no~éhodrkevního ď , 

, :,:.ve,;~nitř~ích ,bojíCh';,v,,\německiveclenrnenI tak jed~odudíé,a,;itu~~:" ' 
-:evangeliéké,,;drkvi:nastal ; ,náhlý 'c,e! církve,vyžaduje"si s;hakenkrajc~ , 
,~brat.;I~i~kup Hossetif~lder;vzdal se ' lers!Í:ého hlediska silnou 'ruku, "oče~ 

.-~v~ho;,úř~du ~jako ,:minlstr ': církví." k~vá se jméllován'rříŠskéhokomisa~ 
,:Hossenfélder byl ';.vedoucím ,; mužem 'ře, : pro; evangelickou ,církev,:, který 

: '" ;;Německýéh ! ;křésf~;n,tl',';" ~teři ,záná-. hude; post,aven:; po, boku" říŠského : 
,,',šej i do evangelické': dr kve ,> zásady, ,biskupa,), a:" vypra veq ~ I mimořádnou 
, "antis'enÍitis~u, chtějí. ódsÚaniÚSt~~' . plnou, m~cí.,: ' " 

: ~; zákon "'~ ,.dát)' ~eiému ; kř~sfánství 'Řimský,. ústřední ,;výbor, "svatého 
~ ,germánský nátěr. ,Proti:sn.alíá~"Ně-, rok~':i luveřej~Ú, stll;tistik~ :náb~žen; ;, 

,meckých )křesfanů~'~:vznikl 'v,:evan- . ství celého světá.ďV Evropě je,okato~ '; 
~elické:cIrkvr takT silriý~dpor,,:že ,i líkůskor~202 mili~riů;:čili43proc" 

, řišský ,biskup'; Miiller,: musei; se jich ,jii:l'fch křesfanů! nekatoliků 234% nii~, 
, 'zříci.;PróhláŠuje,!. Že: udrží ,za kaž- lionu.: n.ekřesfanů t31U, ~ilionu', (7' 

',deci,; cenu jednotuJcirkve,;l evangeli~ procent). V severn(knerice žije ka~ . n 

-cké; a nedopustí; ~by ,vznikla,: jakási toliků' 52 % miliónu .(33 proc.). kře~ 
, , :$měsice ~~ křesfa~stv~, a: pohanství. sfand;; jiných;vyznání ',85U ; milionu 

-" ,"'" ~~ . 
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(54 proé.), :'nékřesfanti: 21,"milion6: dýna;f'zdilÍ'a~ňují~i(žekř~~Úirískt ; 
cofjest'13 ;proc. ,Docélá 'jiný obraz. zptisob života :'Osobniho i 'náibdnihó, 
po~kytuje ;jižn'í : Amériliaí, kde ,bylo ' 'se: stále" vfce!osvědČtÍíe'jako :'jediriě 

",', napočítáno'>'katoliM73miliony, ď(97; 'mbžri<i 'céštapókroki'i. $'[" r::iÍ, ;,,::, , ' 

prOcimi) /~ křesf~nli! ~jinÝcli v:yznání ,'; 'Evang~liČii" l'a;dřl't ve :/ V rali;iavi " ' 
'půl plilionu, n'ekřesfanti'\1 ~ mili~nú. ~, piohlásill,: ['že ','cifk~v' 'JeŽíŠe' Krista 

,Velmi odlišný' obraz j li : zase 'v ,'Afri- ,ne~i spcíié'čé;;'st~íIÍl~ krve;' nýbrž'; ipo: 
" c~;·"kdežije~ jen\' 5~ .. mil;~katolíkft', l~čensh'im Duch~ s'v.;ževšak d~k,=~ 

, " ;, (4 'p~ci~.:všehorobyvat~lstvar;; křes-" ~výrr;"útVar~ht;'dějin~íni a"osú'dyjs'oÚ 
fahti jiného, ~yznání9 niil. (7. i proc'.),' vázány 'naurčitiri<Í:rodY. 'Z"tohO:'vy~, 
kdežto' Afričanti jiných 'v.~r je' t2SŮ plývá,': Že ;"ev~n'geiičtí:'Křesfa:né,: póL 

'mil., tedy 89 přoé; ;Poměrně nejméně . cházéjíC( z' éiz( krv'e; 'n'é~měWbýti 
křesfanského 'ob'yvatelst~a je ,v 'A~ii, v'yl~uČeni'ze 'spol~čimst~revangehcké '_ ' 
katolíkti '17, kř~sf~nti nekatolíkti :9% ,cil'kve: 'kdo ~' to'~usií~je,'~zápí~áb'oz:" ' 

',(celkem 2 a'l pr~c.,všeho,ob'y·vatel~ \. 'skt'P~v~d.:drkvé,7,;::I> " . i:,,: 
'stva);(,nekřestanú' 970 milionti. ;'Na ' ";,Rýnský;~p~leČenskÝsp'ol~k"zámitl 

• světě, je ;katOlíkďi9proc;;pÚslúŠní- .• , jedn~hiasně,{poŽadavCKi:'žé";;vedeíii 
kti::jiriých křesfanskýéh; ,vyznáni, ,7 ",' spolkú ďmtisi',,~~átávaii;:z':75~prb'C,',~ 
prÓc.; vyzlúivačti Konfucia 16~, proc;" ';jNěrit'eckých'křesfanÍi',;'d'álé'o'dépřel 
,mo, hamedá, riti ;,'13',proc.; ;,bu, dhistů, sk,' o~ 'ůznati t;, IzÝ~ iit:,i, jský: paraÍ!,'raf ::a' p!ó~' 
'~~.'li/proc:;I",< : j.".' )~~~': -, '. ,""J:" ',' 'žádal.~př'edsedti: abyfse' j,'řfveške'rém.: 'I 

'< Bkolskd';círke'vzřídí v :Prazer'~tá- i jednání:~/ ci~kevními; tiřady' řídiFjé~ '; 
-lou :·kazate.ľsk~ů; stánici.~;ústředí' skot .. : dÍně, slovein~' 'božÍ1n;: . "-,,~ ~ J '-'/ t:: ~i,".' 
ské;: církve';hoillá' Í>'očátké~:; roku':V M eklenbu~kú~Zvěi=íril mu~~ii: 'aů:' 

'>1935'. přeměniti dosavadni' ; sezonní . "~hÍlvni ČistFs> kazatélinľ násl~důjí~[ " 
, ,.', , svou kazatelskou stanici v "Praze; na pr~j~v:' ;;;My omeklenbtÍrštíévaD'gelíci 

, stanici stálou, obsazenou trvale jéd.' chceme· 'se' vÚ :'ópravdb~osti: bojovati ' 
",',nim'kazatelenf podobu. Ď:ej~éně ;pěti a: spoluprac~váti 'ná!ná~odriě:sqéi~li~, rď ' i 

toktl .. Jako kazatel: této trválé sta~i. stickéín : N ěnieckti' AdoIfa:,Hit1era '<8 ,~, . ď , 

, ''ce' byľurčen', bohoslov'ec'Kriight,i syn fo ďriejeiľ~~lóvy, nýbd':,skutky'a"obě~ ,.' ',i 

7' zná~ého' příznivce, čsl; ná~óda Dř,F. tavost!. 2 To jest' náŠ,: 'ii~o'chvěj nt' II ' 
',' 'Knighta: z ' Gla~ltów'a. ,:~' "jednomyslný' slib; kterlf v:tétó :chvíli 
" " _~~"KostizickCí'!iedn~ta, ,: Ítstřédí: ,~Úl. kancié·ři~ěnÍecké:·říše':slavnostně :.č~~ " 

evangelíkti,'! rozhodla', uspořáo'atiide~ ,níme: Vy, členové: nábož~~ské·.~~ée,. ':,' 
b~attst~í, j ehož účele~ hy', by 10: hu-,: ' jestliže: jest to y aše ~ roz~odná: ~~~e~ 
:ditiá'šířiti 'ducha 'smiflivósti,)asky ,rcete hla~itě své .. ~no" .. ;~·Na;to sé, 

: á' bratrské' spolupráce;, Podle 'poky. ,zpíval,', L,verš' Lutherovy 'písně>'., ' 
ntii~ Světového svazu; bratrství· byla, :tl ókrsku\ask6 i~~ské Církve iiii. 

;, ustaÍlovena, : k ~éto!; '~á:njféstaci" ne~ " vá se" na: církevn[ch :'úře'd~i~h :lis1ti~ , 
"děle'4.!únó~a:,letošního :rokú. Evan:>nách; Iiakimkr~jcIer~l,ého ~křÍŽc!':""':: :., 
"Í!eliČtHáráfFa kazateléye : svých ká. ':Sask'é· církevnÍ'! vedeni ~aká~alb," , 
záních toho dn~' vzpomenulimyŠlen~' přímé jédnánís;'říšskýín:církevn'ím , 

, ,~,ky br~trstvivnitřního' aínezinárod., vedením:"~á~e; za:chÓváv~ti':(eďstýku: 
, ~íhoá,v'řadě m'íst·b'yly.uspořádány, s' círk~vnímiMady:in~hliičóícesi~;. ,: 
, večetníschůze,:' na,~ichž . byl~ 'pře:' / : .. F ardř: 'Dr:: Kárél·: Kliitkha~mér:' 'v " 

>~ čtell'o-:: poselstvi',~;předsedy Syět~vého ~ Al,t~nesse~u'" by~:':"odsouzen'.'i pro;' 'své ;~ 
I, sva'zu' bťátrstviDr. ~ Simpso~á z Lan- Výroky, které: učiniÍ nade~: n'aroz~-}' ,': 

".' l ' .' , ,,", t , ',.' 
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; .nin'.l:I,~tíer~vý~ha které, prýj sou~, t~ "býti ,nahrazeny takovými, kte~ě jsou 
porušiti ,značně, veřejný j mír, a' pořá~ povolány yěřícími,kteří ", slovo ( boží, 

. .dek, ;k; 6m~sí~nim.u. žalá~i"ikdyž'"byl slyší, svátosti slavi'~ službuikřesťan~ 
před Um ~zatdo ; Vyšetř,ovaéi ,va~by,· ské ,lásky" vyko~ávaji./ Musejí zmi·'; 

f '; Byl", obievena,riei~taršL biblesvě-, zeti ;'yšechny cirkévnivlády, které 
ia.Kterýsi istambulský, antikvář. ode-, -býly. povolány' neoprávněnými; a' víře 
,:vzdal iIl,u~~u~ I~t.l~buiu)ibl~,' o ~iŽ . nepřátelskými;, synodami '.: 'a m~seji 
tvrdí, že'jé, starádva;Úsicelet."Je, býti nahrazeny jinými. Nová n~rodní 
.nap~Ána :na ,šedé~áti ď velkých ',list~ch '~yn~dá, , mus'I;; se' slovem j skutkem; 
'pérg~~en,u. Turecké •. ~řady, ihÍ:ted přiznati. k Písmu:sv"a k svědectví ,o' 
jmenovaly odbornou komisi,která má'- jediném zjevení: bóžím v Ježíši Kri~ , 
ověřiti stářLtét~ vzácné bible. Jest1i~ stu a musí; nynější, bludné :učenL v 

, ~~: :s~ " pot~~di ,,~da j:;; istamb~lskéh~ církvi - r~~šiřené,· ;:j~kóby ď; b~l y, ' ještě' 
:aniikvá,ř~" pak by šlo o-nejstarší: bi- jiné ,prameny zjevení božiho,';za~ 
bli světa a její cena i význam 'by byl ' tratiti.': "", ; 
.n~pochybný, ,Vzácná" ,bible' de nynl "Při i sloučeni; evangelické" mládeže, ' 
majlltkem,turecké"v)ády;, >' ':. "sÍnládeží Hitlerovou byiy pronesený' 
;,' Xíéeka1!cléř;von,Papen-v,Německu ď llésčislnéllrójevy,;hlavně za.Um úče:; 

'l!lluyil,v,:Gliyici o:křesfan~kýchzá~ lem; 1 aby se ::dosáhlo ,většího: ,zájml1 
, klaclech,třeU' říše a,Y této "s,vé, řeč( evangelické církve;na: mládeži. :,;' 
mluvil.,prot~ ,pastýřskému,;)istu:ra-' ,', V. šle;vikÍl-Holštýnu' 'sdělilo:; 140 ' 
"kou~kých,; b,iskupů, ' ,'pojednal,. Oi po; pasťorů ,zemskéIÍlU • biskupu',Paulse~ , , 
, měru 'státu~ 'CIrlive ,'li, niládeže, a' jako 'novi, že, nemohou míti; k němu ,ddvě: , 

katólík; ódIIlItl úmysL založiti n?r - ry ~ pro jeho ' chováni.a~ bludné učeni., 
,d,ic~()~germáIlskoucírkev,' ~,,;j l, 0',< Na' předurčeném ,biskupu, magdebur-
~; Reformovaný:' církevní ,ministr "W e~ sko-meziborském Peterovi' ,,; žádalo' 
b(!;~e~igno'val':~a~V:ůLúřáci, " , 206 farářů jeho', okresuí,laby ,složil 

, ,:'i: Časopis ,,,Die Yolkskirch(!'~ podnikL svůj' úřad, 'ježto jení takovou' cestou 
'opěL,!ltoky Ílá'bibli,'k~eráprýuko- mohl by býti, obnoven~ír;v zemi. " 
nečně musibýti očištěna'ode všehó (Saští". členové ! '"Pfarrernotbtindu·~.-
judaism~"., Biskupujlossenfeľderóvf' sdělili svému zemskému biskupu; Co- ' 
;"es'tvyttkána"neupříIIÍnost; j,isÍmpú' , 'chovi, že ho nemohou' uznati· zá dú~ 
Peteroii, jesuitismus. < P~iýnský: né~' chovního ,vůdce ,bezporušé~í; povin~: ' 

• dělní Časopis i,Sonntagsgruss'! č.51;né, poslUšnosti a;~ír~evníh'o ,řádu., 
, :vytý~á; biskupu" ď Že rsepr<,>ti těmto J ,,' ;,Pfarr;;rn~tbUnd~~;~ z~slal říšskému 
-yttkánl nebrání.,,\ ,/ ,,',' biskupu ,dopis, 've ,kterém zaujal sta

,,", Rýnsk~~vesilálské,;, ~hromáždění,' v "novisko \ v' záléžitosti-di~ciplinárního 
BariT/ím

i

" usneslo se; n:l;l,tomt~: proje- " řizenL p~otH fá~áři WildovFa' Jlro~ 
vu: ;,Má:..lLse církvi: naší pomoci, hlásil: "K čemu"se Wilde,ďpřiznal; 

'musí činiti.pokán(, ,od vrátiÚ', se od / jesť f naši a četných příslušníků ná
všeliké:, moudiostiia všech' ; method šich' .farností 'j denní;žalobou" před; 
tohoto světa:' a'poslouchatislepě.sl~v - Bohem.~·', <, ,',,! " 

svého Pána" která jsou obsažén~" v ':Y ýsledek sčUánílidu ,zadesítiletí , 
Písněsv .. Takové přiklonění, se .k pá- 1920';;"1930vyk~zuje přírůstek,čes. 
nu ~námená, Že všechny instituce Clr-' kosíove~ské" národnosti: o 924.557 
kevní, které se', nepráÝem' ;a~ mócí .tl-, ,osob" Naproti : tomu, Němců;' přibylo " 
,skutečnilý,;musejí'zmizeti, M.usejl pó~z'e' 108.064,', Rusů ;87,700,-, kdežto,', 

,'< , " , , 
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počet MaďartÍ kle~í ~0'52.698 .• V dů., . chov~i správu ok tomu účelu ~volené 
sledku ;toh~' j{Slo~ensko~~mijedn~~,bra:trské'radě. \T~ťo ,v~~ifáiskéhnuti 
ja~yčno'u:, ';' niŽ ani' NěIIÍé'r imi Ma:. ~ympatisuje ~ pastrire~' Bodei~ch\VÍll~ 
ďaři nemaji předep~ilfiých' 20 pro~. géÍii, kt~iý, ',' jak známo, byl', při' své, 
Stejně jednojazyČnou 'jeiPodk'ar~, volbě označen loni za prVnih~ řišské. 
p~tská Rus; vniž'Maďaři'čitaji póu~ ho"bisku'pa;'l'Poté', byl (donucen "od. ' 

, ~é15.44'iiroc., 'židé 12.07 proc: á Ru.. št~í'Ipiti o: a: 'učinit: 'infšto'ciůvěrniku 
.' rilúni' 1.78' proc: ,veškerého obYvatel. ka~éIéř~' Hitl~ra' Miill~ro~(' p'roti 

(,stva.<, V:' Čecháéh' mají Němci 32.38 ,'op~sič'xiíriíu. :~~ang~liék~~u hnuli ď~é ď 
': /' proč:;'IÍaMoravěa: ve.Slezsku klesli ,,V estiálsk~~:vysiiip~jí' hoj~ě čléÍlové 

,na '22.85 proc., takže i tam vr. 1940, . úderných ':oddílů, kteři(~e'';' ďunifo~ • 
. kié~IÍo~ 's největšLpra:vMp~dobnosti .mách'dosta';ují'na bohosltiž'by' eva:~. 
pcid,20 p~oc.,' ',' ..",::' '. ,; geli~ký~h'du~ho~ní~h~': JJdit~ z', ~esf:"ď 

Déery{apóriškého vysla~ce v' Pa~ fálšktch: f;;rÍlósú ;:za'slala:pieside~tu, ' ' 
.·l řiži přestoupily.v Bruselu ke katoli: Hiild~bu~govi ,telegram,' ~ vekt~ré~ . 
ď' ,dsmu; :papež,udělil jimzvlášttii 'po.! ho'žád,V:aby"zakročilhaó1:hranu 

, žéhp.ání;;': .:,,'.: <.,r;~_; ~Ij~', • kře~fanského s;~ědomC~ » .- • ....~,. !. ~ 

, -> : '?, c!r~evní~ ·korice~tu. i, ~térf( vbyl '~ ,,;.y~~tfá?'skýbi~k~p 'Adler ;~dělil pro,. 
, poradan' n~ ltdovéumverslte v Bele~ •. ' ,vinciální ; synodě, že ,;se. odloučil, se' , 
hradě,: promluvil~ravoslavný biskup sv~i dr'uhy'od říšského 'vedení"Ně~<' 

ďochridský,;Mik~láš o ~ stavbě a; os,u~' ~~ckfch ;'křesfanů", ,:,,:' ' , . 
dech;velkeho, pravoslavného,chrámu' , .. ' " . ,,' "',' . 

. 
'B v, 'd ·t'· (A' S f') 'I't"" Rabzm.v:.Pruskubylz:vyloucenvze 

. ".oZimou ros I la, ola:v s am, 'vk'l' h d" . kd"'d' d" 
"hl 'kt ' .. ';d ,VI b' 't'k' somc.,ra ,I.tam" e osu ,zase.-",uu,'. ery,po.pa u:r1še: yzans e dl:'" hl" "kd v . ' 
'J':'l"v Vě, 'h' d"k " •. ,.~I-'spravem".asovaclm",yz . .nel· uy. premen n,v,mo ame ans oU,me. , v 20 v'd k' h v'k o ' • vt V " 

šitu.Biskúp;Mikuláš';připoměLýelké,~enf .,' Zl ov~ 7cza u navsevo·, 
láesfanské'. p.oslání, '. které ještě; čeká valo dotyčnou sK,olu. ',,:' . 
. Slovany" a vyslovil: naději,: že ,pravo; ,'Říšské ~ěmecké ini'nis'térslvo vnitr~ 
, slavné:, křésfanství opět převezme' vyzvalo' úřadÝi:: aby'. bylo: vyhlášeno; '.' ' 
chrám ÁjaSófia,stejnějako chrámy. že;;~é "všech'.kalendářích ,úředních" 

.. vSoluni, . Sófii '8.' Ochridě" které; rov. nes~í~e :~íce uváděti· židdvské . sýát~ . 
ně.ž byly. přeměněny v mešity.,.,.' ky. :'",. , 
~ ;·Hainbu;šÍi,'pas'l~fi.~~sl~~ili's~im~':, P;úská 'vrch/li' církevní '~ad~;ŽÍídá,' 
~~~skérÍ1~ 'biskupu' svou neo~hvěinou aby 'se".v, úředním: 'sfyku, 'n~iižrvato':. 
'důvěru:: Ú, se',vzdal 'člensiví:~~í~~' " Víc'e.titulatúr,arůznýchfloskulípod •. ' ' 

,kevním ministerstvu.;' '. . " danosti. ; , '.' '"",' ': ' 

':c,.V:'boji m~zi,. nár'od~~ 80~ialisti~ký~. .,~;, Katoliéký! farář \. Josef'Schmitz' v 
~edenim,n~mecké,církv~ evangelické }{olíně- nad: Rtnem',byl iodsouzen'k 
'akr'uhy,které't~~ají;načistotě e~~n-" 3měsíČnimužaláři,: že o' sváiku:Bó~: 
·g~lického'. vy~~á~i, do~pěI~' nyní ~e' žíhá .Těla.vybízeLvěříci,. abrnezdo~ 
,Vestfálsk~; ,k první~u< otévřeném~; bili, dom:y " póha'nskýÍni :, :symboly;' a 
schisniatu. Ve~tfálský ;církevní synod' hákovitými kříŽi., " 
po ,vélmi bo~řlivých:scénách'~ po~á~ Mezi Ruském aLitv~u,bylovyihě. 
kr~kil: p~licie, kie~á., byl~, povohín~. ně~o . .14 : římsko.katolických; kněží'a 
přivržen~(h~~U , ,,~ěmeckýéh. křés~ ; 4.laikové za'"26 kom:unistů; ktéři' byli 

, fanů", odmítl uznati autoritti, říšské~." ~,LitvěpotrestánLvězenímJpró' :bol~ 
h~, biskupal!Úill~raasvěřiľs~ojidu~ Š~vické :pikle .. " . ,; " ,F"'; 
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:.: .• t •• , _I~-, ,\,' ,,:',; " .: ,:' •. ~~, '!'"' t'j' ff"'~' ••• , ,~í -.~"_ :', ,_. ' 
" , Řéditel' kněžského semináře ve' F ri~ geHsčhe' Kirchenzeitung: fík' Jugosla-" 
'/" • " • ','. • ,"' '.' •• ", " ~. '.' -. '- '.' ' -, • " ;.~, " o" " , • • :. r :, . - . ',1, ' 
'sinkách, 'Rossbergér,'býlodsouzenk 'vien"; Vydavatelem"je farář'Lébherz 
8měslčnlrhů: žáláfi 'pro prOjévy,~vládě'v 'SomboiJ:~'ď ,J ":""' ,>; ;,- ,; ~ ,:! 

~~P,řá~d,~~~:/J;:·:~;;;;;<t!. :,'~'~;ď::,.,",~(; .. :~}J'~t~~~án~~é? cí;k~,e,~e~~rn,ic4.~~~i" 
,;",Říšs~~. ,,~~fk,!P! e,~,!,n~eljs:kjé,;: ~~rkfr ',čitajil:17,887,87~) duši, z toho finsko 
,I! : !V~.Tnl!,cku . . zřídil,; úřad' prozahra~" iná' 3561 591'; Dánsko 3370,OOO! Is:' 
~. " :.. , ~ '" , :L.!, >'" ',' ~ ,,', " , • ,,,' - , . I • ,,, , " .-". I 

f!~~n! vě.ci,,~~~;;. n,ěm,efkéď~ ~va~g~~~c~,~ ',': I~rid." 108,227" Estonsko: 933.330,:: Lit,. 
církvi,)ředno~t9p.,tohoto .úř~d~.byl " ~'1 0'75 045 šv'dsko'~, 6 09' 6' 551 N~i-

, " ... ..;1>,., '- t'" _.-'" ", .. ,.'! -"~o .1".-1, ",va. I •. ' e I.' ." 
jlI!e~o~á~'l~~7hni; K~~~i,~tor':ll :,~a~~R",vež~kó: 2,743.132 duŠi, j';'~1 i ~~" ;;,,}; 'I 
Theodor s titulem a odz~aky blSku:" ",O,'" ".,,' " .'" , ' , 

, 'ria',', Úkoíe~. ~irk~vriih~'ďz~h;aniČn'IJió . ' ''Armenský biskup,'Kurian v 'Ne*~ , . 
'~řadu,l ~iíd~Ž~Ya tI', a riiuž~v~iL ~tyky, Y ~rIi~ 'byl" b'd . Arnie~ů ; z~~r~ž~ělÍ, ~~i' 
'~ěméckýcJi:eva:~geIi~J{ý~h '~irkvi,:'s ,bohoslužbách, ježto se vysloviFpřiz:. 
ď~~a-~iiéii~ký~i" Němci v ~izi~ě: :~iú~' 'riivě~6"sb~ěťé~h:\::';:" 1~.':1( : :ď> "",'. ,; \ 
:.:' .. A :H .','1'.' .'L,.,. :,-c):, .";.~ \" .. :; ,,~~ , ~",;~!.~~'>~ "L~ .!:L,~,,;,J.:.i '-( \".l'"JlIL';;"cI::í 

,J>,éČ~:;8, ,:~ta~y':lk '; spř~~elený'~ c,i~:, '.; :Říšský tbiskupMiilÚr,~ ~ úřadě: sta- .' . 
" , kvim v zahraniči..Nov'ýúřad,bude' " '"I 'ho b'l'sk' 'upa zem'sk~ e'h"o:' v'y'da' 1, ' , '" .;, ,"." """,'",1., .. ', roprus{e " ." 

',~ J tak,é.udržo"vati vřelý styk s"e sv, o, bod-"t" 'dol "t",' ',' i,' Na'rizen' lm' -'p':r'v' ", " , ," " ' ... ' ' '',' ", ,rl U eZl a nanzen " - , 
riýmii1éirk,evnímiorga,nisaí::emi '!a, ';,Um ", .. :', : ' , ,'" 'd' ',' "d' t ',. ',' " 

~, ,'.' ' ',' "," ", ".:" , .. : '",,',; nIm,; zrusuJe':seuura "presl en a"a, 
podndlcelkovou'cirkevnl, cmnosttle-" 'd ,.\ 't kéh' , ~ 'd" h' Ih čl, " 

, "~; 'I ~:,', .,I,ď ;",' ura y,sves o,a uc ovn o,vlce-
'llz'.snahou·leudrzovah~styky"s e-, , ,~" ','O,"~ , o", 
" I' ký" ',ě" ký'" ", \ ř'~ 1,' .:. 'k:' . presidenta' ',vrchnl evangellcke I) C:;lr~ , , vange lC ml n mec ml ! p lS USOl Y" ' ," I , ~' " " 'h'" . ~ ,I, ' 

", " ě .. d t',,·, d" i ",' !,.'. " 'kevm,rady; Narizemm dru ým a tre~ v. cIzIn ,'. Je no nemu. veen "",,",,') " ' " . ,', " '~" ' ,,', 
" ',' ',','" ,.' , ", ' Um'je stanoveno,' že faranv:zaJmu, 
':;cEvan~~Hck~ , ~~~h~í ,cír~evTÍff,r,~da 'služby, mohou býti s mista na mf~tó • 

~ ve:y'idm ~oporu~da :~~dht.b"; 'o :,~á;, 'překládáni a že proti' tomu 'nenl od!', 
do UCl br~ke obnoven~ bratrske ,shody volán!." .Clrkevní; ,hodnostáři,; 'Ínoho1.Í '~" ' 

'mezi Rakouskem;~a Německem, vL,~ • 'býtidá~i 'na. doČasný:od.p~čiIi~k;,an-e:, ,\ 
: ,Spanělská, ,vláda sé: usnesla, aby' c bo ' 'kdykoliv, posláni I 'na dóyolenotÍ: ~ 

- pyly.: světským;duéhovnlm,: kteři 'již jso~-lik tomu' předpoklady, ~:Proti' 
ňemělL dostati státnihó:platu, učině- takovému ~rózhodnutfřovněž'neni od:. 
ny.ústupky:a,aby;,byl·zákon, dle ně':" 'voláni}'; , '-:'; 

,'hož,neměli duchovní a mnišské' řádý "S "I' 'k' i', ,', k ď l";;'~: :k ''';k"j; ~D' " " 
,'k I" h' 'č t', ", d, t' po OVY' ,anc er, ra ous, y, ,~~ 

ve,s oac ",vyuoval"pro.ne os a- 'D ' ""'k"'d"'I': -'b"'k"""'í' "".~ '," " " " ",. ..: I ' I , ' " ,,' ollluss', a " ar ma ',arCl lS up v .. 
te,k s,kol,.a,~"u",C"ltel,ských, s,ll,zruse,n.,; ','k "D ' I~ , ," ,,' 'd'b' "I" ","d",',' , . ''',': " ',' ,'" ", '-"', ' " deňs ý. r: nmtzer:o e ra 1 se' o 
é~ Sinajský' kodéx 'byl" prodim' sovět-, ' ~ídeňské' radnice ,'á v' k~nc~láři" ~pol~' 
, skou vládou britskému museu ,v Lon: ' kového komisaře :;pro ~ě~io : Vídeň;': 
dýněza:JOO,OOO liber:šterlinků"póJ :' mi~istd: Schmitie;\tim'l~tili:siilb~ný 
lovicikupní:c.enY:;,zapIa,tila ' anglická, křiž' ze' sblrek'~:; městskéno""inusea; ,; 
vláda; ; dru~á' polovice, má: býti < za- KdyŽ'sociálnideinok'r~té' Jvládli .,~: 
pl~cena, ze .,sbl!ky,L kterou)'vyhlá~il, deňskou :;~dnici, ,byly ,'křižeďvšude' 
MacDonald: ~ arcibiskup z' Cant~r~ " stI-ženy;: ;Kardiná] ,])r; 'I!lnitzer vy-
bury. ';,' ,c" ;.,' , ' světil křiž ,'za ~přitomnosti· kanCléře;a 

_ , 'Oba ',čas'opisy,' ~ěmeckÝch': evange- členů' vlád~:' Obř~d '.S~ÓIÍč!í 'kardínál 
líkůvy'cházéjlclďvJúgoslavii';,Griiss ',Iri~itzeÍ" slovy" žehnáni: ;';,Nech! dá 
,GoÚ":a " "NetÍe~ L~benu" byly ;'sl~u- ' 'Bůh,: áby ;;p,?žeh,~áni 'sp~čívalo: nad 
Čeny 'v'časopisjeden;který' vyčházi ,ti~tó':d<Íniem-a jeho'praClch!" 
pod titulem "Glaube undVoik; E~a~-, ' ", :,:,""'M;' Z:'; 
I. ; ....".,. 
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